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Τζιυρκά
Στόν πατέρα μου ΣΑΒΒΑ ΠΥΛΙΑΝΟΥ

Τζιυρκά τές όμορφάες σου κανένας εν τές έσι'ει
οϋτε τό δροσερό νερά·
τζιαl τό πλατάνια τό ψηλό
όλλοϋ εν τό 'παντέσlεις.

Τό πράσινον πού σ' εζωννεν, πεντάμορφη Κυθρέα,
κόρη τοϋ Χύτρου δκιαλεχτή
περήφανη τζιαί χουμιστή.
εϊχαμέν το μανιέραν.

·Ο "Αλεδρος σόν σ' έχτιζε ν εξαιρεν τήν δουλειά ν του

τζιαl 'διάλεξεv τέςχλωρασές
τζιαί τές δικές σου τές δροσιές
νά 'ναι πάντα κοντά του.
Τής Μεσαρκός βασίλισσα ήσουν έσού, Τζιυρκά μου,

όλόδροση,όλόγρονα·
μό τώρα μακρυά μου
στέκεις έσού, τζιυρά μου.
Θωρώ σε τζιαί λιώννουμαι.

· Αφταίνουν

τό λαμπρά μου

πού τόν καμόν μου τόν πολλύν·
νά 'του ν έτσός μιόν σταλαμήν
νό β ρίσκου μουν κοντά σου.
Νά 'του ν νό ξανακόθουμουν aτόν Τζιεφαλόβρυσόν σου
μέ τό νερό ν του τό πολλύν

πού τήν όστείρευτην πηγήν
νό 'σβηννα τόν καμόν μου.
Νό 'κουα τής Καμάρας σου πάλε τ όηδόνια
μέσα ατό δέντρα τό πυκνό
π' όνάστησαν βασταερά,
όλόυρα στ' όλώνια,

οί γιοί σου τζιαί τ' όγγόνια σου, πόν, δ.ξιοι δουλευτάες

στ' δρκωμαν, aτόν δκυόλισμαν
aτόν νιάμα ν τζιαl στ' όλώνισμαν,
γεναϊτζιες τζιαί όντράες.
Νά μουν μέσ' τό Σαράιον, aτόν καφενέν τ'

μέ τούς πλατάνους τbύς πυκνούς
τζιαί νά 'κουα τοϋ ποταμού
όπού τό χάραμα ν τοϋ φοϋ
τούς όμορφους τζιελαρυσμούς
πού εκαμνεν τούς χωρκανούς
νό ποτζι'οιμίζουντ' οίιλλοι.

· Αθούλη
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Νά 'μουν είς την Χ'Jλεύκασιν, πέ πέρα ατό Φυλλέριν
νά 'νάπνεα τό δροσερόν
τό μυρωμένον τζιαl λεmόν
τού σιΌίννου τό άέριν.

Νά 'βκαιννα πάλε ατές κορφές τού Πενταδάχτυλού σου.
ατές Μούττες τζιαί ατές Δκυό Νύφφες
ατή Στράταν τζιαί ατές Τρεϊς Πηγές
τ' άδούλωτου βουνού σου.
Νά 'ταν τζιαί νά ξανάβλεπα τ'

.. Α η

Δημητριανού σου

τά άγιασμένα χώματα
τής έκκλησιδ.ς χαλάσματα
τούν' τ' aξιου παιδκιού σου.

"Αχ! τζιαl νά 'μπόρουν, πλάστη μου, μιόν νύχτα ν νά έπέτουν
aτόν τόπον πού 'γεννήθηκα

έτζιεί πού όναστήθηκα
πριχού νό έξιψύχουν.

1979
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