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Δίστιχα πόνου και ελπίδας 

1. Τζυρκά μ' αλιΊθκια στέρεψεν ο Κεφαλόβρυαος αου; 

να μnν πλnασεις, να μεν πονεfς, 

τζι ο κόσμος σου παλ' εν να 'ρτει, 

πίσω στn γn τnν πατρικn 

να αγάψει με τα σιέρκα του, και να βρει το νερό σου. 

2. Πέφτω τn νύχταν τζι εν σιούν οι πόνοι στο κορμί μου, 

που τον τζιαιρό που έχασα, Τζυρκά μου, τnν πnγn σου, 

νώθω πυρούμενον λαμπρόν, 

τα μέσα μου να κατατρώ, να κρούζει το βλαντζίν μου. 

3. Πέφτω τnννύκταντζι εν σιούνοι πόνοι στο κορμί μου, 

γιοτ' έχασα τnν αγκαλιά, 

τπν μυρωδάτnν σου Τζυρκά, 

τζι εν να μου φύει το μυαλό που μες στnντζεφαλιlv μου. 

4. Τζυρκά μου, εν μπορώ να ζιω, άλλον πκιον μακρυά σου, 

τζι αν εν n στράτα αγκαθθερn, 
με του Θεού τn δύνα μn, πάλ; εν νάρτω κοντά σου. 

5. Πού έσιει δρόμο να θκιαβώ, στρατί να παρπατr'Ίσω, 

νάρτω στ' αγκάλια σου, Τζυρκά, τζι ευτύς ας ξεψυσιnσω 

6. Πού έσιει δρόμο να δκαβώ, στρατί να παρπατnσω, 

να' ρτω στ' αγκάλια σου, Γζυρκά, τζ1 ευτύς ας ξεψυσιnσω. 

7. Πικροδκια βαίνει ο τζαιρός, Τζυρκά μου, μακρυά σου 

στρώσε τπ στράτα σου μ' αθθQύς, να ξαναρτώ κοντά σου. 

8. Μα ράθnκαν τα κάλλn σου, Τζυρκά, τζι οι αρκοντιές σου 

όντας εφύαν μακρυά, οι νιοί τζι οι κοπελλιές σου. 

9. Αβάσταχτοςενοκαμός, μακρά πουσαιΤζυρκά μου, 

να τον aντέξω εν μπορώ, χάννω τα λογικά μου. 

10. Καμός βαρύς n προσφυγιά, πλακώννει τn ψυσιr'Ίν μου, 
σαράτζιν ενφαρματζιερόν, σκοτώννει τnν ζωnν μου. 

11. Στερέψασιντωναμμαθκιών, που τρέχαν, οι φουντάνες, 

τζιαι λαχταρώ ν' ακούσω πκιόν, του γυρισμού καμπάνες. 

12. Βαρύς ο πόνος τζι ο καμός, που νιώθω στnν καρκιάν μου, 

σαν το σαράτζιν κατατρώ, μέσα τα σωθικά μου. 

13. Αν το'ξερεν π μάνα μου, ποπέ εν θα με' γένναν, 

πως εν να πιώ τόσους καμούς, σαν πρόσφυγας στα ξένα, 

14. Αν το 'ξερεν n μάνα μου, ελάλεν το τ ζ οι τζιείνn, 
πως ο καμός τnς προσφυγιάς ενφλοερόν καμίνι. 

15. Αν τα'ξερεν n μάνα μου, τnς προσφυγιάς τα πάθn, 
κοντά μου έθεν να στραφεί, φευκάτn που τον Άδn, 

16. Χωρκόν μου εν μπορώ να ζιώ άλλοτζαιρό μακρυά σου, 

τζι ας εν n στράτα αγκαθθερn, πάλ' εν να' ρ τω κοντά σου. 
17. Π πέφτω τn νύχτα τζι εν καμμώ, κλώθουμαι στο κρεββάτι, 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ 

σαν:rοπαιξούμενοθερκόν, Γ. ΚΟΚΗ 




