
κωσε τά στήθια μου σάν άντ!κρuσα τήν παγε
ρή έpημιά του. Μέ νοσtαλγία θυμήθηκα σό.ν 
περνοϋσα μέσα άπ' τά σtενό. σοκάκκια τούς 
παλιούς, καλούς καιρούς, τότε πού σάv γύρι
ζε ό μ. ό παππούς μου aπό τήν Κuθρέα κι' 
έκανε τό σtαθμό του στήν πλατεία τοίι χω
ριού δίπλα άπ τό τούρκικο καφενεδάκι, γιά 
νa δώσει σtήν 'Αίσιέ τόν καφέ, σtό Μεχμέτ 
τό ρύζι κι' δτι δ.λλο τοίι 'χαν παραγγείλει οί 

Τουρκοκύπριοι φίλοι του, γιά νά τούς ψωνί
σει «άπό τό Τζuρκά". Καί μέ τί δέ φίλευαν οί 
καλοκάγαθοι έκείνοι δνθρωηοι τού χωριοΟ 
τό πρωτότοκο έγγονάκι τού Γέρο-Παναγή 
πού καθάλλα σtό γαϊδούρι κρατούσε σφικτά 
τή βράκα τού παππού του. Καί τώρα έρημιά, 
κανένας κάτοικος στό χωριό, τό πικρό 
δέντρο του διαχωρισμού πού ξένοι φύτεψαν 
και πότισαν είχε άπλώσει γιά καλά κι' έκεί τίς 
πικροφόρες ρίζες του. μόνο μερικά περιmέ
ρια πού μοϋ τό.ραξαν τό mοχασμό μέ τό άμα
δικό τους πέταγμα σt μιά σtpοφή τού δρό
μου, tμειναν έκεί γιά νά συμβολίζουν τήv 
είρήνη πού τόσο πολύ Ιtλειπε ..... 
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Σέ: κανένα εικοσάλεπτο περίπου μπήκα 
«θριαμβευτής" σtό Βούρκαρη καί σάν είδα 
στήv αύλή τοϋ οπιηοu τόν Λεβεντόγερο νά 
ποτίζει τόν πισrό κι' άχώρισtο σύντροφό του 
κοντοστάθηκα σέ κάποια άπόσταση καί εlπα 
νά τόν ξεγελόσω μέ τήν παροuσια μου, μιά 
καί τελευταία δέν τόν βοήθαγαν καί πολύ τά 
μάτια του. Πρός μεγάλη μου δμως Ιtκπληξη μ' 
άναγνώρισε και καλά-καλό δέν κατάλαβα πό
τε μοϋ 'σκασε fvα θερμό φιλί στό 
μάγουλο ..... 
Γ άπόγεuμα., καβάλλα σtό γαϊδούρι, τρα

βούσαμε γιό τή θάλασσα.... έστω στό 
.. γιαλό»! 

Πώς νό ξεχάσει κανένας τήν Kuθρta καi τ' 
δλλα σκλαβωμένα μέρη μας πού μαζί τους 
τόσο σφικτό μδς δtvduν oi άναμνι'jσεις; Οχι 
ποτέ δέν θά ξεχάσουμε, yιατί ποτt δέν ξεχνά 
κανένας τόν tσuτό του καΙ τίς ρlζες του. 
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Το φεγγάρι χιλιομερίστηκε 
- φιλν-τισένια μεγαλοκάvτηλα 
O:n:' τiς i.τιές, 
τις άλυγαριές, 
τό: 'Πλατάνια, τiς λεϋκες. 
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