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Η ψυχή της Κυθρέας 

Έψαξα να βρω σε πρόσφατο χάρτn, 

κυeρέα, 

να μου δείξει το δρόμο 

που μπορεί στnν αγκαλιά σου να με φέρει, 

μα ο γνώριμος μου ο παλιός παραμένει, 

χρόνια τώρα κλειστός. 

Μολονότι ιiξερα τn Θέσn σου, 

Να! Είναι στου Πενταδάκτυλου τn ρίζα, 

εκεί 

που κατάματα τον ιiλιο κοιτά, 

δε βριiκα το όνομα σου γραμμένο. 

Άγνωστα για 'μένα γράμματα, 

σnμάδευαν το δικό σου στίγμα. 

Κάποιοι θέλnσαν να 'ρθούνε στn γn σου. 

Ζιiτnσαν από ένα Τούρκο οδnγό, 

να τους φέρει κοντά σου, 

να ζιiσουν για λίγο μαζί σου. 

Δε σε γνώριζε όμως, ούτε ιiξερε πού είσαι. 

Άλλος πρόφερε ένα όνομα: Ντεγιρμενλίκ. 

Εκεί θέλουν, τους λέει, να πάνε. 

και τους έφερε κοντά σου. 

Δεν σε είδαν όμως, Κυθρέα, όπως σε γνώριζαν. 

το γιομάτο ζωντάνια κορμί σου, 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

του Γεώργιου Κοκιi 
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αυτό που το γαργαλΟύσε του κεφαλόβρυσου 

το ατίμπτο, πλούσιο νερό 

και το γονιμοποιούσε απλόχερα, 

αγνώριστο είναι τώρα. 

κι ας φανερώνει το ξενικό όνομα 

πως είσαι των νερόμυλων π γπ. 

Πού να βρεθούν πια νερόμυλοι εκεί, 

μια και έχει στερέψει π ππγn. 

οι γιομάτες ζωντάνια νεροσυρμές, 

είναι τώρα νεκρές. 

Ξεράθπκαν τα αρωματικά φυτά, 

χάθnκαν βατράχια, καβούρια και πάπιες 

κι έχουν nλnμμυρiσει με σκουπίδια και χώμα. 

οι νερόμυλοι γκρεμισμένοι, ισοπεδωμένοι. 

το aφυδατωμένο σου κορμί, όλο και Φθίνει πιο πολύ. 

Όλο και χάνει τn ζωι'i, μια και δεν έχει πια ψυχn. 

Όσο βρισκόμασταν στn γn σου, 

τn νοιαζόμασταν μ' αγάπn 

κι αυτn μας ξεπλι'iρωνε τον αλύπnτο, δικό μας κόπο, 

στο πολλαπλάσιο με τον δικό τnς τρόπο. 

Με το κάρπισμα τnς ελιάς, 

το άνθισμα τnς λεμονιάς, 

τον ακριβό καρπό από κάθε δέντρο θαλερό 

που nσουν κατάσπαρτn, από αιώνες θαρρώ. 



Η δΙκιi σου, Κυθρέα, ψυχιi, 

έχει τώρα διασπαρεί, 

κι είμαστε όλοι εμείς 
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που ζούμε σ' όλα τα μιiκn και nλάτn τnς γnς. 

Κομμάτια αυτιiς τnς ψυχιiς 

από τον ΠΑΟΚ έχουν περισυλλεγεί, 

που τ' αγκαλιάζει μ' αγάπn και στοργιi, 

τους Χύτρους, τnν Ελεύθερn Κυθρέα, 

τnν ΑΕΚ, των Χυτρίων τn γn, 

και τον δικό σου το ΔΗΜΟ 

που αγκαλιάζει όλους εμάς, 

μ' ένα όνειρο και ένα σκοπό, 

να ξαναμπολιάσουν το δικό σου κορμί 

με το δικό μας σώμα κσι ψυχιi 

και έτσι νσ βρει τnν παλιά του γνωστιi, 

ζnλεμένn ζωli. 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 




