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‘Ο,τι	τζι’	αν	πουν...	ε’	λλίον

Λαλούν πως η ζωή εν γλυτζιά, τζιαι με χαρές γεμάτη
έτσι ενόμιζα τζιαι ‘γιώ… πριχού... μαύρον μαντάτον να ‘ρτει.

Ιούλης μήνας... τζι’ η πυρά πολλή... έναν καράριν
έκρουζεν πέτρες πάσ’ τη γην, το δρώμαν μας γομάριν.

Τζιείν’ την ημέραν, γιόκκα μου, που τη δουλειάν εστράφης
«Καλώς τον Γιόκκα μου...», λαλώ

«...να φάεις τζιαι να πνάσεις».
«Βιάζουμαι πολλά Μανά...»

μισοότζιην αποκρίθης
«...Να φύω πρέπει γλήορα

μα ‘ρτα να με φιλήσεις,
γιατί Μανά είσαι για ‘μέν

γρουσάφιν ούλου του κόσμου
μα... έλα τζιαι ποσιαιρέτα με

τζιαι την ευτζιήν σου δώσ' μου.
Καλήν αντάμωσην Μανάαα...»,

φεύκοντας... μου φωνάζεις
τζιαι σαν να μου μπήξαν μασιερκάν

το πλάσμαν που το σφάζεις,
τα λόγια μου εχαθήκασιν

τζι’ η γλώσσα μου κομμένη
τζι’ έμεινα πόξυλη τζιαμέ

κολώνα παωμένη.
Γιόκκα μου, που μου έφυες, πάσ’ τον αττόν της νιότης
τζι’ έφυες που τ’ αγκάλια μου, τζιαι ‘πήες στρατιώτης
τζι’ όρπιζα πως ο πλάστης μου, εν να σε φέρει πίσω

τζιαι ‘γιώ ‘τασσα του τάματα, τζιαι νεκκλησιάν να χτίσω.
Μα όσον τζιαι να ποσιέπαζα

στη στράταν να νεφάνης
εσούνιν εν εφαίνεσουν

τη στράταν πίσω να ‘βρεις…
Μα θκυό λεβέντες νέφαναν, τζι’ ήρταν για να μου πούσιν

πως έγινες Αθάνατος, τζι’ ‘Ηρωαν σε λαλούσιν…
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Τζιαι μονομιάς ενύχτωσεν, τζιαι τ’ άστρα ετζιοιμηχήκαν
κουάριν μέσα στην καρκιάν, τα πόθκια μου εκοπήκαν

τζι’ έφυεν το χώμαν που τη γην, τζι’ έμεινα κρεμμασμένη
με μαύρην άχαρην ψυσιήν, τζιαι την καρκιάν καμένη.
Τον πλάστην μου παρακαλώ να μ’ έπαιρνεν εμέναν

είντα να κάμω την ζωή, Γιόκκα μου, δίχα εσέναν.
‘Οπου τζι’ αν πάω τζιαι στραφώ, λαλώ… μα γιάντα πήα

αφού, Γιόκκα, λεβέντη μου, εσέναν εν σε εία.
Μήτε χαρά κοντεύκει μου, μα μήτε νήλιου μέρα
σάμπου τζιαι έφυεν η γη, τζιαι πιάαν τον αέραν.
Εν έχω πιον παρηορκάν, στην άχαρην ζωήν μου

δίχα να έχω συντροφκιάν, το σπλάχνον... το παιδίν μου.
Πολέμους είντα θέλουσιν τζιαι κάμνουν οι αδρώποι

παιθκιά μας να σκοτώνουνται, να γεριμώννουν τόποι.
Μήτε δικού, μα μήτ΄οχτρού, μανάες ν΄αρωτήσεις
καμιά ποττέ εν θα σου πει, να πά’ να πολεμήσεις.

Ούλλοι λαλούσιν, Γιόκκα μου, πως είσαι Παλληκάριν
Αθάνατος στους ουρανούς, τζι’ έχεις του Πλάστη χάριν.

Ας εν καλά που σας τιμούν
εκάμαν σας τζιαι Μνημείον
όμως για μένα, Γιόκκα μου

...ό,τι τζι’ αν πουν
...ε’ λλίον.
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