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Ποιήματα αναφερόμενα
στην Κυθρέα
Ν ερόμυλους 32 που είχε η Κυθρέα
γύριζαν όλο ι με νερό και ήταν πολύ ωραία

Οι γεωργοί τ η ς Μ εσαορίας μ έχρι κα ι το Καρπόοι
ερχόνταν όλο ι στην Τζυρ κ ά να λέσουν και να π άσει.
Ελέθασι και τρώασι ε πί να ν το κρασί τους
αγόραζαν και τρόφιμα και παίρναν τα μαζί τους.

γιατί προ χρόνια η Τζυρκά γιωρκούσε απ ' όλα
γιατί είχε μπόλικο νερό που πήγαινε στη Μόρα .
Τα δεκατέσσερα χωριά που πίνουν το νερό μας .

Οι · Αγγλοι τους το έδωσαν επήραν το πο μπρος μας.

Οι ξένοι που ε πέρασαν κι ήπιαν το νερό σου
διερωτώνται σήμερα, θρηνούσε το χαμό σου.
Κυθρέα μας αξέχαστη σαν κήπος Π αραδείσου
οι κάτοικοι σου σύντομα κοντό σου θα γυρίσουν .

Καλέ μου Πενταδάκτυλε πο 'χεις καλό αέρα
Πρόσεχε την Κυθρέα μας να φαίνεται ωραlα.
ΑΡΙ ΠΟΔΗΜΟ Σ ΜΑΛΑΟΣ
Ποιήματα αναφ ε ρόμ ε να
στην οικογένε ια Χριστόδουλου Π έτσα
Στην Πασχαλίδειο σχολή Πραστειού Μεσαορίας
ερ γόστηκες ως δάσκαλος' καλό ς ε ις την παιδεία .
Που πήγαινες εις το Πραστειό ε6γαίναν όλο ι ε μπρ ός
ο Γιάννης του Θεόδωρου που γίνηκε γαμπρός σου .

Που πήγαινες εις το Πραστειό κι έ παιρνες τις ελ ιές σου
αγόραζαν οι χωριανοί γιατί ήταν δικές σου .
Εργάστης στο Λευκόνοικο εις το χωριό Τακκούσιη .

· Οποτε συναντούμαστε εκάμναμε τζιμπούσι.
Εργάστηκες πολλά χωριά μέχρι τον Κουτσο6έντη

Οι κάτο ι κοι φημίζουν σε πράγματι σαν λεβέντη
Κουμπάρε μας Χριστόδουλε του Χατζηπέτρου γιος του
Μιχάλη του Ελευθέριου που γίνηκες γαμπρός του .
Κου μ πάρε μας Χριστόδουλε καλός άνθρωπους είσαι
του Π έτσα του εξακουστού έγγονος έ μπου ε ίσαι
Κου μπάρε μας Χρ ι στόδουλε ότι σας πω σου πρέπ ε ι
θα πάμε στην Κυθρέα μας όλοι μας όπως πρέπει .

Ο Μίκης κι ο Πετράκης σου Αμερική δουλεύουν
ε πιθυμούν τους συγγενείς τους, δε γονείς λατρεύουν .

Κατίνα η γυναίκα σας κι όλα τα παιδ ιά
σας υγείαν να 'χετε όλοι σας και ο Θεός κοντά σας .
ΑΡ Ι ΙτΟΔ Η ΜΟΣ Μ Α ΛΑΟΣ

