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ΗΤΟΡ ΝΕΟΝ1 
(Καρδιά μου Πάψε Να Πονάς) 

 
 

Δύο καρδιές αλλάζανε 
τη βάρδια τους σε σώμα 
ανδρός ισχνού τω δέματι 
αλλά γερού στο δώμα. 

 
 
Η νέα, ροδοκόκκινη 
και με ιστό τριζάτο, 
η δε παλιά, ίδια... ΠΑΣΟΚ 
με το λαό φευγάτο!  
 
Αντάμωσαν... ολόγυμνες 
σε κλίνη χειρουργείου 
κι η νέα σκόρπαγεε δροσιά 
καθ’ ότι εκ... ψυγείου. 
 
Ελάχιστα φωνήεντα 
μπορέσαν ν’ ανταλλάξουν, 
πριν οι γιατροί την παλαιά 
στο παρελθόν εντάξουν. 
 
«Το Μήτσο και τις φλέβες σου!» 
έφα η... γραυς στη νέα, 
«Εγώ κλατάρισα νωρίς, 
μα ήμουνα γενναία!» 
 
«Σαν της... ΔΕΗ υποσταθμός 
σε νήσο στο Αιγαίο 
είχα μπλακ άουτ η πτωχή˙ 
μην ήτανε τυχαίο;» 
 
«Τα ρέστα τ’ άφησα γραπτώς 
στου Μήτσου το... χαρντ ντράιβ2, 
πάρε ραπόρτο από κει 
και έσο πάντα... λάιβ3!» 
 
Ήτανε λόγια από... καρδιάς, 
παλιάς προς την καινούργια, 
ενώ γιατροί σαν μέλισσες 
εργάζονταν με φούρια. 
 
Η νέα πρόλαβε να πεί 
«Να ’στε καλά, κυρία, 
θα κάνω το καλύτερο 
σ’ αυτή τη συγκυρία». 

 

 
Αγώνας δρόμου έγινε, 
με τη ζωή σκυτάλη 
που η καινούργια η καρδιά 
επήρε απ’ την άλλη. 
 
Ήτανε μια Παρασκευή, 
την πρώτη Νοεμβρίου 
που έγινε το... ρεκτιφιέ 
εντός του Ωνασείου. 
 
Δυο χέρια Ιπποκράτεια 
εντολοδόχου μύστη 
την άρμοσαν με μαστοριά, 
με γνώση και με πίστη. 
 
Βολεύτηκε η... άστεγη 
στη νέα κιβωτό της 
και διψασμένη ρούφηξε 
το κόκκινο ποτό της. 
 
Ωσάν καμπάν’ Ανάστασης 
το «τίκι τακ» ηκούσθη 
κι ο θάλαμος με ένα φως 
ολόλαμπρο ελούσθη! 
 
«Χρόνια Πολλά» θα είπανε, 
εικάζω, οι ντοτόροι 
κι αν ήξεραν, θα έλεγαν: 
«Φοβού το μισοφόρι!». 
 
Εντός λεκάνης έκειτο, 
πιο κει η απελθούσα, 
καρδιά να κάνεις ντοκτορά 
προορισμένη ούσα. 
 
Πολύ, θαρρώ, πως κράτησε 
μία καρδιά με τόσα, 
π.χ. να βλέπει το ΠΑΣΟΚ 
ντουγρού για... συνιστώσα! 
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Ο Μήτσος, στα εσώψυχα, 
θα ήθελε παρέα, 
για την καρδιά που άφησε, 
μονάχα τον... Αντρέα. 
 
Αυτή είναι υπόθεση 
αυθαίρετη, δικιά μου, 
δεν ρώτησα τη Δήμητρα 
μήτε τον G.A.P., καρδιά μου! 
 
Έτσι θαρρώ πως... κλίβανος 
θα ’ναι η μόνη λύση 
και έν «ακάθαρμα4» γνωστό, 
τη στάχτη θα σκορπίσει. 
 
Στη γη αν πέσει από κει 
θα βγουν κόκκινοι ήλιοι, 
από το χρώμα της καρδιάς 
και των λυπών το δείλι.  
 
Η μια καρδιά έγινε χους, 
«ευοί ευάν» στη νέα 
και να γεράσει πιότερο 
κι απ’ τη... Μεγάλη Ιδέα! 
 
Κάποια στιγμή η νάρκωση 
ξεπόρτισε αισίως 
και ένα μούδιασμα γλυκό 
κατέβηκε ηπίως.. 
 
Τα όργανα που δούλευαν 
στο ρελαντί για ώρα, 
αρχίσαν με το ξύπνημα 
να ξαναπαίρνουν φόρα. 
 
Οι γείτονες στο θώρακα 
ξαφνιάστηκαν ως είδαν 
μία καρδιά να πάλλεται 
σαν... βάγκελ5, παρ’ ελπίδαν! 
 
Δεν είχε απινιδωτή, 
μηδέ βηματοδότη 
κι... εταίρας είχε άνεση 
με τη ματιά την πρώτη! 
 
«Καρδιά μου, καλώς όρισες!» 
της είπε το πλεμόνι 
που οξυγόνο ρούφαγε 
σε... ναργιλέ – μπιτόνι! 
 

 
«Με την παλιά τα είχα βρει, 
ελπίζω και με σένα˙ 
αχ! η φτωχή δεν... τράβαγε 
και κούραζε και μένα.» 
 
 «Άντε να βγάλεις τρεις δουλειές 
μέσα σε μία μέρα: 
Βάθη – Γουδί – Ανθαγορά, 
δουλεία... ανωτέρα!» 
 
«Άντε να χτίσεις μια σκεπή, 
να βάλεις το κεφάλι 
και πάνω που την έχτισες, 
σκεπή να ψάχνεις άλλη!» 
 
«Εγώ δεν την προλάβαινα, 
λαχάνιαζα σαν σκύλος, 
πιστός όμως στο πόστο μου 
στεκόμουν πάντα φίλος. 
 
«Ήταν και ευεπίφορη 
στις θείες... αμαρτίες 
κι ενέδιδε αγόγγυστα 
σε κάποιες ευκαιρίες.» 
 
«Μαγδάλω τη φωνάζαμε 
κι ήτανε μέσα σ’ ούλα, 
για όλους κι όλα πόναγε˙ 
ήταν καρδιά... ψυχούλα!» 
 
«Ήταν και μέντορας καρδιών 
επίσης ευαισθήτων, 
του Βάγγου, για παράδειγμα, 
καρδιάς εξ απορρήτων.» 
 
«Ήταν, που λες, έξω... καρδιά, 
γι’ αυτό και... βγήκε έξω! 
Αυτή την... εξωστρέφεια 
δυσκόλως θα χωνέψω!» 
 
«Αν γίνει τέφρα ας σκορπιστεί 
στων βουλευτών την κάρα, 
μήπως με ψήγματα αιδούς 
εμποτισθεί η φάρα.» 
 
«Κορίτσι μου, τιμήσαμε  
σωστά την απελθούσα˙ 
ας πάμε στα υμέτερα... 
σε κόβω για... τσαούσα!» 
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«Στην όψη σφριγηλότατη, 
νεάνις, κελαϊδούσα, 
γυνή εργάτις, ζωηρή, 
μερσέντες και με λούσα!» 
 
Η νέα ενοχλήθηκε 
σαν άκουσε «μερσέντες»˙ 
με Γερμανούς δεν ήθελε 
παρτίδες και κουβέντες. 
 
«Πνεύμονα, σας παρακαλώ! 
Δεν είμαι... Γερμανίδα! 
Αν θέλετε, φωνάξτε με 
καλύτερα... Λαΐδα6!» 
 
«Ορίστε, φτάσαμε εκεί 
που ήθελε ο Μπίκος!» 
ο πνεύμων ανεφώνησε 
και ούρλιαξε σαν λύκος. 
 
Ο Μήτσος στην αναμονή, 
του χρόνου προϊόντος, 
κατέληξε πως θα ’θελε 
καρδιά γυναίκας, όντως! 
 
«Να ’ναι σκληρή, να μην πονά 
και να μπορεί ν’ αντέχει˙ 
τέτοια καρδιά μεσ’ το ντουνιά 
μονο γυναίκα έχει!» 
 
Ο Μπίκος το προχώρησε, 
την ήθελε κι... εταίρα: 
«Για να μπορεί προαγωγούς 
ν’ αντέχει κάθε μέρα!» 
 
«Κάλλιο εταίρα, Πνεύμονα, 
παρά... καγκελαρίνα, 
εγώ χτυπάω όμορφα  
κι αυτή σαν... γκιλοτίνα! 
 
«Θα θέλατε, κυρ-Πνεύμονα, 
να σας φωνάζουν... Ρούντι;» 
«Επ’ ουδενί, καρδούλα μου! 
Θα προτιμούσα... Γούντι!» 
 
«Έλα, για πες μου, ρε... Λαΐς, 
πόθεν κρατάς τη σκούφια;» 
«Θαρρώ εισβλαλλεις, Πνεύμονα, 
σ’ αλλότρια βακούφια!» 
 

 
«Σ’ ένα σκαρί ήμουν καλό 
που ’χε ορθώς κελεύσει, 
με τα δικά του άρμενα 
κι άλλη ζωή να πλεύσει.» 
 
«Σήμερα ξύπνησα, λοιπόν, 
μέσα σε νέο σώμα 
κι εσύ Λαΐδα μ’ έβγαλες 
προτού με δεις ακόμα!» 
 
«Όμως το χιούμορ εκτιμώ, 
λιπαίνει τις βαλβίδες, 
και το “Λαΐς” υιοθετώ 
γιατί δίνει ελπίδες.» 
 
«Ίσως δεν ξέρεις, Πνεύμονα, 
ποια ήταν η Λαΐδα, 
που έζησε χρόνια πολλά 
στα πλούτη και στη χλίδα.» 
 
«Το πρώτον, φίλε, η Λαΐς 
λεγόταν και Αξίνη 
γιατί χωρίς “τσεκούρωμα” 
δεν ξάπλωνε σε κλίνη!» 
 
«Οι Σκόπας, Μύρων, Απελλής, 
Αρίστιππος και άλλοι 
μπαινόβγαιναν στους κήπους της 
κι ήταν τιμή μεγάλη.» 
 
«Τ’ ακούμπαγαν οι έχοντες 
για να βρεθούν μαζί της 
κι αυτή σκόντο δεν έκανε 
μηδέ και στην ψυχή της!» 
 
«Η φράση πως “η Κόρινθος7 
δεν είν’ για τον καθένα” 
δεν βγήκε λόγω του... Ισθμού, 
αλλά για την... “παρθένα”!» 
 
«Είχε ταρίφα (... σε τιμές 
αποπληθωρισμένες) 
δύο χιλιάρικα... ευρώ 
για ώρες μετρημένες!» 
 
«Η Κόρινθος τη φήμη της, 
νομίζω δεν σου το ’πα, 
απ’ τη Λαΐδα κέρδισε 
και όχι απ’ τον... Σκόπα8!» 
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«Γι’ αυτήν έκοψε νόμισμα: 
μπροστά το πρόσωπό της 
και απ’ την πίσω λέοντας,  
το σήμα το δικό της!» 
 
«Όπερ σημαίνει σπάραζε 
η καλλονή τα πάντα 
και μάλλον το μητρώον της 
θα έχω για εξάντα!» 
 
«Στους Αθηναίους έλεγαν: 
εσείς τον Παρθενώνα 
κι εμείς με τη Λαΐδα μας 
στον άπαντα αιώνα!» 
 
«Δεν... λαϊ-κίζω αν θα πω 
πως... Λαϊ-κιά θα γίνω, 
αλλά στου λάος9 την υφή 
δογματικώς θα μείνω,» 
 
«Εγώ λοιπόν, κυρ-Πνεύμονα, 
ωσεί Λαΐς θα πάλλω 
κι ελπίζω μ’ όλους σας μαζί 
για μια ζωή να θάλλω.» 
 
«Αν τώρα τελειώσαμε 
και πήρες το ραπόρτο, 
μη με ζαλίζεις, Πνεύμονα, 
έχω μεγάλο φόρτο.» 
 
Με μια βαθεία εισπνοή 
ο πνεύμων είπε «γεια σου» 
«να έχεις κόλλημα γερό 
και η ζωή δικιά σου.» 
 
Το λακριντί κρυφάκουγαν 
πολλά από τα σπλάχνα, 
τα έντερα γουργούριζαν 
αλλά δεν βγάζαν άχνα! 
 
Ο στόμαχος δεν... χώνευε 
που πάντα το πλεμόνι 
καπέλωνε τους σύντροφους 
για να ’ναι στο τιμόνι. 
 
Εκ φύσεως, στο θώρακα 
του αρχηγού το ρόλο 
τον είχε πάντα η καρδιά 
μ’ ένα αγγείων... στόλο. 

 
Επάνω στο σκατζάρισμα 
της παλαιάς με άλλη 
ο πνεύμων ως... αεριτζής 
ήταν στο φόρτε πάλι! 
 
«Μας έπρηξες, ρε Πνεύμονα» 
του είπε το συκώτι, 
που ’χε ξεχάσει τι θα πει 
κρασί και ρακοπότι. 
 
Σιγά σιγά τα όργανα 
(τα πάνω και τα κάτω) 
νιώθαν πως πήρε πάνω του 
το... προλεταριάτο. 
 
Το οξυγόνο φτάνει πια 
στην ώρα του και φρέσκο, 
τα δε γραφήματα παλμών 
δεν πάνε στην... ΟΥΝΕΣΚΟ! 
 
Αιτήματα αρχίσανε 
να φτάνουν στο κεφάλι 
και χρεία διαχείρισης 
υφίσταται μεγάλη. 
 
Οι κάλυκες οι γευστικοί 
αιτούνται... προβατίνα, 
γουρουνοπούλα σουβλιστή 
και κοντοσούβλια φίνα! 
 
Και οίστροι υπογάστριοι10 
θα σπεύσουν όπου να ’ναι 
και, λογικώς, «προσφάγ-ι-α» 
επίσης θα ζητάνε. 
 
Τα πόδια επιθύμησαν 
και θέλουν να χορέψουν 
ξανά το ζεϊμπεκικα 
και τις καρδιές να κλέψουν. 
 
Ως τώρα ο εγκέφαλος, 
ζαβλακωμένος έτι, 
για τα λοιπά συστήματα 
δεν ένιωθε σεκλέτι. 
 
Μόλις τα μάτια άνοιξε 
ο Λάζαρος (ο Βήτα) 
ήξερε πως η Άτροπος11 
δεινή υπέστη ήττα.
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Το ένστικτό του έλεγε 
πως όλα σαν ρολόι 
δουλεύουν και πηγαίνουνε, 
λαμπρό χαράς κομβόι. 
 
Οι αγωνίες και τα «τσαφ» 
(... λαζαρικά μπλακ άουτ) 
στο παρελθόν αφέθηκαν 
κι απ’ τη ζωή του... άουτ!˙ 
 
Του τη χρωστούσε η ζωή 
αυτή την ευκαιρία˙ 
ευχόμαστε διάρκεια 
και... κάργα ευωχία! 
 

   Μ.Π. 
 30/11/2013 

 
 
 
ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
                                                             
1 ήτορ, το: (αρχ.) η καρδιά (επική και λυρική λέξη στον Όμηρο, μόνο σε ονομ. και αιτ.) α) ως μέλος 
του ανθρώπινου σώματος β) ως έδρα της ψυχής, της ζωής, η ζωή γ) ως έδρα των συναισθημάτων δ) 
γενικώς ως έδρα των επιθυμιών και κάθε εκδήλωσης του ψυχικού ή διανοητικού βίου. 
2 χαρντ ντράιβ: σκληρός δίσκος˙ (μτφ.) μυαλό (<Hard drive) 
3 λάιβ: ζωντανός (επίθ.) | ζωντανα (επίρ.) < live 
4 ακάθαρμα: προσωνυμία του Μπίκου αποκλειστικής χρήσεως από τον Δημ. Μποϊμπόλα.  
5 βάνκελ: ο κινητήρας Βάνκελ (Wankel) είναι ένας τύπος κινητήρα εσωτερικής καύσης που 
εφευρέθηκε από τον Γερμανό μηχανολόγο Φέλιξ Βάνκελ στις αρχές της δεκαετίας του '50. Το 
χαρακτηριστικό γνώρισμα του κινητήρα αυτού αφορά την κίνηση του εμβόλου η οποία είναι 
περιστροφική και διαφέρει από τις εμβολοφόρες Ντίζελ και Όττο οι οποίες βασίζονται στην 
παλινδρομική κίνηση των εμβόλων. 
6 Λαΐς (η Κορινθία): περιώνυμη εταίρα. Γεννήθηκε στην Αίγινα (≈425 π.Χ.) όπου την ανακάλυψε ο 
γλύπτης Σκόπας, ξεσκόλισε στην Αθήνα (παρά τη Ασπασία) και ήκμασε στην Κόρινθο. Ήταν η πιο 
φημισμένη εταίρα της αρχαίας Ελλάδας. Έγινε μοντέλο του Σκόπα (“Εύχαρις Αφροδίτη”), του 
ζωγράφου Απελλή, ενώ στο... πελατολόγιό της περιελαμβάνονταν οι Αρίστιππος, Δημοσθένης, 
Ξενοκράτης, Ευριπίδης, Υπερείδης, Μύρων κ.α. Χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς της είναι ότι 
της είχαν δώσει το προσωνύμιο Αξίνη, λόγω της απληστίας της. Δωρεάν... σιτιζόταν ερωτικώς μόνον 
ο Διογένης. Όταν κάποια φορά η Λαϊίς του έκανε πλάκα και έβαλε στη θέση της μια άσχημη 
υπηρέτριά της, γεγονός που δεν έγινε αντιληπτό, μέσα στο σκοτάδι, από τον Διογένη, αυτός 
ανταποδίδοντας το πάθημά του – που η  εταίρα είχε φροντίσει να διαδοθεί – είπε: “λύχνου 
σβεσθέντος, πάσα γυνή Λαϊς”. 
7 «Ου παντός πλειν ες Κόρινθον» 
8 Σκόπας ο Πάριος: ο Σκόπας (4ος π.Χ. αι.), μαζί με τους Φειδία, Πραξιτέλη και Λύσιππο, θεωρείται 
ένας από τους σημαντικότερους γλύπτες στην αρχαία Ελλάδα. Ένας από τους προσφιλείς τόπους 
διαμονής του ήταν και η Κόρινθος. 
9 λάας, -άος, ο: (αρχ.) λίθος (ιδίως ο πολεμικός), πέτρα, βράχος [λάας > λαός˙ κατα την μυθοόγία,  οι 
μετά τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνος κάτοικοι (λαός) της Ελλάδος γεννήθηκαν – ελέω Διός – από 
τις πέτρες (λάες) που έριχννε πίσω του ο Δευκαλίων και η γυναίκα του Πύρρα.] 
10 οίστροι υπογάστριοι: (αρχ.) ερωτικές επιθυμίες 
11 Άτροπος, η: εκείνη από τις Τρεις Μοίρες της Ελληνικής Μυθολογίσς που καθορίζει το τέλος της 
ζωής. 
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ΣΚΙΤΣΑ ΜΠΙΚΟΥ 
(FrankenStyle) 

 
 

 
 

 


