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«Οι κερασιές θ ανθίσουν και φέτος… και φέτος θα γεμίσουν 
γλυκούς καρπούς, άνθη και φύλλα, και μοσκοβολιά. Κι όλα 
θα γίνουν όπως πάντα…»
Έτσι αρχίζει το μυθιστόρημα του Μενέλαου Λουντέ-
μη «Οι κερασιές θ’ ανθίσουν και φέτος». Κι αν 
βιώσαμε τη φετινή άνοιξη με περιοριστικά μέτρα 
μένοντας στα σπίτια μας, κι αν περάσαμε μια …πα-
ράξενη Πρωτομαγιά, κατά τον Νίκο Γκάτσο, η φύση 
…ηύρε την καλή και τη γλυκιά της ώρα, κατά το 
Διονύσιο Σολωμό, κι εμείς ως «Ελεύθεροι πολιορ-
κημένοι»τη βλέπαμε από τα παράθυρα κι από τα 
μπαλκόνια μας, αλλά και ζητώντας «άδεια» είχαμε, 
ευτυχώς, την ευκαιρία να περπατήσουμε και να την 
απολαύσουμε, ενώ όσοι διαθέτουν κήπο δίπλα στο 
σπίτι τους δεν χρειάζονταν ούτε άδεια να χαίρονται 
τις ομορφιές της.

……………………………………………….

Κι αν είναι άνοιξη μην το ξεχνάς
Όλη η πλάση ανθίζει για μας
Όλη η άνοιξη στήνει καινούριο χορό 
Κι η γη πηγάζει καθάριο νερό. 

Με αφορμή και τους παραπάνω στίχους των  Αρε-
τής & Ιωάννας Σπανομάρκου, που τραγουδά η Αρετή 
Κετιμέ στο τραγούδι «Οι νεραντζιές ανθίζουν», να 
θυμηθούμε και να μην ξεχάσουμε πως η Άνοιξη είναι 
εδώ, και οι πορτοκαλιές και οι αχλαδιές και οι μηλιές 
ανθίζουν, η πράσινη χλόη διακοσμείται με πλήθος 
άλλα χρώματα… 
Και πρέπει να προσέχουμε, να μείνουμε κι εμείς εδώ, 
για να ζήσουμε πάλι και πάλι πολλές φορές τη χαρά 
να απολαμβάνουμε την ανοιξιάτικη φύση!

……………………………………………………

Να κριθεί κάθε Άνοιξη από τη χαρά της
από το χρώμα του το κάθε λουλούδι
από το χάδι του το κάθε χέρι
απ’ τ᾿ ανατρίχιασμά του το κάθε φιλί.
(Μίλτος Σαχτούρης, Αστεροσκοπείο)

Διάβαζα ένα ποίημα για την άνοιξη
όταν την είδα
να έρχεται από μακριά:
μισή γυναίκα,
μισή όνειρο.
Κατέβαινε το μονοπάτι κάτω
στεφανωμένη
με άνθη κερασιάς.
Τότε κατάλαβα
τι δύναμη έχουν τα ποιήματα.
(Χρίστος Λάσκαρης)

«Μπορείς να κόψεις όλα τα λουλούδια, αλλά δεν μπορείς 
να εμποδίσεις την Άνοιξη να ’ρθει» 
(Pablo Neruda)

Ας μην ξεχΑςουμε πως είνΑί Ανοίξη!
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