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Του γρόνου την Πρωτογρονιάν

τον Πενταδάκτυλο ν ξανά

Εις την Τζιερύνια μονομιάς
να πα να σιριανίσω.

τάχτηκα να πατήσω
τες μούττες του τζιαι τους κρεμούς

Να φτάσω εις του Μόρφου μας

έχω μεράκκι τζιαι καμούς

τζιαι στο ΚαραΒοστάσι

ούλλα να τα γυρίσω.

τζιαι να στραφώ στη Μεσαρκάν

Τζιειν ΤΕς καμπάνες του Βορκά
ούλλες να τες φατσιήσω
τα μοναστήρκα τζι' εκκλησιές
θέλω νά λουτουρκήσω.

στον Άη Αναστάση
να πιάω ξαθθοσίταρο

καλά να το λου8ήσω
να κάμω κόλλυφα πολλά
τζιαι τους νεκρούς από καρκιάς

Να πάω στην Αμμόχωστο

ούλλους να μακαρfσω.

τζιαι να τη σιαιρετήσω.

Μα στη γρουσήν μου

Απόστολο ΒαρνάΒα μας

την Τζιυρκάν θέλω να καταλήξω

για να τον προσσιυνήσω.

να ζήσω στο παλάτι μου

Στον Άγιον Ανδρέα μας

τζι' αφού το θέλει ο πλάστης μου

ακόμα να πατήσω

τότες ας t;εψυσιήσω.

τζι' ομπρός εις την εικόνα του,
εγιώ να γονατ,

ΤΟ ΓΑΙΜΑΝ ΠΟΝ ΝΑ ΣΙΕΝΩΣΤΕΙ
Να κόψου σι ν την γλώσσα μου
τα σιέρκα τζαι τα πόδκια
κομμάδκια να με κάμουν

να σσιήσουσιν την τζεφαλήν
να φκάλουν τα μυαλά μου,
το γαίμα ν πuν να σιενωστεί
κάτω στην γη εν να γραφτεί

να μολοά τζιαι να λαλεί
πως θέλω την επιστροφή
στα σπίθκια τα δικά μου.

Απ6 την ποιητική συλλογή
του ~τυλιανού Γ. Πετ6ση,

ιιΑΓΑΠΕΣ ΤΖ/ΑΙ ΠΑΡΑ fΖΙΕΛ/ΕΣ». Λευκωσfα

1984.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΙ

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ
Δημοσιογραφική

Διάσκεψη

στο αμφιθέατρο Γ. Τ. Π. στις

1986 με

την ευκαιρία της

30

που

έγινε

ΟκτωΒρίου

a· Αντικατοχικής

Πορείας προς Κυθρέα που οργανώνει το

σύνη ν· ανταποκριθείτε στην πρόσκληση

μας να παραμερίσετε κάθε άλλο καθήκον
και να σας έχουμε σήμερα στη δημοσιο
γραφική μας Διάσκεψη.

Σωματείο ιιΕλεύθερη Κυθρέα» την Κυρια
κή

2

ΝοεμΒρfου

Ειλικρινά η

1986.

Ομιλία απ6 τον Πρ6εδρο κ. Χρ. Πέτσα.
Αγαπητοί εκπρόσωποι του εγχώριου τύ

nου και του
Με

P.I.K.

ιδιαίτερη

aνυπόκριτη προθυμία σας

δείχνει το ζωηρό ενδιαφέρον σας να δώσε

τ "ε περισσότερη δημοσιότητα στην προσ
πάθειά μας για επιτυχέστερη μαζική συμ
μετοχή στην πορεία προς την περιοχή της

ικανοποίηση

χαιρετίζω

Κυθρέας, που οργανώνει το Σωματείο μας

όλους εσάς που είχετε την ευγενή καλο-

••Ελεύθερη Κυθρέα» την ερχόμενη Κυρια-

