
Κοινωνικό άσμα  

 

Τα μάγουλά τους ήταν δροσερά και τρυφερά 

Κι ίσως να τους τα είχαν φιλήσει για πρώτη φορά. 

Αν τους έβλεπες τις πλάτες, όταν τις γύριζαν 

Για να επιστρέψουν στο νεανική αγέλη, έδειχναν μεγαλύτεροι, 

Με τα παλτά ριγμένα πάνω σε καλοκαιρινά παντελόνια. 

Η φτώχεια τους έκανε να ξεχνάνε πως είναι βαρυχειμωνιά. 

Οι γάμπες στραβές κι οι γιακάδες ξηλωμένοι, ίδιοι 

Με τους μεγαλύτερους αδελφούς τους, κι ήδη απαξιωμένους 

Πολίτες. Αυτοί ωστόσο θα παραμείνουν για κανά δυο χρονάκια 

Εκτός συναγωνισμού. Τίποτα δεν μπορεί να σε προσβάλλει, 

Σε όποιον δεν μπορείς να τον αποτιμήσεις. Όσο και να το κάνουν 

Με τόση, απίστευτη φυσικότητα, άλλο τόσο προσφέρονται στη ζωή. 

Και η ζωή με τη σειρά της τους αποζητάει. Φαίνονται και είναι έτοιμοι! 

Ανταποδίδουν τα φιλιά, γεύονται το καινούριο. 

Φεύγουν μετά, ατσαλάκωτοι όπως ήρθαν. 

Επειδή όμως εμπιστεύονται απόλυτα αυτή τη ζωή 

Που τους αγαπάει όλους, 

Δίνουν όρκους γεμάτους ειλικρίνεια, υπόσχονται 

Ένα προσεχές μέλλον γεμάτο αγκαλιές αν όχι και φιλιά. 

Ποιος θα κάνει την επανάσταση-αν είναι να γίνει- 

Εκτός από αυτά τα παιδιά; Πέστε το: είναι 

Έτοιμα, 

Όλα με τον ίδιο τρόπο, έτσι όπως σε αγκαλιάζουν, 

Έτσι όπως σε φιλούν, με την ίδια μυρωδιά στα μάγουλα. 

Το πιστεύω τους όμως δεν θα θριαμβεύσει στον κόσμο. 

Ο κόσμος το έχει ήδη καταδικάσει στην αφάνεια. 

 

  

 



  

 

Ποιήματα του κόσμου 

 

Όλη μέρα δουλεύω σαν καλόγερος 

Και το βράδυ τριγυρνώ σαν παλιόγατος 

Που ψάχνει τον έρωτα… Θα κάνω πρόταση 

Στο Βατικανό να με αγιοποιήσει. 

Στην πραγματικότητα απαντώ στην απάτη 

Με την πραότητα. Βλέπω με το μάτι 

Μιας εικόνας τους υπευθύνους του λιντσαρίσματος. 

Παρατηρώ τον εαυτό μου να σφάζεται, με το γαλήνιο 

Κουράγιο ενός επιστήμονα. Φαίνομαι 

Να νιώθω μίσος, ενώ γράφω 

Στίχους γεμάτους ακριβολόγα αγάπη. 

Μελετώ την απιστία σαν ένα 

Μοιραίο φαινόμενο, λες και δεν είμαι θύμα της. 

Νιώθω συμπόνια για τους νεαρούς φασίστες, 

Και στους γέρους, που τους θεωρώ σχήματα 

Του  πιο τρομερού κακού, αντιστέκομαι 

Μόνο με τη βία της λογικής. 

Παθητικός σαν ένα πουλί που τα βλέπει 

Όλα πετώντας, και στο πέταγμά του 

Στον ουρανό έχει στην καρδιά του τη συνείδηση 

Που δεν συγχωρεί. 
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ΙΣΤΟΡΙΕΣ 

Το Μέγαρο της Στρατηγού Καλλάρη στη ΘεσσαλονίκηΙΣΤΟΡΙΕΣ 

Το Μέγαρο της Στρατηγού Καλλάρη στη Θεσσαλονίκη 

Γνωρίζατε ότι το συγκεκριμένο 4όροφο κτήριο έχει διαφορετική εξωτερική διακόσμηση σε 

κάθε όροφο; 

 

 

  

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ 

Αρμένικη Εκκλησία στη Θεσσαλονίκη, δημιουργία του Vitaliano PoselliΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ 

Αρμένικη Εκκλησία στη Θεσσαλονίκη, δημιουργία του Vitaliano Poselli 

Ακόμα ένα εξαιρετικό κτήριο του Vitaliano Poselli. 

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ 

Ίσως κρατούσαμε πιο σφικτά ο ένας τον άλλον, Kazuo IshiguroΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ 

Ίσως κρατούσαμε πιο σφικτά ο ένας τον άλλον, Kazuo Ishiguro 

Δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι οι ζωές μας, που μέχρι τότε ήταν τόσο στενά συνυφασμένες 

 

Ύμνος δοξαστικός για τις γυναίκες π’ αγαπούμεΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ 

Ύμνος δοξαστικός για τις γυναίκες π’ αγαπούμε 

Ένας υπέροχος ύμνος για τη γυναίκα από τον Νίκο Εγγονόπουλο. 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ 


