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Ὥσπου στὴν δάφνη φύλλον πρασινίζει
πάντα θέλει μ’ ἀξάφτειν τὸ λαμπρόν μου·
ὡς ὅπου ἡμέρα νὰ γλαμπρίση ὁ ἥλιος,
τὰ δάκρυα δὲν μοῦ λείβγουν ἀχ τὰ μμάτια·
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κι ὅνταν πιὸν νύχτα νὰ μὴν φέξουν τ’ ἄστρα,
τότες βιγλίζω τῆς ὑγειᾶς μου θάρος.
Μέσα καρδιά μου ἁντὰν τῆς ἔρτη θάρος
γοιὸν τὸ δεντρὸν τὸμ Μάρτην πρασινίζει
κι ὡς γοιὸν μὲ δίχα κάψα λάμπουν τ’ ἄστρα
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ἴτσου κ’ ἐμὲν θέλ’ εἶσταιν τὸ λαμπρόν μου,
ἂν ἔν καὶ νὰ μὲ δοῦν τὰ γλυκιὰ μμάτια
καὶ τὰ δικά μου σκιάσουσιν ὡς ἥλιος.
Κάποιοι λαλοῦσιν βλάφτει τους ὁ ἥλιος
κ’ ἐγὼ νὰ γιάνω ἀλλοῦ δὲν ἔχω θάρος·
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ἁντὰν δὲν δώση ὁ ἥλιος εἰς τὰ μμάτια
στὰ δάση τὸ δεντρὸν δὲν πρασινίζει·
’δ ἐμὲν παρκατεβαίννει τὸ λαμπρόν μου
ἂν μὲβ βουθήσουν οἱ πλανῆτες τ’ ἄστρα.
Ὡς γοιὸν μοναῦτα χάννουνται ὅλα τ’ ἄστρα
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εἰς ὅσον εἰς τὸν κόσμον λάμψη ὁ ἥλιος,
ἴτσου κ’ ἐμὲν δὲν λείβγει τὸ λαμπρόν μου
εἰς ὅσον νά ’ρτη ἀχ τὴν κυράμ μου θάρος·
κι ὡς δέντρον ἡ καρδιά μου πρασινίζει,
ὅνταν μὲ δοῦσιν τῆς κυρᾶς τὰ μμάτια.
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Ὥσπου νὰ μὲ βιγλοῦν τὰ γλυκιὰ μμάτια,
πάντα βιγλῶ τὸν οὐρανὸν μὲ τ’ ἄστρα·
ὥσπου στὸν κόσμον δέντρον πρασινίζει
κ’ ἐμὲν δὲν μὲ δροσίζει ὁ γλαμπρὸς ἥλιος
ποτέ μου δὲν θελώ ’χειν ἄλλον θάρος
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παρὰ νὰ μὲ φυράζη τὸ λαμπρόν μου.
Γλυκὺν καὶ δροσινὸν ἔν τὸ λαμπρόν μου
ὡς ὅπου νὰ βιγλῶ τὰ γλυκιὰ μμάτια
νὰ μὲ θωροῦν μὲ τὸ γλυκύν τους θάρος,
τότες ἔναι γιὰ μέναν ὅλα τ’ ἄστρα

35

τότ’ ἔναι δροσινὸς γιὰ μὲν ὁ ἥλιος·
ἐλπίζοντα καρδιά μου πρασινίζει,
ἂδ δὲν ’ναι πρασινίζει τὸ λαμπρόν μου
κι ὁ ἥλιος μοῦ διδεῖ βραστὸ στὰ μμάτια,
ἂν δὲν μὲ δοῦν τὰ δυ’ ἄστρα μὲ τὸ θάρος.
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