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ΤρaγούδΙ τι.ηι ξεpιζι-ιμένων της Μ. Ασiας
Άρχοντες και μεγιστ6vοι και λοιιπj φιωχολογιό

Θάνατος μας περιμένει, νέους. γέρους και παιδιά.
Βάλ

άνθρωπε

aro

νου σου, μη σου φαίνι;ται κακό.

6τι θα πεθάνεις θέλεις, rτou δειι εiναι Βοuλεr6
Γη εfναι τα σιvμcπά μας· και στη γη θε •ια ταφοuv,
τη

παρουσία, οι ψυχές μας θα κριθοιίv.

Δε μας συνοδεύουν- τότε, rιλσύτη δόξα και τιμή,
()/ια εδι.iι τα ηαpατούμεv και ιιηyαίvουμε yuμvoι

Εηlωvεύθηκε ο κόσμος, εις ωυ κόομου τα θαφτά,
6σα 8λόrποιιv rη Ψιιχfι μας, ου rά 6.λέιrει και ζητά .

.lήλευ.?

τους εvαρtτοuς κα~ .urμήaou τοι:ς f\'(t.\o(!ς

και μη 8άζεις εις το γού σου, διαλογισμούς χcικοι.ίς.
Ί1κουσα εlι'iον πc.λλάιΗς όη είπανε rroλλoi

σαν γεράσαυv Κ(Η χοριάσουι.t κόμνουσι τηv αnοχήv
Θαναrώvετι:Η το oriψa ιιι η ψυχή μένει yυμ1ιή,
κλαίει, χύνει μαύρα δάκρυα, μα 1\αvείς δε>' τη~· ησvεί.
Ίvσ μη κλαίτε στον Άδη ιωι θρηνείτε αvπλεd.ις,

επειδή ηις μεπιvοίας, τώρα t'Ινσι ο ιωιρι\ς
Κα.\ά εrοιμάσου τώρα, όπου tχεις το γ καιρό.
μην μεrtηει

εηέλθεις, εις κανένα φο8ερι"5.

Λuπηύεiτε rηv ψυχή σας,

():\ot ot

αμαρτωλοί,

ω~ρος τα 1ελώνια, όλοι Θέλουμέ κριθει
Μηιι εμrιισrευπ:Ις ποτέ σου, πράyμσrα προσωρινci,
γιοτ{ ο κόσμος είναι ψεύτης ιωι σαv 6vεψο περνά.
ΝάτcΝ φ6πcις

va

υπάγεις,

'Αδηv vα ιδεlς

κα• πorc~ και<:ι5 ταυ κ6σμσιι, δεν θα στρέψεις

ro

F:!t:poς

va

ιδείς.

τryv φ υ χι)

δ6ξα, 1ΊJύη) πμ• προσωριvι].

νοούμε traι το ξέρουμε καλc/1,
σαι,· όγε;.ρσ;τ.~~ρvά,

ε{v·(li. ΦΞi/rης

Πού μορφΗιf:ς, ποιJναt τα

πού~.ιαι

ποιlν τα ολόχρυσο στοΑiδ;α που σταλ{ζαν·

τους απcθαμέvοοζ\

rov

'Αδπ n(i;ς περνούν,

κΛαίνε xuvouγ μαύρο διlιφυα και rωφά θρηvοlωyουv.
Σι:iJνονη:Jι

ψέμαηi μας και

οιομορφιες

σι ψιιχtς.

κι εl;ε:r(iζοvrαι Oi yvώμ'ες κι

Τlηοτα δεν aπaμtvι:t απ το rrρ()σωηο της yηςr

6Λα τα κακι~ του κόσμου, κΊ~:~τοvται έμπροοθε:ν αυτ~)ς.
'f~σrερα 1Ό έθ'ι/η όλα,

ημέρα τη φρικτή,

ι'fλοι θα κριθσιJvεr θέ;/ε..

l ov φοΒερt5 κpι η]

Φ(Jγε, nfε Ι\Οί εφpαivour
και πιπt

>\~)σμονήσε:ις

Χ/λια έτη και

α' άΛλο ησυ πεivά
φη.ι.ιχ6 rιούκείς κογη:ι

(rjσεις εις το rrρ6σωπσ της γης.

πάλι θα ηεθάνεις θtλεις χα: στον τάφο θε
Ψειίδος εivat όλη η δ,)ξα

κι ο

rou

μπείς

η ογ{α ηδονή

κόσμου και ως άνθος

r;

ζωr).

Ω ψυχή μου τεθλιμμένη, ;ωυρσσμέιιο μου κοpμl,
κλα{ε:ι, χύνει μαιJρα δάκρυα, μα κανείς δεν 1ηv ιωvεl.
(Τραγοι)δι των ξεpιζωμένωγ-

arr6

τσuς Τοιίpιωυς

.. Ελλιjvωv της
90.

Μικράς Ασ(ας, όπως μου τσ είπε η Ευθαλfα Καλιμαvά, ετών

από τσ ι~εfζτεpι rηι; Μ Ασίας. κάτοικος Μίιpιvας Λήμνου, ΕλλΔ
δος}.
Επιμέλεια: Σταυρούλα Γιανvού

