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Χιχρi}τε, χα\ ιΧριίζοψ.ε, ιΧδέρψ!ιχ, fλΕς 'στο Βώλο, 

Κ1' έοώ ι'λυχε1ιΧ '~ηfλέpωσε lλευθεp,lιΧς 'ήμ.έp~ ••• 
Άπιίνω 'στιΧ χατcfρτ2ιχ σιχς χιχ\ 'στο βιχτrόρι 8'λο 

Έλ'ληνιχ.η στηλώ~ε.τε :ιtl' Έιιλέζιχη πιχντ1έριz. 

οι Τοuρχοι παν 'crτo ό1ιίΕ)ολο χωρ\ς νιΧ pίξουν crμ.πriρo, 

ΈπιίτΥjιJιχ ε!ς τη α-τερ1ιΧ •.• παντοϋ μ.πιίι-ι-! μ.πούμ.! χιχι 
[ τριίχ~ις_. 

Πιχντοϋ ζωή χα.\ κίν't)αtς χα\ χοαι-ι-οχιχλcχαlιΧ, 

ΤιΧ φέα1ιχ πλ'ημ.μυρίζουνε τοuς όρόι-ι-οuς χιχί ~ βρcίχαιι;, 

Κ α\ τ~ ς χα μ. π&νιχις της βαρεί 'ή μ.ίcχ Έ:ιαλ't)ιJlιΧ. 

Βλέπω άψίόες ιuρω μ.οu, χονχιίρόιχις, λευθεp!ιχtι;, 

Μup11ίνcχις, όιίψνι:ιιζ, ΓλιΧδιJτωνιχ εlί; δλcχις ιτ~ς μεp].αttς. 

Λοιπον πιχντ1έpιχις 'στιΧ 'ψηλιΧ, πιχνt2έριχις 'στο ιpouιcfpo. Μ' , ~ , , , , ... , ~ , 
~ ε τιχ 'lt/XtOl~ στην ~jX/ZΛ,l/Z jUνΙΧtιtες fλΙΧUpομ.ιzνναttς 

Ncf! Νι:Χ! χιχί lνιχ Τούρχιχο βιχπ6ρι 'ι1το λιμ.cfνι, 

ΜιΧ μ.Υ) φο()ασθε 'tίποτιχ, 'tpιχ~aτε μέ άέριχ, 

Ε'ίνιχι έόώ ό Χcfμ.λεu, χιχί 'tou'to μ.όνο φθ&νει, 
Κ1' ιΧν μ.ίιχ λέξι μ.~:; ε!ποίίν 'touς χ6()ει πέριχ πέρα. • 
.. Εμ.πpος λοιπον, r1'1j~tώaε'tε παν'tlέpαις jlιi jEtνcfη, 
ΝιΧ 'μ.ποuμ.ε fλlιΧ ψοριΧ χι' lfλείς 'crτou Μουχα.ιι-Ε.'t το μ.ιίτι. 

Κυττcfζουν 'όω, χυττcfζουν 'χεί μ.έ άνοιχτο το crτόμ.ιz, 

Άχοuνε νιΧ crημ.cχίναuνε τi)ς λεuθερ1ιiι; χαιμ.πcfναις. 

Καί βcfφεται 'ή οψι τοv~ μ.έ τi}ς χαρ~ς το χρώμ.αt. 
Κάθε χωρ2ο χατέ~ηχε δλόχα.ρο 'στην πόλι, 

Κα.~ ~ χωρ2ιΧtιcrαιις ιpopouν το τrj,o χcχλο ψιχχ1όλι. 

Μαζί τους Χ!' ή ιερόντιιJΟttς, μ.αζί ~ους χcι\ οί ιέpοι. 

Ε!ς ολους ζουιραφίζεται 'ή ζωντανΥ) χιχριΧ, 
.. Ολος δ χόαμο:ις ατέχετιχι ολόρθος 'crτo βαπόρι 

'Εχεϊνο το δλόόροcrο τi)ς λευθερ!ιΧς ιΧjέρι 
Ncf ! δίπλα. ιιας το Πήλιον fλΕ ολοι τιΧ χωρ1ά, ~ ~ Γ 'Στ' ά.ούνατα ποοιΧρ1ιχ -των lχάριαε φτερcf. . 
Ό ., Α γιος Λιχuρέντ~ος, χοντιΧ 'tό Κ α τ οχ ώρι, β Τοuς λέτrεις χιχί τοuς χ ιχ(ρεααι ••• ciπo ψωτ2ιi ιεμ.rίτοι 
Ό 'Ά'i Γε1ώpι'1J:; άπ' έοώ, lχεί ή Πορταρ1ci. , . 
ΜιΧ νιi xi ή Μιχχρυνίταιχ (J-ΙΧς ••. στιχθi)tε νιΧ 'tΥ)ν 'δω, 
Νομ.ίζω πώς '<t't'oU:; βpcfχόuς της ιΧ~cfιJταχ'tος 'Ιt't)OW. 

""'Ω Μιχχρυνί'tσιχ, at θωρώ (J-E ιiνοιχτa τό ατόι-ι-ιχ, 

κ , " , 'λ ~λ ' ~l .. , ' ~ , 1 α. ν π ε ντε χα ους αουο ε ρους Qf.V ει χ α στα ποοιχp].ΙΧ, 

eε νιΧ πcχτοuαιχ 11τερωτος το ιiγι6 σου χωιι-cχ, -
nou !~-' ιχfιι-α. το ΠΟ'tίσανε άψράτιχ πιχλλ'1jΧtΧρ1tχ• 
ΤριχγοuΟ'tj(J-ένο μ.οu χωρ,lο, 'tO ονψιί σοu λέω, 
Κιχ\ ή χι:ιρCJ.cΧ μ.οu σχίζε'tιχι κιχ\ μοδρχε'tιχt νιΧ κλαίω. · 

.. Eau την lπανι:Χατιχαι lτίμ.'t)αες, χιχuι-ι-έν'η, 
'Έαu χcχί 't~ν ιiτίfJιιχιJες 'ατ-1) fλcXΧ.'1J croυ έχείνη, 

.ΜιΧ ο, τι xcx\ &ν lχαμ.ει; θιΧ Ύjσcχι όοξιχιJ[J-έV't) • • • 
Το cχfμ.ιχ ποϋ σ' iπό'tιαε τ~ν άτψίιχ σ6ύνει. 

~Ε! 8λaι π1ιΧ &ς ξεχασθοϋν, χα\ fλcx, 'λευθερ1«, 

Ν& 'όοuνε xcx\ τ' ciδέρφ2α μ.ας όλί1η ςιχστερJ.ιί. 

Ά πανω. 'ατ~ς πιχντ,lέpαις μ. ας χιχριpόνουνε το μ.ιΧτι. 

τ , . , "λ ζ ' , ' ' .~ ~ 
ετοιιχ η(J-ερα 'to πι ιχν τcχ μ.ιχ ·ι.ια τους νιχ οουνε ; 

Πώς ε'ίναι ΠJ.tX lλεύθερι:ι άχόμ.'t) όέν πιιJτεύοuν, 

rla gνιχ δvειρο ιλuχο ιiχ.όιι-η το θιχpροuvε ••• 
Σuνείθιαα.ν οί όύι1τυχοι 'tον Τοuρχο νιΧ δουλεύουν. 

Ε'ίνα.t ιλυ~tεlά 'ή λεuθερ].ά Ύla. QΠO,!OV όεν τΥ)ν ςιρει, 

"'Ή μΕ. το δίaχο lρχε~ιχι η ι-ι-Ε. απαθί 'στο χέρι. 

Ζητ1ιίνιχ η λε()έντισιχ ό σχλιίSος την Ύ!ορτcίζει, 

Το χέρι οπου αίδεριχ ιrou lαπααε βάρε2ιΧ, 
Με χiλ1ιχ δυο ιpιλ~μ.ατιχ δ crxλcf6oς το ιJχεπιΧζει· 

ΔΕ.ν βλέπει άλλο τίποτ~ πιχριΧ lλεuθεp1ιΧ • 
Φθcίνει νιΧ lx.!l ονομ.cχ, νιΧ lχ!l χα\ πατρίδιχ, 

Κιχ\ ολοι; ιέλοlCΧ χα.\ χιχριχίι; σχορπif τ~ν άλυααίόιχ. 

Μ ' , I Ν 1! r ' - , r , έ ~ ΆλλιΧ ένθοucrιιΧσ6'1)Χ~ παριi πολu νομ.ίζω, 
ιχ νιχ . ι-ι-ου ψχοντιχι a'to νου Χ}. οι χρονοι μ.cι.; χεινοι, , , , , ~ , ~ 

π - , , ζ J. "Α , 1 6 , ~~ Κι;ιι νιχ ιι-ε αυγχωρ't)aετε, χpυcrot ι-ι-οu Α6'1jνcχιοι, 
ou αχορπι ε ., μ. u ν cx τους c. νιχc.uι; παρ~οες, .,. . , ~ , 

"'Ο , 11
6 

, λ , , Α ν πιχλι '(1« έλευθεp1ιχι.; χα\ δόξιχις αιχλ1cχpιζω, 
ποΙJ το c. νος η τανε πο εμ.ιχο χcχμ.ινι, ~ ~, -

κ \ 1! , 1! \ ·~ ·ο Βώλος, το -.Μή x~νECJIXt», χοι\ ή -τtιχρcίτιχ mτιχίεc. 
cc~ ΙJ.νω )tct'tω c.τρεχαν τριχνο~ πετcrωμ.α.τιχοες. , , , , _ τ 

L'- 'θ , .~, , 'Αλ, Π , Μιιz πιχνηερcι μ.οναχιz έμ.πρός μ.οu αιχν lόω, 
ΌU(J-η 't)Χα χcχι τuν γνωιJτον εχοΎ ~ ν ιχ 1 2 ω τ ο u, , - , , 
κ , !! , ! έ , t , θ' ~ , ~ ΕUθuς lνθοuσιαtζομ.α.ι, χα\ α.λλαt τρcιγοuδω. 

1 c.νιχ χον!ιχΧ ιpωνar.ι..α. ευ υι; 'tου χα.ι-ι-cχροτοu • 

• 
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r'. I Μ~ν τρώτε 'ατιΧ χαφιiα.?,α cτας τcΣ ζηλεuτι.i aqc:; νε.?,rίτcι,. 

-'Ιδού τι% lξαπτέρΙΙγα, lόou χαi. δ Δεcτπόtης Έμετς lόώ lpχόμαιcττε "ciν ιiόελφο!. χα\ φίλοι, 
Μέ τήν χανδuλανι.iφτηαα xctί τον χανόuλανι.iφ't'η Κ.1' ορχο βαρv cτciς χι:ίνοuμ.ε 'α-rήν ιiγγου~οcταλrίτιχ 
Nci! χ1' ot πιχππrίοει; γύρω τοu, ιiλλci παππιΧόει; π;ώτ-ης, 'Πώ; όέν θέ vιΧ προσGιΧλλοuμε την '"fψ'r)λi) σαι; Πύλη. 

, β ι • • ι ,,. - , 'Ώ ! ναί! &φijιrτε με νιi 'μπω 'ατοσ χαρεμtοu τή cτιΧλc Του:; λεπειι; χαι το ματι του:; νομιι.ειι; πως ιiατριχφτει. , , , , , , - , · , • 
-"Ολοι 'ντυμένοι χι:ίτιχιrπριχ βαατοϋνε. εlι; τι% χέρ1ιχ Κ,! αμ.εcτωι; τιχ παπουτσ,?.« μοιJ τιiφινω εlι; '>'η αχ«λιχ. 

Λαμπι:ίόει;, Εόαγγέλια, ψαλτήp.?,α χα\ τριχέp!«· 

Nci ! τιl χορίτιr.1α ιrσU αχολε2οu με ~απρα χα!. ΎιχλιΧζ!α, 
'Στιl τρuφεροc χερrίχ.?,« των α-ηχ.όνοuνε μποuχέ-tιχ, 

Κοντι.i των χ} ή όιχcτχciλισιχ "(ψι.iτ-η ιiτtο νιΧζ2ιχ, 

Ποσ λέι; χα\ ~1νcιι l'tοιμ-η ν' ιΧνι:ίψ!l cτιiν p ο u χ t τ cι. 
Nci Ι χ.οιi. ..( ιi"(όp.l« ••• σ:τέχ.ον'tι:ιι 'ατο τtλιΧϊ ντροπαλιΧ, 

1\2' ο όιΧαχιχλος ιiιr~ρονομεί χα!. βλέπει 'στιi ψηλιΧ. 

Nci! Κ,!' οί έGparoι ιΧτt' lοώ μ.ε εtlιi 'ψη'"λ~ 'lt ιχ ν'>.! έ ~ oc, 
Μι% νιΧ ! χα\ ό 'PaGGϊvoι; -rων μ.ε ' φριΧχο χα\ χονχιΧpδιχ, 

Με π6ζιχ όιτt'λω!J-α.τιχ.ή μ«ι; cτχίζει τον ά.έροc, 

·Kcxt το 'ψηλο χιχπ,τέλο τοu φωνιiζει cτ' δλcuι; σ:βcfροα » . 

ΕΙς τιi-ς ~Αθήναις lλθετε, tiγαmιτε ΨιχεSτνε, 

~at\ όιπλωμά:;ης ιrιiν χιχ\ σιi~ χ1' ό Βλι.iχοι; δΕ:ν θ« ήνι:ιι. 

'Ιόοv χσι!. οί 'Α-;cτίγγιχνοι, σωστοί xoaμ.o1toλr-rαtι ! 
Bcxaτoϋv 1tιχνt1έpιχ χιχ\ cιύτο.'\., vτιχοϋλι ~οι\ ζοuρ;ιιi 

~Ω Άθηνα.rοι, f1tpεπε χαi. σιίς νcΧ ιrο\ιι; loi'jτε, . 

r.lιi τούτοuι; μ.όνο ή ζωή ιiςένοιcισ't'η περν4. 
rla νίχαιι; χα\ "(lιi λεuθεριιχϊς δεν δίνουνε πεν'trίρ,cι, 

Μόνο νιl 1pφν, νιi πίνουνε, χ2' ~ όόζι:ιιι; &ριχ μ.ιίροc. 

' " • ~ ' θ'λ ~· ~ •Υ -llo1oς ειναι ο οεcτποτης των χι:ι ο ου οεν -rouς νο.ιιχ~,ει, 

'ΕGρcχίοι;, Τοuρχοι; η 'Ρωμ.!lοι;, το tΟιο το lχoΙJv, 
r.:ι.ci τιηαννία 'ατή.ν χαρό,!ιi όεν βι:ίζοuνε μcχρciζι, 
Kcxl. με νταοuλι χιχ\. ζοuρνfί. έμ.τtpος εlι; ολοuς -τρέχουν. 

Θιχρρω τtώι; οί Ά-rcτίγγανοι τοσ Κοuμ.οuνόοίιροu 'μ.ο1ιΧζοuν, 

Καθωι; έχείνος, χιχ\ οcύ-ι:ο\. 1tολιτιχή άλλιΧζοuν. 

Τοϋρχος χιχνε\ι; δεν φιχίνε"tαι fι Μπέ-ηι; με; 'στο δρόμο, 

Καί οδτε μ.?.ιi Χιχνοόμ.ισιχ ιiφρciτ-η περπι:ι-rεί, 

Μέσα 'σ-rο Κι:ίατρο 'χλείατηχcιν !ι ιi.μ.οιρι:ιιι; με -τρόμ.ο, 

ΣιΧν ιΧχοuαιχν 1tώς lρχον-ι:ιχι Ψωμ.αίϊχ.οι στρcχτοί. 

~ ΑλλιΧ "(.!οι τ\, Χcινούt~οtcτιχιι;, 'a"to ΚιΧστρο νιi χλεισθ'ij'tε; 

~Ελciτε 'tήν παρciτιχ μιχς χα\ αεί; νιi -;.ην ίοijτε. 

Ό ούρανοι; ιΧρχίνιcrε νιi "(λvχοξαιrτερών!), 

Κ1' δ ήλ1οι; χύνεται παντοσ χαt τιΧ βοuνιi χρuιrόvει. 

Nci! νιΧ I πρ~ιΧλλει δ στρατός ! ιΧχούω τj1ι; τρομ.πέ'tαιι;~ 
Καί 'μέρα βλέπω "(ύpω μ.οt.ι νci πέφτου-νε pοuχέ'tαιι;. 

Νταούλ,?.ιχ, ζήτω, μ.oucrιxcxrι; βοu{(οuν μέι; 'σ't' ιχύτ!ιΧ μ.οο,. 

fuνcxrx.ει;, ιi.νόρει;, Υ.αι\ πcχιό2ci ξιχπλόvονται 'μ.προ~τιΧ μου,.. 

Κ2' ιΧπο χεφι.iλ1α σύννεφΙJe τtλαχ.όvοuν ολοέν«, 

Σχ.οuντώ, σχοuντε1<ιvμαι, απρώχνομ.rχ.ι X(Xi. τιi.χω 'σαy 
[χ cχμ.ένιχ. 

ΣημΘtίαιι; ξεόιπλόνοντιχι, τι% άλογοι tiφρίζουν, 

'Ι;Ι βρtίχαιι; χψοιτίζοu.νε, Cit ΎΘtlδαcροι "(Χ«ρίζοvν, 
Ά -:αίγγιχνο,, Τcτιφούτηοει; χαί 'Έλλην ε~ 1t«'tΕ!οϋντιιt, 

Τιi φέσ1α χομμιχ-:1ιΧζον'tαt χα.\ χατιi γi}ι; χ1..•λ;ι.οuντιχt, 

Καί 'cττcί χεφcίλ1« όένο.νται μ.ιχν-rύλ1ιχ χιχi. πετσίτι:ιιι; ••• 

Nci ! τοv cτ'tp«'t(ju έφ.θιiαανε ~ πpώτοιις μτtιχ"(ιον.ί'tιχις~ 

Κ1' δ Σοϋτσος μ.ας έπciτ'r)αε -ι:ο cτχλcχGωμένο χώμ.« 

ΜΕ: !νσ. Φαναρ1ώτιχο χαμό"(ελο 'στο crτόμιι, 

Κιχ\ δ λεSέν'tης -ι: ου χιχριiι; μ~αcτ~ τιi χ cχλινcΧΡ.!«, 

Κ2' άνοίγεται βcχθοi 'ή Ύii 'ατιΧ πρώτcι τοu 1tοόιΧp!ΙΧ· 
Τιi ζ'ήτω -rώρα ιivτ'r)χoQv ιi1tιΧνω 'ατιΧ ούρι:ίν,1«, 

κ \ ~~ , λ , \ ' ' 
σ. οος τοv χοιτιχχεφιχ α ατοuι; ατραιτηγοuι; ιrτεφοcν,1ιι~ 

'Εόώ χ1' lxεr ώσιlν βροχή χοι-rρcιιc.uλοσν λοuλοuο.:ι.ιι, 
Φωνιχrι;, πιχτi)μ.ατα, βοή, lλεuθερ.lιiι; τpcι-rούδ.:ι.α, 
'Αρχίζουν τών πcι-τtπάοων μοις νci τρέχουνε~ γλώασιχις~ 
Ψοιλμ.ο& χι:ιί ΕύrtΎ"(έλιοc χοι!. προσφωνήσεις "tόcτιχιι;. 

Μ1ιl φcσχτα ιΧρπι:ιξιχ χ.:ι.' tγω Βολ.1ώτιχιχ στρσιγι.iλ.:ι.Q(, 

Κιχ\ μονομ2ιi -rιi lρριςcι cτt ατρcι-rηγών χεφciλ;ι.ι:ι. 

Άχόμ-η έ'ρχε-τ:ι:ιι cτ-rριχ-ι:ος .• 1tώ! πω I χα\ τί θιi γtν!l! 
Εlς το χεφιΧλι χσνενο; ι;ο φέσι οέv θιi μ.είν!J· 
Πώς θέλω 'to χαπτtέλο μ.οu νιi pίξω 'στον ιiέρα.! 
Μιi πι:ίλι ιiξεαχοvφω-ςοι; νιi έ'λθω αύ-rοσ πέριχ; 

'Απο γαλ6ν1ιχ χα\ στtαθ1ci έ"(έμ.ισιχν οί δρόμοι ! . 
, , 'λ ι ~ ' t: ' Ζ-η'tω χιχι 1tα ι • • pχον-rcιι, ποιιό1,α, ot νοcτο)ιομ.οι. 

Τιμ.η χcι\ 'cττιl μ.ouλciρ.l« -;ων, μιl έ'χοuν -;έ-rο1ο χά."λc~ 
Ποu νιi cτηχώιrοuv όέν ·μ.ποροuν ιiπciνω -;ό χεφιΧλι, 
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r.lιi νιi μιΧς χαιρε-tήσοuνε αιiν στρα-rη-γοί Χ.!' έχείνιχ ••• 'AνrHiouν -πολυέλαιοι, ά.νά.εοuν μανουάλ1ιχ, 
Τιi lxaμ' δπερ'ήφιχνιχ -ro χρίιο χιχι 'ή πείν«. 'Α νά~οuν μούριχις χιχi. ιxu-rlι:l:, ά:νά6ουν χιχί χεφάλ,lιχ, 

"Ερχον-rcιι Χ.!' 8λο έρχον-rιχι, χιχί μ..!ιi ά.νδρογυνιχίχιχ, Άνά6οuν χιχi. -rιi φρά.-γχιχιχ, ά:νά.εει χιχi. 'ή βράχιχ, 

"Από -rou 'Ρ-ήγα το χωρ1ο, ποϋ lχιχνε "(.lιi όέχιχ, Ά νά6ει κ.( 'ή ά.μάτωτη τοϋ Σούτσου σιχχαρά:χcχ, 
Με τΥ) CJΥ)μαίιχ -rών Φερών 'στο σιόΕρένlοlχέρι ΆνάSει γη χαi. οuρανος, Κ).' 'ή θάλιχσσιχ ά:νιίeει, 

Πετε1έτιχc μ.1« χα\ χά.νετιχι ά.νά.μεσιχ 'στ' ά:σχέρι, 'Α νά.6οuν χ,1' οί έλεύθεροι, ά:νά6οuνε χ.1' ot σχλά:6eιι. 
Κιχί βλέπω γύρω της παιό1ι:Ι:, r•Jναίχες, ιΧνόρες, γέρους .• Π:χντοσ ψωτ1ι:Ι: χιχ! μποuμπερη χιχι μπόλικα φι-rύλ.1ιχ,. 

"~'Ω σείς οί σχλά~οι, δόσετε α' !μιΧς -rou~ έλεuθέροuς Κ1' ά.ρσενιχών χα.\ θΥJλυχών ά.νά6οuν 'tcX χαντύλ.1ιχ. 
Μ,!ιi απίθιχ ένθοuαιαcψοσ ά:π' τιi 'όιχά. σιχς στ'ήθε1ιχ· 'Αλλ' ομως μ.Υ)ν τρομcίζετε, χα!. το 'διχό μα.ς χρcίτο'-

Σείς μόνοι την έλεuθερ1c% τΥ)ν νο.1όθετε 'ατ' ά.λήθειιχ, Μοϋ φαίνετ' ά.παρc:iλλιχχ-rο τοϋ Μωuση 'ή βάτος. 

~Ενψ έμ.εί; οί χλ«ιJιχοΙ, οί έλεuθερωμένοι, Ώ.,.ιiν κ.1' lμίiι; -rouς "'Ελλψας έχιχίετο xi lχείνη, 
Παντοϋ χιχ\ πιίντcι εrιι-αστε αιΧν χρuολο-γΥ)μένοι. Χωρίς χιχθbλοu vιi χα!} χαί α-rάχτη ν' ά.πομεiν!)· 
Μά. 'χεϊ ποϋ lλεγα. σ.ίιτci, το pεuμιχ μΕ: άρπάζει, Έοώ pοuχέτcιις χιχ(οντσ.ι χα.'t πσ.ρσ.πέρσ. μ.ύλοι •.• 
Krtl. 'μπρούμ.Υ)τιχ ψαρδu πλατu 'στο χωμιχ μΕ: τινcίζει. Ποu εΊναι τώρα. ν.Χ τι:Ι: 'δ!} ή ·rψΥJλΥ} ή ΠύλΥJ ! 
Μοσ φεύ-γουνε κα.ί τιΧ -γυαλ1.Χ, μσ.ζ\. και το χαππέλο, Σκάσε, Χαμlτ, 'στιi πήραμε χωρlς fλl.X στάλιχ αCμα, 
Κα!. των προ-γόνων ψίληαα τi) -γη χωρίς νι:Ι: θέλω. Καί -rώρα θιi τό χcίψοuιι-ε, λοιπον φωτ,1ιi 'ιJτο Στέμμα. 
"Ε ι ' ' 20 ' I ~λ ο ' κ ' ' ι ' ~ ' . ' ~ ' 'λ . το'tε τt,!ιχ f. uμωσα, χα~ ο οι; υμωμενος «t να • το .-τειι-μα κ«ιετιχι .•• ΖΥ)τω, ά.οερψ1ιχ, πα ι, 

Κα.'!. .Χ ό.1αSόλου έστειλα. χcι-rιίλΥ)ψι )t.α\ -γένος. Κα\ ιΧς χα.οuνε -γρήγορα. χ.1' οί μ~λQι μας οί ιΧλλοι. 

Τί τοuς ψυλίiτε ; οόσετε φωτ2ιΧ και εl; έχε(νQuς, 
:zτ•. ΜΥ) ψσ.ίνεσθε τσιψQύτΥ)όες .ιeαί σείι; σ.Χν 'tQUς 'PαGGίvouς • . 

"Ε6ρcχίοι χα!. 'Α τσίηcχνοι χαi. "'Ελληνες σχορπε1οϋνται, Νά: ! Νά ! κ.1' οί μύλοι καίονται, χαί β-γάζουν ε ά.ιJτέpιιχ 
Καί δλοc ά.-γχαλ1ιiζονται, χ1' ά.-γχαλιαστ.Χ ιptλlQuντcxι. Γcχλά~cχ, &σπρcχ, χόχχινcχ, κ1' είιθuς χτuποϋν τ.Χ χέρ).rι, 
Κ1' έ-γΟ> γυρεύω μ.άγQuλο κανένα. νι:Ι: ιpιλή'ϊω, Κα\ β-γαίνουν ά.π' τCι στόιι.ατrι μ1.Χ πιθcχμΎ) ~ -γλώσαα.ις .... 
Mci ποuθενιΧ δΕ:ν €-ruχε μ.1ιi Τοuρχσ. ν' ιiπαντήσω. Τώρα. θιi πέσουν !Jοονομ1.Χ pουχέταις πενταχόσα.ις. 
~ο ιJχλά6ο; χ1' δ έλεύθερος ΠΥJ"(αίvει ν« -γλεvτίσ-n· Κριiχ, χροuχ,φοuσσ,φίσσ, έπέταςcιιν χα\ πaνε 'στον ιiέριχ ,. 
'Ελευθερ.1~ &ι ν €ρχεται χωρ~ς -γερο μ.εθuΙJι. 'Όλοι; δ Κόσμος ~λα~'fε χαί έ-γινε ήμέρcχ. 
~Αρν1ιi 'στ~ς σού6λαις ψήνονται και ό1αλεχ-r.Χ μοσχάρ~α, 'Άιντε, ΒQλ.1ωταις, χά.ψ•ετο, χα\. lχοuιι.ε είρήνη, 
Νά. ψίiνε τ~σ -γενναίου μcχς στρcχτοσ 'tιi παλλΥ)χάρ.1α, Ό Βώλος τώριχ iiς -γεν!} τό ψλο-γερο χαμίνι, 
"Η τσότρα πάει Κ,l' έρχεται, και το χρrtσί ιiψρίζει, Και μάλιστα., ιΧν θέλετε, χα!. σεϊς χcχη 'tε 8λοι, 
Κάθε ποτήρι 'στη στι-γμΥ) ά.όε.?.ιiζει χα!. -γεμίζει, ~ιi ψθάσ-n 'ίJ ά.ναλαμπΥ) ώς πέρα. ε!ι; τ-ljν Πόλι, 
Κιχι 'στη φωτ.1.Χ της λεuθερ1ιΧς μίiς €ρχετα.ι χα.!. ιΧλλΥJ, Νιi τi)ν χυττιiξ!l δ Χαμίτ, ΠQU τόσο μ.ιΧς πσ.ιδεύει, 
ΚαΙ. γίνετσ.ι Β~ζού6ιQς χα!. Αrτνα το χεψάλι. Κ1' ά.πο τΥ) ψοuρχσ. τΥ)νπQλλΥ) ταμπλ&; ν.Χ ,.οσ χα.τέ611. 
Με μουσιχrtίς λο-γής λογής 'στQv; δρόμ.Qυς 'tρι-γuρίζQuν, Μιi €νιχς σε6ντα.λης βρrιχίiς, δεν ξέρω πώς τοσ 'ψάνη, 
Κ ον τ .Χ χα!. ol 'Α -rσίγγανQι ά.πο χ ιχριΧ σψυρίζοuν, ΦωτQχυσίσ. ήθελε "στιΧ -γένε1α μου ν .Χ χάν!l, 

κ ' .. λ' <:'• e , ~ ' ι ' ι 
Φωναϊς πα.ντοϋ, χατα.χλυαμος, τρεχάμα•α. χα.\ ψοίιρ,1cχ, .! αν ιγο οεν τρcχοε1ομοuνιχ- ω ψptΙtY) χα (J-σ.νισ. .-
Ol &νθρωπι:.ι ιΧνάχατα μ' ά.δέσποτσ. ια'ίόοuρια, ΘιΧ τιΧχσ.νε 'ι7τΥ} λευθερ.1ι:Ι: έσπερινi) θυσία.. 
Κιχl μέσα. σ' 8λη τη βοΥ}, 'στοu χόσμQυ την ά.ντάρcχ, 

Το κάντρο 'tou Πρωθuποuρ-γοϋ ποuλε1έται (1-lιΧ δεκάρα.. 
..,Ενα ΒQλ1ώτη χιχ'ι έ-yώ "(.1ιi σύντρQψο έπήρα, 

Κ.!' έώρτασα ,.η 'λεuθερ,1ι:l: με της Βιέννης μ.πuρα, 

~Αλλά. δεν πλ-ήρωσα έj'ώ, ώ 'Αθηνών πολίτιχι! 

Αύτο χα.\ δίχως νc% -.ό 'πίί>, θαρρω πώς έννοείτcχι. 

u·. 

8'. 

Κ cx\ τώρα. -:t.?.ιi σ&ι; χα.ιρε-rώ, Βολ2ώτα.ις συμπολ'tτα.ι., 

Κ cι\ μ.εθυσμένοu; δλου; σa.ι; με λύπη σιΧς ιiψίνω, 

ΜιΧ Ζήτω ε!; -rόν βασιλΥJ& χ.1' έχ μέροuς μQu ν.Χ 'πητε, 

Δεν ξέρετε πώς ήθελcι προς χάριν του νCι μείνω ! 
Σείς βέ6cιια. θιi χιiιι-ετε βασιλιχαίς παράταις, 

Κα\ τρίδιπλιχις θ' ά.δε.1άσετε βιχρέλαις xrt'ι κa.νάτcχις •. 

Ό ή'λlος t6σ.σίλε'fε, άπλώθΥJΚΕ σχοτάόι, Φίiτε χα!. Π,!έτε, . ά.cελψQι, με pόόα και μ.Ε: χρϊνcχ, 

κ ' .. ' ' ' ' ~ λ •<:' Τ' ' ' 1 • λ ' ' <:' αι τιχ ψανιχρ1α φε-γγοuνε -γψατα α.πο σ.οι. ι να. σ:ciς πώ. Υ) ιχσπη αrις χαθολου οΕ:ν μ.' ά.ρέσει, 

ΠιχντοU pε-rσίναιι;, ψώσψορα, χερ1ά, ψωτοχυσία, l\fou ψθάνει δση 'πάτΥJσα ώ; τώρα 'στην 'Αθήνα, 
Κ.!' ά.πο τοuς όρόμοος χ ύνε-rcχι ό κόσμος 'στ-ljν Πλσ.'tείσ.. Κιχ!. το νομίζω πεpι'tτο rιύτό σας το πεσχέσι. 




