
- ΧΕΡΙΑ - 
 

Μοιάζει τραγούδι - µα είναι της ψυχής µου οι θρήνοι,  
σαν ένα δίκτυο που µέσα του µε κλείνει, 
ψάχνοντας διέξοδο να εκφραστεί, ένα αδυσώπητο κι ανείπωτο ‘γιατί’. 
 
Το κάθε νόµισµα έχει πάντα δύο όψεις  
και στην περίπτωση αυτή, διίστανται οι απόψεις. 
 
Πολλοί αµφιβάλλουν ή δεν κατέχουν, ποιος είναι αλήθεια ο σκοπός, 
που τα χέρια τους, τα έχουν. 
 
Τα χέρια φτιάχτηκαν για να χαϊδεύουν, για να κρατούν, να σφίγγουν  
και για να προστατεύουν. 
 
Μα εσύ τα έχεις, να µε πονάς, µε µια κρυφή ικανοποίηση,  
πως είσαι εσύ ο δυνατός, εσύ που µε χτυπάς! 
 
Και δε λυπάσαι, γιατί κι εσύ, δεν έπαθες και τίποτα, 
που έτρωγες ξύλο αλύπητο, σαν ήσουνα παιδί. 
 
Κι αν καταλήγεις να µε χτυπάς, είναι γιατί εγώ σε προκαλώ, 
που δεν καταλαβαίνω, δε συµµορφώνοµαι άµεσα - όταν µου µιλάς. 
 
Γιατί πιστεύεις, πως το παιδί, πρέπει να ξέρει, ποιος είναι ο αρχηγός,  
ποιος έχει την πυγµή! 
 
Σου είναι πιο εύκολο, µε µια σφαλιάρα, να επιβάλεις ότι θες, 
µόλις το χέρι σου σηκώσεις, να προκαλείς τροµάρα. 
 
Τα χέρια φτιάχνουν και δε χτυπούν, τα χέρια αγγίζουν, αγκαλιάζουν, αγαπούν. 
Τα χέρια φτιάχνουν και δε χτυπούν, τα χέρια γίνονται φτερά, ψηλά πετούν. 
 
Τα χέρια χτίζουν, τρέχουν στα πλήκτρα, τα χέρια γίνονται σκιές  
και χάνονται στη νύχτα. 
 
Τα χέρια πλάθουν, δηµιουργούν, σµιλεύουν πέτρες, µάρµαρα,  
µε σχέδια και χρώµατα καµβάδες κεντούν. 
 
Για όσους δε βλέπουν ή δεν ακούν, τα χέρια γίνονται λαλιά,  
γίνονται µάτια της ψυχής και σε οδηγούν. 
 
Κι άµα πεινάσεις, ψωµί ζυµώνουν κι άµα διψάσεις, τα κάνεις χούφτες 
κι απ’ το κρύο νερό παγώνουν. 
 
Χέρια εργαλεία, σκάβουν τη γη, χέρια εργάτη που παλεύει  
- για την παραγωγή. 
 
Χέρια σκασµένα και ροζιασµένα, χέρια κουπιά που αρµενίζουν,  
χέρια στη θάλασσα βρεγµένα. 



 
Όπως κι αν είναι µπορούν ξανά, να µε κρατήσουν τρυφερά,  
να γίνουνε φωλιά. 
 
Να µη φοβάµαι, που πλησιάζουν και τα δικά µου µικρά χέρια, 
µ’ εµπιστοσύνη, µέσα τους να κουρνιάζουν. 
 
Έλα κοντά µου, πιάσου από µένα, τις πληγές σου θα γιατρέψω 
κι όλα θα΄ ναι περασµένα. 
 
Γιατί να ξέρεις, πιο µαγικά και πιο πολύτιµα και πιο ιδανικά, 
είναι τα χέρια τα δικά µας - χέρια παιδικά. 
 
Τα χέρια φτιάχνουν και δε χτυπούν, τα χέρια αγγίζουν, αγκαλιάζουν, αγαπούν. 
Τα χέρια φτιάχνουν και δε χτυπούν, τα χέρια γίνονται φτερά, ψηλά πετούν. 
 
Τα χέρια φτιάχνουν και δε χτυπούν, τα χέρια ενώνονται και όλα τα νικούν. 
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