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Γεωργία Κούρλα  
 

 

 

 

Από τα σήμερις κι  ομπρός ας με βοθήσει ο Θεός 

νάχου κουράγιο να μπορού το σπίτι μας να ντο κρατού 

να μεγαλούσου το παιδί  και να ζου μοιάζει στη ντιμή 

άντρας να γίνει δυνατός να ντο νε σκιάζετ΄ ο οχτρός. 
 

Το αρφανό όντιες αντρωθεί τότες χαλάλι θε να πεί 

πόχε πατέρα με τιμή κι ήτα στη μπρώτη τη γραμμή 

που έπεσε ηρωικά για πάτρια ιδανικά 

και θ΄ αγκλουθήσει το στρατό να πάρει και το γδικιωμό
1
. 

 

Μα κι  όντιες κάποιο παιδί ήτα καιρός να στρατευτεί 

τότες η μούσα θάλεε προτρεπτικά δε θα κλαιε 

να πάεις παιδί μου στο καλό να πολεμήσεις τον οχτρό 

μαζί με άλλους συγγενείς κι  αντρείος γιέ μου να φανείς. 
 

Όλα τα Ελληνόπουλα μα εσείς τα Μανιατόπουλα 

που θάστε στη μπρώτη γραμμή να πολεμάτε με ορμή 

να μη λιγοψυχίσετε άξια να συνεχίσετε 

την ιστορία που τιμά το  Λεωνίδα βασιλιά. 
 

Επά γίνεται φανερό το πόσο ήτα ιερό 

να πάει ο γιός να πολεμά και τη μΠατρίδα να τιμά 

η μάνα δώνει την ευκή σα ντη μπαλαία εποχή 

πάενο γιέ μου στο καλό και μη σκιαχτείς μπρός στον οχτρό. 
 

Και γω σα μάνα αμαρτωλή θα κάμου λέου προσευχή 

να ζε φυλάει ο Θεός στο σπίτι μας ναρθείς γερός 

ναρθείτε πίζου νικητές και με τι(ς) πρέπουσες τιμές 

και ντουφεκιά πολεμική να μη ματά αγροικηθεί. 
 

Μα  αν ήτα κάποιος άσωτος κι απ΄το κρεββάτι άρρωστος 

το  εισητήριο γύρεψε να φύγει και ταξιδεψε 

τότες η μούσα θ΄ ακουστεί χαιρέκακα για να ντου πει 

τι έπαθε πολύ καλά γιατί δεν είχε κα μυαλά. 
 

Όλοι ζε αρμουνεύασι
2
 για το καλό ζου ελέασι 

να κόψεις ζάρια και χαρτιά, γυναίκες και βαρειά πιοτά 

νάρχεσαι σπίτι ζου νωρίς τι κάποια νύχτα θα βρεθείς 

χράχιος
3
 στο δρόμο να βρωμάς με τα μυαλά που κουβαλάς. 

 

                                                           
εκδίκηση 
2 συμβούλευαν 
3 Ψόφιος, πεθαμένος 


