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γοητευμένοι, που σε ώρες οργής ίσως
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υπόψη απ' όσους τους περιφρονούν,

τον ψύλλο κάμηλο, τυχοδιωκτών που

δεν τους υπολογίζουν για τριάντα χρό

λαθροβιούν με ληστείες και aρπαγές,

νια και τους κοροιδεύουν με απατηλές

ενώ ουδείς ενδιαφέρεται για τα χαμένα

υποσχέσεις του λεγόμενου φορέα ίσης

εισοδήματά του ενός τρίτου του πλη

κατανομής βαρών που δεν είναι παρά

θυσμού, για τους κλεμμένους πόρους,

«ένας

για τη λεηλατημένη ζωή.

κατά τον προσφυή χαρακτηρισμό, για

Και η αίσθηση αυτής της αδικίας είναι
τόσο έντονη και χρόνια που θα οδηγή

ξιπετσισμένος

κουρκουτάς»

άλλη περίπτωση βέβαια του προέδρου
της Βουλής.

σει στην αντίδραση, στην ηθική αντί

Η νέα Κυβέρνηση είναι επιφορτισμένη

σταση θα εκδηλωθεί όπως την ασυ

με την ευθύνη της αναγλησίας όλων

γκράτητη

των προηγηθέντων της θεραπείας των
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του
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κατεχόμενα εδάφη μας.
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ΘΑ ΡΘΩ
Ανάμεσα στ' άστρα του ουρανού Τάκn μου πλανΙέσαι,
Βλέπει τπν γn από ψnλά και μένα συλλογιέσαι;

Ή βρnκες κόσμους όμορφους, rΊρεμους μαγικούς
και δεν μπορεί να βλέπεις πια τους γrΊινους τους κακούς.

Φαίνεται εις τους ουρανούς ειν' όλα μαγεμένα
ξέχασες όλα τα τnς γnς μαζί μ' αυτά και μένα

Μακάρι

n

ψυχούλα σου ναν τρισευτυχισμένn

μnν νοιάζεσαι ότι εγώ είμαι δυστυχισμένn.

Κάποια στιγμrΊ θάρθω κι εγώ ολόχαρn σιμά
να πέσω μέσ' τ· αγκάλια σας και θάμαι πιο κοντά σας

θά πάψουνε τα δάκρυα απ' τα μάτια μου να κυλούν
σαν θάχω άντρα και παιδί να με γκυκοφιλούν.

Ευγενούλα Σωτ:nριάδοu

