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Ἀνάγκη, ξεύρεις το, πολλὴ καὶ πόνος τσῆ τιμῆς μου
μ’ ἐφέρασι τὴν ἐλεεινὴ στὸ τέλος τσῆ ζωῆς μου˙
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κ’ ἐσύ, ἀνισῶς καὶ κάμωμα σὰν τοῦτο εἶχες γροικήσει,
πιστεύγω πώς, ὡς μάνα μου γλυκειά, εἶχες μ’ ἀμποδίσει,
κι ἀπόμενα παντοτινὸ ξόμπλι στὸν κόσμο, νένα,
μόνο τσῆ καταφρόνεσης ἡ κακομοίρα, ὀϊμένα.
Κι ἂν ἔναι καὶ δὲ σ’ ἔκραξα νὰ πιεῖς κ’ ἐσὺ ἀπ’ ἐκεῖνο,
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ἁποὺ κ’ ἐγὼ ἤπια, τό ’καμα γιὰ πλιὰ καλό μου, κρίνω,
ὄχι γιατὶ πολλὰ ἀκριβὴ δὲ μοῦ ’ναι ἡ συντροφιά σου,
γιατὶ οὐδὲ τὴν Παράδεισο δὲ χρήζω διχωστά σου,
μὰ γιατὶ, ὡς μάνα μου ἀκριβή, σὰν κύρης κι ἀδερφός μου
νὰ μὲ κηδέψεις πεθυμῶ, νά ’σαι εἰς τὸ θάνατό μου,
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καὶ μετὰ σὲ τὸν ἄθο μου σ’ τσῆ μάνας μου νὰ πάρεις,
γιατὶ θέλει ἔχει θύμηση παντοτινὴ ἔτοιας χάρης,
ἐσὺ νὰ τὴν παρηγορᾶς καὶ νὰ σταθεῖς σιμά τση
ἴδια ὡσὰ νά ’χα ζεῖ κ’ ἐγώ, πιστὴ καὶ φίλαινά τση˙
κι ὅλες οἱ κορασίδες μου μὲ τὴν παρηγοριά σου
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στὸ σκέπος κ’ εἰς τὸ θάρρος σου νὰ στέκουνται μετά σου,
ὣς τὸν καιρὸ ἁποὺ σᾶς φανεῖ πιτήδειος νὰ μπορεῖτε
στὴν Ἀφρικὴ νὰ στρέψετε, σ’ πλιὰ ἀνάπαψη νὰ ζῆτε.
Κι ὀγιὰ νὰ δώσω πάσα μιᾶς ὄρεξη νὰ θυμᾶστε
τσ’ ἀγάπης μου, τσὶ φορεσὲς ὅλες ἁπὄχω πιάστε
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κι ὅλα τὰ στολισίδια μου κι ὅ,τι ἄλλα ἡ κατοικιά μου
σφαλίζει πράματ’ ἀκριβά, ποὺ εἶναι χαρίσματά μου.
Παρακαλῶ σε μοναχάς, ὀγιὰ θαράπαψή μου,
τάξε μου, νένα μου ἀκριβή, τὰ θέλει ἡ ὄρεξή μου.
Ἄλλο νὰ πῶ δὲ λείπομαι, παρὰ νὰ σᾶς φιλήσω,
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γιατὶ θωρῶ τὸ πὼς ἁψὰ πάγω νὰ σᾶς ἀφήσω.
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