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Μάκης Πασσίσης:    «ΛΥΠΗ ΠΕΡΙΠΛΟΥ» 

 

ΓΙΩΡΓΟ ΠΑΙΗ (1956 – 2011) 

Ο Γιϊργοσ Παςςίςθσ γεννικθκε ςτο Μεςολόγγι το 1956 και από το 1967 και μετά ηοφςε 

ςτθν Ακινα. ποφδαςε μθχανικόσ αεροςκαφϊν και εργάςτθκε ςτθν Πολεμικι Αεροπορία 

ωσ μθχανικόσ - υπαξιωματικόσ κατά το διάςτθμα 1978 - 1984. Παράλλθλα εξζδιδε το 

περιοδικό «ΑΕΡΟΠΟΡΛΑ ΔΛΕΚΝΘ» (1978-1984). Ιταν αερομοντελιςτισ και μζλοσ τθσ 

Αερολζςχθσ Πειραιϊσ. 

Δίπλα ςτον αδερφό του ηωγράφο Θλία Παςςίςθ (1944-2002) απόκτθςε εξαιρετικι εμπειρία 

ςτισ γραφικζσ τζχνεσ για να εξελιχκεί ςε ζνα ςπουδαίο γραφίςτα. υνεργάςτθκε 

επαγγελματικά με τον Θλία από το 1984, ενϊ από το 1985 αςχολικθκαν κυρίωσ με ειδικζσ 

αρχιτεκτονικζσ μελζτεσ – καταςκευζσ, όπωσ πολιτιςτικϊν εκκζςεων, εςωτερικι 

αρχιτεκτονικι μουςείων και μουςειακϊν χϊρων, εμπορικϊν εκκζςεων και περιπτζρων κ.λπ. 

Είχαν ςχεδιάςει και υλοποιιςει αρχαιολογικζσ και πολιτιςτικζσ εκκζςεισ του Τπουργείου 

Πολιτιςμοφ,του Διμου Ακθναίων, Εφορειϊν Αρχαιοτιτων ςτθν Ακινα,ϋΑμςτερνταμ, 

Βενετία, Βρυξζλλεσ, Αμβζρςα, Λιςαβόνα, Ντάλασ Θ.Π.Α., Λονδίνο, Καναδά κ.λ.π. ϋΟμοίωσ 

είχαν ςχεδιάςει και υλοποιιςει το Αρχαιολογικό Μουςείο ςτο Καςτζλλο τθσ Ρόδου (1993), 

το Λαογραφικό Μουςείο τθσ Βαϊνιάσ Λεράπετρασ (1994), το Οδοιπορικό τθσ Ακινασ *μόνιμθ 

ζκκεςθ-αναπαράςταςθ νεοκλαςςικισ Ακινασ ςτο Πολιτιςτικό Κζντρο Μελίνα Μερκοφρθ 

[κτίριο Θ.Πουλόπουλου(1996)], τα Μουςεία ςτο ΜΕΣΡΟ [τακμοί: φνταγμα, Ακαδθμία, 

Ευαγγελιςμόσ, Ακρόπολθ, Δάφνθ και Ομόνοια (2000-2001)] και το Μουςείο του 

Αεροδρομίου «Ελευκζριοσ Βενιηζλοσ» (2003). Αιςκθτικζσ παρεμβάςεισ ςτο Μουςείο 

Παλαμά και τθν Πινακοκικθ του Διμου τθσ Λ.Π.Μεςολογγίου (1991 – 1992). 

Μετά τθν απϊλεια του Θλία (2002) ο Γιϊργοσ ςυνζχιςε τθν επαγγελματικι του 

δραςτθριότθτα ςχεδιάηοντασ και υλοποιϊντασ άλλα ςθμαντικά ζργα, όπωσ το Αρχαιολογικό 

Μουςείο τθσ ϋΛλιδασ (2004), το τμιμα «Ζρευνα των Αναςκαφϊν ςτθν Αρχαία Ολυμπία» του 

Αρχαιολογικοφ Μουςείου τθσ Ολυμπίασ (2004), το μουςείο ςτο Λςτορικό Αρχείο  Μουςείο 

τθσ ϋΤδρασ (2005), τθν άρχαιολογικι ζκκεςθ «Επανζνωςθ των Μαρμάρων του Παρκενϊνα - 

Πολιτιςτικι επιταγι» ςτθν Φρανκφοφρτθ τθσ Γερμανίασ (2006), τθν πολιτιςτικι ζκκεςθ 

«Αρχαίο Δράμα και ϋΟπερα» ςτθν όπερα του Πεκίνου (2008),τθν πολιτιςτικι ζκκεςθ 

«Μελίνα - Παιδεία - Πολιτιςμόσ» ςτο Πλανθτάριο (2010),τθν πολιτιςτικι ζκκεςθ 

«Δθμοκρατία και Μάχθ του Μαρακϊνα» ςτο Ηάππειο Μζγαρο (2010)και άλλα.  

Ο Γιϊργοσ ζφυγε ξαφνικά και πρόωρα ςτισ 23 Απριλίου 20011. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

ΣΟΤ ΛΕΙΜΩΝΕ 
ΣΩΝ ΑΦΟΔΕΛΩΝ1 

 
Είχα δυο αδζρφια αετοφσ,  
πραγματικοφσ λεβζντεσ, 
που τϊρα ηουν ςτισ κφμθςεσ 
και ςτισ γλυκζσ κουβζντεσ. 
 
Μ’ αγζρωχθ κορμοςταςιά  
και τθν ψυχι ςαν κάμπο˙ 
τουσ ζβλεπα κι με ζκαναν  
από χαρά να λάμπω.  
 
Άνκιη’ θ γθσ ςαν πζρναγαν 
 κι ο ιλιοσ ηεςταινόταν, 
καμάρωνε ο ουρανόσ 
κι θ μάνα μασ χαιρόταν. 
 
τολίδια άπεφκου χρυςοφ 
και τ’ Άϊ-υμιοφ τραγοφδια, 
του Πάςχα οι μοςχοβολιζσ 
και του Μαγιοφ λουλοφδια. 
 
Μ’ αξιοςφνθ, μ’ ομορφιά 
κι ατόφια καλοςφνθ, 
με λόγια που τα ζδενε 
ςφιχτά θ ντομπροςφνθ. 
 
Γευόμαςταν τθν ανοχι 
μιασ δραςκελιάσ γαλινθσ, 
όταν τθσ μοίρασ κεραυνοί 
μασ βρικαν εξαπίνθσ. 
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Μοφςεσ μασ κζρναγαν κραςί 
κι απόςκιο τα πλατάνια, 
τραγοφδι τα αερικά 
κι ο ιλιοσ περθφάνια. 
 
Μοίρα κακιά, ςτρυφνι οχιά 
με το ορφνό τθσ μάτι 
να μασ ξεκάνει βάλκθκε 
και το ’βαλε γινάτι. 
 
Εηιλεψε τθ μζκεξθ 
εισ του «ευ ηθν» το νάμα 
και φρφαξε2 που ζβλεπε 
τουσ αδερφοφσ αντάμα. 
 
Πρϊτα ςθμάδεψε τον Λια, 
τον ιλιο τθσ ψυχισ μασ, 
που φϊτιηε τα όνειρα 
και τθ πικρι ηωι μασ. 
 
Μασ ιρκαν χρόνια δίςεκτα 
και μζρεσ αποφράδεσ˙ 
το Κιάκι απλθςίαςτο, 
μπροςτά οι ςυμπλθγάδεσ. 
 
των αςφοδζλων τουσ αγροφσ, 
χρόνουσ εννιά κατόπι, 
κατζβθκε κι ο Γιϊργοσ μασ, 
που ςαν ανκόσ εκόπθ. 
 
Θ Άτροποσ3 δεν κόπιαςε 
τον  τρόπο τθσ ν’ αλλάξει, 
το ίδιο τζλοσ με τον Λιά 
είχε ξανά χαράξει. 
 
αββάτο το απόγεμα 
ςτισ δφο του Απρίλθ, 
ιταν που πάγωςε με μιασ 
το γζλιο μασ ςτα χείλθ. 
 
Ο αδερφόσ αρρϊςτθςε 
βαριά, χωρίσ ελπίδα 
κι ζνοιωςα πάλι άπατρισ 
ςε τοφτθ τθν πατρίδα. 
 
Σον βρικα αβοικθτο 
και μ’ απλανζσ το βλζμμα˙ 
άραγε πόςοι ”λειτουργοί” 
ζχουν εντόσ τουσ αίμα; 
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Βάρδα μθν ς’ εφρει το κακό 
αββάτο ι αργία, 
περίοδο διακοπϊν 
ι κάποια απεργία. 
 
Να μθν ςε βρει Χριςτοφγεννα, 
κι οφτε Λαμπρι μθ ς’ εφρει, 
μθ λάχει οφτε κι θ ςτιγμι 
που ο Κεόσ κακεφδει! 
 
Εάν δεν ζχεισ ιατρό 
αδερφικό ςου φίλο 
ι πακτωλό ςτθν τςζπθ ςου 
ςε βλζπουνε για ςκφλο! 
 
Οι εξαιρζςεισ λιγοςτζσ 
ςτον πάγιο κανόνα˙ 
απ’ το «Ε..Τ.» ωσ το «εςείσ» 
κζλει πολφ αγϊνα! 
 
Ιταν Μεγάλο άββατο, 
πριν τισ εφτά καμπόςο, 
ςαν θ ηωι τον ποφλθςε 
ςτο Χάρο, όςο όςο. 
 
Μζρα που είκιηε ο Πατιρ 
τον Γυιο του ν’ αναςταίνει, 
άνοιξε πάλι θ πλθγι 
που από μζςα χαίνει. 
 
Σον Γιϊργο δεν ςπλαχνίςτθκε 
κανείσ κεόσ ι άγιοσ 
και των παιδιϊν τα δάκρυα 
δεν είδε ο Πανάγιοσ. 
 
Πάει κι ο Γιϊργοσ, ζφυγε!  
Μδιοσ ο Σάκθ -Πλοφμασ4, 
λεβζντθσ του Άϊ-υμιοφ 
και του Μεςολογγιοφ μασ. 
 
Ολφμπιοσ με ντουλαμά 
μπροςτά μου κα περνάει 
και τθν ψυχι μου υετοφσ5 
θ κλίψθ κα κερνάει. 
 
Κα ανεβαίνει ςτον Ηυγό 
και δίπλα ςτον Καβάγια 
κα τραγουδά αϊςυμιϊτικα 
μθ και λυκοφν τα μάγια. 
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«Με γζλαςαν μια χαραυγι 
τθσ άνοιξθσ τ’ αθδόνια…», 
μασ γζλαςε και θ ηωι 
απ’ τα μικρά μασ χρόνια. 
 
Μετά κα ρίχνει ζνα χορό 
παρζα με τον Πάνο, 
κι ο κάτω κόςμοσ κα ριγά 
ωσ κ’ ανεβαίνει απάνω! 
 
Κοντά ςτα ξθμερϊματα 
και πριν το λυκαυγζσ, 
δροςοςταλιά κα γίνεται 
ςτισ μζςα μασ πλθγζσ. 
 
Κ’ αφινει ςτθν καρζκλα του 
το πλουμιςτό μαντιλι, 
ςθμάδι για το πόςτο του 
να ζχουνε οι φίλοι. 
 
Κακϊσ ταχιά κα χάνεται 
ςτουσ ςκοτεινοφσ λειμϊνεσ 
οι κοπετοί τθσ μάνασ μασ 
κα γίνονται τυφϊνεσ. 
 
Χίλιεσ φορζσ ξεψφχθςε 
ςτο κάτω κόςμο θ μάνα, 
που για ακόμθ ζνα γυιο 
χτυποφςε θ καμπάνα. 
 
Σο ’χε ςυνικειο θ μοίρα μασ 
ςτουσ ϊμουσ μασ επάνω, 
γίκο να ςτρϊνει τουσ καθμοφσ 
και με το παραπάνω. 
 
Σου νου μου οι διαδρομζσ 
πάντα με πάνε πίςω, 
εκεί ςτο δρόμο που ’μελλε 
τα μζςα μου να χτίςω. 
 
ε μια μονότονθ βροχι 
και ς’ ζνα γκρίηο χρϊμα, 
ςε αγρυπνίεσ μυςτικζσ 
που διαρκοφν ακόμα. 
 
Θ μάνα, όλων μασ φωλιά, 
κι ο Γιϊργοσ ςτερνοποφλι, 
τον φφλαγε ςαν φυλαχτό 
ς’ αγάπθσ καραοφλι. 
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Ωσ ιτανε μικρότεροσ, 
τον είχα ςαν παιγνίδι,  
το γζλιο του ςτον ουρανό  
με πιγαινε ταξίδι.  
 
Σο χωματζνιο πάτωμα 
αλάβαςτρο γινόταν 
και θ βροχι ςτθν κάμαρα 
για χάδι μασ φαινόταν. 
 
Ο ιλιοσ που δεν ιξερε  
ςτο ςπίτι μασ να μπαίνει,  
τον ηιλευε που ιξερε  
τθ κζςθ του να παίρνει.  
 
Κάλποσ απ’ το μαγκάλι μασ,  
κι ασ κάρβουνα μθν είχε,  
φωσ ιλαρό ςτο ςπίτι μασ  
που πόνοσ κατατρφχε. 
 
Μπικε ςτα δφςκολα νωρίσ, 
τα τζςςερα πριν κλείςει, 
τι του πατζρα το κερί 
νωρίσ κι αυτό ’χε ςβφςει. 
 
Κυμότανε τθ μάνα μασ 
μπροςτά ς’ ζνα καηάνι 
να βάφει μαφρθ καταχνιά 
το κάκε τθσ φουςτάνι. 
 
ε κφκλο μαφρων φορεςιϊν, 
ςτων κωκυτϊν το κζντρο, 
κοιμόταν ο πατζρασ μασ 
ξεριηωμζνο δζντρο. 
 
Ιταν απόλαμπρο πικρό 
κι Απρίλθσ του ζξιντα, 
ςαν ο πατζρασ ζφυγε 
μόλισ ετϊν πενιντα. 
 
Θ αγκαλιά τθσ μάνασ μασ 
ςκζπθ κι απαντοχι, 
αςπίδα που δεν τρϊκθκε 
από καμμιά βολι. 
 
Οι λφπεσ μασ οροςειρζσ 
και οι χαρζσ χαράδρεσ, 
τα όνειρα κυνθγθτό 
ς’ ερειπωμζνεσ μάντρεσ. 
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Θ κάλαςςα, θ γειτονιά 
τα ςάλτςινα, οι φίλοι, 
θ καλπωρι τθσ αμπολιάσ, 
ψυχισ και νου θ ςμίλθ. 
 
Από χειμϊνα ς’άνοιξθ 
περάςαν ζξθ χρόνια˙ 
τότε αλλάξαμε φωλιά 
μαηί ςαν χελιδόνια. 
 
το Μεςολόγγι αφιςαμε 
τθν πρϊτθ μασ ςελίδα, 
γραμμζνθ ς’ ζνα ςφννεφο 
με πζνα τθν ελπίδα. 
 
Μιςογεμάτο φορτθγό 
κι οι κφμθςεσ φορτίο, 
το εξιντα ζξθ είπαμε 
ςτθν αμπολιά αντίο. 
 
Όλοι μαηί, και ο κακείσ 
με το δικό του τρόπο, 
αλλάξαμε τθ ρότα μασ 
ς’ ζνα καινοφργιο τόπο. 
 
Ακινα και Εξάρχεια 
θ νζα μασ πατρίδα˙ 
λίγα αμιν, πολλά αμάν 
με φόντο τθν ελπίδα. 
 
Σο ςπίτι πάντα ανοιχτό, 
και οιονεί μεγάλο, 
παρζεσ νζεσ και παλιζσ 
«εν τζχναισ» δίχωσ άλλο! 
 
Αναςταςίου και Χρι Πρι, 
Κλίςιτσ, τεργίου, Κϊτςθσ, 
εισ δε το μαγνθτόφωνο 
μονίμωσ …Μπικικϊτςθσ. 
 
Με ζνα μπρίκι του καφζ 
ςε άςβθςτο γκαηάκι 
το πάνκεον τρατάριηε 
θ μάνα με μεράκι. 
 
Ο Θλίασ εν τοισ χρϊμαςι 
κι εγϊ μεσ ςτα βιβλία, 
όχι δεν λζγαμε ποτζ 
ςτων φίλων τθ χορεία. 
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το κζντρο και ςτισ παρυφζσ 
τθσ «κείασ» κουςτωδίασ 
ο Γιϊργοσ εμεγάλωςε 
μετζχων τθσ …παιδείασ. 
 
Αφίςεσ δεν κολλιςαμε 
και οφτε ορντινάτςεσ 
γινικαμε ςε εφςχθμεσ 
ι άςχθμεσ λινάτςεσ. 
 
τισ γκαλερί, ςτα ςινεμά 
και ςτο «Καραϊςκάκθσ», 
ωσ τρίδυμο πθγαίναμε 
Θλίασ, Γιϊργοσ, Μάκθσ. 
 
Ο Γιϊργοσ τθ γραφιςτικι 
μακιτευςε ςτον Λία, 
εκ των καλλίςτων γραφιςτϊν, 
χωρίσ αμφιβολία. 
 
τακικαμε ςτα πόδια μασ 
μζςα ςε κάποια χρόνια 
κι θ μάνα μασ πριν το φευγιό 
χάρθκε πζντε εγγόνια. 
 
Μετά τθ δφςκολθ ςτροφι, 
ςτθν τελικι ευκεία, 
μασ πιρε και μασ ςικωςε 
ξανά θ ατυχία. 
 
Λίασ και Γιϊργοσ πια μαηί 
ςτο τζμπλο των ονείρων 
και χοθφόροσ τουσ εγϊ 
τθν τφχθ μου οικτίρων. 
 
Προσ τθν Ηαϊμθ ςαν κοιτϊ 
μθ δω τουσ αδερφοφσ μου, 
πωσ ζχουν φφγει και οι δυο 
δεν το χωρά ο νουσ μου, 
 
Κα ’χουνε πάει για δουλειά 
και κα ’χουνε αργιςει… 
Ώςπου να ’ρκοφν, μία ςπονδι 
κα κάνω προσ τθ δφςθ… 
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ΑΙΙΜΟΝ ΗΜΑΡ6
 

 
Ωκφμοροι7 οι άριςτοι 
και άφκαρτθ θ μωρία˙ 
είναι το ηθν μασ, απορϊ, 
πόροσ ι απορία; 
 
Ο άνκρωποσ μες’ τθ ηωι 
τα πάντα ςυνθκίηει, 
εκτόσ από το κάνατο 
που όλουσ μασ ορίηει. 
 
Όταν ψυχζσ ερατεινζσ8 
περνοφν ςτθν άλλθ όχκθ, 
βαρφτεροι ςου φαίνονται 
του βίου ςου οι μόχκοι. 
 
ου λζνε φίλοι και γνωςτοί 
να μθν το βάνεισ κάτω 
κι …ου πρζπον να λιποψυχάσ, 
ϊςπου να πιάςεισ… πάτο! 
 
Κατάρα είναι ςτυγερι 
να γίνεισ …Μακουςάλασ 
και τάφουσ φίλων κι αδερφιϊν 
να κιδεςαι ο τάλασ! 
 
Βεβαίωσ τζτοιο κίνδυνο 
πολφ δεν διατρζχω, 
αφοφ για το «προςδόκιμο» 
γονίδια …ουκ ζχω. 
 
Κανείσ δεν ξζρει, ευτυχϊσ, 
το αφριο τι φζρνει, 
όμωσ το ςιμερα, αλί, 
ςτθ δίνθ του μασ ςζρνει. 
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Παροιμιϊν και γνωμικϊν 
«ςοφία» με πλακϊνει, 
πωσ θ χαρά και θ ηωι, 
«εν τάφω» δεν τελειϊνει! 
 
Καλό να πείκεισ εαυτόν 
κι αλλιλουσ με τοιαφτα, 
μα αν ςυμβεί το ςοβαρό, 
τα παραμφκια κλαφτα! 
 
Σων ευςεβϊν τα ζπεα, 
γυρίηουν ςτο μυαλό μου 
και γίνονται πτερόεντα 
από τον λογιςμό μου. 
 
Μ’ εξαίρεςθ τθν πιο ςοφι 
παραίνεςθ: «κουράγιο!», 
κάλλιο  θ άκρα ςιωπι 
ωσ τθσ ψυχισ καρνάγιο. 
 
υνικωσ μζςα ςτθν αχλφ9 
τθσ κορυφαίασ λφπθσ, 
λόγια τινά ςου πζφτουνε 
ςαν τον …ιό τθσ γρίπθσ! 
 
«Να’ναι καλά», ακοφσ ςυχνά, 
«…εκεί που κα πάει», 
λεσ και ταξίδι ζκανε 
για ςζρφινγκ ςτθ …Χαβάθ! 
 
«Τον πιρε» λζνε «ο Θεόσ 
γιατί τον αγαποφςε»! 
Κα ιταν προτιμότερο, 
για μασ, αν τον… μιςοφςε! 
 
Αν ο Κεόσ «ουσ αγαπά» 
τουσ παίρνει «άρον - άρον», 
ο κόςμοσ, είναι φυςικό,  
να βρίκει εκ…μαγάρων! 
 
Σο ότι τα κακάρματα 
μασ ζχουν κατακλφςει, 
ελπίηω να μθν ζγινε, 
παπαί, κεία βουλιςει! 
 
Λοιπόν εγϊ, ω! ευςεβείσ, 
ων κυνικόσ, δθλϊνω: 
«Στο προσ εμζ ποτιριον 
κζλω …ουίςκι, μόνο!» 
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Μασ χόρταςε ο… Υψιςτοσ 
απ’ τθν πολλι «λατρεία», 
πολφ μασ …υποχρζωςε (!), 
κι ασ κάνει εκεχειρία! 
 
Αδζρφια δυό και φίλοι τρεισ, 
ξαδζρφια άλλα τόςα 
πλθρϊςαν τον Αχζροντα 
με όβολα καμπόςα. 
 
Σοιαφτθ κεία εφνοια 
(το λζγω, ευςεβείσ…) 
εγϊ δεν τθν αςπάηομαι, 
αλλά μπορεί …εςείσ! 
 
Όςοι πιςτοί προςζλκετε, 
εφκαιρο γαρ …λακκοφλθ 
κα βροφμε για ανάπαυςθ 
εν κόλποισ… Αβραμοφλθ! 
 
Εγϊ δθλϊνω: μ’ Αβραάμ 
παρτίδεσ δεν γουςτάρω! 
Παρά τθ …Φρφνθ ςοφμπιτοσ 
μπορϊ να αριβάρω! 
 
Εάν δεν είναι εφκαιρθ, 
καλι κι θ Χρυςθίσ, 
αλλά τθ άρα κρφφτε τθν 
ι πάρτε τθν εςείσ! 
 
Μπα! δεν ςασ βλζπω πρόκυμουσ 
να βρείτε τον Κεοφλθ 
κι εκ δεξιϊν να κάτςετε 
ψθλά ςτον …ουρανοφλθ! 
 
Και μάλλον ο Παράδειςοσ 
μονόπαντα κα γζρνει, 
αφοφ ουσ ξεφρω ο Πατιρ 
εκ δεξιϊν τουσ παίρνει! 
 
Εκτόσ κι αν φεφγουν από δω 
με ςυνθμμζνθ …ςτάμπα: 
«Αριςτερόσ, προςζχτε τον 
μθν πιάςει κζςθ …τςάμπα!» 
 
Εγϊ, ωσ λάβροσ (!) χριςτιανόσ, 
τθν κζςθ μου ςασ δίνω˙ 
ςτα πλαίςια του «μάταιου». 
ολίγον ασ … ξεμείνω! 
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Μάλλον δεν κα ’μαι εκ δεξιϊν, 
μθδζ εξ ευωνφμων… 
Μςωσ… ςτο βάκοσ ςε ςκαμπό 
μετά των ανωνφμων. 
 
Όςοι  κρθνοφν αυτόματα 
και κλαίνε με …αμποφλεσ, 
κα κάκονται ςτα όπιςκεν 
με βουλευτζσ και μποφλεσ. 
 
Μιλϊ γι’ αυτοφσ που χαίρονται 
μόλισ ακοφν «κθδεία» 
κι οι γευςτικοί τουσ κάλυκεσ 
ςπυρνϊν ζχουν παιδεία. 
 
Που κλαίνε και οδφρονται  
ωςάν τθν Λοκάςτθ 
και εφχονται να είχανε  
κθδείεσ κακ’ εκάςτθ. 
 
’ αυτοφσ λοιπόν παραχωρϊ 
τθ κζςθ μου ανζτωσ 
και κα τουσ κλαφςω γοερϊσ, 
αν κζλουν, κι από …φζτοσ! 
 
Εγϊ δεν νείρομαι κεοφσ 
αλλά δαςά πλατάνια 
κι όταν ξαπλϊνω προτιμϊ 
αντί  χοόσ10… ντιβάνια! 
 
Διότι τον φόρο πλιρωςα, 
όχι με τθν «δεκάτθ», 
αλλά με βίου ςτζρθςθ 
ν’ ακοφω τθν «ενάτθ»!  
 
Από νωρίσ βαςίλεψαν 
δυό εκ δελφφοσ άςτρα 
και οι χαρζσ πια μοιάηουνε 
μ’ ερειπωμζνα κάςτρα. 
 
Καλά τα περιτράπεηα 
και θ παρθγοριά τουσ, 
όμωσ πολφ καλφτερα 
αν είςαι μακριά τουσ. 
 
Αν πάρεισ ςβάρνα τουσ Δαυίδ 
και χίλιεσ υμνωδίεσ, 
μπροςτά ςτον πόνο ςου θχοφν 
ατόφιεσ χαςμωδίεσ. 
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Ο πόνοσ είναι μαχαιριά 
κι αλί… δεν διακλάται˙ 
θ κλίψθ είν’ ωκεανόσ 
π’ ουδζποτε κοιμάται. 
 
Βυκίηεςαι και χάνεςαι 
κι ωσ βγαίνεισ για ανάςα, 
ακοφσ τθν άτιμθ ηωι: 
«Μπεσ μζςα ρε μπαγάςα!». 
 
Όμωσ εγϊ τισ ςυμβουλζσ 
τισ πιρα κατά γράμμα 
κι ευκφσ εντόσ μου άρχιςε 
το κατά λφπθσ δράμα. 
 
Είπα ςτον άλλο μ’ εαυτό: 
«Ρζεε, μθ ςτενοχωριζεεςαι…» 
και κείνοσ ευγενζςτατοσ: 
«Ρε φίλε, δεν γ………!» 
 
Κει που τον νόμιηα βουβό, 
λαλίςτατοσ μου βγικε˙ 
να τον καλμάρω ικελα 
κι εν τοφτοισ, μου τθ βγικε! 
 
Με τόςα γράμματα, ωϊμζ! 
και βγικε βωμολόχοσ, 
τόςο μπουχό δεν κα ’βγαηε 
κι αν ιταν …καπνοδόχοσ! 
 
«Μθν κεωρείσ, μωρζ Φανζ, 
το “είναι” για κλθτιρα… 
“κοίτα να δεισ αν ζρχομαι 
ι φζρε μου μια μπφρα”;» 
 
«Σάχα ςου δείχνω, εαυτζ, 
πωσ μοιάηω με μαηόχα, 
πωσ κζλω να πικραίνομαι, 
λεσ κι όρεξθ να το’χα;» 
 
«Σο ξζρω, όλοι οι γνωςτοί 
από καρδιάσ μιλάνε, 
όταν ςου λεν ψικυριςτά: 
“άςτα αδερφζ να πάνε!” …» 
 
«Ωραία! Να τ’ αφιςουμε, 
μα να που δεν ς’ αφινουν! 
Αχ, να ’χε πόρτεσ το μυαλό 
που από μζςα κλείνουν!» 
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«Εκτόσ κι αν ιρκεσ ςτο ντουνιά 
με ςφνδρομο …Ναρκίςςου, 
ιγουν …αγάπα εαυτόν 
και άντε …κακρεφτίςου!» 
 
«Επίςθσ αν γεννικθκεσ 
με δζρμα γουρνοποφλασ 
και οφτω για χονδρόπετςοσ 
περνιζςαι μετά βοφλασ.» 
 
«Αν τότε όλα ξϊφαλτςα 
μπορείσ να κουμαντάρεισ, 
μπεσ ςε κλουβί να κελαϊδάσ 
ι άντε να φουντάρεισ!» 
 
«Με μζτρα αν γεννικθκεσ 
κανονικοφ απτινοσ11, 
κα χαίρεςαι και κα πονάσ˙ 
ςτο λζω υπευκφνωσ!» 
 
«Ο πόνοσ ςου κανονικά 
τον κφκλο του κα κάνει, 
κ’ αφιςει τα ςθμάδια του 
που βλζμμα δεν τα πιάνει.» 
 
«Άςε με ιςυχο λοιπόν, 
δεν είμ’ εγϊ για ”όπα”, 
ϊςπου να γίνω νθπενκισ12, 
κζλω καιρό, ςου το’πα!» 
 
«Δεν είμ’ εγϊ για Άϊ-υμιοφσ, 
γιορτζσ και πανθγφρια, 
ςαν οι πλθγζσ είναι νωπζσ 
τα κόβω τα γιοφφρια.» 
 
«Βεβαίωσ, φίλοι ι ςυγγενείσ, 
είναι δικαίωμά τουσ, 
αρματωμζνοι κι ιππαςτί, 
να κάνουν τθ δουλειά τουσ!» 
 
«Οι εν χορδαίσ βουλόμενοι  
θδζωσ να …πενκϊςιν 
ασ φάγωςιν, ασ πίωςιν 
και ασ …ξεπατωκϊςιν!» 
 
«Ευρίςκω όμωσ πζνκιμθ 
και εν πολλοίσ αςτεία, 
τθν πρόφαςθ που χρίηεται 
ωσ…δικαιολογία!» 
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«Εμείσ δεν κα γιορτάςουμε 
γιατί …βαρυπενκοφμε, 
παρόλο που ολοχρονίσ, 
για κάτι τζτοια ηοφμε!» 
 
«Ο μακαρίτθσ όμωσ ψεσ 
ιρκε ςτο όνειρό μου: 
“Κοίτα μωρζ μθ και δεν πασ, 
γαμϊ το κζρατό μου!”» 
 
«Θα πάμε, τι να κάνουμε, 
αφοφ το’κελε ζτςι… 
Σε …μαφρθ ςοφβλα κα ψθκεί 
όμωσ το …κοκορζτςι!» 
 
«Λόγω του πζνκουσ, το αρνί 
κα ςουβλιςτεί εν …ςκότει, 
μαφροι κα είν’ οι …άνκρακεσ 
και ςκοφρο το ..ςυκϊτι!» 
 
«Μαφρθ ηυγιά κα ζχουμε, 
μαφρο ψωμί κα φάμε 
και «μαφρα» κ’ αγοράςουμε 
τα ντόλαρσ που πετάμε.» 
 
«Μαφροσ κα είναι ο ντουλαμάσ, 
μαφρο κι αυτό το φζςι, 
μαφρθ θ φοφντα ςτο καλτςόν 
και ς’ όποιονε αρζςει!» 
 
«Στα Σάλωνα ςφάηουν αρνιά 
κι εμείσ εδϊ πενκοφμε, 
τα ςτείλαμε ςτθν ψθςταριά… 
του χρόνου πια κα δοφμε…» 
 
«Σα παλλθκάρια ςαν πονοφν 
ζχουν ςτον πόνο βάκοσ, 
κι όςοι κρυλοφν τ’ αντίκετα 
πζφτουν, Φανζ, ςε λάκοσ!» 
 
Με πιρεσ ςβάρνα, εαυτζ, 
δεν ζχω που να κάνω, 
δυό λόγια είπα να ςου πϊ, 
και βγικεσ από πάνω! 
 
Αν κζλεισ κλείςου μζςα ςου, 
κατζβαςε παντηοφρια 
κι άκου τα ρζκβιεμ ςειρά 
χωρίσ καμμία φοφρια! 
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το κάτω κάτω τθσ γραφισ 
δεν είςαι και ο μόνοσ, 
υπάρχουν και χειρότερα, 
τρϊει πολλοφσ ο Κρόνοσ! 
 
«Με πρόκοψεσ, μωρζ Φανζ, 
με τθν παρθγοριά ςου! 
Άλλεσ οι πίκρεσ αλλουνϊν 
και άλλθ θ δικιά ςου.» 
 
«Δεν γίνεται ςυγκεραςμόσ 
τθσ εν τω κόςμω κλίψθσ, 
να κάνουμε …εξαγωγζσ 
όπου ςοβοφν …ελλείψεισ!» 
 
«Λυπό-μετρο δεν βρζκθκε 
να κάνουμε ςυγκρίςεισ, 
το βάροσ τθσ απϊλειασ 
και άλλεσ αναλφςεισ!» 
 
«Πλθν των αμζςων ςυγγενϊν 
κι ενίων φίλων μόνο, 
οι ρζςτοι… τελεγραφικϊσ 
αιςκάνονται τον πόνο!» 
 
«Σο λοφκι είν’ ατομικό 
και ο κακζνασ μόνοσ 
ςερνάμενοσ κα το διαβεί, 
μα απαιτείται χρόνοσ.» 
 
«Κακζνασ με τον πόνο του 
κι εγϊ με τον δικό μου, 
άςε με ιςυχο λοιπόν 
και φζρε το ποτό μου!» 
 
κεφκείτε τι κα τράβαγα 
αν ιταν και …βαηζλα˙ 
ο ζτερόσ μου εαυτόσ 
ζχει χτυπιςει …μπιζλα! 
 
 
 
 
 
 

Τποςθμειϊςεισ 
                                                           
1
  λειμώνεσ αςφοδζλων: κατά τθν ελλθνικι μυκολογία θ πρϊτθ περιοχι του Άδθ περιλαμβάνει τουσ 

λειμϊνεσ με τουσ αςφόδελουσ (Οδφςςεια), όπου οι ςκιζσ των θρϊων περιφζρονται απελπιςμζνα. Οι 

αςφόδελοι κεωροφνταν ςαν άνκθ του πζνκουσ.  
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2
  φρυάηω: (λαϊκότρ.) οργίηομαι πολφ, γίνομαι ζξαλλοσ, μανιάηω: Φρφαξε από το κακό του. *ελνςτ. 

φρυάςςω (αρχ. φρυάςςομαι)  
3
  Άτροποσ, θ: Θ Άτροποσ εξζφραςε το αναπόφευκτο, το μοιραίο αλλά και το άτεγκτο και το 

δογματικό ςτθ ηωι των ανκρϊπων. Ζκοβε τθ ηωι των ανκρϊπων με τα ψαλίδια τθσ, ενϊ θ Κλωκϊ 

γυρίηε το νιμα τθσ ηωισ και θ Λάχεςθ μετροφςε τθ διάρκεια (οι Σρεισ Μοιρεσ). 
4
 .Τάκθ-Πλοφμασ, ο: ο ιρωασ του ομϊνυμου λυρικοφ ποιιματοσ του Μιλτιάδθ Μαλακάςθ. 

5
 .υετόσ, ο: θ βροχι 

6
  αίςιμον ιμαρ, το: θ θμζρα του κανάτου, το πεπρωμζνο, θ ειμαρμζνθ (< Αίςα = Μοίρα) 

7
  ωκφμοροσ, ο: επίκ. ο προϊρωσ αποκνιςκων (< ωκφσ=ταχφσ + μόροσ=κάνατοσ) 

8
 ερατεινόσ, -θ, -ο « αγαπθμζνοσ, προςφιλισ 

9
  αχλφσ –φοσ, θ: ςυννεφιά, κολοφρα 

10
 χοφσ, -(χοόσ) , ο: το χϊμα 

11
 απτιν, -ινοσ, ο: κνθτόσ, άνκρωποσ 

12
 νθπενκισ, ο: ο μθ πενκϊν (νθ (ςτερθτ.) + πζνκοσ) 

 

 

 

 


