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Άτιτλο

της Γεωργίας Φραγκούδη

Ήμουν ένα τζυρκωτούδι. Γύριζα στις αλάνες, έπαιζα και τριγυρνούσα συνε-
χώς. Ούτε εφτά - οχτώ χρονών ήμουν όταν αποφάσισα ότι με έπνιγε το πράσινο.
Με εμπόδιζε να βλέπω μακριά. Η γιαγιά μου είχε ανωγιούδι. Τρύπωσα εκεί
πάνω, έβαλα καρέκλες και σκαρφάλωσα στο παράθυρο (στην αρσερούδα) και
ανέβηκα πάνω στα κεραμίδια. Από εκεί ψηλά είδα τον κόσμο, είδα το πράσινο
και τα σπίτια μέσα στο πράσινο, είδα τη Μεσαορία, τα περίχωρα.

Μέσα στην παιδική μου ψυχή έκλεισα το μεγαλείο της Κυθρέας και το σφρά-
γισα με βούλλα. Τώρα στην τρίτη ηλικία στέκομαι στη δοξολογία κάθε Κυριακή
πάνω στα κεραμίδια κι απ’ εκεί δοξολογώ το μεγαλείο του Θεού.

Όταν άνοιξαν τα “σύνορα” και πήγα να δω το χωριό μου, νόμιζα πως θα τα
έβρισκα τα δέντρα του χωριού μου, που τα ήξερα ένα - ένα και θα χαιρετιζόμα-
σταν. Κάθε δέντρου γνώριζα το σχήμα του, τη μορφή του σαν να ήταν πλάσμα
όπως εμάς.

Δε βρήκα ούτε ένα δέντρο και η ψυχή μου έμεινε περίλυπη.Τα είχα κλείσει
στο μυαλό μου. Τολμώ να ομολογήσω ότι ήμουν ερωτευμένη με πολλά από αυτά.
Με την αναρριχητική τριανταφυλλιά της Χρυσταλλούς του Κούτσουρου. Ήταν
μέσα στο περιβόλι της δίπλα στο μονοπάτι. Δεν έχω δει νύμφη πιο όμορφη από
αυτήν. Δίπλα ήταν οι φράππες της Μαρίτσας της Ζωής. Δεν έχω γευτεί πιο υπέ-
ροχο άρωμα από το άρωμα των λουλουδιών της σκουρουπαθκιάς που ήταν πίσω
απο το σινεμά. 

Δεν έχω δει πιο όμορφες σιερινιές από αυτές που είχαν οι κόρες του Πελετιέ,
η Χρυσταλλού και η Κυριακού.

Στο δικό μας περιβόλι γινόταν να μην ανέβω πάνω στις πορτοκαλιές; Καθό-
μουν στα χοντρά κλωνιά κι έτρωγα δύο- τρία πορτοκάλια κάθε φορά κι έριχνα
τις φλούδες από ψηλά να ενωθούν με το χώμα. Μου άρεσαν και τα γαιματένα
πορτοκάλια. Ήξερα σε ποια περιβόλια υπήρχαν. 

Με έστελνε η μάνα μου στην κυδωνιά να φέρω φύλλα για τσάι όταν αρρώ-
σταινε κάποιος από εμάς.

Γνώριζα και για τα ωραία στις πάνω γειτονιές και για αυτές κάτω στον
κάμπο. Χάρμα θεού ήταν οι ζήνιες της Βασιλούς που επίσης φύτευε σπόρους
(ντομάτες, κραμπιά) στο χωράφι που φύτευε τις ζήνιες. 

Ξετρύπωνα τα κρυμμένα ματσικόριδα, τ’ άγρια ζουμπούλια κι όλων των
ειδών τα χόρτα (τσακρούδκια, μολόχες ήμερες, αγριολάχανα).

Ήξερα όλες τις συκιές και τι είδος έκανε η κάθε μια. Γνώριζα την καρυδιά
της Αννούς του Φιτιρίκκου, που με έστελνε η μάνα μου να φέρω καρυδάκια για
γλυκό. 
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Ήξερα όλα τα ζαρζαβατικά που φύτευε η Θεανώ του Ανδρόνικου (μπάμιες,
λουβί, κολότζια του γλυκού). Όλα τα χωράφια με κρεμμύδια. 

Μόλις άνοιξαν τα οδοφράγματα αναζήτησα το γιασεμί και το λασμαρί στον
τάφο του παππού μου. Ούτε τον τάφο βρήκα...

Θυμήθηκα τα παιδικά μου ταξίδια με τα ποδαράκια μου μέχρι τον Άγιο Δη-
μητριανό. Βρήκα μάρμαρο από τζιόνι. Έκοψα από τα χρυσόμηλα του Πέτρου
του Φραγκούδη και τον Αύγουστο γέμισα το καλαθάκι μου από τα σύκα τα σμυρ-
νέικα. Πήγα στον Αη Γιώργη στη Βώνη κι είδα τις ελιές του πελλοπαπά. Εντό-
πισα και τις λαχανιές εκεί κοντά (αν δεν κάνω λάθος τις φύτεψε ο δάσκαλος ο
Πέτσας).

Προσκύνησα στις δύο του Φεβράρη στην Παναγία του Παλαίκυθρου και στην
επιστροφή μας κόψαμε ένα μπουκέτο ματσικόριδα.

Έβγαλα τα παπούτσια μου και πιτσιάλισα μέσα στο κρυό, δροσερό αυλα-
κούδι. Έφτιαξα με τα χέρια μου παιγνίδια από πηλό όταν ποτίζαμε το περιβόλι.
Έφαγα λεμόνι τριμμένο σε πουρόπετρα.

Διασκέδασα μέσα στους μεγάλους ηλιακούς Κυριακή της Απόκρεω. Ενώθηκα
με το τσούρμο από γυναικόπαιδα στους δρόμους στη λιτανεία για προσκύνημα
σε εφτά εκκλησίες.

Έζησα, ανάπνευσα, χάρηκα σε εκείνον τον παράδεισο και τον κουβαλώ μέσα
μου. Όλα αυτά που σας περιέγραψα ήταν το ελάχιστο απ’ όσα είδα.

Αυτοί που ήρθαν δεν ένιωσαν τίποτα και γι αυτό όλα αυτά δεν υπάρχουν γι’
αυτούς!

Πειρατές
του Σάββα Θ. Κόκκινου

Εισέβαλε στο νησί
απ’ τη θαλασσινή
πόρτα της Κερύνειας
Στα συντρίμια που προκάλεσε
κρύβεται...
Καιροσκόπος πειρατής
καιροφυλαχτεί
στην πληγή επάνω
της πράσινης γραμμής
Στα στενά σοκκάκια
αγωνιά
μήπως του πάρουν
τη λιακάδα που έκλεψε...

(Από την ποιητική συλλογή «Κύπρια»)
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