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Τραγούδι ερωτικό- των ξεριζωμένων της Μ. Ασίας
Σταυρούλα Γιαννού

Ξύπνα του έρωτα παιδf, του ύπνου συντεκνόδι,
σαντnςνερόϊδας γέννnμα. που μ' έβαλες στονΆδn.
Λιγνό κυπαρισσόκι μου, που λύγισες απ' τα όνθn
και δεν nμπόρεσε κανείς, τn γνώμn σου να μόθει.
Λιγνό κυπαρισσόκι μου, γυρμένοαπ' τον ανθό σου,
όλοι ρωστούνε μ' αρρωστιό και γω απ' το καϋμό σου.
Το μπόϊσουείναιλεμονιό κιοσκιοςσου περιβόλι
κι ο ίδρως του προσώπου σου, μόσχος από τnν Πόλn.
Τα μότια σου έχουν μια θnλιό, ολόχρυσn κι ανοίγει
κι όπου έμπειστnναγόπnσου πια δεν μπορεί να φύγει.
Τωνεματιώνσου ο κουμπές. σύρμα είναι κεντnμένος,
πόει να περόσει ο έρωτας και μπλέκει ο καϋμένος.

Μότια με μότια γνέφονται με χείλια. δε μιλιέται
κορμί σαν δεν αγκαλιαστεί. αγόπn δε λογιέται.
Σκίσε καρδιό μου κι έβγαλε, πουλόκια να πετούνε,
να πόνε στnναγόπn μου, να μου τn χαιρετούνε.

Εγώ 'μαι κείνο το πουλί. το παραπονεμένο,
που κάνει τn φωλίτσα του, σε μαραμένο δέντρο.
Εγώ 'μαι κείνο το πουλι όπου το λεν κανόρι,
πούναι τα φτερό του κίτρινα. και

n καρδιό του

μαύρn.

Δεντόξερα και τα βουνό, λειβόδια να γενούνε

και ζωντανό αποχωρισμό, τα μότια μας να δούνε.
Αγόπn και καρασεβτό, που είχαμε τα δυο μας

.

κι όποιος μας αnοχώρnσε, να λόβει τον καϋμό μας.

Σαρανταπέντε πέρδικες και δέκα περιστέρες,
εσύ λείπεις στn ξενnτειό και γω μετρώ τις μέρες.
Αν είσαι και στα μακρυνό, θαρρείς δεν σε θυμό μαι

τοόνομό σου προσκυνώ και πέφτω και κοιμόμαι.
Όταν σε καλοθυμnθώ κι όταν σε βόλει ο νους μου,
σαν θόλασσα βουρκώνομαι σαν κύμα, δέρνει ο νους μου.
Στέκομαι και παρατnρώ, τον κόσμο και δακρύζω
δεν βλέπω τnν αγόπn μου και σαν τρελλr'ι γυρίζω.

Καρδιό μου απαρnγόρnτn, μόνn παρnγορr'ισου
κι όλλες καρδιές τα πόθανε, δεν είσαι μοναχr'ι σου.
Και τα τραγούδια λόγια ν' όνοι καρδιές παρnγορούνε,
σαν τις ψυχές που λαχταρούν, Παρόδεισονα δούνε.
Σnμείωσn: Κατέγραψα το πιο πόνω τραγούδι, όπως μου το είπε ο Νικόλαος Καλαμανός, ετών95, πρόσφυ
γας από τn Μ. Ασία.

