
ΜΙΑ  ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ...

ΚΑΙ

ΜΙΑ  ΠΡΟΑΝΑΓΓΕΛΘΕΙΣΑ  ΥΠΟΣΧΕΣΗ....



ΜΙΑ  ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΜΑΤΙΑ

Είναι η ματιά πρίσμα μιας γυναίκας γιατρού που άναλύει
την μονοχρωματική καθημερινότητα

( της φροντίδας  για τα παιδιά της..και  τους  οκείους της..
του πόνου  για τους  ασθενείς της ..
του  αγώνα στον ακαδημαικό χώρο για τις <<Επιτυχίες και Αντιξοότητες>>
της μεταλαμπάδευσης της γνώσης ...)

και την διαθλά 
στο  πολύχρωμο φάσμα της ψυχικής επαναφόρτισης.... 



Μάνα που πας?

Μάνα του βιαστικού φιλιού
Του ρολογιού
Του φευγάτου σχολικού
Μάνα που πάς? Μ΄αγαπάς?

Μάνα του Σαββατοκύριακου
κι’αυτού μισού
Του snack ,του hamburger και του αγοραστού
Μαννούλα που πας? Μ΄αγαπάς?

Μάνα του στραβοκουμπωμένου παλτού 
Της λάθος κάλτσας και του σκουφιού
Που πάς? Μ’αγαπάς?

Μάνα της ξαγρύπνιας του πυρετού, 
δροσιά
Μάνα των Πανελληνίων της αγωνίας 
συντροφιά 
της ερωτικής μου απογοήτευσης 
αγκαλιά
Ναί ξέρω 
όπου κι αν πάς..Μ΄αγαπάς!!!!



Το  Ακαδημαικό..... Μενού

Βreakfast time:
American style ενίοτε και continental
Με  φιλοδοξίες εμενταλ...
Ημίσκληρα τα παξιμάδια των ακαδημαικών  καθηκόντων 
Θρυμματίζονται με την ελάχιστη πίεση των συμφερόντων
Γέλιο φοιτητικό για Μαρμελάδα
Στα κρουασάν, αντί ψωμί –παιδεία-ελευθερία για την Ελλάδα 
Σε κούπα ανασφάλειας ο καφές της μαθητείας ...
με πιατάκι ραγισμένης εφηβείας.....

Lunch time:
Mεσημεριανό προαιρετικό, ψευδαίσθηση επιλογής
Clamp sandwich για συσκέψεις της στιγμής
Το  επιδόρπιο της προσαρμογής ζελέ
στις  συνεδριάσεις με τουπέ

Dinner time:
Σερβίρεται με ανεκπλήρωτες επιθυμίες συμπυκνωμένο...
Να λαμβάνεται με πολύ νερό στην πυκνότητα των δακρύων αραιωμένο

Την διατροφή  αυτή αν ακολουθείς  θα  είσαι σιλφίδα  
Για  την  εκλογή σου στην επόμενη βαθμίδα....



Και 

η Προαναγγελθείσα Υπόσχεση.....

Στήν  ΜΑΝΑ  μου!!!

Για να μιλήσω για σένα

<<Πόσο Σπουδαία είσαι εσύ Μάνα μου>>

Εσύ που μου  έμαθες πως:

<Κανένας πόνος δεν είναι ξένος>



Και 

η Προαναγγελθείσα Υπόσχεση.....

Στήν  ΜΑΝΑ  μου!!!

Εσύ που μου  έμαθες :

Να μην ρωτάω τις εστίν μου πλησίον

Η υπέρτατη θρησκεία είναι το <αγαπάτε αλλήλους>



<φθάσε όπου δεν μπορείς>

Αξιώθηκα  κάτι πέρα από την φαντασία μου....

Να μιλώ σε

ΠΟΛΥ ΣΠΟΥΔΑΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ!!

Και  κάθε πρωί με έστελνες στο σχολείο με την εντολή.....

........Κράτησα την παιδική προαναγγελθείσα υπόσχεσή μου
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