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Το κυκλάμινο στην τέχνη
Η μέρα συνέχεια μίκραινε, πιεσμένη
από μια νύχτα κυρτωμένη και πρόωρη.
Το απόγευμα έριχνε το λιγοστό του Κίτρινο
στο βαθύ δειλινό Οι άνεμοι έβγαλαν τις πολεμικές τους συνήθειες.
Τα φύλλα ζήτησαν άδεια και την πήραν Ο Νοέμβρης κρέμασε το γρανιτένιο καπέλο του
πάνω σε καρφί Βελουδένιο.
(Emily Dickinson, Μετάφραση: Κώστας Λάνταβος)
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Τα συνάντησα στο
βράχο της βυζαντινής
καστροπολιτείας

Μπήκε ο Νοέμβριος, λοιπόν, και με την αλλαγή της
ώρας νυχτώνει πιο νωρίς, έρχεται μια «νύχτα …πρόωρη», όπως γράφει η Emily Dickinson, στην πολύ
ωραία περιγραφή του φθινοπωρινού σκηνικού.
Έχουν ανθίσει τα όμορφα και ντελικάτα κυκλάμινα,
που υμνήθηκαν από ποιητές, αποτυπώθηκαν από
ζωγράφους!

Τα ζωγράφισε αρκετές φορές ο
Γιώργος Βαρλάμος

Τα αναφέρει ο Ελύτης στο γνωστό σκηνικό ποίημά
του Μαρία Νεφέλη:
Όλα τ’ αντιφωνήματα των ωκεανών δεν θα
καταφέρουν ποτέ
ν’ αντισταθμίσουν το μειδίαμα ενός μικρού ιδιωτικού
Σεπτεμβρίου
που περιμένει πότε θα τον αιφνιδιάσουν τα
καινούργια κυκλάμινα.
……………..
Περπατώ μες στ’ αγκάθια, μες στα σκοτεινά,
σ’ αυτά που ’ναι να γίνουν και στ’ αλλοτινά
κι έχω για μόνο μου όπλο, μόνη άμυνα
τα νύχια μου τα μωβ σαν τα κυκλάμινα.
(Οδυσσέας Ελύτης, Μαρία Νεφέλη)

Τα κυκλάμινα της Ιρλανδής
Bridget Flinn:
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Τα συνάντησα στο βράχο της βυζαντινής καστροπολιτείας, στο Μιστρά, όπως ακριβώς τα ύμνησε ο
Ρίτσος:
Κυκλάμινο – κυκλάμινο στου βράχου τη σχισμάδα
πού βρήκες χρώματα κι ανθείς πού μίσχο και σαλεύεις...
(Γιάννης Ρίτσος, Ρωμιοσύνη)
Στην Ελλάδα συναντώνται πέντε είδη κυκλάμινου,
κάποια από τα οποία ανθίζουν την Άνοιξη και κάποια άλλα το Φθινόπωρο. Το Κυκλάμινο Greacum
(το Ελληνικό) είναι το πιο κοινό είδος κυκλάμινου
στην Ελλάδα, ένα από τα ομορφότερα αγριολούλουδα της Ευρωπαϊκής υπαίθρου, που ανθίζει την
φθινοπωρινή περίοδο. Επίσης ένα από τα πιο δημοφιλή λουλούδια που χαρίζονται την περίοδο των
Χριστουγέννων. Και είναι τόσο λεπτεπίλεπτο άνθος,
ώστε να λέει ο ποιητής Χρίστος Μαρκόπουλος:
Δεν πειράζει, που δεν έμαθες να χαϊδεύεις τους κάκτους,
αλίμονό σου όμως αν πατήσεις τα κυκλάμινα.

Τα κυκλάμινα της Ουγγαρέζας
Agnes Bodor

Τα ΕΛ.ΤΑ. τα έχουν
παρουσιάσει σε
γραμματόσημο

