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νCl κερδιζει το ψωμί της εyινε ΠρClyτωνCl 

ΠClνιών που ψClνισκουντClν στους ClρyClλει

ouc; κω με το yωδούρι της ΤClξίδευε στCl χω
ριCl yύρω ClΠO την ΑσσιCl yιCl νCl TCl πουλει 
Ειχε πάνω το κεμερι της Y!Cl TCl χClρτονομι
σμClΗl κρεμασμενο στο λClιμό KClTω ClΠO το 

φουστάνι της 

τΖ'ηyιClννcΊτ2'ης πιΊyε στο οπιτι KClι της το ει

πClν σηκώθηκε KClι έμεινε ΚClθιστn στο 
στρωμα ΜιλώντClς του ειπε" EλCl κοντο μου 

στην αyκαλιο μου να σε φιλησω τζιω νCl συy

χωρεθουμεν τ2'ιClι νCl σου συyyωρnσω yιο 

όλο το KOKCl που μου εκcψες yιοτι εννο ΠΕ'
θονω, 

ΠερClσClν χρονιο κω ο ΧοτζηyιClννοτζης 

κω η ΦιοκωνCl ζουσClν ο ΚClθενClς την χωρι

στή ζωη τους Clλλο τα yηρClτειά κτυπησClν 

πρώτCl την ΦιάκοινCl που Clρρώστησε κοι 

εμεινε στο στρώμCl στο σπιτι της παντρεμέ

νης κόρης της 

Ζήτησε η ίδιο τον ΠClΠCl (ομολοyηθηκε 

KClι κοινώνησε ΜετcΊ εστειλε μήνυμα στον 

ClντρCl της να πcΊει νCl την δει κοι να ουyχω

ρεθουν y!Clτί θCl πεθανησκε Οτον ο Χα-

Συyκινητικη ήτον η οτιyμη που KClι οι 

δυό οyκολιοστηκClν κοι (ριλήθηκον κω εμει

νον στην οyκολιcΊ ο ενοc; του ολλου yιο λιyο 

αμιλητοι Οταν χώρισαν κω έδωσClν κορε

κλο στον χ· Γιοννοτζη yιο νCl κcιθησει δι

πλο της η Φιοκοινα συyκινημενη εy<.ιρε πι

σω στο μο(ιλcΊρι της yυριοε την κεφολη τηc: 

προς τον τοιχο και Ε.εψυχησε 

Νοέ μβριοc: 1984 

Το Προσφυγόπουλο 

Στέκει το προσφυγόπουλο με βουρκωμενο μότιο 

κοι η καρδιcΊ του κοιyετω κω yίνετοι κομμάτια 

Γιατί εχει αyνοουμενους οδελφό KClι τον ποτέρCl 

κω περιμένει yιο νClρθεί η Clyιαομένη ημερο 

Στεκετω KClι παρακολει κω ΠClνTCl περιμενει 

ποτε θα έλθει η στιyμη μ αyαπη τους προσμενει 

Με οyωνίCl καρτερο κω όλο διερωτατοι 

cΊραyε θcΊνοι στη ζωη Πότε θα τους (οναδει 

με κλαμοτα κοιμcΊτω 

Στέκει κοι τους ονClζητcΊ στεριώνει τη φωνη του 

ν- ClΚΟυστει πιο μακρυcΊ στέλλει την δέηση του 

Στην ΠονοyιcΊ κω τον Χριστό καμνει την προσευχη του 

αυτοί να του yλυκcΊνουοιν λιyοκι την πληγή του 

Εινω βαρύς ο κοUμός που έχει στην κορδιο του 

τα οyαπημένο πρόσωπα θέλει τα ναν κοντcΊ του 
Τ Ο χέρια όλα να δοθουν ΚΟ\ να βροντοφωνοξουν 

από τον Βάρβαρο εχθρον ίσως μοc; ClΠολλόξουν 
Οι χώρες που υπόγραψαν παντου yια την Ειρήνη 
αυτές να τον πιέσουνε στους τόπους μας τους ιερους 
ναρθεί δικοιοσυνη 
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