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Εκτύπαν τον ο κατακτητής τα μυστικά να μάθει,
αυτός όμως τα κράτησε μέσ' της καρκιάς τα Βάθη.
Λπό το ξύλο το πολύ αυτοί που του εδώκαν

εθέλαν για να μάθουσι πού είναι η ΕΟΚΑ.
Κτυπούσαν τον αλύπητα μέχρι τον θανατώσαν,

όπως εκάμαv του Χριστού, όταν τον εσταυρώσαν.
Άφηκε χf]ρα κι ορφανά, μα αυτά εμεyαλώσαν
ο ένας αγνοούμενος κι άλλοι εγλυτώσαv
Σπύρο μου λε6εντονιέ έχασες τη νεότη
στα

26 χρόνια

σου ήρωα μου αθάνατε, πιστέ μου πατριώτη.

Ήσουν γνήσιος αγωνιστής μα δεν ήσουν προδότης
Τζείνο το μαύρο κέρφιοu μέσ' την Τζυρκά που yίνην
εφτά μέρες εν π' άφταινε τζ' έσθηvε σαν πύρινο καμfvι.
ΚΩΣrΑΣ ΧΑΡ. Α/Μ/Λ/ΑΝ/ΔΗ

Πράφυyας από την Κυθρέα

Στον Σπύρο Χ'" Γιακουμή από την Κυθρέα

Ο Σπύρος Χ" Γιακουμή που είναι Κυθρεώfης

οι Άγγλοι τον εσκότωσαν πως δεν ήταν προδότης
Πάνω στον Πενταδάκτυλο επιάσασι τον Σπύρο
τα πρόΒατα του που '8οσκε με Βοηθό τον σκύλο
Επιάσαν τον κ' εδήσαντο, άρχισαν κ' εκτυπούσαν
κι έπειτα ηρέμησαν και του γλυκομιλούσαν.
Θέλουμε Σπύρο, να μας πεις πού είναι η ΕΟΚΑ,
διότι τα κρησφύγετα εσύ τα ξέρεις όλα.

Απάντησε ο Σπύρος:- "'Ελληνα όπου συναντάς
να ξέρε τ ει ν' ΕΟΚΑ, αν δεν πιστεύετε σε με πήγαινε αλλού ερώτα.
Έλα ρε Σπύρο να μας πεις που είναι ο Πε τάσης
ειδέ και πεις μας ψέματα τη νιότη σου θα χάσεις.
Απάντησε ο Σπύρος:
Δεν aψηφώ τη νιότη μου. ούτε φοΒούμαι χάρο. Έλληνας
εγεννήθηκα, Έλληνας θα πεθάνω.
Επιάσαν τον που τα μαλλιά στους Βράχους τον κτυπούσαν
τα αίματα ετρέχασι επάνω του κυλούσαν.

Σκληρά τον εκτυπούσανε οι Άγγλοι εγελούσαν
Ο Σπύρος αναστέναζε και τα Βουνά Βοούσαv

Εκύταξε εις το Θεό να δει να τα μετρήσει
να κλείσει ο Πενταδάκτυλος κι όλους να τους λύσει.

Ο Σπύρος ήξερε πολλά όσο για την ΕΟΚΑ
Αμίλητος με σοΒαρό πολλούς ετροφοδότας.
Πάνω στον ΚεφαλόΒρυσο του στήσαν ανδριάντα

να Βλέπουσι όσοι περνούν, αθάνατος για πάντα.
Ο Σπύρος εν αθάνατος για μας τους Κυθρεώτες

γιατ' έδωσε παράδειγμα σε όλους τους προδότες.
Ο Σπύρος ήταν νεαρός, μόλις είκοσι έξι χρ6νων

άφησε τη γυναίκα του και τρlα παιδάκια μόνον.

