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ΒΗΜΑΤΑ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ 

     Ανπίδς κα πνμπςνώ θάης από ημ μμιοβέκημ μονακό, έπμκηαξ ζημ κμο ζημπαζμμύξ 

πηθνμύξ. Βιέπμκηαξ ημ θζηκμπςνηκό ημπίμ κα απιώκεηαη  μπνμζηά μμο, ακαπμιώ ηηξ δεζηέξ 

μένεξ ημο θαιμθαηνημύ . Τώνα  πηα είκαη ανγά… Τα  θύιια έπμοκ ανπίζεη κα  πνμζγεηώκμκηαη 

απαιά ζημ έδαθμξ, εκώ μη πνώηεξ ζηαγόκεξ ηεξ βνμπήξ πέθημοκ ζημ μέηςπό μμο. Με έκα 

δοκαηό θύζεμα ημο ακέμμο θμομπώκς ημ πακςθόνη  μμο θαη ζοκεπίδς ημκ αηειείςημ πενίπαημ 

μμο πνμξ ημ άγκςζημ.  

      Γύνς μμο μη πεναζηηθμί πνμπςνμύκ βηαζηηθά, θναηώκηαξ ηηξ μμπνέιεξ ημοξ ζθηπηά ζημ 

πένη ώζπμο πάκμκηαη ζημκ μνίδμκηα. Οη κμηθμθονέξ  ζθαιίδμοκ  ηα πανάζονα ηςκ ζπηηηώκ 

ημοξ αδηαθμνώκηαξ γηα όζμοξ δεκ έπμοκ πμύ κα πενάζμοκ αοηέξ ηηξ βνμπενέξ θαη ροπνέξ  

θζηκμπςνηκέξ κύπηεξ . 

      Καζώξ  πνμπςνώ, παναηενώ μενηθμύξ  άζηεγμοξ πμο βγάδμοκ ηα ιηγμζηά νμύπα ημοξ 

γηα κα πνμζηαηεύζμοκ ηα παηδηά ημοξ από ημ θνύμ θαη ηε βνμπή. Αοηέξ μη ζογθιμκηζηηθέξ 

εηθόκεξ με θάκμοκ κα ζοκεηδεημπμηήζς  ηεκ αλία μενηθώκ αγαζώκ πμο ζηηξ μένεξ μαξ 

ζεςνμύκηαη δεδμμέκα , εκώ δεκ μπμνώ κα μεκ ακαγκςνίζς ημκ ενςηζμό αοηώκ ηςκ 

ακζνώπςκ. 

      Παίνκς  μηα βαζηά ακάζα θαη ζοκεπίδς κα πνμπςνώ. Μπνμζηά βιέπς μηα μηθνή 

πιαηεημύια. Κμκημζηέθμμαη θαη παναηενώ έκα ζμήκμξ από πενηζηένηα πμο ράπκεη απεγκςζμέκα 

γηα ηνμθή. Κάζμμαη ζημ δηπιακό παγθάθη θαη βγάδς από ηε ηζάκηα μμο έκα θμοιμύνη. Τμοξ ημ 

πνμζθένς θη αοηά αμέζςξ ακηαπμθνίκμκηαη ζεηηθά ζημ θάιεζμά μμο. 

      Ανπίδεη κα ζθμηεηκηάδεη θαη ημ θνύμ γίκεηαη  όιμ θαη πημ ηζμοπηενό .Πνέπεη κα βνς 

επεηγόκηςξ έκα μένμξ κα πενάζς ηε κύπηα. Απμπαηνεηώ ημοξ θίιμοξ μμο ηα πενηζηένηα θη 

ανπίδς κα πνμπςνώ αθμιμοζώκηαξ ημ οδάηηκμ μμκμπάηη πμο έπεη ζπεμαηίζεη ε βνμπή ,ώζπμο 

ζημ ηέιμξ  πάκμμαη μαθνηά,  πςνίξ κα λένς πμύ ζα με θένεη ημ επόμεκό μμο βήμα…          

Φνοζάκζε Τζαπναιή ,Α3  

Ο ήιημξ δύεη όιμ θαη πημ κςνίξ , 

θμοναζμέκμξ από ημ λόδεμα ημο θαιμθαηνημύ. 

 

Κη μ θάμπμξ ημκ απμπαηνεηά 

με πηιηάδεξ μηθνά πμνημθαιηά επηθςκήμαηα. 

 

Δομ ηνεηξ γένηθεξ ειηέξ ζε μηα γςκηά  

ζογθαηακεύμοκ 

δηρώκηαξ ςζηόζμ αοηέξ γηα έκακ άιιμ μονακό. 

 

Απαιό ημ θζηκμπςνηκό αενάθη 

ζνμΐδεη ζηεξ θανδηάξ μαξ ηα θύιια. 

Πμημ αζηένη μνίδεη ηςκ ακζνώπςκ ηε μμίνα; 

                                     Όιγα Λάμπνμο 


