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Ιωάννης Κασσής

Σπύρος Γκικόπουλος ,
γρίφος

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ
75 χρόνια από τον θάνατό του

«Γίνομαι σάλπιγγα, σαλπίζω απάνου από τους τάφους,
τους πεθαμένους ξαγρυπνώ, το δρόμο τους ρυθμίζω,
και το κορμί του τωρινού στο περασμένο δίνω,
και φέρνω σας και τ’ αυριανά με πρώϊμη γέννα ομπρός σας»

ο ήρωας των Ελληνικών Γραμμάτων

Νουμάς

απ’ όλους τους συγγραφείς του τέλους του περασμένου αιώνα, ο πιο
σημαντικός, ως προς την επίδραση
που άσκησε, ήταν ο Παλαμάς

Roderick Beaton

κανένας δεν είναι καλύτερος μάστορας του ρυθμού
και του στίχου από τον βραχύσωμο γέροντα, μάστορας με τη σημασία ενός υπαρκτού μέσου όρου:
του φυσικού ταλάντου, της ισχυρής βούλησης, της
θεωρητικής κατάρτισης, της εμπειρικής αποθησαύρισης και της εκτεταμένης εφαρμογής

Μίμης Σουλιώτης

στην ποιητική σκέψη του Παλαμά κυριαρχεί ένας δυαδισμός,
μια ταλάντευση ανάμεσα σε δυο αντίθετους πόλους: η έντονη
δράση και η απόμερη ζωή, η άρνηση και η θέση, η πίστη και
η απιστία. Εκείνο που συνέχει όμως όλες αυτές τις αντιθέσεις,
είναι ό,τι θα μπορούσαμε να ονομάσουμε νόημα της τέχνης

Λίνος Πολίτης

Αθηνά Ντόκα

το δράμα

Ανίκητος, ασύμμετρος ο ήχος της καρδιάς μου αντίρροπα, αβάσταχτα
τα υλικά του νου μα η ψυχή μου είσαι εσύ ο ήλιος και η φύση που
ορίζει χίλια ανέκδοτα στου ουρανού τη δύση ουράνια φύση εσύ κι εγώ
ο εραστής σου από εκείνο τ’ όνειρο που ξάφνου ξεθωριάζει σαν ο ήλιος
την ανατολή θέλησε να προφτάσει το πριν να ξεμπροστιάσει
στο χάραμα ανήλεο φως και τη στοργή μιας τύχης που αυγή όμως δεν
γνώρισε στ’ άδυτα μιας μαγείας και νέφος βροντοφώναξε άβολο σθένος
βίας τότε ο γιος μου κάθισε κι έπαιξε με το κύμα σα νοσταλγός στο
όνειρο απείρου κάλλους κρίμα ξάγρυπνη με τα μάτια εμπρός και σταθερή συνάμα φτάνω ηλίου πρόσωπο και πλάνταξα στο κλάμα ενός
έρωτα το δράμα…
Σοφία Ατσαλή

Παναγιώτα Καριοφύλλα,
παγετώνας

ονειροπαγίδα

Άθλος για σένα να βρέχεις τις πατούσες σου ολόκληρες,
στη θάλασσα.
Βήματα δειλά· χέρια ανοιχτά, ζυγίζουν αστάθειες,
φτερούγες γλάρου ναυαγού.
Σκυμμένος στο σημειωτόν σου
μ’ ένα ζεστό μειδίαμα στα χείλη.
Τριγύρω, όλα ανύπαρκτα.
Μια πατερίτσα κείτεται πιο κει
και λιάζεται στην άμμο ξεχασμένη.
Μάτια στα πέλματα μονάζουν καρφωμένα
στιγμές, ερμητικά τα κλείνεις
μέσα σου να βυθίζεσαι, πιότερο.
Μαλλιά ατίθασα, συνομιλούν με τις πρώτες σου ρυτίδες
στη σκιά της ευφροσύνης που αντανακλά το βλέμμα.
Αλήθεια ή πλάνη, ο εγκλεισμός του ονείρου.
Λαμπρινή Λιάτσου

Παναγιώτα Καριοφύλλα,
τέλος εποχής

ιστορία μιας ζωής

Την ιστορία της ζωής σαν θέλησα να γράψω,
στου καραβιού την ερημιά, μου ’σώθει το μελάνι,
σαν νύχτα θεοσκότεινη φθάσαμε στο λιμάνι,
με πήρε το παράπονο και θέλησα να κλάψω.

Και στη σταγόνα π’ έτρεξε από τα δάκρυά μου,
βουτώ την πένα, τη γραφή και άρχισα να γράφω,
μ’ αυτό το δάκρυ τ’ αρμυρό επάνω στην καρδιά μου,
για να την πάρω συντροφιά μαζί μου και στον τάφο.

Για να τη θάψω και αυτή μέσα στο μαύρο μνήμα,
να την κρατώ σαν σύντροφο σφιχτά στην αγκαλιά μου,
να την διαβάζω πού και πού στην παγερή φωλιά μου,
για να θυμάμαι τη βοή της θάλασσας, το κύμα.
Αντώνιος Μικελής

Δήμητρα Θανοπούλου

δικαίωμα στο όνειρο

Τα δάκτυλά της περνούσαν απαλά πάνω από τα σημάδια στο
λευκό χαρτί. Διάβαζε και ξαναδιάβαζε την επιστολή. Το λογότυπο
πάνω αριστερά. UBC. University of British Columbia.
Την είχαν δεχτεί στο πανεπιστήμιο του Βανκούβερ. Υποτροφία.
Η Βιβή δεν μπορούσε να το πιστέψει. Ένα όνειρο ζωής γινόταν
πραγματικότητα.
Σήκωσε το κεφάλι της. Η μυρωδιά του Θερμαϊκού μπερδευόταν
με τα αρώματα των καφέδων και των φρεσκοψημένων κρουασάν
από τις καφετέριες της Αριστοτέλους. Ο ήλιος τής ζέσταινε γλυκά
το μέτωπο και τα μάτια. Παιδικές φωνές στην πλατεία, ανάμικτες
με τις φωνές των πλανόδιων που διαλαλούσαν την πραμάτεια τους.
«Θεέ μου! Πώς θ’ αφήσω αυτό το μέρος; Πού θα πάω; Πώς θα
τα βγάλω πέρα σε μια άγνωστη πόλη; Τόσο μακριά από τους δικούς μου; Τους φίλους μου;»
Θυμήθηκε τα λόγια της Εύας. «Ο Καναδάς δεν είναι Ελλάδα,
Βιβή μου. Εκεί θα σε φροντίσουν. Θα σου εξασφαλίσουν ό,τι
χρειάζεσαι. Ακόμη και σκύλο!»
«Σιγά μη μου βρουν και γκόμενο».
Σηκώθηκε. Πήρε μια βαθιά ανάσα. Ένιωσε την υγρασία στην
ατμόσφαιρα και άκουσε τους γλάρους που πετούσαν τώρα πάνω
από την πλατεία. Θα βρέξει.
Η Βιβή φόρεσε τα μαύρα της γυαλιά, ξεδίπλωσε το μπαστουνάκι
της και πήρε να ανηφορίζει για την αφετηρία του λεωφορείου.
Τάσος Κυρτάσογλου

ανατολή

Προτιμώ την Ανατολή
Προβάλει στο ακρούρανο
σκανταλιάρα
γιομάτη χαμόγελα.
Χαρίζει ευκαιρίες
στα κουρασμένα χαμόγελα,
στις άυπνες υποσχέσεις του “θα”.
Η λάμψη της
δίνει χαστούκι στη μοναξιά.
Φως, ζεστασιά, χάδι,
στα σκοτεινά φυλλοκάρδια.
Ελίνα Σταμπουλή

υπαρξιακό νανοδιήγημα

Ένα μεγάλο αυγό, σαν δεινοσαύρου, κύλησε απ’ το βουνό και
έπεσε στη θάλασσα. Ταράχτηκαν τα ψάρια κι απομακρύνθηκαν.
Ύστερα τα φύκια λικνίστηκαν, σα χέρια μάνας, να το αγκαλιάσουν.
Πέρασαν αιώνες, χωρίς κανείς να το αναζητήσει, ώσπου μια μέρα
ο αέρας ύψωσε τεράστια κύματα που το έφτυσαν στη στεριά.
Όπως συμβαίνει πάντα, μαζεύτηκε κόσμος γύρω απ’ το παράξενο θέαμα.
Σαν ανέτειλε ο ήλιος, άρχισε να καίει την άμμο λες και είχε
βάλει σκοπό να τη μεταμορφώσει σε χρυσάφι. Ύστερα σείστηκε
η γης. Το αυγό έγινε θρύψαλα καταγής. «Σεισμός», φώναξε έντρομος ο όχλος και έτρεξε να προστατεύσει το εγώ του. Οι γυναίκες ποδοπάτησαν τα παιδιά στο πέρασμα τους. Κι έπειτα τα
τελευταία, παρόλο που τα θρηνεί η μάζα με πομπώδεις κραυγές
είναι ημιτελείς υπάρξεις. Κατατάσσονται με ευκολία στην κατηγορία των αγγέλων. Άγνωστο παραμένει αν αυτό μεγεθύνει τις
πράξεις των δολοφόνων τους. Έγκλημα και άλλοθι έχουν σύνορο
θολό.
Σε εμβρυακή στάση η ανθρώπινη ύπαρξη κείτονταν ανάμεσα
στα τσόφλια αδυνατώντας να συλλάβει το ακατανόητο της γέννησής της. Ίσως τα πρώτα δευτερόλεπτα που ο ήλιος φώτισε τη γυμνή σάρκα, να ήταν η μοναδική ευκαιρία της νέας ζωής να συλλάβει το πέρασμα από την ανυπαρξία. Μα τα μοναδικά πειστήρια,
τα τσόφλια από το αυγό δεινοσαύρου, τα κατάπιε η υγρή άμμος.
Έκτοτε, η κάθε μέρα ζωής την απομάκρυνε από το νόημα και
την καταγωγή της.
Έτσι γεννήθηκε η ύπαρξη.
Γεννήθηκε ξένη.
Ειρήνη Δερμιτζάκη
Ελένη Ιωάννου,
αρχαία Ολυμπία

απολογισμός

Δειλινό.
Ο κισσός αγκαλιάζει το σπίτι.
Σφιχτά
Σαν να προσπαθεί να το κρύψει.
Μόνο του παλιό πια
Φτιαγμένο από εκείνες
τις σκληρές πέτρες της σιωπής,
με λουλούδια ριζωμένα ανάμεσα.
Κι ένα γιασεμί στην χειμωνιάτικη αυλή του
να μοσχοβολά ακόμη, μια ιστορία
εγκαταλελειμμένη και περαστική.
Προς κατεδάφιση γράφει απ’ έξω.
Αρχοντικό θα το ’λεγες,
χωρίς περγαμηνές και οικόσημα.
Μόνο του,
με ένα παράσημο ματωμένου ουρανού
που αρνείται να παραδώσει.
Μόνο, σαν μερικούς ανθρώπους
Βίκυ Δρακουλαράκου

χιονισμένος καμβάς

Παιδικές φωνές
ζωγραφίζουν στο χιόνι
την ευτυχία.

Πλούταρχος Πάστρας

Κώστας Θερμογιάννης

ο άλλος χειμώνας

Τζάκι ζέστη, ξύλα και φωτιά
γιορτή γλέντι και ποτά
Κρύο πολύ χειμώνας βαρύς
και του πτωχού το πιάτο άδειο
Χιόνι στην αυλή
Παίζει το παιδί
Χιόνι στον δρόμο
τρέμει ο άστεγος

Το χέρι μπαίνει στην τσέπη
βγάζει ένα τάλιρο.
Το άλλο χέρι αγκυλωμένο
Ζητάει λίγο ψωμί

Και έπειτα δίνει το τάλιρο
Και ψωνίζει κάτι για την μέρα
Και έπειτα δίνει κάτι και στο άλλο
και το άλλο κατεβαίνει και ζεσταίνεται ο χειμώνας
Ευθύμιος-Ραφαήλ Αγγελής

Φεβρουάριος

Εκρήξεις σιωπών
γεμίζουν θραύσματα τις ώρες.
Μικραίνει ο ορίζοντας.
Φωλιάζει μέσα σου η πλήξη.

Το ίδιο όνειρο θα δεις κι απόψε:
ταξίδευες- λέει- στη χώρα του ανέμου
εκεί που φτάνουν όσοι στη φορά του
πήγαν κόντρα.
Το άγγιγμά του σάρωσε την πλήξη.
Απόμεινε η θλίψη
για εκείνους που ακούν φωνές
στις φυλλωσιές των δέντρων
και μουσικές που ηχούν παράφωνα
στ' αυτιά των βολεμένων.
Στέλλα Δέδε

καταιγίδα

Με ξύπνησε ο σταθεροποιητής τάσης μέσα στη νύχτα. Φύσαγε. Σου ζήτησα να σηκωθείς και να τον κλείσεις. Δεν αντέχω
τον επίμονο ήχο που κάνει μέχρι να επανέλθει το ρεύμα. Σηκώθηκες σαν υπνοβάτης.
Ξανακοιμήθηκες αμέσως.
Άκουγα την ανάσα σου και προσπαθούσα να συντονίσω την
αναπνοή μου με τη δική σου για ν’ αποκοιμηθώ. Ζηλεύω πόσο
εύκολο έχεις τον ύπνο.
Έπιασε βροχή. Αστραπόβροντα.
Είδα το σπίτι μας από ψηλά μέσα στην καταιγίδα. Τρόμαξα.
Θυμήθηκα τα λόγια σου.
Θυμήθηκα το βλέμμα μου που σε κεραυνοβόλησε.
Στιγμιαίο φως μέσα στο δωμάτιο. Σε βλέπω που κοιμάσαι
δίπλα μου. Κι ύστερα χάνεσαι μες το σκοτάδι.
Σ’ αγαπώ.
Αύριο θα πάω και θα σταθώ σε κείνη τη διασταύρωση. Θα
σημειώσω το τηλέφωνο. Αύριο κιόλας θα καλέσω. Αλεξικέραυνα.
Βαλεντίνα Παπαδημητράκη

Παντελής Κάτσινος

ανεμοστρόβιλος

Ανάμεσα στα σπασμένα κλαδιά των δέντρων
ισορροπώ
από το δυνατό αέρα που τα λυγίζει
κρεμιέμαι
απ' τ' ουρανού το λιγοστό παράθυρο
κρυφοκοιτάω
αχνοφαίνεται γκρίζα η μέρα πέρα
φθινοπωριάζει
δεν αφήνω της ψυχής μου τα φύλλα
να πέσουν κατάχαμα
Με τρομάζει η γυμνότητα!
Όρθια αντιστέκομαι στον ανεμοστρόβιλο
Όπου να 'ναι θα περάσει κι αυτό!
Πόλα Βακιρλή Γιαννακοπούλου

Κλεοπάτρα Κολοκύθα,
alone in the darkness

χρόνος έγκλειστος

Ο χρόνος έγκλειστος μέσα μας
απολαμβάνει τη μοναξιά του
από το χωροχρονικό συνεχές.
Στάλα στάλα αποταμιεύει
τους τριγμούς του θανάτου,
τους συρμούς της φυγής,
τις ταλαντώσεις των ονείρων.
Διαχέεται θρομβικά
στις παρατάξεις των κυττάρων,
εγκαινιάζοντας τον φόβο
κι αντιλαλώντας την κραυγή
ενός ναυαγού που αντικρίζει
τα σπήλαια της Στυγός.
Βασιλική Νικοπούλου

χειμώνας

Στάθηκες πίσω από το τζάμι
Αβέβαιος για τη μέρα που ήρθε
Κοίταξες γύρω σου τη φύση
Είδες βαριά τα σύννεφα να κρέμονται
Οι επίμονες ριπές αέρα έστειλαν
Ένα τρεμούλιασμα στα δέντρα
Σα ρίγος έρχεται κάθε χειμώνας
Αγγελής Μαριανός

Σταθόπουλος Δημήτρης,
φάρος

ευθανασία στο όνειρο

Χτυπήματα στην πόρτα ανυπόμονα. Πάντα βιαστικός ο πόθος.
Καλοντυμένος με ωραίους τρόπους. Έσπρωξα τη λογική κάτω από το
πατάκι και άνοιξα. Ξεδιάντροπα τον παρέσυρα. Αμηχανία, ιδρώτας,
ανάσες που τρέχουν να εξαφανιστούν κάτω από το μαξιλάρι. Και ο
έρωτας παίζει πίσω από το δισταγμό του· προτού εγκλωβιστεί. Και
ύστερα έπεσε σιωπή. Ματιές καχύποπτες, φευγαλέες, ανεξακρίβωτες,
στριμώχνονταν ανάμεσά μας. Τα στήθη ανεβοκατεβαίνουν, οι καρδιές
έτοιμες να θρυμματιστούν, σώματα παραδομένα στην προδοσία. Οι
λέξεις ψάχνουν τον ειρμό τους. Τα χέρια με αδέξιες κινήσεις κρύβουν
τις γυμνές αναστολές. Οι σκέψεις κατασκευάζουν δικαιολογίες. Τα
χείλη διαπραγματεύονται την επόμενη νύχτα και η ηδονή σαν
πολύτιμο αυτόγραφο φυλάχτηκε στο συρτάρι.
Ρένια Παπαματθαίου

Αθηνά Ντόκα

χειμωνιάτικος Έρως

Δυο στάλες βροχής
πάνω στο παραθύρι
ερωτοτροπούν.

Πλούταρχος Πάστρας

λίγη αλήθεια ακόμα

Υποσχέσου μου πως είναι αλήθεια. Μην το παίρνεις πίσω.
Πες μου πως δεν ήταν ένα ψέμα που ξεστόμισες για να μη
φοβάμαι στο σκοτάδι. Πως οι βεβαιότητές σου δεν ήταν οι
φρουροί της αθωότητάς μου. Μίλα. Πες μου πως πίσω από
τη φωνή που έτρεμε στα σκοτεινά κρυβόταν το φανέρωμα
ενός μεγάλου μυστικού, δικού σου και δικού μου. Μόνο δικού
μας. Πες μου πως το χαμόγελο που έσκαβε εκείνη τη ρυτίδα
ήταν χαμόγελο συνωμοσίας. Πως το χάδι στα μαλλιά μου
ήταν το τάμα σου στο αληθινό. Μίλα. Πες μου πως εκείνο το
φιλί στο μέτωπο ήταν η σφραγίδα της αποκάλυψης. Και πως
εκείνη η καληνύχτα φώλιασε μέσα της τη μύησή μου. Μίλα.
Υποσχέσου μου, μαμά, πως οι χιονονυφάδες δεν πεθαίνουν.
Βίκη Κοσμοπούλου

Αγγελική Ισχνοπούλου,
μπλε παπαγάλοι

μη φοβάσαι τους χειμώνες μάτια μου

Μην φοβάσαι τους χειμώνες.
Είναι αυτοί που μας φέρνουν πάντα πιο κοντά.

Γύρω από κούπες μυρωδάτου αχνιστού καφέ να μιλάμε με τις ώρες.
Να λέμε ιστορίες σε χρόνους παρελθοντικούς και να κλαίμε.
Και να γελάμε.
Πίσω από τζάμια να κοιτάμε της βροχής τις στάλες
να χορεύουν ταγκό
ζευγάρι που χωρίζει ενώ αγαπιέται.
Να σχηματίζουμε με το δάχτυλο πότε φιγούρες αερικές και πότε
σκόρπιες λέξεις.
Πάνω σε επιφάνειες από γυαλί ντυμένες με λεπτό στρώμα μιας
αχλής που ονειρεύεται.
Μην φοβάσαι τους χειμώνες μάτια μου.
Είναι αυτοί που μας φέρνουν πάντα πιο κοντά.

Ιωάννα Πιτσιλλή

Κώστας Θερμογιάννης,
το παράθυρο του χρόνου

πράσινο

Άνοιξη που άργησε να έρθει
Χειμώνας που έληξε άδοξα
Αχαριστία…
Αχαριστία η προσμονή τους
Αχαριστία η εναρμόνιση
με το πράσινο χορτάρι
Μαριάννα Γεωργακοπούλου

το δωμάτιο

Τα μάτια μου δυο τροχοί που γυρίζουν ασταμάτητα. Σαρώνουν
σπιθαμή προς σπιθαμή κάθε σημείο του δωματίου· του δωματίου που
ελευθέρωσα τον εαυτό μου κι αράδιασα τις αλήθειες μου· στρίμωξα
στα λιγοστά τετραγωνικά τους λυγμούς και τα μυστικά της ψυχής μου.
Κοιτάζω τα κάδρα, παγωμένες στιγμές του παρελθόντος, έπειτα τη
βιβλιοθήκη, τον καναπέ, το γραφείο, την εντοιχισμένη ντουλάπα. Θέλουν να με αποχαιρετήσουν, οι ικεσίες, οι εξομολογήσεις, οι σκέψεις
και οι επιθυμίες μου ξυπνούν από τον λήθαργο κι ανασύρονται από
τοίχους και έπιπλα. Οι κραδασμοί τους είναι τόσο εκκωφαντικοί που
μάχομαι την ανάγκη να καλύψω τα αυτιά μου. Νιώθω τα βλέφαρά
μου να τρεμοπαίζουν καθώς η καρδιά μου αιμορραγεί.
Θωπεύω με τη ματιά κάθε σημείο για τελευταία φορά. Επιτρέπω
στην αγάπη, που κλοτσάει το στήθος, να βγει και να σκορπιστεί
τριγύρω στον χώρο, να ενωθεί με τον θυμό, τη λύπη, τη χαρά, τον
φόβο και το δάκρυ που έχει αποθηκευτεί σε ρωγμές πάνω στους τοίχους, πάνω στο μοναδικό παράθυρο που εγκλώβισε τις λέξεις εμποδίζοντας να δραπετεύσει η παραμικρή λεξούλα. Προτού κλείσω για
πάντα την πόρτα πίσω μου, κοιτάζω κατάματα τον εαυτό μου. «Είσαι
ασφαλής» ψελλίζω και αφήνω ένα ύστατο χαμόγελο.
Γεωργία Καλαμαρά

Ελένη Πατεράκη,
βάζο

η πρώτη μέρα της άνοιξης

-Αν ήμασταν πουλιά, τι πουλιά θα ήμασταν;
-Αποδημητικά.
-Κι αν ήμασταν λουλούδια;
-Γιασεμιά.
-Αν ήμασταν ταξίδι;
-Αέναο και μακρινό.
-Κι αν ήμασταν τραγούδι;
-Μελαγχολικό κι ερωτικό.
-Αν ήμασταν βιβλίο;
-Θα ήμασταν ποιήματα.
-Κι αν ήμασταν μέρος στη γη;
-Θα ’μασταν η πιο μικρή γωνιά και ταυτόχρονα ο κόσμος όλος.
-Κι αν ήμασταν όλα αυτά, πόσο θα μ’ αγαπούσες;
-Πολύ. Όσο αγαπώ την πρώτη μέρα της άνοιξης.
Ελένη-Χριστίνα Γκαμπούρα

Αθηνά Ντόκα

ονειρευτές

Είναι όλοι εκείνοι οι ταξιδευτές
που κάθε τόσο αράζουνε στις εξισώσεις
των σταθμών, των χυμών
των αγκαλιών, των τόπων
αυτοί που δε χορταίνουνε ποτέ τον έξω κόσμο
και αέναα, σαν λιτανεία
επαναλαμβάνουν τις αφίξεις

Και οι άλλοι, οι ονειρευτές
που σύνορα δε γνωρίζουν
που με ανισώσεις παλεύουνε τα σχεδιαγράμματα
των φάλτσων και θεσπέσιων ταξιδιών τους
εκείνοι που δεν ξαποσταίνουνε ποτέ
και σαν λιτανεία, μέσα τους
επαναλαμβάνουν τις αναχωρήσεις

Στη λέσχη αυτών που όνειρα σοδιάζουνε
στη λέσχη αυτών που διαδρομές αληθινές θερίζουν
όμορφα που δίχως τέλος
οι λαχτάρες του κορμιού και της ψυχής μας
σεργιανίζουν
Άννα Πετράκη

Ελευθερία Θάνογλου,
χέρι

η βροχή χτυπάει το τζάμι

Η βροχή ασταμάτητα χτυπάει το τζάμι.
Ξεπλένει τον τόπο εκείνο,
που άλλοτε ήταν κήπος
ευδαιμονίας και χαράς.
Τότε που παίζαμε σαν μικρά παιδιά
κι αγγίζαμε τα θεμέλια του κόσμου.
Τώρα ξεραμένα βάτα κυκλώνουν την αυλή
της απόλαυσης
και λουλούδι δεν ανθίζει πια.
Χαθήκαμε μέσα στις αναγκαίες υποκρισίες μας,
φορέσαμε τα προσωπεία μας
κι έρωτας δεν υπάρχει, να φέρει βλάστηση.
Βρέχει και η βροχή χτυπάει το τζάμι.
Πού θα βρεθεί ήλιος σ’ αυτό το ρημαγμένο μονοπάτι
να φωτίσει τα όνειρά μας
κι ο τόπος ν’ ανθίσει.
Η Άνοιξη εμφανίστηκε και στον κήπο
σκοτάδι και ορυμαγδός.
Ευγενία Οικονομοπούλου

Κώστας Θερμογιάννης
νερό

η άνοιξη

Άνοιξη. Πατάς το μαγικό κουμπί και φανερώνεται
μπροστά σου απογυμνωμένος ο έρωτας
Τρυφερός, απρόσμενος, γλυκιά μέθη ασίγαστων πόθων,
ολοκληρωτικός, πειθαρχικός, εκλεκτικός, απόμακρος.
Σήμερα για πρώτη φορά
συνέλαβα τον έρωτα στα όνειρά μου.
Πέταξα τα άσπρα σεντόνια της νύχτας
έσβησα το μαύρο φως της προσμονής
έχυσα το ξεβαφτικό των θύμησων
ενώ το κλειδί φωτίστηκε και σιωπηλά
αναδύθηκε η πρώτη εντύπωση.
Ζητωκραυγές χεριών που καθηλώθηκαν
στο πρώτο θύμα.
Το παραμύθι κύλησε, τα χέρια πλήθυναν
εξαφανίστηκαν όμως τα θύματα.
Δεν υπάρχουν νικητές και νικημένοι
μόνο διεκδικητές και μαχητές.
Βασιλική Κουτσανδριά

Ελένη Ιωάννου,
Ήλιος, θάλασσα, ελιά,
χώμα ιερό, πατρίδα

λευκή σιωπή

Δύο κόσμοι
που τυχαία συναντώνται
στην άγνοια των καιρών
χτίζουν και γκρεμίζουν
με τη λευκή σιωπή των χρόνων

Τριμμένες λέξεις, μισοτελειωμένες φράσεις
σε μια ξεχασμένη γλώσσα
Όνειρα
Αναδύονται, χαράσσονται
στις γνώριμες ρυτίδες
στα ίδια χρόνια
που τα μάτια γέρασαν
στις μνήμες
Ευτυχία Καπαρδέλη

Δήμος Χλωπτσιούδης

Να ράψεις μια σημαία

Να ράψεις μια σημαία, ένα ιδανικό για τη ζωή.
Στον σταυρό της να κρεμάσεις τα ρούχα της δουλειάς,
τ’ άρματα του αγώνα·
τ’ ανοιγμένα του χέρια δεξιά – ζερβά
θα ’ναι του κόσμου η πυξίδα.
Στις ρίγες της σημαίας θα παλεύεις, θα ερωτεύεσαι.
Θα παίρνεις από τα χέρια τα παιδιά σου
να τα φέρνεις ως το χείλος της αβύσσου,
να θαυμάζουνε το ηλιοβασίλεμα.
Θα κυματίζει η σημαία και θ’ ανασαίνει η ζωή σου,
οι παφλασμοί της η φωνή σου σαν φωνάζεις
και θα τρομάζεις τα πουλιά και τους βοριάδες.
Τις θύελλες, της άνοιξης το αγιασμένο άρωμα
όλα στη σημαία να τα ράψεις.
Το αίμα, ο ιδρώτας, ο θρήνος και το γέλιο
χρώματα στο υφάδι σου.
Στον μεγάλο βράχο της σημαίας
θα ‘χεις τα ποιήματά σου σμιλεμένα
-πόσα ποιήματα χρειάζεται να γράψεις
για να σβήσεις την οργή σου,
να κρατήσεις το φιλότιμο,
για να νιώσεις τι πάει να πει ζωή-

Από ’κείνο τον βράχο θα ξεκινάς λιτανείες, εκστρατείες,
διαδηλώσεις, νυχτοπερπατήματα
και θα ’ρχονται τα κύματα να σε τραβήξουν.
Στο βράχο το λιοπύρι θα σου καίει τη σημαία,
θα σου δίνει ευκαιρία να την υπερασπιστείς.

Όσο να δεις τον κόσμο,
να νιώσεις τον ίσκιο που αφήνει η σημαία σου,
θα κουραστείς και θ’ αποκοιμηθείς κάτω από το σταυρό.
Θοδωρής Βοριάς

χάδι

Ένα όνειρο τόσο αληθινό φέρνει πίσω
ό,τι τόσο καιρό είπα πως δεν θα πενθήσω…
Η παρουσία έχει φύγει.Για πάντα
τι κι αν συνέχεια σε φωνάζω… σε καλώ
χαμένη στις αναμνήσεις
το σκοτάδι ανατρέπει τον Ουρανό
εκατομμύρια αστέρια. Πού να σε δω;

Ποιος Απρίλης τις καρδιές θα γλυκάνει;
Πότε το φως θα αναλάβει
αυτές τις σκοτεινές μέρες;
Στη κάμαρά μου τώρα ακονίζω τις πένες
και τα μολύβια,μου κρατούν συντροφιά
έφυγα, ξέρω, όμως θυμάσαι; Δεν είπα αντίο. Μόνο ένα γεια.
Κλείνω τα μάτια σιγά σιγά
ο πόνος. Αυξάνεται καθημερινά.
Δεν υπάρχει πόλεμος για να πάω.
Το σπαθί τόσα χρόνια άδικα το κρατάω.

Συνήθισα να ζω
Απολάμβανα πάντα τη ζωή με τον τρόπο που ήταν γραφτό.
Να τι ήθελα να είμαι. Ένας άγγελος στο σκοτάδι
που θα έρχεται σε κάθε κάλεσμα. Να σου αφήνει χάδι.

Ελένη Βασιλείου-Αστερόσκονη

Άννα Ρουμελιώτη

Η Άνοιξη τον Έρωτα τον βάνει μαξιλάρι
λούλουδο μες το όνειρο το έργο της προβάρει
ρόδα πετά στο σώμα σου και κρύβει το αγκάθι
κι όσο γλακούν οι μήνες της σε πνίγει μες τα πάθη
Μάχη Τζουγανάκη

Φίλιππος Φιλίππου,
το δέντρο

έρωτας εαρινός
Κύματα λευκά
στα όνειρά μου σκάνε,
με ξυπνούν γυμνή...
στα χείλη πάνω κρασί
να μεθάνε τα λόγια...
Χριστίνα Θέμα

θηλυκά φτερά της ποίησης

στις σκυταλοδρόμους της

Το μέλλον πυρώνεται ανήσυχο
Η ποίηση εγείρεται κι απλώνει
τα θηλυκά φτερά της
Την περικεφαλαία ξεκαρφώνει
από των αγκαθιών την τάξη
Σε ζούγκλα αριθμών
νήμα στοργής τανύζει
Πώς κορίτσι μου αποπνέεις
τόσο πλούτο γύρης
Η εποχή στήνει θυσιαστήρια
ανάμεσα σ’ αγκύλες
που όλο και στρίβουν
και σταυρώνουν τις γραμμές τους
Πού κρύβεις τόση δύναμη
για να πυργώνεις στίχους!
Σε κόστος ξεπερνούν όλα τα πάθη
Τα ποιήματα π’ αγάπησες
σε αγαπούν πολύ
Με θάρρος και με πείσμα εξοφλείς
το ακριβό τους τίμημα
Η γύμνια που απομένει
γάργαρο είναι φως
Διαπερνά φραγές και φίλτρα
ως τον μόνο ορισμό της κίνησης

Απόστολος Παλιεράκης

Κώστας Θερμογιάννης

η ανάβαση της άνοιξης

Κλειστά παράθυρα. Αχτένιστος κήπος.
Αγριοράδικα, αγριοτριανταφυλλιές. Χρώματα
τόσα της ερημιάς. Πέτρωσε λινό, χορός εξαίσιος.
Σαφήνεια γραμμών αν αγνοήσεις τον
βηματισμό της ομίχλης.
Σκουτιά μελανόμορφα. Το στίγμα του λυγμού.
Στάχτη κι εκρηκτικό περίγραμμα σκιάς. Ο ήλιος
ξακρίζει σύννεφο κατά το ρευστό. Μοιάζει με σιγή
η ασάφεια. Λέξεις φυλλοβόλες. Η άσφαλτος, φίδι
και λιάζεται. Ταχιά θε να ΄ναι καλοκαίρι.
Αίφνης αηδόνα απ΄ την φορτωμένη πετροκερασιά
ανάερο αϊτό λιμπίζεται· κι ο αϊτός μαγεύτηκε.
Σμίγουν, σφυρίζουν έναν ρυθμό απ΄ το χάος, στα
χαμηλά τον κρένουν. Και μια Αγαθή, μια Ρήνω,
με λαλιά εκρήξεων λες, με τραγούδι, τρίλια
την τρίλια, ξηγούν και λέγουν:
«Πως, πως, πως φ(ι)λιείς τού ξέν΄ τού κουρίτς».
Έτσ, έτσ, έτσ, το φ(ι)λιώ και τ΄ αγκαλιώ».
Με κάθε όριο ο έρωτας ξεπέφτει. Τα μάτια
δεν γίνονται αγκαλιές.
Σταύρος Σταμπόγλης

άνοιξη

Ο ήλιος της εαρινής ισημερίας
ζέστανε το μάγουλο και
τα κλειστά μάτια του Έρωτα.
Τον ξύπνησε.
Πήρε το τόξο του, έβαλε ένα βέλος
και σημάδεψε την Ήβη
που κοιμόταν στο διπλανό χωράφι.
Το βέλος την πέτυχε στο βύθισμα του στήθους της
κι αμέσως δυνατά αρώματα νέας ζωής,
ίμερος και πόθος
ξεχείλισαν στο σώμα της Γης
και τη μούσκευαν
στα χείλια, στα ματόκλαδα, στα δάχτυλα.
Ο Θεός συμβουλεύτηκε τα κιτάπια του
και κούνησε το κεφάλι του:
Όλα έγιναν όπως έπρεπε και φέτος.
Ήρθε η Άνοιξη.

Παναγιώτης Τσακρής

Αθηνά Ντόκα

πιστός

Όσοι περίμεναν να προσευχηθούν,
άναψαν κερί απ’ το δικό μου φιτίλι.

Ξαφνικά φώτισες μια εκκλησία
με την μορφή σου απ’ την φωτιά μου!
Ο έρωτας καθόρισε κάθε πιστό του.
Μια κοινωνία δοξάζει τον Θεό
από τη φλόγα που ήταν για σένα.

Μάριος Λεβέντης

Ευθυμία Παπαχατζή,
Ηλί Ηλί

να μια Ανάσταση Λαμπρή

σαν το καινό της μέρας,
όπως το κόκκινο αυγό
όπως και το τσουρέκι.
Όλα να μοιάζουνε μ’ αρχή
όλα να είναι χρόνος.
Χρόνος λαμπρός κι όμορφος
γεμάτος διαπιστώσεις.
Χαρά, χορός και γλέντημα
και όμορφη λαμπάδα
με μια Λαμπρή Ανταπόδωση
όπως και η Θυσία Του
δώρο σε εμάς πολύτιμο
ανέσπερη ικμάδα!

Όλγα Αχειμάστου

ανθοί κι επανάσταση

Τα πρώτα γενναία μπουμπούκια πασχίζουν πρόωρα ν’ ανοίξουν,
σαν αδέξιοι νεοσσοί το κέλυφος να σπάσουν.
Αγέρωχα τα δέντρα ορθώνουν λάβαρα στο χρώμα της ελπίδας,
σαν υπερύψωση ονείρου τα πράσινά τους φύλλα.
Ας ηχήσουν λοιπόν οι σάλπιγγες,
το βουητό των μελισσών παντού ν’ αντιλαλήσει.
Όχι, αυτό δεν είναι πόλεμος, αλλά ανένδοτος αγώνας
για να μυρίσει ξανά ελευθερία.
Τα ρόδα ετοιμάζουν ακάνθινο στεφάνι,
ένα αιχμηρό διάδημα για του θανάτου το κεφάλι.
Λαλούν τ’ αηδόνια, ψηλά πετούν τα χελιδόνια,
επαίτες της ζωής γέμισε η πλάση.

Στα περβάζια ξεπρόβαλαν γαρίφαλα και γιασεμιά,
ασάλευτοι αντάρτες στις πήλινες τις γλάστρες.
Στην παραφορά της άνοιξης άνθισαν οι μυγδαλιές
κι οι μπαξέδες μοσχοβόλησαν με άρωμα ευτυχίας.

Ο χρόνος κυλά γοργά σαν το κελαρυστό ρυάκι,
σε λίγο τούτη η εξέγερση θα ‘ναι μια θύμηση τ’ Απρίλη.
Κάτι, όμως, αναγεννήθηκε ανάμεσα στους μίσχους.
Είναι η προσμονή για μια επόμενη επανάσταση.

Αντώνιος Ευθυμίου

Κλεοπάτρα Κολοκύθα
reflections

ιχνηλάτες

Με την επίτοκο μοίρα συναντιόμαστε
σε κρυφά μονοπάτια
ιχνηλατώντας το μέλλον σαν τον Οδυσσέα
που αναζητά την Ιθάκη του.

Εξασκούμαστε στην τέχνη της αλυπίας.
Μαχητές των δρόμων παίζουμε πετροπόλεμο
με τον ανώνυμο εχθρό
κρατώντας για λάβαρο την ανυποταγή.
Στον ματωμένο δρόμο με τις λεύκες
μας ψιθυρίζει τον γρίφο του θανάτου
ο μαχητής που ξεκουράζεται
στην πέτρα με τα λευκά κοχύλια.

Ξεδιψάμε στην πηγή που στήνουν χορό
τα κολεόπτερα με τις πέρδικες.

Ο κάματος μάς οδηγεί στην αγκαλιά του Μορφέα
και το ξημέρωμα μας σκεπάζουν
με το πέπλο τους τα σύννεφα,
που αλαφροπατούν στον ορίζοντα
μη μας ξυπνήσουν πάνω στα γλυκά μας όνειρα.
Ασημίνα Αθανασιάδου

Ελένη Πατεράκη,
ρόδο

Από την καλημέρα να πιαστείς.
Σαν τριαντάφυλλο που μπλέκει
σε σκουριασμένη αυλόπορτα.
Καλωσόρισμα που αναρριχάται
στα χείλη εκείνου που λαμποκοπά
σαν γίνεται ορατό το είδωλό του.
Από την καλημέρα να πιαστείς.
Ήχος που γεννιέται
από αυτοσχέδια φλογέρα ανήσυχου βοσκού
που σκάβει με τα δάχτυλα
τις νότες να τις βρει
κάτω από ένα πλατάνι.
Πέταγμα περήφανο αετού
που έχει λαβωμένο το ένα του φτερό
μα σκίζει γενναία τους Αιθέρες
Από την καλημέρα να πιαστείς.
Κείνη που σπέρνει ο Έρωτας και ανθίζει η Αγάπη.
Μύρισε ρόδο μου. Ο ήλιος μαρτυρά την ευτυχία.
Βάστα στην χούφτα σου γερά όσα χωρά μια λέξη.
Μάχη Τζουγανάκη

τα έγκατα της ψυχής σου δεσμά

Αν αγαπάς τον ήλιο, μα ζεις στο σκοτάδι
Αν αγαπάς τη μουσική, μα ζεις στη σιωπή
Αν αγαπάς τη θάλασσα, μα αυτή σε πνίγει
Αν αγαπάς τη βροχή, μα δεν την νιώθεις
Αναρωτήσου αν η ζωή σου είναι η δική σου…
Βαλεντίνα Παναγιωτόπουλου

Βενετία Χατζέλλη,
ο βυθός μου

η Οδύνη της Απουσίας

Απόψε σου άφησα κλειδί πάνω στην πόρτα
και την καρδιά μου αφύλακτη…
Μακάρι να έμπαινες απρόσκλητος
και να ξάπλωνες ατόφιος στα όνειρά μου…

Θα φθάσω αναβάτισσα στο φεγγάρι απόψε
μήπως μπορέσω και σε δω…
Το ρίγος σου σέρνεται στ’ ακρογιάλια της ψυχής μου
κι ο φλοίσβος αφήνει τον παφλασμό του
κι εγώ λειψή στην απουσία σου…
Τι άλλο να κάνω;
Δίνω το ραντεβού μου στ’ όνειρο,
ίσως με βρεις φεγγάρι και τυλιχτείς επάνω μου,
η οδύνη της απουσίας σου
γίνεται πάντα ηδονή δίπλα στο φεγγάρι.
Αντανακλά στο νερό της θάλασσας από ψηλά
κι ο πύρινος έρωτας ηρεμεί
καθώς αφήνει το πάθος του,
στην αμμουδιά του ονείρου

Πέρθα Καλέμη

Άννα Φαχαντίδου,
μια Πρωτομαγιά

Μάης

πιάστηκε επ'αυτοφώρω,
να κλέβει την παράσταση στου χρόνου το τοπίο
Άνθισε μέσα σε κήπους και σε αγρούς,
με συνεργό τον ήλιο
Άνθισε μέσα στις καρδιές,
εκείνων που γυρεύουνε ισότητα και δίκιο
Μα άνθισε και στων παιδιών
τα απαλά τα χέρια,
που πήραν και τον έπλεξαν
χρωματιστό στεφάνι!
Η ομορφιά του,
παραμένει ασύλληπτη...

Σοφία Μαρωνίδη

στον απόηχο

Συγυρίζω τα ίχνη του κόσμου
κάτω από το δέρμα.
Κανείς δεν πρόκειται να καταλάβει
τι κόπο κάνω να τα έχω όλα τακτοποιημένα.
Κοιτάνε και κρίνουν.
Κρίνουν και δίχως να κοιτάνε.
Είναι της μόδας οι κρίσεις,
αρκεί να έχεις κάτι να πεις.
Μαρία Ανδρεαδέλλη

άνεργος Ποιητής

Η ανακοίνωση στις πρωινές εφημερίδες έγραφε
Άνεργος ποιητής προσφέρει
παντός είδους εργασία
Προσφέρονται
Όμορφες λέξεις
Για έρωτες σε εκκρεμότητα
Ομαλή προσσελήνωση σε σκοτάδι
Όνειρα από χαρτί ή μέταλλο
Ταξίδια που αναμένουν
Άγουρα νιάτα που λένε να μεστώσουν
Βυθοί θαλάσσης με κοράλλια
Αντιμισθία
Η ελάχιστη
Αλλά σίγουρα
Νερό κι ένα τεμάχιο άρτου
Μαρία Ιωάννου

Αθηνά Ντόκα

έρωτα

Έρωτα όσο δειλά τα πρώτα βήματά σου
τόσο αθέριευτα είναι κι ανίκητα τα χίλια κύματά σου
Ψηλά μας ανεβάζεις με κέρινα φτερά
ως του ουρανού την πιο λαμπρή πλευρά
Tον ήλιο κόντρα κοιτάς κατάματα
μα η χαρά σου μετρά πετάγματα
αν τον πλησιάσεις πολύ κοντά
αυτή η κάψα του θα σου διαλύσει τα σωθικά

Μια κορυφή που την γευόμαστε μόνο για λίγο
σε μαγικό χαλί τον μέγα έρωτα αντικρίζω
όμορφη, μεθυστική κάθε στιγμή μαζί σου
όποιος τολμάει να δοκιμάσει απ’ το κρασί σου
Όση καμένη γη αφήνεις στη φυγή σου
τόση κι η δύναμη της λάβας στην αρχή σου
σαν διάττοντας αστέρας της αβύσσου
μεγάλη η λάμψη της μικρής, μικρής ζωής σου

Ελένη Λουκά

Μαρία Σάντα
πανδαισία

ο Μέγας

Μια μετάνοια πριν το θάνατο,
σκοινί δεμένο καλά στα παραπτώματά μου.
Εγώ ο μέγας οδηγητής, ταπεινής μητρικής καταγωγής.
Μια μορφή που θα φέρει τον κόσμο στα όρια,
τραβώντας κάθε επιλογή, κάθε σκέψη μέσα στην προκατάληψη.
Μια ζωή που θα οδηγήσει στην πιο καθοριστική άλωση,
βάζοντας τους ανθρώπους στην πιο απότομη τροχιά.
Με χέρια ματωμένα αφήνω το σύθαμπο να αλλάξει την ιστορία,
να μου δώσει συγχωροχάρτι, άφεση αμαρτιών,
κάνοντάς με έναν επίτιμο άγιο.
Μαρία Νικολάου

μια χαραμάδα ήλιο θέλει ο χρόνος

Ροντέλο

Μια χαραμάδα ήλιο θέλει ο χρόνος
για να φιλάει το φως το πρόσωπό σου.
Αέρα απ’ τη βεντάλια των ματιώ(ν) σου
κι ελπίδα απ’ το μέλλον θέλει ο πόνος.
Νυχτόημερα κι αν σε κυκλώνει ο φθόνος
κι αν τ’ άδικο τυλίγει το πλευρό σου,
μια χαραμάδα ήλιο θέλει ο χρόνος
για να φιλάει το φως το πρόσωπό σου.
Στη μοίρα του καθείς οδεύει μόνος
κι ως μάγεψέ με τ’ άστρο το δικό σου
σύντροφος στη ζωή μου τ’ όνειρό σου.
Τείχη σκοτάδι , ερείπια κυκλώνος.
Μια χαραμάδα ήλιο θέλει ο χρόνος.

Πάνος Κουμπούρας

Φανή-Μαρία Παναγόπουλου,
σταγόνες ανθρώπου στα νερά της Ηπείρου

τα ποτάμια τραβούν τον δρόμο τους

Τα ποτάμια τραβούν τον δρόμο τους
με σύνεση
με διάρκεια
με υπομονή.
Τα ποτάμια τραβούν τον δρόμο τους
χωρίς διλήμματα
που ακυρώνουν τη σκέψη
και απαθανατίζουν
την άγνοια των καιρών.
Τα ποτάμια τραβούν τον δρόμο τους
μ’ ένα τραγούδι ελπίδας
κολλημένο
στα υδάτινα χείλη τους.

Τα ποτάμια τραβούν τον δρόμο τους.
Ένας καθρέφτης
αποκαλύπτει την παρουσία μας
σε αυτή
την επωάζουσα διαδρομή.

Χρήστος Θ. Παπαγεωργίου

Δήμος Χλωπτσιούδης

το καλοκαίρι...

Στέγνωσε, σκίστηκε απ’ τη δίψα η γη,
το καλοκαίρι μέστωσε...
το φίδι δεν χωράει ανάμεσα απ’ τα στάχυα.
Μύρισε ο αέρας σαν ζεστό ψωμί,
λίγη λαχτάρα, εκείνη των παιδιών κι όνειρα να ’χα...

Θα φέρει λέω το σύννεφο χρυσή βροχή,
που την καρδιά μου θα γεμίσει με αγάπη.
Και απ’ την ανέμη του παραμυθιού η κόκκινη κλωστή,
θα ξεκλειδώσει λόγια και φιλιά
απ’ το ντουλάπι.
Να σκορπιστούν στον άνεμο σαν γιασεμιά,
σαν μεθυσμένα νυχτολούλουδα πίσω από το φράχτη.
Και ‘μεις να γινούμε σαν και τότε δυο παιδιά,
να τραγουδάμε την ζωή που είναι να ‘ρθει.

Σοφία Ντούπη

βίωμα πρώτου μεγέθους

Εισπνοή.
Εκπνοή.
Τα πράγματα είναι απλά.
Μετασχηματισμός
δεν χωρά σε ορθές πράξεις
μονάχα στο όνειρο.

Ο εναρμόνιος τύπος της αλήθειας
ξένους παράγοντες δεν λογαριάζει,
οι αιώνιες φύσεις απαιτούν δικαιοσύνη στο ισοζύγιο.
Αναθήματα σε καιρό ειρηνικό
οι ψυχές δεν γίνονται.
Τάνια Βουδούρη

το άγγιγμα

Μοιάζει θαρρείς η νύχτα, με πέπλο που σκεπάζει
τον κόσμο, όλη την πλάση και τους καληνυχτά.
Και σαν κοντεύει η ώρα, η πιο ευλογημένη,
να βγει ο ήλιος ’κεί ψηλά και να χαμογελά,
Τότε θα νιώσεις μια χαρά, μια απέραντη γαλήνη,
γιατί το χέρι του Θεού, ξανά σε ακουμπά.
Ελπινίκη Τσέλιου

Βενετία Χατζέλλη,
το άνθος

Πάψτε, ποιητές,
μην περιγράφετε άλλο τα ρόδα.
Κάντε τα να ανθίσουν.
Δήμος Χλωπτσιούδης

Μεταξία Φωτίου,
πεταλούδες

φτου ξελευτερία

Απ' τα καλοκαίρια κρατώ γλυκά
τα λευκά καμπαναριά
τις θαλασσοδαρμένες βάρκες
που τις λέγαν "άη Νικόλα"
ξέγνοιαστα γέλια από τους μαθητές
και τρανταχτές φωνές των νιων μανάδων
που βλέπαν τα βλαστάρια τους να ξεπετάγονται.
Τα καλοκαίρια με γεύση από κύλισμα στο γρασίδι
και άμμο ανάμεσα στα δάχτυλα του ποδιού.
Το φρέσκο παγωτό του κυρ Βασίλη
πάνω στο σαραβαλάκι του να φωνάζει : "Παγωτά"
Τ' αξέχαστα τα καλοκαίρια τα παιδικά
γεμάτα βασιλικό νοτισμένο στην αυλή του Αγίου Συμεών
στην Κουλμπάρα.
Μυρίζαν οι εσπερινοί δροσάτη φρεσκάδα
κι η μάνα έτρεμε να μη λερώσω το καλό φουστάνι.
Απ΄ τα καλοκαίρια κρατώ αγκαλιά τις θύμησες.
Τα ξεφαντώματα μες τα σοκάκια στο Κιόσκι.
Και τις φωνές
"Φτου ξελευτερία για όλους"
Ειρήνη Γεροντάρα

Παντελής Κάτσινος

λέξεων μετα-ποίηση

Έλα να συλλαβίσουμε μαζί
τις λέξεις που απωλέσανε
ψιλές, δασείες και περισπωμένες,
εθελοντικής αυτοχειρίας κι εμείς συνωμότες
προκρούστειας απαιδ(ε)ίας·
και μες των λέξεων τη φθορά,
φθαρμένοι να οικοδομηθούμε,
με λόγο υπαινικτικό, φιλεύσπλαχνα ποιητικό
(να σώσουμε αν προλάβουμε
ξέροντας πως τα πολλά, χαμένα).
Με σπασμένο φτερά σα γλάροι,
ας ανοίξουμε κοχύλια χίλια,
Ελλάδα αχ!
(η πιο δικιά μας Λέξη)`
ας γίνει μέτρο μας η Ουτοπία,
ότι η πτώση πτήση θα γενεί
μέσα στων λέξεων την μετα-Ποίηση.
Ευγενία Βογιατζή

Φεγγάρι είναι ο ήλιος μου σφαλίζει μου τα μάτια
γιατί την νύχτα ξαγρυπνώ στου νου τα μονοπάτια
Όφου παντέρμη ομορφιά απού ΄χει το φεγγάρι
μελάνι στάζει η καρδιά στης πένας το δοξάρι
Μάχη Τζουγανάκη

Ελίνα Σταμπουλή,
ο χορός των βράχων

αλάτι

Αλάτι,
Κόκκοι διάφανοι που στραφταλίζουν
όπως τα διαμάντια.
Σωρός που λιάζεται πάνω στα βράχια
κι ο αέρας κουβαλά μια ιδιαίτερη μυρωδιά.
Ιώδιο.
Πόσες ώρες κάθομαι εδώ
και το μυαλό μου ταξιδεύει.
Τα μάτια χαμένα στο λευκό των βράχων
κι εγκλωβισμένο το κορμί να το φυσά μια δροσιά.
Τούτη την ώρα γεννιέται η πραγματικότητα.
Αυτή τη στιγμή γνωρίζω μια αλήθεια.
Αλήθεια διάφανη, καθαρή.
Κι είμαι ευτυχής.
Τώρα πια σβήνει η μορφή μου,
χάνεται καθώς το σκοτάδι σκεπάζει το τοπίο.
Στα βράχια κάθομαι ακόμα
και βλέπω τη λάμψη που το πλήθος αγνοεί.
Αγγελική Μανίτη

Η γραμμή των οριζόντων

Πάμε να φύγουμε από δω
δεν μας αντέχει αυτός ο τόπος,
πάμε, όπου το βλέμμα φτάνει
να βρούμε τη γραμμή των οριζόντων
που μπλε κι αέρινο γαλάζιο συναντιούνται.
Πάμε στον ουρανό να κολυμπήσουμε
να μας κερνάει ο ήλιος φως ολημερίς,
τη θάλασσα να πιούμε
κρασί ευωδιαστό μ' αρμύρα.
Εκεί που τα σκοτάδια γίναν χίμαιρες
κι η νύχτα δεν τολμάει να πλησιάσει.
Έλα και μην αργείς
για θα τελειώσει τ' όνειρο
κι η θλίψη θα με ζώσει
γι' αυτά που γύρεψα εδώ
κι ακόμα δεν τα βρήκα.
Έλα, τώρα που ξέφυγε ο νους
και δεν ακούει κανόνες,
Έλα, και δεν υπάρχουν σύννεφα
μόνο αυτό
κι εμείς οι επιβάτες.
Χάρης Αγγελογιάννης

Άννα Ρουμελιώτη

Κυματάκι θαλασσινό
Φιλά τον ήλιο
Το νου ξεπλένει
Ασημίνα Αθανασιάδου

αιώνιο καταφύγιο

Εδώ ειπώθηκαν και έγιναν τόσα πολλά. Από ένα αγνό σ’
αγαπώ ως ένα αμετάκλητο χωρίζουμε, από ένα αθώο φιλί ως
τον απόλυτο έρωτα, από ένα ταξίδι της λησμονιάς ως αυτό
της ανάμνησης.
Χαράζουμε κάθε φορά τη δική μας ιστορία. Μας περιβάλλει το κλίμα των εποχών και των ανθρώπων που τις συνόδεψαν. Άλλοτε ήταν ψυχρό και με κλάματα, άλλοτε ήταν
καλοκαίρι και χέρι-χέρι με τα κοντομάνικα δίνονταν όρκοι
που δε θα έσπαγαν ποτέ, άλλοτε η μοναξιά κυριαρχούσε και
άλλοτε καθώς τα φύλλα έπεφταν υποτάσσονταν οι ψυχές και
τα σώματα και αφήνονταν στη συγκίνηση της στιγμής.
Όλοι έχουμε ζήσει εκεί, σ’ ένα τέτοιο μέρος… ή υπήρξαμε
περαστικοί κι ακόμα σταματάμε για να θυμηθούμε ή να ξεχάσουμε, να γελάσουμε ή να κλάψουμε δυνατά.
Βρίσκουμε καταφύγιο, ονειρευόμαστε, χαλαρώνουμε, αγχωνόμαστε… τα πάντα. Είναι το κατάλληλο μέρος για να
έρθουμε πιο κοντά στις δυνάμεις και στις αδυναμίες μας, πιο
κοντά στον αληθινό εαυτό μας.
Πόπη Κλειδαρά

μεσοκαλόκαιρο

Δεν είμαι παρά
ένας κόκκος άμμου

Βασίλης Πανδής

Βάνια Σύρμου,
χώρα Σερίφου

ξημέρωμα

Στις απαρχές του φωτός, λίγο πριν ο ήλιος ξημερώσει ανατέλλει
η μορφή σου. Εκεί που δύει η ανάμνηση, εκεί που καταφεύγει η
στιγμή στην άβυσσο, θαλπωρή βρίσκω στην αγκάλη σου.
Όλοι οι λόγοι που μας χωρίσανε, ξάφνου χάνονται στην αναζήτηση
στο παρελθόν όταν αγαπήσαμε. Εγώ εσένα. Η αφορμή την αιτία.
Ο φόβος την ελπίδα.
Μέχρι ο ήλιος να αγγίξει τις πτυχές μας.
Τις εσώτερες κρυψώνες του εαυτού
που οι δυο ανακαλύψαμε. Όταν το σκοτάδι νικήσαμε.
Νίκος Βαρδάκας

Ευθύμιος-Ραφαήλ Αγγελής,
αιγαιοπελαγίτικο λιμάνι

μες σ’ αυτή τη βάρκα

Είναι αυτό που μου είχαν πει:
"Συγγνώμη, αλλά είσαι μόνη στη βάρκα".
Δεν υπάρχει νερό γύρω μου, ούτε αλάτι.
Εδώ, στο απατηλά απύθμενο δωμάτιο,
όπου οι θαλασσινές σκιές
ξεθωριάζουν στους τοίχους
εδώ, όπου η βάρκα λικνίζεται
απαλά στο πάτωμα
και τα σύννεφα επιπλέουν στο ταβάνι

εδώ, όπου ο ουρανός στρέφεται στη νύχτα
και οι τοίχοι πλησιάζουν
όλο και πιο κοντά μου

εδώ, όπου η παρατημένη βάρκα με το ένα κουπί
είναι μη αξιόπλοη και πρέπει
να κολυμπήσω για τη ζωή μου
πριν πλημμυρίσει το δωμάτιο
η παλίρροια του πρωινού.

Βασιλική Δραγούνη

Δήμος Χλωπτσιούδης

Ιούλιος

Όταν το βλέμμα στρέφει
Στου τραίνου τα γυάλινα παραθύρια
Τα μάτια του στέκονται στην αντανάκλασή του
Και το γυαλί που τον καθρεφτίζει
Το πράσινο φανερώνει
Και βουνά και όρη
Όχι πια ξερά, όχι πια καμμένα
Όχι πια γυμνά, και καπνισμένα…

Και ξανακοιτάει
Με το χέρι στο κούτελο τον ήλιο χαιρετάει
Και ξανακοιτά:
Οι δέντρινοι γίγαντες χορεύουν με τον αέρα
Ιτιές λευκόσαρκες και ελιές θαμνώδεις
Το καλοκαίρι οσφραίνονται μέσα στη νιότη τους
Αντλώντας δύναμη στους αιώνες ν’ αντέξουν
Την άγρια συνύπαρξη με τους ανθρώπους
Αντώνης Σταμίρης

Ξεκινάς από εκεί που σταματάς
πάντα αυτό κάνεις
όσο γυρίζει ο χρόνος στα ρολόγια
και λες: “όλα θ’ αλλάξουν”

Όμως ποτέ δεν το κάνεις
Μένεις πάντα στα ίδια
Βλέπεις τον ίδιο ωκεανό
το ίδιο ηλιοβασίλεμα
τα ίδια ψηλά βουνά
Δεν θ’ αλλάξει ποτέ αυτή η εικόνα;

Κι όμως η εικόνα αλλάζει μόνη της
Τα κύματα γίνονται γαλήνια
Το ηλιοβασίλεμα αχνοσβήνει
Τα βουνά χάνονται στην ομίχλη
Τα δέντρα χάνουν τα φύλλα τους
Κάποια τα κόβουν οι άνθρωποι
Όλα αλλάζουν
Μόνο τα δικό σου βλέμμα
τα βλέπει όλα ίδια
Γιατί εκεί κοιμήθηκες
Εκεί έκλεισες τα μάτια σου
και δεν τα άνοιξες ξανά…

Δράκου Παναγιώτα

Άννα Φαχαντίδου,
κάνουμε αυτό που μας αναλογεί;

παλάτι στην άμμο

Θα χτίσω παλάτι στην άμμο να σε κατοικήσω,
να υπάρχεις εντός μου,
βασίλισσα ενός ακατοίκητου έρωτα να σε χρίσω,
και θα ’ρχεσαι μετά να το γκρεμίζεις
παλίρροια του φεγγαριού, κύμα στ’ ανεμοβόρι,
μα κάτι θα μείνει και πάλι
στην ακρογιαλιά π’ αγαπηθήκαμε,
που αγαπηθήκανε χιλιάδες φορές,
και χτίσανε άλλες τόσες μυριάδες
παλάτια όνειρα ερωτικά απλωμένα στο ήλιο
με λάβαρο υψωμένο μιαν αγάπη,
μα κάτι θα μείνει, να το ταξιδέψει
η θάλασσα ένα κύκλο άμμο, βότσαλο, χώμα κι πέτρα,
απ’ τον βυθό της, ως τον βυθό του γαλάζιου,
ως τ’ απάτητα βουνά, μέχρι να καταλάβεις τελικά
πως η αγάπη ορίζει το τέλος την αρχή τ’ ανθρώπου.
Οδυσσέας Νασιόπουλος

Λαμπρινή Λιάτσου

Κανείς δεν ξέρει πώς περνάν οι νύχτες μου
οι αγκαλιές οι δανεικές που με κρατούν
κοφτές ανάσες
παθιασμένα αγγίγματα
Όχι φιλιά, κείνα τα φύλαξα
μόνο για σένα.
Θυμάσαι;
το τελευταίο δειλινό στο ακροθαλάσσι
Θυμάσαι;
Κανείς δεν ξέρει πώς περνάν οι νύχτες μου
μονάχα εκείνο το μαύρο τριαντάφυλλο.
Σμαραγδή Μητροπούλου

θλιμμένος Ιούλιος

Θλιμμένος Ιούλιος,
με απανθρακωμένα τα αισθήματα
κι ένα διαρκές πένθος
να τυλίγει πνιγηρά την ψυχή.
Θρηνείς τ' ανείπωτα.
Γοερός ο κλαυθμός.
Αδημονείς την ανάσταση
των ψυχών που χάθηκαν άδικα
στην πύρινη λαίλαπα
στο Μάτι της αναισχυντίας.
Ελένη Ιωάννου

το βαλς της επιβίωσης

Πεταλούδα στο τρίγωνο του ώμου σου
Κάθισα
Στον αδάμαστο παλμό της φλέβας του λαιμού
Παράγονται χυμοί και η μυρωδιά σου
Χρόνους οκτώ
Ακίνητη. Το βελούδινό μου ίσα το 'νιωθες
Καμιά φορά
Τεντώνω τα φτερά να καθυστερήσω
Τη διαδικασία
Της απολίθωσης
Κέλλυ Διλβόη

Μαρία Σάντα,
πανδαισία

φεγγάρι η ανάσα μου

Δος μου το χέρι σου να ανέβω στην αστερένια την σκεπή
να φτάσω μέχρι το φεγγάρι η ανάσα μου για να κοπεί

Μην μου χαρίσεις πλούτη, ιδέες, όνειρα δίχως τελειωμό
Θέλω οι ψυχές μας να ανταμώσουν στου φεγγαριού τον πηγαιμό
Την αγκαλιά σου άνοιξε μου να φτάσω εκεί που με φυλάς
Και να στολίσω, να γεμίσω χίλια καλούδια της καρδιάς
Μόνο στα μάτια σου να βλέπω, να καθρεπτίζεται το φως
Του φεγγαριού χρυσό ασκέρι, να αισθάνομαι μοναδικός

Να μην μας νοιάζει πότε ο ήλιος θα ’ρθει να κάνει αλλαγή
Εμείς της νύχτας ιχνηλάτες ψάχνουμε ήχους στην σιωπή
Μαίρη Αϊβαζή Ζάγορα

ορειβασία

Είναι το φρύγανο πάνω στο βουνό που μυρίζει
Το μελισσόχορτο και το θυμάρι
Λίγα αγριολούλουδα
Και ένας αέρας κρατερός που θάλλει
ώστε ν’ απορείς με την ομορφιά αυτού του τόπου.
Έφη Αντωνίου

Άννα Ρουμελιώτη

Περσείδες

Κάτω από το Αυγουστιάτικο φεγγάρι πάρθηκαν όρκοι πριν
ακόμα καλά καλά ξημερώσει και μακριά από τον υπόλοιπο
κόσμο. Τα αστέρια έλουζαν με το φως τους την ατμόσφαιρα
και διαπερνούσαν το σκοτεινό δωμάτιο δημιουργώντας σκιές.
Εποχή που τα αστέρια αποφασίζουν να πέσουν βοηθώντας
τους ανθρώπους και δημιουργώντας τους ελπίδες. Ευχές που
παίρνουν σάρκα και οστά σαν πανάρχαιες προσευχές ψελλίζονται από όσους επιθυμούν και λαχταρούν κάτι στη ζωή τους
που δεν έχουν. Εκείνη την ημέρα όμως βλέποντας τα αστέρια
να πέφτουν εγώ δεν ευχήθηκα τίποτα, γιατί κρατούσα ήδη
την ευχή μου στην αγκαλιά μου τόσο σφιχτά σαν να πάλευα
με το χρόνο… παρόλο που ήξερα ότι οι ευχές του Αυγούστου
τελειώνουν… μόλις έρθει το Φθινόπωρο.
Ζένια Σοφία

Μιλτιάδης Ντόβας,
ηλιοβασίλεμα στη Ζάκυνθο

Μήνας Αύγουστος
Στο απόγειο θέρος
Άλκιμος έρως
Ασημίνα Αθανασιάδου

αυγουστιάτικη πανσέληνος

Ξημερώνει.
Ο ήλιος αρχίζει να ξεδιπλώνει δειλά
τα φωτεινά ακροδάχτυλά του.

Κι εγώ…
Καρτερώ την αυγουστιάτικη πανσέληνο∙
το τελευταίο χάδι του θερινού ονείρου
για ν’ αγκαλιάσει τρυφερά
τις στιγμές που κράτησα
σαν πολύτιμο φυλαχτό
μέσα στα στήθη μου.

Καρτερώ την αυγουστιάτικη πανσέληνο∙
το τελευταίο κοχύλι θαλασσινής κατάκτησης
για να μου ψιθυρίσει μελωδικά
ιστορίες για ανεκπλήρωτους έρωτες
και φθινοπωρινά ανταμώματα.
Καρτερώ την αυγουστιάτικη πανσέληνο∙
την τελευταία σπίθα ελπίδας
για να λούσει με λίγη χρυσόσκονη
τις ζωές που ανθίζουν σαν όαση
μέσα στις ξεχασμένες ερήμους.

Μαρία Θωμάδη

Βάνια Σύρμου,
παλιό λιμάνι Ναυπάκτου

Αύγουστε, κάθε φορά που ξεψυχάς

Κατέβηκες λιγωμένος αργόσυρτα, ένιωσα το χάδι σου, ήλιε κόκκινε.
Τα έχεις ζήσει όλα και είσαι γεμάτος.
Ελαφρύ, αυτάρεσκο μειδίαμα στο στρογγυλό σου πρόσωπο,
της ευτυχίας και του κορεσμού.
Ψάχνω. Ψάχνω. Αύγουστε.

Δεν θα προλάβω, ο ήλιος σου δύει βιαστικά. Οι υποσχέσεις σου μισές,
σαν του ασκόνταφτου εραστή.
Και εγώ τρέχω πίσω σου με την ματιά της αγωνίας και της προσμονής.
Το βήμα σου σίγουρο, η ανάσα σου ζεστή.
Στο ανάκλινδρο της μέθεξης άπλωσες το κορμί σου, προδότη.
Δεν έχεις ανάγκη κανέναν τώρα.
Ούτε εμένα. Ούτε τον απήρυνο χρόνο.
Είσαι εδώ και φεύγεις.
Και σε νοσταλγώ. Και σε μισώ. Και σε ικετεύω.
Τόσο ανυποψίαστα αλαζόνας- τόσο αγνός διεφθαρμένος.
Σε θρηνώ όσο σε βλέπω.
Σαν ξεψυχήσεις ελευθερώνομαι και ανάλαφρα πατώ.

Αλεξάνδρα Παυλίδη

Κωνσταντίνα-Μυρτώ Γεωργαντά,
Fractal

το χουνέρι

Με είχε λιβακώσει απ’ τα μεσημέρια
ο λεγάμενος να του ετοιμάσω τα ρούχα
του. Μια θηκιαστή κατέβασε μέχρι ν’ αποφασίσει τι θα βάλει. Εγώ έλιωνα πάνω απ’ το
σίδερο κι εκείνος μούλιαζε με τις ώρες στο καυτό
νερό. Οι υδρατμοί έφταναν μέχρι έξω, στον καθρέφτη του σαλονιού.
Μπορούσα και να κάνω κι αλλιώς; Θα με στόλιζε με μπινελίκια. Εδέησε και βγήκε κάποια στιγμή
ο κόμης απ’ το μπάνιο κι αφού έριξε έναν τόνο Όλντ
Σπάις αράδιασε τα σιδερωμένα στο κρεβάτι. Τ’ ανακάτεψε κι αποφάσισε επιτέλους να βάλει στενό παντελόνι κι ένα λουλουδάτο πουκάμισο, σαν λελές.
Έκανε την χωρίστρα αλφαδιά στο πλάι και με την
φαβορίτα ντουράτα, άνοιξε την εξώπορτα.
«Δεν με ξέρεις καλά εμένα» είπα από μέσα μου.
Κατέβασα το σίδερο απ’ το τραπέζι, μην αρπάξει η
κουβέρτα που έστρωνα για το σιδέρωμα. Έριξα νερό
στα μούτρα μου, έβαλα ένα μαντήλι κατακέφαλα, τσουρούφλιζε βλέπεις η ζέστη και τον ακολούθησα.
Εκείνος έστριψε στη Γάτσου δεξιά και τότε άκουσα χαχανητά. Κοίταξα με τεντωμένο το ’να μάτι, τ’ άλλο πίσω απ’
το δέντρο. Τον περίμενε η Φιλιώ η ζωντοχήρα, ήρθε και σ’
εμένα να την ράψω, αλλά μετά που τη γνώρισα το μόνο που
ήθελα ήταν να της ράψω τα σάβανα.
Λίνα Βαλετοπούλου

Αύγουστος

Η Αγγελική δεχόταν συγχαρητήρια και εκδηλώσεις θαυμασμού
από το κοινό που είχε κατακλύσει την γκαλερί. Φώτα, φλας και κάμερες ήταν στραμμένα όλα πάνω της, η επιτυχία ήταν τεράστια.
Πριν τρία χρόνια τελείωσε τη σχολή καλών τεχνών και με επίμονη
προτροπή των καθηγητών της, συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στο
Παρίσι, το κέντρο των τεχνών.
Το ταλέντο η αισθητική, οι υπέροχες γραμμές, το νέο αφαιρετικό
λιτό ύφος, είχαν ταράξει τα νερά της σύγχρονης ζωγραφικής.
Εφημερίδες, λογοτεχνικά περιοδικά τηλεοπτικές εκπομπές φιλοξενούσαν εξαίσιες κριτικές.
Σε όλες τις συνεντεύξεις δεν ξεχνούσε ποτέ τον παππού της. “Καρτερικά περίμενα κάθε Αύγουστο, να περάσω λίγες μέρες ζωγραφίζοντας μαζί του. Εκείνος μου έμαθε τις σκιές την αφαίρεση, τη λιτή
γραμμή, πώς να βλέπω τις εικόνες, πώς επιδρά το συναίσθημα.
Παππού, πώς ζωγραφίζω το νερό; “μούσκεψε τα δάκτυλα σου και
άφησε τα απαλά στο χαρτί, θα το νιώσεις πώς” μου έλεγε τρυφερά.
Σε ευχαριστώ παππού”.
Όταν επέστρεψε στο ξενοδοχείο παρέλαβε ένα δέμα.
Πάνω στο κρεβάτι και μέχρι το πρωί κοιτούσε συγκινημένη όλα
τα σχέδια, ζωγραφιές, κάθε Αυγούστου που είχε ζωγραφίσει με τον
παππού της.
Σχολαστικά τα είχε συγκεντρώσει εκείνος και της τα είχε αποστείλει με τις ευχές του. Σε ευχαριστώ Παππού!
Λουκάς Καρνέσης

Ραφαέλλα Μαρίνου,
Internity

η θάλασσα μέσα του

Μια θάλασσα απέραντη, βαθυγάλαζη και κρυσταλλένια με βότσαλα
ολόλευκα σαν περιστέρια ήταν η τελευταία εικόνα που θέλησε να
πάρει μαζί του, κλείνοντας τα βλέφαρά του και κρατώντας την μέσα
στην ψυχή του σαν πολύτιμο φυλαχτό. Αμέσως μετά ξενιτεύτηκε σε
μια χώρα που έμελλε να γίνει γι’ αυτόν κομμάτι της ζωής του, το
μέρος όπου δούλεψε, παντρεύτηκε και έκανε τη δική του οικογένεια.
Ωστόσο, τόπος του δεν έγινε ποτέ. Ποτέ του δεν ένιωσε εκεί το φλογερό άγγιγμα του ήλιου μήτε το απαλό χάδι της θάλασσας. Στο πρόσωπό του ένιωθε μόνο τις ριπές του παγωμένου ανέμου και τη μελαγχολία της βροχής.
Πενήντα ολόκληρα χρόνια πέρασαν από τη μέρα εκείνη που τούτη
εδώ η θάλασσα έγινε γλυκόπικρη ανάμνηση μέσα του. Και τώρα
στέκει πάλι εδώ μπροστά της και ο χρόνος μοιάζει σαν να μην κύλησε
λεπτό και ας έχει γεμίσει βαθιές ρυτίδες το πρόσωπό του και ας έχουν
γίνει τα χέρια του μια χέρσα, άνυδρη γη. Η θάλασσα που αγάπησε
δεν έχει αλλάξει διόλου. Στέκει εμπρός του νέα, ορμητική και δυνατή,
δροσερή και κρυστάλλινη όπως τότε. Την κοιτάζει χωρίς να κλείσει
αυτή τη φορά τα βλέφαρά του, αναπνέει βαθιά την αλμύρα και το
οξυγόνο της και η μόνη του λαχτάρα είναι να μπορούσε το χρόνο να
γυρίσει πίσω.
Παρασκευή-Χριστίνα Αντωνίου

Δημήτρης Σταθόπουλος,
θαλασσογραφία

μετά θάνατον

Χάθηκες. Με στοιχειώνουν άυπνες
νύχτες, γεμάτες με ψήγματα απ’ τον
αέρα σου να τριγυρίζουν μέσα κι έξω
απ’ τις ανάσες μου. Κοιτάζω το άδειο
σπίτι, λείπεις από κάθε γωνιά του.
Μυαλό και καρδιά παλεύουν με την
απεραντοσύνη του σύμπαντος, δε χωράνε μέσα του πια. Δεν χωρά ο νους
τον αποχωρισμό μήτε η καρδιά αυτοθέλητα ξεχνά. Διώχνω τη λογική
κι έρχομαι στο χρόνο δίπλα ικέτης,
μήπως συγχωρέσει το προπατορικό
αμάρτημα και γυρίσει τα ρολόγια
πίσω, να προσκυνήσω μια τελευταία
φορά τα θαλερά σου μάτια. Κλείνω
τις σκέψεις μου, τις κάνω χάρισμα
στον Κόσμο μήπως τάχα μου κάπου
τις συναντήσεις…
Κώστας Θερμογιάννης

εντευκτήριο

Ήξεις αφήξεις σε σταθμό ταχείας αμαξοστοιχίας.
Λιλιπούτειες συζητήσεις σε
μικρόσωμα μονόπρακτα και θεατρικά δρώμενα
Σφύζουσα δύναμη με περιλούζει
ψάχνοντας απελπιστικά τη χαμένη πίστη
Κρεολή η αίσθηση της δυαδικότητας
Άπιαστο το όνειρο της μοναδικότητας σου
Κοιτάω τα μισογεμάτα πολυκαιρισμένα βαγόνια
ψάχνοντας τον ίσκιο σου περιμετρικά
Αύγουστος μήνας
Χλωμή η πανσέληνος
Ζωγραφίζω κυψέλες στα τζάμια με το φως της σελήνης
Με τη χροιά της φωνής σου
Το πέπλο της μοναξιάς
που λούζει με πόθο την ψυχή μου
Και η τσιγγάνα καρδιά ταξιδεύει
Επιβιβάζεται, κάθεται, φορτώνει δισάκι συγκινήσεων
Επόμενος σταθμός
Το γέρμα του αυγουστιάτικου ήλιου
Ακένωτος ο προορισμός
στην Ουράνια δρόσο
Επωμίδα η ερωτευμένη αστροφεγγιά...
Σοφία Σκλείδα

κάθε Σεπτέμβρη

Το φως λιγόστευε
Τα κύματα έσβηναν μόνα
στην έρημη ακτή
Ο ήλιος κρυβόταν πίσω απ' τα σύννεφα
Οι γλάροι χαμήλωναν τις πτήσεις τους
Τα αποδημητικά πουλιά ξεκινούσαν
το ταξίδι τους για τις ζεστές χώρες,
μα σαν σπουργίτι
έπρεπε να υπομείνει τον χειμώνα
Ήξερε ότι έχει φτάσει το φθινόπωρο
Ξεκίνησε βροχή,
κρύωνε κάτω απ' τον γκρίζο ουρανό
Πέταξε στη φωλιά του,
άνοιξε τις φτερούγες του
και έκλεισε μέσα τα παιδιά του
Είχε μάθει πια πως μόνο έτσι
μπορεί να πολεμήσει τη μοίρα

Νίκος Σουβατζής

Αθηνά Ντόκα

αποκαλόκαιρο

Αποκαλόκαιρο και τρυγημένο στέκει το αμπέλι κάτω απ’ τον ήλιο.
Μέσα Σεπτέμβρη κι αναρωτιέμαι τι είδος μήνυμα μπορώ να στείλω;
Εκεί στα ξένα που μόνη είσαι και μια απόκριση μου περιμένεις.
Εκεί που δίχως χάδι και αλμυρό φιλί, τόσο καιρό, μακριά μου μένεις.

Έλα ψύχη μου πίσω, δεν βαστώ, ο ήλιος του Σεπτέμβρη δεν μου φτάνει.
τη δύναμη δεν έχει και τη φλόγα, την τόση μοναξιά μου να ζεστάνει.

Αποκαλόκαιρο νωρίς βραδιάζει κι ένας χειμώνας περιμένει στη γωνία
σαν πρωτοβρόχι, το δάκρυ στάζει υγρή και μολυβένια αγωνία
φυσά τ' αγέρι μυρωμένο, χλιαρό κι αλμύρα τριβελίζει το μυαλό μου
πώς έφυγε κι αυτό το καλοκαίρι; Σαν άμμος γλίστρησε και χάθηκε. μικρό μου.
Έλα ψύχη μου πίσω δεν βαστώ, ο ήλιος του Σεπτέμβρη δεν μου φτάνει,
την δύναμη δεν έχει και τη φλόγα, την τόση μοναξιά μου να ζεστάνει.

Ελένη Κουτούφαρη Σέττα

Μαρία Σάντα,
ψαροκάϊκα

μετά την καταιγίδα

Πώς καθαρίζει ο ουρανός
μετά την καταιγίδα
κι ο μόνος ήχος που ακούς,
το φύσημα του ανέμου
στα καλάμια
Το ύστερο το πράσινο
πώς ξεθωριάζει
κι όλος ο κάμπος
ντύνεται το κίτρινο
Έλα, αγάπη μου
Έλα

Βασίλης Πανδής

ως πότε;

Ω! Δειλινό Ω! Φεγγάρι
ως πότε θα σας κυνηγώ;
Ως πότε θα αποζητώ
μαζί σας να ονειρευτώ;

Λευκοί ανθοί ευωδιαστοί
της ψυχής η πηγή.
Αθόρυβοι έρωτες φλογεροί
του πόθου σας το κρασί.

Πώς να μείνω μακριά σας,
με τι θα λυτρωθώ;
Πώς να πω το σ' αγαπώ
δίχως την καρδιά σας να γρικώ;
Ω! Δειλινό! Ω! Φεγγάρι
δεν θα πάψω να σας αναζητώ
ακόμη και όταν θα βρεθώ
σε κόσμο άγνωρο και μακρινό.

Θεόδωρος Μαντάς

Σοφία Κορινιώτη,
φθιονοπωρινά φρούτα

η πορτοκαλιά

Ένιωσε ένα ρίγος να την διαπερνά καθώς τον είδε να έρχεται. Για μια
ακόμα φορά θα την ψηλαφούσε με τα τραχιά του χέρια από άκρη σε
άκρη. Να σιγουρευτεί πως είναι καλά, υγιής, ευτυχισμένη. Ιεροτελεστικά
θα έφτανε στα άκρα της, με αργές και απαλές κινήσεις θα έκοβε τον
καρπό της να τον γευτεί στην αγκαλιά της. Θα έβλεπε τον χυμό των
φρούτων της να φιλούν το στόμα του. Να δραπετεύουν και να συνεχίζουν
τη δροσιστική τους πορεία στο λαιμό του, για να χαθούν στις άγνωστες
πτυχές του στιβαρού κορμιού που επιδέξια κάλυπταν τα ρούχα του. Τέλος,
ξεδιψασμένος πλέον, θα την κοιτούσε με λατρεία και θα απομακρύνονταν
με την υπόσχεση στο βλέμμα πως θα ξανάρθει…
Σάρα Αικατερίνη Παπαδάκη

θρυαλλίδα δροσιάς

Στις χαράδρες του νου
Σάτυροι πίνουν
Το αίμα του αμπελιού.
Αισθάνεσαι το άρωμα;
Tου κισσού το χαμόγελο;
Ερωτικό έρεβος
Κατοκωχή και μανία.
Διακρίνω
Ένα βλέμμα με ξόμπλι πόνου
Και μοναξιάς αντάρα.
Όσα σε έγειραν
Τα σήκωσες μόνος.
Λένε η ζωή μάς σπρώχνει
Αναπόδραστα
Αλάθητα...
Όμως μια ξέρα στη ρότα
Μια σταγόνα στο δάκρυ του νούφαρου
Κι οι βοριάδες παύουν ν’ ασθμαίνουν.
Θέλω να με αγγίξεις
Στη σπηλιά των ατέρμονων ονείρων
Στο καθρέφτισμα του πόνου
Στη γλύκα της απρόσμενης σαΐτας
Θερμή θρυαλλίδα δροσιάς.
Αριάδνη Πορφυρίου

Παναγιώτης Γκούβερης,
διά ταύτα

Φθινοπωρινό φιλί
Γεύσης σταφυλιού
Γλυκού Σεπτέμβρη

Ασημίνα Αθανασιάδου

φεστιβάλ βιβλίου

Απομεσήμερο κίνησα με τη μαμά για το κέντρο της Αθήνας.
Πρώτος μας σταθμός το Θησείο. Θαυμάζουμε την αρχαία
αγορά και φτάνουμε στο Μοναστηράκι. Αντικρίζουμε το γιουσουρούμ στην πλατεία Αβησσυνίας.
Ανηφορίζουμε προς την Βουλή. Με δέος παρακολουθούμε το
τελετουργικό της αλλαγής φρουράς. Δάκρυα συγκίνησης κυλούν
από τα μάτια μας. Πιο πέρα η ματιά καρφώνεται στο πανό που
έγραφε για το φεστιβάλ βιβλίου που λάμβανε χώρα στο Ζάππειο
Μέγαρο.
- Θες, γιέ μου, να πάμε στο φεστιβάλ;
- Αμέ, μανούλα. Θα μου πάρεις βιβλία;
- Ό,τι θέλει το αγόρι μου., απαντά και με σφίγγει στην αγκαλιά
της.
Επισκεφτήκαμε τα περισσότερα περίπτερα. Ο Δον Κιχώτης,
οι τρεις σωματοφύλακες, ο μικρός πρίγκιπας ήταν όλοι εκεί. Σούρουπο επιστρέφουμε στο σπίτι. Με πήρε ο ύπνος αγκαλιά με τα
παραμύθια.
Το τηλεφώνημα από τον εκδοτικό οίκο με χαροποιεί. Το απόγευμα θα παρουσιάσω το καινούργιο μου παραμύθι στην έκθεση
βιβλίου. Τριάντα χρόνια πέρασαν από τον δημιουργικό περίπατο
με την μαμά. Έφτασε η στιγμή που θα επαναλαμβάναμε την ιστορική βόλτα κρατώντας αυτήν την φορά εγώ το χέρι της με την ελπίδα να θυμηθεί το θήλασμα της γνώσης που όλα αυτά τα χρόνια
μου μετέφερε. Σε ευχαριστώ μάνα και ας μην καταλαβαίνεις. Ώρα
να ξεκινήσουμε.
Χρόνης Τσιριγώτης

τα μεσημέρια που ’χασες

Να ’σαι πιτσιρικάς και μετά από το σχολείο να βρίσκεις ζεστό φαγητό κι έπειτα να διαβάζεις στα γρήγορα
και να πηγαίνεις για παιχνίδι με την παρέα, εκτός από
τις Τετάρτες που έπρεπε να πάρεις στα χέρια σου το
αγαπημένο περιοδικό από το ίδιο πάντα περίπτερο, από
την ίδια πάντα διαδρομή.
Στη γειτονιά εκείνα τα μεσημέρια είχε ησυχία κι οι
γείτονες, πάντα ίδιοι κι αυτοί, δεν μπαινόβγαιναν και
σπάνια θα έβρισκες κανέναν να τριγυρνάει, τα μεσημέρια
ήταν ιερά....
Τώρα όλα αυτά τα έχεις μακρινά κι οι γείτονες, οι
περισσότεροι, βρίσκονται σ’ άλλη γειτονιά.
Το περίπτερο το έχουν ξηλώσει κι απ’ τη σταθερή
σου διαδρομή λείπει το μεγάλο πεύκο στο παρατημένο
οικόπεδο που τώρα έχει γίνει πολυκατοικία.
Τα μεσημέρια μοιάζουν ίδια, όμως εσύ ξέρεις πως
είναι διαφορετικά.
Ποτέ δεν θα ξανάρθουν τα μεσημέρια που αγάπησες,
θα είναι πάντα ''τα μεσημέρια πού ’χασες''...
Νίκος Νασόπουλος

Δήμος Οδυσσέας,
ισημερία

μικρή αγγελία

Πώληση ακινήτου: Πωλείται μονοκατοικία πλήρης ανακαινισμένων
αισθημάτων, 60 τ.μ. στη φθινοπωρινή βροχή (Κέντρο), λόγω δυσανεξίας
στο συναίσθημα.
Τιμή πώλησης: ένα τίποτα για όσους διαθέτουν ομπρέλα από σιδηροπαγές σκυρόδεμα. Δεχόμενες
και δόσεις απ’ το μέλλον.
Έτος κατασκευής: αιχμάλωτο στο χρόνο.
Κύριοι χώροι: σαλόνι (μάζεψε σκόνη ο καναπές/λουστράρισμα θέλει
ο μπουφές/ήπιαμε όλο το βερμούτ),
τραπεζαρία (αχνίζει το αρνάκι στο ταψί/δακρύζει ο σοβάς την Κυριακή/πήραμε γράμμα από την Κύπρο),
κουζίνα (το χαμομήλι βράζει στην γκαζιέρα/τον πήρε ο ύπνος στην
μπερζέρα/μια φρυγανιά για τον παππού),
1 υπνοδωμάτιο (τα τζάμια ραγίζουν οι σκιές/νότια ντουβάρια από
σουβλιές/μαμά, μου πήρε την κουβέρτα),
1 μπάνιο (αλεύκαντες μορφές στους ρουμπινέδες/λαδώσαμε ξανά
τους μεντεσέδες/μακάρι να είχαμε ντουζιέρα).
Βοηθητικοί χώροι: κελάρι (στριμώχνονται στη σκάλα οι φωνές/πλημμύρισε το σακί με τις φακές/ έλα να παίξουμε κρυφτό).
Μεσιτικό γραφείο: Searching for rainy memories
Κωδικός Ακινήτου: 2019-drops
Λίλια Κυρίτση

Μάχη Τζουγανάκη

Έλα να σου δείξω τι όμορφη είναι η ζωή
Φυτεμένη, λες από πόθο, φόβο, θυμό, τέρψη
μίσος ή ένστικτο
στις γερές λεκάνες των γυναικών
στολισμένες με το κίτρινο του ύπερου
κάποιου άνθους ανοιξιάτικου
και το κόκκινο
ενός ρόδου χτυπημένο από κεραυνό
Έλα! να σου δείξω τι όμορφα γλιστρά η ζωή
έξω από το γέλιο ενός μωρού
όχι μακριά από το σάλπισμα του πατέρα
και το χέρι της μητέρας
Έλα!
και θα αφαιρέσω από το ποίημα
όλα που βαραίνουν την εικόνα
γιατί… τι σημασία έχουν οι αιτίες
παρά η ίδια η ζωή
φυτεμένη σε στέρεες λεκάνες γυναικών
που βαφτίζεται στην αλμύρα της θάλασσας
μοιράζοντας ομορφιά και χρέος;

Ασημίνα Λαμπράκου

συνάντηση

Θα με βρεις σε δρόμο πολύβουο
Να βαδίζω αργά, πολύ αργά˙
Το πλήθος θα βιάζεται να προλάβει
Και ’γω, θα βραδύνω το βήμα μου
Για να γευτώ τη στιγμή˙
Πολύτιμη γουλιά η στιγμή˙
Ακριβοθώρητη η εικόνα˙
Αναγέννηση η ανάσα.
Θα έρθεις δίπλα μου χωρίς λόγια˙
Οι λέξεις κροταλίζουν ˙
Θα σε νιώσω, θα με νιώσεις
Και αργά, όμως σε πλήρη εγρήγορση
Θα πορευτούμε.
Πόπη Πασχαλίδου

ζωή με σύμφωνα και φωνήεντα

Η περιπέτεια ξεκινάει. Εκεί, στη νυχτερινή πόλη. Μέσα από κάποιες σελίδες. Μέσα από τις ράγες της πλοκής. Τραμ το βιβλίο στο
χέρι, και με ταξιδεύει σε δρόμους που μου διάλεξε. Μετρό, και μου
γνωρίζει τούνελ που εκείνο συναντά στις διαδρομές των λέξεων. Σε
κάθε σταθμό αλλάζει κεφάλαιο. Ήρωες και αντιήρωες μπαινοβγαίνουν
στα βαγόνια. Τρισδιάστατο το βιβλίο σε μια πόλη που δεν κοιμάται.
Ακούγονται από τα μεγάφωνα οι διάλογοι. Αντηχούν μελαγχολικά
στις σκοτεινές στοές. Στις φωτισμένες αποβάθρες ζωντανεύουν. Τρέχουν τα γράμματα πάνω στις φωτεινές επιγραφές. Για να κοινωνήσουν
το βιβλίο οι διαφορετικοί. Όσοι δεν ακούνε τη φωνή του σαν εμένα.
Ιερά οδός η ηδονή των λέξεων. Συναισθήματα με κατακλύζουν.
Μαγεία με τυλίγει.
Το όνειρο στην πόλη στολίζεται σύμφωνα και φωνήεντα.
Φράσεις και προτάσεις με παίρνουν από το χέρι.
Η αρχαία πόλη ερωτεύεται το χρώμα. Κι άλλο χρώμα.
Αποχρώσεις θαρραλέες.
Σαν ουράνιο τόξο μετά τη βροχή.
Στις γωνιές της νύχτας κουρνιάζουν δειλά οι νυχτερίδες.
Πουλιά της άνοιξης λαλούν.
Σαν να χαράζει στη μία το πρωί.
Σαν ν' ανθίζει λουλούδι στη μοναδική γλάστρα της αυλής.
Σαν να γεννιέται το πρώτο μωρό της νέας μέρας.

Η παθιασμένη δύναμη του βιβλίου. Σε μια πόλη με ψυχή αιώνων.
Χριστίνα Θέμα

Ραφαέλλα Μαρίνου,
Υδάτινη γεωμετρία

Σοφία Κορινιώτη ,
ορεινή ομορφιά

Οκτώβρης

Με χάρη στροβιλίζονται και πέφτουν
με το βοριά, πολύχρωμα τα φύλλα.
Χρωματιστά τα δώρα του Οκτώβρη
κυδώνια κίτρινα και κόκκινα τα μήλα.

Χωράφια θα οργώσει και θα σπείρει.
Με μούστο και κρασί θα μας μεθύσει.
Κι αν σιγανή βροχούλα θα μας στείλει
χρυσάνθεμα τους κήπους θα γεμίσει.
Μεταξία Φωτίου

Δημήτρης Τούλιος,
ο σπορέας

σπόρος και ρίζες

Θαυμάζω ρίζες της ύλης, έχουν δεν έχουν ψυχή
Τις ορατές και αόρατες ρίζες, ανείπωτα
Δεν γνωρίζω τη μήτρα του σύμπαντος
Ξέρω σαν μάγος μετατρέπει το κάτι σε τίποτα
Μάλλον η ρίζα από σπόρο του τίποτα φύτρωσε
Το "μάλλον" μυστικό διαρκώς θ' απομένει
Αυτή η αναγκαία πηγή της στιγμής
Αυτή η στιγμιαία ανάγκη πηγής
Αν ο σπόρος είναι θεός, θεός και η ρίζα
Ο άνθρωπος ημίθεος, στο σπέρμα στη μήτρα

Έντμοντ-Ανδρέας Σαλβάρης
απόδοση: Ηλίας Τσέχος

κλέφτρα σπόρων

Είναι που περιμένεις κάποιες αποφάσεις κι όλο σκέφτεσαι:
Μήπως; Κι ύστερα: Μπα, ένα παιχνίδι είναι κι αυτό… Είναι
καιροί που «κάποιοι» δοκιμάζουν τις αντοχές των ανθρώπων
σε πολλά επίπεδα. Και προκύπτουν παράξενες παρατάσεις. Συνήθως δεν συμβαίνει τίποτα που να ξυπνήσει στους ανθρώπους
ενθουσιασμό. Όμως εγώ εδώ και χρόνια, κάθε χειμώνα νοικιάζω
έναν «μικρό πράσινο τάφο» μια έκφραση ενός παλιού φίλου
ποιητή. Κάθε χειμώνα θάβω με αγάπη σπόρους ποίησης κλεμμένους από τους εξεγερμένους ανθρώπους των πολιτειών, σπόρους χρωμάτων και συναισθημάτων κλεμμένους από τους συχνούς επισκέπτες κάποιων καφενείων που τάχα περνούν από
κει έτσι για έναν καφέ ή για να πουν μια καλημέρα κι όλο ξεχνούν κάτω από τα κεντημένα τραπεζομάντιλα καταθέσεις ψυχής γεμάτες πάθος για ελευθερία και ομορφιά. Νοικιάζω τάφο
μόνο για τις κρύες μέρες του χειμώνα, μη μου κακοπάθουν οι
σπόροι και κλείνω συμβόλαιο μέχρι το Μάιο. Τώρα αυτές τις
μέρες, βιαστικά χώνω λαθραία τους τελευταίους σπόρους, έριξα
μέσα και μερικούς βολβούς λίλιουμ. Η έγερση του Μάη προβλέπεται αβάσταχτη, ονειρική, ενθουσιώδης .
Και σε τέτοιους καιρούς μου αρέσει να υπογράφω ως Κλέφτρα Σπόρων Ποίησης.
Αθηνά Τσάκαλου

πορτρέτο

Ζωγράφισες
την ύπαρξή της.
Ανθοδέσμη
από τρία φύλλα συκιάς
να γλυκαίνουν το νερό
με το γάλα τους,
η μάνα σου.
Στη μέση
τρία κρινάκια ευωδιαστά,
η ανάσα της.

Κι άφησες την έννοια της
να πνίγεται
μες το φαρδύ ποτήρι
της ενηλικίωσής σου.
Λούση Βουτά

Μάχη Τζουγανάκη

οι μορφές μου

Ο χρόνος έχει αλλάξει. Αλλά εγώ κινούμαι σε παρόμοια τροχιά με
τις προηγούμενες. Ακολουθώ το μονοπάτι μου, αυτό που έχει χαραχτεί
αιώνες τώρα, ξεκινώντας σε μιαν εποχή όπου ο τρόμος και η μαγεία
ήταν η ιστορία της ανθρωπότητας. Τότε ήσουν απλά αυτός που σου
έλεγαν να είσαι. Έκανες ό,τι έπρεπε να κάνεις για να ζήσεις εσύ και η
φυλή σου. Σκότωνες για να τραφείς, για να θρέψεις τους δικούς σου,
αλλά και για να εξαφανίσεις τις εχθρικές φατρίες.
Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Οι άνθρωποι έχουν πάρει τα ηνία.
Σταδιακά, έφτιαξαν όπλα και οχυρά. Ανέπτυξαν την τεχνολογία και
την επιστήμη τους. Βρήκαν τρόπους για να αντισταθούν.
Γιατί αυτοί είναι που θέλουμε πιο πολύ από όλους. Οι άνθρωποι.
Η βασική μας τροφή. Ο κύριος αντίπαλός μας πια.
Κινούμαι σε παρόμοια τροχιά όπως κάνουμε αιώνες τώρα. Ακολουθώ το αίμα. Όμως, είμαι υποχρεωμένος να μεταβάλλομαι. Να
προσαρμόζομαι. Αλλάζω μορφή συχνά, κάθε χρόνο είμαι κάποιος
άλλος. Κάθε χρόνο είμαι κάτι άλλο.
Πέρσι ήμουν ένας λύκος ανάμεσά τους.
Φέτος θα είμαι μια νυχτερίδα στα σπίτια τους.
Δεν γλιτώνεις από εμάς, Άνθρωπε. Είμαστε παντού, καλεσμένοι σε
κάθε δείπνο. Κι εσύ το πρώτο και το τελευταίο πιάτο που θα σερβιριστεί.
Παναγιώτης-Αναστάσιος Κομνηνός

Στην χούφτα μου έχω όνειρα στο σώμα έχω κεντίδια
κι απ’ της καρδιάς μου το κεντρί κρέμονται τα στολίδια
Είναι αετός η σκέψη μου κι αγρίμι η ψυχή μου
και δεν θωρώ καμιά φορά ποια είν’ η διαδρομή μου
Μάχη Τζουγανάκη

φθινόπωρο

Δεν θ΄ αφήσει να το τυλίξει
η μελαγχολία.
Η μουντάδα δεν θα θολώσει
τα μάτια.
Θα τα κρατήσει ορθάνοιχτα
στις άκρες των γκρεμών τους
ακινητοποιώντας το δάκρυ.
Θ΄ αφήσει να εισχωρήσει
από την κρυφή του πόρτα
λίγο κελάηδισμα πουλιών
λίγο αεράκι απαντοχής.

Έτσι καθώς θα διαβαίνει
μοναχό του το φθινόπωρο
με δίχως δάκρυ
για τα πεσμένα φύλλα του
με δίχως ντροπή
για τη γύμνια των κλαδιών του
αυτό το πρωί δεν θ’ αφήσει
να το μουσκέψουν οι βροχές του.

Νάνσυ Δανέλη

Ασημίνα Λαμπράκου,
Ροντιόν

Μάχη Τζουγανάκη

Βράδυ. Το σκοτάδι γλυκό. Μια σκιά αχνοφαίνεται. Καπνός. Παντού
καπνός. Στο αριστερό της χέρι κρατά ένα αναμμένο τσιγάρο. Όλα κλειστά. Ο καπνός μάταια ψάχνει διέξοδο. Στη μέση του δωματίου ίσα που
ξεχωρίζει ένα σκαλιστό ολοστρόγγυλο τραπέζι. Στο κέντρο του ένας
αναμμένος φακός. Το λευκό φως του, αναμιγνύεται με τον καπνό του
τσιγάρου και οι φιγούρες εναλλάσσονται η μία πίσω από την άλλη, σχηματίζοντας περίεργα σχήματα.
Ξαφνικά ένας μικρός δράκος με κομμένη ανάσα κυνηγά μια πεταλούδα, για να παίξει μαζί της. Εκείνη ίσως για πρώτη φορά, φοβάται για
τη ζωή της, νομίζοντας ότι θέλει να την παγιδεύσει.
Το κυνηγητό συνεχίζεται ώσπου η πεταλούδα τρυπώνει σε ένα γκρίζο
σύννεφο. Ο δράκος χάνει τα ίχνη της και σα μικρό παιδί βάζει τα
κλάματα. Και να που ξεπροβάλλει ο ήλιος για να τον παρηγορήσει.
Καθώς παρακολουθεί σιωπηλή, ένα δάκρυ κυλά και σβήνει το μισοτελειωμένο της τσιγάρο.
Κλαίει, δίχως να ξέρει το γιατί. Και να σου, η πεταλούδα που βγαίνει
από την κρυψώνα της και αρχίζει να πετά και πάλι ανέμελα. Με το που
την βλέπει, της χαμογελά. Απλώνει τα χέρια της για να την πιάσει. Από
το φόβο και την ταραχή της, χάνει τις αισθήσεις της και πέφτει κάτω λιπόθυμη. Απαλά, τη σηκώνει, την κρατάει στη χούφτα της και κάτι της
ψιθυρίζει.
Η πολύχρωμη πεταλούδα ανακτά τις δυνάμεις της, πετώντας και πάλι
χαρούμενη.
Ξημερώνει. Πίσω από το γκρίζο σύννεφο ίσα που αχνοφαίνεται ο
ήλιος. Πιο φωτεινός και λαμπερός από ποτέ, στέλνοντας το δικό του μήνυμα: «Ζήσε, Νιώσε, Χαμογέλα».
Βάσω Καρλή

Αντώνης Ψαρουδάκης,
second world war

μέρες αργυραμοιβών

Στέρεψαν οι στέρνες,
τα νερά στα ξεροπήγαδα
ήλιοι νεκροί και αργυραμοιβοί σφαγμένοι.
Δεν είναι το φως που με τους ίσκιους
μας κάνει να μιλάμε.
Είναι οι μέρες των ατελείωτων βροχών,
οι μέρες των πετρωμένων υποσχέσεων.

Οι κάμαρες στα τείχη της πόλης,
ολοένα και στενεύουν∙
πληθαίνουν στους τοίχους οι γραμμές,
όταν φυλακισμένοι της χρεοκοπίας σημειώνουμε
αρχαίες μέρες και θάλασσα με ναυαγούς,
παιδιά με άρρωστα κουπιά.

Έξω εκεί στις ορφανές πλατείες
ζητιάνοι και αφέντες.
Έξω από τις κάμαρες του κυβερνείου το πουθενά,
το τίποτα και μια λουλουδιασμένη στράτα.
Κάθετοι βράχοι φύονται ανάμεσα στους κήπους.
Μα, κάθε βράχος και μια υπομονή
κι ένας κρυμμένος ήλιος.

Ελευθερία Θάνογλου

Δήμος Χλωπτσιούδης

Εγέρασα και μάζεψα το θάνατο φωνάζω
λέω ντου έλα να με βρεις και μπλιο δεν σε δικάζω
Μα είναι κάτι στην ψυχή που μέσα μου σπαράζει
παιδί έχω στο στήθος μου που την ζωή θηλάζει
Μάχη τζουγανάκη

Νοέμβρης

Ανέτειλε ο Νοέμβρης αβίαστος απ’ τον φθινοπωρινό, ψεύτη ήλιο,
που τάζει χρυσάφι.
Αναποφάσιστος.
Το σκέφτεται ο καιρός να βρέξει.
Η μόνη αλήθεια της εποχής.
Χωρίς φανφάρες κι ουράνια τόξα.
Φτάνουν τ’ ανθισμένα χρυσάνθεμα
κι όλες οι αποχρώσεις του κίτρινου και του κόκκινου
στα πεισμωμένα φύλλα.
Ή του καφέ στα πεσμένα,
που τραβολογάει ο άνεμος δεξιά κι αριστερά,
σαν χαρταετούς με κομμένη καλούμπα σε χαμηλές πτήσεις.
(Αν κι αυτοί ταιριάζουν σ’ άλλη μάλλον εποχή!)
Ο Νοέμβρης!
Nα περιμένει αυτό, που δεν έρχεται
και ν’ αποχαιρετάει αυτό, που δεν ήρθε.

Ο Νοέμβρης!
Που στέκεται στη μέση και τραβάει πότε από δω και πότε από κει.
Παραπαίοντας γι αυτό, που δεν ξέρει.
Την ομαλή του πτώση στα πεσμένα φύλλα.
Τη νάρκη του στην αγκαλιά του χειμώνα.
Προδιαγεγραμμένη η μοίρα του…
N’ ανήκει στο ψέμα του Φθινοπώρου,
ενώ το «Είναι» του ουρλιάζει Χειμώνας!

Κική Γκόβαρη

Άννα Ρουμελιώτη

η ταχύτητα της καταιγίδας

Αντίστοιχη της κυκλοθυμίας μου.
Όλα γύρω ένας αέναος ανεμοστρόβιλος
ανθρωπίνων σκέψεων και σχέσεων.
Ταχυπαλμία.

Σταμάτα την ταινία ένα λεπτό.
Να βγάλω μόνο μια φωτογραφία.
Είναι τόσο όμορφα εδώ.
Εδώ που όλα είναι σταματημένα.
Εδώ που απέναντι έχω εσένα.
Και έχω χρόνο μια ανάσα να πάρω.
Να γευτώ και τη δική σου ανάσα.
Κι όταν μπλεχτούν αρκετά οι αύρες μας,
και αφομοιώσω λίγη από την ηρεμία σου,
Προχώρα την ταινία.
Και πιάσε χαρτί και μολύβι.
Έτσι, παραδοσιακά.
Να γράψουμε το σενάριο μαζί.

Ευτυχία Σίντου

Τάσος Μιχαηλίδης
melanchoholic

ελεύθεροι ήρωες

7 Νοεμβρίου 1866. Τράβηξε προσεκτικά την καρέκλα μπροστά του. Έκατσε στο γραφείο βγάζοντας από το πρώτο συρτάρι
μια κιτρινισμένη κόλλα αλληλογραφίας. Βούτηξε την πένα του
στο μελανοδοχείο και άρχισε να γράφει. Όλα ήταν ξεκάθαρα
πια. Οι δυνάμεις των Κρητών εξασθενούσαν απ’ όλες τις πλευρές
και το μοναστήρι ήταν έτοιμο να πέσει στα χέρια των Τούρκων.
Η φλόγα τρεμόπαιξε στο καντήλι κάνοντας την εικόνα της
Παναγίας να θολώσει προς στιγμήν μπροστά του. Ταράχτηκε
ακόμα περισσότερο. Χάιδεψε τη μακριά του γενειάδα και αναστέναξε βαριά. Δεν μπορούσε να επιτρέψει αυτό που επρόκειτο
να συμβεί. Όσο περνούσε από το χέρι του το Αρκάδι θα χτυπούσε
πάντα περήφανο τις καμπάνες του ακόμα κι αν αυτό σήμαινε
πως έπρεπε να θυσιαστούν όλοι για χάρη της ελευθερίας.
Ο κύβος ερρίφθη. Θα ανατίναζε την πυριτιδαποθήκη παίρνοντας μαζί του στην αιωνιότητα όσες περισσότερες ελληνικές
ψυχές μπορούσε. Έκρυψε προσεκτικά το χαρτί της ομολογίας
του κάτω από το στρώμα και ξάπλωσε. Αύριο ξημέρωνε μια
σπουδαία μέρα. Μια μέρα που θα έμενε στην ιστορία των Κρητών
για πάντα.
Μαριάντζελα Ψωμαδέλλη

φθινόπωρο
Καθώς μονάχη περπατώ,
Το θλιμμένο ουρανό κοιτώ.
Και μου μοιάζει με καθρέφτης,
Της προσωπικότητάς μου κλέφτης!
Κίτρινα φύλλα σας πατώ
Μέσα στο διάβα μου κι εγώ.
Πατούν θαρρώ τα βήματά μου,
Τα περασμένα όνειρά μου!

Μα ξάφνου βλέπω ένα πουλί
Από ψηλά να κελαηδεί…
Κι ευφραίνεται η καρδιά μου,
Κι ευθύς γυρνώ στα όνειρά μου.
Στέλλα Δεναξά

Ιωάννης Κασσής,
πικρά θεμέλια

βροχή

Οι σταγόνες της βροχής
το τζάμι χτυπάνε,
σαν διαμάντια λαμπερά
που γλιστράνε.
Παράξενο άρωμα
το χώμα σκορπάει,
αθόρυβα στο δρόμο
το νερό κυλάει.
Τ’ ακούραστα έντομα
ρυθμικά βασανίζει,
στα ζωντανά χαμόχορτα
τη δροσιά χαρίζει.
Γίνεται αντάρα
παντού σκοτεινιάζει,
ο φόβος γελάει
και η μοναξιά τρομάζει.
Θάνος Καριάς

μέρες του Νοέμβρη

Είναι ήσυχες οι ώρες
του μεσημεριού
είναι όμορφες αν και υγρές
οι μέρες του Νοέμβρη.

Ο καπνός
από τις καμινάδες μαρτυρά
πως δεν έφυγε κανείς
εκτός από τα σύννεφα
που αλλάζουν χρώμα
και κινούνται βιαστικά
καθώς νυχτώνει γρήγορα.
Ερίνα Εσπιρίτου

εποχικό χρονικό

Σε τούτη της φθίσης το διάβα το ατελεύτητο αέναη ‘ναι και η εναλλαγή
του «τότε» με το «έπειτα»∙ το «τώρα» δεν υπάρχει -ούτε ποτέ υπήρξεκαν ως απειροελάχιστο κλάσμα στου χρόνου το ποτάμι: μια αυταπάτη
μόνο παραμυθητική τάχα πως τη ζωή σου ορίζεις –μέχρι να το ψελλίσεις,
έγινε ήδη παρελθόν, σαν της λέξης τον αντίλαλο που σβήνει αλλοιωμένος
σε επάλληλα φαράγγια, σαν τη σταγόνα του νερού, βρόχινου ή θαλασσινού, που πάνω σου κυλώντας φωλεύει μες το ρούχο σου ή αιχμαλωτίζεται
παντοτινά στης αμμουδιάς τους κόκκους. Ζυγιάζεται η ζήση σου ασθματικά μετεωριζόμενη ανάμεσα στις μνήμες αλλοτινών καιρών και στα παράτολμα όνειρα ενός μέλλοντος αίολου και αδιάγνωστου και μοιάζει
τούτη η πλάστιγγα σαν μια τραμπάλα νοητή έρμαιο αντίρροπων ανέμων.
Σε τέτοιον χορό λικνίζονται και αλληλοαναιρούνται οι μαύρες ρανίδες
της θλίψης, κόμποι αιμάτινοι πληγών από τη λεπίδα του ζόφου του χειμώνα, και οι έκπαγλες χαραγματιές φωτός και ευδαιμονίας ήλιου καλοκαιρινού και θαλασσών ελπίδας∙ και μεταξύ των συνωθούνται, μεσίτες
και μεσoλαβητές, μεταίχμια περιοδικών μεταβάσεων, η χαρμολύπη η
σεπτεμβριανή, προάγγελος του ψύχους και της νάρκης, και του Μαρτίου
το δειλό παιδιάστικο μειδίαμα, προανάκρουσμα των εξημμένων πόθων.
Όμοια εσύ παλεύεις να ισορροπείς σε γη τραχιά και ολισθηρή, ανάντη
και κατάντη, και διάστικτη από τα αιχμηρά βράχια της θύμησης και τις
χαίνουσες δολίνες των αβέβαιων προσδοκιών – μονάχο που σε ωφελεί
να μάθεις του χορευτή τα ζάλα τα επιδέξια, για να μπορέσεις στων
σκοπών τις αλλαγές να συνεχίζεις τον χορό, τους δακρυόεντες κομμούς
ή τους κώμους του Διονύσου να φέρεις ή να γλεντάς ισοβαρώς.
Σπύρος Ανδρουλάκης

Τίνα Μάμαλη,
Αναγκαίες Ψευδαισθήσεις

Οδυσσέας Δήμος
άνοιξη φθινόπωρο

προχώρα στο φως

Οχτάβα

Στου ήλιου τη θωριά τα μάτια σου κρυφτήκαν,
μια κλαίουσα ιτιά χαμήλωσε τους κλώνους,
τρομάξαν δυο πουλιά και στην καρδιά σου μπήκαν
να βρουν ζεστή φωλιά, που γαληνεύει πόνους.
Όνειρα κάθε αυγής πάλι αγκαλιά μάς βρήκαν
με χάδια υπομονής, πάντα μαζί για χρόνους.

Κλειστή σπηλιά η ζωή. Μα, εσύ, στο φως προχώρα.
Τα δύσκολα του χθες, να λες πως φύγαν τώρα.
Πάνος Κουμπούρας

αιώρηση

Ολόκληρη η εφηβεία μας
Σκέψεις ασθμαίνουσες και ανάγλυφα πρωινά
Ήλιος στα βλέφαρα, δάχτυλα στο τζάμι
Επίγευση ματαιότητας στα ματωμένα χείλη μιας ακόμα μέρας
Ο κόσμος προχωράει
Με υψωμένα χέρια προς τον ουρανό
Δυσκολία στην αναπνοή, περπατησιά ζαρκαδιού στη βροχή
Διαλύουμε και ξαναχτίζουμε τον κόσμο σε μία μόνο μέρα
Διαλέγοντας με προσοχή δαντελένια όνειρα
από δέντρα που κομίζουν την υφέρπουσα αγάπη μας
Ο κόσμος προχωράει
Με κοφτερές λεπίδες στις τσέπες του
Είναι ακόμα πολύ νωρίς για να μιλάμε για φεγγάρια
Είναι όμως πολύ αργά για να μιλάμε για ήλιους

Ο φυλλοβόλος άνεμος που αναστατώνει τα σπαρτά στο πέρασμά του
Μια βαθυκόκκινη αμαρτία να σιγοπλέει ανάμεσα στα κότζι
Το ανεπαίσθητο μειδίαμα των χειλιών σου
στη θέα ενός αδέσποτου φιλιού
Κι όμως
Θα ορκιζόμουν πως χθες άκουσα τον ερωδιό να κλαίει
και τη θάλασσα να με καλεί
Άννα-Ερατώ Γεωργαντά

το διαμάντι της ζωής

Χρόνια περιμένεις χωρίς να ξέρεις το τι. Ήσυχη κυλά η ζωή
σου, απλά χωρίς σκαμπανεβάσματα, με υπομονή σε αυτά που
εσύ απέκτησες. Χωρίς προσδοκίες άλλες, χωρίς ανησυχίες και
προβληματισμούς! Απλώς υπάρχεις εκεί, συμβιβασμένη μια ζωή!
Όμως η ζωή σε παρακολουθεί. Σαν ολοφώτεινο διαμάντι ενός
κρυμμένου θησαυρού λάμπει, σε δοκιμάζει, σε προκαλεί. Κι ο
δράκος, φρουρός άγρυπνος παρακολουθεί, κρύβοντας την παρουσία του, σκοτεινός και αθέατος εκεί. Το γνωρίζεις αυτό αλλά
η λάμψη η πύρινη του διαμαντιού σιγά σιγά, χρόνο τον χρόνο σε
διαπερνά και η επιθυμία νικά αυτό που χρόνια θαμμένο είχες πια.
Απόφαση οριστική, μαγική, σούρσιμο προσεχτικό, ο δράκος
έτοιμος είναι στο λεπτό. Κοντοζυγώνεις αποφασιστικά, μετά από
μηνών πάλη εσωτερικά. Και το διαμάντι προκαλεί, σε περιμένει
να φανείς. Και συ απλώνεις επιθυμία, ανάγκη, ευτυχία της στιγμής.
Το παίρνεις και φεύγεις στη στιγμή. Και ο δράκος; Εξακολουθεί
αθέατος και σκοτεινός να σε παρακολουθεί!
Σου επέτρεψε αυτό που φοβόσουν να σου συμβεί! Και τώρα τι
περιμένει, τι καραδοκεί; Το φως του διαμαντιού φως πανσελήνου
και αστραπής αστραφτερής. Το αγαπάς και το ποθείς! Δένεσαι
μαζί του, παίρνεις ζωή, νικάς τη λήθη, αφήνεσαι στη στιγμή!
Ο δράκος θα φανεί;
Νίκη Σκουτέρη

Άννα Ρουμελιώτη

φθινόπωρο

Παντού φύλλα κιτρινισμένα χλωμά πεσμένα κατάχαμα.
Δέντρα απογυμνωμένα, μελαγχολικά
διαθλούν την λύπη τους απλόχερα στη Φύση,
αλλά και στις καρδιές μας.
Μια Φύση που προσπαθεί μάταια να χαμογελάσει,
μα το χαμόγελό της στυφό.
Μια Φύση βουτηγμένη στο έρεβος της θλίψης,
στις συνιστώσες της αποσάθρωσης.
Μόνο κάποιες σταγόνες βροχής επιμένουν
να μεταγγίζουν μακάρια την ανάσα τους,
δίνοντάς της το φιλί της ζωής.

Κι εμείς εδώ σε απόλυτο συντονισμό μαζί της
να συνταιριάζουμε τη μελαγχολία μας
με το παράξενο νεφέλωμα των διαθέσεών της,
αδυνατώντας να ξεφύγουμε από τον αμείλικτο ιστό της.
Αυτή η μελαγχολική διάθεση του φθινοπώρου
ταιριάζει απόψε με τη δική μου.
περισσότερο γιατί η κορυφογραμμή της
τέμνει τον ορίζοντα της λύπης
που έχει φωλιάσει απρόσκλητα μέσα μου.

Φώτης Τρυφωνόπουλος

Αθηνά Ντόκα

ερινύες

Απρόσκλητες το κατώφλι
θα διαβούν
Επάνω να τις πεις
θα περιμένω
Το βήμα στη σκάλα
εναρκτήριος ήχος
του εφιάλτη
Θα περιμένω κι απόψε
ν' ακούσω
Δεν έχω κάτι να τις φιλέψω
Να τις πεις
Απρόσκλητες θα 'ρθουν
Μόνο πληγές
που στέρεψαν από αίμα
Αν θέλουν
μπορούν να ξύσουν
Δεν έχω άλλο κάτι
Να τις πεις
Παρά μόνο
μιας ατροφικής ψυχής
απομεινάρια
Αν θέλουν
την πείνα της λήθης
που αργεί κι απόψε
Γιάννης Ζαραμπούκας

εν απουσία

Ο πρώτος αποχωρισμός
Ανοίγει τους πόρους
Και έπειτα τα αισθάνεσαι όλα πιο πολύ
Δεν το γνωρίζεις ακόμα
μα τίποτα δεν είναι πια το ίδιο
Το πικρό πολύ
Το στιφό πολύ
Κάποιοι δεν το αντέχουν
και νεκρώνουν τους αισθητήρες
Μα τώρα χωρίς καρδιά
πως να γιορτάσεις την αναλγησία
Ιωάννα Παπανδρέου

Δήμος Χλωπτσιούδης

Δεκέμβρης

Σαν του Δεκέμβρη τη βροχή
ήρθε ο έρωτας σου να με βρει
ραγδαία, λυτρωτική
που την προσμένεις κι όμως αργεί.
Σαν του Δεκέμβρη τη βροχή
στίχο σε κάνω
να σε κοιτάζω, να σε κρατώ
να σε επαναλαμβάνω.

Σαν του Δεκέμβρη τη βροχή
- μάτια μου – που με ταξιδεύει
δος μου το χέρι σου
το φως του έρωτα, όλα τα ημερεύει.
Χρύσα Μαστοροδήμου

Μάχη Τζουγανάκη

κίνητρο για λίγους στίχους

Σκιά ηδονής αποσυνθέτει τους σπονδύλους μου,
μέσα μου στοίχειωσε σαν μοίρα ο πόθος.
Τρέμω, τρέμω την άχνη του ξημερώματος,
ποθώ, ποθώ τη λυτρωτική νύχτα.
Απροστάτευτη η συνείδησή μου
την παρασέρνει η παλίρροια της ωκεάνιας έκστασης.

Μεθυστικά κύματα ξεθυμαίνουν στις πλάτες μου,
πίσω μου ορθώνεται σαν βράχος η αδέσποτη ηθική μου.
Περπατώ στην ευρύχωρη στεριά,
τα πέλματα πυρώνουν
και σαν πυροβάτης θεατρικού σκηνικού
ξεδιψώ τους λογισμούς μου.
Χθόνια έκσταση κυκλώνει τις λέξεις μου,
γύρω μου αχνίζει σαν αγέρας η κραυγή.
Αδυνατώ, αδυνατώ να σηκώσω την πένα,
αγρυπνώ, αγρυπνώ στην απλωσιά της άδειας σελίδας.
Μήτε ο πόθος μού γεννά την έμπνευση,
μήτε η αυτοκαταστροφή ανοίγει νέο δρόμο.
Φαίνεται, σε λάθος δάχτυλα,
ο Θεός απόθεσε την πένα.

Ιωάννα Α. Αγγελή

Πάνος Ιατρίδης

σιωπηλός ιππότης

Κοίταξε γύρω σου, βουβέ ιππότη, και θα δεις,
πως η φτωχή καρδιά σου
μαζεύει τα σπιλωμένα κομμάτια της
χορεύοντας κάτω από τη βροχή
σαν ανθισμένη θάλασσα
που σπέρνει τις ζωές δυο ανθρώπων.
Με το πρόσωπο βαρύ από ευτυχία,
άγγιξε σιωπηλά τον ήχο
απ΄ τις κραυγές που ξεφωνίζουν αδιάκοπα
και το χρόνο που κινείται αμείωτα
απ΄ το πάντα του έρωτα.
Υποσχέσου πως
μπορείς τη λαλιά απ’ τα πληγωμένα χείλη της
να γιατρέψεις
και τον άνεμο να σκοτώσεις,
αιμόφυρτο στο ανέγγιχτο ποτάμι.
Προτού το άδικο γοργά κι αβίαστα
στη λάσπη φυτρώσει,
άρπαξε με ανδρεία γεμάτος τη γροθιά της,
γενναία φέρσου κι απερίσκεπτα κάν’ τη δικιά σου.
Ματίνα Δαραβάνη

Κώστας Θερμογιάννης

Τρίγωνα Κάλαντα

Παραμονές Χριστουγέννων. Όλα τα παιδιά ξεκινήσαμε για τα κάλαντα. Θα γυρίζαμε με γλυκά, καραμέλες, ξηρούς καρπούς και, κάποια χρήματα. Εκείνον τον καιρό τα χρήματα, μιας και έλειπαν από
όλους, δεν ήταν αυτοσκοπός. Είχαμε μάθει να ευχαριστιόμαστε τραγουδώντας απλώς τα κάλαντα!
Με τη φίλη μου τη Νικολέτα πήγαμε σε αρκετά σπίτια. Στο τελευταίο, μια νέα γυναίκα μας υποδέχτηκε χαμογελώντας εγκάρδια.
Μόλις τελειώσαμε το τραγούδι, εκείνη με χαμηλωμένο βλέμμα και
κάποια συστολή, προέταξε ένα μπολάκι. Πάρτε αυτές τις σταφίδες.
Λυπάμαι, που δεν έχω να σας δώσω κάτι άλλο. Εγώ, που δεν έτρωγα
τις σταφίδες, αμέσως αρνήθηκα. Η Νικολέτα όμως έσπευσε να τις
πάρει και να την ευχαριστήσει θερμά. Μας ευχήθηκε Καλά Χριστούγεννα!
Μόλις απομακρυνθήκαμε, η Νικολέτα, με μάτια βουρκωμένα, με
ρώτησε Πώς μπόρεσες να αρνηθείς έτσι, τόσο προσβλητικά, το κέρασμά της; Δεν είδες σε πόσο δύσκολη θέση ήταν; Δεν σου αρέσουν
οι σταφίδες; Ωραία, πάρ’ τες και πέταξέ τες μετά! Και, οργισμένη
όπως ήταν, άρχισε να πετάει τις σταφίδες στο δρόμο. Δεν μπόρεσα
να αρθρώσω λέξη. Συνειδητοποίησα πόσο απαίσια είχα φερθεί και
ένιωσα ντροπή.
Πενήντα χρόνια μετά κατάφερα όμως να μάθω να τρώω τις σταφίδες. Τα Χριστούγεννα έχουν άλλη γεύση∙ αληθινή γλύκα!
Ευαγγελία Στρατή

Νάνσυ Τρυφωνοπούλου

το κλείδωμα του χρόνου

Στο στέκι των ονείρων τις βραδιές,
η δόξα και ο χρόνος σε μπαλέτο.
Ζωγράφοι, μουσικοί και ποιητές
τσουγκρίζουν με κονιάκ και αμαρέτο.

Φευγάτοι στη γλυκιά ανεμελιά
τη μέρα τους αρχίζουν με ξενύχτι.
Γλιστρούν από της ώρας τη θηλιά
και πλέκουν τα ρολόγια τους σε δίχτυ.

Γουλιά, γουλιά, ρουφάνε τις στιγμές
με νότες ζωγραφίζουνε καράβια.
Κλειδώνουνε το χρόνο με μπογιές
και με τραγούδια για αγάπες και ναυάγια.

Με γκράφιτι στολίζουν το μπετόν,
πετούν κλωνάρια δάφνης στην ορχήστρα.
Νοθεύουν το παρόν με παρελθόν
και σπάνε την κλεψύδρα μπρος στην πίστα.
Χαρά Ρίζου

συμμετέχουν οι λογοτέχνες

Ιωάννα Α. Αγγελή | Ευθύμιος-Ραφαήλ Αγγελής | Χάρης Αγγελογιάννης
Ασημίνα Αθανασιάδου | Μαίρη Αϊβαζή Ζάγορα | Μαρία Ανδρεαδέλλη
Σπύρος Ανδρουλάκης | Έφη Αντωνίου | Παρασκευή-Χριστίνα Αντωνίου
Σοφία Ατσαλή | Όλγα Αχειμάστου | Πόλα Βακιρλή-Γιαννακοπούλου
Λίνα Βαλετοπούλου | Νίκος Βαρδάκας | Ελένη Αστερόσκονη Βασιλείου
Ευγενία Βογιατζή | Θοδωρής Βοριάς | Τάνια Βουδούρη | Λούση Βουτσά
Ειρήνη Γεροντάρα | Μαριάννα Γεωργακοπούλου | Άννα-Ερατώ Γεωργαντά
Ελένη-Χριστίνα Γκαμπούρα | Κική Γκόβαρη | Νάνσυ Δανέλη
Ματίνα Δαραβάνη | Στέλλα Δέδε | Στέλλα Δεναξά | Ειρήνη Δερμιτζάκη
Κέλλυ Διλβόη | Βασιλική Δραγούνη | Δράκου Παναγιώτα
Βίκυ Δρακουλαράκου | Ερίνα Εσπιρίτου | Αντώνιος Ευθυμίου
Γιάννης Ζαραμπούκας | Σοφία Ζένια | Ελευθερία Θάνογλου
Χριστίνα Θέμα | Κώστας Θερμογιάννης | Μαρία Θωμάδη | Ελένη Ιωάννου
Μαρία Ιωάννου | Γεωργία Καλαμαρά | Καλυψώ | Πέρθα Καλέμη
Ευτυχία Καπαρδέλη | Θάνος Καριάς | Βάσω Καρλή | Λουκάς Καρνέσης
Πόπη Κλειδαρά | Παπανγιώτης-Αναστάσιος Κομνηνός | Βίκη Κοσμοπούλου
Πάνος Κουμπούρας | Ελένη Κουτούφαρη-Σέττα | Βασιλική Κουτσανδριά
Λίλια Κυρίτση | Τάσος Κυρτάσογλου | Ασημίνα Λαμπράκου
Μάριος Λεβέντης | Λαμπρινή Λιάτσου | Ελένη Λουκά | Αγγελική Μανίτη
Θεόδωρος Μαντάς | Αγγελής Μαριανός | Σοφία Μαρωνίδη
Χρύσα Μαστοροδήμου | Σμαραγδή Μητροπούλου | Αντώνιος Μικελής
Οδυσσέας Νασιόπουλος | Νίκος Νασόπουλος | Μαρία Νικολάου
Βασιλική Νικοπούλου | Σοφία Ντούπη | Ευγενία Οικονομοπούλου
Απόστολος Παλιεράκης | Βαλεντίνα Παναγιωτόπουλου | Βασίλης Πανδής
Χρήστος Θ. Παπαγεωργίου | Σάρα-Αικατερίνη Παπαδάκη
Βαλεντίνα Παπαδημητράκη | Ρένια Παπαματθαίου | Ιωάννα Παπανδρέου
Πλούταρχος Πάστρας | Πόπη Πασχαλίδου | Αλεξάνδρα Παυλίδη
Άννα Πετράκη | Ιωάννα Πιτσιλλή | Αριάδνη Πορφυρίου | Χαρά Ρίζου
Έντμοντ-Ανδρέας Σαλβάρης | Ευτυχία Σίντου | Σοφία Σκλείδα
Νίκη Σκουτέρη | Νίκος Σουβατζής | Αντώνης Σταμίρης
Σταύρος Σταμπόγλης | Ελίνα Σταμπουλή | Ευαγγελία Στρατή
Μάχη Τζουγανάκη | Χρόνης Τσιριγώτης | Φώτης Τρυφωνόπουλος
Αθηνά Τσάκαλου | Παναγιώτης Τσακρής | Ελπινίκη Τσέλιου
Μεταξία Φωτίου | Δήμος Χλωπτσιούδης | Μαριάντζελα Ψωμαδέλλη

Αντώνιος Ευθυμίου,
θερινό όνειρο

συμμετέχουν οι εικαστικοί & φωτογράφοι

Ευθύμιος-Ραφαήλ Αγγελής | Σπύρος Γκικόπουλος | Παναγιώτης Γκούβερης
Αντώνιος Ευθυμίου | Ελευθερία Θάνογλου | Δήμητρα Θανοπούλου
Κώστας Θερμογιάννης | Πάνος Ιατρίδης | Αγγελική Ισχνοπούλου
Ελένη Ιωάννου | Παναγιώτα Καριοφύλλα | Ιωάννης Κασσής
Παντελής Κάτσινος | Κλεοπάτρα Κολοκύθα | Σοφία Κορινιώτη
Λαμπρινή Λιάτσου | Τίνα Μάμαλη | Ραφαέλλα Μαρίνου
Τάσος Μιχαηλίδης | Μιλτιάδης Ντόβας | Αθηνά Ντόκα | Δήμος Οδυσσέας
Φανή-Μαρία Παναγόπουλου | Ευθυμία Παπαχατζή | Ελένη Πατεράκη
Άννα Ρουμελιώτη | Μαρία Σάντα | Δημήτρης Σταθόπουλος
Ελίνα Σταμπουλή | Βάνια Σύρμου | Μάχη Τζουγανάκη
Δημήτρης Τούλιος | Νάνσυ Τρυφωνοπούλου | Φίλιππος Φιλίππου
Μεταξία Φωτίου | Βενετία Χατζέλλη | Άννα Φαχαντίδου
Δήμος Χλωπτσιούδης | Αντώνης Ψαρουδάκης

Δήμος Χλωπτσιούδης

Ελένη Πατεράκη,
η κοπέλα με το κόκκινο καπέλο

