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Παραντζι ελιές
Παιδκιά μου ' λάτε σύγκοντα νο 'σιετε τις ευτσιές μου
Γιατί εγιώ πκιόν εν μπορώ καμιάν δουλιάν να κάμω
Γιο να σος πω τις ύστερες δκυό τρεις πaροτζιελιές μου .
Πκιόν ο τζιοιρός μου κόντεψεν εγιώ πων νο πεθάνω.

Δκυό λόγιο θέλω να σος πω τωρά που .' μαι κοντά σος
Να τάθ θυμάστε πάντα σος πων να ' μαι μακρυά σος

Πρώτον ' πο ούλλο εν η τιμή γιοτ ' εν έσιει λουόριν
Ν ο την βορέση παν ' στην γη, ούτ' έσιει τίποτ' άλλον

Που να στιμιάζουσιν οι λος τζι ' έχουν την τζιοί κομόριν
Απού μεάλον ως μιτσίν τζι ' οπού μιτσίν ως μιόλον

Να βλέπετε την σον το φως των δκυό των ομμαδκιών σος
Εν τζι ' έρκετοι άμα χοθή ποπέ της ταπισόν σας.

Το σιέρι σος να ν ποστρικόν ποπέ του να μεν κλέφτη
Ούτε στον νουν σος την κλεψιά ν να βάλλετε πιλέ μου
· Εσιει Θεόν που πανωδκιόν δικάζει τζιaί ποιδεύκει
τζιείνον που κάμνει την κλεψιόν. · Εσιε τον νουν σου γιέ μου .
Κάλιον το πλάσμα νο πεινά νον ' όφτσιερ' η τζυλιά του

Π ορά να πουν το έχη του πως εν που την κλεψιά ν του .
Μεν κατοτρέξης κορασιά ν γιο να την ατιμόσης
Γιοτ ' αν το κόμης τιμοσιές μόνον εν να κεράσης

Καλλίττερα μιαν εκκλησιάν να πάης να χαλάσης .
Εάν το θέλης που κσρκιάς μαζί ν της για να ζήσης
Που τους γονιούς της ζήτα την με τους προξενητόες
Νο σου την δώσουν με ευτσιές τζι ' όϊ με τους κοβκόες .
Συγχώρα όσους άκουσες πως σε κακολοούσι
Βοήθα ορώστους τζιοί φτωχούς ανάγκην όταν έχουν
Αγάπ ' αντί να τους μισός τζιείνους που σε μισούσιν
Ξέχαστ ' αυτό που σου ' καμον όσοι σε κατατρέχουν .

· Ετσι μπροστά στον Πλάστην σου θα πας φκαριστημένος
.. Εσύ συγχωρεμένος ..

τζιαί εν ν · ακούσεις το γλυτζιύν
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