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. Qn αισθάvοnω νια το χωριό μου 
την Κυθρεα 

Πολλούς τόπους, εγύρισα 

πολλούς τόπους επήγα 

μα καλύτφο χωριό 

από την Κυθρέα μου αι<όμα δεν ξαναείδα 

· Ησουν καλόν χωρκόν ΤζυρκιΊ 
πολλά ήταν τα καλά σου 
κι οι ξένοι που σε γνώριζαν 

κι έπιναν τα νερά σου 

δεν riθελαν να φι)γουσιν 

ποττέ τους που κοντά σου. 

Με πολλούς ανθρώπους βρέθομαι 

και τους λέω γ10 το χωριό μου 

μου λiωιν έχεις δiκω 

παράδεισος r)ταv το χωριό σου 

ερχόμαστε και φέρναμεν 

νερόν του Κεφαλόβρυσου 

που έπινες κι' αιοθάνεσουν 

πουλλiν του Παραδείσου. 

Να' μουν πουλλi να πέταγα 

και να' ρχουμουν κοντά σου 

να έσκυβα κω να έηινα 

ξανά απ' τα νερά σου. 

Πε-πε στα εγγονάκια μου 

τους τόπους για την Κυθρέαν 

εμάθαν τους και λέγουν τους 
από εμέναv πιο ωραία 

ιωι αισθάνονται πως τους έζησαν 
και ι<είνα σαν εμένα. 

Θεέ μου και αξiωσμε 
πριν ηολλογεράσω 

να πάω ξανά εις την Τζυρκάv 

να κάτσω κω να κλάψω. 

Γονατιστή προσεύχομω 
και τον σταυρό μου κάνω 

να δω την Τζυρκάν 
ας είναι τζιαι μιαν αμμαδκιάν 

ι<ι ύστερα να πεθάνω. 

Να την ποχωρετr)σω να της πω 

· Εχε γι;ια Τζυρι<;ά·μοu 
κι αφού δεν σε χάρηιω εγώ 

εύχομαι να σε χαρούσιν τα παιδκιιΊ μου. 

· Ησουν καλό χωρκόv Τζυρκά 
της Κύπρου μας ι<αμόρι 

κι εγώ που αναγιώθηκα σε έτσι χωρκόν 

ειφάτοuν το ιφμάρι 

Κόρη μου που αναγιώθηκες 

μέσα στην αγκαλιά μου 

να έχεις πάντα υπομονι'Jv 

ιωι εννάρθης πάλιν μηά μου. 

Για το χατήρι σοu Κυθρέα μου 
υπομονήν θα ι~άνω 

και θα προσεύχομαι εις τον Θεόν 

να σε δω κι ύστερα να πεθάνω. 

Θεέ μου και αξiωσμε 
στην Τζυρκάν να πάω πίσω 

τες στράτες που παρπάτησα 

να ξαναπcρηατιΊσω 

και στην Λγία Μαρivα μου 

να ξαναπροσκυνrjσω. 

Γαλάτεια Χατζηδημητρiου 
Κω<λcιδων 18, Στρόβολος 


