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τοiκων σας. 

Είναι δυνατό να ξεχάσω μου Ελεγε, εκεί
νη την ωραία ποδηλασία που έκαμvα aπό 
το σπίτι μου που βρiσκετο στον Αγω Αν
δρόνΙκο προς την ΛευΙ<ωσiα τηv οποίαν 
έκαμνα δυο φορές την βδομάδα για να συ
vανττiσω την οικογένεια μου που ζούσε 
στη πρωτειJουσα. Και πράγματι κάθε τ Ε· 
τάρτη και Σάββατο ο μ. Φραγκεοκiδης 
έπρεπε να έλθεΙ στη Λευκωσία γω να δεi 
την γυναίκα του Ρεβέ1<καv κω τα δυο του 
πωδ1ά Θέκλα κω Πέτρο που φοιτούσαν 
τότε σε αvιίηερα eι<παιδευηκά Ιδρύματα 

Αποχαιρετισμόι; ξενητεμένου 

Χαράιιατα, χαρά θεοiJ 

μια μέρα του Δεκέμβρη, 
αυγt), αυγή ξεκίνησε 

το νέο παλληκάρι. 

Βγαίνουν αδέλφια και '(Ονείς 

μικρούλα αδελφή του 
με δάκρυα στα ματια 

να τον αποχαιpετήσου\'. 

Κλαί\' αδελφός, κλαίει και Θειός 

μικρούλα αδελφι] του, 
μα ποιός τιις δόλιας ιιάνας του 
ΤΟ\' πόνο να ιστορι]σει, 
εστείρεψε το δάκρυ της 
βρεηιένο το μανη)λι. 

Τον αγκαλιάζει, τον φιλά στα ιιάτια 
και τον κοιτά στα μάτια, 

και του μιλά, και του μιλά 
yρι}γορα να Ίυρίσει, 
στα ξένα που (Ια πα 

να μην πολυαργψ1ει. 
Με πόνο του βαθύ 
κι' αδάκρυτη ματιά, 
τον αγκαλιάζει ο Ίέρος του 

του λέγει <ί}ρα καλι'j σου, 

στα ξένα που θα πας 
πας με τιιν ευχt] μου. 

Να μη ξεχνάς τη Μάνα σου 
να μην αργείς ,;α "fράφεις, 
και μην ξεχάσεις ΊΡiJ'{ορα 

να ξαναρθείς παιδί μου. 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

της Λευκωσίας. Ι<αι πιiγαινε πάντοτε στη 
Λευκωσία με ποδήλατο όχι για λόγους οι
κονομίας αλλά, όπως μας έλεγε, γιατί το 
θεωρούσε μια καλιi άσκηση για το σώμα 
ιωι γ10τi ι)θελε πάντοτε να είναι συνεπής 
στις ιiJρες του. 

Με αυτά τα λίγα λόγια σκέφθηκα να τψΙi· 
σω τον παλιό μας δάσκαλο κω διcυθιΙvηi 
του δημοτικού μας σχολείου για την μεγCι
λη του αφοσίωση προς το διδασκαλικό 
επάγγελμα και την εν 'γένει προσφορ(ι του 
προς την nωδεiαv μας. 

Α. Μ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ. 

Κι' όλοι μαζί του εύχο\'ται 
καλό\' ι•' αν, το ταξείδι 
στα ξένα να μιιν πολυαρyήσει. 

Κι' ο \'Ιός που τώρα αισθάνεται 
τοιι χωριομοίι τηι' όJρα, 

τους αγκαλιάζει, τους φιλά 

1\αι τους λαλεί δεν θα πολυαργήσει 

στην ξε\'Ι)τειά το άδηλο 
και ιωκρινό ταξείδι. 

Ο ασπρομιiλλιις Θείος του 
που ξέρει από τα ξέ\'α, 

«γιε μου του λέγει αν αυτοί 

σι:; ξοναδούν μόνο ο θεός το ξέρει, 
αν θα σε δι;) γιέ ιιου και Ί<tl 
τα ΖfJόνια μου είν' λίγα. 

Κι' όλοι δακρύζου\• και κη•ούν 
του χωρισμού ftU\'τtjλια. 

Κι' απ' όλους τους ξεχωριστά 
μια νέα στέκει μό\'1), 

τ' απελπισμέ\•α μάτια της 
μέσα στα χέρια κρύβει. 

Κι' ο νιός ακόμt} μια φορά 
την έρημη αγάπη του κοιτάζει, 

το σπίτι που γεννιjθηκε (με"fάλωσε) 
τα δένδρα της αυλής του, 
μπαίνει μέσα στην άμαξα 

και χάνεται της χαραυyι)ς 
το\• άγνωστο και μακρυ\•ό 
του δρόμο. 

ΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
Μετανάστης στις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερική~. 


