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ΑΓΚΑΛΙΑ 

9 Ὄμορφα  στήθεια…(�969)
�0 Ξεντύθηκες  καὶ  ἄρχισες  νὰ  κλαῖς
�� Τώρα  τὰ  πουλιά  γεμίσαν  ψίχουλα
�� Ἀπὸ  τοὺς  λαϊκοὺς  χοροὺς
�� Κορίτσια  τῆς  Κομοτηνῆς
�� Ποιὸ  εἶναι  τὸ  κορίτσι
�5 Φεγγάρι  μου
�6 Σὰν  βρέχει  θυμᾶμαι  τὸ  Παρίσι
�7 Γιὰ  σένα  εἶχα  βγάλει  διαβατήριο…(�969)
�8 Ποῦ ’ναι  ἡ  γειτονιά  σου
�9 Ἔπαψα  νὰ  σὲ  σκέφτομαι
�0 Γλυκειά  μου  Τζένη  ἐσὺ
�� Ἕνας  πειρατικὸς  ραδιοσταθμὸς
�� Ἕνα  τραγούδι
�� Τὸ  κορίτσι  τοῦ  ἐπάνω  πατώματος
�� Ἀπόψε  θὰ  εἶν’ ὄμορφα
�5 Καλοκαίρι  δίχως  ἔρωτα  δὲν  γίνεται
�6 Ἀκοῦστε  σήμερα  ἕνα  παλιὸ  τραγούδι…(�969)
�7 Ἕνα  τζιτζίκι
�8 Γιὰ  μένα  ἦταν  μιὰ  διέξοδος
�9 Χρειάζεται  πολὺ  δαδὶ
�0 Θεέ  μου  φύλαγε
�� Παλιώσανε  οἱ  πρῶτοι  μου  οἱ  στίχοι…(�970)
�� Καημένο  μου  σπέρμα
�� Χορτάρια  τοῦ  Σέιχ-Σοὺ
�� Τελειώνουν  οἱ  γιορτές  μὲ  παρελάσεις
�5 Στοὺς  μηρούς  τὰ  πόδια  της  παχαίναν
�6 Εἶσαι  μιὰ  γλωσσοὺ
�7 Τὰ  μεσημέρια  μετὰ  τὸ  φαγητὸ
�8 Σ’ ἐξαπατοῦν  οἱ  ἠθοποιοί  τοῦ  σινεμᾶ…(�970)
�9 Φουρτουνιάζει  ἡ  θάλασσα
�0 Περάσανε  τὰ  χρόνια  μὰ  δὲν  λησμονῶ
�� Ἀπ’ τὰ  ξερόδεντρα  δὲν  βγαίνει  θρόισμα
�� Μὲ  γυαλιὰ  Polaroid
�� Tὸ  βράδυ  κοιμηθήκαμε  σ’ ἕνα  παλιόσπιτο
�� Στὴν  ἐποχή  του  εἶχε  γίνει  ἐπιτυχία
�5 Μ’ ἄρεσε  πάρα  πολὺ
�6 Ἔτσι  χαρμάνης  πού ’μαι…(�970)
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�7 Ἄντε, φύγετε  ποιήματα
�8 Eἶσαι  πολὺ  γενναία  Λεϊλὰ  Χαλὲντ
�9 Πρόσεξε  αὐτὸν  τὸν  τούρκικο  σκοπὸ
50 Σ’ ἔπιανε  τὸ  παράπονο  καὶ  μοῦ  μιλοῦσες…(�97�)
5� Μὲ  τέτοιο  κρύο  πῶς  μπορεῖς  καὶ  παίζεις
5� Τὰ  γνώρισα  μονάχα  ἀπ ’τὰ  τραγούδια
5� Καμιὰ  φορὰ  ὅταν  κοιμοῦνται  κουρασμένα
5� Δὲν  πᾶς  νὰ  τραγουδήσεις  στοὺς  ἐργάτες
55 Στὸν  ἀέρα  πετοῦν
56 Φορέσαν  τοὺς  τριμμένους  μουσαμάδες  τους…(�97�)
57 Ἐρήμωσαν  οἱ  πάνω  μαχαλάδες
58 Σ’ἔχω  πεθυμήσει  πάλι
59 Ἦταν  κλεισμένο  καὶ  στενὸ
60 Ὁ  ἀμανὲς  εἶναι  δύσκολη  τέχνη
6� Θέλω  νὰ  πλένεσαι  λιγάκι
6� Τὶ  ὡραῖα  κολλοῦν  τὰ  φιλιά  μας…(�97�)
6� Ἐσὺ  μασᾶς  τὴν  τσίχλα
6� Στὰ  περιβόλια  τῆς  βιομηχανίας
65 Ἕνας  Τοῦρκος  στὸν  ἑλληνικὸ  στρατὸ
66 Βγῆκε  πάλι  τὸ  οὐράνιο  τόξο

ΑΝΑΠΗΡΟΣ  ΛΑΧΕΙΟΠΩΛΗΣ
            
69 Τὰ  μουγγὰ  πουλιὰ …(�97�)
70 Τὰ  καρπούζια
7� 6.�0΄
7� Κέντρο  Ἐκπαιδεύσεως  Νεοσυλλέκτων
7� Εἶμαι  ἕνα  ἄδειο  ποτήρι
7� Ἕνα  περίπτερο  ὁλόκληρο  χειμώνα …(�97�)
75 Πῆγα  κι  ἀγόρασα
76 Μέσα  στὴν  μοναξιά  μου
77 Ἀναστενάζει  ὁ  μεγάλος  ναύσταθμος  τῆς  Σούδας
78 Ὅταν  ἀνάβει  τὸ  κίτρινο  φῶς
79 Εἶχε  ἕνα  πόδι  ἀδύνατο, κοντὸ
80 Ὁ  αὐνανισμὸς  μαστίζει  τὴν  Ἑλλάδα
8� Ἀπόψε  πάλι… (�97�)
8� Ἀερόθερμο
8� Στὸ  δάσος
8� Ἀπ’ τὶς  μικρὲς  σπίθες …(�97�)                         
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 85 Πόσο  πολὺ  μ’  ἀρέσει  τὸ  Φ
 86 Τί  θλιβερὸ  ποὺ  εἶναι  τὸ  Λαύριο  τὸ  δείλι
 87 Ἡ  Ἑλλάδα  μοιάζει  πολὺ  μὲ  τὴν  μητέρα  μου
 88 Τί  νὰ  σοῦ  κάνει  ἕνα  μικρὸ  οἰδιποδειάκι …(�975)
 89 Ὀρέστης
 90 Γέμισαν  οἱ  τοῖχοι
 9� Ὅταν  θὰ  γίνουν  οἱ  σφαγὲς
 9� Κάνοντας  παρέα
 9� Μόνος  μου  τώρα  κάθομαι  σ’ αὐτή  τὴν  πολυθρόνα
 9� Κάτι  ἔχεις  πάθει  μὲ  τὸ  κορμί  σου
 95 Ἦρθα  στὸ  σπίτι  σου
 96 Τὸ  στόμα  σου  
 97 Ἀγαποῦσα  τὸ  χωράφι
 98 Ὅλο  σβήνεις  τὴν  ἴδια
 99 Μιὰ  ἀγριεμένη  σφήκα
 �00 Ἔγινες  ξανὰ  μιὰ  στολισμένη  κότα
 �0� Τὰ  γραφεῖα  τοῦ  Κόμματος …(�976)
 �0� Τὰ  «σ’ ἀγαπῶ»
 �0� Νιώθω  πάλι  νὰ  γεμίζω  ἔρωτα
 �0� Φεύγουν  κι  αὐτά  τὰ  σύννεφα
 �05 Στὸ  στῆθος  τῆς  Ἑλλάδας
 �06 Ἔπεσε  χιόνι
�07  Νόμισα  πὼς  ἦταν  ἀτσαλένια
�08 Τυρταῖος
�09 Πρώτη  φορὰ  τὰ  μάτια
��0  Πίσω  ἀπ’ τὰ  κλειστὰ  παντζούρια
 ��� Χαϊδεύοντας  τὸ  στῆθος  σου…(�976)
 ��� Πακέτο  σὲ  κάποιο  ντουλάπι
��� Τὰ  λαϊκά  μας  τραγούδια
��� Τὸ  κορμί  σου  καίει
��5 Ἀνάπηρος  λαχειοπώλης
��6 Στὴν  ταβέρνα
��7 Τὴν  ὥρα  ποὺ  σὲ  φιλῶ …(�977)
��8 95 Κm
��9 Γυρίζοντας  στὸ  σπίτι
��0 Τὸ  τσιγάρο
��� Μάθημα  ἀγγλικῶν …(�978)
��� Σᾶς  ἀγαπῶ  κορίτσια
��� Τὰ  ποιήματα
��� Δυὸ  ξανθὰ  μερμήγκια
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��5 Φταίει  ἡ  μεγάλη  της  οὐρὰ
��6 Ἀνάμεσα  στὶς  πολυκατοικίες
��7 Πολιτισμένη  γωνιὰ
��8 Ἕνα  μικρὸ  παιδάκι
��9 Ἰφιγένεια
��0 Ξεκινοῦσα  νωρὶς
��� Φυλακισμένη  καρδερίνα
��� Πῆραν  τὰ  κλουβιὰ
��� Τὸ  στρατιωτικὸ  νοσοκομεῖο
��� Ὁ  ἀρχαῖος  κόσμος
��5 Ἕνα  βιαστικὸ  λουκούμι …(�979)
��6 Ὄμορφες  ἀνοιξιάτικες  γυναῖκες
��7 Ναυτικὸς
��8 Ἔχουν  πάρει  ἐργολαβία  τοὺς  φαντάρους
��9 Κρέμες  κι  ἀλοιφὲς
��0 Ποιηματάκι  γραμμένο  μὲ  μολύβι
��� Relax  Palace  no �
��� Πωλήτρια  σὲ  τζακάδικο
��� Αὐτός  ὁ  γλάρος …(�980)
��� Πᾶμε  νὰ  φᾶμε  στὴν  ἐξοχικὴ  ταβέρνα 
��5 Ὅλα  τὰ  κατάθεσα
��6 Ὅταν  ἐκείνη  ἔφυγε  ἀπ’ τὸ  πλάι  του
��7 Τὸ  τετράστιχο 
��8 Ηοtel  Ἑπτάνησα …(�98�)
��9 Φύλαξα  τὰ  γράμματά  σου
�50 Πάω  κρυφά  στὸ  σπίτι  τῆς  μητέρας  μου
�5� Φωτισμένη  ἀγορὰ
�5� Bar  Suzanna

(Ἡ  κατάταξη  τῶν  ποιημάτων  
εἶναι  περίπου  χρονολογική)
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