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στους γονείς,  
στα παιδιά και 

στη γυναίκα μου 
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Xαμόγελο λειψό 

 
Ουρ νιο απλ νει π ρα τ ξο 
το αγ ρι θερ ζει κ θε ελπ δα 
στο αγι ζι τα μ τια βουτηγμ να. 
 
Σιγ , σιωπ , μα ρο στον λ γο, 
βγ λε το θ λυ απ  τον νδρα 
αντρ κια λ για να τα πο με. 
 
Φ τεψα κ ποτε να δ ντι 
μεγ λωσε, γινε δενδρ δα 
δαγκ νουν λ ξεις τα κλαδι  του. 
 
Τρ πιο χαμ γελο στο στ μα. 
 
 
  



Νίκος Καψιάνης 
 

~ 8 ~ 

Μέρα παγερή 

 
Λ γη ζεστασι  γ ρευα  
στο σιγομιλητ  σου,  
οι κουβ ντες στ λες φεραν 
στα ματοκλ δια λ πη. 
Βουβ  ακουστικ  τη ντροπ  ξεβγ ζει. 
Γυμν ς στο μπαλκ νι κ θισα, 
την παγωνι  να νι σω. 
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