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®ιaΊtlitar.iι ποiηοη 

Τζι .. φκωτοv σ-τά ΠλαταvΟΟθκια 

ίjσοuν όμJΟ·ρψη τζια:j κ~. 

Tζv,~ov σ-τη Σ\ψlωiνιc:Χν 

έλα!μrrrες μ;έσ' τά στ.ε:vά. 

· Τζι..φκι.>JσV τ' :• Αyι 1 ΆΙΙτpονίκου 

ΤζεΊvτα: σ-τf.Ι}η σου ,μσV λείπονν. 

ΤψρκωτοΟ τfjς Τζιοvμ.α;yιaς 

,μο() yρωο-rεί'ς πολλό: φιλ ιά. 

TζVjpt<ωτoV τοίί Σvρκαλε 

εΤσαι yι<tOΈIJ.ΙtV κ.σλέ. 

Τζv.ρ~<ωτοίί πw την Καμά.pα:v 

εΤσαι μέ.λιv μe το γάλα:. 

Τζv,ρκωτοV τοu Σαρο1yιοο 

μf.y δώσεις φιλlv CiJW:,V_ 

ΤζvρκωτοU σ-την Θεοτόκαν 

πιάνω 1'0 φιiλlν μt τόι<.οv. 

Τζο.φκι.πσV είς τήν Γ pοuσί&ιν 

σc:Χν τηv yλό.<αv ·σοv έν εtδα. 

Τζlλρκc.ποίί μου εί ς τiψ Β.pίισιv 

&χ ! σt &ποιοιv σε φι>λήσει . 

Τζv.~ωτού στοος Χ" Πιερfιες 

Θβαλές με φαο<φίες. 

Τ(Μpκ,ωτοίι -rζι' πά στην·τοιχ.ψπαν 

θέιλω τα φιλιά σο-.; οuλλα. 

Τζv;::οκωτοί) Άyι&ς Μά,ρίvας 
σiάιι τά κα>.λrι σοu tv εΤδα. 

Τζvpκωτοv μοv στΟ. Φιλλέ,pιν 

τζι' /'ί:ιpπαξά σε ποο -rό σιέριν. 

Τζupκωτοv μου στην ~&.α 
θέλω τζια! ομέσ' τa πεΟκα. 

ΤΖΥΡΚΟΤΟΥ 

ΤζvρκωτοΟ μοv. στο Σ ταvρί 

θέ!λω 6va y:Ν.Jιι<.ο φι.λί. 

Τζvρι<ωτο() σ-τΟν Κοπσοv,pκά 

φciιζε:ς μοv τα σωθ: ι<.ά. 

Τζuρ<ωτοϊι στο Π-ι:τοvάτζιv 

δό!σ1μοu &α: γ>λvκό φιλάκι. 

Tζvpκx.yroo σrrά Σεριτζιέ.pκα 

δόσ.μοu τζια:Ι τα δκuό σοv σ ιέ,ρκα. 

Τζψ!(ωτοίί 'Πάσ' τΟν 'Α4>σ:ν 

μοιάζε ι ς &σ-mρη περισ-τέ;ρα. 

Τζv,ρικωτοί) τζε't m:Χς τ' Άμ'Π'έλια 

&, vά μt πελλάv.εις τέJλεια. 

ΤζuρκωτσV τζε'ϊ τrάς 1'ΟΥ Κράχτη 

μi:ς τ ' ό:y.κάιλια μοv έv πσV v' Q.ρτεις . 

Τζu,ΡΙ<ωτοu τ' 'Α'.'<Χδοοκρέμμοv 

11"ε.θμμii> σε κ.mηφi μοv. 

Τζ...,ρι<ωτοu πάς το Σικ.α.λl 

€.πw:σες με στr)v ψηλήv. 

Τζυρκι>JΠοίι πάς τc)v Σε.λλά 

δός μοv fvα φιτλl ξαvά. 

Τζυ;-κωτοu .,.ης Σ ιελοοοάpτας 

τζεΊvτα ο·rήβη σοv έv -κάστρα 

Τζv.;>κωτοϊι 'ιi)ς Γιαλόπετpο;ς 

εtσαι μ ιά θΙωχ:μαvτόπετρα. 

ΤζvρκωιτσV Χαpτα:Μωτοίί 

τriΊpες μοv ΠIOv τζιai TOV VOO 

Τζu~ωτοϋ πάς το καμί:vι 

θκιώ σοv f.vα ~λω-ι1 μερσίν ι. 

Τζvρκωτοϊι σ-τοv Μελισσώvσ 

εΤσαι yτλί>χα το() α:ίώvα. 
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ΤζuρκωτοίJ στι\v Μαζεplν 

EV va σε φ.ιλω πρωί. 

Τζupκωτού εiς τQ.v Σιipι<άvο 

μίσ' τ' ό:yκάλια σ:)J έv vO: yιάvω. 

Tζυ;;κt..ncv τζ' πάς τfιν Γλιάστ.ραιι 

φέγyεις δπ:ως έv τa άστρα. 

Τζuρκωτοίl τζεί πΟ:ς τ' 'ΑΜνι 

πεθυομω mΞ: φοuμισ.μένη. 

Τζι>ρκωcτοϊι ο-τιlν Κακοσκάλσ:ψ 

θέλω τΟ: μαλιά σοu σκάλαv. 

Τζvρ:<ωτοϊι μοv στον Πλο"'μίστηv 

πιάνω τa φιλιά σοu μοVχην. 

Τζvρκωτοu μου στον Κ ορόvα 

6άλλω σου τζια) cφαώvα. 

Τζuρκωτοϋ στον Πα.ρτελεμέ 

πά.CJε ·ηΊν ψυσιιl ποtΊ μέv. 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΑΣΗΣ 

Τζεικa στούς Κορομύλοuς 

--- 1 --

Τζεικa στο~·ς κο.αομύλως σι?: π.ρωτοφίν-.ισc. 

Τζιαi στες yλυτζιες ποupν·έλλε~ ποu τότ' 

έλίμπισσ. 

·-- 2 ---

Ί-1 μάνα σου καρτέραv πόασω οζιαιi φ&,ια

ζεv 

μa yύ.pιζεv ό μύλος τζιαl σοu έν άκσvες. 

-- 3 --

Στ' ι:'ι;γη<:άiλια μου yι.ι.ρ.μέvη 11'01-"<a σηΊw 

ττ'ΟV,wελιΟ:v 

EV aκουες κανένα Ο:yάτrη μα; γλνrζε:ιά. 

Έδίαc: μου fvαv δpκοv στ' φως σοο, στΟ 

νερό·; 

πως ενθα με ξιχό:σεις y.ροvσή μοv δσποu 

ζ ι ω. 

Γιατ) τώρα μ' άρvήθεις ποu ζε\'ς σ-n'lv 

πpοσφυyιaν 

τζι ~v φκεσαι άντάμα v' Cολλάξοuμεν φιλιά; 

ΣτΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΑΣΗΣ 
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Τ Ρι.ΥΚ.Α. ΤΖΙΑ! ΤΟ ΚΑΛΑΘΙ 

Μ{:-σα .σe, τουτον Τ·Ο χωρ?<•Ον ~σι' δμορψηl\' πλατε(·αν 
Με δf:~ντρ·α νtιρω μιιαν μα:τσι~αν 
"Λλλα μι~λα. aλλα μ·ιτ:σιά. 
Τζια! τρίπ κα:φενεία. 

Στα δειλι·να oi. χωρ·κα:,,οi ήταν να σv·νwχτούσιν 
Να μποiSσι·ν είg τ(Jν κ:α6ενeν 
Να δuατάξουισι'\' κα6eν 
Na κ:άτσ-(}t::ν νιΖ τα ποuσιν. 

Τ~ιαl 'μ{z;χο•ηνταν ποτζ~εί ποδα ούλλα τουs κ:αιραόλιο~. 
"Αλλοs το πείν aλλος το ξε'iΊν 
Φωνάζην ού/Jλοι τους μα:ζlν 
Πκιον ιούλλα τ·οtJς δαιμόνους. 

Να συφφω·νήσοt'\' ε'ϊδ'ασιν άδύνατον πως ήταν. 
Χωρίσαν. "Αλλο·ι στον moδa 
"Α•λλοι στΟν άλλον τού Βορκa 
Τζι' ·οί vούση.ΗΗ στΟν τρίτον. 

Έξι τι:μάζα:ν 'νοi1ς τ' ι'iλλου ποi' μες τα παραθύρκα. 
---Εlσαι προδότης. ---Εlσ' έσ·οiS. 
-- Βρ,ε που.λημέi\'ε. --Φτού σο1'. 
Τζ·ι' :'κ ά μνασ ι ν σε ί ρκ.α. 

Οί νούσ:ιμοι φωνάιζ·α.ντους: 'Ελάτε στα καλά σας. 
Βρε φέιρτε νοi·ν στην τζ•ιεψαλήν. 
"Εκο-t::'\>ται ΊΌϋρτζωι τζ•ι' έν :r'·ολλ:οι 
'νfι 6ρfjτε τον π•ε.λά σ·ας. 

Μα τούτοι Jι>Οίi να 6άλοιον φτιν '\''l·α παi1 να δώσουν σι{j,ριν. 
Τού 'νού τζιιαί τ' aλλου κρώνου•ντwν 
'Αππώνουνυαν, ά:Jρκώνουνταν, 
Τ(ι 'Ύτlν τζΨαl το "(τησι:t.ριν. 

"'Ενα πω.ρνόν, πολλα πωρνόν. μόλις ό ηλιος φάνην, 
Έδώσα:ν Τοiρτζιιοι στο χωρκον 
Λοά,ρ,καστ τους Ηα,,ατικ6ν, 

'Ε'ι{ι]μ,αν το τηάνιν. 
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Σάν του~ ΠUJMmS 6οορούσασιν πέρ"J(~μον τζια-ι )'λ'ι'τώσουν, 
Πότε, πότ' έ&ικλούσασιν 
'fζ-ι,αt πίσω το~-ς θωρ.ο15σασιν 
Πόθεν -Αν πt'δν νά κλώ·σι:Η.'V. 

Τά καφενεί-α μείνασιν γέQημα τζι<αl κλιc~~σμ{,'"V'{t. 

ΟΟτε πελάτεs εfσιε.ν π..ιιά 
0\S-rε φωνές, οi5τε κα·t~ά·ν 
1\'r-α-Όρογι:-:ρη.μ·~οομένα. 

Ί'ζι' εtπεν το τρ(τ·ον -ε~ τά δκ't-.ό: <<Δέτ1c~ )'>Lά τζιιε.ϊ.ν' τά π~θη, 
Τζι' άc'ΟΟΌ τiΝ νούy ,ιι-ας τΟν πελλ.σν 
Έχάισσ;μν κατι'ι θεόν, 
Τ' αύκά τζι.αι τίΊ καJ..ιά.Οιιν. 

ΣΈΈΛIΟΣ ΣΊ'ΙΛΙΑΝΙΔΗΣ (Κ\--θQ.εώτη~) 
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I I I ::οσ=~θ:.ς ή ~=~:έ:ο:γώ:α:α::άτή θ:εu:::.: I 

I
• καΙ τή λύτρωσn δέν πρόκειται νά σιγι\σει. ~ 

ΣQΜΑ τΕ Ι ο ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ I 
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