
Κανζνασ αϊτόσ  

(τςάμικοσ ψυχισ) 

Ζνασ αϊτόσ 

Είμαι αϊτόσ και κυνθγόσ 

με ανταμϊνω 

μια με γεννϊ, μα με μιςϊ 

και με τελειϊνω 

δίχωσ γιατί, ψθλά το όπλο μου ςθκϊνω 

με ςθμαδεφω και το όνειρο ςκοτϊνω 

Τι κι αν το ςϊμα ςπαρταρά;, με βαλςαμϊνω 

Τι κι αν το ςϊμα ςπαρταρά; 

 

Στζκω εκεί 

βαλςαμωμζνοσ 

Στζκω εκεί ςτο πουκενά κι είμαι Κανζνασ 

κι οφτε κανζνασ να μ’ ακοφςει οφτε κζλει, οφτε μπορεί 

Στζκω εκεί 

βαλςαμωμζνοσ 

Στζκω εκεί ςτο πουκενά κι είμαι Κανζνασ 

χωρίσ ψυχι, χωρίσ πνοι, χωρίσ ψυχι 

 

Δυο μπίλιεσ βάηω αντί για μάτια να κοιτάνε 

δυο μπίλιεσ βάηω τθ ηωι να ξεγελάνε 

και να νομίηουν όλοι οι απ’ ζξω πωσ κοιτάηω 

και να νομίηουν όλοι οι απ’ ζξω πωσ υπάρχω 

Μα δεν κοιτάηω 

κι οφτε υπάρχω 

Είμαι Κανζνασ 

 

Δφο φτερά ςτζκουν νεκρά κοκαλωμζνα 

για μια ψυχι που’ χει πετάξει είναι ξζνα 

και να νομίηουν όλοι οι απ’ ζξω πωσ τθν ζχω 

και να νομίηουν όλοι οι απ’ ζξω πωσ αντζχω 

ψυχι δεν ζχω 

κι οφτε αντζχω 

είμαι Κανζνασ 

 

Κανζνασ 

κανζνασ 

μζςα μου αϊτόσ δεν κακότανε (μωρζ ποτζ) 

δεν κακότανε 



Είμ’ ο Οδυςςζασ 

είμ’ ο Οδυςςζασ κι ο Πολφφθμοσ ςε ζνα 

είπα ςτουσ γφρω πωσ με βάφτιςαν Κανζνα 

και τουσ ςυντρόφουσ μου τουσ τρϊω ζναν-ζναν 

 

Στζκω ςτθν άκρθ 

ς’ ζναν γκρεμό, ςε μια ςχιςμι απεγνωςμζνα 

«Μ’ ακοφει κανζνασ;», «Μ’ ακοφει κανζνασ;», 

φωνάηω μιπωσ ςτο κενό 

φωνάηω μιπωσ και με βρω 

ςτζκω ςτθν άκρθ 

 

Τρζμει θ Ηχϊ και απαντάει απελπιςμζνα: 

«Κανζνασ», «Κανζνασ» 

ζτςι μου είπε θ Ηχϊ 

κι αφοφ τον Λόγο δεν κρατϊ 

κι αφοφ τον Λόγο δεν κρατϊ 

ενϊνομαι με τον κενό 

 

Κι εγϊ που μ’ ζκανα τυφλό τϊρα χτυπιζμαι 

βράχουσ ςτθ κάλαςςα πετϊ κι αναρωτιζμαι 

ψάχνω ματαίωσ ςτον κυμό, εχκρόσ κανζνασ 

μία καρδιά ςτα ςκοτεινά, φίλοσ κανζνασ 

μία καρδιά τςάμπα χτυπά 

μία καρδιά ςτα ςκοτεινά 

εχκρόσ κανζνασ 

φίλοσ κανζνασ 

είμαι ο Κανζνασ 

 

Κανζνασ 

κανζνασ 

μζςα μου αϊτόσ δεν κακότανε (μωρζ ποτζ) 

δεν κακότανε 

 

 

 

 


