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ΠΡΟΛΟΓΟΥ
«<Ο Χαρώνδας στην Κατάνη
της Ν. Ιταλίας> ενομοθέτησεν
τους υιείς άπαντας των πολιτών
μανθάνειν γράμματα,
της πόλεως χορηγούσης
τους μισθούς τοις διδασκάλοις…»
Διόδωρος Σικελιώτης

Πρότιλι πιίματι του αρμâνέσhτι λι τιπουσίι άνλου 2003, τούτι 11, σhι
σhιουτσάτι σhι του γκâρτσιέσhτι ντι ιο, του κάρτια αμιά κου πιίματι, ιου
αβιά τίτλου: ΘΕΟΓΟΝΙΑ, Εκδόσεις Γαβριηλίδης, Αθήνα 2003, σ. 21-43.
Μαναπόι, άνλου 2014, του κάρτια αμιά ΟΡΕΣΚΩΟΙ –Μπάνα, Ίνιμα,
Σούφλιτλου–, Εκδόσεις Δίαυλος, Αθήνα 2014, σ. 188-254, τιπουσίι 126
πιίματι του αρμâνέσhτι, ντι αλίθια «Ούνου Μπάϊρου ντι Πιΐματι»! Αέστα
κάρτι, ιου ου τσâνέτσι του μấνâ, εάστι τρίτα αμιά κάρτι κου πιίματι, σhι
άρι 99 πιίματι αρμâνέσhτι + 1 πίιμâ του γκâρτσιέσhτι.
Νου άμου μα μούλτι σμποάρι σâ τζấκου τρâ εάλι, κâ μấσhι ατσέλου
ιου βα λι δγιουβâσιάσκâ ποάτι σâ τζấκâ πâρέρια αλούι, λου αρâσίρâ ί νου
λου αρâσίρâ. Ιο μấσhι άμου σâ ασhτιέπτου!....
Ντι του σούφλιτου ου χâρσιέσκου αέστα κάρτι λα ντάντα-νjι (λα
μούμα-νjι) Λένâ (Ελένι), κα ια νjι μβιτσấ αέστα μουσhιάτâ λίμπâ, λίμπâ
ιου τσấνι ντι του κιρόλυ βιέκλjιου, ντι του ιπουχία αλ Πελασγάτζιλορ’,
νâΐντι ντι άνλου 3.500 ντρâ Χριστό.
Σâρούνâ, 21 Μπρουμάρου 2015
Γιόργι αλ Έκσαρχου

α=a
ᾳ=â/ấ
β=v
γ = γ (y)
δ=δ
ε=e
ζ=z

ζjι = zji / zzi
ι=i
κ=k
λ=l
λjι = lji / lli
μ=m
ν=n

νjι = nji / nni
ο=o
π=p
ρ=r
σ /ς = s
σh = sh / ss
τ=t
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φ=f
χ=h
κς / ξ = ks
μπ = b
ντ = d
γκ = gh
ου = ou / u
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1. ΚίΚΟΥΤΑ ΑΛ ΝΤΑΡΑΚΛΟΥΪ
Μι αντράϊ κίκουτâ ντι άπâ! – Ασντάι…
Ντấνjι ούνâ κίκουτâ ντι άπâ! – Νjιου σεάτι…
Σ’ τι αγκουντεάσκâ κίκουτα! – Μπλâστιέμου…
Μι αγκουντί κίκουτα! – Νjι κιρούι τίχια…
Ντοάουâ κίκουτι ντι σấντζι! – Φâρτάτσι…
Ντοάουâ κίκουτι ντι λάπτι! – Σίνου ντι μούμâ…
Ντοάουâ κίκουτι ντι βριάρι! – Ακικâσίρια…
Ντοάουâ κίκουτι λα όκλjι! – Λấκρâνjι, ντόρου…
Ούνâ κίκουτâ ντι σάρι! – Ατσιά ιου κάφτâ ίνιμα…
Ούνâ κίκουτâ ντι αμάρι! – Λούμια ντριάγκâ…
Ούνâ κίκουτâ ντι πλοάι! – Νâ κουπουσί τοάμνα…
Ούνâ κίκουτâ ντι λα ντουμνιτζấ! – Ντουμνιτζấλου
’ν πάλμâ…
Κίκουτα αλ νταράκλουϊ! – Τσιβά νου νjι σ’ ντούτσι
αμπάρου…
Κίκουτα αλί μπâσιάρικâ! – Φρίκα ιου μούσhκâ ίνιμα…
Κίκουτα αλ σούφλιτλουϊ! – Μπάνα πâλίτâ…
Κίκουτα αλί κίκουτâ! – Μάρτζινα φấρâ αούμπρâ…
Πấντζâ κου κικουτσάλι! – Μεριάουα
προυμβουριάσκâ…
Φάτσâ κου κικουτσάλι! – Πρέκνâ μουσhιτιάτσâ…
Άπâ κου κικουτσάλι! – Ντισντιουκλjιάρι
ντι όκλjιου αρấου…
Βριάρι κου κικουτσάλι! – Ντι κάρι σâ αστάλjι
σούφλιτλι…
Άλτâ εάστι κίκουτα, άλτâ ι κικουτσάουα…
Άλτου εάστι κấνιλι, άλτâ εάστι κâτσάουα…
Άλτου γίνι κâ μι βα, άλτου κâ εάστι έχτρου…
Άλτου ακούμπρâ ίτσι βα, σhι βίντι κα πρâμâτέφτου…
Ιο, τζούâ κου τζούâ κριέσκου, αλγκιέσκου
κâ αουσhιέσκου…
Αρμấνου σίγκουρου του βράγκου, σίγκουρου
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κα ούν’ πέσκου…
Σ’ νου μι άβντâ κίκουτα ντι κάσâ!
– Νε κα πλấγκου…
Σ’ νου μι βιάντâ κίκουτα ντι κάσâ!
– Νε κα αούμπρâ…
Σ’ νου μι αλάσου λα κίκουτα ντι κάσâ! – Ντι τσιβά…
Σ’ νου μι φρấγκου λα κίκουτα ντι κάσâ!
– Τρâ βấρâ…
Σ’ νου μι φάκου ’ντρâ κίκουτα ντι κάσâ! – Νâμούζι…
Σ’ νου αούρλου ’ντρâ κίκουτα ντι κάσâ! – Φούρε,
φούρε…
Σ’ νου κάλκâ βấρâ ’ντρâ κίκουτα ντι κάσâ! Νέκα
φόκλου…
Σ’ νου αρấντâ μπούτζâ ’ντρâ κίκουτα ντι κάσâ!
– Μοάρτια…
……………………………………………………
Κίκουτα αλί κίκουτâ! Μπάνα αρουκουτίτâ…
Του αέστâ λούμι φâρμâκάτ’ κου κιάλια-νjι μπιλίτâ!
Μπάνα αλί μπάνâ μουσhιτέτσ’, μπάνα
κου φấρ’ ντι μπάνâ…
Ιο νjι άμου νουμίι, κουπίι ντι όι,
τσấν’ ’ν μấνâ κâρλιμπάνâ!...
Ιου σ’ βâ αγκουντιάσκâ κίκουτα! – Κίκουτα
σ’ βâ αγκουντιάσκâ!...
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2. ΦΟΥΡΟΥ ΑΣΤΕΑΛΙ
Ντấ-νjι γκαρούφα σâ ου ανjιουρζιέσκου
Βασιλκόλου τρα σ’ λου μπάσhιου
Ιο αλ ντουμνιτζấου ουντζιέσκου
Σhι κα ’νâ φάσhιε σâ νjι τι ’ν φάσhιου.
Σhιόπουτλου γκουρλιάτζâ άπα
Ντιπούν’ άγκιλjι τρα σ’ μπια
Του γκâρντίνâ ασκούμτâ τσάπα
Ασhτιάπτâ σοάρλι τρα σ’ νjι ντα.
Νjιάτζâ νοάπτι του σκουτίδι
Ιο κα φούρλjι αφούρου αστιάλι
Τσâ λι τάλjιου κου ’νâ λεπίδι
Σ’ λι άι κα σấρμι του μισάλι.
Λια Μâρούσhιε, Μαρουσhιάνâ
Τίνι φέκσι σhι λιλίτσhι
Ιο νjι τι βόι, τσâ ντάου μπάνâ
Ντấ-νjι ατά ντιν γκιόσου μπιλμπίτσhι.
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3. ΜΙ ΑΛΟΥΜΤΟΥ Σ’ ΝΟΥ ΜΙ ΝΙΕΚΟΥ
Μπρουμάρου σhι Αντρέου του νιόρου
Κα πλοάι γίνου σhι κα νιάουâ
Του Άβγουστου σhι του Αγισμâτσhιούνου
Κα αούâ γίνου, σhι χαράουâ.
Κα πριάκλjι ντι ντόι τσhιλιμιάνjι
Έλινjιλjι – Αρμâνόπλjι
Τσέρλου σhι αμάρια ασκούντου έλjι
Νταντούν’ του ντόλjι όκλjι.
Κα κίνjι ανάλτσι σούντ’ πρι μούντζ’
Κα άρμπουρι του κấμπου
Κ’ αρấσου πρι μπούτζα αλ Ντουμνιτζấου
Κ’ αρấου λούγκου σhι στρấμπου.
Ούντουρι – κίματι μι λjια
Μι αλούμτου σ’ νου μι νιέκου
Κα γấτσhιου νâΐντι ντι κουπίι
Αλέπτου κα μπιρμπέκου.
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4. ΚΑ ΟΥΝ’ ΦΛΟΥΪΕΡΟΥ ΤΟΥ ΧÂΡΓΙΙ
Βινjίτâ ντι λα σούφλιτου
Ντι ντουμνιτζấου ι ντάτâ
Αχτάρι μάρι θέλισι
Ντι μπούσhιου σ’ μι αντάρου μνάτâ.
Κα βάρκâ ντζιάνâ πρι τσhιρνίτζ’
Μι αλίνου σhι πρι μπαλκόνι
Κα λâντουρίκâ αζμποάϊρου ιο
Ντα ίμνου κου ναλόνjι.
Απρίντου τσhιάρâ του γιρấ
Ντόλjι τρα σ’ νâ βιντέμου
Σ’ νâ μπάσhι πέσhτιλjι του ταϊνά
Σhι αλγκίνα σ’ ντα μπλâστιέμου.
Λούμια σ΄νâ βιάντâ κα ούν’ χίρ’
Ιου κριάσhτι σhι νου σι αρούπι
Κα ούν’ φλουϊέρου του χâργίι
Ιου πλấντζι λα ’νâ κρούτσι.
Ε, λούμε! Λούμε τόρα σhτι
Βριάρια σι άρι αμιντάτâ
Όμλου κα όμου σâ χâρσί
Σhι μοάρτια σι άρι ασπâριάτâ!
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5. ΒΙΜΤΟΥ ΑΡΑΤΣΙΟΥ
Πιάνι ντι βίμτου μι μβισκούι
Τρα σ’ γίνου ιο λα τίνι
Σ’ τσâ μπάτου ούσhι σhι πâρθίρι
Σ’ ντισφάτσι, σ’ ίντρου σhι μίνι!
Σίγκουρ’ σ’ μπâνέτζου ιο νου πότ’
Βριάρια σίγκουρâ μοάρι
Κου λấκρâνjι κα σâ ου αντάπ’
Σ’ φάκου αλμấκιλι… πάρι!
Μι ακάτσâ ούν’ παράπουνου
Κâτσέ του αέστα έτâ
Σι αντάρâ βριάρια πιλιστέρου
Σhι ντόρλου σ’ φάτσι σπαλέτâ!
Κα μοάρα, ντάιμα μάτσινâ
Ίνιμα ντόρου σhι βριάρι
Τρâ ατσιά νου άφλâ γίσιλι
Νε κάλι, νε κâράρι!
Βίμτου αράτσιου σhι αρκουρόσ’
Ντι βιάρα βίμτου, λίβâ
Εάστι του σούφλιτλου αμέλου
Βριάρια φấρâ πατρίδâ!
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6. ΛΑΪΑ ΣΤÂ-ΜÂΡΙΕ
Κάλjι άσâντζâ αλγκίρâ, μấκâ μπâμπâτσίνâ άλμπâ
Σhι σâχάτε κου σâχάτε μούσhκâ χιάριλε νιλάτε.
Άρμπουρι, φάτζι, κίνjι, κουπάτσhι, κάρπινjι, πουρνấρι
Ντι βίμτουρι σπουλμπιράτι σι αντούπλικâ του κâρấρι
Σ’ μπάσhι ούνλου κου αλάντου σhι τσέρλου σι απούνι
Πούλjι ασπâριάτσι ντισφάκου πιάνιλι τρα σ’ φούγκâ.
Αγόνjια! Ντρâ Στâ-Μâρία ατσιά λάια σâ σι ασπάρâ!
Αγόνjια! Ντρâ σούφλιτι σι σ’ ματατοάρνâ ’ν τρούπου!
Ντα σι αρούπι φούνια – ατσιά ιου σ’ τσâνιά μπάνα
Κάλjι νου αστάλjι κάλια – ου αγκâρσhιέσκου κâρβάνια!
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7. ΣÂ ΙΑΣÂ ΤΟΥ ΣΙΡΓΙΑΝΙ ΦΕΑΤΙ
Φούτζι κάλου πλấντζι ιάπα
Λο αριπιντίνα άπα
Μούντι πấν’ λα τσέρου ανάλτου
Βόι του γίσι σι μι ασκάλντου…
Λούνι, Μάρτσâ, Τζjιόι Μάρι
Γίν’ λα τίνι νίγκâ αμάρι
Κάρι βάι ποάτâ τρα σι αφούρâ
Έλιμπα ιου άι λα γκούρâ…
Νjιέρκουρι, Βίνjιρι πρι στριάχâ
Νjι σμπουράσhτι ’νâ μουλοάχâ
Κουμ’ τι αφλάσhι ακλό λια σόρâ
Του φουρτούνâ σhι του μπόρâ…
Πρέφτε ντấνjι θιμνjιατόλου
Κούπα κου βασιλικόλου
Βόι σ’ πιτριέκου φούμου ντζιάνâ
Σhι αγιασμό τρâ κάθι μπάνâ…
Σâ ιάσâ του σιργιάνι φιάτι
Κα πουρτουκαλjιέι μουσhιάτι
Τζjιόνjιλjι σâ λι μπάσhι τούτι
Σούν’ κα ποάμι σhι κα φρούτι…
Άιντε τζjιόνjι βόι αλέπτσι
Κα μπιρμπέτσι σhι κα πρέφτσι
Σấμπâτâ κου βριάρι μούλτâ
Σhι Ντουμấνικâ λα νούμτâ…
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8. ΛΙΛΙΤΣhΙ ΑΛΜΠÂ ΠΡΙ ΟΥΝ’ ΜΠΡÂΝ’
Σοάρλι ντι τσέρου σπιντζουράτ’
Πρι τίνι ιο χιου ασκâλνάτ’
Τι μουτριέσκου χι ’νâ λούνâ
Κου φάτσâ αρόσhι προύνâ
Μι αντούτσι ντι αοά – μι αντούτσι ντι ακλό
Μι νιέτσι κα φρấντζâ του βιρό.
Κâτούσhια του ουμπόρου αβίνâ
Μπροάτιτσι, σhιοάριτσι του γκâρντίνâ
Πις, πις, πις, πις, πις, λια γίνου αοά
Κâτούσhιου μουσhιάτου ου αγκâνά
Μα ια μουτριά ’νâ σhιουρικοάνjι
Ιου αβιά μούτρâ ντι βâσιλοάνjι.
’Νâ βάλε λούγκâ κου πâντούρι
Μπλίνâ ντι ούρσι σhι ντι φούρι
Κου βούλκι, τσhιάκανjι, γκιέζαρι
Σhι ούν’ λούπ’ χίλjιου αλ κέσαρι
Μι αντούτσι ’νκοά – μι αντούτσι ’νκλο
Μι νιέτσι κα φρấντζâ του βιρό.
Λιλίτσhι άλμπâ πρι ούν’ μπρấν’
Κου μίντιανjι μπâρτσίρι αρấμ’
Σ’ τι άπâρ’ κα ’νâ σόρâ νjίκâ
Σ’ νου τι κιέρι νjι εάστι φρίκâ
Μουσhιτιάτσâ αχτάρι μάρι
Κάρι τι αντρấ ντούλτσι κα νjιάρι;
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9. ΑΣhΤΙΕΠΤΟΥ ΓΡΑΜÂ
Του ταϊνά ταϊνά ’ν χâργίε
Στάου λα ούσhι Στâ-Μâρίε.
Λούνι, Μάρτσâ, Τζjιόι γίνι
Γράμâ ασhτιέπτου ντι λα τίνι.
Σ’ ντούκου σ’ τοάρνâ κιρατζjιάτσι
Αγκâρσhίτâ ντι οάσπιτσι σhι φράτσι.
Μπάγκâ λούμια βριάρια του ουάλâ
Σhι μấσhι ιο κου μấνα γκοάλâ.
Νου άι τσιβά τρâ ιο σâ αντούτσι
Άμου σhι ιο του κσιάνι βρούτσι!
–Νου ασhτιεάπτâ σ’ γίνâ γράμâ
Νου βα σ’ φάκâ αχτάρι θάμâ.
Βấρâ νου τσ’ άρι γρâπσίτâ
Χι τρâ τούτσ’ φιάτâ νιχίτâ!
Σhι κα σ’ πιτριάκâ βấρâ ατσία
Άλτου ου λjια – μπια αρâκία.
Τίνι τι άου κâ χι λα λούνâ
Ζjιέρου απριέσου του λάι σπρούνâ.
Γράμâ νου πιτριέκου λ’ αστιάλι
Γίν’ νâπόι σhι σούντ’ μουτσhιάλι.
Ια του μάρτζινα ντι τσέρου
Γράματι άρντι κου ούν’ ζjιέρου.
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10. ΦΟΥΤΖΙΣhΙ ΚΑ ΒΙΜΤΟΥΛ’
Τζούâ σhι νοάπτι νίγκâ αμάρι
Κấντου νjι πιτρικούσhι χâμπάρι
Κâ ’νâ φιάτâ απροάπια ντι άπâ
Σ’ ντούτσι σhι ούν’ κάλου αντάπâ.
Άρι ’ν μπράτσâ άλμπου νjιέλου
Σhι του τζιάντιντου ανιέλου
Μπάτι σhι ούνâ γâργâρίτσhι
Σhι ’ν-γιρμινέσκου ακλό λιλίτσhι.
Ου ασhτιέπτου τζούâ σhι νοάπτι
Ου ’ν-γισιέτζου κου γίσι κοάπτι
Κấντου, πλấνγκου, αρấντου κα γκλάρου
Μι άμ’ λιγκάτâ ντι ούν’ πάρου.
Νου φου γίσου, νου φου μπάνâ
Ου ντουκίι ντα αβτζấι κâμπάνâ
’Νâ λιλίτσhι λα μουρμίντι
Σhι ιο ούν’ τίνιρ’ φấρâ μίντι.
Μα του τσέρου τρίτα σιάρâ
Ου βιτζούι απριάσâ τσhιάρâ
Πρίστι κάλου αλjιέι καβάλâ
Κου νjιελούσhλου νâούντρου ’ν ποάλâ!

[23]

11. ΟΥΝÂ ΠΕΝΟΥΡÂ
Σhινjιάκου, νιόρου, νιέγκουρâ
Νjι μπâγκάρâ ούνâ πιένουρâ
Κâ ατζjιούμσι αγόνjια τοάμνα
Σhι σ’ ου αγκâρσhιέσκου στάμνα.
Λι σhτιου αέστι νjιουρισμấτζ’
Αγίνjιλι κấντου αγισμấτζ’
Αγισμâτσhιούνλου γίνι
Καβάι ντι βόι σhι ντι μίνι.
Τσέρλου-νâ εάστι νιουράτ’
Ντόρλου του ίνιμâ μπâγκάτ’
Τίνι τι άμ’ πâλτάρι
Του μέσια ντί-του αμάρι.
Βριάρια νου σ’ κιάρι του κιρό
Νέκα σhι σιάτια του βιρό
Βριάρια εάστι ’νâ σιάτι
Τρâ πιρπιρούνι φιάτι.
Ντα αγκουντιάσhτι ίνιμα
Τσι βα τσâ τζấκâ ασκούλτου:
«Του βίνα αμιά ατσιά βίνjιτα
Καϊμόλου εάστι ασκούμτου.
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12. ΚΑΦΤΟΥ ΟΥΝÂ ΒΡΙΑΡΙ
Τι κâφτάμου του φουκουρίνâ
Σhι τίνι τι ασκουντιάι του αρίνâ.
Τσâ χâρσίι ντόι πιλιστέρι
Σhι πâτσấι ούνâ γκιντέρι.
Φιάτιλι τριτσιά ντρâ μίνε
Σhι ιο νjι αβιάμ’ όκλjιλjι πρι τίνε.
Μαναπόι τρικούρâ σότσι
Σhι πλâντζιάμου κου μấρι μπότσι.
Άνjι σhι άνjι κάφτ’ ούνâ βριάρι
Ντίτ’ ταϊνά πấνâ του κιάρι.
Μấκâ αμάρια σόι μπισμπίλjι
Ντόρλου αμιέλου εάστι του ίλjι.
Τούτι σούντου ντιπριούνâ
Κα τσhινούσhι σhι κα σπρούνâ.
Λâντâρόπλου αμιέλου ντι βιάρα
Ου κιρού του κάλι βριάρια.
Βίνjι τοάμνα, βίνjι ιάρνα
Λấκρâνjιλι μι λουάρâ ασβάρνα.
Κάρι μι άρι μπλâστιμάτâ
Σhι νου νjι τι άφλου μαβρουμάτâ;
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13. ΟΥΝÂ ΜΠΟΥΡΝΤΟΥΛJΙΑΚÂ
Του κάσα ατσιά βιτζούι ’νâ μπουρντουλjιάκâ
Σhι του ποάρτα αλjιέι πâσhτιά ’νâ μοάσhι βάκâ.
Κấντ’ εάστι νοάπτια λάι κου μâρτζιάλι
Φιτίκα αμιά σι ασκούντι του αστιάλι.
Μποάτσια λjιου άβντου, κα βουριάουα αλάγκâ
Αλούμτâ γίσι, του τισάγκâ σ’ λι μπάγκâ.
Βασίλâ, Ρούλâ, Λένâ, Κατερίνâ,
Τρâτζιέτσι του σκάμνου λấνâ σhι κâπρίνâ.
Μấνjιλι ντι αμάλαμâ, φấτσâλι νιάουâ
Κấντιτσι, βίμτουρι τρâ λα ντουνjιάουâ.
Νου πότ’ σι ασκάπου ντι αέστâ ούρâ
Κâ φιάτιλι τούτι κου ντόρ’ μι βρούρâ!
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14. ΦΙΑΤÂ ΖÂΝÂ
Φιάτâ νjικâζοάτâ, τρâ τίνι σοάρλι αρκấ
Κίκουτâ ντι ντόρου, σh’ τι γκλjίσι του οντấ.
Σ’ ντούσι νâπόι του μούντι, μα μούλτου αμâνấ
Μβιτσάι κâ τ’ ούνâ πάντε, λιλίτσhι σιμινấ.
Απόια βρου κου ιάλι, σι σμπουράσκâ αρμâνιέσhτι
Μ’ αβιά κιρούτâ μποάτσια, ιαρά μα-λάι ντι πιέσhτι.
Σhι σ’ ντούσι τ’ ούνου τράπου, ακλό μπâσεάρικâ αφλấ
Ντι λα ούνâ κâμπάνâ, μấσhι ατζjιουτόρου κâφτấ.
Μα λάια ντι κâμπάνâ, ντấλjιου νταν-ντουν-ντιν-νταν
Λ’ κρισκού μα μούλτου ντόρλου, σhι λ’ φιάτσι κâπιτάν’.
Ντι ατούμτσια τίνι χίλjιε, φιτίκâ αλ Ντουμνιτζấ
Μπâνέτζι του πâντούρι, ζấνâ τι πâτιτζấ.
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15. ΤΡÂ ΜΙΝΕ ΣhΙ ΤΡÂ ΤΙΝΕ
Τρâ μίνε σhι τρâ τίνε
Σhι τρâ κάρ’ εάστι γκίνε
Του μấνâ σ’ νου τσâνιέμου
Ίτσι εάστι μπλâστιέμου.
Τρâ τίνε σhι τρâ μίνε
Ασκούλτâ-μι κρισhτίνε
Ντα σοάρλι πρίστι έτâ
Νου ίντρâ του σπαλέτâ.
Τρâ μίνε σhι τρâ τίνε
Αμάρια ούμφλâ άπα
Ιο άμ’ ούνâ τâίμε
Ταϊνά σ’ χρâνιέσκου ιάπα.
Τρâ τίνε σhι τρâ μίνε
Λούνα του νjιατζâνοάπτι
Βασίλισâ ντι αλγκίνε
Εάστι άλμπâ κα λάπτι.
Τρâ μίνε σhι τρâ τίνε
Σâχάτια ι λιγκάτâ
Σ’ νου φούγκâ, σâ νου τριάκâ
Σ’ νου χίμπâ ιά μâκάτâ.
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16. ΚΟΥ ΜΟΑΡΤΙΑ ΜΠΑΝΑ ΣΙ ΑΤΖJΙΟΥΚΑ
Κου κιέτσâρι, κου αλουμấκι
Αρίνα νίγκâ αμάρι
Κου άπâ ανσâράτâ ιο αντάπου
Σμποάρι ντι γκούρâ μάρι.
Τριάτσι κιρόλου βιμτουρόσου
Αλίθια γίσου σι σ’ φάκâ
Σhι κιέτσâρλι σι αντράρâ μπόι
Σhι ούνα αλουμάκι βάκâ.
Κα κιπαρίσιου μι ανâλτσάι
Ναφοάρâ ντι ούν’ μουρμίντι
Βιντιά μου μόρτσâλjι ιου τριτσιά
Κα γίιλι φấρâ μίντι.
Λα λόκλου αλί μπâσεάρικâ
Νου ’ν-γιρμινιάτζâ φίτρου
Νταράτσιλjι τζjιοάκâ μấσhι ακλό
Μβισκούτσ’ ράσâ ντι πρέφτου.
Λâμπάδâ απρίντου του ταϊνά
Φέκσι τρα σ’ ντάου λα σοάρι
Σ’ νου χίμπâ λούμια τουτίπουτι
Σhι κα όιλι του κουτάρι.
Κου μοάρτια μπάνα σι ατζjιουκά
Ντι ντοάλι κάρι ι μα-μσjιάτâ
Σhι κấντου ούνα σι αγκουντί
Ντι αλάντâ φου μπâσhιάτâ.
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17. ΣΙΓΚΟΥΡÂ ΕΑΣΤΙ ΠΙΡΠΙΡΟΥΝÂ
–Μâλâγάρι σhι μιντιμένjι
Τσι να τσέτσι βόι καϊμένjι:
«Κάρι ου τσấνι κλjιάια μάρι
Ιού ντισφάτσι ούσhια ντίτ’ κιάρι;»
–Ούνâ φιάτâ Στâ-Μâρίε
Νούμα αλjιέι εάστι Μαρίε.
Νου ντα κλjιάια λα φιτσhιόρι
Τρα σ’ νου σ’ ντούκâ λα νιόρι.
–Λια μουσhιάτâ, λια μουσhιάτâ
Ούσhια ακλό εάστι ντισφάπτâ!
–Μοάσhι, μουλjιέρι, σκούμπι σουράτι
Σ’ νjι σμπουρấτσι σμποάρι κουράτι:
«’Ν τζιάνâ, ’ν σούσ’, ακλό λα λούνâ
Σίγκουρâ εάστι πιρπιρούνâ;»
–Ούνâ φιάτâ, φιάτâ μουσhιάτâ
Τσấνι κλjιάια ια του μνάτâ.
Σhι φιτσhιόρλjι τούτσ’ ου αβίνâ
Μα νου εάσι ντι του γκâρντίνâ!
–Λια μουσhιάτâ, λια μουσhιάτâ
Ούσhια ακλό εάστι ντισφάπτâ.
–Ούνâ φιάτâ, ι αμιά φιάτâ
Εάστι κα ούν’ λούπ’ τουρμπάτâ:
«Σ’ φάτσι ’ν νόπτσι ια λουποάνjι
Βâσιλοάνjι σhι τσhελνινκοάνjι.»
–Λια μουσhιάτâ, λια μουσhιάτâ
Ούσhια ακλό εάστι ντισφάπτâ.
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18. ΛΟΥΝΑ ΣhΙ ΣΟΑΡΛΙ
Λούνα κα μοάσhι σι μβισκού
Σιργιάνι ισhί του τσέρου
Σοάρλι κα τσέρμπου ου αβινά
Σhι ια σι ασκουντιά ντι έλου.
Ιαρά του μέσλου Άβγουστου
Τζούα ντι Στâ-Μâρίε
Λούνα ’νâ λούνâ ασhτιπτά
Τρα σ’ κριάπâ του χâργίε.
Φούρλjι ντι φούρι σι ασκουντιά
Κα φούρου λούνα νâ αφούρâ
Σhι αλάντâ λούνâ ντι μα-νκλό
Νιχόλου τσấνι ’ν γκούρâ.
Άβγουστου μέσου κου μπούνιλι
Ασhτεάπτâ Αγισμâτσhιούνου
Σι γκλjιάτσâ άπιλι του Αντρέου
Κου αστιάουα λα Κâρτσhιούνου.
Λούνα κα φιάτâ σι μβισκού
Του μέσια ντι του Γινάρου
Σhι νjιάτζâ νοάπτι ιο γκλâρίι
Αρμάσhιου μπρόστου κα πάρου.
Σοάρλι κα λούνâ σhι-αρâντιά
Μπâγκά ζâρκούλου ’ν κάπου
Σhι λούμια τούτâ σι-αντριμπά:
«Σ’ κιρού λούνα του τράπου;!»
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19. ΑΒΟΥΪ
Αχ! Νjι σι ’ν-πâρού κâ αφλάι ’νâ μουσhιάτâ σhι μπούνâ
Τόρα ιου αουσhίι· σhι τούτι σούντου ’νâ μιντσhιούνâ!
’Νâ ποάρτâ μάρι ου τρικούι κα άλμπου βουλτουράρου
Κου γίσι αρόσhι ούνâ κουπίι λα εάλι ιο πικουράρου.
Ε, ρε, τσι μπάνâ βρε φιτσhιόρι ου αλάσου του ούνâ πάρτι
Ίτσι τρικούι σhι ίτσι βάι τριέκου αντάρâ ούνâ κάρτι.
Αβούι καρấγι, αβούι βαπόρι, ουμπλούι κου βάσι αμάρια
Σhι ντι κấλjιουρλι ιου ιο τρικούι μα μπούνâ ιαρά κâράρια.
Ντι τούτι μλjιέρλι ιου μπâνάι μấσhι νοάουâτζấτσι λα σούτâ
Φούρâ ντι αλίθια αμάλαμâ κου σούφλιτου σhι ίνιμâ κρούντâ.
Κούμ’ λι άι φάπτâ Ντουμνιτζấ λấι άλμπι σ’ χίμπâ ούνâ
Ιο φτόχλου πούλjιου του μπâρτσίρι τότνα σ’ νjι βόι φουρτούνâ!
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20. ΣΟΑΡΤΙΑ ΣhΙ ΤΙΧΙΑ
Μι αβίνα νοάπτια κα ούν’ φούρου
Μι ασκούντου τ’ ούνâ αστιάουâ
Ιου ακâτσάι ντιαπόια του μấνâ
Σhι ου αρκάι του βίμτουλ’ ιου σουφλά.
Ια ου αντούσι λα ούνâ φιάτâ μιλάχρινâ
Κου πέρι λιγκάτσι κ’ ούνâ μâντίλâ άλμπâ.
Ου λο αστιάουα ντι του ποάλα αλjιέι αλμπάστρâ
Ου απούσι ’ν κάπου σhι ια κα λούνâ άρι έλιμπâ.
Βίμτουλ’ σουφλά σhι σπουλμπιρά κα ούρσâ
Πιέρλου σ’ μπâλτί κα στριάχâ σhι ιάρμπâ του μεριάουâ
Κâτζού αστιάουα ντι πρι κάπ’ σhι σ’ ντιτουνάρâ τούτι
Τσέρλου αλγκί κα λάπτιλι, σι ασκούμσι λούνα σhι σοάρλι.
Κấτι μίρα νjι γρâπσί, βấρâ άλτου νου λι σhτι
Του φλιτζjιάνια ντι καφέ, νjι λι αφλάι του καφινέ.
Άλτι νjι φουτζίρâ ’ν κάλι, άλτι νjι σ’ νικάρâ του αμάρι
Άλτι λοάρâ αριπιντίνâ σhι άλτι ιντράρâ του γκâρντίνâ.
Κα τουτίπουτια αλάγκâ του κουτάρου, του βουλοάγκâ
Πάσκου λα λιβấτζι, του μούντζι,
κου αρấσ’ εάλι λα μπούτζι.
Ε, τσι τίχι σhι τσι μίρâ, κấντου μπιάου γίνου ί μπίρâ
Σ’ φάτσι μίρα αμπιροάνjι, σhι μπάνα νjι αντάβτζι άνjι.
Νίγκα ούν’ καφέ κα σ’ μπιάου,
βα νjι μι φάκου κουκουβιάουâ
Τζούα βα νjι στάου ασκούμσâ,
νοάπτια κα ’νâ βάκâ τούμσâ.
Ντουγκουρίτ’, πâρζίτ’ σhι άρσου,
σhι λιγκάτου κου ούν’ άλσου·
Μίρâ, τίχιε, σοάρτια αμιά, ιου κα κίκουτâ μι αγκουντιά.
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21. ΒΑΤΡΑ ΙΟΥ ΚΡΙΣΚΟΥΪ
Ιάρνâ! Ναφοάρâ αρούκâ νιάουâ
Ντιβαρλίγκαλουϊ ντι βάτρα τούτσι.
Πάπλου αντούνâ τουτσhίνjιλι·
Μούμα μπάγκâ κσιφấρι ντι πấνι τρâ πρâζjίρι.
Νjιάτζâ νοάπτι! Οάρα ντοασπρâτζάτσι σhι νέσhτι.
Κα μπούτσhινjι σhι κούτσhιμπι,
Νâ λι αρντιέμου τζấλιλι του μπάνα α νοάστρâ.
Νοάλι ιου μβιτσấμου ντι του φιμιρίτζι,
Σι άρσιρâ του οάρâ ιου μάια απριάσι φόκλου.
Άπιλι γκουρλιάτζâ ακσhί κούμ’ κάντ’ ντι λα τσhιρνίτζι.
Φανέστρα ντι λα ούσhι αζγκιάιρâ.
Πρι μπουχαριστί Αλέκσαντρου πρι κάλου καβάλâ.
Μπουχαριέλου άρι ούνâ λâϊτούρâ ντι φούμου.
Σόρ’-μια τοάρτσι, φράτι-νjιου κấντâ.
Του αέστâ οάρâ ντόι κάλjι αρουζjιέσκου·
Του σούστα αλόρου χαμοαρấντι ούνâ ζấνâ.
Γίσιλι σ’ μπάτου ναφοάρâ κου αρâβντάρι·
Κάρι βάι ίντρâ νâίντι ’ν κάσâ·
Τσι λι αμπουτσιάσhτι σ’ ίντρâ;
Λάμπα! Νίγκα νου ου αστιάσι ντάντα·
Σκοάσι κâπιστιάρια σhι μπâγκấ σ’ φρâμίντâ·
Τσι οάρâ βα λι τίντâ πιέτουρλι ντι πίτâ;
Του ταϊνά πρίντι σ’ χίμπâ φρίπτâ, κοάπτâ·
Ου αντάστâ φουμιάλjια ντριάγκâ.
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22. ΚΙΠΟΥΡΙ ΣΠΙΝΤΖΟΥΡΑΤΙ
Νίγκα νου κριπấ χâργί
Σhι τσâ αμπούτι γκούρα αρâκί·
Πâτούνιλε ιου κάλκâ κάλια,
Λι αλâσάρâ τσhιοάρλι
σ’ πλấγκâ του κουρδέλjι·
Λα καφινάτζι μουλjιέρλι τζjιοάκâ.
Κου προυσουπίδα ιου πόρτσι
Νjι σ’ πâρού κâ τίνι χι Γινάρλου.
Κούμ’ λι τσấνjι του τζιάντιντι αχấτι κλόπουτι;
Κίπουρι σπιντζουράτι του μίντια
ντι ούν’ κάπου γκόλου.
’Νâ νjίλι ντι φρấντζâ ’ν γκâλμπινίρâ
του ίνιμα αμιά.
Ντι κấντου σι απριάσι τσhινούσhια πλấγκου·
Λấκρâνjιλι σούντου κα πίρα
ντι φόκου του πâντούρι!
Τι νιέκου! Τι άρντου! Τι αρấντου! Τι προυντά!
Νου τι ασhτιπτάμου, μα τίνι βίνjισhι κα φούρου.
’Νâ μπάνâ ντριάγκâ
κα φούρου σhι κα πρâμấτέφτου!
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23. ΣΟΑΡΛΙ ΑΣΚΟΥΜΤΟΥ
Τσâ ου αρκάσhι ντοάγκα πρι πάτου
Στάι κουλκάτου σhι ασhτέπτσι… ασhτέπτσι
Σόμνουλ’ τι αβίνâ μα ντουρνjίτλου νου γίνι
’Νâ νjίλjι ντι ικοάνι ντι άγιι τι αμβâρλιγκιάτζâ
Σούφλιτλου ασπâριάτου σι ασκούντι του ίνιμâ
Σhι μπάτι κούμ’ μπάτου γίφτσâλjι ντουμπâράτζιλjι
Τούτâ λούμια ου αβτζấ σhι σ’ τουρνấ σ’ βιάντâ
Φέκσια σâ ασπâριέ, ισhί ντι λα μπερντάτζι ναφοάρâ
Πουλjίτσιλjι σι ασκούμσιρâ σούν’ τσhιρνίτζι κου φρίκâ
Κấλιουρλι βτζίρâ! Λοάρâ μούντζιλjι σhι τράπουρλι
Ντοάγκα κα ούνâ ποάλâ μπλίνâ κου αστιάλι
Μουτριάσhτι πέρλjι ντι ’ν κάπου μπλίνjι κου λιλίτσhι
Νε ντι κιάπτινου σι ασπάρου, νε ντι πλοάια ιου ντα
Κου πấλνjιλι ’νκâρκάτι σhι αμπουτσấτι ντι φρίκâ
Σ’ νου τι απρόκι του σπρούμα αλί φουκουρίνâ
Ακλό σι ασκούντι φόκλου σhι ποάτι σ’ τι άρντâ
Ντοάγκα ι κα βουλοάγκα! Τιάσâ κα πεάσκâ
Τιάσâ κα μιάσα λα νούμτα αλί χίλjι ντι κιχâγιέ
Κấντου βριάρια εάστι μα-μάρι ντι φρίκα αλ ντόρλουϊ
Ατούμτσιαλου λίμπα τουκιάσhτι χιάρι, φρấντζι μπâρτσίρι
Άιντι, μουτάτσλι κάπιτλι σhι μουτρίτσι νâίντι
Νίγκα νου σι αστιάσι αστιάουα ανοάστρâ
Σοάρλι λου αβιέμου ασκούμτου του λίμπâ σhι του ίνιμâ!

[36]

24. ΝÂ ΑΦΟΥΡΑΡÂ ΑΠΑ
Σούφλιτλου σ’ τιάσι κα πέσκου του τσέρου
Ντι πρισούπρâ αλί πολιτίε ντοάουâ αστιάλι σ’ μπάτου
Ούνα του απιρίτου, αλάντâ του ασκάπιτου λάιου
Βίμτουλ’ σπούλμπιρâ σι αντούπλικâ κουπάτσhιλjι
Τσhιοάρι ντι οάμινjι σhι ντι τουτίπουτι τζjιοάκâ
Κριάπâ χâργία, σοάρλι σ’ μούτâ, κα μούτου μπâτούτου
Ίτσι μιντουΐρι αβούϊ αέστâ σιάρâ σ’ κιρούρâ
Λούμια νου άρι αρâβντάρι κấντου ι τρα σ’ μοάρâ.
Νjι αντράρâ πουμοάρâ, μι μâτσινάρâ λα μοάρâ!
Αλάγκâ γκλâρίνjι του μιντούâ, μα μουσhιάτι ντι γίσι
Ούνâ ντούπου αλάντâ γίνου σhι φούγκου ικόνjι αρόσhι
Ντι σấντζι κấντου τι λέτζι κου σấντζι τι ντισπάρτσι.
Όμ’ φρικόσου ασπâριάτου λιγκάτου ντι πάρλου αλί σοάρτι
Κάρι σ’ μιντουιάσhτι άσâντζâ; Μấσhι κίκουτλι αλί μπάνâ!
Μουλjιέρι σhι φιάτι αντουνάτι πλấγκου λα φâντấνâ
Άπα! Νâ αφουράρâ άπα! Βα νâ αφούρâ σhι ντούχλου!
Ου – λια κιράο! Σι ομπλού έτα ντι φούρι αλί διμοκρατίε
Κάρι κουτιάτζâ σ’ λι μπάγκâ κου αχτấρι… νισhιλίτιτσι;
Νε φρίκâ άου, νε νâμούζι, νε αρσhίνι, νε ίνιμâ του τρούπου
Νjι σι πάρι κâ νου άου σούφλιτου του κιέπτου…
Τόρα ντουκιέσκου κούμ’ σhι κâτσέ σ’ μπάτου αστιάλιλι
Τόρα ντουκιέσκου κούμ’ σhι κâτσέ σοάρλι ι μούτου
Λούμια ντι άσâντζâ νου άρι μουλjιέρι του λấι σ’ πλấγκâ!
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25. ΝΟΑΠΤΙΑ ΤΟΥ ΑΠΙΡΙΤΟΥ
Νjιάτζâ νοάπτι:
Του μάρτζινα ντι κάλι
Αστâμâτσίτâ λούνα
Σμπουράσhτι κ’ ούνâ ζấνâ.
Αντούκου ντι αμίντι
Τσι τρικούρâ, ντι ιου τρικούρâ
Κου κάρι τρικούρâ
Σhι μπάρτâ μπάνα-λâ κουμấτσι
Ου μπάρτâ κα κουμấτσι.
Σhι πρι στούρου λάμπα
Σι αστίντζι, σι απρίντι
Σhι ντι του σκουτίδι
Λικουρίτσhιλjι έσου κουπίι
Οντάτσιλjι αλί λâιτούρâ
Αλγκιέσκου κου έλιμπâ
Σhι ντι του μίντια αλόρου σ’ ντιτούνâ
Γκλάρι μόρτσι ιου σ’ ανâστâσιέσκου!
Ούνâ σhι τζjιουμιτάτι:
Κάλια σι αντρấ νâπấρτικâ αστâλjιάτâ
Μούσκα κα λούπου σhι κα ούρσâ
Νου ποάτι σι ατζjιούγκâ μουλjιάρια ιου ισhί
Ντι του ούσhια απούσâ ντούπου στίσμâ
Μấσhι φâστάνια αλjιέι σ’ μινά του βίμτου
Αρούπτâ, ντιρνάτâ, κα φλάμπουρâ ντι νούμτâ
Μα νου πουτιά σι ασκούντâ σấντζιλι ιου κâντιά
Κίκουτι – κίκουτι σι αλάσâ τόρλου.
Άκλου τζjιουκά κấντικλου αλί μβιάστâ.
Ίτσι νjι αντούκου ντι αμίντι αζμποάιρâ
Λούκρι ουσκάτι κα νjίτσι ιου κριάπâ ντι σιάτι
Αλουμάκια ντι κâργάτσhιου κου ντấρμι σhι ντâρνâτούρι
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Αλάγκâ νίγκâ αμάρι του αρίνâ γκλjιτσάτâ.
Λούμια αλάσâ ντριέγκου κάστρου κου σhιέρκιλι μπροάστι
Του οάρα ιου τρούπλου κιριά σκινâράτλου
Σhι αλγκίνα αβινά αλμπιάτσα ντι λα όκλjι.
Ντόι κάλjι ’ν ποάρτâ σ’ μούτâ πρι τσhιοάρι
Αρουζjιέσκου κα πριφτιάσα ντα μπάσhι πριέφτου.
Ζγκουρία ντι λα μπούτζâ αρấσου ντι Στâ-Μâρίε
Λούνα πρίστι κάπου, λιλίτσhι ντι του κιάρι.
Φούγκου κâρβấνjιλι του κάλι λούγκâ
Του τράπουρι ντι του μούντζι,
πρίστι πούντζι, νίγκâ αρấουρι.
Κριπấ λουτσιάφιρλι του χâργί:
Λάμπα σπιντζουράτâ πρι στίσμâ σι απριάσι σhι τζấσι:
«Τίνι κâτουσhίκâ, αμιά χι σουρίκâ!
Νόπτσιλι ιο λι αντάρου τζούâ
Σhι τίνι σούτζι ούμτου κου νjιάρι
Ντιπριούνâ κου ακρίμια αλί προύνâ!»
Τσhιλιμιάνλου σι σκουλấ ντι του σόμνου κου γίσι αρόσhι
Ισhί ναφοάρâ σhι σι απρουκιέ ντι αμάρια αρόσhι
Λjι ασκâπιράρâ όκλjιλjι – λούκλjι λ’ βιτζούρâ
σhι σ’ ασπâριάρâ.
Ούνου γκιέζαρου, ούνου αρίτσhιου σhι ούν’ κάβρου
Νκισίρâ σhι σ΄μπâγκάρâ σι αλάγκâ κάρι βα ιάσâ νâίντι.
Μπροάσκα σι ατζjιουκά κου μπροάτικλου
Λισhινάτâ ντι αρâντιάρι ντι γκλâρίμια ιου βιντιά.
Νâφοάρâ εαρά μấσhι φούρι ντι γίσι…
Απροάπια τσίντζι του ταϊνά:
Φανέστρα ασκουκιά
Φανέστρα βâτâμά σκουτίδια
Φανέστρα ασhιουρά:
«Λούνα, λούνâ πρίστι λούνâ
Κα κουκοάσhι σhι κα αλούνâ
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Ίντρâ ’ν κάσâ κα μâρτζιάουâ
Ντι λα νjίκα γκουβουτσιάουâ·
Τ’ ούνâ βάτρâ χαμοαρấντι
Σhι ντι λα ζjιέρου φόκου απρίντι·
Κριάσhτι ια σι αντάρâ πίρâ
Αλί μπάνâ νικουκίρâ
Κου ούνâ μấνâ τσấνι τσέρλου
Σhι κου αλάντâ κιάπτινâ πιέρλου·
Στα κα μοάσhι αλâγκâτοάρâ
Νίγκâ μάρτζινα ντι μοάρâ
Ιου μấσhι γίσι ια μάτσινâ
Κου όκλjι λấι κα μάσινâ·
Ίτσι ασκούντι νοάπτια λούνα
Τζούα ου βέτζι κα ντι πριούνα·
Μιντουλάρλου σι αγκουντιάσhτι
Σhι μίντια ’ν κάπου σ’ λâβουϊάσhτι·
Νjιουρισμάδα ντι λα λιλίτσhι
Σ’ ντούτσι κα όιλι μιτρίτσι
Νόπτσιλι ντα άρι λούνâ
Σhι κάλκâ τσhιοάρλι πρι πâτούνâ!»
Γίσιλι σι απροάκι ντι ιο
Κα νjιουρισμάδâ πιτρικούτâ ντι λα σοάρι·
Ίντρâ του κριπιτόρλου αλ σούφλιτλουϊ
Σι αρουκουτιέσκου ’ν κάλι κα κουκοάσhι
Σhι ακάτσâ ’νâ μάρτζινâ σâ σ’-ντισβουρσιάσκâ.
Κâντίλου σι αστιάσι σhι τζấσι:
«Ε! Απιρί!
Ντισγκλjιντιέτσι ούσhια.
Αγκâρσhίτσι μόρτσιλjι του γίσι.
Σ’ λjι ατσιέτσι μấσhι του μίντι.
Λοάτσι κλjιάϊα.
Αλινάτσ’-βâ λα σοάρι.
Πάτλου ι μπλίνου κου πιάνι.
Κουρδέλjιλι βâ ασhτιάπτα λα ούσhι.
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Μπάνα εάστι ναφοάρâ.
Βâ ασhτιάπτâ ντουνιάουâ!»
Κâτσούτλου ντι σπâντικάρι τζjιοάκâ λιγκάτου ντι τσhιοάρâ!
Σοάρλι γκουρλιάτζâ έλιμπâ του λούμια αλί σιγκουριτάτι!
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26. ΑΓΟΥΝΙΤΟΥ, ΜΠΙΖΙΤΟΥ, ΠΙΜΣΟΥ
Αουσhίι· όμου αούσhιου μâκάτου ντι τζấλι·
Μâκάτου ντι μέσhι, ντι άνjι· μâκάτου ντι σâχấτσιλι αλί οάρâ.
Ούνâ μπάνâ ντριάγκâ νjι ασhτιπτάμου πλοάια!
Μι αλουμτάμου κου σοάρλι
Τζấλι κâλντουροάσι κιρούτι του κίκουτι
Αβινάμου σάρια σâ ου τάλjιου κου κâστούρα!
Μούσhτιλι μι μπιά
Γιέσhτιλι μι κιπινά
Κάσα σι αρουκουτιά του αριπιντίνâ
Κα τόπâ αγκουντίτâ ντι αστραπόβαλου
Πρι πράγκλου αλί πâρθίρι λούμια ντριάγκâ
Χίλjι-μια ντι του Αμέρικâ, χίλjι-νjιου ντι του Μόσχα
Μπιτικάτσι κου κοάζjι ντι χιμουνίκου.
Τσάπλου τουσhιάτζâ νόπτσιλι ιου αντάστâ
Μπισμπίλjι, αμπấλτσι, χιάρι, κιπρίκου, μπấλιτσι…
Μουλjιάρια του μαγιουργιό χιάρμπι λάπτιλι
Σι αστιρνουτιάτζâ σιέρλι τρα σâ ου αβίνâ αούσhλjι.
Αούσhι κου πιέρλου νικιπτινάτου, ντι βίμτου αγκουντίτου.
Σμποάρι κιρούτι του σμποάρι, σμποάρι του στριμτούρâ!
Στâ-Μâρία τσấνι ’ν μπράτσâ χίλjιλου αλjιέι κâρτσâνίτου.
Αροάμιγκâ ούν’ σμπόρου· μάτσινâ ούνâ κουβέντâ:
«Μấσhι ούν’ όμ’ κουνουσκούι!... Ιούδα!...»
Μπâνιέτζου ’ν Σâρούνâ. Μπάνâ τâλjιάτâ!
Τζấλι κουρμάτι ντι μπάνâ. Δίκια νιαφλάτâ… κιρούτâ…
Δίκια βâτâμάτâ του δικαστίριι ντι οάμινjιλjι ιου ου μπάρτâ!
«Μπιλίτου· μâκάτου· ντινjικάτου· σκουτέτσλjι μιντουλάρου»
Ντοάλι μấνjι ιου μι φρικά, τόρα μι μπάτου σhι ατσιάλι.
Ίμνου τζούâ σhι νοάπτι του οντấλου αλί φρίκâ
Ίντρâ νâούντρου ζấνι σhι φαντάσματι
Νε λάμπâ, νε τσhιάρâ, νε αστιάλι, νε σοάρι, νε λούνâ!
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Αρâζμπόιλου αλί χαράουâ εάστι βιντούτου του κσιάνι.
Αούσhιου! Αγκουντίτου ντι βίμτου σhι ντι αστραπόβαλου.
Αούσhιου! Φấρâ μίντι ’ν κάπου· φấρâ λjιρτάρι του ίνιμâ.
Κấλjιουρλι αλί ιστουρίι λι άμου τρικούτâ ντι νjίκου.
Λâχτâρσιέσκου τζjιόκλου σhι τζjιόκουρλι ντι ακάσâ·
Γίνου του μίντι νjίλjι σhι νjίλjι μιντουΐρι ντι κιρό βγκάτι ναλjιούρια.
Μấνjι λιγκάτι· τσhιοάρι λιγκάτι· λίμπα τâλjιάτâ ντι ντίντζι.
Φρίκα σπιντζουράτâ ’ν κιέπτου, νίγκâ ούνâ ίνιμâ αστιάσâ.
Μι μιντουϊέσκου: νε φρίκα, νε βριάρια βα μι ασκάπâ!
Νjι σπâρού –ντι κấντου ιαράμου νjικâζότου– κâ ιαράμου ίροου·
Τόρα κâργάτσhιλου αλί μπάνâ, μấσhι λấκρâνjι, σấντζι, πρόνjι…
Λjιουντάρλου λου άμ’ ασκούμσâ του ίνιμâ· μι μấκâ!
Μι άρι σâκάτâ αέστα μπάνâ.
Τούτσι ντράτσιλjι σι άου αντράτâ φράτσι αμέλjι.
Αγουνίτου, μπιζίτου, πίμσου!... Αούμπρα ντι αούμπρâ…
Κου ίνιμα ντιρινάτâ, κου σούφλιτου λâβουΐτου.
Μουσhιτιάτσα φρικουΐτâ πλấντζι του ζουντάνjιε.
Κιρούι κουράια! Κιρούι όκλjιλjι! Κιρούι σούφλιτλου!
Νου βιέντου· νου ανjιουρζιέσκου· νου άβντου· νου ντουκιέσκου!
Τσι κάφτου ιο, ούν’ όμ’ ντι μούμâ σhι ντι τάτâ κρισκούτου
Τσι κάφτου του ούνâ κάλι ιου αουσhιάτικλου νου άρι μπάνâ;
Νjίλjι σhι νjίλjι ντι μιντουΐρι, φấρâ σ’ μπάγκου τσιβά του πούγκâ
Του αχτάρι ιριμιάουâ ίμνου κου πάγκουλ’ πρι μπούτζâ.
Ούρσα πρι τσέρου αβίνâ γκâλjινούσhια σhι λιτριπότσιλjι.
Πούλjι μπâτούτσι ντι βίμτουρι κâτζούρâ ’ν πάντι αγκουντίτσι.
Αουσhίι! Νjι ατζjιούντζι ούν’ κόρνου αλί βάτρâ!
Τούτσι ιου μπâνιάτζâ κου ιο νταντούν σι ντριάμπâ:
«Αέστου αούσhιου κάρι εάστι; Κάρι νâ λου αντούσι αοά;
Αντράτου ντι τσάρâ ουσκάτâ! Άπα αλούι ου μπιού κιρόλου!»

[43]

27. ΑΣΤΙΑΛΙΛΙ ΣΙ ΑΝΤΟΥΠΛΙΚÂ
Τρικού πάντια ατσιά νjικâζότα
Τρα σι σ’ ντούκâ λα βρούτα αλούι
Πấνια ιου ου μâκά ιαρά μπουμπότâ
Μα ίνιμα ασκούμσâ ιαρά αλ λούπλουϊ.
Τσι μσhιάτâ κấντâ αμάρια ιου ιάσι ναφοάρâ
Κου άπα σ’ μπάτâ αλjιέι κâμπάνâ αράτσι
Τζấτσι κâ λjι αντράρâ ’νâ σιάρâ πουμοάρâ
Σhι λjι νκλjίσιρâ τούτâ άπα του μπâργấτσhι.
Κάλjι ου τράγκου καρότσα πρίστι μούντζι
Αστιάλιλι σι αντούπλικâ σι αφούρâ ούνâ μπâσhιάρι
Κουπίιλι λι αντουνάρâ ντίτ’ κấλjιουρι λούντζι
Σ’ λι αντούκâ του τουρούσhτι τρâ τουντιάρι.
Σούγκλjιτâ σhι αρâγκουιάσhτι κου μπούτζâ αρόσhι
Ζγκâρλιάσhτι όκλjιλjι κου ίτσι βιάντι του λούμι
Νου σι ασπάρι ντι νταράτσι, ούρσι σhι μπόσhι
Μπια κου μιράκι μάρι φούμλου αλί τσιγάρâ ντι τουτούμι.
Σhιοάρικλου σι νγκάτσhι κου σhκριάκλου
τρâ ούνâ γκούβâ
Πάνγκουλ’ τσάσι τσhιέργα αλούι ντι χίρου μινούτου
Ούνâ μπάνâ ντι Στâ-Μâρίε αντράτâ κούρβâ
Τρούπλου προύντιτου, ντι φρίκâ σhι ντι βριάρι κιρούτου.
Κάρι τâλjιέ πιάνιλι λα λούκι, λα τσhιάκανjι, λα λjιουντάρι;
Σι αστιάσιρâ αστιάλιλι, λουτσιάφιρλι, λούνα, σοάρλι!
Έτα γίνι – φούτζι, άνλου σ’ τοάρνâ, ίντρâ του αμπάρι
Σι αντούνâ στόγκου σhι κα σhιουμουρόνjιου
μπâλτιάσhτι τσhιοάρλι.
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28. ΚΟΥ ΜΙΝΤΟΥΑ ΚΙΡΟΥΤÂ
Άνjι ντι τζấλι σ’ φρικουϊά ντι μοάρτι
Σπουνιά κάφκαλου σούν’ κιάλια ντι λα κάπου·
Κấτσι λ’ βιντιά σhι-αρâντιά ντι έλου κου αρσhίνι
Ακσhί ουρấτου ιου λâ σπâριά κâ σ’ φιάτσι.
Γκάλμπινι γίσι ντι οάμινjι γκâλμπούτσ’, φρικουΐτσ’
Κου αλμπιάτσα ντι λα όκλjι γκâλμπούτâ κα βιρντιάτσâ
Μấνjιλjι σhι τσhιοάριλι μοάρτι ντρâ σâ σι αμίντâ
Τσâνιά σπιντζουράτι γκλjιάτσâλι αντούσι ντι λα σοάρτι.
Σκιναράτλου κου μιντούα κιρούτâ του κấλjιουρι
Κου κάλjι σhι μπόι ιου αρουζjιέσκου κα γουμάρι
Αντιάπινâ σâχấτσλι του γίνλου ιου μπια λα μιρίντι
Ντρâ σâ ιάσâ πιρπιρούνιλι σ’ κấντâ πλοάια ιου γίνι.
Φούτζι! Ντούτι του άλτου λόκου, του άλτâ πατρίδâ!
Μπάνα εάστι ούνâ νjίκâ φρικοάσâ… παρτίδâ
Ντι ούν’ τζjιόκου ιου άλτσι τι μπάγκâ σ’ τι ατζjιότσι
Τρα σ’ νου άι ιου σ’ κάλτσι· νε ιου σ’ τι ντούτσι…
Κâλντούρα ασκούμσâ του γκλjιάτσι σhι του μουρμίντσι
Αφούρâ σούφλιτλου ντι του ίνιμâ, ντι του τρούπου
Σhι κα κấνι κιρούτου, κα νιβιστούλjι αρόσhι
Σ’ κιέρου τούτι ντι κάρι φούτζι ντούχλου ντι ακλότσι!
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29. «ΔΟΞΑ ΣΟΙ, Ο ΘΕΟΣ»
Αγκουντί κâμπάνια του ταϊνά
Οάμινjι αβουρσίτσι τράγκου λα μπâσιάρικâ
Άλτσι ντισφάκου πâρθίρλι σ’ ίντρâ φέκσι
Μποάτσια αλ πρέφτουλουϊ: «Δόξα σοι, ο Θεός!»
«Δόξα σοι, ο Θεός!» Τρâ ούν’ Ντουμνιτζấου
Ιου στα ανάλτου σhι νου μουτριάσhτι ’ν γκιόσου
Άρι άλτι λούκρι έλου σâ αλούμτâ ακλό
Νου λ’ μιλισhιάσhτι τσιβά τρâ λούμια αέστα.
«Δόξα σοι, ο Θεός!» ’Νâ κίκουτâ ντι πλοάι
Νjι σι αντρấ λάκριμα ιου φούτζι ντι λα όκλιου
Κου σάρια αλjιέι κιρούτâ του ασβισταριάουâ
Αλί ίνιμâ ιου πλấντζι τζούâ σhι νοάπτι.
«Δόξα σοι, ο Θεός!» Αφιέντου μάρι τι κιρούσhι
Ζjιλιέσκου μοάρτια αλ Ντουμνιτζấλουϊ
Του ούνâ τζjιαντέι ντι φρίκâ μπλίνâ κου αμâρτίι
Κου αρόσhι γίσι βâτâμάτι του μπâσιάρικα αλί μίντι.
«Δόξα σοι, ο Θεός!» Κου τσίντζι μιτấνjι του παράδισου
Κου τζάτσι αγιουκιέρι ακούμπρι άγιλjι τούτσι νταντούν
Τίνιρλjι ασκâλνάτσι πρι καμπαναργιό σούγκου ελπίτζι
Ασhτιάπτâ σ’ λâ σι ντα μίντια ιου λâ αφουράρâ.
«Δόξα σοι, ο Θεός!» Αλγκίνα μπάρτâ νjιάρι
Πιρπιρούνα αρουσhί ντι αρσhίνι μάρι
Τούτσι σhτιούτσλjι σhι μβιτσάτσιλjι μουρίρâ
Ούνâ μπάνâ ντριάγκâ βιντούρâ μιντσhιούνα τρâ αλίθχι!
Ούνâ μπάνâ ντριάγκâ βιντούτου σούφλιτλου λα νταράκου!
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30. ΚΑ ΛJΙΕΠΟΥΡΟΥ ΜΙ ΑΣΤÂΛJΙΕ
Άσâντζâ ’ν γκρουπấμου ίτσι βρούμου μα μούλτου του μπάνâ
Λιλίτσhιλι κιρούρâ μπουϊέλι, ντόρλου σ’ φιάτσι τζjιόκου
Αριδιτσίνjιλι γκâλμπουΐτι ντι πλοάι προυμβâριάσκâ
Ιάρνα φουτζί σhι νâ αλâσấ μấσhι ’νâ κâλντούρâ ’ν κιέπτου
Μπάνα ι νjίκâ. Μπάνα ι σhκούρτâ. Μπάνα ι μπάνâ…
Μπόρα ιου μι αγκουντιάσhτι του φάτσâ ου κουνόσκου
Σουρίνλου ιου αρουβινιάτζâ ποάρτα κου κâλντούρâ, μοάρι…
Ούν’, ντόι, τρέι καφάτζι μπιούι σhι νίγκα νου σμπουρấσκου…
Τσâ αντούτσι ντι αμίντι κấντου ιαράμου νjίτσι, τσhιλιμιάνjι;
Ούνου κουσhιρί αμιέλου σ’ φâτσιά του κάλου γκιέσου…
Αοάλταρι μουρί σhι βίνjιρâ σhι λου λοάρâ λấντουρλι
Ιο ασπâριάτου αουρλάμου: «Μα, ιου βα λου αντούκâ;»
Τέτα Μâρούσhι νjι σπούσι Στâ-Βίνjιρια ιου ασhτιπτά
Νjιάτζâ νοάπτι κριέσκου αριδιτσίνjιλι σhι αλουμấκιλι
Κấντου πλấντζι τζίντζιρλου νοάπτια, άου ισhίτâ μόρτσιλjι
Άπα κάντι πρι κιάτρâ, κιάτρα κάντι πρι σούφλιτου…
Σούφλιτλου κα κιάτρα, κιάτρâ μπισμπίλjι αρόσhι σι ’ν γισιάτζâ
Ακάτσου αουμπράτâ, ουσκάτου ντι όκλjι πλấμσhι
Του ταϊνά, αούμπρα ντούπου ιο μι αβίνâ κα ’νâ γκâλjίνâ
Σιέρλι αούμπρα σι αντάρâ ούρσâ, λούπου, τσhιάκανου
Φρίκα τούτι λι μâριάσhτι σhι του πάλμâ τσấνου λικουρίτσhι.
’Νâ λουλούντâ μι αρâσίι
Ου τâλjιάι σhι ου ανjιουρζίι
Ου τâλjιάι σhι μι τâλjιέ
Σhι κα λjιέπουρ’ μι αστâλjιέ.
’Νâ λουλούντâ σấντζι αρόσhι
Σ’ μπάτου τρâ ια ντόι κουκόσhι
Κάρι σâ ου αρούπâ τρα σ’ ου αφούρâ
Σhι σâ ου τσấνâ ’ν ντίντσι, ’ν γκούρâ.

[47]

Ο, λια τέτâ, χιβρίι σâ τι ασhτιέπτου σ’ γίνjι ακάσâ
Αρâτσίι, γκλjιτσάι, μι αστιρνουτιέτζου τούτι σâχấτσιλι
Τίνι χι μιντιμένâ μουλjιάρι του Εβρόπια τούτâ
Σκότσι όκλjιλjι λα μπâρμπάτσι – αλάτσρâ κα κấνι
Λα μουλjιέρι νπάρτσι νπâρτσâτούρι τρâ μόρτσι
Νου χι φρικουΐτâ ντι τσιβά, μα ντάιμα χι ασπâριάτâ
Τσấνjι του πâλτάρια ατά γίσιλι αλί λούμι
Λâ ντάι ούνâ αγκουντίρι σhι λι πιτριέτσι λα ντράτσι
Ντι μοάρτι νου τι ασπάρι, τσấνjι άπα ’ν σίνου
Άπα γίι, άπα αράτσι, άπα αντούσâ ντι λα Έλου!
Μπâνấμου του πουλιτίι σhι νâ κιρούμ’ ντι οάμινjι
Νε γίσι, νε σχέδιι, νε βριάρι, νε ουρντινάρι, νε … νε… νε…
Αβουρσίτσι ’ντρâ σ’ νâ αμιντấμου
Μόρτσι ’ντρâ σ’ νâ φιτấμου
Γκλâρίτσι ’ντρâ σ’ νâ κουνουσhτιέμου
Βγκάτσι ’ντρâ σ’ νâ κρισhτιέμου
Ασhτιπτấμου κâλάρλου τρα σ’ νâ λjια!...
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31. ΚΟΥ ΠΙΑΝΙΛΙ ΤÂΛJΙΑΤΙ
Αρấουλου τιέσου, λούγκου, φấρâ άπâ, ουσκάτου, μόρτου
Φρấντζιλι ντι κουπάτσhι γκάλμπινι κâτζούτι, αρουκουτίτι
Νâ αντουνấμου τρâ λάφι σhι τρâ πλấγκου κου λấκρινjι
Νου βάι ντιπούνâ μπούτσhινjιλjι ντι πρι μούντζι του κấμπου
Νου βάι χίμπâ άπα μπροάστâ κα λâμπάδâ του αριπιντίνâ
Νου βάι ντιπούνâ πούλjι σ’ μπιά, σ’ λâ φούγκâ σιάτια
Ούν’ γκιέζαρου ισhί ντι του γκούβâ κου ούν’ σhιοάρικου σότσου
Λjιπουράρλου σι ’ν κουσκρấ κου ούνâ γιρακίνâ άλμπâ νιάουâ
Οάσιλι λάτι, κâρτσâνίτι, σι αντούνâ κα τουτσhίνjιλjι ’ν φόκου
Γκάια αρâκίι ζjιέρλου απριέσου σhι λου αρκấ πρι κάσâ
Φόκου ντι σιάτι, φόκου ντι φόκου, φόκου ντι βριάρι, φόκου…
Κâπιστιάρια μπλίνâ κου φâρίνâ ασhτιάπτâ άπα γίι
Αλοάτλου κούμ’ βα σ’ φάκâ; Φấρâ αλοάτου νου άρι πấνι!
Τρούπουρλι γκοάλι σ’ τίντου του πάντι· σούγκου σοάρλι
Μπουρίκλου μπλίνου ντι μούσγκâ ασhτιάπτâ ’νâ μούσκâ
Αέστâ σιάρâ βâσιλjιέλου άρι ούνâ νούμâ: «Γίσου ντι αούμπρâ!»
Τσhιοάρλι νου σούντου τρâ ιμνάρι, σούντου τρâ αλâγκάρι
Νου λι νγκρουπấμου οάσιλι, λι αρκấμου πρι τσhιτίε ντι κάσâ
Κấτσι πούλjι γίνου αοά σ’ κấντâ άου πιάνιλι τâλjιάτι
Σhι κάρι άμου πιάνι; Νου βέτζι κâ νου πότου σâ αζμποάιρου;
Χίλjι-μια νjι λα τσhιοάρλι σhι κου άπα ατσιά αντάπâ γίσιλι αλjιέι
Όρμπου, σούρντου, νιπουτούτου, αβινάτου, φấρâ χικάτου
Τσấνου του μấνâ τσấτσâλι νκâρκάτι κου λάπτι λάιου
Αμάρια σ’ μπάτι κου ούν’ γκριέμπου πρι μπούτζâ αρόσhι
Λâπούτζι, κατασάρτσι, σhιουλβấρι, τσιπούνjι – τούτι σπιντζουράτι
Φάτσα μπλίνâ κου γκâρνούτσι· μấνα γκοάλâ ντι τζιάντιντι
Αράπλου βιάγκλjι άπα λα ίζβουρι σhι φâντấνα πλấντζι σίγκουρâ
’Νâ κουπίε ντι όι σhι ντι κấπρι ιντρấ του κουτάρου τρâ μουλτζιάρι
Φούρλjι ιντράρâ ’ν κάσâνâ – ιντράρâ του αουσhιάτικου…
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Κấντου μι ισουσίι
Μούλτου μι χâρσίι!
Κấντου μι νσουράι
Τσι νταράκου νjι αφλάι!
………………………
Τούτι οάσιλι μι ντόρου
Νjι βίνjι οάρα ιου βάι μόρου!
Τούτι γίσιλι φουτζίρâ
Σhι κα όιλι σι στρâκίρâ!
Σούφλιτλου ντι μπλâστιέμου σπιντζουράτου αρấντι
Τσι λ’ βρέι τρούπλου κấντου ’ν κάπου νου άρι μίντι;
Ναφοάρâ ασκάπιρâ· αστραπόβαλι κấντâ πρι άρμπουρι
Αέστâ σιάρâ νου βόι σ’ νjι γίνâ οάσπιτσι ακάσâ.
Μι ουσấκου ντι σιάτι· νου άμου λấκρινjι λα όκλjι…
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32. ΤΖJΙΟΚΟΥ ΚΟΥ ΑΟΥΜΠΡΑ
Σι αστιάσι τζάτζα σhι αρουσhίμια ου λοάρâ φιάτιλι
Μούτου, κου μπούτζα γκλjιτσάτâ του γκâρντίνâ
Αντấνjι σhι κấσουρι ντι κιάτρâ αντράτι
Ζγκιλιέσκου κα φοάλι σπιντζουράτου μπλίνου κου γκίζâ.
Πιτέκα ιου μι γκλjίσιρâ ι πâλάτια αμιά ντι προυμουβιάρâ
Αστραπόβαλου τσhιουκουτιάσhτι βấλjιουρλι του μούντζι
Όμλου γίου εάστι όμου μόρτου, κα κουκόσhιου πρι όχτου.
Νόι ιου μπâνấμου, νόι μουρίμου
Αβέτσι νιχιάμâ αρâβντάρι
Κα τσhιάρα νâ τουκίμου!
Άπα αοάτσι νου εάστι ακâτσάτâ
Μπâρτσίρια βιντικάτâ ντι άπâ σι αντρấ κάλι ντι αρίνâ
Κάλι λούγκâ σhι στρίμτâ του βάλε αγκâρσhίτâ
Τράπου ουσκάτου, φấρâ άπâ σhι ασκουκιάτου…
’Νâ κίκουτâ κâφτάμου σ’ μπιέμου
Σ’ νâ μιντουΐμου κâτσέ αζμπουϊράρâ γίσιλι ασιάρâ
Άπâ γίι, ασντοάρι ουσκάτâ, τσhιοάριλι του αρίνâ
σhι του φουκουρίνâ
Άπâ αστιρνούτâ πρι μπâρτσίρε – πλấγκου ντι πουλjίτσου
Γκούρα μοάρτâ, αρấσλου λιγκάτου ντι κρίντι
Βấρâ αοά νου σâργκιάσhτι κấνιλι στι μούσhκâ
Του μούντζι σπούλμπιρâ βίμτουλ’, τζjιοάκâ φρίκα
Πλοάια κου μπουμπουνιτζấρι κấντâ του κίνjι
Σιγκουριτάτια του μούντζι εάστι φιτίκâ νjικâζοάτâ
Μπούτζâ αρόσhι, μεάρι αρόσhι, όκλjι γκάλμπινjι
Κâλίβιλι κου αρâγκοάζι σπιάσι σhι πόστι ντι λιγαριέι.
Κίκουτâ ντι άπâ
Μπâρτσίρι ντι σάρι
Άπâ κου σάρι
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Του φούντουλ’ ντι αμάρι
Άπâ κου σοάρι
Γίφτσâλjι σούντ’ ’ν πâζάρι
Μấκâ πấνι κου σάρι
Άπâ του φουκουρίνâ
Πουτσhίκλου πρι μπâρτσίρι
Άπâ τρâ μπâρτσấρι
Άπa νγιάτâ κấντâ
Άπa νικάτâ πλấντζι
Τσίντζιρλου τζούâ σhι νοάπτι ανσάρι
Του ιάρμπα ουσκάτâ κấντâ
Κουρκουμπέτâ αρούπτâ.
Μβιάστα, τζούα ντι νούμτâ:
«Μπâρμπάτε αμιντάι ’νâ φιάτâ.»
«Μουλjιάρε, σâ τσâ ου μấτσι χιάρτâ!»
Άπα πλấντζι, σμπόρλου φούτζι
Πρι κουπάτσhιου ούν’ μπιρμπίλjιου
Τσι νjι πâτσấσhι λάιλου-νjι ντι χίλjιου.
Άπα φούτζι, φούτζι κιάρι
Γίσλου αμέλου σ’ κιρού του κιάρι!
Νίγκâ ιο νιέγκουρâ αούμπρâ
Ιο κου ια νταντούν ιμνấμου
Νjι μουτριέσκου κάλια νâΐντι
Νίγκâ ιο, ια τράτζι κάλια
Ι μβισκούτâ, λάια, κιάλια
Εάστι μλjιάρι ί μπâρμπάτου
Γίσ’ κουλκάτου πρίστι πάτου.
Κάρι αούρλâ πρίστι πάντι;
Μπια ντι σίνλου αλί ντάντι!
Νjίλjι σhι νjίλjι ατζjιούγκου φούρι
Ντι του κấμπου, ντι του πâντούρι
Κάλκâ έλjι σhι λόκλου κριάπâ
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Ντι σούν’ τόρου αζβοάμâ άπâ.
Άλμπâ, λάι πολιτίε
Εάστι μάρια αμιά κουπίε
Σ’ κιάρι, μοάρι σhι νγιάτζâ
Κấντου πάσhτι του βιρντιάτσâ.
Ιο νjι αντάρου ούν’ μάρι κάστρου
Σ’ λου άμ’ κου ιο, του αέστου τράστου!
Ο λια πόντâ, ο λια πούντε
Μπάνα ι φόκ’ σhι τσâρούχι κου φούντε!
Μλjιάρια τράπσι κου κιάπτινλου πέρλjι σ’ λουντζιάσκâ
Φούρλου κấντâ κου αβγιλία, χίλjιου-σου σ’ λjι ουντζιάσκâ
Κα μπουρντουλjιάκâ ι φάτσα αλί φιάτâ του σâρμâνίτσâ
Σhι κấντου μπάτι πιάνιλι σ’ φάτσι του αρâζμπόιου λjίτσâ
Κάντι κου κάπλου χίμα πρι στίσμι λấι ντι φούμ’ βâπσίτι
Ασκάπιρâ αστιάλιλι ντι του τσέρου αλμπάστρου ισhίτι
Μπάτου κâμπấνjιλι, κίπουρλι, τοάκα, σâχấτσι τζούâ σhι νοάπτι
Μποάτσια ι γκιντικάτâ, ασγκιιρấρι ντι νjιέλου ιου κάφτâ λάπτι.
Ούν’ σόλjιου του μέσια ντι αμάρι
Λιγουθιμσίτâ λούνα του κâντάρι
Κấντâ σίγκουρâ πρι ιάρμπâ
Πρι μουρμίντι λάπτιλι τρα σ’ χιάρμπâ!
Σ’ φιάτσι βίμτου αμιά μπâσιάρικâ
Σhι ιο μπâσhιάτου ντι μούμâ νιάρκâ
Νε παρθίρια τόρα τζjιοάκâ
Νε κα οάι του αρâστοάκâ
Λιάμνι ουσκάτι, οάσι αντουνάτι
Κουκουτίτσhιλου σκοάτι γâνάτι
Κικιρίκου, κικιρίκου
Άιντι σκοάλâτι αφιντίκου
Μπουμπουνιάτζâ, γίνι πλοάι
Βα τσâ σι-ούντâ άλμπα οάι
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Κίκουτα ντι λα Ντουμνιτζấ
Ντι νιόρ’ σι ασπιντζουρấ!
Αρấουλου Άλμπου σhι Σâλâμπρία
Ασhτιπτά άνjι ντι τζấλι σ’ ντα πλοάι του Πίνδου
Ακλό ιου φρấντζâ γκάλμπινâ τοάμνα νjι απρίντου
Ιου κάντι ασκâπιράρια σhι σ’ φάτσι νοάπτια τζούâ
Σhι πâντούρια τριάμπουρâ κα ούν’ γκâρνούτσ’ ντι αούâ.
Ίνιμα φρấμτâ κα φρấμτι ντι φιτσhιουρίκου
Κα κλjιάι ζγκουργκισίτâ, κα βιάρντι πâρτζίκου
Ανάστουρι ντι αμάλαμâ λα στράνjι ντι μόρτου
Κιουστιέκι αλί Στâ-Βίνjιρι του κιέπτου-νjι νjι πόρτου
Νjι αντούκ’ ντι αμίντι, λάιλου-νjι, πάγκουλ’ μα σhι πâντζίνα
Κλjιάια ντι του πιτέκâ ιου φούι σhι λούνα άλμπâ μπλίνα
Ταϊνά, χâργίι, κấντου του απιρίτου λουτσιάφιρλι
Μπλâστιμά Αγισμâτσhιούνλου κου ντοάλι λούνι!
Αβιά νκισίτâ κâρβάνια
Κιρατζjίλου σι αλουμτά κου γίσι
Αμάρια μπλâστιμά κâπιτάνλου
Φούρλjι σι γκâλτζά του τράπου
Ίνιμα αβιά τâλjιάτâ πιάνιλι αλjιέι
Μấνjιλι ιμνά κου τσhιοάρλι
Βούλκιλι αγκâνά κâτσâλίτσι…
Γκλâρίι! Γκλâρίι!
Ντάτσâ-νjι ’νâ κίκουτâ ντι άπâ!
Νjι λι ουσκάρâ γκούρα σhι ίλjιλι!
’Νâ κίκουτâ ντι μπάνâ, ντάτσι-νjι!
Άπâ κιρούτâ, κιοάρâ…
Άπâ, ιου μάτσινâ λα μοάρâ!...
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33. ’ΝÂ ΜÂΝÂ ΤΙΑΣÂ
Οάμινjιλjι χίμ’ κα βâτâλάτσι
Χίμου χιμουνίτσι αρόσhι
Νâ αντουπλικấμου μα νâ σκουλấμ’
Κα σάτσι μπλίνjι κου πάλjι
Κου μποάτσια ισhίτâ πρι γιλίι
Νταντούν σhι ντιπριούνâ
Κα ζjιέρλου ιου ι του σπρούνâ.
Τζấτσι πâρμίθι ιου αζμποάιρâ
Κα βίμτου ιου μπάτι ούσhια
Κα τσhιοάρι ντι ούν’ μπροάτικου
Κấντου λι μπάτι ’ν τροάπâ
Κιάλι ντι κấνι, ντι γιέρνjι μκάτâ!
Αούμπρâ φấρâ σούφλιτου, φάτσâ φấρâ όκλjι σhι νάρι
’Νâ μấνâ τιάσâ ιου τζιάντιντλι, κα ’νâ κâτούσhι ανγκάνâ!
Κấτσι άου τρικούτâ του έτα αέστα
Ιου λâ σπâριά κâ μοάρτια εάστι τζjιόκ’
Σhι ντα αουσhίρâ, σούφλιτλου λου αγκâρσhίρâ
Κâ νου ι τσιβά, μα τσι σ’ μấκâ ντι λόκου!
Ατούμτσιαλου σhιτζούρâ σ’ μούλγκâ λούνα
Κâ μοάρτια σhι μπάνα σούντου ντιπριούνα!...
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34. ΚÂΡΚÂΡÂΝΤΑΣhΙ
Νου ντâλντâσιέσκου σ’ βιέντου του γίσι
Μοάρτια ιου νâ αντούτσι του ούνâ βâσιλίε
Ιου όκλjιλjι σούντου όκλjι ντι λιλίτσhι, μα σhι ντι λjίτσâ
Ίνιμα φιτίκâ, αρουκουτίτâ νâούντρου του σâρμâνίτσâ
Άρμπουρλι, γαμπράτζι ιου τζjιοάκâ του μισουχόρι
Ντα λα κấντâ βίμτουλ’ του οάρα ιου αβίνâ νιόρι
Σhι αστιάουα κάντι ντι πρι τσέρου φρấντζâ μâρâγκισίτâ
Ου αντούνâ μοάσhιλι ’ν ποάλâ, σ’ λâ χίμπâ ιάρνα του λιπσίτâ.
Κâρκâρâντάσhι σι πιρπουλjίτσâ
Μοάρτια εάστι ούνâ γκλjίσâ βαλίτσâ
Γκjλίντι νâούντρου σούφλιτλι του αράτσιου
Μουσhιάτι κα αούμπρα ντι κουπάτσhιου.
Σούν’ λόκου αλάγκâ κα σhιουμουρόνjιου
Σι αβίνâ του άγκρι κα βίμτου ’ν πόνjιου
Σι αλούμτâ, σ’ μπάτι, κριάσhτι κα ’νâ πίρâ
Σhι προυμουβιάρα εάσι αρόσhι τρανταφίρâ!
’Νâ βâσιλίε ντριάγκâ ι μπάνα, του ασκάπιτλου αλί λούμι
Μουτσhιάσhι εάστι, λουτσιάφιρου σπιντζουράτου λα προύνι…
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35. ΑΛΙΚÂ ΜΠΟΥΤΖÂ
’Νâ πουλιτίε μοάρτâ
Κα ’νâ γκâρντίνâ ’ν ποάρτâ
Κου κιέτσâρλι αρουκάτι
Κâτζούτι ντιν πâλάτι
Ιου σ’ μούτâ λâβουΐτι
Ντι σοάρτι αγκουντίτι
Σhι ντι μấνâ ντι ούν’ μόρτου
Μβισκούτ’ ντι ασίμι πόρτου
Ασhτιάπτâ ούνâ αστιάουâ
Τρα σ’ κάντâ του μεριάουâ.
Του ταχινά σhι του χâργίι
Κấντου νâ ντισhτιπτấμου
Μοάρτια νâ φούτζι ντι του σίνου
Ιου νοάπτια ου ασhτιπτấμου.
Τόρα νου χίμου σίγκουρι
Άλικα μπούτζâ μπάσhι
Κιάτρα φουτζί, σι αρουκουτί
Σοάρλι ι πρίστι κάσι…
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36. ΝΟΑΠΤΙΑ…
Νου νjι κάφτâ όκλjιλjι
Σούντου πρι αστιάλι
Λα Βάλια Κάλντâ
Μα νjι γίνου νâπόι

– νου σούντου αοά
– σούντου τσιβά
– ’ν γίσου λjι κιέρου
– αρόσhι κα μέρου

Γκρούνjιου φρấμτου – σι ουμφλấ φâλτάκâ
Του αέστâ έτâ
– νταράκλου τζjιοάκâ
Κου έλου νταντούνου – κρισhτιέμου κα φούμου
Λα αρấου ντι μάρτζινâ – λιγκάτσι κ’ ούν’ κούρμου.
Όργκι κα αστιάλι
Ιου κάντου νοάπτια
Μα σhι κα πάλμιλι
Ιου σ’ μπάτου νοάπτια
Μα σhι κα γίσιλι
Ιου γίνου ’ν νοάπτια
Μα σhι κα σοάρτια, λια
Ιου τοάρτσι νοάπτια
Μα σhι κα φρίκα αμιά
Ιου τζjιοάκâ νοάπτια!
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37. ΣΟΑΡΛΙ
Του ταϊνά λα τσίντζι
Σοάρτια-νjι μι πίντζι:
«Γίνου σ’ νâ ντουτσιέμου
Νόι λα βâσιλjιέλου.»
Βâσιλjιέλου ι σοάρλι
Σhι ντι τούτσι μα-μάρλι
Κấντου έλου σ’ μούτâ
Λούμια εάστι βρούτâ.
Ντουμνιτζấλου ι μάρι
Νjι πιτρικού χâμπάρι
Γκιόσ’ νου κσαναγίνι
Νσούσ’ εάστι μα γκίνι!
Κάντι αούμπρα, κάντι
Σhι νου σι απούνι ’ν πάντι
Λούμια αοά μπιτσιάσhτι
Πλấγκουλ’ νâ μπιλιάσhτι…
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38. ΚΑ ΦΟΑΛΙ
Νου άμ’ ελπίδâ
Νου βόι ελπίδâ
Νου κάφτου ελπίδâ
Νου χâρσιέσκου ελπίδâ!
Ιο ούν’ αούσhιου λjιπουράρου
Κου πιάνιλι μοάσhι λâΐτι
Κίπιν’ κου κίπιτλου ούνâ νjιάλâ
Ισhίτâ του λιβάδι σ’ πάσκâ.
Σâχấτσιλι τριέκου
Άνjιλjι τριέκου
Έτα τριάτσι
Μπάνα τριάτσι.
Μποάτσια ου πιτρικούι εκσορίε
Μιντουΐρια σι ουσκấ του ουμπόρου
Κα λιλέκλου στάου πρι ούν’ τσhιόρου
Πιάνιλι απούσι σhι άλσου ντι γκούσhι…
Ουμφλάτου κα ούν’ φοάλι
Ίνιμα αλοάτου προάσπιτου σhι μοάλι
Νjι χιου ντι τούτσ’ μα-νjίκου
Ούν’ αμπιρấ αντράτου ντι κâκâτίκου!
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39. ΒΡΑΓΚΟΥ… ΚΟΥ ΠΕΣhΤΙ
Τσιβά νου σούντου μπούνιλι ντι του αέστα έτâ
Ντρâ σ’ γίνâ εάλι ακάσâ-νâ, σι αντάρâ αγόνjια φούμου
Αούμπρα ντι γίσου, λιλίτσhι, ιάρμπâ, μίδιτσι ντι αρâγκοάζι
Ίτσι εάστι αρấου τσấνι μα-μούλτου ντι μπούνιλι τούτι
Μουσhιάτιλι γίνου σhι φούγκου αγόνjια κα φούρλjι
Ακσhίτσι ι μπάνα, ακσhίτσι ι έτα, ακσhίτσι ι λούμια
Ντρâ σâ σ’-ντισφάκâ λιλίτσhιλι μόρου, σκότου σκίνjι
Σκίνjι ιου κριέσκου κα άτσι, ακλό ιου σ’ φρâμίντâ πấνια
Ακσhί σ’ πιτρούντι ίνιμα σhι μοάρτια αβίνâ μπάνα
Ίτσι μπουνιτιάτσâ, κα πεάσκâ τιάσâ, του λấι πριφτιάσâ
Αβίνâ κιρόλου ιου τριάτσι σ’ λου γκλjίντâ του ούν’ πότσhιου
Αέστι ιου μβέτσι τόρα ντι λα ιο, σ’ νου λι αγκâρσιέσhτι
Μπάνα εάστι ούν’ βράγκου μπλίνου κου πέσhτι
Σhι βλâστάρια ιου κριπấ του όκλjιουλου ντι πόμου
Ασhτιάπτâ ούν’ λjιουντάρου σâ σ’ φιάτâ κα όμου
Σ’ κάντâ πρι έτα αέστα κα φόκου ντι ασκâπιράρι
Σhι κα φέκσια ντι του λάμπâ σ’ νâ ίντρâ του ίνιμâ.
Αλâσάτσι σμποάριλι… Μουσhκάτσâ-βâ λίμπα!
Λίμπα ντι μούμâ σ’ κιάρι, σ’ ντούτσι ντι του απιρίτου λα κιριάρι
Κâ ανοάστρα δόλια γκούρâ, αντρấ μπάλιλι τούτι σπούμâ
Γκοάλâ σι αντρấ σιντούκι, μα κάρι τόρα σâ ου ασκούκι!...
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40. ΧΙΕΡΟΥ ΑΠΡΙΕΣΟΥ
Κάρι Ντουμνιτζấου νâ σιμινấ
Σ’ μπâνάμου κιρούτσι ’ν κάλι
Κάρι νοάπτια χιέρλου νâ μπαγκấ
Σhι κα πλοάι νâ αντρấ μουτσhιάλι!
Κάρι μούμâ νόι νâ μπλâστιμấ
Τσhιέλνιτσι σhι πρâμâτέφτσι
Τρα σ΄νâ κιριέμ’ του κâσâμπấ
Μα-λάι σ’ χίμου ντι πριέφτσι!
Κάρι νταράκου κάρ’ Ντουμνιτζấ
Μι σκοάτι ντι του αέστα χάρτâ
Κου νούμα ιου μι πâτιτζấ
Σκουλτσάτα νjι ντα ντιν ποάρτâ!
Νου αβίνου χâτίρλι αβâρνούι
Βριάρια ι σουφλιτιάσκâ
Του πλấγκου σίγκουρ’ μι αστιρνούι
Ντόρλου σ’ νου μι μπιλιάσκâ!
Κα χιέρου απριέσου άμ’ ίνιμα
Κα βάτρâ νjι άμου βριάρια
Νjίλjι σhι νjίλjι άνjι μπâνάι
Μα τόρα νjι κριάπâ χιάρια!
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41. ΟΚΛJΙ
Νâ ντισπâρτσấμου κấτ’ νâ βιτζούμου
Λάκριμα λο κάλια τρâ λα μουρμίντι
Γίσλου ισhί πρι κάλου καβάλâ χουσμικιάρου
Ιο μι μπâτιάμου κου μιντουΐρια ιου αβιάμου.
Πλấγκουλ’ αμέλου, πλấγκουλ’ ατấλου
Νου βα-τσâ λjι βέντου άλτâ οάρâ όκλjιλjι ατấλjι:
Όκλjι κου μποάτσια αλί αμάρι πρι τζιάνι
Όκλjι κου κίκουτα ντι αράουâ πρι φρấμτι
Όκλjι ιου λjι ασhτιάπτâ μοάρτια τρα σ’ λjι μấκâ
Όκλjι ιου κιάπτινâ πâρμίθιλι ντα μόρου
Όκλjι νικάτσι ντι λấκρινjι σhι ντι πλấγκου
Όκλjι ιου ’ν τρâ έλjι τζjιόνjιλjι σι αράπου σhι σ’ φρấγκου
Όκλjι κα βριάρι ντι ντουσhμάνjι σhι οάσπιτσι
Όκλjι ντι λόκλου μκάτσι σhι ντι νοάπτι!...
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42. ΑΝΟΣΤΡΟΥ ΑΦΙΕΝΤΟΥ
Βίμτουλ’ κấντâ του βιρντιάτσâ
Άρμπουρλι ου κιρούρâ μίντια, σ’ ντιρίνâ
Όκλjιουλου σ’ βιρσấ του λένι κα σμέλτσhιου
Ίνιμα τριάμπουρâ, ασhτιάπτâ σâ αστâμâτσιάσκâ
Σκάμνουλ’ κου τσhιοάρλι φρấμτι, ι λα νούμτâ
Βιάρα αβινάτâ, αμấνâ σ’ γίνâ· σοάρλι άρντι
Άνλου λι κιρού τζấλιλι· λjι βτζίρâ κα κουπίι ντι όι!
Κâργάτσhιου κου αούμπρâ λάι
Αντουπλικάτου σhι ουσκάτου του άγκρου
Νιέγκουρα πρίστι έλου αούρλâ, ζγκιλιάσhτι
Κâτσâλίκλου λιγκάτου ντι ούνâ αλουμάκι, αλάτρâ
Κâτουσhίκα πλấντζι κâ κιρού μπροάτικλου
Σι ατζjιουκά αχấτâ οάρâ του αούμπρâ
Ούν’ μόρτου ισhί ντιν λόκου σhι-φρικά όκλjιλjι
Ούνγκλjιλι νjι κρισκούρâ σhι σ’ ντούσιρâ του λιβάδι
Νου! Νου ντόρμου! Αρουκουτιέσκου μπάνα…
Ντόρμου, κα του κιρόλου βιέκλjιου, πρι ούν’ χίρου…
Φέκσια σ’ νικấ του αμπάλτâ
Του ταϊνά λουτσιάφιρλι πλâντζιά
Νâπấρτικα ισhί αρουσhιουνοάσâ αφοάρâ
Ούνâ γκâλjίνâ κου κουκότλου σι γκâτσhιά
Πấνι κου γίνου, ταϊνά-ταϊνά, σ’ νâ τσιέμου λα λούκρου
Γιέρνjιλjι βα νâ λι μấκâ τζấλιλι
Φιτίκα ιου σι αλίνâ πρι προύνου
Τζấτσι κâ ι μα-μσhιάτâ ια ντι ούνâ τσhιριάσhι
Φούμλου ντι ζjιέρου αστιέσου σι ασπάρι
Μấνι σ’ νου μι κâφτάτσι· νου βάι χιου αοά!...
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Πιρπιρούνα αρόσhι λιγκάτâ ντι πάρου
Πιρπιρούνα γκάλμπινâ στα ντζιάνâ πρι πάρου
Πιρπιρούνα βίνjιτâ κάπου εάστι ντι νεράϊδâ
Πιρπιρούνα άλικâ, φόκλου νjιάτζâ νοάπτι
Πιρπιρούνα λâϊτσίκâ, σούφλιτ’ εάστι του μουρτζίτâ!
Εάβιαλ’ ανόστρου αφιέντου…
Τζιάνιλι νιουράτι
Γκούρα αστâλjιάτâ
Μοαμπέτια τρâ σοάρλι σhι τρâ λούνα
Ποάτε… νjι σι πάρε… μấσhι…
Κα κấνι κου κοάντα σούν’ τσhιοάρι
Ούνâ κâτούσhι αντράτâ αρίτσhιου
Ούνου αρίτσhιου φâκούτ’ κάπου ντι μόρτου
Ουρέκλjι ντι τσhιούλου… κâτζούτι!
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43. ΑΡÂΟΥ ΑΡΟΣhΙΟΥ
Μπότσλι αλ νjίτσιλορ’ του πâντούρι
Αρấντου λιλίτσhιλι πρι αλμấκι
Ντισγκλjίντου πιάνι σ’ φούγκâ
Προυμουβιάρα τζjιοάκâ μβισκούτâ του βιρντιέτσι
Άσâντζâ πλấγκου – Μấνι ζjιλιέσκου
Μέρλου, τσhιριέσhλου, γκâτούνjιουλου,
ανσάρου ’ν τζιάνâ
Κου κάπλου αμάλαμâ, κου μấνα πιάνâ
Αβίνου φέκσια του τσέρου νιεγκουρόσου…
Σấντζι αρόσhιου, ούν’ αρấου κου σấντζι αρόσhιου
Άπα κάλντâ, τουκίτâ μπάνâ
Τράτζι κάλια – Κâλντούρα ι πούλjιου
Τζιένουρι, μούντζι, βấλjιουρι, ζjιλιέσκου
Κουπάτσhι αρόσhι σhι ούν’ άλμπου πέσκου
Μιντουΐρι ντι μπâρτσίρι σhι ντι χιέρου
Του αρấου αρόσhιου σίγκουρ’ μι κιέρου…
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44. ΤΣΕΡΜΠΟΥ
Αλάσου αλουμάκια, νου ου φρấντζι
Ούν’ άλμπου τσέρμπου σι απροάκι
Μουτάτσι πσấνου όκλjιλjι μα-νσούσ’
Κấλjιουρλι φούγκ’ σούν’ στριάχâ
Ακλό μπâνιέτζου, κου βίμτου βιάρντι
Κου φέκσι αρόσhι, κου γίσι απριάσι
Ούν’ όμ’ σίγκουρου ιου σ’ νιάκâ του φρίκâ!
Άλμπου κόρακου, τσέρμπου λάϊου
Κουρκουμπέουλου ντα σι ανσάρâ
Λούνα γκλjιτσά του μουρμίντι
Τσhιάκανλου σι αλâβντά λα ούσhι
Οάσιλι σι μκα ντι λόκου λα μιρίντι
Ούν’ κρίντι σhιντιά σhι σι νσουρινά
Του αχτάρι αλάθου! Κούμ’ κατζούϊ!...
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45. ΠΟΥΛJΙΤΣΟΥ
Πουλjίτσου, πουλjίτσου αλâγκâτόρου
Νοάπτι σhι χâργίε τζjιοάκâ, κấντâ
Αρουσhινόσου σhι γκâλμπουΐτου
Κ’ ούνâ σhιουράρι φρấμτâ
Αρούδικâ του λιγαριέϊ, του αρấμνjι
Κα λâντουρίκâ αρόσhι – γκάλμπινâ
Πρι κοάρνι ντι μπόου σι στρικοάρâ
’Νâ πούπιζâ, μπιρμπίλjιου ασπâρτζjιουράτου
Κου κấνιλι σι αλούμτâ ιου αλάτρâ
Κου βάκα ιου σι αλίνâ πρίστι τσhιτίε…
Αούσjιου, παπουαούσhιου
Κα πάλμâ χι σhι ούν’ μπούσhιου
Κοάντâ ντι κάπου
Κιρούτου του τράπου
Γκόλου ντισπουλjιάτου
Λάπτι αστâλjιάτου
Κου λίμπα φρấντζâ
Σhι βγκάτâ αρấντζâ
Λισhιόρου σhι γκλάρου
’Νâ μπάνâ μâλâγάρου
Τίνιρου κου βριάρι
Αούσhιου κου νιπουτιάρι
Ντίντι σhι κρίντι
Ντάϊμα πâρίντι
Αούσhιου σhι μόσhιου
Του γίσι χι μπόσhιου…
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46. ΟΜΛΟΥ ΦÂΚΟΥΤ’ ΟΜΟΥ
Έτα ντι άσâντζâ σhι έτα τρικούτâ
Έτι ιου βα λι άφλου του έτα ιου βα γίνâ
Έτα ιου βα να γίνâ νκλjίσâ του έτα ιου τρικού
Κα σ’ χίμπâ κιρόλου αέστου σ’ νjι λου άμ’ ντάιμα
Άνjι ντι τζấλι ντι τούτι νισâτουράτι
Κου τούτι ντριμπấριλε πούσι του πιτέκâ
Κâ ίτσι εαρά σι σ’ φάκâ, σ’ φâκού
Μấσhι κâ νjι αντούκ’ του μίντι μπâρτσίρια αλί βιντιάρι
Του τράπλου ιου λόμ’ τρα σ’ νου νâ κιριέμου
Τζούα ιου σ’ ντισφιάτσι ούνâ σίγκουρâ ούσhι
Σhι νâ σπούσι ούν’ ουμπόρου μπλίνου κου τρανταφίρι
Κấντου σμποάριλι κα κίπουρι, νjι μπâτιά κάπλου.
Γκâρντίνα ι μπλίνâ ντι γίσι ιου τζjιοάκâ
Ακλό αρμấν’ πούλjι σhι αλγκίνι
Ποάρτα ου ντισγκλjίτου κου κấντικλου
αλί κουκουβιάουâ
Μιντουΐρι ασκούμσι, νιβιτζούτι σhι νιλάτι
Κου φρấντζâλι μοάρτι σhι κâτζούτι νπάντι
Ντα αντίλjι βίμτου τουμνâριέσκου του ίνιμâ
Αβίνου πούλjιλου ιου κấντâ κου ντούλτσι μποάτσι
Λιλίτσhιλι κάρι νjι λι αντούτσι αοάτσι;
Οάσπιτσι σhι έχτσρι μπια γίνου ντι του μπούτε
Τίνι χι χίλjιλου αμιέλου κου φιάτι βρούτε
Γκροάπα αέστα ι μπλίνâ κου φέκσι ντι σοάρι
Του ια βάι γκουλιέσκου αρấουρλι κου αμάρια
Τρα σ’ ποάτâ πούλjιλjι σâ ου μπια κα άπâ κιοάρâ
Κấντου βάι τσấν’ νιόρι σhι αστιάλι σούν’ σοάρâ
Αρấσου κου αρâντιάρια γκλjιτσάτâ πρι μπούτζâ
Ίτσι τρικού, ίτσι βάι γίνâ, ίτσι εάστι άσâντζâ
Ούν’ λούκρου κάφτâ: Όμλου ιου βα σι σ’ φάκâ όμου!
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47. ΦΟΥΡÂ ΠΙΜΣΙ
Κίπουρ’, κλόπουτ’ λιγκάτ’ ντι γκούσhια αλί τζούâ
Νιέγκουρâ λάι νjι τζjιοάκâ του μιντούâ
Ούνâ βιάργκâ, ούνâ βίτσâ ντι αγίνjι σι αντρấ αλουμάκι
Σι αρουκουτιάσhτι σhι σ’ τσhιουκουτιάσhτι του αβλάκι
Τζιάντιντλι γκλjιτσάτι σούγκου νjιάρι ντι αλγκίνâ
Λâντουρίκα κα πιλιστιέρλου κấντâ φόκλου ιου σι απριάσι
Γίσι ντισπουλjιάτι μβισκούτι του κâμιάσhι
Κấλjιουρλι σι αντράρâ κου γιρấ ντι χιέρου
Σhι πούντζâλι λ’ αρấουρι κου κâμấρι ντι πιέρου.
Γκοάλι σμποάρι, γκοάλι γίσι
Ντι ούνâ έτâ φούρâ πίμσι!
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48.
Αστίντζιλου φόκλου του βάτρâ
Μι γκâλτζấσκου ντι ατấλjι όκλjι.

49.
Νâ τιάσιμου κα πέσhτι του βράγκου
Άγκιλου ιου νâ βίνjι εαρά ούν’ ντράκου.

50.
Κα όιλι λα μιριντάρι αζγκιιρấμου
Ίτσι τρικού, κα ντάιμα λ’ ου ασhτιπτấμου.

51.
Ατζjιούμσι του τινjίι κấτ’ ούνâ κούρβâ
Λâΐσhι, αγισίσhι, μâρίσhι λια κόρμπâ!

52.
’Νâ βάκâ πλấντζι του αβουλτόκου
Φουρνίκα κấντâ πρι ούν’ στόγκου.
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53.
Οάσι ντισπουλjιάτι
Σμποάρι ντι λόκ’ μκάτι.

54.
Άνλου αέστου λου αφουρấ ανάγκια
Κấνjι νισâτουράτσι λου ντιρνά αγνάντια.

55.
Κου ντοάουâ σμποάρι
Κου πσấνι σμποάρι
Κρισκούρâ ουρτζấτσιλι
Σι αμβâλίρâ κâκάτσιλjι!

56.
Νου χίμου ντι μα-μπούνjιλjι
Χίμου ντι κâλκάτου πâτούνjιλι.
57.
Τσι βρου σ’ νjι τζấκâ ντα σι απρουκιέ ντι ιο;
Εαράμου του άλτâ έτâ, σhι ντι έτα ατσιά, μα-γκλο!
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58.
Βρέι νου βρέι, γκούρα τσâ ου γκλjίσι πάγκουλου
Κου σμποάρι μάσκουρι εάστι σιμινάτου βράγκλου…

59.
Σ’ τι ασκούντζι, σ’ τι κιέρι ντι του έτâ
Νε μούμα-τσâ τι κάφτâ, νε βấρâ τέτâ.

60.
’Νâ μπάνâ ασκούμσου, νâ μπάνâ στριέσου
Κâ νου άφλου οάμινjι, τρâ ατσιά νου έσου.

61.
Μι μπάτσ’ σhι ντόρου
Μι μπάσhι σhι μόρου!

62.
Σ’ μπâτούρâ σι γκâτσhιάρâ
Ζικσιά τούτσ’ του λισjιοάρâ…
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63. ΑΟΥΜΠΡΑ
Μα τσι βα σ’ φάκâ κου ια;
Μấσhι τζούα κου σοάρλι μπâνιάτζâ!
Ου αβίνου σhι ια σ’ φάτσι ’ν κλο
Ντα μι απουτράγκου σ’ τοάρνâ!
Κấντου τριέκου ’ντρου άπâ
Νε σι ούντâ, νε σ’ νιάκâ
Ντάου σâ ου ακάτσου
Σâ ου λjιάου του μấνâ
Ια κα κίκουτâ σι στρικοάρâ
Νε γκριάσhτι, νε σμπουράσhτι
Κâ νου άρι μπούτζâ σhι γκούρâ!
Νου εάστι ζλάπι, νου εάστι πρίτσhι
Ίνιμâ, σούφλιτου λjια ντι λα σοάρι
Ανjία νjι κάφτâ σ’ χιου του ιμνάρι.
Σ’ νjι σπούνâ κâ εάστι
Ντι ιο μα-μάρι.
Ντα κριάπâ χâργία σhι του μουρτζίτου
Σ’ νjικσhιουριάτζâ του νjιάτζâ τζούâ…
Λα τρούπου νου άρι οάσι σhι κιάλι
Νου σhτίι χαρέι, νου σhτίι αρâντιάρι
Νου άρι ζjιάλι νέκα όκλjι τρâ βιντιάρι
Σι ασπάρι νοάπτια κâ ατούμτσια σ’ κιάρι
Σhι ντα νιουριάτζâ σhι ντ’ αρούκâ πλοάι!
Τσι σόι ντι λάι εάστι τσhισhίτι
Κάρ’ ντράκου ου φιάτσι κου φấρâ μίντι;

[74]

64. ΒΡΟΥΤÂ ΛΙΑ ΒΡΟΥΤÂ
Τίνι μουλjιάριε μουσhιάτâ για φấτι κấτρâ ιο
Μấνα-τσâ πούνε πρι μίνε, ακάτσâ-μι ντι γκούσhι·
Ντι του σούφλιτου λâϊάτσα για σκοάτιου ντίτ’ βιρό
Ίνιμα τόρα μπάτι, κâ τι άμ’ ’ν μπράτσâ πουπούσhι.
Ντα γίνι νοάπτια λάι τίνι λούνâ πρι τσέρου
Ντι σίρμâ άι φâστάνι σhι αρấσ’ κα νjίκου φιτσhιόρου
Τουκιέσhτι ίτσι ακάτσâ, χίι ούν’ αρấου ντι χιέρου
Κου σοάρτια ατά μι λέτζι, ντι μấνâ σhι ντι τσhιόρου.
Κατούσhια νίγκâ κάσâ κου σhιάσι κâτουσhιόκι
Του μάρτζινâ βα σ’ φάκâ, τρα σ’ τριέτσι μπâσιάρικâ μπροάστâ
Σ’ νου τσâ αβουρσιάσκâ αούμπρα, ντόρλου τρα σ’ νου λου γκρόκι
Σ’ νjι γίνjι παγάλια – αγάλια κα πούλjιλου ντι πρι κοάστâ.
Μποάτσια του αέστâ οάρâ, γκάλμπινι σ’ φάτσι σμποάρι
Σhι τίνι ντισπουλjιάτâ του ποάρτα-νjι γίνjι γκâλμπούτâ
Ιο τι άμ’ μα μάρια αβιάρι, ’νâ λούνâ του κιριάρι
Μα μσhιάτα αμιά μουλjιάρι, του ίνιμα-νjι μα βρούτâ!
Ίνιμα λâντουρίκâ, του ντούκâ σhι του βινjίτâ
Αλγκιάσhτι σhι νγκλjιτσhιάσhτι κα ’νâ σπίθâ ντι νιάουâ
Σκâντιάλjιλι ντι λούνâ, του κάλι άου ισhίτâ
Φιτσhιόρλι τρα σâ σι ατζjιοάκâ, νόπτσιλι του μεριάουâ.
Νιλάτου σhι χιβρίτου, του ίνιμâ ούν’ σhκριάκου
Ντιρίνâ κάρνι, βίνâ, μπια σấντζι έλου αρόσhιου
Σ’ μουτριάσhτι του γιλίε, εάστι ντι αλίθια μουσhιάτου
Κα άρμπουρι ι ανάλτου, κου αούμπρâ ντι κουκόσhιου.
Ιο νjι ακâτσάι νταράκου, κου λούνα αέστâ σιάρâ
Φόκου ιου σι απρίντι νοάπτια, σhι τζούα νου σι αστίντζι
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Τούτι σι αντάρâ αγόνια, κα λούκρι ντι πουμοάρâ
Τσhινούσhι, σκρούμ’ του βάτρâ, μα σhι νjιάρι τρα σ’ ου αλίντζι.
Κάρι ντισπουλjιάτου νοάπτια, τζjιοάκâ πρι ούνâ τσhιτίε
Σhι του τάστουρου αντούνâ αστιάλι ντι του τσέρου
Νjι σι πάρε κâ του μπάνâ έλ’ νου μβιτσấ, νου σhτίε
Κα τούτι σούντου λιγκάτι ντι ούν’ νjικâζότου πιέρου.
Βρούτâ λια βρούτâ γίνου σ’ τι μπάσhιου ιο λα γκούρâ
Χιου σοάρλι αλί ντάντι, αλ’ αμπιρấ φιτσhιόρου
Ιο μι ντσιρνάι ’ν τσίρου σhι αλάγκου κα φουρφούρâ
Νjι κιρούι ούνλου όκλjιου σhι ντι αλάντου αρμάσhιου κιόρου.
Ντάιμα τι αντούκ’ του μίντια αμιά, ο τίνι γκάλμπινâ λούνâ
Ιου νjιάτζâ νοάπτια γίνjι αοά σhι ίνιμα πιτρούντζι
Νjι τι μπάγκου ’ν κάπου φέκσι σhι κα βâσιλjιέ ’νâ κρούνâ
Σούφλιτου, ίνιμâ, τρούπου, κου βριάρι σ’ νjι λι αούντζι.
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65. ΔΓΙΑΤÂ ΝΤΙ ΑΟΥΣhΙΟΥ ΜÂΛÂΓΑΡΟΥ
Του αχτάρι γκροάπâ σ’ μι μπâγκάτσι
Σ’ γίνâ σ’ μι μấκâ σμέλτσhιλjι
Μούλτ’ αχâντοάσâ σ’ νου ου αντράτσι
Σ’ νου βâ ακâτσάτσι σhιουπιέλτσι.
Σ’ νjι τίντου οάσιλι κα αούσhιου
Τρούπλου σ’ λου ντισβουρσιέσκου
Κα πέσκου τιέσου σhι κα κâτούσhιου
Σόμνουλ’ τρα σ’ νjι ουρσιέσκου.
Λα βấρâ δγιάτâ νου β’ αλάσου
Μοάρτια νου μι αρâσιάσhτι
Κάρι μοάρι ίντρâ τ’ ουν’ κουμάτσου
Ιου ίνιμα αρâτσιάσhτι.
Νε πλấγκου βόι, μα νε χαρέι
Ατσιέτσι όρνjι σ’ μι μấκâ
Τρα σ’ νου άμ’ γιέρjνιλjι παρέι
Σ’ νου βρέτσι ντι άλτου τζấκâ.
Ιάστι μα γκίνι σ’ λου πλâντζιέτσ’
Όμλου ντα ιάστι γίου
Σhι νίγκα μα γκίνι σ’ λου αλιτζιέτσ’
Κα φόκλου του αρνίου.
Ο γιέρνjι σότσι, κου βấρ’ ντι βόι
Ουρέκλjι, όκλjι σhι οάσι
Νου σhτι άλτου σ’ λι πάσκâ κα όι
Νε τσhιοάρι σhι μấνjι τιάσι.
Λοάτσ’ τρούπλου μόρτ’ σhι πουτριτζấτ’
Αντράτσâ-λου γκιέλâ, μâκάρι
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Κου φấρâ σούφλιτ’ ι αλουτζấτ’
Κα χιμουνίκου… κουφοάρι.
Ατσιέλjι ιου τζấκ’ του μπάνα-λâ
Κâ μούλτι άου σ’ φάκâ
Ντι ατσιάλι ιου άου ντι αμάλαμâ
Κấτι βάι λjια του γκροάπâ;
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66. ΣΜΠΟΑΡΙ ΝΤΙΣΛΙΓΚΑΤΙ
Γίσου ντι κιάτρâ
Κιέπτου ντι ιάρμπâ
Σότσιλjι ιου μόρου
Κấντâ ’ν κόρου
Φιάτι ντισκούλτι
Βấρâ νου λι ασκούλτι
Ντόρμου κα νιάουâ
Πρι ούνâ κουκιάουâ
Κου ίνιμα πουλjίτσâ
Τρικούτâ τ’ ούνâ λjίτσâ
Του αμπάλτâ μπάτου πιάνι
Κα φούρου φούγκ’ του κσιάνι
’Νâ κάπρâ ι κιρούτâ
Σ’ χρâνιάσhτι του κâρούτâ
Νιόρλου αρούκâ πλοάι
Κα ούν’ πâρμίθ’ του μάι
Έσου ’ν κάλι λιγουτσhιάρι
Κấντου σοάρλι ι του κιάρι
Αβίνâ κấνιλι κâτούσhι
Πλấντζι μέτουρα ντούπου ούσhι
Κα πιέρου χιου του πấνι
Μι αντράι κιάλι ντι κấνι
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’Νâ μπάνâ φούι αβινάτου
Ντίτ’ σοάρτια-νjι μπλâστιμάτου
Κάρι μπια αρόσhιου γίνου
Κου τούτσ’ ι κουσουρίνου
Σhι του αούμπρâ, σhι του σοάρι
Σ’ φάτσι έλου τρâ λούμια σάρι
…………………………….
…………………………….
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67. ΝΙΣÂΤΟΥΡΑΤΣΙ
Κâτσέ νου σούντου οάμινjιλjι σâτουράτσι;
Κâ βόρ’ ’νâ μπάνâ μấσhι μιντσhιούνjι!
Φấρâ μιντσhιούνjι κούμ’ σ’ μπâνιάτζâ όμλου;
Ούνâ κίκουτâ ντι μπάνâ εάστι κα ούνâ αλούνâ
Νjιάτζâ τοάμνâ μπλίνâ κου μπάνâ ντούλτσι…
Τίνιρλjι ανάμισα ντι πâπấνjιλjι αλόρου
Σούντου κα λιλίτσhι πρι κιγκιέρι ανάλτσι…
Αντάρâ ούνâ μεριάουâ τιάσấ κου μουσhιτấτσι…
Ακσhί κούμ’ βίνjιρâ λούκâρλι
Αούσhιλjι χρâνιέσκου τίνιρλjι
Κου μιντσhιούνjιλι ιου έλjι σι αρấσιρâ!
Νισâτουράτσι ντι μπάνâ
Νισâτουράτσι ντι χράνâ!...
Τίνιρι κιρούτσι του τινιριάτσâ…
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68. ’ΝÂ ΘΑΜÂ
Ντζιάνâ πρι μπâρτσίρι ’νâ γουστουρίτσhι βιάρντι
Σι ατζjιοάκâ κου μπροάτικλου ιου ανσάρι
Σμπουρấσκου ντόλjι λ’ αστιάλιλι ντι νσούσ’.
Στâ-Μâρίε-νjι! Τσι μουσhιτιάτσâ!
Κούμ’ ου μίνâ κοάντα!
Κούμ’ λ’ τζjιοάκâ γκρούνjιουλου!
Κα σι εαρά σhι οάμινjιλjι αχấτου ντι μούλτου οάμινjι
Κấτου σούντου γουστουρίτσhιλι γουστουρίτσhι
Σhι κấτου σούντου μπροάτιτσιλjι μπροάτιτσι
Ε, ατούμτσια, βα εαρά ούνâ θάμâ!
Βάι ακâτσάι ούν’ κόρνου, σ’ φάτσι χάζι κου οάμινjιλjι!
Στâ-Μâρίε-νjι! Τσι μουσhιτιάτσâ!
Κούμ’ ου μίνâ κοάντα!
Κούμ’ λ’ τζjιοάκâ γκρούνjιουλου!
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69. ΤΟΥΤΙ ΝΟΑΟΥÂ
Ιντρấμου…
Του νοάουâ κάσâ
Κου νοάουâ τσhιρνίτζι
Κου νοάουâ ούσhι
Κου νοάουâ πâρθίρι
Του νοάουâ κάλι
Κου νοάουâ στράνjι
Του νοάουâ βιλέντζι
Κου νοάουâ ντότζι!
Κου ίτσι άλτâ νοάουâ… ιου νâ αφούρâ μπάνα
Κου τούτι λούκâρλι ιου πουτιέμου σ’ λι αντουνấμου
Κου ατσιάλι ιου νόι πουτιέμου
σ’ νâ γκλjιτσấμου σούφλιτλου.
Ντούχλου λα όμου, ντα λα τούτι αέστι μπάνâ!
Φấρâ ντούχου, νου αντίλjι ίνιμα…
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70. ΝΤΙ ΧΙΕΡΟΥ
Ίτσι ι αντράτου ντι χιέρου, νου ι τρâ μπάνâ
Ίτσι ι αντράτου ντι χιέρου αφούρâ μπάνâ
Άνjιλjι αλί μπάνâ νâ λjι αφούρâ φούρι ντι χιέρου
Ζγκουρία τριάτσι ντι λα χιέρου του ίνιμâ
Ζγκουρία πιτρούντι σhι σούφλιτλου σhι τρούπλου
Κấντου όμλου σhι-αντάρâ ίνιμa ντι χιέρου
Νου-νjι μπâγκάτσι χιέρου αράτσιου ’ν σίνου
Αλâσάτσου ίνιμα σ’ μπάτâ, σâ αζμποάϊρâ ιου ια βα!
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71. ΤΟΥ ΟΥΝ’ ΤΡΑΠΟΥ
Κουρκουμπέουλου ι σπιλάτου ντι πλοάι
Κίκουτλι ντι αράουâ σούντου κα αστιάλι
Ασκάπιρâ σhι σ’-σâργκιέσκου σκâντιάλι
Τίντζι μấνα σhι λjιάι ’ν πάλμâ μπουϊέλι
Ατούμτσια ντάι ντι χâμπάρι κâ μίντια
Ου άι κιρούτâ ντιν κάπου, του ούν’ τράπου
Σhι ούν’ τσhιαπατόρου τάλjι κου αρâκόπλου
Κουπάτσhιλjι ιου νου άου φρấντζâ σhι βâλάνι!
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72. ΣΟΥΦΛΙΤΛΟΥ ΑΧÂΝΤΟΣΟΥ
Σ’ νου τι ασπάρι ντι νοάπτια κấντου ντουνιάρικâ
Του σâχấτσιλι ιου βίμτουρι γκλjιτσάτι τσ’ μπάσhι γκούρα
Τσấνιτσ’ αντιλjιάτλου! – Σούφλιτλου ι αχâντόσου!
Του μπάνα αέστα σιγκουριτάτια άρι μα μάρι μποάτσι
Ντι τâκούτλου αλ μουρμίντζιλορ’, σhι νίγκα, σhι ντι μόρτσι
Κâ, ντα ν-τουνιάρικâ, νου πότσι σ’ βιέτζι τσιβά. Τσιβά!...
Μấσhι άνλου ιου τζούâ κου τζούâ αουσhιάσhτι σhι φούτζι…
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73. ΜΟΥΝΤΖÂΛJΙ

Μούντζι ανάλτσι αμβâρτίτσι ντι σόμνου
Βάτρα α βοάστρâ χρâνιάσhτι μπάνα κιρούτâ
Σοάρλι ιου ουρσιάσhτι ντιν τσέρου κα κấνι
Νου αλάτρâ, νου πλấντζι, νου μούσhκâ, νου γκρινjιάσhτι
Κấντου ντόρμου μούντζιλjι, βấρα νου ποάτι σ’ λjι ντισhτιάπτâ!
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74. ΝΤΙΝΤΙ ΝΤΙ ΑΡÂΟΥ
Νjίκου αρấου κου λấκρινjι πλấντζι λα μιρίντι
Σι νγισấ κâ νοάπτια ιου τρικού, σhκριέτλου κιρού ούν’ ντίντι.
Μουτριάσhτι ’ν σούσ’ λα τσέρου κάντα εάστι πâρίντι
Κάρι λjι λου άρι λουάτâ αχτάρι μουσhιάτου κρίντι.
Ιο ντουρνjιάμου γκριέου σhι κâρτσâνιάμου ντίντζâλjι
Νjι βίνjι ούν’ ντόρου λα γκούρâ σhι νjι φουτζίρâ μίντζιλι.
Σhτιάμου κâ νjι γίνι βρούτα νίγκâ ιο τρα σ’ ντοάρμâ
Νου πουτιάμου σâ ου βιέντου – εαρά έλιμπâ, χάρμâ.
Άπα-νjι ου στρικόρου, του γιλίε ου μπάγκου
Σ’ νου νjι χιου πάλι αρấου, μấσhι ούν’ ανάλτου φάγκου…
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75. ΤΣΙ ΚΑΦΤΟΥ;
Τσι κάφτου ντι λα μουλjιάρια;
Αλγκίνα αλjιέι σhι νjιάρια!
Τσι κάφτου ντι λα ίνιμâ;
Σ’ χίμπâ ια κα κấνιπâ!
Τσι κάφτου ντι λα ούνâ κâμπάνâ;
Σ’ νου μπάτâ ια τρâ αμιά μπάνâ!
Τσι κάφτου ντι λα ούν’ σότσου;
Σ’ χίμπâ κα άπâ αράτσι ντιν πότσhιου!
Τσι κάφτου ντι λα μίνε;
Σ’ νjι χιου ντάιμα μấσhι γκίνε!
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76. ΒΡΙΑΡΙ ΦÂΡÂ ΒΡΟΥΤÂ
Γκίνι βίνjισhι νοάπτε φấρâ αστιάλι
Κα ούνâ πάλμâ πρι τρούπλου αλί μιντουΐρι
Σ’ μι αντούτσι του κάλια αλί σιγκουριτάτι
Λάι κα ούνâ λâγούμι, κα τράπου ιου νου μπιτισιάσhτι.
Ακλό ιου μι ασhτιάπτâ χαρέι ντι σâρμπâτόρι
Κου μούτα αμιά τριτσιάρι του αούμπρâ ντουνικάτâ
Μουσhιάτι σhι νιακâτσάτι γίσι αζμποάϊρâ
Γίσι κου πιάνι ντι αμάλαμâ του τσέρου.
Γκίνι βίνjισhι βριάρε φấρâ βρούτâ
Φρấμτιλι κου όκλjι αβουρσίτσι του βιντιάρι
Εάσι σούφλιτλου κα ούρσâ ντισλιγκάτâ
Τζjιοάκâ ντι τ’ ούνα πάρτι πấν’ του αλάντâ.
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77. ΝΙΓΚÂ ΤΙΝΙ
Κấντου χιου νίγκâ τίνι νου σπούλμπιρâ βίμτουλ’
Ντα χιου νίγκâ τίνι έλιμπα νjι ούμπλâ οντấλου
Μίντια-νjι σι αντάρâ τσhιουκρίκι κου φούσι ντι τσhιριάσhι
Ίτσι τριάτσι του κάπου, ι κα λấνâ νιλάτâ – ούνâ μπάσκâ!
Νίγκâ τίνι αρấσλου ατấου κα σâρμâνίτσâ αρόσhι
Όκλjιλjι κα λουτσιάφιρλι σι σπίντζουρâ πρι τσιέρου
Βουλτουλάρλου νâ μουτριάσhτι σ’ νâ αφούρâ μποάτσια
Νίγκâ νόι χαράουα ισhί κα γίφτâ ’ν κάλι σhι ’ν κâράρι!
Λιλίτσhιλι πρι μπούτζâ μâρâγκισίτι γκάλμπινι
Μπάνα τριάτσι κα άπα του πιβοάνjι ντισλιγκάτι
Ίτσι ποάμι τσ’ άμου αντούσâ – φρούμâ ντι νjιάλâ
Αντίλjιου, σούφλου, μπλάστιμου, κριέσκου σίγκουρου…
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78. ΠΡΙ ΦΟΥΝΙ ΤΙΑΣÂ
Βιάρα σ’ τουκιά νικάτâ τ’ ούν’ γιαμάκου κου βριάρι
Μούντιλι πιτριτσιά νκλjινιτσhιούνjι κου βίμτουλ’ ντι του πâντούρι
Βρούτα α-μια νικάτâ του ούνâ αμάρι ντι σάρια αλί βριάρι
Αντâστάμου… Ασhτιπτάμου… Του ούνâ λίγκουρâ νâ νικấμου
Κấτσι τσấνου μουλίβντου σhι κουντίλjιου του μấνâ
Κα πιιτάτσι σ’ μιντουϊέσκου κấτι γκούρι σούντου ατζjιούνι του έτâ
Νισâτουράτι, κου σιάτια ουσκάτâ ’ντρου όκλjι κα γίσου
Του ταϊνά χαμοαρâντιέμου ούνλου λα αλάντου κου αλâβντάρι
Τζấτσι κâ ασhτιπτấμου μοάρτια
σ’ λjι αστιρνιέμου μιάσα πρι μισάλι
Οάρα μισούρâ σâχấτσιλι… Νου σhτιου… Ι τζούα; Ι νοάπτι;…
Κấλjιουρλι σ’ νικάρâ του φρấντζâ ουσκάτâ σhι γκάλμπινâ
Κιρούρâ τόρλου φουρνίτσιλι σhι νâ κίπινâ κα γιέσhτιλι…
Μπâνấμου του ούν’ γίσου ιου νου γκάπι άλτι «βόι» σhι «πρίντι»!
Κάρι τζούâ βάι ντισφάκου ούσhια αλί τâτσιάρι σhι βάι γκριέσκου:
«Κα σ’ μι αλâσάτσι σ’ μπâνιέτζου κου τούτι αλάθουρλι
Βα νjι λου ασhτιπτάμου μα γκίνι νιαφτόλου-νjι!
Μα ιο ντι ούνâ μπάνâ ντι κấντου μι αμιντάι, του πιθαρχίε
Ντι αοά πấνâ αοά, ντι ακλό πấνâ ακλό, κου μấρτζινjιλι σhτιούτι
Μίντια-νjι ίμνâ πρι ούνâ φούνι τιάσâ
ιου σ’ λιάγκâ ντι ντόι κιπαρίσhι
Ατσιέλου ιου νjι αβίνâ μιντουΐρια εάστι πιτέκα αλ κάπλουϊ
Κ’ ούνâ αρâβόλjι βόι σ’ νjι βάτâμ’ φούρλου αλί μιντουΐρι
Σμποάριλι σούντου φουσhιέκι σhι βάτâμâ μα λάι ντι μοάρτια
Μấσhι τρανταφίλιλι σι ασπάρου κου αρόσhιου ντι προυμουβιάρα!»
Τζούα γίνι σhι φούτζι ντρâ όκλjι
Πấνâ σ’ γίνâ μιρίντιλι μόρου.
Φέκσια εάστι ελπίδα ντι αμάλαμâ
Σοάρτια ούνâ αούμπρâ ντικσιάρâ!
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Όκλjι αμβâλίτσι κου πιέρλου νιουράτου
Αλάσâ τσιβά ντι τίνι σâ ου άμ’ χâϊμâλί.
Γκâρντίνα αλ σούφλιτλουι νου άρι μάσινι
Ουντουλιέμνου αφούρâ ντι του ίνιμâ απριάσâ!
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79. ΤΙ ΑΣhΤΙΕΠΤΟΥ
Τι ασhτιέπτου σhι τι ασhτιέπτου σhι τίνι νου γίνjι
Ντι του κιρόλου βιέκλjιου ντι του χόρι ντι λάργκου
Μπάνα σ’ νjικσhιουριάτζâ, πόνjιλjι ζjιλιέσκου
Αγάλια – αγάλια λάκριμα σι αντρấ αρấου.
Κουπάτσhιλjι ου αρούκâ φρấντζα ιου πλấντζι
Τοάμνα ου βιέτζι; Νιόρλjι ου τσấνου ’ν μπράτσâ
Νjι σ’ μούτâ πέρλου – Νjι τριάμπουρâ σούφλιτλου
Αμâνάσhι σ’ τι βιέτζι σhι νίγκα αμấνjι… αμấνjι!
Βάι γίνjι αμâνάτου, ούνâ νοάπτι αρκουροάσâ ντι ιάρνα
Κου νιάουα κâτζούτâ πρι πράγκλου ντι ούσhια αλ σούφλιτλουϊ
Βουριάουα σούφλâ, ιάρνα γκλjιτσάτâ πλấντζι
Ντấνjι ούνâ τρανταφίρâ σhι ούνâ λιλίτσhι άλμπâ…
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80. ΝΟΥΜΤΑΡΙΑΝJΙ
Ντόρλου σι γκλjιγκấ του φάτσâ γκάλμπινâ
Κου κấντιτσι μβιρινάτι ντι ούνâ μπάνâ
Κα πιρπιρούνιλι γίνου χαρέιλι σhι αγόνια φούγκ’
Εράμου νjικâζότου σhι μấσhι νοάπτια κρισhτιάμου.
Βριάρια ι μπιρμπίλjιου, κấντâ τζούâ σhι νοάπτι
Ντόρλου ι μπιρμπέκου, σ’ μπάτι κου κοάρνι ντι χιέρου
Μπâρτσấμου αρấσλου του ντουνjιάουα ντριάγκâ
Μούτ’ καϊμόλου μπάτι τουμπâρấλου σ’ τζjιοάκâ ούρσιλι.
Νουμτάριανjιλjι τζjιοάκâ ’ν ποάρτâ λα κάσα αλί μβιάστâ
Ντόρλου μουρί! Ελπίδα σι μβισκού του άλμπι
Βάι τριάκâ μπάνα αλjιέι κου κấντιτσι τâκούτι
Μπάνα σι αρουκουτιάσhτι του βιρντιάτσâ – λα λιβấτζι!
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81. ΒΙΝJΙΣhΙ ΣhΙ ΚÂΝΤΟΥ
Βίνjισhι! Βίνjισhι! Τσι χαράουâ νjι αντούσhισhι
Λâχτάρα μι στρίντζι, βα μι σγκρούμâ
Βίνjισhι! Βίνjισhι! Κιρόλου αλάγκâ φούτζι
Κιρόλου σ’ ντισφάτσι ούσhια!
Βίνjισhι προυμουβιάρâ!
Κấντου μấσhι κâ τίνι μι άι του βριάρι
Κấντου κâ σοάρλι τουκιάσhτι νιάουα του μούντζι
Κấντου κâ νοάπτια μι μπâσhιάσhι σhι αρấσι λούνα
Κấντου κâ νjι τσấνjι μấνjιλι του μấνjιλι ατάλι!
Γκίνι βίνjισhι προυμουβιάρâ!
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82. Σ’ ΜΙ ΑΣhΤΙΕΠΤΣΙ ΣΙΓΚΟΥΡÂ
Μι ακâλισίρâ σότσιλjι λα ούνâ ζιαφιέτι
Βα μι ντούκου τρα σ’ τζjιόκου, σ’ κấντου
Βάι νjι μπάγκου στράνjι σhι τσιπούνι αρόσhι
Γκâρκάτου κου μουσhιτιάτσâ σhι αρấσου.
Ίτσι μόρτου εάστι του ίνιμâ βάι ν-γκιάτζâ
Κấτâ χαράουâ αβιέμου, βα ου μπâρτσấμου λα λούμι
Ατσιέλjι ιου σ’ αντριέγκου τρâ μοάρτι σâ σι μπιάτâ
Μπλâστιέμλου σι μβιάσhτι κου στράνjιλι αλί Μόρâ!
Βάι γίνου ούνâ σιάρâ, βα μι σhιούτσου ντιν κάλι
Του κάλια ατσιά ιου λjιάου του γίσι τρα σâ τι άφλου
Οάρâ ντι λα μιρίντι, κου αούμπρâ μινούτâ ντούπου ιο
Σ’ τριέκου σίγκουρου νâΐντι ντι λα πâρθίρια ατά!
Του οντấλου ατάου σ’ μι ασhτιέπτσι σίγκουρâ
Κου κấρτσιλι αλâσάτι σhι αγκâρσhίτι του ούνâ μάρτζινâ
Βα νjι στάου ιο νίγκâ τίνι, σ’ τσâ τζấκου τσι τρικούρâ
Ντι ατσιάλι ιου βάι μπâνάμου νταντούν σhι τσι μουρίρâ!
Τρâ μπάνα αμιά ιου βấρ’ ντι τίνι φου τσιβά
Ασhτιπτάμου σhι μι μâκά αντâστάρια φấρâ μποάτσι
Τσιάμου κâ βάι γίνjι ούνâ νοάπτι κα ούνâ αστιάουâ
Κα ίνιμα ιου μπάτι φλουϊέρου λα νούμτα αλί χαράουâ!
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83. ΚΑ ΒΙΜΤΟΥ ΑΡΑΤΣΙΟΥ
Τρâ τίνι τζούâ σhι νοάπτι αντούνου λιλίτσhι
Νου άμ’ αλâσάτâ μούντι τρâ μούντι, τρâ τίνι
Νjίλjι σhι νjίλjι ντι σκίνjι σhι ντι σκάλjι μι κιπινά ’ν κάλι
Σhι κấτι μα μούλτι αντουνάμου – του σούφλιτου ντουριάμου.
Ασhτιπτάμου σ’ νjι τριέτσι κα βίμτου αράτσιου ’ν τράπου
Βίμτου γκλjιτσάτου, κα ίνιμα
του τρούπλου ιου λjι φουτζί σούφλιτλου
Κα ούνâ δοάρâ πιτρικούτâ ντι νjίλjι σhι νjίλjι ντι οάμινjι
Ιου ου άπâρâ ντι αβινâτόρλjι ντι πρι κấλjιουρι λấϊ.
’Ν μπράτσâ του κâλντούρα αμιά σ’ τι κριέσκου φρίκâ
Σ’ νjι κριέσhτι σ’ τι πιτριέκου του λιβάδια ντι λα τσhιούμâ
Ακλό ιου πάσκου άλγκι σhι λấι νjιέλjι κου αρούντâ φρούμâ
Ουσκάτσι ντι σιάτι τρα σ’ μπια ντι λấκρâνjιλι ιου κάντου.
Πλấμσhιου νόπτσι σhι νόπτσι τρα σ’ τι ασhτιέπτου
Ιο ιου μι αβιά ντριάγκâ λούμια κα μπιρμπέκου αλιέπτου
Κιρούι ελπίδα κâ βάι γίνjι, κâ βα μι αντούτσι του μίντι
Κου πλấγκουλ’ νου ντουκίι κâ αβιά ατζjιούμσâ μιρίντι…
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84. ΚΑΛJΙ ΑΡΟΣhΙ ΑΛΑΓΚÂ
Ατάλι μấνjι λι μουτριέσκου κα νjι σμπουρấσκου
Άλμπι κούμ’ σούντου ντα μι ακάτσâ ντι γκούσhι
Σούντου κα πιλιστιέρλjι ιου αζμποάϊρâ ντρâ ούσhι
Σhι ντιαπόϊα κάλjι αρόσhι αλάγκâ σhι αρουζjιέσκου.
Μουτριά ’νâ τρανταφίλâ αρόσhι ισhίτâ του άγκρου
Τσâ άρι αφουράτâ αρấσλου ντι λα γκούρα ατά
’Ν κάλι βιτζούι ’νâ μούμâ ιου χίλjι-σα μâρτά
Σhι γαμπρόλου φấρâ αρấσου σhι κου όκλjιου άγρου.
Όκλjιλου τσâ αρκάσhι ίνιμα τρα σ΄νjι αφούρι
Ντι ατούμτσια μπάτι σhι τζấτσι μấσhι νούμα ατά
Ίνιμα αντράτâ μισhκâτούρâ ντι βριάρι – τρâ ατσιά τι κâφτά
Ασκούμσâ ούνâ μπάνâ ντι ντόρου, ντι φρίκâ… του ούνâ αχούρι!
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85. ΣΜΠΟΑΡΙ ΝΤΙ ΑΟΥΣhΙΑΤΚΟΥ
Μâριάτσâ… του κâπριάτσâ!
Ισhίτου ντι λα ούσhι… νιισhίτου ’ν λούμι!
Ντι μấσα εαρά μπâγκάτου… ’ν κάλι νιμπâγκάτου!
Ακσhί αντράτâ… σâ ου μπάτου σhι σ’ μι μπάτâ!
Φιάτâ νιμâρτάτâ… λấνâ νισπιλάτâ!
Στρίντζιμι ντι γκούσhι… πλấντζι μέτουρα ντούπου ούσhι!
Κούρ’ ούν΄μέρου… ούν’ μέρου κούρ’!...
Κα κούρ’ ντι κấνι, κα κούρ’ ντι βούλπι
Ντισκούλτσι τσhιοάρλι πấνâ λα πούλπι…
Άλτου άγκουρλου νου λου αντάπâ
Μουτριά μουλίτσhια ντι νίγκα ιάπâ!...
Μι λο άπα ντι κούρου
Νου πότ’ άλτου τρα σι αφούρου…
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86. ΚΑΡΙ ΝΤÂΛΝΤÂΣΙΑΣhΤΙ;
Ίτσι νjι αντούκου ντι αμίντι σούντου σμποάριλι
Ιου σ’ γκιζιρσιά του βίμτου, κάλντι σhι άλμπι
Κâ σμπουράμου νâΐντι ντι σâρμâνίτσα
Αλί σοάρτι, ιου του ατσιά οάρâ, γίι σ’ αμιντấ.
Αμάρια κου σούφλιτλου μπρόστου αγκουντιά
Μέσλου σhι λούνα ατσιά νοάουα, ιου γινιά ντικσιάρα
Κα οάρâ ί κα πούλjιου κου μπρισίμι αρόσhι λιγκάτου
Του ασκâπιτάρι, κấντου αγκουντιά κâμπάνα
του χρισουσίτα πâλάτια αμιά.
Σούφλιτλου βâπσίτου κου ζγκουρίι αρούντâ κα λấνâ
Κάρι ντâλντâσιάσhτι σâ νου ου ντα φοάρτικα
Λα αράφτουλ’ ιου κοάσι τσιπούνι νιμβιστιάσκâ
Κấντου λούνα σ’ φιάτσι σπαλέτâ τρα σ’ μι μβιέσκου;
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87. ΝΤΙ ΦΡΙΚÂ!
Ζγκιλιάσhτι τζιάντιντλου νικάτ’ του άπâ κάλντâ
Πλấγκου νόπτσιλι βινjίτι ντι ιέρνουρι αγκâρσhίτι!
Σhιντιάμου πρι ούν’ σκάμνου απούσου - απούσου
Μι λο σόμνουλ’ ντι κόντ’ σhι ντι πâλτάρι
Τούτâ νοάπτια αμάρια πλâντζιά του σκουτίδι
Όκλjιλjι κα πâρτζίτσι ντι ούν’ παλτό ντι λấνâ…
Γκλjιντιάμου γκούρα σ’ νου πλấγκου – Ντι φρίκâ!
Τούσια μι σκουλấ κου ούνâ λίγκουρâ ντι λάπτι
Τσέρλου κâτζού αέστâ σιάρâ ντριέγκου του αμάρι!
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88. ΝJΙΚÂΖΟΤΟΥ
Νjίκου, νjικâζότου κα τάρου σhι διότου
Κου ούν’ κίπουρου σπιντζουράτου ντι γκούσhι
Αλâγκάμου λα Αγιουβασίλι ούσhι ντι ούσhι
Σhι νjι αβιάμου του μίντι μấσhι ούνâ πουπούσhι.
Νιάτζâ νοάπτι μι ντισhτιπτấ ούν’ κουκότου!...
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89. ΚΑ ΜΟΥΜÂ ΝΙΑΡΚÂ
Μπιρμπέκου, μπιρμπεκούσhιου του μιντουλάρου
Πρι κάλου καβάλâ κου τρούπου ντι γίνου αντράτου.
Τζjιόι Μάρι χιβρίτου, νου χιου λα μπâσιάρικâ
Ούνâ ντριάγκâ μπάνâ κα μούμâ νιάρκâ!...
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90. ΖΑΓΟΥΡΙΪ ΑΣΚΟΥΜΤΙ
Κουλκάτâ τι βιτζούι, ντουρνjίτâ τι άμου αφλάτâ
Κου πιάνιλι λâβουΐτι, κου ίνιμα αρουκάτâ.
Μπρόστου νου πουτούι σι στάου νίγκâ τίνι
Σ’ τι μπάσhιου βριάμου του φάτσâ! – Ου αβιάμου τâΐμι.
Νâούντρου σι αβτζά κấντικλου ντι του ασκάπιτου
Κου ζâγουρίι ασκούμσι κâφτάμου σâ νjι τι άπâρου.

[105]

91. ΑΕΣΤÂ ΣΙΑΡÂ
Πιρπιρούνα μπâτιά κου πιάνιλι κουπάτσhιλjι
Ασκâπιρά κου φόκου του κấλjιουρι σhι του τράπουρι
Γινιά Κâρτσhιούνλου κου άλμπι κουκουσhιούρι
Κâμπấνjιλι μπâτιά κα αβγιλίιλι ντι λα νούμτâ.
Πάλjι, μπουμπάκου, λấνâ, αστιρνούτι του αχούρι
Πέσhτιλjι ισhίτσι του βράγκου κα νιβιστούλjι
Αρấουλου αέστâ σιάρâ ου νικấ αμπάλτα νκλjίσâ
Κου μποάτσια αλ νjίκλουϊ ιου νίγκâ βάτρâ βιάντι γίσι!
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92. ΜΠΟΑΤΣΙ ΚΟΥ ΠΙΑΝΙ
Τρικού ούνâ μποάτσι ιου αλâγκά κου πιάνι
Σhιτζού πρι ούν’ σκάμνου αντράτου ντι γιλίε
Πρι έλου σhιντιά νταντούν σhι ’νâ Στâ-Μâρίε
Κου αρấσλου ’ν γκούρâ φấρâ ούνâ ιμάνι.
Πούλjι τριτσιά, σ’ ντουτσιά του κάλι λούγκâ
Κου μούμα-νjι ιο μουτριάμου ούνâ βιτρίνâ
Άπα ισhιά ασβουμάτâ ντι του αρίνâ
Ατούμτσιαλου ντουκίι κâ μπάνα ι κα ούνâ πούγκâ.
Ούν’ Ντουμνιτζấου ντα μοάρι πάλι ν-γκιάτζâ
Ασhτιάπτâ φιάτα κου πέρλου αρόσhιου! – Λάια φουκουρίνâ!
Κου αστιάλιλι λουλούτζι πρι πόνjι του γκâρντίνâ
Ανâστâσίτου ι του πâντούρι, του λιβấτζι έλ’ κα βιρντιάτσâ.
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93. ΤΡΙΕΚΟΥ ΑΝJΙΛJΙ
Τσι πλấντζι; Νου ατζjιούτâ λấκρâνjιλι λα τσιβά!
Φόκλου σ’ φάτσι τσhινούσhι, τρανταφίλα σ’ φάτσι σκίνjι…
Τρούπλου σ’ φάτσι τσάρâ, άνλου σ’ φάτσι νούλâ!...
Μấσhι γίνλου σ’ φάτσι μα μπούν’ κου άνjιλjι ιου τριέκου.
Όμλου κου πâτούνιλι ντισκούλτσâ ίμνâ του αρίνâ·
Του πουλιτίε εάστι κα λούπλου νκλjίσου του κλουβίε·
Ίτσι νjι αντούκου ντι αμίντι γίνι σιάρα φούτζι του χâργίε·
Σâχấτσι ντι κιρό τρικούτου σhι κου φάτσα ατά ντι γιλίε!...
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94. ΧΙ… ΤΣΙ ΧΙ;
Χι ούνâ τρανταφίλâ φấρâ φρấντζâ
Κâτζούτâ του ούνâ αμπάλτâ ντι καϊμό.
Χι ούν’ σκάμνου απούσου ντι λιέμνου
Ντούπου ούν’ μπιρντέ άλμπου ντι βριάρι.
Χι τσhινούσhια ντι φόκλου ιου σι αστιάσι του ταϊνά
Κου ζjιάριλι κ’ αστιάλι κâτζούτι του γκâλιάτι.
Χι τρούπου φâκούτ’ ντι αμάλαμâ, ντι ασίμι
Τρâ νjικâζότσι, τρâ φιάτι – τρâ πλοάι ντι μπρισίμι.
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95. ΙΝΙΜΑ ΦΛΑΜΠΟΥΡÂ
Νίγκα χι ούνâ κίκουτâ ντι βριάρι
Κου μποάτσι μοάλι ιου τριάμπουρâ
Τρâ τίνι ιο μπâνιέτζου προυμουβιάρα
Ιου νjι σ’ φάτσι ίνιμα αρόσhι φλάμπουρâ.
Γκίνι βίνjιτου λấκρινjι λα όκλjι
Σοάρτια αβοάστρâ εάστι σ’ βâ κιριέτσι
Νε έτα, νε τρούπλου νου βâ αστâμâτσιάσhτι!
Κου Ντουμνιτζấουλου αβέτσι μοαμπέτσι.
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96. ΣΙΑΤΙΑ ΑΜΙΑ
Όκλjιλjι ατấλjι σούντου σιάτια αμιά
Αμάλαμâ λιγκάτâ του ανιάλι
Κου φοάμια γκούρα σι ατζjιουκά
Σhι γίσιλι ασμπουϊρά του αστιάλι.
Του ταϊνά κấντου κριάπâ χâργία
Βιέκλjι στράνjι ιο νjι μπâγκάμου
Κâ νου σ’ βίντι κου τσιβά τινjία
Ιου τρα σâ ου αβιέμου, νâ αλουμτấμου.
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97. ΛΟΥΚΡΙ ΚΣΙΑΝΙ
Ντι ίτσι άμου, τσιβά νου σούντου αμιάλι
Κου λούκρι κσιάνι ουμπλούι ούνâ πιστιμάλι.
Του φάτσâ ντοάουâ μεάρι αρόσhι
Νιάουâ πρι κάπου σhι πρι κιλιπόσhι.
Πλấγκου του νοάπτι κου αβγιλίε
Ίνιμα ι φρấμτâ κα γιλίε.
Τρα σ’ νου νjι ου κιέρου αέστα μπάνâ
Μι αντρουπấσκου ντι κâρλίγκου κου κâρλιμπάνâ.
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98. ΚΟΥ ΦΟΑΡΤΙΚΑ…
Άνλου σhι κίπουρλου ου γκρουπάρâ τζούα
Νιόρλου λάιου μα λάργκου σ’ ντούτσι ντι λα σοάρι
Κούτσhιουμπα ντι αγίνjι αουσhί του κấμπου
Τζιάντιντλι κου φοάρτικα ου τάλjι.
Κου πιάνα αλί φέκσι τάκ’ πουλjίτσιλjι
Σμποάρι, νιχό ντι μόρτουλ’ ιου νâ βτζι
Κιρούτâ μποάτσια πλấντζι του πλιθάρι
Ακλό ιου νοάπτια σίγκουρâ ντουρνjί.
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99. ΠΙΡΟΥΣhΙΑΝΑ
Άλμπâ ι νιάουα, ου κάλκâ κấνjιλjι
Άλμπâ ι νιάουα, ου κάκâ κấνjιλjι!
Πιρουσhιάνα φάτσâ αρόσhι
Πλấγκου νοάπτια ντόι κουκόσhι!
Άλμπâ-αρόσhι ι Πιρουσhιάνα
Βρούτα χίλjι αλ Μουτσhιάνα!
Άπâ γίε αρόσhι ’ν μπούτε
Τι κιρούι ντι αοάλταρι βρούτε!
Νjι φρâμιντάμου του κâπιστιάρι
Νjι βίνjι ούν’ γίσου σhι μι ασπάρι!
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ΤΟ ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ

ΕΝΟΣ ΟΥΜΑΝΙΣΤΗ

ΑΝΑΡΧΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΕΞΟΥΣΙΑΣΤΗ
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Αυτός που είναι άνθρωπος βαθιά ως το μεδούλι
αρνείται τα εγκόσμια, δεν έχει σκέψη δούλη
ζει με τη φύση σύμφωνα σαν όλα τ’ άλλα ζώα
σκέφτεται τον συνάνθρωπο και φέρεται αθώα
θέλει να ζει με τις χαρές που δίνει η εργασία
διασφαλίζοντας ψωμί, νερό, ρούχα και υγεία
χωρίς να σκέφτεται ποτέ τα κτίσματα, τα πλούτη
που όταν φύγει απ’ τη ζωή μένουν στη γη ετούτη
οπότε κάθε πρωινό τον ήλιο που ανατέλει
τον χαιρετά και χαίρεται χωρίς πολλά να θέλει.
Αναζητάει τους καρπούς, μαζεύει άγρια χόρτα
η φύση είναι το σπίτι του χωρίς αυλή και πόρτα
πίνει νερό και ζει ζωή στην ύπαιθρο, στη φύση
και δεν του φεύγει από τον νου μία αρχαία ρήση:
«Ό,τι κι αν κάνει ο άνθρωπος μαζί του δεν τα παίρνει!»
Γι’ αυτό δεν έχει νόημα σώμα, ψυχή να δέρνει
για ν’ αβγαταίνει τα φθαρτά: πλούτο, περιουσία
που στον εγκόσμιο βίο του δεν θέλει παρουσία
φτάνει να έχει μέριμνα για όλα τα καρποφόρα
ζώα, φυτά κι όλα απ’ αυτά που είναι ελπιδοφόρα.
Με τέτοιο βίο ο άνθρωπος φιλόσοφος θα γίνει
θα μάθει για να κυβερνά κι ανθρωπινά να δίνει
κι ως τέτοιος – πάνω του κανείς δεν θα του ασκεί εξουσία:
«Δεν κυβερνιέται ο σοφός… με ματαιοδοξία!»
Η αρετή κι η εγκράτεια, τα όρια και το μέτρο
γίνονται πλούτος μόνιμος στ’ ανθρωπινό το δέντρο
και η φωτιά της ηδονής σκέψη ορθή, σοφία
γίνεται μα και φάρμακο για ψυχική υγεία.
***
Αν είμαστε ακτήμονες, σύμφωνα με τη φύση
δεν θ’ αντιμετωπίζουμε καμιά αδηφάγα κρίση
γιατί η κοινή συνείδηση όλων υπαγορεύει
ο θάνατος που ακολουθεί ποτέ δεν προστατεύει.
Ανθρώπινη φύση, θνητή, γελιέται από τους ψεύτες
απ’ όσους βέλη ρίχνουνε για να μας κάνουν κλέφτες
θέλοντας να μας βλάψουνε στην κάθε ελευθερία
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το ψέμα και το άδικο κάνοντας… ευκαιρία
για μια καλύτερη ζωή, οπού η αδικία
θα διαφεντεύει το αίσθημα με πρωτοκαθεδρία.
Μα κάτι τέτοιο θα συμβεί όταν κανένας μάθει
για δίκαιο να διδάσκεται κάθε ψευτιά κι απάτη
υιοθετώντας για σωστό κάθε συκοφαντία
μητέρα των συγκρούσεων, μήτρα που φέρνει βία
οπότε εξ αιτίας της θα πολεμούν οι ανθρώποι
πεδία θα γίνουν μαχών κι οι ειρηνικοί οι τόποι.
***
Δεν είναι γενναιότητα ανθρώπους να σκοτώνεις·
αυτό ταιριάζει σε ληστές. Τα χέρια μην ματώνεις
αφού μπορείς να πολεμάς ηρωικά, γενναία
για του καιρού τις αλλαγές κι όσα θαρρείς ωραία
με το γυμνό σου το κορμί, το θεϊκό σου σώμα
όταν ορέξεις αρπαγής τις διώξεις απ’ το στόμα
κι όταν νικώντας της κοιλιάς εχθρούς που κρύβεις μέσα
τ’ αχόρταγο, τ’ ακόρεστο – μια πιθυμιά μπαμπέσα
οπού σε κάνει να ποθείς τον πλούτο και τη δόξα
την ηδονή και του εγώ την πιο ηλίθια λόξα!
Όποιος τους εσωτερικούς εχθρούς του τους νικήσει
δεν θα ’χει ανάγκη πόλεμο προς άλλους να κινήσει.
Και για να αποφεύγονται οι τέτοιου είδους φόροι
πρέπει να γνωστοποιηθούν οι βασικοί οι όροι:
όποιος δεν ξέρει να νικά εχθρούς που κρύβει μέσα
θα ’ναι απ’ τους έξω τους εχθρούς αιώνια στην πρέσα.
***
Τους άφρονες τους κυβερνούν τούτοι οι βασιλιάδες:
η ακοή, η όραση, η όσφρηση κι η γλώσσα
ο στόμαχος και η αφή και τα λιμπά – οι πασάδες
όλο το σώμα δηλαδή! – Ο κουρσάρος Μπαρμπαρόσα!
Έρχονται ύστερα πολλές αμείλικτες αφέντρες
αχόρταγες, τυραννικές και της ψυχής βουκέντρες
δίνοντας μόνον προσταγές πολλές η κάθε μία:
η επιθυμία πρώτιστα, μετά η απληστία
η φιλιδονία ακολουθεί και η δολοφονία
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έπεται η διχόνοια και η φιλαργυρία
κι ακολουθεί στα ύπουλα κι η ανθρωποκτονία·
αφέντρες που υπηρετούν με μεγαλομανία
οι άνθρωποι δουλοπρεπώς – στον νου όσοι δεν μεστώνουν·
για χάρη τους σκοτώνονται… – για χάρη τους σκοτώνουν!
***
Τα δάση και ο ουρανός να ’ναι το σπιτικό μας
τα φρούτα, τα χορταρικά να ’ναι το φαγητό μας·
ν’ ακούμε τον μελωδικό ήχο πουλιών και ζώων
και να χαιρόμαστε πολύ τα έργα των αθώων
να επιθυμούμε μοναχά αυτά που ’ναι να γίνουν
να μη λέμε λόγια πολλά, μόν’ όσα αγάπη δίνουν.
Δεν πρέπει να ’ναι τα μυαλά στη γλώσσα κολλημένα
κι ο νους κι η σκέψη σαν φωνή στα χείλη αγκιστρωμένα.
Μη θες ο νους για να γυρνά στ’ ασήμι, στο χρυσάφι·
δούλος μη γίνεις των σπιτιών· ν’ αρκείσαι σ’ ένα χάδι
που όλους διαφοροποιεί από τους ηλιθίους
από αυτούς που εντάσσουνε τον πλούτο στους αγίους
και οι οποίοι μοιάζουνε στο σκουληκομετάξι
πνίγονται στο κουκούλι τους και λέν’ πως είναι εντάξει!
***
Ο μεγαλύτερος εχθρός είναι ο εαυτός σας
που εξουσία ανείπωτη έχει δώσει της γλώσσας.
Μη θέλετε χρυσαφικά σαν να ’σαστε γυναίκες
μη νιώθετε πανίσχυροι με τον χρυσό στις τσέπες.
Δεν ανυψώνει την ψυχή καμιά περιουσία·
σαν τα λιμνάζοντα νερά που ’χουν ελονοσία
είναι ο πλούτος κι ο χρυσός για την ψυχή, το σώμα·
και δεν το βλέπει μοναχά όποιος δεν έχει όμμα!
Τ’ ανθρώπου όσοι ξέρουνε αληθινά τη φύση
για κάθε ένα πρόβλημα ορθή βρίσκουνε λύση·
πείνα και δίψα σβήνουνε όταν χορηγηθούνε
άρτος, νερό, λαχανικά να καταναλωθούνε.
Δεν θεραπεύει ο χρυσός πείνα, δίψα ή τραύμα
του άπληστου η αρρώστια βρίσκει γιατρειά με… θαύμα!
Μα θαύματα δεν γίνονται για τη φιλαργυρία·
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όσοι το χρήμα αγαπούν ζουν μες στην αγυρτεία.
Ελεύθερος είν’ όποιος ζει με αμεριμνησία
και δεν ελπίζει ξέγνοιαστα σε κάποια προσδοκία
ότι στην άλλη τη ζωή με τη φιλαργυρία
στη σκοτωμένη του ψυχή θα δώσει αυτός ουσία.
***
Σαν τον μαστό της μάνας μας βυζαίνουμε απ’ τις βρύσες
κάθε σταγόνα του νερού για της ζωής τις ρίζες
κι είναι της γης κάθε καρπός καθημερνή τροφή μας
κι ο μακρινός ο ουρανός των οίκων η σκεπή μας.
Τα πλούτη και τα χρήματα αιώνια δίνουν θλίψη
και φόβους αξεπέραστους κάποιο από αυτά μη λείψει
και χάνει δε τον ύπνο του όποιος ζητάει χρυσάφι·
έχει το σώμα του στη γη, μα την ψυχή στον άδη!
Όσοι στα πλούτη κολυμπούν έχουν κουρέλι σώμα
και φυλακίζουν την ψυχή στ’ αχόρταγό τους στόμα·
και δικαστής αδέκαστος τέτοιων αδικημάτων
είν’ των φτωχών ο στεναγμός κι ο πόνος των θυμάτων.
Η σάρκα είναι φυλακή του νου και της ψυχής μας
κι η αιώνια απελευθέρωση ο λόγος της τιμής μας.
Όσοι χρυσάφι επιθυμούν τον θάνατο φοβούνται
κι όσοι πλούτο συλλέγουνε από φόβο δονούνται
γιατί καλά γνωρίζουνε ότι μπροστά στον χάρο
χάνει την πάσα δύναμη το ρήμα τους: «θα πάρω!»
Είναι τα μέγιστα σοφός, πρύτανης της σοφίας
ο άνθρωπος που ο βίος του ανθεί «εις τας ερημίας»·
περιφρονεί τον θάνατο, δεν θέλει το χρυσάφι
για πλούτη αυτός δεν νοιάζεται στου νου του το χωράφι.
Ψυχές μ’ άπληστες πιθυμιές ζουν με φυλαργυρία
δαιμονισμένη έχουνε στον νου αρχομανία
κυριαρχεί στο είναι τους κάθε αλαζονεία
κι οδοιπορεί το σώμα τους μες στα χαμαιτυπεία.
***
Γυμνός γεννιέται ο άνθρωπος, γυμνός πάλι θα φύγει 135
κι η γη που πιάνει, πρόσκαιρα, ελάχιστη είν’ και λίγη
οπότε, ποίος δαίμονας του σπέρνει κατακτήσεις
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για πράγματα που κατακτά, χωρίς να δίνει λύσεις;…
Αέρα, γη, νερό, τροφή, όταν αυτά τα έχω
γιατί πλούτη να πιθυμώ άπληστα να κατέχω;
Σ’ επίπεδο υλιστικό ό,τι κι αν κατακτήσεις
στα όσα σε απασχολούν δεν θα σου δώσουν λύσεις.
Η πιθυμία, μάθε το, τη φτώχεια έχει μάνα
τη φτώχεια που από μόνη της είν’ πράξη αταξίας
και δεν αναζητά ποτέ εξ ουρανού το μάννα
στην κοινωνία γίνεται μόνιμος ταραξίας.
Σπίτι μου είν’ ο ουρανός, της γης το χώμα στρώμα
και του εδάφους οι καρποί τροφή μου για το σώμα
και το νερό των ποταμών σαν του πουλιού το γάλα
και τα μικρά κι ασήμαντα τα κάνω εγώ μεγάλα.
Σοφότερος θα γίνομαι, ζώντας μέσα στο πλήθος
διδάσκοντας βίον λιτόν, της πρόνοιας το ήθος.
Η γνώση μου οξύνεται αν σ’ όσα μου συμβαίνουν
θα έχω την απάντηση γιατί μου συντυχαίνουν·
κι όταν του φόβου ο βασιλιάς δούλος γίνει, υπηρέτης
της γνώσης και της ηθικής άγγελος και επαίτης
του πλούτου άγριος εχθρός, του νου μου ευεργέτης
αναρχικός και άναρχος, μέγας θεός, δραπέτης
και υπηρέτης του καλού στην κοινωνία όλη
πολίτης δημοκρατικός και σε χωριό και πόλη.
***
Αναρχικός πάει να ’πεί τίποτα δεν φοβάμαι
την εξουσία να χτυπώ χωρίς να τη λυπάμαι
κι όταν ακόμα μ’ απειλείς και λες θα με σκοτώσεις
μάθε, τα όσα πιθυμείς δεν θα μπορείς να σώσεις.
Κάτω απ’ τον ήλιο ό,τι ζει και κάτω από τ’ αστέρια
σ’ όλους ανήκει, δεν μπορεί να το ’χουν λίγα χέρια·
να μην αρπάζεις τ’ αγαθά που ανήκουνε σε άλλους
να μη γελάς με όσους κλαίν’ στα κράσπεδα του κάλλους.
Έχω φίλη την πρόνοια και την ειρήνη αγάπη
κι η εξουσία δείχνεται μονόφθαλμη απάτη·
θέλω αμέριμνη ζωή στης αρετής τον δρόμο
έχοντας όπλο την τιμή στο κούτελο, στον ώμο
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και αντιπαρατίθεμαι στην κάθε εξουσία
που αναζητά δουλόφρονες με κράτος και με βία.
Ζω μία άυλη ζωή, μακάριος κι ευδαίμων
χωρίς πλούτο και χτήματα, χωρίς χρυσό… ως δαίμων
θεός, μαζί και άνθρωπος, χωρίς περιουσία
δεν με ορίζει το άδικο ούτε η απληστία.
Δεν μεγαλώνει μόνο του το βιος αλλά με αίμα
με αρπαγές που γίνονται νομίμως και με ψέμα
έχοντας πάντα ως κίνητρο τ’ άδικο, την απάτη
για μια αμέριμνη ζωή – του κόσμου αυταπάτη
αφού στις νόμιμες κλεψιές… καμία τιμωρία
μόν’ στεναγμοί και δάκρυα σ’ όσους δεν έχουν μία
ώστε και θρήνοι γοεροί δεν συγκινούν κανένα
τα κέρδη και οι πόλεμοι «ζουν με αθώων αίμα»·
οι άδικοι κυριαρχούν, τα μάταια επιβάλλουν
και ηττημένοι όταν βγουν, πάλι αυτοί δεν χάνουν!
***
Με φόβους αδιάκοπους γεμίζουν τη ζωή μας
αρχές και εξουσιαστές που κλέβουν την ψυχή μας·
είν’ οι χειρότεροι εχτροί, μόνιμοι ατιπαλοί μας
όσοι στα καθημερνά κλωτσούν την ύπαρξή μας.
Δείτε στα δάση τα πουλιά στου αγεριού το χάδι
δεν τραγουδούν γι’ ασημικά, μήτε και για χρυσάφι·
ζουν την ελεύθερη ζωή πετώντας με μαγεία
κι αρκούνται σε μια ταπεινή μικρούλα κατοικία
ή στα κλαράκια των δεντρών ή και κάτω στο χώμα
δεν ψάχνουν πολυτέλειες και χρυσαφένιο δώμα.
Μας κυβερνούν οι άφρονες κι η ματαιοδοξία
μ’ ανήθικα φρονήματα, με φθόνο και κακία
που μόνη έγνοια έχουνε τον πλούτο τους ν’ αυξήσουν
ακόμα και σε πτώματα αν είναι να πατήσουν.
Δεν πρέπει για να είμαστε δούλοι πολλών πραγμάτων
αλλά μονάχα ελεύθεροι, τέκνα θεού θαυμάτων
απείθαρχοι και άφοβοι και των ανθρώπων φίλοι
τον πλούτο εχθρευόμενοι και κάθε μάταια ύλη.
Αλλά και η μικρότερη του κόσμου εξουσία
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για το μεγάλο και μικρό φροντίζει στη δουλεία
με τρόπο ανεπαίσθητο αυτή να το περάσει
ώστε κι αυτό το κάρβουνο χρυσάφι να το φτιάσει
να ντύσει τους κατέχοντες ασήμια και πορφύρα
για των φτωχών τ’ ασήμαντα να λέν’ πως φταίει η… μοίρα!
Όσοι στον πλούτο, στον χρυσό δεν έχουνε νισάφι
να ξέρουνε ότι τα δυο γι’ αυτούς γίνονται τάφοι.
Όταν βαραίνει η ψυχή από την ατιμία
να μην θαρρούν η σκέψη τους ότι είναι αγία…
***
Την εξουσία την ασκούν λύκοι και λεοντάρια·
δομούν τα κράτη με φωτιά, με φόβο και κοντάρια
με τιμωρίες άγριες, με νόμους και με βία
και που τον κάθε κάματο τρέπουνε σε δουλεία.
Οι άρχοντες οι κρατικοί είναι σωστά θηρία
κλέβουν τον μόχθο του λαού πάντα με μοχθηρία
για μάταιη απόλαυση, γι’ ανόητη εξουσία
που –για να την κατέχουνε– ασκούν πάντοτε βία.
Για τ’ άξεστο μεθύσι τους και τις οινοποσίες
καλούν οι εξουσιαστές τ’ς ανθώπους σε θυσίες
κι είναι από τη δύναμη συνέχεια μεθυσμένοι
χωρίς να ξέρουν τι μπορεί για να τους περιμένει.
Σηκώνουνε τα χέρια τους, δέρνουν τον διπλανό τους
και για την εκμετάλλευση είν’ ο καθείς εχθρός τους.
Με το κεφάλι περπατούν και όχι με τα πόδια
τόσο που είναι άμυαλοι, χοντρόπετσοι σαν βόδια
κι υπηρετούνε την κοιλιά κι είν’ πάντοτε χορτάτοι
την ευτυχία της ψυχής τη βρίσκουν στο κρεβάτι
και λένε πως δεν έχουνε αυτοί καμιά ανάγκη
και δεν διακατέχονται από έγνοιες και άγχη.
Σωρεύουνε τα πλούτη τους κι αυτοί γίνονται δούλοι
στ’ αχόρταγά τους έντερα, στον νου τους τον φτωχούλη.
Με πείνα αχαλίνωτη και με πολυφαγία
και το πινάκι του φτωχού το αδειάζουν μ’ απληστία·
δεν ξέρουν την εγκράτεια, ζούνε και δυναμώνουν
όταν αδύναμο αδικούν κι όταν φτωχό σκοτώνουν·
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και με τα ψεύτικα αγαθά μεθάνε και ψηλώνουν
αλλά από τον θάνατο κι αυτοί τους δεν γλιτώνουν.
Η μόνη βεβαιότητα που για το μέλλον τρέφουν
είναι πως θα τους φάει η γη αυτούς κι όσα κατέχουν.
Να ’πούμε οι αναρχικοί δεν είναι χουλιγκάνοι
ούτε και μπαχαλάκηδες ή των μπάτσων ρουφιάνοι·
είναι περήφανοι αετοί, σαΐνια και γεράκια
που δεν ζηλεύουν τίποτα απ’ τα καπιταλιστάκια.
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