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ΜΝΗΜΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ ΕΔΑΦΗ ΜΑΣ 

Βλέπω τον ΠενταδάΧτυλο με το πλατύ του χέρι 

για να σκεπάζει το Βορράν να δίνει την παρηγοριάν 

εις τα δικά μας μέρη. 

Βλέπω τον Πενταδάκτυλο με δακρυσμένα μάτια 

και η καρδιά μου καίγεται και γίνεται κομμάτια. 

Είναι Βαρύς ο καϋμός που έχω στην καρδιά μου 

11 χρόνια πρόσφυγας που ζούμε τόσο μακρυά 
aπ· τα σπίτια τα δικά μας 

Βλέπω και την Αμμόχωστο να είναι λυπημένη 

Παράνομα απ' την Τουρκιά να ν καταδικασμένη 

Με εγκαρτερηκότητα πολλή ν κι' υπομονή 

πάντα θα περιμένει 

και όλους τους κατοίκους της πάντα θα τους προσμένει. 

Βλέπω τζιαι τζιην τα κάλλη της τζιαι τζιην τις ομορφιές της 

τζιαι τες ωραίες εκκλησιές πω ν με τες ζωγραφιές της 

Βλέπω τες πρασινάδες της με τες πορτοκκαλιές της 

την ήσυχη τη θάλασσα με τες ακρογιαλιές της. 

Βλέπω τα πλοία νάρχονται και να αγκυροΒολcύσιν 

στο ωραίο το λιμάνι της για να ξαποσταθούσιν. 

Απ' όλες τις χ.ώρες έρχονταν εκεί για να aράξουν 

τα όμορφα τοπία της για να τα απολαύσουν. 

Βλέπω και την Κερύνεια μας τ' όμορφο λιμανάκι 

που την δροσίζουν τα νερά το κρύο αγεράκι. 

Από ψηλ άνα στέκεται και να μας αγναντεύει 

και όλους τους κατοίκους της θέλει να τους μαζεύει. 

Είναι το πρώτο πάτημα του Τούρκου που πατούσε 

και ήταν ανενόχλητος κανείς δεν τον θωρούσε. 

Εδόθην του η άδεια στην Κύπρο να πατήσει 

και στάθηκε ν αδύνατο πίσω για να γυρίσει 

πως για τους Τουρκοκύπριους θε να υπερασπίσει 

αλλά ήταν το σχέδιο για να την κατακτήσει. 

Και την χρυσήν την Μεσαριάν πανάγιωσε μάνες, παιδκιά 

με όλα τα σπαρμένα και τα πουλλιά να κελαϊδούν εις 

την φωλιά ν τους να γυρνούν που ήταν μαθημένα 

μα που του Τούρκου την σκλα8κιάν εν τουρκοπατημένα. 

Και της Κυθρέας τα νερά όλα εσταματήσαν. 

Του ΚεφαλόΒρυσου οι πηγές όλες εξερανθήκαν. 

Τα όμορφα τα κάλλη της που τουρκοπατηθήκαν. 

Παρακαλώ τον Ύψιστον για να μας Βοηθήσει 

ν' ανοίξει όλες τις καρδιές αίσθημα να χαρίσει. 

Της Κύπρου όλοι άνθρωποι να γίνουν ένα σώμα 

για να υπερασπίσουμε το Ιερό μας χώμα. 

Απόστολος Ανδρέας μας πού ναι στο Ακρωτήρι 

παρακαλώ τη χapιν του να φέρει την Ειρήνη. 

Απόστολε Ανδρέα μου, πούσε στην Καρπασία 

εσύ να φέρεις τη χαρά και την Ελευθερία. 

Α γιε ΧρυσοΣώτηρε η ωραία εκκλησιά σου 
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η όμορφη σου ζωγραφιά κι, όμορφη θωριά σου 

εσύ πόχεις τη δύναμη στείλε μας τα καλά σου, 

Έμαθα εις την Ακανθού το άγαλμα του Ατατούρκ 

οι Τούρκοι πως εστήσαν, 

Εύχομαι εις τον Κύριο να μην πάει πολλύς καιρός 

τα έργα τόυς που κάμασιν πάλιν να χαλαστή καν, 
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