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1. ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΣΕ ΠΑΛΗΟ ΣΚΟΠΟ
Γι≤ τν Σοπν

Αντ≤µωσα τη συντροφι≤ µαϕ την παλη≤
τηϕ γειτονι≤ϕ µαϕ τη χαρο∨µενη παρα
−Πωϕ χουν γνει τρα γκρζα τ≤ µαλλι≤
!−
κι∍ αχρταγα ρωτο∨σα λα τα να.
Ρτησα αν κψανε τα δντρα τα ψηλ≤
αν χτισαν την εκκλησι≤ τη χαλασµνη
Για κ≤ποια πρτα ρτησα δειλ≤
αν εν∍ ακµα µ∍ ≤νθια στολισµνη.
Γι≤ το δροµ≤κι το µακρ∨, τη µυρουδι≤
που σκρπαγαν οι φρ≤χτεϕ του πληµµ∨ρα.
Φτερο∨γιζε σφιγµνη µου η καρδι≤
κι∍ολο και την κουβντα φερνα γ∨ρα.
Κι∍ο∨τε που τλµησα στο τλοϕ να το πω.
Ο∨τε µαθα κι∍ ο∨τε ποτ θα µ≤θω
θα λω, θα λω, για τ∍≤λλα θα ρωτ
και σνα µε το νου µου θα σε πλ≤θω.

2. Ο ΧΟΡΟΣ
Γι≤ τν Ελληνικ χορ

Κι∍ λεγα να τον π≤ρω το χορ.
Κι∍ λεγα να τον π≤ρω µε τραγο∨δια.
Απ≤νω απ∍ των Κυµ≤των τον αφρ
κι∍ απ≤νω απ των κ≤µπων τα λουλο∨δια.
Κι∍λο να τον χορε∨ω µε το νου
χαρο∨µενα κι∍ αν≤λαφρα κι∍ αιθρια,
απ≤νω στο γαλ≤ζιο τ∍ ουρανο∨
κι∍ απ≤νω στηϕ νυχτι≤ϕ τα χρυσαστρια.
Ολο µπροστ≤ κι∍λο µρποστ≤ β≈µα αλαφρ∨
µ∍ αγρινα και µεταξνια λγια.
...Μα ≈τανε το τραγο∨δι αυτ βαρ∨
κι∍ αργσυρτο καθϕ τα µοιρολγια.
Δεν εχε το ρυθµ πο∨χε η καρδι≤.
Εχε το β≤ροϕ τηϕ ζω≈ϕ, −πωϕ να το σβ≈σω;−
Κι∍ εχε δυο πδια µνο εµπρϕ βαρι≤
και τετρακσια πδια κατ≤ πσω.
Κι∍ απµεινα στηϕ γηϕ τον κουρνιαχτ.
Κι∍ απµεινα στηϕ γηϕ το µα∨ρο χµα.
Ο∨τε πηγανω κι∍ ο∨τε σταµατ.
Αυτο∨ κι∍ αυτο∨ πισωγυρν κι∍ ακµα,
Ο∨τε να φ∨γω πια τρα µπορ
ο∨τε και το σκοπ να τον νοθψω.
Και µια που µπ≈κα − καθϕ λνε − στο χορ,
θα τον χορψω.

3. ΣΚΗΝΙΚΟ
Δελφικϕ Υµνοϕ

Εδ να δντρο ν∍ αγναντε∨η µνο του
µακρυ≤ πρϕ το βορι≤ και προϕ το ντο.
Κι να τραγο∨δι εδ να λη τον πνο του
µε το ζεστ τηϕ θ∨µησηϕ το χντο.
Ντα τη ντα να το παζη η λ∨ρα µου.
Και σκ∨βουνε ν∍ ακο∨σουνε τα ουρ≤νια.
Να λει την Ηπειρτικη τη µορα µου,
λο για ξνητει≤ και περηφ≤νεια.
Να λη για τα πουλ≤κια τα πετο∨µενα
για την καρδι≤ τηϕ µ≤ναϕ και την ννοια.
Πτε λυπητερ≤ πτε χαρο∨µενα
π≤νω σε µια χορδ≈ µαλαµατνια.
Ενα τραγο∨δι κι να δντρο και µια Θ∨µηση.
Τποτε εδ δεν εναι παραπ≤νω.
Φτωχ το σκηνικ µε δχωϕ κνηση.
Σαν σχδιο στ∍ ουρανο∨ π≤νω το πλ≤νο.
Δσεχτοι χρνοι το ζωγρ≤φισαν
κι απµεινε παλι≤ κληρονοµι≤ µου.
Για να φυλ≤η τα σ∨νορα θα τ∍ ≤φησαν
και να µη ξεστρατσω απ∍ τη γενι≤ µου.

4. ΣΤΑ ΠΑΝΗΡΥΡΙΑ
Γλντι και προσευχ≈

Στα πανηγ∨ρια τα παλι≤
τη σχψη µου πλανε∨ω.
Καβ≤λλα στο χρυσνειρο
φτ≤νω και ξεπεζε∨ω.
Γεια σαϕ χορο Ηπειρτικοι
του τπου περηφ≤νεια.
Αυτο∨ στα σ≤δια τα πλατει≤
και στα δασει≤ πλατ≤νια.
Που οι φορεσιϕ αστρ≤φτουνε
και τα τραγο∨δια ανθζουν.
Που αχολογο∨νε τα βιολι≤
κι οι ψησταριϕ γυρζουν.
−Χιλιοκαλϕ σαϕ βρ≈καµε
µεϕ στηϕ χαρ≤ϕ την ρα.
−χιλιοκαλϕ ωρσατε
µε τηϕ καρδι≤ϕ τα δρα.

