
21Γ Ν Ω Μ I K A
(ΕΚΛΟΓΗ) 

ΚΛΑΥΔΙΟΥ ΜΑΡΚΙΝΑ

1

Τρέχουν τά γάργαρα νερά, 
τ’ άσάλευτα μουχλιάζουν. 
Όρισα καράβια μήν τά κλαΐς — 
τ’ άλλα νά κλαΐς πού άράζουν.

2

Πάντα νωρίς καί πάντα άργά, 
καί πάντα αυτός κερδίζει, 
πού ξέρει στά χαλάσματα 
κάποιο ναό νά χτίζει.

3

Χάνεται ή πέτρα πού πετας, 
βουλιάζει στ’ άσπρο χιόνι.
Μά βούρκο όταν πετροβολάς, 
πηδά καί σέ λερώνει.

4

Σ’ άρνήθηκαν οί φίλοι σου; 
Κίβδηλο χάνεις χρήμα.
Τον έαυτό σου άρνήθηκες; 
Τράβα καί σκάψε μνήμα.

5
Είναι κακά σάν κεραυνός — 
ποιος φταίει, κανείς δέν ξέρει. 
Μ’ άν είσαι θεριστής κακός, 
Φταίει τό δικό σου χέρι.

6
Μιά θύμηση, κάθε στιγμή, 
μαζί μας περπατάει- 
τό σήμερα είναι τό ψωμί 
καί τά παλιά προσφάι.

7
Τό στάχυ, απ’ τόν καρπό βαρύ, 
στό χώμα άπαλοκλίνει, 
λες προσκυνάει τή μάννα γή, 
γεμάτο εύγνωμοσύνη....

8
Χαρά σου άν πάτησες άντρίκια 
βουνοκορφές, άϊτοφωλιές — 
μ’ άν έφτασες με δεκανίκια, 
τιμές σου πρέπουν πιο πολλές.

9
Φιλόσοφος δέν είναι αυτός 
πού λέει σοφίες μόνο, 
μ’ αύτός πού ξέρει νά γελά 
καί στό δικό του πόνο.

10
Βωμοί, μνημεία, άγάλματα 

— πόση σοφία χαμένη!
Μ’ αίμα ζεστό κι’ άνθρώπινο 
ή 'Ιστορία γραμμένη.

11

Σά χτές θάναι καί τ’ αύριο,
μά πώς τό περιμένω......
Τδνα λαχείο άκλήρωτο, 
καί τ’ άλλο κληρωμένο!

12

’Από τούς δυό: κείνον πού πάει, 
κι’ αυτόν πού μένει πίσω, 
δέν ξέρω ποιόν νά λυπηθώ, 
ποιόν νά παρηγορήσω.

13

Κάποτε βλέπουμε σκυφτούς 
άνθρώπους νά ρεμβάζουν. 
Φιλοσοφούν — λέμε κρυφά.
Κι αυτοί... μόνο νυστάζουν.

14

Ό νιός θαρρείς περιφρονεΐ 
τή δύναμι, τά νιάτα — 
μπεκρής πού κάνουλα έχει βρή 
καί σπάει καί τήν κανάτα!

15
Τού άρέσει τού χελιδονιού 
νά χαμοφτερουγάει, 
όπως άρέσει τού σοφού 
μέ ταπεινούς νά πάει.

16
Τά χάνουν οί φιλόσοφοι 
καί στέκουν σά χαζοί:
Γιατί καβάλλα οί άτιμοι 
κ’ οί τίμιοι πεζοί;

17

18
— Ματάκια μου.... κλαίει ό τυφλός.
— Ψωμάκι ό πεινασμένος.
— Μικρός ό πόνος σας, μικρός, 

στενάζει ό έρωτευμένος.

19
Κακό νάσαι φιλόδοξος 
δέν είναι, φτάνει μόνο 
νά μή φορείς παράσημο, 
όταν εγώ κρυώνω.

20
Δέ σβήνουν τά όσα φεύγουνε, 
πιάνουν κρυφό καρτέρι, 
νά τυραννοϋν τή μνήμη μας 
όταν γενοϋμε γέροι.

Δέ μοιάζουν, μά κ’ οί δυό τή γής 
καμάρωναν μέ τά σπαρτά της.
Ό ένας ήταν ποιητής 
κι’ ό άλλος ζευγολάτης.

22

Τά γλέντια άν είναι οί φίλοι σου, 
χρέη στήν ψυχή σου βάνεις.
Θά τρώς, θά πίνεις, μέ πολλούς, 
μά μόνος θά πεθάνεις.

23

Καλάμι ό ένας τόπαιζε 
γιά τά γαλιά φοβέρα — 
τό πήρε ό άλλος κ’ έγινε 
γλυκόφωνη φλογέρα.

24

Μέ κακολόγησαν οί έχθροί,
Τό ξέχασα ως τό βράδυ.
Μ’ από τού φίλου τήν πληγή, 
μουμεινε τό σημάδι.

25

Δέν πρέπει μόνο τού Ηρακλή 
τό δάφνινο στεφάνι.
Γιά νάσαι ήρωας στή ζωή, 
«Άνθρωπος» νάσαι φτάνει.

26
Πολύ ψηλά στον ούρανό άνεβήκαμε 
τόσο πού μάς βαραίνουν τά φτερά μας. 
Κι’ όλο ψηλά άνεβαίνοντας, ξεχάσαμε 
κάτω στή γής τή λιγοστή χαρά μας.

27
Όποιος κρυφά κατηγορεί 
καί φανερά παινεύει, 
μοιάζει κακόν συνέταιρο, 
πού δυό φορές σέ κλέβει.

28
Όσο ψηλά άνεβαίνει ό ήλιος, 
τόσο μικραίνει κι’ ή σκιά μας.
Πώς μοιάζει ό ήλιος μέ τή γνώση, 
κι’ ό ίσκιος μέ τήν άφεντιά μας !

29
Φίλος τό κοντοζύγωσα 
μά τό σπουργίτι ώστόσο 
ρωτιόταν άν τού πάω ψωμί, 
ή πάω νά τό σκοτώσω.

30
Κατάβαθα, κατάκορφα, 
κατάματα στή μπάρα — 
χαρά στον πού τά χάρηκε 
τέτοιας ζωής τά δώρα.

31
Οί άλή θείες μοιάζουν μ’ άχινούς 
στής θάλασσας τά βάθια.
Κι’ όταν τις πιάνει βρίσκει ό νοΰς 
λίγο φαΐ καί χίλια άγκάθια.

Είπαν τού γέρου: —Διάλεξε: 
Σοφία, πλούτο, ή θρόνο;
Κ’ έκεϊνος άναστέναξε:

— Τά νιάτα άς είχα μόνο !
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