67
Η κηδεία της Ιουλίας

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

-

Λούλλας Αρτεμίου

Επικήδειος στη μεγάλη μας Μάνα

τα κάστρα που χάννουνται
Έναν, έναν τόναν πίσω τ· άλλου
κρεμμίζουν, ππέφτουν, Φεύκουν τζιαι χάννουνται
τζιείνα τα κάστρα τα όμορφα, τα ωραία,

πούταν τnς Κύπρου μας το καμάρι
τζιαι περnφάνεια του καθενού μας.
Χάννεται

n

n

κυπριακn αρχοντιά

αρχοντιά που δεν μετριέται με το χρnμα τζιαι το κτnμα.

Άμμο τnν προκοπnν, τnν αρετnν, τnν ανθρωπιά,
τα κάστρα μας,

n

αρχοντιά μας nταν αρχές τζι' αξίες.

Τούτα που λαλούν ιδανικά
τζι' ομορφαίνουν τnν ανθρώπινn ζωn

κάμνουν τα πλάσματα ανθρώπους ακριβούς
τζι' όι πλάσματα φτnνά,
κατώτερα που τα κτnνά.
Φέρνουν τα πλάσματα κοντά στο τέλειο
τζιαι πουκάτω που τnν σιέπnν του Θεού.
Προπάππους, πάππους τζιαι γονιούς

εΦιλούσαμεν το σιέριν τους
τζι' εύτζιουνταν μας να γίνουμε καλλίτεροι που λλόου τους.
Τους μιαλλύτερους μας ελαλούσαμεν τους «θκιέ»
τζιαι τες μιαλλύττερες μας «θκιά»,
γιατί nταν θείοι-θεϊκοί τζιαί θείες θεϊκές.
οι μάνες μας, οι αρφάδες μας, οι γεναίτζιες μας

nταν άσπιλες τζι' αμόλυντες όπως τnν παναγία,

τζι' αποκαλούσαμεν τες Δέσποινες, Τζυράδες.
Ήταν ούλλοι τους τζιαι ούλλες τους άρχοντες τζι' aρχόντισσες.
Στον άλλον κόσμον που πnγαίννασι
ο Θεός τους εκατάτασσεν

<<μετά πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων».
Πούντα τέθκοια πλάσματα,
Φεύκουν, κρεμμίζουν τα κάστρα τζι' αΦnνουν μας χαλάσματα.
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Μάνα μου.
Μάνα μου aρχόντισσα.

Μάνα τnς Τζιυρκάς,
Μάνα τnς πατρίδας μας τnς Κύπρου,
Τζιυρά τζιαι Δέσποινα,
Μάνα τnς προκοπnς, τnς αθρωπιάς,

Μάνα, μάνα βρύσn. κεφαλόβρυσn.
Τnς αρετnς του φιλόσοφου Σωκράτn

τζιαι τnς αγάπnς του Θεανθρώπου Χριστού.
του γιού τnς Παναγιάς τζιαι του Θεού.
Μάνα μας Τζιυρά τζι' Αρχόντισσα

είσαι τζι' εσού ποτζείντα όμορφα τα κάστρα
που ο Θεός καταξιώννει τα
να γίνουν φως,

να γίνουν νnλιοι.
να γίνουν άστρα.

Εν να σε θωρούμεν ψnλά στον ουρανόν
τζιαι να λαλούμεν
τούτον τ· άστρον εν

n

Μάνα μας

τζιαι τούτον εν ο Τζιύρnς μας
τζιαι τάλλον το ολόφωτον το μιάλον
εν ο Άντρος ο αρφός μας, το παιδί σας.

Τζιαι ούλλα τάλλα εν οι πάπποι μας τζιαι ούλλοι οι διαλεχτοί.
Ήταν τζιαι είναι τα όμορφα τα κάστρα
που ο Θεός τα ·κaμεν φως, τάκαμεν r'ιλιους, τα ·κaμεν άστρα,

για να φωτίζουν μέραν τζιαι νύκταν
τζιείνες τες στράτες, τα μονοπάθκια

τnς σκοτεινnς μας τnς ψυχnς
τζιαι τnς άχαρnς, τnς συγχισμένnς

τζιαι ξετροσιασμένnς μας ζωnς.
Αιωνία σου

n

μνnμn, λατρευτn μας Μάνα.

Αγάπn μας Μεγάλn.

Δρ Νίκος Αρrεμίου

