Τσή κάµαση σ' το πλέρωµαν, έναν ζωήν ολόεν.
Με τη λαλία σ' έσπειρες τη προσφυγιάς το σπόρον,
Σ' σά τόπια τ' αφιλόξενα και ς' σά λιθαροτόπια
Όθεν οι παλαιοί εµούν έχτσαν γενίν φωλέαν.
Με τ' άχ εντούναν το µακέλ κι ένοιγαν τα τεµέλεια,
Και µε το βάχ πελέκεσαν τ' άξενα τα λιθάρια,
Και µε τα δυάκρυα εζύµωσαν τα χώµατα τση χώρας
Κι ακόµαν αστερέωτοι κι αµουρατσούζ επέµναν.
Εθέκαν ς' σά τεµέλεια τουν στούδια γερονταδίων,
Και τ' αγκωνάρια έδεσαν µε τση καρδίας τ' αίµαν,
Το ένοικον να µη τσιοκεύ να κρατεί 'σά ποράνια.
Πέρεν αέρας το χαπέρ κι αγράνεµος εγέντον,
Εφύσεξεν και έγκεν α' πέραν περού ς' σόν Πόντον
Σ' όλια τα ράχια τ' ερηµα ς' όλια τα θαλασσάκρια
Τα κύµατα ν' εβγάλν ατο ς' σά πέρατα του κόσµου
Όθεν είναι ξενητεµέν κι ανθρώπ' δίχως πατρίδαν.
Α' σό Σινώπ' ερχίνεσεν, ς' σόν Καύκασον εξέβεν,
Στάθεν ς' σό Πεζιρκιάνκετσίτ, να παίρ' έναν νεφέσιν,
Εκεί όθεν τα γονιακά σ' αναπαµέν κοιµούνταν,
Αφκά ς' άγια τα χώµατα µε σταυρωµένα χέρια,
∆ίχως ν' ευρήεται κανείς έναν καντήλαν ν' άφτει ατς.
Να φέρει ατς του Φωτός κερίν και του ψυχού κοκκόπα,
Και την Μεγάλ' Παρασκευήν, έναν καυκίν δυακρόπα.
Έµαθεν ατο η Σουµελά κι εφόρεσεν τα µαύρα,
Κι ο Βαζελώνας έκσεν α' ξέβεν ς' σού Koυστoυλάντων,
Επήεν εύρεν τον Αέρ' τον Περιστερεώτην,
Κι οι δύ εντάµαν έκλεγαν άµον µωρά παιδία
Π' εχάθανε τα σήµαντρα και όλια τα καµπάνας,
Και κι επορούνε να λαλλούν, θανατικά να κρούγνε.
Έκσεν ατ' κι η Ζύγανα κι εµαυροφτερουλίεν,
Τ' ελάτια τς' κά εκλίστανε κι εφίλεσαν το χώµαν,
Κι εκάτσεν κά η άχαρος α' σή καµωνής το βάρος.
Το µαύρον το Καρακαπάν κι 'άλλο µαύρον εγέντον,
Κι απάν ς' έρηµον το Κουλάτ' επλέθυναν τα χιόνια.
Ο Αεσέρς κατήβεν κά, έρθεν ς' σού Μελιανάντων,
Το Κατσικάρ εβρόντεσεν κι αποθεµελιώθεν,
Και εκατήβεν τ' 'αχαρον αφκά σού Φεργανάντων.
Απάν ς' σήν Κρώµν ελίβωσεν ο Αε Ζαχαρέας,
Κι η δείσα επαρεπύκνωσεν και ς' σό Σταυρίν εκάτσεν.
Κι ο Αε Κώστης άχαρον εσιάσεψεν κι ετέρνεν.
Κατήβεν ς' σήν Αυλήαναν άµαν κανέναν κι εύρεν.
Τ' οσπίτια όλια ακράνοιχτα, τ' οσπιτιανούς περµένε.
Αέτς πά εκλώστεν ξάν οπίσ' και χιονισµένος στέκει.
Σ' σήν Τραπεζούνταν έστραψεν τ' Αε Ευγένιου ο τρούλον
Κι αποθαµέν εφέκανε εύκαιρα τα ταφία
Κι ετοπλαεύταν οι άχαροι ολόερα ς' σό κάστρεν
Κι εράευαν τσοί ζωντανούς να λέγν' ατς ντό εγέντον.
Ντ' εγέντονε ποίος εξέρ πέραν ς' σήν Ρωµανίαν.
Τρανόν κακόν θ' εγέντονε κι ο Άδης εταράεν.
Κι ούλ τ' εµετέρ' εσκώθανε και αχπαραγµέν ρωτούνε.
Έκσεν α' ο Χρυσανθόπουλον το λαλασιάρ τη Κλείτσας
Κι εφέκεν κά την κεµεντσιέν κι όλιον τον Άδ ελάστεν
Ερώτανεν π' ευρήουνταν οι µαύροι οι Καρσλήδες
O Κώστης πού ευρήεται, πού κοίται η Λεµόνα
Τα γονιακά του Χρύσανθου, ο κύρς ατ' και η µάννα τ’.
Σίτια ελάσκουτον ς' σόν Άδ' ετσιάτεψεν τον Γώγον
Χαρτώµατα επελέκανεν α' σ' ήµερα τ' ελάτια
Να συνορθιάζ την κεµεντσιέν π' εσάπεν το καπάκν' ατς'
Κι ο Σταύρης άλλο πλάν κεκά ετοίµαζεν τα τσάρια
Να συνορθιάζει το τοξάρ' π' εγρίλεψεν ο Άδης.
Σ' σή µέσ' έτον Βενιάµς, α' σ' έρηµον τη Σκόπιαν,
Σ' σό χέρ' εκράτνεν τα δαδίν, κι εφώτιζεν' τον Γώγον.
Χρήστο, καθκά και δεν µη λές ,εγροίκσ' α ντό θα λές µε
οψέ το βράδον εύρεν µε ο Πα=ραχτάρς' ς' σή στράταν
Γώγο, είπεν µε, έµαθες, ο Χρύσανθον έχ' κι' έρται
Είπε µ' ατο ο Α=βάης κάπ' έκσεν α' κι εκείνος
Ζαέρ έκσεν α' σόν Τσιορτάν, ατοίν εντάµαν είναι.
Αέτς πά επέρα οσήµερον την κεµεντσιέν ς' σό χέρι µ'
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Είπα να συνορθιάζ' ατο, ν' αλλάζω το καπάκν' ατς'
Ατόσα χρόνια αδά φκά κές,παστάν έρθεν κι εσάπεν
Μέντσα το ∆ήµον σύνπιρνα, κάπ' αν ευρήκ' κασέλαν,
Κοριτσί αστεφάνωτου για φορεµέντσας νύφες,
Άς κόφτ' δύο χαρτώµατα και παίρει ατά και έρται.
Τον Τσακαλίδην έστειλα, ς' σό ένοικον του χάρου,
Αν επορεί κρυφά κρυφά δίχως χαπέρ' να παίρει,
Α' ς' αλογού ατ' το ουράδ' άς κλέφτ' ολίγα τσάρια,
Να συνορθιάζω το τοξάρ' εντάµαν µε τον κύρη µ'.
Σ' σή κεµεντσιές το κούρεµαν ατός έν εµπρολάτες.
Κι όντες θα έρται ο Χρύσανθον µ' ελέπ' µε αδά ς' σό χάλιν
Ατός θα θέλ' να τραγωδεί να σιονλικεύ τον Άδην.
Ατόσα χρόνια µαναχός, ο µαύρον ενεµείνα,
Και νιά τοξάρ, νιά κεµεντσιέν επίασα ς' σό χέρι µ'.
Εµέτρανα ο άχαρον τ' ηµέρας και τα νύχτας
Να έρται ξάν κι' εσµίουµες, άµον ντό έµνες πάντα.
Αοίκα αίτια έλεγαν, εντάµαν µε το Χρήστον
Ετέρεσαν το πέραν κι αν' ο Χρύσανθον εφάνθεν.
Ψηλός και λεγνοπίαστος, άµον Σάντας ελάτιν.
∆εξιά είχεν τη µάνναν ατ', ζερβά είχεν τον κύρν' ατ'
Και απ' οπίσ' εχκέρχουσαν του Άδη οι Καρσλήδες
Π' εµάθανε την έλαν ατ' κι' έρθαν ς' σήν απαντήν ατ'.
Όντες εκαλοσίµωσαν κι όντες εκαλοφάνθαν
Εγέντον ντού εγέντονε απές ς' σόν Άδ' καµµίαν.
Η µάννα τ' η χιλιάκλερος, η γραία η Λεµόνα,
Εχάλασεν τα τσάµιας ατς' και επελετσιεκώθεν,
Έσυρ' εχάσεν το στουράκ καταµεσού του Άδη,
Κι ερχίνεσεν να τραγωδεί µε τη ψης τη λαλίαν.
Χάρε τσιάπαν κουρφεύκεσαι, του κάκου όλια ντ' εποίκες,
τσιάπαν εξεβεν τ' όνεµα σ', εκεί ς' απάν τον κόσµον.
Κι' αν εθαρρείς µαυράχαρε τεά πώς κάτ' εποίκες
Έλα πιρνά ς' σό ένοικο µ' άς δίγω σε τ' αγώι σ'
Κανάν κι θέλω να χρωστώ κι ήλιαµ ς' εσέναν Χάρε.
Εγώ είµαι α' σό Καύκασον περήφανος Ρωµέησα,
Σ' εµά τα τόπια οι θεοί τα παλαιά τα χρόνια
Τον Προµηθέαν έδεσαν απάν' σ' έναν λιθάριν,
Κι έναν καρτάλ' εκόσιεψαν κι έτρωεν το τσιουκάρν' ατ',
Γιατί έκλεψεν τ' άψιµον και τς' εφτωχούς εδώκεν.
Και ήντσιαν έν' µε τ' εφτωχούς, αέτς πάντα πλερούται.
Γώγω ντό στέκεις και τερείς άλλο ντό αναµένεις,
'Έπαρ ς' σό χέρ' την κεµεντσιέ σ' και τ' αργυρόν τοξάρι σ'
Ατώρα έρθεν ο Χρύσανθον, παίξον από καρδίας,
Παίξον ς' σό ζίλ' και ς' σό καπάν, τον Άδην χαραιντέρτσον
Να χαίρουνταν ούλ τ' εµετέρ' ν' αντιδονίζ' ο τόπον.
Κι εσύ πουλόπο µ' Χρύσανθε, µη χαλάνς το χατήρι µ',
Έβγαλ' τη λάλια σ' το γλυκίν ν' απλούται οπές ς' σόν Άδην,
Την λάλια σ' εροθύµεσα γιαβρί µ' ατόσα χρόνια,
Να τοπλαεύκουν τ' εµετέρ' πού κοίνταν ς' σά κασέλας,
Και ακοµάν κι' ενόησαν ρίζα µ' τ' εσόν την έλαν.
Πέρεν ο Γώγον το τοξάρ' κι ερχίνεσεν να παίζει
Κι ο Χρύσανθον ελάγγεψεν απάν ς' έναν λιθάριν
Κι ερχίνεσεν να τραγωδεί µακρύν κα=τέν Ματσούκας.
Να σαν εκείνον π' αποθάν ς' σόν τόπον π' εγεννέθεν
πού κι εφέκεν τα χώµατα τ' και πού κι εξενητεύτεν.
Ο Άδης εντιδόνεσεν και οι Αδέτ' εσκώθαν,
Κι ούλ' τ' εµετέρ εφέκανε εύκαιρα τα ταφία,
Ετσέρτσανε τα σάβανα, κι επέρανε τη στράταν,
Κι ετοπλαεύταν οι άχαροι ολόερα ς' σό Γώγον
Εσιάσεψαν κι ετέρνανε το Χρύσανθον ς' σό στόµαν
Αποθαµέν πώς γίνεται να τραγωδούν ακόµαν.
Ελεγαν κι εθαµάουσαν τ' οµάτια τουν ντ' ελέπνε.
Ετέρνεν ατς' κι ο Χρύσανθον κι η ψή ατ' εγοµώθεν,
Κι όσον πολλά ετέρνεν ατς' άλλο πολλά ετραγώδνεν.
Φώταξον ήλιε µ', φώταξον, άς λύουνταν τα χιόνια
να έρχουν ς' σό ταφόπο µου και κελαηδούν τ' αηδόνια.

Ο Κοσµέτες.

