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8ίοίηd η 

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ 

Η yή τής Klirφov tl110ι λιyη 

και ή θάλασσα (ΧΠ'(ραντη τήν άy1cαλιάζt . 
Mctζi -ro: 11-όδια μας ρίζωοcιν 

6αβtιά στα <mλό;χνα της 

κ~ τά φovy~ των μεyάλωv πλοίων 
δέν μάς πιWcιν στίς μ~ς ά:ποδtyμfες . 

ΛWτερος &rγφας άν<Χδεvε τά μαλλιά μα:; 

καi ξεδί'Πλωvt τίς οημο:ϊες μας. 

Τώρα στή καιμ;παιριασμίν.η ρόJχη τοv 

μοCι στέιλλι ι ς · μ ι'γ.ιvμο: -τrι#ψα 
ό:τrό τ Γιν κόκκιΥτ) y.ραμ,μ ή, τrαλιt μοv ψlλι;! 

Δt μ-πορώ Υά σ~iξω τό χέ.ρι σοv 

ματώvεται ό:'ιrό τά ciyκάθια τώv συρμάτων· 

Ένα ιοοuμπί, fνα 6110μα, μιά έλπίδα παλ έ 

μοv φίλε : 

ΕJναι μιιφός ό τόποc; νό χωρiσty τόσο πόνο 
εί110ι μυcρό τό μήνvμα Υά χωρέση τόση ά

yάπη! 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΝτΉΣ 

ΝΕΚΡΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ 
(Μακάριος ! ) 

ΔVο ποτόιμια χΟΟrιιcαν 
ό:πό τi\c; yής μίαν δt<.Ι>η 

κι· frρεξαν καΙ -τ ηv τrάτισαν 

δλrι ό:π' 6.ιφη ο' ~ρη. 

Εlχαν άρμVρα &σλαοσα<, 

καί πό110 , wν bακρVων. 
Ήτον 'Π<ΥI'άμια χωρισμοv. 

Δό:κpvο.: τt:>ν Κvττρίων 

τα χύνει κόρη λvyεpι) 

ΠΟUμ &Ι Vt όρφcrνfJμέvη 

.μοιρολογά κι όδvpcται 

καί σιέται ή οlιι<()Ι}μtνη 

Ma δέ σi "λαiε μόv' ή κόρη σοv πστέ.οσ 

Όλοι σέ κλοΊν καΙ σt θ.:>ηνοCιν. 

Γεφίιpι ι'\σOVIIa yιά vιοUς w.αλi m;;ιτέρα 

ΚαΙ τώ;χχ ποίι τοUς φε\ιyεις θά xa&W 

ΑΝΝλ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ 

Τuμδαι 

ΚΥΠΡΟΣ 

Δάτ;wινο. ~ια 

σού μπλί.ξό.ν τa παιδιά σοv 

κ· έλωθερία -ypώιιαvε 

στ · όλόξm& μαλιά σοv 

Κύτrρο σε ό110μάσανε 

Κύπ.pο σε έδαφτίσαιv 

καi κάτω άrπό τό 1'linrλo σοιι 

δόξες καj vίκιχ; 61)11καν. 

Δi.v σt φο6ίζοvv οΙ δροvτές 

οVτε κι ·κ~ίες. 
Δb.ι σt τpομάζοvιι οΙ άm:ιλές 

οUπ: κ ι' δt.ισκολίι:ς 

Τά μπράτσα σοιι ναι δuνατά 

σφιγμένη εl~~αι ή yροθιά σοv. 

Τά μάτια σου εlv' άστρσφ-τερά 

καί δννατή θωοιά σαι 

ΑΝΝΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ 

Τίιμδαι. 

Η ΕΥΧΗ (ΜΟΥ) 

Μιά vίικτα ποίι 'χε ξαο-rεpι(ι 

εΤδα έvα ό:στέ.ρι va πετά 
Ειiχήσοv μο(ί παv τά rrαιδιά 

κ' δλα θα 6youν ά'ληθιvό:. 

«'"Αχ' καί Υά μπόpαyα ξα"ο 

'Πίσω νά πάιω yιά μιά φορά 

Στού Μόpφοιι ιcσ1 στόν Κaρα6ά 

καί σ-τής Κuθρέας τό νερό> 

Εύχήθηκα Ι< ι' εlπυ μεΜ 

ctV< ΚΑΙ ΝΑ ΒΓΟΥΝ λλΗΘΙΝΑΙο 

λΝΝΑ AMEPIKANO 

ΤUμδαι 




