
55 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

Από 'να ανοικτό παράθυρο αντικρύζοuν άψυ
χα τα τρια κορμιά μισοφαγωμένα απ' τον ασ6έ
σrη, με τον οποίον οι κατακτητές τα ράντισαν 
για να λuώσοuν μια ώρα αρχίτερα. 

με την Αντρονίκη συνεργείο σταuροκοπιοίιν
ται κι αυτές ευλαβικά μπροστά στη θυσία των 
νέων φτωχών τούτων αγiων του χωριού τους ... 

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟΝ Η Αντρονίκη του Νικόλα, η κόρη του Σωτήρη 
του βοσκού από τη Χρuσlδα της Κuθρέας, στέ
κεται σαν αnοσβωλομένη σαν αντικρύζει την 
ανατριχιαστική, τη μακάβρια τούτη σκηνή κι 
ασυναίσθητα κάνει τρεις φορές το σημείο του 
σταυρού. Οι άλλες γυναίκες που είναι το ίδιο 

1. Χαλλούμια (τα)= Κυπριακό ν τυρί. 
2. Χαpτζlν (το)= καζάνι μέσα στο οποίο ψήνε
ται το γάλα για την κατασκευή των κυπριακών 
χαλλοuμιών. 
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χα ρ η 
Ψuχομαχά ο πρόσφυγας μα δε βγαίνει η ψυχή του. 
Ποιό περιμένει τάχατες; Την κόρη, το παιδί του; 
'Η τη γuναiκα που 'χασε κ' έμειν' έρημος μόνος; 
Είν' άρρωστος πολύ βαριά. Τον έφαγε ο πόνος. 
·Εχει τα μάτια του κλειστά. Να κάτι μοuρμοuρ!ζει. 
Κάποιο - μα ποιό παρακαλεί; Κανένας δε γνωρ!ζει 
Εκείνο που ε κάλεσε στέκει τωρά μπροστά του. 
Κρuός, στεγνός κα.ι τρομερός, μαχαίρι η ματιά του. 
• 'Ηλθa! Βιάζοu! Γρήγορα! Μπρος λέγε! Ξεκινοίιμε! 
-Δυο λόγια έχω να σου ειπώ. Στάσου για να τα πούμε. 
- Ποιό περιμένεις; Λέγε μου! Κόρη γιο ή γuνaiκα; 
- Ο γιος μου εν' νεκρός έπεσε στη μάχη μ' άλλους δέκα. 
·Της κόρης μου οι παλιότοuρκοι εΙΊήρο τη τιμή της. 
Κι απ' τη ντροπή της την πολλή έχασε τη ζωή της. 
Η άμοιρη γuναiκα μου έχασε τα μυαλά της 
Και τη ψυχή της πήρες Σu για να βρει τα παιδιά της. 
- Πάψε γιατί βιάζομαι! - Ναι θα σ' ακολουθήσω. 
Μια χάρη Χάρε άχαρε, πρώτα θα σου ζητήσω 
Το σπίτι μου να ξαναδώ, τη γη μοιι, ·το χωριό μου 
Εκεί που γεννοrιλάστηκα κι εlχα κάτι δικό μου. 
Ναι θέλω να τα ξαναδώ να τ' αποχαιρετήσω 
Και με χαρούμενη ψυχή με Σε θα ξεκινήσω. 
Ο Χόρος τον λυπήθηκε κι είπε: Αυτό ας γίνει! 
• Ανθισε ένα χαμόγελο στον ηρόσφuγα τα χείλη 
rιaτί αυτό nou ζήτησε θα το 'χε η ψυχή του 
· Οταν ο Χάρος θα τον πα μπροστά στον Ποιητή του. 
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