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Πως μπορείς να αποδώσεις ένα ποίημα σε εικόνες; 
Σουρεαλιστικά ποιητικά

                                          - Θάνος



Πως μπορείς να αποδώσεις ένα ποίημα σε εικόνες; 
Σουρεαλιστικά ποιητικά

                                  - Θάνος



Αιωρούμαι ανάμεσα σε δυο ζωές. 

Είναι η ζωή

που έζησα πίσω μου,



Η ζωή που έχω μπροστά μου 

κι εγώ στη μέση,

κάνω γκέλες 

στους τοίχους τους.



Φαντάσματα απογίναμε. 

στον αέρα. 

Σκιές 

Παγιδευμένοι στο 

κενό ανάμεσα από δυο ζωές.



Η αίσθηση μοιάζει σα να

μπήκα σε ψυγείο 

για να με διατηρήσω 



 όσο δε ζω.

Τελευταίος σε μια ατέλειωτη λίστα αναμονής.

Και περιμένω. 



Ο χρόνος δεν κινείται 

κι όμως ακόμα μετράει αντίστροφα στο βάθος. 



Δε βαδίζω πια ενάντια στο χρόνο.

Παραμένω ακίνητος, 

κλεισμένος στο κουκούλι μου 



ενώ βλέπω τη φθορά του πάνω μου. Στα πρησμένα

τις γραμμές στο πρόσωπο, 

τα δόντια 
που σφίγγουν 

πάνω σε 
χαλαρά ούλα 

και στο 
θαμπό δέρμα.

πόδια,



μεγαλώνει μέρα με τη μέρα, 

Η απόσταση ανάμεσα σε μένα και τη ζωή 



Αφήνοντάς με όλο και πιο πίσω 

κάθε φορά 

και ξέρω 

πως πια δεν την προφταίνω.



Έι χρόνε, 

κόψε λιγάκι ταχύτητα. Δεν μπορείς;





Ανάμεσα σε δυο ζωές

Αιωρούμαι ανάμεσα σε δυο ζωές. Είναι η ζωή που έζησα πίσω μου,
Η ζωή που έχω μπροστά μου κι εγώ στη μέση, κάνω γκέλες στους 
τοίχους τους.
Φαντάσματα απογίναμε. Σκιές στον αέρα. Παγιδευμένοι στο κενό 
ανάμεσα από δυο ζωές.

Η αίσθηση μοιάζει σα να μπήκα σε ψυγείο για να με διατηρήσω όσο δε 
ζω.
Και περιμένω. Τελευταίος σε μια ατέλειωτη λίστα αναμονής.

Ο χρόνος δεν κινείται κι όμως ακόμα μετράει αντίστροφα στο βάθος. 
Δε βαδίζω πια ενάντια στο χρόνο. Παραμένω ακίνητος, κλεισμένος 
στο κουκούλι μου 
ενώ βλέπω τη φθορά του πάνω μου. Στα πρησμένα πόδια, τις γραμμές 
στο πρόσωπο, 
τα δόντια που σφίγγουν πάνω σε χαλαρά ούλα και στο θαμπό δέρμα.

Η απόσταση ανάμεσα σε μένα και τη ζωή μεγαλώνει μέρα με τη μέρα, 
Αφήνοντάς με όλο και πιο πίσω κάθε φορά και ξέρω πως πια δεν την 
προφταίνω.

Έι χρόνε, κόψε λιγάκι ταχύτητα. Δεν μπορείς;

      -- Κατερίνα Χαρίση
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Kατερίνα Χαρίση, συγγραφέας 
πολυγραφότατη από τρέλα και πάθος, 
σύζυγος και μαμά δυο υπέροχων γιων.
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Πως μπορείς να αποδώσεις ένα ποίημα σε εικόνες; 
Σουρεαλιστικά ποιητικά

                                          - Θάνος


