
Η Σνλάηα ηνπ Σειελόθσηνο 
Το τραγούδι στην αρχή:  
...Γαιάδηα ινπινύδηα επσδηάδνπλ, 

νη ζθηέο ηνπο κεγάιεο επάλσ ζηε ληνπιάπα, ζην θξεββάηη, 

θαη πξνπάλησο ζην ζώκα ηεο γπκλήο γπλαίθαο. 

 

Μονόλογος: 
Άθεζέ κε λάξζσ καδί ζνπ. Τί θεγγάξη απόςε! / 

Είλαη θαιό ην θεγγάξη, -- δε ζα θαίλεηαη / 

πνπ άζπξηζαλ ηα καιιηά κνπ. Τν θεγγάξη / 

ζα θάλεη πάιη ρξπζά ηα καιιηά κνπ. Δε ζα θαηαιάβεηο. / 

Άθεζέ κε λάξζσ καδί ζνπ. 

 

Όηαλ έρεη θεγγάξη, κεγαιώλνπλ νη ζθηέο κεο ζην ζπίηη, / 

αόξαηα ρέξηα ηξαβνύλ ηηο θνπξηίλεο, / 

έλα δάρηπιν αρλό γξάθεη ζηε ζθόλε ηνπ πηάλνπ / 

ιεζκνλεκέλα ιόγηα -- δε ζέισ λα η’ αθνύζσ. Σώπα. 

 

Άθεζέ κε λάξζσ καδί ζνπ / 

ιίγν πην θάηνπ, ώο ηε κάληξα ηνπ ηνπβιάδηθνπ, / 

ώο εθεί πνπ ζηξίβεη ν δξόκνο θαη θαίλεηαη / 

ε πνιηηεία ηζηκεληέληα θη αέξηλε, αζβεζησκέλε κε θεγγαξόθσην, / 

ηόζν αδηάθνξε θη άπιε / 

ηόζν ζεηηθή ζαλ κεηαθπζηθή / 

πνπ κπνξείο επηηέινπο λα πηζηέςεηο πσο ππάξρεηο θαη δελ ππάξρεηο / 

πσο πνηέ δελ ππήξμεο, δελ ππήξμε ν ρξόλνο θ’ ε θζνξά ηνπ. / 

Άθεζέ κε λάξζσ καδί ζνπ. 

 

Θα θαζίζνπκε ιίγν ζην πεδνύιη, πάλσ ζην ύςσκα, / 

θη όπσο ζα καο θπζάεη ν αλνημηάηηθνο αέξαο / 

κπνξεί λα θαληαζηνύκε θηόιαο πσο ζα πεηάμνπκε, / 

γηαηί, πνιιέο θνξέο, θαη ηώξα αθόκε, αθνύσ ην ζόξπβν ηνπ θνπζηαληνύ κνπ, / 

ζαλ ην ζόξπβν δπν δπλαηώλ θηεξώλ πνπ αλνηγνθιείλνπλ, / 

θη όηαλ θιείλεζαη κέζα ζ’ απηόλ ηνλ ήρν ηνπ πεηάγκαηνο / 

ληώζεηο θξνπζηό ην ιαηκό ζνπ, ηα πιεπξά ζνπ, ηε ζάξθα ζνπ, / 

θη έηζη ζθηγκέλνο κεο ζηνπο κπώλεο ηνπ γαιάδηνπ αγέξα, / 

κέζα ζηα ξσκαιέα λεύξα ηνπ ύςνπο, / 

δελ έρεη ζεκαζία αλ θεύγεηο ή αλ γπξίδεηο / 

θη νύηε έρεη ζεκαζία πνπ άζπξηζαλ ηα καιιηά κνπ, / 

(δελ είλαη ηνύην ε ιύπε κνπ -- ε ιύπε κνπ / 

είλαη πνπ δελ αζπξίδεη θ’ ε θαξδηά κνπ). / 

Άθεζέ κε λάξζσ καδί ζνπ. 

 

Τν μέξσ πσο θαζέλαο κνλάρνο πνξεύεηαη ζηνλ έξσηα, / 

κνλάρνο ζηε δόμα θαη ζην ζάλαην. / 

Τν μέξσ. Τν δνθίκαζα. Δελ σθειεί. / 



Άθεζέ κε λάξζσ καδί ζνπ. 

 

Τνύην ην ζπίηη ζηνίρεησζε, κε δηώρλεη -- / 

ζέισ λα πσ έρεη παιηώζεη πνιύ, ηα θαξθηά μεθνιιάλε, / 

ηα θάδξα ξίρλνληαη ζα λα βνπηάλε ζην θελό, /… 


