


Ποιητική Συλλογή
αφιερωμένη στην Αμμόχωστο

Προς τιμήν της 17ης Επαρχιακής Συνδιάσκεψης
της ΕΔΟΝ Αμμοχώστου,

που πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2012,
στην Αγία Νάπα.





ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Αυτή η ποιητική συλλογή, είναι αποτέλεσμα του ποιητικού 
διαγωνισμού που προκήρυξε η ΕΔΟΝ Αμμοχώστου, στα πλαίσια της 
17ης Επαρχιακής Συνδιάσκεψης.

Η έκδοση που έχετε στα χέρια σας, αποτελεί συνέχεια άλλων πολλών 
ποιητικών εκδόσεων της ΕΔΟΝ, που έδωσαν την ευκαιρία σε νέους, 
αλλά και σε έμπειρους καλλιτέχνες να εκφραστούν με τους στίχους 
τους.  Συνεχίζουμε λοιπόν αυτή την παράδοση της ΕΔΟΝ στην έκδοση 
και προώθηση της λογοτεχνίας του τόπου μας, δίνοντας βήμα σε νέους 
δημιουργούς αλλά και σε ήδη καταξιωμένους λογοτέχνες.

Ως Ε.Σ. ΕΔΟΝ Αμμοχώστου, θέλουμε να ευχαριστήσουμε την κριτική 
επιτροπή, η οποία αξιολόγησε τα ποιήματα και κατέληξε στα τρία πρώτα 
τα οποία θα βραβευτούν στη 17η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη.  Η κριτική 
επιτροπή αποτελείτο από τους Θωμά Συμεού, Αντρέα Κουκουμά και 
Αναστασία Χάσικου.

Κύρια χαρακτηριστικά στην ποίηση του διαγωνισμού είναι η αγάπη 
των Αμμοχωστιανών για την πόλη μας, η εξύμνηση της ομορφιάς 
της, ο πόθος για να ζήσουμε ξανά στα χώματα της και το πείσμα για 
ενδυνάμωση των αγώνων μας για επιστροφή στην πόλη που μας γέννησε.

Η επιτυχία του διαγωνισμού, όσο και η παρούσα έκδοση, δείχνουν 
πως δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι 
να έρθει εκείνη η ευλογημένη ώρα που θα ελευθερωθεί από τα 
συρματοπλέγματα η Αμμόχωστος. Μέχρι να πλημμυρίσει ξανά ζωή στα 
τείχη της, μέχρι να βρυχηθούν χαρούμενα τα λιονταράκια.  Σε αυτό 
τον αγώνα συμπορεύονται μαζί μας και οι άνθρωποι του πνεύματος, 
κάτι που αποδεικνύεται από τα ποιήματα της συλλογής μας.

Πολιτιστικό Γραφείο
Ε.Σ. ΕΔΟΝ Αμμοχώστου

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
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ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ - Ανδρέας Κασάπης

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
Ανδρέας Κασάπης

1ο Βραβείο

Είσιεν κουφόβραση πολλήν, τζείνην την μαύρη μέρα
Τζι’ η θάλασσα εθύμωνεν, εφώναζεν στα πέρα:
«Εννά ρτουν να σε πιάσουσιν, Πόλη αγαπημένη

Τζι’ η άμμος τούτη θα γενεί με γαίμαν ποτισμένη.

Πε των παιθκιών σου γλήορα, να πάσιν εις τα ξένα
Τζιαι μιαν ημέραν θα ‘ρτετε. Θα δώκουν τα κλεμμένα».

Αρκέψαν τζιαι συνάασιν ρούχα, προιτζιά καπάλιν
Τζιαι το Βαρώσιν έμεινε νεκρό στο περιγιάλιν.

Η θάλασσα εμούρωσεν, ελούθην του κλαμάτου
Τζι’ έππεσεν άρρωστη πολλά, εγίνην του θανάτου.

Τριάντα χρόνια τζαι οχτώ, αλόπως εν τρακόσια
Τόσα πολλά μας φαίνουνται μακρά που τα Βαρώσια
Ποιος να ξιάσει τζείντην γην, τζαι τζείνον τον αέραν

Ποιος να ξιάσει τα δεντρά τα μοσκοβολισμένα.

Της Σαλαμίνας θέατρον, καρτέρα, μεν λυπάσαι
Έπαρε λλην υπομονή, φτάνει να μας θυμάσαι

Πορτοκαλιά περήφανη μεν ρίχνεις τα κλωνιά σου
Ξανά γιορτές τζαι τραουθκιές θα κάμουμε μιτά σου.

Η μάνα τζιαι αν έχασε μια μέραν τα παιθκιά της
Τζοιμάται τζι’ έσιει ανοιχτά, για να βρεθούν κοντά της
Εννά ρτουμεν, Αμμόχωστος, στα σπίθκια τα δικά μας

Τζι’ αν δεν προλάβουμεν εμείς, εννά ρτουν τα παιθκιά μας.
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ΕΙΚΟΝΕΣ ΝΟΣΤΟΥ ΤΖΙ’ ΟΜΟΡΦΚΙΑΣ - Παντελής Κακολή

ΕΙΚΟΝΕΣ ΝΟΣΤΟΥ ΤΖΙ’ ΟΜΟΡΦΚΙΑΣ
Παντελής Κακολή

2ο Βραβείο

Αμμόχωστος, που τα παλιά
εδκίαν σου η πορτοκαλιά

τζιαι μυρωδκιάν τζιαι χάρην
τζι έρκουνταν ξένοι να σε δουν
τζι’ εν εχορτάνναν να λαλούν

πως σ’ έχουν για καμάριν.

Σαν σε καμβά με πινελιές
εμείναν οι πορτοκκαλιές

με δίχα πορτοκκάλια
τζι’ εν τα στενά σου μουλλωτά
τζι’ ο κόσμος που σε αγαπά

θωρεί σε με τα κιάλια.

Τα πορτοκκάλια σου που δκιας
μαύρον σαράτζιν της σκλαβκιάς

πριν πορουβίσουν τρω’ τα
μακάρι να ‘τουν βολετόν
δίχα κατοχικόν στρατόν
ν’ αθθίζεις όπως πρώτα.

Θέλεις αγάπην τζαι δροσιάν
για να κρατήσεις φυλλοσιάν
τζι’ αθθούς που να μυρίζουν

τζαι μες στα φύλλα της καρκιάς
εικόνες νόστου τζι’ ομορφκιάς

σαν πρώτα να χαρίζουν.
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ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
Μάρω Σκορδή

3ο Βραβείο

Αμμόχωστος θαλασσοφίλητη
με τα πολλά ακρογιάλια
στεφανωμένη με ανθούς 
τζιαι με τα πορτοκάλια

Λαμπρή ανθίζουν οι πορτοκαλιές
λαμπρή τζι’ οι λεμονιές σου
τζιαι ούλλοι εσιερούμαστιν 
τζιείνες τες μυρωδκιές σου

Οι ομορφκιές σου εν πολλές
με νιότη τζιαι με κάλλη

τζιαι είσαι μάνα στοργική
που εν υπάρχει άλλη

Ήσουν αντζιέλισσα σωστή
με τα ωραία μάθκια

μα όμως σου τα φκάλασιν
τζι’ εκάμαν σε κομμάθκια

Εσένα εβιάσασιν τα ρούχα σου εσιήσαν
τζιαι νιώθεις μιάλην αντροπή 

αζάγκωνα σε δείσαν

Τζιαι σε εσακκατέψασιν
τζιαι είσαι λυπημένη

έσιεις το κλάμα συντροφκιά
που ‘σαι ατιμασμένη

Φαίνεσαι σαν κοτζιάκαρη
με μαύρη την κουρούκλα

εγέρασες απότομα 
που ήσουν σαν την κούκλα

Κάθεσαι ονειρεύκεσαι
τα όμορφα τα χρόνια

που τα παιδκιά σου άρμαζες
τζιαι κάμνα σου αγγόνια

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ - Μάρω Σκορδή
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Που συναούνταν έσσω σου
είσιες χαρές μεγάλες
τζιαι τα εκαλωσόριζες 
με ανοιχτές αγκάλες

Ετραουδούσετε μαζί
με τη γλυτζιά φωνή σου

τζιαι εδιασκεδάζετε
σαν τότες οι γονιοί σου

Που το μαράζι το πολύ
ασπρίζαν τα μαλλιά σου
τζιαι ώρες ώρες φαίνεται

χάνεται η λαλιά σου

Μεινίσκεις άνιφτη εσού
τζι΄ αχτένιστη ακόμα

μα άντεξε Αμμόχωστος
να μεν σε φάει το χώμα

Τζαι εία την που έφευκε
τζαι έφευκε κλαμένη
εγιώ την ακολούθησα 

τζιαι ήμουν μαραζωμένη

Έφτασε στο συρματόπλεγμα
εσπάραζε σαν μάνα
τους αίτιους ετίμαζε

τζιείνους που τα κάμαν

Που να ‘χουν την κατάρα μου
τα μάθκια τους να φκούσιν

τζιαι να γυρίζουν τους γιατρούς
το φως τους να μεν δούσιν

Να κάτσουσιν τα μάθκια τους 
τζαι να γίνουσιν λούτζιοι

που ατιμάσασιν εμέ
οι βάρβαροι οι Τούρτζιοι

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ - Μάρω Σκορδή

10



Χαρές ποττέ τους να μεν δούν
να μεν χορτοψουμίσουν
γιαράες να γιεμώσουσιν

στο στρώμα τους να λύσουν

Αμέσως της εκόντεψα
την έβαλα στ’ αγκάλια
παριορκά εδίουν της
που ήτουν έτσι χάλια

Σαν την εκράτουν αγκαλιά
είσιεν την μυρωδκιά της

αλμυρά τζιαι λεμονανθούς
που τα ‘φερε μιτά της

Ελάμνισε σιγά σιγά
σιηφτή καμπουρκασμένη

έκλαιεν τζιαι εφώναζε
που ‘τουν φυλακισμένη

Μα άντεξε Αμμόχωστος
θα ππέσουσιν τα ττέλια

θ’ αννοίξουν καμαρόπορτες
θ’ αννοίξουν τα κατζιέλια

Τζι’ εννά γίνει Ανάσταση
θα παίζουν οι καμπάνες

που ‘ννα βρεθούν ούλλοι μαζί
γιούες κόρες τζιαι μάνες

Τζιαι τότες σου υπόσχομαι
θα φκάλεις πιον τα μαύρα
γιατί θα έσιεις τα παιδκιά
ούλλα σου μες τ΄ αγκάλια

Σκέφτουμαι συλλοΐζουμε
στέκουμαι τζιαι θωρώ την

κοντά στο συρματόπλεγμα
ακόμα καρτερώ την
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ΠΡΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΙΑΝΟΥΣ - Ιωάννης Θεοδοσίου

ΠΡΟΣ ΜΕΛΛΟΝΤΕΣ ΑΜΜΟΧΩΣΤΙΑΝΟΥΣ
Ιωάννης Θεοδοσίου

Θέλεις να αποκαλείσαι Βαρωσιώτης
Τζιαι να ανεμίζεις το ‘δεν ξεχνώ’ 

Τι εγνώρισες όμως; 
Τον  Άη Ξορινό, τον Λάξη; 
Πού εν η Νεάπολη ξέρεις; 

Ξέρεις πού εν τα λιονταράκια; 
Για τον Πύργο του Οθέλλου άκουσες; 
Επήες περίπατο που τα δελφινάκια; 

Έδειξεν σου ο τζύρης σου το γυμνάσιον του; 
Το μέρος που εγιόρτασεν την αποφοίτησή του, 

ερειπωμένο;

Αν θέλεις να μεν ξιάσεις, ζήσε
Μεν μείνεις στο αγνάντεμα
Κάμε την οπτασία αίσθηση

Κάμε την ανάμνηση του πατέρα 
Δικό σου πόνο.

Δε την Έγκωμη
Βούρα μες την Τάφρο
Κολύμπα στη Γλώσσα
Παρπάτα το το χώμα

Δείχτου της πόλης που της 
τραγουδάς ότι νοσταλγείς.

Τ’Αποστόλου Βαρνάβα έσιει λειτουργία
Πήεννε

Τζιαι προσευχήθου
Παρακάλα τον 
Έσιει ο Θεός. 
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ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΗΣΟΥΝ Η ΔΡΟΣΙΑ - Σπύρος Νεοφύτου

ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΗΣΟΥΝ Η ΔΡΟΣΙΑ
Σπύρος Νεοφύτου

Σπάζω τον νου μου δέρνω τον τζιαι γιώνις πελλανίσκω
Που σγάφω με τα σιέρκα μου Βαρώσι τζιαι ‘σε βρίσκω

Ήρταν οι τούρτζιοι πάνω σου βάρβαροι σατανάες
Ερέξαν τζιαι θερίσασιν τζιαι κλαιν κόμα μανάες

Βαρώσιν έσσε γλέπασιν σαν κόρη μες τα αμμάδκια
Τζιαι γέριμον εγίνικες τζι’ αμέτρητα κομμάδκια

Στην Κύπρον ήσουν η δροσιά το φκιόρον της αγάπης
Μα άποτο σε φήκασιν τζιαι μάρανες τζιαι σάπεις

Νάταν τζιαι να γινίσκετουν να ρτω  να σε ποτίσω
Δροσιάν τζι αγάπην να σου δκιω ώστι να σ’ αναστήσω

Τζιαι να γίνεις σαν ήσουν πριν με το χαμόγελο σου
να φανερώσεις που καρκιάς τον όμορφον αθό σου

Όσον τζι’ αν ρέξει ο τζιαιρός όσα τζιαι να περάσω
ώσπον τα μάδκια μ’ ανοιχτά έθθε να σε ξιχάσω



AΛΛΟΥ ΠΑΠΑ ΒΑΓΓΕΛΙΟΝ - Χρίστος Κυπρή

AΛΛΟΥ ΠΑΠΑ ΒΑΓΓΕΛΙΟΝ
Χρίστος Κυπρή

Οι βαρωσιώτες είμαστουν άλλου παπά βαγγέλιον
που κλάμαν εν εξέραμεν, μα μανιχά που γέλιον.

Κάποτες μ’έναν ποϊλατίν τζιαι θκιο γρόσια στην πούγκαν
κάθε νύχτον εκάμναμεν τουρίστριαν τζιαι εκούγκαν.

Τζιαι πε κουμπάρε να χαρείς, οι πε έννεν αδικία;
που αλλού ετζιμούνταν τζιαι χαμέ...τζιαι ‘μεις ξενοδοχεία;

Αλλού εν είχασιν να φαν....εμείς είχαμεν ΠΟΛΗΝ
τζιαι απαξ τζιαι εγίνην το κακόν αλλάξασιν οι ρόλοι.

Που τόπακες τζιαι πρίγκιπες, οι βέροι πρωτεργάτες
τσιουράκια εκαταντίσαμεν...οι πιο φτηνοί εργάτες.

Κάθε χωρκάτης νηστικός μ’ έναν χωράφιν ρότσες
Εγίνηκεν τωρά τζιαι μετρ για ουίσκια τζιαι για πότσες.

Ολάν τούτοι...ούτε να φαν..που να τους φκουν τα μάθκια.
Κουρκούνες επετάσσαντες...τάχα...είχασιν αγκάθκια..

Τους φόρους που πιερώνω εγιώ...για ποιον εμπόνι; πε μου...
για δρόμους τζιαι για γειτονιές που εν θαν ποττέ δικές μου;

Θέλω πίσω την πόλην μου..ακούεις; καταλάβεις;
εν γιέμαν μας που χάσαμεν...μπορείς να το συλλάβεις;

Θέλω πίσω την πόλην μου...θέλω τα γιασεμιά της..
τραντάφυλλα βασιλικόν..ήτουν η μυρωθκιά της...

τωρά ούλλα εξεράνασιν....μαζί με τες ψυσιές μας..
τζιαι ο ίδιος γέριμος καμός...βουρά ως τζιαι τες οσιές μας

Ο ίδιος γέριμος καμός....πέρκει έρτει τζίνη η μέρα...
που ννα αναπνεύσω καθαρόν...του βαρωσιού αέραν.

Ναι...θα φυτέψω γιασεμίν...θα σε γεμώσω φκιόρα...
τζιαι 2 ππαλιές θα σε ξανά... η κόρη του Ευαγόρα.
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ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ  2012, 38 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ - Μάριος Γεωργίου

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ  2012, 38 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ
Μάριος Γεωργίου

Αμμόχωστος  2012,
38 χρόνια μετά, νιώθεις προδομένη ακόμα.

Μας πώς γίνεται τα ίδια μου τα παιδιά;

Τα παιδιά που μεγάλωσα στους κόρφους μου....;
Τα παιδιά μου....,

Τα παιδιά που ήπιαν νερό απ’τα ποτάμια μου;
Τα παιδιά που γεύτηκαν τους καρπούς από τα σπλάχνα μου;

Τα παιδιά που κολύμβησαν ανέμελα στα καταγάλανα νερά μου;
Τα παιδιά που απόλαυσαν τον ήλιο στις πανέμορφες μου ακρογιαλιές;

Πού είναι;
Μα πώς είναι δυνατό;

Τι περιμένουν;
Με πρόδωσαν,

38 χρόνια μετά με προδώνουν ακόμα.

Το «πουκάμισο το θαλασσί» «κείτεται» ακόμα 
«κατακρεουργημένο» και γεμάτο αίματα,  

Εκεί, που τ ‘αφήσαμε εκείνο το καταραμένο καλοκαίρι του 1974, 
Πεταμένο εκεί να σου στοιχειώνει τη  χρυσή σου αμμουδιά.

Μάταια περιμένεις κάποιον ακόμα Αμμόχωστος, 
 να το σηκώσει, να το καθαρίσει και να του μπαλώσει τις τρύπες του.

Αμμόχωστος...  Δίκαια νιώθεις προδομένη.
Τα παιδιά σου... Σε προδώνουν ακόμα.
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ΤΟ ΒΙΟΣ ΣΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟ - Κατερίνα Νεοφύτου

ΤΟ ΒΙΟΣ ΣΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΟ
Κατερίνα Νεοφύτου

Μια αγκαλιά που χωρούσε όλο τον κόσμο
να σε κρατεί κάτω από τα χαρουπόδεντρα,

να σε ναννουρίζει με το μοιρολόι.
Και να φιλά τα ματόκλαδα σου

γεμίζοντας τα αλμύρα με τα δάκρυα
που κατηφορίζουν.

Να τη θυμάσαι για πάντα εκείνη την αλμύρα
ωσάν να κολύμπησες στη θάλασσα της Αμμόχωστος

και κουβαλάς τη γεύση της στα χείλια σου.
Το βιος σου ολόκληρο.

Να σε κρατά από το χέρι για το συσσίτιο.
Ένα τηγάνι, μια κατσαρόλα, πέντε ποτήρια

Ένα αντίσκηνο, δύο κουβέρτες…
Το βιος σου ολόκληρο.

Και ο ουρανός, τα άστρα, το φεγγάρι,
Το βιος σου ολόκληρο.

Και το σπίτι στο συνοικισμό
Το κρεβάτι με τη σούστα, τέσσερεις καρέκλες,

Ένα τραπέζι.
Και ρούχα γιορτινά που ‘ρθαν με το ταχυδρομείο.

Το βιος σου ολόκληρο.

Και μια αγκαλιά που χωρούσε όλο τον κόσμο.
Να σε κρατεί και να σου λέει παραμύθι

όχι για πρίγκιπες και δράκους,
μα για μια χρυσή αμμουδιά, για τις πορτοκαλιές,

για το σύλλογο, για την αυλή με τα λουλούδια και τα λεμονόδεντρα,
για τα φεστιβάλ, για το κοινοτικό στάδιο,

για το λιμάνι, για τους εργάτες, για τις συντεχνίες,
για τις πορείες, για την Πρωτομαγιά, για τη Σαλαμίνα.

Το βιος σου ολόκληρο.

Και συ, να γίνεσαι αγκαλιά
Να σφίγγεις το δικό σου κόσμο στοργικά,

και να επαναλαμβάνεις ένα συλλογικό υποσυνείδητο
δεκάδες χρόνια αργότερα

και να κοιτάς τον ουρανό που είναι ολοπόρφυρος
γιατί ακόμη στάζει αίμα η ηδονή που δε χόρτασες.
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ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ - Αντριανή Σουρή

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
Αντριανή Σουρή

Έρημη ορφανή
Με δίχα τα παιδιά σου…

Γύρω σου συρματόπλεγμα,
κοντά σαράντα χρόνια.

Βιάστηκες, κουρσεύτηκες,
ξένοι κατακτητές

πλήγωσαν το κορμί σου
χάραξαν την ψυχή σου.

Χωρίς καντήλι προσευχή,
μονάχοι μείναν οι νεκροί
η πόλη χρόνια στη σιωπή

τα ερπετά τα τρωκτικά παρέα.
Θρήνος το κλάμα του πουλιού,

και πού φωλιά να κτίσει;
ούτε ανθούς μήτε ευωδιές

χωρίς αγάπες τάντεμα,
ρημάξαν δρόμοι, γειτονιές,

οι κήποι, τα περβόλια.

Πόρτες παράθυρα ανοιχτά,
τα σπίτια έρημα αδειανά,
χορταριασμένοι οι τοίχοι.

Η θάλασσα τρελή
μόνη της κουβεντιάζει.

Το κύμα σπάζει τη σιωπή
φιλά την άμμο την ξανθή,

γυρίζει ο ανεμόμυλος, 
μιλά με τον αγέρα.

Θυμάται τα παλιά…
η ιστορία μάρτυρας
η Σαλαμίνα πρώτη

Κωνστάντια, Αλάσσα,
Αμμόχωστος, Βαρώσι..
ο Τεύκρος ο Ονήσιλος,
οι μέλισσες βουίζουν.
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Πόλεμοι και καταστροφές…
αγώνες χρόνια ειρηνικά

πρόοδος ευτυχία,
η ομορφιά, η προκοπή
της πόλης τα στολίδια!

Στα τείχη σου στα κάστρα σου,
φαντάσματα και ήρωες,
θρύλοι και παραμύθια.

Παιδιά χαρούμενες φωνές,
πολιτισμός και γράμματα,

κτίζουν τις κοινωνίες!

«Στο περιγιάλι το χρυσό»,
λουσμένη μες το φως,

χορεύει η ευτυχία…

Και καρτερά επιστροφή
να ξαναρχίζει η ζωή

τους κύκλους της να γράφει…

Η Αμμόχωστος
μ’ αγάπη και υπομονή
πάντα μας περιμένει!

Μάνα μας η Αμμόχωστος
ως την επιστροφή

χρώματα και κλωστές
μ’ υπομονή μάζευε και υφαίνει.

Από τον ήλιο πήρε το χρυσό
τ’ ασήμι απ’ το φεγγάρι
γαλάζιο απ’ τη θάλασσα

κίτρινο απ’ τον κάμπο
τα άσπρο απ’ τους ανθούς

πορτοκαλί και πράσινο
από τα περιβόλια

το ροζ απ’ των παιδιών τα μάγουλα 
και της αυγής το χρώμα
κόκκινο από τα δειλινά
κι από τις παπαρούνες

μενεξίδι απ’ τ’ απόβραδα

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ - Αντριανή Σουρή
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χάντρες τα δάκρυα της
ξανθό καφέ απ΄ τα τείχη της
τις εκκλησίες τα κάστρα της

το γκρίζο οι ανεμόμυλοι
και απ΄ της καρδιάς τον καημό,

δανείστηκε το μαύρο!

Κιλίμι χρυσοκέντητο και χρυσοπλουμισμένο,
μ’ υπομονή υφαίνει το, μ’ αγάπη το στολίζει.

Οι πόθοι της τα όνειρα, η σιγουριά, η γαλήνη,
πλέχτηκαν στις κλωστές
στα χώματα χορεύουν!

Στο Αύριον η Ελπίδα…

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ - Αντριανή Σουρή
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ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΜΟΝ ΣΤΑ ΣΠΛΑΧΝΑ ΜΟΥ - Σόνια Χριστοδούλου

ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΜΟΝ ΣΤΑ ΣΠΛΑΧΝΑ ΜΟΥ

Σόνια Χριστοδούλου

Ήμουν σχεδόν δεκατριών  
που ‘φυα που το χωρκόν μου

Τζιαι εθαρκούμουν θα στραφώ 
Αυθημερόν εις στο στενόν
Στο σπίτιν των γονιών μου.

Μα έπια μιαν στράταν μακρινή
Που στο μυαλόν μου το μιτσίν

Ατέλειωτη μου φάνει
Μέσα σε τζιήνον τον χαμόν

Ξεριζωμόν, τζιαι σπαραγμόν
Γονιός να χάνει το παιδί 

Τζιαι το παιδί γονιό να ψάχνει.

Είχα τους δκυο μου τους γονιούς
Για ιστορίες να μιλούν 

Εις τα παιδκιά τζι’ αγγόνια.
Μα ένας τους έφυεν νωρίς 

Με τον καμόν εις την ψυσιήν
Μνήμην να σιη αιώνιαν.

Μα τα πορίζια π΄όφκαλεν 
Βλαστήσαν τζιαι ριζώσαν

Τζιαι τα παιδκιά του πιον μιλούν
Τες ιστορίες του λαλούν

Στ’ αγγόνια του που μεγαλώσαν.

Ο ένας χρόνος εν πολλύς
Πόσα να σιεις να θθυμηθείς 

Κοντεύκουσιν σαράντα
Φεύκουν με τζιήνον τον καμόν

Τους τόπους τζιαι τα μάλια τους
Πο ΄χασασιν για πάντα. 
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ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΜΟΝ ΣΤΑ ΣΠΛΑΧΝΑ ΜΟΥ - Σόνια Χριστοδούλου

Θαρκούμαι πίσω αν θα στραφώ
Πέτε μου, ποιον ν’ αθθυμηθώ

Που τζιήνους ούλλους τους παλιούς
Φίλους μα τζιαι χωρκανούς
Των παιδικών μου γρόνων 

Μέραν τζιαι νύκταν λαχταρώ  
τα μάθκια μου πριν κλείσω
να περπατήσω άλλα ξανά
μες τα δρομάτζια τα παλιά
της πόλης μου σοκκάτζια
Να μεν φύω με τον καμόν

Αν των παιδκιών μου τα παιδκιά
Αθυμηθούν του γυρισμού τη στράτα.
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ΒΑΡΩΣΙ ΜΟΥ - Ρίτα Πιερή

ΒΑΡΩΣΙ ΜΟΥ
Ρίτα Πιερή

Βαρώσι μου περήφανο
πώς εν να σε ξεχάσω

που ψάχνω σ’ ούλλο τον ντουνιά
τα κάλλη σου για να βρω

Εμοσχοβόλαν ο ντουνιάς
μ΄ανθούς των περβολιών σου

κρίνα τζιαι τριαντάφυλλα
στους κήπους των σπιτιών σου

Πας την χρυσή την αμμουδιά
κρίνα εν που βλαστούσαν
ήτουν ένας παράδεισος
τζι΄ αγγέλοι επετούσαν

Μα η μπότα του κατακτητή
ούλλα εμάρανεν τα

εμαύρισε τον τόπο μας
τζιαι ούλλα εξέρανεν τα

Μες την καρκιά μας είσαι βαθκιά
κανένας εν σε φκάλλει
ακόμα τζιαι στο θάνατο
μαζί μας εν να πάεις.
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ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ - Πέτρος Ράφτης

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
Πέτρος Ράφτης

Αμμόχωστος που μ’ έθελεν η τύχη γέννημαν σου
Να μυριστώ λεμονανθούς πριν πιώ το πρώτον γάλαν

Ναννούριζμαν τα τζύμματα που ‘ρκούνταν στον οντάν σου
Τ’ αέρα σου σιουμάλιζμα στην κούνια που με βάλαν.

Απού μωρόν στ’ αγκάλια σου να δω είχα την χάρην
Το πρώτον φως της ημέρας του νήλιου τες αχτίνες
Να δω το σκότος της νυχτούς τ’ άστρα το φεγγάριν

Μερόνυχτα που φέρνουσιν τους γρόνους με τους μήνες

Που τα τουλούππια να ξεβώ τζιαι να βρεθώ στο πόϊν 
Να μπω να φκω των περβολιών να παίζω στες λακάνες

Χαρές τζιαι γέλια στον γιαλόν μ’ άξιππα μοιρολόϊν
Μαύρα χαπάρκα ήρτασιν που του Βορκά τες Μάνες.

Να θυμιατίζει θάνατον του Χάρου το λειβάνιν
Πικρόν το δάκρυν που τζυλά, καταραμένη ώρα

Της προσφυγιάς που θκιάβηκα τζιαι γιώ το καραβάνιν
Τζιαι ζω μακρά που λλόου σου πόλη του Ευαγόρα.

Τα πάθη μου τα λάθη μου, εφέραν μαύρα γρόνια
Μα κονιζμένον στην φύσην το δώριν του αγώνα

Η θέληση για το στραφίν που τον παππούν στ’ αγγόνια
Γρέος, βουνόν ασήκωτον Αμμόχωστος Κοκόνα.
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ΒΡΑΔΙΝΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ - Θεοδόσης Θεοδοσίου

ΒΡΑΔΙΝΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ
Θεοδόσης Θεοδοσίου

Αλάσια, Σαλαμίνα, Αρσινόη, Κωνστάντια, Φαμαγκούστα, Αμμόχωστος.
Όπως κι αν σε έχουν πει

εσύ είσαι η πόλις και το λιμάνι μου.
Στην αγκαλιά του ούριου άνεμου,

φτερά στα πόδια μου.
Αυτή η νύχτα είναι δικιά μας.

Απόψε στους ουρανούς σου πόλις μου εισέρχομαι
με κόμπο στο λαιμό κι αμηχανία

Από ψηλά να σε αγναντέψω όσο μπορώ αυτό το βράδυ, στ’ όνειρο.

Εγώ δεν σ’ έζησα, μα σ΄ έζησ’ η ψυχή μου.
Το βραδινό αεράκι ευωδιάζει με λεμονάρωμα από τα περιβόλια σου τη σκέψη μου.

Νιώθω τ΄ άρωμά σου πόλις μου.
Βάλσαμο οι λεμονανθοί σου, μου ημερεύουνε για μια στιγμή τον πόνο.

Μα δεν  κρατάει για πολύ το βάλσαμο, πως να κρατήσει άλλωστε
αντικρίζοντας τα τείχη σου , τους πύργους σου, λιοντάρι μου.

Καημός και νοσταλγία. Φόβος και πόνος.

Σα σταγόνα δηλητήριο του Ιάγου που πότιζε αυτή τη σχέση
Πληγωμένος έρωτας η δικιά μας αγάπη πόλις μου.

Σαν τα δύο χέρια του Οθέλλου γύρω από τον κύκνειο λαιμό της
Καθώς φώναζε “ είμαι αθώα, πεθαίνω αθώα”

μα ήταν ήδη αργά,
Το φονικό εξετελέσθη επιτυχώς!

και με μαχαίρι κοφτερό ο Οθέλλος χρίζεται αυτόχειρ.
Δυσδαιμόνα - Οθέλλος ένας έρωτας που χάθηκε για ένα ανεκτίμητο μαντήλι.

Αυτή είναι η πόλις μου , Μαρτυρημένη Πόλη, προδομένη.
Αθώα, αγνή, πανέμορφη όπως πάντα και τώρα βουβή αλλά όμορφη.

Πνίγομαι πόλις μου,
βουρκώνω λιμάνι της ψυχής μου,
αίμα μου, ιδρώτα των γονιών μου.

Λίγο νερό!
Λίγο νερό να πάρω ανάσα πόλις μου.

Θαλασσινό νερό, αλμυρό, δικό σου πόλις μου.
Να πιω γλυκό αλμυρό νερό δικό σου πόλις μου.

Της θάλασσας που σε χαϊδεύει
Της θάλασσας που σε παρηγορεί και απαλύνει τον πόνο σου.....

και φτάνω εκεί που σταμάτησε ο χρόνος.
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ΒΡΑΔΙΝΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ - Θεοδόσης Θεοδοσίου

Η πόλη φάντασμα απλώνεται μπροστά μου, έρημη, βουβή να καρτερά.
περιτριγυρισμένη με συρματόπλεγμα ,

ωσάν στεφάνι στο κεφάλι του εσταυρωμένου,
αγκάθια να τρυπάνε τη σάρκα σου και το αίμα να ρέει άφθονο και κατακόκκινο.

Οι κήποι σου κατεστραμμένοι πόλις μου,
και τα αγριόχορτα παντού

να πλέκονται στους ξεφτισμένους  μισογκρεμισμένους τοίχους των μικρών σπιτιών σου.
Ο βασιλικός σου μαραμένος 

περιμένοντας την κυρά Κατίνα να τον φροντίσει όπως τότε,
με προσοχή, με τόση αγάπη. Θυμάσαι;

Καημός....

Κι ο χρόνος λένε πως γιατρεύει τις πληγές.
Μα είναι τ’ όνειρο πιο δυνατό και φέρνει θύμησες

κι ο καημός που σμίγει με τον πόθο,
σαν το ποτάμι που ανταμώνει τη θάλασσα

μας φέρνει κάθε βράδυ πιο κοντά πόλις μου, λιμάνι μου.
Δεν θα σε αποχαιρετήσω πόλις μου, αύριο πάλι.

την ίδια ώρα ξανά να ανταμώσουμε. Σαν κάθε βράδυ.
ώσπου να γίνει η νύχτα μέρα .

Καλή αντάμωση.
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ΟΛΟΦΩΤΗ ΚΑΙ ΜΟΝΗ - Αντρέας Καράσαββας

ΟΛΟΦΩΤΗ ΚΑΙ ΜΟΝΗ
Αντρέας Καράσαββας

Στης Μεσόγειου την άκρη,
απίστευτο μικρό νησάκι,

σε ξυπνάν οι μυρωδιές του,
τ’ άνθη κι οι πορτοκαλιές του.

Μια βουβή στιγματισμένη κόρη,
σε βλέπει σαν βασίλισσα,

απόλυτη, ολόφωτη
και μόνη.

Νανούρισμα το βήμα κι η φωνή της,
η θάλασσα χαϊδεύει το κορμί της,

στα μέσα όρη απλωμένη,
λιμάνι, άνοιξε και περιμένει.

Ξυπόλυτη να σεργιανά στα αλώνια,
του Τρίκωμου, της Βατιλής, της Λύσης,

απ’ άκρη σ’ άκρη λαμπυρίζει,
κάτι από πασχαλιές μυρίζει.
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ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ - Γιάννης Αντωνίου

ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ
Γιάννης Αντωνίου

Εκεί στο βάθος…
Που τα μάτια, σμίγουν με τον πόνο

σε χρώματα ζωής και θανάτου
που κελαηδούν τα πουλιά…

χωρίς κανένα ήχο…
στον ορίζοντα να ταξιδεύει…

που ο χρόνος αδίστακτος
εκμεταλλεύεται την απουσία

και ο άνθρωπος…
ανήμπορος στη θέληση του

εκεί που οι ελπίδες…
κρύφτηκαν στο φόβο

και τα όνειρα υπνωτισμένα…
φυλακίστηκαν… στην άβυσσο του μυαλού

εκεί… ατενίζω με λαχτάρα
αναμένοντας… να κλέψω τις οσμές,

που φέρνει ο βοριάς, στο πέρασμά του
εκεί… που απλώνω τα χέρια,

να σε αγκαλιάσω…
με τη φαντασία σε φτάνω

μα… τα χέρια της αλήθειας
αγγίζουν… το συρματόπλεγμα της φυλακής σου

της μοναξιάς σου…
θα σε συνεχίσω να σε μυρίζω…

να σε αγκαλιάζω
μέχρις η δύναμη της καρδιάς
νικήσει τη δύναμη του φόβου

γιατί αλλοίμονο…
αν στη δυστυχία του θανάτου σου…
πεθαίνω… δίχως να σε αναστήσω

αλλοίμονο Αμμόχωστος…
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MANA ΠΟΥ ΔΕ ΣΕ ΓΝΩΡΙΣΑ - Πασχάλης Μπέη

MANA ΠΟΥ ΔΕ ΣΕ ΓΝΩΡΙΣΑ
Πασχάλης Μπέη

Μάνα εσύ που καρτεράς τες κόρες τζιαι τους γιους σου,
Που στο κατακαλότζαιρο, εδιώξασιν που τους λεμονανθούς σου.
Στα αγκάλια σου να μπω, να ποταβρίζουμε το σιέρι σου να πιάσω, 
Ούτε που να σε πεθυμώ, που τούντον μαύρον πόνο μου να πνάσω.

Ακούω τους παλιούς για σένα να μιλούσιν, 
Φοούμαι την υπομονή που χουν να καρτερούσιν

τζι’ οι μνήμες εν πολλές για τζίνους που σε ζήσαν,
τζιαι οι αντροπές διπλάσιες γι’αυτούς που σε πουλήσαν, 

κλαίει η καρκιά μου Μάνα μου, να σε θορώ βοβήν μαραζομένην,
γεμώνουσιν τα μάθκια μου, τζιαι εσύ ερειπωμένη.

Να ξέρεις μάνα μας καλή, που ‘σαι χωσμένη μες την άμμον,
Τζιαι εμείς που δε σε ζήσαμε, τζιαι εμείς εποσταθήκαμεν, να καρτερούμεν τζ άλλον.
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ΥΣΤΕΡΙΝΗΝ ΠΝΟΗΝ - Κωσταντία Κωστή

ΥΣΤΕΡΙΝΗΝ ΠΝΟΗΝ
Κωσταντία Κωστή

Tο 80’ εγεννήθηκα 
μα έναν μαράζιν έχω

του Βαρωσιού την προσφυγιάν
δακρύζω εν αντέχω

Μεγάλωσα με χρώματα 
τζιαι μυρωθκιές του τόπου 
αγάπησα το όσον εν χωρεί
ο νους κοινού αθρώπου.

Υπόσχεσην διούμεν σου 
εμείς οι τωρινοί,

Θα φέρουμεν ολόκληρο 
στην πόλη το κλειδί 

Αντρόσιην εννά μπούμεντε
που μας, εν ηγλυτώνουν

ομπρός τους θα μας βρίσκουσιν
όσοι ανακατώνουν 

Χρόνο το χρόνο μέσα μας
εν λείφκει η ελπίδα 

αμμά, γίνεται πιο μιάλη
πως μιαν ήμερα θα ‘χουμε, ολόκληρη πατρίδα

Πωρνόν - πωρνόν εννά αρκινά
βαγόνι στολισμένο

που μες την Πύλη θα περνά 
του Βαρωσιού το τραίνο

Τζειν’ την μέρα που ‘ννα δω
στην Άμμο την χρυσή 

να πέφτουσιν τα σύρματα, να πολευτερωθεί
θα φήκω στ’ ακρογιάλιν της 

ΥΣΤΕΡΙΝΗΝ πνοήν.
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ΒΑΡΩΣΙ ΜΟΥ - Μανώλης Βασιλείου

ΒΑΡΩΣΙ ΜΟΥ
Μανώλης Βασιλείου

Ήσουν μια  διαμαντόπετρα πάνω σε δακτυλίδι
στις Τζύπρου τες ακρογιαλιές πανέμορφο στολίδι

Η πόλις των λεμονανθών η γη του Ευαγόρα
καταπαντού μια ζωγραφιά με κήπους τζιαι με φκιόρα

Μαρτυρά του πολιτισμού είχες την Σαλαμίναν 
μα ορφανά τζιαι έρημα χρόνια πολλά εμείναν

Τα όμορφα τα κάλλη σου πόσοι οχτροί ζηλέψαν
Μα δόκαν τους την αφορμή τζι΄ ήρταν τζιαι σε κουρσέψαν

Εξτρεμισμός, Σωβινισμός, Πατριδοκαπηλία
τες πόρτες σου ανοίξασιν τζιαι δόκαν ευκαιρίαν

Τζιαι οι προδότες ήρωες σήμερα εγινίκαν
μόνον τζι’ ανυπεράσπιστον Βαρώσιν μου σε φύκαν

Στέκεις βουβόν τζι’ αμίλητον γρόνια γεριμωμένον
σαν ήσουν ένας βασιλιάς όμορφος ξακουσμένος

Τζι ο κόσμος σου περίλυπος απού μακρά θωρεί σε
Τζιαι κλαίει με μαύρα κλάματα Βαρώσι μου πώς είσαι

Πώς να σβηστούσιν που τον νου οι τόσες ομορφιές σου
Τα πλούσια περβόλια σου τζιαι οι ακρογιαλιές σου

Μα όσα γρόνια τζι’ αν περνούν τόση τζι’ η θέλησή μας
Έσσω μας να στραφούμεντε Βαρώσι μας στη γη μας

Που την αρκή να χτίσουμε τα όσα μας χαλάσαν
Βαθκιά στη γη να χώσουμε τα όσα μας διχάσαν

Τζιαι το Βαρώσιν τ’ όμορφο μια ζωγραφκιά της φύσης
Τζιουνούρκο τζιαι που την αρκή νέα ζωή ν’ αρκίσει

Να ‘σαι ξανά σαν ήσουν πριν της Τζύπρου το καμάρι
Να ‘ρτουν ξανά οι ομορκιές που είσιες τζιαι η χάρη
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ΒΑΡΩΣΙ ΜΟΥ - Μανώλης Βασιλείου

Τζι’ ο κόσμος σου Τούρτζιοι Ρωμιοί να ζιουν αγαπημένοι
Δίχα στρατούς τζιαι κατοχή σε πόλη ενωμένη

Ας μας αφήσουν μόνους μας σαν πριν μαζί να ζιούμε 
Στον τόπο μας την προκοπή τζιαι την χαρά θα δούμε

Βαρώσι, κάμε πομονή τζι’ η μέρα έθ’ αρκίσει
Καμπάνα της Ανάστασης για σένα θα χτυπήσει

Τζι’ η Τζύπρος θα λευτερωθεί που μιαν μερκάν ως άλλη 
Τζι’ οι Κύπριοι να σιέρουνται τα όμορφα της κάλλη
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ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ - Λένια Τακούσιη-Χριστοφόρου

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
Λένια Τακούσιη-Χριστοφόρου

Έτσι γιον κάχα Τζιερκατζιήν... που ο νήλιος πα να δύσει
Τζιαι πιάννει τον κατήφορον... να πάει να δειπνήσει 

Έρκεται τ’ αγκονούι μου... που το σιέρι τζιαι τραβά με 
Για να μου πει.... 

-Άνου  παππού...  τζι’ εν ώρα για να πάμεν..
Τζιαι γιω τσα ποτιλύουμε... αφού αφορμή γυρεύκω...
να πάω στο οδόφραγμα... την πόλη ν’ αγναντεύκω

 
τζιαμέ που μας χωρίζουσιν... τ’ αγκάττενα τα ττέλια 

τρυπούν με μέσα στην καρκιάν...μα  πάω κοντά τους... τέλλια

πιάννω τον μέσ’ τ’ αγκάλια μου ... μήτε  στιμήν να χάσω 
Τζιαι πλώννω τζιαι το σιέρι μου... το δειν του να στρακιάσω

-Χορείς τζιηκάτω γιόκκα μου... που ήτουν το περβόλι 
τζιαι μουσκομύριζεν αττούς.... τάΐμαν ούλ’ η πόλη;

πορτοκκαλιές τζιαι οξινιές... με όξινα γομάριν
δεντρά ψηλά τζιαι όμορφα ....τζιαι είχα τα καμάριν

τζιαμέ εν τζιαι το σπίτι μας... πού ‘ζιουν με τη στετέ σου
τζιαι που τον νου σου να χαθούν...να μεν ‘φήκεις ποττέ σου... 

Τζιηκάτω εν τζι η θάλασσα... με αμμουθκιάν γρουσάφην
που ‘διαν του κόσμου ούλου ζωήν... μα στον πόλεμον εχάθειν 

Τζιαι που τον καμόν της τον πολλήν... το μαράζιν που την τρώει
Αντίς τραούΐν το τζιύμμαν της.... εγίνειν μοιρολόι

 
...Τζι έμεινεν νάκκουριν σιηφτός... έτσι συλλοΐσμένος 

μ’ άξιππα ποτυλίεται...να πει  ‘ποφασισμένος.. 
Τζι είχεν ένα χαμόγελον...πόφταννεν ως τα φκια του 

τζι ένωχες πως τα λόγια του... εφκένναν που την καρκιάν του 

-Μα εγιώ εννά πάω απαππού... άμα εννά μιαλήνω
Να σάσω τζιαι το περβόλι σου... στο σπίτι σου να μείνω 

να σάσω τον ανεμόμυλο... τάΐμαν να γυρίζει
να φκάλλει νερό τζι’ ούλλην την γη... να ‘χει να την ποτίζει
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ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ - Λένια Τακούσιη-Χριστοφόρου

Τζι είχεν στο δείν του μιαν χαρά... ούλλα για να τα κάμει 
τζιαι λάλουν τζιαι γιω που μέσα μου.... πέρκιμον τζιαι προκάμει  

Τζι έτσι όπως τον άκουα... εράΐσεν η ψυσιή μου 
Ελούχικα τα κλάματα... τζιαι θώλωσεν το δειν μου
Τα σωτικά μου εκρούζασιν... ήτουν γεμάτα πόνο 

Αφού... τούτον εν το τέρτιν μου ...τζι ο πόθος που ‘χω... μόνο 
Τζιαι έπιαμμε κόμπος στον λαιμό.... ρότσα μες το στομάσιην 

Τζιαι ευχήθηκα του ναν’ καλά...τζιαι πάντα ορπία να ‘σιη
Πως...Η  πόλη μας η Αμμόχωστος... τζι οι τόποι που κρατούσιν 

Μιαν ώραν πόννεν μακρυά... εννά λευτερωχούσιν
Τζι οι ξένοι πιον να φύουσιν...μέρες καλές να δούμεν 
Τζι ούλλοι μαζί ειρηνικά... στον τόπο μας... να ζιούμεν 
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ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΟΝΕΙΡΙΚΗ ΠΟΛΗ - Παναγιώτης Μιχαήλ

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΟΝΕΙΡΙΚΗ ΠΟΛΗ
Παναγιώτης Μιχαήλ

Την νύκτα πέφτω τζιαι μπορώ άνταν αττιμηθώ 
τους γείτονες στην πόλη μου, τζιαι μπορώ να τζιοιμηθώ. 
Πώς να ξεχάσω Αμμόχωστος με τις πορτακκαλιές σου

τζιείνους τους ανεμόμυλους που είσιες στις αγκαλιές σου:

Ούλοι μας αττιμούμαστε τα όμορφα σου κάλλη
τζιαι οι τουρίστες έλεγαν εις την περιοχή πως δεν υπάρχει άλλη.

Με τα κιάλια βλέπουμεν την όμορφη μας πόλη
που ήταν τόσον όμορφη τζιαι την θαυμάζαν όλοι.

Χαρκούμαι πως εν όρομα τούτα που ζιω τωρά
τζιαι πως τα κοπελλούδκια μου είναι κόμα μωρά.

Αμέσως συνειδητοποιώ  πως είμαι στον συνοικισμό
πάνω στην καρκολού μου

Ούλα περνούν σαν σινεμά το πως εζιούσαμε παλιά
έρκουνται εις τον νου μου.

Εγιώ δεν απελπίζομαι πιστεύκω εν να πάω
στην πόλη που αναγιώθηκα τα φρούτα της να φάω. 
Σκέφτομαι δκιαλοΐζουμαι τζιείν’ την αρχαίαν πόλη
με τζιείνα τα μνημεία της που τα θαυμάζουν όλοι. 

Πώς τζιαι την εξεχάσασι την Κύπρο σκλαβωμένη 
τζιαι ούλοι την αφήκασι μόνη τζιαι μοιρασμένη; 
Εις την παλιάν Αμμόχωστο μέσα εις τα τοισιά

είναι γεμάτον εκκλησιές μα έσιει μιαν εκκλησιάν   
του Άϊ Γιωρκού λαλούντην 

τζιειμέσα που παντρεύτηκα, τωρά εν τζιαι λουτουρκούν την.

Θέλω να πάω να την δω πριχού τα μάδκια κλείσω
στην Εκκλησιάν τ’Άϊ Γιωρκού να πα να προσιηνήσω  
τζιαι την παλιάν Αμμόχωστο να πάω να περπατήσω 

τότε με ούλη μου την θέληση τον ύψιστο θα τον ευχαριστήσω. 

Θέλω να πάω στο Σταυρό τζιαι στην Αγία Ζώνη 
στον Άγιο Νικόλαο, τζιαι άλλες εκκλησιές που ‘ναι κλειστές ακόμη.

Αν πάω προς ανατολάς τζιαι φτάσω στο Ακταίο
πάνω στην ακροθαλασιά θα κάτσω τζια να κλαίω.
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ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ ΟΝΕΙΡΙΚΗ ΠΟΛΗ - Παναγιώτης Μιχαήλ

Αν πάω προς το Φάληρο, το Ναυτικόν το Κέντρο
μετά προς το Λιμάνι μας, στης πόλης μας το κέντρο

θα δω το Δημαρχείο μας, και θα ξεκουραστώ εις την δροσιάν των δέντρων 
στέκουσιν ούλλα τζιαχαμέ, ριζώσαν σαν τον κέδρο.

Θέλω από τον πλάστη μου ελεύθερα τούτα να ξαναδώ 
τότε θα είμαι έτοιμος στο χώμα για να μπω 

Διώ σας μίαν συμβουλή πολλά να την σκεφτείτε 
να είστε αισιόδοξοι, την πόλη μας ελεύθερη θα την επισκεφτείτε.



ΓΝΩΡΙΜΙΑ - Δέσποινα Δημητρίου

ΓΝΩΡΙΜΙΑ
Δέσποινα Δημητρίου

Την κοίταζα ώρα.
Περίμενα.

Περίμενα και την πιο μικρή της ανταπόκριση.
Μάταια.

Έκλαιγε ώρες, μέρες, χρόνια.
Ωσάν να της πήραν τη φωνή.

Βουβή.
Το δάκρυ της έσμιγε αργά με τ΄ αλμυρό της κύμα.

Πόσος πόνος, πόση λύπη;
Μέσα σε δυο δευτερόλεπτα προδοσίας, μέσα σε μια στιγμή η καταστροφή.

Όμως,  περίμενα.

Και με κοίταξε. Γεμάτη σιγουριά, ελπίζοντας σε μένα και σε σένα.
Μ΄ άλλον αέρα, σαν ένας δάσκαλος, ως η πατρίδα δίνοντας μου φως.

-Πώς σε λένε αλήθεια;
-Κωνσταντία.
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