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ΤΗΣ ΜΑΝΑΣ ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ 15/1/75 

Κλαίει nμόνα το παιδί, 

τον γιόκκαν τnς που χόθn, 

κλαίει τον γυιόν τnς που δεν ζn 

πούπεσεν μέσ' τnν μόχn. 

Κλαίει τ' αμούστακο παιδί, 

τα δεκαενιό του χρόνια, 

που έπεσεν για τnν τιμr'ι 

πούπεσεν για τnν δόξα. 

'Χαλόλι', λέ' nμόνα του. 

'Χαλόλι στnν πατρίδα 

χαλόλι και το γόλα μου, 

χαλόλι στα ξενύθκια. 

Χαλόλι ότι έκανα για να τον μεγαλώσω 

Χαλόλι και τα έξοδα σπουδr'ιν για να του δώσω. 

Έχω όμως παρόπονο, παρόπονο μεγόλο 

που να το πόρω δεν βαστώ μαζί μου εις τον τόφο, 

τον τόπο εκεί που έπεσε θέλω να προσκυνr'ισω, 

το χώμα όπου τον σκέπασε να σκύψω να φιλr'ισω. 

να πέσω να προσευχnθώ, κερόκι να ανόψω 

για όλους όσους έπεσαν κι ύστερα ας πεθόνω. 
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ΜΑΖΙ 

Μαζί θα περπαηΊσουμε τnν στρότα αυτr'ι 

και μ' όνοιξες και μ' r'ιλιο και με χιόνια 

σφιχτό σφιχτό από τα χέρια κρατnτοί 

θα χαιρετίζουμε τα πρώτα χελιδόνια. 

Παιδιό θα γίνουμε μ' απλές εδώ καρδιές 

πολεμιστές για τn μεγόλn αλr'ιθεια 

όθε περνόμε θα σκορπιούνται οι ξωθιές 

και φως θα πλnμμυρίζουν τ' όδεια στnθεια. 

Κόθε τραγούδι μας τραγούδι όλnς τnς γnς 

και θόχει n σκέψn μας τnν ευωδιό του Κρίνου 
παιδιό που βγr'ικαμε απ' το φως κόποιας αυγr'ις 

στο μέτωπο με τnν σφραγίδα εκείνου. 

ΝΙΚΟΣ Ι<ΑΜΒγΣΗΣ 

από το nμερολόγιο 

(το όγγελμαφ τnς nμέρας) 1968 

Φωτεινή Μ. Πετρiδοu 




