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ΜαΓεΙρΕμΑτΑ

Μακρινή ανάμνηση

Κ

αθισμένος σε μια άκρη, στην “Οδό Ονείρων”, ένας μεσήλικας σχεδόν 70 χρονών,
αναπολούσε χαμένες χαρές ρουφώντας
ζεστό τσάι την παραμονή των Χριστουγέννων. Δειλινό γεμάτο μελαγχολία, με
λίγη βροχούλα και πολλές αναμνήσεις στροβιλίζονταν στο νου
του.
Ξεχασμένες σελίδες απ’ τη ζωή του, ξεπήδησαν έντονες, ενώ
η βροχή δυνάμωνε. Στη θύμησή του ζωντάνεψε μια εκδρομή
που πριν πολλά χρόνια είχε ανέβει με συντροφιά στα απέναντί
του βουνά που έχει μπροστά του απόψε. Ήταν νέος. Κάθε τόσο
με φίλους ανέβαινε στο λόφο και πιο ψηλά. Απολάμβαναν την
ομορφιά της πλάσης το καλοκαίρι, την άνοιξη, το φθινόπωρο με
τα κυκλάμινα και τα μύρια αγριολούλουδα! Στο Ίσπουναρ!...
Γράφει η Αντιγόνη Λ. Τσάμη
Εκεί πρωτογνώρισε τη σύντροφο της ζωής του. Ένα βλέμμα
ήταν αρκετό να δημιουργηθεί με τον καιρό μια απέραντη αγνή και ιδανική αγάπη. Η συντροφιά ήταν
πέντε – έξι νέοι και νέες κι αγαπούσαν το βουνό. Είχαν τελειώσει τις σπουδές τους, εργάζονταν κι
όμως έβρισκαν ώρες για να χαρούν το μυρωμένο και καθάριο αέρα του δάσους.
Η πλατωνική τους αγάπη κατέληξε σε γάμο. Ζούσαν αρμονικά, πιστοί στους όρκους. Αλλά η μοίρα
πολλές φορές επεμβαίνει απερίμεντα. Το μοναδικό αγόρι τους έμεινε σπουδάζοντας στο εξωτερικό
μονίμως και τους επισκέπτονταν πότε – πότε. Και στη συνέχεια, «ο χάρος στο ξεδιάλεγμα δεν βλέπει
σκαλοπάτια «μοιράδι μες στη λησμονιά όλους μας περιμένει…», (λέει το ποίημά μου).
Πέθανε νέα και άφησε το σύντροφο της ζωής μόνο και έρημο κι απόψε, ζει με τη μορφή της αγαπημένης του, παραμονή Χριστουγέννων στην «Οδό Ονείρων», καταπίνοντας τα δάκρυα για να μη
νοιώσουν τον πόνο του όσοι νέοι βρίσκονταν δίπλα του, περιμένοντας τη Γέννηση του Θεανθρώπου
με τη χαρά της νιότης.

Ηχω...

Λικέρ μανταρίνι

Σ

ήμερα φίλες μου σας έχω συνταγή, δύο σε
ένα. Και λικεράκι και γλυκάκι . Για το φανταστικό λικεράκι μανταρίνι, είχα υποσχεθεί
να σας δώσω τη συνταγή μέσα στις γιορτές, αλλά δεν τα κατάφερα. Εδώ που τα λέμε,

προσοχή το ένα μετά το άλλο. Ρίξτε το κονιάκ έτσι
ώστε να καλυφτούν καλά. Κλείστε το βάζο και αφήστε
να μείνουν το λιγότερο για 3 εβδομάδες. Μετά από 3
εβδομάδες κάνουμε σιρόπι με τη ζάχαρη και με το

καλύτερα που θα το φτιάξουμε μεθεόρτια, γιατί σκέφτομαι πως μ' ένα ποτηράκι λικέρ μανταρινάκι και
μια καλή παρέα, μπορούμε να δώσουμε χρώμα και
γεύση στις καθημερινές μας μέρες και να τις κάνουμε

νερό, βράζοντάς τα για 2'-3'. Το αφήνουμε να κρυώσει
καλά. Σουρώνουμε το αλκοόλ από τα μανταρίνια και
το ενώνουμε με το κρύο πλέον σιρόπι. Σουρώνουμε
το λικέρ σε ψιλή σήτα, ή το περνάμε από φίλτρο του
καφέ. Το βάζουμε σε γυάλινο μπουκάλι που να κλείνει

Ερωτική ποίηση
Σταμάτη Ψύταλη

Σ’ αγαπώ ως την άκρη του ουρανού
Ως το χείλος του γκρεμού, ως τα πέρατα της γης
Ως το φέγγος της αυγής
Κι ακόμη πιο ψηλά, κι ακόμη πιο μακριά
καλά. Το αφήνουμε ξεχασμένο σε μια γωνιά για 2
εβδομάδες. Έπειτα το παγώνουμε και το σερβίρουμε.
Είναι ένα λικέρ, ντελικάτο, εύγευστο, με χαρακτήρα!
Μοσχομυρίζει μανταρίνι και η μυρωδιά του γαρύφαλ-

Μου έδωσες πάλι τη χαρά, μου έδωσες το γέλιο
Από τη μέρα που σε γνώρισα, χαράς έχω ευαγγέλιο
Χάρις σε εσένα ξέχασα, το δάκρυ και τον πόνο
Χάρις σε εσένα προχωρώ, στης ζήσης μου το δρόμο
Αν ψάξουν μες στις φλέβες μου, θα βρουν αίμα δικό σου
Αν βάλουν σε με ακουστικό, θα ακούσουν το σφυγμό σου
Είσαι η χρυσή ελπίδα μου, είσαι το φυλακτό μου
Είσαι το όνειρο που θα κρατώ, πάντα για δικό μου
Η ανάσα σου πήρε την αναπνοή μου
Τα χείλη σου γίναν το φιλί μου
Το νέκταρ των χειλών σου επεθύμησα
Για σε στην ευτυχία ξαναγύρισα
Είσαι η αιτία που χαμογελάω, είσαι ο λόγος που θέλω να ζω
Είσαι η αφορμή να μην πονάω, είσαι αυτή που πολύ ζητώ
Των αστεριών όλα τα χρώματα, μάζεψα σε μια ζωή
Να ζωγραφίσω χίλια αρώματα, για σε γλυκιά ψυχή
Βάλε το χεράκι σου, εκεί που είναι η καρδιά μου
Να νιώσεις το φτερούγισμα που είσαι μακριά μου
Το φεγγάρι δεν μπορεί άλλο να περιμένει
Απόψε θα ΄ρθει εμάς των δυο τη φλόγα μας να σβαίνει

να μοιάζουν γιορτινές. Διαλέξτε μανταρίνια ώριμα και
σφιχτά, χωρίς χτυπήματα. Αυτήν την εποχή θα βρείτε
στην αγορά ολόφρεσκα, με τα κοτσάνια τους και τα
καταπράσινα φύλλα τους.

Υλικά
■10 μανταρίνια
■10 γαρύφαλλα (μοσχοκάρφια)
■700 ml κονιάκ
■1½ φλ. τσαγ. ζάχαρη
■1½ φλ. τσαγ. νερό

Εκτέλεση

Πλύντε τα πολύ καλά τα μανταρίνια. Τρυπήστε τα
πολλές φορές με πιρούνι γύρω - γύρω. Καρφώστε
από 1 γαρυφαλλάκι (μοσχοκάρφι) σε κάθε μανταρίνι.

Που να ΄σαι τώρα λατρεμένη ; Στα σύννεφα, στον ουρανό ;
Πανέμορφη, ονειρεμένη, σε περιμένω, σε ζητώ
Θέλω μαζί σου να πετώ, εκεί ψηλά στα ουράνια
Θέλω μαζί σου ν’ αγαπώ, εσέ μαζί και τ’ άγια
Εγώ για σε ξενύχτησα, χθες βράδυ στο πλευρό σου
΄Ησουνα τ’ αστέρι μου, ήμουν ο άγγελός σου
Να ΄ξερες πόσο ψηλά, θα ΄θελα να μας φτάσω
Να φτάσουμε στον ΄Ολυμπο, νέκταρ να σε κεράσω
Ν’ αστράψουνε οι ουρανοί, στεφάνι να σου φτιάξω.

Πλύντε με ζεστό νερό ένα γυάλινο βάζο με καπάκι
που κλείνει καλά και τοποθετείστε τα μανταρίνια με

λου είναι απόλυτα διακριτική. Θα πάρετε σίγουρα συγχαρητήρια όταν αποκαλύψετε ότι είναι δικό σας δημιούργημα.
Επίσης έχω να σας πω να μην πετάξετε τα μανταρίνια. Κόψτε τα στα δύο και πετάξτε τα γαρυφαλλάκια.
Βάλτε στη φωτιά μια κατσαρόλα με 1 ποτήρι νερό, 3
ζάχαρη και μια βανίλια. Βράστε τα υλικά μέχρι να δέσουν σε σιρόπι και μετά ρίξτε μέσα τα μανταρίνια. Αφήστε να βράσουν σε χαμηλή φωτιά για 40 λεπτά. Αφήστε
το γλυκό μέσα στην κατσαρόλα για όλο το βράδυ. Την
επόμενη μέρα, ξαναβράστε το γλυκό μέχρι να δέσει
καλά. Προτού το κατεβάσετε από τη φωτιά, προσθέστε
το χυμό λεμονιού. Τέλος, μοιράστε το σε βάζα ακολουθώντας τις οδηγίες που σας έχω δώσει στο παρελθόν για τις μαρμελάδες και τα γλυκά κουταλιού..
Καλή επιτυχίας φίλες μου και ως την άλλη Τετάρτη, αισιοδοξείτε και θα περνάτε καλά!

