
Ο Γηάλλεο θη’ ν Δξάθνλ 

Ο Γηάλλεο ν κνλόγηαλλεο θη’ ν κνλαρόλ ν Γηάλλεο  
ν Γηάλλεο επεπίξλημελ θαη ‘ο ζν πεγάδ’ επήγελ,  

ερηύπεζελ ηελ καζηξαπάλ, εγλέθηζελ ν ξδάθνλ,  

εμέβελ ξδάθνο άγγεινο θαη ζέι’ λα ηξώεη ηνλ Γηάλλελ,  
— Καιώο, θαιώο ην πξόγεκα κ’ θαιώο ην δεηιηλάξη κ’  

θαιώο ην ηξώγσ θη’ αγξππλώ θαη θείκαη θαη θνηκνύκαη.  
— Άθεο κε, ξδάθνλ, άθεο κε, άθ’ο κε θάλ πέλη’ εκέξεο  

άο πάγσ ‘ιέπσ ηνλ θύξε κ’, έξρνπκαη, ξδάθε θάκε  
Πήγελ ν Γηάλλεο θ’ έξγεςελ· ν ξδάθνλ εζεξέζελ,  

θη νπληάο ηεξεί ην πέξαλ θη αλ ν Γηάλλεο θαηαηβαίλεη.  
— Καιώο, θαιώο ην πξόγεκα κ’, θαιώο ην δειηλάξη κ’  

Καιώο ην ηξώγσ θη αγξππλώ θαη θείκαη θαη θνηκνύκαη.  
— Παξαθαιώ ζε, ξδάθε κνπ, άθο κε θάλ πέλη’ εκέξεο  

αο πάγ’ ειέπσ η’ αδέιθηα κ’, έξρνπκαη ξδάθε, θάκε.  
Πήγελ ν Γηάλλεο θ’ έξγεςελ η’ νθείδηλ εζεξέζελ,  

θη’ νπληάο ηεξεί ην πέξαλ θηαλ ν Γηάλλεο έρ‘ μάλ ‘θ έξηαη  
— Άθζη κε, ξδάθε, άθζη κε, ζεξίνλ πέλη’ ήκέξεο.  

Παξαθαιώ ζε ξδάθε κνπ, Θενύ παξαθαιίαο  

ζέισ λ’ ειέπσ ηα ράηαια κ’, δαηάρθνπκαη ηελ ρέξαλ  
αο πάγσ, μάτ ‘θη ζ’ αξγεύσ, ξπηά έξρνπκαη θάκε.  

Πήγελ ν Γηάλλεο θ’ έξγεςελ, ν ξδάθνλ εζεξέζελ,  
θη’ νληάο ηεξεί ην πέξαλ θηάλ ν Γηάλλεο θαηαβαίλεη,  

είρελ ηα ρέξηα η’πίζηαπξα, ηελ γνύιαλ θξεκαζκέλνλ  
θη’ άιι’ απνπίο ν θύξεο αη’ θηνπιίδ’ ηα γέλεηα η’ θ’ έξηαη  

θη’ άιι’ απνπίο ε κάλλα ηνπ θαηακαηνύηαη θ’ έξηαη  
‘ζ όιηο απνπίο ε θάιε ηνπ ρξπζή θαβαιαξέα  

ρξπζόλ κήινλ ‘ο ζν ρέξ’ αηο παίδεη θαη θαηαβαίλεη  
θαηαθαξδώλ’ ηνλ Γηάλλελ αηο θαη θνβεξίδ’ ηνλ ξδάθνλ.  

— Σόλ Θόο, ζόλ Θόο, λαη θόξαζνλ, ηα γνληθά ζ’ απόζελ;  
— Ο θύξε κ’ αζνύο νπξαλνύο, ε κάλλα κ’ αζά λέθηα,  

η’ αδέιθηα κ’ ζηξάθηλε θαη βξνληνύλ θ’ εγώ γξηιεύσ ξδάθνπο.  
— Καζώο πνπ ιεο, λαη θόξαζνλ, άκε απ’ όζελ έξζεο,  

αο έλ’ ν Γηάλλεο αδειθό κ’ ε θάιιηα ηνπ ε λύθε κ’  

ηνπ Γηάλλε ηα κηθξόηεξα αο είλ’ γπλαηθαδέιθηα κ’.  
 


