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όλοι οι παίχτες έπιναν από ένα κονιόκ και 
πλήρωναν οι νη~ημi:νοι. Γινόταν όμως 
χαλασμός κόσμου αν πετύχαινε η βερτivα 
να 'ναι στο χέρι του ενός αηό τους αρχη

γούς των ομάδων και το ι<άρφωμα γινό

ταν από τον άσσο που βαστούσε ο άλλος 
αρχηγός. Τότε τα κονιάκ πολλαπλασιά
ζονταν και κερνούσαν και όλους που πα
ραιωλουθούσαν γύρω από το τραπέζι. Αν 
τυχαίως ήταν και ο Φωτής του Κούντου
ρου γύρw στο τραπέζι αυτός έπαιρνε δυο 
κρασιές, γιατi το κρασί ήταν πιο φτηνό 

από το κονιάκ και αυτός έπαιρνε πάντα 

κρασί. 

Μετά την πω πάνω παρεμβολή ερχό· 
μαστε πάλι στην γριά Ι<ακουλλού. Με το 
θάνατο του άντρα της άρχισε να πίνει λi
γο κρασί για va ξεχνά τα βάσανα της 
,όπως έλεγε, αλλά σιγά σιγά της i:γινε ου
νιiθειο και δεν μπορούσε το βράδυ να 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΑJΛ 

δειπνήσει κω να κοιμηθεί χωρiς να πιει 
ολόι<ληρη την ποτίλια από κρασί, μέχρι 
το θάνατο της. 

Κάθε απόγευμα βλέπαμε τη γριά Κα

ιωυλλού να καπβαίνει από τους Χ' ' Πι
ερίδες, που 'ταν το σπiη της, με την αδει-

ανή ηοτiλια του κρασιού στο χέρι, στην 
πλατεία που ήταν τα καφενεία για να τη 
γεμίσει με κρασί. Στο δρόμο της μικροί 
συνήθως κορίτσια τηv πείραζαν ρωτών
τας την πάντα: «Πόσων χρονών είσαι 
θκΕ:Ια Κακουλί\ού»; Η στερεότυηη απάν
τηση στην πρώτη ερώτηση ήταν ηάντα:-

« ·Η ντα ξέρω η καϋμένη, χαρκέστε αθυ
μοuμαη>; Στην επιμονή των μικριlιν και 

στη δ.εύτερι1 ερώτηση τους {<Εiσω καμιά 
σαρανταριά χρονώv θκειά Κωωuλλούι>; 
απαντούσε πάντα όσων χρονών ι<αι αν 

της έλεγαν πως ήταν: « • Οϊ ρα η γέρημη 
εν-εlμω τ(>σο μεγάλη». ----

Κ. (. Χώπλαρος 

Τίποτε τ' όρθιο 

ΤΟΥ ΠΕ.ΤΡΟΥ Σ1'ΥΛΙΑΝΟΥ 

Όχι! 

τίποτε τ' όρθιο 
δε θα 'βp10κες στο διάβα σου 
πiσω να φέρεις στους γονωύς, 
μικρέ Ορέστη, 

σαν την απελrησμένη 
ρομαντική απόφαση 

έπαφνες 

να μπεις στου παπηου το χωρι6 
τα Λψνιά της Αμμόχωστος. 

niσω να φέρεις 

τα παλιά του βιβλία. 

Να πως κατάντησαν 

το εξωτερικό της εκκλησiας του παππού: 

Ρούχα, καλάθια, μπουκάλια, 
εικόνες, ξί•λινοι σταυροί 
σε μια μακάβρια σύνθεση ... 
ΑλήθειΘ, τι να πρωτοδιαλέξεις; 


