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Έλα
Ελευθερώνονται ψυχές μαζί με την Ανάστοη Χριστού
ανέμελες κι ελεύθερες στους ουρανούς πετούν.
Έχει πολλές καρδιές εδώ στη γη που άδολα παιδί μου σ' αγαπούνε,
με πόθο και υπομονή προσμένουν να σε δούνε.
Στο σπίτι σου το πατρικό κάποια καρδιά φλέγεται σαν καμίνι
ειν' της μανούλας σου η καρδιά που μόνη κι έρημη έχει μείνει.
Σαράντα μέρες είν' αυτές λεύτερες θα πετάς
κι όπου θέλει η ψυχούλα σου, Τάκη μου να πας.
Έλα και στο σπιτάκι μας, Τάκη μου μια βραδιά

να σε θωρώ να σου μιλώ να γιατρευτεί η καρδιά.
Ευγενούλα

