
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



Παιδούλα της Ε.Ο.Κ.Α. 

Παιδούλα τηο Ε.O.K.Α. 

των δεκαπέντε χρόνων 
με την χειροβομβίδα στην ποδιά 
με παντιέρα ανεμισμένη την καρδιά 
ποια αγάπη σε τραγούδησε 
ποια σελίδα σε ιστόρησε 

Παιδούλα της Ε.O.K.Α. 
με της εφηβείας σου τη φωταψία 
να εκτυφλώνεις τα δρομάκια της Λευκωσίας 

Κι όμως οι ταγοί της γης 
δεν ήταν ποτέ εκεί 
για ν' αναβλέψουν αρετή 
και παρέμειναν εκούσια τυφλοί 

Μονάχα οι δικοί τους υποτακτικοί 
να στήνουν συρματόπλεγμα 
και να χαράσσουν πράσινη γραμμή 
να ρίχνουν καπνογόνα 
σε κάθε δρόμο κι ένα μπλόκο 
για να σε ενεδρεύει 
παιδούλα της Ε.O.K.Α. 
απ' τον Άη Γιάννη 
ως τη Φανερωμένη 

Κι εσύ να κατεβαίνεις με τη ματιά στο 
Διγενή προσηλωμένη απ' τους 
παράδρομους στον Τρυπιώτη και τις 
καμπάνες να κτυπάς    με την 
εκπληκτική σου νιότη 

Και μέσα στην οδό Λήδρας 
της ελευθερίας να ξεπληρώνεις τα λύτρα 

Βέρα Κορφιώτη 



Τα εφηβικά μας χρόνια 

Η Μαλάμω με σύστηνε στη δεκαεφτάχρονη κόρη της 

- Eίναι η Βέρα ... η παλιά μου συμμαθήτρια ... 

μετά τον αγώνα τράβηξε η κάθε μια μόνη της 

ναι δακρύζω όταν τα θυμάμαι- τι περιμένεις... 

από τότε από το Παγκύπριο το θηλέων Φανερωμένης 

σαν νάχει, περάσει ένας αιώνας ... 

δοκιμάζαμε δειλά τους πρώτους στίχους 

ήμασταν μαζί στην ΕΟΚΑ 

γράφαμε συνθήματα στους τοίχους 

η εφηβική μας καρδιά ερωτευόταν 

κάθε τι τ΄άπιαστο 

κάθε τι το ηρωικό 

μακριά από μικροψυχίες 

η μικρή μας καρδιά μαχόταν 

ενάντια στ' άδικο σ' ενα αδιάλειπτo συναγερμό 

οργανώναμε τις μαθητικές απεργύες 

ήμασταν η ψυχή των διαδηλώσεων εμείς oι δυο 

τέτοια ορμή Kαι τέτοια τόλμη ποτές δεν είδες 

το ψευδώνυμο της ήταν Σπουργίτης 

KL εγώ ήμουν ο Αυγερινός 

εμείς δεν ξέραμε από ειρήνη 

ΚΙ άνεση στο σπίτι 

τέτοια δε νιώσαμε στη δύνη των καιρών 

με αψηφισιά παλεύαμε την όποια λήθη 

η Ελλάδα ήταν ο οδηγός μας 

Ελευθερία ή θάνατος ήταν ο δρόμος ο δικός μας 

δεν είν' αλήθεια Βέρα; 

- Nαι την κάθε μέρα 

τίποτα δε γέμιζε της ψυχής μας το κενό 

γυρεύαμε θυμάμαι απεγνωσμένα 

σε κείνο το ξέφρενο παρόν 

τον κεντρικό πυρήνα της ζωής μας 

πόσο θερμά το νιώθω πάντα αυτό 

μες την καρδιά μου 

ιδίως αυτό 
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KL έπειτα κάθε παίρναμε το δρόμο 

της η κάθε μια KL αναβάλλαμε V 

αυτοκτονήσουμε μια άλλη φορά 

KL ερχόταν πάλυ τo επικίνδυvo αύριo 

και παραμυθεύαμε τη δακρυσμένη μας καρδιά 

με του αγώνα το σκοπό τον άγιο 

και βγαίναμε στους δρόμους 

διαδηλώνοντας ελευθερία 

KL απαύγαζε χα σοκάκια της Λευκωσίας 

της ψυχής μας η φωτοχυσία 

Το μικρό κοσμάκη τον κοιτούσαμε αφ' υψηλού 

δεν ξέραμε 'μεις από συμβιβασμούς 

KL αναρωτιόμασταν πώς ήταν δυνατό 

εμείς με τα τόσα ιδανικά 

να βρεθούμε σ' έναν κόσμο συμφεροντολογικό 

με άνευρα φτηνά ... 

Πόση οδύνη ένιωσα και πόσο πόνο 

όταν είδα να συνθηκολογώ 

σ' ανύποπτο χρόνο 

με τον ίδιο τρόπο κι εγώ ... 

Kι όμως η ζωή μας εκείνο τον καιρό 

θα 'δινε τόσο εξαίσιο τόσο πρωτόγνωρο υλικό 

σ' ένα μυθυστορίογράφο 

KΙ εκπλήττομαι τώρα που μπορώ 

Kαι κάθομαι και γράφω 

για τη ζωή μας τότε 

την τόσο περίπλοκη 
Kαι τόσο υπερρεαλιστικά μεθυστική 

ΚΙ απίθανη 


