
Κι όταν θες να κλάψεις, κλάψε. Θα καθαρίσουν τα μάτια σου και η καρδιά σου.  
Κι όταν θες να ουρλιάξεις, ούρλιαξε. Θα αναπνεύσεις καλύτερα μετά.  
Κι όταν θες να τ’ αφήσεις όλα, άστα και πήγαινε μια βόλτα. Στην επιστροφή θα σου 
φανούν καλύτερα.  
Κι όταν θες να πεις σε κάποιον κάτι, πες το σήμερα. Αύριο μπορεί εσύ να μην 
μπορείς κι αυτός να μην ακούει.  
Κι όταν θες να κάνεις κάτι, καν’ το τώρα… το αύριο είναι πολύ μακρινό και ίσως 
έχει άλλα σχέδια για σένα.  
Κι όταν θες να ζήσεις, αγάπα το είναι σου, δεν έχει άλλο δρόμο.  
                                                                                           
 
Η ζωή δίνει σε όλους μια κόλλα χαρτί. 
Κάποιοι γράφουν. Άλλοι αντιγράφουν.  
Κάποιοι ζωγραφίζουν. Κάποιοι μουτζουρώνουν.  
Άλλοι βγάζουν φωτοτυπίες.  
Πιάσε την κόλλα και καν’ την ό,τι θες.  
Γράψε τη δικιά σου ιστορία.  
 
 
Άνθρωποι που παύουν να ονειρεύονται, παύουν και να υπάρχουν. 
 
                                                                                       
Εσύ δάσκαλε, εσύ πρώτα φταις  
Που στα παιδιά αντί για κίνητρα δίνεις αποβολές.  
 
                                                                                             
Πόλεις γεμάτες από άδειους ανθρώπους. 
 
                                                              
Αγαπάτε ρε! Κρίση στην τσέπη μας έχουμε,  
Όχι στα συναισθήματά μας.  
           (άγνωστος)  
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Το μόνο που κερδίζεις όταν νοιάζεσαι συνέχεια τους άλλους, είναι να κάνεις 
άσκοπους σταθμούς. 
Προχώρα, μανάρι μου, και μην φλυαρείς… 
Αυτοί που δεν μπορούν να σε ακολουθήσουν είναι μάταιο να προσπαθείς να τους 
πείσεις… 
Κι αν υποκριθούν μια στιγμή πως σε κατάλαβαν, αυτοί είναι που θα στην φέρουν 
χειρότερα… 
Να δένεσαι αλλά να μην σκορπίζεσαι.  
 
 
Φτάνει που ονειρευόμαστε.  
Φτάνει που ενώ τρύπησε το τσεπάκι της ψυχής μας,  
δε χάσαμε τα ναύλα του ονείρου.  

 (Αλκυόνη Παπαδάκη) 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ο εγωισμός καταστρέφει πολλά.  
Κάποιες φορές πρέπει να ξέρεις  που να σταματάς να είσαι εγωιστής.  
Γιατί θα χάσεις. Κι όσο κι αν πονάς μέσα σου, ο εγωισμός σου θα σε κυριεύσει.   
 Το θέμα είναι να βρεις τη δύναμη να τον αντιμετωπίσεις πριν να είναι αργά.  
Ειδικά για άτομα που ξέρεις ότι αξίζουν μια θέση στη ζωή σου.  
Κάποιοι το καταφέρνουν, εύκολα, άλλοι όχι.  
Στην τελική δε χρειάζεται χρόνο, αλλά τόλμη να αποδεχτείς για ποια άτομα 
νοιάζεσαι. 

                                                                                  
(Γιάννης Πολίτης)  

 



Όπου κι αν πας λοιπόν, ό,τι κι αν γίνει 
Μην ξεχνάς , με το χαμόγελο στα χείλη να ’σαι…  
Μ’ αυτό να κοιμάσαι μ’ αυτό να ξυπνάς  
Μ’ αυτό να πολεμάς αναποδιές του χτες μα και του σήμερα… 
                                           (Tiny Jackal, Anser – Όπου κι αν πας)  
-------------------------------------------------------------------------------- 
Αυτοί που μας πήραν το βιβλίο από το χέρι,  
μας κατηγορούν ότι μείναμε αδιάβαστοι. 

                                                          
(Μπρέχτ)  

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ποιος γνωρίζει αν αυτό που ονομάζουμε θάνατο είναι ζωή 
και αν η ζωή είναι θάνατος;  

                                                                                     
(Ευριπίδης)  

-------------------------------------------------------------------------------- 
Κι αν δεν μπορείς να κάμεις τη ζωή σου όπως τη θέλεις,  
τούτο προσπάθησε τουλάχιστον:  
όσο μπορείς, μην την εξευτελίζεις.                                                  

(Κ.Π. Καβάφης) 
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