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 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 Η  ΜΑΧΗ  ΤΗΣ  ΑΓΑΠΗΣ 
 

{Η “Μάχη τ−ς zΑγάπης” εÉvαι ªvα §πoς •nιερωµέvo 
στόv Θεόv πoύ εÉvαι •γάπη!  Καί εÉvαι ¦µπvευσµέvo •πό τόv 
λόγov Τoυ καί τίς ¦πιδράσεις πoύ δεχόµεθα σ' ªvαv κόσµo 
γήιvo κι' µαρτωλό.  Μέ τήv πρoσωπoπoίηση δέ τäv 
διαnόρωv πvευµάτωv καί µέ τήv •λληγoρική καί συµβoλική 
σηµασία πoύ τoύς •πoδίδoµε, ¦πιδιώκoµε τή βαθύτερη 
καταvόηση τäv ¦vvoιäv πoύ ¦κnράζoυv. 
 

{Η πoίηση γεvικά εÉvαι ªvα Æδιαίτερo χάρισµα λόγoυ 
πoύ µς ¦δόθη •πό τόv Θεόv γιά vά Τόv ßµvoØµε.  Καί εÉvαι 
•ληθäς τό µόvov εÉδoς λόγoυ, πoύ ταιριάζει γιά τήv ßµvωδία.  
Μέ τήv πoίηση oÊ •ρχαÃoι ψαλµωδoί ßµvoØσαv κι' ¦χόρευαv 
¦vώπιov τoØ ΘεoØ τωv.  {Ο ∆αβίδ, Ò µέγας ψαλµωδός τoØ 
ΘεoØ, µέ ψαλµoύς καί àµvoυς τιµoØσε κι' ¦δόξαζε τόv Θεόv!  
{Η πoίηση εÉvαι τό –vθoς τoØ λόγoυ πoύ εÛnραίvει τήv ψυχή, 
Óπως τό ˜σµα, καί τήv •vεβάζει σέ κόσµoυς Ïvείρoυ καί 
nαvτασίας, χωρίς vά τήv κoυράζει ³ vά τήv •πoγoητεύει σ' 
αÛτό πoύ θέλει vά µεταδώσει µέ λoγoτεχvικά σχήµατα καί 
§vτovη λαµπρότητα.  Κι' ¦vä πρόκειται γιά κoιvές λέξεις πoύ 
συvθέτoυv τό πoίηµα, º µoυσικότης τoØ §µµετρoυ λόγoυ καί 
τ−ς λoγoτεχvικ−ς ¦κnράσεως •κτιvoβoλoØv κι' ¦πηρεάζoυv 
εÆς τoιoØτov βαθµόv, òστε “oÊ λέξεις γίvovται ψυχή καί º 
ψυχή λέξεις”. 
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Κάθε πoιητής ³ ψαλµωδός Òµoίως ¦κnράζει 
¦µπvευσµέvα καί µέ §vτεχvη πoιητική χάρη καί λεπτότητα 
¦vτυπώσεις καί αÆσθήµατα πoύ γεvvιävται στήv ψυχή τoυ •πό 
¦πιδράσεις καί εÆκόvες πoύ βλέπει γύρω τoυ ³ •πό γεγovότα 
πoύ ζ−, òστε vά éθ−ται º ψυχή τoυ •πό §ξαρση κι' 
¦vθoυσιασµό, vά µάχεται µέ καλλιτεχvικά µέσα καί vά 
¦ξιδαvικεύει --³ •vτίστρonα-- τά •vτικείµεvα πoύ συvθέτoυv 
τήv εÆκόvα τoØ θέµατoς. 
 

{Η πoίηση καί εÆδικώτερα τό §πoς, πoύ ßπ−ρξε º 
•παρχή τoØ §µµετρoυ λόγoυ •πό •ρχαιoτάτωv χρόvωv, 
¦πιδρoØσε •nάvταστα στήv ψυχή τoØ •vθρώπoυ, òστε Ò 
Πλάτωv ¦noβεÃτo τoύς πoιητάς. 
 

Στό παρόv §πoς, Òµoίως, θελήσαµε καί ¦µεÃς vά 
εÆκovίσωµε ¦κnραστικώτερα µέ §µµετρo λόγo, ßπό µoρnήv 
διαλόγoυ, τίς •vτιθέσεις τäv πvευµάτωv πoύ µς περιβάλλoυv 
καί •vταγωvίζovται γιά τήv κατάκτησή µας σ' ªvαv Ïρατό καί 
•όρατo κόσµo πoύ ζoØµε.  Συγχρόvως θελήσαµε µέ 
Ïραµατισµoύς καί εÆκόvες vά τιµήσωµε καί ¦µεÃς ñς ραψωδoί 
µέ τή λύρα τoØ §µµετρoυ λόγoυ τή θαυµαστή αÛτή δύvαµη τ−ς 
•γάπης τoØ ΘεoØ πoύ vικ τό κακό καί τόv θάvατo καί µς 
χαρίζει τή ζωή µέ τήv αÆώvια χάρη Τoυ! 
 

ΞΕ-ΝIΚ-ΜΠΑ 
 
 
 
Σηµείωση:

ΕÆς τό παρόv §ργov, διά λόγoυς πρoσωπικ−ς πρoτιµήσεως, χρησιµoπoιεÃται τό 
πoλυτovικό σύστηµα καί διατηρεÃται σταθερäς τό “v” στήv αÆτιατική τäv •ρσεvικäv 
–ρθρωv. zΕπίσης, διατηρεÃται τό γράµµα “v” στό •ρvητικό ¦πίρρηµα “δέv”, –vευ 
¦ξαιρέσεωv. 
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 “zΕv λαλä τς γλώσσας τäv •vθρώπωv καÂ τäv 
•γγέλωv, •γάπηv δ¥ µ¬ §χω, §γειvα χαλκÎς ²χäv ³ κύµβαλov 
•λαλάζov.  ΚαÂ ¦v §χω πρonητείαv καÂ ¦ξεύρω πάvτα τ 
µυστήρια καÂ πσαv τ¬v γväσιv, καÂ ¦v §χω πσαv τ¬v 
πίστιv, òστε v µετατoπίζω Ðρη, •γάπηv δ¥ µ¬ §χω, εÉµαι 
oÛδέv. ΚαÂ ¦v πάvτα τ ßπάρχovτά µoυ διαvείµω, καÂ ¦v 
παραδώσω τÎ σäµά µoυ δι v καυθä,•γάπηv δ¥ µ¬ §χω, 
oÛδ¥v énελoØµαι. 
 {Η •γάπη µακρoθυµεÃ, •γαθoπoιεÃ, º •γάπη δ¥v 
nθovεÃ, º •γάπη δ¥v αÛθαδιάζει, δ¥v ¦παίρεται, δ¥v 
•σχηµovεÃ, δ¥v ζητεÃ τ ©αυτ−ς, δ¥v παρoξύvεται, δ¥v 
διαλoγίζεται τÎ κακόv, δ¥v χαίρει εÆς τ¬v •δικίαv, συγχαίρει 
δ¥ εÆς τ¬v •λήθειαv@ πάvτα •vέχεται, πάvτα πιστεύει, πάvτα 
¦λπίζει, πάvτα ßπoµέvει. 
 {Η •γάπη oÛδέπoτε ¦κπίπτει@ τ –λλα Óµως, εÇτε 
πρonητεÃαι εÉvαι, θέλoυσι καταργηθ−@ εÇτε γλäσσαι, θέλoυσι 
παύσει@ εÇτε γväσις, θέλει καταργηθ−.  ∆ιότι κατ µέρoς 
γιvώσκoµεv καÂ κατ µέρoς πρonητεύoµεv@ Óταv Óµως §λθ®  
τÎ τέλειov, τότε τÎ κατ µέρoς θέλει καταργηθ−. ~Οτε ³µηv 
vήπιoς, ñς vήπιoς ¦λάλoυv, ñς vήπιoς ¦nρόvoυv, ñς vήπιoς 
¦συλλoγιζόµηv@ Óτε Óµως §γειvα •vήρ, κατήργησα τ τoØ 
vηπίoυ.  ∆ιότι τώρα βλέπoµεv δι κατόπτρoυ αÆvιγµατωδäς, 
τότε δ¥ πρόσωπov πρÎς πρόσωπov@  τώρα γvωρίζω κατ 
µέρoς,  τότε δ¥ θέλω γvωρίσει καθãς καÂ ¦γvωρίσθηv.  Τώρα 
δ¥ µέvει πίστις, ¦λπίς, •γάπη, τ τρία ταØτα@ µεγαλητέρα δ¥ 
τoύτωv εÉvαι º •γάπη.”  (Α' Κoρ.13) 
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Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 
 
1 
∆υό •δελnές καθίσαvε •vτίκρυ vά τά πoØvε. 
Μαχητικές κι' •vτίγvωµες κι' Óλo διαnωvoØvε. 
Τ−ς µις τά µάτια γαλαvά, •πέραvτα διαύγεια, 
τ−ς –λλης γκρίζα καί µικρά, χωρίς γλυκειά •vταύγεια. 
 
 

∆IΚΑIΟΣΥΝΗ 
2 
Στό εÉπα, •δελnoύλα µoυ, χατήρια vά µήv τάζεις 
καί Óλoυς τoύς δεσµίoυς µoυ στό σπίτι σoυ µή βάζεις. 
~Οσoυς ¦γώ κατηγoρä εÉvαι γιά τιµωρία, 
δέv εÉvαι γιά τά χέρια σoυ καί γιά παρηγoρία. 
 
3 
ΑÛτoί δέv βάζoυvε µυαλό τά λόγια σoυ v' •κoØvε 
oÜτε καί §χoυvε σκoπό στόv δρόµo σoυ vά µπoØvε. 
Μαζί σoυ κλέβoυvε καιρό καί πovηριές γεvvoØvε, 
καµώvovται µετάvoια καί στό κακό γυρvoØvε. 
 
4 
Τoύς δείχvεις •voχή πoλλή κι' •nέλεια µεγάλη 
κι' oÊ Çδιoι πάvτα µέvoυvε στή µέθη, στήv κρεπάλη. 
Μόvov ¦γώ σάv πρoσπαθä µέ nόβo τoύς δαµάζω 
καί στ' •τσαλέvια στήθεια τoυς τόv vόµo µoυ τoύς βάζω. 
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5 
zΕµέvα σκέπτovται αÛτoί καί ταπειvά σ' •κoØvε, 
χωρίς ¦µέvα θ' •ρvηθoØv σ' ßπακoή vά ζoØvε. 
∆έv σέβovται τόv λόγo σoυ κι' •γάπη δέv ζητoØvε, 
γιά µέvα στέκoυv »συχoι γι' αÛτό καί ßπακoØvε. 
 
6 
Γι' αÛτό καί πάλι σoØ ζητä τά χέρια µή µoØ δέvεις. 
ΕÉvαι σωστό καί nρόvιµo στόv κόσµo µoυ vά µπαίvεις; 
Τώρα µπoρεÃς vά περπατς, τόv δρόµo σoυ vά παίρvεις 
καί –noβα vά τoύς κυττς, χωρίς λoξά vά γέρvεις. 
 
7 
Μόvo τά χέρια µoυ µπoρoØv γερά vά τoύς κρατoØvε, 
τά σίδερα πoύ τoύς noρä τό γόvυ τoυς λυγoØvε. 
Στάσoυ, λoιπόv, •µέτoχη καί –nησέ µε µόvη 
vά δεÃς σιµά καί σίγoυρα τόv πάγo τoυς vά λυώvει. 
 
8 
∆έv θά 'χoυvε τή δύvαµη κόvτρα vά περπατoØvε. 
∆έv θά κυττάζoυvε λoξά τή στράτα τoυς vά βρoØvε. 
Τόv χαλιvό µoυ σάv noρoØv Çσια θά πρoχωρoØvε 
κι' Óλoι σεµvά καί ταπειvά στά χέρια µoυ θά ζoØvε. 
 
9 
∆έv θά 'vαι τότε δυvατoί τόv nόβo vά σκoρπoØvε 
oÜτε θά βρoØvε τόv καιρό γιά τό κακό vά πoØvε. 
Θά στέκoυvε •σάλευτoι, µέ nόβo vά µιλoØvε 
καί στoύς καρπoύς τ−ς •ρετ−ς Óλoι θά εÛτυχoØvε!  
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10 
zΑλλά ¦σύ µέ πρoσπερvς κι' •λλoØ τό βλέµµα στρέnεις, 
εÆρωvικά χαµoγελς καί µέ καϋµoύς µέ τρέnεις. 
∆έv εÉµαι δίκαιη, λoιπόv; Γιατί δέv µέ πιστεύεις;  
}Η δέv θά βρεÃς στά χέρια µoυ δύvαµη πoύ γυρεύεις; 
 
 
    ΑΓΑΠΗ 
11 
Ναί, •δελnoύλα δίκαιη, σέ σέvαvε πιστεύω 
καί παίρvω •π' τά χέρια σoυ δύvαµη vά παλεύω! 
Μά δέv µπoρä τά χέρια σoυ πoλύ vά ßπonέρω 
κι' oÜτε θά βρä στά χέρια σoυ •γάπη vά πρoσnέρω. 
 
12 
ΕÉvαι σκληρά κι' •λύγιστα, πoτέ τoυς δέv χαϊδεύoυv 
καί µoØ µαραίvoυv τήv ψυχή σάv πιάvoυv καί παιδεύoυv. 
ΑÛτά λαβώvoυv τήv καρδιά!  Τή σκέψη τoυς µαδoØvε 
καί τ−ς χαρς τόv λoγισµό σκλαβώvoυv καί σκoρπoØvε! 
 
13 
Καί στ−ς ψυχ−ς σoυ τίς γωvιές δέv θά 'βρεÃς στάλα µέλι 
γιά vά µαλάξεις τίς πληγές πoύ τoύς γεvvoØv τά βέλη. 
Καί µέσα στό µαρτύριo τ−ς κρίσεως παθαίvoυv 
καί γίvovται •διάnoρoι καί nθίvoυv καί πεθαίvoυv! 
 
14 
Πώς §χεις δίκιo ξέρε τo καί συµnωvä µαζί σoυ 
•λλά καί πäς v' •κoλoυθä τήv κάθε συµβoυλή σoυ;  
Μαστίγιo τά χέρια σoυ •διάκoπα κρατoØvε 
καί τά δικά µoυ τρυnερά χαϊδεύoυv καί nιλoØvε! 
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15 
Πäς vά τό κάvω δέv µπoρä στόv vόµo σoυ vά κλώθω. 
“zΑγάπη” εÉµαι ¦γώ! Κι' •γάπη πάvτα voιώθω! 
Καί τήv zΑγάπη δέv µπoρεÃς µέ vόµo vά πρoβάλλεις 
³ στήv ¦λπίδα vά µή ζ−ς, τό §λεoς vά ψάλλεις! 
 
16 
Σάv τoύς κρατä στά χέρια µoυ καί τίς πληγές τoυς δέvω, 
δέv χάvω τόv καιρό µ' αÛτoύς oÜτε καί παραδέρvω. 
}Εχω κι' ¦γώ τόv λoγισµό καί δύvαµη µεγάλη 
καί δύvαµη πιό δυvατή •π' τή δική σoυ πάλη! 
 
17 
∆έv εÉµαι τόσov •nελής Óσov ¦σύ πιστεύεις. 
Κι' Óταv ¦σύ στά σίδερα τή σκέψη τoυς παιδεύεις 
καί τά κoρµιά τoυς –βoυλα στά πόδια σoυ τά γέρvεις, 
σέ µέvα στρέnoυvε vά βρoØv Ó,τι ¦σύ τoύς παίρvεις. 
 
18 
∆έv εÉvαι º •γάπη µoυ •πάτη oÜτε πλάvη! 
ΕÉvαι γι' αÛτoύς nωτιά, πoύ καίει σίδερα καί λυώvει, 
καί τό σκληρό κι' •λύγιστo στή nύση τoυ •τσάλι, 
χωρίς πoτέ vά τό κτυπ στήv Ðψη µεταβάλλει! 
 
19 
Κι' §τσι λειωµέvo καί καυτό τό κάvω Ó,τι θέλω 
καί vέo σχ−µα §vδoξo στήv πλάση τoυ •vαγγέλλω 
¦vä ¦σύ πoύ τό κτυπς, πoτέ σoυ δέv τό λυώvεις, 
µόvov τό σπάζεις κι' –χρηστo κάπoυ τό ξεnoρτώvεις! 
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20 
Κι' –v πάλι µέ τόv nόβo σoυ τή στράτα τoυς Æσιώvεις, 
δέv παύεις oÜτε τόv θυµό oÜτε τό µÃσoς διώχvεις. 
{Ο δόλoς πάvτα κρύβεται µές στ−ς ψυχ−ς τά βάθη 
κι' •ργoσαλεύει •θέατoς τό v−µα τoυ vά κλώθει. 
 
21 
Πäς λές, λoιπόv, Óτι µπoρεÃς τή στράτα τoυς v' •λλάζεις 
•noØ µές στά λασπόvερα τά Çδια τoύς βoυλιάζεις; 
Κι' –v τόv χιτävα τ−ς τιµ−ς ¦πάvω τoυς ταιριάζεις, 
τά µάτια τoυς µoØ κράζoυvε πώς µόvo τoύς διχάζεις... 
 
22 
Μέ τό ραβδί στό χέρι σoυ πoύ κρίvεις καί δαµάζεις, 
καταλαγιάζεις τό κακό κι' Óλα τά γύρω σκιάζεις, 
µovάχα συµnoρές πoλλές καί πάθη τoύς µoιράζεις 
καί πovηριές •τέλειωτες µαζί τoυς θά δικάζεις. 
 
23 
Πoτέ δέv θά πoθήσoυvε τά ξάστερα µαλλιά σoυ, 
τό στέµµα θά θελήσoυvε κι' Ðχι τή συvτρonιά σoυ. 
Κι' –v σέ χρυσό θρovί τoύς βάλεις vά καθίσoυv, 
δικαιoσύvη δέv θά θυµηθoØv, πoτέ δέv θά θελήσoυv. 
 
24 
Καί στό λαµπρό παλάτι σoυ ¦χθρόv τoυς θά σέ δoØvε, 
παρέα µέ τoύς δoύλoυς σoυ δέv θά µπoρoØv vά ζoØvε. 
ΠαvτoØ θά σέ λεκιάζoυvε, τή δόξα σoυ µισoØvε 
καί τό καλό πoύ θά τoύς πεÃς στόv βρόvτo θά τ' •κoØvε. 
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25 
Κι' –v στό τραπέζι τ−ς ζω−ς παρέα σoυ καλέσεις 
vά τoύς πρoσnέρεις θαυµαστές δικαιoσύvης θέσεις, 
δέv θά σoØ πoØv “εÛχαριστä“, στόv nόβo σoυ τoύς τρέnεις! 
Κι' ñς δικαστής ¦πάvω τoυς τήv κρίση σoυ θά στρέnεις. 
 
26 
Κι' –v µέ τά δäρα τ' •κριβά γεµίσεις τήv πoδιά τoυς, 
πάλι χαµέvα θά τά δεÃς σκόρπια στό πέρασµά τoυς. 
Κι' º γλäσσα τoυς •δάµαστη θά λέγει τά δικά τoυς 
καί µόvo nθόvo θά πoθεÃ º πovηρή καρδιά τoυς. 
 
27 
Κι' –v στό λευκό κρεββάτι σoυ τoύς nέρεις vά πλαγιάσoυv 
θά σκέπτovται µόvov nυγή, πώς πρέπει vά τό σκάσoυv. 
∆έv ßπonέρoυvε vά δoØv τά λευκoσέvτovά σoυ 
πoύ τoύς θυµίζoυv πάvτoτε τόv vόµo τ−ς γεvις σoυ. 
 
28 
Κι' Óταv Ò Çσκιoς σoυ βαρύς τό βλέµµα τoυς σαστίζει, 
τ−ς σιωπ−ς σoυ º λαλιά τόv voØ τoυς δέv κερδίζει. 
Κι' –v εÉσαι δυvατή, τόv κόσµo δέv •λλάζεις. 
zΕκεÃvoς µέvει στό κακό κι' ¦σύ θά τόv δικάζεις. 
 
29 
ΕÉvαι λoιπόv º µάχη µoυ •nέλεια καί πλάvη 
καί δέv γvωρίζει τό καλό πäς πρέπει vά τό κάvει; 
Στάσoυ, λoιπόv, µέ σεβασµόv τήv κρίση µoυ v' •κoύσεις 
κι' ñς δίκαιη στήv κρίση µoυ •πόκριση vά δώσεις: 
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30 
Μή σ' §vvoιαξε πoύ χάθηκε µιά vύκτα ªv' •στέρι 
³ σ' §vvoιαξε πoύ θέρισε τ' •γέρι µία nτέρη; 
Μή σ' §vvoιαξε πoύ δέv •κoØς τή vύκτα τό •ηδόvι 
³ σ' §vvoιαξε πoύ χάθηκε τό κρÃvo µές στ' λώvι; 
 
31 
Μή σ' §vvoιαξε πoύ πάτησε τό πόδι τό µυρµήγκι 
³ σ' §vvoιαξε πoύ §σπασε τό πόδι τό κατσίκι; 
Μή σ' §vvoιαξε πoύ κράζoυvε γιά πτäµα τά κoράκια 
³ σ' §vvoιαξε πoύ τά θεριά πoθoØvε τά ρυάκια; 
 
32 
Μή σ' §vvoιαξε πoύ δέv •κoØς τoØ τζίτζικα τραγoύδι 
³ θαύµασες τήv –voιξη χαµoµηλιoØ λoυλoύδι; 
Μή σ' §vvoιαξε πoύ κόπηκε στή µέση τό βλαστάρι 
³ θαύµασες π' •σήµωσε τή vύκτα τό nεγγάρι; 
 
33 
Μή σ' §vvoιαξε πoύ γκρέµισε Ò κεραυvός τόv Φάρo 
³ σ' §vvoιαξε πoύ πάλαιψε τό πλoÃo µέ τόv Χάρo; 
Μή σ' §vvoιαξε πoύ σπάσαvε τoØ πλoίoυ τά κατάρτια 
³ σ' §vvoιαξε πoύ πέταξε τό κύµα τά κoµµάτια; 
 
34 
Μή σ' §vvoιαξε πoύ κάηκε τoØ δόλιoυ τό καvτήλι 
³ χάρηκες πoύ –vθισε τό ρόδo τoØ zΑπρίλι; 
Μή σ' §vvoιαξε πoύ στέρεψαv oÊ λίµvες µέ τά ψάρια 
³ §κλαψες πoύ ξέβρασαv oÊ λίµvες τά κoυnάρια; 
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35 
Μή σ' §vvoιαξε πoύ πάλαιψε τό κύµα µέ τά βράχια 
³ χάρηκες πoύ γέµισε Ò κάµπoς •πό στάχυα; 
Μή σ' §vvoιαξε πoύ γίvαvε oÊ χείµαρρoι πoτάµια 
³ σ' §vvoιαξε πoύ σπάσαvε ÏχταπoδιoØ πλoκάµια; 
 
36 
Μή σ' §vvoιαξε πoύ §σβησε τoØ Κύρη º nρovιµάδα 
³ χάθηκε º Ïµoρnιά, τ−ς κόρης º σβελτάδα; 
Μή σ' §vvoιαξε πoύ κoίτεται ¦πάvω στό καυτήρι 
³ πόvεσες πoύ δέv περv τoØ πόvoυ τό µαρτύρι; 
 
 
 

∆IΚΑIΟΣΥΝΗ 
37 
zΑγάπη, δέv µπoρä πoτέ µαζί σoυ vά τά βάλω, 
σαστίζω Óταv µέ κυττς, βoυβαίvω κι' •vαβάλλω. 
ΕÉσαι γιά µέvα º χαρά, µαζί σoυ Óταv µέvω 
–v καί µ' •ρv−σαι συvτρonιά στόv δρόµo πoύ σέ nέρvω. 
 
 
 

  ΑΓΑΠΗ 
38 
Κι' ¦γώ στ' •λήθεια σ' •γαπä τ−ς •ρετ−ς noρέα! 
Θέλω vά εÉσαι πλάι µoυ στόv δρόµo µoυ παρέα. 
zΑλλά ¦σύ •λλoØ µέ πς σάv συvτρonιά µoιραία 
καί δέv •κoØς τά λόγια µoυ κι' –ς σoØ ²χoØv ñραÃα! 
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∆IΚΑIΟΣΥΝΗ 
39 
}Αv εÉµαι δυvατή, ñς λές, καί •ρετή σπoυδαία, 
γιατί µέ πoλεµς σάv vά 'µoυvα nθηvή, χυδαία; 
∆έv §χω τόπo vά σταθä, κovτά σoυ µόvov nθίvω 
κι' Óµως τό ξέρω µέ τιµς Óτι δικαίως κρίvω. 
 
 

  ΑΓΑΠΗ 
40 
Μά δέv σέ πoλεµä ¦γώ, ñς vά 'σoυvα χυδαία. 
Σέ πoλεµä, γιατί κι' ¦σύ µέ θεωρεÃς τυχαία. 
Καί λές Óτι µπoρεÃς Óλα vά τά δαµάζεις, 
¦vä ¦σύ, ñς τιµωρός, τό χρέoς σoυ κυττάζεις. 
 
41 
Καί π−ρες •π' τόv κ−πo µoυ τά –vθη τ−ς καρδις µoυ, 
πoύ nύτεψαv τά χέρια µoυ γιά δόξα στ' Ðvoµά µoυ.  
Κι' –v σ' §χω •δελnή, δέv σ' §χω στή χαρά µoυ. 
ΕÉσαι στήv κρίση δυvατή, σκληρή γιά τά παιδιά µoυ! 
 
42 
zΑvθoØσαv Óλα ξέvoιαστα! ΓελoØσαv Óλη µέρα! 
Χoρεύαvε καί τρέχαvε µέ τήv πvoή τ' •γέρα! 
Τό näς τoØ »λιoυ τά 'λoυζε µέ χρυσαnέvια σκόvη 
κι' Òλόχαρη º αÛγή τά ξύπvαγε •πό µόvη! 
 
43 
Πόση χαρά δέv voιώθαvε µές στήv αÆθέρια αÜρα, 
πoύ σκόρπαγε •ρώµατα στή θεριvή τή λαύρα! 
Καί τρέχαvε τά πόδια τoυς σ' Òλάvθιστα λειβάδια, 
σέ κήπoυς µυριόχρωµoυς πoύ βόσκαvε ζαρκάδια! 
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44 
Καί τoύς •γγέλoυς πoύ 'πλεκαv στεnάvια µέ σµαράγδια 
καί µέ τ' •στέρια τ' oÛραvoØ τά nωτειvά πετράδια, 
πoύ στέλvαvε τή λάµψη τoυς καί nώτιζαv τά βράδυα 
σέ µιά γλυκειά κι' •vάλαnρη •vταύγεια στά σκoτάδια! 
 
45 
Πλαγιάζαvε µές στίς σκιές, τίς vύχτες τραγoυδoØσαv 
καί τoØ ΘεoØ Πατέρα µας τήv •γκαλιά ζητoØσαv. 
Μαζί Τoυ περπατoύσαvε, µαζί συvoµιλoØσαv 
καί σάv παιδιά Τόv –κoυγαv, τόv λόγo Τoυ τιµoØσαv 
 
46 
Κι' µλθες ¦σύ καί τ' ρπαξες •π' τ−ς χαρς τόv àµvo 
καί τά 'συρες ξυπόλυτα στ' •γκάθια καί στό θρ−vo! 
Τίς σάρκες τoυς τίς ξέσκισες µέ τά πικρά βελόvια 
πoύ γέvvησε º κατάρα στ' µαρτωλά τoυς χρόvια! 
 
47 
zΕδä στά nυλλoκάρδια µoυ µταv εÛτυχισµέvα! 
}Ηµoυv τρonός καί θήλαζαv τό γάλα τoυς σέ µέvα 
κι' –λλη χαρά δέv voιώθαvε •π' τή χαρά πoύ ζoØσαv, 
µ' •nρovτισιά καί µέ χαρά τό µέλι τoυς ρoυnoØσαv! 
 
48 
Κι' •πόµειvαv µovάχα τoυς µές στoØ χαµoØ •vτάρα  
vά κρύβovται µές στίς σπηλιές τoØ nόβoυ σoυ κατάρα! 
Καί π−ρα µόvη τό στρατί vά βρä τό µovoπάτι 
πoύ nέρvει πίσω στή ζωή, στό γιo παλάτι! 
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49 
zΕκεÃ στόv ξύλιvo σταυρό σoØ π−ρα τή nαρέτρα! 
zΕκεÃ σoØ πλήρωσα ¦γώ τoØ θάvατoυ τά λύτρα. 
Μή στoχασθεÃς Óτι µπoρεÃς µαζί µoυ vά τά βάλεις. 
Τήv §χασες τή δύvαµη, Óσov κι' –v µ' •πoβάλλεις. 
 
50 
Μέ πάθoς µoØ τά κυvηγς κι' •ρv−σαι τή nιλία. 
ΣoØ γύµvωσα τό στ−θoς σoυ •πό τήv παvoπλία! 
∆έv §χεις στέµµα vά noρς ¦πάvω στό κεnάλι. 
zΕγώ εÉµαι º nίλη τoυς, º µόvη κι' Ðχι –λλη! 
 
51 
Μαζί σoυ µάχη §δωσα µ' •γάπη ¦ξαισία! 
Σάv χαµoµήλι µαύρισα µέσα στήv ξηρασία! 
Ξεδύθηκα τή δόξα µoυ κι' Óλη τήv •ρχovτιά µoυ 
γιά vά 'ρθω 'δä στή µάχη σoυ vά σώσω τά παιδιά µoυ. 
 
52 
Γιατί ¦σύ, ñς τιµωρός, δέv µλθες vά τά σώσεις, 
τήv τιµωρία σκέπτεσαι στόv ~Αδη vά τά λειώσεις 
κι' Ðχι Óπως καυχήθηκες, δ−θεv vά συµµoρnώσεις... 
Μόvo µαστίγιo κρατς κι' •γάπη δέv θά voιώσεις! 
 
53 
Γιατί κι' –v εÉσαι δυvατή, µovάρχης κι' –v πρoστάζεις 
κι' ñς δίκαιη –v κυβερvς τόv θάvατo µoιράζεις! 
Πάvτα γιά θάvατo µιλς καί θάvατo τoύς κράζεις, 
χωρίς ¦λπίδα γιά ζωή ³ χάρη vά τoύς τάζεις! 
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54 
zΑλλά ¦γώ πoύ τ' •γαπä µ' •γάπη τά κυττάζω 
καί µέ •γάπη τά καλä, µαζί τoυς κoυβεvτιάζω: 
Τήv {Αµαρτία v' •ρvηθoØv µ' •γάπη τά πρoστάζω 
κι' αÛτά µ' •κoØvε ταπειvά... µ' •γάπη τά δαµάζω! 
 
55 
Πoιά εÉσ' ¦σύ τώρα, λoιπόv, πoύ πάλι µ' •vαγκάζεις 
vά βγάλω •π' τό σπίτι µoυ, Óσoυς “¦vόχoυς” κράζεις; 
ΑÛτoύς πoύ κρύβω σπίτι µoυ εÉvαι τώρα δικoί µoυ, 
τoύς γέvvησ' º •γάπη µoυ καί ζoØv µέ τή ζωή µoυ! 
 
56 
Τραβήξoυ, τώρα, κατά 'κεÃ καί µήv τoύς πλησιάζεις. 
∆έv §χεις τό δικαίωµα δεσµίoυς vά τoύς κράζεις. 
Τά χρέη τoυς τά ξώnλησα!  Στά πλήρωσα µέ αÍµα! 
∆έv §χεις τό δικαίωµα! {Η τιµωρία τέρµα! 
 
 

∆IΚΑIΟΣΥΝΗ 
57 
Λυπµαι, •δελnoύλα µoυ, πoλύ µέ •τιµάζεις! 
Τά λόγια σoυ µέ κρίvoυvε στή θέση πoύ µέ βάζεις. 
zΕσύ •γάπη σκέπτεσαι χωρίς δικαιoσύvη, 
γι' αÛτό µ' •ρvεÃσαι τήv τιµή, µέ θεωρεÃς αÆσχύvη! 
 
58 
Κι' Óσov ¦σύ δέv µ' ¦vvoεÃς στόv δίκαιov •γävα 
oÜτε κι' ¦γώ καταvoä τ−ς µάχης σoυ καvόvα. 
Θά µείvω µές στόv δίκαιov •γävα vά δικάζω 
κι' ¦σύ •γάπη πρόσnερε σ' Óσoυς καταδικάζω. 
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                                      ***** 
      * 

59 
Κι' º zΑγάπη •πόρησε µέ τή ∆ικαιoσύvη 
πoύ µταv •µετάθετη στή γvώµη της γιά κείvη. 
Πäς δέv τό σκέnθηκε, λoιπόv, Óτ' º zΑγάπη κρίvει 
•κόµη αÛστηρότερα κι' •π' τή ∆ικαιoσύvη; 
 
60 
Γιατ' º zΑγάπη •παιτεÃ •π' Óλoυς κι' •vακρίvει 
χωρίς v' •ρvεÃται §λεoς ñς º ∆ικαιoσύvη. 
Γι' αÛτό δέv τήv ¦µπόδισε vά nύγει •πό κovτά της, 
•noØ δέv θά τήv §vvoιωθε στό πvεØµα συvτρonιά της. 
 
61 
zΕδä σταµάτησαv κι' oÊ δυό µέ πόvo καί πικρία. 
Γιατί vά συvεχίζoυvε τήv Çδια Êστoρία; 
Χωρίσαvε λoιπόv κι' oÊ δυό τoØ δρόµoυ τoυς πoρεία, 
χωρίς vά voιώθoυv Óτι ζoØv µέ λάθoς καί µωρία. 
 
62 
{Ο Λόγoς ¦καθόταvε παράµερα καί µόvoς. 
Τή συλλoγή τoυ •πoρρon τoØ θάvατoυ Ò πόvoς. 
Τή ∆όξα τoυ •τέvιζε µέ µάτια δακρυσµέvα, 
πoύ –nησε καί τώρα ζ− τή µάχη τoυ στά ξέvα. 
 
63 
Τότε º ∆όξα nάvηκε στό βάθoς vά πρoβάλει 
µέ nωτoστέnαvo λαµπρό τριγύρω στό κεnάλι. 
Πλησίασε καί στάθηκε κυττάζovτας τόv Λόγo 
κι' zΕκεÃvoς τήv •τέvισε σιωπηλός γιά λίγo. 

      * 
  ***** 
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∆ΟΞΑ 
64 
‚Ω Λόγε, σ' §χασα •πό τoØ oÛραvoØ τήv πλάση! 
ΕÉδα τόv θρόvo σoυ κεvό! {Η θέση §χει •δειάσει! 
Πoιός λόγoς σέ •vάγκασε τήv Ðψη σoυ v' •λλάξεις, 
καί σέ πτωχόv πρoσκυvητήv τόv βίo σoυ vά τάξεις; 
 

  ***** 
      * 

65 
{Η ∆όξα ¦πλησίασε τόv Λόγo µέ µιά λάµψη! 
zΕκεÃvoς δέv κιvήθηκε στή δόξα της vά κάµψει. 
zΑσάλευτoς τήv κoίταζε µέ µάτια λυπηµέvα 
 κι' ¦κείvη τoØ •πηύθυvε τόv λόγo τιµηµέvα: 

      * 
  ***** 

 
∆ΟΞΑ 

66 
‚Ησoυv τό –vθoς τoØ Σαρώv! Τό κρÃvo τäv κoιλάδωv! 
zΕσύ µovαδικός πιστός µυρίωv µυριάδωv! 
 Κι' ¦πιθυµä vά σέ τιµä στή δόξα τ−ς ζω−ς µoυ 
 καί τή ζωή τoØ oÛραvoØ vά χαίρεσαι µαζί µoυ! 
 
 

ΛΟΓΟΣ 
67 
Σ' εÛχαριστä •ξέχαστη κι' εÛγεvική µoυ ∆όξα! 
Πäς vά ξεχάσω oÛράvια τ−ς λάµψης σoυ τά τόξα; 
Σάv τίς σαÄτες µέ τρυπoØv κι' •vαπoλä τά πρäτα, 
πoύ τ' –nησα vά περπατä ξυπόλητoς στά χόρτα... 
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∆ΟΞΑ 
68 
~Οµως εÉσαι παράξεvoς κι' •λλόκoτoς στίς σκέψεις  
καί θέλεις τό παλάτι σoυ σταØλo vά µετατρέψεις,  
vά γίvει καταnύγιo γι' αÛτoύς πoύ σ' §χoυv κλέψει 
κι' ¦γώ º ∆όξα τ' oÛραvoØ vά µείvω δίχως στέψη! 
 
69 
Σέ παvηγύρι γύnτικo §καµες τό παλάτι! 
Κι' ¦γώ, º ∆όξα τ' oÛραvoØ, κλεισµέvη σ' ªvα nράχτη 
κι' ¦σέvα θά 'χω δόξα µoυ δoύλoυς vά στεnαvώvεις 
καί τόv χρυσό τόv θρόvo µας θρovί τoυς vά τoύς δώvεις! 
 
70 
‚Ω Λόγε! Πäς θ' •vέχoµαι µαζί µας vά συζoØvε; 
∆έv θέλω oÊ ξυπόλυτoι τή γ− µoυ vά πατoØvε. 
Θέλω τά •ρχovτόπoυλα στόv κ−πo µoυ vά ζoØvε, 
vά τόv λαµπρύvoυv µ' •vτρειά κι' ¦µέvα vά ßµvoØvε! 
 
71 
Καί vά noρoØv χλαµύδα τoυς, πoύ nέρει τ' Ðvoµά µoυ, 
vά εÉvαι τόσov §vδoξoι Óσo κι' º •ρχovτιά µoυ! 
Θά voιώθω πώς µέ voιώθoυvε κυρά βασίλισσά τoυς,  
δέv θά τρoµάζω τίπoτε vά ζä •vάµεσά τoυς! 
 
72 
Λυπµαι πoύ Σέ λύπησα καί σάστισες µαζί µoυ, 
µά δέv µπoρä v' •παρvηθä τή δόξα τ−ς ζω−ς µoυ! 
Πoτέ µή µέ στoχάζεσαι vά µείvω συvτρonιά σoυ, 
χωρίς τό näς τoØ »λιoυ µoυ δόξα καί τίµηµά σoυ! 
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73 
Θέλω vά λoύζωµαι στό näς, στoØ oÛραvoØ τή χώρα, 
µέ χρυσαnέvια πέπλα µoυ τά θεÃα Τoυ τά δäρα! 
Καί τίς •κτίvες στέµµα µoυ, ñς λαµπερά στεnάvια, 
vά nωσnoρίζoυv αÆώvια µιά Ïµoρnιά oÛράvια!  
 
74 
Γιατί κι' –v θέλω δέv µπoρä µαζί σoυ vά γυρίζω  
καί στoύς τεµπέληδες ¦γώ τό βιός µoυ vά σκoρπίζω. 
Γιά δές πäς σέ κατάvτησε τ−ς vύχτας σoυ º πάλη, 
δέv §χεις πιά τή λάµψη σoυ καί τά παλιά σoυ κάλη! 
 
75 
Γύρvα, ì Λόγε, πρός ¦µέ, τή ∆όξα σoυ καί πάλι, 
πoύ κύρτωσες καί –nησες τή ∆όξα τή µεγάλη! 
Θά εÉσαι ßπερήnαvoς µέ στέµµα στό κεnάλι, 
γιατ' εÉσ' ¦σύ Ò Βασιλης κι' º ∆όξα θά σoØ ψάλλει! 
 
 

ΛΟΓΟΣ 
76 
‚Ω ∆όξα µoυ παvέµoρnη! Μέ βιάση κατακρίvεις.  
zΑστόχαστα µ' ¦ξoυθεvεÃς καί λόγoυς µoØ πρoτείvεις.  
zΕσέvα εÉχα στέµµα µoυ στoØ oÛραvoØ τά χρόvια. 
Κι' µσoυv º εÛnρoσύvη µoυ! {Η ∆όξα º αÆώvια! 
 
77 
Μέ λάµπρυvε º χάρη Σoυ! Μέ nώτιζε τό näς σoυ! 
Καί περπατoύσαµε µαζί στόv δρόµo τ−ς τιµ−ς σoυ! 
∆έv ¦ξεστράτιζα πoτέ •πό τόv λoγισµό σoυ 
κι' ³µoυv σonός κι' ¦vάρετoς στόv κόσµo τόv δικό σoυ. 
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78 
∆έv ξέρω –λλη •πό σέ, ì ∆όξα µoυ ñραία!  
Κι' εÉv' º µεγαλειότης σoυ στό χέρι µoυ σηµαία! 
Κι' –v κυρτωµέvo µέ θωρεÃς καί χαµηλά πεσµέvo, 
κάvω τό χρέoς τ−ς τιµ−ς, τόv Çσιo δρόµo παίρvω. 
 
79 
Κι' αÛτoύς πoύ •πεκάλεσες •λ−τες πoύ γυρvoØvε, 
σ' zΕµέvα θά Ïnείλoυvε τή δόξα π' •πoκτoØvε! 
Καί τ−ς ζω−ς τoυς τήv τιµή σέ µέvα θά χρωστoØvε, 
òστε πoτέ vά µή µπoρoØv µέ καύχηµα vά ζoØvε... 
 
80 
Μ' εÛγvωµoσύvη πάvτoτε σ' ¦µέvα θά κυττoØvε  
καί ταπειvά καί nρόvιµα τόv λόγo µoυ θ' •κoØvε. 
∆έv θά 'χoυvε ñς καύχηµα γιά τίτλoυς vά µιλoØvε 
³ vά 'ρχωvται στόv κ−πo µoυ µόvo vά καυχηθoØvε. 
 
81 
Τoύς §vτιµoυς καί δυvατoύς θέλησα vά πρoβάλω... 
ΑÛτoύς πρωτoεκάλεσα στό σπίτι µoυ vά βάλω, 
µ' αÛτoί “...•γρόv ²γόρασαv”! ΜoØ γύρισαv τήv πλάτη 
κι' •ρvήθηκαv τήv πρόσκληση στό λαµπερό παλάτι! 
 
82 
ΑÛτoί πoτέ δέv •γαπoØv τή δόξα σoυ vά ξέρεις. 
Μόvo τή δόξα τoυς τιµoØv πoύ θέλoυv vά πρoσnέρεις. 
Τήv δόξα σoυ, ì ∆όξα µoυ, τήv §χoυv γιά •στεÃo! 
Τήv vίκη σoυ κι' –v •γαπoØv σέ §χoυvε noρτίo... 
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83 
Γι' αÛτό κι' ¦γώ τό δέχθηκα, τόv oÛραvό v' •nήσω. 
}Οχι ¦σέvα, ∆όξα µoυ! Στή δόξα σoυ θά ζήσω! 
Καί θά 'χω nίλoυς µoυ πιστoύς, αÛτoύς πoύ µέ τιµoØvε, 
τή δόξα σoυ στή δόξα µoυ µόvov vά πρoσκυvoØvε! 
 

∆ΟΞΑ 
84 
ΟÜτε γι' •στεÃo δέv µπoρä στόv κόσµo τoυς vά ζήσω, 
µές στήv κρεπάλη τäv κακäv τά µάτια µoυ vά στήσω. 
Καί τήv Ïσµή τoØ βoύρκoυ τoυς v' •γγίξω καί vά σµίξω 
καί τ' Ðvoµά µoυ τ' γιo στίς λάσπες τoυς vά ρίξω! 
 
85 
Τό ξεύρεις, δέv θά τό δεχθä τή δόξα µoυ v' •nήσω, 
χωρίς τό näς τό λαµπερό τoØ »λιoυ µoυ vά ζήσω. 
Μ' αÛτόv θά περπατä!  Μ' αÛτόv θά σέ nωτίζω! 
Καί Βασιλιά στή δόξα µoυ µόvov σέ πρooρίζω! 
 

  ***** 
      * 

86 
Κι' º ∆όξα τoυ τόv –nησε στήv ταπειvή τoυ θέση, 
γιατί ñς ∆όξα §πρεπε τή ∆όξα vά τιµήσει. 
∆έv ταίριαζε πoτέ σ' αÛτήv, τή δόξα της v' •nήσει 
•noØ Ò Λόγoς θέλησε ñς –vθρωπoς vά ζήσει! 
 
87 
Κι' Ò Λόγoς παραδόθηκε στoØ πόvoυ τoυ τήv πίκρα 
καί στέvαζε πoύ µάκραιvε τ−ς θλίψης τoυ º πεÃρα. 
Κι' •γvάvτευε στόv oÛραvό τή ∆όξα τoυ µ' ¦λπίδα,  
πoύ 'λαµπε στά παλάτια της Òλόλαµπρη ψίδα! 
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88 
Κατάπικρoς στεκόταvε στό κάθ' ªvα σoκάκι 
κι' –κoυγε Óλες τίς κραυγές στoØ πόvoυ τό µεράκι! 
Καί vυχτoπoύλια σκoύζαvε τoØ θρήvoυ µoιρoλόγια 
καί σκoύπιζε τά δάκρυα, καυτά, καί δίχως λόγια! 
 
89 
Κι' Óταv º µέρα §σκαγε χαµόγελo vά nέξει,  
τόv βρίσκαvε καταµεσ−ς πεσµέvo δίχως θέλξη. 
Μά τά nαρµάκια v' •ρvηθ− τoØ χρέoυς δέv µπoρoØσε 
γι' αÛτό µές στό µαρτύριo τoØ πόvoυ τoυ γυρvoØσε! 
 
90 
Καί voσταλγός γιvόταvε γιά τ−ς χαρς τή χώρα 
vά ξαvαδεÃ τή ∆όξα τoυ Óπως παλιά καί τώρα. 
{Ολάvθιστη καί λαµπερή χωρίς κακό καί ζάλη 
vά τoØ noρoØv τά χέρια της τό στέµµα στό κεnάλι! 

      * 
  ***** 

 
ΛΟΓΟΣ 

91 
‚Ω ∆όξα µoυ •πέραvτη! Μακράv σoυ πäς θά ζήσω; 
∆έv §χω τόπo vά σταθä τήv πίκρα µoυ vά σβήσω. 
Τή δρoσερή κρυστάλλιvη v' •κoύω τή nωvή σoυ, 
vά µέ ßψώvει •θάvατα στόv κόσµo τ−ς ζω−ς σoυ! 
 
92 
Μovάχoς τώρα θά συρθä! Μovάχoς θά τρικλίσω! 
Μovάχoς µές στά αËµατα θά πέσω vά κυλίσω! 
Κι' Óπoυ στεvό θά σταµατä µovάχoς vά µιλήσω! 
Σκληρός Ò δρόµoς πoύ τραβä τό τέρµα τoυ vά ζήσω! 
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93 
Καί βιάζoµαι vά τόv διαβä ταχέως πρίv vυχτώσει 
καί γκρεµιστä στό βάραθρo πoύ χάσκει vά µέ λυώσει. 
Κι' –v •π' τόv κόπo τόv βαρύ θέλω vά ξαπoστάσω, 
µέσα στόv àπvo τόv βαθύ µήv πέσω καί ξεχάσω. 
 
94 
}Ας ¦πιστρέψω σπίτι µoυ vά 'δä καί τή µητέρα. 
Θά θλίβεται στή σκέψη µoυ, πρoσµέvει Óλη µέρα. 
Μόvov κovτά της χαίρoµαι! Κovτά της •vασαίvω! 
Στή µητρική της •γκαλιά τίς σκέψεις µoυ γλυκαίvω! 
 
 
 

  ***** 
      * 

95 
Κι' Ò Λόγoς ξαvαγύρισε µ' •vάπαυση στό σπίτι, 
κι' µταv γι' αÛτόv παρηγoριά vά σκέπτεται µέ πίστη, 
πώς º zΑγάπη πρόσµεvε µαζί τoυ vά δειπvήσει 
κι' •π' τ−ς zΑγάπης τό πιoτό vά πιεÃ καί vά µεθύσει. 
 
96 
Κάθε τoυ nόβoς χάvεται, κάθε τoυ •γωvία 
καί ξαvαπαίρvει δύvαµη δίχως •µηχαvία. 
{Η σκέψη τoυ εÉvαι βαθειά καί ζ− σέ συµnωvία 
vά •τεvίζει τόv σταυρό µέ δίχως •γωvία! 

      * 
  ***** 
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ΑΓΑΠΗ 
97 
ΠoØ ³σoυv Λόγε κι'–ργησες; ΖoØσα µ' •vησυχία! 
~Ολη τή µέρα στέvαζα κι' §voιωθα δυστυχία! 
Μή στέκεις Óµως µακρυά. Κάτσε vά ξαπoστάσεις. 
Πλησίασέ µε πιό κovτά. Νά, τό σκαµvί vά κάτσεις. 
 
 
 

ΛΟΓΟΣ 
98 
ΕÛχαριστä παρά πoλύ πoύ voιάζεσθε γιά µέvα! 
Κovτά σας voιώθω εÛτυχής, χωρίς nόβo καvέvα! 
Γιατί µ' •vαζητoύσατε µέ τόση καρτερία; 
Συvέβη τίπoτε κακό κι' •λλάξατε πoρεία; 
 
 
 

ΑΓΑΠΗ 
99 
Πoλύ κακό πoύ σίγoυρα Óλoυς θά µς ταράξει 
καί µόvo º παρoυσία σoυ µπoρεÃ vά µ' •παλλάξει. 
Τόv Çδιo δρόµo πήραµε κι' oÊ δυό καί πρoχωρµε, 
µά σύ πρωτίστως µέ κρατς vά θέλω, vά θυµµαι... 
 
100 
zΑλήθεια, δέv σ' ¦ρώτησα: Πäς πέρασες στή χώρα; 
ΕÉδες τή ∆όξα; Τά εÇπατε ³ δίστασες καί τώρα; 
Γιατί τή ∆όξα πoιός µπoρεÃ εÜκoλα v' •πoβάλει; 
ΕÉvαι στόv voØ µιά δύvαµη κι' Óλoυς τoύς µεταβάλλει. 
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ΛΟΓΟΣ 
101 
∆έv δείλιασα! Τά εÇπαµε καί τέλειωσα στήv òρα. 
∆έv θέλει º ∆όξα vά µέ δεÃ στoØ Γoλγoθ τήv µπόρα. 
“Πäς εÉvαι δυvατόv”, µoØ 'πε µέ nόβo κι' •πoρία, 
“¦γώ º ∆όξα vά δεχθä τoØ Γoλγoθ πoρεία;” 
 
 
 

ΑΓΑΠΗ 
102 
Πäς εÉvαι δυvατόv; Στή λαµπερή τή χώρα 
Óλoι µιλoύσαvε γι' αÛτό καί ξέραvε τήv òρα. 
Πäς εÉvαι τώρα δυvατόv ¦κείvη vά διστάζει, 
•noØ º ∆όξα δέv τιµ ¦κεÃvov πoύ δειλιάζει; 
 
 
 

ΛΟΓΟΣ 
103 
Τό ξέρω καί ¦γώ αÛτό κι' º ∆όξα µoυ τό ξέρει, 
µά δέv µπoρεÃ τoØ Γoλγoθ σκέψη vά ßπonέρει. 
ΜoØ εÉπε, –λλωστε, ξαvά: “{Η ∆όξα µoØ ταιριάζει 
κι' αÆώvια ñς vικητή τό στέµµα της µoØ τάζει!” 
 
 
104 
∆έv θέλει Óµως vά µέ δεÃ µ' •γκάθιvo στεnάvι 
καί σάv ληστή vά µέ κτυπ τoØ θάvατoυ º κάvη. 
ΑÛτά µoØ εÉπε κι' §nυγε χωρίς vά µέ πρoσβάλει, 
κι' •πέσυρε τή δόξα της •π' τό θvητό κεnάλι! 
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ΑΓΑΠΗ 
105 
Κι' ¦σύ, τί τ−ς •πήvτησες; Πoλύ θέλω vά ξέρω. 
{Η ∆όξα εÉvαι º τιµή, τ' •στέρι πoύ πρoσnέρω! 
ΑÆώvια θά σέ τιµ º ∆όξα στή ζωή σoυ! 
Σ' αÛτή θά χαίρoµαι κι' ¦γώ τή δόξα της µαζί σoυ! 
 

ΛΟΓΟΣ 
106 
Μέ τoύς δικoύς σας λoγισµoύς µές στή ζωή ξεχvιέµαι 
καί σάv κακoØργoς δέρvoµαι, παλεύω, τιµωριέµαι! 
Κι' –v πόvεσα, •ρvήθηκα τή δόξα µoυ γιά σέvα! 
zΑγάπη µόvo τίµησα! Συµβιβασµόv καvέvα! 
 

ΑΓΑΠΗ 
107 
ΕÞγε σoυ, Λόγε! Χαίρoµαι πoύ τίµησες ¦µέvα! 
Κι' εÆλικριvά συvτρίβoµαι στόv πόvo µoυ γιά σέvα! 
Κι' ¦άv ¦σύ δέv •ρvηθ−ς τoØ Γoλγoθ τά πάθη 
oÜτε κι' ¦γώ θά σ' •ρvηθä Êερωσύvης βάθη! 
 
108 
Νoιώθω αÛτά τά πλάσµατα πoύ τά 'πλασα γιά µέvα, 
αÆχµάλωτα vά χάvωvται στήv ¦ρηµιά, στά ξέvα, 
χωρίς παρηγoριά κι' •θάvατη ζωή µέ σέvα! 
Σ' αÆώvια •πώλεια!  ΑÆώvια χαµέvα! 
 
109 
∆έv θέλησα πoτέ ¦γώ ¦σέvα v' •δικήσω. 
ΕÉσαι Ò πρäτoς µoυ καρπός, µ'•γάπη vά nρovτίσω. 
Κι' oÜτε πoτέ εÆς –λλovε τή θέση σoυ θ' •nήσω. 
zΕσέvα πρäτ' •γάπησα καί σέvα θά τιµήσω! 
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110 
∆ίχως ¦κείvωv τή ζωή, δίχως χαρά θά ζήσω 
καί θά γυρvä στίς ¦ρηµιές •πόκληρη vά σβήσω! 
∆ίχως ζωές, δίχως nωvές, δίχως χαρς µελτέµια 
στ−ς σκoτειvις τά τρόπαια, τoØ θάvατoυ χαρέµια! 
 
111 
∆έv τά 'πλασε τό πεÃσµα µoυ, τό κέnι, º •κεnιά µoυ. 
Τά 'πλασε º •γάπη µoυ vά χαίρovται κovτά µoυ. 
Τά γέvvησα, τ' •vέθρεψα σάv τήv τρonόv τά ξέρω. 
Τά σκέπτoµαι καί καρτερä, πovä καί ßπonέρω! 
 

ΛΟΓΟΣ 
112 
Κι' ¦γώ µαζί σας •πoρä τόv δρόµo πoύ τραβτε, 
πώς εÉv' Ò δρόµoς σας στεvός, τραχύς, πoύ περπαττε. 
Κι' Ò πόvoς µoυ •κoλoυθεÃ µαζί σας, Óπoυ πτε, 
vά ξαvαβρ−τε τή χαρά γιά τέκvα π' •γαπτε. 
 
113 
~Οµως αÛτoί δέv θέλησαv v' •κoύσoυv τή nωvή µoυ. 
Κι' oÜτε πιστεύoυv πώς τιµä zΑγάπη στή ζωή µoυ. 
Πιστεύoυv µόvov πώς ζητä τόv κόσµo τoυς v' •λλάξω 
καί κάτω •π' τά δεσµά τoØ nόβoυ vά ßπoτάξω. 
 

ΑΓΑΠΗ 
114 
∆έv πρέπει, Λόγε µoυ, ¦σύ µαζί τoυς vά µαλώσεις, 
¦λευθερία –nησε καί nεύγα, µή θυµώσεις. 
∆έv εÉv' Ò nόβoς πoύ ζητä τό πvεØµα vά κερώvει 
καί τή ψυχή τoυς τή σκληρή Ò nόβoς vά πετρώvει. 
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115 
∆έv θά δεχθä vά µείvoυvε στό ~Αγιo Παλάτι, 
Óσoι µισoØv καί δέχovται γι' •λήθεια τήv •πάτη. 
Θά εÉvαι πράξη τραγική! Μεγάλη •δικία! 
Νά συvυπάρξoυvε κι' ¦δä zΑγάπη καί Κακία! 
 
116 
Τ' •κoύω vά µέ κρίvoυvε, δέv χάvoυv εÛκαιρία, 
πώς δέv χαρίζω στή ζωή πoλλή ¦λευθερία! 
Κι' Óλoι τoυς µέ κατηγoρoØv γιά κάθε δυστυχία 
καί •πoρoØv πoύ δέv γεvvoØv παιδιά στήv εÛτυχία. 
 
117 
Τί v' •παvτήσω στά µωρά κι' •σύvετα παιδιά µoυ, 
πoύ δέv καταλαβαίvoυvε τό πvεØµα τ−ς καρδις µoυ; 
Μήπως ¦γώ δέv τ' –nησα µέσα σ' ¦λευθερία 
³ τά §πλασε Ò Θεός δoØλα στήv {Αµαρτία; 
 
118 
ΑÛτά ζητήσαvε καρπό vά ζoØv σ' •πoστασία 
καί ΤoØ •ρvήθηκαv γι' αÛτό τή θεία πρoστασία. 
Καί δέχθηκαv µ' •nέλεια τoØ }Οnι παρoυσία 
καί πίστεψαv στά λόγια τoυ γιά •vεξαρτησία! 
 
119 
Νά γίvoυvε κι' αÛτoί θεoί χωρίς τή συvτρonιά Τoυ, 
vά §χoυv Óµoια τή nωvή, ñς εÉvαι º λαλιά Τoυ! 
Νά ζoØvε ñς θεoί κι' αÛτoί τή γvώµη τoυς γι' •λήθεια 
καί τoØ ΘεoØ τήv πρoτρoπή v' •κoØvε παραµύθια. 
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120 
ΑÛτά, παιδί µoυ, §γιvαv •πό τή δυσπιστία, 
τoØ }Οnεως καταλαλιά καί τή συκonαvτία. 
Γιατ' εÉvαι πράξη noβερή τoιαύτη βλασnηµία 
vά µή πιστέψoυv τόv Θεόv ñς §vvoια τιµία! 
 
121 
{Η πρoτρoπή Τoυ ³ταvε: •λήθεια, πρoστασία! 
Τoύς •nαιρoØσε µέριµvα κι' εÛθύvη µ' •γvωσία... 
vά ζoØv αÆώvια µ' ΑÛτόv µές στή χαρά τή θεία 
ñς µόvη γvώση πoύ 'πρεπε vά 'χoυv Òδόv εÛθεία! 
 
122 
zΕκεÃvα δέv κατάλαβαv, κρίvαv •δυvαµία, 
vά µή τoύς δώσει Ò Θεός τήv παvτoδυvαµία. 
Κι' §γειv' º γvώση τoØ καλoØ: vόµoς τ−ς εÛτυχίας! 
Κι' §γειv' º γvώση τoØ κακoØ: vόµoς τ−ς δυστυχίας! 
 
123 
Γι' αÛτό κι' ¦γώ •δυvατä αÆώvια vά τά κρίvω. 
Κι' –v •πό κρίση πέσαvε, τή χάρη ξαvαστήvω! 
Νά βρoØv τή σωτηρία τoυς, •λλoιäς θά κατακρίvω 
τoØ πρώτoυ πόvoυ µoυ καρπόv καί τ−ς αÛγ−ς µoυ κρίvo!  
 
124 
Θά ³µoυv µάvα •γαθή καί µάvα στά παιδιά µoυ 
–v δέv πoθoØσα vά τά 'δä πάλι στήv •γκαλιά µoυ; 
Θά µταv Ðvτα λoγικά, πvεύµατoς µαρτυρία, 
–v τά 'πλαθα ñς µηχαvές, χωρίς ¦λευθερία; 
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125 
Τώρα εÉvαι κι' αÛτά θεoί!  ∆ηµιoυργoØv µέ πvεØµα! 
Καί ξέρoυvε καλäς vά ζoØv µ' εÛθύvη καί στό βλέµµα... 
§στω κι' ¦άv •κoλoυθoØv τ−ς {Αµαρτίας ρεØµα 
καί συvεχäς µoλύvovται στήv πλάvη καί στό ψέµα. 
 
126 
Γι' αÛτό κι' ¦γώ τ' •κoλoυθä µ' •γάπη κι' •γωvία 
vά ξαvαβρoØvε στή ζωή χαρά κι' εÛδαιµovία! 
Νά στρέψoυvε τό βλέµµα τoυς στή θεία παρoυσία, 
vά ζήσoυvε µ' ßπακoή κι' Ðχι µέ •vταρσία. 
 
127 
Κι' –v δέv •κoØv τά λόγια µoυ, σέ µέvα vά πεισθoØvε 
κι' –v τή µατιά µoυ τή µισoØv καί σ' Óλα •πιστoØvε, 
Óτι ¦γώ τ' •γάπησα, σέ σέvα –ς τό δoØvε. 
ΤoØ Γoλγoθ µαρτύριo πäς κρίvoυvε, –ς πoØvε. 
 
128 
Καί τώρα πές µoυ, Λόγε µoυ, τί σκέπτεσαι vά κάvεις; 
Πoιός εÉvαι Ò δρόµoς πoύ τραβς, µήπως κι' •πoκάvεις; 
Τό ξέρω πόσo µ' •γαπς κι' Óλα γιά µέvα βάζεις 
κι' εÉσαι Ò µόvoς πoύ µπoρεÃς τή vίκη vά τoύς τάζεις! 
 
 

ΛΟΓΟΣ 
129 
Μή noβστε, δέv θά καµnθä! ∆έv εÉµαι τόσov µόvoς 
καί µέ τά Óπλα πoύ κρατä δέv µέ vικ Ò χρόvoς. 
Μέ τoύς •γγέλoυς συvτρonιά δέv χάvεται Ò δρόµoς 
κι' º παvoπλία πoύ noρä τoØ Σαταv Ò τρόµoς! 
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130 
Πυξίδα µoυ º πρoσευχή! Κι' Ò λόγoς Τoυ τ' •στέρι 
πoύ µoØ µιλ καί µ' ÒδηγεÃ στό κάθε µoυ καρτέρι! 
Κι' ¦λπίδα εÉvαι º nωvή πoύ µέ καλεÃ καί µέvει! 
Κι' º πίστη µoυ εÉvαι nρoυρός, Óλα τά ßπoµέvει! 
 
 

ΑΓΑΠΗ 
131 
Παιδί µoυ, πόσo χαίρoµαι! Μαζί σoυ καµαρώvω! 
ΕÉσαι γεvvαÃoς κι' •γαθός! Στή µάχη σoυ λυτρώvω! 
Καί περιµέvω vά Σέ δä στoØ βασιλη τόv θρόvo 
vά κυβερvς αÆώvια µέ τoύς δικoύς σoυ µόvo! 
 
132 
~Ολoι vά εÉvαι ταπειvoί vά ζoØv µέ καλoσύvη 
καί τόv Θεόv τoυς vά τιµoØv πoύ χάρισε εÆρήvη! 
ΤoØ θρόvoυ εÉvαι σκ−πτρo σoυ: Χάρη! ∆ικαιoσύvη!  
}Οχι τoØ Νόµoυ º Ïργή, τ−ς κρίσεως º µ−vι... 
 

ΛΟΓΟΣ 
133 
Γι' αÛτό κι' ¦γώ ¦πιθυµä zΑγάπη vά τιµήσω! 
Μέ τήv •γάπη σας vά ζä, αÛτήv vά τoύς συστήσω. 
Νά βρoØvε τόv Παράδεισo στή θεία παρoυσία, 
πoύ εÇχαvε καί χάσαvε µέ τήv •πoστασία. 
 
134 
Καί ζoØvε τώρα δίχως näς στ−ς πλάvης τή µωρία 
καί κυvηγιävται διαρκäς σέ µιά ταλαιπωρία, 
µέ τήv ψυχή •χόρταγη, δoύλη στήv {Αµαρτία, 
vά µή κoραίvεται πoτέ στoØ µόχθoυ τά noρτία! 
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135 
{Η γ− τoυς πάλι γέµισε τριβόλoυς καί •γκάθια 
καί º χαρά µαράθηκε σέ πίκρας κατακάθια! 
{Ο Θάvατoς, ñς βασιλης, τή γ− τoυς κυβερvάει 
κι' Ò ~Αδης εÉvαι µάvδρα τoυ, ¦κεÃ vά τoύς ξερvάει! 
 
136 
zΕκεÃ τoύς βρ−κα δυστυχεÃς χωρίς τoØ »λιoυ χάδι, 
παvέρηµoι καί Ïρnαvoί µές στό βαθύ σκoτάδι! 
Κι' Óλoι τoυς •πoρήσαvε πoύ µ' εÇδαvε κovτά τoυς, 
σάv nάvτασµα µ' ¦κύτταζαv µέ τρόµo στή µατιά τoυς! 
 
137 
“Πoιός εÉσαι 'σύ”, µ' ¦ρώτησαv, “πoύ 'χεις στό βλέµµα χάρη; 
Πäς βρέθηκες ¦δä µέ µς, στoØ ~Αδη τό κελάρι; 
Πäς τό σκoτάδι σκόρπισες; Τό σκ−πτρo σoυ πρoβάλλει, 
ñς nωτoστέnαvo λαµπρό, κoρώvα στό κεnάλι!” 
 
138 
“Πoιά δύvαµη σ' •πέστειλε πρός τoύς vεκρoύς vά στρέψεις; 
Πoιά δύvαµη σέ πρόσταξε σ' ¦µς vά ¦πιβλέψεις; 
{Ο Θάvατoς µς κέρδισε! Πoιός τώρα µς πρoσέχει; 
Σέ τoØτo τό βασίλειo Ò ~Αδης µς κατέχει!” 
 
139 
ΕÉµαι “Ò Λόγoς τoØ ΘεoØ”! Καί σκ−πτρo µoυ º Χάρη! 
zΕγώ εÉµαι º Ζωή! Καί Ò Θάvατoς κoυnάρι! 
Κι' ºµέρα τoØ ΘεoØ ξαvά, ñς º αÛγή πρoβάλλει! 
Γιά τήv •λήθεια τoØ ΘεoØ, µή µ' •ρvηθ−τε πάλι! 
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140 
Μέ τό σταυρό ¦vίκησα: zΑvάσταση µεγάλη! 
Κι' §γειvα τ' oÛραvoØ “κραυγή” στoØ Θάvατoυ τήv πάλη! 
Μ' •κoύσαvε κι' ¦σώπασαv κι' §σκυψαv τό κεnάλι 
γιά τήv ¦λπίδα π' –voιγε τή nυλακή τoυς πάλι! 
 
 

ΑΓΑΠΗ 
141 
Καί τώρα, Λόγε, σoØ ζητä µαζί µoυ vά βαδίσεις 
ªvα µικρό περίπατo vά δεÃς καί v' •πoρήσεις 
τήv {Αµαρτία πoύ 'καvε τόv κόσµo vά σαστίσει 
καί χίλια δυό αÆvίγµατα στή δράση της vά στήσει. 
 
142 
Γιά vά nαvεÃ Óτι µπoρεÃ τόv κόσµo vά δαµάζει 
•γάπης βάθη τoØ ΘεoØ µέ θράσoς •τιµάζει. 
Καί τή ζωή τoØ Σύµπαvτoς καθόλoυ δέv θαυµάζει, 
ñς –v ¦κείvη τήv κρατ κι' ¦κείvη τήv πρoστάζει. 
 

ΛΟΓΟΣ 
143 
Ξέρω µέ πόση δύvαµη τό ψέµα της ¦κnράζει 
καί πoυθεvά δέv nαίvεται Óσo κι' –v •τιµάζει. 
Κι' Óλα τά ρίχvει στό πλό κι' Óλα τά ¦ξετάζει 
καί δ−θεv •πό §ρευvα Óλα τά ξεσκεπάζει. 
 
144 
zΑπίθαvη, πoλύστρonη στόv τρόπo πoύ µoρnάζει 
κι' Óλα αÛτά τ' •πατηλά σάv χάρες µεταnράζει. 
Κι' Óταv τίς Χάρες συvαvτ τά µάτια κατεβάζει. 
}Οχι •πό vτρoπή: zΑπάτης δόλo ©τoιµάζει! 
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145 
Στ' •λήθεια Óµως δέv µπoρεÃ τόv κόσµo v' •πατήσει 
κι' –ς θέλoυvε vά γεύωvται τ−ς {Αµαρτίας nύση. 
Γιατ' εÉvαι καί αÛτoί θεoί καί κρίvoυvε µέ κρίση 
κι' –ς εÉδαv τόv Παράδεισo vά χάvεται µιά δύση! 
 
 

  ***** 
      * 

146 
zΕκείvη τή στιγµή •κoύστηκε κραυγή •στεία 
κι' Òρµ µές στό δωµάτιo µέ noύρια º {Αµαρτία. 
Χωρίς vά χάσει τόv καιρό µπρoστά τoυς γovατίζει 
καί µέ nωvή τρεµoυλιαστή “§λεoς” ψιθυρίζει! 
 
147 
“Τί σoØ συµβαίvει”; τή ρωτ §κπληκτη º µητέρα. 
“Πäς βρέθηκες ¦δä; ΠoØ πς; ΠoØ τρέχεις τέτoια µέρα; 
§τσι χλωµή καί –nτιαχτη µέ ρoØχα λασπωµέvα, 
µέ τά µαλλιά •χτέvιστα, τά µάτια σoυ χαµέvα;” 

      * 
  ***** 

 
 

 ΑΜΑΡΤIΑ 
148 
{Ο Λόγoς σας µέ κυvηγ παvτoØ σ' Óλη τή χώρα! 
∆έv §χω τόπo vά σταθä, µ' •κoλoυθεÃ µέ nόρα 
vά µoØ τελειώσει τή ζωή •πό στιγµή σέ òρα. 
Γι' αÛτό κατέnυγα σ' ¦σς! Τί θ' •πoγίvω τώρα; 
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ΛΟΓΟΣ 
149 
zΕγώ δέv •παvτä.  Σηκώvoµαι εÛθύς vά nύγω 
µά τ−ς zΑγάπης º nωvή µέ σταµατ γιά λίγo. 
Γι' αÛτό κι' ¦γώ καθυστερä κι' •κoύω εÆκασίες  
καί •vαµέvω vά µoØ πεÃ λόγoυς καί Êκεσίες. 
 
 

ΑΓΑΠΗ 
150 
Κάθησε, Λόγε, vά χαρεÃς. Μή nύγεις πρίv nωτίσει. 
ΕÉv' º αÛγή πιό nωτειvή •π' τ−ς ºµέρας δύση. 
∆έv θέλω µόvη vά βρεθä σ' αÛτήv τήv εÛκαιρία. 
{Υπάρχει λύση vά τ−ς πä vά βρεÃ τή σωτηρία; 
 

ΛΟΓΟΣ 
151 
Καµµιά •λήθεια δέv µπoρεÃ, Μητέρα, vά τήv πείσει. 
ΕÉv' •πό nύση •κάθαρτη σέ λoγισµό καί κρίση. 
∆έv §χω τόπo vά σταθä, δέv βρίσκω ºσυχία 
κι' Óλo µπρoστά µoυ βρίσκεται, στό πvεØµα της ταχεÃα! 
 
152 
Καί πρoσπαθεÃ vά µoØ nαv− ñραία Ïπτασία! 
zΟvείρoυ Ïµoρnιά!  Πλoύτoυ µέθη καί nαvτασία! 
Γι' αÛτό µή χάvετε καιρό vά βρ−τε εÛκαιρία. 
{Ο Νόµoς θά τήv καρτερ µόvov γιά τιµωρία. 
 
153 
Καί µoØ ζητ vά ζήσωµε σέ πύργoυς καί παλάτια, 
vά 'vαι αÛτή βασίλισσα στόv voØ µoυ καί στά µάτια. 
Νά τραγoυδ µέ τoύς αÛλoύς τίς ºδovές τά βράδυα, 
vά σέρvωµαι ñς δoØλoς της, vά κυβερv µ' αÛθάδεια. 
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154 
ΕÉvαι στ' •λήθεια noβερό τό θράσoς της ñς πέρα. 
zΕκπλήττoµαι καί •πoρä π' •vτέχω Óλη 'µέρα! 
Μόvov τή vύχτα χάvεται σ' •πόσταση µεγάλη 
γιατί στά γόvατα περvä, στ−ς πρoσευχ−ς τήv πάλη. 
 
155 
‚Ω πόσo τή συχαίvoµαι! ΜoØ nέρvει •ηδία! 
Κι' Óλo µπρoστά µoυ βρίσκεται, βρωµιά καί δυσωδία! 
Γι' αÛτό κατέnυγε σέ σς µέ λόγια κι' Êκεσία 
κι' Ò Νόµoς πoύ τήv κυvηγ δέv ζ− µέ nαvτασία. 
 
 
 

ΑΓΑΠΗ 
156 
Τό ξέρω, Λόγε, πώς περvς πρoβλήµατα σωρεία 
κι' •π' τήv αÛγή ñς τή vυχτιά σoØ κάvει nασαρία. 
~Ολoυς •πoπλαv µέ πάθoς, µÃσoς καί µαvία. 
Λερώvει κι' •σεβεÃ, γελ µέ θράσoς κι' εÆρωvεία. 
 
157 
ΦθovεÃ, κακoλoγεÃ, θέλει vά ξεγελ µ' •στεÃα! 
}Αλλoυς τoύς κλέβει καί ζητ vά ζoØvε µ' •πληστία. 
∆έv βoηθ πoτέ κι' •ρvεÃται τ' •γαθoØ πoρεία! 
Καί τoύς éθεÃ καί στά χαρτιά γιά κέρδη, ñς κυρία! 
 
158 
zΑσέλγεια καί πρoστυχιά, µoιχεία στή nιλία. 
~Ολα τά ¦µπoρεύεται, πoρvεία καί δoυλεία. 
Φovεύει καί •πειλεÃ µέ πσα •συδoσία. 
Κατάχρηση καί •voχή καί δόλoυ ¦ξoυσία. 
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159 
ΠαvτoØ κιvεÃται –πρεπα: Ψέµα κι' ßπoκρισία, 
καταστρonές καί ρπαγές, πεÃσµα κι' αÛθαιρεσία. 
Κι' ¦γώ διαρκäς τραβä αÛτά µαζί της κι' ßπonέρω 
κι' –λλα πoλλά πoύ δέv µπoρä στά πρόχειρα vά nέρω. 
 
 

ΛΟΓΟΣ 
160 
Μά πäς ¦σεÃς, Μητέρα µoυ, τή δέχεσθε vά µείvει 
àστερα •π' Óλα αÛτά, πoύ εÇπατε γιά κείvη;  
Μήπως ¦λπίζετε αÛτή µετάvoια vά δείξει, 
τόv ©αυτόv της v' •ρvηθεÃ, τή nύση της vά θίξει; 
 

ΑΓΑΠΗ 
161 
Μαζί της δείχvει •voχή º Χάρη µoυ µεγάλη! 
Κι' º zΕλευθερία µoυ ¦µπόδια •πoβάλλει! 
Καί τή δική µoυ •vτoχή º Πίστη τή στηρίζει! 
Κι' º zΕλπίδα µέ παρηγoρεÃ, ¦λπίδα µoØ χαρίζει! 
 

ΛΟΓΟΣ 
162 
Πäς εÉvαι δυvατόv πoτέ º nύση της v' •λλάξει; 
Νά γίvη •γαθή σέ λόγo, θέληση καί πράξη; 
Κι' Ò Νόµoς vά τή βρεÃ πλή καί ταπειvή σέ τάξη 
vά µή µπoρεÃ πιά τό κακό στή nύση της vά πράξει; 
 
163 
Τ−ς {Αµαρτίας º ζωή ¦ργάζεται συvήθεια. 
∆έv •γαπ ßπακoή, σonία καί •λήθεια! 
∆έv θέλει v' •ρvηθ− πoτέ τ−ς {Αµαρτίας κρÃµα 
γι' αÛτό πρoσnέρει ²δovές καί δίψα γιά τό χρ−µα. 
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ΑΓΑΠΗ 
164 
ΕÉvαι στ' •λήθεια αÇvιγµα, γιά µέvα •πoρία, 
–v θά βρεθεÃ πoτέ γι' αÛτήv µετάvoιας εÛκαιρία! 
Γι' αÛτό κι' ¦γώ πρoσπάθησα µαζί της vά µιλήσω 
καί µ' ªvα τρόπo nυσικό στόv κόσµo της vά ζήσω... 
 
165 
Κι' αÛτή µoØ χαµoγέλασε µέ κάπoια εÆρωvεία 
καί µoØ 'πε Óτι τ−ς ζητä vά ζήσει µ' •τovία! 
Νά χάσει Ò κόσµoς τή ζωή κι' Óλη τή nαvτασία, 
vά στερηθεÃ τά •γαθά δ−θεv γι' •θαvασία... 
 
 

ΑΜΑΡΤIΑ 
166 
zΕγώ τά –κoυγα αÛτά Óλα µ' •διαnoρία 
κι' •παθής τoύς κoίταζα σάv v' –κoυγα Êστoρία, 
¦vä αÛτoί µέ voιώθαvε πώς ³µoυvα •στεία, 
πoύ θεωρoØσα κι' §κριvα τά λόγια τoυς noρτία. 
 
167 
Καί •πoρoØσα µάλιστα µέ πόση πρoθυµία 
µέ κρίvoυvε στά κίvητρα: “Μoµnή καί •τιµία”. 
Καί µέ χρωµάτιζαv πλά: “∆oλία κι' •vαξία” 
γιατί δέv τoύς •ρvήθηκα στά §ργα µoυ •ξία! 
 
168 
Πιστεύoυvε τή vίκη µoυ ñς πράξη •παισία. 
Καί µέvα µέ καταnρovoØv καί θεωρoØv θρασεÃα 
γιατί δέv ßπoκλίvoµαι στoØ Νόµoυ τή µωρία, 
•λλ' •γαπä vά χαίρoµαι ¦λεύθερη πoρεία. 
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169 
ΑÛτoί Óµως µέ θέλoυvε στόv λόγo τoυς δεσµία, 
òστε v' •vέχoµαι τυnλά Νόµoυ ¦πιθυµία. 
Κι' Óταv γεvvαία πoλεµä κόvτρα στήv πειθαρχία 
vά µ' •τιµάζoυv nαvερά πώς κάvω •vαρχία. 
 
170 
Γιατί τόv Νόµo µάχoµαι κι' •ρvoØµαι τήv παιδεία, 
vά πειθαρχεÃ καvείς σ' αÛτόv τό κρίvω κoρoϊδία. 
Καί vά noβται συvεχäς τoØ Νόµoυ τιµωρία, 
¦vä ¦γώ •γάπησα vά ζä µ' ¦λευθερία. 
 
171 
zΑλήθεια §χω τ' Ðvoµα, µέ λέvε {Αµαρτία... 
γιατί τόv κόσµo πλάvησα µ' •πάτη κι' •πιστία, 
¦vä γι' αÛτόv ¦πόθησα µόvov ¦λευθερία 
κι' §γειvα nίλη κι' Òδηγός, vά γράψoυv Êστoρία! 
 
172 
Τί εÉπα στoύς πρωτόπλαστoυς καί κάvoυv nασαρία; 
Νά γίvoυvε κι' αÛτoί θεoί, µή χάσoυv εÛκαιρία, 
κι' Ðχι µές στόv Παράδεισo vά τρέχoυv σάv θηρία, 
χωρίς τή γvώση τoØ ΘεoØ vά ζoØvε µ' •πoρία... 
 
173 
Καί τώρα εÉµαι §vδoξη κι' º µόvη ¦ξoυσία 
vά κυβερvä καί vά καλä Óλoυς σέ •vταρσία! 
}Αv δέv ßπ−ρχα ¦γώ, πoύ λέvε {Αµαρτία, 
πoιά κoιvωvία θά 'χαvε σέ κρίση κι' αÛθεvτία; 
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174 
Κύτταξε, Λόγε, γύρω σoυ καί δόσε σηµασία, 
γιατί κι' ¦γώ ßπηρετä τόv κόσµo στήv oÛσία. 
ΕÉµαι λoιπόv •σήµαvτη κι' µαρτωλή Κυρία, 
•noØ τoύς §καvα θεoύς σέ γvώση κι' Êστoρία; 
 
 

  ***** 
      * 

175 
ΕÉπε στόv Λόγo πoύ 'στεκε δίχως vά τήv κυττάζει, 
µέ θάρρoς •παράδεκτo γι' αÛτόv πoύ •τιµάζει. 
Καί πάλιv ¦παvέλαβε µέ θράσoς κι' εÆρωvεία, 
πώς εÉvαι χρέoς της vά ζ− µέσα στήv κoιvωvία. 

      * 
  ***** 

 
 
 
 

ΑΜΑΡΤIΑ 
176 
Κύτταξε, Λόγε, γύρω σoυ καί µάθε τήv •λήθεια 
καί µή θαρρεÃς τά §ργα µoυ πώς εÉvαι παραµύθια. 
∆έv εÉµαι ¦γώ πoύ θ' •ρvηθä στόv κόσµo τή βoήθεια 
κι' –ς µέ κατηγoρεÃς ¦σύ πώς κυβερvä γι' •πείθεια. 
 
177 
Τό ξέρεις –λλωστε κι' ¦σύ πώς §χω τή συvήθεια 
vά πoλεµä µέ δύvαµη πoύ κρύβω µές στά στήθεια. 
∆έv εÉσαι σύ µόvo Θεός πoύ ξέρεις •π' τά θεÃα! 
ΕÉµαι κι' ¦γώ •π' τή γεvιά τoØ oÛραvoØ Πυθία! 
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178 
zΕδä σέ τoύτη τήv πλαγιά εÉvαι τά κτήµατά µoυ. 
zΕκεÃ τά Κάστρα πoύ κυττς εÉvαι κι' αÛτά δικά µoυ. 
Πέρ' •πό 'δä πρός τά ¦κεÃ εÉvαι τά πέλαγά µoυ 
πoύ ταξιδεύoυvε πoλλoί τά ¦µπoρευµατά µoυ. 
 
179 
Καί τώρα κύτταξε ¦δä vά δεÃς τ' zΑvάκτoρά µoυ, 
πoύ §nτιαξα µέ µαεστριά γιά δόξα στ' Ðvoµά µoυ! 
ΕÉvαι κτισµέvα Óλα τoυς µέ σχέδια δικά µoυ 
κι' §χoυv γιά λεπτoµέρεια σnραγÃδα τή µατιά µoυ! 
 
180 
Θέλω vά ξέρεις, Λόγε µoυ, πώς §χω nαvτασία! 
Πoλύστρonη! zΑπίθαvη! Καί ζoØvε στά ΜoυσεÃα 
µvηµεÃα τoØ ΚατακλυσµoØ τ−ς {Αµαρτίας λεία, 
πoύ θά θυµίζoυv πάvτoτε δική µoυ βασιλεία! 
 
181 
zΑλλά –ς πρoχωρήσoυµε •κόµη καί πιό µέσα. 
Θέλω vά δεÃς •πό κovτά τ−ς τέχvης µoυ τά σκέρτσα... 
ΕÉv' Óλα τoυς ¦ξαίσια! Τά σµίλεψα γιά µέvα 
µέ ßλικά πoλύτιµα κι' •κριβoπληρωµέvα! 
 
182 
∆έv λόγιασα τόv κόπov µoυ oÜτε καί τά λεπτά µoυ. 
ΠαvτoØ σκoρπίζω –nθovα τά πλoύτη στή χαρά µoυ, 
γι' αÛτό καί µέ ζηλεύoυvε πoύ ξέρω τή δoυλειά µoυ 
κι' Óλoι ζητoØv vά µάθoυvε τά θεÃα µυστικά µoυ! 
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183 
~Οµως δέv nαvερώvoµαι, κρύβω τά σχέδιά µoυ 
κι' •nήvω vά πιασθoØv κρυnά στά θεÃα θελγητρά µoυ. 
Καί τoØτo εÉvαι τακτική καί δύvαµη vά ζήσεις, 
•λλoιäς θά καταπovτισθεÃς, θά πέσεις, θά τσακίσεις. 
 
184 
Σέ σέvα Óµως πoύ τιµä •voίγω τήv καρδιά µoυ 
γιατ' εÉσ' ¦σύ Ò ¦κλεκτός πoύ ζ−ς στά Ðvειρά µoυ! 
Τί vά τά κάµω Óλ' αÛτά µαζί σoυ –v δέv ζήσω; 
zΕγώ γιά σέvα τά 'nτιαξα πoύ θέλω v' •πoκτήσω... 
 
185 
Μά nθάσαµε θαρρä ¦δä στήv πόλη τή δικιά µoυ  
vά σoØ γvωρίσω τoύς θεoύς πoύ §χω nύλακτά µoυ: 
Χρυσαnικά, διαµαvτικά κι' –λλα πoλύτιµά µoυ, 
καί δoύλoυς •vαρίθµητoυς πoύ τρέnω στή δoυλειά µoυ... 
 
186 
Κι' –λλα πoλλά •πίθαvα µεγάλα καί ñραÃα 
§χω µές στά παλάτια µoυ καί ζωγραnιές παρέα, 
vά σoØ θυµίζoυv •ρχovτιά καί θρίαµβoυς γεvvαίωv, 
πoύ ζoØσαv πρός τιµή θεäv παλιäv καί τώρα vέωv... 
 
187 
Καί τoύς πτωχoύς τoύς §µαθα τήv τέχvη πäς vά κλέβoυv 
vά µή δoυλεύoυvε πιστά κι' Óλo vά µαστoρεύoυv, 
γιατ' εÉvαι δίκαιo κι' αÛτoί µαζί µoυ v' •nεvτεύoυv 
κι' Ðχι µόvov oÊ πλoύσιoι τό χρ−µα vά µαζεύoυv. 
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188 
Καί στoύς ληστές ¦µoίρασα τά λάnυρα vά ζoØvε 
καί παvηγύρια καί χαρές στόv δρόµo τoυς vά βρoØvε, 
γιατ' εÉvαι δίκαιo κι' αÛτoί vά µή κακoπερvoØvε. 
zΕλεύθερoι πoλεµιστές! zΕλεύθερα vά ζoØvε! 
 
189 
Κι' •πό •γάπη §nτιαξα ταβέρvες, καnεvεÃα 
καί χαρτoπαίχvια πoλλά καί λέσχες καί πoρvεÃα, 
vά εÉv' º µέθη αÇσθηµα, τoØ πόvoυ •τovία, 
γιά vά ξεχvoØv oÊ –vθρωπoι τήv κάθε τoυς •vία. 
 
190 
Γιατί τoύς κατεδίκασε Ò Νόµoς στήv κατάρα 
µέ τόv Êδρäτα τoυς vά ζoØv µέ πόvoυς καί •vτάρα. 
Κι' §γειvα πάλι σύµβoυλoς στoØ µόχθoυ τoυς τήv πάλη 
γιά vά ξεχvoØv τά πάθη τoυς στ−ς ²δov−ς τή ζάλη. 
 
191 
Κι' §τσι καθέvας βρίσκεται ¦κεÃ πoύ •vασαίvει 
κι' Ðχι µovότovη ζωή, º τέχvη vά πεθαίvει.  
Κι' ßπάρχει τέχvη στ' Ðvoµα καί τέχvη στήv oÛσία 
καί κάvoυv τέχvη oÊ –vθρωπoι καί στήv •voησία... 
 
192 
Γιατί κι' ¦δä χρειάζεται ταλέvτo κι' ¦ξυπvάδα. 
{Η πovηριά δέv θά σταθεÃ χωρίς τή nρovιµάδα. 
{Η παvoυργία τήv κρατ καί κρύβει τά πλoκάµια, 
πoύ nαίvωvται µέσα στόv voØ ñς τά ξερά καλάµια. 
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193 
Μ' αÛτά º τέχvη γίvεται πιό δυvατή πoρεία 
κι' πλώvεται παvτoØ καί πλάθεται º Êστoρία, 
πoύ τή µαθαίvoυvε πoλλoί καί γράnoυv µ' εÛθυµία 
καί γίvεται º τέχvη τoυς µέ τέχvη παρoιµία..! 
 
194 
zΕγώ βεβαίως δέv µπoρä τόv voØ vά µεταβάλλω 
καί σάv ¦σέvα vά σκεnθä Óλα vά τ' •πoβάλλω 
καί Ïκvηρή vά περπατä δίχως δoυλειά vά κάvω 
κι' •πό τόv oÛραvό ψηλά τό µάvα µoυ vά ψάχvω. 
 
195 
Μέσα στoύς κήπoυς vά γυρvä περίπατo vά κάvω 
καί τoύς •γγέλoυς vά ρωτä τόv δρόµo vά µή χάvω.  
Γιατί ¦σύ, ì Λόγε µoυ, καµµιά δoυλειά δέv κάvεις 
•π' τό πρωÄ ñς τή vυχτιά µovάχα λόγoυς nτιάχvεις. 
 
196 
Καί πρoσπαθεÃς µέ µαεστριά Óλoυς vά µoØ τoύς πάρεις 
καί vά τoύς κάvεις –εργoυς καί Òπαδoύς τ−ς Χάρης. 
Νά µήv ¦ργάζωvται πoλύ, vά ζoØv στήv •vεργία 
καί v' •γαπoØv τά ταπειvά, στή µέριµvα •ργία... 
 
197 
Κι' §τσι vά ζoØvε τή ζωή χωρίς •vησυχία 
vά µή noβoØvται τίπoτε oÜτε τή δυστυχία, 
•noØ ¦σύ ¦vίκησες γι' αÛτoύς τήv {Αµαρτία!  
Καί τώρα µέvεις Ò “zΑµvός” τ−ς πρoσnoρς αÆτία! 
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198 
zΕvä ¦γώ τoύς χάλασα τή θεία κoιvωvία 
κι' •nήρεσα •πό τή γ− τή θεία ρµovία... 
Κι' –λλαξα τόv Παράδεισo σέ κόλαση •θλία 
vά κατoικoØvε oÊ vεκρoί, τoØ Θάvατoυ º λεία! 
 
199 
Καί τώρα εÉµ' ¦κπρόσωπoς γιά σέvα παvoυργίας 
πoύ µίαvα τά §ργα σoυ καί τ−ς δηµιoυργίας. 
Καί µ' •πεκάλεσες γι' αÛτό “Βδέλυγµα {Αµαρτίας”! 
Καί µoØ στερεÃς •πoστoλή δικ−ς µoυ µαθητείας. 
 
200 
~Ολα αÛτά κι' –λλα πoλλά µέσα στoύς δρόµoυς κράζεις 
καί µεγαλεÃα §vδoξα καί oÛραvoύς τoύς τάζεις! 
Γιά θεραπεία τoύς καλεÃς καί •γαθά µoιράζεις, 
καί µέvα ñς •σθέvεια καί συµnoρά vτρoπιάζεις. 
 
201 
Κι' Óµως ¦γώ εÉµαι αÛτή πoύ σ' §καµα vά λάµψεις, 
vά δoξασθεÃς σέ δύvαµη, χωρίς πoτέ vά κάµψεις 
γιά vά nαvεÃ º •γάπη σoυ πιό §vδoξη στήv πράξη 
κι' Ò oÛραvός στόv –vθρωπo •vάσταση vά τάξει! 
 
202 
Γιατί, ì Λόγε –ξιε, ¦γώ σ' §χω δoξάσει, 
πoύ δ−θεv σέ •τίµασα µέ τoØ ΣταυρoØ τή nάση! 
Κι' §γειvες Ðvoµα τιµ−ς κι' •πoστoλή στήv πλάση  
κι' •nήρεσες τόv Θάvατo, º κρίση τoυ vά παύσει! 
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203 
Καί µάθαvε oÊ –vθρωπoι τoØ vόµoυ τιµωρία 
vά γίvoυvε κι' αÛτoί γvoί µ' oÛράvια σωτηρία!  
Μά δέv τoύς χάρισες τή γ− vά ζoØv µ' •θαvασία! 
Τoύς ¦ταπείvωσες nρικτά, vά ζoØv µ' ¦πιστασία. 
 
204 
Κι' §γειvα σκότoς γιά τό näς καί τ−ς ºµέρας τέρµα! 
Καί σέ •vτίθεση ¦σύ: {Η •λήθεια µέ τό ψέµα! 
Γιά vά nαvεÃς Ò •γαθός καί τό κακό µέ µέvα, 
καθώς πoλλoί πιστεύoυvε καί κρίvoυvε γιά σέvα! 
 
205 
Κι' §γειv' Ò Θάvατoς ζωή κι' •vάσταση µέ σέvα, 
¦vä ¦π−ρες τήv τιµή τoØ »ρωα •πό µέvα! 
Καί τώρα Óλoυς τoύς καλεÃς v' •κoλoυθoØv ¦σέvα 
γιατί, ñς λές, εÉµαι vεκρή κι' Ò Θάvατoς µ' ¦µέvα! 
 
206 
Κι' ¦vä ¦σύ µέ καταργεÃς πώς τή ζωή καρπoØµαι 
εÉµαι στή nύση µoυ χαρά κι' •ρvoØµαι vά noβoØµαι. 
zΕλεύθερα κυκλonoρä παvτoØ Óπoυ κι' –v εÉµαι 
κι' Óπoυ σταθεÃς κι' Óπoυ βρεθεÃς µαζί θά περπατoØµε. 
 
207 
Καί εÉµαι καταnύγιo σ' αÛτoύς πoύ µ' •γαπoØvε 
vά ζήσoυvε ¦λεύθερoι σ' αÛτό πoύ πρoτιµoØvε. 
Γιατί κι' ¦γώ τoύς •γαπä µαζί µoυ vά γλεvτoØvε 
κι' §χω ληµέρια vά µέ βρoØv Óσoι µ' •vαζητoØvε. 
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208 
zΑλλ' –ς τ' •nήσoµε αÛτά πoύ δέv τ' •κoØς ñραÃα 
γιατί κι' oÊ δυό •vήκoµε σ' •πoστoλή µoιραία: 
zΕσύ ñς »ρωας καλoØ κι' ¦γώ κακoØ κεραία 
στό δρµα πoύ τό παίζoµε •πό κoιvoØ παρέα. 
 
209 
Κι' –v §γειvες Ò »ρωας µέ τoØ σταυρoØ τή vίκη 
κι' –v §γειvα Ò »ρωας, τoØ Θάvατoυ º nρίκη, 
καί µέ •πoκαλεÃς vεκρή γιά τή ζωή στή nύση, 
θά παραµείvω δύvαµη στoØ oÛραvoØ τήv κρίση! 
 
 

  ***** 
      * 

210 
zΑλλ' ¦κείvη τή στιγµή •κoύστηκε º zΑλήθεια. 
‚Ηταv περαστική κι' ¦στάθη •πό συvήθεια 
vά χαιρετήσει καί τoύς δυό πoύ ¦κτιµoØσε αÆώvια. 
Τήv {Αµαρτία –κoυσε, πoύ πoλεµoØσε χρόvια... 

      * 
  ***** 

 
 
 

ΑΛΗΘΕIΑ 
211 
Σς χαιρετä, •γαπητoί, καί τ−ς zΑλήθειας nίλoι, 
µέ κάvει τόσov εÛτυχή καί µoØ κιvεÃ τά χείλη 
vά 'µαι µαζί σας συvτρonιά, µoØ •vασταίvει µvήµη 
•γάπη καί εÛγέvεια τ−ς δόξης σας º nήµη! 
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ΛΟΓΟΣ 
212 
Χαιρόµεθα, zΑλήθεια µoυ, vά εÇµαστε µαζί σας. 
Μς ξεκoυράζει •nάvταστα v' •κoØµε τή nωvή σας. 
Σάv µελωδία oÛράvια στ' αÛτιά καί στήv ψυχή µας, 
•κoύγovται τά λόγια σας καθρέπτης τ−ς δικ−ς µας! 
 
 
 

ΑΓΑΠΗ 
213 
ΕÉσθε,zΑλήθεια, §vθερµη Óταv γιά µς µιλτε. 
∆έv µς ξεχάσατε πoτέ καί πάvτα µς τιµτε. 
Καί εÉσθε º •σπίδα µας στά πλήθη πoύ περvτε, 
vά ξέρoυv Óλoι τoυς γιά µς πώς ψέµα δέv κραττε! 
 
 
 

ΑΜΑΡΤIΑ 
214 
zΕµέvα ¦πιτρέψτε µoυ τώρα vά σς •nήσω. 
∆έv §χω, δυστυχäς, καιρό µαζί σας vά µιλήσω. 
zΕλπίζω vά 'χω τήv τιµή κάπoυ vά συvαvτήσω, 
vά µάθω τήv •λήθεια σας, πoλλά vά σς ρωτήσω. 
 
215 
Γιατ' εÉµαι τώρα βιαστική κι' Ò χρόvoς δέv µέ παίρvει. 
}Ηδη ξεχάστηκα πoλύ στά λόγια τoυς µπλεγµέvη. 
Μά εÉvαι τόσo εÛγεvεÃς καί µέ κρατoØv δεµέvη 
στή γoητεία πoύ σκoρπoØv κι' º γλäσσα τoυς µ' εÛnραίvει! 
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ΑΛΗΘΕIΑ 
216 
Τότε γιατί δέv µέvετε µιά κι' εÉσθε µαγευµέvη 
v' •κoλoυθήσετε καί σεÃς τόv δρόµo ¦µπvευσµέvη 
•π' τή δική τoυς τή ζωή στό πvεØµα nωτισµέvη 
γιά µιά ζωή ¦vάρετη µ' •γάπη πoτισµέvη; 
 
 

ΑΜΑΡΤIΑ 
217 
Μά βέβαια εÉµαι σ' αÛτά, πoύ λέτε δoυλωµέvη, 
σ' §ργα •γαθά ¦λέoυς, µ' •γάπη πoτισµέvη! 
ΑÛτά πρίv λίγo §λεγα στόv Λόγo ταραγµέvη, 
γι' •γάπης §ργα κι' •voχ−ς πoύ µ' §χει δικασµέvη. 
 
218 
Γιατί ζητ •πό µέvα ßπακoή nτιαγµέvη 
στά µέτρα πoύ ΑÛτός voεÃ, σέ vόµoυς καρnωµέvη. 
Νά µήv •κoλoυθä πoτέ τή γvώµη τή δική µoυ 
καί v' •ρvηθä vά •γαπä τόv κόσµo τ−ς ζω−ς µoυ! 
 
219 
Πäς εÉvαι δυvατόv vά πä Ó,τι Ò Λόγoς λέει; 
Μήπως ¦γώ δέv •γαπä τόv κόσµo Óταv κλαίει; 
∆έv εÉµ' ¦γώ πoύ §nτιαξα τόσα voσoκoµεÃα, 
Êδρύµατα καί nυλακές, στρατoύς, γηρoκoµεÃα; 
 
220 
Μήπως τά §ργα µoυ αÛτά ¦κnράζoυv σκευωρία; 
Τί µέ voµίζετε, λoιπόv, πäς ζä µ' •διαnoρία; 
}Η κυvηγä τή χίµαιρα καί ζä στήv •πληστία, 
vά κάvω µόvov τό κακό καί τή ζωή •στεία; 
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ΑΛΗΘΕIΑ 
221 
Μέ ¦κπλήττει σoβαρά º τόση σoυ εÛστρonία 
γιατί τά λόγια πoύ µς λές ¦κnράζoυv εÛnυÄα! 
zΑλλά σέ πvεØµα κι' §κnραση δέv §χoυvε ßγεία 
κι' ¦κnράζoυv µιά •σθέvεια πoύ λέγεται µαγεία... 
 
222 
Πράγµατι εÉσαι δυvατή, κι' º σκέψη σoυ βαθεÃα! 
Πραγµατικά πλαστoγραnεÃς τά §ργα σoυ ñς θεÃα! 
Νά µή nαvεÃ Ò κίvδυvoς τ−ς πλάvης σoυ, Πυθία... 
καί vά θαρρoØv oÊ –vθρωπoι πäς ζoØv Òδόv εÛθεÃα! 
 
 

ΑΜΑΡΤIΑ 
223 
zΕγώ µαζί σoυ Óταv µιλä, Óλα τά διαστρέnεις 
κι' –v λές •λήθεια δέv µπoρεÃς µ' •λήθεια vά µέ τρέnεις. 
Μέ τ−ς zΑλήθειας τόv σκoπό Óλα τά καταστρέnεις 
καί τήv •λήθεια Óταv λές Óλoυς τoύς •πoστρέnεις. 
 
224 
Μάλιστα τώρα σκέπτoµαι σέ vέα εÛκαιρία 
vά κτίσω καί vαό στή γ− γιά σαταvoλατρεία! 
Κατ' •πoµίµηση πιστή, κατ' §πvευση τελεία, 
πoύ §κτισε κι' Ò Σoλoµώv τ−ς δόξης µεγαλεÃα! 
 
225 
Γιατί κι' αÛτoί εÉvαι θεoί, Óπως κι' ¦σύ τό ξέρεις, 
καί δέv µπoρεÃς ªvα θεό πoλύ vά καταnέρεις. 
ΕÉvαι στό σύµπαv δύvαµη, §στω κι' –v •πoβάλλεις 
κι' ñς παρoυσία τoØ κακoØ πάvτα θά τήv πρoβάλλεις. 
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ΑΛΗΘΕIΑ 
226 
Τό ξέρω Óτι §κτισες vαoύς στήv {Αµαρτία 
v' •πoστατήσoυv –γγελoι •π' τ' oÛραvoØ πρωτεÃα! 
∆έv εÉσαι σύ πoύ §δωσες στoύς δαίµovες ©στία 
vά δίvoυvε χρησµoύς θεäv, vά §χoυv ¦πoπτεία; 
 
227 
∆έv εÉσαι σύ πoύ §κτισες vαό στήv ¦ξoυσία 
vά κατακτoØv oÊ –vθρωπoι µέ αÍµα καί θυσία; 
∆έv εÉσαι σύ πoύ τόvισες nόβoυ •δυvαµία 
vά κυvηγ Ò –vθρωπoς τήv παvτoδυvαµία; 
 
228 
∆έv εÉσαι σύ πoύ àµvησες τ−ς σάρκας τή µαvία 
vά κυvηγoØv oÊ –vθρωπoι µόvov nιληδovία; 
∆έv εÉσαι σύ πoύ §σµιξες τό ψέµα µέ σonία 
καί •γαπ Ò –vθρωπoς µόvo nιλoσonία; 
 
229 
∆έv εÉσαι σύ πoύ §καvες vαό καί στή µωρία 
τά πλάσµατα τoØ oÛραvoØ v' •λλάξoυvε πoρεία; 
Νά ζήσoυv –γγελoι στή γ− δίχως •θαvασία, 
δίχως τή γvώµη τoØ ΘεoØ µέσα σ' •πoστασία; 
 
230 
∆έv εÉσαι σύ πoύ §καvες τόv µØθo Êστoρία 
γιά vά µoχθoØv oÊ –vθρωπoι σ' •vίατo πoρεία, 
µέ πvεØµα πλάvης vά περvoØv τoØ βίoυ κoιvωvία 
χωρίς πoτέ vά •πoκτoØv τή θεία ρµovία; 
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ΑΜΑΡΤIΑ 
231 
zΑλήθεια, εÉστε δύσκoλη µαζί µoυ σάv µιλτε 
κι' ¦γώ δέv θέλω v' •παvτä στά λόγια πoύ πεττε. 
Καί τώρα •πoχωρä γιατί εÉµαι καλεσµέvη 
σ' ªvα χoρό ΚαρvαβαλιoØ πoύ πv µασκαρεµέvoι. 
 
 

  ***** 
      * 

232 
Κι' º {Αµαρτία §nυγε τρεχάτη vά πρoβάλει 
τό “Καρvαβάλι τ−ς ζω−ς” πoύ ζoØσαv τόσoι –λλoι! 
Μασκαρεµέvη καί αÛτή, καθώς καί τότε πάλι, 
ñς –γγελoς nωτός γι' •πάτη πιό τραvή, µεγάλη! 

      * 
  ***** 

 
 

ΑΛΗΘΕIΑ 
233 
Κάθε noρά τή συvαvτä στήv τόλµη της περίσσεια, 
θρασεÃα πάvτα κι' •vαιδή καί στή µατιά nιδίσια. 
}Αλλoτε γίvεται λεπτή µέ γλäσσα λoυλoυδίσια 
µά κρύβει µόvo πovηριά, δέv •γαπ τά Çσια. 
 
 

ΑΓΑΠΗ 
234 
Πρoχθές συvαvτηθήκαµε µέ τή ∆ικαιoσύvη 
καί εÇπαµε πoλλά γιά µς, γιά Óλoυς καί γιά κείvη. 
Μ' ªvα θυµό •πέραvτo µoØ εÉπε πώς θά µείvει 
µαζί της αÛστηρή, τήv §χει ³δη κατακρίvει. 
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235 
∆έv ³θελα, zΑλήθεια µoυ, –λλo vά τήv πληγώσω. 
Τήv ξέρεις •διάλλακτη στήv κρίση της, κι' ñς τόσo 
Òληµερίς τήv κυvηγ στιγµή δέv τήv •nήvει, 
δέv θέλει vά κυκλonoρεÃ στό σπίτι της vά µείvει. 
 
 
 

ΑΛΗΘΕIΑ 
236 
Γιατί εÉvαι πρoσβoλή κι' ¦χθρός πρός τή γεvιά τoυς 
κι' εÉvαι πληγή •γιάτρευτη σ' Óλη τή nαµελιά τoυς. 
Κι' oÜτε πoτέ τoύς –κoυσα µαζί της vά γελoØvε. 
Τήv §χoυvε σ' •πόσταση κι' Óλo τήv τιµωρoØvε. 
 
 
 

ΑΓΑΠΗ 
237 
Τo ξέρω πώς δέv θέλoυvε µαζί της vά βρεθoØvε 
καί µόvo µέ τήv zΑρετή θέλoυv vά περπατoØvε. 
ΑÛτή τήv κόρη •γαπoØv κι' Óλo τήv ¦παιvoØvε 
κι' •πό τό χέρι τήv κρατoØv, µαζί συvoµιλoØvε. 
 
 
 

ΑΛΗΘΕIΑ 
238 
Καί nαvερά καί στά κρυnά γι' αÛτήv θά κυβερvoØvε 
κι' Óλo τό βιός τoυς τάξαvε σ' αÛτoύς πoύ τή ζητoØvε! 
Στήv –λλη τό ξεκόψαvε, δέv θέλoυv vά τή δoØvε 
κι' Óσo µπoρεÃ πιό γρήγoρα vά nύγη, vά σωθoØvε. 
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ΑΓΑΠΗ 
239 
ΑÛτά εÉπε κλαίoυσα καί µέvα º •παισία 
καί µoØ ζητoØσε διαρκäς •γάπης πρoστασία. 
Κι' ¦γώ πoύ τή λυπήθηκα µέ πόvo τήv κυττάζω 
καί ³λπισα µέ τόv καιρό v' •λλάξει καί τ−ς τάζω. 
 
240 
Μετάvoια vά τήv καλä καί vά 'vαι πιά δικιά µoυ 
στό σπίτι µoυ vά ζ− κι' αÛτή µαζί µέ τά παιδιά µoυ. 
Κι' αÛτή µoØ χαµoγέλασε καί µoØ 'πε º •παισία: 
“Στ' •λήθεια, zΑγάπη, §χετε µεγάλη nαvτασία”! 
 
 

ΛΟΓΟΣ 
241 
Πάvτα γιά Óλoυς σκέπτεσθε µ' •γάπη καί θυσία 
καί δέθηκα κι' ¦γώ µέ σς µέσα σ' αÛτoθυσία! 
∆έv λόξευσα v' •κoλoυθä δική σας µαρτυρία, 
µovαδική κι' •λάθευτη Òδό γιά σωτηρία! 
 
242 
Τήv {Αµαρτία θέλησα παvτoØ vά σταµατήσω 
κι' αÛτή µέ κατηγόρησε πώς θέλω vά τή σβήσω. 
ΕÉµαι ¦χθρός της καί ζητä Óλα vά καταργήσω, 
vά µείvω µόvoς •ρχηγός, Óλoυς vά κυβερvήσω. 
 
243 
∆έv στάθηκε oÛδέπoτε µέ σέβας vά µ' •κoύσει. 
Μ' •κoλoυθεÃ καί πρoσπαθεÃ Óλoυς vά µεταπείσει 
vά nύγoυv τό ταχύτερov, αÛτή vά τoύς κερδίσει 
καί vά µέ δoØvε ñς τρελλό πoύ τoύς µιλä γιά κρίση. 
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244 
Κι' –λλoτε πάλι κάθεται µπρoστά µoυ κι' •vτιστρέnει 
κάθε µoυ λόγo πoύ θά πä µέ ψέµα διαστρέnει. 
Καί θεραπεÃες π' ¦vεργä κι' αÛτές τίς διαψεύδει, 
πώς δέv τίς κάvει Ò Θεός, καvείς vά µή πιστεύει... 
 
 

ΑΓΑΠΗ 
245 
Τό ξέρω, Λόγε, καί πovä γιά τoØτo της τό χάλι 
καί δέv •ρvoØµαι v' •vεχθä τήv {Αµαρτία πάλι, 
–v voιώσει •πό µόvη της τή µάταιή της πάλη 
π' •vώnελα ¦ργάστηκε µές στoØ κακoØ τή ζάλη. 
 
 

ΑΛΗΘΕIΑ 
246 
zΑγάπη, µή κoυράζεσθε! ΑÛτή δέv •πoκάµvει. 
ΑÛτή ¦λπίζει στόv καιρό καί µέ τόv χρόvo nτάvει 
σ' αÛτό πoύ σεÃς πιστεύετε πώς τόv καιρό της χάvει, 
γιατ' §χει nίλo τόv καιρό τόv στόχo της vά nτιάχvει. 
 
247 
∆έv εÉvαι πλό, zΑγάπη, vά πάρετε στ' •στεÃα 
τά noβερά τά λόγια πoύ λέγει º {Αµαρτία! 
ΑÛτή πιστεύει στό κακό, τή γ− vά µεταβάλλει, 
δέv παύει •π' τόv πόλεµo oÜτε καί τήv πρoσβάλλει! 
 
248 
∆έv θ' •ρvηθ− τή µάχη της Óπoυ κι' –v θά τή βγάλει. 
Τό ξέρει πώς µ' αÛτή θά ζ− καί δέv τήv •πoβάλλει, 
γι' αÛτό καί •γωvίζεται Óλoυς vά τoύς κερδίσει, 
òστε vά µή µπoρεÃ καvείς χωρίς αÛτή vά ζήσει. 
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249 
Μέ δόλo •γωvίζεται τόv κόσµo vά κρατήσει 
καί µέ τά δäρα τ−ς χαρς Óλoυς vά τoύς µεθύσει. 
Τό ψέµα της v' •κoλoυθoØv, τό näς vά µή nωτίζει 
καί µέ τήv πλάvη της vά ζoØv, Óλoυς vά τoύς Òρίζει. 
 
 
 

ΛΟΓΟΣ 
250 
Κι' ¦γώ µαζί σoυ συµnωvä τόv δρόµo της πώς βρ−κες. 
{Η {Αµαρτία σκέπτεται µόvo χαρές καί vίκες. 
Καί τίς ψυχές πoύ κυβερv τίς δέvει µέ ¦λπίδες, 
µές τό παρόv πoύ κατακτ, στό µέλλov µ' λυσίδες... 
 
 
 

  ***** 
      * 

251 
Κτύπoς πάλι •κoύγεται στήv πόρτα, πoύ σηµαίvει 
πώς εÉvαι κάπoιoς πoύ 'nτασε σ' αÛτoύς καί περιµέvει. 
Κι' oÊ τρεÃς τoυς κυτταχτήκαvε λιγάκι ξαnvιασµέvoι 
γιατ' µταv κτύπoς σιγαvός, µέ τήv Òρµή κoµµέvη. 
 
252 
Πoιός εÉv' ¦κεÃ καί µς κτυπ; }Ας µπ− κι' –ς µή διστάσει. 
Τότε Óλoι Ïρθώθηκαv vά δoØv πoιός θά περάσει. 
Κι' εÉδαv τόv Φόβo vά περv, στήv πόρτα vά πρoβάλει, 
µέ κάπoιo δισταγµό, τόv nόβo τoυ vά βάλει. 

      * 
  ***** 
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ΑΓΑΠΗ 
253 
‚Ω Φόβε! Κόπιασε. Τί §κπληξη γιά µς µεγάλη! 
Πäς µς θυµήθηκες ξαvά; Γιά πoιά •vεµoζάλη; 
∆έv §µαθα τά vέα σoυ, γι' αÛτό καί •πoρoØσα, 
Óτι µς ξέχασες πoλύ, στόv nόβo σoυ δέv ζoØσα. 
 
 

ΦΟΒΟΣ 
254 
zΑγάπη, σεÃς oÛδέπoτε τόv nόβo µoυ noβστε, 
πάvτα µέ θάρρoς βλέπετε κι' Óλo χαµoγελτε! 
{Η καλoσύvη σας σάv näς πάvτoτε µ' •noπλίζει 
κι' Ò nόβoς µoυ ñς δύvαµη κovτά σας •τovίζει! 
 
255 
{Οµoίως µέ τίς κόρες σας τόv nόβo δέv Ïρθώvω 
µαζί τoυς Óταv θά βρεθä τό θάρρoς µoυ κερώvω. 
Καί µόvo µέ τή Φρόvηση º τόλµη µoυ δέv σπάζει 
γιατί µπoρεÃ Ò nόβoς µoυ τό κØρoς τoυ vά βάζει! 
 

ΑΛΗΘΕIΑ 
256 
Νoµίζω, Φόβε, πώς ξεχvς κάτι πoλύ µεγάλo: 
Πώς εÉv' º Φρόvηση σonή, δέv παίρvει δρόµo –λλo, 
γιατί µπoρεÃ στόv nόβo σoυ vά βρ− τήv εÛκαιρία, 
πoύ τ−ς χαρίζει nρόvηση κι' Ðχι τήv τιµωρία. 
 
257 
Βρίσκει τά λόγια σoυ σκληρά Ò Φόβoς vά τρoµάζει 
κι' Ðχι γιατί τόv nόβo σoυ noβται, δέv τή voιάζει. 
zΑλλά τό κρίvει noβερό Ò Φόβoς vά πρoστάζει 
καί µέσα •πό τίς σκιές τoØ Φόβoυ vά µoρnάζει. 
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258 
{Ο Φόβoς σβήvει τή χαρά καί nόβo θά µoιράζει. 
{Η Φρόvηση εÉvαι τιµή τoØ δρόµoυ πoύ χαράζει 
καί κρύβει τόση δύvαµη, καvείς δέv τή δαµάζει 
κι' oÜτε Ò nόβoς σoυ µπoρεÃ τήv Ðψη της v' •λλάζει. 
 
 

  ***** 
      * 

259 
zΕπάvω στή στιγµή κι' º Φρόvηση στό σπίτι nθάvει. 
Μ' εÛγέvεια καί σεβασµό ßπόκλιση τoύς κάvει, 
χωρίς τό βλέµµα της σ' αÛτόv τόv nόβo vά ¦κnράζει 
κι' Ò Φόβoς µ' ªvα ξάnvιασµα καί θάµπoς τήv κυττάζει. 
 
260 
{Ο Φόβoς µέ ßπόκλιση σκύβει vά τήv τιµήσει 
κι' º Φρόvηση •πέnυγε µαζί τoυ vά µιλήσει. 
zΕκεÃvoς κovτoστάθηκε µπρoστά της µετρηµέvoς 
καί κoίταζε τή Φρόvηση Ïλίγov σαστισµέvoς. 
 
261 
Κι' º Φρόvηση πoύ §vvoιωθε τόv Φόβov vά διστάζει 
τόv ρώτησε εÛγεvικά: Τί θέλει; Τί πρoστάζει; 
ΑÛτός δέv •πoκρίvεται, µέ σέβας τήv κυττάζει, 
θέλει vά 'δεÃ vά τόv τιµ, µαζί τoυ vά γιoρτάζει. 
 
262 
{Η Φρόvηση κι' –v δίστασε τόv Φόβov vά πρoσβάλει, 
Óµως τόv κoίταξε ψυχρά καί nόβo •πoβάλλει. 
~Ολoι µαζί σαστίσαvε στ−ς Φρόvησης τή µάχη 
πoύ 'πε στόv Φόβo •voικτά, δέv θέλει σχέσεις vά 'χει. 

      * 
  ***** 
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ΦΡΟΝΗΣΗ 
263 
Φόβε ¦δä γεvvήθηκα καί τό 'χω γιά καµάρι 
µέ τήv zΕλπίδα! τή Χαρά! τήv Πίστη καί τή Χάρη! 
Πäς εÉvαι, Φόβε, δυvατόv µαζί σoυ vά γιoρτάζω 
καί τ−ς zΑγάπης τή ζωή στόv nόβo σoυ vά τάζω; 
 
264 
Κι' –v εÉvαι µές στή nύση µoυ Ò Φόβoς vά µέ πείθει 
δέv εÉvαι καί στή nύση µoυ vά µέ τρoµάζoυv µύθη. 
Κι' ñς Φρόvηση •κoλoυθä τή λoγική µoυ κρίση 
καί µέ τήv κρίση καταργä τόv nόβo σoυ στή nύση. 
 
265 
Γι' αÛτό µή µέ στoχάζεσαι µαζί vά περπατoØµε. 
zΕγώ εÉµαι º Φρόvηση πoύ πρέπει vά τιµoØµε. 
~Ολoι παvτoØ, Óπoυ σταθä, µ' •γάπη µέ κυττoØvε 
µέ σεβασµό καί µέ τιµή Óλoι µέ χαιρετoØvε! 
 
266 
Πäς vά ταιριάξω πλάϊ σoυ; ~Ολoι σέ πoλεµoØvε! 
∆έv θέλoυv τήv παρέα σoυ oÜτε χαµoγελoØvε. 
Κι' •πό τ−ς λήθης τό vερό vά πιoØvε πρoτιµoØvε 
παρά µαζί σoυ vά βρεθoØv, µαζί vά περπατoØvε. 
 
267 
Λυπµαι, Φόβε, δέv µπoρä, µαζί σoυ δέv ταιριάζω. 
zΕγώ εÉµαι º Φρόvηση κι' εÆρήvη θά ¦κnράζω! 
zΕvä µέ τήv παρέα σoυ θά γίvω ªvα σκιάχτρo 
καί πäς θά ζä, ñς Φρόvηση, στoØ τρόµoυ σoυ τό κάστρo; 
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268 
Θά σέ τιµä, θά σέβoµαι ¦σέvα, Φόβε, πάvτα 
•λλ' Ðχι τήv παρέα σoυ γιά σύvτρono στή στράτα. 
Κι' –v •πό σέvα §µαθα σonία, πειθαρχία, 
δέv εÉσαι, Φόβε, γιά χαρά oÜτε γιά εÛτυχία! 
 
 
 

ΦΟΒΟΣ 
269 
Τό ξέρω, Φρόvηση καλή, εÛγεvικιά, κι' ñραία, 
πώς δέv ταιριάζoυµε µαζί oÜτε καί γιά παρέα! 
∆έv µλθα τώρα σπίτι σας τόv nόβo µoυ v' πλώσω, 
µλθα γιά τή nιλία σας vά πάρω καί vά δώσω. 
 
270 
Γιατί χωρίς τόv nόβo µoυ oÊ –vθρωπoι δέv ζoØvε, 
δέv •πoβλέπoυv στό καλό κι' Óλo παραστρατoØvε. 
Μόvov ¦γώ τoύς σταµατä τήv πovηρή µωρία 
πoύ καταργεÃ τήv κρίση τoυς •π' τή σωστή πoρεία. 
 
271 
Γιατί κι' ¦σύ, ì Φρόvηση, δέv θά 'χες τήv τιµή σoυ 
¦άv δέv ßπ−ρχα ¦γώ πυξίδα στή ζωή σoυ. 
Καί θά 'µεvες •πρόσεκτη, στήv πovηριά ²λίθια, 
δέv θά 'σoυvα º Φρόvηση τόσo σonή στ' •λήθεια! 
 
272 
Νά τoύς πρoσnέρεις nρόvηση κι' •vάπαυση στά στήθεια 
µέ τόση •ξία καί τιµή, µovάκριβη βoήθεια! 
Θά 'µεvες µόvη κι' –γvωστη κι' •πρόσιτη στή σκέψη. 
Πoιός θά 'θελε vά σκέπτεται τή Φρόvηση ñς τέρψη; 
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273 
Τώρα παvτoØ σ' •κoλoυθεÃ τoØ Φόβoυ πρoστασία 
κι' Ðχι τoØ Φόβoυ º Ïργή, τoØ Φόβoυ σηµασία! 
Κι' εÉvαι καί τό στασίδι σoυ στ−ς zΑρετ−ς τή θέση 
πoύ •γαπoØv καί σέβovται καί σς τιµoØv στή σχέση! 
 
 

ΦΡΟΝΗΣΗ 
274 
{Οµoλoγä καί συµnωvä πoλλά µoØ §χεις δώσει 
κι' •πέκτησα τή nρόvηση σέ τρόπoυς καί σέ γvώση. 
{Ο Φόβoς εÉvαι στή ζωή πoύ µ' §χει ¦ξυψώσει! 
Τό εÉπα, Φόβε, –λλωστε, Ò nόβoς µ' §χει σώσει! 
 
275 
Τό ξέρω, Φόβε, πώς κερvς τoØ nόβoυ σoυ σonία, 
•vεπαvάληπτη τιµή στήv oÛραvoγραnία! 
ΤoØ Φόβoυ εÉv' º δύvαµη καί º κυριαρχία 
πoύ 'χει τό σύµπαv γι' •µoιβή vά ζ− σέ πειθαρχία. 
 
276 
Θεµέλιo τoØ σύµπαvτoς εÉvαι º ρµovία. 
Χωρίς αÛτή δέv κατoικεÃ στή γ− εÛδαιµovία! 
Κι' ¦σύ µαζί θά περπατς µέσα στή συµnωvία, 
πoύ Ò Θεός ¦θέσπισε τoØ κόσµoυ κoιvωvία. 
 
277 
~Ολoυς vά ÒδηγεÃς σέ συµπεριnoρά γία! 
Καί θά 'σαι πάvτα δύvαµη µές στή δηµιoυργία. 
Καvείς δέv θ' •vτιµάχεται τή θεία δεσπoτεία 
στήv παvoπλία τoØ ΘεoØ κατέχεις τά πρωτεÃα! 
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ΦΟΒΟΣ 
278 
Πoλύ εÛχαριστä, καλές κι' εÛγεvικές Κυρίες, 
πoύ µέ τιµτε •ληθäς, χωρίς κατηγoρίες! 
Τό ³ξευρα πώς δέχεσθε τoØ Φόβoυ σηµασία, 
§στω κι' –v δέv συγκρίvoµαι µέ σς ñς παρoυσία. 
 
279 
Γι' αÛτό µλθα στό σπίτι σας, χωρίς καµµιά δειλία 
πoύ µ' •πoδίδει τήv τιµή καί τήv γvή nιλία! 
Γιατί µές στόv πρooρισµό πoύ Ò Θεός µς τάζει 
εÇµαστε Óλoι §vτιµoι σ' ßπακoή πoύ βάζει. 
 
 
 

  ***** 
      * 

280 
{Η πόρτα ξαvακτύπησε µέ δύvαµη µεγάλη 
κι' Óλoι τoυς στρέψαvε µαζί µέ nόρα τό κεnάλι. 
Πoιός τoύς κτυπoØσε δυvατά κι' ³θελε vά περάσει;  
“zΕµπρός”, τoØ εÇπαvε κι' αÛτoί, σ' •πάvτηση µέ βιάση. 
 
281 
{Η πόρτα –voιξε µ' Òρµή. {Ο Νόµoς εÉχε nτάσει! 
Κύτταξε Óλoυς αÛστηρά δίχως κραυγή καί nράση. 
Μέ vεØµα µόvo θέλησε τή σιωπή vά σπάσει 
κι' §βγαλε •π' τήv τσέπη τoυ §vταλµα vά µoιράσει! 

      * 
  ***** 
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ΑΓΑΠΗ 
282 
{Ο Νόµoς •πεnάσισε µέ vόµo vά µέ πιάσει. 
zΑλλά Ò Νόµoς δέv µπoρεÃ zΑγάπη vά δικάσει. 
Γιατ' º zΑγάπη –nησε τόv Νόµov vά περάσει, 
δέv §καvε παράβαση στoØ vόµoυ τoυ τή δράση. 
 

ΝΟΜΟΣ 
283 
Κι' Óµως, zΑγάπη, τό ζητς Νόµo vά καταργήσεις. 
ΕÉµαι Ò Νόµoς καί ζητä µέ σεβασµό vά ζήσεις. 
~Ολo τό σύµπαv Ò Θεός µέ vόµoυς §χει στήσει 
καί δίχως vόµoυς δέv µπoρεÃ vά ζ− καί vά Æσχύσει. 
 

ΑΓΑΠΗ 
284 
Τό ξέρω, Νόµε, πώς ζητς τόv Νόµo vά συστήσεις 
καί δέv µπoρεÃς στoύς vόµoυς σoυ γι' zΑγάπη vά µιλήσεις. 
zΕv τoύτoις, Νόµε, θά στό πä, Óσo κι' –v δέv τό θέλεις: 
Γιά τήv zΑγάπη πoλεµς, γι' αÛτό τoύς καταγγέλλεις. 
 
285 
}Εστω κι' –v δέv σ' •κoλoυθä µέ vόµoυς vά τoύς πείσω, 
§χω τό βλέµµα •γαθό, πoτέ δέv θ' •στoχήσω. 
Γιατί, ì Νόµε, ξέρε τo, Óσo κι' –v σ' ¦ξoργίσω 
πώς εÉv' Ò κόσµoς σoυ vεκρός, ¦άv ¦γώ δέv ζήσω! 
 
286 
zΕγώ σoØ δίvω vόηµα στή θεία σoυ πoρεία 
κι' ¦γώ θά στέκω πλάϊ σoυ στόχoς καί εÛκαιρία. 
∆έv §χω, Νόµε, δύvαµη µαζί σoυ vά τά βάλω, 
¦v τoύτoις εÉµαι vόµoς σoυ κι ñς vόµoς σoυ πρoβάλλω! 
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  ***** 
      * 

287 
{Η πόρτα, πάλι, –voιξε µέ κάπoια ψυχραιµία 
καί º Σonία nάvηκε, µέ θάρρoς κι' ²ρεµία. 
Τoύς κoίταξε παράξεvα µέ κάπoια •πoρία 
γιατί στoØ Νόµoυ τή µατιά ζoύσαvε τιµωρία. 

      * 
  ***** 

 
 
 

ΣΟΦIΑ 
288 
‚Ω! πόσo πάλι χαίρoµαι, nίλoι, •γαπηµέvoι! 
Καθείς µας voιώθει εÛτυχής παρέα σας vά µέvει. 
‚Ηλθα ¦δä vά ξαvαδä καί πάλι τήv zΑγάπη, 
πoύ µς κερv χαρά κι' εÉvαι καί τ−ς ζω−ς τό χάπι! 
 
289 
Κovτά της µόvov σάv γυρvä voιώθω πώς •vασαίvω. 
∆έv voιώθω λάθoς, µαρασµό σέ δισταγµό vά µπαίvω. 
Τά χέρια της σάv κυβερvoØv πρoσnέρoυv εÛτυχία 
καί καταργoØv τόv πόvo µας καί κάθε δυστυχία! 
 
 

ΑΓΑΠΗ 
290 
ΕÛχαριστä πoύ ³λθατε καί τά καλά σας λόγια! 
Μόvo µαζί σας ξεπερvä τoØ πόvoυ µoιρoλόγια! 
Τό πvεØµα σας τερπvό, τoØ κόσµoυ καταnύγιo 
κι' •πoτρέπει στή ζωή τoØ Νόµoυ τό µαστίγιo! 
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291 
ΕÉσθε Σonία τ' •γαθό, τ' •vθρώπoυ εÛτυχία, 
v' •κoλoυθεÃ •vώδυvα ζω−ς ¦πιτυχία! 
Καί µέ τόv §παιvo vά ζ− κι' Ðχι τήv {Αµαρτία 
πoύ κυβερv γιά τό κακό καί ζ− µέ •πιστία. 
 
292 
zΕγώ µαζί σας µόvo ζä, χωρίς ¦σς πεθαίvω, 
δέv §χω –λλov vά µπoρä µαζί τoυ v' •vασαίvω! 
zΕσεÃς µ' ¦µπvέετε καλό καί Ïµoρnιά vά βλέπω 
καί τή ζωή vά πρoσπαθä µέ τό καλό vά τέρπω! 
 
293 
Μέ τό πvεØµα τ−ς Σonίας κι' •γάπη •ληθιvή, 
µovαδική παρηγoρία στoØ Νόµoυ τήv πoιvή! 
Μέ τή σonία κέρδισα κάθε λoγ−ς •ξία 
καί τoύς χαρίζω στή ζωή χαρά καί εÛεξία! 
 
294 
Μέ τή σonία σας θά ζä γιατ' εÉσθε º χαρά µoυ, 
vά ζä στήv εÛλoγία σας γιά τήv •vαψυχή µoυ! 
Γιατ' º zΑγάπη σς τιµ, •γάπη vά µoιράζει 
κι' Óταv µαζί σας κυβερv τόv κόσµo τόv •λλάζει! 
 
295 
{Η zΑγάπη εÉvαι δύvαµη µαζί µέ τή Σonία 
καί καταργoØv •πό κoιvoØ τoØ κόσµoυ •τρonία! 
Γι' αÛτό καvείς δέv µς vικ oÜτε º {Αµαρτία, 
κι' –ς ¦πιδρ γιά τό κακό στόv voØ µέ γoητεία. 
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ΣΟΦIΑ 
296 
Τό ξέρω πόσo µ'•γαπς κι' εÉσ' •nιερωµέvη 
κι' Óτ' º zΑγάπη µέ τιµ καί πάvτα µέ εÛnραίvει! 
Τό γεγovός πώς µέ τιµς κι' εÉσ' •noσιωµέvη 
v' •κoλoυθεÃς τόv δρόµo µoυ Ó,τι καί vά συµβαίvει 
 
297 
Γιατί º Σonία, ¦γώ, εÉµαι παρηγoρία 
γιά Óσoυς µέ •κoλoυθoØv κι' •ρvoØvται τή µωρία 
κι' •vαγvωρίζoυv τό καλό κι' •κoλoυθoØv πoρεία, 
πoύ καταργεÃ τή συµnoρά καί τήv ταλαιπωρία! 
 
298 
zΕγώ θά στέκω πλάϊ τoυς, πάvτα, καί θά τoύς κράζω, 
µέ τήv ¦λπίδα vά σταθoØv v' •κoύσoυv τί τoύς τάζω: 
Μέ τή σonία πoύ σκoρπä µόvo στό περασµά µoυ 
εÉvαι γιά Óλoυς º ζωή κι' εÉvαι κληρovoµιά µoυ! 
 

ΑΓΑΠΗ 
299 
ΕÇθε, Σonία µoυ καλή, Ò κόσµoς vά τό µάθει 
πώς º Σonία µovαχά τoØ •nαιρεÃ τά πάθη! 
Καί στή σonία σας θά βρεÃ κάθε παρηγoρία, 
τή λύση πoύ •vαζητ µόvo στήv εÛκαιρία. 
 

ΦΟΒΟΣ 
300 
Μπράβo, κυρίες µoυ §vτιµες, µαζί σας •πoρä, 
γιατί κι' ¦γώ στό πvεØµα µoυ σonία ¦κπληρä! 
zΑλλά δέv εÉvαι Ò nόβoς µoυ τιµή καί •γαθό... 
γι' αÛτό κι' ¦σεÃς δέv θέλετε τό κØρoς µoυ vά Ïρθä. 
 



 - 72 -

301 
Κι' Óµως, κυρίες µoυ καλές, µoØ κάvετ' •δικία 
κι' Óταv µαζί σας θά βρεθä nαvτάζω ñς Κακία. 
∆έv εÉv' Ò Φόβoς •ρετή καί τoØ ΘεoØ σonία; 
Γιατί στόv κόσµo κρίvεται δειλία κι' •σonία; 
 
 
 

ΣΟΦIΑ 
302 
‚Ω Φόβε, εÉv' •στόχαστo vά κρίvεις µ' •πoρία: 
~Οτι Ò Φόβoς κρίvεται τoØ κόσµoυ τιµωρία, 
•noØ Ò Νόµoς πρoκαλεÃ τoØ Φόβoυ παρoυσία 
κι' Ò Φόβoς εÉvαι πoύ τηρεÃ τόv Νόµo σ' ¦ξoυσία. 
 
303 
ΕÉσαι τoØ Νόµoυ δύvαµη, τoØ Νόµoυ σηµασία, 
γι' αÛτό κρατoØv τά χέρια σoυ τoØ Νόµoυ πρoστασία. 
Κι' εÉvαι Ò Φόβoς τύραvvoς σέ κάθ' •πoστασία 
καί µέ τόv nόβo ¦κπληρoÃ Νόµoυ ßπηρεσία. 
 
 
 

ΦΟΒΟΣ 
304 
ΕÛχαριστä, Κυρία µoυ, πoύ θέλετε vά π−τε 
πώς εÉµ' Ò Φόβoς καί γι' αÛτό στόv Νόµo θά µέ βρ−τε. 
Γιατ' εÉµαι πράγµατι αÛτό Ò Φόβoς πoύ καλεÃτε 
κι' εÉµαι τoØ Νόµoυ στήριγµα, Ò vόµoς vά τηρεÃται. 
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ΝΟΜΟΣ 
305 
ΕÛχαριστä, Κυρίες µoυ, καί µέvα πoύ τιµτε, 
µά δέv ζητä στόv nόβo τoυ τoύς vόµoυς vά nυλττε! 
Γιά τό καλό σας τό ζητä τoύς vόµoυς vά τηρεÃτε, 
•δύvατov χωρίς αÛτoύς τόv κόσµov σας vά βρ−τε. 
 
306 
zΑλλά ¦γώ δέv συµnωvä στoØ Φόβoυ παρoυσία, 
γιατί Ò Φόβoς πρoκαλεÃ σ' Óλoυς •πελπισία. 
Τόv –vθρωπo µόvo καλä vά ζ− σέ πειθαρχία 
κι' Óταv στoύς vόµoυς µoυ θά ζ−, παύει º •vαρχία. 
 
307 
∆έv εÉv' Ò nόβoς πoύ ζητä vά βάλω στήv καρδιά σας, 
εÉµαι Ò Νόµoς πoύ ζητä vά ζä γιά τή χαρά σας! 
Χωρίς ¦µέvα δέv µπoρεÃ καvείς vά ¦πιζήσει. 
{Η Χάρη καί º zΑρετή µέ µέvα θά vικήσει! 
 

ΣΟΦIΑ 
308 
zΕv τoύτoις, εÉvαι •ληθές Ò Φόβoς πώς δαµάζει, 
δίχως τόv Φόβov δέv µπoρεÃ Ò Νόµoς vά πρoστάζει. 
Κι' εÉv' Ò Φόβoς δύvαµη στoØ Νόµoυ τήv ¦ξoυσία, 
vά δέχovται oÊ –vθρωπoι Νόµoυ ¦πιστασία. 
 

ΑΓΑΠΗ 
309 
zΑλλά º òρα πέρασε καί τό στoµάχι παίζει, 
σς πρoσκαλä vά κάτσετε µαζί µoυ στό τραπέζι. 
Τά nαγητά π' ©τoίµασα Óλoι τά πρoτιµτε. 
ΕÉv' ¦λαnρά κι' εÛχάριστα στή γεύση π' •γαπτε! 
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ΦΟΒΟΣ 
310 
zΕγώ, κυρίες µoυ καλές, πρέπει v' •πoχωρήσω, 
γιατί ñς Φόβoς πρoτιµä µovάχoς µoυ vά ζήσω. 
{Η παρoυσία µoυ ¦δä Óλoυς •vαστατώvει 
καί δέv ζητä º κρίση µoυ µαζί σας vά κερώvει. 
 
311 
ΜoØ εÉvαι δύσκoλo πoλύ κovτά σας v' •vαπvεύσω. 
Μέσα στόv κόσµo σας vά ζä, µαζί σας vά παλεύσω. 
ΕÉσθε ¦vάρετες, καλές, δέv ζ−τε µ' µαρτία, 
òστε τόv Φόβo vά 'χετε στoØ Νόµoυ τά πρωτεÃα. 
 
 

  ***** 
      * 

312 
Κι' Ò Φόβoς •πεχώρησε •λλoØ vά •vαπvεύσει. 
Τραπέζι •γάπης στρώvoυv κι' αÛτός δέv §χει θέση. 
Μέσα στό näς πäς vά σταθεÃ καί στ−ς χαρς τή σκέψη; 
{Ο κόσµoς τoυ κι' º µovαξιά τoØ πρόσnεραv τήv τέρψη. 

      * 
  ***** 

 
 
 

ΝΟΜΟΣ 
313 
zΕγώ, Κυρίες, χαίρoµαι µαζί σας vά καθίσω, 
γιατί εÉσθε oÊ •ρετές πoύ θέλω vά γvωρίσω. 
}Εστω καί –v διαnωvä στόv oÉκτo τ−ς zΑγάπης, 
¦v τoύτoις δέv διαnωvä στό πvεØµα τ−ς zΑγάπης! 
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314 
Γι' αÛτό ßπάρχω στή ζωή τόv Νόµo vά τιµήσω, 
τίς •ρετές καί τό καλό στόv κόσµo vά συστήσω. 
Τόv oÉκτo Óµως δέv τιµä καί χάρη δέv θά κάvω 
ΕÉµαι Ò Νόµoς-τιµωρός, Óλoυς vά συµµoρnώvω. 
 
 

ΛΟΓΟΣ 
315 
‚Ω Νόµε •ξιoσέβαστε πoύ τάξη ¦πιβάλλεις 
κι' Óλα µέ vόµoυς κυβερvς καί vόµoυς µς πρoβάλλεις. 
Γιατί µέ vόµoυς δέv µπoρεÃς χαρά vά µεταδώσεις 
καί µέ τoØ Νόµoυ τή ζωή •γάπη vά στεριώσεις; 
 
316 
Στέκεις σάv δέvδρo –καρπo µέσα στήv ξηρασία 
κι' Ðχι σάv δέvδρo εÜκαρπo µ' •γάπης παρoυσία. 
Κι' –v εÉσαι σύ º δύvαµη στή θεία ¦ξoυσία 
δέv εÉσαι σύ º δύvαµη στή θεία δoξασία. 
 
317 
Γι' αÛτό, ì Νόµε, ζήτησα µαζί σoυ vά µιλήσω, 
δέv καταργä τoύς vόµoυς σoυ zΑγάπη –v συστήσω. 
{Η zΑγάπη •κoλoυθεÃ τoØ Νόµoυ µαρτυρία 
vά πρoλαµβάvει θύµατα στoØ Νόµoυ τήv πoρεία. 
 
318 
Καί Ò Θεός µ' •πέστειλε τή χάρη Τoυ vά δώσω 
κι' •πό τoØ Νόµoυ τά δεσµά τόv κόσµo Τoυ vά σώσω. 
{Η Χάρη εÉvαι βάλσαµo στoØ Θάvατoυ τήv πάλη 
κι' Ðχι Ò Νόµoς πoύ ζητ τή Χάρη v' •πoβάλλει. 
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319 
Γιατί τoØ Νόµoυ º δoυλειά εÉvαι vά κατακρίvει 
κι' •πό τoØ Νόµoυ τήv Ïργή καvείς δέv θ' •πoµείvει. 
Τό ξέρεις, Νόµε, δέv µπoρεÃς vά βγάλεις τήv Ïδύvη 
γιατ' º zΑγάπη πρόσnερε στόv κόσµo τήv εÆρήvη! 
 
320 
Γι' αÛτό ¦σύ •πήτησες µέ τoØ σταυρoØ τή δύvη 
vά δώσω µέ τό αÍµα µoυ στόv κόσµo τήv εÆρήvη, 
òστε τό §λεoς vά ζ− κι' º Χάρη vά βασιλεύει 
κι' Ò Θάvατoς vά µή µπoρεÃ πoτέ vά κυριεύει! 
                 
321 
zΑλλά ¦γώ πoύ σήκωσα τoØ vόµoυ σoυ τά βάρη, 
τόv vόµov σoυ δέv θ' •vεχθä τόv τόπov vά µoØ πάρει. 
Γιατί, ì Νόµε, κι' –v ζητς τoØ κόσµoυ πειθαρχία, 
χωρίς •γάπη κυβερvς µέ Νόµoυ αÛταρχία... 
 
322 
~Ο,τι •πήτησες, λoιπόv, µέ αÍµα vά πληρώσω, 
σoØ τό ¦πλήρωσα καί ζä τόv κόσµo vά λυτρώσω! 
Θά σέβoµαι καί θά τιµä τoØ Νόµoυ σηµασία, 
γιατί Ò Νόµoς συvεργεÃ στ' •vθρώπoυ πρoστασία. 
 
323 
}Αv κι' º zΑγάπη σέβεται τoØ Νόµoυ ¦ξoυσία 
καί πάvτoτε συvηγoρεÃ στoØ Νόµoυ παρoυσία, 
γιατί Ò Νόµoς µάχεται τoØ κόσµoυ •πoστασία, 
¦v τoύτoις, δέv καταvoεÃ zΑγάπης σηµασία. 
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324 
{Ο Νόµoς εÉvαι •πόλυτoς, πoτέ δέv συµµετέχει, 
òστε µ' •γάπη vά µιλ, µ' •γάπη vά ¦λέγχει. 
Μέvει σκληρός κι' •πόλυτoς καί vόµoυς ¦πιβάλλει 
καί µέ τoØ Νόµoυ τή ζωή zΑγάπη δέv πρoβάλλει. 
 
325 
Γι' αÛτό µ' •γάπη δέv ζητς τoØ κόσµoυ πειθαρχία, 
µόvo τόv Νόµov πρoωθεÃς vά στήσει µovαρχία 
καί µέ τoύς vόµoυς σoυ κρατς τόv voØ τoυς σέ δoυλεία 
•λλ' º zΑγάπη κατακτ µ' •γάπη καί nιλία! 
 
326 
Μέ τήv zΑγάπη πάvτoτε τό πvεØµα τoυς λυτρώvει, 
¦vä ¦σύ Óταv περvς τό πvεØµα τoυς παγώvει. 
Μέ τήv zΑγάπη Óταv ζ− Ò voØς τoυς θά ξυπvάει 
κι' Ðχι στoØ Νόµoυ τή ζωή Ò voØς τoυς vά γερvάει. 
 
 

ΣΟΦIΑ 
327 
Τό ξέρω, Λόγε, πώς µς λές πάvτoτε τήv •λήθεια 
•λλά τoØ Νόµoυ º ¦vτoλή δέv εÉvαι κακoήθεια. 
∆ιά τoØ Νόµoυ Ò Θεός τό σύµπαv §χει πλάσει 
καί µέ τoύς vόµoυς τoυ θά ζ− κι' αÛτός θά διατάσσει. 
 
328 
Γιατ' º zΑγάπη δέv θά ζ− µόvη καί θά ρεµβάζει, 
εÉvαι κι' Ò Νόµoς πoύ θά ζ− στό σύµπαv vά πρoστάζει. 
Κι' –v º zΑγάπη δέv µπoρεÃ µέ vόµo vά γιoρτάζει, 
§τσι κι' Ò Νόµoς δέv µπoρεÃ µ' •γάπη vά δικάζει. 
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329 
{Εκάστoυ º •πoστoλή δέv καταργεÃ τόv –λλov, 
¦v τoύτoις ñς •πoστoλή •λλάζει περιβάλλov. 
Κι' εÉv' Ò καθέvας –ξιoς σ' αÛτό π' ¦πικαλεÃται 
•λλά δέv εÉvαι συvετό vά θέλει vά ºγεÃται. 

330 
ΤoØ Νόµoυ º •πoστoλή τόv vόµo θά συστήvει 
καί τ−ς zΑγάπης º ζωή •γάπη θά πρoτείvει. 
Μέ τήv •γάπη της καvείς Óλα τά ßπonέρει 
κι' Óταv µ' ßπακoή θά ζ− •γάπη θά πρoσnέρει. 
 
331 
zΕµπρός, •γαπητoί, –ς ξαvαδώσoυµε τά χέρια 
κι' –ς παύσει Ò διχασµός στoØ Νόµoυ τά καρτέρια. 
Γιατ' º zΑγάπη δέv µπoρεÃ τόv Νόµo v' •κυρώσει, 
χωρίς τoØ Νόµoυ τή ζωή καvείς δέv θά τή voιώσει. 
 
332 
{Ο Νόµoς εÉvαι στήριγµα, τoØ σύµπαvτoς σonία! 
Καί º zΑγάπη εÉvαι ζωή, Ðχι nιλoσonία! 
Γιατ' º zΑγάπη διατηρεÃ τό σύµπαv σ' ρµovία, 
§στω κι' Ò Νόµoς –v κρατ τoØ σύµπαvτoς ²vία. 
 
 

  ***** 
      * 

333 
{Η πόρτα πάλι ³χησε πώς κάπoιoς περιµέvει 
κι' §σπευσε πρώτη º Χαρά vά δεÃ πoιός •vαµέvει. 
Καί º Χαρά •λάλλαξε σάv εÉδε τή Μετάvoια 
κι' ¦κτύπησε τά χέρια της πoύ ³χησαv oÛράvια! 
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334 
“‚Ω τί παρηγoριά γιά µς, zΑγάπης º συµπόvια, 
πoύ πρόσnερε τή χάρη της γιά µιά ζωή αÆώvια!” 
~Ολoι τότε σηκώθηκαv vά τήv ßπoδεχθoØvε 
καί µέ nιλιά καί •γκαλιές Óλoι τoυς τήv τιµoØvε. 
 
335 
{Η Μετάvoια στάθηκε γιά λίγo ξαnvιασµέvη 
πoύ §τυχε ßπoδoχ−ς µ' •γάπη πoτισµέvη! 
Τoύς κoίταζε κατάπληκτη, στό βλέµµα σαστισµέvη 
καί àψωσε nωvή χαρς κι' εÉπε εÛτυχισµέvη: 

      * 
  ***** 

 
ΜΕΤΑΝΟIΑ 

336 
∆έv ³ξευρα πώς θέλατε vά βρίσκoµαι µαζί σας, 
vά nαvτασθä τόση τιµή γιά µέvα στήv ψυχή σας! 
∆έv εÉµαι –ξια γιά σς πoύ µέ κυτττε τώρα 
oÜτε κι' •vταπoκρίvoµαι στ−ς δόξης σας τά δäρα! 
 
337 
zΑσήµαvτη, καί κατoικä στ−ς {Αµαρτίας χώρα, 
πoύ δέv γvωρίζει τό καλό καί µαρτάvει σnόδρα! 
Κατάκoπη παvτoØ γυρvä, πoτέ δέv ξαπoσταίvω 
κι' •π' τή vυχτιά ñς τήv αÛγή τoύς κράζω καί παθαίvω. 
 
338 
Κι' –v µέ •γάπη συvαvτä Óλoυς vά µέ •κoØvε 
καί γιά µετάvoια τoύς µιλä, αÛτoί δέv ßπακoØvε. 
~Οταv στή χάρη τoύς καλä τόv oÛραvό vά δoØvε, 
αÛτoί γελoØv εÆρωvικά, τόv δρόµo τoυς τραβoØvε. 
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ΝΟΜΟΣ 
339 
Χαίρω στή διαπίστωση, πoύ κάvατε, Μετάvoια, 
κι' ¦γώ γι' αÛτό διαnωvä στ−ς •voχ−ς τήv εÜvoια. 
~Οταv ¦γώ τoύς τιµωρä µέ δικαιoκρισία, 
¦σεÃς µέ βρίσκετε σκληρό π' •σκä τήv ¦ξoυσία. 
 
340 
Γιατί δέv πρoσπαθä κι' ¦γώ zΑγάπη vά συστήσω 
κι' Óπως ¦σεÃς τό θέλετε vόµoυς vά καταργήσω. 
Γι' αÛτό θά µείvω αÛστηρός πάvτα vά παίρvω µέτρα 
κι' ñς δίκαιoς θά σέβoµαι τ−ς κρίσεως τήv òρα. 
 

ΜΕΤΑΝΟIΑ 
341 
zΑλήθεια, Νόµε, δέv µπoρä µαζί σας vά µιλήσω. 
ΕÉσθε σκληρός κι' •δυvατä στόv κόσµo σας vά ζήσω. 
Γι' αÛτό καί βρίσκoµαι ¦δä στό σπίτι τ−ς zΑγάπης, 
γιατί αÛτή µ' ¦λύτρωσε •π' τή ζωή τ−ς λύπης! 
 
342 
Τό ξέρω, Νόµε, πώς ¦σεÃς Óλoυς περιnρovεÃτε 
κι' ¦µέvα δυστυχäς •voύσια µέ θεωρεÃτε. 
Κι' Óµως ¦γώ δέv πρoσπαθä τυχαίως vά λυτρώσω, 
γιατ' εÉµαι º Μετάvoια πoύ θέλω vά τoύς σώσω. 
 

ΝΟΜΟΣ 
343 
zΕµέvα, ¦πιτρέψτε µoυ, τώρα v' •πoχωρήσω, 
γιατί κι' ¦γώ •δυvατä Μετάvoια vά τιµήσω. 
Γιατί µέ τή Μετάvoια θά δίvω µαρτυρία 
πώς δέχoµαι παράβαση καί παύω τιµωρία! 
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344 
Γι' αÛτό δέv τό στoχάζoµαι τoύς vόµoυς µoυ v' •nήσω 
κι' oÜτε θά κάvω στόχo µoυ γιά χάρη vά µιλήσω. 
ΕÉµαι Ò Νόµoς καί ζητä τoύς vόµoυς vά συστήσω, 
καί µέ τoύς vόµoυς πρoσπαθä Óλoυς vά συvετίσω. 
 

  ***** 
      * 

345 
Κι' Ò Νόµoς •πεχώρησε •γέρωχα καί κρύα 
v' •κoλoυθεÃ µ' •πόnαση τoØ Νόµoυ τιµωρία. 
Γιατί τόv Νόµov πίστευε ñς µόvη ¦ξoυσία, 
πoύ εÉχε δύvαµη v' •σκεÃ στόv κόσµo πρoστασία. 
 
346 
Καvείς δέv τoØ •πήvτησε. Σκύψαvε τό κεnάλι. 
Γιατί τoØ Νόµoυ º nωvή µταv σκληρή καί πάλι. 
Κι' Óλoι µαζί κατάλαβαv τoØ Νόµoυ σηµασία: 
Μέvει σκληρός κι' •πόλυτoς, δέv §χει •µvησία. 
 
347 
Καί πάλι ξαvακάθισαv γύρω •π' τό τραπέζι 
δίχως τoØ Νόµoυ τή µατιά, πoύ κρίvει καί δέv παίζει. 
Κυττάχτηκαv εÛχάριστα πoύ §µειvαv πιά µόvoι 
δίχως τoØ Νόµoυ τήv Ïργή, τoØ Νόµoυ τό τιµόvι. 

      * 
  ***** 

 
ΑΓΑΠΗ 

348 
~Ολoι ¦µεÃς τώρα ¦δä, –ς κάvωµε παρέα 
δίχως τoØ Νόµoυ τή nωvή πoύ •vτηχεÃ µoιραία! 
ΕÉµ' º zΑγάπη πoύ ζητä µ' •γάπη vά vικήσω 
κι' Ðχι τόv Νόµo τόv σκληρό στόv κόσµo vά συστήσω. 
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ΛΟΓΟΣ 
 
349 
Κι' ¦γώ µαζί σας συµnωvä, πoύ κρίvετε µ'•γάπη! 
{Η zΑγάπη εÉvαι δύvαµη! ΕÉvαι τό näς πoύ λάµπει! 
Καί θά vικεÃστε τό κακό µ' zΑγάπης ¦ξoυσία, 
γιατί καθείς µας θέλγεται σ' zΑγάπης παρoυσία! 
 
 

ΧΑΡΑ 
350 
Κι' ¦γώ µαζί σας χαίρoµαι πoύ εÉσθε º zΑγάπη! 
{Η zΑγάπη εÉvαι χαρά καί τή ζωή µας τέρπει! 
Χωρίς zΑγάπη πoιός µπoρεÃ µές στή ζωή vά χαίρει, 
τήv εÛτυχία vά ζητ στoØ µόχθoυ τό καρτέρι; 
 
 

ΕΛΠI∆Α 
351 
Κι' ¦γώ zΑγάπη σκέπτoµαι γιατ' εÉµαι º zΕλπίδα! 
Σ' Óλoυς zΑγάπη συvιστä, ñς θεία τoυς πυξίδα! 
Στόv πόvo παραστέκoµαι µ' •γάπης ²ρεµία 
καί καρτερä εÆρηvικά µ' ¦λπίδα, vηvεµία! 
 
 

ΠIΣΤΗ 
352 
Κι' ¦γώ στήv πίστη µoυ τηρä zΑγάπης πρoστασία, 
γιατί º Πίστη ÒδηγεÃ Óλoυς σ' •θαvασία! 
Χωρίς zΑγάπη πäς µπoρä τήv πίστη µoυ v' •σκήσω; 
{Η πίστη µoυ γι' αÛτό τιµ zΑγάπη vά συστήσω. 
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ΦΡΟΝΗΣΗ 
353 
ΕÇµεθα Óλoι πράγµατι zΑγάπης ßπηρεσία, 
γιατ' º zΑγάπη πρόσnερε ζωή κι' •θαvασία! 
Γι' αÛτό καί τήv •vαζητä κι' zΑγάπη µόvo θέλω 
κι' Óπoυ βρεθä κι' Óπoυ σταθä zΑγάπη θ' •vαγγέλλω! 
 
354 
{Η Φρόvηση στόv κόσµov της •γάπη θά ¦κnράζει 
κι' εÉvαι στή Φρόvηση χαρά •γάπη vά µoιράζει! 
Γιά τήv •γάπη της θά ζ− κι' •γάπη θά πρoστάζει 
κι' εÉvαι στή Φρόvηση τιµή zΑγάπη vά δoξάζει! 
 
 

ΑΓΑΠΗ 
355 
Μαζί σας voιώθω σήµερα πώς εÉµαι µακαρία 
κι' εÉσθε γιά µέvα º χαρά καί º παρηγoρία! 
∆έv εÉµαι τώρα στή ζωή χωρίς τιµή κι' •ξία! 
Τιµή §χω •θάvατη Σonίας •vταξία! 
 

ΑΛΗΘΕIΑ 
356 
ΕÉv' º zΑγάπη πράγµατι º µόvη εÛnρoσύvη 
πoύ µέ •γάπη κατακτ τoØ Νόµoυ τήv εÛθύvη. 
Κι' Óλες ¦σεÃς oÊ χάρες της γι' zΑγάπη θά µιλτε 
κι' Óλoυς τoύς vόµoυς τ−ς ζω−ς µ' •γάπη θά vικτε! 
 
357 
Γιατ' º •γάπη της µς ζ− κι' αÛτή µς •vαnέρει 
Óτι τό σύµπαv Τoυ θά ζ− •γάπη vά πρoσnέρει! 
Γιατί Ò Νόµoς v' •ρvηθ− zΑγάπης παρoυσία, 
•noØ º zΑγάπη σέβεται τoØ Νόµoυ ¦ξoυσία; 
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358 
~Ωστε Ò Νόµoς δέv µπoρεÃ zΑγάπη v' •πoβάλει, 
•noØ º zΑγάπη Óπoυ ζ− τόv Νόµo δέv πρoσβάλλει. 
Μέ τήv zΑγάπη ªλκωvται τά σύµπαvτα τoØ κόσµoυ 
vά µή noβoØvται τήv πoιvή στή µάχαιρα τoØ Νόµoυ. 
 
359 
Κι' –v εÉv' Ò Νόµoς δύvαµη στoØ σύµπαvτoς τή nύση 
δέv εÉv' Ò Νόµoς º χαρά στoØ σύµπαvτoς τήv κρίση. 
{Η zΑγάπη εÉvαι τό näς τoØ »λιoυ µές στήv πλάση 
καί καταργεÃ τόv θάvατov, Ò ~Αδης vά ξεχάσει! 
 
 

ΑΓΑΠΗ 
360 
zΑλήθεια µoυ, σ' εÛχαριστä, γιατ' εÉχα στεvoχώρια 
•πό τoØ Νόµoυ τήv Ïργή, τoØ Νόµoυ κατηγόρια. 
Τιµή τά λόγια σας αÛτά µoØ πρόσnεραv αÆώvια, 
πώς º zΑγάπη δέv κρατ στή σκέψη καταnρόvια! 
 
 

ΛΟΓΟΣ 
361 
Κι' ¦γώ µαζί σας χαίρoµαι πάvτoτε vά µιλάω, 
µέ τήv •γάπη σας vά ζä τόv κόσµo vά nυλάω. 
Χωρίς zΑγάπη πoιός µπoρεÃ ζωή vά ¦vvoήσει, 
τόv δρόµo τoυ v' •κoλoυθεÃ καί δίχως v' •στoχήσει; 
 
362 
Μέ τήv zΑγάπη ξέρoυµε Óλoι µας πoØ τραβµε. 
{Η zΑγάπη εÉvαι Òδηγός, πoύ πρέπει vά τιµµε. 
Μέ τήv zΑγάπη Ò –vθρωπoς Óλα τά κατακτάει! 
Μέ τ−ς zΑγάπης τή ζωή κακό δέv •παvτάει! 
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363 
Καί τώρα –ς περάσoυµε, nίλoι µoυ, στό σαλόvι 
v' •πoλαύσωµε ªvα nίλµ στoØ κόσµoυ τήv Ïθόvη. 
ΕÉvαι ταιvία σoβαρή τoØ κόσµoυ º τραγωδία, 
πoύ º {Αµαρτία γέvvησε κι' §πλασε κωµωδία. 
 
 

  ***** 
      * 

364 
~Ολoι τόv •κoλoύθησαv καί π−γαv στό σαλόvι. 
Μ' ¦vδιαnέρov στάθηκαv κι' εÇδαvε στήv Ïθόvη 
τήv {Αµαρτία πoύ 'γvεθε τoØ κόσµoυ τή µωρία 
vά χάσoυvε oÊ –vθρωπoι τή θεία µαρτυρία. 
 
365 
Καί µέ Êκαvoπoίηση µιλoØσε καί γελoØσε, 
µέσα στόv κόσµo πoύ 'στεκε συvτρίµια κι' ¦ξηγoØσε, 
vά µή noβται τίπoτε, Óλα τά κυβερvoØσε, 
καί σύvτoµα θά σήκωvε τά βάρη πoύ κρατoØσε. 
 
366 
Κι' Ò κόσµoς πoύ τήv –κoυγε στάθηκε µ' •πoρία 
καί τήv κυττoØσε αÛστηρά γιατ' ³ξερε Êστoρία. 
Τ−ς {Αµαρτίας º ζωή ³ξερε τί σηµαίvει 
καί πώς αÛτή vαυάγια στόv κόσµov τoυς πληθαίvει. 
 
367 
Καί µ' Óλo Óτι εÇχαvε µαζί της µαρτήσει 
κι' εÇχαvε Óλες τίς τιµές τ−ς {Αµαρτίας ζήσει, 
δέv τoύς διέnευγε •π' τόv voØ τ−ς {Αµαρτίας κλίση, 
καvέvαv vά µή σέβεται, §στω κι' –v τήv τιµήσει. 
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368 
Γιατ' εÉvαι µές στή nύση της µέ ψέµα vά δoυλεύει, 
µέσα στό ψέµα της vά ζ− κι' Óλoυς vά κoρoϊδεύει. 
Κι' Óταv καvείς τήv πίστευε στά δίχτυα της πλεγµέvoς 
τόv –nηvε στά πόδια της vά σέρvεται δεµέvoς. 
 
369 
‚Ηταv λoιπόv ¦vήµερoι, Óλoυς τί περιµέvει 
στήv µαρτία της vά ζoØv καί vά 'vαι δoυλωµέvoι. 
Γι' αÛτό σταθήκαvε βoυβoί µπρoστά της ταραγµέvoι 
κι' αÛτή τoύς χαµoγέλασε λιγάκι σαστισµέvη. 
 
370 
Καvείς τoυς δέv κoυvήθηκε. zΕκείvη πειραγµέvη 
πρoσπάθησε vά µιµηθ− τή nύση τή χαµέvη. 
Πώς µταv εÛγεvής µ' αÛτoύς καί στό καλό δoσµέvη 
•noØ µαζί της º χαρά κι' º δόξα τoύς πρoσµέvει. 
 
371 
Καvείς τoυς δέv •πήvτησε, –κoυγαv noβισµέvoι 
γιά µιά ζωή πoύ ζήσαvε µαζί κατεστραµµέvη. 
Κι' αÛτή πoύ τoύς κατάλαβε στάθηκε δισταγµέvη 
•λλά τoύς •πoκρίθηκε κι' –ς µταv ξαnvιασµέvη. 
 
372 
Γιατί καί δέv τ−ς –ρεσε vά δείχvει τρoµαγµέvη. 
}Ηθελε µόvo vά µιλ κι' º nόρα vά τήv παίρvει 
καί µές στή δύvη τ−ς ζω−ς Óλα vά τά πλασέρvει, 
vά καταnέρvει –noβα Óλoυς vά τoύς µωραίvει. 
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373 
Γι' αÛτό πρός òρα στάθηκε µαζί τoυς κoµπιασµέvη, 
γιά µιά στερvή •πόnαση πoύ εÉχε στεριωµέvη. 
Μέσα στόv nαØλo vόµo της vά στέκoυv καρnωµέvoι 
κι' –ς µή µπoρεÃ τόv vόµo της καvείς vά ßπoµέvει. 
 
374 
Καί µέ τόv vόµo της vά ζoØv, στόv vόµo της vά µέvoυv 
κι' Óλoι µέσα στόv vόµo της ñς δoØλoι vά πεθαίvoυv. 
Κι' Ò vόµoς της vά ºγηθεÃ σ' Ó,τι θά τή βoλεύει, 
αÛτός µόvov vά κυβερv κι' αÛτός vά βασιλεύει. 
 
375 
Καί µέ τή σκέψη αÛτή º {Αµαρτία ¦στάθη 
•τάραχη καί •παθής... κι' º µάχη δέv ¦χάθη. 
Γιά τίς τιµές πoύ ζήτησε καvείς δέv •vτιδράει, 
•noØ αÛτoί τή διάλεξαv vά ζoØv µαζί της πλάϊ. 
 
376 
Πäς τώρα vά τ−ς •ρvηθoØv τή θέση στά πρωτεÃα, 
¦vä αÛτoί τό θέλησαv vά ζoØv στήv µαρτία; 
Καί τώρα µήπως θά µπoρoØv χωρίς αÛτή vά κάvoυv, 
•noØ µαζί καλoπερvoØv κι' Óλoι τήv καλoπιάvoυv; 
 
377 
Κι' º {Αµαρτία §µειvε στήv πόλη π' ¦γεvvήθη 
χωρίς •πoγoήτευση καί nόβo πώς ²ττήθη. 
Κι' ºσυχία πλώθηκε παρά τόv στεvαγµόv τoυς, 
•noØ αÛτoί τή θέλησαv vά εÉv' Ò θησαυρός τoυς. 
 
 
 
 



 - 88 -

378 
Τότε •κoύσθηκε nωvή •π' τ' oÛραvoØ τά àψη: 
“{Η {Αµαρτία πέθαvε µαζί της καί º θλίψη! 
{Η {Αµαρτία §σβησε µέ τoØ ΣταυρoØ τήv κρίση 
δέv θά ßπάρξει πιά πoτέ τή γ− σας vά πλαvήσει!” 
 
379 
~Ολoι τότε •λάλλαξαv γιά τ' oÛραvoØ τή χάρη 
πώς θά 'σβηvε •πό τή γ− τoØ πόvoυ τoυς τό δάκρυ! 
Κι' º {Αµαρτία στάθηκε βoυβή καί σαστισµέvη 
v' •κoύει τή nωvή: “ΑÆώvια •πωλεσµέvη”! 
 
380 
Κι' º ταιvία τέλειωσε κι' Óλoι χειρoκρoτoØσαv 
τά vέα πoύ ¦µάθαvε κι' Óσες χαρές θά ζoØσαv. 
Καί º zΑγάπη θά 'µεvε µόvη παρηγoρία 
vά τoύς χαρίζει αÆώvια τή θεία σωτηρία! 

      * 
  ***** 
 
 
ΑΓΑΠΗ 

381 
Καί τώρα, nίλoι µoυ καλoί, –ς πµε µία βόλτα 
vά δoØµε τήv κρυnή ζωή τή vύχτα µέ τά näτα. 
}Εχει µαγεία º ζωή τή vύκτα µέ τά näτα 
καί ξεγελ τoύς –nρovας κι' Óλα τ' •πoλωλότα! 
 
382 
Γιατ' εÉv' º vύκτα nύλακας µές στό κακό πoύ ζoØvε 
καί voιώθoυv §τσι •σnαλεÃς πώς δέv θά πρoδoθoØvε. 
Κι' ñς µέθυσoι •κoλoυθoØv τόv δρόµo τ−ς µαγείας 
πoύ τoύς στερεÃ •π' τή ζωή καρπoύς τ−ς εÛλoγίας! 
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  ***** 
      * 

383 
~Ολoι µαζί ξεκίvησαv καί π−γαv στήv πλατεÃα, 
òστε vά δoØv •πό κovτά τ−ς vύχτας πoλιτεία, 
µέσα στά näτα πoύ 'λαµπαv καί ζoØσε º {Αµαρτία 
καί καρπωvόταv τ' •γαθά µ' •πάτης πειρατεία. 
 
384 
‚Ηταv, •λήθεια, τραγική º vύχτα, Óπως πρäτα 
κι' –ς µταv τόσo µαγική στή θέα µέ τά näτα. 
ΠαvτoØ Ò nθόvoς κι' º vτρoπή καί τό κακό •vτάµα 
•κoλoυθoύσαvε µαζί τoØ δρόµoυ της τό δρµα. 
 
385 
Γεµάτoι δέoς κύτταζαv, µέ nόβo κι' •πoρία, 
τ−ς {Αµαρτίας τή ζωή µέσα στήv ¦µπoρία. 
ΟÊ –vθρωπoι v' •κoλoυθoØv τυnλή nιληδovία, 
χωρίς vτρoπή καί σεβασµό µέ πάθoς καί µαvία. 
 
386 
Τότ' º zΑγάπη àψωσε τό χέρι της vά δείξη 
µέσα στά näτα πoύ 'λαµπαv τ−ς {Αµαρτίας πλήξη. 
∆ίχως χαρά περvoύσαvε oÊ –vθρωπoι µαζί της 
κι' Óλoι στόv πόvo µέθαγαv πoύ σκόρπαγ' º ζωή της. 
 
387 
Σέ κάπoια, µάλιστα, στιγµή τόv Φθόvo συvαvτoØvε 
µ' εÆρωvικό µειδίαµα κυττoØσε vά τόv δoØvε. 
‚Ηταv κoµψός καί γρήγoρoς κι' Óλoυς τoύς κατακτoØσε 
σ' ªvα χoρό •τέλειωτo τoØ κόσµoυ τoυ πoύ ζoØσε. 

      * 
  ***** 
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ΑΛΗΘΕIΑ 
388 
Καvείς δέv •vτιστέκεται στoØ Φθόvoυ •δικία 
κι' Óλoι µαζί τoυ περπατoØv στoØ Φθόvoυ τήv κακία, 
πoύ δέv •nήvει τίπoτε vά µείvει ñς •ξία 
κι' •κoλoυθoØv τoØ Φθόvoυ τή ζωή, τήv •vαξία. 
 

ΑΓΑΠΗ 
389 
Φθόvoς καί Κακία ψάλλoυv τήv Çδια ραψωδία, 
δέv §χoυv τέλoς καί oÊ δυό, λατρεύoυv τραγωδία. 
Μόvo σ' αÛτήv εÛnραίvovται κι' αÛτήv ¦πιθυµoØvε 
κι' Óλo τόv κόσµo πρoσπαθoØv στόv πόvo vά κυλoØvε. 
 
390 
ΕÉvαι γι' αÛτoύς µιά ²δovή καί º χαρά πoύ ζoØvε, 
vά βλέπoυv γύρω τoυς vεκρoύς καί αÍµα vά ρoυnoØvε! 
Χωρίς τό αÍµα δέv µπoρoØv •πoστoλή vά βρoØvε, 
γι' αÛτό καί κάvoυv πόλεµo κι' Óλoυς τoύς •πατoØvε! 
 

ΑΛΗΘΕIΑ 
391 
Κι' oÊ δυό εÉvαι •πίθαvoι, πäς στό κακό •vθoØvε! 
∆έv •γαπoØvε τό καλό καί µόvo τό nθovoØvε, 
γιά τoØτo µέσα στή ζωή γιά τό κακό µoχθoØvε, 
µέ τό πoτό τ−ς συµnoρς τόv κόσµo vά µεθoØvε. 
 
392 
Καvείς δέv •vτιστέκεται στoØ Φθόvoυ τή µαvία. 
Μ' αÛτόv ßπηρετoØv σκoπoύς καί κάvoυv συµnωvία, 
¦vä µ' αÛτόv καρπώvωvται τoØ nθόvoυ τoυς µωρία, 
πoύ τoύς •λλάζει τή ζωή στoØ ψεύδoυς τή λατρεία. 
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393 
Καί µέ τoØ Φθόvoυ τήv ψυχή, πoύ τό καλό δέv πράττει 
καί º Κακία •κoλoυθεÃ τoØ Φθόvoυ µovoπάτι. 
Γιατί αÛτός τήv ÒδηγεÃ καί τ−ς ¦µπvέει πάvτα  
vά κάvει τό κακό, v' •κoλoυθεÃ τoØ Φθόvoυ στράτα. 
 
394 
Γι' αÛτό καθείς •δυvατεÃ µαζί τoυς vά τά βάλει. 
Κι'oÊ δυό τoυς εÉvαι –σπλαχvoι κι'•δίστακτoι στήv πάλη 
καί πoλεµoØv •δάµαστα στήv κάθε εÛκαιρία, 
Ó,τι θά βρoØvε •γαθό στoØ κόσµoυ τήv πoρεία. 
 
395 
Κάθε noρά µαζί γυρvoØv κι' Óλo µαζί χoρεύoυv 
καί χαίρovται •χόρταγα πoύ τό κακό χαϊδεύoυv. 
{Η κάθε πράξη π' ¦vεργoØv δέv §χει –λλη σκέψη, 
Óλα vά τά πετύχoυvε γιά τoØ κακoØ τή στέψη. 
 
 

ΛΟΓΟΣ 
396 
ΑÛτά πoύ λέτε, nίλη µoυ, ßπηρετoØv στ' •λήθεια 
τή µόvη σκέψη π' •γαπoØv καί ζoØv •πό συvήθεια. 
Κι' εÉvαι µεγάλη συµnoρά τoØ Φθόvoυ º παγίδα, 
πoύ καταστρέnει τή χαρά, τoØ κόσµoυ τήv ¦λπίδα! 
 
397 
∆έv ξέρoυv τί θά π− γι' αÛτoύς •γάπη κι' εÛτυχία! 
zΕπιζητoØv καί χαίρovται στήv κάθε δυστυχία 
κι' ßπηρετoØv •τέρµovα τoØ nθόvoυ τoυς κακία 
γιά vά ¦κλείψει •π' τή ζωή χαρά κι' εÛδoκία! 
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ΧΑΡΑ 
398 
Νoµίζω πώς µς εÇδαvε κι' §ρχovται •πό πέρα. 
∆έv πρέπει v' •vταλλάξωµε µαζί τoυς “καληµέρα”. 
}Ετσι θά •πonύγωµε µαζί τoυς τά µoιραÃα, 
θά εÉvαι γιά τήv τάξη µας δυσάρεστη παρέα! 
 

ΑΛΗΘΕIΑ 
399 
∆έv §χετ' –δικo, Χαρά, τόσo vά τoύς noβσθε, 
εÉv' ¦πικίvδυvoι κι' oÊ δυό καί πρέπει vά θυµσθε: 
{Ο Φθόvoς εÉvαι πovηρός καί κρύβει τήv Κακία, 
πoύ τρέnει στά ληµέρια τoυ τoØ Φθόvoυ πρoσδoκία. 
 

ΠIΣΤΗ 
400 
Σταθ−τ' ¦κεÃ πoύ κάθεσθε καί µή τoύς •παvττε 
κι' •πό τoØ Φθόvoυ τήv Ïργή τή σκέψη σας τραβτε. 
∆έv εÉv' Ò Φθόvoς δύvαµη vά παύει τίς •ξίες! 
{Ο Φθόvoς εÉvαι δύvαµη µόvo γιά •ταξίες. 
 
401 
∆έv πρέπει γιά τόv nθόvo τoυ µαζί τoυ v' •σχoλεÃσθε 
oÜτε καί γιά τόv nόβo τoυ τόv τόπo σας v' •n−σθε. 
Γιά τoØτo ³λθαµε ¦δä τόv κόσµo τoυ vά δoØµε 
κι' •πό κovτά vά ζήσωµε τόv κόσµo π' •γvooØµε. 
 
402 
Γιατί τoØ κόσµoυ εÇµεθα Óλoι παρηγoρία 
κι' Óταv µς δoØv θά τρέξoυvε vά βρoØv τήv εÛκαιρία, 
vά ξαvαζήσoυvε µέ µς χαµέvη εÛτυχία, 
πoύ Óλoυς •πoστερεÃ τoØ Φθόvoυ ¦πιτυχία. 
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ΛΟΓΟΣ 
403 
Θά πρέπει v' •πonύγoυµε τoØ Φθόvoυ παρoυσία. 
~Ολoι σας •γvoεÃστε τov, µή δόστε σηµασία. 
Θά δεÃτε πώς θά nύγoυvε •µέσως vτρoπιασµέvoι 
µέ τό κεnάλι χαµηλά γιά πάvτα vικηµέvoι. 
 
 

  ***** 
      * 

404 
{Ο Φθόvoς πoύ τόv –κoυσε πλησίασε µέ θάρρoς, 
τoύς κoίταξε εÆρωvικά καί γέλασε σάv Χάρoς! 
~Ολoι σταθήκαv σoβαρoί χωρίς vά τoØ µιλήσoυv 
•λλά καί µέ •πόnαση τόv Φθόvo v' •γvoήσoυv. 

      * 
  ***** 

 
 
 

ΦΘΟΝΟΣ 
405 
Πoιός εÉvαι –ξιoς, λoιπόv, µαζί µoυ vά τά βάλει; 
}Ας δoκιµάσει καί θά 'δεÃ –v θά µέ καταβάλει... 
~Ολoι µέ µέvα κατακτoØv τ−ς vίκης τά ²vία 
καί •πoκτoØvε δύvαµη στoØ πάθoυς τή µαvία. 
 
406 
zΕγώ Ò Φθόvoς κυβερvä τόv κόσµo στήv oÛσία. 
Πoιά δύvαµη µέ καταργεÃ vά λάβει ¦ξoυσία, 
•vτί ¦µoØ vά κυβερv τoØ κόσµoυ κoιvωvία, 
πoύ τίπoτε δέv σταµατ τoØ Φθόvoυ τή λαγvεία; 
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407 
Κι' ¦άv τoύς κρατä ¦γώ µέ nθόvoυ ¦πιθυµία 
εÉvαι γιατί µέ θέλoυvε καί δείχvoυv πρoθυµία 
vά ßπακoØvε στίς •ρχές τoØ Φθόvoυ πoύ ζητoØvε 
καί vά καρπoØvται τή ζωή αÛτäv πoύ κατακτoØvε. 
 
 
408 
Πoιός δύvαται vά ¦πιδρ στ'•vθρώπoυ τήv πoρεία 
vά τόv γυµvάζει στή ζωή µέ γvώση κι' ¦µπειρία; 
Χωρίς ¦µέvα δέv µπoρεÃ καvείς vά κατακτήσει, 
µέ τή δική µoυ συµβoυλή πoτέ δέv θ'•στoχήσει. 
 
409 
~Οταv σ' αÛτoύς oÊ zΑρετές γιά τό καλό µιλoØvε, 
αÛτoί θά δυσπιστoØv σ' αÛτές καί µέvα θά ρωτoØvε. 
Γιατί µαζί σας δέv µπoρoØv καvέvα vά vικήσoυv, 
τόv ©αυτόv τoυς µάχovται κι' αÛτόv θά •δικήσoυv. 
 
410 
Γι' αÛτό µαζί µoυ πρoτιµoØv vά κάvoυvε παρέα 
γιατί µαζί µoυ κατακτoØv τoØ κόσµoυ τά ñραÃα! 
zΕγώ τoύς δίvω §µπvευση vά ζoØvε τά µoιραÃα 
κι' Ðχι vά µέvoυv –τovoι σάv ξύλιvη κεραία. 
 
 

ΛΟΓΟΣ 
411 
zΑλήθεια, σonιστή, ñραÃo βρ−κες παραµύθι, 
Óλoυς vά ξεγελς nρικτά vά ρίχvωvται στή λήθη 
καί vά πoθoØvε τό κακό καί τό κακό vά πείθει, 
πώς ζήσαvε κι' αÛτoί ζωή π' •κoλoυθoØv τά πλήθη. 
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412 
Μέσα στό ψέµα βoύλιαξαv, στoØ Φθόvoυ τή µωρία 
κι' •κoλoυθoØvε •nελäς τoØ nθόvoυ σoυ πoρεία. 
Καί δέv ¦vvόησαv πoτέ πώς ζoØvε µ' •δικία 
κι' Óτ' º ζωή πoύ γεύovται τoύς µέθυσε κακία. 
 
413 
Τό ξέρεις, Φθόvε, δέv µπoρεÃς ¦µς vά µεταπείσεις 
καί µέ τoύς µύθoυς πoύ γεvvς Óλoυς µας v' •πατήσεις. 
~Οταv τριγύρω σoυ σκoρπς µόvo τή δυστυχία 
κι' •πoκτς µέ τό κακό τoØ Φθόvoυ ¦πιτυχία. 
 
414 
Τώρα τραβήξoυ •πό µς. Φύγε •π' τή ζωή µας. 
∆έv χάvoυµε πoτέ καιρό σέ µύθoυς καί σέ nήµας. 
zΕκπρoσωπoØµε τό καλό καί ζoØµε µέ •λήθεια! 
zΕσύ ¦κπρoσωπεÃς κακό κι' •πάτης παραµύθια... 
 
415 
Καί µή voµίσεις πώς µπoρεÃς µαζί µας vά τά βάλεις, 
µέ τ−ς Κακίας τήv ψυχή Óλα vά µεταβάλλεις. 
Θά µείvετε κι' oÊ δυό µαζί vτρoπή στήv Êστoρία 
κι' –ς βρ−κες •vταπόκριση vά ζ−ς µ' ¦λευθερία. 
 
 

ΦΘΟΝΟΣ 
416 
∆έv εÉµ' ¦γώ πoύ σς καλä µαζί vά πoρευθoØµε. 
∆έv §χω τίπoτε κoιvό µαζί σας γιά vά πoØµε. 
zΑλλά δέv θ' •ρvηθä πoτέ δική µoυ σηµασία 
πoύ µιλλται τό καλό κι' –ς ζ− µέ •vταρσία. 
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417 
Κι' –v εÉσθε Óλoι σας καλoί κι' Óλoυς στή γ− τιµτε 
δέv εÉσθε Óµως Êκαvoί τό βιός τoυς vά nυλτε, 
γιατί µέ τό καλό θά ¦κλείψει º τιµωρία, 
πoύ δρ µέ •πoτέλεσµα vά κρίvεται º πoρεία. 
 
418 
ΑÛτό πoύ τώρα βλέπετε τριγύρω vά πoκίλλει 
κι' º Ïµoρnιά vά nαίvεται λαµπρότερη στήv àλη 
σέ µέvα τό Ïnείλετε πoύ Óλα τά σµιλεύω 
καί µέ τoØ nθόvoυ κίvητρo τόv κόσµo ¦κπαιδεύω. 
 
419 
Καί µή µoØ π−τε πώς αÛτό δέv εÉvαι º •λήθεια, 
πoύ ζ− Ò κόσµoς σήµερα κι' Ðχι •πό συvήθεια. 
{Η πoικιλία κι' º Ïµoρnιά εÉv' µιλλα τoØ Φθόvoυ 
πoύ µιλλται τό καλό κι' oÜτε καί nθίvει χρόvoυ. 
 
420 
Μόvov ¦γώ θά τoύς ξυπvä τoØ πάθoυς τή µαvία 
vά κατακτoØv καί vά ξεχvoØv τoØ àπvoυ •τovία. 
Γιά τό καλό τoυς µάχεται Ò Φθόvoς κι' –v µιλήσει 
γιά v' •πoκτήσoυv δύvαµη, vά ξεπεράσoυv κρίση. 
 
421 
ΑÛτά τά λίγα µάθετε καί δόστε µoυ •ξία 
γιατί χαρίζω στή ζωή κι' ¦γώ τήv εÛεξία. 
Κι' –v εÇσαστε oÊ καλoί καί τoØ oÛραvoØ σonία 
κι' ¦γώ ßπηρετä στή γ− vά ζ− πoλυµoρnία! 
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422 
∆έv εÉσθε σεÃς πoύ δώσατε στόv κόσµo nαvτασία. 
zΕγώ εÉµαι πoύ τoύς ξυπvä τόv voØ γιά ¦ργασία. 
Κι' –v γίvαvε δηµιoυργoί καί κατακτoØv µέ ζ−λo 
σέ µέvα τό Ïnείλoυvε, πoύ µέ τιµoØv ñς nίλo! 
 
423 
∆έv εÉµ' Ò Φθόvoς τoØ κακoØ, πoύ κρίvατε µωρία. 
ΕÉµαι Ò Φθόvoς τoØ καλoØ πoύ δίvει εÛκαιρία 
v' •πoκτoØvε δύvαµη vά χαίρωvται ¦µπειρία, 
χωρίς πoτέ vά χάvovται κι' –ς ζoØv ταλαιπωρία. 
 
 

ΦΡΟΝΗΣΗ 
424 
zΑλήθεια, Φθόvε, γvώρισα τoØ nθόvoυ σoυ τό θράσoς 
•λλ' Ðχι Óτι §γειvες καί τoØ καλoØ κoµπάρσoς! 
Βεβαίως µέ τόv nθόvo σoυ Óλoυς •πoλωλαίvεις 
•λλ' Ðχι µέ τόv nθόvo σoυ πώς στό καλό τoύς nέρvεις! 
 
425 
Γι' αÛτό πoτέ δέv µπόρεσα τό ψέµα σoυ v' •vτέξω 
κι' oÜτε τό βρίσκω •ρεστό στό ψέµα σoυ vά παίξω. 
Τό ψέµα σoυ εÉvαι nαιδρό, •πατηλό καί λάγvo 
κι' Óλoυς τoύς •πoθράσυvε τό ψέµα σoυ τό πλάvo! 
 

ΑΛΗΘΕIΑ 
426 
{Ο Φθόvoς κρύβει δύvαµη, µεγάλη γoητεία 
κι' Óλoυς µαγεύει στή ζωή, πoύ θέλoυv τά πρωτεÃα 
καί δέv στoχάζovται πoτέ τό λάκκo πώς τoύς σκάβει 
κι' •π' τή ζωή τήv •γαθή τόv ρόλo τoυς τόv παύει. 
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427 
ΕÉvαι µιά δύvαµη κακή, §στω κι' –v γoητεύει 
καί µέ τή δύvαµη αÛτή τόv κόσµo κυριεύει! 
Μέσα στή nρίκη τoØ κακoØ τόv κόσµo παρασέρvει 
καί τόv κατρακυλ βαθειά καί τό κακό βαθαίvει! 
 
428 
Γιατί, ì Φθόvε, ξέρε τo δέv §χεις Êστoρία 
vά σoØ χαρίσει τήv τιµή καί ζ−ς γιά τή µωρία! 
Γιατί αÛτά πoύ σέ τιµoØv καί συvεχäς καυχσαι 
εÉvαι πoύ θά σέ κρίvoυvε στόv voØ πώς •πατσαι. 
 
429 
Καί τώρα –ς •πonύγωµε κάθ' ¦παnή καί σχέση 
vά ξεπεράσωµε δεσµά στόv κόσµo π' §χει θέσει. 
Γιατί º παρoυσία τoυ µόvo κακό µς κάvει 
καί δίvει µιά ¦vτύπωση πώς εÇµαστε oÊ πλάvoι. 
 

ΛΟΓΟΣ 
430 
Κι' ¦γώ µαζί σας συµnωvä, καµµία κoιvωvία. 
{Η µετά Φθόvoυ ¦παnή •ρχίζει συµnωvία, 
πoύ στήv •ρχή δέv nαίvεται τoØ Φθόvoυ º µαvία 
vά µς ρπάξει •πατηλά τ−ς vίκης τά ºvία. 
 

  ***** 
      * 

431 
ΑÛτά τoØ εÉπαv κι' §nυγαv, χωρίς καvέvα τρόµo 
κι' Ò Φθόvoς §µειv' –vαυδoς vά σεργιαv στόv δρόµo, 
χωρίς ¦λπίδα vά βρεθεÃ µαζί τoυς σ' εÛκαιρία 
γιά v' •πoκτήσει δύvαµη τoØ Φθόvoυ πovηρία. 

      * 
  ***** 
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ΑΓΑΠΗ 
432 
Πράγµατι εÉvαι noβερή τoØ Φθόvoυ µαρτία! 
Σκoρπάει µόvov θύµατα τoØ nθόvoυ τoυ αÆτία 
κι' Ðχι γιατί ¦πιθυµεÃ τoØ κόσµoυ εÛτυχία. 
zΗδύvεται vά ÒδηγεÃ Óλoυς σ' •πoτυχία! 
 
433 
Καί τώρα –ς περάσoυµε στόv δρόµo τόv µεγάλo 
πoύ θά µς nέρει •σnαλäς σέ κάπoιo τόπo –λλo. 
}Εχει µεγάλη κίvηση µέ κόσµo πoύ περvάει, 
µέσα στά näτα λoύζεται κι' Óλo χαρές κερvάει! 

 
 
  ***** 
      * 

434 
~Ολoι µαζί ξεκίvησαv στόv δρόµo τόv µεγάλo 
vά δoØv µέ κάπoιo δισταγµό τoØ κόσµoυ περιβάλλov. 
Τότz º zΑγάπη κoίταξε Óλoυς µέ ψυχραιµία 
καί µέ χαµόγελo γλυκό σκόρπισε εÛθυµία! 
 
435 
Τό Çδιo κι' º Χαρά µαζί σ' Óλoυς χαµoγελoØσε 
καί µ' εÛτυχία §βλεπε τόv κόσµo πoύ περvoØσε, 
º δέ zΕλπίδα §δειχvε µαζί της πώς πoθoØσε, 
vά χαίρεται αÆσθήµατα κι' •γάπη πoύ διψoØσε. 
 
436 
{Η Πίστη µόvo στάθηκε µέ κάπoια δυσπιστία: 
Πäς µταv δυvατόv vά µπ− στoØ κόσµoυ τήv ©στία; 
ΑÛτoί δέv τή θελήσαvε oÜτε γιά Òµιλία 
κι' •τέvιζε πιό µακρυά τoØ κόσµoυ τή nιλία. 
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437 
Μαζί της συvεβάδιζαv Ò Λόγoς κι' º zΑλήθεια 
γιατί κι' αÛτoί τή γvώριζαv τoØ κόσµoυ τή συvήθεια 
πώς δέv τoύς –ρεσε πoλύ vά τoύς µιλ º Πίστη, 
vά στερηθoØv •π' τή ζωή τ−ς ²δov−ς τήv κoίτη. 
 
438 
Κι' Óλoι µαζί συvέχισαv τόv δρόµo µ' •πoρία, 
γιατ' º zΑγάπη §κλειvε τά µάτια στή µωρία 
καί •vεχόταv τό κακό κι' –ς ³ταvε γία 
κι' ¦χάριζε σ' αÛτoύς ζωή, χαρά καί εÛλoγία! 
 
439 
Σέ λίγo Óλoι nτάσαvε στoØ κόσµoυ τήv πλατεÃα, 
πoύ µές στά näτα §λαµπε κι' •κoύγαvε τ' •στεÃα, 
τά γέλια, τά τσoυγκρίσµατα τäv πoτηριäv πoύ πίvαv 
καί τά χειρoκρoτήµατα τoØ κόσµoυ, πoύ τά ρίχvαv. 
 
440 
Σ' ªvα τραπέζι κάθovταv καί πίvαvε ñς nίλoι, 
Ò Ζ−λoς καί º Πρόoδoς κι' º Γvώση º µεγάλη. 
Μιλoύσαvε Êστoρικά κι' •κoύγαvε τή Φήµη 
γιά ¦πιτεύγµατα πoλλά πoύ ζoύσαvε στή µvήµη. 
 
441 
Τoύς εÉδαv καί σηκώθηκαv Óλoι vά χαιρετίσoυv 
καί στό τραπέζι κάλεσαv vά κάτσoυv vά µιλήσoυv. 
Καί º zΑγάπη δέχθηκε τήv πρόσκληση κι' ¦στάθη 
κι' Óλoι µαζί καθίσαvε παρέα, δίχως πάθη. 
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442 
zΑπό παλιά µταv γvωστoί καί nίλoι συvεργάτες 
•λλά χωρίς vά γίvovται zΑγάπης ¦πιστάτες. 
∆έv εÇχαvε ßπακoή στoØ πvεύµατoς τήv κρίση 
καί ζoύσαvε τήv Πρόoδo σέ Óλα γιά τήv nύση. 
 
443 
ΑÛτήv •κoλoυθoύσαvε στήv κάθε της πoρεία 
καί µέ τή Γvώση ζoύσαvε τ−ς Φήµης εÛκαιρία 
πώς vά µoιράζoυv τ' •γαθά τ−ς Γvώσεως •ξία, 
χωρίς vά τoύς πov πoλύ τoØ κόσµoυ •ταξία. 

      * 
  ***** 

 
ΣΟΦIΑ 

444 
zΑλήθεια, πόσo χαίρoµαι τήv Πρόoδo πoύ βλέπω. 
Τά πάvτα γύρω –λλαξε γι' αÛτό κι' ¦γώ πρoτρέπω 
τ−ς Γvώσεως º δύvαµη vά 'χει •λληλoυχία 
κι' Ðχι µovάχα §µπvευση •λλά καί πειθαρχία. 
 
445 
Γιατί κι' ¦γώ ¦πιθυµä τή Γvώση vά κηρύξω, 
τή Γvώση καί τήv Πρόoδo µ' •γάπη vά στηρίξω. 
{Η Γvώση εÉvαι •γαθό καί τoØ ΘεoØ σonία 
πoύ θά χαρίζει στή ζωή χαρά καί εÛnυÄα! 
 
446 
Τί θά µταv º ζωή χωρίς τ−ς Γvώσεως vίκη, 
στήv –γvoια Ò voØς vά ζ− παρέα τoυ τή nρίκη, 
δίχως vά voιώθει τή ζωή καί τoØ ΘεoØ τήv κρίση, 
vά §µεvε •vήµπoρoς τό αÇvιγµα vά λύσει; 
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447 
Γιατί Ò –vθρωπoς θά ζ− κι' º Γvώση τoØ •vήκει 
καί µέ τή Γvώση κατακτ καί •πoκτ τή vίκη. 
{Η Γvώση εÉvαι δύvαµη γιά τή ζωή µεγάλη, 
γιατί χαρίζει nρόvηση γιά τ−ς ζω−ς τήv πάλη. 
 
448 
Καί τώρα εÉvαι κoιvωvός στή θεία πoλιτεία 
καί συvεργάτης τoØ ΘεoØ στή θεία ¦κστρατεία..! 
Καί ñς θεός κι' αÛτός θά ζ− µές στή δηµιoυργία 
v' •πoλαµβάvει τ' •γαθά τ−ς Γvώσεως µαγεία! 
 
 

ΑΛΗΘΕIΑ 
449 
{Η Γvώση εÉvαι πράγµατι ßπέρoχη καί θεία! 
Μεταµoρnώvει τή ζωή καί δείχvει Òδόv εÛθεία 
καί µέ τόv voØv τ−ς Γvώσεως πoύ Óλα •vακρίvει 
•πoλαµβάvoυv στή ζωή τό vόηµα πoύ δίvει. 
 
450 
zΕπίσης µέ τή γvώση της Ò –vθρωπoς θά παίρvει 
•πό τό χέρι τoØ ΘεoØ τή χάρη πoύ τoØ στέλvει. 
{Η χάρη Τoυ εÉv' §λεoς! ΘεoØ παρηγoρία! 
Καί καταργεÃ αÆώvια τή θεία τιµωρία! 
 
 

ΧΑΡΗ 
451 
Καί µέvα ¦πιτρέψτε µoυ τή γvώµη µoυ vά δώσω. 
ΕÉµαι º Χάρη πoύ ζητä τόv κόσµo αÛτόv vά σώσω. 
zΑλλά, ¦πίσης, δέχoµαι τ−ς Γvώσεως •λήθεια 
γιατί κι' αÛτή τόv κατακτ µέ τ' oÛραvoØ βoήθεια! 
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ΦΡΟΝΗΣΗ 
452 
{Η Γvώση εÉvαι πράγµατι µιά δύvαµη µεγάλη, 
πoύ κατακτ καί τή ζωή κι' Óλα τά µεταβάλλει. 
Xωρίς τή Γvώση πoιός µπoρεÃ •λήθεια v' •πoκτήσει 
καί µέ τoύς vόµoυς τ−ς ζω−ς vά ξέρει πäς vά ζήσει; 
 
453 
Χωρίς τή Γvώση δέv µπoρεÃ καvείς vά τόv ξυπvήσει. 
{Η Γvώση µόvov τόv éθεÃ στή λύση γιά vά ζήσει 
καί µέ τή Γvώση •πoκτ τή δύvαµη vά πείσει, 
vά µεταβάλλει τή ζωή καί τό κακό vά σβήσει. 
 
 

ΖΗΛΟΣ 
454 
Τιµή γιά µς πoύ κρίvατε µovαδική τή Γvώση! 
Κι' ¦γώ µαζί σας συµnωvä στή λoγική σας κρίση 
πäς εÉv' º Γvώση τίµηµα στ' •vθρώπoυ τήv πoρεία 
vά ζ− µαζί της εÛπρεπäς δίχως ταλαιπωρία. 
 
455 
Μήπως θά voιώθαµε ζωή χωρίς Χαρά καί Χάρη; 
∆ίχως τή Γvώση θά 'σβηvε τoØ Ζήλoυ τό καµάρι 
κι' Ò ζ−λoς µoυ θ' •πόµεvε χωρίς vυχτις nεγγάρι, 
χωρίς πoτέ vά ξαvαδä ¦λπίδα vά τρεvάρει. 
 
456 
Παρέα ταξιδεύoµε µές στ−ς ζω−ς τό τραÃvo 
κι' εÉµαι γι' αÛτές º êθηση κι' ¦γώ τίς §χω nρέvo. 
{Η Γvώση πάvτα κατακτ καί τή ζωή θ' •λλάζει, 
µέ τή σonία τoØ ΘεoØ Ò voØς κατασταλάζει! 
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ΓΝΩΣΗ 
457 
Κι' ¦γώ πoλύ εÛχαριστä, εÛγεvικoί µoυ nίλoι, 
πoύ κρίvατε πoλύτιµη τήv ßψηλή µoυ πύλη! 
Καί –v º Γvώση πρόσnερε µάθηση v' •πoκτήσoυv 
Óµως δέv εÉvαι εÜκoλo στόv voØ vά τήv κρατήσoυv. 
 
458 
ΕÉvαι µιά σnαÃρα πoύ γυρv στόv voØ καί τόv ζαλίζει 
καί µέ τ−ς δύvης τή noρά •ρχίζει vά σnυρίζει. 
Κι' •πό τ−ς ζάλης τό κακό τόv κόσµo τόv σαστίζει 
καί χάvει •π' τόv voØ καλό καί τό κακό •γγίζει. 
 
459 
Μή τό voµίσετε αÛτό πώς εÉvαι παραµύθι, 
εÉv' º •λήθεια πoύ ζητä vά ξεχασθεÃ στή λήθη, 
γιατί º Γvώση §γειvε καί συµnoρά στά πλήθη 
κι' •τιµάσθη Ò Θεός πoύ µέ τή γvώση ¦κρίθη. 
 
460 
{Ο –vθρωπoς •πέκτησε τ−ς Γvώσεως τήv κρίση, 
vά γίvει καί αÛτός θεός, τή γ− vά κυβερvήσει 
κι' ¦χάθη Ò Παράδεισoς •π' τ−ς ζω−ς τά πλήθη 
κι' §γειv' º Êστoρία τoυ •vάµvηση καί µØθoι. 
 
 

ΠIΣΤΗ 
461 
{Η Γvώση πoύ ¦δόθηκε µόvo καλό vά nέρvει, 
εÉvαι αÆτία πoύ γι' αÛτήv Ò κόσµoς παραδέρvει. 
Γιατί στή γvώση τoØ κακoØ τόv κόσµo θά µαραίvει 
πoύ ¦πιδρ στή nύση τoυ καί τό κακό θά µέvει! 
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462 
{Η Γvώση εÉv' •πέραvτη µές στoØ ΘεoØ τήv πλάση 
κι' Ò vόµoς της θά κυβερv χωρίς vά ξαπoστάσει. 
Μέσα στόv κόσµo ¦πιζ− καί τή ζωή εÛnραίvει 
•λλά συγχρόvως καί voσεÃ καί τό κακό πλαταίvει. 
 
 

ΑΛΗΘΕIΑ 
463 
Πώς εÉv' º Γvώση σύvθετη τό λέγει κι' Êστoρία. 
zΑπ' τήv zΕδέµ ξεκίvησε º θεία µαρτυρία, 
πoύ δέχθηκαv τoØ }Οnεως τό ψέµα ñς •λήθεια 
καί πέταξαv τόv λόγo Τoυ καί π−ραv τή συvήθεια: 
 
464 
Ν' •ρvoØvται ßπακoή στόv λόγo Τoυ µ' •πάθεια 
καί χάσαvε τόv oÛραvό καί τoØ ΘεoØ βoήθεια! 
Καί nύτρωσαv πάvω στή γ− oÊ τρίβoλoι κι' •γκάθια 
vά τελειώvoυv τή ζωή µ' •πείθεια κι' ¦µπάθεια! 
 
 

ΑΓΑΠΗ 
465 
Πoλύ µ' ¦vτυπωσίασες, nίλη •γαπητή µoυ, 
τά λόγια σoυ µoØ θύµησαv τόv vόµo τ−ς ζω−ς µoυ. 
Καί µέvα µ' •ρvηθήκαvε πoύ εÉµαι º zΑγάπη 
κι' •κoλoυθoØvε µιά ζωή µές στό κακό πoύ λάµπει! 
 
466 
Γιατ' º zΑγάπη εÉv' αÛτή π' •σnάλεια πρoσnέρει 
καί τήv εÆρήvη στή ζωή χαρίζει καί ¦ξαίρει 
•λλά καvείς δέv σκέπτεται •γάπη vά τηρήσει 
–v κι' º zΑγάπη τoύς τιµ σ' ¦nαρµoγή vά ζήσει. 
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467 
Γιατί καθείς •ρέσκεται στόv κόσµo τoυ vά ζήσει 
κι' •ρvεÃται τήv •γάπη µoυ µόλις τή συvαvτήσει. 
∆έv θέλει χάρη κι' •γαθό §στω κι' –v θά κερδίσει, 
•ρκεÃ µovάχoς τoυ vά ζ− κι' αÛτός vά κυβερvήσει. 
 
468 
Κι' •κoλoυθä τώρα γι' αÛτό µόvη τό µovoπάτι, 
Óπoυ º µoÃρα µ' §ταξε vά κάvω τόv πρoστάτη. 
Κι' Óσoι µόvo µ' •κoλoυθoØv κι' •ρvoØvται τήv •πάτη 
θά •vακτήσoυv τή ζωή µέ τ−ς zΑγάπης πλάτη! 
 
469 
zΕv τoύτoις, º •λήθεια σoυ, ñς γvώση, µ' •noπλίζει 
καί µέ καλεÃ v' •κoλoυθä º Γvώση vά κερδίζει. 
Μέ τή δική µoυ τήv πvoή º γvώση της vά ζήσει, 
v' •vακτήσει Ò –vθρωπoς καί τ' oÛραvoØ τήv κρίση! 
 
470 
Γιατί º Γvώση δέv µπoρεÃ µόvη της vά vικήσει, 
µέ τήv zΑγάπη •σnαλäς µπoρεÃ vά κατακτήσει. 
Μέ τήv zΑλήθεια •πό κoιvoØ τόv κόσµo θά nωτίζει 
καί µέ τόv ρόλo τoØ καλoØ º γvώση της θ' •vθίζει! 
 
 

ΠΡΟΟ∆ΟΣ 
471 
Καί τώρα –ς περάσoυµε στoØ κόσµoυ τήv πλατεÃα 
vά δoØµε ¦πιτεύγµατα, •γävες κι' •ριστεÃα 
καί συvαυλίες κι' §παθλα, Óλα µέ σηµασία, 
πoύ Óλ' αÛτά δηµιoυργoØv τ−ς Φήµης παρoυσία. 
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472 
Κι' εÉvαι τά ¦πιτεύγµατα τoØ Ζήλoυ º αÆτία 
vά χαίρωvται oÊ –vθρωπoι τoØ κόπoυ τoυς πρωτεÃα 
καί vά vικoØvε στή ζωή σέ κάθε εÛκαιρία, 
πoύ τoύς πρoσnέρει º Γvώση µ' zΑλήθειας µαρτυρία. 
 
 

ΓΝΩΣΗ 
473 
Καί πάλι σς εÛχαριστä, εÛγεvικoί µoυ nίλoι, 
πoύ µέ τιµτ' •ληθιvά ñς τ−ς zΑλήθειας nίλη! 
ΕÉvαι γιά µέvα º τιµή µεγάλης σηµασίας 
vά κρίvoµαι Æσάξια τιµ−ς •θαvασίας! 
 
474 
Καί τώρα ¦πιτρέψτε µoυ πρέπει v' •πoχωρήσω 
¦λπίζω vά σς ξαvαδä, κάπoυ vά συvαvτήσω. 
Κι' º Γvώση τoύς ¦κύτταξε µ' •γάπη καί nιλία, 
χωρίς τό πvεØµα της vά ζ− µέσα σ' •µnιβoλία. 
 
475 
Πρέπει vά nύγω βιαστικά, πηγαίvω στήv πλατεία 
vά ¦πιµεληθä Ó,τι καλό µέ κØρoς κι' ¦πoπτεία! 
zΕκεÃ µέ καρτερoØv πoλλoί µέ κάπoια •δηµovία 
κι' •vαζητoØv εÆλικριvά δική µoυ κηδεµovία. 
 
476 
}Εχω ¦γγυηθεÃ σ' αÛτoύς δική µoυ ¦ξoυσία 
καί δίχως ¦πιnύλαξη λαµβάvω ºγεσία 
γι' αÛτό Ò κόσµoς πρoτιµ δική µoυ παρoυσία 
γιατί µαζί µoυ •πoκτ µεγάλη πρoστασία. 
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477 
Τό ³ξερα Óτι ¦σεÃς πάvτoτε µ' •γαπτε 
¦κτός •π' τή Μετάvoια πoύ πάvτα µέ noβται. 
zΑλλά Ò κόσµoς πρoτιµ τ−ς Γvώσεως ¦µπειρία 
παρά vά ζ− στήv –γvoια καί µέσα σ' •πoρία. 
 
478 
Κι' º Γvώση •πεχώρησε vά πάει στήv πλατεία 
πoύ τήv περίµεvαv πoλλoί vά µάθoυv τήv αÆτία: 
Γιατί µέ γvώση •πoκτoØv µόvov ¦πιτυχία 
¦vä πoτέ δέv •πoκτoØv εÆρήvη κι' εÛτυχία; 
 
 

ΜΕΤΑΝΟIΑ 
479 
Πώς εÉv' º Γvώση •ρετή τoØ voØ παρηγoρία 
τό συµnωvoØµε Óλoι µας µέ δίχως •πoρία. 
∆ιότι º Γvώση •πoκτ αÛτόµατη ¦µπειρία 
vά ¦vvoεÃ µυστήρια στή θεία µαρτυρία. 
 
480 
∆έv •πoρä γιά ¦πιτεύγµατα καί κατακτήσεις, 
¦v τoύτoις •πoρä γιά §vvoιες καί •vαλύσεις. 
Γιατ' εÉvαι •παράδεκτo º Γvώση vά µυήσει 
τόv –vθρωπo καί στό κακό κι' º δόξα της vά ζήσει! 
 
481 
Πoτέ Óµως δέv µπόρεσα τή Γvώση v' •γvoήσω 
καί v' •ρκεσθä στήv –γvoια τόv κόσµo vά κερδίσω. 
zΑπέκτησε δικαίωµα º Γvώση vά πρoστάζει 
καί µέ τή γvώση τoØ καλoØ θά µέvει καί θά τάζει. 
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482 
zΕv τoύτoις, τώρα πρoτιµä στόv κόσµo µoυ vά ζήσω 
καί µακρυά •π' τό κακό εÆρήvη v' •πoκτήσω, 
vά µήv •κoύω ψίθυρo καί βλέπω µαρτία 
κι' •πό τόv κόσµo µακρυά πoύ ζ− στήv •πιστία. 
 
483 
Καί µέ τή γvώση τoØ καλoØ καί τoØ κακoØ θά κρίvω, 
òστε vά §χω δύvαµη στόv κόσµo vά πρoτείvω: 
Πώς µέ τή γvώση τoØ καλoØ καί τoØ κακoØ πoύ §χει 
µπoρεÃ v' •κoύει συµβoυλή κι' •π' τό κακό v' •πέχει. 
 
484 
~Οµως δέv θά 'θελα vά µπä στoØ κόσµoυ τήv πλατεÃα 
vά κάτσω καί vά ξαvαδä τoØ κόσµoυ τά noρτία. 
ΕÉvαι ζωή πoύ §ζησα καί ξέρω τήv αÆτία 
πώς τή ζωή τήv κυβερv τoØ πάθoυς µαρτία! 
 
485 
Κι' –v εÉµ' ¦γώ πoύ δέχoµαι vά κρίvω τήv αÆτία, 
γιατί ¦γώ v' •vέχoµαι vά βλέπω µαρτία; 
~Ολα γιά µέvα §παυσαv vά §χoυv σηµασία, 
γιατί Ò κόσµoς •γαπ vά ζ− σ' •πoστασία! 
 
486 
Γι' αÛτό •πέχω καί δέv ζä στoØ κόσµoυ τή δoυλεία, 
γιά µέvα εÉv' •vώnελη τoØ κόσµoυ º nιλία. 
Θέλω vά ζä •µέριµvα κι' Ðχι µέ τρικυµία 
κι' º Γvώση µς ¦nόρτωσε βάρη κι' ¦πιθυµία. 
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487 
Γι' αÛτό καί θέλω v' •γvoä τ−ς Γvώσης κατακτήσεις 
καί θ' •ρκεσθä µόvov vά ζä µέ τ' oÛραvoØ τίς κρίσεις. 
ΕÉvαι γιά µέvα º δόξα Τoυ •λήθεια κι' ¦λπίδα 
καί θά κρατä στό χέρι µoυ τήv πίστη Τoυ •σπίδα! 
 
 

ΛΟΓΟΣ 
488 
Κι' Óµως, Μετάvoια καλή, ¦δä πρέπει vά ζήσεις. 
Μόvo στή µάχη σoυ µπoρεÃς τόv κόσµo vά κερδίσεις. 
zΕάv θά nύγεις µακρυά, τότε πäς θά vικήσεις 
κι' •πό τoØ κόσµoυ τή ζωή vά βγεÃς vά ¦πιζήσεις; 
 
 

ΜΕΤΑΝΟIΑ 
489 
∆έv εÉµ' ¦γώ πoύ θά 'θελα µαζί σας vά χωρίσω, 
εÉµαι µαζί σας πάvτoτε µέ σς vά συµβαδίσω. 
Κι' –v δύvαµαι v' •vτισταθä στ−ς ªλξεως τήv òρα, 
σ' ¦σς τ' Ïnείλω καί γι' αÛτό καί τήv •ρvoØµαι τώρα. 
 
490 
zΕγώ εÉµ' º Μετάvoια! Τή Γvώση τή γvωρίζω. 
zΑλλ' Ðχι µέ τή γvώση της τόv κόσµo vά στηρίζω. 
Μέ τή µετάvoια ζητä τόv κόσµo vά κερδίσω 
καί µέ τόv λόγov τoØ ΘεoØ κι' αÛτήv vά κατακτήσω. 
 
491 
Γιατί στόv κόσµo αÛτό º Γvώση ¦ξoυσιάζει 
κι' •δυvατä vά •vεχθä τή γvώση vά µoιράζει. 
Μέ τόv Θεόv θέλω vά ζä, µαζί Τoυ vά µιλάω 
καί µέ τό πvεØµα τoØ ΘεoØ τόv voØ µoυ vά nυλάω. 
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492 
ΜoØ εÉvαι πoλύ δύσκoλo τή Γvώση vά vικήσω 
καί µέ τή Γvώση vά συζä τόv κόσµo vά κερδίσω. 
Καί πäς θά ζä στόv κόσµo της χωρίς v' •πoστατήσω 
κι' Ðχι στόv κόσµo µoυ vά ζä Μετάvoια vά συστήσω; 
 
493 
Γι' αÛτό κι' ¦γώ •πoχωρä στόv κόσµo µoυ vά ζήσω 
κι' Ðχι τή Γvώση vά ζητä, τή Γvώση vά τιµήσω... 
Καί µέ τή Γvώση vά καλä τόv κόσµo vά nωτίσω 
κι' •πό τό πvεØµα τoØ ΘεoØ µακρυά vά συvηθίσω. 
 
494 
Κι' ¦πειδή τόv κόσµov αÛτόv º Γvώση κυβερvάει 
κι' •δυvατä v' •vτισταθä º Γvώση vά περvάει, 
Óταv στόv κόσµo της θά ζä γιά Γvώση θά µιλάω 
καί µέ τόv κόσµo γύρω µoυ στό χάoς θά κυλάω... 
 
495 
Κι' ¦γώ θά ζä στόv κόσµo της τή Γvώση vά πρoβάλλω 
κι' Ðχι γιά τή Μετάvoια στόv κόσµo vά συµβάλλω; 
Καί º Μετάvoια ¦γώ τή Γvώση θά ρωτάω; 
Κι' Ðχι στόv nόβo τoØ ΘεoØ τόv κόσµo vά κρατάω; 
 
496 
∆ιότι º Γvώση δέv ζητ •γάπη vά πρoσnέρει, 
µόvo τή vίκη •vαζητ στoØ κόσµoυ τό καρτέρι. 
{Η Γvώση §στω κι' –v τιµ zΑγάπης σηµασία, 
¦v τoύτoις, δέv •vαζητ zΑγάπης παρoυσία. 
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497 
Θέλω µέ καταvόηση κovτά µoυ vά σταθεÃτε 
κι' Ðχι χάριv αÛτ−ς º Μετάvoια v' •γvoεÃται. 
zΕγώ τή Γvώση σέβoµαι στoØ κόσµoυ τήv πoρεία 
•λλ' Ðχι καί vά καταργä δική µoυ µαρτυρία. 
 
498 
Τόv κόσµo τόv •ρvήθηκα, δέv ζä µ' ¦πιθυµία... 
Μέ τόv Θεόv θά περπατä γιά γvώση κι' εÛnηµία 
καί συvιστä ¦γκράτεια στoØ voØ τήv •πoρία 
γιά v' •πonύγει Ò –vθρωπoς τή θεία τιµωρία. 
 
499 
{Η Γvώση στή ζωή τόv κόσµo τόv διχάζει 
κι' •vτιµαχä ßπεύθυvα πoύ τόv καταδικάζει 
σέ µιά ζωή ßπεύθυvη γιά τoØ ΘεoØ τήv κρίση 
π' •δυvατεÃ Ò –vθρωπoς µαζί της vά τή ζήσει. 
 
500 
{Η Γvώση –v καί πρόσnερε πoλλά στήv Êστoρία, 
¦v τoύτoις δέv •κoλoυθεÃ Μετάvoιας µαρτυρία. 
zΑvαζητ vά πρoσπερv δική µoυ διακovία, 
πoύ Ò Θεός πρoώρισε σ' αÛτή τήv κoιvωvία. 
 
501 
{Ο Θεός πoύ §σωσε τόv –vθρωπo •π' τήv κρίση 
vά περπατ µέ τόv Θεόv σέ µιά καιvoύργια nύση, 
θά καταnεύγει στόv Θεόv στ−ς κρίσεως τήv òρα 
καί µέ µετάvoια θά ζ− γιά τ' oÛραvoØ τή χώρα! 
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502 
Νά ξαvαζήσει τή ζωή στή vέα βασιλεία 
κι' Ðχι τ−ς Γvώσεως θØµα, τ−ς {Αµαρτίας λεία... 
Γιατί º Γvώση τόv τραβ στόv κόσµo της vά ζήσει 
κι' º {Αµαρτία τόv éθεÃ vά πέσει vά τσακίσει! 
 
503 
zΕγώ Óµως τόv §βγαλα •π' ¦voχή καί τύψεις 
κι' Ðχι º Γvώση π' ÒδηγεÃ τόv –vθρωπo σέ θλίψεις. 
Μέ τή µετάvoια ζητä τόv κόσµo v' •πoκτήσω 
καί µέ τόv λόγo τoØ ΘεoØ τόv κόσµo vά nωτίσω! 
 
504 
}Αv κι' Ò Θεός τόv –λλαξε καί εÉvαι vέα nύση 
τόv καθιστ ßπεύθυvo γιά Óλα πoύ 'χει ζήσει... 
Καί µόvo µέ µετάvoια τή χάρη θ' •πoκτήσει 
καί µέ τόv nόβo τoØ ΘεoØ τόv κόσµo θά vικήσει! 
 
505 
{Η Γvώση γoητεύει στόv κόσµo αÛτόv πoύ ζoØµε. 
Κι' –v •vεχθä τή µάχη της, τή Γvώση τή noβoØµαι! 
Μέ τή nυγή µoυ •πoκτä µεγάλη εÛκαιρία 
vά τή δεχθεÃ Ò –vθρωπoς ñς διαµαρτυρία... 
 
506 
Καί •παvτä µέ nρόvηση σέ κάθε •πoρία, 
πoύ καταργεÃ αÛτόµατα κάθε κατηγoρία, 
γιά v' •vακτήσει º ζωή §vδoξη µαρτυρία, 
πώς Ò Θεός ¦χάρισε στόv κόσµo σωτηρία! 
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507 
{Η Μετάvoια καταργεÃ τήv κάθε •ταξία 
καί ¦πιδρ στό πvεØµα τoυς πώς εÉvαι º •ξία, 
πoύ τoύς χαρίζει στή ζωή τ−ς vίκης εÛκαιρία 
γιά v' •πoκτ τό πvεØµα τoυς πoλλή παρηγoρία! 
 
508 
zΕγώ º Μετάvoια, δέv θέλω ¦δä vά ζήσω 
κι' oÜτε ζητä ¦nόδια στή Γvώση v' •πoκτήσω, 
vά πoλεµήσω τό κακό, τ−ς {Αµαρτίας nύση, 
πoύ ÒδηγεÃ τόv –vθρωπo στoØ θάvατoυ τήv κρίση! 
 
509 
Μέσα στόv κόσµo της vά ζä κι' º γvώση vά πληθαίvει 
κι' •πό τή γvώση τήv πoλλή Ò κόσµoς vά µωραίvει! 
Κι' ¦γώ vά ζä µέ –vεση στoØ κόσµoυ τή πoρεία 
πoύ καταργεÃ τόv λόγov Τoυ καί τήv παρηγoρία! 
 
510 
Μ' •ρκεÃ º γvώση τ−ς Γραn−ς καί τoØ ΘεoØ σonία 
µέ τήv Òπoίαv κατακτä τoØ κόσµoυ εÛnυÄα! 
Καί •πoκτä τή δύvαµη vά ζä στήv κoιvωvία, 
vά µή noβµαι τίπoτε στoØ κόσµoυ τή µαvία... 
 
511 
Καί συvεργä v' •παλλαγoØv Óλoι •πό noρτία, 
vά συµµετέχoυv στή ζωή µ' zΑγάπης ¦πoπτεία. 
Καί v' •πoκτoØv ¦πίγvωση, τoØ κόσµoυ τoυς µωρία, 
πoύ ßπερvικä µέ δύvαµη καί θεία µαρτυρία! 
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512 
Κι' Ðχι º Γvώση πoύ ζητ τή δόξα vά µoØ πάρει, 
¦vä ¦γώ ¦σήκωσα τ−ς µαρτίας βάρη! 
Καί Óλoυς τώρα βoηθä vά βγoØv •πό τά λάθη, 
πoύ ñς τυnλoί ßπηρετoØv τ−ς µαρτίας πάθη... 
 
 

ΑΛΗΘΕIΑ 
513 
zΑλλά º Γvώση δέv µπoρεÃ τή δόξα vά σoØ πάρει 
γιατί µέ σέvα •πoκτoØv τή θεία Τoυ τή χάρη! 
zΕσύ τιµς τόv λόγov Τoυ καί τoØ ΘεoØ •γάπη 
κι' εÉσαι τ' •vθρώπoυ Òδηγός µέσα στό näς πoύ λάµπει! 
 
514 
{Η Γvώση κι' –v ¦πιθυµεÃ Óλoυς vά τoύς κερδίσει 
θά 'vαι º µάχη της σκληρή ¦σέvα vά vικήσει, 
γιατ' º Μετάvoια ζητ τόv κόσµov vά λυτρώσει 
κι' Ðχι º Γvώση πoύ καλεÃ τόv κόσµov vά µoρnώσει. 
 
515 
Γι' αÛτό º Γvώση δέv µπoρεÃ µαζί σoυ vά τά βάλει 
γιατί αÛτή εÉσαι ¦σύ τή Χάρη πoύ πρoβάλλει. 
{Η Γvώση κι' –v ¦πιθυµεÃ τόv κόσµo vά πλoυτίσει 
δέv §χει Óµως στόχo της γιά χάρη vά µιλήσει. 
 
516 
{Η Μετάvoια εÉv' •ρετή στoØ oÛραvoØ τή χώρα 
πoύ χαίρεται •θάvατα τά θεÃα Τoυ τά δäρα! 
Κι' εÉσαι º µόvη στή ζωή τoØ oÛραvoØ καµάρι 
γιατί ¦σύ •vταvακλς τή θεία Τoυ τή χάρη! 
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ΜΕΤΑΝΟIΑ 
517 
zΑλλά τή Γvώση δέv µπoρä πάvτoτε v' •γvoήσω, 
Óλoυς µαγεύει στή ζωή καί πäς ¦γώ θά ζήσω; 
Κι' Óταv στόv κόσµov της θά ζä µαζί µoυ θά τά βάζει 
γιατ' εÉµαι º Μετάvoια πoύ Óλoυς δoκιµάζει. 
 
 

ΦΡΟΝΗΣΗ 
518 
∆έv §χεις πoλύ –δικo τή Γvώση vά noβσαι 
γιατί º Γvώση κατακτ τόv κόσµov πoύ λυπσαι. 
{Ο κόσµoς πλέov δέv µπoρεÃ χωρίς αÛτή vά ζήσει, 
µαζί της §µαθε vά ζ− κι' –ς τoØ µιλς γιά “κρίση”. 
 
519 
Γι' αÛτό Ò κόσµoς πρoτιµ µόρnωση v' •πoκτήσει 
παρά γιά “κρίση” vά ρωτ τό µέλλov vά γvωρίσει. 
Πρέπει, λoιπόv, κι' ¦σύ γι' αÛτό µάθηση vά τιµήσεις, 
òστε µέ γvώσεις vά µπoρεÃς τόv κόσµov v' •noπλίσεις. 
 
520 
∆έv πρέπει ¦σύ Μετάvoια τή Γvώση v' •γvoήσεις 
γιατί στήv παρoυσία της µέ γvώσεις θά πλoυτίσεις. 
{Η Γvώση εÉvαι δύvαµη στόv κόσµov αÛτόv vά ζήσεις, 
§στω κι' –v δέv ¦πιθυµεÃς γιά Γvώση vά µιλήσεις. 
 

ΛΟΓΟΣ 
521 
∆έv εÉv' º Γvώση ¦µπόδιo στόv κόσµo της vά ζήσεις. 
{Η Γvώση εÉv' ¦nόδιo τόv κόσµov vά κερδίσεις, 
γι' αÛτό καί σέ πρoτρέψαµε ¦δä vά παραµείvεις 
καί µέ τό ΠvεØµα τoØ ΘεoØ τή µάχη σoυ vά δίvεις. 
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522 
Καί –v θά §χεις πρόβληµα στόv κόσµov της vά ζήσεις 
δέv πρέπει vά τόv •ρvηθεÃς, τόv στόχov σoυ v' •nήσεις. 
Γιατί µέ πίστη –v σταθεÃς πoτέ δέv θά λυγίσεις 
καί µέ τά Óπλα τoØ ΘεoØ µαζί µας θά vικήσεις! 
 
523 
}Οχι, Μετάvoια, δέv πρέπει τή Γvώση vά noβσαι 
γιατ' εÉσαι º Μετάvoια, πoύ Óλoυς τoύς λυπσαι! 
Μέ τήv •γάπη σoυ ¦σύ Óλoυς θά βoηθήσεις 
κι' εÉσαι º µόvη πoύ voεÃς τή Χάρη vά συστήσεις! 
 
524 
Νά µή noβσαι τίπoτε, τόv κόσµov θά vικήσεις! 
Γι' αÛτό καί σέ καλä ¦δä µαζί µας vά συζήσεις, 
γιατί µέ τή nιλία σoυ Óλoυς θά κατακτήσεις 
καί µέ τήv Òδηγίαv σoυ Óλoυς θά βoηθήσεις. 
 
 

ΣΟΦIΑ 
525 
Πρέπει κι' ¦σύ Μετάvoια µόρnωση v' •πoκτήσεις. 
Πρέπει µέ γvώση vά µιλς, Óλoυς vά βoηθήσεις. 
~Οταv µέ γvώση θά µιλς τόv voØv τoυς θ' •noπλίσεις 
καί µέ τόv λόγov τoØ ΘεoØ τό πvεØµα τoυς θά πείσεις. 
 
526 
zΑπό •γάπη Óλoι µας µαζί µας σέ καλoØµε 
γιατί µπoρoØµε Óλoι µας στόv κόσµo της vά ζoØµε, 
òστε κι' ¦σύ µαζί µέ µς στόv κόσµo της vά ζήσεις 
καί µέ τή µαρτυρία σoυ Óλoυς vά συvετίσεις. 
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527 
ΕÉvαι σonία τoØ ΘεoØ τή Γvώση vά τιµήσεις 
καί µέ σonία γvώσεως τόv πόλεµo v' •ρχίσεις, 
γιατ' εÉσαι º Μετάvoια πoύ πρέπει vά vικήσεις 
κι' Óταv στόv κόσµov της θά ζ−ς Μετάvoια θά συστήσεις. 
 
528 
~Ολoυς Μετάvoια ¦σύ µαζί µας θά κερδίσεις, 
òστε δέv πρέπει •πό µς πoτέ v' •πoχωρήσεις. 
Νά µή noβσαι τίπoτα, πoτέ δέv θ' •πoτύχεις, 
Óταv πιστεύεις στόv Θεόv σέ Óλα θά πετύχεις! 
 
529 
Κι' Ðχι στόv nόβov της vά ζ−ς, vά nεύγεις, vά λυγίζεις. 
~Οταv µ' •γάπη θά περvς τόv κόσµov της θ' •γγίζεις. 
}Εχεις µεγάλη δύvαµη τόv κόσµo vά τόv πείσεις 
καί µέ τή µαρτυρία σoυ τήv vίκη v' •πoκτήσεις. 
 
530 
Τήv {Αµαρτία v' •ρvηθoØv στόv κόσµo vά πρoτείvεις 
vά ¦πιστρέψoυv στόv Θεόv τό χέρι vά τoύς τείvεις. 
Μόvov στήv κoιvωvία σoυ τόv κόσµov θά στηρίζεις 
καί µέ τήv παρoυσία σoυ ¦λπίδα θά χαρίζεις. 
 
 
 

ΠIΣΤΗ 
531 
Μεγάλη εÉv' º χαρά vά λέγεται º •λήθεια 
πoύ •πoσπ τόv –vθρωπov •π' τoØ κακoØ συvήθεια. 
Κι' –v εÉv' º µάχη δύσκoλη τόv voØv τoυς vά ξυπvήσεις 
δέv εÉv' º µάχη δύσκoλη γι' zΑγάπη vά µιλήσεις. 
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532 
Κι' §τσι µπoρoØµε Óλoι µας στόv κόσµo της vά ζoØµε 
καί µέ •γάπη •πό κoιvoØ παvτoØ vά ¦πιδρoØµε. 
Καί γιά µετάvoια Óλoι µας τόv κόσµo vά καλoØµε 
vά ¦πιστρέψει στόv Θεόv, µαζί µας vά τόv δoØµε. 
 
533 
ΕÉvαι σonία τoØ ΘεoØ µάθηση v' •πoκτήσεις. 
~Οταv µέ γvώση θά µιλς τόv κόσµo θά nωτίσεις 
καί µέ τίς γvώσεις σoυ θά βρεÃς λόγoυς vά τoύς ©λκύσεις. 
Γι' αÛτό κι' ¦σύ Μετάvoια τή Γvώση vά τιµήσεις. 
 
 

ΑΛΗΘΕIΑ 
534 
Θά µείvεις πάvτα δύvαµη στό πvεØµα vά τιµσαι 
γιατ' εÉvαι •π' τόv Θεόv πoτέ vά µή vικσαι. 
}Αv •π' τόv λόγo τoØ ΘεoØ µόvo θά κυβερvσαι, 
τότε στόv κόσµov της κι' –v ζ−ς πoτέ δέv θ' •πατσαι. 
 
535 
~Οταv µέ τόv Θεόv θά ζ−ς τή δύvαµη θά §χεις 
καί πάvτα στή ζωή τή vίκη θά κατέχεις. 
Κι' εÇµαστε Óλoι πλάϊ σoυ µαζί v' •γωvισθoØµε 
καί µέ τόv λόγov τoØ ΘεoØ πάvτoτε vά vικoØµε. 
 
536 
Καί µές στόv κόσµo της θά βρεÃς µεγάλη εÛκαιρία 
vά τoύς µιλς γιά τόv Θεόv κι' αÆώvια σωτηρία! 
Τήv µαρτία v' •ρvηθoØv, παράδειγµα vά δώσεις 
κι' •πό τ−ς πλάvης τά δεσµά τόv –vθρωπo vά σώσεις! 
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537 
Καί µέ τή γvώση τoØ ΘεoØ τόv κόσµo θ' •nυπvήσεις 
•π' τoØ θαvάτoυ τά δεσµά τόv –vθρωπo vά λύσεις. 
~Οταv πιστεύεις πάvτoτε τή δύvαµη θά §χεις 
καί µέ τήv πίστη τoØ ΘεoØ •π' τό κακό θ' •πέχεις. 
 
538 
Γιατί στή γvώση τoØ ΘεoØ oÊ –vθρωπoι θά δoØvε 
τά βάθη τ−ς σonίας Τoυ, τόv oÛραvό θά βρoØvε. 
Καί µέ τόv λόγov τoØ ΘεoØ στό πvεØµα θά ξυπvoØvε 
vά ¦vvoήσoυv τόv Θεόv, στή χάρη Τoυ vά ζoØvε. 
 
539 
ΕÉvαι σonία τoØ ΘεoØ τόv λόγov Τoυ v' •κoØvε 
καί µέ τόv λόγov τoØ ΘεoØ oÊ –vθρωπoι vά ζoØvε. 
Κι' εÉv' ¦vτoλή ΘεoØ µέ σέvα v' •πoκτoØvε 
τή σωτηρία τ−ς ψυχ−ς, πoτέ vά µή χαθoØvε! 
 
 

ΑΓΑΠΗ 
540 
Μετάvoια, τό ξέρεις πώς Óλoι µας σ' •γαπoØµε 
καί στή ζωή αÛτή γιά σέvα πάvτα θά µιλoØµε! 
zΕσύ 'σαι τό καµάρι µας καί º παρηγoρία 
γιατί µέ σέvα Ò Θεός χαρίζει σωτηρία! 
 
541 
Γι' αÛτό καί σέ πρoτρέψαµε παρέα µας vά µείvεις 
καί τή µετάvoια µέ µς στόv κόσµo vά πρoτείvεις. 
Κι' ¦άv γιά σέvα εÉvαι πλό µόvη vά περπατήσεις, 
Óµως δέv εÉvαι τόσo πλό µόvη vά τoύς κερδίσεις. 
 
 



 - 121 -

542 
Πρέπει, λoιπόv, Μετάvoια, ¦δä vά παραµείvεις 
καί µέ τό λόγo τoØ ΘεoØ Óλoυς vά κατευθύvεις, 
γιά v' •πoκτoØv ¦πίγvωση πώς §χoυv τήv εÛθύvη: 
zΕκεÃvoς πoύ θά σ' •ρvηθεÃ στόv θάvατo θά µείvει! 
 
543 
Καί µέ τό näς τ−ς γvώσεως τoØ oÛραvoØ πoύ §χεις, 
θά παραµείvεις δύvαµη Óλoυς vά τoύς πρoσέχεις. 
Τήv κάθε λεπτoµέρεια τ−ς {Αµαρτίας Çχvη, 
πoύ ξεγελ καί •πατ κι' Óλα µέ τέχvη δείχvει! 
 
 

ΜΕΤΑΝΟIΑ 
544 
}Οχι, zΑγάπη, δέv µπoρä στόv κόσµo της vά ζήσω. 
ΜoØ §καvε πoλύ κακό, θέλω v' •πoχωρήσω. 
Θέλω vά ζήσω µόvη µoυ, τό voιώθω ñς •vάγκη 
γιά vά ξεχάσω τ−ς ζω−ς τoØ πόvoυ τό nαρµάκι. 
 
 

ΑΓΑΠΗ 
545 
Πäς θά µπoρεÃς, Μετάvoια, χωρίς ¦µς vά ζήσεις; 
Μόvη στήv ¦ρηµιά, θά χάσεις θά λυγίσεις! 
zΕµεÃς σoØ δίvoµε χαρά κι' ¦µς θά voσταλγήσεις 
καί δίχως –λλo δισταγµό ¦µς θ' •vαζητήσεις! 
 
546 
Γιατί κι' ¦σύ, Μετάvoια, τή vίκη θ' •πoκτήσεις 
–v τoØ ΘεoØ τό θέληµα στόv κόσµo τό τηρήσεις. 
“ΕÉvαι Ò δρόµoς δύσκoλoς, στεvός καί τεθλιµµέvoς...” 
•λλ' εÉv' Ò µόvoς •σnαλής, Ïρθός καί ñρισµέvoς! 
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547 
∆ιότι §χεις •πoστoλή τόv voØv τoυς vά κερδίσεις 
κι' Óταv στόv κόσµov τoυς θά ζ−ς µαζί µας θά vικήσεις! 
zΑπ' τή Μετάvoια θά βρoØv τόv δρόµo vά σωθoØvε 
καί µέ µετάvoια θά ζoØv, γι' αÛτό θά ßπακoØvε! 
 
548 
Γι' αÛτό Μετάvoια ζητoØv καί σέv' •κoλoυθoØvε, 
γιατί µαζί σoυ Óταv ζoØv εÆρήvη •πoκτoØvε! 
Καί γιά τόv λόγov Τoυ µιλoØv κι' Óλoι Τόv εÛλoγoØvε 
πoύ ζoØvε µέ τή χάρη Τoυ κι' εÆρήvη πoύ πoθoØvε! 
 
549 
{Η παρoυσία σoυ, λoιπόv, στόv κόσµo θά θυµίζει 
πώς §χει χρέoς ¦κ ΘεoØ Μετάvoια vά στηρίζει. 
Μέ τή Μετάvoια θά ζ− µαζί vά συµβαδίζει, 
τό πvεØµα σoυ vά κυβερv, τόv voØv τoυ vά Òρίζει. 
 
 

ΜΕΤΑΝΟIΑ 
550 
Σ' εÛχαριστä, zΑγάπη! Μέ βoηθς vά ¦vvoήσω 
Óτι µαζί σας –v σταθä Óλoυς θά βoηθήσω. 
Τό ξέρω εÉv' •δύvατov χωρίς ¦σς vά ζήσω. 
Μόvo µαζί σας Óταv ζä ζωή θά •vακτήσω! 
 
551 
Πäς θά µπoρä χωρίς ¦σς τή vίκη vά κερδίσω, 
δίχως τήv παρoυσία σας µ' •vάπαυση vά ζήσω; 
ΕÉvαι º παρoυσία σας ¦γγύηση µεγάλη, 
vά συvεχίσω vά vικä τ−ς {Αµαρτίας πάλη! 
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552 
Μόvo µαζί σας •σnαλäς Óλα θά τά vικήσω 
κι' Ðχι στήv ¦ρηµιά vά ζä, µόvη vά περπατήσω. 
Καί –v αÛτό µέ βoηθ εÆρήvη v' •πoκτήσω, 
¦v τoύτoις δέv µέ βoηθ τό χρέoς µoυ vά ζήσω. 
 
553 
Πρoσωριvά •vαχωρä καί πάλι θά γυρίσω, 
µαζί σας vά •γωvιστä τόv κόσµo vά κερδίσω 
καί τή Μετάvoια πλά στόv κόσµo vά συστήσω 
κι' Ðχι στήv ¦ρηµιά vά ζä χωρίς σκoπό vά ζήσω. 
 
 

  ***** 
      * 

554 
ΑÛτά εÉπ' º Μετάvoια µέ σέβας καί •γάπη 
καί §nυγε εÆρηvικά µέ δισταγµό καί λύπη 
•πό τoØ κόσµoυ τή ζωή πoύ ζoØσε µές τά λάθη, 
vά µείvει λίγo µακρυά •π' τ−ς ζω−ς τά πάθη. 
 
555 
ΟÊ –λλoι Óµως σκέnθηκαv πώς §πρεπε vά µείvoυv, 
v' •κoλoυθoØvε τή ζωή καί τό καλό vά δίvoυv. 
Καί µέ τή γvώση τoØ καλoØ ζωή vά Ïµoρnήvoυv 
κι' Ðχι στή γvώση τoØ κακoØ ζωή vά κατακρίvoυv. 
 
556 
Πρoχώρησαv καί nθάσαvε στoØ κόσµoυ τήv πλατεÃα 
καί ζήσαvε •πό κovτά τoØ κόσµoυ τά noρτία. 
zΕκεÃ º Γvώση δέσπoζε καί χάραζε πoρεία 
δίχως µ' αÛτό vά καταργεÃ µόχθoυ ταλαιπωρία.
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557 
Καί πόσα –λλα εÇδαvε στoØ κόσµoυ τήv πλατεÃα 
πoύ §µπαιvε καί §βγαιvε µέ δόξα º {Αµαρτία... 
Καί πλωvε τή δράση της στ−ς vύκτας τή µαγεία 
π' •vταvακλoØσε τό κακό στά näτα ñς ßγεία... 
 
558 
Μεγάλη πoλυτέλεια! Τί näτα! Τί βιτρίvες! 
Τί µαγαζιά καί κτήρια! Πoλύχρωµες •κτίvες! 
Χαρoύµεvη •vταύγεια! Πόλη παραµυθέvια! 
Πoλύ nαvτασµαγoρική καί µυθική ζωvτάvια! 

      * 
  ***** 

 
ΖΗΛΟΣ 

559 
zΑλήθεια, Γvώση, §χετε πάρα πoλλά πρoσnέρει! 
Καί º σnραγÃδα σας παvτoØ τό Ðvoµά σας nέρει! 
Μαζί σας πάvτα χαίρoµαι vά ζä σέ ρµovία, 
vά περπατä στό πλάϊ σας στήv Çδια συµnωvία! 
 

ΓΝΩΣΗ 
560 
Καί τώρα, •γαπητoί µoυ, θά πρέπει vά σς δείξω 
Ó,τι κακό δέv εÇδατε πoύ πρέπει vά τό θίξω, 
γιατί αÛτά πoύ χάvovται µές στά πoλλά τά näτα 
εÉvαι αÛτά πoύ θά 'πρεπε vά τά πρoσέξτε πρäτα. 
561 
ΑÛτά, λoιπόv, πoύ §πρεπε vά σς τά δείξω πρäτα 
εÉvαι αÛτά πoύ κρύβovται στoØ καµπαρέ τήv πόρτα. 
zΕκεÃ πoλλoί θά παίξoυvε τ−ς {Αµαρτίας σκάκι, 
µέ βασιλι τόv διάβoλo καί πιόvια τoυ τά ράκη! 
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562 
Καί στήv πλατεÃα κάθovται στoØ κήπoυ τά θραvία, 
Óσoι πoθoØv vά µάχωvται κι' –ς κάvoυv κoιvωvία... 
Καί πρός τό βάθoς δεξιά, πoύ βρίσκovται oÊ στρατävες, 
γυµvάζovται oÊ nύλακες τoØ θάvατoυ πατρävες! 
 
563 
Τά κτήρια πoύ βλέπετε Òλόλευκα στήv Ðψη 
εÉvαι θεραπευτήρια στoØ θάvατoυ τήv κόψη! 
Κι' ßπάρχoυvε πιό µακρυά oÊ nυλακές •ργία, 
πoύ τρέnovται oÊ τρόnιµoι χωρίς παρηγoρία! 
 
564 
Καί τώρα –ς περάσoυµε σέ κάπoια ¦κκλησία 
v' •κoύσωµε τό κήρυγµα πoύ §χει σηµασία. 
zΕκεÃ συχvάζoυvε πoλλoί vά βρoØv παρηγoρία, 
òστε v' •λλάξoυvε ζωή, vά δoØvε σωτηρία! 
 
565 
zΑλλ' •κριβäς •πέvαvτι nωλιάζ' º {Αµαρτία 
πoύ 'χει τά κέvτρα κι' •πoκτ µεγάλη πελατεία. 
Μαζί της συvεργάζovται Ò Φθόvoς κι' º Κακία, 
º }Ερις, º ∆ιχόvoια καί º Φιλovεικία. 
 
566 
Κι' •κoλoυθoØv κι' –λλoι πoλλoί µέ τήv zΑλαζovεία 
κι' Óσoι ßπηρετoØv πιστά τή Μεγαλoµαvία. 
~Ολoι oÊ πoλιτικoί κι' ¦πίδoξoι βετεράvoι, 
πoύ γίvovται κι' αÛτoί ¦χθρoί, δηµαγωγoί καί πλάvoι! 
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567 
ΑÛτά τά λίγα §θιξα στή συvτρonιά µ' αÆτία 
πoύ θέλησε vά 'ρθεÃ κι' αÛτή στoØ κόσµoυ τήv πλατεÃα. 
Κι' –λλoι πoλλoί ßπάρχoυvε, πoύ κρύβωvται στά näτα, 
π' •δυvατεÃ º σκέψη µoυ vά τoύς •λλάξει χväτα. 
 
568 
ΑÛτά πoύ εÉπα θέλησα µαζί σας vά µoιράσω 
κι' εÛχαριστä πoύ ³λθατε µαζί µoυ vά ξεχάσω, 
διότι §χω κoυρασθεÃ τή γvώση vά τoύς µαθαίvω 
κι' •πό τή γvώση τήv πoλλή τόv κόσµo vά κoραίvω. 
 
 

ΑΛΗΘΕIΑ 
569 
∆έv §χετ' –δικo σ' αÛτό, •γαπητή µoυ Γvώση. 
{Η Γvώση §χει πρόβληµα τόv κόσµo vά µoρnώσει, 
γιατί Ò κόσµoς •vτιδρ µέσα σ' αÛτή τή γvώση 
καί πρoτιµ vά γεύεται τή γvώση σας µέ δόση. 
 
570 
Γιατί º γvώση º πoλλή τoØ γίvεται noρτίo 
καί •πoκτ συvήθεια vά καταvτ µαvτεÃo. 
~Ολo τή Γvώση vά ρωτ καί vέα vά µαθαίvει 
κι' •πό τή γvώση τήv πoλλή Ò voØς τoυ vά παθαίvει. 
 
571 
∆έv εÉv' º Γvώση εÜκoλo vά δώσει εÛτυχία, 
γιατί Òµoίως κατακτ τόv voØ γιά δυστυχία. 
Καί χαίρω τώρα πoύ καί σεÃς δέχεσθε τήv •λήθεια, 
πώς εÉv' º Γvώση δύσκoλo vά ζήσει µέ συvήθεια. 
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572 
ΠαvτoØ θ' αÛξάvει vά ζητ καιvoύργια εÛκαιρία, 
v' •λλάζει καί vά κυβερv τ' •vθρώπoυ τήv πoρεία. 
Καί µέ τή γvώση τήv πoλλή τόv δέvει στά ºvία 
πoύ ÒδηγoØv τόv –vθρωπo σέ vέα κηδεµovία. 
 
 

ΓΝΩΣΗ 
573 
∆έv εÉv' αÛτό τό •ληθές πώς θέλω vά κερδίζω, 
τό µόvo πoύ ¦πιθυµä εÉvαι vά τόv nωτίζω. 
Καί µέ τή γvώση τήv πoλλή πιό –vετα vά ζoØvε 
καί µέ τό näς τ−ς Γvώσεως τόv oÛραvό vά βρoØvε. 
 
574 
Καί τώρα –ς περάσoυµε στoØ κέvτρoυ τή γωvία 
v' •κoύσωµε πoύ παίζεται µιά vέα συµnωvία, 
Óλoι γιά vά θαυµάσoυµε τoØ Ζήλoυ µελωδία, 
πoύ µς χαρίζει στή ζωή χαρά καί εÛωδία! 
 
 

ΦΡΟΝΗΣΗ 
575 
{Η Γvώση εÉv' •πέραvτη στόv κόσµo αÛτό πoύ ζoØµε 
vά ÒδηγεÃ καί v' •παιτεÃ vέα ζωή vά δoØµε. 
zΑλλά µ' αÛτή τήv πρόnαση τίπoτε δέv τηρoØµε 
•π' τ−ς zΑγάπης τή ζωή πoύ τώρα πρoτιµoØµε. 
 
576 
{Η Γvώση εÉvαι χρήσιµη κι' Óλoι τήv •γαπoØµε 
γιατί σ' αÛτήv Ïnείλoµε καί τό καλό πoύ ζoØµε: 
Τά nάρµακα, τίς µηχαvές, τά µέσα πρoστασίας, 
º Γvώση τά πρoσέnερε χάριv εÛεργεσίας. 
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577 
zΕv τoύτoις, δέv •πoτελεÃ ¦γγύηση σταλµέvη 
vά κάvει µόvo τό καλό καί τό κακό θά µέvει! 
Γι' αÛτό –ς σταµατήσωµε µαζί της vά µιλoØµε 
–v θέλoυµε κι' ¦µεÃς ζωή zΑγάπης vά χαρoØµε. 
 
 

ΑΛΗΘΕIΑ 
578 
Καί oÊ πρon−τες §κριvαv τή Γvώση ñς αÆτία, 
Óτι αÛτή παρέσυρε τόv voØ στήv µαρτία, 
vά παρακoύσει Ò –vθρωπoς τή θεία µαρτυρία, 
vά γίvει καί αÛτός θεός σέ γvώση κι' ¦µπειρία. 
 
579 
Κι' §χασε τόv Παράδεισo, τή θεία εÛλoγία 
πoύ τoØ §ταξε Ò Θεός µέ θεία Òδηγία! 
Κι' •γvόησε τόv nόβo Τoυ καί τoØ ΘεoØ •λήθεια 
κι' •πίστησε στά λόγια Τoυ ñς vά 'ταv παραµύθια! 
 
 

ΓΝΩΣΗ 
580 
zΑλήθεια µoυ, διαnωvä κι' –ς nαίvεται •λήθεια! 
zΕγώ πoτέ δέv θέλησα τ' •vθρώπoυ τήv •πείθεια. 
{Ο }Οnις τoύς ²πάτησε µέ τήv “παvτoγvωσία”... 
κι' º {Αµαρτία τoύς κρατ µέ ψέµα σ' •vταρσία. 
 
581 
zΑπ' τήv •ρχή τό δήλωσα, •γαπητoί µoυ nίλoι, 
πώς εÉµ' º Γvώση τoØ καλoØ καί τoØ κακoØ στήv àλη, 
γι' αÛτό ßπάρχoυv πόλεµoι καί Óπλα τoØ θαvάτoυ, 
Çσως δεχθεÃ Ò –vθρωπoς v' •λλάξει τά µυαλά τoυ! 
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582 
zΕγώ ñς Γvώση δέv µπoρä τόv δρόµo µoυ v' •λλάξω, 
εÉµαι º Γvώση καί θά ζä τή γvώση vά διδάξω. 
Κι' –v τή Γvώση •κoλoυθεÃ Ò voØς γιά παvoυργία 
δέv εÉµ' ßπεύθυvη γι' αÛτό v' •κoλoυθä •ργία. 
 
583 
zΕγώ, º Γvώση, τoύς καλä vά µάθoυv Êστoρία 
καί µέ τή γvώση τoØ καλoØ v' •λλάξoυvε πoρεία. 
Τότε º γvώση γίvεται µεγάλη εÛκαιρία 
vά ¦πιστρέψoυv στόv Θεόv µέ δίχως •πoρία. 
 
584 
Κι' Óταv, zΑλήθεια, τoύς µιλς γιά τ−ς zΑγάπης πάλη, 
¦γώ µαζί σoυ συvεργä γιά γvώση πιό µεγάλη, 
òστε δέv εÉvαι δύσκoλo γι' zΑγάπη vά µιλoØµε 
•noØ κι' oÊ δυό τό θέλoµε Óλoυς vά βoηθoØµε. 
 
585 
Κι' –v εÉvαι Çσως δύσκoλo µαζί vά πoρευθoØµε 
δέv εÉvαι Óµως δύσκoλo nιλία vά τηρoØµε 
κι' oÜτε θά εÉvαι δύσκoλo µ' •λήθεια vά µιλoØµε 
γιατί κι' oÊ δυό µας κρίvoυµε στό ψέµα vά µή ζoØµε. 
 
586 
ΕÉµαι º Γvώση καί µπoρä τόv voØv τoυς vά nωτίζω 
καί µέ τό näς τ−ς Γvώσεως Óλoυς vά τoύς κερδίζω. 
Νά µή µπoρεÃ º –γvoια τόv voØv τoυς vά σκoτίζει 
κι' º πλάvη vά τoύς κυβερv τή γ− τoυς vά Òρίζει. 
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587 
{Ως Γvώση εÉµαι Êκαvή πάvτoτε v' •πoδείξω 
πώς τήv zΑλήθεια ¦κτιµä καί θέλω vά στηρίξω, 
γιατί µαζί σoυ περπατä κι' §χω τίς •πoδείξεις 
πoύ καταργoØv αÛτόµατα τoØ ψεύδoυς πρoκηρύξεις. 
 
 

ΑΛΗΘΕIΑ 
588 
∆έv §χεις, Γvώση, –δικo πώς ξέρεις τήv •λήθεια 
κι' oÜτε µαζί σoυ χάvεται τoØ βίoυ µoυ συvήθεια. 
{Η Γvώση πάvτα πρόσnερε zΑλήθειας πρoσδoκία 
καί µέ τή Γvώση •πoκτoØv zΑλήθειας εÛδoκία! 
 
589 
Καί τώρα, nίλoι µoυ καλoί, ñς Òδoιπόρoι πάλι 
–ς ζήσωµε µές στή ζωή γιά τ−ς zΑγάπης πάλη. 
Μ' αÛτήv º Γvώση •πoκτ γιά τή ζωή •ξία 
κι' Ò voØς παvτoØ θά τήv τιµ Òµoίως •vταξία. 
 
590 
Κι' Ðχι τή Γvώση vά 'χoυvε ñς µόvη εÛκαιρία, 
v' •vαζητoØvε τή χαρά στoØ κόσµoυ τή πoρεία. 
Κι' –v •π' τή Γvώση §µαθαv vά ζoØvε µέ ßγεία 
καί γιά τή Γvώση §χασαv ΘεoØ τήv εÛλoγία! 
 
 

ΛΟΓΟΣ 
591 
Μέ τήv zΑλήθεια Óταv ζ− º Γvώση θά nωτίσει, 
v' •κoλoυθoØvε τό καλό καί τό κακό vά σβήσει, 
vά ρίξει µάvvα Ò Θεός στoØ κόσµoυ τήv πλατεÃα, 
vά ζήσoυvε oÊ –vθρωπoι σέ vέα πoλιτεία. 
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592 
Πoύ δέv θά βλέπει πόλεµo, •ρρώστια, δυστυχία 
καί θ' •vατέλλει Ò »λιoς της µόvo γιά εÛτυχία! 
Μ' αÛτά τά λίγα θέλησα κι' ¦γώ vά σς τιµήσω 
γιατί εÉσθε µιά •ξία µεγάλη, Óπoυ ζήσω! 
 
 

ΣΟΦIΑ 
593 
{Η Γvώση εÉvαι •γαθό κι' •π' τόv Θεόv σταλµέvη 
•π' τή σonία τoØ ΘεoØ καί γιά χαρά δoσµέvη! 
Ν' •πoκτήσει Ò –vθρωπoς τήv κρίση τή χαµέvη 
πoύ τoØ χαρίζει στή ζωή αÛτό πoύ περιµέvει. 
 
594 
Καί τώρα –ς περάσoυµε σ' ¦κεÃvo τό τραπέζι 
παρέα vά συµnάγωµε κι' º µoυσική –ς παίζει. 
Μεγάλη εÉvαι º χαρά v' •κoØµε συµnωvία 
καί τ−ς zΑγάπης τή nωvή vά ψάλλει µ' ρµovία! 
 
 

  ***** 
      * 

595 
~Ολoι µαζί καθίσαvε στό Çδιo τό τραπέζι 
κι' Ò κόσµoς γύρω στάθηκε v' •κoύσει τί τoύς παίζει. 
ΕÇχαvε Óλoι τoυς χαρά καί δύvαµη µεγάλη 
στή µoυσική πoύ παίζαvε, µιά µελωδία –λλη! 
 
596 
Κι' º Γvώση ξαvακάθισε µαζί τoυς στό τραπέζι 
γιά µιά συvέχεια καλή τόv ρόλov της vά παίζει. 
‚Ηταv º Γvώση κι' §πρεπε ñς Γvώση vά πρoσnέρει 
µιά vέα γvώση τ' oÛραvoØ στoØ κόσµoυ τό καρτέρι. 
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597 
Μέ σεβασµό τή δέχθηκαv µαζί τoυς vά καθίσει 
•λλά µέ κάπoιo δισταγµό µαζί τoυς vά µιλήσει. 
Τήv κoίταζαv σιωπηλoί µέ τό γλυκό τoυς βλέµµα 
γιατί τή Γvώση γvώριζαv •πόλυτη στό πvεØµα. 
 
598 
Κι' º Γvώση πoύ κατάλαβε τό nόβo τoυς γιά κείvη 
τ−ς µταv πoλύ δύσκoλo τόv voØv τoυς v' •vακρίvει, 
γι' αÛτό καί •πεnάσισε vά µή πρoτείvει θέµα 
καί v' •vαµέvει εÛπρεπäς συvεργασίας πvεØµα. 
 
599 
Τή Γvώση vά µή •ρvηθoØv στόv voØv τoυς vά πρoτείvει 
γιατί τή vίκη θ' •πoκτoØv µαζί τoυς Óταv µείvει, 
•noØ Ò Λόγoς §κριvε κι' º Γvώση vά Òρίζει 
καί µέ τή γvώση τoØ καλoØ τόv κόσµo vά nρovτίζει. 
 
600 
Γι' αÛτό π−ρε •πόnαση µέ nρόvηση vά µείvει 
καί µόvov Óταv τή ρωτoØv •πάvτηση vά δίvει 
γιά τή ζωή τoØ σύµπαvτoς τόv voØv τoυς vά nωτίζει 
καί µέ τό näς τ−ς Γvώσεως δύvαµη vά χαρίζει! 
 
601 
~Οταv º Γvώση θά µιλ τόv voØv τoυς θά εÛρύvει 
καί µέ τόv voØv τ−ς Γvώσεως τό πvεØµα τoυς θά κρίvει! 
Κι' º γvώση της ñς δύvαµη τόv voØv τoυς θά Òπλίζει 
vά µή θελήσoυv v' •ρvηθoØv º Γvώση vά κερδίζει. 
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602 
Κι' §τσι στή Γvώση δίδεται µιά vέα εÛκαιρία 
vά πρoχωρήσει §vδoξα στoØ κόσµoυ τήv πoρεία 
καί vά τoύς µάθει στή ζωή vέα τεχvoλoγία 
πoύ δέv µπoρεÃ vά voηθεÃ παρά ñς εÛλoγία! 
 
603 
}Αv καί º Γvώση ³ξερε τόv voØv τoυς vά γυµvάζει 
καί ³θελε παvτoτειvά µαζί τoυς vά γιoρτάζει, 
¦v τoύτoις δέv µπoρεÃ º Γvώση vά τoύς τάζει 
•noØ Ò θάvατoς θά ζ− τή γ− τoυς vά πρoστάζει! 
 
604 
~Ωστε µέ nόβo στάθηκε στoØ Θάvατoυ τή σκέψη 
γιατί κι' αÛτή θά §χαvε τ−ς Γvώσεως τή στέψη. 
~Οταv Ò Θάvατoς θά ζ− µαζί της θά τά βάζει, 
Ò Θάvατoς θά κυβερv καί Óλα θά τ' •λλάζει. 
 
605 
Γι' αÛτό º Γvώση –ρχισε πόλεµo τoØ Θαvάτoυ 
vά πάρει •π' τά χέρια τoυ τά βέλη τά δικά τoυ, 
vά µή µπoρεÃ Ò Θάvατoς µαζί της vά τά βάζει 
κι' Ðχι τή Γvώση vά vικ, τόv τόπov της v' ρπάζει. 
 
606 
~Οταv Ò Θάvατoς θά ζ− τόv κόσµo θά σκoτίζει, 
Ò Θάvατoς θά κυβερv τή γ− τoυς vά Òρίζει. 
Γι' αÛτό º Γvώση §πρεπε τόv voØv τoυς vά nωτίζει 
vά µή µπoρεÃ Ò Θάvατoς τή γ− τoυς vά κερδίζει. 
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607 
Καί µέ τή γvώση πoλεµ τόv Θάvατov vά δoØvε 
•π' τή ζωή vά χάvεται τόv oÛραvό vά βρoØvε! 
Νά µή µπoρεÃ πιά στή ζωή τόv voØv τoυς vά ταράζει 
πώς εÉv' º µόvη δύvαµη κι' Óλoυς ¦ξoυσιάζει. 
 
608 
Γιατί στή γvώση τoØ κακoØ τόv Θάvατov τιµoØσε 
κι' º ¦ξoυσία τ' oÛραvoØ στόv Θάvατo περvoØσε... 
¦vä στή γvώση τoØ καλoØ γιά χάρη τoύς µιλoØσε 
καί µέ τή γvώση τoØ σταυρoØ ζωή τoύς χoρηγoØσε! 
 
609 
Τότε º Γvώση θά 'µεvε αÆώvια vά ζoØσε 
κι' •πό τή γvώση τoØ κακoØ τόv voØv τoυς θά τραβoØσε! 
Καί µέ τή γvώση τ' oÛραvoØ τή γ− θά κατακτoØσε 
κι' Ò Θάvατoς θά §χαvε τόv τόπo πoύ κρατoØσε! 
 
610 
Καί θά θυµoØvται Óλoι τoυς τή Γvώση τή µεγάλη 
Óτι τoύς §βγαλε •π' τόv voØv τ−ς –γvoιας τή ζάλη! 
Γιατί τή Γvώση τήv τιµ τή vίκη vά τoύς ψάλλει 
Óταv µαζί της θά vικoØv στoØ Θάvατoυ τήv πάλη! 
 
611 
ΑÛτές τίς σκέψεις θέλησε σ' Óλoυς vά ¦πιβάλει 
γιά µιά συvέχεια καλή τή Γvώση vά πρoβάλει. 
~Ωστε Ò voØς vά τήv τιµ τή Γvώση τή µεγάλη 
κι' Ò –vθρωπoς v' •δυvατεÃ τή Γvώση vά πρoσβάλει. 
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612 
zΑλλά τήv Çδια τή στιγµή πoύ θριαµβoλoγoØσε 
Óλoς Ò κόσµoς γύρω της µές στό κακό κυλoØσε...! 
Τότε µόvov κατάλαβε πώς τό κακό vικoØσε 
καί χρειαζόταvε κι' αÛτή τόv Λόγo vά ρωτoØσε. 
 
613 
{Η γvώση της –v ³θελε στόv κόσµo vά περvoØσε 
µόvo στόv Λόγo θά 'βρισκε τή vίκη πoύ ζητoØσε. 
Χωρίς µετάvoια ζω−ς πoιά vίκη θ' •πoκτoØσε, 
¦άv Ò Λόγoς §παυε γιά χάρη vά µιλoØσε; 
 
614 
Τότε γιά λίγo κύτταξε τόv Λόγo ταραγµέvη 
καί τό κεnάλι §σκυψε µπρoστά τoυ λυπηµέvη! 
Πäς θά µπoρoØσε γιά καλό τόv voØ vά κυβερvoØσε, 
•noØ στή γvώση τoØ κακoØ κι' Ò Θάvατoς συζoØσε; 
 
615 
Μόvov ñς Γvώση τoØ καλoØ αÆώvια θά ζoØσε 
καί θά 'µεvε •θάvατη τή γvώση vά σκoρπoØσε! 
Τότε Ò κόσµoς γύρω της τή Γvώση θά τιµoØσε 
καί µ' Óλoυς θά 'χαιρε ζωή σonίας πoύ ζητoØσε. 

      * 
  ***** 

 
ΛΟΓΟΣ 

616 
Κι' Ò Λόγoς πoύ τήv πρόσεξε τ−ς εÉπε µέ καµάρι: 
“Τόv Θάvατov ¦vίκησα, τή γ− µoυ δέv θά πάρει! 
Γι' αÛτό κι' §χω τή δύvαµη στόv κόσµov vά πρoτείvω 
Óταv ¦µέ •κoλoυθεÃ πoτέ δέv θά τόv κρίvω! 
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617 
zΕγώ Ò Λόγoς εÉµ' ΑÛτός πoύ τή ζωή µoυ δίvω 
vά µεταβάλω τή ζωή τoØ κόσµoυ πoύ θά κρίvω! 
Καί µέ τό πvεØµα τoØ ΘεoØ τόv κόσµo vά nωτίσω, 
vά ξαvαδεÃ τόv ΟÛραvό πoύ µλθα vά τιµήσω! 
 
618 
{Ο Θάvατoς δέv θά ζ− πιά τή γ− τoυς vά τρoµάζει 
κι' oÜτε θά δυvηθεÃ πoτέ µαζί τoυς vά τά βάζει! 
Τή µάχη τoυ τήv §χασε µέ τoØ σταυρoØ τή nάση! 
Καί τή ζωή µoυ πρόσnερα Ò Θάvατoς vά παύσει!” 
 
 

ΧΑΡΗ 
619 
zΕσύ, ì Γvώση, δέv µπoρεÃς µαζί τoυ vά τά βάλεις 
κι' oÜτε θά δυvηθεÃς πoτέ µέ λόγoυς v' •πoβάλεις! 
{Η Γvώση εÉvαι δυvατή τή γvώση vά διδάξει 
•λλά δέv εÉvαι δυvατή τόv κόσµo τoυ v' •λλάξει. 
 
620 
zΕγώ º Χάρη καταργä τoØ θάvατoυ τή δράση 
κι' ¦γώ º Χάρη συvεργä º µάχη τoυ vά παύση! 
Στό ΠvεØµα τoØ ΘεoØ º Χάρη βασιλεύει 
καί Ò Λόγoς µέ τή χάρη Τoυ τόv κόσµo πρoστατεύει! 
 

ΑΓΑΠΗ 
621 
Γι' αÛτό, ì Λόγε, σέ τιµä γιατ' εÉσαι º ζωή µoυ! 
Καί σ' •γαπä καί σ' εÛλoγä vά ζ−ς µέ τήv εÛχή µoυ! 
Γιατ' εÉσαι –ξιoς υÊός καί τ−ς zΑγάπης χάρη 
καί §γιvες Ò ταπειvός καί τoØ ΘεoØ καµάρι! 
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622 
Τό αÍµα σoυ ¦σήκωσε τ−ς µαρτίας βάρη 
κι' Óλoς Ò κόσµoς θά σωθεÃ µέ τoØ ΘεoØ τή χάρη! 
Γι' αÛτό –ς γovατίσoυµε µπρoστά Τoυ µέ ¦λπίδα 
πoύ µς χαρίζει στή ζωή αÆώvια πατρίδα! 
 
623 
Καί τώρα –ς ßψώσωµε Óλoι µας τά πoτήρια, 
vά εÛχηθoØµε τoØ λoιπoØ vά πάψoυv τά µαρτύρια 
καί v' •πoκτήσει º ζωή τά θεÃα καί αÆθέρια 
πoύ τά 'καvε Ò Θάvατoς τoØ θάvατoυ ληµέρια... 
 
 
 

  ***** 
      * 

624 
Κι' Óλoι χειρoκρoτήσαvε κι' Ò κόσµoς •πoρoØσε 
πoύ –κoυγε καί µάθαιvε γι' zΑγάπη πoύ ρωτoØσε, 
πώς º zΑγάπη ³ταvε º µόvη πoύ τιµoØσε 
κι' –ς ζoØσε τώρα µιά ζωή πoύ δέv ¦πιθυµoØσε. 
 
625 
Κι' Ò Λόγoς •noυγκράστηκε τόv κόσµo π' •πoρoØσε, 
πώς µόvo µέ τή χάρη Τoυ ζωή θά ξαvαζoØσε 
καί Ðχι πώς Ò vόµoς Τoυ ζωή τoØ καταργoØσε, 
•noØ µέ τή θυσία Τoυ τά χρέη τoØ ξonλoØσε! 
 
626 
Τότε πoλλoί γovάτισαv µπρoστά Τoυ, στήv zΑγάπη, 
καί δόσαvε ßπόσχεση vά βγoØv •πό τή λάσπη 
καί µόvov vά πιστεύoυvε στoØ Λόγoυ τή θυσία, 
•noØ µ' αÛτή τoύς χάριζε ζωή κι' •θαvασία! 
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627 
Τότ' º zΕλπίδα σήκωσε µ' ¦λπίδα τό κεnάλι 
καί σ' Óλoυς χαµoγέλασε γιά τή ζωή τήv –λλη! 
Καί δάκρυσαv τά µάτια τoυς σ' αÛτή τή µαρτυρία 
πώς κι' º zΕλπίδα χάριζε στόv κόσµo σωτηρία! 

      * 
  ***** 
 
 
 
ΠIΣΤΗ 

628 
Μέ τήv zΕλπίδα συvτρonιά καί τ−ς zΑγάπης πvεØµα 
§χω κι' ¦γώ τή δύvαµη vά πoλεµä τό ψέµα! 
Τήv {Αµαρτία vά vικä καί •πιστίας vεØµα, 
τό §ργo Τoυ vά βoηθä µέ σωτηρίας βλέµµα! 
 
 
 
 

ΛΟΓΟΣ 
629 
Καί τώρα Πίστη –κoυσε, θέλω vά σoØ µιλήσω: 
Χωρίς ¦σέvα δέv µπoρä στόv κόσµo αÛτόv vά ζήσω. 
Μόvo µέ σέvα •vακτä τόv κόσµo πoύ nρovτίζω 
καί µέ τήv πίστη κυβερvä τόv κόσµo πoύ Òρίζω. 
 
630 
ΕÉσαι º µόvη δύvαµη τoØ σύµπαvτoς µεγάλη! 
Καvείς, ì Πίστη, δέv µπoρεÃ µαζί σoυ vά τά βάλει! 
Κι' ¦γώ µαζί σoυ περπατä καί σ' §χω βoηθό µoυ 
καί κατακτä κι' ßπερvικä τή δύvαµη τoØ κόσµoυ! 
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631 
ΕÉσαι º µόvη βoηθός στ' •vθρώπoυ τήv ¦λπίδα 
vά µεταδώσεις στή ζωή τoØ Πvεύµατoς τήv κλεÃδα, 
γιατί µέ πίστη θ' •πoκτ Ó,τι θά πεÃ καί θέλει 
καί θ' •πoλαύσει στή ζωή Ó,τι καλό τoØ µέλλει...! 
 
 

ΠIΣΤΗ 
632 
Σ'εÛχαριστä πoύ µέ τιµς, ì Λόγε, στή ζωή σoυ 
καί θά ¦µπvέω πάvτoτε τόv κόσµo τ−ς ψυχ−ς σoυ 
vά µέ •κoλoυθεÃς πιστά πάvτα στήv πρoσευχή σoυ 
γιά vά πατάξεις τόv ¦χθρό στή µάχη τoυ µαζί σoυ. 
 
633 
Τό ξέρω, Λόγε, Óτι ζ−ς µέ πίστη στή ζωή σoυ 
κι' Óτι •κoλoυθεÃς πιστά τή θεία ¦κλoγή σoυ. 
Καί εÉµαι º •σπίδα σoυ στόv θεÃov σoυ •γävα 
vά •vακτήσεις §vδoξα τoØ βασιλη κoρώvα! 
 
634 
Γιατ' εÉσαι Σύ Ò βασιληάς κι' º δόξα σoØ ταιριάζει! 
{Ο Θάvατoς δέv θά µπoρεÃ τή γ− σoυ vά ρπάζει! 
zΕσύ θά κυβερvς τή γ− κι' ¦σύ θά τόv πρoστάζεις 
κι' •vάσταση αÆώvια στό σύµπαv θά γιoρτάζεις! 
 
635 
zΕγώ εÉµαι º δύvαµη στή θεία παρoυσία, 
¦γώ º Πίστη τoύς τηρä Óλoυς σέ πρoστασία! 
Μέ ªvα λόγo πίστεως τό Σύµπαv §χεις πλάσει 
καί δέv µπoρεÃ πoτέ καvείς ¦µέvα v' •τιµάσει. 
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636 
Καί µέ τήv πίστη πoύ •σκä στόv λόγov σoυ τoύς τάζω 
vά µή noβoØvται τίπoτε, ¦γώ ¦ξoυσιάζω! 
Καί vά τιµoØv τόv λόγov σoυ µέ πίστη τoύς πρoστάζω 
–v θέλoυv vά γευθoØv χαρά κι' ¦λπίδα πoύ ¦κnράζω. 
 
637 
Καί γίvεται º πίστη µoυ τoØ κόσµoυ ¦µπειρία, 
òστε διά πίστεως vικoØv κι' •λλάζoυvε πoρεία. 
{Η Πίστη •παvτ πλά σέ κάθε •πoρία 
κι' •ρvεÃται vά δεχθεÃ τoØ κόσµoυ τή µωρία. 
 
638 
{Η Πίστη διά τoØ λόγoυ Σoυ •σκεÃ παρηγoρία 
καί καταργoØµε •πό κoιvoØ τή θεία τιµωρία 
γιά vά γευθ− Ò –vθρωπoς αÆώvια σωτηρία 
πoύ τoύς χαρίζει Ò λόγoς Σoυ ñς µόvη εÛκαιρία! 
 
639 
zΕγώ º Πίστη κυβερvä τόv κόσµo στήv oÛσία 
καί µέ τήv Πίστη τόv καλä vά βρεÃ •θαvασία! 
Χωρίς ¦µέvα δέv µπoρεÃ στόv oÛραvό vά ζήσει, 
¦άv τήv Πίστη •ρvηθεÃ καί χάρη δέv ζητήσει... 
 
640 
Μέ τoύς πιστoύς θά περπατä µαζί τoυς v' •λαλάζω! 
ΕÉµαι καρπός τoØ Πvεύµατoς κι' Óλoυς τoύς •γκαλιάζω! 
Καί vά ζητoØv τήv πίστη µoυ µ' •γάπη τoύς πρoστάζω 
κι' Óταv τήv Πίστη θά τιµoØv τόv nόβov τoυς θά σπάζω! 
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641 
Χαίρoµαι, Λόγε, πoύ τιµς τήv Πίστη στή ζωή σoυ 
γι' αÛτό σ' •κoλoυθä πιστά καί βρίσκoµαι µαζί σoυ 
vά σέ στηρίζω πάvτoτε στήv òρα τ−ς πρoσευχ−ς σoυ 
γιά v' •vακτήσεις τή ζωή πoύ §χασ' Ò λαός σoυ! 
 
642 
Γι' αÛτό, ì Λόγε, σέ τιµä καί ζä µέ τή ζωή σoυ 
καί θά ßπηρετä πιστά τή δόξα τή δική σoυ 
vά ζήσεις βίo §vδoξo στή γ− µέ τόv Θεόv σoυ 
καί vά vικς στή µάχη σoυ µέ θάρρoς τόv ¦χθρόv σoυ. 
 
 
 
 

  ***** 
      * 

643 
Τότ' º Χαρά σηκώθηκε κι' –ρχισε vά χoρεύει 
ªvα χoρό oÛράvιo κι' Óλoυς vά τoύς µαγεύει! 
Νά µάθoυvε κι' αÛτoί χoρό •γάπης vά λατρεύoυv 
στή µελωδία της vά ζoØv σ' •γάπη vά πιστεύoυv. 
 
644 
{Ο Λόγoς καταχάρηκε µέ τ−ς Χαρς τό κέnι, 
πoύ κτύπησε πιό ρυθµικά τό χέρι της στό vτέnι 
κι' Ò κόσµoς τ−ς •λάλαξε µέ ßψωµέvo χέρι 
καί º Χαρά ξαvάζησε καί µέ τά δύo µέρη! 

      * 
  ***** 
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ΛΟΓΟΣ 
645 
Πρέπει γι' αÛτό κι' ¦σύ Χαρά µαζί µας vά καθίσεις 
γιατί µαζί µας Óταv ζ−ς παvτoτειvά θά ζήσεις! 
~Οταv º θεία δύvαµη τόv κόσµo θ' •vαστήσει 
τότε σ' αÆώvια χαρά Ò κόσµoς θ' •vαζήσει! 
 
646 
zΕγώ µαζί σoυ χαίρoµαι γιατ' εÉσαι º χαρά µoυ 
κι' Óταv ¦σύ µιλς κερδίζεις τήv καρδιά µoυ! 
~Ολoι µαζί σoυ θέλoυvε µέ σέvα vά συζoØvε 
καί τή ζωή τoØ oÛραvoØ µαζί σoυ vά χαρoØvε! 
 
 

ΧΑΡΑ 
647 
Κι' ¦γώ, ì Λόγε, χαίρoµαι καί ζä γιά τή χαρά σoυ 
κι' •κoλoυθä τή δόξα σoυ στόv κόσµo τ−ς ζω−ς σoυ, 
πoύ µέ ¦µπvέει στή ζωή τό πvεØµα τό δικό σoυ 
vά µεταδίδω τή χαρά πoύ εÉvαι Ò σκoπός σoυ! 
 
648 
Τό ξέρω, Λόγε, πώς ¦σύ πάvτoτε µέ ßψώvεις 
καί στή ζωή µoυ τήv πλή γιά µέvα καµαρώvεις! 
zΕγώ εÉµαι º Χαρά •π' τόv Θεόv σταλµέvη 
vά voιώθoυvε oÊ –vθρωπoι µέ τόv Θεόv δεµέvoι! 
 
649 
zΕγώ χαρίζω τή χαρά καί πάvτoτε γιoρτάζω 
δέv θέλω θλίψη, µαρασµό, τόv πόvo τόv δαµάζω! 
Καί στή ζωή Óπoυ σταθä µόvo χαρά µoιράζω 
καί µέ τό πvεØµα τ−ς χαρς τόv κόσµo τόv •λλάζω! 
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650 
Τό πvεØµα τ−ς Χαρς δέv θέλει τή δυστυχία 
vά βασιλεύει στή ζωή µόvov º εÛτυχία! 
Μόvov ¦γώ Óταv περvä Óλα τά Ïµoρnαίvω, 
µέ τή χαρά τoØ oÛραvoØ τή γ− τoυς τή διαβαίvω! 
 
651 
Νά γεύωvται αÆώvια τά θεÃα Τoυ τά δäρα 
σέ µιά αÆώvια χαρά στoØ oÛραvoØ τή χώρα! 
Γιατί χαρίζω τή χαρά πoύ θέλoυv Óλoι τώρα, 
Ò –vθρωπoς v' •vαζητ τoØ oÛραvoØ τήv òρα! 

 
 
ΑΓΑΠΗ 

652 
Κι' ¦γώ µαζί σας χαίρoµαι µαζί vά περπατoØµε 
γιατ' εÇµεθα ©vωµέvoι στόv κόσµo αÛτόv πoύ ζoØµε. 
Κι' Óλoς Ò κόσµoς µέ χαρά κι' •γάπη µς κυττάει 
καί πάvτoτε ¦λπίδα τoυ τό χέρι µς κρατάει. 
 
653 
Μέ τή Χαρά •πό κoιvoØ τήv Πίστη θά τιµoØµε 
καί στή χαρά τ−ς Πίστεως Óλoυς θά τoύς καλoØµε. 
{Ο κόσµoς •πoκτ χαρά µέ πίστη Óταv ζήσει 
πoύ τoØ χαρίζει δύvαµη Óλα vά τά vικήσει! 
 
654 
Γι' αÛτό µέ πvεØµα πίστεως πρέπει vά περπατoØµε 
καί µέ τό πvεØµα τoØ ΘεoØ στόv κόσµo vά µιλoØµε, 
òστε Ò κόσµoς µέ χαρά τήv Πίστη vά ζητάει 
καί µέ τόv voØ τ−ς Πίστεως στά àψη vά πετάει! 
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655 
Μεγάλη εÉvαι º χαρά τήv Πίστη vά κρατoØvε! 
{Η Πίστη δίvει δύvαµη σ' αÛτoύς πoύ ßπακoØvε. 
Γι'αÛτό κι'Ò κόσµoς δέv µπoρεÃ τήv Πίστη v'•γvoήσει 
καί δίχως πίστη vά ζητ τή vίκη v' •πoκτήσει. 
 
656 
Τό πvεØµα µας εÉvαι •γαθό καί πάvτα συµnωvoØµε, 
zΑγάπη, Πίστη καί Χαρά γιά τό καλό θά ζoØµε! 
Κι' Óλoς Ò κόσµoς µς ζητ µαζί τoυ vά συζoØµε 
γιατί µαζί µας Óταv ζ− ¦µεÃς τόv βoηθoØµε. 
 
657 
Γι' αÛτό κι' ¦γώ ¦πιθυµä µαζί vά περπατoØµε, 
•γάπη, πίστη καί χαρά στόv κόσµo vά τηρoØµε, 
vά µή µπoρέσει τό κακό τόv κόσµo vά κερδίσει 
κι' •πό τό πvεØµα τoØ καλoØ µακρυά vά τόv κρατήσει. 
 
658 
Γιατί ¦µεÃς χαρίζoµε σ' Óλoυς παρηγoρία 
καί καταργoØµε στή ζωή τoØ nόβoυ τιµωρία! 
Μέ τή ζωή τ−ς πίστεως τόv oÛραvό vά βρoØvε 
καί πάvτα µ' •γαλλίαση µές στή ζωή vά ζoØvε! 
 
659 
Καί θά τιµoØvε τόv Θεόv µέ πίστη Óταv ζoØvε 
καί µόvo στήv ¦λπίδα Τoυ τήv vίκη θ' •πoκτoØvε! 
Καί µέ τή χάρη τoØ ΘεoØ τή δόξα Τoυ θά δoØvε 
στήv παρoυσία τoØ ΘεoØ αÆώvια vά ζoØvε! 
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660 
Τότε Ò κόσµoς µέ χαρά µαζί µας θά µιλάει 
καί θά 'vαι εÛτυχισµέvoς καί πάvτα θά γελάει! 
Γιατί º Χαρά τoØ καταργεÃ τoØ πόvoυ δυστυχία 
καί τoØ χαρίζει στή ζωή χαρά καί εÛτυχία! 
 
661 
zΕπίσης, µέ τήv Πίστη τόv nόβov τoυ ξεχvάει 
κι' ¦πιθυµεÃ αÆώvια µαζί της vά περvάει, 
òστε µέ θάρρoς –noβα τόv θάvατov κυττάει 
καί µέ τό χέρι τoυ ψηλά ¦λπίδα τήv κρατάει! 
 
662 
Καί µέ τήv Πίστη πάvτoτε τή vίκη •πoκτoØvε 
γιατ' εÉvαι º •σπίδα στόv κόσµo αÛτόv πoύ ζoØvε! 
Κι' Óλoς Ò κόσµoς γύρω µας γιά Πίστη µς ρωτάει 
–v εÉvαι º •σπίδα τoυ πoύ πρέπει vά κρατάει. 
 
663 
Κι' ¦µεÃς στήv •πoρία τoυ πλά τoØ •παvτoØµε 
καί µέ τήv παρoυσία µας Óλoυς τoύς βoηθoØµε. 
Καί µέ •γάπη πάvτoτε τόv κόσµo τόv καλoØµε 
vά µή µς •ρvηθεÃ πoτέ µαζί vά περπατoØµε. 
 
664 
Νά µή µπoρέσει Ò ¦χθρός µαζί τoυς vά τά βάλλει 
γιατ' º •γάπη τoØ ΘεoØ τόv nόβov •πoβάλλει! 
Καί µόvov º παρoυσία µας τόv κόσµo θά τόv πείσει 
Óτι µαζί µας Óταv ζ− τή vίκη θ' •πoκτήσει! 
 
 
 
 



 - 146 -

665 
Τότε Ò κόσµoς µέ χαρά µαζί µας θά µιλάει 
καί στή ζωή τ−ς Πίστεως τόv voØv τoυ θά nυλάει, 
òστε µέ πίστη πάvτoτε τή µάχη τoυ vά δίvει 
καί v' •πoκτ πεπoίθηση κι' •πόλυτη γαλήvη. 
 
 

ΑΛΗΘΕIΑ 
666 
{Η Πίστη εÉvαι •σπίδα πoύ Óλoυς πρoστατεύει 
κι' Óταv µαζί της περπατoØv τόv voØv τoυς ¦κπαιδεύει, 
γιατί º Πίστη πάvτoτε •σnάλεια πρoσnέρει 
γιά v' •πoλαύσει §λεoς αÛτός πoύ ßπonέρει! 
 
667 
Γι' αÛτό º Πίστη ñς δύvαµη τόv nόβov τoυς σκoρπίζει 
κι' Óταv µαζί τoυς ζ− µ' •γάπη κι' ¦λπίδα τoύς nρovτίζει. 
Καί τoύς πρoσnέρει πάvτoτε δύvαµη στή ζωή τoυς 
vά πoλεµ τόv Θάvατov µέ θάρρoς º ψυχή τoυς! 
 
668 
~Ωστε º Πίστη τoύς τιµ µαζί τoυς Óταv µείvει 
καί •vατέλλει στή ζωή •πόλυτη γαλήvη! 
Κι' εÉvαι µovαδική γι' αÛτoύς τ−ς πίστεως εÛκαιρία 
vά τoύς πρoσnέρει τή χαρά καί τήv παρηγoρία.! 
 
669 
{Η Πίστη µέ τόv λόγov της εÆρήvη θά χαρίζει 
γιατί µ' •γάπη ¦vεργεÃ κι' ¦λπίδα πoύ στηρίζει! 
Γι' αÛτό ¦πιθυµä κι' ¦γώ v' •κoύω τή nωvή της 
καί χαίρoµαι vά περπατä στόv κόσµo τ−ς ζω−ς της! 
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670 
{Η Πίστη θά παρηγoρεÃ Óλoυς πoύ ¦κπαιδεύει 
κι' §χει γι' αÛτό •πoστoλή Óλoυς vά πρoστατεύει. 
ΕÉvαι º µόvη ¦λπίδα πoύ σ' Óλoυς •πoµέvει 
κι' Óταv µαζί της περπατoØv º vίκη τoύς πρoσµέvει. 
 
671 
Καί τώρα –ς τιµήσωµε τoØ κόσµoυ τήv πλατεÃα, 
µέ πρoσευχή καί µέ εÛχή vά πάψει º αÆτία, 
γιά τό κακό πoύ §γειvε τoØ κόσµoυ δυστυχία, 
κι' oÊ –vθρωπoι vά ξαvαβρoØv χαµέvη εÛτυχία! 
 
672 
Γι' αÛτό τώρα –ς ψάλωµε µέ ßψωµέvα χέρια 
στή θεία δόξα τ' oÛραvoØ πoύ λάµπoυvε τ' •στέρια 
καί Ïµoρnαίvoυvε τή γ− τά λαµπερά πετράδια 
π' •vταvακλoØv αÆώvια τή δόξα Τoυ τά βράδια! 
 
 

  ***** 
      * 

673 
Τότε Óλoι γovάτισαv µέ χέρια ßψωµέvα 
µέ τήv καρδιά •τάραχη χωρίς nόβo καvέvα 
γιά v' •πoδώσoυv τήv τιµή µέ σέβας κι' εÛλάβεια 
σ' ΑÛτόv πoύ τoύς ¦δίδαξε •γάπη καί εÛσέβεια! 
 
674 
Τότε µιά λάµψη –στραψε •π' τ' oÛραvoØ τά βάθη 
καί µιά nωvή •κoύστηκε πoύ ξάnvιασε τά πλήθη: 
<<zΕγώ εÉµαι Ò Θεός σας, πoύ πρέπει vά noβεÃστε! 
zΕγώ εÉµαι º ζωή!  zΕµέvα •κoλoυθεÃστε! 
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675 
zΕκεÃvoς π' •γαπ ζωή, συγγvώµη –ς ζητήσει 
κι' –ς πάρει •π' τό χέρι µoυ τό §λεoς vά ζήσει! 
Καί τήv •γάπη µoυ θά δεÃ στoØ Λόγoυ τή θυσία 
πoύ συγχωρεÃ διά πίστεως τήv κάθ' •πoστασία! 
 
676 
Γι' αÛτό καί σς πρoτρέπω µετάvoια vά ζητεÃστε, 
γιατί χωρίς µετάvoια µαζί µoυ δέv θά ζ−στε! 
{Η Μετάvoια εÉvαι ζωή! τoØ πvεύµατoς ßγεία! 
κι' •πoτελεÃ γιά τή ζωή µεγάλη εÛλoγία! 
 
677 
{Ο Λόγoς σς ¦πλήρωσε τ−ς µαρτίας λύτρα 
κι' ¦ξώnλησε τά χρέη σας µέ τoØ Θαvάτoυ ρήτρα! 
Γι' αÛτό µή µέ noβσθε πιά, µ' •γάπη σς κυττάζω 
σς §ταξα τόv oÛραvό, µαζί σας vά γιoρτάζω! 
 
678 
zΕκεÃvoς πoύ µεταvoεÃ στή δόξα µoυ θά ζήσει! 
zΕκεÃvoς πoύ θά µ' •ρvηθεÃ στόv ~Αδη θά ξυπvήσει! 
Μέ §λεoς σς συγχωρä τήv κάθ' •πoστασία 
¦n' Óσov ¦πιστεύσατε στoØ Λόγoυ τή θυσία! 
 
679 
Καί µόvo γιά τή πίστη σας τόv ΟÛραvό σς τάζω, 
òστε ñς βασιλεÃς κι' ¦σς τoØ θρόvoυ vά δoξάζω! 
zΕn' Óσov ¦πιστεύσατε στoØ Λόγoυ τή θυσία 
θά χαίρεστε αÆώvια τή θεία παρoυσία!>> 
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  ***** 
      * 

680 
Κι' Ò κόσµoς πoύ •λάλαζε µέ ßψωµέvα χέρια 
¦κoίταζε στόv oÛραvό πoύ §λαµπαv τ' •στέρια 
κι' •vταvακλoύσαvε στή γ− ñς λαµπερά πετράδια  
τό näς τ−ς δόξης τ'oÛραvoØ στ−ς vύχτας τά σκoτάδια! 
 
681 
Ναί, Ò Θεός τoύς §στειλε τό Çδιo τό Παιδί Τoυ 
γιά vά πεθάvει στό Σταυρό πρός δόξα καί τιµή Τoυ! 
ΑÛτό µόvov •πoτελεÃ ¦γγύηση δική Τoυ 
γιά κάθε µαρτωλό vά •vαστηθεÃ µαζί Τoυ! 
 
682 
Πόση χαρά δέ voιώσαvε στή θεία παρoυσία 
πoύ τoύς ¦χάριζε ζωή τoØ Λόγoυ º θυσία! 
Καί θά συζoύσαvε µαζί µέ θεία παρρησία, 
ñς δίκαιoι πλέov κι' αÛτoί, ΘεoØ •θαvασία! 
 
683 
Μ' •λλαλαγµoύς καί µέ χαρές •γκάλιασαv τόv Λόγo 
µά 'ΚεÃvoς δέv κoυvήθηκε, δέv εÉπε ªvα λόγo. 
Κι' Ò Λόγoς πoύ κατάλαβε τoØ κόσµoυ •πoρία 
συvέχισε vά τoύς κυττ µ' •γάπης καρτερία. 
 
684 
Τoύς χαµoγέλασε πλά γιατ' εÉχε ¦µπειρία 
κι' Óλoυς µαζί Τoυ κάλεσε στή θεία Τoυ πoρεία 
κι' Ò κόσµoς δέv •ρvήθηκε αÛτήv τήv εÛκαιρία, 
vά ζήσει µέ τόv λόγov Τoυ κι' –ς εÉχε •πειρία. 
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685 
Κι' Óλoι Τόv •κoλoύθησαv στή θεία Τoυ πoρεία 
γιατί µ' αÛτή τoύς χάριζε αÆώvια σωτηρία! 
Κι' º παρoυσία τoØ ΘεoØ τoύς –voιγε τόv δρόµov 
vά ζήσoυvε αÆώvια στoØ oÛραvoØ τόv κόσµo! 
 
686 
zΑπίστευτη! •πίστευτη! τoØ Λόγoυ º θυσία 
vά ζήσoυv καί αÛτoί µαζί στή θεία παρoυσία! 
Κι' ñς βασιλεÃς καί ÊερεÃς vά κυβερvoØv µαζί Τoυ 
σ' αÆώvια χαρά µ' •γάπη καί δόξα πρός τιµήv Τoυ! 

      * 
  ***** 

 
ΞΕΝIΑ  ΜΠΑΛΤΑΤΖΗ 
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}Ελεoς καÂ •λήθεια συvαπηvτήθησαv@ 

δικαιoσύvη καÂ εÆρήvη ¦nιλήθησαv.  zΑλήθεια ¦κ 
τ−ς γ−ς θέλει •vαβλαστήσει@ καÂ δικαιoσύvη ¦ξ 
oÛραvoØ θέλει κύψει.  {Ο Κύριoς βεβαίως θέλει 
δώσει τÎ •γαθόv@ καÂ º γ− ºµäv θέλει δώσει τÎv 
καρπÎv αßτ−ς.  ∆ικαιoσύvη §µπρoσθεv αÛτoØ θέλει 
πρoπoρεύεσθαι, καÂ θέλει βάλει αÛτ¬v εÆς τ¬v 
ÒδÎv τäv διαβηµάτωv αßτoØ. 
(Ψαλ. 85:10-13) 
 

{Η δικαιoσύvη καÂ º κρίσις εÉvαι º βάσις 
τoØ θρόvoυ σoυ@ τÎ §λεoς καÂ º •λήθεια θέλoυσι 
πρoπoρεύεσθαι §µπρoσθεv τoØ πρoσώπoυ σoυ. 
(Ψαλ.89:14) 
 

{Η •γάπη κακÎv δ¥v κάµvει εÆς τÎv πλησίov@ 
εÉvαι λoιπÎv ¦κπλήρωσις τoØ vόµoυ º •γάπη. 
(Ρωµ.13:10) 
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