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Όντιες που ήθε1 να με διείς και καλημέρα να μου πεις
μούλεες2 τι έχεις πολλά χρόνια στη μπλάτη ζου βαριά
και θέεις να ξαλαφρουθείς, να φύγεις να ξεκουραστείς
μα ο Αη Μιχάλης ζε ξεχνά και από σένα δε μπερνά.
Εεε θεία Μιλτιάδαινα κυρά Οικονομάκαινα
παραπονιόσου ταχτικά τ΄ έχει ξεχάσει από πα3
ναρθεί να ζε επισκεφτεί και καλημέρα να ζου πει
ο Αρχάγγελλος με το σπαθί για να ζου πάρει τη μπψυχή.
Και ζούλεα4 μη βιάζεσαι και μη στενοχουρεύεσαι
θαρθεί εκείνος να ζευρεί και καλησπέρα να ζου πεί
και θα ζε πάρει αγκαλιά να ζε πετάξει στα ψηλά
το Μιλτιάδη ζου ναυρείς καθόλου μην ανησυχείς.
Και μου απάντας τι μπορεί στο δρόμο του νάχει χαθεί
κι αφού το δρόμο του έχασε τη μπόρτα μου εξέχασε
και στα ενενήντα τέσσερα παένου με τα τέσσερα
για κείνο και ανησυχού τίλογου πλο να πορευτού.
Άδικα ανησύχησες τον Άη Μιχάλη εξύπνησες
και ήρθε μία βραδυνή και μέρα που ήτα γιορτινή.
Πέτρου και Παύλου ανήμερα κι έφυγες απ΄ τα εφήμερα
κι ο Αη Πέτρος ανοιχτά τη μπόρτα θα ντη νεκρατά.
Οι άγιοι αποφασίσανε αφού εσυφωνήσανε
να πάεις δίχως πλιερουμή σε θέση πόναι γιαλεχτή
λευκό το διαβατήριο και δίχως εισητήριο
και όλοι ζου οι συγγενείς πλιερούσασι φόρο τιμής.
Παιδία κόρες και γαμπροί μπήκασι όλοι στη γραμμή
να ζ΄ αποχαιρετίσουσι λουλούδια να ζ΄ αφήκουσι
και να ζου πούσι5 στο καλό με το αντίο το στερνό
όπως κι έγω θα ευκηθού να πάεις στα χέρια του Θεού.
Ήσουνα μία γριά καλή και με λυπεί παρα πολύ
που όξου δε θα ξαναβγείς τη γκαλημέρα να μου πεις
μ΄ απο την άλλη τη μεριά ζου εύκομαι από καρδιά
στο χούμα που θ΄ αποθηστείς6 με πούμπουλα7 να σκεπαστείς.
Πέτρος Κασιδόκωστας - Ασπαλαθρός
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