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ΤΟ ΑΕΜΟΝΟΔΑΣΟΣ
Όταν λέμε και γράφουμε για λεμονόδa·

και να βρεθεί νείρεται τη λεμονιά και την

σος μην πάει κανενός η σκέψη στ' ομιονuμο

πορτοκαλιά, λατρεύοντας τα χιλιομοσκο

δάσος του Κοσμά Πολίτη η τα λεμονοδάση

μύριστα

του Καραβό και της Κυθρέας, της Μόρφου

μήλα των Εσπερίδων!

παράγωγό

τους;

Τα

ολόχρυσα

ή της Λάπηθος. Στην ανατολική μεριά του

Το «λεμονόδασος» φούντωσε, πίικνωσε

κήπου φυτεμένο όλο κιόλο το «δάσος" με

και θpασέρεψε. Και στο πλήρωμα του χρό·

τις λεμονιές της σημερινής στήλης. Ένα

νου μπολιάστηκε ..οπ' το φuτευτή του,

«σύμπλεγματοποιημένο,

συνεργούντος και του ομοχώριου ξερριζω

απάνθισμα

με

λεμονιές και κιτριές, μαvιαριν:ιές και πόρ

μένου δάσκαλου

τοκαλιές, που συνιστά μικροσκοπική ανα

στα μπολιάσματα και στις διασταυρώσεις

παράσταση -έργο και τούτο του ογδοvταε

τηςχλωρίδας Αντρέα Αδαμίδη.

φτάχρονου

nατέρα

•

του

πραγματικού

δεκόσκαλου λεμονόκηπού του, πούχε με
κόπο άμετρο κι aρίφνητες θυσίες αναστη-
σει στον Καλαϊτζη, στο Σεράγιο. Φύτεψε
στο κασόνι τόu προσφυγικού σπιτιού που
νοίκιασε στα πρώτα βήματα της προσφυ
γιάς τους πρώτους σπόρους.

Κι aπ' το

πυκνό «λασάνι» που σχημάτισε, βάλθηκε

να φτιάχνει δασύλιο.
Τη

Και τώρα,

μέσα,

- δάσκαλου εξαιρετου και

στην

ξανόστησε

καρδιά

τ'

Απριλομάη

δοξαστική

συναυλία,

εαρινή, με τη συνδρομή όλων κείνων των
πετούμενων, που δοξολογεί σ' εξαίρετο
λυρικό του ξέσπασμα και ποιητική ςηjνθεση

ο σuμπο.τριώτης μας nαίιλος Κριvαιος, με

πρwτους σολίστ τις μέλισσες και κανοναρ
χοίιντα τα χιλιόμορφα, χιλιόνuμα, χιλιό
χρωμαανοιξιάτικα ζουζούνια.

χουρμαδιά αναζητάει η ·καρδιά τ'

άραβα για να χιλιοφτερακίσει σαν πορεύε
ται κατάφρυκτη, πεζή ή έφιrmη, στον nuρω
μένο κάμπο και τ' αμμόθουνο της ερήμου

της πατρίδας του. Και τη χουρμαδιά

•

το

ιερό δέντρο ~ αναζητάει το μάτι τοιι για να

γαληνέψει η ψυχή και το πνεύμα του σ'
όποια έξω απ' την αρα6~κή
χώρα ταξιδέψει Και τηχαuρμαδιι'ιαναζητά
tινα'ζητό. για να τον σύνοδεύει στο Μεγάλο

Ύnνο. Προσόμοια κι σ Κuθρεώτης; ο Μορ
φίτης, ο Λαιτηθιώτης κι ο Καραβιώτης, όπQι'i

Ο δημιουργός κι εμπνευστής του λεμο·
νόκηrιου στην προσφυγιά, σκαλίζοντας τις
κιτριές και τις λεμονιές, χa.ϊδεόει με την

αφή και την όραση ·rούτη την καταπρόσινη

- κατάστικτη με κάτασπρους αvθοuς κι έλυ
τρα καΊ:-ακίτρινα κι ολόξανθα φωτός - μινια·
τοuρα, δένοντας κόμπο της καρδιάς τους
μύχιους λυγμούς για τη χαμένη γης του, κι

αΊpft;vqντας {αvήμnορος να το κρ<~.τήσει)

έ:νά δό:ιφιi να μοuοκέψ&ι'τη.ν οσιο.nόιημt:vη

μορψ'ή.'rοι.ι .... ·
ΠSΤΡΟ;ε UYΛIANOY

Βρέξε, Θεούλη μοu
θρ"έ.ξ~; Θεοίιλη μο.u, σiη γη

.· yιανα~nιει;ναδροσ~btεί
κάθε δtvr:ρo. κα.ρnερό,

το χορτάρ.i τ' αtιάΜ.

·

Κάθε ζώα, π' aγci.rιώ;
κι έτσι ν.άχοιιμε νερό,
που χαρlζε.ιτη δροσιά

1ηv οuρttvιαομορφιό.
Όλ'η γη .να στολισtεr·
με την nρώ:ιινηρταλή

να μας δίνει δpοσερaύς-,
μοσχ()J:ι.Ιίιpιστοuς καρπούς.

Γέώρyιος Koκl\t;.

