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…ποιητήν πάντα στοχάζεσθαι

ψυχαγωγίας ού διδασκαλίας…

Στράβων (γνώμη Ερατοσθένους) 
1,15

…Κάνε τον πόνο σου άρπα

και δρόσισε τα χείλη

στα χείλη της πληγής σου…

Κ. Καρυωτάκης

…έρωτα … ός εν μαλακές παρειές…

Σοφοκλής
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Πρόλογος

 
Είναι πολλά τα χρόνια που γράφω στίχους.
Δίστιχα, τετράστιχα, πολύστιχα.
Οι λέξεις ξεπηδούσαν στο μυαλό μου ξαφνικά 
χωρίς να τις καλέσω.
Μόνο που θέλαν μοναξιά και βάθαιμα.
Γιατί μόνο άμα κυττάξει κάποιος μέσα του βαθειά 
ανακαλύπτει τον αληθινό του εαυτό. 
Xωρίς ψιμιθιές.
Και τότε τα συναισθήματά του είναι αληθινά.
Και οι λέξεις που φτάνουν στα χείλη του 
είναι κι αυτές αληθινές.
Και καθώς είμαι μοναχικό άτομο 
έζησα τέτοιες στιγμές.
Και τα συναισθήματά μου 
αγάπη, πόνος, αγωνία, αναζήτηση 
ήρθαν στα χείλη μου σε στίχους 
λίγους ή πολλούς, αυθόρμητα.
Μάζεψα λοιπόν, όλους αυτούς τους στίχους, 
–καρπούς της ψυχής μου– 
που είναι απλοί, αληθινοί και ρομαντικοί 
για να τους μοιραστώ με όλους αυτούς 
που αφουγκράζονται 
τους ψίθυρους της ψυχής.

Ευδοκία Σταυρακούκα
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Δειλινό

 
Μια απαλή γοητεία και γαλήνη 
απλώνεται 
στην πλατιά και μεγάλη 
γαλανή πολιτεία
Μια ομίχλη σα δίχτυ 
αργά ξεδιπλώνεται 
κι όλα μοιάζουν σαν όνειρο 
σα θαμπή οπτασία.
Οι διαβάτες αργοί 
στο μεγάλο το δρόμο 
κουρασμένοι απ’ το μόχθο 
στις φαμίλιες γυρνούν.
Μεσ’ το πάρκο τα άνθη 
βουβά νυσταγμένα 
τη στερνή τούτη ώρα 
και πριν σβήσει ο ήλιος 
μια λευκή πεταλούδα 
να ’ρθεί καρτερούν, 
να την κλείσουν μ’ αγάπη 
στ’ απαλά πέταλά τους 
κι αγκαλιά μεσ’ τη νύχτα 
να ονειρευτούν…
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Το Άστρο της ζωής

 
Κάποτε ήμουνα παιδί 
και η ζωή 
ήτανε τριανταφυλλιά για μένα 
δρόμοι απλοί, καϋμοί απλοί 
και δίπλα μου ένα χέρι 
να με οδηγεί.

Μετά ευθύνες στεναγμοί 
του μεροκάματου η ταγή 
ήτανε οδηγός μου. 
Αγάπες, έρωτες και στεναγμοί 
και δάκρυα βροχή 
στο πρόσωπό μου.

Η μοναξιά κι η ερημιά 
θαρρείς όλου του κόσμου 
βαριά πιεστική 
συγκεντρωμένη εντός μου. 
Κι έψαχνα χέρι δυνατό 
να γίνει οδηγός μου.
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Κάποτε κοίταξα ψηλά 
στον ουρανό 
πέρ’ απ’ αυτόν 
κι ακόμα πιο ψηλά. 
Βρήκα ένα Άστρο φωτεινό 
και τόκανα οδηγό μου 
κι αυτό πλημμύρισε 
με δύναμη και φως 
τον εαυτό μου.

Τα βήματά μου σταθερά 
γινήκανε και τώρα 
έχω τ’ Αστέρι μου το φωτεινό 
που μ’ οδηγεί 
και που μου λέει «προχώρα».




