
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στάνη (ζαχαροπλαστείο) 
 
4 ΠΟΙΗΤΕΣ –  Διαβάζουν οι:  Γιάννα Μπούκοβα, Σταύρος Καµπάδαης, Χάρης 
Ιωσήφ, Κατερίνα Ηλιοπούλου.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Γιάννα Μπούκοβα 
 
Απολογία απόγευµα Δευτέρας 
 
Το δυσάρεστο είναι ότι τα περισσότερα πράγµατα 
έχουν τη γεύση του χιονιού. 
Εκείνη την πρώτη γεύση, την πρώτη χλιαρή γουλιά 
Ίσως σε κάποια ξεχασµένη παιδική ηλικία 
ή φτάνοντας από τον µακρινό Νότο 
γεµίζοντας τις φούχτες σου 
περιµένοντας κάτι 
αδιευκρίνιστο τι 
πιθανόν στη βάση της ζάχαρης 
και της καλής θέλησης 
Αλλά ακόµα και τίποτα µη περιµένοντας 
άλλο κάποιο τίποτα 
µη περιµένοντας 
όχι αυτή τη σχεδόν µεταφυσική γεύση 
νερού και στάχτης 
 
Σε τέτοιες περιπτώσεις η ανθρωπότητα βρίσκεται 
σχεδόν ένα βήµα 
από την εφεύρεση του παγωτού  
 
(Ο ελάχιστος κήπος, εκδ. Ίκαρος, 2006)  
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Σταύρος Καµπάδαης 
 
ΕΛΕΝΗ. Β 
 
Με κάθε γυναίκα που της τυχαίνω, 
γνωρίζω και τον άντρα που την ορίζει. 
Με κυνηγάει και µε ακολουθεί παντού. 
Στα Cafe κάθεται στο  
διπλανό τραπέζι και καπνίζει χωρίς να µιλάει, 
στις εκδροµές είναι στο πίσω κάθισµα,       
όταν κάνουµε έρωτα κάθεται στην 
καρέκλα και γελάει .  
Με πολιορκούν. 
Με ξεµοναχιάζουν µου λένε: 
 «Tώρα οι δύο µας». 
Και Εγώ να παζαρεύω εσένα, χρόνια. 
Και Εσύ πάντα να καπνίζεις, γελώντας.  
ΨΥΧΗ  µου.  
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Χάρης Ιωσήφ 
 
ΟΥΡΑΝΙΑ 
 
Στοῦ τραπεζιοῦ τὴν ἄλλη ἄκρη 
Μιὰν ἄγνωστη κάθισε καὶ ὡραῖα 
Ἔβγαλε τὰ πολύχρωµα χαρτιά της 
Πάνω τους ἀκουµπῶντας τὸ ἕνα χέρι 
Καὶ πολύχρωµα µολύβια τοῦς περνοῦσε 
Μὲ τὸ ἄλλο, τὸ δεξί της µέλος 
Ἕν᾽ ἄσπρο φόρεµα εἶχε βάλει καὶ µιὰ κώµη 
Μοῦ ἔκρυβε ξανθὴ τὸ πρόσωπό της 
Μάντευα τὰ λεπτὰ χαρακτηριστικά της 
Κρίνοντας ἀπὸ τὰ λυγερά της µέλη 
Τὰ µαυρισµένα ἀπὸ τὸ παρατεταµένο  
Ζεστὸ ἀκόµα τοῦ Σεπτέµβρη καλοκαῖρι 
Πέρασε µιὰ στιγµὴ τὸ χέρι ἀπ᾽ τὰ µαλλιά της 
Κι ἔγυρε τὸ κεφάλι πρὸς τὰ πίσω  
Ἔσκυψε ἀµέσως στὰ χαρτιά της πάλι 
Συνέχισε ἄγνωστες τροχιὲς µὲ ζῆλο 
Ἀνάµεσα στὰ χρώµατα νὰ τοῦς περνάει 
Σίγουρα σκέφτηκα µπλὲ θὰ ἔχει τὸ ὄνοµα 
Ποῦ τὴ φωνάζουν καὶ γυρνάει τὸ ὄµορφο κεφάλι 
Κι ἀέρα πολὺ γιὰ ν᾽ ἀνεµίζουν τὰ µαλλιά 
Τὸ στῆθος της φρεσκάδα νὰ γεµίζει 
Καθῶς γιὰ ἔγνοιες ἄγνωστες ἀναστενάζει  
 
 
	  


