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Τρία Επιγράμματα
του δρα Πέτρου Στυλιανού

Στον Δημητριανό των Xύτρων

Είπες:
Οπισθόπους το ποίμνιον κι εγώ θε ν’ ακλουθήσω 
νά το λυτρώσω τελικά κι ή να χαθώ μαζί του.
Κι έδραμες, πανσεβάσμιε γέροντα ως τη Βαγδάτη.
Με λογική τετράγωνη, με δάκρυα, με στόνους 
κατάφερες τους δέσμιους να τους ελευθερώσεις 
και να τους φέρεις, τελικά, στην πατρική τη γη τους.

Στον Δήμαρχο Kυθρέας Δρα Πέτρο Kαρεκλά

i. Πανοπτικό πανόραμα

Στεκότανε, δεκάχρονος, ο Tεύκρος απ’ της Tούμπας
τα ψηλορείνια του σχολείου της όμορφης Kυθρέας
κι αγνάντευε τους άσωτους κυματισμούς πρασίνου
π’ άπειροι ξεδιπλώνονταν ασίγαστα μπροστά του:
οι βενετσιάνικες ελιές, οι νεραντζιές συνέχεια,
οι κερασιές, βερυκοκιές, κι οι συκιές αποδίπλα,
οι χουρμαδιές κι οι λεμονιές, συνθέταν γαϊτάνια
πανέμνοστα, μα κι άσωτους ιριδισμούς πρασίνου
-σε κύματα αλλεπάλληλα, διάφορα μεταξύ τους
το ’να τόσο ξεχωριστό, πανόμορφο όμως πάντα-
π’ άλλους προσόμοιους η Γης δεν είχεν αναδείξει...
Φιδογλυστρούσαν τα νερά από τους καταρράκτες
του Θείου Kεφαλόβρυσου και από κεί σπαργώντας
-άλογα ξεκαπίστρωτα- ξετρέχουν να ποτίσουν
τους κήπους τους παγκάρπιους του Mεσαρίτη Kάμπου,
προσφέροντας στους δουλευτές του τίμιου του μόχθου
το κέρας της αμάλθειας κατάφορτο με δώρα...

ii. Γη και σποδός

Όμως δω πέρα κάποιες βρουχήθηκε το μέγα
του τούρκικου σωβινισμού, του ξενόφερτου μίσους
ηφαίστειο, που κάλυψε με της φωτιάς τη λάβα
τον καταπράσινο καμβάν του μαγικού τ’ ονείρου
τα πάντα μετατρέποντας σ’ ένα πανάθλιο σπέκτρουμ
γης και σποδού, συνάλληλα μεταξύ τους δεμένων,
σ’ ένα φασματοσκόπιον ασήκωτης οδύνης...
Ψηλά το μισοφέγγαρο, το σύμβολο του μίσους πλαταγίζει στον άνεμο
τ’ αλλοτινού τ’ ονείρου...
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Στον Θανάση Παπαϊωάννου
(Eθελοντή αξιωματικό της PAΦ στον B΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, από την Kυθρέα)

Τι vα πρωτοαναθυμηθώ, πολεμιστή του χρέους;
Πρωτόδραμες, εθελοντής, ενάντια στη βία
-όντας δεκαοχτάχρονος, μόλις είχες τελειώσει
Δευτεροβάθμια Σχολή της σκλαβωμένης Κύπρου-
τη βάρβαρη του φασισμού, που σάρωνε τα πάντα
και βύθιζε σ’ αιμάτινες σπονδές την Οικουμένη
μαχόμενος ασίγαστα στην αεροπορία
την αγγλική, που χτύπαγεν ανήλεα τις πύλες
τ’ αδίστακτου του φασισμού, που βύθιζε στο χάος,
στην παντελήν ερήμωση, τις χώρες της Ευρώπης
κι αναμεσίς τους τη λαμπρή, την Ελληνίδα γη μας
π’ ως ο Φύρερ μολόγαγε μέσ’ την Καγκελλαρία
τον πιο γενναίο ρόλο μέσ’ σ’ όλη την Ευρώπη
αντέταξεν ενάντια στις ίδιές του δυνάμεις!
Δίδαξες -αφού σπούδασες- σ’ ιδρύματα σπουδαία
και κόσμησες με τη λαμπρή, τη συναφή σου πείρα
τη θέση του Διευθυντή της αεροπορίας
της μαχομένης Κύπρου μας για λευτεριά και δίκιο!
Και συνεχίζεις άπαυτα και στα ενενηντάχρονά σου
να διακονείς τον Πήγασο, τον φτερωτό Θεό μας!

οΟο

Φίλε Πέτρο, 
στο επίγραμμά σου απαντώ με ένα δικό μου:

Γλυκόπικρες οι θύμησες 
κι οι δάφνες – αν υπάρχουν – 

της πικροδάφνης φύλλα. 
Τι δε το χρέος;

Όσο το ανήμπορο κορμί ολιγωρεί 
σ’ ένα καινούργιο κάλεσμα 

τα στήθη να προτάξει,
Τα φυλλοκάρδια του σκιρτούν

και τους αιθέρες να δονήσει προσδοκούν
Λυτρωτικού Παιάνα αντίλαλος 

το ΙΤΕ ΠΑΙΔΕΣ ΕΛΛΗΝΩΝ.

Αυτά. Σε χαιρετώ,
Θανάσης Μακεδονίτισσα, 09/07/2016
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