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ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ  ΛΟΥΖΗ

Ατέρμονη 
Αναζήτηση

Η ποίηση με τον Πατέρα μου



«Σε εκείνους τους Πεισματάρηδες,
κάπου σε κάποιο καμαράκι αγωνίζονται να καταπολεμήσουν 

τη φθορά…»
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

«Ζωή»
Ν’ αγαπάς δεν είναι λίγο,
Να σ’ αγαπούν είναι πολύ!

Τη ζωή τη διεκδικείς,
Δε σ’ τη χαρίζουν…

Να παλεύεις θέλει δύναμη πολλή,
Θέλει επιμονή, κουράγιο, πίστη!

Θέλει ρίσκο η ζωή κι αν σου κάτσει ατυχία,
Μη φοβηθείς την αποτυχία.

Αν δεν πέσεις πώς να μάθεις,
ότι για να ξανασηκωθείς χρειάζεται μαγκιά πολύ!

Δύναμή σου είν’ η ψυχή σου,
Και μ’ αυτή θα πας ψηλά!

Κοίταξε στα μάτια τον Ήλιο το πρωί,
Ζήσε όσο πιο πολύ μπορείς…

     Βαγγέλης Λούζης
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«Το Νησί μου...»
Ένα μικρό διαμαντάκι ριγμένο στην ακρογιαλιά,
Ο ήλιος το λούζει, βγαίνοντας από τη θάλασσα

Κι αργά αργά κατρακυλάει στα πόδια της Κοιμωμένης!
Ψηλά στην άκρη η εκκλησία με τα ευκάλυπτα
Και στην άλλη ο παλιός μύλος με τον Άγιο.
Τριγύρω πράσινο, κρινάκια κι ανεμώνες,

Μας συντροφεύουν τους χειμώνες…
Στην άλλη άκρη το ψηλό ρολόι,

Να μετρά αδιάκοπα τον χρόνο, τη ζωή μας!
Και στην απέναντι πλευρά το άλλο μισό του,

Με τα καταπράσινα πεύκα, τις ελιές και τ’ αμπέλια.
Οι βαρκούλες μικρές, μεγάλες αρμενίζουν γύρω του,

Στα πόδια του, στη γαλάζια θάλασσα…
Στα μικρά του σπίτια τα παλιά και τα καινούρια

Ζήσαμε… Παλέψαμε και Αγαπηθήκαμε…
Ένα μικρό διαμαντάκι ριγμένο στην ακρογιαλιά!

      Βαγγέλης Λούζης
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«Έτσι είναι η αγάπη»
Η αγάπη διαλέγει μονοπάτι.

Μαθαίνει μες στο γκρίζο γαλάζιο να φορεί.
Πάντα πολεμάει, όταν αντηχεί φωνή διστακτική.

Η αγάπη παίζει με το αγέρι.
Τ’ αστέρια οδηγεί σε πορεία λυτρωτική.

Θαρρείς πως είναι μαγική!

Η αγάπη είναι νότες από φάλτσο πιάνο.
Και θίασος που μυρίζει μανταρίνι.

Μήπως τάχα είναι καναρίνι;

Η αγάπη διαλέγει μονοπάτι.
Μαθαίνει μες στο γκρίζο γαλάζιο να φορεί.
Πάντα περπατάει με θάρρος, δόξα και τιμή.


