Τὸ Μηνολόγιο διατίθεται
Στὸ Κορυδαλλούδι καὶ τὶς Κυμιές,
στὸ γηροκομεῖο τῶν Θυμιανῶν, τὴν Ἐγγύσα,
στὴν παλαιὰ Κλειδοὺ καὶ τοῦ Φαγάνου,
στὸ καφενεῖο τῆς Ἀγορᾶς
στὴν ἐκβολὴ τ´ Ἀρμένη ποταμοῦ,
στὰ Κ.Ψ.Μ. των στρατοπέδων ερήμην εντολών
στὸν Ἅγιο Στέφανο, στοῦ Καμίτσου
καὶ τοῦ κύρ-Σταμάτη τοῦ ‘’Μελά’’ τὴ στάνη,
στὰ παγκάρια
ὅλων τῶν ἐξωκλησσιῶν
στὰ διανυκτερεύοντα φαρμακεῖα, στὶς παιδικὲς χαρὲς
στὰ τσαντήρια τῶν Ἀθίγγανων ἀπέναντι
ἀπὸ τὸ ἀεροδρόμιο,
στα νεκροταφεῖα τῆς πόλεως Χίου,
στὸν καταυλισμὸ τῶν προσφύγων καὶ
κάτωθεν αὐτοῦ,
στὴν αὐλὴ
τῆς Παναγιᾶς τῆς Μυρτιδιώτισσας,
στοὺς οἴκους ἀνοχῆς όσο σκοτεινιάζει
στό νοσοκομεῖο,
στὶς ἀδειανὲς Κυριακὲς καὶ τὶς ἀκτὲς
στὴν πλατεία Βουνακίου καὶ στὸν Κῆπο,
στὸ Κάστρο,
στὶς φυλακές, τὶς φυλακές,
στὴν Ἁπλωταριὰ,
τὴν ἰχθυόσκαλα,
τήν ώρα πού τό πλοίο φεύγει
δίνεται
ὅταν φυσάει
ἀπὸ χέρι σὲ χέρι.

ἀνθολόγιο

Ἐρείπια τῆς Παλμύρας
Ὅσο περνᾶ ὁ καιρὸς καὶ κάνω ἕνα προχώρημα
βαθύτερο μὲς στὴν παραδοχή, τόσο καταλαβαίνω
γιατί βαραίνεις κι ἀποχτᾶς τὴ σημασία
ποῦ δίνουν στὰ ἐρείπια οἱ ἄνθρωποι. Ἐδῶ ποὺ ὅλα
σκουπίζονται, τὰ μάρμαρα κι οἱ πέτρες κι ἡ ἱστορία
μένεις ἐσὺ μὲ τὴν πυρακτωμένη σου πνοὴ γιὰ νὰ θυμίζεις
τὸ πέρασμα ἀνάμεσα στὴν ὀμορφιά, τὴ μνήμη
ἐκείνου ποὺ ἐσίγησε ἀνεπαίσθητα ἐντός μου
σφαδάζοντας στὴν ἴδια του κατάρρευση κι ἀκόμα
τοὺς ἄλλους ποὺ ἀνύποπτοι μὲς σὲ βαθὺ ὕπνο διαρρέουν
Ὅσο περνᾶ ὁ καιρὸς καὶ προχωρῶ βαθύτερα
στὸ ἀκίνητο Φθινόπωρο ποὺ μαλακώνει πλένοντας
μὲ φῶς τὰ πεζοδρόμια, τόσο βλέπω
στὴ χρυσωμένη δωρεὰ τοῦ ἥλιου μία ἐγκατάλειψη
γιὰ ὅσα περιμένω καὶ δὲν πῆρα, γιὰ ὅσα
μοῦ ζήτησαν κι ἀρνήθηκα μὴ ἔχοντας, γιὰ ὅσα
μοιράστηκα ἀπερίσκεπτα καὶ μένω
ξένος καὶ κουρελιάρης τώρα
Μὰ ὅταν
μὲς στὴ θρυμματισμένη θύμηση ἀναδεύω
ἐρείπια, βρίσκω ἀπόκριση βαθιὰ γιατί τὰ μάρμαρα
κι οἱ πέτρες κι ἡ ἱστορία μένουν γιὰ νὰ θυμίζουν
τὸ πέρασμά σου ἀνάμεσα στὴν ὀμορφιὰ – ἀπόκριση
γιὰ ὅσα περιμένω καὶ δὲν πῆρα

Νίκος Ἀλέξης Ἀσλάνογλου
“Δύσκολος θάνατος”

Εἰκόνες
Μπαίνοντας πρὸς τὰ μέσα
παγωμένος ἀπὸ τὸ θόρυβο τῆς σκέψης
τῶν κυμάτων
Ἐξαντλοῦμαι ὅλος στὸ φῶς
Γιορτάζοντας τὴν πτώση
μὲ σφηνωμένα δάκρυα
Κι ἂν
ἀγκαλιάσματα ἀδειοσύνης
Ὢ γλυκύ μου ἔαρ
Τώρα ποὺ πουλιὰ
ἀπὸ τὸ βλέμμα δραπετεύουν
Σαλεύουν
οἱ Λειμῶνες τῆς Καρδιανῆς
Κι ἂν
κρότος τὸ σπάραγμα τῆς λαχτάρας
Τώρα ποὺ ματώνει ὁ ἱδρώτας χάντρες
καὶ μεθᾶ γῆ ἡ παλάμη
Χαρὰ ἐν ὄλῳ τῷ κόσμῳ.

Παρασκευᾶς Γ. Βάκαλος

Ἡ θάλασσα
ἐξαντλήθηκε ἐν τέλει
καὶ ἐσὺ μὲ χαιρετᾶς
μὲ ἐκκωφαντικούς τούς ἤχους
γύρω μας
νὰ λαμπυρίζουν
Ἕνα τόσο δὰ σπαγκάκι
πῶς νὰ κρατήσει;
Θεραπαινίδα τῶν ἀνούσιων
ἐγὼ, θὰ συνεχίσω.
Ποίηση θὰ διδάσκω
καὶ θὰ κλαίω
Ὅλα τὰ τίποτα θὰ μὲ χορεύουν
στὸ σταυροδρόμι τοῦ ποτὲ
Θὰ ὑποκλίνομαι
στὰ μαῦρα τσίνορα
στὴ μελιχρὴ ἀγάπη
γιὰ νὰ ἀντέχω
Γιὰ νὰ πετῶ τὸ χαρταετό μου
καὶ νὰ κλαίω.

Στέλλα Τσιροπινὰ
15/6/1995

Μιά ἰδέα
σηκώνει τὸ κεφάλι της
ἡ ἀγάπη.
Ἐδῶ
ποῦ χτυπᾶνε οἱ φλέβες τῶν ἡμερῶν
καὶ τὸ τίποτα
κρατάει τὸ ἴσο.
Ἐδῶ
ποῦ μυστικὰ ἡ μετάληψη
τῶν θείων ἐρώτων
τελεῖται
βαθιὰ
στὸ ἀποκαμωμένο μεσημέρι
στὶς πέτρες
πού στόλισε τὸ χαμομήλι
κοντὰ στὴν ἀνάσα
πού κανεὶς δὲν ἀκούει
Ἐδῶ.

Στέλλα Τσιροπινὰ
9/6/1995

Ἐλεγεῖα σὲ μορφὴ
χαϊκοὺ

1
Τέλη Γενάρη
στὸ δρόμο τοῦ γιασεμιοῦ
ἴχνη στὸ χιόνι
.

2
Τὰ χεράκια σου
νὰ μπολιάζουν τὰ δέντρα…
μνήμη ἀκριβή!..

3
Κλείνω τὰ μάτια.
ἔρχεσαι ἀπὸ παντοῦ.
Εἶσαι· τὸ ξέρω.

4
Ἡ παρουσία
ναὶ πιὸ καθοριστικὴ
ώς “άπουσὶα”.

5
Καὶ ὁ θάνατος·
δὲν εἶναι τόσο ξένος
άφοῦ σὲ πῆρε.

6
Ὡς νεκροὶ ὄχι
ἀλλὰ κεκοιμημένοι
οἱ πεφευγότες.

7
Μὲ μαγιὰ τὸ χτὲς
πλάθουμε τὸ αὔριο
πάντα μὲ σένα.

8
Θὰ εἶσαι ἐδῶ·
ἐδῶ σὲ ὅσα ζοῦμε,
ὅσα ζήσαμε.

9
Χωρὶς λουλούδια
ἡ Ἄνοιξη ποὺ θὰ ‘ρθει
χωρὶς ἐσένα.

10
Περνοδιαβαίνεις·
ἂπ΄ τό χτὲς στὸ σήμερα
“ἐν εἴδει” σκιᾶς.

11
Δὲ σὲ ἀφήνω·
στὸ βλέμμα σου κουρνιάζω
καὶ συνεχίζω…

12
Ἂν γινότανε..
ὅποιος Ἀγαπήθηκε
νὰ ξαναρχόταν…

13
Ἴσως ὑπάρχει
ἐπιστροφὴ στὸν τόπο
τῆς ἀγάπης μας.

Κυριακούλα Χούλη

