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ΟΜΙΛΟΥΝ ΟΙ NEKPOI 
ΠΟΙΟΣ ΕΙΣΑΙ ΑΝΘΡΩΠΕ 

Άνθρωπε, στάσου δυο λεπτό και πρόσεξε και μένα, 

θα σου μιλr'Ίσω συμβουλές, που είναι καλές για σένα. 

Με βλέπεις κόκκαλο γυμνό, με δίχως φαντασία και λες, 

δεν r'ψουν τίποτα δεν δίδεις σnμασfα. 

Μnν κάποτε στα χρόνια μου, είχα κι' εγώ το κάλλος 

και βάδιζα περr'Ίφανος, σαν φουσκωμένος γάλος 

ΚΙ είχα κι εγώ τnν δόξα μου, σοφία του Σωκρότn, 

του Ηρακλr'Ί τn δύναμn, φr'Ίμn πολύ στα Κρότn. 

Είχα μαλλιά μεταξωτό και μάγουλα σαν μr'Ίλο 

και φρύδια, που δεν βρίσκονται, σαν τnς ελιάς το φύλλο. 

Είχα καρδιάτου λέοντος και μπράτσα σιδερένια, 

ακούραστα τα πόδια μου και στr'Ίθn μαρμαρένια. 

Είχα τn γλώσσα τ' αnδονιού, μάτια μεγάλα μαύρα, 

και μερικοί μου λέγανε, όλα μαζί που τ' αύρα. 

Γι' αυτό χαιρόμουνα πολύ, πως r'ψουν, γπς ο φάρος 

και με το νου λογάριαζα, πως δεν υπάρχει χάρος. 

Μα πότε δεν κατάλαβα, περάσανε τα χρόνια 

και φύγανε τα νειάτα μου, σαν του Μαρτιού τα χρόνια. 

Το γλέντι κι όλες οι χαρές. περνούσαν τον αέρα 

κι όλπ n ζωn μου φόνnκε, σαν νάτανε μια μέρα 
Σαν ένοιωσα γεράματα, θυμάμαι τα παλιά μου, 

μου φόνnκε παράξενο, π' ασπρίσαv τα μαf-λιό μου. 

Το φως από τα μάτια μου, μικραίνει, λιγοστεύει 

κι ο νούς μου πως εγnρασα, ακόμn δεν πιστεύει. 

Τα πόδια μου αδυνάτισαν, το χέρια δεν κινούνται, 

τα δόντια μου χαλόσανε κι αυτό παραπονιούνται 

Κατάλαβα τον θάνατο, σε λίγο τελειώνω και 

τότε, βάζω μια φωνr'Ί, με κλάματα κι πόνο. 

Ποιος μάγος φέρνει τn ζωr1 και ποιο γιατρό va πάρω; 
και ποιος μπορεί και δύναται, που να νικά το χάρο; 

Θα του χαρίσω κτr'Ίματα και λίρες όσες θέλει, 

αρκεί, του χάρου το σπαθί, να σπόσn και τα βέλn. 

Κανείς δεν μ' αποκρίθnκε, κανείς δεν μούπε, ξέρει, 

να μου γλυτώσn τn ζωr'Ί και νειότα να μου φέρn. 

Λοιπόν μια μέρα τ' Απριλιού, χωρίς να περιμένω 

κάποιος κτυπά τnν πόρτα μου, με τρόπο αγριεμένο 

Ήταν ψnλός, κατάμαυρος. Φωνόζω. Τι να κάνω; 

Και με φωνr'Ί που τρόμαζε μου λέει σr'Ίκ' απάνω 




