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ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΑΛΙ 
 
 

Μας υποδέχτηκαν θερμά 
στη βόρεια της πολιτείας πύλη 
αστραφτερά χαμόγελα 
παχιά τα λόγια κολακείας 
κόκκινο χαλί στρωμένο 
 
Πίσω απ τους υπουργούς 
και τους ρυθμούς της μπάντας 

η πόλη έρημη, νεκρή 
παράθυρα κλειστά, βουβά 
το κόκκινο χαλί παντού 
στους δρόμους απλωμένο 
 
Που είναι ο κόσμος ρώτησα 
ποιος ύφανε το κόκκινο χαλί; 
Ευγενικά μ’ απάντησαν 

πως κόσμος δεν υπάρχει πια 
και το χαλί το κόκκινο 
είναι το αίμα αυτών 
που διαφωνήσαν 
για τη δική μας άφιξη 
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Il Tappeto Rosso 

Siamo stati accolti con calore 
all'accesso settentrionale dello Stato. 

Sorrisi smaglianti 
parole colme di adulazioni 

e un tappeto rosso disteso. 

Al seguito dei ministri 
al ritmo della banda 

in una città deserta, defunta, 
finistre chiuse, mute 

il tappeto rosso ovunque 
disteso sulle strade. 

Ho chiesto: " dov'è la gente 
che ha tessuto il tappeto?". 

Mi hanno risposto educatamente 
che la gente non esiste più 

e il tappeto rosso 

è il sangue di coloro 
che non erano d'accordo 

per il vostro arrivo. 
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ΘΕΛΕΙΣ ΚΑΤΙ; 
 
Είχε έρθει εδώ χωρίς να το καλέσω 
αφού άγνωστο μου ήταν 

Ήξερα πως έπρεπε να το κρατήσω 

να το υιοθετήσω, σαν μωρό στην πάνα 
να το μεγαλώσω, να το κάνω γίγαντα 

να ξεπεράσει τα δέντρα απέναντι 

να φτάσει ως τα σύννεφα που τρέχουνε σαν 
κλέφτες 

να ρουφήξει το ζουμί που κρύβουνε στα 

σπλάχνα 
να μου το φέρει στα κρυφά την νύχτα 

για να τρέξει σαν  δάκρυ από τα μάτια μου 

 
Δεν ήταν πια οι επιλογές δικές μου 

δεν είχα δικαιώματα,  
δεν είχα ιδιοκτησίες 

δεν είχα λόγο ούτε στο λόγο τον δικό μου 

δεν είχα καν γνώμη με δαύτο τι να κάμω 
Αμήχανα το κοίταζα που θέριευε κοντά μου 

και μου ΄δινε την αίσθηση πως κάτι  μου 

μηνούσε  
Συγκέντρωσα από παντού όσο από το θάρρος 

μούχλιαζε στην ψυχή μου και ρώτησα δειλά: 

«Θέλεις κάτι;» 
Θυμωμένος ήταν ο τόνος του όταν  μου 

αποκρίθη: 

«Μα τόσο γρήγορα λησμονείς;  
Δεν θυμάσαι που άνθιζα κάποτε στα χείλη σου 

επάνω; 

Ήρθα  να τα ξαναβρώ 
Ήρθα για να ξαναγίνω το 

Χαμόγελό σου». 
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Vuoi qualcosa? 

Era venuto senza un mio invito 

poiché mi era sconosciuto. 

Sapevo di doverlo tenere 
che dovevo accudirlo, come un neonato in 

fasce, 

che dovevo allevarlo, per farne un gigante, 

per superare gli alberi lì davanti, 

per raggiungere le nuvole che corrono come 

lsdri, 
per succhiarne l'umore che nascondono nelle 

viscere, 

per portarmelo di nascosto, la notte, 
perché scorra come lacrime dai miei occhi. 

 

Non avevo diritti 
né avevo proprietà 

non avevo motivo nemmeno sui miei motivi 

non avevo opinioni sul da farsi. 
Imbarazzato lo guardavo crescere accanto a me 

con la sensazione che volesse comunicarmi 

qualcosa. 
Ho fatto apello a tutto il mio coraggio 

sepolto nella mia anima e, pavido gli ho chiesto: 

"vuoi qualcosa?" 
Con un tono d'ira mi ha risposto: 

"Ma dimentichi così rapidamente? 

Non ricordi che un tempo fiorivo sulle tue 
labbra? 

Sono venuto per ritrovarmi. 

Sono venuto per tornare ad essere il tuo 
sorriso. 
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ΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ 
 
Εκείνο το παράθυρο 

το ερμητικά κλεισμένο 
στο σπίτι εκεί απέναντι 

γιατί συνέχεια με καλεί 
σ’ εφιαλτικά παιχνίδια; 

Πίσω απ τις γρίλιες του 

γιατί σα να διακρίνω 
δόλιες ψυχές σατανικές 

να μου γελούν ειρωνικά 
καθώς με αντικρίζουν; 

 
Γιατί το σεληνόφως 

γλιστράει από πάνω του 
χωρίς να το φωτίζει; 

Γιατί σα να ρουφάει 
μοιάζει τις σκιές 

όταν το αγγίζουν; 
Γιατί σα το κατώφλι  

κόλασης  
στέκει και  περιμένει; 

 

Μήπως μια σχέση ανίερη 
μοιάζει να με συνδέει 

με κείνο το παράθυρο 
το ερμητικά κλεισμένο; 

 
Γιατί φορές- φορές  

μου φαίνεται 
πως δεν υπάρχει 

έξω εκεί 
παράθυρο κανένα; 

Μήπως δεν ατενίζω  
απέναντι 

μα μέσα μου κοιτάζω; 
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LA FINESTRA CHIUSA 

  
Quella finestra 

chiusa ermeticamente 
della casa di fronte, 

perché m’invita senza tregua 
a giochi fantasmagorici? 

Dietro i suoi scuri, 

mi sembra di distinguere 
anime sataniche e inquiete 

che mi sorridono con ironia, 
mentre mi affrontano. 

  
Perché il chiarore lunare 

vi scivola sopra 
senza illuminarla? 

Perché sembra che 
assorba le ombre 

quando la sfiorano? 
Perché sembra che sulla soglia 

l’inferno 
sia là ad attendere? 

  

Forse un pensiero profano 
pare collegarsi 

a quella finestra 
chiusa ermeticamente. 

  
Perché di tanto in tanto 

mi sembra 
che non esista 

lì fuori 
alcuna finestra? 

Forse non guardo 
di fronte 

bensì dentro me stesso. 
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ΓΙΑΤΙ ΚΛΑΙΣ; 
 
 
Μήπως κλαις για όνειρα παλιά της νιότης σου 

Που φύλλα γίναν τώρα νεκρά κιτρινισμένα; 
 
Μήπως κλαις για έρωτες παράφορους 
Που κείτονται σε τάφους παλιούς και 
ρημαγμένους; 
 
Μήπως κλαις για δόξες και τιμές μεγάλες 
Που χάθηκαν σ’ ανήλια υπόγεια ξεχασμένες; 

 
Μήπως κλαις για κείνους που σα παιδί 
αγάπησες 
Μα το χαμόγελό τους έμεινε ανάμνηση 
σβησμένη;  
 
Μήπως κλαις γιατί τα παγωμένα χέρια σου 
Δε βρίσκεται πια κανείς να στα ζεστάνει; 

 
Μα τότε γιατί κλαις; 
Ποιος μπορεί να σε πληγώσει; 
Αφού δεν έμεινε κανείς να σ’ αγαπήσει 
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PERCHE  PIANGI? 
 
 

Forse piangi per i vecchi sogni della tua 

giovinezza 
che si sono trasformati in foglie ingiallite e 

morte? 
 

Forse piangi per gli amori furenti 
che si specchiano in vecchie lapidi 

devastate? 
 

 Forse piangi per i grandi onori e glorie  
 che si sono persi nei cunicoli dell’obblio? 

 
Forse piangi per quelli che hai amato da 

bambino, 
il cui sorriso è rimasto un ricordo sbiadito? 

 
Forse piangi le tue mani ghiacciate, 

e non c'è più nessuno che le riscaldi? 
 

Ma allora perché piangi? 
Chi può farti del male? 

Non è rimasto nessuno per amarti. 
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ΜΠΕΡΔΕΜΕΝΑ ΝΗΜΑΤΑ 
 
Πως γίνεται 
Το παιδικό το δάκρυ 
Να στάζει δηλητήριο; 

 
Πως γίνεται 

Το ζεστό χαμόγελο 
Να είναι μορφασμός;  
 

Πως γίνεται 
Η φλόγα ενός έρωτα 

Να σβήνει πριν ανάψει; 
 
Πως γίνεται 

Η λέξη ευχαριστώ 
Να μοιάζει με βρισιά; 

 
Πως γίνεται 
Το τρυφερό το χάδι 

Να είναι σα χαστούκι; 
 

Πως γίνεται 
Η ελπίδα για το αύριο 
Να έχει απελπισία; 

 
Πως γίνεται 

Ένα λουλούδι σε αγρό 
Να μοιάζει με αστείο; 

 
Πως γίνεται 
Μια ανοιχτή αγκαλιά 

Να είναι σα παγίδα; 
 

Μπερδεύτηκαν τα νήματα 
Αυτός που τα κινεί 
Ή μέθυσε για τα καλά 

Ή δεν υπάρχει πια 
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TRAME CONFUSE 

Come mai 

Le lacrime d'un bambino 
Stillano veleno 

Come mai 

Il caldo sorriso 
Si trasforma in smorfia 

Come mai 

La fiamma d'un amore 
Si spegne prime di bruciare 

Come mai 

La parola grazie 
Sembra un insulto 

Come mai 
Una tenera carezza 

Si trasforma in schiaffo 

Come mai 
La speranza del domani 

Diventa disperazione 

Come mai 
Un fiore nel campo 

Sembra una burla 

Come mai 
Un abbraccio sincero 
Diventa una trappola 

Si è confusa la trama 
Di colui che la tesse 

Può darsi che sia ebro 

Può darsi che non esista più. 
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ΑΣΤΟΝ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ 
 
 
Ο θυμός που χρόνια τώρα  
ζει στο πρόσωπό σου 
γέρασε πια πολύ 
Λυπήσου τον 
κι ας τον να πεθάνει 

 
Και μην ανησυχείς 
έναν καινούργιο 
ορμητικό θυμό 
το πρόσωπό σου  
θα γεννήσει 
Κι είναι γραφτό 
πολύ κι αυτός να ζήσει 

αφού ‘σαι γεννημένος 
θυμούς να συντηρείς 
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LASCIALA MORIRE 
 

L’ira che da anni  
vive sul tuo volto 
è ormai vetusta. 

Sii clemente 
e lasciala morire. 

  

Non ti preoccupare 
una nuova 

ira impetuosa 
il tuo volto 
genererà. 

E' già scritto 
che a lungo vivrà 

poiché sei nato 

per alimentarla. 
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Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
 
 
Είχαν παραταχθεί εκεί  
φορώντας τα καλά τους 
Εκείνος επιβλητικός και άψογος 

με σειρά τους χαιρετούσε 
H χειραψία του κοφτή 
και το χαμόγελο ζεστό. 
Όταν όμως έφτασε μπροστά του 
τον κοίταξε με μίσος 
και τον έφτυσε 
Ο υπασπιστής του τρέχοντας 
καθάρισε με μαντήλι 

τον καθρέφτη 
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LA STIMA 
 

Erano allineati in parata 
indossando i loro abiti migliori. 

Lui imponente e superbo 
li salutava uno dopo l’altro 

con una stretta di mano vigorosa 
e un caldo sorriso. 

Quando però è arrivato di fronte a lui 
lo ha guardato con astio 

e gli ha sputato addosso. 
Il suo assistente è accorso 

e ha pulito con un fazzoletto 
lo specchio. 
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ΕΙΠΕ 
 
Τους κοίταξε κατάματα 

και είπε: 
«Αγαπάτε αλλήλους» 

«Σωστά τα λεει» είπανε 
και τον πιστέψαν 
Για να τον πείσουν μάλιστα 

πως ήτανε μαζί του 
σβήσαν απ τα βιβλία  

τους παλιούς θεούς τους 
γκρεμίσαν τα είδωλά τους 
κάψαν τους ναούς τους 

σφάξαν τους ιερείς τους 
 

Πάνω στους καμένους τους ναούς 
Χτίσαν τώρα δικούς του  
Φτιάξαν είδωλά του 

Χρίσαν ιερείς του 
Γράψαν καινή διαθήκη 

 
Κι αρχίσανε τους ύμνους 
«Αγαπάτε αλλήλους» 

Μα τότε οι μισοί 
κοιτάξανε τους άλλους 

με μάτι αγριεμένο 
«Δε το ‘πε για σας αυτό 

Δεν είστε άξιοί του» 
Αμέσως οι άλλοι άρπαξαν 
τις πέτρες, τα εργαλεία 

για των ναών το χτίσιμο 
και ρίχτηκαν στη μάχη 

 
Από τις δυο τις πλευρές 
ακούγονταν  ψαλμοί 

«Αγαπάτε αλλήλους» 
Κι έτρεχε ποτάμι το αίμα 

μπρος στους τελειωμένους 
ολόλαμπρους ναούς του 
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IL VERBO 

 
Li ha guardati dritto negli occhi 

e ha detto: 
"Amatevi gli uni gli altri" 

"Dice il giusto", hanno esclamato e gli hanno creduto. 
Per convincerlo veramente che 

erano dalla sua 

hanno cancellato dai libri, 
gli antichi dei, 

distrutto i loro idoli, 
bruciato i loro templi, 

trucidato i loro sacerdoti. 

 
Sulle ceneri dei loro templi, 

adesso hanno costruito i loro. 
Hanno creato i loro idoli 

e i loro sacerdoti. 

Hanno scritto il Nuovo Testamento. 
 

Hanno dato inizio agli inni, 
"Amatevi gli uni e gli altri" 

Ma allora una metà 

ha guardato l’altra 
con rabbia. 

"Il verbo non è stato detto per voi. 
Non ne siete degni " 

Subito gli altri afferrando 
le pietre, gli attrezzi 

per la costruzione dei templi 

e si sono scagliati nella battaglia. 
 

Da entrambe le fazioni 
si sentivano i salmi: 

“Amatevi gli uni e gli altri”. 

Il sangue scorreva a fiotti 
verso i loro templi 

appena finiti. 
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Θ’ ΑΝΑΠΑΥΘΕΙΣ ΕΚΕΙ 
 
Έβλεπα τα πόδια σου που τρέμαν 
γυμνά και πληγιασμένα 
αφήνοντας αιμάτινες γραμμές 
στο γκρίζο χώμα που πατούσαν 
Πονάς; Σε ρώτησα 

 
Άμορφα τα χείλη, και στεγνά 
σε μορφασμό μετάλλαξαν 
αχνό, χαμόγελο θλιμμένο 
που πήγε δειλά ν’ ανθίσει 
Νερό; Ξαναρωτάω 
 
Στο άσαρκο λιγνό κορμί 

βαθιά τα ίχνη που ‘γραψαν 
τεχνίτες στο μαστίγιο 
Μέσα στη κάψα ρίγησες 
Κρυώνεις;  Ψιθυρίζω 
 
Στα μάτια σου τη διάβαζα 
τη λύπηση που ένοιωθες 
γι’ αυτούς που σε χλευάζαν 

που με βρισιές και με φτυσιές 
λούζαν τη ψυχή σου 
Κουράστηκες; Σου λεω 
 
Μη φοβάσαι όμως. Θα δεις 
Στην κορφή θα ξαποστάσεις λίγο 
Ωρα θα πάρει αρκετή 
να σκάψουνε το λάκκο 
για να σου στήσουν το σταυρό 
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Si riposerà lì 
 

Vedevo I tuoi piedi tremare 

nudi e coperti di ferite 

che lasciavano traci sanguinolenti 
sulla terra grigia che calpestavi. 

Soffri ?Ti ho chiesto 

 
Le labbra amorfe, e secche 

hanno mutato in smorfia 
un debole, triste sorriso 

che cercava timidamente di fiorire. 
Acqua? Gli ho chiesto ancora 

 
Nel corpo snello scarnificato 

segnato dalle profonde tracce dagli esperti di 
frusta. 

Sei stato scosso da brividi 
Senti freddo? Ho sussurrato 

 
Nei tuoi occhi ho letto la 

la pietà che provavi 
per coloro che ti sbeffeggiavano 

con imprecazioni e sputi 
che impregnavano la tua anima. 

Sei stanco? Ti dico 
 

Non temere però. Vedrai  
Sulla cima ti riprenderai un po’  

Richiederà parecchio tempo 
scavare la fossa 

per erigere la croce. 
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ΠΑΙΔΙΚΗ ΑΠΟΡΙΑ 
 
 
Αν δεν Τον καρφώνανε 
σε ξύλινο σταυρό  
στο Γολγοθά 

αλλά θηλιά του βάζαν 
στο λαιμό  
και Τον κρεμάγαν 
Τι θα φοράγαμε σήμερα 
στο στήθος; 
Χρυσές αγχόνες; 
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Curiosità fanciullesca 
 
 

Se non l’avessero inchiodato 
su una croce di legno 

sul Golgotha 

ma gli avessero messo  
un cappio al collo 

e l’avessero impiccato; 
cosa avremmo portato oggi 

al petto? 
Una forca d’oro? 
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ΤΩΡΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕ 
 
Εύγε! 
Βρίσκεσαι πια στην κορυφή 

Της επιτυχίας άπληστα ρουφάς 
τον μυρωμένο αέρα  

Αχόρταγα της νίκης πίνεις το κρασί 
χορεύοντας στον έξαλλο ρυθμό 

που παίζει η καρδιά σου 
 

Χέρια πολλά ζητάς να σφίξεις 
Ρήτορες να σ’ επαινέσουν ψάχνεις 

Γιορτές να γίνουν προσδοκάς  
Χρυσό το θέλεις το στεφάνι 

Και περιμένεις 

 
Ανεμπόδιστα βλέπεις από ψηλά 

τα ερείπια που πίσω σου αφήκες 
στο δρόμο σου για την κορφή 

Ακούς του πόνου τις κραυγές 
όσων μπροστά σου βρέθηκαν 

στη στράτα της ανόδου 
 

Ποιών θα σφίξεις τα χέρια τώρα; 
Ποιοι ρήτορες θα σ’ επαινέσουν; 

Ποιος θα χορέψει στις γιορτές; 
Ποιος θα σου φέρει το στεφάνι;  

 

Ξεχνάς τι καιει η μηχανή  

που πάνω εδώ σ’ ανέβασε; 
Τη νοιώθεις που άχρηστη  

βαραίνει την  ψυχή σου 
αφού όλα τα αισθήματα  

τα έχει πια καμένα; 
 

Τώρα περίμενε… 
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ADESSO ASPETTA 
 

Ben fatto! 
Ormai sei all’apice 

Aspiri avidamente  
l'aria profumata del successo. 

Insaziabile trangugi il vino della vittoria,  
danzando al ritmo furioso 

che scandisce il battito del tuo cuore. 
 

Chiedi di stringere tante mani, 
cerchi le adulazioni degli oratori.  

Aneli delle celebrazioni, 
vuoi che sia d’oro la corona d’alloro.  

E aspetti. 

 
Indifferente guardi dall’alto 

le rovine che ti sei lasciato alle spalle  
nel tuo cammino verso la vetta. 

Ascolta le grida di dolore 
di chi era al tuo cospetto 

nel percorso della scalata. 
 

A chi stringerai la mano adesso? 
Quali oratori t’incenseranno? 

Chi ballerà alle tue feste? 
Chi ti porterà la corona d’alloro? 

 
Dimentichi cosa consuma la macchina 

che ti ha portato quassù? 

Lo senti che in vano 
ti si appesantisce l'anima 

dopo che tutti i sentimenti 
ha bruciato ormai? 

 
Ora aspetta ... 
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ΓΙΑΤΙ ΤΡΕΧΩ; 
 
 
Τι ‘ναι αυτό που με ωθεί 
και τρέχω ασταμάτητα 
σε τούτο δω τον δρόμο 
που απ την αρχή το ήξερα 

πως μ’ οδηγεί μ’ ακρίβεια  
στο τέλος της ζωής μου; 
 
Εντάξει το ξέρω από παλιά 
δεν έχει άλλο δρόμο 
Όμως δεν είναι δυνατό 
Κάπου θα ‘χει στάσεις 
Κάπου θα ‘χει μια πηγή 

που θ’ αναβλύζει δροσερό 
το νόημα της ζωής μου 
 
Όμως ή τρέχω πολύ γρήγορα 
ή ειν’ η πηγή κρυμμένη 
Κι όσο περνάει ο καιρός 
τόσο ο ρυθμός μου αυξάνει 
λες και θα πάρω έπαθλο  

στο τέλος του αγώνα 
 
Κι είναι βεβαίως θλιβερό 
ίσως και λίγο αστείο 
να ‘ναι η ζωή μου ολάκερη 
μια παύλα που θα χαραχτεί 
ανάμεσα στο έτος γέννησης 
κι εκείνο του θανάτου 
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Perché corro? 
 
 

Cos'è che mi porta 
a correre all'infinito 

su questa strada, 
pur sapendo sin dall'inizio,  

che mi conduce inesorabile, 
alla fine della mia vita? 

 
D’accordo, lo so dai tempi remoti, 

non esiste altra via. 
Non è possibile, 

da qualche parte devono esserci delle soste. 
Da qualche parte deve esserci una fonte 

che alimenti con freschezza 
il senso della mia vita. 

 
O corro troppo veloce, 

oppure la fonte è nascosta. 
Più passa il tempo 

e più il mio ritmo aumenta, 
come se ci fosse un premio 

al termine della corsa. 
 

E’ certamente triste, 
forse anche un po’ buffo, 

che una vita intera si riduca 
ad un trattino che s’infrappone, 

tra l'anno di nascita 

e quella della morte. 
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Ο Χριστόφορος Παπαχαραλάμπους και ο Gaetano 
Trimarchi,  είναι πρώτα ξαδέλφια  από τις μητέρες τους.  
Ο μεν πρώτος με πατέρα Ελληνοκυπριακής καταγωγής ο δε 
δεύτερος,  με πατέρα Ιταλικής καταγωγής. Έχουν γεννηθεί και 
οι δυο στην πανέμορφη πόλη Dire Dawa της Αιθιοπίας λίγα 
χρόνια μετά την απελευθέρωση της χώρας από την  εξάχρονη 
Ιταλική κατοχή.  
Σήμερα ο Gaetano ζει την όμορφη Parma της Ιταλίας και ο 
Χριστόφορος στο Χαλάνδρι Αττικής. Και οι δυο 
απολαμβάνουν την αγάπη των συντρόφων τους, των παιδιών 
τους και των εγγονιών τους.  
Αποφάσισαν πρώτα - πρώτα για δική τους πνευματική 
ενασχόληση να φτιάξουν μια ποιητική συλλογή με ποιήματα 
που είχε γράψει ο Χριστόφορος πριν από μερικά χρόνια όπου 
στην μια σελίδα να εμφανίζεται το κάθε ποίημα στην αρχική 
Ελληνική του μορφή και απέναντι να παρατίθεται η Ιταλική 
απόδοσή του στην πανέμορφη Ιταλική γλώσσα γραμμένη από 
τον Gaetano.  
Τα ποιήματα της συλλογής είναι απλές καταγραφές σκέψεων 
και γίνονται κατανοητά από όλους χωρίς να τίθεται από τον 
αναγνώστη το κλασσικό ερώτημα: «Τι θέλει να πει ο ποιητής;»  
Στην ουσία θα μπορούσαν να είναι μικρά πολύ σύντομα 
αφηγήματα.  
 
Ο Χριστόφορος Παπαχαραλάμπους έχει εκδώσει ένα βιβλίο με 
παράξενες ιστορίες από τις εκδόσεις BOOKSTARS με τίτλο: 
«Ο ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ». 

 
 
 
Cristoforo Papacharalambous e Gaetano Trimarchi, sono 
cugini di primo grado da parte delle loro madri. Il primo è di 
origine Greco-Cipriota da parte paterna, mentre il secondo ha 
il padre Italiano. Sono nati entrambi nella bella cittadina di 
Dire Daua, in Etiopia, pochi anni dopo la liberazione del 
Paese dall’occupazione Italiana.                                                   
Oggi Gaetano vive nella bella Parma, in Italia, mentre 
Cristoforo vive a Halandri in Attica e hanno l’affetto delle loro 
partner, i loro figli e nipoti.                                                        
Entrambi hanno deciso di dedicarsi ad una raccolta di poesie 
che Cristoforo aveva scritto alcuni anni fa. In ogni pagina il 
lettore troverà una poesia in lingua originale, il Greco, seguita 
dalla versione in Italiano nella libera interpretazione di 
Gaetano. La raccolta di poesie è semplicemente la 
trascrizione di pensieri comprensibili a tutti, senza indurre alla 
classica domanda del lettore: "Che cosa ha voluto dire il 
poeta?" In realtà potrebbero essere piccoli racconti. 

 
      
 

 

 


