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«Από καρδιάς...»

Αγαπητές φίλες και φίλοι,
που έτυχε να πέσει στα χέρια σας αυτό το βιβλίο, επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας 
τις σκέψεις που με συντρόφευαν, από τη στιγμή που πήρα την απόφαση να δημοσιεύσω 
ένα ταπεινό δείγμα της προσωπικής ποιητικής μου δημιουργίας και όχι μόνο... 
Πολλές φορές αναρωτήθηκα γιατί άρχισα να γράφω και «ανακάλυψα» ότι το γράψιμο... 
η ποίηση... είναι για μένα απόδραση... μα και την ίδια ώρα καταφύγιο.
Αμφισβητώντας όμως τον ίδιό μου τον εαυτό, αναρωτιέμαι αν αυτά που βγάζω απ’ την 
ψυχή και την καρδιά μου, μπορούν να θεωρηθούν Ποίηση.
Πολύ «βαρύς» χαρακτηρισμός! 
Ιδίως άμα σκεφτείς κάτι ιερά τέρατα της Ποίησης, θες να πας να κρυφτείς! 
‘Οπως και να ‘χει όμως...
Απλά και ταπεινά γράφω αυτά που νιώθω, όπως τα βλέπω με τα μάτια της ψυχής μου.
‘Αλλοτε από δικές μου εμπειρίες κι άλλοτε από ερεθίσματα που μ’ έχουν αγγίξει.
Με το να απλώνω τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου στο χαρτί, νιώθω να λυτρώνομαι... 
να ταξιδεύω, να δραπετεύω... 
Η Ποίηση κρύβει μέσα της χίλια δυο συναισθήματα κι είναι έτσι... σαν το ουράνιο τόξο, 
που αν το αναλύσεις, κρύβει μέσα του χίλια δυο χρώματα και αποχρώσεις.
Σε στιγμές πόνου... το δάκρυ που έχεις για συντροφιά και σε πληγώνει... το κάνεις 
μελάνι... για να ζωγραφίσεις τον πόνο.
Μα και την ίδια ώρα μπορείς να του βάλεις δυο πινελιές ελπίδας και αισιοδοξίας...
Κι εγώ είμαι απ’ αυτούς που προσπαθούν πάντα να βάζουν αυτές τις πινελιές...
Σε στιγμές πάλι χαράς... ζωγραφίζεις με τις λέξεις ένα χαμόγελο...
Πάντα έχεις την ανάγκη να γράψεις, όταν νιώθεις να πετάς στο ουρανό... αλλά κι όταν 
νιώθεις πως κατεβαίνεις στο σκοτάδι.
Ποίηση είναι όταν οι λέξεις συναντιούνται... συνωμοτούν... και σκαρώνουν εικόνες.
Κι όταν οι εικόνες αυτές αγγίζουν τις ψυχές και τις μοιράζονται κι άλλοι μαζί σου... τότε 
είναι που νιώθεις ακόμα πιο όμορφα...!

Η απόπειρά μου τώρα με την Ποίηση στην κυπριακή διάλεκτο - ανάμεσα σε θεόρατους 
Λαϊκούς ποιητές - και ιδίως όταν ξέρεις πως λίγο πιο κάτω απ’ το σπίτι σου δεσπόζουν 
μορφές καταξιωμένων λαϊκών ποιητών, τότε υποκλίνεσαι... σκύβεις με σεβασμό... και 
αντιλαμβάνεσαι πως η οποιαδήποτε προσπάθεια κατάθεσης της ψυχής σου σε κυπριακή 
διάλεκτο, αποκτά ακόμα μεγαλύτερο ρίσκο.
‘Ομως επιμένεις... τολμάς και το παλεύεις... πασκίζοντας να βάλεις κι εσύ ένα τόσο δα 
λιθαράκι στο οικοδόμημα της Λαϊκής μας παράδοσης.

‘Αμα πάλι γράφεις για την Πατρίδα, τότε σε πιάνει δέος και λογοκρίνεις την κάθε σου 
λέξη...  

Η ποίηση είναι σαν την ψυχή, που αν είναι αληθινή... μπορείς να την διαβάσεις...

Με αγάπη λοιπόν και σεβασμό καταθέτω ένα κομμάτι της ψυχής μου σ’ αυτό το βιβλίο...
Κι ένα είναι το σίγουρο... ότι είναι όλα γραμμένα... «Από καρδιάς...!».

Λένια


