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Το τριαντάφυλλο 
στο στήθος 
Στίχοι: Μάνος Χατζιδάκις

Είχε σημάνει ο εσπερινός, 
θυμάμαι,
που γέμισε ο ουρανός πουλιά.
Καθώς στεκόσουν πλάι μου, 
θυμάμαι,
σε πήρα και σε σήκωσα ψηλά.

Κυλάν τα σύννεφα και τρέχει 
η φωνή μου
να την ακούσεις και να ’ρθεις.
Και μες στον κήπο αφήνω το 
κορμί μου 
κρυμμένο στα λουλούδια να 
το βρεις.

Σ’ αναζητώ κάθε πρωί στο 
περιβόλι.
Με τη δροσιά, με το νοτιά 
καίγομαι όλη.
Δυο τριαντάφυλλα μαζεύω 
στην ποδιά μου,
που σαν έρθεις να μυρίζουν 
τα μαλλιά μου.

Για δες τη νύχτα πώς ο κήπος 
μας δακρύζει,
καθώς ο αγέρας το τραγούδι 
σου σφυρίζει.

Με ανοιξιάτικους στίχους 
του μεγάλου μας μουσικού 
και «μάγου» Μάνου Χατζη-
δάκι αρχίζουμε το αφιέρωμα 
στην αρχόμενη άνοιξη. Ένας 
ανοιξιάτικος κήπος η έμπνευ-
ση κι εκείνη, η αγαπημένη, η 
ερωμένη, μέσα στη βραδινή 
δροσιά και στα αρώματα, να 
μυρίζουν τα μαλλιά της και το 

κορμί κρυμμένο στα λουλού-
δια… Τι όμορφοι στίχοι! Και 
δείτε τους παρακάτω πίνακες 
άγγλων ζωγράφων πώς απει-
κονίζουν ακριβώς την εικόνα 
των στίχων του Μάνου:

Η άνοιξη ερωτογόνα, ανοί-
γει τις καρδιές μας σε μύρια 
ωραία συναισθήματα εμπνέ-
οντας κάθε ευαίσθητο άνθρω-
πο και ιδιαίτερα τους ποιητές 
– ακόμα δημιουργεί διάθεση 
ποιητική και σε κάποιους 
που δεν είχαν φανταστεί πως 
έχουν τέτοιες ικανότητες – και 
τους εικαστικούς καλλιτέχνες!

Η αλλαγή της διάθεσής μας 
κατά την άνοιξη είναι γνωστή 
σε όλους, συνήθως ραγδαία 
συναισθήματα μας κατακλύ-
ζουν, σαν ορμητικός κι ωραί-
ος «άνεμος μέσα στην καρδιά 
μας» να μας συνεπαίρνει.

Ο άνεμος και η άνοιξη 
Ποίηση: Γιώργος Σαραντάρης

Ο άνεμος ρέει μέσα στην 
καρδιά μας
σαν ουρανός που έχασε το 
δρόμο.
Δέντρα προσπαθούν να του 
δέσουν τα χέρια,
αλλά μάταια κοπιάζουν.

Ο άνεμος αναπνέει μέσα στην 
καρδιά μας
σαν στρατός που ορμάει στον 
αγώνα.
Τον καλωσορίζει η άνοιξη 
στην κοιλάδα,
τον χαιρετάνε τ’ αρώματα της 
γης.

Η άνοιξη είναι μια παρθένα 
που δεν την ξέραμε
και όλους μάς φίλησε με θάρ-
ρος προτού το ζητήσουμε.
Τώρα αγκαλιάζει τον άνεμο 
και κάνει σαν τρελή
κι αναγκάζει κι εμάς να τον 
αγαπήσουμε.

Και, όπως πετάμε από το 
σώμα τα βαριά ρούχα του χει-
μώνα, απαλλασσόμαστε και 
μέσα μας από τη χειμωνιάτι-
κη σκοτεινή ψυχολογία, ευχα-
ριστημένοι από τη σταδιακά 
ανερχόμενη ζέστη, το άπλετο 
φως της ανοιξιάτικης μέρας 
που αποκτά μεγαλύτερη δι-
άρκεια όσο περνούν οι μέρες, 
από τα αρώματα της φύσης… 
Χρώματα και αρώματα, που 
αρχίζουν να πληθαίνουν από 
τα μέσα του χειμώνα με την 
αμυγδαλιά, που …βιάζεται 
ν’ ανθίσει, αν και, παρά αυτό 
που πιστεύεται, νωρίς ανθί-
ζουν κι άλλα δέντρα, όπως η 
κουτσουπιά με τα υπέροχα σε 
έντονο ροζ άνθη ή η μανόλια, 
που μέσα στο χειμώνα ομορ-
φαίνουν τη φύση!

Όταν μιαν άνοιξη 
Ποίηση: Μανόλης Αναγνω-
στάκης

Όταν μιαν άνοιξη χαμογελά-
σει,
θα ντυθείς μια καινούργια 
φορεσιά
και θα ’ρθεις να σφίξεις τα 
χέρια μου,
παλιέ μου φίλε.

Κι ίσως κανείς δε σε προσμέ-
νει να γυρίσεις,
μα εγώ νιώθω τους χτύπους 
της καρδιάς σου
κι ένα άνθος φυτρωμένο στην 
ώριμη,
πικραμένη σου μνήμη.

Κάποιο τρένο, τη νύχτα, σφυ-
ρίζοντας,
ή ένα πλοίο, μακρινό κι 
απροσδόκητο,
θα σε φέρει μαζί με τη νιότη 
μας
και τα όνειρά μας.

Κι ίσως τίποτα, αλήθεια, δεν 
ξέχασες,
μα ο γυρισμός πάντα αξίζει 
περισσότερο
από κάθε μου αγάπη κι αγάπη 
σου,
παλιέ μου φίλε
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