ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

9
ολοκληρώσουμε την ένταξη μας στην

μεταλλευθούμε. Μακρυά από εκτρωμα

Ευρωπαική Ένωση. Σωστή παραπλάνη

τική

ση για να μας εξαναγκάσουν να υπογρά
ψουμε τη λύση που προτείνουν αυτοί και

η οποία ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις
τουρκικές θέσεις. Ο ίδιος εξαναγκασμός
γίνεται όπως εκείνος του

1959

με τις

λύση

του

Κυπριακού.

Διακαής

πόθος της Τουρκίας είναι η ενσωμάτωσή
της στην Ευρωπαίκή Ένωση. Σ' αuη"ι θα

βρει τη λύση των χρόνιων και πολλα
πλών της προβλημάτων.

Αναγκαστικά

Μακρυά

τότε η Τουρκία θα εγκαταλείψει τα όνει

λοιπόν από τους εκβιασμούς. Ο μελλο

ρά της για πλήρη κατάληψη και τουρκο

ντικός χρόνος κυλά υπέρ μας! Ας τον εκ-

ποίηση της Κύπρου,

συμφωνίες Ζυρίχης

- Λονδίνου.

Θεέ μου, κάν' το αληθινό
Γεώργιος Κοκής

Ας μπορούσε κάθε βράδυ
σαν απλώνει το σκοτάδι

Μόσχο σκόρπαγε τ' αγέρι

μαύρα πέπλα πα' στη γή,

σ' όλα τα γνωστά μου μέρη,

να ησύχαζε η ψυχή.

λεπτό μύρο από κλαδιά

Κι όταν γέρνω στο κρεβάτι

λεμονιάς και γιασεμιά.

να μπορώ να κλείσω μάτι,

Χαρά ήταν η ζωή μου

για ναβρώαναπαμό

κι αναγάλιαζε η ψυχή μου

σ' ένα όνειρο γλυκό.

Άρμα τ' όνειρο να γίνει,

σαν σεριάνιζα οκνά
στα στενά τα γραφικά.

να σωθώ απ' το καμίνι

Μου θαμπώνανε τα μάτια

που μου καίει τα σωθικά

ουρανού γλαυκά κομμάτια

και ματώνει την καρδιά.

κι άλλα πράσινα στη γή

Να με πάει γοργά πάλι

σαν τη δρόσιζε η πηγή.

στης Κυθραίας την αγκάλη,

τ α παιδιά της όλο ζήλο

για να βρώ παρηγοριά

τη μετάβαλαν σε κήπο,

στου χωριού μου τη δροσιά.
Σ' ένα τόπο αγαπημένο

που μακρυά του τώρ' αν μένω

Θυμιατήρι ευωδιαστό
στον Πανάγαθο Θεό.
Δεν πειράζει αν την αυγή

δε ξεχνώ, δε λησμονώ,

τ' όνειρο διαλυθεί

μ' αναθυμάμαι με καημό.

φτάνει που έζησα ξανά

Σφικταγκάλιαζε με χάρη,
με στοργή πολλή, καμάρι
ζωντανά, δέντρα, πουλιά
σάv μια μάνα τα παιδιά.

στης Κυθραίας τη δροσιά
που μ' αγκάλιασε γλυκά
κι έτσι βρήκα τη χαρά.

Θεέ μου! Κάν' το αληθινό
τ' όνειρο τούτο όσο ζώ.

