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ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Σέ σένα, λατρευτέ μου Κίμον. άφιερώνω 
τα «Δηαοτικά Τραγούδια ιής Θράκης» 
δημοσιευμένα μαζύ δλα, δπως ήθελες.

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΟΡΤΑΣΤΙΚΑ, ΑΓΥΡΤΙΚΑ

ΚΑΛΑΝΤΑ ι).
1

Στή Σηλυβριά την παραμονή μόλις βασίλευε ό ήλιος, τά παι
διά έτρεχαν στα σπίτια ένα ή δυο μαζύ, με τό φαναράκι στο χέρι 
καί καλαντοΰσαν, καθώς τήν παρομονή τής Πρωτοχρονιάς καί τήν 
παραμονή τά Φώτα.

Χριστός γεννιέται, χαρά μεγάλη, 
χαρά στον κόσμο στά παλληκάρια.
Σαράντα μέρες, σαράντα νύχτες, 
ή Παναγιά μας κοιλοπονοΰσε 

5 μέσα στά χιόνια, μέσα στους πάγους.
'Αγιά Μαρίνα, κι’ άγιά Κατερίνα 
στή Σμύρνη πάνε, μαμμές νά φέρουν.
"Οσο νά πάνε κι’ δσο, ναρθούνε 
ή Παναγιά μας έλευθερώθη.

10 Στήν κούνια τον βάλαν καί τόν κουνούσαν, 
τον κουνούσαν τόν τραγουδούσαν.
Σάν ήλιος φέγγει, σάν νιό φεγγάρι, 
σάν νιό φεγγάρι, σάν παλληκάρι.

— Καί τού χρόνου
νάσθε γεροί καί καλόκαρδοι.

2 Σήλυβριά.
Χριστούγεννα πρωτούγεννα, Χριστός πρωτογιεννιέταμ 
γεννιέται κι’ άνατρέφεται στο γάλα καί στό μέλι.
Τό μέλι τό τρών’ οί άρχοντοι, τό γάλα οί παππάδες 
καί τά κεριά σταλάγματα οί δώδεκ’ Άποστόλοι.

1) 'Όλα τά κάλαντα, έκτόζ τ<£ν ύπ’ άρ. 26, 27 καί 32, δημοσιεύθηκαν . 
στά θρακικά του 1928 σελ. 428—436, 442—446. 'Όσα άλλα τραγούδια άνα- 
δημοσιεύονται Ιχουν άστερίσκο,
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5 Άγια Μαρίνα καί άγια Κατερίνα, 
στη Σμύρνη πάνε μαμμές νά φέρουν.
'Όσο νά πάνε, κι’ δσο νάλθοϋνε 
ή Παναγιά μας έλευθερώθη.
Στην κούνια τον βάλαν καί τον κοτνοϋσαν,

10 σαν ήλιος λάμπει, σά νιό φεγγάρι, 
σά νιό φεγγάρι, σάν παλληκάρι.

— Αφέντη μου, στην τάβλα σου, στην'Άγια Τράπεζά σου 
πέντε λαμπάδες φέγγουνε μπροστά στην άφεντιά σου.

3
Σ τή ν  κερά. Σηλυβριά.

Εϊπαμετόν άφέντη μας, άς ποΰμ’ καί τής κεράς μας.
Κερά μ’, δταν στολίζεσαι καί βάζεις τά χρυσά σου, 
πέντε λαμπάδες φέγγουνε μπροστά στην άφεντιά σου, 
βάζεις τον ήλιο πρόσωπο καί τό φεγγάρι στήθη 

5 καί τού κοράκου τό φτερό τό βάζεις μαύρο φρύδι.

4
Στη θυγατέρα. Σηλυβριά.

Κερά μ’, τή θυγατέρα σου, κερά μ’, την ακριβή σου, 
γραμματικός τήν γύρεψε κι’ ό ψάλτης θά τήν πάρει, 
καί κείνος ό γραμματικός, πολλά προικιά γυρεύει, 
γυρεύει τ’ άστρα πρόβατα καί τό φεγγάρι κούπα,

5 τό δαχτυλίδι νά διαβή, τήν κούπα νά περάση,
νά πάη νά δη τήν κόρη σου πώς τρώγει,πώς κοιμάται, 
πώς πέφτουν τά διαμαντικά τριγύρω στήν ποδιά της, 
τά κόκκινα γαρούφαλα τριγύρω στήν ποδιά της

5
Στον ύγιοκα. Σηλυβριά.

Κερά μου, τον ύγιόκα σου παπά νά τόν έκάνης, 
νά μπαίνη νά σέ λειτουργάη νά βγαίνη νά σέ ψέλνει, 
νά τόν ρωτούν οί άρχοντοι: —Παπά μου, τί μυρίζεις ;

— "Οταν μέ γέννα ή μάννα μου, κι’ δταν μέ κοιλοπονά 
5 μόσχο έτρωγε άπ’ τό πρωί, μόσχο τό μεσημέρι,

καί τό ήλιοβασίλεμα άφράτο παξιμάδι.
— Καί του χρόνου νασθε γεροί καί· καλόκαρδοι.

Καί εις έτη πολλά.
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’Αφού καλαντούσαν χτυπούσαν την κρεικέλα μια δυό φορές κ’ 
έλεγαν: Καί τού χρόνου νασθε γεροί καί καλόκαρδοι.

Τά έδιναν μια δεκάρα. Σαν άργοΰσαν, ξανακτυπούσαν κο.ί ξα- 
νάλεγαν:

Καί του χρόνου νασθε γεροί καί καλόκαρδοι.
Σ ’ αυτό τό σπίτι ποϋλθαμε πέτρα νά μή ραγίση 
κι’ ό νοικοκύρης του σπιτιού πολλά χρόνια νά ζήση.

6

Σαράντα μέρες, σαράντα νύχτες, Μάλγαρα ’j.
ή Παναγία καρδοπονοΰσε
καί δλους τούς 'Άγιους
καί Αποστόλους παρακαλοΰσε.

5 Στή Σμύρνα πάνε μαμμή νά φέρουν.
"Οσο νά πάνε καί δσο έλθουν
ή Παναγία ξελευθερώθη,
έπάν’ στά χιόνι καί πάν’ στις πάχνες.
Άγιά Μαρίνα καί Κατερίνα 

10 έκαθήσαν καί τόν κουνούσαν,
τον έκουνοΰσαν τόν τραγουδούσαν.
Πώς λάμπ’ ό ήλιος, έτσι νά λάμπη, 
έτσι νά λάμπη κι’ ό νοικοκύρης 
κι’ ό νοικοκύρης μέ τήν κερά του.

7 Φανάρι 2).
Χριστούγεννα πρωτούγενα, τώρα Χριστός γεννιέται 
τώρα Χριστός θά γεννηθεί έχμε χαρά μεγάλη.
"Ολ’ οί άγγέλοι χαίρονται καί τά δαιμόνια κλαΐνε 
καί ή κερά ή Παναγιά ή καθαρό Μαρία 

5 πού λούγουνταν, κτενίζουνταν μέ τό καθορονέρι, 
ή Παναγιά έφίλευε καί τόν Χριστό κερνούσε, 
καί τήν Άγια Δέσποινα Χριστός περικαλοΰσε, 
διά νά δόση τά κλειδιά καί νά τόν συργιανίση.
Νό διή τις άρχοντολογιές, σακκούλες βουλωμένες,

10 καί τις φτωχολογιές λαμπάδες άναμμένες,
νά διή καί τά μωρά παιδιά πάν’ στά κυπαρισσάκια, 
πού κελαίδουνε έμορφα σάν τά περιστεράκια, 1

1) ’ Επαρχίας. Ήρακλείας. —2) ’Επαρχίας Σηλυβρίας.
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πού παίζουν τό χρυσόμηλο καί λησμονούν τις μάννες.

8
Τοΰ αφέντη. Φανάρι.

Εσένα πρέπ’ αφέντη μου, στίο λίρες νά καθίσης 
με τδνα χέρι νά μετράς καί τ’ άλλο νά δανείζης-, 
καί πάλι ξαναπρέπει σου καράβι ν’ άρματώσης, 
καί τά σχοινιά του καραβιού νά τά μαλαματώσης,

5 καί πάλι ξαναπρέπει σου καρέκλα άσημένια, 
για ν’ όκουμπήσ' ή μέση σου ή μαργαριταρένια, 
καί πάλι ξαναπρέπει σου κορώνα στο κεφάλι, 
διά νά σέ τιμήσωσι μικροί καί οί μεγάλοι.

9
Του γιου. Φανάρι.

Κερά μου, τον ύγιόκα σου, κερά μου, τον ύγιό σου, 
τον άλλαξες, τον στόλισες καί στο χωριό τον στέλλεις.
Τον έδειρ’ ή δασκάλισσα μέ δυο κλωνάρια μόσχο, 
τον έδειρε κι’ ό δάσκαλος μέ την χρυσή τήν βίτσα 1),

5 πήρε πήγε στη μάννα του δάκρυα φορτωμένος.
—'Υγιέ μ’,πού είναι τά γράμματα,ύγιέ μ’ που’ναι ό νους σου;
— Τά γράμματά μου στό χαρτί, κι’ ό νους μου πάει πέρα, 

πάει πέρα άντίπερα, πέρα στις μαυρομμάτες, 
πδχουν τά μάτια σαν έλιές, τά φρύδια σάν γαϊτάνια,

10 κ’ έχουν τά ματοτσάμπουρα σάν τής έλιάς τά φύλλα, 
κ’ έχουν τά μακρυά μαλλιά σαράντα πέντε πήχες.
Κερά μου, τον ύγιόκα σου, τον μοσχοκανακάρη, 
ν’ σ’ άξιώση ό θεός παπά νά τον έκάνης, 
νά μπαινοβγαίν’ τις έκκλησές, τις μαρμαροστρωμένες,

15 νά τον ρωτούν οί δάσκαλοι, νά τον ρωτούν οί διάκοι. .
—Παπά μ’, γιατί μοσκοβολάς, παπά μ’, γιατί μοσκεύεις ;
— Ή μάννα μ’, δταν μ’ έκανε, κι’ δταν μέ κοιλοπονά, 

μοσχό — τρωγε άπ’ τό πουρνό, μόσχο τό μεσημέρι 
καί τό ηλιοβασίλεμα άφράτο παξιμάδι.

20 ’Εδώ ’ναι ένας παλλήκαρος, έν άξιο παλληκάρι, 
έφτά μικρές τον άγαποΟν καί δέκα ’χτώ μεγάλες, 
ή τρίτη ή μικρότερη τόν έκεντά μαντήλι 1

1) Βέργα,



τρογύρω γύρω τά πουλιά, μέσα κείνος καί κείνη, 
ράνει τή λίτρα ’ ) μάλαμα καί μισ’ όκά τ’ άσήμι,

10
Trig θυγατέρας. Φανάρι.

Κερά μ’, τήν θυγατέρα σου, κερά μου, τήν καλή σου, 
σιά σκοτεινά τήν έλουγες, στα σκοτεινά τήν πλέκεις 
Κι’ όξω στήν άστροφεγγιά κάθεσαι τήν στολίζεις.
Κάνεις τον ήλιο πρόσωπο καί τό φεγγάρι στήθη,

5 καί τόν καθάριο Αυγερινό τον βάζεις δακτυλίδι, 
καί του κοράκου το φτερό τό βάζεις ματοφρύδι. 
Γραμματικός τήν γύρεψε καί ψάλτης θά τήν πάρεν 
καί κείνος ό γραμματικός πολλά προικιά γυρεύει, 
γυρεύει τ’ άστρα πρόβατα καί τό φεγγάρι κούπα 

10 καί τόν καθάριο Αύγερινό, .τόν θέλει καλαμάρι.

11 Τσόρλου 3).

’Αρχή καί δόξα του Χρίστου, τώρα Χριστός γεννιέται, 
τώρα Χριστός θά γεννηθεί καί είν’ χαρά μεγάλη.
’Εκεί π’ άκούμπησ’ ό Χριστός χρυσό δενδράκ’ άπόλκε, 
τό δένδρο είναι ό Χριστός, κλωνιά οί Άποστόλοι 

5 καί τά χρυσά φυλλάκισ του ήταν οί προφητάδες, 
προφήτευαν καί έλεγαν γιά τοΟ Χρίστου τά πάθια.
Χριστέ μ' έσταυρωμένε μου, Χριστέ μ’ άληθινέ μου,
σέ σταύρωσαν οί άνομοι Όβραΐοι,
οί άνομοι καί τά σκυλιά καί τρις καταραμένοι,

10 μά πέταξες κΓ άνέβηκες επάνω στά ουράνια,
καί πάλι ματακατέβηκες έκκλησιά μέ τ’ άγιο βήμα, 
καί κρίνεις δίκιους κι’ άδικους, άμαρτωλούς καί ξένους.

12 Σοφίδε^.

Χριστούγεννα, Χριστούγεννα, πόψε Χριστός γεννιέται, 
γεννιέται κΓ άναστήνεται κι’ό κόσμος δεν τό νοιώθουν.
Έκεΐ π’ άκούμπησ’ ό Χριστός, χρυσό δενδρίν έβγήκε 
χρυσό δενδρί χρυσόκλωνο κΓ άργυροφουντωμένο, 1 2

Τραγούδια γιορταστικά, άγυρτικά. 5

1) Εκατό δράμια.
2) Τυρολόη. "Εδρα τής έπαρχίας Τυρολόης καί Σιρεντζίου.
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5 βαστοΰσε στα κλωνάριαν του Ανατολή καί Δύση, 
και τά περικλωνάριαν του ολα στο Σσλονίκι,

13
Του νοικοκύρη. Σοφίδες.

Έδώ στ’ άρχόντου τις αυλές, αυλές μαρμαρωμένες, . 
έδώ ξαφνίζουν τά φ?^ουριά, ξαφνίζουν τό λογάρι 1), 
στό ξάφνιασμα του λογαριού άποκοιμήθ1 αφέντης.

— Φέρτε κανί ροδόσταμο, φέρτε κι’ άφράτο μήλο.
5 'Ώστε νά πή «έχετε γειά», σαράντα μιλιά πήρε,

ώστε νά πή «άς τό καλό», άλλα σαράντα πέντε, 
μ’ ένα κλωνί βασιλικό έξύπνησ’ ό άφέντης.

— Σέ σένα πρέπ’, άφέντη μου, νά γίνης καπετάνιος,
νά κοσκινίζης τά φλουριά, νά δρεμονίζης -) τ’άσπρα 

10 καί τ’ άποκοσκινίδιαν τους, δός τα τά παλληκάρια, 
θέλουνσι τά φαν’, θέλουνσι τά πιουν’, θέλουνσι τά

[ τραγουδήσουν.
Καί μεΐς πολυχρονοΟμέν τον, τόν σπιτονοικοκύρη, 
να ζήση χρόνια περισσά καί πάντα νά περάση 
καί μέ τά χίλια κ’ υστέρα ν’ άσπρίση νά γεράση.

14
Τοϋ παλληκαριοΰ. Σοφίδε^.

Τή ρήγα γιός, τή ρήγα γιός, τή ρήγ’ άντρειωμένος, 
γυρεύει ν’ άρρεβωνιαστή, γυρεύει νά παντρεύση 
κάμπου κοράσι άγαπά, καί κείνο δεν τόν παίρνει, 
προξενητάδες γύρεψε νά πάη τήν άρρεβώνα.

.5 Προξενητάδες δέν ηύρε πήρε καί πάγ’ άτός του.
Στον δρόμο δπου πάγαινε, στή στράτα πού παγαίνει, 
μαΐστριες 3) τόν σύλλαχαν, μάννα καί θυγατέρα, 
έκατσαν καί τόν μάγευαν άπ’ τό πρωί ώς τό γιόμα, 
καί μέ τό γιόμα κ’ υστέρα πάνε τήν άρρεβώνα,

10 πάνέ τής προίκας τό βλαντί, τής βενετιάς τ’ άτλάζι, 
πάνε καί τήν μεσίτσαν του τζιβάν καρσί ζουνάρι.

—”Αν είσαι άξιος κουγμουτζής χ), άν είσαι χρυσοχέρης

1) Τά φλουριά. —2) Κοσκινίζης.—3) Μάγισσες.— 4) Λ. Τ. Χρυσοχόος.



νά κλέψω πέ τή μάννα μου μισό δράμι άσήμι, 
νά σέ τό δώσω κάνεις το, κάνεις το δαχτυλίδι,

15 νάχει τό δακτυλίδι μου σαράντα πέντε ψήφες.
—’Άν εΐσαι λήγορ’ άξια, άν είσαι χρυσοχέρα, 

νά κλέψω πέ τή μάννα μου, μισό σκουλί τό νήμα, 
νά σέ τό φέρω κάνεις το, κάνεις το πεστεμάλι, 
νάχη τό πεστεμάλι μου σαράντα πέντε κώχες. ,

20 Καί μεΐς πολυχρονουμέν το, τ’ άξιο σας παλληκάρι 
νά ζήση χρόνια περισσά καί πάντα νά περάση 
καί μέ τά χίλια κ’ υστέρα ν’ άσπρίση νά γεράση.

15
Σ το παλληκάρι. Σ&φίδες.

Έδώ είν5 ένας γραμματικός, ένας μεγάλος ψάλτης, 
κρατεί τον ούρανό χαρτί, τή θάλασσα μελάνη, 
καί τοϋ κοράκου τό πτερό κοντύλι για νά γράφη. 
Κοντήλισε τό χέριντου κ’ έχυσε τό μελάνι,

5 κ’ έβαψαν τά ρουχάκιαν του τά λινομεταξένια.
—Ποιά είν ’ ή λήγορ’ άξια, ποια είν’ ή χρυσοχέρα 

νά πλύνη διάκου φορεσιά, νά πλύνη διάκου ρούχα;
—Έγώ εΐμ’ λήγορ’ άξια, εγώ εΐμ’ ή χρυσοχέρα

νά πλύνω διάκου φορεσιά, νά πλύνω διάκου ρούχα,
10 άντίς στον ήλιο στέγνωμα στο στήθος μου στεγνώνει.

—Καί μεΐς πολυχρονουμέν το, τ ’ άξιό σας παλληκάρι, 
νά ζήση χρόνια περισσά καί πάντα νά περάση 
καί μέ τά χίλια κ’ υστέρα ν’ άσπρίση νά γεράση.

16
Τοΰ κορασιού. Σοψίδε$.

Προξενητάδες βγήκανε πό μέσ’ άπό τήν Πόλη 
ρωτούνε καί ξαναρωτοΰν πού νάβρουν τέτοια κόρη, 
τέτοια ξανθή, τέτοια σγουρή, τέτοια δαχτανοφρύδα, 
ποχει τό μάτι σάν έλιά, τό φρύδι σά δαχτάνι,

5 ποχει τό ματοτσάμπουρο σάν τής ελιάς τό φύλλο.
Καί μεΐς πολυχρονοΰμέν το τ’ άξιο σας κοράσι, 
νά ζήση χρόνια περισσά, καί πάντα νά περάση 
καί μέ τά χίλια κ’ υστέρα ν’ άσπρίση νά γεράση.
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17
Στην άρραβωνιαβμένη. Σοφίδες.

— Ν’ άκούσης τί σέ μήνυσε ό ρεβωνιαστικός σου :
Νά πας νά πάρης τό φιλί, μή βρέξει μή χιονίσει.

— Έγώ όντας βρέχει περπατώ, κι’ όντας χιονίζει τρέχω, 
κι όντας κατέβ* ό Ντούναβης ό Βάθιος μου περνάει,

5 πέρα στις μαυρομάησσες, στις δάχτανο φρυδουδες, 
πΰχουν τό μάτι σαν έλιά, τό φρύδι σά δαχτάνι 
πόχουν τό ματοτσάμπουρο σαν της έλιας τό φύλλο.

— Νά πά νά δής τήν ’Αγαπώ, πώς στρώνει, πώς πλαγιάζει 
πώςπέφτουν τ’ άνθη άπάνω της, τά μήλα στή μποδιάν της

10 καί τά χρυσά γαρούφαλα τριγύρω στή μπερτσιάν της.
Καί μεΐς πολυχρονοΰμέν το τό άξιο σας κοράσι, 
νά ζήση χρόνια περισσά, ν’ άσπρίση· νά γεράση.

18
Σ τις  νιοπανδροι. Σοφίδες.

Κρατεί ό Μάης τή δροσιά, κρατεί κι ό νιος τήν κόρη 
στά γόνατα τήν κάθισε καί τήν ψιλορωτάει :

— Κόρη μ’, για δέν είσαι κόκκινη, κόρη μ’, γιά δέν είσαι
[ ξάσπρη;

γιά δέν είσ’ π’ άψηλή μεριά κι’ άπό γραμματισμένη ;
5 Κατέβα κάτου στή Μπαρμπαριά, κάτου στο Σαλονίκι, 

φάγε σταπίδα ραζακιά, κρουστάλλινο κεράσι, 
τότες νά γίνης κόκκινη, τότες νά γίνης ξάσπρη, 
νά γίνης π’ άψηλή μεριά κι’ άπό γραμματισμένη.
Καί μεΐς πολυχρονοΰμέν το, αυτό τό νιό άντρόγυνο,

10 νά ζήση χρόνια περισσά καί πάντα νά περάστ; 
καί με τά χίλια κ’ υστέρα ν’ άσπρίση νά γεράση.

19 ’Αμυγδαλιά ’).
Χριστούγεννα,Χριστούγεννα, τώρα Χριστός γεννιέται, 
γεννιέται κι’ άναστήνεται στούς ούρανούς έπάνω.
Στούς ούρανούς άνέβηκε τρία καλά νά φέρη, 
τό μόσχο καί τό λίβανο καί τό καλό θυμιάμα. 1

Τραγούδια γιορταστικά, άγυρτικά,

1) Επαρχίας Αϊνου.



Τραγούδια γιορταστικά, άγυρτικά. 9

5 Ό  μόσχος πάει τσ' άρχόντισσες καί τά κεριά στις άγιοι 
καί τά κεροσταλάγματα παν’ στήν ‘Αγιά Σοφία.

20
Τβϋ αφέντη. ... ’Αμυγδαλιά.

Έδώ μάς είπαν κ’ ήλθαμε σέ τοΟτον τόν νοικοκύρη, 
πόχει τά σπίτια τ’ άψηλά, τσ’ αυλές μαρμαρωμένες, 
έχει καί τά παράθυρα χρυσά άκουμπισμένα.
Άψέντη μου, στην τάβλα σου χρυσή κανδήλα φέγγει,

5 χωρίς τό τέλι κρέμεται, χωρίς βοριά σειγιέται, 
σά βάλεις λάδι καί κερί φέγγει τήν άφεντιά σου, 
σά βάλεις λάδι καί νερό φέγγει τόν κόσμο δλο.
Φέγγει τις βάϊες καί δειπνούν, τις ξένοι κι’ άρμενοΟνε, 
φέγγει καί τόν άφέντη τους, πού κάθετ’ τρώγ’ καί πίνει.

10 ’Ασήμια είν’ τά τραπέζια του, μάλαμα τά ταψιά του. 
μόσχο καί δενδρολιβανιά, μυρίζουν τά φαγιά του.

21
Trig κυράζ Αμυγδαλιά.

Πολλά είπαμε τοΟ άφέντ’, άς Γίουμ’ καί τής κυράς μας 
Κυρά χρυσή, κυρά άργυρή, κυρά μαλαματένια, 
σήκω κυρά μ’, καί άλλαξε καί βάλε τά χρυσά σου 
κι’ άναψε τήν καντήλα σου κι’ άιντε στήν έκκλησιά σου.

5 Οί έκκλησιές σημαίνουνε, οί έκκλησιές μας ψέλνουν, 
έσήμανε κ’ ή 'Αγιά Σόφιά με δέκ' όκτώ καμπάνες.

22 Ά  μυγδαλιά.
Κερά άργυρή, κερά χρυσή, 
κερά μαλαματένια, ν 
γιά βάλε τό χεράκι σου, 
στήν άργυρή σου τζέπη.

5 Γιά βάλε μιά, γιά βάλε δυό, 
γιά βάλε πέντε δέκα, 
γιά βγάλε κίτρινο φλουρί 
κΓ άς είναι κουρεμένο '). 1

1) ’Έ]<οψταν μέ τό ψαλίδι τήν άκρη τοϋ ψλουριοΟ γιά νά πάρνε τό μά
λαμα καί τότε τό. φλουρί ήτανε κουρεμένο.
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23
Trig θυγατέρας. ’ Αμυγδαλιά.

Κυρά μ’, τήν θυγατέρα σου, κυρά μ’, την άκριβή σου, 
άπ’ τό φλουρί δέν φαίνεται κι’ άπ’ τό μαργαριτάρι' 
στό σύννεφο τήν έκρυψες, νά μή τήν άβασκαίνουν.
Τήν είδαν κόσμοι κ’ έφεξαν, παπάδες έθαμάξαν,

5 τήν είδε ή γραμματικός πέφτει λιγοθυμάει,
τρία κανιά ροδόστομο ώς πού νά ξελιγοθυμίση, 
κι’ άλλα τρία κρύο νερό νάλθ’ ή ψυχή τ’ στον τόπο,

24
Της μικρηξ. ’Αμυγδαλιά.

Πολλά είπαμε τήν μεγάλ’, άς ποΰμ’ καί τήν μικρούλα, 
Κοπέλλα κοπελλίτσα μου καί χρυσοκοπελιά μου, 
έχεις μαλλιά πολλά πηκτά στις πλάτες άπλωμένα, 
άγγέλοι τά κτενίζουνε μέ τά χρυσά τά κτένια,

5 μέ τά χρυσά, μέ τ’ άργυρό, μέ τά μαλαματένια,
καί κείνες πού τά πλέχουνε τρεις παρθενιές κοπέλλες, 
τήν μιά τήν· λένε Ρήγαινα τήν άλλη Λασκαρίνα, 
τήν τρίτη τή μικρότερη τήν λέν’ Γκιουζέλ Σουλτάνα.

25
Τ^ΰ πχλληκαριοΰ.. ’Αμυγδαλιά.

Τό άγοριό σου, τ’ άγοριό σ’, τ’ άξιο παλληκάρι, 
τον μαύρο καβαλίκευσε καί πάγ’ νά τον ποτίση.
Στή στράτα δπου πήγαινε, θεό περικαλούσε :
«Θεέ μου, κι’ άς τήν εϋρισκα τήν άγάπη μου στή

[ βρύση».
5 Πήγε, τήν ηΰρε κ’ έπλυνε μαντήλια σκαμαγκένια’). 

θεέ μ’, ώς παρακάλεγα έτσ’ πήγα καί τήν ηυρα.
— Φεύγε* κόρη μ’, άπ’ αυτού μή σέ πατήσ’ ό μαύρος.
—’Εμένα ή μαύρος άς πατήσ’ ή μαύρος άς κλωτσήσει, 

στή καβαλάρ’ τά βλέμματα στή μαύρου τά παιχνίδια. 1

1) ’Άσπρα σάν τό σκαμάκι, Σκαμάκι ελεγάν τήν τουλούπα τό μαλλί ή 
τό βαμβάκι. '
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26
Στις Καστανειές ι). Τήν παραμονή στά πιο παληά χρόνια μεγάλ’ 

άντροι καί παντρεμέν’ γίνουνταν μουτσούνες Β), έβαζαν περασμένου 
καιρού άντρίσια ρούχα, στο πρόσωπο μουτσούνα 3), κουκούλωναν 
τό κεφάλι, στά χέρια βαστούσανε σόπες Α) καί μέ δεσάκκια στό 
λαιμό, δέκα, είκοσι μαζωμέν’ έτρεχαν στά σπίτια καί τραγούδααν 
του Χριστού τό τραγούδι :

Χριστός γεννάται, χαρά στόΥ κόσμο, 
στον κόσμο δλο, στην οικουμένη.
’Εδώ πού ήοταμε, πέτρα νά μη ραγίση 
κι’ ό νοικοκύρης του σπιτιού 

5 χίλια χρόνια νά ζήση.

Τούς έδιναν κρασί καί πήττα. ‘Όσο κρασί περίσσευε τό έρρι- 
χναν στήν τσότρα καί τήν πήττα στό δεσάκκι.

27
Τη ΧρισΤΦΰ ανήμερα.

Στή Τζετώ δ), τό πρωί μόλις ξημέρωνε τά παιδιά γυρνούσανε 
στά σπίτια καί τραγουδούσαν :

Τη Χριστού τή μοίρα 6), τσατσά 7) μια μαρμαρίτα 8) 
σά δέ λάχει μαρμαρίτα ας εΐν’ καί μια φουσκίτσα 9).

ΟΙ νοικοκυρές τά έδιναν φουσκίτσες.

28
Τ ’ άϊ Βασίλη ' Σηλυβριά.

Ά ϊ Βασίλης έρχεται άπό τήν Καισαρίτσα 
βαστάει κόλα καί χαρτί, χαρτί καί καλαμάρι.
Τό καλαμάρι έγραφε καί τό χαρτί μιλούσε.
Βασίλη μ’, πόθεν έρχεσαι, καί πούθε κατεβαίνεις ;

5—Άπό τήν μάννα μ’, έρχομαι καί στό σχολειό πηγαίνω.
— Βασίλη μου, τραγούδησε, πές μας τήν άλφα βήτα. 1

1) ’Επαρχίας Δέρκων.—2) Μ’ετεμφιεσμένοι, μασκσράδες.—‘3) Προσωπίδα, 
—4) Χοντρά ραβδιά.—5) ’Επαρχίας Ήρακλείας.—ρ) Μερίδιο. — 7) Με,γάλη Α δελ
φή —8) Ααλαγκίτα· —9) Λουκουμάς.
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— Έγώ είμαι γραμματικός τραγούδια δέν ήξεύρω.
—Ά ν είσαι καί γραμματικός πές μας τήν άλφα βήτα.

Καί στο ραβδί άκούμπησε νά πή τήν άλφα βήτα,
10 καί τό ραβδί ήτανε χλωρό, πολλά βλαστάρια άπόλκε, 

καί' κάτω στη ριζίτσα του σταυρός μαλαματένιος.
— Καί του χρόνου νά είσθε γεροί καί καλόκαρδοι 

καί εις χρόνους πολλούς.

. 29 Φανάρι.

Ά ϊ Βασίλης έρχεται άπό τό Σταυροδρόμι, 
φέρνει μουλάρια δώδεκα καμήλια δέκα πέντε, 
στή μούλα τήν κανακαριά κάθετ’ ό "Αϊ Βασίλης.

—"Αϊ Βασίλη μου καλέ, πές μας κανέν τραγούδι.
5—Έγώ γραμματικός είμαι, τραγούδια δέν ήξεύρω.

—’Άν είσαι καί γραμματικός πές μας τήν άλφα βήτα.
Καί στο ραβδίν άκούμπησε νά πή τήν άλφα βήτα 
καί τό ραβδί ξερό ήτανε, χλωρά βλαστάρια άπόλκε, 
πό κάτω στή ριζίτσα του λειβάδια, πρασινάδια, 
καί πάνω στην κορφίτσα του σταυρός μαλαματένιος, 
καί στά περικλωνάρια του περδίκια φωλιασμένα. 
ΒουτοΟσαν τις φτερουγές τους κι’ αγιάζουν τήν κε- 

. [ ρά τους,
καί μάτα 1) τις βουτούσανε κι’ άγιάζουν τον άγά τους 
καί μάτα τις βουτούσανε κι’ άγιάζνε τον κόσμο ούλο.

30 Κεσσάνη3).
"Αϊ Βασίλης έρχεται άπό τήν Καισαρίτσα, 
σέρνει μουλάρια δώδεκα, βουρδόνια δέκα τρία, 
σέρνει καί μ.ιά χρυσόμουλα μέ τήν χρυσή τή σέλα 

— Βασίλη μ’, ποΰθε έρχεσαι ; Βασίλη μ’, που πηγαίνεις;
5—Άπό τήν μάννα μ’, έρχομαι στο δάσκαλο πηγαίνω.

—’Άν έμαθες τά γράμματα πές μου τήν άλφα βήτα.
Καί στό ραβδί άκούμπησε νά πή τήν άλφα βήτα, 
καί τό ραβδί ήταν ξερό, χλωρό βλαστάρ’ άπόλκε, 
επάνω στά βλαστάρια του περδίκια φωλιασμένα 

10 καί κάτω στή ριζίτσα του βρύση μαλαματένια.

.1;) Ξανά, πάλιν. —2) Επαρχίας Ήρακλείάς.
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Παίρνονν στή μύτη τους νερό, καί στα φτερά τους χιόνι, 
καί βρέχουν τον άφέντη τους,βρέχουν καί τήν κυρά τους 
καί πάλι ξαναβρέχονται καί βρέχουν δλον τόν κόσμο. 
Σήκω κερά μου, κι’ άλλαξε καί βάλε τα χρυσά σου,

15 κάμε τόν ήλιο πρόσωπο καί τό φεγγάρι στήθη' 
καί του κατάνου τό φτερό βάλ’ το καγκελοφρύδι 
’Ανήμερα τήν Πασχαλιά να βάλης τά χρυσά σου, 
τή δεύτερη τής Πασχαλιάς νά βάλης τα τιγγά σου 
τήν τρίτ’ μέρα τής Πασχαλιάς, νά βάλης τ’ άργυρά σου.

. —Καί του χρόν’.

31 ’Αμυγδαλιά.
Ά ϊ Βασίλης έρχεται άπό τήν Καισαρίτσα 
βαστά εικόνα καί σταυρό, χαρτί καί καλαμάρι.

— Βασίλη μ’, πόθε έρχεσαι, Βασίλη μ’, που πηγαίνεις ;
— ’Από τις Σέρρες έρχομαι στή μάννα μου πηγαίνω.

5—Άπό τις Σέρρες έρχεσαι, πές μας κανέν τραγούδι.
Τραγούδια δεν έμάνθανα, γράμματα γώ ήξεύρω' 
καί στο ραβδί άκούμπησε νά πή τήν αλφαβήτα, 
καί τό ραβδί ξερό ’τανε, χλωρά βλαστάρια βγάζει 

10 καί πάνω στά ξεκλώναρα περδίκια φωλιασμένα, 
δέν εΤν’ περδίκια μοναχά είνε καί περιστέρια.

32
ΚαΤΰΐβέλικ© 1).

Άβασίλ τσολαβέλα ") δρομκερέλα 3)
Πάλογε Α) γραστέντε δ) λε παπινά * 6)
Μέ παρέλγια 7) κικάϊ μολ τε τολ 
Χουρδέ 8) ματζέγκι χόν °) τσερέλα.
Τά πουλιαρέλ 10) τελαλέστι έλ κιουλέμι, 
άγκαλέστι ,Τ) Άβασίλ άγκο χάν. Αμήν.

Στά Ε λλη ν ικ ά .
Ά ϊ Βασίλης έρχεται άνοίγει δρόμους,

1) Κατσιβέλικο, άπό τήν Σηλυβριά δπου έμεναν περί τις είκοσι οίκογέ-
νειες.—2) "ίΞρχεται.—3) ’Ανοίγει δρόμους»—4) ’Άλογο.—5) Κόκκινο.—6) Πάπια.—
7) Γέμσετή μπακίρα μέ κρασί.—8) Ά λάιησε ψάρια,—9) 'Άλας ρίξε,— 10) Στρώσε
χαλιά,—11)Μαζύ μέ τόν άϊ Βασίλη.



μέ άλογο κόκκινο καί πάπια.
Γέμσε την μπακίρα μέ κρασί, 
άλάτησε ψάρια, άλας ρίξε, 
στρώστε χαλιά* 
μαζύ μέ τον άϊ Βασίλη. ’Αμήν.

33

Στο Σκοπό ’) τήν παραμονή δλ’ έπερναν σουρβακίδια 2) τό πρωί 
πριν ξημερώσει δέκα έως δώδεκα παιδιά βαστοΟσαν στά χέρια τους 
σουρβάκα 3), κ’ έτρεχαν σέ δλα τά σπίτια καί σουρβακοΟσαν ,Γ) τις 
πόρτες κ’ έλεγαν :

Σούρβα, σούρβα, γειά, χαρά, 
γειά, χαρά, γερό κορμί, 
γερό σταυρί, τή χρόν’ 
δλ’ γεροί καί καλόκαρδοι.
Σούρβει, σούρβει, νέος χρόνος έρχεται 
μέ ύγειά καί εύτυχιά, χρόνους πολλούς.

34

Στις Σαράντα Εκκλησίες τά παι' "τρεχαν ίτια κ’ έλε
γαν :

Σούρβα, σούρβα, γερό κορμί, γερό σταυρί,
σάν άσήμ’, σάν άκρανιά
καί τή χρόν’ γουλ’ γεροί καί καλόκαρδοι.

14 Τραγούδια γιορταστικά, άγυρτικά.

*0  σπιτονοικοκύρης έδινε σουρβακίδια καί πήγαιναν σέ άλλα 
σπίτια νά σουρβακίσνε. ΆφοΟ σχολνούσε δ) ή έκκλησία κ’ έφαγε ό 
κόσμος, πάλληκάρια δώδεκα ώς δεκαπέντε βαστοΟσαν μαντήλια στά 
χέρια τους κ’ έψαλαν δλα μαζύ τον "Αϊ Βασίλη :

"Αϊ Βασίλης έρχεται, Γεννάρης ξημερώνει.
—"Αϊ Βασίλη μ’, πόθε έρχεσαι καί που θέ νά πηγαίνης.
—Άπό τήν μάννα μ’ έρχομαι καί στο σχολειό πηγαίνω. 1

1) Επαρχίας Σαράντα Εκκλησιών.—2) Ξερά όπωρικά, σΰκα, χαρούπια, 
καρύδια, σταφίδες.—3) Βέργα άπό άκρανιά. —4; Κτυποϋσαν μέ τήν σουρβάκα. 
—5) Άφου άπολνοΰσε.



Τραγούδια γιορταστικά, άγυρτικά. 15

— "Αϊ Βασίλ’, τραγούδησε καί πές ένα τραγούδι.
5 —Έγώ τραγούδια δέν ξεύρω, τα γράμματα μανθάνω, 

κ’ είς τό ραβδί του κούμπησε καί λέγ’ τ’ άλφαβητάρι. 
Ξερό χλωρό ήταν τό ραβδί, ξερούς βλαστούς πετάγει 
καί πάνω στα κλωνάρια του περδίκια ΚελαϊδοΟσαν, 
δχι περδίκια μοναχά καί άλλα άϊδονάκια.

10 - Βάλε, κερά, τό χέρι σου στην άργυρή σου τσέπη 
καί παρ’ τό μανδηλάκι σου τό χρυσοκεντημένο1 
άν έχεις γρόσια, δόσε τα, φλωριά μή τά λυπάσαι, 
κι’ άν έχεις μισό δέκατο, δόσε τον "Αϊ Βασίλη, 
διά νά εΐν ’ οί Χριστιανοί με τον Χριστόν άντάμα.

15 Χρόνια πολλά νά δίν’ ό θεός τον σπιτονοικοκύρη, 
τό νέον έτος πδρχεται εύτυχισμένοι νάσθε 1).

35
Τώ Φωτ«.

’Ήλθανε τά Φώτα κι’ ό Φωτισμός, 
αύριο τής κεράς μας τής Παναγιάς.
Παναγιά Κονόμα καί στά κεριά 
καί στά θυμιατούργια καλάντισμα.

5 "Αϊ Γιάνν’ άφέντη καί Πρόδρομε, 
θέλω νά βαπτίσω θεού παιδί,, 
νά τό βγάλω Δρόσο καί Λίβανο, 
ν’ άγιασθουν οι κάμποι μέ τά νερά, 
ν’ άγιασθή κι’ άφέντης μέ τήνκερά 1 2 * * * * * 8).

36
Σήμερα τά Φώτα καί Φωτισμός 
καί χαρές μεγάλες στούς ουρανούς,

1) Ό  .σπιτονυκοκύρης 'έδινε σουρβακίδια καί δεκάρα ή είκοσάρα καί πή
γαιναν σ̂  άλλο σπίτι, έτρεχαν ώς τό βράδυ καί σουρβακούσανε τούς γνωστούς. 
Τά σουρβακίδια έτρωγαν τά Φώτα.

2) Ό  Ζαχ. Παπαντωνίου στό Κάλαντα Φώτων, «’Ελεύθερο Βήμα» 1936,
’Ιανουάριου 11, λέγει για κάλαντο τών Φώτων, δμοιο μέ μικρές παραλλαγές
μέ τά τρία κάλαντα πού δημοσιεύονται εδώ, δτι εΐναι τό τεχνικώτερο καί τό
μουσικώτερο άπό τά κάλαντα πού έχουμε, τό τροτγούδι τών Φώτων εΐναι άσφα-
λώς άπό τά παληά. ’Έκαμε καλά ό καιρός πού διετήρησε τή σεμνή αύτή αγιο
γραφία. Βυζαντινό όμοιόμετρο στιχούργημα βρίσκουμε τό άπολυτίκιο «Οί τών
’Αποστόλων πρωτόθρονοι καί τής Οικουμένης διδάσκαλοι» άλλά τό τραγούδι
τών Φώτων έχει εντελώς δική του μουσική χάρις στό όξύτονο τέρμα τών στί-

Σηλυβριά.

• Φανάρι.
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σήμερα κυρά μας ή Παναγιά 
άπ’ τούς ουρανούς έκατέβαινέ,

5 σπάργανα κρατούσε, κερί άναφτε 
καί τον "Αγιον Γιάννη παραΚαλεΐ :

— "Α'ί Γιάνν’ άφέντη καί βαπτιστή, 
σήκω νά βαπτίσης Κύριου παιδί, 
μέ τα θυμιατούρια στα δάκτυλα,

10 ’πείγομαι καί θέλω καί προσκυνώ.
Αύριο θ’ άνέβω στον ούρανό, 
ν’ άπολύσω βαυλα κατά τήν γήν, 
νά καταπατίσω τά ζούζουλα, 
νά κατασυντρίψω τά είδωλα.

15 Καί έτη πολλά καί τού χρόνου.

37 Φανάρι

Κάθουνταν ή Κερά μας ή Παναγιά, 
κάτω στο Γιόρδανο τον ποταμό, 
σπάρδαλα βαστάει, χρυσά κεριά 
καί τά θυμιατούργια στά δάχτυλα 

5 τον "Αϊ Γιάννη περικαλεΐ.
—"Α'ί Γιάνν’ άφέντη καί Πρόδρομε, 

γιά καρτέρησέ με ώς τό ταχύ, 
γιά ν’ άνέβ’ έπάνω σ’ έφτά ούρανούς 
καί σ’ έφτά άγγέλοι,

10 νά καρτερήσω τον Κύριό μ’, 
νά μέ δόση λόγο καί θέλημα.
Τότε νά βαπτίσω θεού παιδί, 
τότε νά μυρώσω Κύριου μ’ παιδί, 
γιά νά ρίξω τ’ άστρο καί στό βουνό.

15' Ν’ άγιασθούν οί βρύσες καί τά νερά.
ν’ άγιασθή κι’ ό Γιόρδανος μέ τήν Κερά 
νά κατασιγήσουν τά Ζούζουλα, 
νά καταπλαντάξουν τά Δαίμονα.

38
Τού Λαζάρου.

Στή Σηλυβριά, τό Λαζαροσάββατο πολύ πρωί ένα άγόρι δέκα, 
δώδεκα χρονώ γίνουνταν Λάζαρος, τό σκέπαζαν άπό τό κεφάλι ώς
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τά πόδια μέ λάπατα ') ή άλλα άγρια χόρτα καί τό έτρεχαν τέσσερα, 
πέντε παιδιά στα σπίτια. Μπρος στην πόρτα ό Λάζαρος κουνοΟσε 
τό κορμί του, δεξιά άριστερά καί τραγουδούσε μαζύ μέ τά παιδιά:

ΤΗρθε ό Λάζαρος 
έφερε τά βάϊα, 
βάγια, βάγια, τό βαγιώ 
τρώνε ψάρι καί κολοιό 

5 κι’ ώς τήν άλλ’ τήν Κυριακή, 
τρώνε κόκκινο κοκό.
Μεΐς οί τρεις, ο( τέσσερις 
κ’ οί άλλοι δέκα τέσσερις, 
τήν Πόλη λογυρίσαμε,

10 τον Γέροντα δέν ηϋραμε. 
οποίος δίν’ παράδες, 
ειν’ καλή νοικοκυρά 
κΓ όποιος δέν δίν’ παράδες, 
δεν καλή νοικοκυρά.

15 Δόσε μας εν’ άβγό 
ή ψημένο ή ώμο 
νά τό βλογήση ό θεός 
καί νά τό ψάγη ό Λάζαρος 

Τό Λάζαρο έδιναν άβγό ή δεκάρα.

39
Στις Καστανιές3) καί Τσόρλου Λάζαρος γίνουνταν ένα ρω- 

μνιοκατσιβελάκι άπό τις κατσιβέλες τής τέντας, φορούσε όλοκόκκινα 
ρούχα, κόκκινο σγουρό σαλβάρι, άντερί κόκκινο χρυσοκεντημένο, 
κόκκινο ζουνάρι, φακιόλι κόκκινο μέ χρυσές τρέμουσες, στο λαιμό 
φλουριά καί γαλαζούδια 3), στά χέρια γσλαζούδια. Στά σπίτια γύ
ριζε τον Λάζαρο μιά μεγαλείτερη κατσιβέλα, μητέρα του, θεία ή ά- 
δελφή καί τραγουδούσαν :

ΤΗλθε ό Λάζαρος, 
έφερε τά βάγια, 
καί τοΟ χρόνου 
μέ ύγειά καί μέ χαρά 1

1) Χόρτα μέ πολύ φαρδιά φύλλα.—2) Επαρχίας Δέρκων.—3) Στρογκυλές 
γαλάζιες πέτρες * μέ μάτι, τ.ΐς φορούσανε γιά νά μή ματιάζουνται.

2
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5 καί την άλλ’ την Κυριακή, 
τρώνε κόκκινα άβγά.

40
Στή Τζετώ Λάζαροι γίνουντο:ν κατσιβέλες τής τέντας, έβαζαν 

κόκκινα ροΰχα, κόκκινα τσεμπέρια, σιάλιζαν τό κεφάλι τους μέ λου
λούδια καί γύριζαν στις πόρτες καί τραγουδούσαν :

’’’Ηρθε ό Λάζαρος 
ήρθανε τα βάγια, 
πέντε πήττες πέντ’ άβγά, 
πέντε κόκκινα κουκκιά.

Καί τις. έδιναν άβγό ή πήττα.

. 4 1  &£<3<3«vrj

ΤΗλθεν ό Λάζαρος, 
ήλθαν τά βάγια 
στάυροσταθήτε.
Κόκκινα άβγά 

5 καί πέντε πήττες.
Δός με, §ειά, τ’ άβγό, 
νά φύγω άπό δώ.

' 42
Τώ Βαγιώ.

Στήν'Ηράκλεια *) την Κυριακή τώ Βαγιώ ό παπάς βαστοΟσε τήν 
εικόνα του Λάζαρου, γύριζε στά σπίτια μέ πέντε έξ παιδιά κ’ έλε
γαν :

^Ηλθε ό Λάζαρος, 
ήλθαν τά βάγια, 
θέλει λάδι καί κερί 
καί άβγό γιά νά χαρή.

Φιλούσανε τήν εικόνα καί τό χέρι του παπά καί τον έδιναν ένα 
δυο άβγά.

43
Του Εβραίου.

Στο Φανάρι τό πρωί τήν Μεγάλη Παρασκευή τά παιδιά 1

1) Επαρχίας Ήρακλείας.
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έτρεχαν στα σπίτια καί μάζευαν ξύλα καί κληματσίδες γιά νά κά
ψουνε τον Εβραίο.

’Έκαμναν ένα Εβραίο με παληά ρούχα καί μετά τό μεσημέρι 
τον έκαιγαν στο δρόμο καί τραγουδούσαν :

Κεράτσα κληματσίδα 
νά κάψουμε τον Σάμπο, 
για τ’ Όβρηοΰ τό πείσμα.
’Όρνιθα κακάνισε,

5 Όβρηός ξιπάσθηκε, 
τσίλησε τήν βράκα του 
καί τήν παληοβράκα του.
’Έχουμε τήν έννοια του 
νά χέ.,.τά γένεια του.

Τήν στάχτη μάζευαν τό πρωί τού Μεγάλου Σάββατου κι’ δταν 
άνοιγαν Χ) τά κούρβουλα 3) τα πιπίτιζαν για τή ψείρα, τις τριαντα
φυλλιές πού ψείριζαν καί λίγη έκρυβαν γιατρικό για τό φόβο.

44

Στή Σηλυβριά τή Μεγάλη Παρασκευή τά παιδιά έκαμναν ένα 
Εβραίο μέ παληά ρούχα μ’ ένα παληό καπέλο στο κεφάλι κι’ δταν 
τή νύχτα περνούσε ό ’Επιτάφιος άπό τό Γιάρι 3), πριν πάγη στον 
άγιο Σπυρίδωνα δπου ήτανε τά μηνήματα τον έκαιγαν καί τραγου
δούσαν :

Κεράτσα κοκονίτσα, 
γιά μιά κληματσιδίτσα 
νά κάψουμε τον Όβρηό, 
γιά τ’ Όβρηοΰ τό πείσμα.

5 'Όρνιθα κακάνισε,
Όβρηός ξιπάστηκε, 
νάχωμε τήν έννοια του 
χέ... μέσ’ στά γένεια του.

45
Στην Πρώτ’ Άνάαταct\-

Στήν ’Αμυγδαλιά τό πρωί τού Μεγάλου Σάββατου τρία τέσ- 1

1) ’Έσκαναν τά μάτια.—2) Κλήματα.—3) Συνοικία πάνω σέ κρημνό, μέ 
θέα ώραία πάνω στή γαλανή θάλασσα τής Προποντίδος. Γιάρι λ. Τ.=κρημνυς.
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σέρα παιδιά, δώδεκα, δέκα πέντε χρονώ τραβούσαν ένα αμάξι, τό 
γύριζαν ατά σπίτια καί γύρευαν ξύλα λέγοντας :

Ψύλλοι, ψύλλοι καί κοριοί 
καί μεγάλοι ποντικοί, 
τρώνε τά τσουρέκια σου 
καί τά κωλομέρια σου,

5 ξύλα γιά τ’ ’Ανάσταση.
'Όλοι έδιναν άπό τρία, τέσσερα κομμάτια ξύλα. Τά πήγαιναν 

έξω άπ’ την εκκλησία καί τάκαμναν τούμπα ’). Την άλλη, μέρα τήν 
Κυριακή, την αυγή, οί άντρες άναφταν τά ξύλα, καί γύρω στή φωτιά 
θέ νά διαβασθή ή Πρώτ’ ’Ανάσταση.

46
Τ ’ άϊ Δημπτριοΰ.

Στις Δελειώνες 2), τήν παραμονή τ’ άϊ Δημητριοΰ έκάμνανε 
τή τζαμάλα ·"). ’Έδενανε ξύλα κ’ έκαμνανε σκελετό μεγάλο, τον ντύ- 
λιζανε μέ πανιά καί προβιές, πάσχιζανε νά μοιάζη σάν καμήλα, τήν 
έβαζαν νουρά, ένα μακρύ κοντάρι για λαιμό, τό σκέπαζανε μέ προ
βιά, κεφάλι άλογου γιά βωδιοΟ μέ δόντια κι’ αυτό τό σκέπαζανε μέ 
προβιά, τό στολίζανε μέ κουδούνια καί χάντρες.

Τήν τζαμάλα σκέπαζανε μέ μακρυά χαλιά, κάτ’ άπ’ αυτά έμπαι- 
νανε τέσσερς άντροι καί σήκωνανε τή τζαμάλα, περπατούσανε αύ- 
τοί καί φαίνουντανε σάν νά περπατούσε ή καμήλα.

’Έκαμνανε κ’ ένα ψεύτικο παιδί, τό κάθιζανε πάνω στή τζα
μάλα, πότε τό βαστούσε ό ένας καί πότε ό άλλος.

'Ένας έβαζε καμπούρα, καί κουδούνια στή μέσ’ αυτός έκαμνε 
τό νοικοκύρη τής τζαμάλας, ήτανε ό τζαμάλατζης.

Μοτά τό ήλιοβασίλεμα τήν έτρεχανε σ’ δλα τά σπίτια καί τά 
μαγαζιά, τήν πάγαινανε κοντά στά παράθυρα κ’ έκλεφτε γλάστρες 
άπ’ τις περιβολίστρες, σταφύλια κι’ δ,τι είχανε κρεμασμένο πού 
έφθανε. .

Τή τζαμάλα τήν χορεύανε, πάγαινε μιά μπρός καί μια πίσω καί 
τραγουδούσανε :

Τής τζαμάλας το παιδί, 
έβγαλε βγαλτό στ’ άφτί 
καί γυρεύει νά παντρευτή. 1

1) Λ. Τ. Σωρός.—2) Επαρχίας Σηλυβρίας.—3) Παρεφθαρμένη Λ. Άραβ. 
Καμήλα. ’Έκαμναν ατό Φανάρι, Όκλαλή, Καλλικράτεια, Επιβάτες, Καστανιές, 
Τζετώ, Άκ-Άλάν. Στή Ραιδεστό τήν έλεγαν κερά τζαμάλα.
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Τής τζαμάλας τό παιδί 
5 έβγαλε κακό στ’ άφτί 

κι’ άπό τήν τρομάρα.του, 
έσκασ’ ή χολάρα του.
Τζαμάλα, τζαμάλα, τζαμάλατζη, 
τής τζαμάλας τό παιδί,

10 επαθε κακό στ’ άφτί 
και κασίδα στή κορφή.

Κυνηγούσανε τον τζαμάλατζη, χτυπούσανε τη καμποΰρά τ’ καί 
τόν περιπαίζανε, χτυπούσανε τά κουδούνια δυνατά καί γελούσανε.

Βαρούσανε τήν καμπούρα τής καμήλας, ή καμήλα έκαμνε πώς 
λιγοθυμούσε κ’ έπεφτε. ’Έτρεχανε τότε καί τήν χάϊδευανε, τήν έλε- 
γανε βάχ, βάχ, βάχ, καί σηκώνουντανε ή τζαμάλα, καί τήν χορεύανε. 
Άπό πίσω τους πήγαινανε άντροι καί παιδιά.

Άπό τά σπίτια καί τά μαγαζιά άλλοι τούς έδινανε κρασί νά 
πιούνε, κι’ δσο περίσσευε τοβάζανε σε λαγήνα, άλλοι τούς έδιναν 
άβγά καί τάβαζανε μέσα σε καλάθι κι’ άλλοι παράδες.

Τό πρωί διασκεδάζανε στά καφενεία μέ τά όργανα καί τά τρα
γούδια, έπινανε κ’ έτρωγανε.

Τή τζαμάλα έκαμνανε για τήν ευφορία.

ΧΕΛΙΔΟΝΙΣΜΑΤΑ 1)
47

Ό  Μάρτπξ 1 2 3).
Στή Τζετώ, τήν παραμονή τής Πρωτομαρτιάς μόλις σκοτίδιαζε 

έπερναν μια σπασμέν’ λαγήνα έβαζανε μέσα λίγ’ στάχτη καί μια 
κόκκινη κλωστή τήν έρριχναν στο δρόμο κ’ έλεγαν :

Μάρτη '), Μάρτη μου καλέ 
καί Απρίλη μου χρυσέ, 
τί καλά μάς έφερες ;

— Τά καλά καί τ’ αγαθά.
5 ’Έξω ψύλλοι, ποντικοί,

1) Στην κατάταξη προσπάθησα ν’ άκολουθήσω τις οδηγίες τοΰ καθηγη- 
τοΰ Στίλπωνος Κυριακίδου.«Ελληνική Λαογραφία».1922.Μέρος Αον«”Ασματα» 
σ. 32 κ. έ. ΓΊ. Πολίτου. «Έκλογαί». Άπό τά τραγούδια τού Ελληνικού λαού.
2) Στό Τοακήλι,χωριό τής επαρχίας Μέτρων, ό Κ.Χουρμουζιάδης στά «-θρακικά» 
1937. Πρωτομαρτιά σ. 311 περιγράφει τήν ξυλένια χελιδόνα πού γύριζαν τά
παιδιά στά σπίτια, στολισμένη μέ τρές καί κοοδουνάκια μέσα σέ πανεράκι μέ 
κισσό κ’ έλεγαν τό τραγούδι τής χελιδόνας, παραλλαγή αύτοΰ καί τού επο
μένου.
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μέσα ήλιος καί χαρά 
καί καλή μας Πασχαλιά.

:48 Σηλυβριά.

Χελιδόνι μου γοργό 
πουρθες άπ’ ιήν έρημο 
τί καλά μας έφερες ;

—Τή Λαμπρή καί τή χαρά 
5 καί τά κόκκινα άβγά.

49
Του Μάη.

Φανάρι. Κάθε χρόνο ό Μάης δταν έφευγε άνεβαΐνε πάνω σέ 
δψωμα κ’ εύκιούντανε :

«Μικρά, τρανά, τρανέψουτε, 
θερίστε, άλωνΐστε, 
δεμάτια κουβανΐστε 
καί μένα τό κουλλίκι μου 

5 στον ποταμό νά ρίξτε 
νά έλθω νά τό πάρω».

50
Στή Τζετώ, τήν παραμονή τής Πρωταυγουστιάς στους δρόμους 

άναφταν φωτιές, πηδούσανε άπό πάνω μικροί καί μεγάλοι κ’ έλεγαν :
’Άκστο 
παράκστο ') 
δπως μ’ ηύρες 9) 
νά μ’ άφίκς.

51
Τ ’ άϊ Γιανντοΰ.

Στήν Τσόρλου 3) τό βράδυ τήν παραμονή τ’ άϊ Γιαννιου ι) ά- 
ναφτανε τον καλόχρονο 5), έκαμναν φωτιά μέ τσαλιά 6) καί παληά 
κουφίνια. Μέ τό ένα χέρι βαστούσανε μιά πέτρα πάνω στο κεφάλι 1

1) "Ακουσεκαλά—2) Καλά. —3) "Εδρα τής επαρχίας Τυρολόης καί Σι- 
ρεντζίου.— 4) 'Αγίου Ίΐοάννου του Προδρόμου, 24 ’Ιουνίου. — 5) Πλάνη.— 6) Λ. 
Τ. ‘Αγκάθια.
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γιά νά μή παθαΐνε πονοκέφαλο καί μέ τ’ άλλο μια άλλη πέτρα στήν 
κοιλιά ή βαστούσανε σίδερο στη μέση γιά νά γίν’ ή μέση σιδερένια 
καί δεν τις πονεΐ, πηδούσανε τρεις φορές σταυρωτά πάνω στη φω
τιά κ’ έλεγαν :

Άφίνω τον κακόχρονο 
καί πάγω στον καλόχρονο.
’Έμπα καλόχρονε 
έβγα κακόχρονε

κ’ έρριχναν πίσω τους την πέτρα στον κακόχρονο.

52
Ύης περπερίτα<χς.

Στή Τζετώ, γιά νά βρέχη τον ’Απρίλη ’), την Πρωταπριλιά έκα- 
μναν περπερίτσα. "Ενα μικρό κορίτσι τό σκέπαζαν μέ λάπατα 
άπ’ τό κεφάλι ώς τά πόδια καί τό έτρεχαν τό πρωί στά σπίτια. *Η 
περπερίτσα χόρευε καί τά παιδιά τραγουδούσανε:

Περπερίτσα περπατούν 
τόν θεόν περίκαλουν. 
θεέ μου, βρέξε μιά'βροχή · 
στά στάρια στά κριθάρια 

5 καί στοΟ θεού τά περιστέρια.
"Οσες τρΟπες τό δερμόνι 
τόσες θημωνιές στ’ άλώνι.

Τήν έδιναν ένα άβγό, δεκάρα, φουντούκια, σταφίδες, καρύδια ή 
ψωμί καί τήν περεχούσανε ένα μαστραπά νερό.

53 Καλλικράτεια.

Λαπατάς 3) θέλει νερό 
τής κανάτας τό κρασί.
Κάθε κλήμα καί βουτσί 
κάθε στάχυ καί κοιλό.

ΑΠΟΚΡΗΑΤΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ

54

Στή Μάδυτο τήν Κυριακή δταν κτυπουσ’ ή καμπάνα τοΟ

1)ΤοΟ ’Απρίλη ή βροχή, κάθε κόμπος καί φλουρί.—2) Ή περπερίτσα.
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έσπερινού πήγαιναν οί γυναίκες στήν εκκλησία, άφου έπερναν σχώ- 
ρεση άτι’ τον παπά, υστέρα πήγαιναν στής συντέκνισσας τό σπίτι, 
έκαμναν τρεις μετάνοιες τον σύντεκνο καί τρεις τήν συντέκνισσα 
καί τούς ζητούσαν σχώρεση. Μετά πήγαιναν στούς γονείς τους, 
στούς θειούς, στις θειές κ’ έπερναν σχώρεση κ’ οί σπιτικοί άλληλο- 
σχωριούντανε.

Τό βράδυ μαζεύουνταν στο πατρικό σέ συγγενικό ή σέ φιλικό 
σπίτι, έτρωγαν δλοι μαζύ, τιμούσανε τό τραπέζι με τραγούδια πού 
τά έλεγαν τραπεζικά.

αλ

Έδώ πού κουβεντιάζουμε πέτρα νά μη ραγίση
κι’ ό νοικοκύρης κ’ ή κερά χρόνους πολλούς νά ζήση.
Νά ζήση χρόνους έκατό καί νά τούς έπεράση 
κι’ άπό τις εκατόν καί κεΐ ν’ άσπρίση νά γεράση.

ρ',
Άν άρχινίσ' ή γλωσσά μου, πότες δέν έχει σχόλη, 
δπου μέ τήν σπουδάζανε οί δώδεκ’ άποστόλοι.

Υ'·
Άρχίνισε γλωσίτσα μου, τραγούδια ν’ άραδιάσης, 
τούς φίλους σου τούς καλεστούς νά τούς έγκωμιάσης.

δ'.

’Άρχισε γλωσσά μου γλυκειά, τραγούδια ν’ άραδιάζης 
καί άγγέλους άπ’ τον ούρανό νά μέ τούς κατεβάζης.

ε '.

Ά ς τραγουδήσω κΓ άς χαρώ, του χρόνου ποιος τό ξέρει ; 
γιά θά ποθάνω, γιά θά ζώ, γιά θάμαι σ’ άλλα μέρη.

στ'.

Γιά δες τραπέζι έμορφο κ’ έμορφα π’ άρμενίζει 
κ’ έμορφοι πού τό στρώσανε, κι’ άφέντης πού τ’ όρίζει.

ζ'·
Δέν τόλπιζα στον ούρανό στή γης νά άπαντήσω 
μέ τέτοιοι φίλοι έμορφοι γλυκά νά όμιλήσω.

,Μ
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η'·
Έδώ πού κουβεντιάσαμε πέτρα νά μή ραγίση
κι’ ό νοικοκύρης κ’ ή κερά χρόνους πολλούς νά ζήση.

θ ' .

Έδώ πού τραγουδήσαμε πέτρα νά μή ραγίση 
κι’ ό νοικοκύρης του σπιτιού χίλια χρόνια νάζήση.

ι \

Είπαμε πολλά καί σώνει, 
άς λαλήσει κι’ άλλ’ άηδόνι.

ια\

’Έλα Χριστέ στά χείλη μου καί Παναγιά κοντά μου 
κι’ άγγελοι άπ’ τούς ούρανούς νά γίνουν συντροφιά μου.

ιβ'.

'Ένα τραγούδι θέ νά πώ επάνω στο λεμόνι, 
νά ζήση ή παρέα μας κ’ ή συντροφιά μας δλη.

ιγ .

Καλώς όρίστε μάτια μου, στην τάβλα τήν γιομάτη, 
μέ τά μοσχομυρίσματα, μέ τον άνθό γιομάτη.

ιδ\

Μαλαματένια τράπεζα μέ άσημένια πιάτα, 
τζοβαϊρένια 2) τά φαγιά, ροδόσταμο γιομάτα.

ιε\

Νά σάς λέγω τραγούδια καί παινέματα ως πού νά ξημερώση 
ως πού νά βγή ό ήλιος τις πόρτες νά πυρώση.

ιστ\

Πέτρες καί ξύλα του σπιτιού, πού πέρνετε τό βάρος 
φυλάγετε τούς νοικοκερούς, νά μή τούς πάρ’ ό Χάρος.

1) Τραπέζι.—2) Λ. Αραβική. Διαμαντένια.
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ιζ'.
Πέτρος καί ΠαΟλος τδλεγε κ’ οί δώδεκ’ Άποστόλοι 
κι’ δ θεός νά την πολυετή τήν συνοδία δλη.

ιη'.

Σέ τούτο τό σπίπι τ’ αψηλό πέτρα νά μη ραγίση 
κι’ ό νοικοκύρης τοΟ σπιτιού πολλά χρόνια νά ζήση.

ιθ\

Σ* αύτό τό σπίτι ποΰμαστε, πέτρα νά μή ραγίση 
κι’ δ νοικοκύρης του σπιτιού πολλά χρόνια νά ζήση.

κ\

Τήν τράπεζαν χαιρόμασθε, Χριστός νά τή βλογίση 
κ’ ή Παναγία τήν ευχή, μέσα νά τήν άφίση.

καλ

Τήν τράπεζαν πού χαιρόμασθε τήν ροδοστολισμένη, 
έκείν’ πού τήν έστόλιζε πέρδικα πλουμισμένη.

κβ'.ν

Τούτα τά σπίτια τ’ άψηλά μέ διαμαντένιοι στύλοι, 
νά ζοΰνε οί νοικοκεροί καί δλοι τους οί φίλοι.

κγλ

Τούτα τά σπίτια τ’ άψηλά τά ράχτια ’ναι άσημένια 
καί μέ καιρό νά έλθουμε νά τάβρουμ’ διαμαντένια.

κδλ

Τούτα τά σπίτια τ’ άψηλά τά μαρμαροχτισμένα, 
ούτε στόν κόσμο βρίσκονται, ούτε μέσ’ στή Βιέννα.

κελ

Τούτα τά σπίτια τ’ άψηλά μέσα στο περιβόλι, 
νά ζή ό νοικοκύρης τους κ’ ή συντροφιά τους δλη.

κστ'.

Τούτα τά σπίτια τ' άψηλά, τά μαρμαροχτισμένα, 
πού βοηθούνε τούς φτωχούς, νά είν’ εύλογημένα.



55
Πρόποση. Φανάρι.

Αυτό τό έμορφο ποτήρι 
τό στρογκυλό καί γυριστό, 
δλοι μας θέ νά τό πιοΟμε 
γεμιστό ξεχειλιστό.

5 Δός το μιά, νά πάγη κάτω, 
νάβρη ή κορφή τόν πάτο.
’Έπιε το κι’ άπόπιε το
κι' άς είναι μέ τής ύγείας σου.

ΓΛΩΣΣΟΔΕΤΤΕΣ
56

Αφού έτρωγαν έκαμναν διάφορα παιχνίδια, έλεγαν άποκρηάτι
κα άστεΐα, βρετά, τραγούδια, γλωσσοδέτες, δυσκολεύουνταν νά τά 
πούνε γλήγορα, τάλεγαν παραλλαγμένα καί γελούσανε.

Ό παπάς μας ό βουρλόπαπας 
πού πήγε στο βουρλόβουνο 
νά κόψη βουρλοπάλουκα 
νά φράξη τόν βουρλομπαξέ 

5 νά μή παν’ οί βουρλοπετεινοί 
καί φαν’ τά βουρλομάρουλα.

57 *) Καστανιές
°Από τόν πύργο έπεσα, 
στοΰ παπά του γιου, 
ταχύ τά χέρια έπεσα 
καί μέ πήραν άπ’ τό χέρι 

5 καί μέ πήγαν στ’ άγιο Βήμα 
καί μέ στρογκυλογύρισαν 
καί μέ στρογκυλοδρόμισαν.
Δέν τό ήξευρα καί γώ ό καϋμένος 
νά τις στρογκυλογυρίσω 

10 νά τις στρογκυλοδρομίσω.
Πριν φωνάξη τ’ άρνίθ' έτρωγαν δλ’ άπό λίγο βρασμένο άβγό 

καί πιά δέν έτρωγαν τίποτε άρτυμένο, δλη τή σαρακοστή νήστευαν.

Άποκρηάτικα Τραπεζικά. 27

*) «θρακικάί. Τόμ. Αος σελ. 420,



ΤοΟ κλήδονα,

Βούλωναν τό στόμα όπως έλεγαν μέ άβγό καί τό Πάσχα μέ τό κόκ
κινο άβγό τό άνοιγαν,

28

ΤΟΥ ΚΛΗΔΟΝΑ
58

Στή Τζετώ άπό σπερής τ’ άϊ Γιαννιου, στις 24 του ‘Αλωνιτή μα- 
ζεύουνταν τά κορίτσα κ’ οί κοπέλλες σ’ ένα σπίτ’ για νά βάλνε τόν 
κλήδονα. ‘Όταν βασίλευε ό ήλιος έστελναν δυο κορίτσια, τό ένα 
πρωτοπαΐδι καί τ’ άλλο άποτεκνάδι πού ζούσανε οί γονιοί τους νά 
πόρνε άρπακτικό 1) νερό σέ μπακίρι άπό τρεις βρύσες γυρισμένες 
κατά ήλιου κ’ έρριχναν μέσα τά σημάδια, δαχτυλίδια, καρφίτσες, 
σκουλαρίκια, φουρκέτες, κουμπιά, κόπτσες, χάνδρα.

Τόν κλήδονα σκέπαζαν μέ κόκκινο παννί, τόν κλείδωναν μέ 
κλειδαριά, έλεγαν:

α'.

Κλειδώνουμε τόν κλήδονα μέ τ’ &ι Γιαννιου τή χάρη 
καί ποιά ναι καλορίζικη, θά πάρει παλληκάρι, 

καί τόν κρεμούσανε έξω στό παράθυρο νά τόν δγιοΟνε τ’ άστρα.
Τό πρωί άφοΟ άπόλυσε ή έκκλησία μαζεύουνταν στό ’ίδιο σπίτ’, 

τά κορίτσια πού πήρανε τ’ άμίλητο νερό έπερναν τόν κλήδονα, τά 
άλλα βαστούσανε άπό πάνω τους ένα σεντόνι άπό τις άκρες καί μέ 
τραγούδια πήγαιναν έξω στό Πρωτογόνατο 3), μπρός πήγαινε ένα 
μικρό άγόρι καί βαστουσε μπαϊράκι μέ δεντρομολόχες.

‘Όταν έφθαναν, τά κορίτσια, πού βαστούσανε τόν κλήδονα κά- 
θουνταν, τ’ άλλα τά σκέπαζαν μέ τό σεντόνι κι’ όλόγυρά τους τρα
γουδούσανε δλο δίστιχα καί χόρευαν.

‘Ύστερα μέ τήν ϊδια τάξη καί τά τραγούδια πήγαιναν σ’ ένα 
κήπο. Τον κλήδονα εβαζανε πάνω σέ σκαμνί καί τά κορίτσια πού 
τόν βαστούσανε κάθουνταν πλάγι τ’. Τ’ άλλα έλεγαν :

β'·
’Ανοίξατε τόν κλήδονα νά βγή ή χαριτωμένη, 
άπό τόν κόσμο τόν πολύ ποιά είν’ ή κερδεμένη.

V'· '
'Ανοίξατε τόν κλήδονα νά βγή ή χαριτωμένη,

1) ’Αμίλητο. —2) Τοποθεσία σέ αψηλό λόφο. Στή Στράντζα τόν κλήδονα 
έλεγαν πρωτογόνατο.



Του κλήδωνα. 29

δλη τή χρονιά καλόκαρδη καί καλοζωϊσμένη.
Τά δυο κορίτσια τό πρώτο καί τ’ άποτεκνάδι τόν ξεκλείδωναν.

δλ.
Ανοίγουμε τόν κλήδονα μέ τ’ άϊ Γιαννιου τή χάρη 
κι’ όποια είναι καλορίζικη νά ελθη νά τόν πάρη,

ελ
’Ανοίγουμε τόν κλήδονα μέ τ’ άϊ ΓιαννοΟ τή χάρη, 
όποια ’ναι καλορίζικια θά πάρή παλληκάρι.

στ'.
’Ανοίγουμε τόν κλήδονα, βγαίν’ ή χαριτωμένη, 
όλο τόν καιρό χαρούμενη καί καλοκαρδισμένη.
Τραβούσανε ένα σημάδι. "Οποιας ήτανε τό πρώτο λογίζουνταν 

ή τυχερότερη άπ’ όλες.
"Ολο έλεγαν ένα τραγουδάκι καί τραβούσανε τό σημάδι, τά γέ

λια κ’ οί χαρές άντηχούσανε ώς πέρα, τό κάθε κορίτσι άπό τό τρα
γουδάκι πού τό λάχαινε προσπαθούσε νά μαντεύση τήν τύχη τ'.

ζ \
Σήμερα είναι τ’ άϊ ΓιαννιοΟ, καί τ’’άϊ Κληδόνου, 
όσα σεντούκια άνοιξα είναι τό ριζικό μου.

59
Τό Ψυχοσάββατο1) τ’ άϊ Θόδωρου άπό τά κόλυβα πού πάγαιναν 

άπό βραδύ στήν έκκλησιά, άφοΰ τά διάβαζε ό παπάς, μιά γυναίκα 
έκλεφτε λίγα καί τά μοίραζε στά κορίτσια πού ήθελαν νά δγιουνε 
τήν τύχη τους.

Τήν ώρα πού θέ νά κοιμηθούνε έβαζαν κάτ’ άπ’ τό μαξιλάρι 
τους δυό, τρία, ώς έννιά κουκκιά στάρι κ’ έλεγαν στον άϊ Θόδωρο.

"Αϊ Θόδωρε καλέ μου, Τζετώ.
καλέ μου κι’ άξιε μου, 
περικαλώ φανέρωσέ με, 
τή τύχη μου μπροστά μου.

Στον ύπνο τους έβλεπαν ποιόνα θάπερναν.
• 60 Τ βόρλΦΌ.

"Αγιε Θόδωρε καλέ μου,
,μέγα καί θαυματουργέ μου, 
εις τήν έρημο πού πας 
καί τις τύχες άπαντάς,

1) Τό πρώτο Σάββατο τής Μεγάλης Σαρακοστής.
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5 άν ιδεΐς καί τή δική μου 
νά μοΟ τή χαιρετάς.

61
"Α'ΐ Θόδωρε καλέ μου, 
άξιε καί θαματουργέ μου, 
εις τήν έρημο ποϋ πας 
καί τις Μοίρες συναντάς,

5 σαν Ιδεΐς καί τήν δική μου, 
νά τήν διπλοχαιρετίσης.
’Άν κοιμάται νά σηκωθή 
κι’ άν είναι μακρυά νά τρέξη, 
πλούσια είναι ή φτωχή 

10 νάλθ’ άπόψε νά μέ βρή' 
καί τό σιτάρι όπου σπέρνω 
μαζύ νά τό θερίσω 1).

ΠΑΙΔΙΚΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΑ

62
Μέ χαρά τά παιδιά χαιρέτιζαν τόν έρχομό του 

γαν τραγουδιστά:
Λέλεγκα, πασά, πασά, 
πουν’ τά χίλια πρόβατα ;
Κάτω στά πατώματα, 
τρώγ’ ό λύκος χαίρεται 
κ’ ή άλεπου μαραίνεται

63

Λέλεγκα, μπασά, μπασά, 
πουν’ τά χίλια πρόβατα ;
Κάτω στά πατώματα, 
κόψε τήν κεφάλα σου, 
ρίξ’ τηνα στή θάλασσα, 
νά γίνη πρωτοθάλασσα.
Τρώγ’ ό λύκος χαίρεται

Σηλυβριά.

Σηλυβριά.
λέλεγκα κ’ έλε-

Καατανιέ$.

1) Νά τό.θερίση μαζύ μέ τόν ανδρα της.
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κ’ ή άλεποΟ μαραίνεται.

"Αφιναν κάτ’ άπό πέτρα η στο φράκτη τόν μάρτη του δεξιοΟ 
χεριού κ’ έλεγαν:

Πάρε τίς ψύλλοι μου 
καί τίς κακοτιές μου.

Του άριστερου χεριού τόν μάρτη σαν έβλεπαν τό πρώτο χελι
δόνι άφιναν όμοίως κάτ’ άπό πέτρα η στον φράκτη κ’ έλεγαν τά 
ίδια λόγια.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΠΟΥΛΙΩΝ
65

Τά παιδιά όλόχαρα έβλεπαν τό πρώτο χελιδόνι πού έφερνε τήν 
άνοιξη τό τραγουδούσανε:

Χελιδόνι γύρισε . Σηλυβριά.
καλοκαίρι μύρισε.
’Άφκα σύκο καί σταφύλι 
καί σταυρό καί λιχνιστήρι 

5 κ’ ήλθα κ’ ηυρα τη φωλιά μ’ 1) 
πού τήν φύλαγ’ ή κερά μ’.

66 Καστανιές.

"Αφκα σύκο καί σταφύλι 
καί σταυρό καί λιχνιστήρι 
κ5 ήρθα κ’ ηυρα τό τριφύλλι u) 
πάν’ στοΰ μαχαιριού τή μύτη 

5 τσίρ, τσίρ, τσίρ, τσίρ, τσίρ,

67 Κεσσάνιι.

"Αφκα σύκο καί σταφύλι

1) Τήν έκαμνε μέ λάσπη κΤ άπό μέσα τήν έστρωνε μέ πούπουλα. Τή φω
λιά του χελιδονιού δέ τήν χαλνούσανε γιά νά μή βλασψημάη καί χελιδόνι δέν 
έπιαναν για νά μή πέφτουν τά μαλλιά τους. —2) Χόρτο πού τρώγουνταν, τήν 
εποχή πού εϊρχουνταν τό χελιδόνι τό τριφύλλι μεγάλωνε, τό έκοφταν μέ τή μύ
τη τού μαχαιριού κοντά στή ρίζα τ’ δπως δλα τά χόρτα πού έτρωγαν, καί τό 
μαγέρειαν.



και σταυρό καί λιχνιστήρι 
κ’ ήλθα κ’ ηδρα τον 'Απρίλη 
μέ δαμάσκηνο στα χείλη.

5 Φυτριδίτση, φυτριδίτση, 
μέσ’ τ' άλώνι ένα κορίτσι

68

Σαν άκουγαν την κουκουβάγια πού φώναζε, φώναγαν καί τα 
παιδιά:

Κουκουβάγια πονηρή 
πώς τό τρώνε τό τυρί ;

— Μέ τήν πήττα τήν ζεστή.

32 Παιδικοί στίχοι γιά γιορτές

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΙΧΟΙ ΓΙΑ ΓΙΟΡΤΕΣ
69 Σηλυβριά.

Βάγια, βάγια τώ Βαγιώ, 
τρώνε ψάρι καί κολιό 
κι’ ώς τήν άλλη τήν Κυριακή 
τρώνε κόκκινο κοκό.

70 Ηράκλειά.

Τίλθε 6 Λάζαρος, 
ήλθαν τά βάγια, 
θέλει λάδι καί κερί 
καί άβγό γιά νά χαρή.

71 Καατανιέ$.

'Αγια Βαρβάρα βαρβαρώνει 
άϊ Σάββας σαβανώνει 
άϊ Νικόλας παραχώνει 
κΓ άϊ Σπυρίδωνας ξεπαραχώνει.

72 Έπιβ«Γδ$·

*Άϊ Γιάννη θεολόγο 
πές με τον καλό τόν λόγο 
άπό κείνο καί σε κείνο 
είναι πιό καλλίτερο έκεΐνο.
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ΚΛΙΜΑΚΩΤΑ
73 Σηλυβρι*.

Ντύλι, ντυλι, ντύλι1),
• μέσ’ άπ’ τό καντήλι, 

πδφεγγε κ’ έκέντα, 
κόρη τό μαντήλι.

3 Του της, τοΟ της, του ιης, 
τ’ άρβωνιαστικοΰ της.

Ήρθε ό ποντικός 
κ’ έφαγε τό φυτίλι 
μέσ’ άπ’ τό καντήλι 

10 πδφεγγε κ’ έκέντα 
κόρη τό μαντήλι,
ΤοΟ της, τοΟ της, τοΟ της 
τ’ άρβωνιαστικοΰ της.

Ήρθε καί ό γάτος 
15 κ’ έφαγε τον ποντικό 

πδφαγε τό φυτίλι 
μέσ’ άπ’ τό καντήλι 
πδφεγγε κ’ έκέντα 
κόρη τό μαντήλι.

20 ΤοΟ της, τοΟ της, του τής 
τ’ άρβωνιαστικοΰ της.

’Ήρθε καί ό σκύλος 
έφαγε τον γάιο 
πδφαγε τον ποντικό 

25 πδφαγε τό φυτίλι 
μέσ’ άπό τό καντήλι 
πδφεγγε κ’ έκέντα 
κόρη τό μαντήλι.
ΤοΟ της, του της, του της 

30 τ' άρβωνιαστικοΰ της.

Ήρθε καί ό λύκος,

1) Τό λέγανε γλήγορα.
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έφαγε τό σκϋλο, 
πδφαγε τό γάτο, 
πού εφαγε τον ποντικό, 

35 πδφαγε τό φυτίλι, 
μέσ’ άπ’ τό καντήλι, 
πδφεγγε κ’ έκέντα, 
κόρη τό μαντήλι.
Του της, τού της, του τη?, 

40 τ’ άρβωνιαστικοΰ της.

ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟ

' ' 74

’Άλφα. ’Αρχή του κόσμου.
Βήτα. Βασιλεύει ό κύριος.
Γάμμα. Γεννιέτ’ ό Χριστός.
Δέλτα. Δ ι’ άγγέλου τό Χαΐρε.

5 ’Έψιλον. ’Έρχεται ό κύριος.
Ζήτα. ΖητοΟν τόν κύριον.
'5Ήτα. "Ηλιος έλαμψε. 
θήτα, θεός τόν έγέννησε.
Γιώτα. ’Ιωάννης τόν έβάπτισε.

10 Κάπα. Κάλαμον τόν έπότισαν.
Λάμδα. Λαοί τόν έτριγύρισαν,
Μΐ. Μυριάδες τόν έπήγαιναν.
Νΐ. Νερό έζήτησε.
Ξι. Ξίδι τόν έπότισαν.

15 ’Όμικρον./Ο Πιλάτος τόν ήρώτησε,
Πΐ. Ποιος είσαι σύ;
Ρώ. Ρωμαίος είμ’ έγώ.
Σίγμα. Σταυρόν τόν προσήλωσαν. 
ΤαΟ. ΤαΟτα επαθεν ό Κύριος.

20 Ύψιλόν. Υψηλά τόν έκρέμασαν. 
Φΐ. Φώς έλαμψε.
Χΐ. Χιλιάδες τόν έπήγαιναν. 
’Ωμέγα. ’Ώ, τό μέγα τό μεγάλον 

.25 καί τό κάρναξ τών Εβραίων.

Σηλυβριά
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75
Μεγάλη Δευτέρα 
ό Χριστός στη μαχαΐρα. 
Μεγάλη Τρίτη 
ό Χριστός έκρίθη. 
Μεγάλη Τετάρτη 
ό Χριστός έχάθη. 
Μεγάλη Πέφτη 
ό Χριστός εύρέθη. 
Μεγάλη Παρασκευή 
ό Χριστός στόσουβλί. 
Μεγάλο Σαββάτο 
ό Χριστός άνέστη.

ΑΣΜΑΤΙΑ ΑΠΟ ΕΠΩΔΕΣ

’Ώ κυρά Μαγδαληνή 
πώς κοιμάσαι μοναχή ;

— Δεν κοιμούμαι μοναχή; 
έχω Πέτρο, έχω ΠαΟλο 

5 έχω δώδεκ’ Αποστόλους 
του Χρίστου τό δεκανίκι, 
τό Χριστό προσκεφαλάκι.
Κάτ’ άπ’ τήν πορτίτσα μου 
κ’ έξ’ άπ’ τήν σκαλίτσα μου 

10 οί έχθροί νά φάνε νά πριστουν 
καί θάλασσα νά σκάσουν.

Μάρ’ κυρά Μαγδαληνή, 
πώς κοιμάσαι μοναχή ;

— Δέ κοιμούμαι μοναχή. 
’Έχω Παύλο, έχω Πέτρο 

5 έχω δώδεκ’ Άποστόλοι. 
Τά βαγγέλια μ’- άνοιχιά, 
άνοιχτά παρανοιχτά 
καί στο προσκέφαλό μου,

76 Βελιγράδι '),

77 Σκεπαστό3).

1) Επαρχίας Τυρολόης, καί Σιρεντζίου.—2) ’Επαρχίας Βιζύης.
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ένα μαυρομάνικο μαχαίρι 
10 κι’δποιος έλθ’τόν μαχαιρώνω.

78 -Καστανιές.
— Μαρή κυρά Μαγδσληνή 

πώς κοιμάσαι μοναχή ;
— "Αϊ άφέντη μου Νικόλα 

δεν κοιμούμαι μοναχή·
5 έχω Κώστα, έχω Παύλο 

έχω δώδεκα Βαγγέλια.
Μαυρομάνικο μαχαίρι 
δποιος έρθ’στήν κεφαλή μου 
κατακέφαλα τον πέρνει.

10 ’Άς πάει στήν Μαύρο θάλασσα 
νά μετράη τή θάλασσα, 
καυκιά, καυκιά δσο νά ξημερώση.

ΝΑΝΟΥΡΙΣΜΑΤΑ
79 ’Αμυγδαλιά

’Έλα Νύπνε μου, πάρε το, 
γλυκά νά τό κοιμήσης 
καί μέσ’ τον ύπνο του, 
νά μέ τό συργιανίσης.

5 Νά μου τό πας έδώ, 
νά μου τό πας έκεΐ, 
μέσα σέ περιβόλια 
νά τό γέμισης καί τις τσέπες του, 
τριαντάφυλλα καί ρόδα.

10 Τά ρόδα να ν’ τής μάννας του, 
τά κρίνα τής νονάς του 
καί τ’ άσπρα τριαντάφυλλα 
νδναι τής άφεντιάς του.

80
’Έλα ‘Ύπνε μ’, πάρε το. 
καί πάν’ το στις μπαχτσέδες; 
πάρε τά άνθη άπ’ τή μηλιά 
καί δλα της τά μήλα

5 καί φέρ’ τα στό παιδάκι μου 
πού είναι μωρό καί κάνει, 
τό μικρό μου νάνι, νάνι.
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81
"Ελα "Υπνέ μου, πάρε το 
κι’ άϊντε συργιάνισέ μου το 
κι’ άϊντε μου έδώ κι’ άλλοΟ 
καί στή Πόλη καί παντού.

5 Νά τό δόσ’ άγας λεμόνι 
κ’ ή άγάδαινα κυδώνι 
κ’ ή μικρή άγαδοπουλα 
δαχτυλίδι μέ τη βούλα,

82 *)
"Ελα Χριστέ μου, πάρε τσ, 
Παναγιά μ’, καί κοίμησέ το,
Νά τό πάη στοΰ Μάη τ’ άμπέλι 
καί στοΟ Μάη τά λειβαδάκια,

5 νά τό δόσ’ άγας σταφύλι 
κ’ ή άγάδαινα μαντήλι 
κ’ ή μικρή άγαδοπουλα 
δαχτυλίδι μέ τή βουλα.

83 *)
’Έλα "Υπνε,· καί πάρε το, 
Χριστέ ποκοίμισέ το.
Πάν’ το στοϋ Μάη τ’ άμπέλι 
καί στοΟ Γιάννη τό περιβόλι.

5 Κόψε το ένα σταφύλι, 
δόσε το κ’ ένα καρπούζι, 
τό σταφύλι νά τό φάη, 
τό καρπούζι νά τό παίζη.
Νά κοιμάται σάν τ’ άρνέλι,

10 νά ξυπνά σά μοσχαρέλι.

84
’Έλα Νύπνε μ’, καί πάρε το
καί άποκοίμισέ το
καί πάν’ το στοΟ Μάη τ’ άμπέλι

J) 'Επαρχίας Μέτρων καί Άθύρων.

Πλάγια 1).

3?

Σηλυβριά.

Φανάρι.

Ηράκλεια.



στοΟ Μάη τό περιβόλι.
5 Νά τό δόσ’ ό Μάης κεράσι 

ό καλόγερος άτιίδι, 
νά τό δόσ’ ό Αύγουστος 
τό πρώτο τό σταφύλι.
Νά κοιμάται σάν άρνάκι 

10 νά ξυπνάη σάν πουλάκι.

85

Κοίμησέ το Παναγιά, 
νά σέ κάνω μιά ποδ.ιά 1), 
μιά ποδιά μεταξωτή 
γύρω, γύρω κεντητή.

86

Κοιμήσου σύ παιδάκι μου και γώ σε νανουρίζω, 
καί γώ τήν κούνια σου κουνώ νά σέ άποκοιμίσω,
Νάνι, νάνι, τό παιδάκι μου νά κάνη.

87 *) Σηλυβριά.
Κοιμήσου σύ μικράκι μου καί γώ σέ νανουρίζω, 
καί τήν κουνίτσα σου κουνώ, γλυκά καί σέ κοιμίζω.
Σά σέ κοιμήσω υστέρα στή Παναγιά σ’ άφίγω,
στή Παναγιά καί στο Χριστό καί στό φύλακ’ άγγελό σου,

5 γιά νά σέ προφυλάγουνε πάν’ στό προσκέφαλό σου.

88*) Καστανιές.
Κοιμάται τό πουλάκι μου καί πώς νά τό ξυπνήσω ; 
νά πάρω διαμαντόπετρες νά τό πετροβολήσω.
Νά τό ξυπνήσω μέ νερό, φοβούμαι μή κρυώσει, 
νά τό ξυπνήσω μέ κρασί φοβούμαι μή μεθύσει.

5 Νά τό ξυπνήσω μέ φιλί νά γλυκοεξυπνήση.

89 Σκοπό.
Νάνι, νάρθη ή μάννα του, '
άπ’ τό δαφνοπότσμρ

38 Νανουρίσματα

1) Σκέπη.
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κι* άπό τό γλυκό νερό, 
νά τό φέρη λούλουδα,

5 λούλουδα τριαντάφυλλα 
καί μοσχογαρύφαλα 
Νάνι, νάνι, νάνι του, 
ώς πού νάρθη ή μάννα του, 
νά τό φέρη καί κοκά 

10 κ’ ένα κόσκινο φλουριά 
καί τής γάτας τήν ούρά 
καί τοΟ ποντικού τά φτιά.

90 Σηλυβριά.

Νάνι του ν’ άποκοιμηθή καί πάλι νά ξυπνήση, 
γιατ* έχ’ ή μαννουλά του δουλειά νά μή χασομερήση.

Νάνι του, νά μου μερώνη, 
νά ξυπνά νά μεγαλώνη.

91*)

Νάνι του ρήγα τό παιδί, του βασιλιά τ’ άγγόνι, 
δπου γεννιέται στή Φραγκιά κι’ άκούεται στήν Πόλη.
Τό χάρισε ό βασιλές κορώνα διαμαντένια, 
τό χάρισ’ κ’ ή βασίλισσα σταυρό μαλαματένιο.

92

Νάνι του ρήγα τό παιδί τοΟ βασιλέ τ’ άγγόνι 
νά ήξευρ’ ή βασίλισσα πώς έχει τέτοι’ άγόρι 
νά κάν’ μαλαματένιες τις φασκιές 
καί άσημένιες κούνιες.

93 2ηλυβριά.
θά πετάξει, θά πετάξει 
καί τόν ουρανό θά φτάξει 
καί τήν θάλασσα θ’ Αδειάσει.
Νά τήν κάνει περιβόλι 

5 νά τήνε ζουλεύόυν. δλοι.
Νάνι τό μωρό μου νάνι 
κι’ δπου τό πονεΐ νά γιάνη.
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94
α'.

’Έλα "Υπνε νά τό πάρης καί Χριστέ μ’, νά τό κοίμησης,
νά το πας νά συργιανίση καί νά τό άποκοιμίσης.

β'·
Έλα "Υπνε μου πάρε το, γλυκά νά το κοίμησης 
καί μέσ’ τον ύπνο του, νά μέ τό συργιανίσης.

ν' *)· ,
'Έλα Νύπνεμ’, καί πάρε το, Νυπνε’ ), ποκοίμισέ το 
καί σύ Κερά μου Πτναγιά, καλοξημέρωσέ το.

δ' *).
’Έλα "Υπνε κ’ έλα ζάλη 
κι’ αποκοίμισε το πάλι.

ι ο .
’Έλα 'Ύπνε μ’, καί πάρε το καί πάν’ τό στις μπαχτσέδες 
καί γιόμισε τόν κόρφο του λουλούδια καί κοντσέδες.

. στ' *).
’Έλα Χριστέ μου, πάρε το, καί πάν’ το στις μπαχτσέδες 
καί γιόμω του τις κόρφοι του λουλούδια καί κοντσέδες.

Τ',
’Έλα Χριστέ μου, πάρε το, καί πάν’ το στις μπαχτσέδες 
καί γιόμω του τις κόρφοι του δλο ζερνεκαντέδες a).

η' *)·
’Έχω γώ μιά θυγατέρα έχ’ κι’ ό βασιλές ’να γιό 
καί μηνάει, ξαναμηνάει, συμπεθέρα νά μέ κάν’.

θ' *).
Κοίμάτ’ άστρί,. κοιματ’ αυγή, κοιμάται, νιό φεγγάρι, 
κοιμάται τό πουλάκι μου σαν άξιο παλληκάρι.

V *).
Κοιμάτ’ ή πούλια στο βουνό κ’ ή πέρδικα στά δάση, 
άφίτε τό πουλάκι μου, τόν ύπνο νά χόρταση. 1

1) ’Ή Χριστέ.- -2) Λ.. Τ. Φούλια,
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ια *).
Κοιμάται μέ την Παναγιά καί μέ τον άϊ Γιάννη, 
μέ τόν άφέντη τον Χριστό κΓ δπου πονεΐ νά γιάνη.

Φ'·
Κοιμάτ’ ό ήλιος στά βουνά κ’ ή πέρδικα στην κλούβα. . 
κοιμάται τό πουλάκι μου σιήν άργυρή του κούνια.

Κοιμάτ’ ό ήλιος στά βουνά κ' ή πέρδικα στά δάση, 
άφίστε τό παιδάκι μου, τόν ύπνο νά χορτάση.

ιδ' »).
Κοιμάτ' ό ήλιος στά βουνά κ' ή πέρδικα στά χιόνια, 
κοιμάτ’ καί τ’ άγοράκι μου, μέσ’ στά χρυσά σεντόνια.

ιε\
Κοιμάται πού νά τό χαρώ καί νά τό δώ μεγάλο 
καί νά τό στείλω στο σχολειό κι’ άκόμα πίό μεγάλο.

ιστ' *).
Κοιμάται τδνα μου παιδί, τδνα μου κλωναράκι, 
τδνα μου φύλλο τής καρδιάς καί τό μικρό μ ’ γοράκι,

ιζ'. .
Κοιμάται τό παιδάκι μου, κοιμούνται τά πουλάκια, 
τό Μάρτη θέ νά κατεβοΰν μέ τά χελιδονάκια.

ιη*
Κοιμάται τό παιδάκι μου, καί πώς νά τό ξυπνήσω; 
νά πάρω διαμαντόπετρες νά τό πετροβολήσω.

ιθ'.
Κοιμάται τό παιδάκι μου, καί γώ τό νανουρίζω 
καί γώ τήν κούνια του κουνώ νά τ’ άποκοιμίσω.

κ'.
Κοιμήσου χαϊδεμένο μου καί γώ σέ νανουρίζω
καί γώ τήν κούνια σου κουνώ καί τά πανιά σου πλύνω.

κα'.
Κοιμήσου χαϊδεμένο μου καί γώ θέ ”ά σέ κάνω, 
μιά κάμαρη όλόχρυση καί μέσα νά σέ βάλω.
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κβ' *).
Κοιμήσου καί παρήγγειλα στήν Πόλη τά προικιά σου, 
στη Βενετία τά ρουχά σου καί τά διαμαντικά σου ’).

κγ\
Κοιμήσου καί παράγγειλα παπούτσια στόν τσαγκάρη, 
γιά νά συά φ£ρ’ όλόχρυσα κι’ δλο μαργαριτάρι.

; κδ'.
Κοιμήσου καί παρήγγετλα στήν Πόλι τά βιβλία, 
στη Βενετιά τά ρουχά σου καί τά μελανοδοχεία.

κε'*).
Κοιμήσου σύ πουλάκι μου κ’ ή τύχη σου δουλεύει 
καί τό καλό σου ριζικό σέ κουβαλεΐ καί φέρνει.

κστ'.
Κοιμήσου σύ παιδάκι μου καί γώ σέ νανουρίζω 
κουνώ καί τήν κουνίτσα σου καί σέ άποκοιμίζω.

κζ\
Κοιμήσου που νά σέ χαρώ καί νά σέ δώ μεγάλο 
καί νά σέ δώ γ ι’ άρραβώνιασμα κι’ άκόμα πιο μεγάλο.

κη\
Κοιμήσου πού νά σέ χαρώ καί νά σέ δώ μεγάλο 
καί νά σέ δώ τής παντρειάς στεφάνι νά σέ βάλω.

κθ'.
Κοιμούνται δλα τά πουλιά, κοιμάται καί τ’ άηδόνι, 
κοιμάται τό παιδάκι μου, κοιμάται καί'δέ νοιώθει.

λ'.
Κούνια μου, κούνα τό παιδί, κούνια μου μέρωνέ το 
κι’ άν σέ γυρέψει καί βυζί σκύψε καί βύζαξέ το,

λα'.
Νά κοιμάται νά μερώνη 
νά ξυπνάη νά μεγαλώνη. 1

1) ’Ή χρυσαφικά σου.

J
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Ψ  *).
Νάνι του μπέϋ το παιδί, του βασιλέ τ’ άγγόνι, 
δπου γεννήθκε στή Βλαχία κι· άκόύστηκε στην Πόλη.

λΥ'. ·
Νάνι του ν’ άποκοιμηθή καί Υώ τό νανουρίζω 
καί Υώ τήν κούνια του κουνώ καί τό άποκοιμίζω,

λδ\
Νάνι πού τδσπερν’ άετός καί πού τό γέννα χήνα 
καί πού τό κοιλοπόνεσε μια χρυσοκαρδερίνα 1).

. λε\
Νάνι πού τό κουνούσανε τρεις άδελφές καί μάννα 
κι’ άκόμα δεν τούς έφθασε, πήραν καί παραμάννα.

λστ'.
Ό 'Ύπνος στά ματάκια του κ* ή Γειά στην κεφαλή του 
κ’ ή άγρυπνιά του στά βουνά νά πά νά βρή τις χθροί του

Κ ’ *)·
Ό "Υπνος τρέφει τό παιδί καί ή Γειά τό μεγαλώνει 
καί ή Κερά ή Παναγιά τό καλοξημερώνει.

λη' ·).
Ό "Υπνος τρέφει τά μικρά κ’ ή Γειά τά μεγαλώνει 
κ* ή Παναγιά κΓ ό Χριστός τά καλοξημερώνει.

λθ'.
Ό "Υπνος τό παρακαλεΐ μά κείνο δέ κοιμάται 
καί τή μάννα τ’ τύραννε! καί τό βυζί θυμάται.

μ ■
"Υπνε, πού πέρνεις τά μικρά, έλα καί πάρε τούτο, 
μικρό, μικρό σε τδδοσα, μεγάλο φέρε μου το.

ΤΑΧΤΑΡΙΣΜΑΤΑ
95 Σηλυβριά.

Νά χορέψη, νά χαρή, 
τώρα ποδναι νιό παιδί 1

1) ”Η ή Παναγιά κυρία.
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1) Κίβδηλα.—2)

κι’ αύριο σάν παντρευθεΐ 
μεσ’ συά βάσανα θά μπει

96
Τό δικό μας τό παιδί 
εΐναι μάλαμα φλουρί 
καί τά ξένα τά παιδιά 
είναι κάλπικα ’) φλουριά.

97
Κακόχρονο νά έχνε οί δουλειές 
καί μαρέλες καί θελειές.
Τό παιδί θέ νά θρέψω 
καί δουλειές δέ θά γυρέψω.

98
Ταμ τιριλί, πού πας μωρή ;

— Στον μπακάλη για τυρί 
καί τυρί δεν ηϋραμε 
τόν μπακάλη δείραμε,

5 δείραμε σκοτώσαμε 
τζερεμέ11) πληρώσαμε.

99
Μώρ’ καλό στο 
καί καλό στο, 
πάρε £να ξύλο 
καί δός το.

100
Τάσα, μάσα, 
κόκκινα, κεράσια.

101
Νάκια, νάκια 
καί κανάκια.

A. Τ. ’Αποζημίωση.

ί)

Σηλυβριά.

Καατανιέ,.

Σπλυβριά.

Σπλυβριά.



'Όταν χόρευαν τόν γιό 

102

Τό μωρό θέλει χορό 
τά βιολιά δέν εΤν’ έδώ.

ΟΤΑΝ ΧΟΡΕΥΑΝ ΤΟΝ ΓΙΟ

103

’Έχω γιό κ’ έχω χαρά 
πού θά γίνω πεθερά, 
έχω γιό κ’ έχω καμάρι, 
ποιά κόρη θά τόν πάρει;

104
’Έχω γιό κι’ έχω χαρά 
πού θά γίνω πεθερά 
έχω γιό γιά νά παντρέψω 
νά τόν σπιτονοικοκερέψω.

105
’Έχω γιό κ' έχω καμάρι 
πέρνω νύφ’ άπ’ τό Φανάρι.

106
Τά κορίτσια τά καλά 
πέντε δέκα στον παρά 
τ’ άλλα τά καλλίτερα 
ένα καπάκι πίτερα.

ΟΤΑΝ ΧΟΡΕΥΑΝ ΤΗΝ ΚΟΡΗ
107

Νά χορέψη θέλ1 ή κόρη 
καί παπούτσια δεν έψόρει, 
θά τής δόσω τά δικά μου 
νά χορέψ’ ή πέρδικά μου. 

5 ”Ας χορέψει κι’ άς χαρεΐ 
κι’ άς μην έχει νά φορή.

MotSutog.

Σηλυ(?ριά

Σηλυβριά.
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108 Καστανιές.
Κυριακίτσα τό βοπιτίσα 

κ’ ήταν άστΐρο σά μαστίχα 
Κυριακίτσα μου τό βγάλαν 
κ’ ήταν άσπρο σαν τό γάλα 

5 Κυριακίτσα μου όρίζει 
τά βαπόρια μέ τό ρίζι.

109
Τό πουλί μέσα στην κούνια
κι5 ό γαμπρός πέρνει τή βουλα 1)

110
’Έχω κόρη κ’ έχω πίκρα 
πού θά κλώθω δλο προίκα.

111

Μωρ’ καλώς το, μώρ καλώς το, 
σκλάβες καί βαΐτσες δός το.

ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΖΟΥΝ ΤΑ ΜΩΡΑ
112

"Οταν τά μωρά άρχήνιζαν νά καταλαβαΐνε ή μητέρα για νατά 
διασκεδάση γυρνουσε τό χέρι μπρος στα ματάκια του μωρού κ’ έλεγε.

Σηλυβριά.

"Ω λελέ, κού πεπέ.
Κού πετχέ, νάρθ’ ό μπαμπάς, 
νά τό φέρη κουραμπιά, 
κουραμπιά μέσ’ τό χαρτί 

5 καί χαλβά μέσ’ στο κουτί,

113 · Καστανιές.

Κού πεπέ,
κού πεπέ θάρθ’ ό μπαμπάς του,

1; ’Άδεια γάμου παρμένη άπό τόν. δεσπότη;
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νά τό φέρη κουραμπιά, 
κουραμπιά μέσ’ τά χαρτιά 

5 καί τσ’ άραβώνας τά φλουριά, 
νά τά βάλ’ ατά χάντρα του 
καί ατά χαντραλούδια του.

114 Φανάρι.

Τσίγκρι, τσίγκρι, γιά λελί, 
ατού κασάπη την αυλή 
φύτρωσε μιά λεμονιά 
καί· μυρίζουν τά κλωνιά. *

ΠΑΙΓΝΙΩΔΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ
115

*Η μητέρα έπιανε με τά δυο δάχτυλα τό πηγουνάκι του μικροΟ 
κ’ έλεγε : πηγουνάκι, υστέρα στοματάκι κ’ έπιανε τό στοματάκι κ’
έξακολουθοΰσε.

Πηγουνάκι 
στοματάκι 
δυό τρυπίτσες, 
δυο φεγγίτες,

5 γαϊτανάκι 1) 
κουτρουλοΟ 3) 
καί κολοκύθα.

Σηλυβριά.

Στό κολοκύθα χτυπούσε λαφριά τό κεφαλάκι 
γελούσε.

καί τό μωρό

116 Στρίίντζα 3).

Πηγουνί στοματί, 
δυο τρυπιά, δυο φεγγιά, 
δυο γαϊτάνια κολητά, 
Πήττα μπογάτσα 
φάγε καί μια πάτσα.

1) Φρύδια. —2) Μέτωπο.
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117 Καστανιές.

Πουγουνί 
καί στομί 
καί μυτίτσα 
καί ματάκια 

5 καί φρυδάκια 
κουτουπί χ) 
κέφαλος.

118 Τζετώ.

Πουγουνί 
καί στομί, 
δυό τρυπιά, 
δυο φεγγιά,

5 δυό γαϊτάνια 
κούτουπος 
κέφαλος.

ΠΑΙΓΝΙΩΔΗ
119

Ό μεγάλος είχε τό παιδάκι καθισμένο άντίκρυ του τό βαστουσε 
άπ’ τά δυό του χεράκια κι' έλεγε άργά.

’Έγια X ηλυβριά.
' μόλα 

ι νά πάμε 
στήν Πόλη 
νά φέρουμε 
λαδάκι
καί σαπουναδάκι 
ν’ άλείψουμε 
τις γάτες
καί τά γατουδάκια 
κι’ δσο περισσέψει 
στου 3) . ...
τό μυτί. ‘

Στήν κάθε λέξη κουνιούντανε μιά μπρος καί μιά πίσω, στό μυτί, 
τραβούσε τό μυτάκι του παιδιού καί ξανάρχιζε. ............

1)Μέτφπο.— 2) Τό δνομα τοΟ παιδιοΟ,
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120 Χηλυβριά.
Δυο παιδάκια ή περισσότερα έβαζαν τά χέρια τους τό ένα κον

τά στ’ άλλο, τό μεγαλείτερο ή ένας μεγάλος πού έπαιζε μαζΰ έλεγε, 
Τό τσίμπι, τσίμπι, τον άετό, άρχιζε μέ τό δεξί χέρι κ’ έπιανε σέ 
κάθε λέξι άπό ένα δάχτυλο, σ’ οποίο δάχτυλο έλεγε τό τελευταίο τοϋ 
τραγουδιού «τ’ άφτί» έκλινε τό δάχτυλο. "Ολο ξανάρχιζε άπό 
τήν άρχή ώς πού έκλινε δλα τά δάχτυλα.

Του τελευταίου πού έκλινε τραβούσε τ’ άφτάκι.

Τσίμπι, τσίμπι, τον άετό, 
τον άετό, τον σταυραετό 
πέρν', ό διάκος, τό κοντάρι 
καί βαρεΐ, τον άγελάρη.

5 —Τί γυρεύεις, άγελάρη ;
— θέλω λάδι, θέλω ξίδι, 

θέλω κόκκινη, κλωστή, 
νά τσιμπήσω, τό πουλί, 
άπό-τό-δεξί-τ’ άφτί.

12L Φανάρι.

Τσίμπι, τσίμπι, πούπουλο 
καί σταφύδο κούκκουτσο.
Πέρν’ ό διάκος τό κοντάρι, 
καί κτυπά τον άγελάρη,

5 τί γυρεύεις άγελάρη ;
— Κόκκινη φωλιά γυρεύω

νά στουπιάσω ν’ μαλλιάσω 
καί νά πιω κρασί νά σκάσω.

122 Κεσσάνη.
Τσίμπι,τσίμπι τ’ άλοιφιό, 
τ’ άλοιφτό τό σιγανό·
Πέρνει διάκος τό κοντό 
Κι’ άνεβαίνει στο βουνό 

5 καί φωνάζει Βάρβαρε,
Βάρβαρε καλόγερε,

4
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τό παιδί πού βάπτισες
έπεσε καί πέθανε,
στήν χρυσή τήν Παναγιά,

10 πδχ’ ανώγια καί κατώγια 
καί χρυσά καί κομπολόγια.
Τσίμπ’ ή μάννα καί τό π’λάκιχ) 
καί του λαγοΟ τό ποδαράκι.

123
Πέρνω πάω πέρα, 
βρίσκω μια κοπέλα, 
έτρωγε σταφύλια, 
έπεσε μια ρώγα.

5 Πήγα νά τήν πάρω, 
μ’ έδοσ’ ένα μπάτσο, 
πήγα κατ’ στο πάτο.

124
Πάγω πέρα, πέρα, 
βρίσκω μια κοπέλλα 
έτρωγε σταφύλια, 
τσίμπισε μια ρώγα,

5 τήν έδοσα ένα μπάτσο 
κ’ έπεσε στο λάκκο.

125
Τό μεγάλο1) είπε πείνασα 
τό δεύτερο είπε νά φάμε, 
τό τρίτο είπε, τί νά φάμε ; 
τό τέταρτο είπε νά κλέψουμε 
τό πέμπτο είπε, θά τό πώ_ 
Τό έδοσαν ένα πάτσο 
καί έμεινε μικρό.

126
Τό μεγάλο σφάζει,

Καστανιές.

Σηλυβριά.
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τό δεύτερο γδέρνει, 
τό τρίτο κουβανεΐ νερό, 
τό τέταρτο πλέν’ τ’ άντερα, 

5 τό μικρό λέγ\ μπαμπά τσίτο.

127
Κολυμπάει τό παπί 
καί φωνάζει κύρ Χατζή.
Κύρ Χατζή καλόγερε, 
τό παιδί πού βάπτισες 

5 έπεσε καί πέθανε
στήν κερά τήν Παναγιά, 
πδχει φύλλα καί κλωνιά 
καί κομμάτι κουκουνάρι 
πού φωνάζ’ τό πετεινάρι,

128
’Ανεβαίνω στή συκιά 
καί πατώ στήν καρυδιά 
πίνω τό γλυκό κρασί 
μέ τήν κούπα τήν χρυσή.

129
’Ανεβαίνω στή συκιά. 
καί πατώ στή καρυδιά, 
τρώγω τά κερδόκουκκα 
μέ τήν άσημόκουπα,

5 πίνω τό γλυκό κρασί 
μέ τήν κούπα τή χρυσή.

130
Τό κουκκί καί τό ροβίθι 
έμαλώνανε στή βρύση, 
γιά ένα ψάρι, γιά ένα χέλι, 
γιά ένα κόκκινο τσεμπέρι

1) ’Επαρχίας Μετρών καί Άθύρων.

Καλλικράτεια 1)

Μάδυτος.

Ηράκλεια.

Τσόρλου.



Γ

131

Γ άλα, γάλα μέλι 
τσαγανού ποδάρι, 
έμπα μέσ’ τ’ άμπέλι 
πιάσε τό μουλάρι

.132
Ρέντσι παρέντσι 
της γρησ.ς τ’ άλείμμστα 
του λύκου τό ζευγάρι. 
’Έβγα σύ κουτσό ποδάρι 

5 νάμπω γώ τό παλληκάρι. 
Νά βαπτίσω ’να παιδί 
νά τό βγάλω Μαρουλή, 
Μαρουλή πολύ κρασί,

10 πάγ’ ή πέρδικα νά πιή 
καί τσακίζει τό γυαλί, 
τό γυαλί τό φαρφουρί 
πδχει γρόσια καί φλουρί.

ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
133

Φορτώσαμε στον ποντικό 
έννιά κοιλά ροβίθια 
καί στα μεσοσάμαρα 
σαράντα κολοκύθια.

5 Τά κολοκύθια είχανε νερό 
καί τό νερό βατράχια 
καί τά βατράχια λάλαγαν 
κι’ ό ποντικός έσκιάχτη, 
καί τό ψορτιό του τδριξε 

10 καί πλαλώντας φεύγει.
Μέσα στ’ άμπάρια τρύπωσε 
κ* ή μάννα του τοΟ λέγει. 
«ΠοΟ πας παιδί μου ποντικέ, 
που πας καλέ μ’ Ζαφείρη ; 

15—Πάγω στήν Πόλη γι’ άρματα 
καί σέή Φραγκιά γιά ρούχα.

52 Τραγουδάκια γιά παιδιά.

Στράντζα.

Κερμένι.

Φανάρι.
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Τσομπάνος ήμουνα 
προβατάκια φύλαγα 
καί 6έ φύλαγα πολλά 
καμιά πεντακοσαριά.
Τούμπα, τούμπα τό λεγένι 
κι’ δτι είπαμε θά γένει.

135 Σηλυβριά.

*0 Φωστήρης έσπειρε 
ένα κουκκί σιτάρι.
Τό έσπειρε ιό θέρισε 
τό φόρτωσε στον πετεινό 

5 καί πάγει νά τ’ άλέση.
Στόν δρόμο δπου πήγαινε, 
κλέφτες τον άπαντήσαν.
«Πάρτε κλέφτες τό στάρι μου 
κι’ άφίστε τά σακκιά μου,

10 γιατ’ είναι τής γειτόνισσας 
καί τής γειτονοπούλας.
Τραλά, τραλά, τρά λά λά 
νά μή σώσω καί σπείρω πιά.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΦΩΝΩΝ ΖΩΩΝ
136

Τό χελιδόνι έφευγε τής Παναγίας τό Δεκαπενταύγουστο, χαρού
μενο πού ό κόσμος θέρισε κι’ άλώνισε. Σαν κέλάδαγε έλεγε:

Θερίσαμ’, άλωνίσαμε, 
δεμάτια κουβανίσαμε 
καί μένα τό κουλλίκι μου 
στόν ποταμό θ’ άφίσουνε 

5 νά έλθω νά τό πάρω.
Ά π’ τό καινούργιο στάρι έκαμναν πήττα, τήν πήγαιναν στή 

βρύση, τήν έβρεχαν, τήν μοίραζαν σ’ δσους ήτανε έκεΐ καί σ’ δσους 
περνούσανε.

'Ερμηνεία φωνών ζώων 53

1) Επαρχίας Τυρολόης καί Σιρεντζίου.



'34 Στίχοι γιά τά λουλούδια

137
Σιό Φανάρι σαν έβλεπαν τό τρυγόνι τά παιδιά έλεγαν πώς

έλεγε:
Τό τρυγόνι, τό τρυγόνι, 
τά φτερά του καμαρώνει 
και τό ταίρι του φωνάζει 
καί βαρειά άναστενάζει, 
καί τό ταίρι του άν χάσει 
μ’ άλλο ταίρι δέ ζυγώνει.

138
Στράντζα. Άφου γεννοΟσ’ ή όρνιθα φώναζε: Κά, κά, κά, κά, κά, 

κά, αυτό σήμαινε στή γλώσσά της.
’Έκανα ένα παιδί, 
δεν έχει μάτια νά ίδή 
καί ποδάρια νά πατή.

Κι’ ό πετεινός, καί κείνος φώναζε μαζύ: Κά, κά, κά, κά, κά, κά, 
Σήμαινε,

Ό θεός νά τό δόση.

139
Κ ο ν ο μ ε ι ό, Ό  γκιώνς στο φώναγμά τ’ ελεγε :

Γκιών, γκιών,
μήν είδες τον άδελφό μ’ .
τ’ Άντών’;

ΣΤΙΧΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ
140 Σηλυβριά.

'Όποιος με δγεΐ 1) καί δέ μέ πιάσει 
τήν άγάπη του θά χάσει 
κι’ δποιος δέ μέ μυρισθεΐ,

5 θά τήν άποχωρισθεΐ.

141 Καστανιάς.

' Τήν άλυγαριά ά δέ πιάσεις
τήν άγάπη σου θά χάσεις

1) Τήν άλυγαριά.



κι’ ά δέ τήν μυρισθεΐς 
Οά τήν άποχωρισθεΐς.

5 Στό κεφάλι & δέ τήν βάλεις 
στέφανο ποτέ δέν βάλεις.

142
Στις Καστανιές τά παιδιά σαν έβλεπαν τήν καυκαλύτρα έλεγαν: 

Καυκαλύ'-τρα μυρισμένη, 
άπ’ τόν άν-τρα χωρισμένη.

ΜΙΜΗΣΕΙΣ ΗΧΩΝ
143

Στήν Σηλυβριά σάν σήμαινε τό σήμαντρο ψαίνουνταν σάν
νά έλεγε:

Τόν Άδάμ, τόν Άδάμ, 
τόν Άδάμ άμήν Άδάμ.
Τόν Άδάμ, τόν. Άδάμ, 
τόν Άδάμ άμήν Άδάμ.

144
Στις Καστανιές τά παιδιά άττό τόν ήχο πού έκαμναν τά κου

δούνια καταλάβαιναν πώς έμπαιναν στό χωριό καμήλες, έτρεχαν νά 
τις δγιοΰνε καί τις τραγουδούσανε :
• Ντάγκ, ντάγκουλο, καμήλα,

πού πουλείς τά μήλα, 
δός καί μένα ένα.

—Τάχω μετρημένα.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΠΩΔΕΣ

145
Κ α σ τ α ν ι έ ς. Γιά νά καθήσ’ ή λαμπρυνίτσα ή καί τήν πιά- 

σνε τά παιδιά τήν φώναγαν :
Λαμπρυνίτσα μου καλή, 
νά μαμά, νά τσιτσί 
καί κατέβα κάτω.

Μιμήσεις ήχων, Παιδικές επωδές 55

1) Ή λαμπυρίς.
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Κατέβαινε και τήν έπιανανε, τήν έβαζανε στόν κόρφο γιά νά μή 
κάνε ψύλλοι.

146
Στην 'Ηράκλεια σάν έβλεπαν τήν χελώνα νά στέκεται, τήν τρα

γουδούσανε :
Άχελώ-να στο μπαΐρι, 
κά-τσε γιά χαΐρι.

’Έβγαζε τό κεφαλάκι έξω και πορπάταγε.

147

Στή Σηλυβριά γιά νά καθήσ’ ή πεταλούδα, τά παιδιά τρέχανε 
πό πίσ’ της καί τήν έλεγαν :

Κάτσε, κάτσε, πεταλούδα, 
μή σέ φάγει τό φίδι, 
κάτσε, κάτσε, πεταλούδα, 
μή σέ φάγει τό φίδι.

148

Στήν Τσόρλου, τά παιδιά σάν έβλεπαν σκύλο γιά νά μή σηκωθεί 
καί τά δαγκάσ’, έλεγαν μέσα τους :

'Ο Ιησούς Χριστός δταν γεννήθκε 
δλα τά κακά έφύγανε 
ι αί τά σκυλιά κουφά, βουβά.

ΣΤΙΧΟΙ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

149

Στή Σηλυβριά τά παιδιά σάν έβρεχε έλεγαν :
Βρέχει, βρέχει, 
βρέχει καί χιονίζει, 
τά μάρμαρα ποτίζει, 
ή γάτα μαγερεύει 

5 κΓ ό ποντικός χορεύει.
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150

Στή Τζετώ τόν Μάη έβγαιναν τά παιδιά μέσα στη βροχή γιά νά 
μάκραινε τά μαλλιά τους κ’ έλεγαν τρεις βολές :

Μάϊα, Μάϊα
καί τρεχάγια. . . ·

151

Στις Καστανιές τόν Μάρτη σά δεν έβγαινε ό ήλιος, τά παιδιά
έλεγαν :

"Εβγα, έβγα ήλιο, 
νά πύρωσης τ’ άμπέλια 
καί τά κουτρουβέλια ι)

152 .

Στή Σηλυβριά δταν έβρεχε κ’ είχε ήλιο τά παιδιά χαρούμενα 
έλεγαν :

"Ηλιος καί βροχή 
παντρεύοντ’ οί φτωχοί, 
ήλιος καί χιόνι 
παντρεύοντ’ οί άρχόνυοι

153

Σάν έβλεπαν τό φεγγάρι :

Φεγγαράκι μου, λαμπρό, 
φέξε με, νά περπατώ, 
νά πηγαίνω στό σχολειό, 
νά μαθαίνω γράμματα,

5 του θεού τά πράγματα 
καί τά λογαριάσματα.

1) Τά παιδιά.
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ΑΣΜΑΤΙΑ ΣΚΩΠΤ1ΚΑ

Γιά τό όνομα του Γιάννη.
154

Κόψε ξύλο κάμ’ Άντώνη 
κΐ άπό φλαμουριά Μανώλη 
κί άν ρωτήσεις καί γιά Γιάννη 
κί ότι ξύλο νάναι κάνει.

155

Φοβάτ’ ό Γιάννης ιό θεριό 
καί τό θεριό τον Γ ιάννη.

156

Σαράντα πέντε Γιάννηδες 
ένός κοκόρου γνώση 
κ’ ένας άπ’ τις σαράντα 
πήγε να παλαβώση.

157
Γιά τό Παγόνι.

Τό παγόνι, τό παγόνι, 
τά φτερά του καμαρώνει 
καί τά πόδια του κυττάζει 
καί βαρεία άναστενάζει.

Σπλυβρίιχ.

Κ«στανιέ$

Σηλυβριά.

ΠΑΙΔΙΚΑ ΠΕΙΡΑΓΜΑΤΑ

158
α'.

Σήκω, νά φάς ένα σϋκο, 
πήδα, νά φάς μιά τσαπίδα·

Ρ'.
Σαράντα τό βερύκοκο, 
ρίκο, ρίκο, ρίκοκο.
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γ'·
Τί χαμπάρια ;
Ποντικοί στ’ άμπάρια.

δ'.
θά βρέξ*.—Σά βρέξ ; 
νά τό ρέμα κι’ άς τρέξ’.

ε'.
'Ώρα σου καλή
κι’ ό δρόμος σου γυαλί.

στ'.
Ό θεός κ’ ή ψυχή τ’ 
διάβολος καί τό πετσί τ’ .

ζ'·
Φτιά, ψτιά,
του λαγοΟ τά ψτιά.

/
η ·

Πάμε ; Πάμε πέρα πέρα, 
νά βρούμε μιά κοπέλλα.

ΡΩΤΗΜΑΤΑ
159

Έσύ πού ξέρεις τά πολλά 
κι’ ό νους σου κατεβάζει 
πές με σέ παρακαλώ 
ένα καντάρι σίδερο 

5 πόσα βελόνια κάνει ;
— 'Όσες κλωστές, κι’ δσες ραφές 

έχει ένα φουστάνι 
τόσα βελόνια σίδερο 
κάνει ένα καντάρι.

160
"Αν εΐσαι καί τραγουδιστής 
παντού ό νους σου φτάνει, 
έννιά καντάρια σίδερο

Σηλυβρι*.

Καστανιές.



60 Στίχοι σχετικοί μέ τά παροιμύθια

πόσα βελόνια κάνει;
5—'Όσες ραφές καί βελονιές 

έχει τό καφτάνι, 
έννιά καντάρια σίδερο, 
τόσα βελόνια κάνει.

161 Καστανιέ$.
Μιά όκά μολύβι είναι πιό βαρύ 
ή μιά όκά βαμπάκι;

162 Σηλυβριά.
Τά παιδιά του Ζεβεδαίου 
ποιόνα είχανε πατέρα ;

ΣΤΙΧΟΙ ΣΧΕΤΙΚΟΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ

163

"Οιαν τά παιδιά ήθελαν νά τά πούνε παραμύθι, ό μεγάλος πολ
λές φορές έλεγε τούς παρά κάτω στίχους άντΐ του παραμυθιού.

θά σέ πώ ’να παραμύθι, 
τό κουκκί καί τό ροβίθι 
καί του Φράγκου τό κορίτσι, 
άνεβαίνει στή συκιά 

5 καί πατεΐ στή καρυδιά 
καί φωνάζει κούϊ κούϊ, 
καί κανείς δέν τό άκούει, 
ώς πού νάλθ’ ό άγγελος 
κ’ ή σκύλλα άδελφή του,

10 πρόφθασε ό άγγελος 
καί πήρε τή ψυχή του.

164

θά σέ πώ ’να παραμύθι, 
παραμύθι, μύθι, μύθι, 
τό κουκκί καί τό ροβίθι.

5 έννιά κοίλα ρεβίθι.
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κ’ ή μάννα του τον λόγιαζε 
πό πάν’ τό παναθόρι.
«Ποΰ πας καλόγερε; 
τό παιδί πού βάπτισες 

10 έπεσε καί πέθανε 
λίρι, λίρι τό ποτήρι 
καί φωτιά ατό μοναστήρι.

165

θά σέ πώ *να παραμύθι 
τό κουκκί καί τό ροβίθι, 
καί τοϋ Φράγκου τό κορίτσι. 
Ανεβαίνω στή συκιά 

5 τρώγω τά βερύκοκκα, 
πίνω τό γλυκό κρασί 
μέ τήν κούπα τή χρυσή.
"Αγιος, παράγιος, 
τής κουμπάρας τό παιδί,

10 πήγα να τό δόκω γάλα 
καί κατάπιε τή χουλιάρα.
"Οσο νάλθ’ ή μάννα του 
κ’ ή άλλ' ή άδελφή του, 
κατέβηκε ό άγγελος μέ τό σπαθί 

15 καί πήρετή ψυχή του 
καί φωνάζω χούι χούι 
καί κανένας δέν τ’ άκούει.

166

Νά σέ πώ ’να παραμύθι. 
Παραμύθι, μύθαρος 
κ’ ή κοιλιά του πύθαρος.

167
'Ένα καιρό κ' ένα ζαμάνι 
πάντρευαν τον Καραμάνη 
μέσ’ στό τρύπιο τό καζάνι.

Καατανιές.

'Ηράκλεια.

Σηλυβριχ-



62 Παιδικές παρωδίες. Τραγουδάκι γιά κληρώσεις

168
Κόκκινη κλωστή κλωσμένη 
στην άνέμη ντυλιγμένη, 
δόσ’ την κλώτσο νά γυρίση 
παραμύθι ν’ άρχηνίση 

5 καί την καλή μας συντροφιά 
νά τήν καλησπερίση.

ΤΤΑΙΔΙΚΙΕΣ ΠΑΡΩΔΙΕΣ

Άλφαβητάριον
169

’Άλφα, βήτα 
κόψε πήττα 
δόσ’ καί μένα 
μιά κομμάτα.

170

’Άλφα βήτα
κόψε πήττα
δόσ’ τό σκύλο
μιά κομμάτα
κ’ ένα κομματάκι μένα.

Γιά προσευχές.
171

Σήμερα τά Φώτα 
γέννησε μιά κότα 
κι’ ή χαρά μεγάλη 
γέννησε κ’ ή άλλη 
κ’ έκανε ένα άβγό 
καί 9ά τό φάγω γώ.

ΤΡΑΓΟΥΔΑΚΙ ΓΙΑ ΚΛΗΡΩΣΕΙΣ

172
Γιά νάβλεπαν ποιο θά γί-νουνταν μάννα ποιο θ’άρ,

Σ κοπο.

Σηλυβριά.

Ταόρλου.

Φανάρι.

Σηλυβρια.
ιζε τό παιχ-
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νίδι ή πιό παιδί θάβρισκε τάλλα στο κρυφυό στέκουνταν οσα παιδιά 
θάπαιζαν στο γύρο καί τό ένα έλεγε:

’Ά-στρά —ντάμ 
πίκι -  πίκι—ράμ 
πουρί — πούρι — ράμ 
ά —στρά—ντάμ.

Στό Ά  έδειχνε τό ένα παιδί, στο στρά τό άλλο, στό ντάμ τό 
άλλο σε κείνο πού θά έλεγε τό ντάμ τραβιούντανε άπ’ τον κύκλο. 
’Άρχιζε πάλι άπ’ την άρχή, δταν έμνισκαν δυό παιδιά, σ’ δποιο τύ- 
χαινε τό ντάμ, τραβιούντανε καί γίνουνταν μάννα τό άλλο παιδί μ ι ’’ 
άρχιζαν τό παιχνίδι.

173
‘Ένα μό λέγκα
δίδτμο σούρουδι
τρίκακα μούρδι
σέσουρα ντάλια
*πένκα 10 δέκα

174
Α’ΐ λελέμ,—μπέλεμ. 
βάλα,—κούβα, 
τσέγκελεμ, 
μέλκε—κούζα,

5 σάλτιμ,—σέρφιμ, 
ζηστι.

175

Αϊ λελέμ, 
μπέ μπελέμ 
τσέγκελ,- μέγκελ 
τάζα, —τούζα, —κίζ 

5 άφερούμ—ζίστ.

Στράντξα

Πλάγια.

Δελειώνες.

176 ’Ηράκλειά.

Έλιμ-μπέλιμ-τουρουζοΰ,
σύρμα-σύρμα-φωτιζοΰ,
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φωταΐισα-μαραγι.ά, 
μαραγιάτα-τό μαγιά,

5 τό μαγιά-τό τελιτί, 
γιάλτε-κόλτε-πούφ.

177 Σηλυβριά.
'Ένα μήλο,
δυο μήλα, έπτά μήλα,
τρία μήλα, . όχτώ μήλα
τέσσερα μήλα, εννιά μήλα

5 πέντε μήλα 10 δεκά μήλα
έξ μήλα τσικά μήλα

178 Σηλυβρια. 179 Φανάρι.
Έχω-χήνα ‘Ένα καπάκι-πίτερο,
πού-γεννά, πίτερο-ξεπίτερο
πού νεννά όποιος βγεΐ-μπροστήτερα,
σαράντ’-άβγά γιά έγώ-γιά έσύ,
Πέρνω-ένα, 5 γιά ό μαΟρος-πέτακας.
πέρνωδυό, Πέτακας-δέ λάλησε
πέρνω-τρία μαύρη κότα-γέννησε
τέσσερα μαύρη καί-φαρμακερή,
φταίγω-γώ έβγα σύ μαρή κουτσή
πού σ’ έ-φερα 
έ-δώ.

10 νά μη κυλήξη·τό βουτσί.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ
180 Σηλυβριά.

"Οταν κάνω τον σταυρό μου 
έχω άρμο στό πλευρό μου, 
δούλος του θεού λογιοΰμαι 
καί κανένα δε φοβούμαι.
*0  ΊησοΟς Χριστός νίκα 
κι’ δλα τά κακά σκορπά.

181
‘Ο Ιησούς Χριστός νικάει, 
δλα τά κακά σκορπάει.
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Ό Χριστός στην κεφαλή μου, 
τ’ "Αγιο Πνέμα στην καρδιά μου, 
νά φυλάγη τά πλευρά μου.

182

Κύριε ήμών ΊησοΟ Χριστέ,
Ίέ καί λόγε του θεού
γειά καί ζώντας - ·
έλέησέ με τόν άμαρτωλό.

ΣΧΟΛΙΚΑ

183
Γιά νά δοκιμάσουν τά παιδιά την πένα έγραφαν :

^Αρξον χειρ μου άγαθή 
γράψον γράμματα καλά, 
μή δαρθεΐς, μη παιδευθεις 
καί στή φάλαγκα βαλθεϊς.

184 Σηλυβριά.

Στήν άρχή ή στο τέλος τού βιβλίου έγραφε ό νοικοκύρης :
Καί τάδε σύν τοΐς άλλοις, 
μικροΐς τε καί μεγάλοις, 
έμόν ύπάρχει κτήμα, 
καλόν μελέτης χρήμα.
'Όποιος μέ τό άφαιρέσει 
ή μάλλον μέ τό κλέψει 
μεγάλως άμαρτάνει 
καί δέν έπιτυγχάνει 
τής συγχωρήσεώς μου.

185 Σκοπό.

Δικό μου έστί τό χρήμα 
τόν ίδικόν μου κτήμα 
καί δστις μέ τό κλέψει

5
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ή μάλλον τ’ άφαιρέσει 
5 εις πυρ άσβεστον νά πέση 

καί νά τον κατακαύση, 
ήμαρτον νά φωνάζη.

186

Στο άλληλοδιδακτικό σχολείο τής Σηλυβριας πριν άπό όγδόντα 
π ένε  χρόνια πάντοτε δταν τελείωναν τά μαθήματα, τά παιδιά έ- 
καμναν σειρά καί με βήμα τό έλεγαν καί σκολνουσαν.

Παύει πλέον ή μελέτη 
καί ό καιρός τής προσευχής, 
ώρα τής εξόδου ήλθε 
στώμεν μετά προσοχής.

5 ΔεΟτε άγωμεν λοιττόν 
με τό βήμα ταχτικόν 
πους δεξιός μέ δεξιόν 
κι’ άριστερός μ' άριστερόν 
καί τό βήμα αδελφοί 

10 θεατής είναι τερπνή,
γιατ’ είναι ωραίος στολισμός, 
ωραίος καί έπαινετός.
ΔεΟτε άγωμεν λοιπόν 
μέ τό βήμα ταχτικόν.

ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ

187 Σκοπό.
Οί γυναίκες τραγουδούσανε στό ρέμα δταν λεύκαιναν τό παννί 

ή τό μούσκευαν γιά νά μπάση ’), τό πατούσανε καί τραγουδούσανε : 
Δυό κοπελλοΟδες κάθουνται 
μέσα στό πατητήρι 
κλωτσούνε τήν άνυφαντοΟ 3) 
καί τήν πετροβολούνε.

5 ’Όξω ή άνυφαντοΟ 
’Όξω ή άνυφαντοΟ, 1

1) Μαζεύσει καί γίνει πιο τιηκτο.— 2) ‘Υφάντρια. Στή Σηλυβρια στό κέν
τημα, είδος βελονιάς πού έκαμναν μέ σχήμα τόν ιστό τής αράχνης, τό έλεγαν 
άλυφαντίδα.
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δέ σέ φέρνω πιά παννί, 
δέ μέ τδφανες καλά, 
δέ μέ τδφανες καλά 

10 κακό χρόνο νάχεις πιά.

188*) Καστανιές.

Τ© ασκί.

'Όταν έκτιζαν σπίτι κ’ έφθαναν στο σκεπό, ό νοικοκύρης τοΟ 
σπιτιού, ή νοικοκυρά οι γονιοί τους, οΐ συγγενείς καί φίλοι έστελ
ναν άπ’ ένα δώρο στον κάλφα 1) καί στους μαστόρους. Οί μάστοροι 
πάνω στο σκεπό έβαζαν δυό ξύλα σέ άπόσταση ώς δυο *μέτρα, στις 
άκρες έδεναν δάφνες καί πρασινάδες γιά στολίδι, στά δύο ξύλα 
έδεναν σχοινί καί κεΐ κρεμούσαν τά χαρίσματα. Αύτά λέγουνταν 
άσκί 2). Τό πρώτο δώρο ήταν τού νοικοκύρη, τέσσερες πέντε πήχες 
τσόχα γιά σαλβάρι ή πουκάμισο πού ήταν και τό πιό συνηθισμένο. 
Τό κρεμούσαν στο σχοινί καί κατόπι ένας μάστορης μέ δυνατή φωνή 
έλεγε:

Μέ την βοήθεια τού παναγάθου θεού 
μέ την εύχή τών τριακοσίων δεκαοχτώ πατέρων 3) 
μέ τά χρήματα τού νοικοκύρη, 
μέ την τέχνη τού κάλφα,

5 μέ την έργασία τών μαστόρων, 
κτίζεται οίκος μέγας καί λαμπρός.
Τόν οίκον όπού κτιζομεν, 
πέτρες καί χώματα νά μήν πέσουν, 
τά μακάσια Λ) νά μήν άνοίξουν,

10 τά καρφιά νά μή ξηλωθούν, 
χίλια χρόνια νά βαστάξη.
Ό θεός τόν βιό του νά περισσεύση. 
χιλιάδες πρόβατα νά κερδίση 
Χίλια χρόνια νά ζήση ό κύρ . . β),

15 ό κύριος 6) . . . .  προτιμήσας τό χατήρι τού άφεντικού μας. 
έστειλε ένα δώρον μέγα καί λαμπρόν

*) «Θρακικά» Τ. Αος, σ. 418.—1) Πρωτομάστορας.—2) A. Τ. Κρεμασμένα. 
—3) Τής πρώτης Οικουμενικής Συνόδου.—4) Τής στέγης τά δεσίματα- ήταν 
χονδρά τετράγωνα ξύλα.—5) Τ’ όνομα του νοικοκύρη.—6) Τό όνομα αύτου ποϋ 
έστειλε τό δώρο.
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κ’ ευχαρίστησε δλους τούς μαστόρους.
Νά τον άξιώση ό θεός νά πάγη στον άγιον Τάφον, 
μέ καλό νά πάγη καί μέ καλό νά ελθη.

20 "Αν είνε έλεύθερος, νά τον άξιώση ό θεός νά πάρη μιά νιά 
άσπρη καί πσχειά, φουντωτή σάν τήν έλιά, 
νδναι τά μαλλιά της μαύρα καί τά φρύδια της γαϊτάνια,

- νά τήν εχη τον Γιανάρη πουν’ ή νύχτα ή μεγάλη, 
νά τήν εχη τον χειμώνα πουναι τά παχειά τά χιόνια. 
Τελειώνοντας τήν εύχή οί χτίστες χτυπούσαν πολλές φορές μέ 

τό σκερπάνι γιά τιμή αύτου πού έστειλε τό 1) δώρο. Στον έρχομό κάθε 
δώρου, πού θά ήταν πέντε-'έξ πήχες μπασμάς, μαντανταπολάνα, 
μαντήλι γιά κάλτσες,. ξαναλέγ:>υνταν ή εύχή δυνατά καί στό τέλος 
δλ’ οί μαστόροι χτυπούσαν τά σκερπάνια.

(Κατά διήγηση τοΟ μαστρο Δημήτρη).

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

189 Σηλυβριά. 

*Η αγάπη εΙ$ τον κόσμο
Ά π’ ώς έκτίστη ό ουρανός 
καί θεμελιώθηκ’ ό κόσμος 
τότες έκαταπιάστηκε 
άγάπη εις τον κόσμο 

5 κι’ άγάπησε ό νιος τή νιά 
κι’ άγουρος τήν κοπέλλα.

190 , Αμυγδαλιά. 

Πώ$ πιάνετ’ ή αγάπη.
θά πάρω κάμπους καί βουνά, τ’ άγρια νά ρωτήσω, 
θέλω νά πάγω στήν ’Αραπιά νά βρώ έν’ 'Αραπάκι 
νά τό ρωτήσω νά μέ πή πώς πιάνετ’ ή άγάπη.
’Από τά μάτια πιάνεται στά χείλη κατεβαίνει 

"5 κι’ άπό τά χείλη στήν καρδιά ριζώνει καί δέ βγαίνει,
Γ  ; '

191 Κονομειο.
θέλω νά πάγω στήν Φραγκιά νά πάρ’ ένα Φραγκάκι, 
νά κάθουμαι νά τό ρωτώ πώς πιάνετ’ ή άγάπη. •

• 1) Τσίτι.
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’Από τά μάτια πιάνεται στά χείλη κατεβαίνει
κι’ άπό τά χείλη στην καρδιά ριζώνει καί δε βγαίνει.

192 ϊκεπαατά.
Τρία μήλα τήν έστειλε 
μέσ’ στό χρυσό μαντήλι, 
έκατσε καί έφαγε τά δυό 
καί έπαιζε με τδνα 

5 καί μίλησε τής μάννας της 
κ’ είπε καί του κυρου της.
Μάννα, τά μήλα άπ’ τήν μηλιά, 
δέν ήταν μαγεμένα, 
οϋτε τον νιό πού άγαπώ 

10 δέν είναι παρακάτω
'Η μάννα της κι’ ό κύρης της 
βασιλικά περνούσαν, 
τό γένος, τό προσγένος της 
εις έβασίλειο ’) τρέχει.

193 Σηλυβριά.

Κάτω στό γιαλό, κάτω στό περιγιάλι, 
κόρη έπλυνε τό χρυσομάντηλό της 
καί στό ξέπλυμα ή κόρ’ άπεκοιμήθη.
Φύσηξε βοριάς καί μια ψιλή νοτίτσα 

5 κι’ άνεσήκωσε τής κόρης τήν ποδίτσα 
κι’ άνεψάνηκαν τά άσπρα της ποδάρια.
’Έφεξ’ ό γιαλός, λάμπει τό περιγιάλι.

; ... · 194 Kaatoivisg.

Δόμνα μου, κι’ άν σέ φίλησα, κανείς καί δέ μας είδε. '* 
μάς είδ* ή νύχτα κ’ ή αύγή τ’ άστρί καί τό φεγγάρι.
Δόμνας άχεΐλι φίλησα κ’ έβαψε τό δικό μου ; 
καί στό μαντήλι τό σφούγκισα κ’ έβαψε τό μαντήλι, 1

1) Λείπουν Ανάμεσα στίχοι. Σημειώνω δτι στή Θράκη ήταν γνωστός ό 
Έρωτόκριτος, Αποσπάσματα αύτοΟ τραγουδούσανε τό 1850, ό πατέρας έλεγε 
8,τι Ακούσε τή θεία του νά τραγουδή τό, ;

Δάδά μου ό τραγουδιστής πώς πλέον δέν έφάνη, 
νά τραγουδή ώς πρότερον διά νά μέ εΰφράνη.
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5 σ’ έννιά ποτάμια τδπλυνα κ’ έβαψαν τά ποτάμια, 
πήγαν οί πέρδικες νά πιουν νερό κ’ έβαψαν τά ποδάρια.

195 Κ ρυονέρι1).
Δόμνα, Δόμνα μ’ ,
άργαλειός νά τσακιστή, τό χτένι σου νά σπάση.
Δόμνας άχεΐλι φίλησα κ' έβαψε τό δικό μου, 
σ’ έννιά ποτάμια τδπλυνα καί βάψαν τά ποτάμια,

5 πήγαν τά περιστέρια νά πιουν νερό καί βάψαν τά ποδάρια.

196 'Ηράκλεια.
θάλασσα βαρά τον άμμο 
σ’ άγαπώ μά τί νά κάνω, 
θάλασσα βαρά τό κύμα, 
σ’ άγαπώ κι’ άς τδχω κρίμα

197 ’Αμυγδαλιά.

Κόρη καί νέος όμιλουν άπό τό παραθύρι, 
ό νέος ζήτησε φιλί κ’ ή κόρη δαχτυλίδι.

— Μήπως με ξέρεις χρυσικό, νά φτιάνω δαχτυλίδια 
καί νά χαρίζω δώ καί κεΐ, γιά μάτια καί γιά φρύδια ;

198 Σηλυβριά.

Χριστέ μου, πάρε μιά νοτιά 
νά τσακιστούνε τά γυαλιά, 
νά βγή ή κόρη νά τήν δγιώ 
νά τήν έπάρω νά διαβώ.

5 Ν’ άνέβω σε ψηλό βουνό 
νά κάμω μάρμαρο λουτρό, 
νάχη γουρνίτσες δέκ’ όχτώ 
καί συντριβάνια εξήντα δυό, 
νά βγάνω καί διαλαλητή,

10 νά διαλαλήσ’ καί νά είπή :
«Ποιός έχει κόρην έμορφη, 
νά τήν έφέρη νά λουστή, 1

1) ‘Επαρχίας Βιζύης.
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νά την έφέρη νά λουστή, 
κι’ όλόχρυσα νά φορεθή,

15 κι* όλόχρυσσ νά κτενιστή, 
χρυσά πλεξούδια νά πλεχθή 
καί στό γιαλό νά κατεβή, 
νά βρή βάρκα νά διαβή 
καράβι γιά ν’ άρμενισθή».

199 Τ σ ιφ λ ίκ ιο ϊ1)
'Ένα κχιρό ήμνα πουλί.

(ΧοροΟ) 3)
'Ένα καιρό ημνα πουλί 
ζητοΟσα νά πετώ πολύ, 
πουλί καί κελαΐδοΟσα 
καί μέ χαρά πετοΟσα.

5 ΖητοΟσα νά πετουσα 
γλυκά νά τραγουδούσα 
σέ’ ζεύκια καί γλεντζέδες 
σέ κάμπους καί μπαχτσέδες.

Σ ’ ένα έμορφο μπαχτσέ 
10 στοχάθηκα ένα κοντσέ

καί στοΟ κοντσέ την ρίζα 
πουλάκια τριγύριζαν.

1) Επαρχίας Δέρκων. —2) Στά χωριά κάθε Κυριακή ή μεγάλη γιορτή μα- 
ζεύουνταν στήν πλατεία του χωρίου καί γίνουνταν ό χορός, έπαιζαν τά παιχνί
δια (α) καί χόρευαν, στήν αρχή τά παλληκάρια καί κατόπι οί κοπέλλες. Τό χέρι 
τής πρώτης που ένωνε τό χορό τό βαστοΰσε ένας άπό τούς συγγενείς της, 
άδελφός ή έξάδελφος γιά νά μή τό πιάση ξένος.

Ένώ χόρευαν, ένας χορευτής ή ένας άπ’ αυτούς πού συργιάνιζε έδινε 
φιλοδώρημα στό παιχνιδιάτορα, αύτό λέγουνταν πάσο β).

Στό Κεσσάνι ό μουζικάντης κρατώντας άψηλά τό χέρι μέ τό πάσο φώ
ναζε :

Τζάμπα άπό τόν θειό σ’ τόν Νικόλα ή τόν Μενέλαγο.
ΟΙ χοροί‘ήτανε ό συρτός, τό χασάπικο, ό σταυρωτός μέ τά χέρια έμπρός 

σταυρωτά βαστοΰσε ό ένας τόν άλλον καί τό καρά καρντιρίμι, αύτό ήτανε χο
ρός δύσκολος καί ήθελε τέχνη.

Στό χορό έβλεπε ό νέος τή νέα, κεΐ συμπαθούσε ό ένας τόν άλλον καί 
γίνουνταν οί προξενειές.

α) Τά μουσικά όργανα τά έλεγαν λαλήματα καί βολιά, ήσαν ή φλογέρα, ή 
λύρα, τό λαούτο, τό βιολί, ό ζουρνάς ή κάϊντα, τό νταβούλι, τό τέφι, τό κλαρί
νο, τά ζίλια,—β) Μουσικός.



Κ' ένα πουλί, πουλί ξανθό, 
δεκάξη, δέκα ’φτά χρονώ,'

15 ένα χρυσό κανάρι
τόν νοΟ μουθά μέ πάρει.

Πάν’ στά χρυσά του τά φτερά 
ό έρωτας χτίζει φωλιά, 
τ’ άπλώνει, τά μαζώνει,

20 τήν καρδιά μου θανατώνει.

"Οταν τά σκώσει άψηλά 
θέλει μέ σφάξει τήν καρδιά 
κι' δταν τά χαμηλώσει 
θέλει μέ θανατώσει.

25 Πρώτα ξυπνούσα τό πρωί 
χωρίς καμία συλλογή, 
τώρα μέ άχ πλαγιάζω 

ξυπνώ καί άναστενάζω-

200 Ζηλυβριά. 
*Η Χαμομηλιά (αυρτό:)

θαμάζουμε τό κρύο νερό άπ’ δπου κατεβαίνει, 
άπό γκρεμνούς γκρεμνίζεται σέ περιβόλι μπαίνει.
Ποτίζει δάφνες καί μηλιές, μηλιές καί κυδωνίτσες 
καί κόκκινες τριανταφυλιές μαζίτσα μέ τις άσπρες,

5 οί κόκκινες μοσχοβολούν κ’ οι άσπρες λουλουδίζουν 
καί μιά μηλιά χαμομηλιά στέκεται πικραμένη.
’Άλλη μηλιά τήν έρωτεΐ άπ’ άλλο περιβόλι.
«Μηλιά μ’, τά μήλα σέ βαρούν, μηλιά μ, καρπός σέ λείπει;» 

—Μηδέ τά μήλα μέ βαρουν, μηδέ- καρπός μέ λείπει,
10 άγουρος καί κόρη ξανθή στή ρίζα μου άμώναν 1) 

άμώνανε καί λέγανε ποτέ μή χωρισθουνε* 
καί τώρα πού χωρίζονται στέκουμαι πικραμένη.

201 'Ηράκλεια.
Καΐκι μ’ καϊκάκι μ’, που πας δίχως άγέρα ; 1

Τραγούδια τής άγάπης

1) 'Ορκίζονταν.
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Πάγω στην Πόλη γιά χαρτί, στήν Έδιρνέ γιά πένα, 
νά γράψω τά φρυδουδια σου τ’ άγγελοκαμωμένα

202 Σηλυβριά.

’Εγώ είμα ι ένβΰ ψαρα ποηΐ'ι (αυρτός).
Έγώ εΐμαι ένοΟ ψαρά παιδί, 
πού μ’ άγαπούσανε πολύ 
καί τοΟ ψαρά τ’ άγγόνι 
πού μέ άγαποϋσαν δλοι.

5 Περνώ τό πλεγματάκι μου, 
καϋμό πδχ’ τ’ άχειλάκι μου 
καί πάγω νά ψαρέψω, 
μαύρα μάτια νά διαλέξω.
Ρίχνω τό πλεγματάκι μου,

10 καϋμό πδχ’ τ’ άχειλάκι μου 
καί βγάζω ένα ψαράκι 
καί στήν τύχη μου λαβράκι, 
κ’ έσχισα την κοιλίτσα του, 
καϋμό πδχ’ ή Καρδίτσα του 

15 καί βγάζω τρεις σαρδέλες 
τρεις Πιβατιανές κοπέλλες.
Ή μιά ήταν άπ’ τον Γαλατά, 
βαστά τόν νοϋ της δυνατά 
κ* ή άλλ’ άπ’ τό Νιχώρι 

10 τοϋ παπά Γιωργάκ’ ή κόρη.
Ή τρίτη ή μικρότερη, 
άπ’ δλες έμορφώτερη 
ήταν άπό τήν Πόλη, 
πού τήν άγαποϋνε δλοι 

20 καί τήν άγάπησα καί γώ 
μά νά τήν πάρω δέν μπορώ, 
τό σπίτι της δέν ξέρω 
πού νά πάγω, νά τήν ευρώ.
Πήρα τό δρόμο τό δρομί,

25 καρυοφαλιά μου φουντουτή, 
ώργό τό μονοπάτι, 
βάσανα πδχ’ ή άγάπη. "
Τό μονοπάτι μ’ έβγαλε 
στήν κόρη πού μέ τρέλλανε,



30 στής Άγαπώς τήν πόρτα 
σάν νά πάγαινα καί πρώτα, 
καί στις γειτόνισες ρωτώ, 
ποΟ είν' ή κόρη π’ άγαπώ ;

—’Επάνω είναι καί κοιμάται 
35 για τα σένα συλλογάται.

203

Βασιλικό ψιλόλουνο θά κόψ’ ένα δεμάτι 
νά στείλω στήν άγάπη μου νά στρώνη νά κοιμάται, 
νά τήν βαρή ή μυρωδιά καί μένα νά Θυμάται.

204 Καστανιές.

Γιά έβγα ήλιε, γιά νά βγώ, γιά λάμψε γιά νά λάμψω, 
έσύ μαραίνεις λουλουδα, μαραίνεις χορταράκια 
καί γώ μαραίνω νιούτσικους μαραίνω παλληκαράκια.

. 205 Καστανιές.

(Κούνιας) 1).
Ξημέρωσ’ ή ’Ανατολή 
κ’ έλαμψε ή Δύση, 
πάν’ τά πουλάκια στή βοσκή 
κ’ οί έμορφες στή βρύση.

5 Έκήρα τά σκυλάκια μου 
πάγω νά κυνηγήσω.
Βρίσκω τήν κόρη πδπλυνε 
σε κρουσταλένια βρύση.
«Καλή μέρα σου λυγερή.»

10 -  Καλώς τον κυνηγάρη, 
δέσε τά σκυλάκια σου 
σέ λεμονιάς κλωνάρι.

—’Εμένα τά σκυλάκια μου, 
λαγούς, πέρδικες πιάνουν 

15 καί σάν έσένα λυγερή 
ποτέ δε σέ δαγκάνουν.
Τή ρίχνει τό μαντήλι του, 
διά νά του τό πλύνη

1) Ή κούνια τά περασμένα χρόνια ήταν ή άγαπημένη διασκέδαση τών· 
■ κοριτσιών.
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καί κείν’ άπ' τό φόβο της 
20 όττίσω τοΟ τό δίνει.

— Πάρε ξένε μ’τό μαντήλι σου 
δέν εΐν ’ γιά νά τό πλύνω, 
γιατ’εΐμ’άργά καί παρ’άργά 
καί βιάζομαι νά φύγω.

25—’Άν εΐν’άργά καί παρ’άργά 
έλα στήν κάμαρά μου 
νά δής παιχνίδια κι’δργανα 
ποΟ παίζουν τά σκυλιά μου.
Κ’ ή μάννα της τη κύτταζε 

30 πό πάν’ τό παραθύρι.
«Ποιος εΐν* αύτός ό άθλιος 
πού,θέλ’ νά σέ γελάση ; 
έχεις άδέλφια δώδεκα 
καί είναι λεοντάρια».

— Κι’ άν εΐν’ τ’ άδέλφια σ’ δώδεκα 
καί εΐν’ καί λεοντάρια
κι’ άν έχεις άδέλφια δώδεκα 
καί ε ΐν ’ καί γενιτσάρια 
δλα θά τά πολέμαγα 

40 νά σ’ έπερνα γυναίκα.
Καί κείνη άποκρίθηκε, 
καί σύ άν έχεις άδέλφια δώδεκα 
καί. εΐν’ καί παλληκάρια 
δλα θά τά πολέμαγα 

45 νά σ’ έπερνα γιά άντρα

206 Άρμενοχώρι *).

Μ’ άγάπησες πουλί μου, πό δώδεκα χρονώ, 
πάρε με, νά σέ πάρω νά φύγουμε πό δω.

—5,Αν θέλεις γιά νά φύγουμε, τον μπόγο Β) σ’ πάρε πρώτα, 
δέν εΐναι πιά νά ξαναδής τής μάννας σου την πόρτα.
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1) ‘Επαρχίας Δέρκων.—2) Τά ροΟχά σου.’Άλλοτε άντί τσάντας μεταχει- 
ρίζουνταν τόν μπόγο* ήτανε άπό ύφασμα, τετράγωνος καί συνήθως1 φοδραρι- 
σμένος, κεϊ μέσα έβ α ζ α ν  τά  ροΰχα.
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207
Τά χείλια σ’ εΐναι τζίτζιφο 
τό μάγουλό σου μήλο, 
τ’ άστήθί σου παράδεισο 
καί τό κορμί σου κρίνο.

5 ”Ας έτρωγα τό τζίτζιφο 
νά δάγκανα τό μήλο 
κι’ άς έπιανα τόν παράδεισο 
κι’ άς άγκιζα τόν κρίνο.

208
Βαρέθηκα καλέ μάννα 
μαντήλια νά κεντώ 
καί θά τά παρατήσω 
νά πά νά παντρευτώ.

5—Καρτέρεψε μωρή κόρη μ’, 
άκόμα μιά χρονιά 
νά πά νά σέ παντρέψω 
στής Πόλης τά νησιά.

209
(Συρτ©§).

Στή πηχτή τή γειτονίτσα, 
πού χορεύαν τά κορίτσια, 
πού χορεύαν καί πηδοΟσαν 
καί τις μέσες τους λυγουσαν 

5 άγουρος άπελογήθη.
«Σιγανά χόρεψε κόρη, 
μή λερώσουν τά λινά σου 
καί τά λινομέταξά σου»

—ΤΙ σέ κόφτει μπρέ μαργιόλε 
10 κι’ άν λερώσουν τά λινά μου 

κι’ &ν λερώσουν τά λινά μου 
καί τά λινομέταξά μου ;

—”Αχ, μέ κόφτει καί στό λέγω, 
νά χηρέψης νά σέ πάρω.

15 —Κάλλιο νά σέ φάγει τό φίδι 
πάρε καί τόν λόγο πούπες.

— "Ας μέ φάγει έμέ τό φίδι

Σηλυβριά.

Φανάρι.

Σηλυβριά.
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ν’ άκουστή στον κόσμο όλο, 
πώς γ ι’ άγάπη γένκε ψίδι,

20 δάγκασε τή νιά στ’ άχεΐλι 
καί τό νιό στό ματοφρύδι.

210 Μπαξέ-κιοί (χ).
(Συρτ0£).

"Ολα τά κάστρα γύρισα καί όλα τά νησιά, 
τά μάτια μου δέν είδανε τέτοια κορασιά.
Νάχη στα χείλη μέλι, στό μάγουλο έλιά 
κι’ άνάμεσα στό στήθος μια πορτοκαλιά,

5 νά κάνη πορτοκάλια καί ν&ν πολύ γλυκά.

211 Μέτρες.

Δυο νέες μ’ άγαπουνε 
καί τις άγαπώ καί γώ, 
ποιά νά πάρω,ποιά ν’άφίσω, 
άπ’ τις δυό, άπορώ.

5—’Έπαρε την γαλανούλα 
πουναι άσπρη καί παχειά, 
νά τήν έχης τον χειμώνα, 
πουν’ τά χιόνια τά πολλά, 
πάρε καί τήν μαυρομάτα,

10 ποδναι άσπρη καί λιγνή, 
νά τήν έχς τό καλοκαίρι 
πουν’ ή ζέστα ή πολλή.

212 Δημοκράνεια 3). 

Άπβ ξένο τόπο (τού χορού)
.'Από ξένο τόπο 
κι’ άπό μακρυνό 
κοριτσάκι μάς ήλθε 
δώδεκα χρονώ. 1

1) ’Επαρχίας Δέρκων. — 2) Μικρό παράλιο χωριό τής έπαρχίας Μετρών 
καί Άθύρων έπΐ τής Προποντίδος. Στήν Ελληνική κατοχή 1920—*1922 ήταν τό 
πρός τήν Πόλη πλησιέστερο χωριό τής τότε 'Ελληνικής Θράκης.



5 Μέ τις μαργιολιές μου 
τό μαργέλεψα 
καί στα γόνατά μου 
τό έκάθισα 
Πιάνω ξεκουμπώνω 

10 τ’ άργυρά κουμπιά 
βλέπω τις έλίτσες 
πόχει ατά λαιμά.

—Δε μέ τις δανείζεις 
15 δέ μέ τις πουλεΐς

μ όνε μέ τις δείχνεις 
καί μέ τυοαννεΐς ;

— Δέ -σέ τις δανείζω 
δέ σέ τις πουλώ 

20 μόνε σέ τις δείχνω 
καί σέ τυραννώ.

213 Καστανιές.
Καΐκι, κα'ϊκάκι, που πας γιαλό, γιαλό ; 
άν είσαι για την Πόλη στάσου ναλθώ καί γώ.

— Δέν είμαι για την Πόλη, μόν’ είμ’ γιά τό νησί, 
πδχ’ έμορφα κορίτσια καί τό γλυκό κρασί.

214
Μιά περδικοΟλα κυνηγώ 
καί να την πιάσω δέν μπορώ.
Παιδιά μου, σάν την πιάσετε 
φτερό μήν τής χαλάσετε,

5 γιατί τήν έχω γιά κλουβί 
τήν πέρδικα τήν πλουμιστή.

215

Τό φεγγαράκι βγαίνει·, 
ή αύγή προσμένει, 
καί γώ άγρυπνώ 
καί γώ άγρυπνώ,

5 άγρυπνώ άπ’ τον πόνο 
κ* άλλη μιά άπό τον φθόνο.
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216 'Ηράκλεια.
Χορευτικό

Σ ’ ένα όμορφο μπαχτσέ 
στοχάσθηκα ένα κοντσέ 
καί στοΟ κοντσέ τή ρίζα 
ένα πουλάκι τρωγυρίζα.

5 Είχε τήν χωρίστρα για’ 1) 
ποιος νά μή λιγοθυμίσ’, 
τό μέτωπό του πλατύ 
άσπρο ήταν σαν χαρτί.
Τά φρύδια του βαμμένα 

10 σάν γαϊτάνια καμωμένα 
καί τά μάτια του άγγέλοι 
δαιμονίζει τις μαργέλοι.
Είχε μύτη κοντυλένια, 
μάγουλα τριανταφυλλένια 

15 καί τά δυό του άχέιλάκια 
όμιλοΰσαν σάν πουλάκια.
Τά δόντια του ψιλά 
μαργαριτάργια καθαρά, 
τό πηγούνι του σάν μήλο,

23 στράφτει λάμπει σάν τον ήλιο, 
Τό στήθος του χαρτί, 
τευτέρι του παραματευτή, 
καί τά χεροκάλαμα 
δλο άσήμ’ καί μάλαμα.

25 όποιος δει καί τ’ άναγνώσει. 
μέ τήν περισσή του γνώση 
κι’ όποιος θά τό ξερκεπάσει, 
πώς τον νοΰ του δέν θά χάσει;

’Εγώ για τήν αγάπη σου καί γιά τήν ομορφιά σου, 
θέ νά βαπτίσ’ ένα παιδί νά βγάλω τ’ όνομά σου.
Καί τό παιδί έβάπτισα, έβγαλα τ’ όνομά σου, 
ούτε στό μπόϊ 3) σ’ έμοιαζε ούτε στήν όμορφιά σου.

1) ’Ίσια. —2) Επαρχίας Σηλυβρίας.—3) Λ. Τ.-’Ανάστημα.

217 Κονομειό 2).
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218 'Ηράκλεια.

Σαρά μωρέ, σαρά, 
σαράντα πέντε Κυριακές, 
σαράντα πέντε Κυριακιές 
κ’ έξήντα δυό Δευτέρες,

5 δεν είδα τό πουλάκι μου, 
την άγαπητική μου,

καί χθές την είδα στο χορό 
καί στο χορό χορεύει

219 Φανάρι.
Μέσ’ τήν καρδιά μου φύτεψες γαρουφαλιά με κλώνοι, 
δλοι περνούν τον καρπό καί γώ τραβώ τις πόνοι, 
καί τώρα άποφάσισα νά τήν έξερριζώσω, 
νά τήν έβγάλ’άπ’τήν καρδιά μ’κι’άλλου νά τήν έδόσω 

5 Καί πάλε συλλογίσθηκα, βαθειά ’ναι φυτεμένη,
στα σπλάχνα τής Καρδίτσας μου είναι περιπλεγμένη.

220 Φανάρι.
Γαρουφαλιά μου πράσινη, πότε θά κοκκινίσεις, 
ν’ άνοιξης τά γαρύφαλά σ’ τον κόσμο νά γέμισης ; 
νά πάρουν δλα τά παιδιά, δλα τά συβασμένα1), 
νά πάρ’ καί ή άγάπη μου πού είν’ άπό τά ξένα.

221

'Η ξχνθομαλοΰαα ’ Ανθημιά Καστανιές.
Ξένε, ποΟ τήν ηυρες αύτήν τήν νιά, 
τήν ξανθομαλοΰσα τήν Άνθημιά ;

— Μέσ’ τήν Πόλη τήνε ηυρα, μέσα στά νησιά, 
πό τον μαχαλά της πέρασα,

5 ρτό παράθυρο τήν έλαχα, 
τά βασιλικά της πότιζε, 
κάί τις σαμπογιές 3) δρόσιζε, 
τά ξανθιά μαλλιά της κτένιζε,

1) Άρραβωνιασμένη. — 2) Βιόλες.
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καί την μαντζουράνα δρόσιζε

222 Κρυονέρι.

θάλασσα, πού δλα τά νερά καί τά ποτάμια πίνεις, 
πιε μου καί τά δάκρυα πλατύτερη νά γίνης 
κι’ δταν δεις νά κατεβή, καμιά φορά ή κερά μου, 
είπε της πώς έπλάτυνες άπό τά δάκρυά μου.

223 Σκοπός.
Έγώ ’μαι κείνο τό πουλί, 
τό καναρί φτεράτο, 
μέ χάρισες ενα φιλί 
καί μ’ είπες τό Σαββάτο.

5 Καί τό Σαββάτο πέρασε 
κ’ ή Κυριακή κοντεύει 
κι’ άκόματό χειλάκι μου 
φιλί θά σε γυρεύει.

224 Γιαλοί 1).
Στής ναρουφαλιάς τό φύλλο 
γράφω γράμμα νά σέ στείλω 
γράφω γράμμα μέ μελάνη 
καί θαλασσινό νερό 

5 στά δυό μου μάτια νά τό πάτε, 
στήν άγάπη π’ άγαπώ.

225 Πλάγια 3).
1 ’Έλα βαρκούλα μ’, πάρε με 

καί στήν άγάπη μ’ πάνε με, 
νά πάν’ νά δουν τά μάτια μου 
πώς τά περνάει ή άγάπη μου,

5 μήτύχει άλλου κι’ άγάπησε 
καί μένα μέ παράτησε.

1) ’Επαρχίας Σηλυβρίας.—2).’Επαρχίας Μέτρων.

6
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226 Σηλυβριά.

’Από ξένο τόπο κι’ άπό μακρυνό 
ήλθ1 ένα κορίτσι φως μου δώδεκα χρονώ, 
χήρα πάγει στή μάννα του 
τά στεφάνια στήν ποδιά του 

5 καί κλαίγει τον άντρα του.
’Έλα κόρη μ’, καί μή κλαίγεις. 
είσαι νέα καί ωραία 
καί ξανά παντρεύεσαι, 
γιές την μάννα μ’ τήν Έβραΐσα 

10 πού μέ λέγει νά παντρευτώ, 
δέ μέ λέγει νά βάλω μαύρα 
καί νά μαυροφορεθώ.

227 Φανάρι.

Λεβεντάδες κάθτανε 
κ’ οί σκαφτάδες σκάφτανε 
κι° δσο χώμα βγάλανε 
στή μηλιά τό βάλανε.

5 Νά μηλιά το χώμα,
νά δγιώ μηλιά τ ’ άνθια σου 
καί τις κοκκινάδες σου 
Νά κάμω φορεσιά, 
νά τά βάλω μιά γιορτή,

10 μιά γιορτή, μιά Κυριακή, 
νά κατέβω στο γιαλό, 
νά παλαίψω μ’ ένα νιό 
μέ τής χήρας τον’ Ιό.

228 ’Αμυγδαλιά,

Το ραφτόπουλό μ’ ή βασιλοπούλα

'Ένα μικρό ραφτόπουλο ράφτει καί τραγουδάει 
βασιλοπούλα τδβλεπε άπ’ ένα ψηλό παλάτι.
«Έσύ ράφτεις καί τραγουδάς καί μένα δεν έβλέπεις 
καίγώ θά πώ τον μάστορη σ’, ρούχα νά μή σε κάνει.»

5—Έσύ θά πεις τον μάστορη μ’, ρούχα νά μή μέ κάνη
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καί γώ θά πω τον βασιλέ πώς σ’ έχω φιλημένη.
—Μη μέ μιλεΐς ραφτόπουλο καί γώ σε χωρατεύω, 

θά γίνω γης νά μέ πατής, γεφύρι νά περνάης, 
θά γίνω ένας γκιούλ μπαχτσές ’) νά μέ μοσχοβολάης.

229
Τό ξεμολόγημα

Σαράντα μέρες μελετώ, 
νά πάγω στον πνεματικό.
Παγαίνω μιά, παγαίνω δυό, 
δέν τόν εύρίσκω μοναχό.

5 Παγαίνω Κυριακή πρωί 
καί τόν εύρίσκω στο κελί, 
σκύφτω φιλώ τό χέρι του, 
κάθομαι στό μιντέρι του.

— «Παπά μου, ξεμολόγα με,
10 τά κρίματά μ’ συγχώρνά με>.

—Τά κρίματά σ’, είναι πολλά, 
μη πας νά κάνς άγάπη πιά.

—"Αν άρνισθεΐς τήν παπαδιά 
τόν άρτο καί τήν λειτουργιά 

15 τότε θ’ άρνισθώ καί γώ 
τά μαύρα μάτια π’ άγαπώ.

230
Συλλογισμένη σέ θωρώ, κάνω νά σέ ρωτήσω, 
άν είσαι άπό τόν έρωτα νά σέ παρηγορήσω.

— Που ξέρεις σύ διαβόλου γιέ, τήν πίκρα τή δική μου> 
πού κόβετε ή όρεξη μ’ καί τρέμει τό κορμί μου ;

231 Καρκτζάκιοΐ 2)

Χορευτικό.

Φέτο τό καλοκαιράκι 
κυνηγοΰσ' ένα πουλάκι, 
κυνηγούσα καί πλαλοΰσα 
νά τό φθάσω δέν μπορούσα. 1

Τσόρλου.

Τζετώ.

1) Λ. Τ. Κήπος μέ τριαντάφυλλα.—2) ’Επαρχίας Τυρολόης και Χιρεντζίου.
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5 ’Έστησα την δόβεργά μου. 
ήρτε τό πουλί κοντά μου, 
κάθισε στήν άγκαλιά μου.
'Έσκυψα να τό φιλήσω 
καί φλουρί νά τό χαρίσω.

10 Νδταν τρόπος νά πετάξω, 
τά ουράνια νά φθάσω 
καί τήν θάλασσα ν’άδειάσω 
Νά τήν κάνω περιβόλι 
νά περνοδιαβαίνουν δλοι.

15 Νά φυτέψω δεντρουλάκια, 
λεμονιές πορτοκαλάκια.
Τήν Δευτέρα τά φυτεύω, 
καί τήν Τρίτη τά κλαδεύω, 
τήν Τετάρτη κάνουν φύλλα 

20 καί τήν Πέμπτη κάνουν μήλα, 
τήν Παρασκευή τό βράδυ 
πάγ’ ό κλέφτης νά τά κλέψη. 

t — Κλέφτη μου, μή κλέφτς τά μήλα, 
μή κορφολογάς τά φύλλα,

25 μή τά πέρνεις μέ τά άνθη, 
ή Καρδίτσα μ', μέσα βάφει, 
μή τά πέρνεις μέ τό χώμα 
θά μέ ρίξες μέσ’ τό χώμα 
μέ τήν Κοινωνιά ') στο στόμα».

232 Φανάρι.
Φέτο τό καλοκαιράκι 
κυνηγουσ' ένα πουλάκι, 
κυνηγούσα καί πλαλοΰσα 
νά τό φθάσω δέν μπορούσα.

5 Τδφθασα σ’ έναδεντράκι 
πάνω σέ χρυσό κλωνάκι, 
έκαμα καί νά τό πιάσω 
καί τον ουρανό νά φτάσω, 
άγγελο νά κατεβάσω 

10 καί τή θάλασσα ν’ άδειάσω.
Νά τήν κάνω περιβόλι 
νά περνοδιαβαίνουν δλοι,

1) Α γία  Κοινωνία,
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νά φυτέψω δεντρουλάκια 
λεμονιές πορτοκαλάκια.

15 Τήν Δ ευτέρα νά φυτέψω 
καί τήν Τρίτη νά κλαδέψω.
Τήν Τετάρτη κάνει φύλλα 
καί τήν Πέμπτη κάνει μήλα, 
τήν Παρασκευή τό βράδυ 

20 πάγ’ ό κλέφτης νά τά πάρη.
«Κλέφτη μου μή κλέφτεις μήλα, 
μή κορφολογάς τά φύλλα, 
γιατί τάχω μετρημένα 
στο τευτέρι μου γραμμένα.

233 AeXsiwvgg.
Δέν είμπορώ άγάπη μου έγώ νά ήσυχάσω, 
ξχω στενάχωρη καρδιά φοβούμαι μή σέ χάσω,
’Άν θέλεις ν’ άγαπιούμαστε κρυφά άπ’ τις γειτόνοι, 
βάλε μηλιά στή πόρτα σου νά κρύβωμαι στις κλώνοι.

234

ΊΓ©ϋ χοροδ ΣηΑυβριά.
Είδες ένα πράσινο δεντρί, 
καγκελοφρύδα μου μικρή 
νάχ’ άσημένια φύλλα 
μαυρομάτα μαυροφρύδα,

5 καί πάνω στή ριζίτσα του 
καϋμό πδχ’ ή Καρδίτσα του, 
νάχ’ άσημένια βρύση, 
άχ, χρυσό μου κυπαρίσσι.
Πάγω καί γώ νά πιω νερό,

10 μαύρα τά μάτια π’ άγαπώ, 
νά πιω καί νά γεμίσω, 
άχ καί πίσω νά γυρίσω.
"Εχασα τό μαντήλι μου, 
δέν μέ λυπάστε φίλοι μου,

15 τό χρυσοκεντημένο.
Κείνο, πού τό κεντούσανε 
καί μέ τό τραγουδούσανε, 
τρία παρθένα κοράσια,
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σάν τοΟ Μάη τά κεράσια.
20 Ή μιά ’ταν άπ' τον Γαλατά 

κρατεί τό νοΟ της δυνατά 
κ’ ή σλλ’ άπό τήν Αίνο, 
για τήν πέρνω, γιά πεθαίνω. 
Ή άλλ’ άπό τήν Πόλη 

25 πού τήν άγαποΟσαν όλοι, 
καί τήνάγάπησα κοί γώ 
γιά νά τήν πάρω δέ μπορώ. 
Πέρνω τό δρόμο τό δρομί, 
τρέχουν τά μάτια μ’, σά βροχή, 

30 καί τό δρομί μέ έβγαλε 
στής Άγσπώς τήν πόρτα 
σάνα πήγαινα καί πρώτα. 
Βρίσκω τήν πόρτα σφαλιστή 
καί τά κλειδιά παρμένα,

35 κλαϊτε μάτια μου καϋμένα, 
καί τις γειτόνισες ρωτώ,
Που ε ίν ’ ή κόρη π’ άγαπώ ;

— Μέσα εΐναι καί κοιμάται, 
άχ καί σένα δέ θυμάται.

Μιά Κυριακή, βαρειά /ιορτή, μιά πίσημη ήμερα, 
βγαίν’ ή νιά άπ’ τό λουτρό καί ό νιος άπ’ τον μπερμπέρη 
ή νιά νά κρίνη 1) ντρέπεται κι’ ό νιος νά κρίν3 φοβάται 
κ’ ή μάννα της τήν έρωτά, κΓ ό κύρης της τήν λέγει ;

5 «Τί κάμανε τό Άσανιώ καί κάθεται καί κλαίγει ;
’Απόψε είδα όνειρο πικρό φαρμακωμένο, 
είδα τό πουλάκι μου στο αίμα βουτηγμένο.

Ή λεμονιά (τής κούνιας).
Σε περιβολάκι μπαίνω 
μέ μυρτιές περιπλεγμένο, 
μέ μυρτιές καί κυπαρίσσια 
νάν’ τά μάτια μου περίσσια,

235
Τό Άσανιώ.

Νιχωράκι 1).

236 Σηλυβριά'

1) Επαρχίας Δέρκων.
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5 . βλέπω λεμονιά στή μέση 
πού βεργολυγά νά πέση.
«Λεμονιά, έλέησέ με, 
δυο λεμόνια δάνεισέ με».

— Τάχει ’αφέντης μετρημένα,
10 πέντε πέντε κ’ ένα, ένα, 

στό τευτέρι περασμένα 
καί στον κώντικα γραμμένα.

—Λεμονιά μου συλλογίσου 
πώς θά έρτ’ καιρός θυμήσου,

15 νά σου πέσουνε τά φύλλα, 
νά σοΟ πέση ή δροσιά σου 
καί νά μαραθή ή καρδιά σου, 
πώς μέ μάρανες καί μένα 
πού τρελλαίνουμαι γιά σένα.

237 ’Επιβ<*τβ$.

θέλω νά πεθάνω ψέματα κι* ό Χάρος νά κοιμάται 
κ* ϋστερις νά σηκωθώ νά διώ ποιος μέ λυπάται.
«Βλέπω τήν μάννα στό χορό, τήν άδελφή στην κούνια, 
βλέπω καί τήν άγάπη μου στά μαΟρα φορεμένη».

238 Άρμενάχώρι 1).

‘Η Ροδάνδη
Τά έμάθατε τά νέα ; 
στόν επάνω μαχαλά 
ή Ροδάνθη φαρμακώθη 
καί δεν έχει σωτηριά,

5 τής μητέρας της τό χέρι 
τό βαστά σφικτά.
"Αχ, μητέρα μ’,
δέν θά ζήσω πιά,
φέρτε με τόν έραστή μου,

10 νά τόν γλυκοασπασθώ 
νά τόν γλυκοομιλήσω 
κι’ άπ’ αύτόν θά χωρισθώ.

1) ’Επαρχίας Δέρκων.
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"Αχ, μητέρα μ’, γώ πεθαίνω 
στόλισε τον τάφο μου,

15 μέ ωραία λουλουδάκια 
κ’ ένα τριαντάφυλλο, 
βάλε μαρμαρένια πλάκα 
καί άσήμ’ τό χώμά μου, 
γιά νά κατοικήση 

20 τό ώραΐο σώμά μου.

239 Φανάρι.

Ρόδα καί τριαντάφυλλα καί σείς βασιλικοί μου, 
πώς μέ άποκοιμήσατε κ’ έχασα τό πουλί μου ; 
καί ξύπνησα μέ την χαρά κι’ άγκάλιασα τά ρούχα 
καί ρώτησα τό πάπλωμα, πουν ή αγάπη πουχα. ;

Τραγούδια τής άγάπης

240

Καλή σπέρα σου, κερά μου, 
τί φυτεύεις στον μπαχτσέ ;

— Ρόδα άνθια γώ φυτεύω 
καί ψιλό βασιλικό.

5—Μή φυτεύεις ρόδα άνθια 
καί ψιλό βασιλικό 
καί θέ ν’ έλθη τ’ άηδονάκι 
καί θά φάγει τον καρπό.

— Μή σέ μέλει παλληκάρι 
10 πού θά φάγει τόν καρπό,

έχω κι’ άλλο νά φυτέψω 
γιά ένα νιό πού αγαπώ.

241
Ή μηλιά.

Σηλυβριά.

Φανάρι.

1 Μπήκα νά συργιανίσω σέ ώραΐο περιβόλι 
πού τό ζουλεύουν δλοι, 
μέ δάφνες μέ μηλιές καί μέ κυπαρίσσια, 
ήτανε καί μιά μηλιά στή μέσ',

5 λυγοΰσαν τά κλωνάρια της νά πέσ’.
Τήν γύρεψα ένα μήλο, ένα,
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καί κείν’ ή σκύλα μ’ είπε, 
άλλοςτάχει μετρημένα.
Την γύρεψα άπ’ τής μηλιάς τ’ άνθη 

10 καί κείν’ μ’ είπε δέν έχ’ κανένα π’ άνθη.
Χαΐρε μηλιά μου, χαΐρε, 
χαΐρε τά δροσερά σου φύλλα, 
θυμήσου μηλιά πού θά γεράσεις, 
θάλθ’ ό καιρός νά κιτρινοφυλλιάσης,

15, νά μαραθουν τά δροσερά σου φύλ\α, 
τότε θά καεί ή καρδιά σου 
καί σύ μωρή σκύλα.

242 ’Επιβάτες.'
1 Στον ’Άδη θά κατέβω καί στον Παράδεισο 

τον Χάρο ν’ άνταμώοω δυο λόγια νά τον πώ,
«Χάρε μ\ χάρισε με σαΐτες κοφτερές 
νά πά νά σαϊτέψω δυο τρεις μελαχροινές,

5 πόχουν στο χείλι βάμμα, στό μάγουλο έλιές 
κι’ άνάμεσα στό στήθος έχουν.πορτοκαλιές, 
πού φκιάνουν πορτοκάλια τόν χρόνο δυο φορές 
τά χαίρονται οί νέοι κ’ οι όμορφοκοιτελλιές.»

243 ’Ασκός 1).
Μπαίνω σ’ ένα μποστανάκι, 
βρίσκω τρία παλληκάρια, 
βρίσκω τρία παλληκάρια, 
μέ σπαθιά καί μέ χαντζάρια 8)

5 Τόνα τρώει, τ’ άλλο πίνει, 
τ’ άλλο ντύνεται γυναίκια, 
κατεβαίν’ στά κοριτσάκια.
«Καλή μέρα σας κορίτσια».
— Καλώς ήρθε ή κερά μας 

10 κ’ ή καραβοκερά μας,
Βάλτε της σκαμνί νά κάτση, 
μαξιλάρια ν’ άκουμπίση.

—Μή μέ βάλετε στήν άκρη 
κ’ είμαι ξένη καί φοβούμαι,

15 μόνε βάλτε με στή μέση, 
νά φιλήσ’ δποια μ’ άρέσει, 
πδχει δαχτυλίδι μέση,

1) Επαρχίας Τυρολόης καί Σιρεντζίου.—2) Λ. Τ. Σπαθιά.
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πδχει τόν λαιμό χυτό, 
μαστραπά πελεκητό,

20 πδχει τό βυζί λεμόνι,
κι’ όποιος τδδε παλαβώνει.
’Άς τό δγιώ κι’ ας παλαβώσω, 
τό χεράκι μου ν’ άπλώσω. 
τήν καρδιά μου νά μερώσω.

Μήνυσε τό χελιδόνι νά τό κάνω μιά φωλιά, 
στο Βοριά τά παραθύρια καί στο Νότο τόν όντά ’), 
ΣτοΟ Βοριά τά παραθύρια στρώσε με νά κοιμηθώ, 
βάλε με καί μαξιλάρι άσπρο καί φερμπαλωτό 

5 καί στην άκρη ναχή μάρκα καί στή μέση σύ καί γώ.

«Χθες που ήσαν άγάπη μου, 
προχθές που ήσνα καλέ μου»;

— Χθέςήμαν στή μάννα μου, 
προχθές στήνάδελφή μου

5 κι’ άπόψε μαυρομάτα μου 
σέ σένα μουσαφίρης.

— Καλό μωρέ, καλό, 
καλώς όρίστε μάτια μου. 
’Έχω τά ψάρια στον ταβά,

10 καί τις λαγοί ψημένοι, 
έχω καί τό γλυκό κρασί 
μέσ’ τ’ άργυρό ποτήρι.

244 Τζετώ.

245

(Ευρτό,)

Κονομειο,

246 Καστανιές.

Ξύπνα καί μή κοιμάσαι 
χρυσό μου καναρίνι, 
ξέβγα άπό τήν κλίνη 
νά δής πώς τραγουδώ.

1) Λ. Τ. Δωμάτιο.
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5 Σηχώνομ’ ό καϋμένος, 
σά παραπονεμένος 
καί τ’ άρματά μου βάζω 
πάγω νά κυνηγώ, 
λαγούς, πέρδικες νάβρω,

10 πουλάκια νά σκοτώσω 
καί σένα νά γλυτώσω 
κορμί μ' άγγελικό.
Καί κεΐ πού κυνηγούσα 
ψιλή βροχή με πιάνει 

15 πολύ μέ κακοφάνη 
έκεΐ ν’ άνεπαυθώ, 
καί κλίνη νά πλαγιάσω, 
δέν είμπορώ νά βρω.

247 Φανάρι.

Τ’ άί Θοδώρη τά βουνά, 
τά πυκνοφυτεμένα, 
μηδέ πουλί τ’ άνέβαινε, 
μηδέ τό χελιδόνι,

5 μόν’ κόρη ξανθή τ’ άνέβαινε 
πλέκοντα τό γαϊτάνι.

248 Εάατρ© ’).
‘ Η ψαροπούλα

Ψαροπούλα καθισμένη στήν άκρογιαλιά 
νά κι’ ό ναύτης άπό πέρα καί τήν χαιρετά.
«Καλή μέρα ψαροπούλα, πόσον-σ’ άγαπώ,

- όρφανή ώραία κόρη, όρφανός καί γώ,
5 έλα νά γενοΰμε ταίρι νά ταιριάζουμε τά δυό, 

νά σέ στήσω μιά καλύβα στήν άκρογιαλιά, 
σύ νά πιάνης τά ψαράκια, γώ νά τά πούλώ.»

249 Φανάρι.

. 1 Σ ’ ένα καράβι τρεις καρεκλίτσες, 1

1) ’Επαρχίας Σηλυβρίας.
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κάθωνται μέσα τρεις κοπελίτσες, 
τήνμιά τσιμποΟσα, τήν άλλη φιλοΟσα 
καί τήν μικρότερη τήν άγαποΟσα.

5 'Όλοι μέ λένε νά τήν έπάρω, 
νά τήνε πάρω που θά τήν πάγω ; 
μέσα στο σπήλαιο θά τήνε βάλω.

250 Σηλυβριά.
Πληγή κρυφή ’λω οτήν καρδιά.

Πληγή κρυφή 5χω στήν καρδιά, δέ θέλω νά τή γιάνω, 
θέλω νά γίνη γάγκραινα μέ πόνους νά πεθάνω.
Τί μ’ ωφελεί ή άνοιξη, τα δένδρα κι* αν άνθίζουν, 
τά ζωηρά ματάκια σου άφοϋ δέν άντικρύζουν ;
‘Όλα τά δένδρα τήν αυγή δροσιά ’ναι γεμισμένα 
καί μένα τά ματάκια μου μέ δάκρυα βουρκωμένα.
‘Όλα τά μάτια ’ναι στεγνά καί τά δικά μου βρύση, 
περιβολάρης τά ζητεί τά δένδρα νά ποτίση.

251 Σηλυβριά.
Μηλά μ’ κόκκινΦ.

(Χααάπικβ).
1 Μήλο μ’ κό, μήλο μ’ κόκκινο, 

μήλο μ’ κόκκινο βαμμένο 
έχε γειά, καί γώ πηγαίνω.

.'Όταν γυρίσω καί σέ δώ 
5 καί δεις καί συ έμένα,

μήλό μ’ κό, μήλό μ’ κόκκινο, 
μήλο μ’ κόκκινο βαμμένο 
έχε γ€ΐά, καί γώ πηγαίνω.

252 Άρμενοχώρι.
Ή Παναγιώτα.

«Τί έχεις Παναγιώτα καί κάθεσαι καί κλαΐς 
καί μένα τόν πατέρα σ’, γιατί δέν μέ τό λές ;» „
«Τί νά σέ πώ πατέρα μ’, τί νά σέ διηγηθώ, 
άπό άγάπ’ δέν ξεύρεις άπό καρδιάς καϋμό,
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5 Δεν είναι, δέν είναι ξένος, δέν είναι μακρυνός, 
μόν’ είναι ανεψιός σου, τής άδελφής σου γιός».
Τήν πιάνει άπό τό χέρι τήν πάει στόν ήλιακό, 
τρεις μαχαιριές τήν δίνει είς τό δεξί πλευρό.
«Ελάτε κοριτσάκια νά τήν άλλάξουτε 

10 μαύρα νά τήν φορέστε καί νά τήν κλάψουτε».
’Όταν τήν κατέβαζαν άπό τήν σκάλα της 
μικροί μεγάλοι κλαΐνε τήν έμορφάδα της.

253 Aety©8ripgg 1)·
’"Αλρα Βέλω ν ’ άρχινίσω.

’Άλφα, θέλω ν' άρχινίσω 
ώς τ’ ωμέγα νά τ' άφίσω.
"Αλφα, θέλω ν’ άρχινίσω 
δλες σας νά σάς τιμήσω 

5 ’Άλφα λέγ’ ή άγελάδα 
όρφάνεψ’ άπό μάννα.
’Άλφα λέγει τό ψαλτήρι 
όρφανέψ' άπό κύρη.
Βήτα, βέβαια σέ λέγω 

10 πώς γιά σέ θρηνώ καί κλαίω 
Γάμμα, γίνομαι κομμάτια 
γιά τά δυό σου μαύρα μάτια.
Δέλτα, δέν σέ φανερώνω 
τής καρδούλας μου τον.πόνο.

15 "Ε, ψηλό μου κυπαρίσσι,
βίχνεις τήν δροσιά σά βρύση.
Ζήτα, ζώνουμαι στά φίδια 
γιά τά δυό σου μαύρα φρύδια.
ΤΗτα, ή ζωή μ’ έχάθη 

20 γιά τά ίδικά σου πάθη.
Τά, τό ζουρλό μου τό κεφάλι 
μ’ έφερε σ’ αύτό τό χάλι.

254 AayoSnpeg.

Σένα τά λέγω τά τραγούδια

1) Μικρό χωριό κοντά στήν Κσλλικράτεια τής έπαρχίας Μετρών καί Ά - 
θύρων, λέγουνταν καί "Αγιος ’Αθανάσιος άπό τό άνομα τής Εκκλησίας του.
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μαστραπά μέ τά λουλούδια, 
σένα τά λέγω κι’ άκου τα 
πάρΞ χαρτί καί γράψε τα.

255 · Εάστρο.

Ζαλίζουμαι ζαλίζουμαι 
δταν σέ συλλογίζουμαι.
Ζεμπουλάκι μου βαμμένο 
κάθε νιό έχεις πικραμένο.

5 Ζεμπουλάκι μου γαλάζιο 
μέ τρακόσιες δεν σ'άλλάζω.

256 Σπλυβριά.

’Έρριξα τή ξώβεργά μου 
ήλθε τό πουλί κοντά μου 
έσκυψα νά τό φιλήσω 
καί φλουρί νά τό χαρίσω.

257 Μάδυτος.
Πολ’ άκριβό ήταν τό χαρτί κ’ ή κοντυλιά μελάνη 
καί δέ μέ έστειλες γραφή, παρηγοριά μεγάλη ;

— Γιά νά τήν στείλω μ’ άνθρωπο, φοβούμαι μή τήν άναγνώσει, 
γιά νά τήν στείλω μέ βροχή, φοβούμαι μή τήν λυώσει,

5 Κατέβα φεγγαράκι μου, μέ σένα νά τήν στείλω, 
νά πάς τά προσκυνήματα στο κόκκινο μου μήλο.

258
Μαζύ νά άποθάνουμε, μαζύ νά βγή ή ψυχή μας 
καί σ’ ένα μνήμα άδειανό, νά βάλουν τό κορμί μας.
Τότε ό κόσμος τί θά πεΐ ; Γιά δές άγαπημένα 
καί ζωντανά ’γαπιούντανε καί τώρα ποθαμμένα.

259
Ή ρίμα του Μανέτα

‘Όπου θέλει νά μάθη καί V  άκούση

Καστανιές.
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τή ρίμα του Μανέτα.
Είχε γυναίκα άπό τό κάστρο 
κ’ έλαμπε τό κορμάκι της σάν τό άστρο,

5 καί τον μηνύσανε να πάγη στό ταξίδι 
καράβι άρματωμένο είχε γιά νά φύγη.

260 Σηλυβριά.
‘Όταν σέ βλέπω κ’ έρχεσαι άπ’ τό γιαλό βρεμμένος 
καί τό μαντήλι στό λαιμό άγγελοκαμωμένος, 
τί κάλλη καί τ( έμορφιά, τί κάλλη καί τί μούρη, 
καί τί άγγελικό κορμί πού δεν έχει κουσοΟρι.

261
Τ© παράπβν© (στό παρακάθι1). . .

Γώ εΐμαι έκεΐνο τό πουλί όπού τό λεν’ κανάρι 
πουν’ τά φτερά του κίτρινα καί ή καρδιά του μαύρη, 
Στήνω φωλιά στήν καλαμιά στής καλαμιάς τή ρίζα, 
δίνουν φωτιά στήν καλαμιά,'στής καλαμιάς τή ρίζα.

5 Μέ πήρε τό παράπονο κ’ ή έντροπή του κόσμου, 
τήν πήρα καί την έστησα στής καρυδιάς τόν κλώνο, 
πάει ή όχιά κ’ ή οχενδρα καί φάγαν τά πουλιά μου.
Μέ πήρε τό παράπονο κ’ ή έντροπή τοΟ κόσμου.
Τήν πήρα καί τήν έστησα πάνω στό κυπαρίσσι,

10 φύσηξε ό νότος κι’ ό βοριάς καί πέσαν τά πουλιά μου, 
μέ πήρε τό παράπονο κ’ ή έντροπή τοΟ κόσμου.

262 Καστανιές.
’Έλα καλέ μ’, βαριά κι’ άργά, 
έλα τόν μήνα μιά φορά, 
έλα τό γρηγορώτερο 
νά σ’ άγαπώ πλειότερο,

263 Καστανιές. 
Καθιστικό -).

θαμάζω τό κρύο νερό όπόταν κατεβαίνει, 
άπό γκρεμνό γκρεμνίζεται σέ περιβόλι μπαίνει,

1) Νυχτέρι. Στό παρακάθι πήγαιναν σέ μι&ς γειτόνισσας στιίτικαϊ μέ τήν 
συντροφιά νυχτέρευαν, φώναζαν κι* δποιο κορίτσι φιλικό τραγουδούσε καλά. 
Π?λλές φορές ξημερώνουνταν κ* ή αύγή τούς ευρισκε στή δουλειά. Λανάριζαν, 
έγνεθαν, ξέσερναν τό λινάρι, έκαμναν τό νήμα, έπλεχαν, έρραφταν.—2) Τά τρα
γούδια πού λέγανε στό νυχτέρεμα τά έλεγαν καθιστικά.
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ποτίζει δέντρα καί κλαδιά, ποτίζει λεμονίτσες, 
καί ή δική μου λεμονιά στον άμμο φυτρωμένη,

5 χωρίς νερό ποτίζεται, χωρίς άνθρωπο καρπίζει, 
κάμει λεμόνια μάλαμα, τά φύλλα σάν άσήμι, 
δποιος τά κόβει κόβεται, δποιος τά φάγει πεθαίνει.
Έ γ’ ας τά κόψω κι’ ας κοπώ, άγάπη μου θά τρελλαθώ 
άς τά φάγω κι' ας πεθάνω κι’ άλλ’ άγάπη άς μή κάνω.

264 Στράντζα.

Τριανταφυλλιά μου κόκκινη, ποΟ νά σέ φυτέψω ; 
νά σέ φυτέψω στο βουνό ; φοβούμαι μή παγώσης, 
νά σέ φυτέψω στο γιαλό ; φοβοΟμαι άπ’ τό κύμα, 
θά σέ φυτέψω σ' έκκλησιά, σ’ όμορφο μοναστήρι,

5 άνάμεσα σέ δυο μηλιές, σέ δυό νεραντζοποΟλες.

Τραγούδια της άγάπης

265 Σηλυβριά.

Πέντε μέρες περπατούσα 
τό γιαλό γιαλό 
κι’ άλλες πέντε, δεκαπέντε,, 
τό βουνό, βουνό.

5 Τήν άγάπη μου γυρεύω, 
πού νά τήν εύρώ ;
Μέσ’ στον γκιούλ μπαξέ 
τήν είδα καί συργιάνιζε, 
τά βασιλικά της βρέχει 

10 καί τά δρόσιζε.

266 Φανάρι.

Ή μάννα σ' ε ΐν ’ άρχόντισα καί σύ άρχοντοπαίδι, 
γώ είμαι φτωχοκόριτσο κ’ ή μάννα σ’ δέ μέ θέλει.
"Αν δέν μέ θέλ’ ή μάννα σου, δέν θέλω καί γώ σένα, 
δέν θέλω καί τά λόγια της νά έχω κάθε μέρα.

267

Μή μέ δέρνεις μάννα μέ τή βόκα σου.

Ηράκλεια.
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268 Ηράκλεια.

Μή μέ δέρνεις μάννα μ’, μέ τή ρόκα σου 
καί γώ θά σέ τον φέρω γαμπρό στην πόρτα σου, 
μή μέ δέρνεις μάννα, στάσου νά στό πώ 
τρεις φορές μέ φίλησε 6 νέος π’ άγαπώ, 
μιά φορά στ’ άμπέλι καί δυο στον άργαλειό.
Τρε ΐς φορές μέ φίλησε ό νέος π’ άγαπώ.

Έξέχασα τά δάκρυα καί τούς πολλούς τούς πόνους, 
πού είχα εις τό σώμά μου διά σέ δυο χρόνους.
Τώρα ελπίζω στό έξης χρυσό μου περιστέρι 
μέ θέλημα θεού νασαι δικό μου ταίρι.

Σέ κλέφτω άπ’ τήν κάμαρη σ’ 
πού καθαρίζεις ρύζι, 
άγάπα κόρη μου τον νιό 
όπου σέ τριγυρίζει.

5—Καί ποιος μέ τριγυρίζει;
— Σέ τριγυρίζουνε πολλοί, 

μήν άγαπάς κανένα,
άν άγαπήσεις άλλονε 
δέν θαναι σαν έμένα.

10—Καί τί ’σαι σύ ;
— Είμαι ψηλός, είμαι λιγνός, 

είμ’ όρφανοθρεμμένος, 
βάνω τό φέσι μου στραβά 
σάν πολυχαϊδεμένος.

Μαννέ μ’,άν άρρωστήσω καί πέσω στά βαρεία 
ούτε γιατρό νά φέρτε, ούτε καί γιατρικά. 
Μαννέ μ’, κι’ άν άποθάνω, νά μή κλάψετε, 
π’ αύτήν τήν γειτονίτσα νά μέ περάσετε,

5 πόχ’ όμορφα κορίτσια για νά μέ κλάψουνε 
κ’ όμορφα π«λληκάρια γιά νά μέ θάψουνε.

269

270 Καστανιές.

271 Ηράκλεια.
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272 Τσακάλι1).

Εψές είδα στ’ όνειρό μου, 
μαΟρα μάτια ατό πλευρό μου, 
είδα κι’ άκόμα ένα. θάμα 
πώς καθόμασταν άντάμα,

5 ήρτε κ’ ένα περιστέρι 
κ’ έκατσε δεξί μου χέρι.
Τά φτερούδια του γαλάζια, 
τά ποδάρια του διαμάντια, 
καί τό στόμα τ’ άσημένιο.

ΊΟ Τά φτερούδια του άνοίγει 
κ' έτοιμάζεται νά φύγη 
στά ουράνια νά πάγη, 
άγγελο νά κατεβάση 
καί τήν θάλασσα ν’ άδειάση.

Ί5 Νά τήν κάμη περιβόλι, 
νά φυτέψη δεντρουλάκια 
λεμονιές πορτοκαλάκια.
Τήν Δευτέρα τά φυτεύουν 
καί τήν Τρίτη τά κλαδεύουν,

20 τήν Τετάρτη κάμουν φύλλα 
καί τήν Πέμπτη κάμουν μήλα 
καί τήν Παρασκευή τό βράδυ 
πάγ’ ό κλέπτης νά τά πάρη.
«Αϊ, μπρέ κλέφτη, μή τά κλέφτης, 

25 τάχ’ άφέντης μετρημένα 
καί ψιλά λογαριασμένα 
στο τευτέρι τάχ’ γραμμένα».

1 Μιά έπίσημος ήμέρα καί μιά βαρειά γιορτή, 
βγήκα νά σιργιανίσω κατ’ στήν όβρηακή 3), 
ηυρα μιά Όβρηοποΰλα όπου λούγουνταν 
μέ άσημένιο τάσι περιχύντανε,

1) Επαρχίας Μέτρων καί Άθύρων. — 2) 'Εβραϊκή συνοικία.

273
Ή 'O^ftlcnciiXa

Ραιδεστό;
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5 μέ φυλντισένιο χτένι χτενιζούντανε.
— Μωρή όβρηοπουλα. —’Ορίστε τσελεμπή.
— Δεν έρχεσαι σ’ έμένα νά γίνης Χριστιανή, 

νά λούγεσαι Σαββάτο ν’ άλλάζης Κυριακή
καί νά μεταλσβαίνης Χρίστου καί τή Λαμπρή;

10 Νά πά νά τό πώ τήν μάννα μ’, νά δούμε τί θά πει.
— «Μαννέ μου, Ρωμηός μέ ζήτησε νά γίνω Χριστιανή 

νά λούζουμαι Σαββάτο ν’ άλλάζω Κυριακή
καί νά μεταλαβαίνω Χρίστου καί τή Λαμπρή.»

— Καλλίτερα νά σ’ έβλεπα σε τούρκικα μαχαίρια, .
15 παρά κορή μου, νά σέ δω μέσ’ στοΰ Ρωμιού τά χέρια.

274 Σηλυβριχ.
'Ένα Σαββάτο βράδυ, μιά Κυριακή πρωνό 1), 
πήγα νά σιργιανίσω εις τήν Έβραιακή.
Βλέπω μιά ΈβραιοποΟλα πού κάθουνταν μοναχή. 

Ντόμινα, ντίμινο, κάρνο,
5 μιά μπεϊοποΟλα.

’Άν θέλεις νά γίνης Χριστιανή 
νά λούγεσαι Σαββάτο ν’ άλλάζης Κυριακή 
καί νά ματαλαβαίνης Χρίστου καί τή Λαμπρή.

Ντόμινα, ντίμινο, κάρνο 
10 μιά μπεϊοποΟλα.

Γιά νά τό πώ τή μάννα μ’, νά δούμε τί θά πει.
—Καλλίτερα κοπέλλα μου στου Τούρκου τό σπαθί, 

παρέ αύτό πού είπες νά γίνης Χριστιανή.
Ντόμινα, ντίμινο, κάρνο,

15 μιά μπεϊοποΟλα.

275
Ό Χριστόδουλος κΤ ή '©βραιοπούλα.

’Ακούσατε τί γένηκε αύτήντή\ έβδομάδα,
Χριστόδουλος άγάπησε μιά ΌβραιοποΟλα,
«Χριστόδουλέ μ’, &ν μ’ άγαπάς έλα Πέμπτη 
Ό Χριστόδουλος βαράκουσε, πήγε Σαββάτο 

5 είχανε οί Όβρηοί γιορτή, ε’ίχανε μπαϊράμι,

Φανάρι.

βράδυ».
βράδυ,

1) Πρωί.
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έπιάσαν τον Χριστόδουλο πάνε νά τον κρεμάσουν.
Κι’ ό Χριστόδουλος τις έλεγε καί τις περικαλοΰσε 
«Νά μή με πάτε σε χωριά, μήτε σε κασαμπάδες *), 
μόν’ νά με πάτε σέ βουνά σέ άψηλά μπαλκόνια 3)

10 καί νά μέ στρώσετε κλαρί νά σάς έτραγουδήσω.
"Αχ, μουστάκι μου μπουρμά :!) καί φρύδι μου γαϊτάνι, 
πώς δεν θά δώ τ’ άδέλφια μου, την έρημη μου μάννα, 
άς ήξευρα τό τέλος μου που θέ νά καταντήσω 
νά μήν έμπερδευούμανα Όβραΐσα ν ’ άγαπήσω.

276 Σηλυβριά.

Τό παράπονο τή$ άρρβωνιαατικής.

‘Ήλιε μου, πυροήλιε μου, καί κοσμογυριστή μου, 
μήν είδες τήν άγάπη μου, τον άρρβωνιαστικό μου ; 
σάν τί τραπέζια κάθεται, σαν τί καυκιά L) κερνιέται, 
σάν τί χεράκια τον πιάνουν καί τά δικά μου τρέμουν,

5 σάν τί ματάκια τον βλέπουν καί τά δικά μου κλαΐνε;
’Εδώ σέ τούτα τά βουνά δυο άδέλφια πεθαμμένα, 
άπάνω στά μνημόρια τους άμπέλια φυτρωμένα, 
κάνουν σταφύλι ραζακό καί τό κρασί μοσχάτο, 
τό πίνουν άντροι καί μεθούν, μάννες παιδιά δέν κάνουν, 

10 άς τδπινε κ’ ή μάννα μου εμένα νά μή κάνη, 
πού μ’ έκαμε καί γράφτηκε ή τύχη μου μαυρένια.
Ξένες πλένουν τά ρούχά του, ξένες τά σαπουνίζουν, 
άντίς νερό ροδόστομο κι’ άντίς σαπούνι μόσχο, 
κι'άντίς στον ήλιο άπλωμα στο στήθος τά στεγνώνουν.

277 Μάδυτ©§.
Πώς θάθελα νά ήξευρα, 
πιά φαρμακεύτρα μέρα 
γεννήθηκα καί βρέθηκα 
σέ τούτηνα τή σφαίρα.

5 Γιατί δέ γνώρισα έγώ 
πότες τήν ευτυχία 
καί πάντα παραδέρνουμε 
μέσα στή δυστυχία. · 1

1) Λ, Τ.—πόλεις.— 2) Λ. Τ .—βουνά.—3.) Λ. Τ.=στριμμένο. — 4) Ποτήρια.
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278 Κ ά λλιο1).
Είχα μιά σπηλιά για σπίτι μου, 
καί την γή γιά κλίνη μου 
καί μιά πέτρα μαξιλάρι 
ήταν ή τύχη μου.

279 Καστανιές.
'Όλες οί ΤΟχες ξύπνησαν 
καί ή δική μ’ κοιμάται.
Ξύπνα Τύχη μ’, ξύπνησε, 
ξύπνα καί μη κοιμάσαι.

5 Χρυσή μου Τύχη μ’ άνοιξε 
καί έλα νά μέ πάρης.

280 ΊΓ£ετώ.

Νά μη κατέβ’ ό Δούναβης καί πάρει τά γιοφύρια 
καί πάγει κάτου σέ τσαρσί μέσα σέ μπεζεστένι ύ) 
νά πάρη χτένι καί γυαλί 3) καί πάρη συρματένια 
σκουλαρίκια τρίκλωνα μέ τις γυαλοφεγγίτοι 

5 καί σκαρλατένια 4) κουμπατιά Γ>) νά στείλ’ τήν άρβωνιά του ‘ή.

281 Σηλυβριά.

Καΐκι μ’, καϊκάκι μ’, που πας χωρίς άέρα ;
—Πάγω στη Πόλη γιά χσρτί, στήν Έντιρνέ γιά πένα, 

νά γράψω τά φρυδούδια σου τ’ άγγελοκαμωμένα.

282 Τσόρλου.
•’Εψές τό βράδυ πέρασα άπ’ τού γιαλού τά σπίτια, 
είδα ψιλή, είδα λιγνή, είδα γαϊτανοφρύδα, 
λίγο νερό τήν γύρεψα καί μ’ έδοσε λιγάκι 
κι’ δσο νά πάγω σπίτι μου τό ξέρασα φαρμάκι 1

1) ’Επαρχίας Δέρκων.-2) Λ. Τ. ’Αγορά θολόκτιστη· τή νύχτα γιά άσφά- 
λεια έκλειναν οΐ πόρτες. Στό μπεζεστένι πουλούσαν πράγματα άξίας. — 3) 
Καθρέφτη. — 4) Κόκκινα. — 5) Παπούτσια. — 6) Άρβωνιαστική.
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5 καί στο φαρφούρι τόβαλα καί στό γιατρό τό πήγα.
«Αυτό δεν είναι μαχαιριά ούτε πληγή να γιάνη 
μόν’ εΐν’ αγάπη στήν καρδιά κι’ αυτό θά σε πεθάνει.»

283 Σηλυβριά.

Πότε θά κάνουμε πανιά, νά κάτσω στό τιμόνι, 
νά δώ τής Πόλης τά βουνά, νά μέ διαβουν οί πόνοι.
’Έλα γιαλό μ’, έλα γιαλό μ’, Πιβατιανή κοπέλλα, 
έλα γιαλό μ’, έλα γιαλό μ’, Πιβατιανή κερά.

284 Φανάρι.

Καρδιά μ’, μέ λέγει νά σφαγή καί γώ τήνε μαλώνω. 
Σκάσε καρδιά μου, πλάνταξε, γίνου τρία κομμάτια, 
δέν έχ’ ή τύχ’ σου μερτικό νά πάρης μαύρα μάτια.

285 Σηλυβριά.
'Η βοσκόπουλα.

Βοσκόπουλα, βοσκόπουλα,
χάρισέ με ένα φιλί
κι’ δσα θέλεις τ’ άγοράζω.

—Τά φιλιά μου δέν πουλώ 
5 μέ φλουριά καί μέ διαμάντια' 

τά φιλιά μου τά πουλώ 
μέ τοΟ γάμου τά στεφάνια.
”Αν θελήσεις κι’ άποθυμήσεις 
νά φιλήσης τέτοια κάλλη,

10 πρώτα νάλθ’ ένας παπάς 
τά στεφάνια νά μάς βάλη.

— ΒοσκοποΟλα, βοσκόπουλα, 
έγώ σ’ άγαπώ,
δέν έχεις μάννα, δέν έχεις κύρη 

15 γιά νά τις τό πώ ; . . .
—’Από μάννα κι’ άπό κύρη, 

εΐμαι όρφανή 
μέσα εις αυτή τήν σφαίρα 
είμαι μοναχή.
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286 Ή ρχκλίΐα.

Τό μαντήλι μου,
8που μέ τό κεντούσανε 
καί μέ τό τραγουδούσανε 
δύο όμορφα κοράσια 10 Ή τρίτη ή μικρότερη, 

άπ’ όλες όμορφότερη, 
κεντάει τον μετρίτη 
Παρασκευή καί Τρίτη.

Δευτέρα καί Σαββάτο, 
τ’ άλλο τήν περιστέρα 
μια Παρασκευή Δευτέρα,

5 σάν του Μάη τά κεράσια 
Τόνα κεντάει τόν αετό

287 Καστανιές

Του χοροΰ.

Σ ’ αυτήν τήν γειτονίτσα, σ’ αύτήν τή γειτονιά, 
μιά νέα άγαποΟσα μέ τά ξανθά μαλλιά, 
μήτε στή πόρτα βγαίνει, μήτε στόν ήλιακό, 
μήτε στο παραθύρι δυο λόγια νά τής πώ.

Έγώ 'μαι κείνο τό πουλί, 
τό καναρί φτεράτο 
μέ χάρισες £να φιλί 
μέ είπες τό Σαββάτο 

5 καί τό Σαββάτο πέρασε 
κ’ ή Κυριακή κοντεύει 
κι’ άκόμα τό χειλάκι μου 
φιλί θά σέ γυρεύει.

ΣτοΟ βορρια τό παραθύρι, 
στρώσέ με νά κοιμηθώ 
βάλε με καί μαξιλάρι 
άσπρο καί φερμπαλωτό. 
καί στήν άκρη νάχη μάρκα 
καί στή μέση σύ καί γώ.

288 Κερμένι.

289 Ό κλαλί Χ).

1) ’Επαρχίας Δέρκων,
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290 Ό κλαλί.

Μή τό κυυτάζεις τό δεντρί καί μή τό τριγυρίζεις; 
άλλος θά τρώγη τον καρπό καί σύ δεν θά όρίζεις. 

— Κείνο άν θέλει τό δεντρί νά κάνη μία χάρη 
τό χαμηλώνει τό κλωνί, κι’ άπάνω θά μέ πάρει.

ΔΙΣΤΙΧΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

291
1 ’Αγάπα με, γιά τό θεό, κάνε γιά τή ψυχή σου

καί μή τό λές τή μάννα σου, ούτε τούς συγγενείς σου.
2 ’Αγάπα με, πουλάκι μου καί δποιο'ς ζουλεύ’ άς σκάσει 

τής πικροδάφνης τό νερό άς πιει νά τον περάση.
3 ’Αγάπα με νά σ’ άγαπώ, θέλε με νά σέ θέλω

γιατί θέ νάρτ’ ένας καιρός νά θέλης καί νά μή θέλω.
4 Άγγέλοι δόστε με φτερά καί δύναμι στις πλάτες 

νά τρέχω καί νά κυνηγώ, ξανθιές καί μαυρομάτες.
5 Άγγέλοι νά μέ τολεγαν δε θέ νά τό πιστέψω, 

νά έμπω στήν άγάπη σου νά τήν άληθηνέψω.
6 ’Αηδόνια δέκα τέσσερα νά στείλω στήν αυλή σου,

νά κελαϊδουν νά σέ ξυπνούν νά σκάνουν οί όχτροί σου.
7 Αηδόνια δέκα τέσσερα θά στείλω στήν αυλή σου, 

νά πάρουν τό φεσάκι σου άπό τήν κεφαλή σου.
8 Ά ϊ  Γιώργη καβαλάρη 

στειλέ με τό παλληκάρι.
9 ’Ακόμα πόψε είμ’ έδώ καί αύριο τό Σαββάτο, 

τήν Κυριακή θέ νά διαβώ, κορμί μ’ άγγελικάτο.
10 ’Άλικο τριαντάφυλλο τριγύρω μέ τ’ άγκάθι, 

σύ ήσουνα πού έβγαλες στον κόσμο τήν άγάπη.
11 Ά λλη ζωή δεν έχω πλιά, παρά μόν’ τήν έλπίδα 

πώς δέθηκα στήν τρυφερή, δική σου άλυσίδα1).

1) Αυτό τό τραγουδάκι μέ τό,
Μόν’ άν τόν νουν μου στερηθώ καί τήν ζωή μου χάσω 
τότε καί γώ πουλάκι μου μέλλω νά σέ ξεχάσω. 

ήσαν κεντημένα σέ μαντήλι. *0  κάτοχος του, σεβάσμιος γέρων τό έφερε πάν
τοτε στήν έσωτερική τσέπη του φορέματος του. ’Ήταν τής πρώτης καί μόνης 
άξέχαστης άγάπης του.

Τά περασμένα χρόνια ή άρραβωνιαστική έδινε στόν άρραβωνιαστικό
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12 Ά ιντε άλλάξης τό σκοπό, ν’ άλλάξης τά τραγούδια 
ν’ άλλάξμε την άγάπη μας νά κάμουμε'καινούργια.

13 ’Ανάθεμα τή μάννα σου πού σ’ έμαθε καί φαίνεις, 
όταν βαρείς σέ δυό, σέ δυό, τό νοϋ μου τόν έπαίρνεις.

14 ’Ανάμεσα στά φρύδια σου, καί πάνω στά μαλλιά σου 
κάθεται ένα χρυσό πουλί καί γράφει τ' όνομά σου.

15 ’Ανάμεσα στή θάλασσα, ή άγάπη μου κοιμάται, 
παρακαλώ σε θάλασσα νά μή μέ τήν ξυπνάτε

16 Ά ν  ερχουνταν νά μ’ έλεγαν πώς ήλθε τό πουλί μου, 
χίλια Βενέτικα φλουριά τά δίνω στή ζωή μου.

17 ’Άν ήταν τρόπος καί τσαρές1) τά λόγια νά πετοΟνε, 
νά πάνε στήν άγάπη μου καί πάλι νά έρχοΟνται.

18 ’Άν θέλεις γιά νά φύγουμε καρτέρα τόν ’Απρίλη, 
πόχουν τά δέντρα ζάχαρη καί τά βουνά τριφύλλι.

19 ’Άν ή τύχη βοηθήσει καί οι έχθροί άφίσουνε, 
ταίρι θά γενοΰμε καί μαζύ νά ζήσόυμε.

20 ’Άν θέλεις Παναγία μου, ν’ άνάβω τά κεριά σου, 
νά μοΟ φυλάς τήν πέρδικα πδχω στή γειτονιά σου.

21 ’Άν θέλεις ν’ άγαπιώμαστε κρυφά άπ’ τις γειτόνοι, 
σπείρε μηλιά στή πόρτα σου, νά μάς σκεπουν οί κλώνοι.

22 Ά ν  καί μακρυά μου βρίσκεσαι, ό νους μου εΐν’ κοντά σου, 
ποτέ άιτό τά χείλη μου δέ λείπει τ’ όνομά σου.

23 ’Άν μ’ άγαπάς μέ τήν καρδιά, δόσε με σημαδάκι 
κι’ όταν κρατούμε στο χορό, σφίξε με τό χεράκι

24 Άνοιξαν τά ουράνια καί βγήκε μία πλάση, 
βγήκε καί μιά μελαχροινή τόν κόσμο νά χαλάση.

25 Άνοιξαν τά ουράνια, φανήκαν τρεις άγγελοι, 
έφάνηκε καί μιά μελαχροινή μέ τό σπαθί στο χέρι.

26 ’Άνοιξε τό παράθυρο, τό κρυσταλένιο τζάμι 3), 
δύο λογάκια νά σέ πώ καί σφάλιξέ το πάλι.

27 Ά π’ όλα τ’ άστρα τ’ ουρανού τό πιο μικρό μ’ αρέσει, 
π’ άκολουθά τού φεγγαριού καί πά νά βασιλέψη.

άσπρο μαντήλι άπό μουσελίνα, μέσα άπό τό γύρισμα καμωμένο μέ άντίκα σ') 
στις τέσσερες πλευρές είχε κεντημένα μετρητό β') δυό δίστιχα τής άγάπης μέ 
κόκκινο κουβαράα καί μέ γράμματα κεφαλαία ή μικρά.

1) Λ. Τ.. Τρόπος, μέσον. — 2) Γυαλί.

α) Τρυπογάζι.—β) Σταυροβελονιά σέ δυό ή τρεις κλωστές, χωρίς καναβά.
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28 ’Απ’ δλα τά λουλουδικά μ' άρέσει τό κρινάκι 
κι* άπ’ δλα τά όνόματα μ’ άρέσει τό Φροσάκι.

29 Άπό μικρή σ’ άγάπησα, τράνεψες δέ σέ πήρα, 
νά μ’ άξιώση ό θεός γιά νά σέ πάρω χήρα.

30 ’Απόψε θέλω νά τραγουδώ ώστε νά ξήμερώση, 
ώστε νά βγή ό ήλιος την π£τρα νά πύρωση.

31 ’Απόψε δέν κοιμήθηκα κι’ άκόμα δέ νυστάζω, 
έχω τον ύπνο διάφορο καί τό πουλί κοντά μου.

32 ’Απόψε σ’ ώνειρευθηκα στήν άργυρή μου στρώση 1), 
ή νύχτα χρόνος έγινε δσο νά ξημερώση.

33 Άρα γε θ' άξιωθώ φώς μου, νά σ’ άπολαύσω,
νά βάλω τά ματάκια μου στο στήθος σου νά κλάψω,

34 ’Άρχισε γλώσσα μ’, άρχισε, τραγούδια ν’ άραδιάσης, 
τις έμορφες άπ’ τά βουνά νά μέ τις κατεβάσης.

35 ”Ας εϊρχουνταν νά μ’ έλεγαν πού ήλθε τό πουλί μου, 
χίλια βενέτικα φλουριά τά δίνω στή ζωή μου.

36 Ά ς έχεις τήν ύπομονή κι’ άς έχεις τήν έλπίδα,
πώς μέ τον καιρό τό γιασεμί άνθεΐ καί βγάζει φύλλα.

37 ’Άς σέ τό πώ τραγουδιστά κ’ ή κόρ’ άς τό διαλαλήσει 
άν έχη έρωτα γιά μέ, έχω καί γώ γιά κείνη.

38 ’Άσπρη δέν είσαι νά σέ πώ, μαύρη νά σέ παινέσω, 
μελαχροινή καί νόστιμη έγώ θά σέ κερδέψω.

39 ’Άσπρη ’σαι σάν τό γιασεμί, άφράτη σάν τον άρτο, 
άς σ’ είχα στές άγκάλες μου μιάν ώρα κ’ ένα κάρτο.

40 ’Άσπρη μαρμαρένια γλάστρα, κόκκινη γαρουφαλιά, 
τριγυρίζουν τά πουλάκια γιά νά κτίσουνε φωλιά.

41 ’Άσπρη μαστίχα Χιώτισσα, μέσ’ στο χαρτί δέ λυώνει, 
έτσ’ είν' μένα ή άγάπη μου καινούργια, δέν παληώνει.

42 ’Άσπρη άφράτη φράγουλα πότε θά κοκκινήσεις 
πότε θά πει τ’ άχεΐλί σου έλα νά μέ φιλήσης ;

43 ’Άσπρο γαρούφαλο βαστώ καί δλοι μέ λένε βάψ’ το, 
άν τό πιτύχω στή μπογιά3), πολλές καρδιές θά κάψω.

44 Αστροπελέκι καί φωτιά στόν άγαπητικό μου,
δχι σ’ αύτόν πού άγαπώ άλλά στόν πρωτινό μου.

45 Αύτά να,ι τά τραγούδια μου καί οί χαιρετισμοί μου 
καί εις τό τέλος σ’ έβαλα καί τήν υπογραφή μου.

46 Αύτά τά μαύρα πού φορείς, έγώ θά σέ τά βγάλω, 
θά σέ φορέσω κόκκινα καί ύστερα θά σέ πάρω.

1) Στρώμα. — 2) Λ. Τ. Βαφή.
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47 Αυτά τά μαύρα πού φορείς, δέν τά φορείς γιά λύπη,· 
μόν’ τά φορείς γιά έμορφιά καί γιά τό ζαριφλίκι1).

48 "Αφσε τον μύ?̂ ο κι’ άς βροντά καί τό νερό άς τρέχει 
καί μεΐς άς άγαπιούμαστε κι’ ό κόσμος άς μας λέγει.

49 “Άχ, άς ήταν δυνατό, ψυχή μου καί ζωή μου, 
νά σ’ έκανα βασιλικό νά σ’ έβαζα στ’ άφτί μου.

50 "Αχ, ό θεός άς μ’ έκανε ένα μικρό πουλάκι, 
νάρχόμουν νά σέ έβλεπα γλυκό μου καναράκι.

51 Βάρκα θέλω ν’ αρματώσω με σαράντα δυο κουπιά . 
μέ πενήντα παλληκάρια νά σέ κλέψω μιά βραδυά.

52 Βασιλικέ πλατύφυλλε μέ τά σαράντα φύλλα, 
σαράντα σ’ άγαπήσανε, πάλι έγώ σέ πήρα.

53 Βασιλικό έφύτεψα καί βγήκε ματζουράνα, 
θέλω νά κάνω πεθερά τής Μαριγώς τή μάννα.

54 Βασιλικό έφύτεψα καί βγήκε πορτοκάλι, 
άν δέν σ’ άρέσει ή μικρή άς είναι ή μεγάλη.

55 Βασιλικό έφύτεψα σέ μαρμαρένια γλάστρα
καί άπλωσε καί σκέπασε τόν ούρανό μέ τ' άστρα.

56 Βασιλικό έφύτεψα καί βγήκε άνασόνι
δσες κοπέλλες φίλησα καμμιά δέν είπε σώνει.

57 Βασιλικό ψιλόλουνο νά στρώνης νά κοιμάσαι 
κι’ δταν μοσκίζ’ ή μυρωδιά έμένα νά θυμάσαι.

58 Βασιλικό πλατύφυλλο νά στρώνης νά κοιμάσαι 
νά σέ χτυπάη ή μυρωδιά καί μένα νά θυμάσαι

59 Βασιλικό κι’ άγιόκλημα νά πλέξω ένα δεμάτι,
νά στείλω στήν άγάιτη μου νά στρώνη νά κοιμάται.

60 Βασιλικό λιανόφυλλο μέ τά σαράντα φύλλα, 
σαράντα σ’ άγαπήσανε καί πάλε γώ σέ πήρα.

61 Βασιλικόν έφύτεψα στήν κλίνη πού κοιμάσαι 
Υά κόβης νά μυρίζεσαι καί μένα νά θυμάσαι.

62 Βασιλικός κι’ άν μαραθή τήν μυρωδιά τήν έχει 
καί μένα τό πουλάκι μου τήν έννοια μου τήν έχει.

63 Βασιλικός πλατύφυλλος μέ τά σαράντα φύλλα 
άλλοι πολλοί σ’ άγάπησαν πάλε έγώ σέ πήρα.

64 Βραδιάζει καί περικαλώ πότε νά ξημερώση,
νά δώ τ’ άγγελικό σου τό κορμί κι’ ό νους μου νά μερώση.

1) Κομψότητα,
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65 Βρέξε θεέ μου, μιά βροχή καί χείμασε καρύδια
καί στής άγάπης μου τήν αύλή, ρίξε καμαροφρύδια.

66 Γαρουφαλάκι μου, κοντσέ φορείς στήν κεφαλή σου, 
τί έμορφα πού στόλισες σήμερα τό κορμί σου.

67 Γαρουφαλιδς γαρούφαλο καί κανελλιδς κανέλλα,
&ν μ' άγαπάς πουλάκι μου κάνε τόν τρόπο κ’ έλα,

68 ' Γαρουφαλιδς γαρούφαλο καί κανελλιδς κανέλλα,
έχω άγκάλες άνοιχτές κι' όπότε θέλεις έλα.

69 Γαρούφαλό μου κόκκινο, πλεγμένο μέ χρυσάφι
αν σ’ έβαζα στά χέρια μου θά μ' έπαυαν τά πάθη.

70 Γαρούφαλο τσαταλωτό στοΰ βασιλέ τό χέρι,
Τούρκοι Ρωμηοίτό μαρτυρούν πού’σαι δικό μου ταίρι.

71 Γιά ένα νέο π’ άγαπώ 9 κατεβώ στον "Αδη, 
εις τόσο ή άγάπη μου κατήντησε νά φθάση.

72 Γιά μαύρα μάτια χάνουμαι, γιά γαλανά πεθαίνω, 
γ ι’ αύτά τά νεροπλουμιστά σκάβω τή γης καί μπαίνω.

73 Γιά μαύρα μάτια χάνουμαι, γιά γαλανά πεθαίνω, 
γιά φρύδια τσιτμαλίδικα ’ ) σχίζω τή γης καί μπαίνω.

74 Γιά δγιές αύτές πού έρχουνται μέ χάρη άπό πέρα 
ή μάννα είναι πέρδικα κ’ ή κόρη περιστέρα.

75 Γ ιά πές μου ποιός σέ τακτισε τά φρύδια σου καμάρι, 
νά δόσω γώ τά κτιστικά, νά γίνουμε ζευγάρι.

76 Γιά σένα άγάπη μου, φυσάει άέρας στά πλατάνια, 
γιά σένα λαμπυρομαχοΰν τά αστρα στά ούράνια.

77 Γ ιά σένα βγαίνει απαλά κι’ άπλώνεται μέ χάρη, 
στού ούρανοΰ τήν άγκαλιά τ’ όλόχρυσο φεγγάρι.

78 Γίνου πουλί μου λεμονιά καί γώ νά γίνω χιόνι,
νά λυώνω νά δροσίζουνται οί τρυφεροί σου κλώνοι.

79 Γλυκά, γλυκά πού όμιλδς, γλυκά πού συντυχαίνεις 
ώς καί ή σκάλα μδς γελδ, δταν τήν άνεβαίνεις.

80 Γραμματικέ μου, γράψε με στο γύρο του φεσιού σου, 
δπου κι’ αν πδς καί σταθείς νά μ’ έχής μέσ’ στό ,νοΰ σου.

81 Γράψε γραφή καί στεΐλέ με, γράψε καί τ’ δνομά σου, 
γράψε δυό λόγια μυστικά πού έχεις στήν καρδιά σου.

82 Γώ εΤμ’ ένα μικρό δεντρί καί σύ πουλάκι εΐσαι, 
πέταξε κ’ έλα στό κλαρί καί τήν φωλιά σου κτίσε.

83 Γώ έλεγα νά σ’ άγαπώ, κανείς νά μή τό ξέρη, 
καί κέΐνο τό έμάθανε ουλ’ οί δικοί καί ξένοι.

1) Λ. Τ. ,Σμικτά.



84 Δέν είδα τέτοιο πόλεμο νά πολεμούν τά μάτια, 
χωρίς μαχαίρια καί σπαθιά νά γίνουνται κομμάτια.

85 Δεν θέλω νά δουλεύης, νά βασανίζεσαι, 
μόνε νά τρως νά πίνης καί νά στολίζεσαι.

86 Δεν θέλω γώ μαννοΰλα μου, νά ’μαι στο περιβόλι, 
παρά με την άγάπη μου, άς είμαι καί στά δρη.

87 Διαμάντι δαχτυλίδι φορείς στο χέρι σου
κι’ άπάνου γράφ’ ή πέτρα θά γίνω ταίρι σου.

88 Δυο άδελφάδες ήτανε κ’ οί δυό χαριτωμένες
τής πιο μικρής τό μάγουλο έχει καρδιές καμμένες.

89 Δυό ψαράκια μελανούρια 
γειά σ’ άγάπη μου καινούργια

90 Δυό έμορφες μαλώνανε άπάν’ στήν άσπριά ’) τους 
καί πέρασ’ μιά μελαχροινή κ’ έκαψε την καρδιά τους.

91 ’Έβγα σύ πού μ’ έκαμες άγάπη νά γνωρίσω, 
μιά ώρα δίχως έσέ δέν είμπορώ νά ζήσω.

92 ’Έβγα στο παραθύρι κρυφά π’ τον κύρη σου 
καί κάνε πού ποτίζεις τό καρυοφύλλι σου.

93 ’Έβγα στο παραθύρι κρυφά π’ την μάννα σου 
καί πές της πώς ποτίζεις τήν ματζουράνα σου.

94 ’Έβγα στο παραθύρι καί διές στον ούρανό, 
πώς παίζει τό φεγγάρι με τον αυγερινό.

95 ’Έβγα στο παραθύρι καί διές τον ήλιο 
π’ άξίζει τό κορμί σου ένα βασίλειο.

96 Έβράδυασε καί δρόσισε και δρόσαν τά λουλούδια, 
έλα νά κουβεντιάσουμε άγάπη μου καινούργια.

97 Έγώ γιά τήν άγάπη μου θά πώ ’να τραγουδάκι, 
ν’ άνοίξω τήν καρδούλα της, σάν τό γαρυφαλάκι,

98 Έγώ γιά τήν άγάπη σου καί γιά τήν έμορφιά σου 
θέλω βαφτίσ’ ένα παιδί νά βγάλω τ’ όνομά σου.

99 Έγώ γιά σε πουλάκι μου, ένας φονιάς θά γίνω, · 
δποιος θά λέγει γιά σέ κακό, τό σιμά του θά χύνω(

100 Έγώ μαι κείνο τό πουλί, όπού τό λέν τρυγόνι 
π’ άν δέν εύρή τό ταίρι του μέ άλλο δέ ζυγώνει.

101 Έγώ πουλί μου, σ’ έταξε τήν Χιό μέ τά καράβια 
καί τήν Κωνσταντινούπολη μέ τά μαργαριτάρια
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102 Έγώ πουλί μου, σ’ άγαπώ, μά δέ στο φανερώνω, 
τ’ άγγελικό σου το κορμί κρυφά τό καμαρώνω.

103 Έγώ πουλί μου, σ’ άγαπώ, μά δέ τό φανερώνω, 
σπείρε μηλιά στη πόρτα σου, νά κρύβουμαι στον κλώνο.

104 Έγώ πουλί μου, σ’ άγαπώ, μά δέ σέ δίνω θάρρος,, 
γιατ’ είν’ ή γειτονιά κακιά, πού νά την πάρ’ ό Χάρος·

105 Έγώ πουλί μου, σ’ άγαπώ, δέν είν’ κι’ αυτό γιασάκι ή 
άν μ' άγαπάς καί του λόγου σου στείλέ με ραβασάκι.

106 Έγώ πουλί μου σ’ άγαπώ, μέ δλα μου τά μέλη 
καί την μητέρα μ’, ρώτησα καί κείνη σένα θέλει.

107 Είδα πού μέ κρεμάσανε μέ τά ξανθά μαλλιά σου 
καί. πώς μέ βάλαν φυλακή μέσα στήν άγκαλιά σου.

108 Είπαμε πολλά καί σώνει
άς λαλήσει κι’ άλλ’ άηδόνι.

109 'Έλα άγάπη μου γλυκιά,
στη δική μου άγκαλιά.

110 ’Έλα, έλα μέ τά μένα,
νά περνάς χαριτωμένα.

111 ’Έλα έσύ πού μ’ έκανες, άγάπη νά γνωρίσω 
καί μιά ήμέρα δίχως σέ δέν είμπορώ νά ζήσω.

112 ’Έλα νά σέ φιλήσω καί γλήγορα νά πας
νά μή σέ δγή ή μάννα σ’ καί πεις πώς μ’ άγαπάς.

113 ’Έλα νά σμίξουμε τά δυό καί νά γενούμε ταίρι, 
έχω άμπέλια στή Βλαχιά καί γρόσια στο κεμέρι.

• 114 ’Έλα πουλί μου, έλα καί γλήγορα νά πας,
νά μή σέ δή ή μάννα σ’, καί πεις πώς μ’ άγαπάς.

115 Ελάτε πιάστε τόν χορό δλα τά κοριτσάκια, 
νά γλυκοκελαϊδήσετε σάν τά χελιδονάκια.

116 Έμορφιές καί νοστιμάδες εις έσένα κατοικούν 
σκλάβος σου θέλω νά γίνω κι’ δ,τι θέλουν άς μέ ποΟν

117 ‘Ένα πουλάκι άγαπώ καί τόν θεό δοξάζω, 
τούς άλλους τούς περιγελώ γιά νά διασκεδάζω.

118 "Ενα τόπι μανταπόλα“) καί ένα τόπι χουμαγί 
τδστειλε ό έραστής της στήν Αύγή τήν όρφανή.

119 ’Ενθυμείσαι άπό πότε άρχισα νά σ’ άγαπώ
ή τό ξέχασες τελείως καί περιμένεις νά στό πώ.
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120 Εξήντα μήνες σ’ άγαπώ πού κάνε πέντε χρόνια 
άν έσπερνα μια λεμονιά θά έκαμνε λεμόνια.

121 Έρώτησα τον έρωτα τι ροΟχα νά φορέσω,
καί κείνος μ’ εΐπε θαλασσιά, τής γειτονιάς ν’ άρέσω,

122 Έσύ άπό δώ καί γώ ’πό κεΐ νά κάνουμε γιοφύρι, 
έσύ νά δόσης τό φιλί καί γώ τό δακτυλίδι.

123 Έσύ ά η αύτου καί γώ άπό δω κι’ ό τοίχος μέσ’ στή μέση 
τάξε κερί στήν Παναγιά νά γκρεμιστή νά πέση

124 Έσύ ’σαι βέργα μάλαμα καί γώ βέργα άσήμι, 
ταιριάζουμαι στήν έμορφιά καί στήν ταπεινοσύνη.

125 Έσύ ’σαι τό σταφύλι καί γώ τό τσάμπουρο, 
φίλα με σύ στ’ άχειλι καί γώ στο μάγουλο.

126 Έσύ μέ τά φλουράκια σου καί μέ τήν άρχοντιά σου 
καί γώ μέ τά τραγούδια μου άνοίγω τήν καρδιά σου.

127 Έσύ πό κεΐ καί γώ πό δω θά κτίσουμε γιοφύρι, 
έσύ θά βάλης μάλαμα καί γώ θά βάλ' άσήμι.

128 Έσύ πό κεΐ καί γώ πό δω νά κάνουμε τά λόγια 
καί τήν έπάνω Κυριακή νά κάνουμ’ άρραβώνα.

129 Ευχαριστώ τήν τύχη μου πού μ’ έκανε τή χάρη - 
καί μ’ έδοκε ένα πουλί πού δέν τό έχει άλλη.

130 ’Έχεις δυό ματάκια μαύρα, 
πού νά τάχανες νά τάβρα.

131 Ζαμπάκι ζαμπακόβεργα ρίχνω στο πηγάδι, 
νά καθαρίσω τό νερό νά πιή τό παλληκάρι,

132 Ζωή σέ λένε καί ζωή έγινες γιά μένα
άν ίσως καί μέ άρνηθής άλλοίμονο σέ μένα

133 'Η άγάπη δέν είναι θάλασσα νά μπω νά ταξειδέψω, 
είναι άγκάθια καί τσαλιά καί πώς τά ξεμπερδέψω.

134 Ή άγάπη ’ναι γλυκειά, γλυκειά ’ναι σάν τό μέλι 
καί μέσα στήν καρδοΟλά μου καίει, σάν τό πιπέρι.

135 'Η άγάπη μ’ είναι ψεύτικη, σάν του Μαρτίου τό χιόνι 
*δτιου τό ρίχνει τήν αύγή καί ώς πού νά φέξη λυώνει.

136 Ή θάλασα είναι άλμυρή, θά τήν έκάνω μέλι 
πού τήν έσυργιανίζανε κορμάκια σάν άγγέλοι

137 'Η θάλασσα φαρδειά, πλατειά, άργυροκεντημένη 
έτσ’ είναι κι’ ή άγάπη μου, μικρή καί χαϊδεμένη,
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138 ‘Η θάλασσα μέ τό νησί χαίρουνται τον καιρό τους 
καί τά κορίτσια χαίρουνται τον άρρβωνιαστικό τους

139 'Η θάλασσα φαρδειά, πλατειά, άργυροκεντημένη,
’ έτσ’ έΐναι καί ή αγάπη μου φαρδειά καί πολ’ άγαπημένη.

140 ’Ήθελα νά ήμουν χρυσικός, νά κάνω δαχτυλίδια, 
νά πούλαγα στήν άγορά γιά μάτια καί γιά φρύδια.

141 "Ηθελα νάμουν λιβανιά, νά κάνω τό λιβάνι,
νά θύμιαζα τήν Παναγιά νάχη καλά τον Γιάννη.

142 Ή καρδιά μου σά σφαλίσει, δεν άνοίγει μέ κλειδιά, 
μόν’ άνοίγει μέ τραγούδια καί μέ μάτια πλουμιστά.

143 ‘Ήλθ’ ό Μάης μέ λουλούδια 
είσ’ άγάπη μου καινούργια

1.44 "Ηλιε μου, παρά ήλιε μου καί κοσμογυριστή μου,
νά πάγης στο πουλάκι μου καί στόν τραγουδιστή μου.

145 "Ηλιε μου, στο βασίλεμα θέ νά σέ πσραγγείλω, 
νά πάγης προσκυνήματα στο κόκκινο μου μήλο.

145 Ή μάννα σ’ θέλει τουφεκιά καί ό μπαμπάς χαντζέρι ’), 
ό άδελφός σοα κάτεργο 2) καί σύ δικό μου ταίρι.

147 θάλασσα μαύρη κι’ άλμυρή, τωρά γλυκειά νά γίνης. 
καί τό πουλί πού σ’ έστειλα, πάλι νά μέ τό στείλης.

148 θάλασσα πικροθάλασσα καί πικροκυματούσα,
άν έφερνες τήν άγάπη μου διπλά θά σ' άγαπούσα.

149 θά μεθώ καί θά κοιμούμαι 
γιά νά μή σέ συλλογ.οΰμαι.

150 θ ’ άνέβω πάνω στόν ουρανό, στο ποιητή τού κόσμου, 
νά κάνω δέηση πολύ γιά νά σέ πάρω φως μου

151 θά πάρω δίπλα τά βουνά, μ’ έλάφια νά κοιμούμαι 
καί τό δικό σου τό κορμί νά μή τό συλλογιοΰμαι.

152 θά φύγω κόρη μ’ όμορφη, έβγα καί σύ στο δώμα 
καί πές με, πάνε στο καλό καί στήν καλή τήν ώρα.

153 θά σ’ άγαπώ, θά· σ’ άγαπώ, ποτές μου δέ θά πάψω, 
γιά κατά κράτος θά χαθώ, γιά θά σέ άπολάψω.

154 θεέ μ’, μή στράφτεις, μή βροντάς, θεέ μ’ μή μπουμπουνίζεις, 
είναι τό ταίρι μου μικρό καί μή τό φοβερίζεις.

155 θεέ μού, δόσε με φτερά καί δύναμη στις πλάτες, 
να περπατώ, νά κυνηγώ ξανθιές καί μαυρομάτες.

1) Λ, Τ. Σπαθιά,—2) Φυλακή.
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156 θεέ μου νά γινούντανε καυγάς στη γειτονιά σου, 
δλοι νά τρέξουν στον καυγά καί γώ στην άγκαλιά σου,

157 θέλω νά σκάψ’ ένα βουνό με τής ελιάς το φύλλο, 
νά ευρώ φίλο έμπιστο δυο λόγια νά σέ στείλω.

158 θέλω νά είμαι έμορφη κι’ άρχόντισσα μεγάλη 
νά έχω καί καλή ψυχή, δεν θέλω άλλη χάρη.

159 θέ νά σέ στείλω μια γραφή, νά τήνε άναγνώσης 
καί μέ τό αίμα τής καρδιάς νά τήν έβουλώσης.

160 θέ νά σέ στείλω μιά γραφή μέ τό πουλί τ’ άηδόνι, 
δέν τήν έστέλνω μ’ άνθρωπο γιατί τήν άναγνώνει.

161 Κάθε πρωί πού σκώνουμαι καί βγαίνω
πρώτα γιά λόγου σου ερωτώ κ’ ύστερα συντυχαίνω.

162 Καινουργι’ άγάπη καί παληά, παληά μου στάσου πίσω  ̂
νά μή σέ δουν τά μάτια μου καί σέ ξαν’ αγαπήσω

163 Καινούργι’ άγάπη καί παληά μέ βάλανε στή μέση 
καί δέν ήξεύρω άπ’ τις δυό, ποια θέ νά μέ κερδήση.

164 Καί σείς πουλιά του ουρανού πού χαμηλά πετάτε, 
νά πάτε στο πουλάκι μου γιά νά τό χαιρετάτε.

165 Καί τ’ άστράκια τ’ ουρανού καί κείνα τά φοβούμαι, 
νά μή μάς μαρτυρήσουνε τήν ώρα πού μιλούμε.

166 Κάλλιο νά δώ τό αΐμά μου στή γη νά κάν’ άλώνι, 
παρά αύτήν πού άγαπώ άλλους νά τήν μαλώνη.

167 Κάλλιο ’χώ Τούρκου μαχαιριά καί πιστόλια δερβήση 
παρά νά διοΰν τά μάτια μου, άλλος νά σ’ άγαπήση,

168 Καλώς ήλθε πού έλειπε τό κόκκινο μου μήλο, 
πδχει τον βασιλέ γενειά καί τον βεζύρη φίλο.

169 Καλώς ήλθε πού έλειπε τό άστρο στήν αύλή μας
κι* Αύγερινός στο σπίτι μας, κ° είναι χαρά δική μας.

170 Κάνε με κερά μου, δέντρο ίσα μέ τό μπόι σου,
* φύτεψέ με στον μπαχτσέ σου καί στο περιβόλι σου.

171 Κάνε με, κερά μου, δούλο νά σκουπίζω τά χαλιά
κι’ δταν λείπ’ ό τζελεμπής1) μου, νά πλαγιάζουμ’ άγκαλιά.

172 Κάνω χάζι νά σέ βλέπω τήν ήμέρα μιά φορά,
γιά νά παίρν’ ό νοΰς μ’ άγέρα κ’ ή καρδιά μ’ παρηγοριά.

173 Κάνω τον ουρανό χαρτί, τή θάλασσα μελάνη
νά γράψω τά καμώματά σ’ πάλε πουλί μ’, δέ φθάνει.

174 Κάνω νά σέ λησμονήσω κ* ή καρδιά μου σέ πονεΐ, 
είσ’ ή πρώτη μου άγάπη, είσαι κ’ ή παντοτεινή.

1) Λ. Τ. Αφεντικό.
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175 Κάνω νά σ’ άλησμονήσω πορτοκάλι μου χρυσό, 
εΐσ’ ή πρώτη μου άγάπη καί φοβούμαι τό θεό.

176 Κατέβα κόρη κι’ άνοιξε την πόρτα τήν καρένια 
κ’ έχω δυο λόγια νά σε πώ καί κείνα ζαχαρένια.

177 Κείνο άν θέλει τό δεντρί νά κάνη μία χάρη 
θά χαμηλώση τό κλωνί κι* άπάνω θά μέ πάρει.

178 Κεΐ στο παράθυρο άντίκρυ θά κτίσω ένα σχολείο, 
γιά νά πηγαίν’ ό έρωτας μέ τό χρυσό βιβλίο.

179 Κοιμάτ’ ένα λιγνό κορμί, μέ τί νά τό ξυπνήσω, 
νά πάρω διαμαντόπετρες νά τό πετροβολήσω.

180 Κοιμάτ’ ό ήλιος στά βουνά κ’ ή πέρδικα στα χιόνια, 
κοιμάται ή άγάπη μου μέσ’ στ’ άσπρα τά σεντόνια.

181 Κοιμούμαι σ’ όνειρεύουμαι, ξυπνώ στο νου μου σ’ έχω, 
άπλώνω τό χεράκι μου, θαρρώ κοντά μου σ’ έχω.

182 Κοντά στά παραθύρια σου θά στήσω τον όντά μου 
κι’ .άν σέ μαλώσ’ ή μάννα σου, ελα πουλί κοντά μου.

183 Κόρη μ’, κι’ άν έβγανες βλογιά καί σ’ έμειναν σημάδι 
τήν χάρη πού σέ πρέψανε σάν τά μαργαριτάρια.

184 Κόρη μ’, μή πικραίνεσαι πουσαι κοντή στο μπόϊ, 
κοντός είναι κι’ ό βασιλικός τον έμοσχίζουν δλοι.

185 Κόρη μ’, τά κορψολέμονα σ’ πήραν καί καρυδώνουν, 
έσένα φέρνουν έμορφιά καί μένα θανατώνουν.

186 Κυπαρισσάκι μ’ άψηλό, χαμήλω τά κλωνιά σου, 
νά πέσω ν’ άποκοιμηθώ νά πάρω τή δροσιά σου.

187 Κυπαρίσσι μ ’ άψηλό, στή ρίζα σ’ έχεις χώμα, 
έσύ μικρός καί γώ μικρή, καιρός δέν εΐν ’ άκόμα.

188 Κυρία μου σά λουσευτεΐς καί βγαίνεις στο σεργιάνι 
πρέπει νά ραγίζης τις καρδιές, ό έρωτας νά σκάνη.

189 Μαλαματένιος άργαλειός καί φιλντισένιο1) χτένι 
.καί μιά κοπέλλα λυγερή πού κάθεται καί φαίνει.

190 Μάννα μου, σχίσε τήν καρδιά μέ συρματένια τρίχα, 
νό δγής έκείνην π’ άγαπώ σέ τί τόπο τήν είχα.

191 Μαριώ κ' Ελένη άγαπώ, κάλλιο ’χω τήν Ελένη, 
γιατί τήν έχ’ ή μάννα της μικρή καί χαϊδεμένη.

192 Μάτια μ'έ μάτια γνέφουνται καί δυο καρδιές πετουνε 
καί τό θεά περικαλοΰν πότε ν’ άνταμωθουνε.

193 Μάτια μου, τό μαντήλι σου μυρίζ’ άπό κανέλλα 
μυρίζ* άπό γαρούφαλο κι’ άπ’ όμορφη κοπέλλα.

1) Λ. Τ. ’Ελεφαντόδοντο.



Δίστοιχα τής αγάπης

194 Μαύρο καΐκι θά γενώ κι’ άσπρα πανιά θά βάλω, 
καί καπετάνιος θα γενώ τό ταΐρί μου γιά νάβρω.

195 Μελαχροινήν έφίλησα τ’ ’Απρίλη μιάν ήμέρα 
μοσχοβολάει τό στόμα μου σαράντα μιά ήμέρα.

196 Μελαχροινή καί δροσερή καί νέα μ’ ερωμένη, 
μέσ’ στό δικό μ’ τόν έρωτα είσαι περιπλεμένη.

197 Μελαχροινό μου πρόσωπο πλασμένο μέ μαγνήτη 
όπου τραβάς τόν εραστή σά ψάρι μέσ’ στό δίχτυ.

198 Μελαχροινός, μελαχροινή, θεός νά τούς ταιριάση, 
νά κάνουνε κ’ ένα παιδί τόν έρωτα νά μοιάζη.

199 Μέσ’ στήν καρδιά μου σ’ έβαλα καί κεί νά κατοικήσης 
μά νά βρεθής καί σύ πιστή νά μή μ’ άλησμονήσης.

200 Μέσ’ στήν καρδιά μου φύτεψες δεντρί μέ δίχως χώμα, 
γένηκε καί περίπλεξε σέ δλο μου τό σώμα.

201 Μέ τό τσιγάρο πού βαστώ, στήν ’Αγαπώ πηγαίνω, 
άν μέ ρωτήσει καί κανείς φωτιά τρέχω γυρεύω.

202 Μήλο μου, μή μαραίνεσαι καί χάνεις τή θωριά σου. 
γώ άλλονε δεν άγαπώ, μόνε τήν άφεντιά σου.

203 Μήλο μου κατακόκκινο μέσ’ τήν μηλιά χωσμένο, 
σέ γύρευα καί σ’ εύρηκα μικρό καί χαϊδεμένο.

204 Μιά Σμυρνιά στό παραθύρι φύτευε βασιλικό, 
φύτευε καί μαντζουράνα πού τήν άγαπώ καί γώ.

205 Μιά Σμυρνιά στό παραθύρι μ’ έδοσε γαρόφαλο
. τδβαλα στό μάγουλό μου κ’ έστραψε σάν κρύσταλλο.

206 Μιά τρίχα άπ’ τά μαλλάκια σου τά μάτια μου θά ράψω 
κι’ δρκο κάνω στό θεό άλλη νά μή κυττάξω.

207 Μικρό θά σ’ άρραβωνιάσουνε καί γιά τόν άρραβώνα 
άν σέ ρωτήσ’ ή μάννα σου, πές την, μικρό εΐμ’ άκόμα.

208 Μόσχο καί κάντιο θέ νά πιώ, ν’ άνοιξη ή φωνή μου, 
νά τραγουδήσω δυνατά ν’ άκούση τό πουλί μου.

209 Νά είχα άηδονιοΟ λαλιά νά κρίνω μέ έσένα,
πώς κρίνει μάννα τό παιδί σάν έλθει άπ’ τά ξένα.

210 Νά ήμουνα τηλέγραφος, αύτό έπιθυμοθσα, 
σέ κάθε ώρα καί στιγμή να σέ τηλεγραφούσα.

211 Νά ήταν ή θάλασσα γυαλί, νά τήν έπερπατουσα. 
νάρχουμουν νά σέ έβλεπα, νά σέ γλυκοφιλουσα.

212 Νά ήταν ή θάλασσα γυαλί, νά κύλα τό λεμόνι, 
νά σοϋστελνα πουλάκι μου ένα χρυσό κυδώνι.

213 Νάμνα πουλί νά πέταγα, νάμνα χελιδόνι 
νάρχόμουν νά σέ ευρισκα έκεΐπού είσαι μόνη.



116 Δίστοιχσ της άνάπης

214 Νά ξέρης πόσο σ’ άγσπώ, νά ξέρης πουλί μου πόσο, 
νά βγάλω την Καρδίτσα μου καί σένα νά τή όόσω.

215 Νά πάρω δίπλα τά βουνά, νά βρω μάγισσας χορτάρι, 
νά σέ μαγέψω μάτια μου, άλλος νά μή σέ πάρη.

216 Ναταν ή γης καφασωτή νάχε καί παραθύρια 
νάβλεπα τό πουλάκι μου στά μάτια καί στά φρύδια.

217 Νενέ μου, σχίσε την καρδιά μέ συρματένια τρίχα, 
νά δγής έκείνην π’ άγαπώ σέ τί τόπο την εΐχα.

218 Νυστάξαν τά ματάκια μου, θέλουν νά κοιμηθούνε 
καί γώ γιά την άγάπη μου τά κάνω κι’ άγρυπνουνε.

219 Ό διαμαντένιος ό σταυρός κρέμεται στο λαιμό σου, 
δλοι φιλούνε τό σταυρό καί γώ τό μάγουλό σου.

220 Ό έρωτας στό στήθός μου άνοιξε τά φτερά του. 
κάθησε καί κατάντησε μ’ δλη τή γενιά του.

22 L Ό ήλιος βγαίνει καυτερός καί τό φεγγάρι κρύο, 
έγώ πουλί μου σ’ άγαπώ, τό λέγω δεν τό κρύβω.

222 Ό ήλιος βασιλεύει στά παραθύρια σου
καί σύ διαβόλου κόρη βάφεις τά φρύδια σου.

223 Ό ήλιος έβασίλεψε καί τό φεγγάρι βγήκε
κι’ αυτό τ’ άνεμαλλιάρικο μέσ’ τήν καρδιά μου μπήκε.

224 Ό  ήλιος έβασίλεψε πίσω στά κυπαρίσσια 
γώ πήγα καί σέ διάλεξα πό δώδεκα κορίτσια

225 Ό ήλιος έβασίλεψε στά παραθύρια σου
καί σύ διαβόλου κόρη, βάφεις τά φρύδια σου.

226 Ό ήλιος δταν πρωτοβγεΐ έχει σταυρό στή μέση 
καί στήν άκρη τού χωριού μελαχροινός μ’ άρέσει.

227 "Ολα τ’ άμάξια έρχονται μέ στάρι καί κριθάρι, 
μόν’ τό δικό σου έρχεται μέ τό μαργαριτάρι.

228 "Ολοι μέ λέν νά σ’ άργησθώ, δέν ξέρω τί νά κάνω, 
μιά στιγμή σά δε σέ δώ, τό νού μου τον έχάνω.

229 "Ολοι μέ λέν νά σ’ άρνησθώ, καί γώ πουλί μου σ’έχω, 
έγώ μέ τ’ όνομά σου ζώ καί μέ τό φως σου τρέχω.

230 "Ολο τον κόσμο γύρισα νά βρω γλυκό σταφύλι, 
δέν ηυρα πιο γλυκύτερο άπ’ τό δικό σ’ άχεΐλι.

231 "Ολου τού κόσμου τά .καλά, νά τάχα τί τά θέλω, 
άς έχ’ ό κόσμος τά καλά καί γώ αύτήν πού θέλω.

232 Ό μύλος έχει έννιά παννιά π’ άλέθει τό σιτάρι, 
άν δέ σέ κλέψω μιά βραδειά, δέν είμαι παλληκάρι,

233 'Ο νοΰς μου δέν έγύρισε' μέ δεκ’ όχτώ ρωλόγια 
μά σύ μέ τόν έγύρισες μέ δυό γλυκά σου λόγια



234 "Οκ’ άγαπά μελαχροινή πρέπει νά εχη γνώση, 
γιατί θά μπει σέ έρωτα καί λογαριά 9ά δόσει.

235 "Οσ’ άστρα έχ’ ό ουρανός καί ψύλλα τό Βαγγέλιο, 
τόσα καληνυχτίσματα σ’ άφίνω καί διαβαίνω.

236 ‘Όσ’ άστρα ’ναι στον ουρανό, δλα θά τά μετρήσω 
κι* έπάνω στο μαντήλι σου μέ σύρμα θά τά κεντήσω.

237 ‘Όσ’ άστρα ’ναι στον ουρανό τόσες άγάπες εΐχα 
κι’ δλες τις άπαράτησα καί στή δική σου μπήκα.

238 "Οσα καλά του ουρανού νά εΐν’ δλα δικά σου
κι’ δσα καλά τής θάλασσας πάλε νά εΐν' δικά σου.

239 "Οσο κι’ άν είσαι μακρυά καί δε συνομιλούμε,
ό νούς μου είναι δλο σέ σέ καί σέ πάντα θυμούμαι

240 "Οταν άργήσω καί σέ δω καί δώ τον άδελφό σου 
άπ’ τήν άγάπη τήν πολύ θαρρώ πώς είσ’ άτός σου.

241 "Οταν γυρίσω καί σέ δώ τ’ άχεΐλί μου γελάει, 
πό μέσα ή Καρδίτσα μου σάν τό πουλί πετάει.

242 "Οταν γυρίσω καί σέ δώ, τρέμει ή καρδιά μου τρέμει, 
ώσάν τό φυλλοκάλαμο πού τό φυσάει τ’ άνέμι.

243 "Οταν μέ λές πώς μ’ άγαπάς αισθάνομαι χρυσή μου, 
πολλές άχτΐνες λαμπερές νά λάμπουν στή ψυχή μου.

244 'Όταν περνώ καί δέ λαλώ, νά χαίρετ’ ή καρδιά σου, 
τό κάνω γίά τή γειτονιά, μή σέρνει τ’ δνομά σου.

245 "Οταν σ’ άκούω κ’ έρχεσαι, χρυσό μου καναρίνι, 
τά δάκρυά μ’ τρέχουνε σάν τό νερό στή βρύση.

246 "Οταν σ’ άκούσω κ’ έρχεσαι, τρέχω πλαλώ στή σκάλα 
βάνω τ’ άηδόνια καί κελαϊδούν, δλα μέ τήν άράδα.

247 'Όταν σέ πρωτοΐδανε τά μάτια τά δικά μου,
ήταν τό στήθος μ’ άνοικτό καί μπήκες στήν καρδιά μου.

248 'Όταν σέ βλέπω ν’ άρχεσαι τά μάτια χαμηλώνω, 
τό κάνω γιά τήν γειτονιά, μά γώ σέ καμαρώνω.

249 ‘Όταν σέ βλέπω νάρχεσαι καί μένα νά κυττάζης, 
ξεΰρέ το πώς μικροΰλά μου μέσ’ τήν καρδιά μέ σφάζης.

250 'Όταν σέ καλοθυμηθώ τρέμ’ ή καρδιά μου τρέμει, 
ώσάν τό φυλλοκάλαμο πού τό φυσάει τ’ άνέμι.

251 ‘Όταν σέ πρωταγάπησα δέν έβανα ριτζάδες ’), 
μόνε τά δύο μάτια μου έβανα προξενητάδες.

252 'Όταν μέ λές πώς μ’ άγαπάς αισθάνομαι πουλί μου, 
πολλές άχτίδες λαμπερές νά φέγγουν τό κορμί μου. 1
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1) Λ. Σ. Μεσίτας.
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253 "Ουιν σέ πρωτοαγάτ ]7τ ψηλέ λιγνέ μου κρίνε.
δέν eTSac τό κατόπι μου, είναι ντουνιάς ί) δέν είναι.

234 Οταν αέ πρωτογνώρισαν τά μάτια τά δικά μου,
ήταν τό σιήθος μ’ ανοικτό καί μπήκες στην καρδιά μου.

255 'Όταν περνώ καί δέ γελώ νά χαίρετ’ ή καρδιά σου 
τό κάνω για τή γειτονιά, μή [Βγαίνει τ’ όνομά σου.

256 Πάγωγ.’ άθάνανο νερό, γ„’ άθάνατο ποτάμι, 
νά· στείλω στή γυναΐκά μου, ποτέ νά μή πεθάνη.

257 Παλληκάρι μ’ όμορφο τί είσαι μοναχό σου
καί δέν άρραβωνιάζεσαι νά δής τό ριζικό σου ;

258 Πάντα έλεγεν ή μάννα μου πάντα παράγγελέ μου 
όπου καί νά διής τις όμορφες άγάπα τες ίέ μου.

259 Παπάς θέ νά γενω νά πιάσω πατερίτσα, 
νά πά νά ξομολογώ τά λεύτερα κορίτσια.

260 Πάρε έσύ τή λύρα σου καί γώ τον ταμπουρά μου, 
νά πά νά συφωνήσουμε κάτω στής πεθεράς μου.

261 Πέρασε φως μου, πέρασε, πό τούτο τό σοκάκι,
μήτε βεζύρης, μήτε πασάς μπορεί νά κάνη γιασάκι 3).

262 Περικαλώ τήν Παναγιά καί τον θεό δοξάζω, 
πουν τό πουλί μου έμορφο καί δέν άναστενάζω.

263 Περνώ άπό τήν πόρτα σου καί βρίσκω κλειδωμένα, 
σκύφτω φιλώ τήν κλειδαριά, θαρρώ φιλώ εσένα.

264 Περνώ πρωί, περνώ βραδύ περνώ τό μεσημέρι, 
περνώ καί τά μεσάνυχτα, γιά νά σέ κάμω ταίρι.

265 Πές με νά ζής καί νά χαρής τήν άκριβή ζωή σου, 
όταν άργήσης νά μέ δής, δέ μέ πονεΐ ή ψυχή σου ;

266 Πήγαινε καλονύχτισε, στρώσε φαρδειά κοιμήσου, 
καί στ’ όνειρό σου νά μέ δής σκλάβο καί δουλευτή σου.

267 Ποτέ σου νά μή λυπηθής, ποτέ σου νά μή κλάψης, 
νά μή ζητήσης πράγματα καί νά μή τ’ άπολάψης.

268 Πουλί μ’ όταν σέ πρωταγάπησα ήταν γιορτή καί σχόλη, 
ήταν φώς μου καί τ’άϊ ΓιαννίοΟ π’ άνοίγουν τις κλειδώνοι.

269 Πουλί μ’ όταν σ’ άγάπησα τότε τά δέντρ’ άνθουσαν, 
καί τά άηδόνια στις φωλιές επάνω κελαϊόούσαν.

270 Πουλί μ’ τον κόσμο μήν άκους, τον κόσμο μή πιστεύεις, 
δούλευε τήν άγάπη μας καί μήν άνεμελεύης.

271 Πουλί μου, σέ παρήγγειλα στήν Πόλη λαχουράκι, 
νά τό φορής νά συργιανής νά μοιάζης άρχοντάκι.

1) Λ. Τ. Κόσμος.—2) Λ. Τ Νά τό απαγόρευση.
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272 Πουλάκι μου, πουλάκι μου, πουλί τοϋ λογισμού μου, 
ό?νημερής κι’ όλονυχτής δέ βγαίνεις άπ’ τό νοΟ μου.

273 ΠοΟ νάβρω πέτρα νά σταθώ, τοίχο γιά ν’άκουμπήσω, 
που νάβρω τό πουλάκι μου νά τό γλυκοφιλήσω ;

274 Πού νάβρω γώ χρυσό χαρτί καί διαμαντένια πένα, 
νά γράψω τά καμώματά σ’ πού μ’ έχεις καμωμένα ;

275 Πρωί, πρωί θά σηκωθώ, νά κάνω τον σταυρό μου, 
καί νά περικαλώ τό θεό νά ζή τό στέψανό μου.

276 Πύργος θά γίνω στά βουνά, νά μέ βαρούν τά χιόνια, 
νά μέ βαρούν οί καταχνιές καί τά γλυκά σου λόγια.

277 Πώς ήθελα νά γινόμουνα στή Χιό περιβολάκι 
καί λεμονίτσα φουντωτή καί σύ νερό στ’ αύλάκι.

278 Σά θέλεις ν’ άγαπιούμαστε κρυφά άπ’ τούς γειτόνους, 
βάλε έλιά στήν πόρτα σου νά κρύβομαι στούς κλώνους.

279 Σαμιώτισα, Σαμιώτισα, πότε θά πας στήν Σάμο ; 
νά ρίξω ρόδα στο γιαλό, τριαντάφυλλα στήν άμμο.

280 Σαράντα φας, σαράντα πιεις, σαράντα μετανοίσης, 
σαράντα κόρες έμορφες ευρε νά τις φιλήσης.

281 Σ ’ αύτό τον πυκνομαχαλά, έχω καί γώ κι’ ορίζω’ 
έχω ρίζα βασιλικό, έρχομαι νά τον ποτίζω.

282 Σ ’ αύτό τό σπίτι τ’ άψηλό, τό καναρί βαμμένο, 
νά μ’ άξιώση ό θεός νά μπαίνω καί νά βγαίνω.

283 Σέ άγαπώ κο:ί σέ λατρεύω, δέν τό ξέρ’ άλλος κανείς, 
μόν’ έγώ καί σύ πουλί μου καί τό άστρο τής αύγής.

284 Σέ άγαπώ, σέ άγαπώ, σάν τό νερό πού τρέχει, 
σάν τον Γιορδάνη ποταμό πού χορτασμό δέν έχει.

285 Σέ άγαπώ, σέ άγαπώ, σέ άγαπώ νά ξέρης. 
καί σάν εμένα έραστή άδύνατο νά εϋρης.

286 Σένα πουλί μου σ’ άγαπώ, μά δέ σέ δίνω θάρρος, 
,γιατ’ εΐν ’ ή γειτονιά κακιά, πού νά τήν πάρ’ ό Χάρος.

287 Σέ στέλνω μήλο ψήνεται, νεράντζι μαραγκιάζει, 
σέ στέλνω τόν ζερνεκαντέ1) δλα τά σκοτινιάζει.

288 .Σέ στέλνω προσκηνύματα μ’ ένα μήλο δαγκαμένο 
καί πάνω στή δαγκαματιά φιλί έχω δομένο.

289 Σέ στέλνω προσκυνήματα χιλιάδες τήν ήμέρα, 
μέ τά πουλάκια πού πετούν έπάνω στον άγέρα.

1) Λ. Τ. Φούλι.



290 Σέ στέλνω προσκυνήματα μέ τό πουλί τ’ άηδόνι 
και μέ τή θάλασσα γραφή και μέ τό χελιδόνι.

291 Σέ στέλνω χαιρετήματα κι’ ένα μαντήλι μήλα 
κι’ ένα κλωνί βασιλικό βαρακωμέν’ τά φύλλα.

292 Σέ στέλνω χαιρετίσματα μέ τό πουλί τ’ άηδόνι. 
καί μέ τον πετροκότσυφα πού δέν τό φανερώνει.

293 Σέ στέλνω τά τραγούδια μου, καλά νά τά φυλάγης, 
γιατ’ είναι δώρο τής τιμής καί δώρο τής άγάπης,

294 Σέ περιβόλι έμορφο μπήκα νά συργιανίσω,
τό άνθος του νά εόφρανθώ, καρπό του νά τρυγήσω.

295 Σέ τούτη δω τή γειτονιά είν ’ ένα περιστέρι, 
μή μου τό ξελογιάσετε κ’ είνε δικό μου ταίρι.

296 Σηλυβρινή μου Παναγιά, κάνε μου αυτή τήν χάρη, 
την κοπελλιά πού άγαπώ, άλλος νά μή τήν πάρη.

297 Σηλυβρινή μου Παναγιά, σέ τάζω μιά λαμπάδα, 
νά φέρης τό πουλάκι μου αύτή τήν εβδομάδα.

298 Σήμερα κι’ αύριο είμαι δώ κι’ άκόμα τό Σαββάτο, 
τήν Κυριακή σ’ άφίνω γειά, μήλο μου μυρωδάτο.

299 Στείλε τό μαντηλάκι σου, τό μαρκοκεντημένο, 
νά δέσω τό χεράκι μου τό μαχαιροκομμένο.

. 300 Στήν πόλη ήμουν τ' άκουσα, βασιλικό σκαλίζεις,
άπλώνεις τά χέρια τά παχιά, τον ήλιο νά ταΐζεις.

301 Στής θάλασσας τά κύματα, νά κάτσω σταυροπόδι 
καί στον άφρό νά κοιμηθώ γιά μιά μοναχοκόρη.

302 Στής θάλασσας τά κύματα ή άγάπη μου κοιμάται, 
περικαλώ σας κύματα, μή μέ τήνε ξυπνάτε.

303 Στη σκάλα π’ άνεβαίνεις νά ήμουνα καί γώ, 
σέ κάθε σκαλοπάτι νά σέ γλυκοφιλώ.

304 Στο άσπρο τριαντάφυλλο θά γράψω ένα γράμμα,
-νά στείλω στο πουλάκι μου, νά κάν’ ό κόσμος θάμα.

305 Στο μαχαλά σου τραγουδώ νά μή σέ πέση βάρος, 
ό φίλος μου σέ άγαπά καί γώ έχω τό θάρρος.

306 Στον 'Άδη κι’ άν μέ βάλουνε καί στό ψυχρό τό χώμα 
καί κεΐ θά βγάλω μιά φωνή πώς σ’ άγαπώ άκόμα,

307 Στον άργαλειό πού έφαινες, νάμνα ντυλίγαδό σου 
νά μέ σφυκτοκομπόδενες, μέ τό παχουλό χερό σου.

308 Στον ούρανό κι’ άν άνεβής, στά σύννεφα κι’ άν τρέξης 
στου ήλιου τήν κορφή νά μπής, στά χέρια μου θά πέσης.

309 Σύ είσαι βέργα μάλαμα καί γώ βέργα άσήμι, 
ταιριάσαμε στήν ομορφιά καί στήν ταπεινοσύνη.

120 Δίστοιχα τής άγάπης



310 Συλλογισμένο σέ θωρώ, κάνω νά σ' έρωτήσω
κι’ άν εΐν ’ άη’ τήν άγάκη μας νά σέ παρηγορήσω.

311 Τά βραχιολάκια πού φορείς τά μαύρα τά γυαλένια, 
νά σπάσουν στις άγκάλες μου, νά βάλης διαμαντένια.

312 Τά γράμματα πού ξέρεις σύ τά ξέρω γώ τραγούδια, 
σ’ ένα σχολειό τά μάθαμε άγάπη μου καινούργια.

313 Τά μαλλιά σ’ είναι πλεγμένα 
και στο σύρμα ντυλιγμένα.

314 Τά μάτια σ'τά όλόμαυρα πώς παίζουν, πώς γελούνε; 
πώς λαχταρούνε τό φιλί καί δεν τό μολογοΰνε ;

315 Τά μάτια σ’ τά όλόμαυρα έχουν τριγύρω ίσκιο, 
άπ’ τό χτικιό νά κοίτωμαι σαν τά ίδώ γιανίσκω.

316 Τά μάτια σου τά μάτια μου εΐνε προξενητάδες, 
μήτε προικιά γυρεύουνε μήτε πολλές χιλιάδες.

317 Τά μάτια σου τά μάτια μου ήταν προξενητάδες, 
δε σέ γυρέψανε φλουριά μηδέ πολλές χιλιάδες.

318 Τά μάτια σου μέ ρίξανε σαΐτες άσημένιες,
μέσ’ τήν καρδιά μου μπήκανε καί βγήκαν ματωμένες.

319 Τά μάτια σ’ είναι μάτια μού, τά φρύδια σου δικά μου, 
τά χείλια σ’άργυρά κλειδιά π’άνοίγουν τήν καρδιά μου.

320 Τά μάτια σ’ είναι μάτια μου, τά χείλια σου δικά μου. 
τά χέρια σ’άργυρα κλίειδιά ιτ'άνοίγουν τήν καρδιά μου.

321 Τά μάτια σ’ ήτανε άρχή πού μ’ έκαμαν τό νέμα. 
καί πήραν άπ’ έπάνω μου ψυχή, ζωή καί πνέμα.

322 Τά μάτια σ’ τά παρήγγειλα κρυφά νά μ’ άγαπούνε 
καί κείνα τα μαργιόλικα δπου μέ δοΰν γελούνε.

323 Τά μάτια τής άγάπης μου δέν ε ΐν ’ πολύ μεγάλα, 
μόν ’σαν τό μέλ’ είναι γλυκά, σάν τις έλίτσες μαύρα.

324 Τά μάτια χαμηλώνω κάμνω νά μή σέ δώ, 
καρδούλα μ’ δέν βαστάει, πλέον δέν νταγιαντώ.

325 Τά μαύρα μάτια τ’ άγαπώ γιατ’ εΐν’ καί τά δικά μου, 
γιατ’ εΐν καί τής άγάπης μου π’ άνοίγουν τήν καρδιά μου.

326 Τά μαύρα μάτια τ’ άγαπώ εΐνε καί τά δικά μου,
. κι’ αύτά τά νερογάλαζα εΐνε τού έρωτά μου.

327 Τά μαύρα μάτια τ’ άγαπώ γιατ’ ε ΐν ’ καί τά δικά μου, 
κι’ αύτά τά νερογάλαζα νά μή τά δώ μπροστά μου.

328 Τά μαύρα μάτια δταν τά θυμηθώ, , 
ούτε νά φάγω θέλω ούτε νά κοιμηθώ.

329 Τ’ άηδόνι τού περιβολιού θέ νά τό κάνω φίλο,
κ ι ’ δτι έχω στήν Καρδίτσα μου νά σέ τό παραγγείλω.
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330 Τ* άστρα δεν έχουν μετριμό μά έγώ θά τά μετρήσω, 
νά βρω τ' άστέρι π’ άγαπάς καί γώ νά τ’ άγαπήσω

331 Τά φρύδια σου στενά, στενά, τοΟ καραβιού χαλάτια 1), 
ρίξε με τά μαλλάκια σου, νά κάνω σκαλοπάτια.

332 Τ’ άχεΐλι σου τό κόκκινο πουναι σάν τό κεράσι, 
άς τό φιλούσα μιά φορά κι’ ό κόσμος άς χαλάσει.

333 Τέσσαρα πορτοκάλια μέ στείλαν άπ’ τή Χιό, 
τά δυο σέ τά χαρίζω γιατί σ’ άγαπώ.

334 Τήν θάλασσα λογιάζω καί φέρνει κύματα, 
καί γώ θά σάς χορέψω μέ τά τσακίσματα.

335 Τήν καλή σπέρα σ έφερα χρυσό μου καναρίνι, 
μαγνήτ’ έχει τό σπίτι σου νά φύγω δέ μ’ άφήνει.

336 Τή μάννα σου τή μάγισσα ρακί θά τήν ποτίσω, 
νά πέση ν’ άποκοιμηθή νά μπω νά σέ φιλήσω.

337 Τή μάννα σου τήν άγαπώ καί τήν φιλώ τό χέρι, 
πού θά τήν κάνω πεθερά καί σύ γλυκό μου ταίρι.

■ 338 Τής μάννας σ’ είναι τό φταίξιμο πού σ’ έφερε στο γάμο, 
καί σ’ είδανε τά μάτια μου καί ζάφτι 2) δέν τά κάνω.

339 Τί νά τά κάνω τά φλουριά, καί τά πολλά τά γρόσια, 
άς είν’ ή γνώμη σου καλή καί ή γλυκειά σου γλώσσα.

340 Τί νά τά πώ τά μάτια μου πού τάχω μαθημένα, 
δπου νά δοΰν τις όμορφες, γελούνε τά καημένα.

341 Τό γιασεμί μαραίνεται καί πέφτει φύλλο φύλλο, 
τ’ άγγελικό σου τό κορμί εις τον Θεό τ ’άφίνω.

342 Τό δέντρο πού ’ναι στο βουνό, όλ’ οί καιροί τ’ όρίζουν 
ή άγάπη μου μελαχροινή, όλοι τή λαχταρίζουν.

343 Τό έρωτικό σου πάσο,
θά μέ κάνει τό νοΰ μ’ νά χάσω.

344 Τό κυπαρίσσι τό ψηλό, στή ρίζα έχει χώμα,
' καί σύ μικρός καί γώ μικρή καιρός δέν είν’ άκόμα.

345 Τό κυπαρίσσι καίεται καί ή ρίζα του μυρίζει,
καί τήν άγάπη π’ άγαπώ κανείς δέν τήν γνωρίζει.

346 Τό κυπαρίσσι π’ άψηλό ή ρίζα του μυρίζει,
Τό κοριτσάκι π ’ άγαπώ κοντά μου τριγυρίζει.

347 Τό λένε τά πουλάκια κάτω στά ρέματα, 
πώς σ άγαπώ πουλί μου, δέν είναι ψέματα.

348 Τό λέν οί κοΰκκοι στά βουνά, κ* ή πέρδικα στά δάση, 
τό λέγει κι’ ό πετροκότσυφας, πού ’ναι στο περιβόλι.

1) Λ. Τ. Παλαμάρια.—2) Λ. Τ. Νά τά περιορίσω δέν μπορ<2>.



349 Τόν έρωτα έ νόμισα, μήλο νά τό μυρίσω, 
λουλούδι νά τό μυριστώ, καί πίσω νά γυρίσω.

350 Τόν Μάη καί τόν ’Απρίλη, δλο τόν Αύγουστο, 
τά μάτια σου κορίτσι μ ’ σκώνουν τόν άρρωστο.

35 L Τό ραβασάκι τδγραψα στής λεμονιάς τό φύλλο,
δέν έχω άνθρωπο πιστό πουλί μ’, νά σέ τό στείλω.

352 Τό στάρι τό παστρεύουνε καί βγάζουνε τήν ήρα, 
νά χαίρεσαι τά χέρια του πού παίζει καί τη λύρα.

353 Του ούρανου τά σύννεφα έγώ θά τά ένώσω, 
νά κάνω σιδηρόδρομο νάρθώ νά σ’ άνταμώσω.

354 Τό φουστανάκι πού φορείς μπαχτσές μέ τά λουλούδια 
έβγα νά τά μαζέψουμε άγάπη μου καινούργια.

355 Τό χελιδόνι έρχεται, χρυσά 'ναι τά φτερά του, 
χρυσή είναι κ’ ή άγάπη μου πού θέλει ή καρδιά μου.

356 Τό χιόνι πού ’ναι στο βουνό τά ζώα τό πατούνε, 
ή άγάπη μου μελαχροινή δλοι τή λαχταρούνε.

357 Τό ψάρι δπως πιάστηκε μέσα στο πλεμάτι, 
έτσι έπιάσθηκα καί γώ στο πλουμιστό σου μάτι.

358 Τραγούδησε πουλάκι μου, ν’ άκούσω τή λαλιά σου, 
νά πεταχτώ σά πέρδικα νάρθώ στήν άγκαλιά σου.

359 Τραγούδια ξέρω περισσά καί δταν σέ δώ τά χάνω 
κι’ άπ’ τήν άγάπη τήν πολλή άλλ’ όμιλία πιάνω.

360 Τρία άμάξια έρχονται μέ στάρι, μέ κριθάρι 
καί τό δικό σου έρχεται μέ τό μαργαριτάρι.

361 Τριάντα μέρες νηστικός καί ξήντα διψασμένος, 
στον ύπνο μου γιά νά σέ δώ είμ' εύχαριστημένος.

362 Τώρα σέ θέλω λογισμέ, τώρα σέ θέλω γνώση,
νά τραγουδώ τήν άγάπη μου ώς πού νά ξημερώση.

363 Φαναράκι καλό χωριό, στή μέση έχει βρύση
κι’ δποιος πάγει καί πιή νερό δέ θέλει νά γυρίση.

364 Φεγγάρι μου λαμπρότατο, φέγγε με νά περάσω, 
γιατί σ’ αυτήν τή γειτονεά τό νοΰ μου θέ νά χάσω.

365 Φέρε τ’ άχεΐλί σου κοντά καί γλυκοφίλησέ με.
κι’ άπ' τό δαχτυλιδόστομό σ’ δυο λόγια μίλησέ με.

366 Χαμήλω τά ματάκια σου γιατί θέλω νά περάσω 
καί θά γυρίσης νά μέ δής καί θά χαμογελάσω,

367 Χελιδονάκι θά γενώ στά χείλη σου νά κάτσω, 
νά τά φιλήσω μιά φορά καί πάλι νά πετάξω.

Δίστοιχα τής άγάπης
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368 Χελιδονάκι θoc γενώ τή θάλαοσα νά σχίσω,
νά κάτσω μέσ’ τον μπιαντέ 1) νάλθώ νά σέ μιλήσω.

369 Χελιδονάκι θά γενώ νάλθώ στο κατσαρό σου,
γιά νά φιλήσω τήν ελιά ποχεις στο μάγουλό σου.

370 Χελιδονάκι θά γινώ στα χείλη σου νά κάτσω, 
νά τά ψιλίσω μια φορά καί πάλι νά πετάξω.

371 Χόρευε σύ πουλί μου καί γώ νά τραγουδώ, 
καί πάσα δέ σέ περνώ γιατί σέ άγαπώ.

372 Χριστέ μου, νά γινούμουνα πουλάκι νά πετοΟσα, 
νάρχόμουν νά σέ έβλεπα καί πίσω νά γυρνοϋσα.

373 Χρυσό περιστεράκι μου, νά πής τον μπαχτσεβάνη, 
τή λεμονίτσα πόχω γώ καλά νά τή φυλάγη.

374 Ψιλή λιγνή μου φράγκισσα,άπ: τό νησί φερμένη 
καί γώ π’ αυτό τό μαχαλά σέ έχω διαλεγμένη,

375 Ψηλό κυπαρισσάκι μου στον ίσκιο σου κοιμούμαι 
με τον άέρα σου ξυπνώ, τά λόγια σου θυμούμαι.

376 "Ωρα καλή πουλάκι μου κι’ άέρας στά πανιά σου
κ’ ή Παναγιά στον κόρφο σου καί ’γώ μεσ’ τήν καρδιά σου.

ΤΤΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ

377 Αγγελικό μου πρόσωπο, μαχμούρικά μου μάτια,
τής καρδιάς μου τά κλειδιά σύ τάχεις κάν’ κομμάτια.

378 Άγγέλοι κατεβήκανε με τά χρυσά καντήλια, 
κάτσαν καί ζωγραφίσανε, τά δυο γλυκά σ’ άχείλια.

379 Άγγέλοι σέ βαπτίσανε κι' ή Παναγιά νουνά σου 
κ’ οί δώδεκα άπόστολοι έβγάλαν τ’ δνομά σου.

380 Άγγελοκαμωμένη μου, πού περπατεΐς καί λάμπεις, 
δεν τδλπιζα πουλάκι μου,‘μέσ’ τήν καρδιά μου νάμπεις·

381 ’Άγγελος είσαι μάτια μου κι’ άγγελικά γυρίζεις, 
αν θέλεις πέρνεις τή ψυχή μ’ άν θέλεις τή χαρίζεις.

382 ’Άλικο τριαντάφυλλο, τριγύρω με άγκάθι,
σύ ήσουνα πού έβγαλες, στο κόσμο τήν άγάπη.

383 ’Άλικο τριαντάφυλλο, άνθος του παραδείσου, 
χίλιες λίρες τουρκικές άξίζει τό κορμί σου.

384 Ανάμεσα στή θάλασσα καθέκλα διαμαντένια, 
γιά ν’ άκουμπάη ή μέση σου ή μαργαριταρένια. * •

1) Λ. Τ. Βάρκα στενόμακρη γιά νά σχίζη γρήγορα τή θάλασσα, βαμ 
ιένη χρώμα άνοικτό καρυδιάς, μέ κόκκινα μαξιλάριςκ κατιφεδένια στά καθί
• ματα, μέ ενα ή καί δύο ζεύγη κουπιά.
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385 Ά ν άρχινίσω καί τά πώ, παινέματα καί χάρες, 
άπό τή νύχια ώς την κορφή σέ βρίσκω νοστιμάδες.

386 ’Άνοιξαν τά ουράνια καί βγήκε μία πλάση 
βγήκε καί μιά μελαγχοινή τον κόσμο νά χαλάση.

387 "Ανοιξε τό παράθυρο τό φιλντισένιο τζάμι,
νά δώ τόν άσπρο σου λαιμό πού λάμπει σά διαμάντι.

388 ’Απ’ δλα τ’ άστρα τ’ ούρανοΟ ένα μόνο σέ μοιάζει, 
πού βγαίνει τά μεσάνυχτα κι’ δλα τά σκοτινιάζει.

389 'Απ’ δλα τού προσώπου σου τά μάτια σου άρέσα, 
δπ’ έχουνε τόν αύγερινό καί τό φεγγάρι μέσα.

390 Αρχοντική μου λεμονιά, μέ τά πολλά λεμόνια,
στις κλώνοι σου λαλούν πουλιά καί στή κορφή σ’ άηδόνια.

.391 Αρχοντική μου λεμονιά κι’ άρχοντική μου γλάστρα, 
σύ είσαι πού κατέβαζες τόν ούρανό μέ τ’ άστρα.

392 "Ασπρη είσαι σαν τό χιόνι, κόκκινη σάν τή φωτιά, 
σάν τό μάρμαρο τής Πόλης πουναι στήν Άγιά Σόφιά.

393 "Ασπρη είσαι σάν τήν μπαμπακιά κι’ άφράτη σάν τόν άρτο, 
τ’ άχεΐλί σου δταν γελάς τό μάγλς/1) σ’ κάνει λάκκο.

394 "Ασπρη εΐσαι κι’ άσπρα φορείς κι’άσπρη εΐν’ή φορεσιά σου, 
άσπρα λουλούδια φύτρωσαν άπ’ τήν περπατησιά σου.

395 "Ασπρη μου πέτρα του γιαλού κι’ όλόχρυση μου βούλα, 
νά σέ χαρή ή μάννα σου πού σ’ έχει μοναχοΰλα.

396 ’Άσπρη στρογγυλοπρόσωπη και ροδομαγουλάτη 
τις πέτρες κάνεις τρίμματα μονάχα μέ τό μάτι

397 Άψήλωσες καί έγινες σάν άσημένια.βέργα, 
φαίνεσαι πού εΐσ’ άρχόντισα κι’ άπό καθάρια φλέβα.

398 Βασιλικό κι’ άγιόκλημα κι’ άνθη τού παραδείσου, 
τά μάζεψε ό άγγελος κι’ έπλασε τό κορμί σου.

399 Βασιλικός ψιλόφυλλος σέ άσημένια γλάστρα, 
έγινε καί κλούβωσε τόν ούρανό μέ τ’ άστρα.

400 Βασίλισσα είσαι μάτια μου μέσα στά κοριτσάκια, 
τό στήθος μου τό πλήγωσαν τά όμορφα σ’ ματάκια.

401 Βασίλισσα είσαι μάτια μου, έχεις καί τήν κρρώνα, 
έχεις καί τόν παράδεισο στ’ άχεΐλι καί στο στόμα.

402 Βασίλισσα είσαι μάτια μου κι’ δλο τόν κόσμο όρίζεις,
σά θέλεις μάς πέρνεις τή ζωή, σά θέλεις μάς τήν χαρίζεις.

403 Βασιλοπούλα νάσουνα δέν θάχες τέτοια χάρη, 
νά σέ ζυγίζουν τό φιλί μέ τό μαργαριτάρι.

1) Μάγουλο, '
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404 Βρυσούλα μ’ ποιος σέ βρύσωσε καί σ’ έκαμ’ άγιοβρύση 
καί ποιος σέ ξεφανέρωσε στο κόσμο κυπαρίσσι ;

405 Γαζία είσαι μάτια μου, σελήνη τής έσπέρας, 
λάμπουνε τά κάλλη σου σάν ήλιος τής ημέρας.

406 Γαλάζια πέτρα του γιαλού, μαλαματένια γοΰρνα, 
να σέ χαρή ή μαννοΰλά σου πού σ’ έχει μοναχουλα.

407 Γαλάζια πέτρα του γιαλού,.βασιλικού κλωνάρι,
χαράς την την μαννουλα σου κΓ αύτόν πού θά σέ πάρει.

408 Γαρουφαλιάς γαρούφαλο καί κανελλιάς κανέλλα, 
έσύ είσαι έμορφώτερη άπ’ δλα σου τ’ άδέλφια.

409 Γλυκά, γλυκά πού όμιλεΐς, γλυκά πού συντυχαίνεις, 
ώς καί ή σκάλα σου γελά δταν την άνεβαίνεις.

410 Δέν είδαν τά ματάκια μου τέτοια μαυροματοΟσα 
τέτοια σιγανομίλητη, καμαροπερπατοΰσα.

411 Δέν είσαι 'έμορφη πολύ δέν έχεις μαύρα μάτια, 
καμώματα έχεις πολλά, καρδιές κάνεις κομμάτια.

412 Διαμάντω σέ φωνάζουν, διαμάντια δέ φορείς, 
διαμάντι είσ' άτή σου καί λαμπηρομαχείς.

413 Δύο άστέρια λαμπερά, είναι τά δύο σου μάτια
κι’ δπου κυττάζουν την καρδιά την κάνουν δυο κομμάτια.

414 ’Έβγα άγάπη μ’, μάλαμα, έβγα άγάπη μ’, μέλι,
κ’ έχω άγάπη μ’ κρύο νερό πού πίνουν οι άγγέλοι.

415 Είκοσι μήλα κόκκινα σου στειλα στο μαντήλι 
κανένα δέν εΐναι κόκκινο σάν τό γλυκό σ’ άχεΐλι.

416 Είσαι τών ρόδων ό κοντσές καί των άνθών ή βιόλα, 
τής γειτονιάς γαρούφαλο καλλίτερο άπ’ δλα.

417 Είσαι ού μια βασίλισσα π5 δλο τον κόσμο όρί.ζεις, 
σά θέλεις πέρνεις τις ψυχές, σά θέλεις τις χαρίζεις.

418 Είσαι ψιλή, είσαι λιγνή καί ψιλοκοκκαλάτη, 
σέ πρέπει νά σέ βάλουνε σέ γυάλινο παλάτι.

419 Έσύ εΐσαι του ούρανού πουλί, τής κάτω γής ή βρύση, 
έσύ είσαι μέσ’ τίς κοππελλιές τ’ όμορφο κυπαρίσσι.

420 Έσύ σά μιά βασίλισσα κι” δλον τό κόσμο όρίζεις,
κΓ άν θέλεις πέρνεις τις ψυχές κΓ άν θέλεις τις χαρίζεις.

421 Έσύ έμοιασες τού τρυγονιού είςτήν έμπιστοσύνη, 
δπου έχασε τό ταίρι του καί πιά νερό δέν πίνει.

422 Έσύ είσαι ένας ήλιος, φεγγάρι μου λαμπρό, 
πού θάμπωσες τό φώς μου καί δέν μπορώ νά δώ,

423 Έσύ ’σαι πύργος μέ γυαλί, καθρέπτης μέ συντέφια, 
σύ είσαι έμορφότερη άπ’ δλα σου τ’ άδέλφια.
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424 Έσύ ’σαι τ’ ούρανού κλειδί τής κάτω γής ή βρύση, 
μέσα στα κορίτσια τόΟ χωριού σύ είσ’ τό κυπαρίσσι.

425 Εύχαριστώ την Παναγιά καί τον θεό δοξάζω, 
πουν’ τό πουλί μου έμορφο καί δεν άναστενάζω.

426 ’Έχεις άγγελικό κορμί καί δαχτυλίδι μέση,
τό Ισκερό σου τό κορμί, στά χέρια μου νά πέση.

427 ’Έχεις δυο μάτια σάνέλιές,
• ' είνε γεμάτα μαργιολιές.

428 ’Έχεις νεράιδας μπόϊ, νεράιδας φαντασιά, 
έχεις καί οτά μαλλιά σου τού Μάη τη δροσιά.

429 ’Έχεις του κρίνου τή θωριά του μενεξέ τό ρέγγι1) 
έσύ είσαι πού στά σκοτεινά τό πρόσωπό σου φέγγει.

430 ’Έχεις τό χρώμα τής αύγής καί των άγγέλων μοιάζεις. · 
με μιά ματιά σου σάν με δγεΐς τό φως μου σκοτινιάζεις.

431 Έχεις τό χρώμα τ’ ούρανού καί τών άγγέλων μοιάζεις, 
με τά γλυκά καμώματα σ’ τόν ούρανό σκεπάζεις.

432 ’Έχεις ωραίο πρόσωπο κορμί σάν κυππαρίσσι, 
ποιος νέος ε ΐν ’ πού θά σε δγει καί δέ θά σ’ άγαπήσει.

433 Ζεμπουλάκι μου γαλάζιο
με την Πόλη δεν σ’ άλλάζω.

434 Ζωγράφος πού ζωγράφιζε τό κόκκινο σ’ άχεΐλι, 
τού μέρμηγκα την πτέρυγα έκράτει για κοντήλι.

435 ’Ήθελα νά σέ ρωτήσω Τούρκα είσαι γιά Ρωμηά, 
γιά Εγγλέζα, γιά Φραντζέσα κ’ έχεις τόση έμορφιά.

436 Ή μαννα πού σ’ έγέννησε χρυσή ήταν ή κοιλιά της 
καί σ’ έκαμε έμορφώτερη άπ’ δλα τά παιδιά της.

437 Ή μάννα σου σέ έκανε νύχτα μέ τό φεγγάρι, 
καί γένηκες άσπρη καί καλή σάν τό μαργαριτάρι.

438 θά βάλω μεσ’ τή θάλασσα καρέκλα διαμαντένια, 
γιά ν’ άκουμπήσ’ ή μέση σου ή μαργαριταρένια.

439 θέλω νά είμαι έμορφη κι’ άρχόντισα μεγάλη 
νά έχω καί καλή ψυχή, δέν θέλω άλλη χάρη.

440 Καθρέπτη μου τής Βενετίας μέ τά πολλά συντέφια, 
σύ'εΐναι ή πιο έμορφη άπ’ δλα σου τ’ άδέλφια.

441 Κάθε πρωί σηκώνουμαι μέ τό σαμπάχ 3) ναμάζι, 
βλέπω δλα τά πουλιά, κανένα δέ σέ μοιάζει.

1) Λ. Τ. Χρώμα.—2) A. Τ. Πολύ πρωί, την ώρα πού έβγαινε ό χότζας 
μιναρέ του τζαμιού καί φώναζε γιά τήν πρωινή προσευχή.
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442 Κόρη μ’ στο παραθύρι σου, γαρουφαλιά δέ πρέπει, 
γιατ5 είσαι σύ γαρουφαλιά κι’ όποΰχει μάτια ας βλέπει.

443 Κόρη μ* ό 'ίδρως σου μέ φθάνει νά ζυμώσω,
κ’ ή ροδοκοκκινάδα σου τον φούρνο νά κορώσω.

444 Κυπαρισσάκι μ’ άψηλό χαμήλω τά κλωνιά σου,
νά κοιμηθώ στόν ίσκιο σου νά πάρω την μοσκιά σου,

445 Κυπαρισσάκι μ’ άψηλό σείσου καί βγάλ’ άγέρα, 
νά κελαηδήσουν τά πουλιά νά ξημερώσ’ ή μέρα.

446 Λάμπει ό ήλιος λάμπει στά παραθύρια σου, 
ξανθά ’ναι τά ματια σου, μαύρα τά φρύδια σου.

446 Λουλούδια καί γαρούφαλα κι’ άνθη τού παραδείσου, 
τά μάζεψε ό άγγελος κ5 έπλασε τό κορμί σου.

448 Μαλαματένιος άργαλιός καί άργυρα μιτάρια, 
καί διαμαντένιο τό κορμί, δλο μαργαριτάρια.

449 Μαλαματένιος άργαλειός καί διαμαντένιο κτένι, 
καί άσημένιο τό κορμί, πού κάθεται καί φαίνει.

450 Μαλαματένιος άργαλειός καί φιλντισένιο κτένι, 
κι’ ένα κορμί αγγελικό, πού κάθεται καί φαίνει.

451 Μαργαριταρένια γλαστρα κι’ άλικη ') γαρουφαλιά, 
τρογυρνούνε τά πουλάκια γιά νά κτίσουνε φωλιά.

452 Μαργαριτάρι στο χαρτί, γαζία στο κλωνάρι, 
δταν σε βλέπω λεύτερη έχω χαρά μεγάλη.

453 Μαργαριτάρι στο χαρτί είναι τό πρόσωπό σου, 
μήλο άπ’ τον παράδεισο είναι τό μάγουλό σου.

454 Ματια, φρύδια καί μαλλιά πώς τ’ άχεις ταιριασμένα, 
μέ του Χριστού τό δάχτυλο είναι ζωγραφισμένα.

455 Μαύρα μάτια καί μεγάλα, 
ζυμωμένα μέ τό γάλα.

456 Μαύρα μάτια καί γλυκά στη γη σπαθιά στρωμένα, 
σέ πέρνω γώ πού σ’ άγαπώ κόρη μ’ πολύ εσένα.

457 Μαΰρά μου γλυκά μου μάτια, τής καρδιάς μου ό γιατρός, 
μήλο μου ζωγραφισμένο φεγγαράκι τής νυκτός.

458 Μελαχροινή καί νόστιμη, κοντούλα καί γιεμάτη, 
κάνεις τον νέο καί γελά μέ τό δεξί σου μάτι.

Λ. Τ. Κόκκινη.
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459 Μελαχροινό μου πρόσωπο πλασμένο μέ μαγνήτη 
όπου τραβάει τον έραστή σά ψάρι μεσ’ τό δίχτυ.

460 Μέσα σε χίλιες νά σε δω, μέσα σέ δυο χιλιάδες, 
γνωρίζω τό κορμάκι σου πόχει τις νοστιμάδες.

461 Μέ τ’άσπρα είσαι Φράγκισσα, μέ τά μαβιά σά Χιώτισσα 
και μέ τά νερογάλαζα εΐσαι σά Φαναριώτισσα.

462 Μή τό πολυπικραίνεσαι όπού σέ λένε μαύρη,
μαύρη είναι καί ή μοσχοκαρφιά, πουλιέται μέ τό δράμι.

463 Μοιάζεις σάν άστρο τής αυγής, σαν άργυρό φεγγάρι 
μικρούλα μου καί ζηλευτή, τής μάννας σου καμάρι.

464 Μοσχοκαρφιά είν* ή πόρτα σου, καί κανελλιά ή αύλή σου. 
πολλά φλουριά Βενέτικα άξίζει τό κορμί σου.

465 Μπαρμπούνι μου θαλασσινό κι’ όλόχρυσό μου ψάρι, 
τό αιμά μου νερό θά πιω, άλλος νά μή σέ πάρη.

466 Νάχα τό νοΰ του Σολομών καί τού Δαβίδ τή γνώση, 
νά σ’ έλεγα παινέματα ώστε νά ξημερώση.

467 Νάχα τον ουρανό χαρτί, τή θάλασσα μελάνη,
νά γράψω τά καμώματά σ’ καί πάλι δέ μέ φθάνει.

468 Νεράιδα είσαι στο κορμί κι’ άταίριαχτη στα κάλλη, 
στή γειτονιά όταν θά βγεις, όλους τούς πιάνει ζάλη.

469 Ξύπνα διαμάντι καί ρουμπιέ 1) κι5 άφρός τής Ίγκλιτέρας 
καί φεγγαράκι τής αύγής καί ήλιος τής ήμέρας.

470 Ξύπνα διαμαντοπρόσωπη, πάρε λεβάντα νίψου, 
έχω δυο λόγια νά σου πω καί πάλ' αποκοιμήσου.

• 471 Ό διαμαντένιος ό σταυρός κρέμεται στο λαιμό σου, 
καί σά δακτυλιδόπετρα είναι τό μέτωπό σου.

472 Ό ήλιος όταν πρωτοβγή, στά στήθη σου κονεύει3) 
καί στά χρυσά σου τά μαλλιά πάγει καί βασιλεύει.

473 Ό  ήλιος όταν πρωτοβγή στά στήθη σου κονεύει, 
καί. στο λαμπρό σου τό κορμί γέρνει καί βασιλεύει.

474 "Ολα σέ τά δοσ’ ό θεός όλα μέ τό κοντήλι, 
μάτια γλυκά, φρύδια σμικτά καί κοραλένια χείλη.

475 "Οσ’.άστρα είν’ στον ούρανό ένα ’ναι πού σέ μοιάζει, 
πού βγαίνει τά ταχειά, ταχειά κ’ όλα τά σκοτινιάζει.

476 ‘Όσ’ άστρα είναι στον ούρανό ένα ’ναι πού σέ μοιάζει 
πού βγαίνει τά χαράματα κι’ όλα τά σκοτινιάζει.

1) Φλουρί. —2) Λ. Τ. Σταματάει, κάθεται,

9
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477 "Οσα χωριά κι’ άν έτρεξα σ’ ’Ανατολή καί Δύση, 
δέν εΐδα σαν τό μπόι σου λιγνό μου κυπαρίσσι.

478 "Οταν σέ γέννα ή μάννα σου, οί εκκλησίες σημαίναν 
κι’ άγγέλοι άπ’ τον ούρανό άνεβοκατεβαίναν.

479 "Οταν σέ γέννα ή μάννα σου χρυσ’ ήταν ή κοιλιά της 
καί σ’ έκανε πιο όμορφη άπ’ δλα τά παιδιά της,

480 "Οταν σέ γέννα ή μάννα σου χρυσή ήταν ή κοιλιά της 
μαλαματένιοι οί πόνοι της κι’ άργυρά τά σκαμνιά1) της·

481 "Οταν σείσεις τό κορμί σου σειούνται βουνά καί κάμποι, 
κι’ ό ήλιος έθαμπώνεται, τό πρόσωπό σου λάμπει.

482 Πές με φως μου στο θεό σου Τούρκα είσαι γιά Ρωμηά, 
άπ’ τήν Βενετιά σέ φέραν κι’ έχεις τόση έμορφιά ;

483 Ποιος κρίνος ωραιότατος σ’ έδοσε τήν άσπράδα, 
καί ποιά μηλιά, ροδομηλιά τήν ροδοκοκκινάδα ;

484 Ποιο δέντρο έχ’ τον ίσκιο σου, ποιό άηδόνι τή λαλιά σου, 
πιο κυπαρίσσι άψηλό έχει τήν έμορφιά σου;

485 Πουλί μου σάν τό μπόι σου είδα μηλιά στήν Πόλη, 
καί λεμονιά στά θεραπειά, καί δάφνη στο Νιχώρι.

486 Ρόδα καί τριαντάφυλλα κι’ άνθους του παραδείσου, 
έσύναξ’ ή μητέρα σου κ’ έπλασε τό κορμί σου.

487 Ρόδα καί τριαντάφυλλα σάν τοΟ ΜαϊοΟ τά κάλλη, 
έσένα έπρωτ’ άγάπησα, δέν θ’ άγαπήσω άλλη.

488 Ροδατινή άγάπη μου, τ’ άηδόνια άν σέ διοΰνε, 
θαρρουν πώς είναι άνοιξη καί γλυκοκελαϊδοΰνε.

489 Σά βασιλικός μοσχοβολάς, σάν νάρι κοκκινίζεις 
καί μέσ’ σ’ αυτή τή γειτονιά τον κόσμο ευπρεπίζεις.

490 Σ ν τό τριανταφυλλάκι, σάν τό ρόδι τ’ άνοικτό, 
σάν τό γιασεμί τό άσπρο, εΐν’ ή νέα π’ άγαπώ.

491 Σά πάνω 3) πάν’ τά σύννεφα καί σέρνουν τον άέρα, 
τά σέρν,ει κόρη έμορφη του ήλιου θυγατέρα.

492 Σέ κύττάζω, σέ κυττάζω άπ’ τά νύχια στή κορφή, 
κουσουράκι3) δέν ευρίσκω στο ψηλό λιγνό σ’ κορμί.

493 Στόν ούρανό θέ ν’ άνεβώ νά διπλωθώ νά κάστω, 
νά πάρω πένα καί χαρτί τά κάλλη σου νά γράψω.

494 Στό περιβόλι πουσαι σύ, γαρουφαλιά δέ πρέπει,
γιατί ’σαι σύ γαρούφαλο κι’ όποιος έχει μάτια1 άς βλέπει.

1. "Αλλοτε ή γυναίκα γιά νά γεννήοη τήν κάθιζαν οέ σκαμνί.—2) Πρός 
έηάνω,̂ -3) Λ. Τ. Έλλάττωμα.
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495 Σύ είσαι βέργα μάλαμα και γώ βέργα άσήμι, 
ταιριάζαμε στήν όμορφιά καί στη ταπεινοσύνη.

496 Σύ είσαι τ’ ούρανοΰ κλειδί, κλειδί τής κάτω σφαίρας, 
καί φεγγαράκι τής αύγής καί ήλιος τής ήμέρας.

497 Σύ είσαι τής ψυχής ψυχή καί τής καρδιάς μ’ ό στύλος, 
σύ είσαι τό τσιράκι μου κ’ ό καρδιακός μου φίλος.

498 Τά δυό σου μαγουλάκια μήλα τής Μπογντανιάς ’), 
θέλω νά σε κάμω ταίρι καί άγάπη τής καρδιάς.

499 Τά ματάκια σου, τά δόλια,
Σάν Αύγερινός καί Πούλια.

500 Τά μάτια σου όποιος τά δει κι’ ά'ν είναι πικραμένος, 
τής πίκρες του τις παραιτεΐ καί χαίρετ’ ό καϋμένος.

501 Τά μάτια σου δποιος τά δγεΐ, άς εΐν ’ καί λυπημένος, 
την πίκρα του κάνει χαρά καί χαίρετ’ ό καϋμένος.

502 Τά μάτια σου δποιος τά δεΐ καί δεν άναστενάξει, 
άστροπελέκι καί φωτιά νά πέση νά τον κάψη.

503 Τά μάτια σου είναι γκιούλ μπαξές, τά φρύδια σου γαϊτάνι 
κι’ δποιος γυρίσει καί τά δεΐ τον νου του τον έχάνει.

504 Τά μάτια σου, τά όλόμαυρα δταν τά χαμηλώνεις, 
κι’ δταντά παίζεις καί γελάς έμένα θανατώνεις.

505 Τά μάτια σου, τά όλόμαυρα πδχουν τρογύρω μελάνη 
πρέπει νά τάχ’ ό βασιλές πού στέλνει τό φερμάνι

506 Τά μάτια σου, τρανά, τρανά καί μέσα ψυχαλίζουν 
καί μέσα στο ψυχάλισμα άγγέλοι μετανοίζουν.

507 Τά μάτια σ’ βγάζουνε φωτιές, σάν άγγλικά κανόνια, 
δποιος γυρίσει καί τά δγεΐ θά τά θυμάται χρόνια.

508 Τά μάτια σ’ έχνε έρωτα καί πάνω ψυχαλίζουν, 
κι’ έπάνω στό ψυχάλισμα άγγέλοι ζωγραφίζουν.

509 Τά μάτια σ’, έχουν έρωτα καί μέσα ψυχαλίζουν 
καί μέσα στόν ψυχαλισμό,καράβια άρμενίζουν.

510 Τά μάτια σ’, είναι πέλαγος, τά φρύδια σου λιμειώνας, 
μηδέ φουρτούνα τά πατεΐ, μηδέ βαρύς χειμώνας.

511 Τά μάτια σ’ τριαντάφυλλα, τά φρύδια σου κοντσέδες 
γιά σένα νέα μ’, κελαϊδοΰν τά άηδόνια στούς μπαξέδες

512 Τά μάτια τής άγάπης μου, δέν εΐν’ πολύ μεγάλα, 
μόν’ σάν τό μέλι είναι γλυκά, σάν τις έλίτσες μαΟρα,

513 Τά μαΟρα μάτια ένα μπαρά, τά γαλανά δυό γρόσια 
κι’ αύτά τά νεροπλουμιστά χίλια καί ιΐεντακόσια. 1

1) Βλαχίας
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514 Τά, μαύρα μάτια 'ναι παντού, τα γαλανά σέ τόποι, 
κι” αυτά τά νερογάλαζα τρελλένουνε άνθρώποι,

515 Τά μαύρα μάτια τ’ άγαπώ, για γαλανά πεθαίνω, 
για τά τσακιροπλουμιστά σχίζω τή γης καί μπαίνω.

516 Τά μπράτσα σου τά παχουλά τ’ άνασκουμπωμένα, 
με τή λεβάντα τάπλυνες καί είναι μοσχισμένα. .

517 Τά μπράτσα σου, τά παχουλά νά τάχα μαξιλάρι 
καί δεν φοβούμαι κι’ άγγελο καί Χάρο μή με πάρει.

518 Τά τί τό θέλ’ ή πεθερά τή νύχτα τό λυχνάρι;
πού έχει μέσ’ στο σπίτι της τ’ όστρί καί τό φεγγάρι;

519 Τά φρύδια σου, στενά στενά, σάν Χιώτικα γαϊτάνια, 
άρρώστησα πουλάκι μου, στά γύρεψα βοτάνια.

520 Τά φρύδια σου στενά, στενά, τού καραβιού χαλάτια, 
ρίξε με τά μαλλάκια σου, νά κάμω σκαλοπάτια.

521 Τά χείλια σου τά κόκκινα θέλω νά τά φιλήσω, 
μά κείνα στάζουν τδ κρασί φοβούμαι μήν μεθύσω.

522 Τά χείλια σ’ είναι ζάχαρι, τά μάγουλά σου μέλι, 
τά μάτια σου τά γαλανά τά έχουν οί άγγέλοι.

523 Τήν τύχη μου εύχαριστώ πού μ’ έδοσε μιά χάρη, 
καί μ’ έδοσε ένα πουλί πού μοιάζει τό φεγγάρι.

524 Τί κάλλη καί τί ομορφιά, τί κάλλη καί τί μούρη 
καί τί άγγελικό κορμί πού δεν έχει κουσούρι.

525 Τί νά τό κάμ’ ή μάννα σου τή νύχτα τό λυχνάρι, 
όπδχει μέσ’ τό σπίτι ιης τον ήλιο τό φεγγάρι.

526 Τίποτε δέν λυμπήστικα πό δλα τά δικά σου,
μόν’ τή λιγνή τή μέση σου καί τά σγουρά μαλλιά σου.

527 Τό μπό'ί σου τό μέτρησα μέ μιά μηλιά στήν Πόλη, 
όπού τήν έχ’ ό βασιλές μέσα στο περιβόλι.

528 Τό φρύδι σου καμαρωτό, τό ταπεινό σου βλέμμα, 
θέ νά μέ κάνει νά σφαγώ, νά πλέξω μέσ’ τό αίμα,

529 -Τό χείλι σ’ είναι βύσινο, τό μάγουλό σου μήλο,
τά στήθη σου παράδεισος καί τό κορμί σου κρίνο.

530 Τό ώραΐον πρόσωπόν σου, σχηματίζει ούρανό, 
καί τά θαυμαστά σου κάλλη άναστήνουνε νεκρό.

531 Τρεις χάρες σοϋδοσ’ ό θεός σάν τήν ‘Αγία Τριάδα, 
τά κάλλη καί τήν έμορφιά κι’ δλη τή νοστιμάδα.

532 Τριανταφυλλάκι του Μαίοΰ δπου μοσχομυρίζεις, 
δλον τον κόσμο μάτια μου έσύ θά τον όρίζεις.

533 Ψιλή λιγνή στο μπόι σου καί έμορφη στά κάλλη, 
σάν τον δεσπότη στο θρονί, δπου καλοναρχάει,
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534 Ψιλή λιγνή μου πέρδικα καί λιγνοκοκκαλάτη, 
σέ πρέπει γιά νά κάθεσαι σ’ όλόχρυσο παλάτι,

535 Φεγγαράκι μου ωραίο κι’ άστρο μου λαμπερό,
τί μέ τυραννεΐς τή νύχτα καί δέ φέγγεις νά διαβώ;

536 Φέγγει ό ήλιος τό πρωί, φέγγεις καί σύ τό βράδυ, 
ή όμορφιά σου διασκορπεΐ τής νύχτας τό σκοτάδι.

537 Χίλιες χιλιάδες έμορφες τά μάτια μου κι’ άν δγιουνε, 
πό σένα καί καλλίτερη, άλλη καμιά δέν είναι.

538 'Ωραία καμωμένη μου καί νοστιμοπλασμένη, 
ή όμορφιά σου έγινε στον κόσμο ξακουσμένη.

539 Ωραία πουν’ τά μάτια σου, άστέρια όμοιάζουν, 
βασίλισσα των κοριτσιών πρέπει νά σ’ όνομάζουν.

ΠΑΙΝ1Α ΤΟΥ ΤΤΑΛΛΗΚΑΡΙΟΥ

540 Άγγελοκαμωμένε μου πού περπατεΐς καί λάμπεις, 
δέν τδλπιζα πουλάκι μου, μεσ’ την καρδιά μου νάμπεις.

541 ’Αετέ μου χρυσοπράσινε, μέ άσημένιες πλάτες,
δταν περνάς στην γειτονιά μοσχοβολούν οί στράτες.

542 Διαμάντι σέ φωνάζουν, διαμάντι δέ φορείς, 
διαμάντι είσ’ άτός σου καί λαμπυρομαχεΐς.

543 Είσαι ψιλός, είσαι λιγνός καί λιγνοκοκκαλάτος, 
κι’ έπάνω στο κορμάκι σου ζωγραφιές γιομάτος,

544 ’Εσένα πρέπ’ άφέντη μου, χαρτί καί καλαμάρι, 
ώρα καί σαμουρόγουνα κι’ όλόχρυσο -ζουνάρι.

545 Καλώς ήλθε πδλειπε τ’ άπίδι τό δροσάτο,
καί δρόσισε τον μαχαλά τον πάνω καί τόν κάτω.

546 Καλώ; ήλθε πδλειπε, τό κόκκινο μου μήλο, 
πδχει τόν βασιλέ γενειά καί τόν βεζύρη φίλο.

547 Κωνσταντινάτε μ’ άετέ, πού περπατεΐς καί λάμπεις, 
ώς τόσο δέν τό θάρρευα μέσ’ τήν καρδιά μου νάμπεις. ..

548 Μή τό πολυπικραίνεσαι, πουσαι κοντός στό μπόι, 
είσαι άπό καλούς γονιούς κι’ άπό μεγάλο σόι.1).

549 ‘Όταν σέ βλέπω νά περνάς μέ τ’ άλλα παλληκάρια, 
έσύ εΐσαι τό γαρύφαλο κ’ οί άλλοΓτά κλωνάρια.

550 Παλληκαράκι έμορφο μέ τήν μαβιά σου φούντα 2),
ήρτε καιρός ν’ άρραβωνιαστής, μόν’ τά φλουριά σου πούντα ;

1) Λ. Τ. Γένος.—2) Του φεσιού.
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551 Π^υλί μου, μή πικρα'.νΐοαι ποδυτι κοντός στο μπό'ί, 
κοντός είναι κι* βασιλικός τόν άγαποΟνε δλοι.

552 Πώς πρέπει τ’ άσπρο τ’ αλογο μέσα στα χορτάρια, 
έτσι πρέπει κ’ ή άχάπη μου μέσα στα παλληκάρια.

553 Σάν μπέης, μπέης έρχεσαι, σαν ρήγας κατεβαίνης, 
σάν φουντωτός βασιλικός μέσ1 τήν αυλή μας μπαίνεις.

554 Σάν μπέης, μπέης έρχεσαι, καί σάν πασάς πηγαίνεις, 
καί σάν καλός μοναχογιός τήν σκάλα άνεβαίνεις,

555 Σάν μπέης πάνω στ’ άλογο, σάν τσελεμπής στή σέλα, 
σάν κόκκινη γαρουφαλιά παίζεις μέ τόν άέρα.

556 Τό ίδικό μου τό πουλί είναι μικρό στό μπόι, 
είναι καλοΟ γονιού παιδί τό άγαποΟνε δλοι.

557 Ψιλέ λιγνέ λεβέντη μου, λεβέντη χαζναντάρη ’), 
ή μία ή τσέπη σου φλουρί, ή άλλη μαργαριτάρι.

ΒΑΣΑΝΑ ΚΑΙ ΚΑΥΜΟΙ

558 ’Αγάπη δέν είναι νερό τήν δίψα για νά σβύνη, 
είναι φωτιά μεσ’ τήν καρδιά κι’ άνάβει σάν καμίνι.

559 ’Αγάπη καί πολύ σεβντά ’) πού είχαμε τά δυό μας, 
δποιος μάς έξεχώρισε νά λάβη τόν καϋμό μας.

560 ’Αγάπη είχα κ’ έχασα άπ’ τήν άμέλειά μου,
τώρα τήν βλέπω σ’ άλλονε καί καίετ’ ή καρδιά μου.

561 ’Αγαπημένο μου .πουλί κι’ ώραϊο άηδονάκι, 
κατήντησες νά μέ κερνάς άντί νερό φαρμάκι.

562 ’Αγαπημένο μου πουλί, κακία μή μέ πιάνεις, 
έχω στενάχωρη καρδιά, πεθαίνω καί μέ χάνεις.

563 ’Αγάπησα καί γώ ό φτωχός ένα κομμάτι χιόνι, 
καί κείνο τό ζουλέψανε οί άπονοι, γειτόνοι.

564 ’Αγάπησα νάχω ζωή, μά γώ έχω πάντα λύπη,
ό νοΟς άπ’ τό κεφάλι μου, μέρα καί νύχτα λείπει.

565 ’Αγάπησα νάχω ζωή, μά γώ ζωή δέν έχω, 
σάν κλήμα μέ κλαδεύουνε καί κλαδεμό δέν έχω.

566 ’Αγάπησα, τί άπόχτησα; τής γής τήν δψη πήρα, 
του κόσμου τήν καταλαλιά, καί προκοπή δέν ηόρα.

567 ’Αηδόνι τοΟ περιβολιοΟ, μή κελαϊδεΐς κοντά μου, 
γιατί τά κελαδίσματα σ’ έκαψαν τήν καρδιά μου.

1) Λ. Τ. Ταμίας —2) Λ, Τ, “Ερωτα.



568 "Αί-Γιώργη καβαλάρη, 
βάσανα πδχ' ή άγάπη.

569 "Αϊ-Γιώργη κι’ ά'ί-λιά μέ έκατό καντήλια, 
φέρε τήν άγάπη μου νά σοΟ τά κάμω χίλια.

570 ’Ά ϊντε νά πής τής μάννας σου μή κάνει καί άλλη γέ) 
μή κάψει καί άλλουνοΟ καρδιά πώς έκαψε καί μένα.

571 ’Αλλοίμονο φωτιά έφαγα καί κάρβουνο κατάπια,
δέν μοΟ τήν σβύναν τή φωτιά δσα νερά καί &ν τάπια. 

57? ’Ανάθεμα τήν τύχη μου πού μ’ έρριχνε στά πάθη, 1 
κι* άπό μικρή μπερδεύθηκα στήν ίδική σ’ άγάπη.

573 ’Ανάμεσα σέ δυο βουνά δυό φίδια σκοτωμένα, 
έτσι θά σκοτωθώ καί γώ, πουλάκι μου γιά σένα.

574 "Αν άρχινίσω καί τά πώ τά πάθη μου τραγούδια, 
ή μαύρη γής θά ξεραθή καί δέ θά βγάλ’ λουλούδια.

575 "Αν άρχινίσω καί τά πώ τά πάθη μου τραγούδια, 
ή μαύρη γής μαραίνεται, δέ βγάζει πιά λουλούδια.

576 "Αν άρχινίσω καί τά πώ τά παραπονέματά μου. 
ή γής θέ νά χορτάσ’ νερό άπό τά δάκρυά μου.

577 ’Αναστενάζω βγαίν’ άχνός καί μέσα καίει λαύρα 
καί ποιος θά σβύσει τή φωτιά πδχω στά φυλλοκάρδια;

578 ’Αναστενάζω δέ μ’ άκους, κλαίγω δέ μέ λυπάσαι, 
δέν εΐσαι μάννας γέννημα, οΰτε θεό φοβάσαι.

579 ’Αναστέναξα καί είπα,
αχ πουλί μου, κι’ άν σέ είχα.

580 "Αν δέ μέ θέλεις νά περνώ, τί μ’ έρωτεΐς που πάγω; 
πάγω στον θάνατο νερό, νά πιώ καί νά πεθάνω.

581 "Αν δέν μέ θέλεις νά περνώ, βάλε νά μέ σκοτώσουν, 
βάλε τά φίδια νά μέ φάν* καί νά μέ θανατώσουν.

582 "Αν δέ φοβάσαι τόν θεό, τά νιάτά μου λυπήσου,
νά μή μ' άφίσης νά χαθώ καί κολασθεΐ ή ψυχή σου.

583 "Αν ήξευρα τήν τύχη μου, πώς θέ νά καταντήσω, 
δέν θ’ άνοιγα τό στόμα μου, άνθρωπο νά μιλήσω.

584 "Αν ήτανε νά μ’ άρνηστής, τί ήταν νά μ' άγαπήσης; 
πρώτα νά άνάψης τήν φωτιά, κατόπ’ νά τήν έσβύσης;

585 "Αν ίσως καί μέ άρνηθεΐς δέν θά τό ύποφέρω,
στά σκοτεινά θά κάθουμαι καί μόνος μου θά κλαίγω.

586 "Αν κάνω αχ, κάνει σεισμό καί βάχ χαλνά ή πλάση, 
άναστενάζω καίουνται δρη, βουνά καί δάση.

587 "Αν λάχει καί μέ άρνηθής πάρε καί τό μαχαίρι, 
καί βάρα με άλύπητα μέσ’ τής καρδιάς τά μέρη.

Βάσ<χν<χ κα ί κ α ϋ μ ο ί
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588 Ά ν  μ* άγαπάς πουλάκι μου, κάνε τά γρήγορά σου 
καί σ’ άλλα χέρια θά μέ δεις νά καίγετ’ ή καρδιά σου·

589 ’Άν μ’ έδοσες τή μαχαιριά, δόσ’ μου καί τό βοτάνι, 
δόσ’ μου καί τό χειλάκι σου, νά τό φιλώ νά γιάνη.

590 "Ανοιξε χείλι μου νά πής καί νά τραγουδίσης, 
την πικραμένη μου καρδιά, νά την παρηγορήσης.

591 ’Άν σ’ άγαπώ, χάνω ζωή, νά σ’ άρνησθώ λυπούμαι, 
νά σ’ άπολαύσω δέν μπορώ καί κατατυραννιοΟμαι.

592 Αντάριασαν τά μάτια μου τούς δρόμους νά κυττάζω, 
καί τούς διαβάτας νά ρωτώ νά βαραναστενάζω.

593 Αντίκρυ μ’ ήλθες κ’ έκατσες σάν ήλιος σάν φεγγάρι 
καί ρούφηξες τό αίμά μου σάν τό στεγνό σφουγκάρι.

594 Άπεθαμμένοι καί νεκροί έβγήτε άπ’ τόν "Αδη, 
νά δήτε καί νά κλάψετε τό έδικό μου χάλι.

595 Απελπισμένος βρίσκομαι σέ μιά φωτιά μεγάλη, 
πάρτε νερό καί σβύστε τη, νά μήν καούνε κι’ άλλοι.

596 Απελπισμένος βρίσκομαι σέ κύματ’ άφρισμένα,
κι’ άν δέν άλλάξουν οί καιροί άλλοίμονον σέ μένα.

597 Απελπισμένος βρίσκομαι σέ κύματα μεγάλα, 
κι’ άν πάγει έτσι ό καιρός άλλοίμονο σέ μένα.

598 Άπό σκιά γεννήθηκα, φωτιά μέ τριγυρίζει, 
καί νά μέ κάψει δέν μπορεί μόνο μέ φοβερίζει.

599 Άπό την πόρτα σου περνώ, βάλε, νά μέ σκοτώσουν, 
βάλε τά φίδια νά μέ φαν, γιά νά μέ θανατώσουν.

600 'Απόψε σ’ όνειρεύτηκα στην άργυρή μου στρώση, 
ή νύκτα χρόνος έγινε δσο νά ξημερώση.

601 ’Απόψε τά μεσάνυχτα σηκώθηκα νά γράψω, 
καί κοντηλιά δέν έσυρα χωρίς ν’ άναστενάξω.

602 Απόψε θέ νά κρεμασθώ στής λεμονιάς τόν κλώνο, 
νά δγήτε νά πιστέψετε πόχ’ ή καρδιά μου πόνο.

603 Άρχίνισε γλωσσίτσα μου, πικρά φαρμακωμένη, 
νά πής παραπονέματα, σάν πού ’σαν μαθημένη.

604 Ά ς ήταν τρόπος καί τσαρές, τά λόγια νά πετουνε, 
νά πάνε στο πουλάκι μου νά τό παρηγορούνε.

605 Ά ς  είχα φίλο καρδιακό νά πώ τά μυστικά μου, 
νά μή τά συλλογίζομαι καί καίγετ’ ή καρδιά μου.

606 ’Άσπρο σταφύλι ροζακί γεμάτο μέ γλυκάδα, 
φαρμάκι πού μέ πότισες αύτήν τήν έβδομάδα.

607 ’Άστρο μέ άστρο περπατεΐ κι’ ή Πούλια μέ τή Δόξα1), 
καντήλα του πατριαρχείου, δέν έφεξεν άπόψα.

1) Τό ουράνιον τόξον.



608 Αύτά τά μαΟρα μάτια πού μέ κοιτάζουνε, 
χαμήλωσέ τα φώς αου, γιατί μέ σφάζουνε.

609 Αύτό τό άχ δέν εΐν ’ φωτιά νά πιώ νερό νά σβύση, 
μόν5 εΐν’ άγάπη στήν καρδιά καί θά μέ άφανίση.

610 Αύτό τό άχ δέν είν' φωτιά νά πιώ νερό νά σβύση, 
μόν’ είν’ πληγή άγιάτρευτη καί θά μέ καταλύσει.

611 Αύτό τό άχ δέν τδλπιζα ποτέ νά τό φωνάξω
καί τώρα δέν περνά στιγμή νά μήν άναστενάξω.

612 Αύτό τό άχ καί αύτό τό βάχ, θέ νά μέ φέρουν κι’άλλα, 
θέ νά μέ φέρουν σέ καϋμούς καί βάσανα μεγάλα.

613 Αύτό τό άχ, δταν τό πώ, τά σπλάχνα μου πονούνε, 
κάνα χ) πρωί στήν κλίνη μου νεκρό θέ νά μέ βροΟνε.

614 Αύτό τό άχ, δταν τό πω, τότ’ ή ψυχή μου βγαίνει, 
άν μ’ άγαπάς πουλάκι μου κανείς τσαρές νά γίνη.

615 Αύτό τό άχ, δταν τό πώ, ή γλώσσα μου ματώνει,
τ’ άχεΐλί μου μαραίνεται καί ή καρδιά μου λυώνει.

616 Αύτό τό άχ, δταν τό πώ, ή θάλασσα στερεύει 
καί τά βουνά ραγίζουνται'κι’ ό ήλιος βασιλεύει.

617 Αύτό τό άχ, δταν τό πώ τρεις ποταμοί κουνιούνται, 
τά δένδρα ξεριζώνουνται καί τά βουνά χαλνιοϋνται.

618 ‘Αφΐστε με νά καώ, κανείς νά μή μέ σβύση, 
γιατί περνώ μέ βάσανα τήν τωρινή μου ζήση.

619 Άφ’ δτου έγεννήθηκα φωτιά μέ τρωγυρίζει,
καί νά μέ κάψη δέν μπερεΐ, κι' δλο μέ βασανίζει.

620 Ά χ  έρωτα, ψυχίτσα μου, άχ έρωτα καρδιά μου, 
ποιά μάτια πού σέ βλέπουνε καί λείπουν τά δικά μου;

621 ”Αχ καί βάχ μέρα καί νύχτα έφθειρα τά νιάτα μου, 
έφθειρα καί τήν καρδιά μου γιά τά σένα μάτια μου.

622 ’Άχ έλα φώς μου νά ίδής όπού γιά σένα κλαίγω 
καί τής καρδιάς μου τά δεινά σέ’ άλλονα δέ λέγω.

623 ’Άχ ούρανέ πού ’σαι ψηλά, κατέβα κάνε κρίση, 
άγάπη τόσωνε έτών γυρεύει νά μ’ άφίση.

624 Ά χ  ούρανέ καί θάλασσα, δέντρα, βουνά καί δάση, 
ένα πουλάκι βάλθηκε έμένα νά χτικιάση.

625 Βαρέθηκα πλέον νά ζώ, δέν θέλω τή ζωή μου,
νά παύσουνε οί πόνοι μου καί άναστεναγμοί μου,

626 Βαρέθηκα τά νιάτα μου, δέ θέλω τή ζωή μου, 
τόν άγγελό μου καρτερώ νά πάρη τή ψυχή μου. 1
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627 Βαρέθηκα τά μάτια μου, θέλω νά τά πουλήσω, 
μά νά ’ναι Μνας μερακλής νά μή τά χαραμίσω1).

628 Βάσανα καί άναστεναγμοί δέν ήξερα πό πρώτα, 
νά βάλω στήν Καρδίτσα μου μια άσημένια πόρτα.

629 Βάσανα πίκρες καί καϋμοί τυραννισμοί καί πόνοι 
έγένηκαν στό στήθός μου, παντοτεινοί γειτόνοι.

630 Βασανισμένο μου κορμί, τυραννισμένο σώμα, 
καλλίτερα νδσαν στή γή, παρά πού ζεΐς άκόμα.

631 Βασιλικός μ’ έμύρισε, ή άγάπη μου πηγαίνει* 
άφΐστε με νά τήν ίδώ, γιατ’ ή ψυχή μου βγαίνει.

632 Βάστα κόρη μ’, βάστα τα, τής γειτονιάς τά λόγια, 
πώς τά βαστάνε τά βουνά, τούς πάγους καί τά χιόνια.

633 Βλέπεις αύτά τά σύννεφα πού έρχουνται θολωμένα; 
είναι δικά μου βάσανα πού τάχω περασμένα.

634 Βοήθησέ με τύχη μου, πρόφθασε βιζικό μου, 
νά.,μή τό πάρουνε άλλου τό ταίρι τό δικό μου.

635 Βουνά μήν πρασινίζετε καί δέντρα μήν άνθήτε, 
μαράθκε ή άγάπη μου καί σεις νά μαραθήτε.

636 Βουνά παραμερίσετε πού θέλω νά περάσω,
γιατ’ έχω φλόγα στην καρδιά, φοβούμαι μή σάς κάψω.

637 Βουνά άγκάθια καί τσαλιά άνοΐξτε νά περάσω, 
μή τύχει καί κορώσετε άταν άναστενάζω.

638 Βραδυάζ’ ή μέρα χαίρουμαι καί ξημερώνει κλαίω, 
χύνουντ’ τά μάτια μ’ ποταμό, μέσα νά πέσω πλέχω.

639 Βραδυάζει ξημερώνει κρίμα στά νιάτα μου, 
μέρα καί νύχτα κλαΐνε τά μαύρα μάτια μου.

640 Βρεμμένος άπ’ τά δάκρυα είμαι, μά δέ μέ νοιάζει, 
μόνο μέ νοιάζει ό καϋμός στά σωθικά μ’ πού βράζει,

641 Γέιτόνισσα δαιμόνισσα δπου μέ δαιμονίζεις, 
καί δέ μ’ άφίνεις νά χαρώ μόνο μέ βασανίζεις. '

642· ΓL0 δγές δυό φίδια πδρχονται άπ’ τό βουνό ’δρωμένα, 
δλον τον κόσμο φάγανε, τώρα θά φάν’ καί ’μένα.

643 Γιά δγές φωτιά πού μ1 άναψες, κάτσε καί συλλογίσου 
κι’ άν δέ φοβάσαι τον θεό τά νιάτα μου λυπήσου.

644 Γ ιά δγέστε τόν κακό καιρό, πού θέλει νά χιονίση; 
καί μένα άπ’ τό πουλάκι μου θέλει νά μέ χωρίση.

645 Γιά έβγα ήλιε γιά θά βγω, γιά λάμψε γιά θά λάμψω, 
άστροπελέκι καί φωτιά θά ρίξω νά σέ κάψω.

180 · β ά σ α ν α  κα ί κ α ϋ μό ί

1) Λ. Τ. Δόσω άσκοπα.
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646 Γαρούφαλο 1)κΓ άν καταπιώ, κανέλλα κι’ άν μασήσω, 
δλα πικρά μέ φάνηκαν δσο νά σ’ άγαπήσω.

647 Γεινόνισσα μαργιόλισσα, πολύ διαβολεμένη, 
τόν άνθρωπο μέσ1 τή φωτιά, άδικα τόν καίγεις.

648 Για νά σωθώ άπ’ τόν θάνατο πρέπει νά μ’ άγαπήσης, 
πρέπει νά έρθηςμέ τάμΙνα, τήν φλόγα μου νάσβύσης.

649 Γιά νά σέ πάρω δέν μπορώ, νά σ’ άρνησθώ λυπούμαι > 
άγάπα με νά σ’ άγαπώ δσο νά βαρεθούμε,

650 Γιά σένα πίσ’ άπ’ τό βουνό τό φεγγαράκι βγαίνει, 
γιά σένα κλαίγω καί θρηνώ μικρή μου χαϊδεμένη.

651 Γ ιά σένα έχω βάσανα γιά σένα έχω πόνους,
γιά σένα πάσχω καί θρηνώ πουλί μου δύο χρόνους.

652 Γ ιά σένα άχ μέ είπανε, γιά σένα νυχτοπάτη,
, γιά σένα μέ βαρέσανε μιά μαχαιριά στήν πλάτη.
653 Γιά σένα μαυρομάτη μου, γιά σένα μερακλή μου, 

γιά σένα τήν έχάρησα στό Χάρο τή ζωή μου.·
654 Γιά σένα, τό πουλί μου, κόντεψα νά χαθώ, 

κΓ αύτόν τόν ψευτοκόσμο νά τόν έστερηθώ.
655 Γιά τό θεό, άγάπα με, κάν’το γιά τή.ψυχή σου,

καί μή τό λές τή μάννα σου, ούτε στους συγγενείς σου.
656 Γ ράψε γραφή καί στεΐλέ με καί τήν ύγειά μου ρώτα, 

καθώς καί χωρισθήκαμε δέν είμαι σάν καί πρώτα.
657 Γυρίζω δώ, γυρίζω κεΐ, ίσως καί σ’ άπαντήσω,

τά πάθη μου νά σέ είπώ, τήν φλόγα μου νά σβύσω.
658 Γύρισε δέ τόν ουρανό, γύρισε δέ καί μένα

κι’ άν έχεις πίστη πίστεψε πώς χάναυμαι γιά σένα.
659 Γΰρσε καί δέ τόν ούρανό καί τόν θεό φοβήσου 

καί δές πώς μέ κατήντησε ή άγάπη ή δική σου.
6$) Γώ έχω μέσα στήν καρδιά πόρτες καί παραθύρια 

καί μαγειριό στά σωθικά π’ άνάβει δίχως ξύλα.
661 Γώ έλεγα νά σ’ άγαπώ δταν δουλειά δέν έχω, 

καί τώρα πού σ’ άγάπησα παρηγοριά δέν έχω.
662 Δέ μέ λυπάσαι; δέ μέ κλαΐς; δέ βλέπεις; δέ πιστεύεις; 

πώς έλυωσα σάν τό κερί κι’ άκόμα μέ παιδεύεις;
663 Δέ μέ λυπάσ’ άλύπητη, δέ μέ πονεΐς κάμποσο,

σκλάβος νάμνα στή πόρτα σου δ£ θά μέ τυραννούσες τόσο.

1) Μοσχρκάρφι.
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664 Δέν εΐμαι ττεΟκο νά κοπώ, πλατάνι νά ραγίσω, 
δέν είμαι τόσο άσπλαχνη γιά νά σέ λησμονήσω.

665 Δέν είμπορώ τά μάτια μου ψηλά νά τά σηκώσω.
καί την καρδιά μ’ δέν είμπορώ παρηγοριά νά δόσω.

666 Δέν είμπορώ τά μάτια μου ψηλά νά τά σηκώσω, 
τής καϋμένης μου καρδιάς "παρηγοριά νά δόσω,

667 Δέν είμπορώ τά πάθη μου τις πέτρες νά τά·λέγω, 
ή πέτρα νά μη μέ μιλά, νά κάθουμαι νά κλαίγω.

668 Δέν είναι κρίμα κι’ άδικο, δέν είναι κι’ άμαρτία, 
νά την περνώ τή νιότη μου μέ την άπελτησία;

669 Δέν είναι κρίμα τό κορμί νά τό νικούν τά πάθη, 
νά τό ξυπνούν οί λογισμοί τή νύχτα στο κρεββάτι ;

. 670 Δέν σέ φοβούμαι τύχη μου, καί δτι θέλεις κάμε,
άν έχεις κι’ άλλα βάσανα, στην κεφαλή μου βάλε.

671 Δέν τολπιζα στον ούρανό, στη γή νά στάξη αίμα, 
δέν τολπιζα άπ’ τά χείλη σου νά πής κακό γιά μένα.

672 Δέν τδξευρα, δέν τδλεγα πώς ήσο σύ αίτια
κ’ έβαλες τό κορμάκι μου σέ τέτοια τυραννία.

673 Δέντρα παραμερίσετε, φίλοι μου τραβηχθήτε, 
φωτιά’χω μέσα στήν καρδιά, μή τύχει καί καήτε.

674 Δέντρα μή πρασινίζετε, πουλιά μή κελαϊδήτε
μ’ άρνήθηκ’ ή άγάπη μου καί σεις νά ?ν.υπηθήτε,

675 Δέντρο τής παραποταμιάς, χαμήλωσε τις κλώνοι,
νά μέ τούς πάρης τούς καϋμούς καί τις περισσοί πόνοι,

676 Δεξί μου χέρι άρχισε καί γράψ’ τά βάσανα μου, 
μέ άλλον στεφανώνετε ή άγαπητικιά μου.

677 Δός μουτό δηλητήριο νά ιτιώ νά τελειώσω,
μ’ άρνήθηκες άγάπη μου δέν θέλω νά γλυτώσω.

678 Δυό φίδια καί δυο μπουτζκαλές 1) μέ μπέρδεψαν τό δρόμο 
δέ θά μ’ άφίσουν νά χαρώ τον φετεινό τον χρόνο.

679 ’Εγώ άν πεθάνω καί άν χαθώ, κόσμος δέ λιγοστεύει, 
μά κρίμα στο πουλάκι μου, έκεΐνο τί θά γένει.

680 Έγώ θελα νά σ’ άγαπώ κανείς νά μή τό ξεύρη, 
τώρα τό μάθανε δικοί, τό μαρτυρούν καί ξένοι.

681 'Εγώ λεγα τής Μοίρας μου ψηλά νά μ’ άνεβάση, 
καί κείνη ξύλα μ’ άναψε, φωτιά γιά νά μέ κάψη.

682 Έγώ ’μαι κείνο τό πουλί όπού τό λέν κανάρι,
ποδν’ τά φτερά του κίτρινα καί ή καρδιά του μαύρη.

683 Έγώ ’μαι κείνο τό πουλί τό παραπονεμένο, . 
δπου θολώνει τό νερό καί π.ίνει τό καϋμένο.

1) Νυφίτσες.
ί



684 Έγώ νά εΐχα τέτοιο νου, νά είχα τέτοια γνώση, 
δεν άφινα στο στήθος μου έρωτας νά φυτρώση.

685 Έγώ πεθαί\ω άγάπη μου, στον ‘Άδη κατεβαίνω, 
στο φοβερό κριτήριο, εκεί σε περιμένω.

686 Είμαι έμπρός στον θάνατο καί στην παραφροσύνη 
καί τήν ζωή αίσθάνουμαι, σιγά, σιγά νά σβύνη.

687 Είναι γραπτό τής τύχης μου κι’ αυτό νά τό περάσω, 
νά μπερδευτώ στά βάσανα, στά πάθη νά γεράσω.

688 Εις τ’ ουρανού τό ψήλωμα, στής θάλασσας τό βάθος, 
στής γής τά θεμελιώματα έχ’ ή καρδιά μου πάθος,

689 Είχα καί πρώτα έρωτα, μά δέν ήτανε σαν τώρα, 
τώρα είμαι στόν κίνδυνο καί του θανάτ’ τήν ώρα.

690 Είχα καρδιά σάν τον μπαξέ, λουλούδια φορτωμένη 
κι’ άφ’ δτ’ άγάπησα έσέ, ξεράθηκε ή καϋμένη,

691 Είχα πληγές καί γιάνανε, τώρα μέ ήλθαν κι’ άλλες, 
πό κείνες περισσότερες κι’ άκόμα πιό μεγάλες.

692 Εκατό φορές τό είπα νά μήν είχα γεννηθή, 
καί στή δική σ’ άγάπη, νά μήν είχα μπερδευθή.

693 Έλα, έλα σάν σε λέγω,
μή μέ τυραννεΐς καί κλαίγω.

694· ’Έλα νά μοιρασθουμε τά δικά μου βάσανα, 
αν δέν ήσουν σύ αιτία, έγώ δέν τά πάθαινα.

695 Ελπίδα έχω φώς μου, πώς θά σέ ξαναϊδώ, 
κοντά σου νά καθήσω, τούς πόνους μου νά πώ.

696 ’Ελπίδα καί παρηγοριά δέν έμεινε σ’ έμένα, 
βλέποντας πουλάκι μου πώς δέν είσαι γιά μένα.

697 Ελπίδα έχω φώς μου, πάλι νά σέ ξαναϊδώ, 
κοντά σου νά καθήσω τούς πόνους νά σέ πώ.

698 Έμαύρισεν ή καρδούλα μου, σάν τού ψωμά τήν πάννα, 
πού σ’ είδα καί κουβέντιαζες μέ τον έχθρό μ' άντάμα.

699 'Εμένα κι’ άν μέ κάνουνε τον 'Άδη περιβόλι,
καί τούς νεκρούς χρυσά πουλιά, δέ μέ περνούν οί πόνοι.

700 Έμένανε τά πάθη μου, κανείς νά μήν τά πάθη, 
μήτε καΐκι τού γιαλού, μήτε πουλί στά δάση.

701 Έ ξ γιατροί μέ βλέπανε, οί τρεις μέ πέρναν αίμα, 
καί οί άλλοι τρεις μέ λέγανε κρίμα νιέ μ’ σέ σένα.

702 ’Έρωτα πρωτομάστορη παράγγελε τήν κόρη,
. δταν περνώ νά μή λαλή, γιατί μέ θανατώνει.

703 ’Έρωτα δέ σέ ζήτησα κορώνα νά μέ βάλης,
τά.πάθη πού μέ έβαλες, πάσχισε νά μέ βγάλης,-;
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704 ’Έρωτα δέ Οέ ζήτησα κορώνα νά μέ βάλης,
άπ’ τούς καϋμούς πού μ’ έρριξες κύττα νά μέ έβγάλης.

705 ’Έρωτα δέ σ’ έζήτησα κορώνα νά μέ βάλης, 
στά πάθη πού μέ έβαλες πάσχισε νά μέ βγάλης.

706 ’Έρωτα έπίβουλε, έπίβουλε καί πλάνε,
έβγα άπ’ τό στήθος μου καί σ’ άλλο μέρος πάνε.

707 ’Έρωτα λυπήσου με τά δάκρυα πού χύνω, 
πού είναι περισσότερα άπ” τό νερό πού πίνω.

708 "Ερωτα μ’ πάψε τήν όργή κ’ έλα στον έαυτό σου, 
έγώ πεθαίνω άδικα, τό ξέρεις κι’ άπατο σου.

709 ’Έρωτα μ’, πονηρό πουλί, γιατί νά μέ γελάσης; 
καί πήρες τήν Καρδίτσα μου νά μέ τήν έμαράνης.

710 ’Έρωτα, μή μέ τυραννεΐς καί φθάνει πιά ώς τώρα, 
άφσε καί μένα νά χαρώ τον κόσμο μίαν ώρα.

711 ’Έρωτα, κάκιστο παιδί, διάβολε καί πλάνε,
κυττάς πώς μέ κατάντησες ; τά ντέρτια θά μέ φάνε.

712 ’Έρωτα, Ήού μέ λάβωσες δόσ’ με καί τό βοτάνι, 
γιατί δέν βρίσκω γιατρικό στόν κόσμο νά μέ γιάνη.

713 ’Έρωτα, πού μέ λάβωσες, δός με καί τό βοτάνι, 
κ’ ένα βασιλικό γιατρό, τόν πόνο μου νά γιάνη.

714 Εσείς φίδια κι’ δχεντρες δλα νά συναχθήτε, 
νά φάτε τό κορμάκι μου νά μή τό λυπηθήτε.

715 Έσύ πό κεΐ πικραίνεσαι καί γώ πό δώ λυποΟμαι, 
πότε θά σμίξουμε τά δυο τά πάθη μας νά πούμε.

716 Ετούτα είνε βάσανα κι’ όχι τά περασμένα.
π’ άνοιξαν τήν καρδοΰλά μου καί στάζει μαύρο αίμα.

717 "Ετσι ’ναι μάτια μ’ έτσι 'ναι, όπ’ άγαπά καί χάσει, 
τόν έρχεται νά τρελλαθή καί τά βουνά νά πιάση.

718 ’Έχασα τό μαντηλάκι μου 
καϋμό πδχ’ τό χειλάκι μου.

719 ’Έχω δυό λόγια νά σέ πώ, μέ χείλια μαραμένα, 
πότε θά σμίξουμε τά δυό νά σέ τά πώ ένα, ένα;

720 Ζωή νά ζήσω στο έξής δέν πρέπει δι’.έμένα,
δέν τό γνωρίζεις μάτια μου πού χάνομαι γιά σένα';

721 Ζωή νά ζήσω στό έξής είναι τών άδυνάτω, 
γιόμισε τό κορμάκι μου κ’ είναι πληγές γιομάτο.

722 Ζωίτσα μου, ζωή ζητώ, Ζωίτσα μ’, θά πεθάνω, 
λυπήσου με άλύπητη, ζωή εΐναι αύτή πού χάνω,'
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723 Ή άγάπη δέν είναι θάλασσα νά μπω νά ταξιδέψω, 
είναι άγκάθιά και τσαλιά καί πώς θά ξεμπερδέψω.

724 'Η άγάπ' είναι γλυκειά, γλυκειά 'ναι σαν τό μέλι 
καί μέσα ή καρδοΟλά μου καίει σάν τό πιπέρι.

725 ‘Η θάλασσα φαρδειά πλατειά, μέσα έχ’ καμάρες, 
καί γώ πουλί μου σ’ άγαπώ, μέ φόβους, με τρομάρες.

726 ’Ήθελα μέ τήν τύχη μου μια ώρα νά βρεθούμε, 
γονατιστοί «πρός τό θεό, δίκαια νά κριθουμε.

727 "Ηθελα ν’ άνέβω άπάνω στις Νοτάδες στα βουνά, 
γιά νά πάρ’ ό νοΟς μ’ άέρα κ’ ή καρδιά μ’ παρηγοριά.

728 "Ηθελα νά εχω στήν καρδιά ένα* παραθυράκι, 
γιά νά τ’ άνοίγω τό πρωί, νά βγαίνη τό φαρμάκι.

729 Ή σκλάβες ξεσκλαβώνουνται καί γίνουνται άζάτι 1), 
μά γώ δέ θά ξεσκλαβωθώ άπ’ τή δική σ’ άγάπη.

730 Ή τύχη μου κ’ ή γνώση μου, τά δυό στοιχημάτισαν 
καί στή φωτιά μέ ρίξανε, καί νά καώ μ’ άφήκαν.

731 Ή τύχη μ’ μέ καταράσθηκε τόν τάφο μου ν’ άνοίξω 
καί ζωντανός τήν κόλαση νάτήν κληρονομήσω.

732 θάλασσα πού δλα τά νερά καί τά ποτάμια πίνεις, 
πιές με καί τά δάκρυα πλατύτερη νά γίνης.

733 θά μάξω ξύλ’ άπ’ τά βουνά καί φλόγα άπ’ τήν καρδιά μου 
καί δάκρυα άπ* τά μάτια μου γιά νά λουσθής κυρά μου.

734 θά πάγω νά ευρώ τούς νεκρούς, νά γονατίσω μπρος τους 
κι’ άν δέν μέ γιάνουν τήν πληγή θά γίνω σύντροφός τους.

735 θεέ μεγαλοδύναμε, μεγάλε καί μεγάλε, 
πάρε με άπό τά βάσανα, τό έλεος σου κάνε.

736 θεέ μ’ πού ’σαι άψηλά·, κατέβα παρακάτω
καί πάρε τό κορμάκι μου ποδναι πληγές γιομάτο.

737 θέλεις το μάτια μ’, θέλεις το, θέλεις το νά πεθάνω, 
.θέλεις το νά ψυχομαχώ στά στήθη σου έπάνω.

738 θέλουν ν’ άνθίσουν τά βουνά κι’ δ πάγος δέν τ’άφίνει 
πουλί μ’ θέλω νά σ’ άρνηθώ κι’ ό κόσμος δέν μ’ άφίνει.

739 Καί μέ τόν άναστεναγμό ξυπνώ τό μεσονύχτι, 
καί μπερδεμένη βρίσκομαι σάν ψάρι μεσ’ τό δίκτυ.

740 Καί τ’ άστεράκια τούρανοΟ τά λαμπροστολισμένα, 
κι' αύτά θά σέ μισήσουνε, άν άρνηστεΐς έμένα.

741 Καί τόν άέρα θά τό πώ νά μή σέ χαιρετάη
καί νά σου πή πώς ένας νιός γιά σέστόν 'Άδη πάει.
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742 Κακή καρδιά φύγ’ άπό μέ, καί άμε1) κι’ άλλου καί κάτσε 
καί γώ δέ σε παντρεύθηκα μηδέ νυμφεύθηκά σε.

743 Καλησπερίζω μία νιά καί τ ’ όνομα δέν λέγω
κι’ αν σάς είπώ τό όνομα βουρκώνουμαι καί κλαίγω.

744 Κάλλιο νά μή γεννιόμουνα, κι’ άγέννητος νά μείνω, 
παρά πού έγεννήθηκα κι9 όλο φαρμάκια πίνω.

745 Κάμνω καρδιά γιά τούς έχθρούς καί λέγω δέ μέ νοιάζει, 
όταν σε βσροθυμηθώ μέσ’ ή καρδιά μου στάζει.

746 Κάνω καρδιά γιά τούς έχθρούς καί λέγω δέ μέ νοιάζει, 
’πό μέσα ή Καρδίτσα μου σάν τό κερί σταλάζει.

747 Κάρβουνα έχω στήν καρδιά κ’ ένα δεντρί στη μέση» 
κι’ άπό την λαύρα τήν πολλή, μαραίνεται νά πέση.

748 Καρδιά πώς άποφάσισες κι’ άφησες νά ριζώση, 
τέτοιο δεντρί στή μέση σου πού θά σε θανατώση;

749 Καρδιά μ’ άπαρηγόρητη παρηγορήσ’ άτή σου.
τό πάθανε κι’ άλλες καρδιές, δέν είσαι μοναχή σου.

750 Καρδιά μου πώς τά νταγιαντάς?) ψυχή πώς τά πομένεις, 
καί σύ κακόμοιρο κορμί πόσο θά υποφέρεις.

751 Καρδιά μου, θέλει νά σφαγή καί γώ τήν έμαλώνω, 
καρδιά μου λάβ’ υπομονή καί γώ βαστώ τον πόνο.

752 Καρδιά μου ποιος σέ κλείδωσε μέ σαράντ’ άσημοκλείδια, 
καί δέν άνοίγεις μέ κλειδιά καί όγγελικά παιχνίδια ;

753 Καρδιά μου ποιος σέ κλείδωσε καί πήρε τό κλειδί σου 
καί δέν άνοίγεις νά μέ πής τήν παραπόνεση σου;

754 Καρδιά μου, ποιος σέ κλείδωσε καί τά κλειδιά χαθήκαν, 
καί στο γιαλό τά ρίξανε καί πλιά δέν εύρεθήκαν ;

755 Καρδιά μου, ποιος σέ κλείδωσε ; καί τά κλειδιά παρμένα, 
ό νιος πού τήνε κλείδωσε, ε!ν’ μακρυά ’πό μένα.

756 Καρδιά μου. ποιος σέ κλείδωσε καί είσαι κλειδωμένη, 
άνοιξε, παίξε, γέλασε, πώς ήσουν μαθημένη.

757 Καρδιά μου, γίνε σίδερο, καρδιά μου γίνου άμόνι, 
νά σέ βαρούν άλύπητα τά βάσανα κι’ οί πόνοι.

758 Κατά μεσής τής θάλασσας έχει ένα πηγαδάκι, 
καί πλένουνε τις καρδιές καί φεύγει τό φαρμάκι.

759 Κατέβα κρίνε, κρίνε με, γιά θά κριθώ άτός μου
. θά βγάλω τό μαχαίρι μου, νά βαρεθώ άτός μου.

1) Πάνε.—2) Λ. Τ. ‘Υποφέρεις.
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760 Κείνος πού λέγει δε σ’ άγαπώ, κείνος εΐν’ όχτρός μου, 
μέ τό μαχαίρι τον χτυπώ, άς εΐν ’ καί αδελφός μου

761 Κλαΐγέ με τώρα ζωντανό καί μή αποθαμένο, 
σαν άποθάνω κ’ ύστερα θά εΐμ ’ άποθαμένος.

762 Κλαίγουν τα μάτια μ’, κλαίγουνε, οί κάμποι άνελουνε 
καί σένα τά ματάκια μου, δε θά σέ ξαναϊδοΟνε.

763 Κλαίγω άπαρηγόρητα, θρηνώ τή συμφορά μου,
ώς εΐν’ ό "Αδης σκοτεινός έτσ’ είναι κ’ ή καρδιά μου,

764 Κλαίγω γιά τό κορμάκι σου, πουναι ψιλό σά σύρμα 
κι' άν δέ τό πάρω μάτια μου, θαναι μεγάλο κρίμα.

765 Κλαίγω καί κλαΐνε τά βουνά, καί κάμποι άνελουνε, 
άραγες τά ματάκια μου θέ να σέ ξαναδοΰνε;

766 Κλαίγω καί λέγω, τί έγινε ή τόση μας άγάπη ; 
σάν άστραπή στόν ούρανό έβρόντησε κ’ έχάθη

767 Κλαίγω καί φωνάζω 
καί γιά οέ άναστενάζω.

768 Κλαίγω κι’ άναστενάζω, τό στήθος μου χτυπώ, 
φίλο πιστό δεν έχω τον πόνο μου νά πώ.

769 Κλαίγω κρυφά τον πόνο μου καί δεν τόν φανερώνω, 
νά μή τό μάθη ό ντουνιάς μέ τί μεράκι λυώνω.

770 Κοντσέ βαστώ στο χέρι μου χρυσοβαρακωμένο, 
σύ πό κεΐ λιγοθυμάς καί γώ πό δώ πεθαίνω.

771 Κρυφά μ’ άρέσει νά πονώ καί νά θρηνώ γιά σένα 
καί γιά τ’ αύτό τόν πόνο μου δέ λέγω σέ κανένα.

772 Κυπαρισσάκι άψηλό μέ τόν σταυρό στή μέση, 
δποιος μέ πει νά σ’ άρνηστώ ή γλώσσά του νά πέση.

773 Κυπαρισσάκι μ’, άψηλό, σκύψε νά σέ λαλήσω, 
έχω δυο λόγια νά σέ πώ κ’ ύστερα άς ξεψυχήσω.

774 Λιγοθυμώ, λιγοθυμώ, στά χείλη σου πεθαίνω
- καί στήν καρδιά σου κρίνομαι κι’ δτι μέ πεις θά γένω.

775 Λύπη καί σπλάχνη σου ζητώ κ’ έλεος σού γυρεύω, 
γιά σένανε πουλάκι μου μένω καί κινδυνεύω.

776 Λυπήσου τα, σπλαχνίσου τα, τά δάκρυα πού χύνω, 
γιατ’ είναι περισσότερα άπ’ τό νερό πού πίνω.

777 Λυπητερός πουν’ ό μπαξές δταν λείπει τ’ άηδόνι, 
τ’ άνθη μέ παρηγορούν καί ή καρδιά μου λυώνει.

778 Μαράθηκε τό χείλι μου άπ’ τις χολές πού πίνω, 
δλος ό κόσμος χαίρεται καί εγώ δάκρυα χύνω.

779 Μ’ άρνήθηκες, δέν μ’ άγαπάς, μ’ άρνήθηκες στ’ άλήθεια, 
καρδιά δέν έχεις άσπλαχνη κρυμμένη μέσ’ τά στήθεια ;
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780 Μ’ άρνήσθηκες πουλάκι μου, πολλά χρόνια νά ζήσης, 
πό μένα καλλιότερη δε θάβρεις ν’ άγαπήσης.

781 Μάτια καί φρύδια έβλεπα καί πίστευα ό καϋμένος 
καί την καρδιά δεν ήξευρα καί βγήκα γελασμένος.

782 ΜαΟρα θά βάψω νά φορώ ωσάν τό χελιδόνι, 
δπου πετάει στά ψηλά κ’ υστέρα χαμηλώνει.

783 Μαύρα θά βάψω νά φορώ, στά μαύρα νά κοιμοϋμαι, 
στά σκοτεινά νά κάθουμαι καί σένα νά θυμοΟμαι.

784 ΜαΟρα θά βάψω νά φορώ τον φετεινό τον χρόνο, 
νά δήτε νά πιστέψετε πδχ’ ή καρδιά μου πόνο.

785 ΜαΟρα θά βάψω νά φορώ σάν την άχελιδόνα
πού κελαϊδεΐ δλο τό Μάη καί φεύγει τον χειμώνα.

786 ΜαΟρα θά βάψω νά φορώ, στά μαύρα νά κοιμούμαι, 
στή φυλακή νά κάθουμαι καί πάλε θά σέ ΘυμοΟμαι.

787 ΜαΟρα θά βάψω νά φορώ, φόρεμα του δερβίση, 
νά πάρω δίπλα τά βουνά ή φλόγα μου νά σβύση,

788 Μαυρίσανε τά μάτια μου τον δρόμο νά κυττάζουν, 
καί τούς διαβάτες νά ρωτούν καί νά βαραστενάζουν*

789 Μαχαιρωμένο μ’ έχεις, πληγή δέ φαίνεται 
κι’ άλλος άπό τά σένα, γιατρός δέ φαίνεται.

790 Με άχ κι’ άναστεναγμούς τά νιάτα μου περνοΟνε,
• κανένα πρωί στήν κλίνη μου νεκρό θά μέ εύροΟνε.

791 Μ’ έκαμες καί γένηκα τρελλός καί δέ κοιμούμαι,
καί τό σταυρό σά χριστιανός νά κάμω δέ ΘυμοΟμαι,

792 Μ’ έκανες καί σ’ άγάπησα, καί τώρα τό καυχέσαι, 
σιή θέση δπου μ’ έφερες πρέπει νά μέ λυπάσαι.

793 Μελαχροινή καί νόστιμη, νεραντζομαγουλάτη,
τήν πέτρα σκίζεις κάνεις δυό, μέ τό δεξί σου μάτι.

794 Μελαχροινή, τράβα σπαθί, κόψε τήν κεφαλή μου, 
νά πάψουνε οί πόνοι μου καί άναστεναγμοί μου.

795 Μένα μέ πρέπει μιά στηλιά καί ραχνιασμένο χώμα, 
έκεΐ ν’ άφίσω κόκκαλα ζωή ψυχή καί σώμα.

796 Μέ πόνους έγεννήθηκα, μέ πάθη θά πεθάνω,
τά πάθη μου πρέπει νά γράφουν στόν τάφο μου έπάνω.

797 Μέ πόνους έγεννήθηκα, μέ πάθη θά πεθάνω
καί.οί καϋμοΐ μου νά γραφουν, στήν πλάκα μου έπάνω,

798 Μέρα καί νύχτα περπατώ σάν τόν δαιμονισμένο, 
γιά ένα μικρό πού άγαπώ καί μ’ έχει σκλαβωμένο.

799 Μέσ’ τήν καρδιά μου φύτεψα δεντρί μέ δίχως χώμα, 
γένηκε καί περίπλεξε σέ δλο μου τό σώμα.
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800 Μέ τά σχοινιά του καϊκιού μέ δέσαν οί γονοί μου,
μέ τά μαχαίρια μέ βσροΟν νά σ’ άρνησθώ που?νί μου.

801 Μή μ’ άρνηθεΐς άν δέ τά δής τά μάτια μου κλεισμένα, 
τήν Παναγιά στο στήθος μου, τά χέρια σταυρωμένα.

802 Μή μ’ άρνηθεΐς άν δέν άκουστεΐ τό θλιβερό χαμπάρι Χ) 
πώς βάζουν τό κορμάκι μου στή γής τον μαΟρο ‘Άδη.

803 Μή μέ δέρνεις καλέ μάννα, θά πεθάνω καί θά κλαΐς 
τά μαλλιά σου θά τραβάς, κρίμα στο παιδί θά λές.

804 Μή μέ θαρρείς πού τραγουδώ, θαρρείς άπ’ τή χαρά μου, 
είνε άπό την πίκρα μου καί τήν στεναχώριά μου.

805 Μή μέ θ α ρ ρ ε ίς  πού τρα γο υ δώ , θ α ρ ρ ε ίς  δ έν  έχ ω  π ίκ ρ α ;  
έχ ω  μ έσ α  σ τή ν  Κ α ρδίτσα  μου τρ ία  χ α ν τ ζ ά ρ ια  δ ίπ λα .

806 Μήπως καί έγεννήθηκα στά ψίδια καί φοβάσαι; 
καί μένα μάννα μ’ έκαμε. Σκύλα, δέ μέ λυπάσαι ;

807 Μικρή έλπίδα μ’ έδοσες καί βάσανα μεγάλα,
πές με πώς θά μ’ άγαπάς κι’ άς ύποψέρω κι’ άλλα.

808 Μικρή, μικρή στά βάσανα, μικρή, μικρή στά πάθη, 
μικρή, μικρή μπερδεύθηκα στήν [δική σ άγάπη.

809 Μοΐρά μου, σά μέ μοίρανες ήσουνε θυμωμένη, 
μέ μοίρανες γιά νά τραβώ ζωή τυραννισμένη.

810 Νά είχα τέτοιο νοΟ, νά είχα τέτοια γνώση,
δέν άφινα στο στήθός μου έρωτας νά φυτρώση.

811 Νά ήξευρα νά μάγευα, νά γύριζα τό νοΟ σου, 
νάρχόμουν νά σέ έκλεφτα πό μέσα τις γονιοί σου.

812 Νά κάμω σίδερο καρδιά καί σκότια μολυβένια, 
νά νταγιαντώ τον έρωτα λόγια φαρμακωμένα.

813 Νά μέ χτικιάσης πολεμάς καί μόν’ αύτό πασχίζεις, 
γλήγορα τ’ άξιώνεσαι καί μή κακοκαρδίζεις.

814 Νάξευρα έγώ τό τέλος μου, τό πώς θά καταντήσω, 
δέν θάνοιγα τό στόμα μου άνθρωπο νά μιλήσω.

815 Νάσχιζες τήν Καρδίτσα μου, μέ συρματένια τρίχα, 
νάβλεπες πουλάκι μου, τον τόπο πού σέ είχα.

816 Νά σχίσης τήν Καρδίτσα μου, νά δής μέσα τ’ έχει, 
άπό τδνα μέρος βάσανα άπ’ τ’ άλλο αίμα τρέχει.

817 Νάταντό πάθος μου γυαλί, νάβλεπες τήν καρδιά μου, 
νά δγής πώς τσουρουφλίσθηκαν μέσα τά σωθικά μου.

818 Νδταν τό στήθός μου γυαλί, νάβλεπες τήν καρδιά.μου, 
νά δής καϋμό και μαραμό πόχουν τά σωθικά μου.

1) Λ. Τ. Είδηση.
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819 Νά τραγουδήσω ήθελα, φοβούμαι μή πεθάνω,
γιατ' άλλη μιά τραγούδησα κι’ είπα τον κόσμο χάνω.

820 Ξεμάκραινες κι’ άρρώστησα, έλα κοντά νά γιάνω, 
έλα τό γληγορώτερο, πριν πέσω κι’ άποθάνω.

821 Ξύπνα πού δεν έχόρτασες τον ύπνο νά κοιμάσαι, 
καϊ μένα τον κακόμοιρο καθόλου δεν θυμάσαι.

822 Ό έρωτας μέ έκανε υγεία νά μήν έχω
καί πάντοτε ό δύστυχος εις τούς γιατρούς νά τρέχω.

823 Ό  έρωτας δεν ε ίν ’ φωτιά, νά πιω νερό νά σβύση, 
μόνε φέρνει λιγοθυμιά στον "Αδη νά μέ ρίξη.

824 Ό κόσμος μέ κατηγορεί, χωρίς νά ξέρη λέγει, 
άν ήξερε τόν πόνο μου, μαζύ μου θέ νά κλαίγει.

S25 "Ολα τά δέντρα τήν αύγή δροσιά είναι φορτωμένα 
καί μένα τά ματάκια μου εΐν’ πάντα δακρυσμένα.

82Γ> "Ολα τά μάτια, μάτια εΐναι καί τά δικά μου βρύση, 
μπαχτσεβανάκι τά γύρεψε φιντάνια νά ποτίση.

827 "Ολοι άναστενάζουνε μά όχι σαν έμένα, 
δταν άναστενάζω γώ, στάζ’ ή καρδιά μου αίμα.

828 ‘Όλ’ οί γιατροί πεθάνανε, τά γιατρικά χαθήκαν 
καί τήν δική μου τήν πληγή άγιάτρευτη άφήκαν.

829 "Ολ’ οί γιατροί πεθάνανε, τά γιατρικά χαθήκαν 
καί μένα τό έρημο κορμί αγιάτρευτο τ’ άφήκαν.

830 "Ολος ό κόσμος χαίρεται, χαίρεται καί γλεντίζει. 
καί ή δική μου ή καρδιά σάν κάρβουνο μαυρίζει.

831 "Ολος ό κόσμος νά ναι δω καί μιά ψυχή νά λείπη, 
δλα μέ φαίνοντ’ άδειανά καί σκοτεινό τό σπίτι.

832 Ό νους μου έδώ, ό νους μου κεΐ, ό νους μου κινδυνεύει, 
ό νους μου πέρνει τά βουνά τήν άγαπώ γυρεύει.

833 'Ο νους μου πάλαι σήμερα δεν είναι μέ τά μένα,
.μόν’ είναι στά βαθειά νερά καί στ’ άνεκατεμένα.

834 'Ο νους μου πήρε τά βουνά, σά φίδι φτερωμένο, 
νά εδρω τό πουλάκι μου καί άνου κάτω ας γίνω.

835 Ό  ουρανός μ’ απέλπισε καί τά βουνά μέ κλαΐνε 
καί δλα τ’ αστέρια τ ’ ουρανού ύπομονή μέ λένε,

836 "Οποιος βρεθεί στον πόνο μου καί μέ παρηγορήσει, 
χάρη θά του τό χρεωστώ, σέ δλη μου τή ζήση.

837 "Οποιος δέ ξέρ’ πό έρωτα, έμένα νά ρωτήση, 
νά πάγη ό κακορίζικος τό μνήμά του ν’ άνοιξη.

838 "Οποιος μ’ άκούει καί γελώ, θαρρεί δέν έχω πίκρα, 
μά γώ ’χω μέσα στήν καρδιά ένα μαχαίρι δίπλα.
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839 'Όμοιος μ’ άκου;?’ καί τραγουδώ, θαρρεί τραγούδια λέγω 
' καί 5γώ λέγω τά πάθια μου καί κάθουμαι καί κλαίγω.

840 "Οττοιος μέ βλέπ’καί τραγουδώ, θαρρεί ντέρτι1) δεν έχω, 
γώ’χω ντέρτι στην καρδιά, φίδι καί ανατρέφω.

841 'Όποιος φοβάται την φωτιά να φύγ’ άπό κοντά μου, 
γιατί θά τον έκάψουνε τ’ άναστενάγματά μου,

842 "Οίτου κι’άνπάς πουλάκι μου,γώ τόν ίσκιο σου γνωρίζω» 
σκύφτω καί τόν προσκυνώ καί δάκρυα τόν γεμίζω.

843 "Ορη βουνά πού δέχεσθε τούς πάγους καί τά χιόνια, 
δεχθήτε καί τούς πόνους μου, πού μέ παιδεύουν χρόνια.

844 "Οσο εΤν’ ή θάλασσα φαρδειά, τόσο είνα ι καί τό βάθος, 
έτσι μ’ άπόμκε ό έρωτας, μέσ’ τήν καρδιά μου πάθος.

845 'Όσο σέ νοιώθω λεύτερη, έχω καί γώ τό θάρρος, 
υστέρα σάν άρραβωνιαστεΐς πού νά μέ πάρ’ ό Χάρος,

846 'Όταν άναστενάζω γώ, τρέμουν τά καλντιρίμια 3), 
τρέμουν τής Πόλης τά βουνά, τής Προύσας τά γεφύρια.

847 'Όταν γυρίσω καί σέ δώ τό φώς μου έθαμπώνει
κι’ ό νους μου διασκορπίζεται σάν άχερο στ’άλώνι.

848 "Οταν γυρίσω καί σέ δώ καί διεΐς καί σύ έμένα, 
άπ’τήν Καρδίτσα μ ’στάζουνε, τρεις κόμποι μαύροι αίμα.

849 "Οταν έσένα δέ θωρώ, άδύνατο εΐν’ φώς μου, 
νά μέ χαροποιήσουνε οί όμορφιές του κόσμου.

850 "Οταν σέ βαροθυμηθώ καί λέγω τί νά κάμω,
τά δυό μου χέρια σταύρωσα καί τήν καρδιά μου πιάνω.

851 'Όταν σέ βαροθυμηθώ κι* δταν σ’ αποθυμήσω, 
πέρνω νερό καί βρέχομαι νά μή. λιγοθυμήσω.

852 'Όταν σέ βαροθυμηθώ, επάνω στο σοφρά μου 3), 
ή δρεξή μου κόβεται καί τρέμει ή καρδιά μου.

853 "Οταν σέ βαροθυμηθώ, στήν άργυρή μου στρώση ι), 
ή νύχτα χρόνος γίνεται, δσο νά ξημερώση.

854 "Οταν σέ ε ΐπ α  έχε γειά κ α ί γ ύ ρ σ ες  κα ί μέ ε ίδ ε ς ,  
δυό φύλλα τής  Κ α ρδίτσα ς μου, ξ ερ ίζ ω σ ες  κα ί πήρες.

855 "Οταν στον "Αδη κατεβώ, θά γιάνει ή πληγή μου, 
τότε πού θά μέ λυπηθής, τί μ’ ώφελεΐ πουλί μου.

856 Παληές φωτιές μέ κάψανε, μά μιά ’ναι πού μέ καίγει, 
μονάχος μου τήν άναψα, κανένας δέ μέ φταίγει.

857 Πάλι περνώ πό τό στενό5), πού νά παντορημάξη, 
πού δέν έπέρασε κανείς, νά μήν άναστενάξη.

1) Λ. Τ. λύπη βάσανο.—2) Λιθόστρωτα.—3) Τραπέζι Φαγητού.—4) Στρώ
μα.—5) Δρόμος μικρός.
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858 Πάν'στόν καϋμό κι’άλλος καϋμός,πάν’στόν πόνο πόνος, 
στην τύχη μου ήταν γραφτό ό φετεινός ό χρόνος.

859 Πάρε γιατρέ μ' τά γιατρικά καί πάνε στη δουλειά σου, 
τά γιατρικά πούθέλω εγώ, δεν γρά^συν τα χαρτ ιά σου.

860 Πάρε γιατρέ τά γιατρικά κ’ έλα στην κάμαρά μου, 
νά δής άγιάτρευτες πληγές, πού έχω στην καρδιά μου,

861 Πάρε κλωνί βασιλικό καί μέτρησε τά φύλλα, 
μέτρα νά μάθης τόν καιρό πού μέ παιδεύεις σκύλα.

862 Πάρε μαχαίρι βάλε με στο μαΟρό μου τζιγέρι1), 
καί πες πώς μέ θανάτωσε τό έδικό σου χέρι.

863 Παρηγορούσα τήν καρδιά μ’ καί ψέμματα τή λέγω, 
νά μή βουρκώση δυνατά καί θά μέ κάν’ νά κλαίγω.

864 Πικραμένη μου καρδιά πάρ’ τό ποιήρι πιέ το, 
γιατί πολλά ύπόφερες γιά μιά άγάττη φέτο.

865 Ποιος είναι κι’ άλλος μερακλής στον κόσμο σαν καί μένα, 
ναναι τά τζιγεράκια του στα κάρβουνα ψημένα.

866 Ποιος ούρανός, ποιά θάλασσα, ποια βρύση δέ θολώνει, 
ποιος έχει κάτι στην καρδιά καί δεν τό φανερώνει ;

867 Ποιος πληγωμένος έγιανε νάχω καί γώ ελπίδα, 
ποιο δένδρο έμαράθηκε κ’ έβγαλε πάλι φύλλα ;

868 Πολλά βλέπουν τά μάτια μου κι’ό νους μου τά σκεπάζει 
καί ή καμένη μου καρδιά κλαίει κι’ αναστενάζει.

869 Πολλές φωτιές μέ κυνηγούν, μιά εΐναι πού μέ καίει, 
ποιόνα νά πώ τόν πόνο μου, ή τύχη μου μέ φταίει.

870 Πόνο έχω στην καρδιά κ’ ένα δεντρί στή μέση, 
κι’ άπό τήν φλόγα τήν πολύ μαραίνεται νά πέση.

871 Πού νάβρω γώ γαρούφαλα, τά πέντε σ’ ένα κλώνο, 
νά στείλω τό πουλάκι μου πόχει καϋμό καί πόνο.

872 Πουλί μου δταν διάβηκες νύχτ’ ήταν δέ σέ είδα, 
τήν δυστυχία σου ακόυσα καί τόν καϋμό σου πήρα.

873 -Πρόβαλε σύ πού μ’ έβαλες άγάπη νά γνωρίσω, 
καί ζωντανή τήν κόλαση νά τήν κληρονομήσω.

874 Πώς ήθελα νά πέθαινα κι’ ό Χάρος νά κοιμάται, 
νάχω τά μάτια μ’ άνοιχτά νά δώ ποιος μέ λυπάται..

875 Πώς ήθελα νά βρίσκουμαι σ’ ένα βαθύ σκοτάδι,
νά σ’ έλεγα τόν πόνο μου νά μή τόν μάθουν άλλοι.

876 Πώς τρέμει τού λαγού καρδιά δταν τόν κυνηγούνε, 
έτσι τρέμ’ ή Καρδίτσα μου δταν σέ προξενούνε.

1) Λ. Τ. Συκώτι.
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877 Πώς τρέμ' τό ψάρι τοΟ ψαρά, τ’ άρνί τοΟ μακελάρη, 
έτσι τρέμει ή καρδοΟλά μου άλλος νά μή σέ πάρη.

878 Πώς τρέμ’ τό ψάρι στόν ψαρά, τ’ άρνί στο μαχαιράκι,
έτσι τρέμει καί τοΟ κοριτσιού ή καρδιά γιά μέ τό παλληκάρι.

879 Σ ’ άγάπησα, τί άπ'όκτησα ; τή γής τήν δψη πήρα, 
τοΟ κόσμου τήν κατακραυγή καί σένα δέ σέ πήρα.

880 Σάν άγγελος μέ τυραννεΐς καί σά κριτής μέ κρίνεις, 
τήν λευτεριά μου σέ ζητώ καί δέ μέ τήν έδίνεις.

881 Σάν άνθη τής άμυγδαλιάς ή καρδιά μ’ άνθουσε πρώτα 
καί τώρα συ μέ τήν έμάρανες, δποιον άν θέλεις ρώτα.

882 Σάν άπόθάνωκαί ταφώ, έλα στόν τάφο μ’, έλα
καί νά σκεφθής δτι καί σύ, θά γίνης σάν καί μένα.

883 Σάν άποθάνω τί μέ νοιάζει; μαυρίσετε τήν πλάκα 
καί γράψετε άπό πάνω μου, τον νέο πού μ’ άγάπα.

884 Σάν είναι ή καρδιά μου θλιβερή, τό σώμά μου πώς θά ναι : 
σάν μ’ άρρωστουν τά λόγια σου, πώς νά σέ πώ καλά μαι;

885 Σάν ήθελες νά μ’ άρνηστής άς τολεγες πό πρώτα, 
νά βάλω στήν καρδοΟλά μου μιά σιδερένια πόρτα.

886 Σάν θυμηθώ τά λόγια σου τό αίμά μου παγώνει, 
ή νύχτα μέ παρηγορεΐ κ’ ήμέρα μέ μερώνει.

887 Σάν κλείσουνε τά μάτια μου κ’ έτοιμασθεΐ ό τάφος, 
τότες θά παύσουν οι καϋμοί καί τό δικό μου πάθος.

888 Σάν δνειρο μου φαίνεται αύτή ή ζωή γιά μένα, 
πού τρέχουν τά ματάκια μου, άντί γιά δάκρυ αίμα.

889 Σάν τήν έρωτική πληγή, δέν έχει άλλο πάθος,
κι’ δποιος μέ πει γιατρεύεται, μεγάλο κάνει λάθος.

890 Σάν τό διψασμένο φίδι οπού τρέχει στο νερό, 
έτσι τρέχουν τά ματούδια μ’, δπου καί άν σέ δώ.

891 Σάν τον δικό μου τον καϋμό, στή γής δέν είν’ χορτάρι, 
οδτε στή Μαύρη θάλασσα τόσο μεγάλο ψάρι.

892 Σάν τον δικό μου τον καϋμό κανείς νά μή περάση, 
μήτε καράβι στο γυαλό, μήτε πουλί στά δάση.

893 Σάν τό κυπαρισσόμηλο ξεράθηκε ή καρδιά μου, 
καθώς μάς έχωρίσανε δέν είδα τήν ύγειά μου.

894 Σαράντα τάσια γκιούλ - σουγιοϋ 1) καί δυο βουνά μέ χιόνι, 
νά σβύσουν τήν Καρδίτσα μου καί πάλι δέν τό σώνει.

895 Σαράντα βρύσες μέ νερό καί δέκ’ όχτώ μέ χιόνι, 
νά σβύσουν τήν Καρδίτσα μου καί' πάλι δέν έσώνει.

1) Λ. Τ. Ροδόσταγμα.



152 Βάσανα καί καϋμοί

896 Σαράντα βρύσες μέ νερό καί ξήντα δυό πηγάδια,
δέν μοΟ τήν σβύνουν τήν φωτιά πδχω στα φυλλοκάρδια.

897 Σ ’ άφίνω γειά καί πέρνω γειά, μηλιά μου μέ τις κλώνοι 
καί γώ θά πά νά κοιμηθώ, μέ βάσανα καί πόνοι.

898 Σγουρέ βασιλικέ μου μέ φύλλα πράσινα, 
τραβώ τον έρωτά σου μέ χίλια βάσανα.

899 Σ ’ ένα δεντρί άκούμπησα νά πώ τά βάσανά μου, 
κατάξερο ήταν κι’ άνθησε άπό τά κλάματά μου.

900 Σήμερα πάλι έχυσα τά μαύρα δάκρυά μου,
τήν πληγωμένη μου καρδιά, λυπήσου Παναγιά μου*

901 Σειγιέσαι, λυγιέσαι κι’ δλο σιάζεσαι,
τον άνθρωπο χτικιάζεις, μά δέ στοχάζεσαι.

902 Σέ στέλνω προσκυνήματα μέ δυό χελιδονάκια, 
τδνα σέ φέρνει τά γλυκά, τό άλλο τά φαρμάκια.

903 Σκληρή, πώς άπεφάσισες καί μ’άφισες μονάχο; 
τά βάσανά μου νά θωρώ καί τον καϋμό σου νάχω.

904 Στά μάτια σου λιγοθυμώ, στά χείλη σου πεθαίνω
καί στήν καρδιά σου κρίνομαι κι’ δ,τι μου πεις θά γίνω.

905 Στά δρη βγήκα νά χαρώ, μαράθηκαν τά δάση, 
δέν άφήνει ή καρδιά τό χείλι νά γελάση.

906 Στέκομαι καί παρατηρώ τό άθλιό μου σώμα, 
πώς ήταν καί πώς έγινεν καί πώς θά γέν’ άκόμα.

907 Στέκω καί διαλογίζομαι κι’ άτή μου τό θαμάζω, 
πώς δέ ραγίζουν τά βουνά δταν άναστενάζω.

908 Στή φυλακή μέ βάλανε γιά νά μέ βάλουν γνώση 
κι’ ό άθλιος πού μ’ έβαλε θέ νά τό μετανοιώση.

909 Στή θέση δπου μ’ έφερες σκέψου καί συλλογίσου 
κι’ άν δέ φοβάσαι τό θεό, τά νιάτα μου λυπήσου.

910 Στον ουρανό θέ ν’ άνεβώ, στόν πιστευτή τοϋ κόσμου, 
νά δγιώ γιατί μ’άρνήσθηκες, ματάκια μου καί φώς μου.

911 Στον ουρανό θέ ν ’ άνεβώ νά κατεβάσω πνέμα,
νά κάνω τά ματούδια σου νά κλαΐνε γιά τά μένα.

912 Στο παραθύρι κάθεσαι, τραβήξου μέσα λιγάκι, 
γιατί μέ τά καμώματά σ’ μέ πότισες φαρμάκι.

913 Στο πληγωμένο στήθος μου γιατρός δέν βάνει χέρι, 
τά γιατρικά δέ μ’ ώφελουν άν δέ σέ κάνω ταίρι.

914 Σύ άπό κεΐ πικραίνεσαι καί γώ πό δώ'λυποΟμαι, 
πότε θά σμίξουμε τά δυό, τά πάθη μας νά πούμε.

915 Συλλογισμένος περπατώ καί πικραμένος τρέχω, 
δέν είν’ κανείς στή γειτονιά νά μέ ρωτήση τ’ έχω.



916 Συλλογισμένος περπατεΐς, κάνω νά σ’ άρωτήσω 
κι’ άν ε ΐν ’ άτι’ τήν άγάπη σου νά σέ παρηγορήσω.

917 Συννεφιασμένε ούρανέ, πού μοιάζεις τής καρδιάς μου, 
άς βρέξουνε τά σύννεφα- νά σβύσουν τή φωτιά μου.

918 Συχνοπερνάς διαβόλου γιε κι’ άνεβοκατεβαίνεις, 
άγάπη δέν άπόκτησες καί μόν’ στο κρίμα μπαίνεις.

919 Σχίσε αύτήνα τήν καρδιά καί κλαίγω καί σπαράζω, 
σέ περιμένω άγάπη μου, νά έλθης δίχως άλλο.

920 Τ’ άστρα τά χιλιομέτρητα μ’ έβαλαν νά μετρήσω,
νά πάγη ό λογισμός μ’ άλλου καί σένα νά λησμονήσω.

921 Τά βάσανά μου είναι πολλά, θέλω νά τά μοιράσω, 
πάρε πουλί μου τά μι.σά, ’ίσως καί ήσυχάσω.

922 Τά δάκρυα στερέψανε άπό τούς όφθαλμούς μου, 
μαράθηκε τό χεΐλί μου νά λέγω τούς καϋμούς μου.

923 Τά δέντρα πώς μαραίνουνται καί πέφτουν φύλλο,φύλλθ( 
έτσι καί γώ μαράθηκα καί στόν θεό σ’ άφίνω.

924 Τά λόγια πού σέ μίλησα καλά νά τά θυμάσαι, 
ζωνάρι νά τά ζώνεσαι νά πέφτης νά κοιμάσαι.

925 Τά μάτια ρωτούνε τήν καρδιά, καρδιά γιατ’ έχεις λύπη;
—Τυφλά είσθε καί δέ βλέπετε, τό ταΐρί μου πού λείπει;

926 Τά μάτια μου γενήκανε δυο βρύσες κι’ δλο τρέχουν, , 
τό στήθος μου τρυπήσανε καί τήν καρδιά μου βρέχουν.

927 Τά μάτια μου του δύστυχου κλαίουνε πικραμένα, 
τά χείλη μ’ άκατάπαυστα κράζουν πάντα σένα.

928 Τά μάτια σου τα όλόμαυρα δταν τά χαμηλώνεις 
κι’ δταν τά παίζεις καί γελάς έμενα θανατώνεις.

929 Τά περασμένα βάσανα περάσανε καί πάνε, 
τά τωρινά γενήκανε φίδια καί θά μέ φάνε.

930 Τά πρωτινά μου βάσανα, περάσανε καί πάνε 
καί τούτα τά στερνότερα φίδια καί θά μέ φάνε.

931 Τά τραγούδια μάτια μου τά λέν οί παθιασμένοι, 
πάσχουν νά διώξουν τό κακό, μά τό κακό δέ βγαίνει.

932 Τέσσερα φύλλα έχ’ ή καρδιά, τά δυο τά έχεις καμένα 
καί τ’ άλλα δυο πουλάκι μου, τά έχεις πληγωμένα.

933 Τέσσερα φύλλα έχ’ ή καρδιά, τά δυο μού ταχείς κάψει 
καί τ’ άλλα δυο μέ τ’ άφησες γιά νά μέ δοκιμάσης.

934 Τήν Παρασκευή τό βράδυ άστρα δέν είχ’ ό ούρανός, 
κατάλαβα ό καϋμένος, δυστυχία έχει ό καιρός.

935 Τήν πληγή πού μ’ άνοιξες νά τήν έβαλσαμώσης, 
γιατί θά πάγη πιο βαθειά καί θά μέ θανατώσης.

Βάσανα καί καϋμοί
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936 Την τρυφερή τή νιότη μου τήν έφθειρα μέ πάθη, 
ήτανε λουλούδι τρυφερό καί τώρα έμαράθη.

937 Τήν τρυφερή τή νιότη μου τήν βάλανε σέ πάθη, 
ήταν λουλούδι δροσερό καί τώρα έμαράθη.

938 Τήν τρυφερή μου τήν καρδιά τήν έβαλα σέ πάθη, 
ήτανε άνθος τού λουλουδιού καί τώρα έμαράνθη.

939 Τής θάλασσας τόν ταραγμό άκούω καί τρομάζω 
καί τής άγάπης τόν καύμό καί βαρυαναστενάζω.

940 TL άνυπόφορος καύμός καί άδικία μεγάλη, 
νά ήμερώσω τό πουλί καί νά τό πάρη άλλη;

941. Τί άνυπόφερτος καύμός, τι πυρωμένη λόγχη, 
νά μου μιλάς νά σέ μιλώ καί οί γονείς μας δ χ ι;

942 Τί έκαμα καί μ’ έφερε ή τύχη μου μπροστά σου, 
ένώ σκληρέ καί άπονε δέν μ' έχ’ ό λογισμός σου ;

943 Τί νά σέ κάμω άγάπη μου, δέν εΐναι άπό μένα, 
νά βασανίζουνε έσέ, νά τυραννουν καί μένα.

944 Τί νά τήν κάμω μιά καρδιά, πρέπει νάχω κι’ άλλη, 
ή μιά νά είν' στον έρωτα κ’ ή άλλη στο κεφάλι.

945 Τί νά τής πω τής τύχης μου, πού μ’ έρριξε σέ σένα, 
δέν μ’ έρριχνε σέ μιά φωτιά, σέ μιά μεγάλ’ άσθένεια.

946 Τί νά τό κάμω τό μικρό, πουναι μικρό καί κλαίγει, 
νά τό τσιμπήσω δέν μπορώ νά τό φιλήσω κλαίγει.

947 Τί τήν θέλω τέτοια ζήση, τί τήν θέλω τήν ζωή, 
τί τήν θέλω τέτοια ζήση νά κοιμούμαι μοναχή.

948 Τό άνθος τής νεότης μου, τό έφερα μέ λύπη, 
άφού εσύ δέν μ’ άγαπάς τέτοια ζωή άς λείπει.

949 Τό άστρο τό άποσπερινό καί τό φεγγάρι μόνο, 
αυτά τά δυό γνωρίζουνε τόν έδικό μου πόνο.

950 Τό άχ τό άτελείωτο ποτέ δέν τελειώνει
καί μοϋφαγε τά σπλάχνα μου καί τάκανε μιά σκόνη.

951 Τό άχ, τό λένε μιά φορά καί γώ τό δευτερώνω, 
τόν πόνο τής καρδούλας μου δέν τόν έφανερώνω.

952 Τό δακτυλίδι σου φορώ, τό όνομά σ’ δέ λέγω, 
τό κορμάκι σ’ δέ θωρώ καί κάθουμαι καί κλαίγω.

953 Τό δέντρο τής ύπομονής γιά μένα τό φυτέψαν
κι’ ολου τού κόσμου οί καϋμοί άπάνω μου έπέσαν.

954 Τόν έρωτα έπέρασα καί δέν τόν έφοβοΰμαι, 
όμως καί τά τυράννια του, άκόμα τά θυμούμαι.

955 Τό ντέρτι πδχει ή Καρδίτσα μου,δέν τδχει ή γής χορτάρι, 
δέν έχ’ ή Μαύρη θάλασσα τόσο μεγάλο ψάρι.
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956 Τόν χρόνο τον έφετεινό, φονιά θά τόν έγράψω, 
γιατί δεν πέρασε στιγμή, δίχως ν' άναστενάξω,

957 Τό πληγωμένο στήθος μου πονεΐ, μά δεν τό λέγει,
τό χεΐλί μου κι’ άν τραγουδεΐ, μέσα ή καρδιά μου κλαίει.

958 Τόσ’ άκριβό ναι τό χαρτί καί δέ μέ γράφεις γράμμα, 
τί άπονιά ήταν αύτή καί τδχ’ ό κόσμος θάμα.

959 Τό στήθος μου έπάθιασε, τό τέλος μου κοντεύει 
κ’ ή άπονή σου ή καρδιά άκόμα δέν πιστεύει.

960 Τό φεγγαράκι ρώτησε καί τ’ άστρα νά σέ πούνε 
πώς κλαΐνε τά ματάκια μου δταν σέ θυμηθούνε.

961 Τρεις μέρες έχω νά σέ δω, τρεις χρόνοι μέ φανήκαν, 
τρία μαχαίρια δίστομα μέσ’ τήν καρδιά μου μπήκαν.

9Γ>2 Τρεις χρόνους μέ τόν φετεινό σέρνω τήν άλυσσίδα 
καί βλασφημώ τήν τύχη μου, τήν ώρα πού σέ εΐδα.

963 Τρεις πήχες φίδι θά γενώ, τήν σκάλα σου νά ζώσω, 
άν μ’ άρνησθής πουλάκι μου, νάλθώ νά σέ κεντρώσω.

964 Τριανταφυλλάκι του Μάίοΰ καί μήλο του Σεπτέμβρη, 
μ’ άρνήσθηκες πουλάκι μου, τό κρΐμά μου νά σ’ εύρη.

965 Τρώγω μέ τρώγ’ ή πίκρα μου, μασώ δέν καταπίνω, 
πίνω νερό νά δροσισθώ, φαρμάκι είναι καί κείνο.

966 Τύχη κακιά, τύχη σκληρή, πές μου με μέ τί έχεις 
καί βάλθηκες καθημερινώς στά βάσανα νά μ’έχης ;

967 Τύχη κακιά, τύχη σκληρή, τύχη μου εναντία, 
επάνω μου τήν έρριξες δλη σου τήν κακία.

968 Τύχη σκληρή, τύχη κακιά, τύχη μ’ άπελπισμένη,
σ’ δλον τόν κόσμο είσαι εύτυχής, σέ μέ δυστυχισμένη.

969 Τύχη μου, δέ βαρέθηκες τί μ’ έχεις καμωμένα, 
άκόμα θέλεις νά τά δής τά μάτια μου κλαμένα ;

970 Τώρα στόν άποχωρισμό πές με φώς μου δυό λόγια 
δπου σταθώ κι’ δπου βρεθώ νά τάχω μοιρολόγια.

971 Υπομονή κ’ ύπόμενα καί ώς πότε νά ύπομένω ; 
κύττα καί τήν υπομονή πώς μ’ έχει καμωμένο. *

972 Φίδια μέ μαγερεύουνε μέ τής συκιάς τό γάλα, 
νά φάγω ν’ άπαρνηθώ τά μάτια σου τά μαύρα.

973 Φίδια μέ λογυρίζουνε κι’ όχτροί μέ πολεμούνε,
τό μάθανε πού σ’ άγαπώ τό γαΐμά μου θά πιούνε.

974 Φτάν’ ούρανέ καί μή βρέχεις, κάνε κι’ αύτήν τήν χάρη 
.καί έγώ μέ τά ματάκια μου δροσίζω τό χορτάρι.

975 Φώς μου, δυό λόγια θά σέ πώ μέ μάτια δακρυσμένα» 
τί σ’ έφταιξα ό δυστυχής καί ταχείς μέ τά μένα ;
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976 Φωτιά έχω στο στήθος μου κ* έκαψε τήν καρδιά μου, 
ό έρωτας τήν άναψε χωρίς τό θέλημά μου.

977 Φωτιά έχω στό στήθος μου καί-καίεται γιανγκίνι1), 
ό έρωτας τήν άναψε καί τώρα δεν τήν σβύνει.

978 Χάρε, δέ με λυπάσαι, τόν Χάρο πας καί λες
κι’ ό Χάρος δέ σε παίρνει καί κάθεσαι καί κλαΐς.

979 Χάρε μ’ πού παίρνεις τις ψυχές, κάμε καί μένα τόπον, 
νά βουβαθοΟν τά στόματα κι’οίγλώσσες τών άνθρώπων.

980 Χάρε, πού είσαι άψηλά, κατέβα παρακάτω
καί πάρε τό κορμάκι μου πουναι πληγές γιομάτο.

981 ”Ω λογισμέ μή λογιστείς καί νοΰ μή πάρεις βόλτα 
καί σύ καϋμένη μου καρδιά κάν’ άτσαλένια πόρτα.

982 ’Ώ ούρανέ μή βρέξης πιά, κάμε με αύτήν τήν χάρη 
καί γώ μέ τά ματάκια μου ποτίζω τό χορτάρι.

983 ’Ώ ούρανέ πατέρα καί γης μάννα γλυκειά μου, 
κλάψετε καί θρηνήσετε τ’ άναστενάγματά μου.

984 ’Ώ ούρανέ πατέρα μου καί γης μάννα γλυκειά μου, 
στον κάτω κόσμο άκούωνται τ’ άναστενάγματά μου.

985 ’Ώ ούρανέ πουσαι ψηλά κατέβα κάνε κρίση, 
δέκα χρονό άγαπητικιά γυρεύει νά μ’ άφήση.

986 ’Ώ πικραμένη μου καρδιά, παρηγορήσ’ άτή σου 
κι’ άλλοι πολλοί τό πάθανε δέν είσαι μοναχή σου.

987 ’Ώ πικραμένη μου καρδιά, πάρ’ τό ποτήρι πιέ το, 
γιατί πολύ ύπόφερα γιά μιάν άγάπη φέτο.

988 ‘Ώς μ’ έκαψες νά μή καής γιατί θά σέ λυποΟμαι, 
θέ νά περνώ νά σέ θωρώ νά κλαίω νά θρηνοϋμαι.

989 ‘Ώς πότε άχ κι’ ώς πότε βαχ κι’ ώς πότε ό καϋμένος, 
μακράν άπ’ τήν άγάπη μου νά ζώ τυραννισμένος.

990 "Ως πότε άχ καί ώς πότε βάχ, κι’ ώς πότε κασαβέτι, 
ώς πότε θά μέ τύραννε! τό ίδικόν σου ντέρτι.

991 ‘Ώς πότε τά ματάκια μου, τής γειτονιάς αύλάκι, 
τδνα νά τρέχη τό νερό καί τ’ άλλο τό φαρμάκι.

ΠΑΡΑΠΟΝΑ

992 ’Αγάπα με πουλάκι μου, καθώς μ” άγάπας πρώτα, 
του κόσμου λόγια μήν άκοΰς καί τήν καρδιά σου ρώτα.

1) Λ. Τ . Φ ω τιά .
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993 ’Αγαπημένο μου πουλί, κακία μή μέ πκχνης, 
έχω στενάχωρη καρδιά, πεθαίνω καί μέ χάνεις.

994 ’Αγάπησα νάχω ζωή, μά γώ ζωή δέν έχω,
σά κλήμα μέ κλαδεύουνε καί κλάδεμά δέν έχω.

995 'Αγάπησα, τί άπόλαψα; τής γής την όψη πήρα, 
του κόσμου τήν καταλαλιά καί προκοπή δέν είδα.

996 ’Αγάπησα καί γώ μικρός ένα κομμάτι χιόνι 
καί κείνο τό ζουλέψανε οί άχαμνοί ή γειτόνοι.

997 ’Ακόυσα πώς άρραβωνιάσθηκες μεταξωτή μου σκέπη 
κι’ αύτόνα πού σέ δόσανε για λόγου σου δέ πρέπει.

998 ’Άιντε νά πής τή μάννα σου νά κάνη κι’ άλλη κόρη, 
πώς έκαψε τον Γαλατά νά κάψη καί τήν Πόλη.

999 ’Άλλη φορά ήμουν άγγελος, τώρ’ άγγελεύουν άλλοι, 
στή βρύση πόπινα νερό, τώρα τό πίνουν άλλοι.

1000 Αλλοίμονο τί γένηκε ή τόση μας άγάπη, 
άέρας ήλθ’ άπ’ τό βουνό καί πέταξε καί χάθη.

1001 Ανάθεμα τά μάτια μου πού τάχω μαθημένα, 
όταν ίδοΟν τις όμορφες δακρύζουν τά καϋμένα.

1002 Ανάμεσα στά φρύδια σου έχεις μιά μαντζουράνα, 
έχεις κι’ ένα παράπονο όπου δέν εχεις μάννα.

1003 ’Άν άρχηνίσω νά σέ πω τά παράπονά μου,
ή γής θέ νά χορτάσ’ νερό άπό τά δακρυά μου.

1004 Ανεβαίνω, κατεβαίνω, κρίμα στ’ άνεβάσματα,
τό πουλάκι μου δέ βλέπω κΓ άρχινώ τά κλάματα.

1005 ’Άν μ’ άγαπάς άγάπα με, κι’ άν δέ μέ θέλεις ας λείψει, 
καλλίτερη μ’ δέν είσαι σύ νά τό κρατήσω λύπη.

1006 ’Άνοιξε τό χειλάκι σου καί πές μου μιάν άλήθεια, 
μέ τή καρδιά σου μ’ άγαπάς ή μέ τά παραμύθια ;

1007 Άπό τήν πόρτα σου περνώ κι’ άκούω σε πού φαίνεις, 
μέ πήρε τό παράπονο, πού δέ μέ συντυχαίνεις.

1008 Ά π’ τά δυο γλυκά σου μάτια, τρέχ’ άθάνατο νερό 
καί σέ ζήτησα λιγάκι καί δέ μ’ έδοσες νά πιω.

1009 Ά ς ήτανε νά σ’ έβλεπα μιά μέρα μέ τό κιάλι,, 
ίσως καί μαζευούντανε ό νους μου στό κεφάλι.

1010 ’Άσπρη άφράτη φράουλα, πότε θά κοκκινήσης; 
πότε θά γίν’ ή γνώμη σου, νάλθης νά μέ μιλήσης ;

1011 ’Άσπρο μου τριανταφυλλάκι βάλ’ έρωτα στό νοΟ σου, 
δέν είσαι δώδεκα χρονώ, μόν' είσαι τοΟ καιροΟ σου.

1) Κακοί.
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1012 Αυτός ό έρμος έρωτας πού μ’ ήλθε στο κεφάλι, 
δεν πουλιέται σέ τσαρσί να τό έπάρουν άλλοι.

1013 ’Άφσε τό μύλο κι’ άς βροντά καί τό νερό άς τρέχει» 
καί μείς άς άγαπιούμαστε κΓ κόσμος άς μάς λέγει.

1014 Βισιλικός στη γειτονιά καί μεΐς τον πιθυμοΟμε, 
έρχοντ’ άπ’ άλλη γειτονιά καί τόν κορφολογούνε.'

1015 Βατούς κι’ άγκάθια πάτησα ώς πού νά σ άγαπήσω 
καί τώρα πού σ’ άγάπησα πώς νά σέ λησμονήσω;

1016 Βουνά ψηλά καί πράσινα, καί δέντρα φουντωμένα, 
για φέρτε την άγάπη μου γιά πάρετε καί μένα.

1017 Βράδυασε καί δεν ήλθε του κάμπου τ’ άηδονάκι, 
τοΟ κόσμου ή παρηγοριά καί ή δίκιά μ’ άγάπη.

1018 Γιά πές μου ποιος σέ βίασε, σκληρέ νά μ’ άγαπήσης, 
όφοΰ δέν ήσουν ικανός άγάπη νά βαστήξης ;

1019 Γιατί λοιπόν δέν μ’ άγαπάς πώς μ’ άγαποΟσες πρώτα, 
τοΟ κόσμου λόγια μην άκοΰς, καί την καρδιά μου ρώτα.

1020 Γώ άν πεθάνω μάτια μου ή χώρα δέ ξικεύει, 
λυπούμαι τό πουλάκι μου πού κάθεται καί κλαίει.

1021 Γώ είμαι κείνο τό πουλί τό παραπονεμένο, 
δπου θολώνει τό νερό καί πίνει τό καϋμένο.

1022 Γώ ή καρδιά μου είναι γυαλί, ποτήρι καί τσακιέται, 
χιλιάδες λόγια καί άν μέ πεις, πιά δέν παρηγοριέται.

1023 Δέν εΐμπορώ άγάπη μου πλέον νά ήσυχάσω, 
έχω στενάχωρη καρδιά φοβούμαι μή σέ χάσω.

1024 Δέν εΐμπορώ γιά λόγου σου νά προσκυνώ τόν κόσμο 
νά κατελώ τη νιότη μου ματούδια μου καί φώς μου.

1025 Δέν εΐμπορώ κυρά μου νά μάθω τις δουλειές, 
νά σπέρνω νά θερίζω καί νά μαζεύω λιές.

1026 Δέν είναι κρίμα κι’ άδικο ή βρύση νά ναι μπρος μου, 
νερό νά μή μπορώ νά πιώ γιατί ναι ό θάνατός μου.

1027 Δέν είσαι σύ πού μ’ έλεγες, σάν δέ σέ διώ πεθαίνω 
καί τώρα γύρσες καί μέ λές, πού σ’ είδα που σέ ξέρω·

1028 Δέ'' ήσουν σύ πού μ’ έλεγες νά μήν άγαπηθούμε, 
γιατ’ είν’ τά σπίτια μας κοντά καί θά φανερωθοϋμε;

1029 Δέν ήσουν ού πού μ’έλεγες «άν δέν σέ δώ πεθαίνω* 
καί τώρα γύρισες καί λές πού σ’ είδα ; πού σέ ξεύρω 5

1030 Δέ θυμάσ- άνάθεμά σε λόγια πού μιλήσαμε,
νά σέ πάρω νά μέ πάρης καί μαζύ νά ζήσουμε;

1031 Δέ θυμάσ’ άνάθεμά σε πού καθήμεθα τά δυό, 
έχουμε καί μαρτυρούνε τ’ άστρα μέ·τόν ούρανό.
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1032 Δέν τδλπιζα στον ούρανό, στη γη νά βρέξη αιμα, 
μήτε καί τά χειλάκια σου νά πουν κακό γιά μένα.

1033 Δέν τδλπιζα καί ςττά βουνά ντουβάρια νά κτιστούνε, 
τούτον τον άποχωρισμό τά μάτια μου νά δούνε.

1034 Δεν τδλπιζα στό ούρανό οϋτε στόν νοΟ μου τδχα, 
ν’ άφήκης τό γαρούφαλο νά πάρης τή μολόχα.

1035 ·Δυό ψαράκια καί δυο γοΟπες, 
έμαθα τά λόγια πουπες.

1036 Έβράδυασε καί σήμερα, πάει καί τούτ’ ήμέρα, 
δέν τάδα, δεν τά χάρηκα τά φρύδια σ’ τά γραμμένα.

1037 Έβράδυασε καί σήμερα, ποιόνα νά χαιρετήσω ;
καί ποιο διαβάτη νά εύρώ, γιά λόγου σ’ νά ρωτήσω;

1038 Έγώ πρέπει νά κατοικώ σ’ ένα έρημοκκλήσι, 
δπου δέν βρίσκει κυνηγός, πουλί νά κυνηγήση.

1039 Έγώ σ’ άγάπησα κρυφά καί κανενός δέν τδπα. 
καί τώρα τό έμάθαινε ως καί τής γης τά χόρτα.

1040 Έγώ τό ξέρω μάτια μου, δέν είναι ’πό τά σένα, 
λόγια ήρθανε καί σ’ είπανε καί’τυραννεΐς καί μένα.

1041 Έγώ νά είχα τέτοιο νοΟ, νά είχα τέτοια γνώση, 
δέν άφινα στό στήθος μου έρωτας νά φυτρώση.

1042 Έγώ κι’ άν παίζω καί γελώ καί δυό καρδιές κι’ άν έχω. 
ή μία παίζει καί γελά ή άλλη ξέρει τί έχω.

1043 Έθάρρεψα ή άγάπη μας νά ήταν περιβόλι,
νά κάνη άνθη καί καρπούς νά τήν ζηλεύουν δλοι.

1044 Είδα τά μάτια σ’, είδα τα καί ητανε κλαμένα, 
τάχα νά μή τά μάλωσε ή μάννα σου γιά μένα;

1045 Εκατό φορές τό είπα νά μήν είχα γεννηθή
καί στή δική σ’ άγάπη, νά μήν είχα μπερδευθεΐ.

1046 ’Έλα πουλί μου έλα νά όμιλήσουμε, 
είδα στό δνειρό μου πώς θά χωρίσουμε.

1047 ’Έλα πουλί μου, έλα, έλα καί μήν άργεΐς, 
δσο περνούν οί μέρες τόσο μέ ληομονεΐς.

1048 Ελπίδα έχω φώς μου πάλι νά σέ ξαναϊέώ, 
κοντά σου νά καθίσω τούς πόνους νά σέ πώ.

1049 'Ένα καιρό ήμουν άγγελος τώρ’ άγγελευουν άλλοι 
στή βρύση πδπινα νερό τώρα τό πίνουν άλλοι.

1050 Εξήντα μήνες σ’ άγαπώ γίνουνται πέντε χρόνια, 
μιά λεμονιά νά φύτευα θέ νάτρωγα λεμόνια.

1051 ’Έρωτα πρωτομάστορα δασκάλεψε τήν κόρη, 
δταν περνώ νά μή γελά γιατί μέ θανατώνει.
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1052 ’Έχω μέρες νά σέ δώ, κοντέβει έβδομάδα
καί τό ψωμί στο στόμα μου δεν έχει νοστιμάδα.

1053 'Η άγάπ’ είναι άγκύλι κι’ άγκυλώνει την καρδιά, 
με άγκύλωσε καί μένα καί δεν έχει γιατρειά.

1054 Ή γνώμη σ’ είναι τροχός, έδώ καί κεΐ γυρίζει, 
εγώ πουλί μου σ’ άγαπώ κανείς νά μη σ' όρίζη.

1055 ’Ήθελα νά ήμουνα άτμός νάμπαινα στήν καρδιά σου,
νά δώ για ποιόν μαραίνουνται τά φύλλα της καρδιάς σου;

1056 ’Ήθελα νά πέθνισκα καί πάλι νάταν ψέμα,
νά έβλεπα ποιος μ’ άγαπά καί ποιός πονεΐ για μένα.

1057 Ή τύχη μου μέ έγραψε με τό δεξί της χέρι, 
ούτε χειμώνα νά χαρώ ούτε τό καλοκαίρι.

1058 θεέ μου, βρέξε χείμασε, κάνε βαρύ χειμώνα 
καί τό πουλί πού άγαπώ δεν χάρηκα άκόμα.

1059 θεέ μου,'έξημέρωσε μιά μέρα καί για μένα,
νά ’ναι τά μάτια μου κ ι’ ό νοΟς μου μέ τά μένα.

1060 θέλεις το μάτια μ’, θέλεις το, θέλεις το νά πεθάνω, 
θέλεις το νά ψυχομαχώ στα στήθη σου έπάνω.

1061 θέλουν ν’ άνθίσουν τά βουνά κι’ ό πάγος δέν τ’ άφήνει, 
πουλί μ’, θέλω νά σ’ άγαπώ κι’ κόσμος δέ μ’ άφήνει.

1062 θωρώ τό άχειλάκι σου πού ’ναι σαν τό κεράσι, 
άς τό φιλούσα μιά φορά κι’ ό κόσμος άς χαλάση.

1063 Καλλιό ’χω Τούρκου μαχαιριά καί πιστόλια δερβίση, 
παρά νά δουν νά μάτια μου άλλος νά σ’ άγαπήση·

1064 Καρδιά μου ποιος σέ κλείδωσε σαράντ1 άσημοκλείδια 
καί δεν άνοίγεις μέ κλειδιά, μ’ άγγελικά παιχνίδια >

1065 Κλοαγω δέν έχω μερωμό σάν τό μωρό παιδάκι, 
δπου του λέγει ή μάννα του σώιία καί νά βυζάκι.

1066 Κορίτσια καί κοπέλλες τον άντρα μου πουλώ, 
κάπέλλο δέ μέ πέρνει καί δέν τον άγαπώ.

1067 Κόψε κλωνί βασιλικό καί μέτρησε τά φύλλα 
λογάριασε καί τον καιρό πού μέ παιδεύεις σκύλα.

1068 Κόψε τριαντάφυλλο καί μέτρησε τά φύ^λα, 
κάθισε καί λογάριασε τις μέρες πού δέ σ' είδα.

1069 Κρύφ’ ήτανε ή άγάπη μας, σάν σπόρος στό πεπόνι 
καί μάς τήν έξελόγιασαν οι άνομοι γειτόνοι.

1070 Λείπει άστρ’ άπό τον ουρανό κι’ αετός άπ’ τήν φωλιά του, 
λείπει καί τό πουλάκι μου, άπό τήν συντοφιά του.

1071 Λόγια του κόσμου μήν άκοΟς κλωνάρι μου του κρίνου 
καί πέτρα τής ύπομονής άποφάσισε καί γίνου.



1072 Λόγια του κόσμου μήν άκοΟς γιστ’ είν ’ έχθροί καί ψιλοί, 
σαν δε μέ διής νά στα μιλώ μέ τό δικό μ’ άχεΐλι.

1078 Λιγνό κυπαρισσάκι μου άψηλοκορφάτο
ποιος θέλει νά μή κοιμηθή στόν ίσκιο σ’ άπό κάτω.

1074 Λύσε τά μάγια φώς μου καί δός με λευτεριά 
νά πάγω ν’ άνταμώσω τήν πρώτη μου φιλιά.

1075 Μάη μ' μέ τά λουλούδια καί ’Απρίλη μ’ μέ τά δρόσα, 
πάλε στο νου μου σ’ έβαλα καί δέν κοιμήθκα άπόψα.

1076 Μ’ άρνήθηκες πουλάκι μου, πολλά χρόνια νά ζήσης, 
πό μένα καλλιώτερη δέ θάβρεις ν’ άγαπήσης.

1077 Μάτια φρύδια καί μαλλιά πώς ταχείς ταιριασμένα, 
πό μακρυά τά χαίρομαι, μά δέν εΐναι γιά μένα.

1078 Μέ τήν γειτονοποϋλά μου, θέλω νά κάμω κρίση, 
πού πήγε καί παντρεύτηκε χωρίς νά μέ ρωτήση.

1079 Μελαχροινή σέ είπανε, πολύ σέ βαροφάνη,
μά ή μελαχροινάδα σου στόν "Αδη θά μέ βάλη.

1080 Μελαχροινό μου πρόσωπο, φράγκικο μοναστήρι, 
ούτε στήν πόρτα φαίνεσαι, ούτε στο παραθύρι.

1081 Μελαχροινό μου πρόσωπο μέ τις έλιές γιομάτο, 
τόσο καιρό τήν γνώμη σου δέν είμπορώ νά μάθω.

1082 Μ’ έφίλησες κι’ άρρώστησα, φίλα με γιά νά γιάνω 
καί πάλι ξαναφίλαμε μήν πέσω καί πεθάνω.

1083 Μελαχροινό μου πρόσωπο μέ τις έλιές γεμάτο, 
τόσον καιρό τήν γνώμη σου δέν μπόρεσα νά μάθω.

1084 Μελαχροινό μου πρόσωπο κι’ άρχοντικό μου πάσο, 
τόσο καιρό νά σ’ άγαπώ καί τώρα νά σέ χάσω.

1085 Μέν’ ή καρδιά μ’ είναι γυαλί, ποτήρι καί τσακιέται, 
χιλιάδες λόγια κι’ άν μέ πουν πιά δέν παρηγοριέται.

1086 Μέ στέλνεις προσκυνήματα μέ δυο χελιδονάκια, 
τό ένα φέρνει τά γλυκά καί τ’ άλλο τά φαρμάκια.

1087 Μή τό κυττάζης τό δεντρί καί μή τό τριγυρίζεις, 
άλλος θά τρώγη τον καρπό και σύ δέ θά ορίζεις.

1088 Μίλα μου μερτζανόχειλη 1) καί μή μοΰ κάνεις νάζι, 
γιατ’ ό θεός τήν έμορφιά σαν άνθος τήν τινάζει.

1089 Μπεζέρισε ?) ή γειτονιά ν’ άνεβοκατεβαίνης,
τάχα νά σ’ άγαπώ καί γώ; μόνε στο κρίμα μπαίνεις

1090 Νά κάμω θέλω μιά καρδιά, πίκρα νά μή λογιάζω, 
κι’ δπως τον βρίσκω τον καιρό έτσι νά τον περάσω.
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1) Κοκκινόχειλη.—2) Λ. Τ. βαρέθηκε.
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j 091 Νάξερα τό πουλάκι μου σέ τί δεντρί κοιμάται, 
σέ τί δεντρί κάνει φωλιά καί μένα δέ θυμάται;

1092 Νά σ’ άγαπώ χάνω ζωή, νά σ’ άρνιστώ λυπούμαι, 
νά σ’ άπολάψω δέν μπορώ γ ι’ αύτό παραπονιουμαι.

1093 Νά τδξερα πουλάκι μου, πού θέ νά πά ν’ άργήσης. 
τή θάλασσα νά μάγευα, νά μή παρασμερίσης.

1094 Νάχω χελιδονιού λαλιά νά κρίνω μέ τον Χάρο, 
δποιος μέ λέγει τ’ άδικο νά σκύψω νά τον πάρω.

1095 Νταλώσανε τά μάτια μου την θάλασσα νά βλέπω, 
τούς ναΟτες γιά νά έρωτώ καί σένα νά προσμένω.

1096 Νενέ μου σχίσε την καρδιά μέ συρματένια τρίχα, 
νά δγής έκείνη π’ άγαπώ σέ τί τόπο τήν είχα.

1097 Νύχτα καί μέρα φως μου γιά σένα λαχταρώ, 
φίλον πιστόν δέν έχω τά πάθη μου νά πώ.

1098 Ό ’Απρίλης καί ό Μάης χρόνος μέ φάνηκε, 
έφυγε τό πουλί μου καί δέν έφάνηκε.

1099 Ό έρωτας πουν’ έρωτας, πάλε ζητά νά μάθη, 
τής νύχτας τά καμώματα καί τής αύγής τά πάθη.

1100 Ό έρωτας μικρός μικρός πρασινάφορεμένος,
'έμπήκε στην Καρδίτσα μου ό τρις καταραμένος.

1101 'Όλα μέ τά υστέρησες καί τάκαμες δικά σου 
μόνο τήν ψυχή μου άφησες καί κείνη χάρισμά σου.

1102 "Ολα σου είναι θεϊκά, ζωγραφιστά τά κάλλη, 
σκληρή έχεις δμως τήν καρδιά πού δέν τήν έχει άλλη.

1103 Παλληκαράκι μ’ έμορφο μέ τήν μαβιά τήν φούντα,
ήρτε καιρός ν’ άρβωνιαστής καί τά φλουριά σου πούντα

1104 Πάλι τά κόκκινα φορείς, πάλ’ ομορφιές γυρεύεις, 
πάλι άλλον νέον.άγαπάς καί μένα δέ μέ θέλεις.

1105 Πάντα μέ σκέψη περπατώ και νοΰ νά κατεβάζω, 
έμένα τδχ’ ή τύχη μου καρδιές νά δοκιμάζω.

1106 Περιπλεγμένο μ’ έχουνε σέ σουϊτιάς1) κλωνάρι, 
γιά νά σέ άρνησθώ έγώ νά σ’ άγαπήσουν άλλοι.

1107 Πές τό με μάτια μ’, πές τό με, ποιά είναι ή αίτια, 
άκόμη θά σέ καρτερώ, τά χρόνια είναι τρία.

1108 Πές μέ το μέ τό χωρατό, πές μέ το μέ τό νάζι, 
πές μέ το πώς δέ μ’ άγαπάς, έμένα δέ μέ νοιάζει,

1) Λ· Τ. Ιτέα.
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1109 Πές μου φως μου ατό θεό σου, μ’ άγαπάς ή μέ γελάς, 
ή μέ θέλεις νά μέ έχης τον καιρό σου νά περνάς ;

1110 Πέταξε τό πουλί πού είχαμε στο χέρι, 
ξιπάσθηκ’ άπ’ εδώ καί πήγε σ’ άλλα μέρη.

1111 Ποιος σουπε αθεόφοβε για νά μέ άγαπήσης, 
άφοΰ δέν ήσουν ικανός άγάπη νά κράτησης;

1112 Πολύ καιρό είχανε τά μάτια μου νά δούνε τά δικά σου 
κ’ έχω πολλά παράπονα νά πώ τής άφεντιάς σου.

1113 Πόσες ήμέρες θλιβερές, έπέρασα πουλί μου,
άπ’ τον καιρό πού μίσεψες γλυκύτατο κορμί μου;

1114 ΠοΟ είσαι καί δέ φαίνεσαι, που είσαι καί δέ βγαίνεις 
έβγα μιά ώρα νά σέ δω καί μη μέ συντυχαίνεις.

1115 Πουλί μου, δταν διάβηκες έλαχα θυμωμένο
καί δέ σέ εΐπ’ ώρα καλή κ’ είμαι μετανοιωμένο.

1116 Πουλί μου δταν διάβηκες νύχτα ήταν, δέ σέ είδα, 
τήν συντυχιά σου ακόυσα καί τον καϋμό σου πήρα.

1117 Πουλί μου, όκτωμέρισες καί θά δεκαπεντίσης 
καί μιά γραφή δέ μ’ έστειλες νά μέ παρηγορήσης.

1118 Πουλί μου, σέ κατάλαβα, τά λόγια σ’ μπερδεμένα
καί τής καρδιάς σου τά κλειδιά άλλου ταχείς δοσμένα.

1119 Πρώτα ήμνα άγγελος τώρ’ άγγελεύουν άλλοι, 
στή βρύση πδπινα νερό τώρα τό πίνουν άλλοι.

1120 Ρόδα καί τριαντάφυλλα καί σείς βασιλικοί μου, 
σείς μέ άποκοιμήσατε κ’ έχασα τό πουλί μου.

1121 Σ’ άγάπησα πού πέθαινα, άμωνα στ’ δνομά σου 
καί τώρα σέ συχάθηκα άπ’ τά φερσίματά σου.

1122 Σέ άγαπώ πουλάκι μου κι’ άν δέ σέ άπολαύσω, 
φωτιά θά βάλω μόνος μου τό σώμα μου νά καύσω.

1123 Σαρανταβέργινο κλουβί μου κάναν οί γονείς μου 
καί μέσα μέ κλειδώσανε νά σ’ άρνηθώ πουλί μου.

1124 Σαράντα μήλα κόκκινα δεμένα στήν κορδέλα, 
άκόμη δέν έφίλησα μελαχροινή κοπέλλα.

1125 Σειγιέσαι καί λυγέσαι καί δλο σιάζεσαι 1), 
τον άνθρωπο χτικιάζεις, δέν τό στοχάζεσαι.

1126 Στον "Αδη θά κατέβω τον Χάρο νά,εύρώ, 
νά τον παρακαλέσω νά μ' άφήση νά χαρώ.

1127 Στό παραθύρι κάθεσαι, τραβήξου μέσ’ λιγάκι, 
γιατί μετά καμώματα σ’ μέ πότισες φαρμάκι.

1) Διορθώνεσαι.
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1128 Σύ είσ’ αίτια κι’ αφορμή σέ έκκλησιά δέν μπαίνω, 
μηδέ αγάπη κάνω πιά, μηδέ μεταλαβαίνω.

1129 Συλλογισμένη σέ θωρώ, θέλω νά σέ ρωτήσω, 
άν είν’ άπ’ τήν άγάπη μου νά σέ παρηγορήσω*

1130 Συλλογισμένο περπατώ, συλλογισμένο τρέχω,
δέν εΐν ’ καμμιά στή γειτονιά νά μ’ έρωτήσ’ τί .έχω ;

1131 Συχνοπερνάς διαβόλου γιέ, κόφτεις τά γεμενιά σου1) 
αγάπη δέν άπέκτησες νάχης στήν άγκαλιά σου.

1132 Σχίστε τήν καρδούλα μου μέ άτσαλένια τρίχα 
νά δήτε ιήν άγάπη μου σέ ποιά μεριά τήν είχα.

1133 Τά μάτια σου μέ ρίξανε σαϊτεμένη λόγχη,
έγο πουλί μ’ νά σ’ άγαπώ καί σύ νά λέγεις όχι.

1134 Τά μάτια μου στον ουρανό, τά δάκρυα μ’ στο χώμα, 
πουλί μου σέ άρνήθηκα, σύ μ’ άγαπάς άκόμα;

1135 Τά μαύρα μάτια ’ναι παντού, τά γαλανά σέ τόποι 
κι’ αύτά τά νερογάλ,αζα, τρελλαίνουνε άνθρώποι.

1136 Τ ’ άστρο τό μπουνέντι βγήκε, 
τό πουλάκι μου δέν ήλθε.

1137 Τέτοια περιγελάσματα σέ μένα δέ περνούνε, 
θά κάνω τά ματούδια σου νά μή μέ ματαδούνε.

1138 Τήν κοπέλλα πού πασχίζεις, τί τού κάκου πολεμάς, 
τό ψαράκι πού λατρεύεις άπ’ τό νοΰ σου νά τό βγάλ’ς.

1139 Τήν καλή μέρα τού θεού βδελύττεσαι καί ψέγεις
κι’ ούτε σελάμ, ούτε μπόν ζούρ, ούτε γκούτ μόρν μέ λέγεις ;

1140 Τί ήσυχα κοιμάσαι κορμί χαριτωμένο,
ξύπνα καί δόσ’ άπόκριση στο νυχτοπλανεμένο.

1141 Τί μ’ έστελνες πουλάκι μου καί τί θε νά σέ στείλω, 
δέν είδ’ άπό τό χεράκι σου τό πράσινο τό φύλλο.

1142 Τί μ’ ωφελεί πού έρχομαι καί νά κακονυκτίζω, 
άλλος νά πέρνη τό φιλί καί έγώ νά λαχταρίζω.

1143 Τί νά σέ κάνω άγάπη μου, δέν είναι άπό μένα, 
βασανίζουνε εσέ καί τυραννούν καί μένα.

1144 Τί νά τής κάνω τής μικρής, πουναι μικρή καί κλαίει 
καί άν τής πώ κ’ ένα κρυφό, τής μάννας της τό λέγει;

1145 Τί νά ιό κάνω πού κανα μέ τούς γονείς μου μάχη, 
καί μέ τ’ άδέλφια μου κακία καί μέ ιά σέν’ άγάπη;

1146 Τί να τον κάνω τον μπαχτσέ πού πέταξε τ ’ άηδόνι, 
πού μ’ άφησε σιά σκοτεινά σάν παγωμένο χιόνι;

1) Είδος παπουτσιών.
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1147 Τίνιας Αγάπη μ’ Αγαπάς καί δέν τό φανερώνεις, 
φορές μέ κάνεις καί γελώ φορές μέ θανατώνεις.

1148 Τί σέ έκαμα πουλάκι μου καί μ’ έχεις τόση κάκια 
καί δέ γυρίζεις νά μέ δής μέ τά γλυκά σου μάτια ;

1149 Τό άνθος τής νεότης μου τό έφθειρα γιά σένα 
καί σύ θαρρείς Αγάπη μου, πώς σέ τό λέγω ψέμα.

1150 Τό βλέπω τό γνωρίζω, δέν είμαι μπουνταλάς1), 
άλλην Αγάπη κάνεις κι’ έμένα μέ γελάς.

1151 Τό γιασεμί στην πόρτα σου ήρθα νά τό κλαδέψω 
καί θάρεψ’ ή μαννοΟλά σου πώς ήρθα να σέ κλέψω.

1152 Τό γιασεμί, κλαδεύουνε κι’ Αφίνουν ένα κλώνο,
Αγάπα με πουλάκι μου Ακόμα ένα χρόνο.

1153 Τό έρωτικό σου βλέμμα, 
μ’ έκανε νά φτύνω αιμα.

1154 Τό κρίμα νάχη ή μάννα σου καί τ' άδικο οί γειτόνοι 
καί τον άφορισμό ό παπάς πού δέ μάς στεφανώνει.

1155 Τό πετάξαμε τό πουλί πού είχαμε στο χέρι, 
τό ξίπασαμε άπό δώ καί πάγει σ’ άλλα μέρη.

1156 Τό περιστέρι στή φωλιά κοιμάται μέ τό ταίρι 
καί γώ κοιμούμαι μοναχός χειμώνα καλοκαίρι.

1157 Τόσο καιρό τά μάτια μου έχουνε νά σέ δγιουνε, 
τά γράμματά μ’ εις τό χαρτί σέ διπλοχαιρετουνε.

1158 Τό χελιδόνι στή φωλιά κοιμάται μέ τό ταίρι 
καί σύ κοιμάσαι μοναχός χειμώνα καλοκαίρι.

1159 Τράβα μαχαίρι βάρα με δπου σ’ άρέση φώς μου, 
φύλαξε μόνον την καρδιά γιατί είν’ ό θάνατός μου.

1160 Τραγούδησα, τραγούδησα, πόνεσ’ ή κεφαλή μου 
καί στή παρέα πού είμ’ έγώ δέν είναι τό πουλί μου.

1161 Τριαντάφυλλο κι’ άν καταπιώ, κανέλλα καί άν μασήσω, 
δλα πικρά μέ φαίνονται γιά νά σέ λησμονήσω.

1162 Φεγγαράκι μου τί σ’ έφταιξα καί πάς νά βασιλέψης 
καί μ’ άφησες στά σκοτεινά καί πάς άλλου νά φέξης;

1163 Χριστέ μου τον Παράδεισο, μή μέ τον έστερέψεις 
κι’ άν έχω κρίματα πολλά, έδώ νά μέ παιδέψης.

1164 Ψηλά βουνά καί πράσινα καί δέντρα φυτεμένα, 
φέρτε τήν Αγάπη μου νά είναι μέ τά μένα.

1165 Ψυχή.μου μελαγχολική, μήν έχεις ύποψία,
γέ τήν καρδιά μου σ’ Αγαπώ χωρίς Αμφιβολία.

1) Λ. Τ . Β λ ά ξ .
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1166 ’Ώ έρωτα έπίβουλε, έπίβουλε καί πλάνε,
έβγα άπό το στήθος μου καί σ’ άλλο στήθος πάνε.

1167 ’Ώ Μοίρα, Μοίρα, Μοίρα μου, Μοίρα καταραμένη, 
για άλλους είσαι ευτυχής, για μέ δυστυχισμένη,

1168 'Ώ κόσμε άκατάσιατε, σφαίρα καταραμένη, 
δλους τούς κάνεις ευτυχείς καί μέ δυστυχισμένη.,

1169 "Ωρα καλή πουλάκι μου, καί νά καλοστρατίσης, 
τά λόγια μου νά θυμηθής καί πίσω νά γυρίσης.

1170 "Ωρα καλή καί πού θά πας ; καί μένα ποΟ μ’ άφίνεις ; 
κρύο νερό θέ νά γενώ στό δρόμο νά μέ πίνης.

ΠΕΙΣΜΑΤΑ

1171 Αγαπημένο μου πουλί, πείσματα μή μέ κάνεις, 
γιατ’ είμαι πολύ λιγόψυχος, πεθαίνω καί μέ χάνεις.

1172 Δέν πεθαίνω δέν πεθαίνω 
καί στό μάτι σου θά μπαίνω.

1173 Έσύ αύτό τδκαμες διά νά κιτρινίσω,
μήλο θά γίνω στή μηλιά καί θά σέ δαιμονίσω.

1174 "Έχ’ ό καιρός γυρίσματα 
νά πληρωθούν τά πείσματα.

1175 θαρρείς καί τά πεισματικά καλό ’ναι στήν άγάπη ; 
πείσμα έγώ, πείσμα έσύ, ή άγάπη μας έχάθη.

1176 θέ νά σέ κάνω νά γενής σάν μιά κλωστή μετάξι
κι’ δτι κι’ άν έχ’ ή μάννα σου, στούς άγιους νά τά τάξη.

1177 Κρίμα στά καραβιάτικα καί στ’ άσπρα πού ξοδιάζεις, 
άπ’ τό νου σου νά τά βγάλς αύτά πού λογαριάζεις.

1178 Μ’ άρνήθηκες πουλάκι μου, καί γώ κάνω τον τρόπο» 
άν ήτανε γαρούφαλο, κοντσέ βάζω στον τόπο.

1179 Μ’ άρνήθηκες πουλάκι μου, θαρρείς θά μαραγκιάσω ; 
έγώ θά γίνω πιο καλή, εσένα νά χτικιάσω.

1180 "Οσο μέ κάνεις πείσματα, τά χαίρομαι καί γλεντίζω, 
κατέχω πώς μέ άγαπας καί δέ κακοκαρδίζω.

1181 "Οταν ήθελα δέν ήθελες, τώρα πού δέν θέλω θέλεις, 
τώρα καί έγώ δέν θέλω, γιά νά θέλης όταν θέλω.

1182 ’Όχι νά χύσης δάκρυα, δχι νά φτυσης αίμα,
σά φίδι νά συρθής στή γή, δέν είσαι γιά έμένα.

1183 Πεισματικά καί πείσματα σέ μένα δέν περνούνε, 
γιατ’ είμ’ έλεύθερο πουλί καί μέ παρακαλοΰνε.
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1184 Σάν πρασινίσουν τά βουνά καί βγάλ’ ή γής χορτάρι 
τότε καί γώ πουλάκι μου θά σ’ άγαπήσω πάλι.

1185 Τής τριανταφυλλιάς τά φύλλα θά τά κάνω φορεσιά, 
νά τά βάλω νά περάσω, νά σέ κάψω τήν καρδιά.

1186 Τί μέ θωρεΐς και κρύβεσαι, σφαλείς καί μανταλώνεις; 
φτερά νά κάνης νά πετάς, πό μένα δέ γλυτώνεις.

1187 "Ωρα καλή πουλάκι μου, καί στήν άνεμοζάλη, 
τά νιάτα μου νάν’ γερά, άγάπη κάνω κι’ άλλη.·

1188 ‘'Ώρες καίεις τήν καρδιά, ώρες τήν λουλουδίζεις, 
ώρες μέ τά πεισματικά φαρμάκι τήν ποτίζεις.

ΟΡΚΟΙ

1189 "Αν δεις στόν ούρανό νά έχη μαύρο άστρο,
τότες θά σέ άρνηστώ καί γώ περιστεράκι μ’ άσπρο.

1190 ’Άν ίσως καί δέν σ’ άγαπώ νά δόσ’ ό θεός κερά μου, 
τό μαχαίρι πού βαστώ νά μπή. μέσ’ τήν καρδιά μου·

1191 ’Άσπρε μου κρίνε δροσερέ, λουλούδι μυρωδάτο, 
δέν σ’, άπαρνουμαι κι1 άν γενεΐ ό κόσμος άνω κάτου.

1192 Δέν τόν άρνοΰμαι τον σταυρό πού φίλησα τά Φώτα,
δέν σ’ άπαρνουμαι μάτια μου, μήτε υστέρα, μήτε πρώτα.

1193 Εμείς δέ χωριζόμεθα παρά έάν ό θεός θελήσει, 
καί ρίξει σκληρό θάνατο καί μάς άποχωρήσει.

1194 Κομμάτια κι’ άν μέ κάνουνε, φέτες σάν τό κυδώνι. 
δέν σ’ άπαρνουμαι εγώ ποτέ κι’ άς περνούν οί χρόνοι·

1195 Κομμάτια νά μέ κάνουνε ώσάν τήν πεταλούδα, 
δέν σ’ άπαρνοΰμαι γώ ποτέ όμορφη κοπελλοΰδα.

1196 Μαρία λέν’ τήν Παναγιά, Μαρία λέν’ καί σένα,
' άν άρνηστώ τήν Παναγιά, θά άρνηστώ καί σένα.

1197 Μά τόν Ά ϊ  Γιώργη, 
πέρνω σε μέ τήν άγάπη.

1198 Μέ τρίχα άπ’ τά μαλλάκια σου τά μάτια μου νά ράψω, 
θά βάλω όρκο στο θεό, άλλοΰ νά μή κυττάξω.

1199 Μόν’ άν τόν νοΰ μου στερηθώ καί τή ζωή μου χάσω, 
τότες καί γώ πουλάκι μου μέλλω νά σέ ξεχάσω.

1200 Μπαρμπούνι μου θαλασσινό kl’ όλόχρυσό μου ψάρι 
τό αίμά μου νερό θά πιώ, άλλος νά μή σέ πάρη.

1201 "Ολος ό κόσμος κι’ άν τό πει κι’ ό βασιλές όρίσει, 
ούτε δεσποτικός άφορισμός ποτέ θά μάς χωρίσει.
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1202 Ό ουρανός κι’ άν κατεβεΐ καί ή γής άν πάγ’ έπάνω, 
δέν σ’ άπαρνουμαι μάτια μου, έξόν κι’ άν άττοθάνω ..

1203 'Όρκο έκανα στην Παναγιά, πια νάμή τραγουδήσω, 
γιατί άλλη μια τραγούδησα κ’ έπεσα να πεθάνω.

1204 ‘Όσα φτερά καί πούπουλα έχει τό περιστέρι, 
τόσα κομμάτια θά γενώ άν δέ σέ κάνω ταίρι.

1205 Ρόδο καί τριαντάφυλλο, σαν του Μσ'ίοϋ τά κάλλη 
έσένα πρώτ’ άγάπησα, δέν θ’ άγαιτήσω άλλη.

120(3 Σαν άποθάνω πριν σέ δώ ή γής νά μη μέλυώση, 
σαβανωμένο τό κορμί θάρτεϊ νά σ’ άνταμώση.

1207 Τό μαχαίρι πού βαστώ στα πέντε δάχτυλά μου,
άν ϊσως καί δέν σ’ αγαπώ νά μπή στα σωθικά μου.

1208 Τό λέγω τιμημένα σ' όρκίζουμαι σταθερά, 
πώς κλαίγω μέρα νύχτα, για σένα θλιβερά.

1209 "Ωρα καλή πουλάκι μου, καί δώ μήν έχεις έννοια, 
καί γώ άλλονε δέν άγαπώ, μόν’ τό θεό καί σένα.

ΚΑΤΑΡΕΣ

1210 ’Ανάθεμα εις τις γονιοί καί στούς προξενητάδες, 
δπου παντρεύουν τις μικρές κι’ άφίνουν τις μεγάλες.

1211 ’Ανάθεμα τή μάννα σου, τή σκύλλα τήν Όβρέσα, 
πού δέ σ’ άφίνει νά σέ δώ, μόνε σέ κρύβει μέσα.

1212 ’Αναστενάζω βγαίν’ άχνάς, μέσα βράζ’ ό πόνος 
καί οποίος μας έξεχώρισε νά μή τόν βρή ό χρόνος.

1213 "Αν δέ σέ κάμω νά γενής σάν μία ότρά χ) μετάξι, 
δσα κι’ άν έχ’ ή μάννα σου στούς άγιους νά τά τάξη.

1214 "Αν ’ίσως καί μέ άρνηθεΐς καί πας καί μαρτυρήσεις» 
τά ρουχαλάκια πού φορείς, νά μή τά κατελύσης.

1215 Άπέθανέ τους Παναγιά μου, τούς κακούς,καί σκέπασέ τους χώμα 
νά φύγουν άπ’ τά μάτια μου νά μή τούς βλέπω άκόμα.

1216 Βρέξε, Χριστέ μ’,υδράργυρο, νά πιουν νά βουβαθοΟνε, 
οί γλώσσες καί τά στόματα πού μάς καταλαλοΟνε.

1217 Ή άγάπτ) είναι άπ’ άρχής κι’ άπό τήν πρώτη πλάση 
. κι’ δποιος τήν έπερίπαιξε νά μή τήν άπολαύση.

1218 Καινούργια αγάπη έκαμες μέ γειά σου καί χαρά σου 
καί τήν παληά νά θυμηθής νά καίετ’ ή καρδιά σου·

1) Κλωστή.
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1219 Κρίνος πού μάς έχώρισε καί έγινε αίτια,
νά τυφλαθοΟν τά μάτια του, τον κόσμο νά μή βλέπη·

1220 Κείνος πούμας έχώρισε, νά κοίτεται μεσ’ τό στρώμα
νά βγαίν’ άφρός άπ’ τήν καρδιά καί αίμα άπ’ τό στόμα.

1221 Κείνος πού μάς έχώρισε καί έγινε αίτια,
νά βγαίνουν άπ’ τό στόμα του, δλ’ έχιδνες καί φίδια.

1222 Κείνος ποΟ μάς έχώρισε έμας τά δυο πουλί μ ου,
νά φέρουν τά κομμάτια του, οί σκύλοι στήν αύλή μου.

1223 Κυπαρισσάκι μ’ άψηλό, μέ τό σταυρό στή μέση, 
δποιος μέ πει νά σ’ άονηθώ ή γλώσσά του νά πέση.

1224 Μ’ άρνήθηκες πού ν’ άρνηθης έκκλησιές καί μοναστήρια 
καί νά σέ βάψ’ ή μάννα σου μαΟρα τά παναθύρια,

1225 Μ’ άρνήθηκες πού ν’ άρνησθής τή μάννα πού σ’ έγέννα, 
τό γάλα πού σέ έθρεψε νά τό ξεράσης αιμα.

1226 Μ’ άρνήθηκες πού ν’ άρνησθής, μάννα νά μή γνωρίσης 
καί τά ροΟχα πού φορείς νά μή τά κατελύσης·. .

1227 Μ’ άρνήθηκες πού ν’ άρνηθης τήν πίστη τή ρωμα ίκια, 
πού νά πεθάνης Τούρκισσα καί νά ταφής έβραΐκα.

1228 Μ’ άρνήθηκες θά σ’ άρνησθώ, σάν τό κερί νά λυώνης 
καί μέσα στήν Καρδίτσα μου ψυχή νά παραδώνης.

1229 Μ’ έκαψες τήν Καρδίτσα μου καί είν’ ζεματισμένη, 
έτσι νά καίγεσαι καί σύ π’ άναθεματισμένη,

1230 Μέ τρέλλανες, νά τρελλαθής, άντρα νά μή γνωρίσης 
καί τά προικιά πού πολεμάς, έρημα νά τ’ άψίσης.

1231 "Ο π’ άγαπά καί άρνησθεΐ, δός του θεέ μου δός του, 
τρεις μαχαιριές π’ όπίσω του, νά ξετρυπώσ' έμπρός του.

1232 "Οποια ’γαπά διπλόσωπα, δός της θεέ μου, δός της, 
πληγή μέσ’ τήν καρδιά, νά μή βρεθή γιατρός της.

1233 "Οποιος μάς έξεχώρισε, λαμπρότατη τρυγόνα, 
νά τον κυττάζη ό γιατρός νά ζή μέ τήν βελόνα.

1234 ‘Όσ’ άστρα είναι στον ούρανό, τόσα παιδιά νά κάνης, 
τόσες φορές νά παντρευτής καί χήρα νά πεθάνης.

1235 Ποιος κάνει άνακατώματα στήν έδική μ’ άγάπη,
νά̂  είναι μήνες στο γιατρό καί χρόνια τό κρεββάτι.

1236 Ποιος σέ είπε πώς δέν σ’ άγαπώ, καί ποιο πληγωμένο στόμα; 
μήνες νά κάμη στούς γιατρούς, καί χρόνια εις τό στρώμα.

1237 Σκάσε καρδιά μου καί βγάλε φίδια φαρμακεμένα, 
νά φαρμακώσης τούς έχθρούς πού λέν’ κακό γιά μένα.

1238 Τ’ άναστενάγματα μου χελάλι δέν τά κάνω, 
φίδια νά γίνουν νά σέ φάν, στον κόσμο τον έπάνω.



1239 Τής μαύρης κότας τά φτερά στή Υή νά μαδιστούνε 
καί τής κακιάς γειτόνισσας τά μάτια της νά βγούνε.

1240 Τό κρίμα νάχ’ ή μάννα σου καί τ’ άδικο οΐ γειτόνοι 
και τον άφορισμό ό παπάς (τού δέ μάς στεφανώνει.

1241 Τό κυπαρίσσι τ’ άψηλό έχει σταυρό στή μέση; 
έκεΐνος πού μάς χώρισε, ή γλώσσά του νά πέση.

1242 Τό κυπαρίσσι τ’ άψηλό, έχει σταυρό στή μέση, 
δκοιοςμέ είπε νά σ’ άρνηστώ, ή γλώσσα του νά πέση

1243 Φωτιά νά πέση νά καή τής χήρας τό καλύβι, 
πού έχει μιά κόρη έμορφη καί δεν μάς τήν έδίνει.
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ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ

292 *) Καστανιές

1 τΗλθε ή ώρα ή καλή καί ή εύλογημένη,
νά είν ’ οί πόρτες άνοιχτές κ’ ή προίκα άπλωμένη.

Ή χαρά άρχιζε τήν Πέμπτη, ό γαμπρός έστελνε στή νύφη τά 
δώρα μέ σήν μεγαλείτερή τ’ άδελφή ή μέ μιά συγγενικιά γυναίκα 
καί τήν Παρασκευή γίνονταν τό Προικοκάλεσμα. Ό γαμπρός έστελ
νε στο σττίτι τής νύφης τά παιχνίδια κ’ οί πόρτες τού σπιτιού ήτανε 
άνοιχτές, τά κορίτσια στόλιζαν τήν προίκα καί σεντόνιαζαν τά 
παπλώματα.

2 Φέρτε βελόνι κίτρινο καί μακαρά κινκάτο,
νά σεντονιάσμε τό πάπλωμα γιατ’ είναι νυφικάτο.

3 ’Έβγα τής νύφης πεθερά καί του γαμπρού ή μάννα, 
νά δγής τήν προίκα πδρχεται μέ δλη τήν άρμάδα.

Σαββάτο πρωί τά κορίτσια έλουζαν τή νύφη μέ τό σαπούνι πού 
έστειλ’ ό γαμπρός.

4 Φέρτε νερό π’ τόν Δούναβη, σαπούνι άπ’ τήν Κρήτη, 
νά λούσουμε τό νιόγαμπρο μαζύτσα μέ τή νύφη,

"Αμα βράδιαζε πήγαιναν τά παλληκάρια μέ τή μουσική νά 
πάρνε τόν σύντεκνο καί θά περνούσανε άπό τό καφενείο νά πόρνε 
τόν μπερμπέρη’) γιά νά ξουραρίσνε τόν γαμπρό. Ό μπερμπέρης

*) «Θρακικά» 1934 σ. 312—343.—1) Κουρέα,
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ξουράφιζε τόν γαμπρό καί τά παλληκάρια τραγουδούσανε ατό γύρο.
5 Φέρτε σαπούνι κρητικό καί φιλντισένιο χτένι,

νά ξουραφίσμε τόν γαμπρό κ’ ή νύφη μας προσμένει.
6 Μπερμπέρη μ\ στα ξουράφια σου τ’ άηδόνια κατοικούνε, 

πού μπερμπερίζεις τόν γαμπρό καί γλυκοκελαϊδούνε.
7' Μπερμπέρη μ’, τά ξουράφια σου καλά νά τ’άρματώσης, 

θά ξουραφίσεις τόν γαμπρό νά μή τόν αίματώσης.
8 Μπερμπέρη μ’, τά ξουράφια σου νά τά μαλαματώσης, 

ξουρίζοντας τόν κΰρ γαμπρό νέ μή τόν αίματώσης.
9 Άνεσκομπόθτσε φράγκικα καί κάτσε εύγενάτα, 

κάτσε στ’ άργυρό σινί καί μέτρα τά φλουράκια.
10 Σέ σένα πρέπει νά πατής σέ ζυγιασμένο χώμα, 

νά σειέται νά λυγίζεται τό άμορφό σου σώμα.
11 Ψιλέ λιγνέ μου τσελεμπή, τής Πόλης παλληκάρι, 

λάμπουν τά ματόφρυδα σ’ σάν ήλιος σάν φεγγάρι.
"Αν ό γαμπρός ήταν μοναχογιός :

12 Ζεμποΰλίμου σκούρο μαβί μέσα στά λουλουδάκια, 
μοναχογιός ξεχωριστός μέσ’ στά παλληκαράκια.

Τό Σαββάτο άφοΰ τρώγανε τό βραδυνό, ό γαμπρός μέσα σέ 
κούπα έστελνε τόν κινά στη νύφη. νΕνα κορίτσι πού ζοΟσε ό πατέ
ρας κ’ ή μητέρα τ’ άφου τόν δούλευε καλά μέ τό χέρι τόν έβαζε μέσα 
στό τάσι καί βαστώντας τό τάσι έσερνε τό χορό καί τραγουδούσε :

13 Δόσε μου μάννα μ’ την εύχή σ’ τώρα στά κνιάσματά μου
καί νά φχηθής καί τόν γαμπρό πού θά σταθή κοντά μου.

14 Βγάλε τό δαχτυλίδι σου καί είναι διαμαντένιο 
καί μάλαξε καί τόν κινά σέ τάσι άσημένιο.

15 Βάλε κινά στά χέρια σου, στά πέντε δάχτυλά σου,
νά πάρης καί τόν τσελεμπή μέσα στ’ άρχοντικά σου.

Κυριακή, ή τελευταία μέρα τής νύφης στό πατρικό σπίτι, κά- 
θουνταν παραπονεμένη πού θά χώριζε πό τις γονιοί της καί τ’ άδέλ- 
φια, οί φιληνάδες καί κείνες λυπημένες τήν βαστούσανε συντροφιά· 
Τό μεσημέρι άφοΰ έτρωγαν, άλλαζαν τή νύφη καί τραγουδούσαν;

16 ’Αλλάζουνε τήν νιόνυφη, τής βάλουν τά χρυσά της, 
τήν καμαρών’ ή μάννα της καί τά πεθερικά της.

17 ’Άσπρα ’ναι τά ρούχα πού φορείς άσπρη κ’ ή φορεσιά σου, 
άσπρα λουλούδια πέφτουνε άπ’ τήν περπατησιά σου.

18 Νύφη μου, τό φουστάνι σου άγγέλοι σέ τό ράψαν 
καί στήν δεξιά σου τήν πλευρά τό άνομα σου γράψαν.

19 Πώς πρέπουν τά τριαντάφυλλα μεσ’ τήν χρυσή τήν κούπα, 
έτσι πρέπ’ κ’ ή νύφη μας στά νυφικά της ρούχα.

Τ ρ α γ ο ύ δ ια  τής χα ρά ς
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20 ’Έχεις μαλλιά τετράξανθα, στις πλάτες σου ριχμένα, 
σέ τά χτενίζουν άγγελοι μέ διαμαντένια χτένα.

21 ’Έχεις μαλλιά μαλάματα καί φρύδια μενεξέδες,
γιά σένα κόρη μ’, κελα'ίόοΰν τ’άηδόνια στούς μπαξέδες.

22 ’Έχεις μαλλιά σά θάλασσα καί μπόι σάν τό κΟμα,
καί πρόσωπο σάν Παναγιά πού ’ναι μπρός στ’ "Αγιο βήμα.

23 ’Έχεις ώραΐα μάτια κι’ όλόχρυσα μαλλιά, 
καμάρι τοΟ χωριού μας, πρώτη στή γειτονιά.

24 Νύφη μου, καλορίζικη άπ’ δλες τις νυφάδες, 
πού σέ καλομοιράνανε οί δώδεκα Μοιράδες;

25 Νύφη μου τά μαλλάκια σου στις πλάτες σου ριχμένα, 
άγγέλοι τά χτενίζουνε μέ διαμαντένια χτένα.

26 Ξανθα μαλλιά καί ξέπλεχτα στις πλάτες σου ριχμένα, 
άγγέλοι σέ τά χτενίζουνε, μέ διαμαντένια χτένα.

27 Ταμπακιέρα τού βασιλέ, είνε τούτ’ ή κόρη, 
μήδ’ άνεμος τήν φύσηξε μηδ’ ήλιος τήν έθώρει.

28 Σαράντα πλεξουδούσα μου1) ποιός κάθτε καί σέ πλέχει; 
ποιος έχει νου καί λογισμό τραγούδια νά σέ λέγη ;

293
Ή νύφη σηκώνουνταν, έκαμνε μετάνοια, φιλούσε τό χέρι τής 

μητέρας, τού πατέρα, τού θειοΰ, τής θείας κι’ δλοι τις ήλικιωμένοι 
μέ τήν άράδα, φιλούσε τ’ αδέλφια καί τις φιληνάδες.

Προσκύνα νύφη, φίλησε τής μάννας σου τό χέρι, 
γιά νά σέ δόση.τήν ευχή, νά ζήσης μέ τό ταίρι.
Στή πόρτα τς δέ ματάρχεσαι, στή πόρτα τς δέ πατάεις 
κι’ άν έρχεσαι καμμιά φορά θά βιάζεσαι νά φύγης.

29 Κάνε μετάνοια, φίλησε τής μάννας σου τό χέρι, 
γιά νά σέ δόση τήν ευχή νά πά νά κάνης ταίρι.

30 Κάνε μετάνοια, φίλησε τής μάννας σου τό χέρι, 
γιατί θά πας στήν έκκλησιά νά πά νά κάνης ταίρι.

31 Τό δέντρο πού ποτίζατε μέσα εις τήν αυλή σας, 
τώρα θά σάς τό πάρουνε καί δόστε τήν εύχή σας.

1) Τά περασμένά χρόνια τά κορίτσια έκαμ'ναν τά μαλλιά τους πολλές 
πλεξούδες* εις τής ’Αρετής τό τραγούδι ή μάννα της τήν ψιλοτσουτσουδίζει= 
τήν πλέχει ψιλές πλεξούδες. Στή Σηλυβριά τά Τουρκάκια έκαμναν τά μαλλιά 
τους πολλές, ψιλές πλεξούδες έδεναν κάτω στις "άκρες τή μιά πλεξούδα μέ 
τήν άλλη μέ ένα κορδόνι, έβαζαν κ’ ένα γαλάζιο-χάντρο γιά τό μάτι. ’Από 
πάνω συνήθως ψοροΰσαν χρωματιστό ψακιόλι.
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" Αν ή νύφη δέν είχε μητέρα :

32 Νά τδξερε ή μάννα σου πώς γ ίνε ι’ ή χαρά σου
νά πεταχτή π’τά μνήματα νά φιλήσ’ τα στέφανό σου.

33 Σήμερις γίνεται χαρά, σηκώνεται σημαία, 
ή νύφη δπου γίνεται, είναι δίχως μητέρα.

"Αν δέν είχε και πάτερα ;

34 ”Αχ όρφανοθρεμμένη μου, πό μάννα κι’ άπό κύρη, 
σαν το καράβι στο γιαλό χωρίς καραβοκύρη.

35 Σήμερα έσυργιάνιζα μέσα στο μπεζεστένι, 
έμαθα πώς παντρεύεται μιά όρφανοθρεμμένη.

"Αν εΐ·χε στήν ξενιτειά άδελφό:

36 "Αιντε νά πήτε του παπά, V  άργήση νά βλογήση, 
γιά νάρθη τ’ άδελφάκι της, στεφάνι νά φιλήση.

37 Ή νύφη πια παράτησε καί τήν λεβεντοσύνη 
καί περπατεΐ περίλυπη μέ τήν ταπεινοσύνη.

38 Κίνησε δένδρο, κίνησε, κίνησε κυπαρίσσι, 
κίνησε δάφνη φουντωτή καί κρυσταλένια βρύση.

39 Νύφη μου, ποιος έστόλισε, αύτό τό νυφοστόλι,
ή Παναγία κι’ ό Χριστός κ5 οί δώδεκ’ Άποστόλοι;

40 'Όσα πούπουλα κι’ άν έχει εις τής νύφης τήν αύλή, 
δσα άστρα κι’ άν έβλέπει, τόσες λίρες νά πατή.

41 Σήμερις μαύρος ούρανός, σήμερις μαύρη μέρα, 
σήμερις άποχωρίζεται ή κόρ’ άπ’ τή μητέρα.

42 Σήμερις γίνεται χαρά, γίνεται πανηγύρι, 
σήμερις άποχωρίζεται ή κόρ’ άπό τον κύρη.

43 Άγγελοκαμωμένη μου ποιος σ’ έδοκε τη χάρη, 
ποιός άγιος σέ ζωγράφισε νά τόν έστείλω λάδι; .

294

Οί φιληνάδες έβαζαν στή νύφη τόν άέρα 1) καί τήν κιρλάντα, ή 
συντέκνη έτοίμαζε τά τέλια"’), τά ντύλιζε στο μεγάλο γλυτήρι κ’ έ- 
καμνε τρεις θελειές, τις έκοφτε κ’ έκαμνε τρία μεγάλα ζγαρδιά, τά-

1) Πέπλο 2) Τρές. Τό στόλισμα τής νύφης μέ τρές τολεγαν τέλιαομα 
καί τράνωμα.
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βάζε στή φουρκέτα κι’ αν είχε κορίτσι, αύτό τά σκάλωνε στής νύφης 
τό κεφάλι καί τραγουδούσανε:

Τό ταίρι σ’, αξιώθηκε νά κάνης τή χαρά σου, 
σύρμα καί τέλι σ’ έστειλε νά πλέξης τά μαλλιά σου.

Τά μαλλιά σ’ είναι μετάξι 
καί πλέκονται με τάξη.

Φέρτε χτένια συντεφένια, τέλεια μαλαματένια, 
νά πλέξουμε την πέρδικα, πού θά διαβει στά ξένα.

Στά ξένα καί στά μακρυά 
καί στοΟ γαμπρού τά χέρια.

ΤΗλθε ό τίμιος καιρός καί βλογημένη ώρα, 
νά σμίξη τό γαρούφαλο, με την χρυσή την βιόλα.

Βιόλα μου βαρακωμένη 
καί στά άνθη στολισμένη.

Σήμερ’ έσυργιάνιζα μέσα στο περιβόλι, 
έμαθα πού παντρεύεται τού βασιλέ ή κόρη.

Βασιλέ βασιλοπούλα 
καί μεγάλ5 άρχοντοποΰλα.

Σήμερα πέντε ποταμοί, εΐναι σταματημένοι, 
κ’ ή νύφ' άπό τ’ άδέλφια της εΐν3 άποχωρισμένη. 

Νυφοπούλα νά γεράσης 
καί νά μήν άναστενάξης. 44 45

44 Τώρα γαμπρός στολίζεται καί βάνει τά χρυσά του 
καί πάγει νά πάρ5 τή'ν πέρδικα μέσα στήν άγκαλιά του,

45 Λάμπει ό ήλιος λάμπει, λάμπουν τά κάλλη σου, 
λάμπουν καί τά τέλια πάνω στο κεφάλι σου.

295
Τά παλληκάρια μέ τά παιχνίδια έπερναν τον σύντεκνο γίά ν’ 

άλλάξνέ τον γαμπρό. Ό γαμπρός πατούσε μέσα στο σιδεροσίνι ^ 
δπου ήτανε ριχμένα ρύζι, σταπίδες καί φουντούκια.

Τά παλληκάρια τραγουδούσαν καί τον άλλαζαν:
‘Όλ’ οΐ λιγνοί άλλάξανε κι’ δλοι λαμπροφόρεσαν, 
μά γώ λιγνός δέν άλλαξα, δέν έλαμπροφόρεσα.
Μόν’ μιά Λαμπρή, μιά Κυριακή, μιά πίσημη ήμέρα, 
πέρνω τά ρουχαλάκια μου καί στον λουτρό πηγαίνω.

1) Μεγάλο χάλκιν ο ταψί μέ χεϊλος στενό ώς ένα μικρό δάκτυλο.
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5 Βρίσκω τον λουτρό σβυστό, τΙς γούρνες στερεμένες, 
φυσώ κι* άνάβω τον λουτρό, κλαίω γεμίζω γούρνες, 
λούγομαι σφουγκίζομαι, χτενίζομαι κι' δξω βγαίνω.
Δεξιά κάμαρα τού λουτρού κάθτε πανώρια κόρη, 
νά τήν μιλήσω ντρέπουμαι, νά τής τό πώ φοβούμαι.

10 Νά τήν είπώ γαροφαλιά καί κείνη κόμπους έχει, 
νά τήν είπώ τριανταφυλλιά καί κείνη άγκάθια έχει, 
νά τήν είπώ χρυσό πουλί καί κειό’) πέτα καί φεύγει 
νά τήν είπώ άστρο τ’ ούρανου καί κείνο βασιλεύει.

ΣτοΟ γαμπρού ήταν έτοιμοι, ό κουμπάρος μέ τούς καλεσμένους 
πήγαιναν νά πάρνε τόν παπά μέ τή μουσική καί νά πάνε στοΟ γαμ
πρού, άπό κεΐ ξεκινούσανε νά πάρνε τή νύφη, γιά νά πάνε στήν 
έκκλησία γιά τή στεφάνωση.

Μπροστά ή μουσική, τό σινί τού κουμπάρου μέ τις λαμπάδες, τά 
στέφανα, τό στεφανοπάνι3) άνοιγμένο νά κρέμουνται οί άκρες' ό 
σύντεκνος βαστούσε τόν γαμπρό, στο πλάγι ό πατέρας, ή μητέρα, ή 
συντέκνισσα, τ’ άδέλφια, οί συγγενείς καί πίσω δλο τό ψύχι, μπρος 
οί άντρες καί πίσω οί γυναίκες.

'Όλοι στέκουνταν στήν αυλή, τά παιχνίδια έπαιζαν λυπητερά 
τόν σκοπό τής νύφης : ’Απάνω άνέβαινε ό γαμπρός μέ τόν σύντεκνο, 
τήν συντέκνισσα. Δυο συγγενικά κορίτσια, τήν έπιαναν κάτ’ όπ’ τις 
μασχάλες καί τήν κατέβαζαν :

46 Άφίνεις τή μητέρα σου, τήν παραπονεμένη,
σάν έκκλησιά άλειτούργητη, σά χώρα βουλιασμένη.

, 47 Γαμπρέ μου, σέ παρακαλώ μιά χάρη θά μάς κάνεις,
τό άνθος πού σέ δόσαμε, νά μή μάς τό μαράνεις.

48 Γαμπρέ μου, σέ παρακαλώ, μιά χάρη νά μέ κάνης, 
ποτές τήν θυγατέρα μου νά μή τήνε ψυχράνης.

49 'Ώρα καλή σου πέρδικα, καί στου Χριστού τήν ώρα 
καί νά γεμίση ή στράτα σου γαρούφαλα καί ρόδα.

50 Τό δένδρο πού σέ φέρνουμε γαμπρέ μου στήν αυλή σου, 
ροδόστομο τό πότιζα νά τδχης σ’ δλη τή ζωή σου

Κάτω τήν·νύφη έπιανε ό άδελφός της, γιά δυό συγγενικά παλλη- 
κάρια κι’ άμα βγαίνανε άπ’ τήν ξώπορτα τήν γυρνούσανε ν’ άποχαι- 
ρετήσ’ τό πατρικό σπίτι, ’Έσκυβ’ ή νύφη τό κεφάλι καί στέκουνταν, 1

1) Κείνο.—2) Τό ύφασμα γιά φόρεμα πού έδινε ό κουμπάρος γιά τή νύφη,



ό πατέρας πό τό παράθυρο την λόχνιαζε ^ μέ ρύζι, μέ παράδες καί 
την άσήμωνε.

51 Στην πόρτα δπου σταθείς καλά νά πρπσκυνήσης, 
νά σφίξης τήν καρδοΰλά σου νά μη λιγοθυμήσης.

52 Σ ’ άφίνω γειά σπιτάκι μου, γιατ’ ό γαμπρός παντέχει, 
παρηγόρα τη μάννα μου, κι’ άλλο κορίτσ’ δέν έχει.

53 Φέξε φεγγαράκι μου κι’ άστρα μου σταθήτε, 
νά πάρουμε τη νύφη μας κ’ υστέρα περπατήτε.

54 ’Έλα Χριστέ καί Παναγιά μέ δώδεκα Άποστόλοι, 
έλάτε νά βλογήσετε αυτό τό νυφοστόλι.

55 Σύ είσαι νυφοπουλα μου, του ΓεναριοΟ ζεμπούλι, 
όπού κοιμάσαι καί ξυπνάς, πάντα μέ τό τραγούδι.

56 Τό περιστέρι μίσεψε άπό τήν γειτονιά του,
καί πάγει σ’ άλλο μαχαλά, νά στήση τη φωλιά του.

57 Ή μάννα πού σέ γέννησε είχε περίσσια χάρη, 
συνέρσε τον ούρανό καί σ’ έκαμε φεγγάρι.

‘Όταν έφθαναν στην πόρτα τής εκκλησίας τά παιχνίδια σώ- 
παιναν.

Ό  παπάς μέ ψαλμουδιές, ψάλνοντας τό «’Άξιον έστί μακαρίζειν 
σε τήν Θεοτόκον», έπερνε πρώτα τον γαμπρό άπό τό χέρι καί τον 
έβαζε νά σταθή μέσα στον χορό, μετά, έπερνε τή νύφη νά τήν έβα
ζε πλάγι στον γαμπρό κι’ ό κόσμος γέμιζε τήν έκκλησία. Στά στε
φανώματα ή συντέκνη έρριχνε στους ώμους *τοΰ γαμπρού καί τής νύ
φης τό στεφανοπάνι.

Μόλις τελείωναν τά στεφανώματα τά παλληκάρια έρριχναν 
τουφεκιές έξω πό τήν έκκλησία, κ’ ή μουσική άρχίνιζε νά προχωρή 
σιγά σιγά.

"Οταν έφθαναν στο σπίτι τού γαμπρού:
58 Ανοιχτέ πόρτα του γαμπρού, πόρτα τής μαυρομάτας, 

νάμπ’ ό γαμπρός μέ τσόχινα κ’ ή νύφη μέ κνικάτα.
59 Άπό ευγενικοί γονιοί καί τιμημένη γέννα, 

διαλέξαμε καί πήραμε, κοντσέ άπό τή Βιέννα.
60 ’Άσπρο σταφύλι ραζακί καί κόκκινο κεράσι, 

τ’ άντρόγυνο πού έγινε, νά ζήση νά γεράση.
61 ’Έμορφα πού ταιριάσατε, τά δυό σας ένα μπόϊ, 

σάν τά κυπαρισσόδεντρα πουναι στο περιβόλι. 1
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1) Ραίνει.
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Ot συγγενείς του γαμπρού πείραζαν τούς συμπεθέρους πού τούς 
πήραν τή νύφη.

Τον πατέρα τής νύφης, την μητέρα, τ’ άδέλφια, τούς συγγενείς 
κι’ όλο τό νυφοστόλι, τούς καλεσμένους άπό τό μέρος τής νύφης τούς 
κερνούσανε, με τά παιχνίδια τούς πήγαιναν στο σπίτι τους καί δεν 
ξαναπήγαιναν στή χαρά.

Ή συντέκνη σήκωνε τή νύφη νά χορέψνε τό χορό τής νύφης. 
Ή νύφη ’έσερνε τον συρτό καί τήν έπιαναν κοπέλλες καί κορίτσια.

63 Ελάτε πιάστε τον χορό δλες οί παντρεμμένες 
καί τό κατόπ’ οί λεύθερες καί άρραβωνιασμένες.

64 Έγύρισα ’Ανατολή, έγύρισα καί Δύση,
δέν είδανε τά μάτια μου τέτοια ωραία νύφη.

65 Γαλάζια πέτρα τού γιαλού καί διαμαντένια δόξα, 
καντήλα τής μητρόπολης είναι ή νύφ’ άπόψα.

66 Κουμπάρα, πού στεφάνωσες με τήν πολλή χαρά, 
νά σ’άξιώση ό θεός νασαι καί στά παιδιά.

67 Νύφη μου καλορίζικη, νύφη μου, νά γεράσης, 
νύφη μου, μέ τον νέο σου ωραία νά περάσης.

68 Νύφη μου καλορίζικη ποιος σ’· έδοσε τήν χάρη, 
που τδβρες καί τό διάλεξες αύτό τό παλληκάρι;

69 Νύφη μου καλορίζικη, χαρά στο ριζικό σου,
πού πήρες τέτοιον άγγελο εις τό προσκέφαλό σου.

70 Νύφη μου καλορίζικη νά ζήσης νά γεράσης 
καί τού ’Αβραάμ τά καλά έσύ νά τ’ άπολαύσης.

71 'Όσες χαρές κι’ αν έτρεξα δέν είδα τέτοια νύφη,
Ίιόχει τον ήλιο πρόσωπο καί τό φεγγάρι στήθη.

72 Ποιος ήταν ό προξενητής πού νέβηκε τή σκάλα, 
καί διάλεξε καί έπεψε τήν κόρη τή σουλτάνα,

73 Βασίλισσα νά ήσουνε δέ θάχες τέτοια χάρι, 
νασαι άνθος των κοριτσιών τής γειτονιάς καμάρι.

74 Σ ’ δσους γάμους κι’ άν έπήγα τέτοια νύφη δέν τήν είδα, 
νάχη κούτελο φεγγάρι καί λαιμό μαργαριτάρι.

75 Σύ είσαι νυφοπούλά μου, κορώνα του λεβάντη, 
άφρός του μαργαριταριού κΓ άτίμητο διαμάντι.

76 Τής νύφης πρέπει γιασεμί καί τού κουμπάρου βιόλα 
καί τού γαμπρού γαρουφαλιά γιατί μυρίζει άπ’ δλα.

"Αν ή νύφη ήτανε μοναχοκόρη :

77 Χόρεψε χαύδεμένη μου, μαλαματένια βούλα, 
νά σέ χαρή ή μάννα σου πού σ’ έχει μοναχούλα.

12
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78 Γαλάζια πέτρα του γιαλού κΓ όλόχρυσή μου βούλα, 
νά σέ χαρή ή μητέρα σου πού σ’ έχει μοναχούλα.

79 Πράσινη πέτρα του γιαλού μέ άσημένια βούλα, 
νά σέ χάρη ό πατέρας σου πού σ’ έχει μοναχούλα.

296
Ό χορός άναφτε, ό συρτός γυρνοΰσε στον πεταχτό χασάπικο 

καί πάσα έπεφταν στούς παιχνιδιάτορες.
1 ’Έχεις δυο μάτια σάν έλιές 

είναι γιομάτο μαργιολιές, 10 
’Έχεις δυο ματάκια μαύρα 
πού νά τάχάνες νά ταυρα,

5 Κλαίγω καί φωνάζω 
καί γιά σέ άναστενάζω.
Σύ σαι ήλιος τής ήμέρας 15 
τής αύγής κρύος άέρας.

Σύ σαι ήλιος καί πυρώνεις 
κι’ δλες τις καρδιές λαβώνεις. 
Τά μαλλιά σ’, είναι πλεγμένα 
καί στο σύρμα ντυλιγμένα.
Τό ερωτικόν σου βλέμμα 
μ’ έκανε νά φτύνω αίμα.
Τό έρωτικόν σου πάσο
θά μέ κάν’ τον νοΰ μ’ νά χάσω.

Ό  σύντεκνος σήκωνε τον γαμπρό, σηκώνουνταν καί τά παλλη- 
κάρια κΓ ό γαμπρός έσερνε τον χορό.

80 Χορεύουμε τόν κύρ γαμπρό, μέ δόξα μέ καμάρι,
νά τόν χαρουνε οί γονιοί, κ’ ή νιά πού θά τόν πάρει.

81 Γαμπρέ μου καλορίζικε, νά ζής καί νά γεράσης, 
τήν νέα πού άπόλαψες καλά νά έπεράσης.

82 Γαμπρέ μου, του μόσχου τό κλαδί καί τής έλιάς τό φύλλο 
έσύ ήσουν πού γεννήθηκες άντάμα μέ τόν ήλιο.

83 Έσ’ είσαι πύργος μέ γυαλιά, καθρέπτης μέ συντέφια, 
έσύ είσαι ό καλλίτερος άπ’ δλα σου τ’ άδέλφια.

84 Ζεμπουλί μου, μαβί, μέσα στά λουλουδάκια, 
μοναχογιός ξεχωριστός μέσα στά παλληκαράκια.

85 ’Αετέ μου χρυσοπράσινε μέ άσημένιες πλάτες,
- δταν περνάς λεβέντη μου λαμποκοπούν οί στράτες.

86 Σάν κυπαρίσσι νά σταθής, σάν δέντρο νά ριζώσης, 
σάν έκκλησιά δεσποτική έτσι νά στερεώσης.

‘Όταν χόρευε ό γαμπρός κ’ ή νύφη:

87 ’Άφσε τό μαντηλάκι καί πιάσ’ τό χέρι της 
κι’ ό κόσμος τό γνωρίζει, πού ’σαι ταίρι της.

88 Γαμπρός είναι τό μάλαμα καί νύφη τό διαμάντι 
κουμπάρος πού στεφάνωσε ώσάν τόν ήλιο λάμπει.

89 Γαμπρός είναι τό κάτεργο κ’ ή νύφη ή φρεγάδα, 
κουμπάρος καπετάν πασάς, πού σέρνει τήν άρμάδα·
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90 Γαμπρέ, μή λυπηθείς φλουριά καί κάμ’ ένα κλουβάκι 
καί βάλε τήνε νιόνυφη πουναι κοπελλουδάκι.

91 'Ένα τραγούδι θά σε πω, επάνω στο ρεβίθι,
χαρά στά μάτια τού γαμπρού, πού διάλεξε τή νύφη.

92 ’Έμορφα πού ταιριάσατε, τά δυο σας ενα μπόι, 
σάν τά κυπαρισσόδεντρα, πουναι στο περιβόλι.

93 'Η νύφ’ είναι γαρύφαλο, γαμπρός γαρουφαλάκι,
μ’ άλήθεια ή κουμπάρα μας μιά ράμνα ’) γιασεμάκι.

94 Μαλαματένιος άργαλειός, 
νά ζή ή νύφη κι’ ό γαμπρός.

95 'Ως πρέπει τ’ άσπρο τ’ άλογο στό πράσινο χορτάρι, 
έτσι πρέπει κ’ ή νύφη μας είς τού γαμπρού τό πλάγι.

96 Λεβέντης είσαι μάτια μου, λεβέντικα χορεύεις, 
λεβέντικα πατεϊς στη γη καί κορνιαχτό δέ πέρνεις.

• 97 Σήκω γαμπρέ, τό χέρι σου καί κάνε τό σταυρό σου, 
καί παρακάλιε τόν θεό νά ζή τό στέφανό σου.

98 Σύντεκνε, πού στεφάνωσες καί έβαλες στεφάνι, 
νά σ’ άξιώση ό θεός νά βάλης καί τό λάδι.

99 Σύντεκνε, πού στεφάνωσες, τά δύο κυπαρίσσια 
νά σ’ άξιώση ό θεός νάλθής καί στά βαφτίσια.

"Αν ό κουμπάρος ήτανε ελεύθερος :

100 Κουμπάρε, πού στεφώνωσες καί είσαι δίχως ταίρι, 
νά σ’ άξιώση ό θεός νά βρής καί σύ τό ταίρι.

101 Κουμπάρος πού στεφάνωσε τό ταιριακτό ζευγάρι, 
κόρη πλούσια κ’ έμορφη εύχόμαστε νά πάρη.

102 Χορεύει ή νύφη κι’ ό γαμπρός χορεύει τό γαμπροστόλι» 
νά τις άξιώση ό θεός νά παντρευτοϋνε· δλοι.

Σ ’ δλες τις χαρές έπήγα 
τέτοι’ άντρόγυνο δέν είδα, 
νδν’ ή νύφη περιστέρι 
κι’ ό γαμπρός χρυσό ξεφτέρι, 

5 νδναι ή κουμπάρα
σάν όλόχρυση λαμπάδα
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νδν’ ot καλεσμένοι δλοι 
ένας, ένας διαλεγμένοι, 
νδν τά παλληκάρια δλα 

10 σάν τά λεοντάρια,
νδν’ καί τά κορίτσια δλα 
έμορφα σάν κυπαρίσσια.

. 1) Γιασεμιά πολλά περασμένα σέ τσακνάκι.
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Ευχές στη νύφη καί στόν γαμπρό :

103 ’Άς είναι καλορίζικα κι’ ας εΐν ’ καλή ή ώρα,
ή Παναγιά κι’ ό Χριστός, νά είναι μέσ’ τή βλόγα ι),

104 Γαμπρός μοιάζει άετός κ’ ή νύφη περιστέρα,
νά ζήσουν καί νά χαίρονται τή νύχτα καί τή μέρα.

105 'Ένα τραγούδι θέ νά πώ έπάνω στο κεράσι,
τ’ άντρόγυνο πού κάμαμε νά ζήση νά γεράση.

106 Κατέβα Παναγία μου, με τον μονογενή σου,
στ’ άντρόγυνο πού έγινε νά δόσης τήν εύχή σου.

107 Μαλαματένιος άργαλειός καί συρματένια δόξα 
τί όμορφα θά παίξουνε τ’ άντρόγενο άπόψα.

108. Νύφη μου κολορίζικη, νύφη μου, νά γεράσης, 
νύφη μου, μέ τον νέο σου, ωραία νά περάσης.

109 Νά ζήσ’ ή νύφη κΓ ό γαμπρός, νά ζήση κΓ ό κουμπάρος, 
νά ζήσουν οί συμπέθεροι νά κάνουν κΓ άλλους γόμους.

110 Τ ’ άντρόγυνο πού έγινε νά ζήση νά γεράση,
καί ό γαμπρός μας θέλουμε κρασί νά μας κεράση.

111 Τό ταιριαγμέν’ άντρόγυνο θεός νά τό βλογήση 
καί ή κερά ή Παναγιά νά τό πολυχρονίση.

112 'Όσ’ άνθη έχ’ ό Μάϊος καί ό χειμώνας χιόνια 
νδχνε καί οί νιόπαντροι εύτυχισμένα χρόνια.

ΑΓΑΠΗΣ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

298 Φανάρι.
Τ ο υ Τ ιά ν ν ’ ή μάννα

1 ΤοΟ Γιάνν’ ή μάννα ζύμωνε τόν γιό της παξιμάδι, 
τά δάκρυα βάζει θερμό a), μέ μοιρολόγι πλάθει, 
καί μέ τόν άχνό τής καρδιάς, τόν φούρνο της κορώνει. 
«Φούρνο μ’, μή καίεις γρήγρρα, ψωμί μήν άνεβαίνεις,

5 γιά νά φύγνε τά κάτεργα καί ν’ άπομείν’ ό Γιάννης». 
Άκόμ’ ό λόγος βάσταγε καί συνατή της 3) μιλούσε, 
άκούει τήν πόρτα νά κτυπά, τόν Γιάννη πού φωνάζει,
«Δός με μάννα, τά ροΰχά μου, δός με καί τήν εύχή σου»

—Μή πας ύγιέ μου, στά θολά, μή πας στά βουρκωμένα,
10 μόνε νά πας στά καθάρια τά νερά, τά πάρθενα κοράσια.

1)Έύλογία. —2) Τό ζεστό νερό πού ζυμώνε τό ψωμί.—3) Μόνη της,
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Ποιά εΤνε μάννα μ’, τά θολά ; ποιά είν’ τά βουρκωμένα ;
Τής χήρας είναι τά θολά, τής παντρεμένης τά βουρκωμένα 
καί τά καθάρια τά νερά, τά παρθένα κοράσια.
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1 ’Άϊντε παιδί μου στο καλό καί στην καλή τήν ώρα 
καί νά γεμίσ’ ή στράτα σου τριαντάφυλλα καί ρόδα.

2 "Αχ παιδί μ’ άξέχαστο παντοτεινή μ’ έλπίδα, 
άφ δτου πας στά μακρυά, χαρά πια δέν είδα.

3 Βασιλικός κι’ άν μαραθή τήν μυρωδιά τήν έχει
κι’ ό γιόκας μου κι’ άν παντρευτεί τήν έννοια μου τήν έχει.

4 Γιέ μου, δταν πάρω τή γραφή σου κι’ δταν τήν διαβάσω, 
μέσ’ στά φύλλα τής καρδιάς μου θέλω νά τήν φυλάξω.

5 Διαβάτες πού διαβαίνετε, στρατιώτες πού περνάτε, 
μήν είδατε τον γιόκα μου μου, στά έρημα τά ξένα;

6 Κόρη μ’, ή ξενιτειά σε χαίρεται, ή γή σέ καμαρώνει 
κ’ ή μάννα πού γέννησε κλαίει καί δέ μερώνει.

7 Κόρη μου στή ξενιτειά οί ξένοι τί σέ λένε ;
άλλα ματάκια σέ θωρουν καί τά δικά μου κλαΐνε.

8 Μαύρα πουλιά τής θάλασσας πού γλυκοκελαϊδήτε, 
άν δγήτε τό παιδάκι μου λόγια πικρά νά πήτε.

9 Νά στρώσω θέλω τό στρατί δλο μαργαριτάρι, 
για νάλθη τό παιδάκι μου, τ’ δμορφο παλληκάρι.

10 Πήγαινε τό γραμματάκι μου εις τήν καλή τήν ώρα 
καί φίλα τό παιδάκι μου, στά χείλη καί στο στόμα.

11 Φεύγει τό παιδάκι μου, δέν θά ξαναγελάσω
κι’ άπό τήν άκρη του γιαλού, ποτέ δέ θά περάσω.

12 Φύσα Βοριά μου, φύσα, καί κάνε κύματα, 
νά πάνε στο παιδί μου, τά χαιρετήματα.

13 Χελτδονάκια τ’ ούρανου καί σείς περιστεράκια, 
άν δγήτε τό παιδάκι μου, πήτέ το δυό λογάκια.

14 Ψηλά βουνά καί πράσινα καί δέντρα φουντωμένα, 
για φέρτε τό παιδάκι μου, για πάρετε καί μόνα.

15 ‘Ώρα καλή σου γιόκα μου καί νά καλοστρατήσης, 
στή στράτα νά μέ θυμηθής καί πίσω νά γυρίσης.

16 Ώς τρεχουνε τά σύννεφα καί τον καιρό άκολουθουνε, 
τρέχνε καί μένα γιέ μ’ τά μάτια μου δταν σέ θυμηθούνε,

17 "Ω Χάρε, γιά δέν έρχεσαι νά πάρης τή ζωή μου 
καί τί τήν θέλω πια πού έφυγε τό παιδί μου;
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ΑΓΑΠΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

300
1 ’Αγάπες κι’ άγαπητικές χίλιες στην ώρα κάμνω',

ή μάννα μ’ μόν άν άποθάν’ άλλη μάννα δέν κάμνω.
2 ’Ανάθεμα την όρφανιά σαν έβλαψε τόν κόσμο,

καί κάνουν τό κορμάκι μου πράσινο σαν τό δυόσμο.
3 Άπό μικρή όρφάνεψα πό μάννα κι’ άπό κύρη, 

σάν τόν λιανό βασιλικό καί σάν τό καρυοφύλλι.
4 "Αχ πέννα μου περιφανή, χαρτί μου παινεμένο, 

έσύ θα πας σ.τή μάννα μου καί γώ έδώ θά μένω.
5 Αύτά τά έρημα βουνά, γιά μένα γεννήθηκαν,

μέ πήραν τη μαννουλα μου καί δέ με λυπήθηκαν.
6 Βραδυάζει, ξημερώνει, τόν θεό παρακαλώ, 

νά μάθω γιά τόν κύρη μου, νά παρηγορηθώ.
7 Γράμμα, στα χέρια πού θά πας καί πόρτα νά κτυπήσης, 

θά κατεβή ή μάννα μου νά την γλυκοφιλήσης.
8 Γράμμα μου, σχίσε τά βουνά καί πέρασε σάν σφαίρα, 

καί πάνε στόν πατέρα μου καί πές τον καλή μέρα.
9 Γράμμα, στα χέρια πού θά πας νά ξέρης νά μιλήσης 

κΓ άπό τά δύο μάγουλα νά μέ τόνε φιλήσης.
10 Δέ κλαίω τόν άποθαμμό, κορμί ’μαι κι’ άς άναλύσω, 

μόν’ κλαίω τή μαννοΰλά μου, σά που θά καταντήσει.
11 Εύχήσου με μαν,νοΰλά μου, τώρα στο μισεμό μου, 

φκιστήτε με άδελφάκια μου τώρα στο ξενιτεμό μου.
12 Μαύρο καΐκι θά γενώ κι’ άσπρα παννιά θά βάλω 

καί καπετάνιος θά γενώ, πατέρα μου νά σ’ ευρώ.
13 Νάχω τόν ουρανό χαρτί, τήν θάλασσα μελάνη,

νά γράψω στόν πατέρα μου κι’ άκόμα δέ μέ φθάνει.
14 Πήγαινε γραμματάκι μου, τήν πόρτα νά χτυπήσης 

καί σάν άνοίξ’ ή μάννα μου νά τήν γλυκοφιλήσης...
15 Φεύγω καί άποχαιρετώ τή μάννα μου, τήν πολ’ άγαπημένη, 

τά δυό μου πόδια πάνε μπρος κι’ ό νους μου πίσω μένει.
16 Χαρά στή μοίρά σου χαρτί, χαρτί χαριτωμένο,

πού πάς νά δής τή μάννα μου καί γώ έδώ θά μένω.
17 Χαρτί, στά χέρια πού θά πάς, σκύψε νά τά φιλήσης 

κι’ άν σέ ρωτήσουνε γιά μέ, νά ξέρης νά μιλήσης.
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• Τ’ ΑΔΕΛΦΙΑ

' .301
1 Τ’ άδέλψια δταν περπατοϋν ot δρόμοι καμαρώνουν, 

κι’ δταν άποχωρίζονται κλαΐνε καί δέ μερώνουν.
2 Σταθήτε δρη καί βουνά, λαγκάδια καί ποτάμια, 

αύριο άποχωρίζονται τά δόο άδελφάκια.
3 "Οπου δεις δυό κυπαρίσσια καί. στή μέση.μιά μηλιά, 

κει πέρα ’ναι θαμμένα δυό άδέλψια άγκαλιά.

• ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΞΕΝΙΤΕΙΑΣ

302 Ήρακλβίτσα.
Ή μάννα του ξίν ιτεμένου

(Τήξ κβύνιαζ)

Μιά μάννα, μιά κακή μάννα τό γιό της καταριέται.
Διώχνεις με, μάννα μ’ διώχνεις με, καί γώ νά ψύγω θέλω. 
Νάλθή μάννα μ’ τ’ άϊ ΓιωργιοΟ, νά πας στην έκκλησιά, 
νά δής τά παλληκάρια,

5 νά δής τον τόπο μ’ σκοτεινό καί τό στασίδι μ’ άδειο.
Νά πας μάννα μ’ στο δίστρατο άκρογιαλιά νά βλέπης, 
νά βλέπης άντροι νά ρωτάς, γυναίκες νά ξετάζης, 
νά βλέπης τά γκεμιτσόπουλαΧ) νά τά συχνορωτάης,
«Μήν είδατε,μην άκσατε τόν γιό μου τόν Γιωργάκη ;>

10 —Εψές βράδυ τόν είδαμε στης Μπαρμπαριάς τά μέρη, 
ποΰχε τόν άμμο πάπλωμα, τη μαύρη γης μιντέρι2) 
άσπρα πουλιά τόν τρώγανε, μαύρα τόν λογυρίζαν, 
κ.’ ενα χρυσό, καλό πουλί, κάθεται καί τόν κλαίγει.
—Δεν τρώς καί σύ καλό πουλί, άντρειωμένες πλάτες,

15 νά κάνης πήχυ τό φτερό, δυό πιθαμές τό νύχι, 
νά γράψω στις φτεροΰγές σου τρία καλά μαντάτα,

.νά γράψω τρία γράμματα πικρά σάν τό φαρμάκι, 
τδνα νά πάγη στή μάννα μου, τ’ άλλο στην άδελφή μου, 1

1) Λ. Τ. Ναυτόπουλα.—2) Λ. Τ. Είδος ντιβανιοΰ, δχι κινητού. Μιντέρι 
είχαν δλα τά σπίτια, επιανε τήν έμπρός στά παράθυρα πλευρά, ή καί δυό 
πλευρές, καί στά πιό παληά χρόνια καί τρεις πλευρές.
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τό τρίτο τό φαρμακερό νά πάγη στην καλή μου,
20 νά τ’ άναγνώνη ή μάννα μου, νά κλαίη ή άδελψή μου, 

νά τ’ άναγνώνη ή άδελφή μ’, νά κλαίη ή καλή μου, 
νά τ’ άναγνώνη ή καλή μ’, νά κλαίη ό κόσμος δλος».

303 * Καστανιές

Τής κούνιας

Διώχνεις με μάννα μ’, διώχνεις με καί γώ νά πάγω θέλω, 
μέ τά πουλάκια θά διαβώ καί μέ τά χελιδόνια 
καί τά πουλάκια θάλθουνε καί στις φωλιές θά πάνε 
καί γώ μαννέ μ’ δέν θάλθω πιά, τή σκάλα σ’ δέν θ’ άνέβω,

5 Νά έλθη μάννα μ’, τ’ "Αϊ ΓιωργιοΟ, πρώτη χρονιάρα μέρα, 
νά πας μαννέ μ’, στήν έκκλησιά, νά πας νά προσκυνήσης, 
πρώτα νά κόμης τό σταυρό σ’ κ ’ υστέρα νά χαιρετίσης, 
νά δγής τον τόπο μ ’ άδειανό καί τό στασίδι μ’ άδειο' 
τότες μαννέ μ’, νά κλάψης, τότες μαννέ μ ’, νά θυμηθής 

10 τά λόγια πού μ’ έλεγες, τά λόγια πού μέ είπες.
Μάζω μαννέ μ’, τά ρούχά μου καί κάνε τα ένα μπόγο 
καί πάρε τα καί πάνε τα στής έκκλησιάς τήν πόρτα 
κι’ άν μοιάζ'κανείς τό μπό ι μου, βγάλτα μαννέ μ’ καί δός τα 
κι’ άν δέν μέ μοιάζ’ τό μπό'ϊ μου πάρ’ τα καί έλα πίσω.

304 Καστανιές.

Τό παράπονο του ξένου

Δέν σέ θαρρούσα θάλασσα νερό νά κατεβάσης, 
καί σύ νερό κατέβασες τον κόσμο νά χαλάσης, 
κατέβασες καί μιά μηλιά, κι’ άμπέλια φυτεμένα, 
κάνουν σταφύλι ροζακό καί τό κρασί μοσχάτο,

5 τό πίνουν οί άντροι καί μεθούν, γυναίκες καί λογιάζουν, 
τό πίνουν κ’ οί μελαχροινές παιδί γιά νά μή κάνουν.
’Άς τδπινε ή μάννα μου, εμένα νά μή κάνη, 
σάν μ’ έκανε καί μ’ έστειλε στά μακρυά στά ξένα.
Ξένες πλένουν τά ρούχά μου, ξένες τά σαπουνίζουν,

10 άντί νερό βοδόστομο, άντίς σαπούνι μόσχο,
άντί στον ήλιο στέγνωμα, στ’ άστρί καί στό φεγγάρι.

*) Μεσαιωνικά Γράμματα. Τόμος Αος, Τεϋχ. Βο, σελ. 167.
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Τά πλένουν μιά, τά πλένουν δυό, στις τρεις τά στέλνουν πίσω.
. «Πάρε ξενέ μ’ , τά ροΰχά σου, παν' τα στην άδελφή σου, 

νά σέ τά πλύν’ ή μάννα σου καί ή άγαπητική σου».
305

*Η λυγερή.
Πάνε κοπέλλες στό χορό, πάνε στά παναγύρια, 
καί μιά κοπέλλα λυγερή κλαίει κι’ άναστενάζει, 
ή μάννα της τήν έλεγε, γλυκά την κουβεντιάζει. .
«Σήκω ν’ άλλάξης λυγερή, νά βάλης τά καλά σου,

5 κι" άιντε νά σύρης τον χορό, τραγούδια ν’ άραδιάσης.» 
—Δεν θέλω γώ μάννα μ’, χοροί, ούτε καί παναγύρια, 

μόνε τά μαύρα νά ντυθώ, καλογρηά νά γένωι 
τάζω κερί στην Παναγιά καί στον άϊ Νικόλα, 
τό πουλί πού άγαπώ νά με το στείλη τώρα.

306 Σηλυβριά.

Μιά μάννα είχε δυό παιδά στην ξενιτειά σταλμένα, 
πές την νά μή τά καρτερή, νά μή τά περιμένη, 
καί κείνα ψάρια ψάρευαν στής Άρμενιάς τά μέρη 
κ’ ή Άρμενιά κατέβασε δένδρα ξερριζωμένα,

5 κατέβασε καί μιά μηλιά στά μήλα φορτωμένη
κι’ άπάνω στά κλωνάρια της δυό άδέλφι’ άγκαλιασμένα, 
μαύρα πουλιά τά τρώγανε, άσπρα τά τρωγυρίζαν 
κ’ ένα πουλί χρυσό πουλί στέκεται κι’ άναστενάζει.
«Δεν τρως πουλί, καλό πουλί, άντρειωμένες πλάτες,

10 νά κάνης πήχυ τό φτερό καί πιθαμή τό νύχι,
νά γράψω μιά ψιλή γραφή στή μάννα μ’ νά τήν πάτε;»

— Πουλάκια τού Νταούτ πασά, πολύ ψηλά πετάτε, 
άν-δήτε τά παιδάκια μου νά με τά χαιρετάτε.
Ευθύς κατέβκε τό πουλί καί τήνε άπαντίζει:

15 «Τά τέκνα σου παντρεύτηκαν στής Άρμενιάς τά μέρη, 
πήραν τήν πλάκα πεθερά, τήν μαύρη γής γυναίκα 
καί τά σκουλήκια τής γής τά έχουν συντροφιά τους».

307 Σηλυβριά.

Πραγματευτής έξέβηκε πό μέσ' άπό τήν Πόλη, 
τον ίσκιο, ίσκιο πήγαινε, στόν ίσκιο περπατούσε, 
νά μή τον κάψ’ ό κορνιαχτός, μή τον μαυρίσ’ ό ήλιος.
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Μιά κόρη, μία μάντισσα, μιά μικροπαντρεμμένη,
5 πού είχ’ άσημένιο άργαλειό καί φιλντισένιο χτένι, 

άπό τό βρόντο τ’ άργαλειοΟ κι’ άπό ψιλά τραγούδια, 
πραγματευτής έπέρασε καί τής έκαλημέρισε.
«Καλή μερά σου κόρη μου. καλώς τά πολεμάεις.
Κόρη μου δέν παντρεύεσαι πραματευτή νά πάρης ;

10 Κάλλιο νά σκάσ’ τ’ άλογο σ’, παρά τον λόγο πουπες, 
έχω άντρα στή ξενιτειά, έχει δώδεκα χρόνια.

308 Φανάρι.

Καρδιά μ’, μέ δέκ’ όχτώ κλειδιά, γιατ’ είσαι κλειδωμένη;
. άνοιξε, παίξε, γέλασε, πώς ήσουν μαθημένη.
— Μά πώς ν’ άνοίξω νά χαρώ; είν ’ τά κλειδιά παρμένα, 

καί κείνος πού τά έπαρε ε ίν ’ μακρυά στά ξένα.

309 Καστανιές.

Τον Μάη έπαντρεύτηκε, τόν Μάη γυναίκα πήρε, 
τόν Μάη υόν ήλθε μήνυμα νά πάγη στο σεφέρι.
Νύχτα τοιμάζει τ’ άλογο, νύχτα τό καλιβώνει 
κ’ ή κόρ’ βαστάει τό κερί, τά μάτια της δακρύζουν.

5 «Έσύ’πηγαίνς πουλάκι μου καί μένα πού μ’ άφίνεις ;
— Σ' άφίνω πρώτα στο θεό καί δεύτερα στις άγιοι, 

σ’ άφίνω καί στή μάννα μου καλά νά σέ φυλάγη.
—Τί θά μέ κάνει ό θεός, τί θά μέ κάν’ οί άγιοι, 

τί θά μέ κάν’ ή μάννα σου χωρίς τήν άφεντιά σου;»
310 Σκοπό.

Σήκω πάπια, σήκω χήνα μ’ σήκω κι’ άλλαξε, 
σήκω βάλε τά χρυσά σου κ’ έβγα καί συργιάνισε, 
σ’ έφερα γυαλί καί κτένι καί καρά μπογιά ’), 
γιά νά βάψης τά μαλλιάσου καί τά φρύδια σου.

.5—Που ήσουν ξένε μ’ τόν χειμώνα καί γώ μάργωνα ; 3)
Ξένος ήμουν ό καϋμένος ξενοδούλευα, 
κι’ δσα δούλευα ό καϋμένος σένα τάστελνα.

311 Καλλικράτεια.

"Ολα τά πουλάκια μαζύ, μαζύ, 
τό δικό μ’ τ' άηδόνι τό μοναχό, 1

1) Λ. Τ. Βαφή μαύρη.—2) Γινόμουν σάν πέτρα.
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μέσ’ τον κάμπο τρέχει μέ.τόν άετό, 
πορπατεΐ καί λέγει καί όμιλάει.

5 «Ξένο άνδρα είχε ξενιτευτή 
καί Κεφακλωνίτη πρεματευτή, 
ήτανε πολίτης άπό τήν Δυσθυμιά, 
πό τήν Πόλη άρχοντας, πό τά νησιά.

312 'Ηράκλεια. 
Τ η5 κούνιας

Μια κοπελλιά τραγούδησε σ’ ένα ψηλό παλάτι,
άέρας πήρε τή φωνή στο πέλαγο τήν πάει,
κι’ ό καπετάνιος τ’ ακούσε τήν καντηλίτσ’ άνάφτει.
«Παιδιά άγνάρτε τά παννιά, ν’ άκούσμε τήν κοπέλλα,

' 5 σάν τί τραγούδι τραγούδα, σαν τί τραγούδι λ έε ι;
—’Έχ’ άντρα γώ στήν ξενιτειά, έχ’ άντρα γώ στά ξένα,
—Κόρη μ’ έγώ εΐμ’ ό άντρας σου, έγώ εΐμαι ό καλός σου- 
—"Αν είσαι σύ ό άντρας μου κι’ άν είσαι ό καλός μου»
—πές με σημάδι του σπιτιού, σημάδ’ τής γυναικός σου.

10 ’Έχεις μηλιά στήν πόρτα σου καί δράνα στήν αύλή σου, 
πού κάνει ροζακό στρφύλι καί κόκκινα τά μήλα, 
έχεις έλιά στο στήθος σου κι’ έλιά στό μάγουλό σου.

—Έσύ είσαι ό άντρας μου, έσύ είσαι ό καλός μου.

313 Σηλ^βριά.
Συρτβξ

'Όλες τις μήνες τις θέλω κι’ δλες τις καλοθέλω, 
τόν Μάρτη μήνα δέ θέλω γιατ’ είναι ταξιδιάρης, 
γιατ’ άρματώνει κάτεργα καί ξεκινά καράβια, 
θά φύγ’ καί μέν’ άφέντης μου μαζύ μέ τό καράβι.

5—Έσύ φεύγεις άφέντη μου καί μένα πού μ’ άφίνεις ;
—Πρώτα σ’ άφίνω στό θεό καί δεύτερο στούς άγιους, 

τό τρίτο τό καλλίτερο στήνε γλυκειά μου μάννα.
— Τί νά μέ κάνει ό θεός, τί να μέ κάν’ οί άγιοι, 

τί νά μέ κάν* ή μάννα σου δίχως τήν άφεντιά σου ;
10 Πάρε καί μέν’ άφέντη μου μαζύ μέ τό καράβι, 

νά μαγερεύω νά δειπνάς, νά στρώνω νά κοιμάσαι, 
νά πλένω τά ρουχάκια σου στήν άργυρή λεκάνη, 
άντίς νερό βοδόσταμο κι’ άντίς σαπούνι, μόσχο, 
καί άντίς του ήλιου πύρωμα, στόν κόρφο μου τ’άπλώνω,
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314 Ντ©μ$ύζ-δερέ ’).

"Ωρα καλή πουλάκι μου καί μένα πού μ’ άφίνεις; 
κρύο νερό θέ νά γενώ στό δρόμο νά με πίνης.

— Κρύο νερό καί άν γενεΐς στό δρόμο νά σέ πίνω, 
γώ πάλι στη ξενιτειά, μόνος μου θέ νά μείνω-.

315 Νιχωράκι.

Πέντε χρόνια στον τερσανά 2) 
στά σίδερα βαλμένος, 
πώς τό βαστώ ό καϋμένος.
Κανείς καί δεν έπέραυε 

5 καί δέν μέ καλημέρισε,
άπ’ τούς δικούς μου συγγενείς 
κι’ άπό τούς άδελφούς μου, 
μόν’ ή αγάπη μ’ ή γλυκειά, 
ή γλυκοκίτριν' λεμονιά,

10 ψιλή γραφή μέ στέλνει, 
μυστικά μέ παραγγέλει,
«Γεωργάκη μ’, τό μαντήλι σου, 
καϋμό πδχει τό χείλι σου, 
ποιος τδχει λερωμένο,

15 ροδοκόκκινο βαμμένο;»
—eH Ξενιτειά τό λέρωσε.
— Στεΐλ’το Γιωργάκη μ’, στεΐλέ το, 

καί πάλε ξαναστεΐλ’ το μένα, 
νά τό πλύνω μέ τά δάκρυα πού χύνω,

20 Βάλω τά δάκρυα μ’ νερό, 
τό σάλιο μου σαπούνι.

316 · -
Ή  μάγισσα. Τσόρλου.

ΜαΟρά μου χελιδόνια κι’ δισπρα μου πουλιά, 
τί άψηλά πετάτε; δέ χαμηλώνετε, 
νά πάρω τή φτερουδα νά σύρω κοντηλιά 
νά στείλω στήν καλή μου, καί στή καλούτσικη μ’( 1

1) Επαρχίας Δέρκων.—2) Ναυπηγεϊον,.κυρίως φυλακή βαρυποινιτών.
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5 «Κόρη μ’, αν θές παντρεΰσε, αν θέλς καρτέρσε, 
αν θέλς βάψε μαύρα καί καλογέρεψε, ' 
μέ δόσαν μια γυναίκα κ’ είναι μάγισσα, 
μαγεύει τά ουράνια καί δέν παραστρατούν, 
μαγεύει τά κορίτσια καί δέν παρακεντούν,

10 μαγεύει τά παλληκάρι.α καί δέν παντρεύουνται, 
γυρίζω γιά νά έλθω, άντάρα καί βροχή, 
γυρίζω πίσω βλέπω κάμποι καί βουνοί»,
Καί γυναΐκά του σάν τ’ ακούσε, τον δρόμο έπιασε- 
κι’ ό δρόμος της την έβγαλε στής μάγισσας την πόρτα. 

15 —Καλή σπέρα Άρμενοπούλα καί πού εΐν’ ό άνδρας σου ; 
—Τί θά τον κάνς ξενοΰλα ; λείπει στο καπελειό, 
παίζουν τά παιχνίδια καί πίν’ γλυκό κρασί.»
Καί κείνηνε σάν τ’ ακούσε πίσω γύρισε.
«Γιαννάκη μ’ ήλθε μιά ξένη καί σε γύρευε 

20 ξανθιά καί μαυρομάτα καί μακρομαλλού, 
είχε καί. στό μάγουλό της μιά χρυσή ελιά».
Εκείνος σάν τ’ ακούσε τον δρόμο έπιασε 
κ’ ή μάγισσα ξεφώναγε,
&ς τόξευρα Γιαννάκη μ’, νά μή στδλεγα.

317
1 ’Αγαπημένο μου πουλί κι’ ώραΐο μ’ άηδονάκι, 

ή ξενιτειά σέ χαίρεται καί γώ πίνω φαρμάκι.
2 Αδέλφι μου στήν ξενιτειά καί γώ στά ξένα μέρη, 

έσύ νά κλαίγης τό πρωί καί γώ τό μεσημέρι.
3 ’Ακόμα δέν έμίσεψα κι’ άρχίνησες νά κλαίγεις,

καί τής καϋμένης θάλασσας τραγούδια νά τής λέγεις.
4 ’Ανάθεμά σε ξενιτειά, σένα καί τό καλό σου, 

πλειότερη εΐν ’ ή πίκρα σου παρά τό διάφορό σου.
5 ’Ανάθεμα τις μαραγκοί, πού κάνουν τά καράβια, 

πού ξενιτεύουνε τις ν^οί κΓ δλα τά παλληκάρια.
6 ’Άν είσαι καί στήν ξενιτειά θαρρείς δέ σέ θυμούμαι; 

τό όνομά σου προσκυνώ καί πάντα σέ θυμούμαι. ..
7 ’Άν ήθελες νά ταξιδεύσης καί νά πάς στά μακρυά, 

έπρεπε νά μήν άγαπήσης καί μέ κάψης τήν καρδιά.
8 Ά ς έχω τήν ύπομονή καί τήν καλή ύγεία 

καί τήν καλή άντάμωση νά δίν’ ή Παναγία.
9 ’Άχ θάλασσα φαρδειά 

πικρή εΐν’ ή ξενιτειά.
10 Βασιλικόν έγύρεψα -νά κάνω φροκαλίτσα,

νά ψροκαλώ τή θάλασσα ν’ άρράζουν τά καΐκια*
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11 Βασιλικός κι’ αν μαραθεί, πάλι τή μοσκιά του έχει, · 
ή άγάπη μου κι’ άν ξενιτευθεΐ πάλι στο νοΰ της μ’ εχει.

12 Βουνά πού μάς χωρίσατε καί θάλασσα μεγάλη, 
πότε θέ νάρθει ό καιρός ν’ άνταμωθοΰμε πάλι,

13 Βραδυάζει καί περικαλώ, πότε θά ξημηρώσει,
να δουν τά μάτια μου στερειά, ό νους μου νά μερώση.

14 Γαρούφαλο μη μαραθείς καί πέσης καί μαδήσεις 
καί άσπρο γ.ασεμάκι μου στά ξένα μην άργήσεις.

15 Γλυκοχαράζουν τά βουνά κι’ αυγερινός τραβιέται 
καί τό δικό μου τό πουλί, στά ξένα τυραννιέται.

16 Γύρισε καί δέ με μια καί δυό, ίσως καί μέ χορτάσεις, 
γιατ’ είμαι ξένος καί θά διαβώ καί τότε θά μέ χάσεις.

17 Είναι μαύρα καί σκοτεινά καί μαύρα εΐναι τά ξένα, 
κ’ ή ξενιτειά είναι διπλά πικρή, πουλί μ’, χωρίς εσένα

18 Είναι πικρός ό χωρισμός, 
γίνεται Χάρος ζωντανός.

19 Έμαύρισαν τά μάτια μου τήν θάλασσα νά βλέπω, 
τούς γκεμιτζήδες νά ρωτώ καί σένα ν3 άπαντέχω.

20 Έμίσεψες πουλάκι μου, καί μένα πού μ’ άφίνεις ; 
κρύο νεράκι θά γενώ, στο δρόμο νά μέ πίνης.

21 "Ενα πουλάκι τ’ ουρανού θά βρώ νά τό ναυλώσω, 
νά κάτσω στις φτερούγές του ναρτώ νά σ’άνταμώσω.

22 'Εσύ πουλί μ’ στή ξενιτειά, καί γώ σ’ αυτά τά μέρη, 
σέ στέλλω προσκυνήματα, μέ ένα περιστέρι.

23 ’Έφυγ’ ή άγάπη μου καί πιά δέ θά γελάσω,
μήτε Σαββάτο θά λουστώ, μήτε Κυριακή θά άλλάξω.

24 Ή άγάπη μ' είναι μακρυά, σάραντα δυο κονάκια ’), 
τήν στέλλω χαιρετίσματα μέ δυο χελιδονάκια.

25 Ή θάλασσα πώς μ’ έκανε; λωλό καί διακονάρη, 
πάγω νά λύσω τό κουπί καί λυώ τό παλαμάρι.

26 Ή θάλασσα μάς χώρισε καί ή στεργιά έπίσης, 
μόνον μιά χάρη σοΰ ζητώ, νά μή μέ λησμονήσης.

27 ‘Η θάλασσα είναι πέλαγος κΓ δποιος τήν άρμενίσει, 
πρέπει νά τό σκεφτεΐ καλά νά μή παραλογήση.

28 Ή ξενιτειά σέ χαίρεται κΓ ό τόπος σου σέ κράζει 
καί ή άγάπη π’ άγαπάς, κλαίει κΓ άναστενάζει.

29 Καί δώ ξένος καί κεϊ ξένος, κι’ δπου νά πάγω ξένος, 
νά πάγω στό πουλάκι μου καί κει ξενιτεμένος. 1

1) Λ. Τ. Σαράντα δυό ημερών δρόμο, κονάκι=στάθμευσις.
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30 Καρδιά μου, ποιός σέ κλείδωσε; καί τά κλειδιά παρμένα 
—Ό  νιος πού τήν έκλείδωσε, είν' μακρυά στά ξένα.

31 Κλάψετε μάτια μ’,κλάψετε, δάκρυα φορτωθήτε, 
γιατί θά τραβήξτε ξενιτειά ώς πού νά βαρεθήτε.

32 Λείπ’ τό πουλί μ’ στή ξενιτειά καί γώ σ’ αύτά τά μέρη, 
έκεΐνο κλαίει άπ’ τό πρωί καί έγώ τό μεσημέρι.

33 Λείπ’ τό πουλί μ’στή ξενιτειά, θαρρεί δέν τό θυμοΟμαι, 
γώ τό δνομά του προσκυνώ κι’ ύστερα άποκοιμοΟμαι.

34 Μέ τί καρδιά, με τί ψυχή, νά πάγω στο καΐκι; 
ν’ άφίσω μάτια γαλανά καί φρύδια σάν γαϊτάνι;

35 Μισεύω άπ’ τόν τόπο μας καί πάγω σ’ άλλα μέρη 
καί τώρα θά ζούμε μάτια μου ζωντανοχωρισμένοι.

36 Ν&ταν ή θάλασσα στεριά, νάτανε μονοπάτι, 
νάρχόμουνα νά σ’ έβρισκα, πέρδικα πλουμιδάτη.

37 Νά τδξερα πουλάκι μου πού τόσο θέ ν’ άργήσης, · · 
τή θάλασσα θά μάγευα νά μή παραμερήσης.

38 Ξένε μου, είς τήν ξενιτειά,πώς στρώνεις;πώς κοιμάσαι; 
πώς μαγειρεύεις καί δειπνάς καί μένα δέ θυμάσαι;

39 Ξένε μου, μέσ’ τή ξενιτειά,πώς στρώνεις; πώς κοιμάσαι; 
μέ τί γυαλί πίνεις νερό καί μένα δέ θυμάσαι;

40 Ξενιτεμένο μου, πουλί κι* ώραΐό μου τσιράκι, 
ή ξενιτειά σέ χαίρεται καί γώ πίνω φαρμάκι,

41 Ό  γκεμιτζής στή θάλασσα δέν πρέπει νά κοιμάται, 
γιατ’ έχει άγάπ’ στή ξενιτειά καί πρέπ’ νά τή θυμάται.

42 cO ήλιος βασιλεύει, στά δέντρα στις κορφές 
καί μένα τό πουλί μου, κυλιέται στις ξενιτειές.

43 Ό ξένος μέσ’ στή ξενιτειά, σάν τό πουλί γυρίζει 
καί σά βασιλικός άνθει, μ ’ άλήθεια δέ μυρίζει.

44 Ό ξένος μέσ’ στή ξενιτειά, σάν τό πουλί γυρίζει, 
σάν τό πουλί πού κελαϊδεΐ καί τόπο δέν όρίζει.

45 Ό  ξένος μέσ’ στή ξενιτειά, σάν τό πουλί γυρίζει, 
δπου δέν έχει τή φωλιά, νά πάγη νά καθίση.

46 Ό  ξένος μέσ’ στή ξενιτειά, σάν τό πουλί γυρίζει, 
σάν τό Κωσταντινάτικο φλουρί, πέρνει καί κιτρινίζει.

47 eO ξένος μέσ’ στή ξενιτειά, πρέπει νά βάλη μαϋρα, 
γιά νά τόνε γνωρίζουνε, πδχ’ ή καρδιά του λαύρα.

48 Ό ξένος μέσ’ στή ξενιτειά πρέπει νά βάλη μαύρα, 
γιά νά ταιριάζ’ ή φορεσιά μέ τής καρδιάς τή λαύρα.

49 Ό  ξένος μέσ’ στή ξενιτειά, δέν πρέπει νά πεθάνη, 
γιατ’ ε ΐν ’ τό χώμα άκριβό κ’ ή πλάκα είναι ξένη.
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50 "Οποί’ άγαπάει-τον γκεμιτζή, τή θάλασσα λογιάζει, 
βλέπει καράβια στο γιαλό, καί βαριαναστενάζει.

51 'Όταν μέ είπες έχε γειά καί μ’ έδοσες τό χέρι,
με φάνηκε πώς μ’ έδοσες στοΟ Χάρου τό μαχαίρι.

52 "Οταν σε βλέπω χαίρομαι κι’ δταν θά φύγεις κλαίω» 
κι’ δταν θά πας στήν ξενιτειά, μέ τά θεριά παλεύω.

53 "Οταν σέ εΐπα έχε γειά καί στάθηκα στήν σκάλα, 
δάκρυσαν τά ματάκια μου, σά σιγαλή ψιχάλα.

54 "Οταν σέ είπα έχε γειά καί στάθηκα στή σκάλα 
δάκρυσαν τά ματάκια μου, σά δυνατή βροχουλα.

55 "Οταν σέ είπ α  έχε γειά  καί γύρσες καί μέ είδες, 
δυο φύλλα τής Καρδίτσας μου ξερρίζωσες καί πήρες.

56 "Οταν σέ εΐιία έχε γειά καί πήρα νά πηγαίνω 
μέ φάνηκε πουλάκι μου ψηλό βουνό άνεβαίνω.

57 Παρηγοριά έχ’ ό θάνατος καί λησμονησύν’ ό Χάρος 
κι’ ό ζωντανός ό χωρισμός παρηγοριά δέν έχει.

58 Πολύ άργησες στά μακρυά πολύ άργησες στά ξένα, 
μαράθηκαν τά λούλουδα πού σ’ εΐχα φυτεμένα,

59 Πώς θά σέ πώ σ’ άφίνω γειά ; πώς θά σέ πώ άντίο ; 
πώς θά γυρίσω νά σέ διώ τήν ώρα πού θά φύγω ;

60 Πώς θά σέ πώ τό έχε γειά, δταν θά μπής στή βάρκα, 
πώς θά άποχωρισθώ, τά δυό σου μαύρα μάτια.

61 Πώς νταγιαντώ j1) πώς τά περνώ ; πού δέν μπόργα 3) μιά ώρα, 
ναν’ τό πουλί μ’ στήν ξενιτειά καί γώ σ’ αυτή τή χώρα.

62 Σάν άποθάνω ξένος είμαι, ποιος θέ νά μέ λυπηθή ; 
τό δικό σου τ’ άχειλάκι μοιρολόγια νά μέ πή.

63 Σάν άποθάνω μή μέ κλαΐς γιατ’ είμαι πεθαμμένη, 
κλάψε με τώρα ζωντανή, πού ’μαι όρφανή καί ξένη.

64 Σ ’ άφίνω γειά είναι πικρό, τ’ ώρα καλή φαρμάκι 
.καί τό καλώς όρίσατε, έχει χαρά μεγάλη,

65 Σήκω πουλί μ’ τά μάτια σου καί διές με νά χορτάσης, 
είμαι ξένος καί θά διαβώ κ’ υστερις θά μέ χάσης.

66 Στά ξένα δπου είσαι σύ, θαρθώ καί γώ νά μείνω, 
νά τρέχ’ άπ’ τά χειλάκια σου κρύο νερό νά πίνω.

67 Στά ξένα σέ θυμήθηκα, μά τί μπορώ νά κάνω;
τά δυό μου χέρια σταύρωσα κι’ έπεσα νά πεθάνω.

68 Στή ξενιτειά πού θά διαβώ, τί θά μέ παραγγείλεις ; 
θά κάμω χίλιες Κυριακές καί μύριες έβδομάδες.

1) Λ. Τ. Ύ πσφίρ^.— 2) ΜττοροΟσα,
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6'J Την θάλασσα την χρεωστώ μαντήλι κεντημένο, 
πού ήλθε τό πουλάκι μου, καλά ταξιδεμένο.

70 Την θάλασσα την άρμυρή, θά την έκάνω μέλι, 
γιατί τήν ταξιδεύουνε λέφτεροι, παντρεμένοι.

71 Τής ξενιτειας ό καϋμός, πουλί μου, δέν τραβιέται, 
γένηκε ή Κ α ρδίτσ α  μου, κλειδί καί άνοιγοκλειέται.

72 Τής ξενιτειας τά νούμερα, τάχω καταραμένα, 
πού πήραν τό παιδάκι μου καί τυρανοΟν καί μένα.

73 Τί έφταιξα τής τύχης μου καί μ’ έρριξε στά ξένα, 
μέσ’ στ’ άγρια βουνά καί στ’ άκαρπα τά δέντρα ;

74 Τό Φαναράκι καλό χωριό, στη μέση έχει βρύση, 
οποίος ξένος πιε! νερό, δέ θέλει νά γυρίση.

75 Τ ’ ώρα καλή είναι σκληρό τ’ άντίο εΐν ’ φαρμάκι 
κάί τό καλώς ορίσατε είναι μέλι καί άγάπη.

76 Φεύγει·τό πουλάκι μου δπου με παρηγόρα,
-ίοιμάζει τά ρουχάκια του νά πάγη σ’ άλλη χώρα.

77 Φεύγεις καί φεύγ’ ή γνώμη μου, που πας παρηγοριά μου,.
που πας κλειδί τής γλώσσας μου καί κλώνος τής καρδιάς μου;

ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

318 Καρατζά-κιοϊ

‘Ο λεβέντης και ό χάρ©$

Λεβέντης έκατέβαινε άπό ψιλή ραχοϋλα
κ’ είχε τό φέσι του στραβά κί τό δεμάτ’ πλεγμένο
καί τό τυρί στον ώμο.
κι’ ό Χάρος τον έβίγλιζε1) μέσα στο σταυροδρόμο.

5 Κάλή μερίτσα Χάρε μου.
— Καλώς τον, τον λεβέντη,

λεβέντη μ', άποΟ έρχεσαι, άπου κί κατεβαίνεις;
—Άπέ 2) τά πράττα 3) έρχουμαι στο σπίτι μου πηγαίνω, 

νά πά ν’ άφήσω τό τυρί καί πίσω νά γυρίσω.
10 —’Εμένα μ’ έστειλ’ ό Θεός νά πάρω τήν ψυχή σου.

— Χωρίς άσθένεια κι’ άρρωστιά κί τί ψυχή νά δόσω;

1) Παρατηρούσε μέ προσοχή.-2) Ά π ό .-3) Γίδια,

13
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—"Αϊντε πάμε νά παλαίψουμε στα χάλκινα τ’ άλώνια. 
όπουν’ απ’ έξω πράσινα κί μέσα συρματένια.
Καί πήγαν καί παλαίψανε άπ5 τό ταχυό στό γιόμα,

15 λεβέντης έγονάτισε, λεβέντης γονατίζει.
«Περικαλώ σε Χάρε μου, σε προσκυνώ άψέντη, 
νά μου χαρίσης τήν ζωή για δέκα πέντε μέρες 
κι’ έχω τά πράττ’ άκούρευτα κί τό τυρί στό ζύγι, 
κι’ έχω τσομπάνη στό βουνό κί μένα καρτερούνε.

20 Κι’ έχω παιδιά κ’ είναι μικρά κι’ όρφάνια δέν τά πρέπει, 
κι’ έχω γυναίκα ταπεινή, χηρειά δέν τής έπρέπει, 
νά περπατήση ταπεινά, τήν λένε καμαρώνει, 
νά περπατήση θαρρετά, τής λένε άντρα γυρεύει.»
Ό Χάρος τον λυπήθηκε τόν κρύβει στήν κουτοΟκα1).

319 Kactavieg.

‘Ένας καλός πραματευτής καί μοσχομπεζεργκένης 2) 
σφαλνά ’ργαστήρια καί τσαρσιά στό σπίτι του νά πάγη 
κι’ ό Χάρος τόν άντίκρυσε μέσα στούς σταυροδρόμους.
«Μένα ό θεός μέ έστειλε νά πάρω τή ψυχή σου.

5—Χωρίς άστένεια κι’ άρρωστιά, ψυχή δέν παραδίδω.
—"Αϊντ’ έλα νά πολεμήσουμε στου Μαρμαρά τ ’ άλώνια.

Τρεις μέρες καί τρεις νύκτες πολεμούν, 
στου Μαρμαρά τ’ άλώνια.
Κοντογονάτισε ό πραματευτής καί μοσχομπεζεργκένης,

10—Ή γυναίκα μ’ είναι νιά, χηρειά δέν τήν έπρέπει
καί τά παιδιά μ3 είναι μωρά, όρφάνια δέν τά πρέπει, 
χάρη κάνε κι’ άσε με. Τούς νιούς γιατί τούς παίρνεις;

—Τούς νιούς τούς πέρνω γιά χορό, 
τούς γέρους γιά ταβέρνα».

)
320 Σιμιτλή.

Πήρα τό δρόμο τό δρομί τό μονοπάτι, 
κι’ ό δρόμος μου μέ έβγανε σ’ ένα έρημοκκλήσι, 
βρίσκω σαράντα μνήματα, σαράντα παλληκάρια, 
βρίσκω-καί ένα μνημόρι βαρειά καί άναστενάζει.

5 «Τί έχεις μνημόρι μου καί κλαΐς καί βάρ’ άναστενάζεις;

1) Χονδρός κορμός—2) Λ.Τ. Ύφασματοπώλης.
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μήν είν’ τό χώμά σου βαρύ κ’ ή πλάκα σου μεγάλη ;
— Δέν είν ’ τό χώμά μου βαρύ κ’ ή πλάκα μου μεγάλη, 

μον’ ήρθαν και με πάτησαν άπάνω στο κεφάλι.
Δέν ήμνα νιός, δέν ήμνα νιά, δέν ήμνα παλληκάρι,

10 τη νύχτα δέν πορπάτησα στ’ άστέρι καί στο φεγγάρι;

,321
Μηλίτσα ποΰσαι στο γκρεμνό τά μήλα φορτωμένη, 
τά μήλά σου λιμπίστηκα καί τον γκρεμνό φοβούμαι.

— Μή τον φοβάσαι τόν γκρεμνό κ’ έλα τό μονοπάτι.
Τό μονοπάτι μ’ έβγαλε σ’ ένα ρημοκκλησάκι,

5 ήτανε σαράντα μνήματα, άδέλφια καί ξαδέλφια, 
ήιανε κι’ ένα παράμνημα βαρειά κι’ άναστενάζει.

—Τ’, έχεις παράμνημα καί κλαις καί βάρ’ άναστενάζεις.
—Δέν ήμνα νιός, δέν ήμνα νιά, δέν ήμνα παλληκάρι; 

ήλθανε καί μέ πάτησαν πό πάν’ άπ’ τό κεφάλι.

322 Καστανιές.
1 'Ένας ξένος άπόθανε στής Βάρνας τά μεκιάνια 1), 

άσπρα πουλιά τόν έκλαιγαν, μαύρα τόν λογυρίζαν 
κ’ ένα χρυσό, καλό πουλί κάται 2) καί τόν έκλαίγει.
«Σήκω ξένε μ’ νά πιής νερό, νά φας κι’ άφράτο μήλο,

5 νά μοσκιστής βασιλικό ίσως κί άνεστήσης».

323 Σκοπός.

1 Μαλαματένια τραχηλιά καί άσημένια σάρπα
καί διαμαντένιο τό κορμί πώς θά τό βάλς στήν πλάκα ;
Κι’ ό Χάρος την ξεχώρισε άπ’ τά νοικοκυριά της 
κ’ έκλεισε τήν θύρα της καί πήρε τά κλειδιά της.

5 Μήτε τόν άδρα τς τάδοσε μήτε στή γειτονιά της, 
στο σταυροδρόμι τάρριξε νά τάβρουν τά παιδιά της.

324 Κατστανιές.
Ή Εύγεν©ϋλα

'Η Εύγενούλα ή μικρή, ή μικροχαϋδεμένη

1) Λ, Τ. Χειμαδιά.—2) Κάθεται.
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πολύ μικρή παντρεύτηκε, τόν Χάρο δε φοβήθκε 
κι’ ό Χάρος σάν τό ακούσε τό καταπόδ’ την πήρε, 
άπ’ τά μαλλιά τήν έπιασε καί στη στρωμή τήνε ρίχνει.

5 « ’Άφσε με Χάρε άπ’τά μαλλιά καί πιάσ’μεάπ’ τό χέρι, 
γιατ’ έχω άντρα κ’ είναι νιός, χηριά δεν τόν έπρέπει.»
Μπαίνουν, βγαίνουν οί γιατροί με γιατρικά στα χέρια, . 
μπαινόβγαινε κ’ ή μάννα της με δάκρυα στα μάτια.

—ΆκοΟς,· μάννα μ’, τί θά σέ πώ, τί θά σέ παραγγείλω,
10 μάννα μ’, κι’ αν έλθ’ ό Κωσταντής μή τόν βαριοκαρδίσεις, 

νά βάνης λεκάνη νά νιφτή, τραπέζι γιά νά φάγη, 
να ρίξης καί μιά καλή στρωμνή νά πέση νά πλαγιάση,
Κι’ ό Κωνσταντής ερχόντανε πό μέσ’ άπό τήν Πόλη, 
βλέπει παπάδες ψέλνουνε, μοιρολογίστρες κλαΐνε,

15 βλέπει τόν πρωτομάστορα πού κάμνει τό κιβούρι.
— Καλή μέρα σου μάστορα, καλώς τά πολεμάς σου,

ποιανού είν’ αύτό πού πολεμάς, ποιανού εΐν’ αυτό πού κάνεις ; 
—Τής Εύγενούλας τής μικρής, τής μικροπαντρεμμένης.
— Κάμ' το φαρδύ, κάμ’ το μακρύ, κάμ’ το γιά δυο νομάτοι 

20 κι’ άπό δεξιά μεριά ν’ άφίσης παραθύρι,
νά μπαίν’ ό ήλιος τό πρωί καί τό φεγγάρ’ τή νύχτα, 
νά βγαίν’ κ* ή Εύγενούλά μου νά κάμνη τό συργιάνι.

325

Καί κείνη νιά παινεύτηκε «τόν Χάρο δέ φοβούμαι», 
κι’ ό Χάρος σάν τ’ άκουσε πολύ τόν κακοφάνη, 
άπ’ τά μαλλιά τήν άρπαξε στή γής τήν έβροντάει.

10—’Άφσε Χάρε μ’ άπ’ τά μαλλιά καί πάρ’ με άπό τό χέρι 
καί δεΐξέ με τήν τέντα σου, καί γώ μονάχη μ’ πάγω.

—Ά χ  σύ αν δεις τήν τέντα μου πολύ θά συντρομάξεις, 
πουναι πό έξω πράσινη, πό μέσα ραχνιασμένη, 
πού έχω τά τεντόξυλα 1) παλληκαριου πλατίτσεε 

15 κ’ έχω καί τά τεντόσχοινα κόρης ξανθής πλεξούδες.

326 Εχβτρ©

Κατσίβελος ψυχομαχεί κ1 ή κατσιβέλα κλαίγει.
«’Εσύ πεθαίνεις μάστορη μ’ καί μένα που μ’ άφίνεις ;»

—Σ’ άφίνω τό παιδάκι μου καλά νά τό κυττάζης, V)

V) Τέντα ή σκηνή. Τής σκηνής τά ξύλα.
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σ' άφήνω καί τήν τσέργα ’) μου καί τό φτωχό μ’ γαϊδούρι, 
σ’ άφίνω κ’ εννιά όκάδες σίδερο, νά κείνο, νά πουλήσης.

• 327 Φανάρι.

Πριν άποθάνω μάπα μου θέ νέ σέ τό μηνήσω, 
άφοΟ τό γράφ’ ή μοίρα μου γιά σέ νά ξεψυχήσω, 
μή φοβηθείς τή μάννα σου, ούτε τον άδελφό σου 
κ’ έλα Τριανταφυλλένια μου στον άγαπητικό σου.

5 'Όταν θά μπεις στήν πόρτα μου μήν κρύψεις τον καϋμό σου, 
έρώτησε τή μάννα μου, μάννα που είναι ό γιός σου ;
Καί κείνη θά σ’ άποκριθεΐ μέ τήν παρδιά θλιμμένη, 
μέσα είναι καί κοίτεται, λέγει πώς άποθαίνει.
Σήκω τό προσκεφέλι μου καί πάρε τά κλειδιά μου 

10 κι’ άνοιξε τήν κάσέλλα μου καί βγάλ' τήν φορεσιά μου.
Μέ τ’ άσπρο τό χεράκι σου σήκωσε τήν κεφαλή μου, 
δσο πού νάρθ’ ό άγγελος νά πάρη τήν ψυχή μου.
Σάν βγει ή ψυχή μου κ’ υστέρα, έλα σαβάνωσέ με. 
βάλε με τά ρουχάκια μου καί καλοφόρεσέ με,

15 Νά μή μέ βάλης τά χρυσά, ούτε τά βελουδένια, 
βάλε με τά μεταξωτά πού μ’ έχεις καμωμένα, 
τό κεντητό πουκάμισο, τό λαχούρι ζουνάρι, 
τό σταυρωτό γελέκι μου τό μαυρό μου σαλβάρι, 
πού τδρραψα στο γάμο μας γαμπρός νά τά φορέσω.

20 Ποιά μέ καταράσθηκε μ’ αύτά στή γη νά πέσω;

328 *) Τ£ετώ.
Ό  Χάρο§ κι* ό βελό$

Στο στόμα του πεθαμμένου έβαζαν τον βολό2) γιά νά δόσ’ 
στον άγγελο καί περάσ’ τό γιοφύρι. "Οποιος ήταν δίκαιος περνούσε 
εύκολα τής Τρίχας τό γιοφύρι κι’ δποιος ήτανε κριματισμένος έπεφτε 
στόν Τούνα 8).

Σ ’ ένα οί δικοί δέν έβαλαν τό πέραντο κι’ ό Χάρος τον είπε: 1

1) Λ. Τ. Σκηνή, ή κατσιβέλικη ήτανε από μαλλί κατσίκας, μέσα δέν περ
νούσε ή βροχή καί ό άέρας, τήν άγόραζαν μέ τήν όκά καί κόστιζε ώς δέκα χρυ
σές λίρες τουρκικές.—*) «θρακικά». 1929. Τόμ. Β' σ. 132. —2) Καί πέραντρο, έβα
ζαν άσημένιο νόμισμα.—3) Δούναβη.
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Που είναιτό νσυλό σου νά δόσης καί περάσης;
— ’Άφσε με νά πάγω σπίτι μου, νά πάγω καί στό φέρω.
— ‘Εγώ μ’ αυτό τό ρόπαλο καμμιά θά σέ κτυπήσω, 

τό μαΰρό σου τό καύκαλο σέ. τρίμματα θά τρίψω.
5 Είδες κανένα νά έρτή άπό τής γης τά μέρη, 

χωρίς βολό στό στόμα του, νά πάγη νά τόν φέρη ;

ΜΟΙΡΟΛΟΓΙΑ

329 *)

Στη Τζετώ τόν νεκρό μοιρολογούσανε σπιτικοί καί ξένοι, κά- 
θουνταν γύρω στό νεκροκρόβατο πέντε δέκα άπό δω καί πέντε δέ
κα άπό κεΐ λέγανε τά μοιρολόγια καί τόν έκλαιγαν. 

θελήτε δένδρ’ άνθίσετε, θελήτε μην άνθήτε, 
θελήτε κάνετε καρπό εφτά φορές τόν χρόνο, 
μήτ’ έρχουμαι, μήτε πατώ, μήτε στήν πόρτα μ’ μπαίνω. 
Πηγαίνω, φίλ’ μου, κλάψετε καί σείς όχτροί μ’χαρήτε 

5 καί σεις παραθυράκια μου σφικτά μανταλωθήτε.

330 *)
Σκάψτε βαθειά, σκάψτε πλατειά, πέντε δέκα πήχες, 
πό τήν δεξιά μου τήν μεριά άφήστε παραθύρια, 
νά μπαινοβγαίνουν τά πουλιά, νά κελαϊδοΟν τ’ άηδόνια, 
νά τά ρωτώ νά τά ξετώ, τί κάν’ ό πάν’ ό κόσμος,

5 «Ό πάν’ ό κόσμος χαίρεται, κι’ ό κάτης καμαρώνει 
καί ή δική σ’ ή μάννα σου, κλαίει καί δέν μερώνει.»

331 Φανάρι.
•

Μέσα τό σπίτι καίγεται, έξω ή αυλή μας κλαίει 
καί τά σκαλοπατάκια μας τδνα μέ τ ’ άλλο λέγει,
«Για δές τονα πώς κοίτεται επάνω στό κιλίμι.»

332 "Ηράκλεια.

’Ώ Χάρε, κρίμα πδκανες μεγάλη άδικία, 
νά πάρης τό κορμάκι μου σ’ αύτή τήν ήλικία.

«θρακικά», 1929, σελ. 134—6. . ·



Μ ο ι ρ ο λ ό γ ι α 199

Πιστεύω πώς δέν έκέρδισες τίποτε άπό μένα
καί μ5 έδοσες τέτοιο θάνατο δίχως νά δγιώ κανένα.

333 Σηλυβριά.

Γιά δγιές καιρό πού διάλεξε, 
ό Χάρος νά μέ πάρη 
άμάν, άμάν, άμάν.
Τώρα π* άνθίζουν τά κλαριά 
καί βγάζει ή γής χορτάρι, 
άμάν, άμάν, άμάν.

334 Καστανιές

Έπέρσυ τοΟτο τόν καιρό καί τούτες τις ήμέρες, 
ήσνα μηλιά στή πόρτα σου καί κλήμα στήν αυλή σου 
καί κόκκινη γαρουφαλιά στή μέση του σπιτιού σου,
Τώρα ή μηλιά ξεράθηκε, τό κλήμα ξερριζώθη 

5 κ’ ή κόκκινη γαρουφαλιά στον "Αδη έ'φυτρώθη.

335 Καστανιές.

Ό Χάρος οΰτε άρχοντα φοβάται, 
ούτε φτωχό λυπάται, 
ούτε ξένο καρτερεί, 
στο τόπο τ’ γιά νά πάγη.

336

. Δέν ήμνα νιός, δέν ήμνα καλληκάρι, 
μήπως δέν έπολέμησα τή νύχτα μέ φεγγάρι 
μ’ έφτάπηχυ κοντάρι;

337 Τσόρλου.

«Μήν κλαΐς μαννουλά μου γλυκειά, μήν τραβάς τά μαλλιά σου, 
μόν’ πάνε εις τό σπίτι μας καί κάν’ τήν παρηγοριά μου, 
λίγο κρασί μέσ’ στο ποτήρ’ κι’ άφράτό παξιμάδι».
Εννιά μήνες δέ λούσθηκε καί έννέα μήνες κλαίει 

5 καί πέφτουν τά μαλλάκια της σάν τή βροχή πού βρέχει.
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338 *)

’Άκσ’ άδελφή μ’, τί θά σέ πω, τί θά σέ παραγγείλω,
«Σαββάτο μέρα μή λουθής, Κυριακή μην άλλάξης,
στην έκκλησιά μή πάς και θά βαραστενάξεις
καί τήν Δευτέρα τό πρωί στήν γειτονιά μή βγαίνεις,

5 θά δόσ’ ό νοΟς στον χωρατά καί θά ξεχάσ’ έμένα.

339

«Τάξε καί σύ νενέκα μου καντήλα άσημένια, 
τάξε καί σύ πατέρα μου καράβι άρματωμένο».

—Ό Χάρος παιδί μ’, δε θέλει τάματα, δέ θέλει παρακάλια, 
μον’ θέλ’ τή θυγατέρα μας νά περπατή άντάμα.

340 Πλάγια.

Ράφτρα καί κόφτρα του ντουνιά καί καλοσιμαζοδχτρα 
πουταν κάθε μέρ’ άστόλιστη, τήν Κυριακή άλλαγμένη, 
καί τώρα κοίτετ’ τό κορμί τς σά λεμονιά κομμένη 
σάν έκκλησιά άλειτούργητη, σά χώρα κουρσεμένη.

341

Ό Χάρος δταν βουληθεΐ καί βάλει τή βουλή του, 
μήτε τον άρχοντα ντρέπεται, μήτε φτωχοί φοβάται, 
μήτε τις ξένοι καρτερεί νά πάν’ στά γονικά του.

342

Ό ήλιος παραπονέθηκε πού άπέθαν’ ή Μανιώ 
κ’ έθάμπωσε τό φως της καί τά μάτια της τά δυό.
’Άχ Μανιώ μου, μαύρη πλάκα σέ σκεπάζει μοναχή 
καί έγώ τά δάκρυά μου χύνονται σάν τήν βροχή.

343

’Άχ, αυτή τή νιά πού σ' έστείλαμε, καλά νά τήν έστρώνεις.
■—Έγώ δέν είμαι μάννα της δέν είμαι άδελφή της.

’Εμένα με λένε μαύρη γής κι’ άραχνιασμένη πλάκα,

’Ασκός.

Σκοπός.
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πού τρώγω νιές, καί τρώγω νιοί καί τρώγω παλληκάρια 
5 καί τρώγω καί μωρά παιδιά σά δροσερά βλαστάρια.

344· Σηλυβρυζ.

Κλάψτε βουνά καί πέρδικες, λαγκάδια καί βρυσούλες 
τον νιό τον άγγελόμορφο δε θά τον ξαναϊδήτε, 
πουχε τις χάρες τού ντουνιά, μέ γράμματα καί γνώση.
Άφήκε τον τόκο τ’ άδειανό καί τό σπίτι τ' μαύρο, ·

5 άφήκε δλοι τις δικοί στά μαύρα φορεμένοι,
νύχτα μέρα τον μοιρολογούν, νύχτα μέρα κλαινε.

345

1 ’Αγάλια, τον σταυρό καί σιγανά παπάδες,
ν’άφίση γειά στις γειτόνισσες καί γειά στις μαχαλάδες.

2 ’Ανοίξετε τόν τάφο μου καί σχίστε την καρδιά μου, 
νά δήτε φίδια καί θεριά κούτρων’ τά σωθικά μου.

3 ΤΑρά γε είς την μαύρη γής θάβρω τόν ’ίδιο κόσμο ; 
θάβρω τούς φίλους νά γλεντώ, γιά τά σκουλήκια μόνο ;

4 Βουνά μη πρασινίσετε, πουλιά μη κελαϊδήστε 
άπέθαν’ ή άγάπη μου, δλα νά μαραθήτε.

5 Βουνά νάχα τή χάρη σας τό Χάρο δέ φοβάστε 
μόν’ καρτερείτε άνοιξη νά πρασινοβολάτε.

6*) Βρε Μιχαήλ ’Αρχάγγελε, μή πέρνεις τήν ψυχή μου. 
άκόμα δεν έχάρηκα τήν άρβωνιαστική μου.

7 Γιά δες καιρό πού διάλεξε, ό Χάρος νά μέ πάρη, 
τώρα π’ άνθεΐ καί βγάζ’ ή γης πάσα λογής χορτάρι.

8 Γώ ήθελα νά πέθαινα ένα Σαββάτο βράδυ,
γιά νά μέ κατεβάζουνε τήν Κυριακή στον "Αδη.

9 Δέ μέ λυπάσαι Παναγιά, νά μέ σκεπάσ’ τό χώμα, 
πού είμαι νιος καί κατανιός καί θά γλεντήσ’ άκόμα.

10 Δέν είναι κρίμα κι’ άδικο, δέν είναι κΓ άμαρτία, 
νά κοίτουμαι έδώ στή γη, χωρίς καμιά αίτια ;

11 Έγώ πηγαίνω μάτια μου καί σάς άφίνω διάτα ή 
νά γράψετε στον τάφο μου Ζωήτσα μαυρομάτα.

12 Έμαύρισεν ή καρδούλά μου κ’ έβαλε μαύρη σκέπη, 
καί περπατεΐ λυπητερά κι’ άκόμα δέν τής πρέπει 1

1) Διαταγή.
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IS*) Κλαίγουν τά μάτια μζκλαίγουνε, οΐ κάμποι άνελοΟνε 
καί σένα τά ματάκια μου δέ θά σέ ξαναϊδούνε.

14 Κλάψετε μάτια μ’, κλάψετε, δάκρυα γεμισθήτε
κι’ άπ’ δλους σας τούς συγγενείς θέ νά άποχωρισθήτε.

15 Κλάψετε μάτια, κλέψετε, δσο πού νά χυθήτε, 
γιατί άπό τό ταίρι σας θέ ν’ άποχωρισθήτε.

16 Λυπητερά λυπητερά θά πά νά ξεψυχήσω,
νά κράξω δρη καί βουνά νά τ’ άποχαιρετήσω.

17 Λυπητερά, λυπητερά έσκαψα γώ τό μνήμα
καί μπήκα μέσα ζωντανός κι’ άς έχουν άλλοι τό κρίμα.

18 Μάννα μ’ μη κλαίγεις χώματα, 
ή αύλή σ’ είναι γιομάτη.

19 Μισεύω φίλοι κλέψτε με καί σείς έχθροί χαρήτε 
καί σεις γειτονοποΰλές μου στά μαύρα νά ντυθήτε.

20 Νάξευρα ποιος ένα κερί θ’ άνάψει καί γιά μένα, 
ποιά θάρχεται στον τάφο μου με μάτια δακρυσμένα.

21 Νάξερα ποιος θά λυπηθεί ποιος θά μοιρολογήσει, 
τό άμοιρο τό σώμά μου στο χώμα σάν σαπίσει.

22 Ό θάνατος δεν είν ’ δεντρί, δέν είν’ άνθος νά πέση, 
μόν’ είναι βάτοι καί κλωνιά κι’ άλλοίμονο πού μπλέξει.

23 'Όπου δεις δυο κυπαρίσσια καί στή μέση δυο ιτιές, 
έκεΐ πέρα ’μαι θαμμένος καί νά έρχεσαι ’) νά κλαΐς.

24*) ‘Όταν με κατεβέζουνε σκαλί σκαλί στον ‘Άδη, 
τότε νά μπήξετε φωνές νά κλάψουν οί παπάδες.

25 ‘Όταν θά ίδεΐς πού θάρχουνται παπάδες καί δασκάλοι, 
ν’ άναστενάξης καί νά πής δέν κάνω άγάπη άλλη.

26 ‘Όταν πεθάνω θάψε με στή σκάλα π’ ανεβαίνεις, 
καί νά μέ βάλης σάβανο άπ’ τό παννί πού ψαίνεις.

27 'Όταν θά μέ περάσουνε άπό τον μαχαλά σου, 
έβγα στο παράθυρο καί τράβηξ’ τά μαλλιά σου.

28 ‘Όταν θά μέ έμβάζουνε στής έκκλησιάς την πόρτα, 
τότε νά βγάλης μιά φωνή νά μαραθούν τά χόρτα

29 ‘Όταν θά μέ καθίσουνε στής εκκλησίας τήν μέση, 
βγάλε φωνή λυπητερή, ή έκκλησιά νά πέση.

30 'Όταν θά μέ κατεβάζουνε τρία σκαλιά στον 'Άδη, 
ν’ άναστενάζης καί νά πής, δέν κάνω άγάπη άλλη.

31 ‘Όταν θέ νά ρίχνουνε χώματα εις τά μάτια, 
τράβα τά μαγουλάκια σου καί κάνε τα κομμάτια. 1

1) "Η κ’ ελα κόρη μου.
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32*)Ό Χάρος θέλει σκότωμα μέ άσημένια πάλλα,1) 
γιατί χωρίζ’ άντρόγυνα, παιδιά άπό τή μάννα.

33 Ό Χάρος θέλει κουρσουμιά ανάμεσα στις πλάτες, 
δπου χωρίζει άντρόγυνα, κορίτσια άπ’ τις μάννες.

34 Ό Χάρος χωρίζ’ μάνν’ άπ’ τό παιδί καί τό παιδί π’ τή μάννα, 
χωρίζει καί τ’ άντρόγυνα τα πολυαγαπημένα.

35 Παιδί μ’, τήν άδελφοΰλά σου, άφηκες στα μαύρα βουτημένη 
νά περπατά λυπητερά π’ ακόμα δε τήν πρέπει.

36 Σαββάτο μέρα μή λουσθεΐς, Κυριακή μήν αλλάζεις, 
στήν έκκλησιά μήν πας καί βαρ’ άναστενάζεις.

37 Σαν άποθάνω ήλιε μου, καί σύ νά βασιλέψης
καί σύ φεγγάρι μου λαμπρό, άλλου νά πας νά φέξης·

38 Σάν άποθάνω άπό βραδύς, αύγή ας μή χαράξει 
κι’ δταν μέ ταφιάζουνε ό κόσμσς ας χαλάσει.

39 Σάν άποθάνω μαννοΰλά μου, δεν θέλω νά δακρύσης 
σάν πέρνουνε τήν κάσα3) μου τήν πόρτα νά κυλήσης

40 Σάν δγεΐς παπά στήν κάμαρα νά βάζη πετραχήλι, 
αν είσ’ άγάπη καρδιακή, φίλα με στ’ άχεΐλι.

41 Σάν δγεΐς παπά στήν κάμαρα μέ θυμιατό στο χέρι, 
άν εΐσ’ άγάπη καρδιακιά σφάξου μέ τό μαχαίρι.

42 Σάν δγεΐς καί μέ νεκροφιλοΟν, τότε νά πλησιάσης, · 
νά δόσης τό ψυχρό φιλί κι’ άπό καρδιάς νά κλάψης.

43 Στή μαύρη γη χρωστώ κορμί, τ’ άγγέλου τήν ψυχή μου, . 
του Μιχαήλ άρχάγγελου χρωστώ τήν κεφαλήν μου.

44 Στο μνήμά μου άντίκρυ μου έλα νά βδτανίσης, 
νά χύσης μαύρα δάκρυα ίσως καί μ’ άναστήσης.

45*) Στον "Αδη ρούχα δέν φορούν, στον "Αδη δέν άλλάζουν, 
στον "Αδη κάθουνται καί κλαίν’καί βαρ’άναστενάζουν.

46*ΐΣτόν κάτω κόσμο μάτια μου, ριτζάδες δέν περνούνε, 
μήτε .γιατροί γιατρεύουνε, μήτ’ άγιοι βοηθούνε.

47*)Στόν κάτ’ τον κόσμο γρόσια δέν περνούν,
μόν’ περνά λίμνος καί κερί καί καθαρή ψυχούλα.

48 Σχίζω τή γή δυό, τρεις βολές, τή γής τήν μαρμαρένια, 
νά ευρώ τήν μαννοΰλά μου, τήν μαργαριταρένια.

49 Τί σ’ έφταιξα καί έστειλες τον Χάρο νά μέ πάρη, 
έσύ ποτέ δέν έλαβες πό μένα καμμιά χάρη ; 1

1) Σφαίρα.— 2) Νεκροκράββατο.
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50 Τις νιές τις έχει λεμονιές, τούς νιούς έχει κυπαρίσσια 
έχει καί τα μικρά παιδιά στ’ αυλάκια τσιμισίρια.

51*) Τις φορεσιές τά ροΰχά μου δποιος καί άν τά πάρη, 
μ5 άλήθεια καί τον άντρα μου καμιά νά μή τόν πάρη.

52 Τό ξόδι θέλει συντροφιά, θέλει γενειά μεγάλη, 
νά τ! άρχινά ή μιά μεριά, νά τό άφίν' ή άλλη.

53 Τώρα λοιπόν σάς άφίνω γειά, φίλοι καί συγγενείς μου, 
σάς άφίνω πένθος βαθύτατο, άδέλφια καί γονείς μου.

54 Χάρε μ’, είχα ένα παιδί καί κείνο μέ τό πήρες, 
αρά γε πώς τις πέρασε αύτές τις έξη μήνες ;

55 Χριστέ, πώς θά τόν κατεβώτόν μαυρισμένο "Αδη; 
πουναι ψηλός σάν τόν γκρεμνό, βαθύς σάν τό πηγάδι;

56 Χωρίζονται τ’ άντρόγυνα κ’ ή γής άνατριχιάζει, 
στον τόπο πού χωρίζονται χορτάρι δε φυτρώνει.

57 ”Ω, Χάρε, τί σέ έκανα ; τί έχεις μέ τά μένα ;
καί θέλεις πάντα νά θωρής, τά μάτια μου κλαμένα ;

ΚΛΕΦΤΙΚΑ

346 Σηλυβριά.

Τοΰ Τζαβέλα.

Σαράντα παλλληκάρια άπό την Λειβαδιά 
καλά άρματωμένα πάνε γιά τήν κλεψιά, 
πάνε γιά νά πατήσουν τήν Μητροπολιτσά, 
πού έχει έμορφα κορίτσια καί γλυκά κρασιά.
Στο δρόμο πού πηγαίνουν γέρος τούς άπαντά.
Καλή μέρα σου γέρο.
Καλώς τα, που πάτε τά παιδιά ;
Πάμε γιά τήν κλεψιά.
πάμε γιά νά πατήσμε τήν Μητροπολιτσιά.
Περάστε άπό τό σπίτι μ’ κι’ άπό τήν γειτονιά, 
καί πάρτε τόν ιόν μου, μώρ’ τόν παλληκαρά, 
πδχ’ άετου ποδάρια, λαγού περπατησιά, 
στο δρόμο πού πηγέντε χωριό σάς άπαντά, 
μήν πάτε καί μαθύστε καί σάς έπιάσουνε, 
στήν φυλακή σάς πάνε καί σάς κρεμάσουνε.
Τήν συμβουλή του'γέρου τήν έξεχάσανε 
πήγαινε καί μεθούνε καί. τούς έπ'ιάσανε,

1

5

10

15
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στήν φυλακή τούς βάλαν νά τούς κρεμάσουνε.
Σαν τ’ ακούσε ό γέρος έχαμογέλασε,

20 τρεις άσημοκουμποΰρες τις έξεκρέμασε, 
τις κόρες του φωνάζει καί τις γλυκομιλεΐ.
«Φέρτε τά τσαρούχια». Σά δέκ’ όχτώ χρονώ, 
στα πόδια του τά βάζει καί πηγαίνει στό βουνό, 
σιγά, σιγά, ό γέρος άνέβη τό βουνό 

25 εις τό κονάκι μπαίνει καί τούς γλυκομιλεΐ.
«Καλή μέρα Άραπάδες καί σεις Τούρκαροι, 
νά βγάλτε τά παιδιά μου άπό τήν φυλακή».

— Πές μας βρέ γέρο, πώς λογιέσαι καί πώς νομάζεσαι ;
— Έγώ είμαι ό Τζαβέλας ό πρώτος τών κλεφτών,

. 30 ρίχνω φωτιά σάς καίγω έσάς καί τό χωριό.
’Αμέσως ό Άράπης έβγαλε τά παιδιά.

347 Καστανιές.
Τοΰ Κ ίτσ’ ή μάννα 1).
(Καδιστικο τής κούνιας)

Του Κίτσ’ ή μά, ή μάννα κάθουνταν 
στήν άκρη στό ποτάμι 
καί τό ποτά ποτάμι λόγιαζε 
καί τό πετροβολούσε.

5 Ποτάμι μ’ ό όλιγόστευσε 
ποτάμι μ’ γύρνα πίσω, 
για νά περάσζ περάσ’ ό Κίτσος μου 
τ’ άξιο μου παλληκάρι».
Μήτε μέ χί, μέ χίλιοι πιάνουνταν 

10 μήτε μέ δυό χιλιάδες 
καί τώρα τον έπιάσανε, 
πάνε νά τον κρεμάσουν.

348 Κ@ν«μδΐ«. 

Τ©ΰ Λάμηου.
Λάμπρος φρεγάδ* άρμάτωσε στήν Σάλωνα νά πάγη 
νά κάμη Πάσχα καί Λαμπρή καί πίσω νά γυρίση,

1) Τό τραγουδούσανε μέ πολύ λυπητερό σκοπό, ό άντικρυνός πού τ* 
άκουγε παραπονιοΰντανε.
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φρεγάδες τον άηάντησαν κάτω στην ’Αλεξάνδρα.
«Μάϊνα Λάμπο τά παννιά, μάϊνα καί πάρτα κάτω».

5—Πότε μαϊνάρησα παννιά, πότε τά πήρα κάτω ; 
ούτε στής Χιός τά κάτεργα, μήτε στής Μιτυλήνης 
πού τρέμει γης καί κόσμος.
’Ακόμα ό λόγος βάσταγε κ’ ή συντυχιά μιλούσε 
μολύβ’ τον ήλθε στο βυζί, μολύβ’ στήν άμασχάλη.

10 Ό στόμας τ’ αίμα γέμωσε, τ’ άχείλί του φαρμάκι, 
βυρβήδησ1 ή γλωσσίτσα του σάν τό χελιδονάκι.
«Ναύτη μ’ αν πας στον τόπο μας, άν πας καί στον λιμνιό μας1) 
μη πεις πώς μέ σκοτώσανε, μην πεΤς πώς έχάθηκα 
νά πής ό Αάμπος έμεινε λογαριασμό νά δόση,

15 Όπόταν θ’ άσπρίσ’· ό κόρακας νά γίνη περιστέρι, 
τότε θάλθεΐ ό Αάμπος άπ’ τό μακρύ σεψέρι.»

349 Φανάρι.'

Σ ’ αύτά τά δένδρα τά πυκνά τ’ άκόμα άτιό δώθε, 
δύο πουλάκια κάθουνταν, δυο μαύρα χελιδόνια.
Δεν κελαδοΰσαν σάν πουλιά, ούτε σάν χελιδόνια,

5 μόν’ κελαδοΰσαν κ’ έλεγαν άνθρώπινες κουβέντες 
«Πατήσαν κλέφτες τά χωριά, πατήσαν κασαμπάδες, 
πατήσαν καί μιάν έκκλησιά, πάτσαν τό άγιο Βήμα, 
πήραν βαγγέλια δώδεκα, καντήλες δέκα πέντε,

• πήραν τον τίμιο Σταυρό τ’ άσήμι τό ποτήρι.

350 Καρατ£ά-κιοϊ.

Γιά νά πεθάνω ψέματα κ’ ό Χάρος νά κοιμάται, 
νά σηκωθώ πολύ πρωί, νά διώ ποιος μέ λυπάται.
Σηκώνομαι πολύ πρωί, δυο ώρες νά ξημερώση, 
άκούω τέφια πού βροντούν, τά καρυοφύλια σκούζουν,

5 μέσ’ τά γιατάκια3) τών κλεφτών κλαίουν τον καπετάνιο.
Γυρνώ βλέπω στο πλάγι μου τά τέκνα μου νά κλαΐνε, 
πώς χύνουν δάκρυα πολλά κ’ έχνε μάτια βουρκωμένα 
κΓ άπαρηγόρητα ΘρηνοΟν καί κλαΐνε τον πατέρα.

1) Λιμάνι.—2) Λ. Τ. Λημέρια, κυρίως κρεββάτια.
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«Παιδιά, <ϋν πάτέ στο χωριό, στο έρμο μεμλεκέτι 
10 τουφέκια νά μή ρίξετε, τραγούδια νά μή πουτε

κι’ άν σας ρωτήσ’ ή μάννα μου νά την παρηγορήστε· 
νά πήτε πώς ταξείδευα σέ σκοτεινό λιμάνι».

351 Σίίλυβριά. 

Τοΰ άρρωοτου Κλέφτη

Άρρώστησα, ξαρρώστησα στη φυλακή ό καϋμένος, 
σάπισε τό κορμάκι μου καί τό δεξί μου χέρι, 
την Παναγιά περικαλώ καί τον θεό δοξάζω 
νά γιάνη τό κορμάκι μου καί τό δεξί μου χέρι,

5 νά πάρω δίπλα τα βουνά, δίπλα τά χαμοκλάδια 
γιά νά σφυρίζω κλέφτικα νά μαζωχθουν οί κλέφτες, 
νά πάρω κλέφτες δήμαρχους κλέφτες καπετανέους 
νδν κι’ ό Κίτσος μου μαζύ μέ τό σπαθί στό χέρι.

352 Σηλυβριά. 

τ©ΰ Δι«κ©υ.

Τρία πουλάκια κάθουνται στοΟ Διάκου τό ταμπούρι1) 
τδνα κυττάει τη Ρούμελη καί τ’ άλλο τό Ζητούνι, 
τό τρίτο τό μικρότερο μσιρολογα καί λέγει.
«’Άιντε Διάκο μ’, νά φύγουμε, στη Λειβαδιά νά πάμε 

5 πουν τά ταμπούρια δυνατά, ψηλά τά μετερίζια 2)
’Ακόμα λόγος λέγουνταν, έπιάσανε τόν Διάκο.
«Διάκε γιά τούρκεψε, γιά γένε μουσουλμάνος».

8—Έγώ Διάκος γεννήθηκα, Διάκος θέ νάπεθάνω.

353 'Ηράκλεια.

‘ Πάρτε τόν γιό μου τον δλο τρανό 
ήξέρ’ τις μάντρες, τά παχειά τ’ άρνιά.
—Δέν θέλμε τόν γιό σου τόν δλο τρανό 
πού ξέρ’ τις μάντρες καί τά παχειά τ’ άρνιά.

5 —Πάρτε τόν γιό μου τόν δλο μεσχιό. 
ξέρει τις πατημιές 3) καί τά κρύα νερά.

1) Λ. Τ. Χαράκωμα.—2) Λ. Τ. Προμαχώνες.—3) Μονοπάτια.
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—Δέν θέλμε τον γιό σου τον δλο μεσχιό, 
πού ξέρει τις πατημιές καί τά κρύα νερά.

— ΙΊάρτε τό γιό μου τον δλο μικρό 
10 πού πήρε τό μπαϊράκι πό δώδεκα χρονώ.

—Δεν θέλμε τό γιό σου τόν δλο μικρό
πού πήρε τό μπαϊράκι πό δώδεκα χρονώ, 
ήθέλαμε έσένα πού είσαι γέροντας.

354 Μ«λγαρα. 

Τοΰ Μανώλη.

Μανώλη, δεν έχεις μάννα, δέν έχεις άδελφή, 
δέν έχεις καί γυναίκα νά έλθη νά σέ δή ;

—’Έχω καί μάννα, έχω καί μιά δελφή 
• έχω καί μιά γυναίκα μέ δυο μηνώ παιδί,

5 κάτω στην άσιτρη πέτρα, στο κρύο τό νερό, 
την έχωάφισμένη μέ δυο μηνώ μωρό.

—Μανώλη, τάρματά σου δέν είναι γιά φωτιά, 
μόν’ είναι γιά καμπάνα μέσ’ την Άγιά Σόφιά.

355 Σηλυβριά.

Μπρε Γιαννάκη, μπρε λεβέντη, μπρέ καλό παιδί, 
τί καλή γυναίκα πδχεις καί δέ χαίρεσαι;

—Που την είδες που τήν ξέρεις μπρέ Γενίτσαρε; 
άν τήν είδες καί τήν ξέρεις πές με τί φορεΐ ;

5—"Ασπρο καλεμκερί φορούσε, κόκκινο άντερί 
καί πατερμά στο χέρι καί συργιάνιζε.
"Αμα τάκσε ό Γιαννάκης δέν τό δέχθηκε 
εις τό σπίτι του πηγαίνει καί τήν έσφαξε. 1

1) Λ.Τ. φ χκιόλι. συνήθης χρωματιστό, ζωγραφισμένο στό χέρι μέ διάφορα 
σχέδια καί στό γύρο μέ μπιμπίλα (δαντέλα μέ βελόνι). Τά καλλίτερα καλεμκε- 
ριά γίνουνταν-στό Καντήλι, Μέγα Ρεΰμα καί Ψωμαθεια, προό.στεια τής Πόλης 
στό Βόσπορο.
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356 Σηλυβριά.

Πάιδιά μ’ σά θέλτε λεβεντιά 
καί κλέφτες να γενήτε, 
έμένα νά ρωτήσετε, 
έμενα νά ρωτάτε.

5 Σαράντα χρόνια έκανα
στους κλέφτες καπετάνιους, 
ζεστό ψωμί δεν έφαγα 
γλυκό κρασί δεν είδα, 
ποτέ μου δέν έχόρτασα 

10 του υπνου τήγλυκάδα.
Τό χέρι μου προσκέφαλο 
καί τό σπαθί μου στρώμα 
καί γιά καλή στήν αγκαλιά 
τ’ άξιο μου καρυοφύλλι.

357 Κ. αδπ-κιοϊ *).

Τοΰ Μπαλκανιώτη Γιάννη.

1 Κάτω στό Μυρμηγκοχώρι 
κει πού χώριζαν οί δρόμοι 
κεΐ ταν ό Μπαλκανιώτης Γιάννης, 
δώδεκα σπαθιά σπασμένα 

5 στήν καρδιά του καθισμένα.
«’Άϊντε Γιάννη Μπαλκανιώτη, 
άιντε ή συντροφιά διαβαίνει.»

— Σάν διαβαίνει ας διαβαίνει, 
αν πηγαίνει άς πηγαίνει,

J0 αν περάσ’ άπ’ τό χωριό μου 
καί ρωτήσει ή Καλλιώ μου, 
νά μή πήτε πού σκοτώθκα, 
μόνε νά πήτε πίσω έμνα, 
πίσω έμνα στό ναλμπάνη “) 
τ’ άλογό μου νά καλλιβώνω, 
βάνω πέταλ’ άσημένια 
καί καρφιά μαλαματένια.

1) Τής επαρχίας Σηλυβρίας. · 2) Πεταλωτής.

14



2 i o Κλέφτικα

358 Φανάρι.

Ποιός είδε ψάρι στο βουνό, καί θάλασσα σπαρμένη, 
ποιος είδε κόρ’ άνύπαντρη στούς κλέφτες χαϊδεμένη, 
'Όλοι τριάντα έρριχναν καί κείν’ τριάντα πέντε. 
Ταράζουνταν τά ροΰχά της, κρεμοΟνταν τά μαλλιά της 

5 κ’ οί κλέφτες τέν έλέγανε χαρά στη λεβεντιά της..

1 Σ ’ αυτά τ it δέντρα τά ψηλά καί κόμα στά πό κείθε, 
τρία πουλάκια κάθουνταν στης κυδωνιάς τό δέντρο, 
τδνα κυττάει τή Ρούμελη, τ’ άλλο κυιτάει τη Θράκη 
τό τρίτο τό μικρότερο κλαίει καί δε μερώνει..

5—Τί έχεις πουλί μ', καί θλίβεσαι καί βάρ’ άναστενάζεις;
— Πώς νά βαστήξω ; τό ’Αϊβαλή τό μέγα ξακουσμένο 

πού ήταν ένας κασαμπάς καί έγιν’ ένα θάμα, 
φωτιά δίνουν άπό τρεις μεριές, κουρσούμια άπ’ τήν άλλη, 
άντ.ίς άρνιά σφάζουν παιδιά κι’ άντίς μαργιές1) τις μάννες 

10 kl* άντί δαμαλοζεύγαρα σφάζουν τις λεβεντάδες.
Πέφτουν τά τόπια σάν βροχή, γκιουλέδες*) σά χαλάζι, 
πέφτουν τά Ρωμνοκέφαλα σάν άνθη άπ’ τά δέντρα, 
πήρανε νιούς, πήρανε νιές, πήραν κι’ άρραβωνιασμένες, 
πήρανε καί μιά νιόνυφη, τριώ μερώ νυφοΰλα.

15 Πέντ’ άρμαθιές φλουριά φορεΐ,
μέ πέντε μασαλάδες 3) τήν πήραν καί τήν πήγαιναν,
Στο δρόμο πού τήν πάνε ένα μικρό πασόπουλο, 
στάθκε καί τήν ρωτάει:

—Γιατί νύφη μ’ δεν περπατεΐς ; γιατί δέν καμαρώνεις ;
20 μή σε βαραίνουν τά φλουριά ; μή σέ βαραίνουν τ’ άσπρα ;

— Δε μέ βαραίνουν τά φλουριά, δε μέ βαραίνουν τ’ άσπρα
μόν’ μέ βαραίνει ή πίκρα τ’ άντρου μ5 τ’ άντρου μ’ τό κασαβέτι4) 
πού πήραν τό κεφάλι του σάν μήλ’ άπ’ τήν ποδιά μου 
καί λέρωσαν τά ροΰχά μου τήν λαμπροφορεσιά μου.

1) Λ. Τ. Τά θηλυκά γέρικα πρόβατα πού έπαυαν νά γεννούν στην Πα- 
λαιά Ελλάδα στέρφα. —2) Λ· Τ. Σφαίρες κανονιού.—3) Λ. Τ. Δαδιά πισωμένα 
τά άναφταν σέπαναγύρια καί γιορτές, τά κρατούσαν στό χέρι καί τά στήριζαν 
σέ σιδερένια βάση.—4) Λ. Τ. θλίψη.

359 Καστανιές.

Τής νιβνύφης.
(Τής κούνιας)
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360 Σοφίδες.

’Ακούσατε τι γένηκε φέτο τό καλοκαίρι.
Πατήσαν κάστρα καί χωριά, πατήσαν κασαμπάδες, 
πατήσαν καί τό Γιανιτσέ, τό ’Αραμπά Μπουργάζι.
Τρεις μέρες πολεμούσανε, τρεις μέρες καί τρεις νύχτες,

5 πέφτουν τουφέκια σά βροχή, μολύβια σά χαλάζι, 
πέφτουν τά Ρωμνοκέφαλα σάν τή δέντρου τό φύλλα 
καί την τετάρτη τή βραδειά μπαίνουν οί Τούρκοι μέσα. 
Μπαίνουνε μιά, μπαίνουνε δυό, μπαίνουνε τρεις χιλιάδες, 
μπήκε κ’ ένα πασόπουλο με δέκα μπιμπασίδες.

10 Πήρανε νιούς, πήρανε νιές, πήρανε παλληκάρια, 
πήρανε καί μιά νιόνυφη, τριώ μερώ νυφάδα, 
κρατεί τά τέλια στα μαλλιά καί τύν κινά στά χέρια, 
καί τό μικρό πασόπουλο κείνο τήν τριγυρίζει,
«Πές με κορή μ’ το όνομά σ’ πές με καί τής νενές σου.

13 — Μένα με λένε Μσριγώ καί τήν νενέ μ’ Κανέλλα.
— Πές με κόρη μ’, τού άντρα σου ;
— Τον άντρα μου τόν σκότωσαν στά δύο γόνατά μου 

καί βάψαν τά ρουχάκια μου τά λινομεταξένια.
— Γιά θά με δόσεις φίλημα γιά θά σέ κάνουμε κομμάτια.

20 —Κάλλιο έχω με τό αΐμά μου τή γή νά κοκκινήσω
παρά Τούρκο νά φιλήσω.

”Αν τ’άκουσε ό Χατζηγιαννάκης της πέφτει λιγοθυμάει, 
τάζει τις μούλες μέ φλουριά, σεντούκια μέ παράδες.

— Δέν θέλμε μούλες μέ φλουριά, σεντούκια μέ παράδες,
25 μόν’ θέλουμε τήν Μαριγώ γιά νά μάς κάν’ τζιλβέδες

361 Σηλυβριά.

Τοΰ Αύκου τοΰ λεβέντη.

Μαύρα μου πουλιά, μαύρα μου χελιδόνια, 
μήν τόν είδατε, τόν απαντήσατε 
τόν Λύκο τόν λεβέντη τόν αρχιληστή, 
ναι μώρ’ καπετάνιο τόν· άρχιληστή.

5—Μεΐς τόν είδαμε,.τόν άπαντήσαμε
σ’ ένοΰς παπά τή στάνη πδτρωγ’ έπινε,

• πδτρωγ’ έπινε πουλιά περδικοπούλια



καί γλυκό κρασί,
ναι μώρ’ καπετάνιο καί γλυκό κρασί.

10 Τον έκερνούσανε, τόν τραγουδούσανε, 
πέντ’ έξη βλαχοποϋλες μά ή μικρότερη, 
μά ή μικρότερη ή όμορφότερη, 
σκύφτει στ3 άφτί του καί τόν λέγει, 
δεν παντρεύεσαι. Δεν παντρεύεσαι,

15 δέν προξενεύεσαι, δέν πέρνεις βλαχόπουλα 
σαν καί μένανε,
ναι μώρ' καπετάνιε μ’ για τά μένανε.

— Δέν παντρεύουμαι, δέν προξενεύουμαι, 
δέν πέρνω βλαχόπουλα οάν καί σένανε,

20 ναι μώρ’ βλαχόπουλα σαν καί σένανε, 
γιατ’ ή μάννα μου, οί άδελφάδες μου 
μαΟρα φορουν στα ξένα γιά τά μένανε., 
ναι μώρ’ βλαχόπουλα γιά τά μένανε.

ΠΕΡΙΓΕΛΑΣΤΙΚΑ

362 Φανάρι

Trig νύφης

(Τοΰ χοροΰ)

Να παντρευτώ ποθύμησα δμως τό συλλογιοΟμαι 
πουναι τά έξοδα βαρειά καί πάντοτε φοβούμαι, 
καί μιά γρηά παμπόνηρη άπό τόν μαχαλά μου 
πάντοτε μέ τά λόγια της μέ καίει την καρδιά μου.

5- «Παντρέψου γιέ μου, μ’ έλεγε, να πάρης κοριτσάκι, 
νά χαίρεσαι τά νιάτα σου χειμώ καλοκαιράκι».
Τότε σηκώνομαι καί ’γώ καί βάζω τά καλάμου, 
σάν τσελεμπής φαινούμουνα άπ’ την περπατησιά μου, 
μέ πέρν’ ή γρηά άπ’ τό χέρι μέ πάγει σ’ ένα σπίτι,

10 πού ήτανε χειρότερο *πό της όρνιθας τήν κοίτη.
Βλέπω τόν πεθερό κουφό,τήν πεθερά κουβάρα, 
καθούντανε άκουμπιστοί πάν’ σέ μαξιλάρα, 
κι* ή νύφη έκαθούντάνε εις του σοφά τήν μέση, 
τήν μύτη της έσφούγγιζε ή μύξα να μή πέση.

212 Περιγελαστικά
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15 Οί ψείρες καί ή κόνιδα1) ήταν νά μετρητά της
καί οί άράχνες του σπιτιού ήτανε τα προικιά της.
Κι’ ή γρηά την έλεγε, νά σηκωθή ν’ άλλάξη 
καί γώ πό πίσω έλεγα, φωτιά νά την έκάψη,
’Ανατριχίλα μ’ έπιασε την πόρτα της νά εϋρω,

20 καί ή ή γρηά με φώναζε καί έγώ τήν βλαστημούσα 
θυμουμνα καί τήν έμορφιά τής νύφης καί γελοΟσα.

363 Φανάρι.

— Νά σέ είπώ, κυρία μου, είσαι μικρή άκόμα.
—’Ήμνα δώδεκα χρονώ καί γύρσα είκοστρία

κι’ άκόμα θά μέ καρτερείς διά νά μεγαλύνω; 
καμιά τριανταριά χρονώ επιθυμείς νά γίνω ;

5 Ή μάννα μ’, δταν μ' έκανε κι.’ δταν έστεφανώθη 
ήταν δώδεκα χρονώ, στις δέκα τρεις γκαστρώθη 
στοΟ Μάρτη δέκα τέσσαρες μ’ έκανε εμένα 
ήμνα τό πρώτο της παιδί, ή πρώτη της γέννα

— Πρώτα πανδρευούντανε μικρές γιατ’ ήτανε φτήνια 
10 καί τώρα δέν παρατηράς του κόσμου τήν άκρίβεια ;

καί τώρα δέν παρατηρας νερό δέν εΐν’ νά πιαυμε, 
αυτό τον δύστυχο καιρό, ζήτας νά παντρευθουμε ;

—Δέ σέ ζητώ φορέματα, φουστάνι καί καπέλο, 
μίαν ζωήν, μίαν τροφήν, έγώ έσένα θέλω.

15—"Ετσι σέ συμφέρει νά είπής ’ίσως μέ κατηχήσεις
νά έμβης είς τά σπλάχνα μου καί υστέρα ν’ άρχινίσης 
νά μέ ζητάς φορέματα καί καντιφέ φουστάνι.
Νά σέ είπώ κυρία μου, τήν [δική μου μ’ όρμήνια, 
έσύ νά πής δέν ήθελα καί έγώ πώς δέν σέ είδα,

20 άσήμια καί μαλάματα σ’ έχω πολλά δοσμένα, 
χαλάλι νά σέ γίνουνε καί λεϊψε άπό μένα.

364 Σηλνβριά.

Ή κερά ή Ζαμπετώΰλα.

Ή κερά ή Ζαμπετουλα 
μέ τήν άσπρη τήν πλεξοΟδα

X) Τά άβγά τής ψείρας,
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εκατό χρονώ γρηά 
μάς γυρεύει παντρειά 

5 κι' ό γαμπρός από τή λύπη 
τρέχε;, αίμα πό τή μύτη 
έκατό χρονώ γρηά 
νά γυρεύη παντρειά.

365

Ή κερά ή Ζαμπετουλα 
μέ την άσπρη την πλεξουδα( 
έκατό χρονώ γρηά 
ήθελε καί παντρειά.

5 Καί έπήρε ένα νέο 
έννενηντα δυο χρονώ, 
καί ταιριάσανε τά δυό.

366
Ή γρηά μουρμουρομούρα 
κατσουφιάρα καί καμπούρα 
σουλουμάδ' *) καί κοκκινάδι 
έβαζε ένα καντάρι.

5 Στον καθρέφτη σά θωροΰσε 
σάν τρελλή παραμιλούσε, 
τ’ ακούσανε τά κορίτσια, 
τά ζεμπούλια βάλανε 
τής γρηάς τής Ζαμπετούλας 

10 την πλεξούδα βγάλανε.

367

Τοΰ γέρου
Γυρτός

Παντρεύανε ένα γέρο 
έκατό χρονώ σας λέγω. 
Τόν έδίνουνε κοράσι 
σάν του Μάη τό κεράσι,

Φανάρι.

Δελειώνεξ.

Ηράκλεια.

1) Είδος φκιασιδιοΰ.
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5 καί τον δίνουν άρραβώνα 
μια πάληο βρακοζώνα. 
"Εσκυψε νά τό ψιλήση 
σάλια, μύξες τό γιομίζει.

— Φύγε γέρο, άπό κοντά μου 
10 κι’άναγούλιασ’ ή καρδιά μου.

368 "Ηράκλεια.

’Ήτανε ένας γέρος 
εκατό χρονώ 
κι* ήθελε ένα κορίτσι 
δώδεκα χρονώ.

5 Νά παντρευθουμε λέγ’ ό γέρος. 
—Δέν είναι πώς κατηγορώ, 

μόν’ είναι άμαρτία 
νά άκουσθή τή σήμερον 
μιά τέτοια όμιλία.

10 Οϋτ’ ό θεός τό συχωρνά, 
οΰτε ή ήλικία 
πλάσματα έκατό χρονώ, 
νά θέλουνε παντρεία.
Κόψε Ιδέα γέρο μου,

15 πού νά χαρής τό φώς σου 
καί σκούπισε τά σάλια σου, 
πδχεις στο μάγουλό σου.
Σάν ήθελα γώ γέρο μου, 
στην κεφαλή μου άντρα 

20 έγραφα νά μέ φέρουνε 
πό μέσ’ τήν Άλεξάντρα.
Καί νά μέ φέρουν τόν καφέ 
πρωί καί μεσημέρι, 
δίχως νά κοπιάζετε 

25 τό δεξιό μου χέρι.
Δέν είναι άπό τά μαλλιά 
όπού τά μαρτυροΟνε 
μόν είναι άπ5 τά πόδια σου 
όπού σταυροπατουνς.
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369 Χώρο*.

Στής ακρίβειας τον καιρό.

Τής άκρίβειας τον καιρό 
έπαντρεύτηκα καί νώ 
καί με δό, αϊντε μπρε 
καί μέ δόσαν μια γυναίκα 

5 ποτρωγε σαν πέντε δέκα.
Καί την πρώ, αϊντε μπρέ, 
καί την πρώτη τη βραδιά 
προβατίνα μέ φτερά.
Καί τό δέ, αϊντε μπρέ 

10 καί τό δεύτερο τό βράδυ 
έφαγ’ ένα άγελάδι.

370 Εάατρο.

ΚΓ © χορός καλά κρατεί.

«Μωρή κερά Μαριώρα, 
πέθαν’ ό άνδρας σου» ΊΟ

— Σάν άπέθανε καί τί, 
κι’ ό χορός καλά κρατεί.

5 Τόκερί είναι στο καρφί, 
τό θυμιάμα στο χαρτί, 
τό ψωμί μέσ’ τό άρμάρι, 15
τύφλα μούντζα κι’ άς τούς πάρει.

Τά παπούτσια μου ξεσκώ, 
τον χορό δέν παρατώ, 
μΐά κλωτσιά την πυροστιά, 
πυρ, πυριου τόν τέντζερε, 
Φάτε σκύλοι τά φαγιά, 
πιήτε κότες τά ζουμιά, 
γώ θά πά νά παντρευτώ 
νά τρώγω ριζοπίλαφο.

371 Φανάρι.

Τοΰ Γ ιά ννη του χοντρού.

Δευτέρα έγεννήθηκε 
την Τρίτη τόν βαπτισανε,
Τετάρτη τόν παντρέψανε, 
την Πέμπτη αρρωσταίνει,

5 Παρασκευή βαραίνει, 
τό Σάββατο πεθαίνει 
τήν Κυριακή τόν θάψανε 
κλαίει όλο τό χωριό 
τόν Γιάννη τόν χοντρό.



• 372 Σηλυβριά.

Trig τεμπέλας.

Την Δευτέρα βάζει πλύση, 
καί τήν Τρίτη τά στραγγίζει, 
την Τετράδη τά άπλώνει, 
καί τήν Πέμπτη τά μαζώνει,

5 τήν Παρασκευή διπλώνει, 
τό Σαββάτο σιδερώνει, 
τήν Κυριακή άλλάζει.
Τήν Δευτέρα πάλι, 
μέσ’ τή ψείρα βράζει.

373 Καστανιές.
καί τήν Τρίτη ξελερίζει 
•τήν Τετάρτη τά άπλώνει 
καί τήν Πέμπτη τά μαζώνει 
καί τήν Κυριακή άλλάζει, 
πάλε μέσ’ στή ψείρα βράζει.'

374 Τζετώ.

"Ενα χρόνο κ’ ένα μήνα 
έκαμν’ ένα πάσμα νήμα, 
κι’ έβαλε καί τράκα ή τράκα 
κι’έκαμετόν άνδρατς βράκα,

5 κ’ έλειπε ή μιά ή σέλα 
καί τά δυο τά βρακοπόδια 
καί κείνος άπό τή χαρά του, 
πέφτ’ καί σπάνει τά πλευρά του.

375 Φανάρι. 

Τ©5 τεμπέλη.

Τή Δευτέρα δευτεριάζω 
καί τήν Τρίτη τή γλεντώ

Περιγελασηκά 217

"Ελα μπρέ Φωτάκη 
νά σέ παντρέψουμε, 
νά σέ δόσμε μιά γυναίκα 
νά σέ νοικοκυρέψουμε.

5 Τή Δευτέρα βάζει πλύση

1) ’Αργαλειό.
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τήν Τετάρτη καί τήν Πέμπτη 
. πέφτω νά ξεκουρασθώ.

5 Παρασκευή Σαββάτο 
δέν κάνω πια δουλειά 
καί κρέμουνται τά χέρια μου 
άπό τήν τεμπελιά.

376

Τό έλεγαν στή Στράντζα δταν ήθελαν νά περιπαίξουν ένα πού 
έδινε οδηγίες πού δέν είχαν κανένα νόημα. Κάποιος Τούρκος ρώτσε 
μια Στραντζαλιώτισσα πώς νά πάγη στο Σαμακόβι καί κείνη τον 
ώδήγησε:

Ώξωτή κακαρωτή 
βήρα καί μονοπάτι 
ροκοκό άμπέλι 
πδχει τ’ άσπρο κουταβέλι 

5 Ντογρού Σαμακοβντά.

377 λ άστρο.

Οί σκανοί

Τρε ΐς σπανοί άπό τήν Πόλη, 
πέντε τρίχες είχαν δλοι, 
κ’ ένας άλλος Τηνιακός 
πέντε τρίχες μοναχός.

5 ’Ώ καλώς τον πολυγένη 
κι’ άπό ποΰθε κατεβαίνει;

—Άπ5 τήν Πόλη κατεβαίνω 
καί στή Βενετία πηγαίνω 
πάγω ν’ άγοράσω χτένια 

10 γιατί μέ φάγανε τά γένεια.

378

Γιώργο είχα Γιώργο πήρα 
Γιώργο πάλι θά χαρώ 
Πάλι σά ξαναχηρέψω 
πάλι Γιώργο θά γυρέψω.
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ΤΟΥ ΤΣΑΓΑΝΟΥ Ο ΓΑΜΟΣ

379 Φανάρι.

’Απ’ τόν άϊ Δημήτρη δλο τον χειμώνα οι τσαγανοί ήτανε κρυμ- 
μέν’ κατ’ απ’ τις πέτρες, άπό βραδύ κι’ ανήμερα τ’ αί Σαράντα πού 
εΐν ’ ή μέρα τους έβγαιναν καί χόρευαν. Κάθε χρόνο άνήμερα ένας 
τσαγανός παντρεύουνταν καί τραγουδούσαν οί τσαγανοί :

Κάμ’ ό τσαγανός ντουγιούνι 
καί καλεΐ την πλάση ουλή 
καί κάλεσε καί τήν ποντικίνα 
με τά λερωμένα κείνα.

5 Γιά νά πάγη·, νά μή πάγη ; 
ακούσε τό ντάμ τό ντούμου 
έκαμε καρδιά καί πήγε, 
καί τούς ποντικούςτου κράζει: 
«Ποντικοί μου, μσζωχτήτε,

10 δλοι σας σπαθιά ζωσθήτε 
νά σάς μαγερέψω άχέλι 
σέ μαρμάρινο σκουτέλι1).

— Δεν τό τρώμε μεΐς τ’ άχέλι 
σέ μαρμάρινο σκουτέλι.

15—Νά σάς μαγερέψω ρύζι.
— Δεν τό τρώμε μεΐς τό ρύζι, 

στά δοντάκια μας καθίζει.
—’Άσε με γάτα μου νά ζήσω 

τό πουρνό θά σέ ζωγραφίσω 
20 θά σέ μαγερέψω ρύζι.

—Δέν τό θέλω γώ τό ρύζι, 
στά δοντάκια μου καθίζει, 
σένα θέλω ποντικίνα 
μέ τά λερωμένα κείνα.

380

Κάμν’ οί τσαγανός ντουγιούνι 
καί καλνοΟν την πλάση οϋλη 
καί παντρεύουν τήν Μαλάμω 
καί τήν δόσανε τόν Γιάννη 

5 πδχει σουγλα καί τηγάνι 
καί .τήν δόσαν άρραβώνα, 
τήν παληά τήν βρακοζώνα 
καί τήν δόσανε προικιά 
ένα κόσκινο κουκκιά 

10 καί τήν δόσανε χουλιάρια 
τής χελώνας τά νυχούδια 
καί τήν δόσανε σεντοΟκα

τς*τώ.

τής χελώνας τήν καβοϋκα 
Καί τήν δόσανε άμπέλι 

15 πού λαγός δέν χωρ’ νά μπαίνη. 
Μά καλέσανε καί μένα 
καί δέν θέλησα νά πάγω, 
ακόυσα τό τσάγκρου τσούγκρα 
κ’ έκανα καρδιά καί πήγα.

20 Βρίσκω λύκο πού χορεύει, 
άλεποΰ πού μαγερεύει, 
βρίσκω πήττα στό πλαστήρι 
καί κρασί μέσ’ τό πλυντήρι. 
Βρίσκω τόν λαγό πού πήδα,

1) Πιάτο.
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25 τό τσακάλι λαλεΐ την λύρα 
τό άτσίδι ι) την φλογέρα 
καί σκαντζόχερος ό ρήγας 
τράβαγε χορό γαϊτάνι.
Πώς πηδάει καί ρίχνετε !

30 καί στον πρώτο γυρισμό του 
τήν χελώνα κάνει μάτι.
Ή χελώνα δεν τό δέχθηκε 
καί τό φερετζέ της βάζει 
καί στόνμεχκεμέ πηγαίνει.

35 Κάνει σελάμι τις άγάδες 
καί μετάνοιες τις παπάδες. 

—Τί θέλεις κόρη μ’,τήν ρωτούνε. 
—Ό σκαντζόχερας ό ρήγας 

πώς μέ έκαμε τό μάτι,
40 τ’ είν’ αυτό όπου τραβούσα, 

άπ’ αύτόν τον τσελεμπάκο !
- ’Άντρα ήθελες κόρη μου, 

πάρ’ τονα καί κάτσε κάτω.

ΤΙ ΤΡΑΓΟΥΔΑΓΑΝ 

ΟΙ ΝΕΡΑΤΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΑΙΜΟΝΙΑ

381 Φανάρι.

Οί νεράϊδες έβγαιναν τή νύχτα κοντά στις ρεματιές, χόρευαν 
καί τραγουδούσαν :

α.
’Έχεις Νεράιδας μπόγι, Νεράιδας φαντασιά. 
έχεις καί στα μαλλιά σου του Μάη τή δροσιά.

β·
Καλαμπούδι καί λιθρούδι κι’ άλωνίνα βοτανάκι, 
νά τόξερ’ ή κοπέλλα, μαλλιά πού θέ νά βγάλη.

382 Φανάρι.

Τά Δωδεκάμερα τή νύχτα τά δαιμόνια: Ζούζουλα, Άργατά, 
Βρυκολακοι, Καλλικάντζαροι, Ρημώματα παραφύλαγαν στά νερά., 
στις βρύσες, στά πηγάδια, στά ρέματα, στούς νεραγούς χόρευαν καί 
τραγούδαγαν:

Πουν τό σόδημα πουν’τόνήμα ;
—Στής άμυγδαλιάς τή ρίζα.
— Δεΐξέ με τά ’ννιά πηγάδια, 

θά σέ κάτσω στά λανάρια.

1) ?Ικτίς, τό κουνάβι. .
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ΓΝΩΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

383

Ή νιέτη .

£ηλυβριά.

Χρυσό μου καναρίνι 
ξύπν’ άπό την κλίνη, 
ξύπνα καί μή κοιμάσαι. 
Σηκώνομαι ό καϋμένος 

5 σαν παραπονεμένος, 
καί τ ’ άρματά μου βάζω 
στά δάση νά διαβώ.
Στο δρόμο πού πηγαίνω 
ψιλή βροχή μέ πιάνει,

10 που νά πάω νά σταθώ ; 
’Αντίκρυ βλέπω πύργο, 
πού λάμπει σαν τον ήλιο, 
πουλί κάθεται έπάνου 
καί γλυκοκελαϊδεΐ 

15 κι* ό κελαϊδισμός του 
μέ φαίνεται πώς λέγει : 
«Χαρήτε σείς οί νιοί 
πουχεται τον καιρό, 
γιατ’ ό καιρός διαβαίνει 

20 καί δέν γυρίζει πειά, 
έτσ’ είναι καί ή νιότη, 
μαραίνεται σάν άνθος 
καί λυώνει σάν κερί.

1
Σά θέλεις γιά νά παντρευτής 
γυναίκα γιά νά πάρης 
έλα, ρώτηξε καί μένα 
νά σέ πώ ποιά 'ναι γιά σένα. 
'Αψηλή γυναίκα μή πάρεις 
δεντρί ξερριζωμένο, 
τό δεντρί ξερριζωμένο 
πάντα είναι μαραμένο.

Φανάρι.

2
Σά θέλεις γιά νά παντρευτής 
γυναίκα γιά νά πάρης 
έλα, ρώτηξε καί μένα 
νά σέ πώ ποιά ’ναι γιά σένα, 
κοντή γυναίκα μή πάρεις, 
βουτσί τοΰ ταβερνιάρη, 
τό βουτσί του ταβερνιάρη 
μεθυσμένους κουμαντάρει.^

384
Συρτόζ.
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3
Σά θέλεις για νά παντρευτής 
γυναίκα για νά πάρης 
έλα, ρώτηξε καί μένα 
νά σε πώ ποιά ’ναι γιά σένα, 
μαύρη γυναίκα μή πάρεις 
σουπιά τηγανισμένη, 
ή σουπιά τηγανισμένη 
πάντα είναι μαυρισμένη.

22 '}

4
Σά θέλεις γιά νά παντρευτής 
γυναίκα γιά νά πάρης 
έλα, ρώτηξε καί μένα, 
νά σε πώ ποιά ’ναι· γιά σένα, 
άσπρη γυναίκα μή πάρεις, 
σακκί άλευρωμένο, 
τό σακκί τ’ άλευρισμέν-ο 
πάντα είναι σκονισμένο.

5

Σά θέλεις γιά νά παντρευτής 
γυναίκα γιά νά πάρης 
έλα, ρώτηξε καί μένα 
νά σε πώ ποιά ’ναι γιά σένα, 
μελαγχροινή καί νόστιμη 
νάχει καί μαύρα μάτια 
κι’ άν γεράσει κι’ άν χαλάσει 
πάλε μαύρα μάτια θάχει.

385

ΧασάπίΜ β.

Ί Πιάστε κορίτσια τό χορό, 
τώρα πού χεΐτε τόν καιρό 
κι' αύριο θά παντρευτήτε 
καί στά βάσανα θά μπήτε.

5 Δε θά σάς άφ-ίν’οί άντροι σας 
νά πάτε στις μαννάδες σας, 
δε θά σάςάφίνουν τά παιδιά 
νά πάτε σ’ άλλη γειτονειά» 
δέ θά σάς άφίν’ ό πεθερός 

10 νά πάτε όπου είναι ό χορός,

’Επιβάτες.

δέ θά σάς άφίν’ ή πεθερά 
νά πάτε στην άποκρηά.

—Τούς άντρους τούς μεθούμε 
καί τούς άποκοιμίζμε,

15 καί τά παιδιά τά δέρνουμε 
καί στό σχολειό τάστέλνουμε, 
καί την κακιά την πεθερά 
την άφινμε πάντα νηστικιά, 
καί τόν κακό τόν πεθερό 

20 τόν κλίνμε μέσ’ τό μαγερειό.

Καστανιές.386

Βαρέθηκα γώ, 
διπλοπρόσωποι άνθρωποι,
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πού άγαποΰν έδώ καί κεΐ 
σέ πέντε, δέκα τόποι.

5 Πρέπει για νά τις δέρνουμε 
με βέργα νάχη κόμποι 
κ’ ή βέργα νά 'ναι λεμονιά, 
νάχη πολλά κλωνάρια, 
νά τις κτυποΟνε στην καρδιά 

10 καί μέσ’ τά φυλλοκάρδια.

387

Εσείς οί νέοι έτσι εΐσθε 
δταν τον καρπό παρεΐτε, 
τό δέντρο παρατεΐτε.

388

Μη μέ παύλες άφέντη μου.

«’Αμπέλι μου πλατύφυλλο
καί κόντο κλαδεμένο
για δέν άνθεΐς ; γιά δεν καρπεΐς ;
σταφύλια πιά δε βγάζεις,

5 μέ χάλασες καίγώ θά σέ πουλήσω». 
— Μη μέ πουλεΐς άφέντη μου, 

καί γώ σέ ξεχρεώνω, 
γιά βάλε νιούς καί σκάψε με, 
γέρους καί κλάδεψέ με,

10 βάλε γρηές μεσόκοπες 
νά μέ βλαστολαγήσουν, 
βάλε κορίτσια άνυπαντρα 
νά μέ καρπολογήσουν.

389

«’Αμπέλι μου, ξεράμπελο, 
θέλω νά σέ πουλήσω.»

—Μή μέ πουλεΐς άφέντη μου 
καί θά σέ ξεχρεώσω.

ϊηλυβριά.

Φανάρι.



5 Βάλε νιοί νά μέ δουλέψουνε 
καί γέροι νά μέ κλαδέψουνε, 
βάλε μεσόκοπες γρηές, 
νά μέ ψυλλολογήσουνε, 
βάλε κορίτσια πάρθενα 

10 νά μέ κορφολογήσουνε.
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390 Σηλυβριά.

Ό Φλεβάρης κι\ άν Φλεβίσει 
καλοκαιριάς μυρίζει 
μά κι' άν δόσει καί μανίσει 
τά χαντάκια τά γιομίζει.

392 Σηλυβριά.

Μέ τά έμπα τ’ ’Απριλίου 
νά ξυπνάς πριν του ήλιοϋ 
κι’ δλο σου τό καλοκαίρι 
μή κοιμου τό μεσημέρι.

391 Καστανιές.

Φλεβαρίζει, φλεβαρίζει 
τοΟ καλοκαιριοΟ μυρίζει, 
μ’ άν ϊσως καί θυμώσει 
μέσ’ τό χιόνι θά μάς χώσει.

393 Φαναρι.

Μάη μήνα μή φυτέψεις,
Μάη μή στεφανωθείς, 
πρώτη μέρα μή δουλέψεις 
Σάββατο μή στολισθεΐς.

394 Καστανιές.

Στρώμα πάντα σου ξερό 
καί λιγόφαγο τό δείπνο 
κι’ άμα άκοΰς τον πετεινό, 
στο φαί σου καί στον ξύπνο.

395 Σηλυβριά. 396 Ήράκλβια,

Άπό λίγο άν πάντα βάζεις 
καί συχνά αυτό κάμνεις 
γλήγορα αυτό, πολύ 
καί μέγα θά γενή.

Τούτ’ ή γης μέ τά λουλούδια 
τρώγει νιούς καί κοπελλούδια, 
τούτ’ ή γης πού τήν πατούμε 
δλοι θά τήν κουκουλωθούμε.

397

I ’Αγάλια, άγάλια φύτευε ό γεωργός τ ’ άμπέλι 
κι' άγάλια άγάλια έγινε ή άγουρίδα μέλι.



2 'Αγάπη δέν έστάθη ποτέ χωρίς καϋμούς, 
μέ βάσανα καί πόνοι καί άναστεναγμούς.

3 ’Αγαπημένα δυο πουλιά δταν ’ποχωρισθούνε, 
τί την θέλουν τη ζωή στον κόσμο γιά νά ζοΰνε.

4 ’Ανάθεμα αν δούλεψα τά τρία τά Σαββάτα
τής Κρεάτινης, τής Τυρινής καί τ’ "Αγιου θεοδώρου.

5 ’Ανάθεμα εις τις γονιοί καί στις προξενητάδες, 
δπου παντρεύουν τις μικρές κι’ άφίνουν τις μεγάλες.

6 Ανάθεμα την ξενιτειά, ας λείπουν.τά καλά της, 
πλειότερες οί πίκρες της παρά τά διάφορά της.

7 Ανάθεμα τον έρωτα κι’ δποιος τον πιό:σει φίλο 
κί δποιο.ς τον έμπιστευθεΐ τόν άπονο τον σκύ?̂ ο.

8 "Αν δγεΐς γουρούνι παστρικό, θά δγεΐς καί Χαύτη γνωστικό 
κι’ άμέθυστο Τηνιακό ζήτα καί Τούρκο κριτικό.

9 "Αν κάνει ό Μάρτης δυό νερά κί ’Απρίλης άλλο ένα 
χαρά σέ κείνον τόν ζευγά πδχει πολλά σπαρμένα.

10 Άνοίξανε οί ουρανοί καί βγήκε ένα ρήμα,
δποιος άγαπήσει καί άρνησθεΐ διπλό θάχει τό κρίμα,

11 ’Απ’ δνα άχ, κι’ άπ’ δνα βάχ, τίποτες δέν έβγαίνει 
καί μέ τ’ άναστενάγματα άνθρωπος δέν πεθαίνει.

12 ’Απ’ δλα τά πετάμενα ό ψύλλος έχει τή χάρη, 
κοιμάται μέσ’ τις όμορφες σάν άξιο παλληκάρι.

13 ’Από τά μάτια πιάνεται στά χείλη κατεβαίνει
κι’ άπό τά χείλη στη καρδιά ριζώνει καί δέ βγαίνει.

14 Άργιά καί πού γιά νά βρεθή, άργιά καί πού νά λάχη 
κόρη μέ τά ξανθά μαλλιά καί μαύρα μάτια νάχη.

15 "Ας τραγουδήσω κι’ άς χαρώ, νά παίξω νά γελάσω, 
τά νιάτα δέν πουλιούνται πιά νά τά ξαναγοράσω.

16 "Ας τραγουδήσω κι’ άς χαρώ, κι’ άς κρίνω κι’ άς γελάσω 
κι’ δτι είναι τά γραμμένα μου δλα θά τά περάσω.

17 "Ας τραγουδήσω κι’ άς χαρώ τού χρόνου ποιος τό ξέρει, 
ή θά πεθάνω ή θά ζώ ή σ’ άλλο μέρος θά ’μαι.

18 "Ας τραγουδήσω κι’ άς χαρώ καί δσο πάγει βραδιάζει 
κι’ ό Χάρος τις ήμέρες μας καλά τις λογαριάζει.

19 "Ας τραγουδήσω κι’ άς χαρώ τά τρυφερά μου νιάτα, 
γιατί κοντεύει ό καιρός νά μέ τά φάγη ή πλάκα.

20 Βαρειά, βαρειά καί μέ καιρό πιάνεται ή αγάπη 
καί μέ τά χόρταρα τής γής γιατρεύονται τά πάθη.

21 Γέλα καϋμένε άνθρωπε καί μή παραπονιέσαι, 
ή τύχη σου σέ δίκασε πάντα νά τυραννιέσαι.
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22 Γέρα σε κι άσχήμισε κι* άσπρισαν τά μαλλιά της 
καί γνώση δεν έκράτησε νάχη στα γερατειά της.

23 Γιά δες έκεΐνο τό βουνό π’ άνάβει καί καπνίζει, 
δεν εΐν ’ φωτιά, δεν ε ίν ’ καπνός, άγάπη καί χωρίζει.

24 Δεν είδα ψάρι στο βουνό καί θάλασσα σπαρμένη, 
δέν είδα τούτον τον καιρό άγάπη μπιστεμένη.

25 Δέν τόν πρέπει τόν τσομπάνη όμορφη γυναίκα νάχη, 
όμορφη καί άκαμάτρα πέντε μήνες έν’ αδράχτι.

26 Δύσκολα είναι δυο καρδιές όταν άγαπηθοΟνε, 
καλλίτερα στη μαύρη γής, παρά να χωρισθοΰνε.

27 Έγώ είμαι κείνο τό πουλί όπού τό λεν’ τρυγόνι, 
άν δέν εύρεΐ τό ταίρι του, μέ άλλο δέ ζυγώνει.

28 ’Εμένα μέ τό είπανε άνθρωποι μερακλήδες, 
πώς τήν καλλίτερη ζωή περνούνε οί μπεκρήδες.

25. ’Ένας θεός, πουναι θεός, δίκαια δέ μοιράζει, 
τήν έμορφη μέ τό καλό ποτέ δέν τούς ταιριάζει.

30 ’Έρωτα, τις σαΐτες σου νά τις μαλαματώσης, 
γιατί δέν άφισες καρδιά νά μη τήν έ?^αβώσης.

31 Εσείς οί νέοι τόχετε τό δέντρο ν’ άγαπάτε 
καί όταν φάτε τό καρπό τό δέντρο λησμονάτε.

32 ’Έτσ’ είναι τούτος ό ντουνιάς, σφαίρα καί γυρίζει, 
άλλος τόν κόσμο χαίρεται κι’ άλλος άποχωρίζει.

33 ’Έτσ’ είναι τούτος ό ντουνιάς, σφαίρα καί γυρίζει, 
άλλος τρώγ’ ψωμί κ* έλιές κι’ άλλος πιλάφι ρύζι.

34 Ή άγάπη είναι άπ’ άρχής κι’ άπό τήν πρώτη πλάση 
κι’ όποιος τήν έπερίπαιξε, νά μή τήν άπολαύση.

35 Ή άγάπη είναι εφτά λογιώκι’ όποιος τήν επιτύχει, 
πρέπει νά γίνη βασιλές τόν κόσμο νά όρίση.

36 Ή άγάπη δέν εΐν ’ δεντρί, δέν είναι άνθος νά πέση, 
μόν’ είναι βάτος μέ κλαδιά κι’ άλλοίμονο όποιος πέσει.

37 “Η άγάπη σάν πληθαίνει δέν είναι τρόπος νά κρυφθή, 
μέ ματιές καί μέ τά λόγια πρέπει νά φανερωθή.

38 ‘Η άγάπη θέλει φρόνηση, θέλει ταπεινοσύνη, 
θέλει λαγού περπατησιά, πουλιού γληγοροσύνη.

39 CH άγάπη σου πουλάκι μου, σάν τού· Μαρτίου τό χιόνι, 
όπου τό κάν* άπό βραδύ καί τό πρωί τό λυώνει.

40 CH άγάπη σίδερα τσακά, καί δέντρα ξερριζώνει, 
παπάδες καί πνευματικοί καί κείνους θανατώνει.

41 Ή έμορφιά στον άνθρωπο είναι μιά παρουσία, 
σάν τά κεριά πού φέγγουνε μέσα στήν έκκλησία.
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42 ‘Η έμορφιά στον άνθρωπο είναι μια παρουσία, 
σάν τόν παπά πού λειτουργά μέσα στην έκκλησία.

43 Ή θάλασσα τρώγει βουνά, καί τά βουνά λιοντάρια 
κ’ οί έμορφες οί κοπελλιές τρώνε τά παλληκάρια,

44 Ή κάλτσα είναι έγλεντζές, κ' ή ρόκα ’ναι συργιάνι, 
κι' αύτόε ό έρμος άργαλειός έχει σκλαβιά μεγά?ν.η.

45 Ή λευθεριά είναι δροσιά κ’ ή αρραβώνα ζάλη, 
τό στέφανο στην κεφαλή είναι σκλαβιά μεγάλη.

46 Ή μαχαιριά γιατρεύεται κ' ή κουρσουμιά γιανίσκει 
κι'αυτός ό έρμος έρωτας ριζώνει κι’ άπομνήσκει.

47 Ή ξενιτειά κ’ ή όρφανιά, στό ζύγι ζυγισμένη, 
ή ξενιτειά βαρύτερη γιατί ’ναι δεινισμένη.

48 Ή παντρειά κ* ή όρφανιά, ή άγάπη καί τά ξένα, 
τά τέσσερα τά ζύγισαν, βαρύτερα ’ναι τά ξένα.

4'J Ή παντρειά είναι έφτά λογιώ κι’ οποίος την έπιτύχει, 
πρειτει νά γίνει βασιλές στό θρόνο νά καθίση.

50 Ή παραμάννα θέλει ψάρι καί γλυκό κρασί, 
γιά νά κατεβάση γάλα καί χορτάσει τό παιδί.

51 θάλασσα πικροθάλασσα καί πικροκυματούσα, 
κάνεις τά ψάρια σου γλυκά, μά σύ ’σαι φαρμακούσα.

52 θά σύρω νά φέρω μιά κλωστή, να κόψω τό μετάξι, 
είδες χαμάλη κι’ άνθρωπο νάχη τιμή καί πράξη;

53 θεέ μ’ μεγαλοδύναμε, μεγάλο τ’ όνομά σου, 
φύλλο δέν πέφτ’ άπ’ τό δεντρί χωρίς τό θέλημά σου.

54 θεέ μεγαλοδύναμε, θέλω νά σ’ άρωτήσω, 
τά νιάτα πού μάς έδοσες γιατί τά πέρνεις πίσω;

55 Καινούργι’ άγάπη χάνεται 
παληά δε λησμονιέται.

56 Καινούργιο κόσκινο που νά σε κρεμάσω 
κι’ όταν παληώσεις κ’ υστέρα που νά σε πετάξω.

57 Καί τά τραγούδια λόγια ’ναι, καρδιές παρηγορύνε, 
σάν τις ψυχές πού λαχταρούν παράδεισο νά δούνε.

58 Καί μέ τά τόσα βάσανα πάλ’ ή ζωή γλυκειά’ ναι, 
όποιος τόν θάνατο ζητεί, πρέπει τρελλός γιά νά ’ναι.

59 Καλά πού βρέθκε τό κρασί καί ή καλή μαστίχα 
καί πίνει κάποτε κανείς καί λησμονεί τήν πίκρα.

60 Καλή γυναίκα εΐν’ άρκετή τό σπίτι ν’ άναστήση 
κ’ ή εύτυχία μέσ’ αύτό νά τρέχη σάν τή βρύση.

61 Κάλλιο νά διής τό αίμα σου στή γη νά κάμη βρύση, 
παρά αύτήν πού άγαπάς άλλος νά τή φίλήση.
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62 Κάλλιο νά σκοτωθή κανείς νά πάρη μια τρομάρα, 
παρά νά έχη άσχημη, νάχ’ ή καρδιά του λαύρα.

63 Καλλίτερα ό άνθρωπος νά ήταν κρύα πέτρα, 
παρά πού έχει αίσθηση καί φρόνηση καί μέτρα.

64 Καλότυχος π’ άγάπησε κοντά στή γειτονιά του, 
έχει τον ϋπνο διάφορο καί τό πουλί κοντά του.

65 Κορίτσια μήν μπιστεύεσθε τον έρωτα τον πλάνο, 
γιατί τον πίστεψα καί γώ, κόντεψα νά πεθάνω.

66 Λάβε πουλί μ’, ύπομονή καί κράτει την έλπίδα
καί τό δεντρί μέ τόν καιρό κάμνει καρπό καί φύλλα.

67 Λαγός την φτέρην έτριβε, κακό τής κεφαλής του 
καί πάλι τό ξανάτριβε γιά δλο τό κορμί του.

68 Ματάκια πού δεν φαίνονται, χώμα πού δεν πατιέται, 
κορμί πού δέν διαβοπερνά γρήγορα λησμονιέται.

69 Μήν άγαπήσης άνθρωπο δίχως νά σ’ άγαπήση 
κί άν ίδεΐς τά μάτια του νά τρέχουνε σάν βρύση

70 Μή θαρρευθεΐς στο φίλο σου νά πής τό μυστικό σου, 
φίλος τού φίλου θά τό πει κ’ είναι κακό δικό σου.

71 Μιά μαύρη πέτρα του γιαλού θά βάλω προσκεφάλι, 
γιατί δέν φταίγει τό κορμί, μόν’ φταίγει τό κεφάλι.

72 Νάχα τή χάρη σας βουνά, πού Χάρο δε φοβάσθε, 
πού περιμένετ’ άνοιξη νά πρασινοβολατε.

73 Ό  γεωργός έφύτευε μέ τόν καιρό τ’ άμπέλι 
κι’ άγάλι, άγάλι γίνηκε ή άγουρίδα μέλι.

74 Ό  γκεμιτζής στή θάλασσα δέν πρέπει νά φοβάται, 
γιατί τήν έχει πάπλωμα καί στρώμα νά κοιμάται.

75 Ό  έρωτας- εις τήν αρχή είναι σάν τό χρυσάφι 
καί δταν έμπει στήν καρδιά δέν κάνει πιά νισάφι.

76 Ό  έρωτας εις τήν άρχή είναι γλυκός σά μέλι
καί σάν έμπει στήν καρδιά, ποιος τόν έκάνει ζάφτι;

77 Ό έρωτας εις τήν άρχή είναι γλυκός σά μέλι, . 
μά σά ριζώσει στήν καρδιά ποτίζει τό φαρμάκι.

78 Ό έρωτας είναι φωτιά κι’ δπου . άγκίξει καίει
κι’ δποιος τόν έχει στήν καρδιά μέρα καί νύχτα κλαίει.

79 *0  έρωτας μέσ’ τήν καρδιά ριζώνει καί φυτρώνει, 
σάν τόν βασιλικό άνθεΐ καί σάν κισσός απλώνει.

80 'Ο έρωτας τόν άνθρωπο πώς τόν καταδαμάζει; 
κορμί σάν τριαντάφυλλο σάν άνθος τό μαράνει’

81 ‘Ο ζωντανός, ό χωρισμός νά πάγη στά θηρία
κι’ δχι σ’ άνθρώπινες καρδιές γιατ’ είν’ άπελπισία,
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82 Ό  ήλιος άψηλά βαρεΐ καί χαμηλά πυρώνει,
ποιος έχ’ αγάπη στήν καρδιά καί δέν τό φανερώνει;

83 Ό κόσμος μέ τά βάσανα είν’ άνακατωμένος
καί πώς μπορώ γώ μόνος μου, νά είμ’ φχαριστημένος;

84 Ό  κόσμος είναι μάταιος, τά πάντα ματαιότης, 
καί σ’ ένα φύλλο πράσινο κρέμεται ή νεότης.

85 Ό  κόσμος είν ’ ένα δεντρί καί μεΐς τ’ όπωρικό του 
κι’ ό Χάρος εΐν ’ ό τρυγητής πού πέρνει τον καρπό του.

86 "Ολα είναι φάδια τής κοιλιάς καί τό ψωμί στημόνι, 
τό βλογημένο τό κρασί είναι πού τά στυλώνει.

87 "Ολα τά Ψυχοσάββατα νάλθοϋν καί νά περάσουν, 
του Μάη τό Ψυχοσάββατο μην έρτει μήν περάσει.

88 "Ολα του κόσμου τά καλά νά τάχω τί τά θέλω; 
άς έχ’ ό κόσμος τά καλά καί γώ αύτό πού θέλω.

89 Ό μάγκανος είναι γλεντζές κ’ ή ρόκα ’ναι συργιάνι, 
τό ροδάνι κι’ ό άργαλειός είναι σκλαβιά μεγάλη.

90 Ό Μάρτης φέρνει τις δροσές κι’ ’Απρίλης τά λουλούδια 
κι’ ό θεριστής κι’ αλωνιστής μαζεύει τά τραγούδια.

91 Ό  ξένος μέσ’ στήν ξενιτειά σάν τό πουλί γυρίζει, 
σάν τό λουλούδι πού άνθεΐ άλλ’ δμως δέ μυρίζει.

92 Ό  όρφανός είναι μπελί χίλια κι’ άν βασιλέψει, 
άν βασιλεύσει κ’ υστέρα πάλ’ όρφανός λογιέται.

93 "Οπ’ άγαπά μελαχροινή πρέπει νά έχει γνώση, 
γιατί θά μπει σέ έρωτα καί λογαριά θά δόσει.

94 "Οποιος άγαπά τά ρόδα πρέπει νάχη υπομονή
κι' δταν τόν τσιμπούν τ’ άγκάθιά νά μή λέγ’ δτι πονεΐ.

95 "Οποια άγαπάει γκεμιτζή τήν θάλασσα λογιάζει, 
βλέπει καράβια στό γιαλό καί βαρ’ άναστενάζει.

96 "Οποιος θέλει νά' κάν’άγάπη, πρέπει νδναι γνωστικός,
• νάχ’ ύπομονή όλίγη κι5 δχι τόσο βιαστικός.

97 "Οποιος δεν έπεριπάτησε τή νύχτα μέ φεγγάρι 
καί τήν αυγή μέ τήν δροσιά, τόν κόσμο δέν έχάρη*

98 "Οποιος περάσ’ άλυγαριά καί δέν κόψει κλωνάρι, 
τά νιάτά του νά μή χαρή άς εΐν’ καί παλληκάρι.

99 "Οποιος τή νύχτα περπατεΐ, για χάνει γιά κερδαίνει, 
γιά μαΟρα μάτια κυνηγά, γιά σκοτωμό γυρεύει.

100 "Οπου έλπίζει στό θεό, έκεΐνον όπού βρέχει
καί νηστικός άν βραδυασθεΐ, άδείπνητος δέν πέφτει.

101 "Οπου κάθεται καλά καί πιο καλά γυρεύει, 
ό διάβολος έκείνονε κουκκιά τόν μαγειρεύει.
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102 Όπόχει δυό άγαπητικές έχει χαρά μεγάλη,
σαν μανίσει απ’ τή μιά, τρέχει καί πάγει στην άλλη.

103 Όπόχει την ύπομονή πολλά καλά κερδίζει'
μ’ άλήθεια τό κορμάκι του σκληρά τό βασανίζει.

104 "Οσο καιρό θερίζουμε, Βασίλη, κυρ Βασίλη
κι’ όταν άποθερίσουμε, πουσαι μπρε βρέ κασίδη.

105 "Οταν θελήσουν δυό ψυχές νά γίνουνε τό ένα, 
σκώνται καί άρρβωνιάζονται καί δε ρωτοΟν κανένα.

106 "Οταν θυμώνεις τέκνον μου, τον έαυτόν σου βλάπτεις^ 
τή φλόγα δπου έπρεπε νά σβύσης τήν άνάφτεις.

107 Ό Τρύφος έμαρτύρησε τήν Πρώτο Φλεβαρίτσα, 
δίνει φωνή στον ουρανό, ήλθε καλοκαιρίτσα.

108 Ούλα τά παράτησα, μαχαίρια καί πιστόλια, 
ώς καί τό γελέκι μου στο μπογιατζή άκόμα.

109 ‘Ο ύπνος τρέφει τό παιδί κι’ ό ήλιος τό μοσχάρι 
καί τό κρασί τον γέροντα τον κάμνει παλληκάρι.

110 Παντρεύουντ’ τά στουπιά καί πέρνουν τά κροκύδια 
και τά καθάρια τά σκουλιά κάθουνταιστά παναθύρια.

111 Ποιός είδε ψάρι στο γιαλό, νά λείπ’ ή κεφαλή του, 
ποιος έχ’άγάπη στήν καρδιά καί δεν πονεϊ ή ψυχή του ;

112 Ποιός ουρανός, ποιά θάλασσα, ποιά βρύση δέ θολώνει, 
ποιός έχ’ άγάπη στήν καρδιά καί δέν την φανερώνει;

113 Πολλές φορές ό άνθρωπος άτός του κι' άπατός του, 
κάνει κακό γιά λόγου του, πού δέν τό κάν'ό 'χτρός του.

114 Ποτέ πό χείλη πηγαδιοΟ δέ λείπει πρασινάδα 
κι’ άγάπη χωρίς πείσματα δέν έχει νοστιμάδα.

115 Σάν τήν έρωτική πληγή δέν έχει άλλο πάθος,
κι’ δποιος μέ πει γιατρεύεται μεγάλο κάνει λάθος.

116 Σκληρός πού 'ναι ό Θάνατος, σκληρό 'ναι καί τό χώμα 
. κι’ ό ζωντανός ό χωρισμός σκληρότερος άκόμα.

117 Σταλαματιά, σταλαματιά, τό μάρμαρο τρυπιέται, 
άγάπη πού δέ πέρνεται δέ πρέπει ν’ άγαπιέται.

118 Στον ούρανό θέ ν’ άνεβώ, νά βρώ δικαιοσύνη, 
οι τωρινοί ot άνθρωποι δέν έχνε μπιστοσύνη.

119 Σύ είσ’ άγάπη μου σάν τοΟ Μαρτίου τό χιόνι, 
δπου τό κάνει άπό βραδύ καί τό πρωί τό λυώνει.

120 Τά λόγια σου πριν τά πεις, μέτρα τα ένα, ένα,
καί τής καρδιάς σου τά κλειδιά μή δίνεις στον καθένα.

121 Τά μαΰρα μάτια δυό φλουριά, τά γαλανά δυό γρόσια 
καί τά τσακίρο ηλουμιστά, χιλιάδες π.εντακόσια.
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122 Τά σίδερα κ’ οί φυλακές είναι για τις λεβέντες 
καί τ’ αψηλά παράθυρα εΐναι για τις κοπέλλες.

123 Τά τραγούδια λόγια είναι καί καρδιές παρηγορούνε, 
σάν τις ψυχές πού καρτερούν παράδεισο νά δγιοΰνε.

124 Τέσσερα μάτια, δυο καρδιές δταν άγαπηθοΰνε, 
καλλίτερα στή μαύρη γη, παρά νά χωρισθοΰνε.

125 Τετάρτη καί Παρασκευή τά νύχια σου μη κόψεις 
Κυριακή μή λούγεσαι άν θέλεις νά προκόψης.

126 Τή μαύρη πέτρα τού γιαλού θά βάλω προσκεψάλι, 
τά τί τραβάει τό κορμί τά φταίει τό κεφάλι.

127 Τό βλέπεις κείνο τό δεντρί πού καίει, πού φλογίζει ; 
δέν είν ’ καπνός, δέν είν ’ φωτιά, άντρόγυνο χωρίζει.

128 Τό έχε γειά είναι πικρό, τ’ ώρα καλή φαρμάκι 
καί τό καλώς όρίσατε είναι χαρά μεγάλη.

129 Τό κέντημα είναι γλεντζές κ’ ή ρόκα ’ναι συργιάνι 
κι’ αυτός ό έρμος άργαλειός είναι σκλαβιά μεγάλη.

130 Τό κυπαρίσσι τρέφεται στον καθαρό άέρα,
τό κέφι κ’ ή καλή καρδιά δέν είναι κάθε μέρα.

131 Τό κυπαρίσσι φέρνει δροσιά καί τό ζεμπούλ’ άγέρα, 
παλληκαριά καί λευθεριά δέν είνε δλη μέρα.

132 Τό κυπαρίσσι καίεται κ’ ή ρίζα του μυρίζει, 
δπ’ άγαπάει φαίνεται γιατί τήν λογυρίζει.

133 Τον μασκαρά τον προξενητή δός του νά πιή φαρμάκι, 
πού έσμιξε τον κόρακα μέ τό περιστεράκι.

134 Τόν φίλο σ’ μή μπιστεύεσαι, νά πής τό μυστικό σου, 
φίλος τόν φίλο του τό λέγει κι’ είναι κακό δικό σου,

135 Τό πίνε Τούρκοι τό κρασί, τό πίνε κ’ οί Ρωμαίοι, 
τό πίνει κ’ ή φτωχολογιά, γιά νά ξεχνάη τά χρέη.

136 Τό στέφανο είναι έφτά λογιώ κι’ δποιος τό έπιτύχεη 
πρέπει νά γίνη βασιλές, τόν κόσμο νά όρίση!

137 Τού γκεμιτζή δλα καλά, ένας ό καύμός του,
δταν θά πεΐ σ’ άφίνω γειά, πικρός ό χωρισμός του.

138 Τό ψάρι τρέμει στο ψαρά, τ’ άρνί στο μακελάρι, 
έτσι τρέμει τού κοριτσιού καρδιά κοντά στο παλληκάρι.

139 Τρεις χάρες έχνε τά λέψτερα καί δυο οι άρραβωνιασμένες 
καί πόσο κρυψομαραίνονται οί μικροπαντρεμμένες.

140 Τ’ ώρα καλή είναι πικρό, τ’ άντίο είναι φαρμάκι 
καί τό καλώς όρίσατε είναι μέλι καί άγάπη.

141 Υπομονή κι’ άπόφαση πρέπει κανείς νά έχη, 
νά τά ύπομονεύεται είς δτι κι’ άν τού λάχει,
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142 'Υπομονή καί καλή καρδιά πρέπ’ άνθρωπος νά έχη 
καί νά μήν άπελπίζεται εις δτι κι’ άν τον έλθει.

143 Χαίρου καρδιά μου, γλέντιζε καί νά'πεθάνης θέλεις ; 
στόν 'Άδη θέ νά κατεβής κι’ άν θέλεις κι’ άν δε θέλεις.
144 Χωρίς άέρα χό πουλί, χωρίς νερό τό ψάρι, 

χωρίς άγάπη δέ βαστεΐ κόρη καί παλληκάρι.
145 Ψεύταιν’ ό κόσμος ψεύταινε, ψεύταινε κ’ ή σφαίρα, 

φίλος πιστός δεν έμεινε τήν σημερνή τή μέρα.
146 Ψηλά μή χτίζεις τή φωλιά καί θά λυγίσ’ ό κλώνος 

καί θά σέ φύγει τό πουλί καί θά σέ μείν’ ό πόνος.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

398 Φανάρ
Τ ’ δνειρο τής Παναγίας.

Κοιμάσαι μάννα, κοιμάσαι μητέρα ; 
κοιμάσαι σωτηρία τής ψυχής μου 
καί άπόλαψη του κόσμου;

—Δέ κοιμοΟμαι γιόκα μου,
5 όνειρο βλέπω καί βουλιάζ’ 

ή ψυχή μου νά στο πώ.
— Πές το μάννα μ’, πές το μητέρα, 

πές το σωτηρία τής ψυχής μου 
καί άπόλαψη του κόσμου.

10—Είδα γιέ μ’, πού σέ πιάσανε 
οί άνομοι Εβραίοι, 
ξύλο άκρανιά κόψανε, 
σέ σταυρώσανε καί σέ καρφώσανε, 
βγάλανε τό χρυσοστέφανο,

15 άγκαθερό σέ βάλανε,
βγάλανε τό χρυσοπάπουτσα, 
τσερβούλια 1) σέ έβαλανε, 
τής Ιερουσαλήμ ή θάλασσα 
σ’ ένα καρυδότσεφλο μπήκε. *

1) Τσαρούχια.
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399 *) ΣίίίΑυβριά.
Τα πάθη τοΰ Χρίστου. ·

Στα χωριά τής Θράκης την νύχτα τής Μεγάλης Παρασκευής 
γυναίκες καί κορίτσια ξενυχτουσαν τον ’Επιτάφιο, κάθουνταν γύρω 
του καί τραγουδούσαν τά πάθη του Χριστού.

Καλό είναι τό "Αγιος θεός, καλό είναι κι’ άς τό πούμε, 
οποίος τό λέγει σώνεται κι’ δποιος τ’ ακούει άγιάζει 
κι’ δποιος τό κάλ’ άφιγκριστεΐ, παράδεισο θά λάβει, 
παράδεισο και λειτουργιά εις τ’ άγιο μοναστήρι.

5 Έκεΐ δεντρί δεν ήτανε δεντρί ξεφανερώθη,
ή ρίζα ήταν ή Παναγιά, τό δέντρο ό Χριστός μας, 
οί κλώνοι δπου κρέμουνταν ήταν οί Άποστόλοι, 
τά φύλλα δπου πέφτανε ήτανε οί Μαρτύροι,

10 πού μαρτυρούσαν κ’ έλεγαν γιά τού Χριστού τά πάθη.
Χριστέ μου, σταυρωμένε μου, Χριστέ μ’, άληθινέ μου, 
τρέχουν οί σκυλοβρηοί καί τρις καταραμένοι, 
τρέχουν καί καταρωτοΰν καί τον Χριστό γυρεύρουν, 
βαστούν άργύρια στις ποδιές, μαλάματα στά χέρια.

15 Κανείς δεν τά λιμπίστηκε άπ’ την χριστιανοσύνη, 
μόνον ό πρώτος μαθητής κι’ ό πρώτος του Ιούδας.
Έκεΐνας τά λιμπίστηκε καί κείνος τούς ρωτούσε,
Τί τρέχετε μπρε Όβρηοί καί μένα δεν τό λέτε ;

—Τρέχμε, γυρεΰμε τον Χριστό, σκεντζιά 1) νά τον έκάμε.
20—Τί μέ τάζτε Όβρηοί νά σάς τ’ όμολσγήσω ;

— Τριάντα χρυσά σε δίνουμε στο μαχρεμά 2) δεμένα.
Τούς πήρε τούς σκυλοβρηοί καί στο Χριστό τούς πάγει.
Στόν δρόμον δπου πήγαιναν πάλιν τον έρωτήσαν :

—Γιά πές μας, πές μας, τί. φορεΐ γιά νά τόνε γνωρίσμε.;
25—Κάτω στήν Γερουσαλήμ, σέ περιβόλι μέσα,

μέσα σέ δάφνες καί μυρτιές κάθεται ξεφαντώνει,
■ γαλάζιο ζωστικό φορεΐ, κόκκινο πανωφόρι, 
βαστάει καί στο χέρι του βαγγέλιο άσημένιο, 
βαστάει καί στ’ άλλο χέρι του ολόκληρο τόν κόσμο.

30 ’Εκεί κάθετ’ ό Χριστός μέ δώδεκα ’Αποστόλους, 
μέ δέκ: όκτώ πνευματικούς, μέ δέκ’ οκτώ παπάδες.

*) Λ α ο γ ρ α φ ί α .  Τόμος'ΙΑ, σςλ. 249 -253.—2; Λ. Τ. Βασανιστήρια.— 
3) Λ. Τ. Φοζκιόλι·
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Σάν έδοσεκαί χύμιξαν ωσάν τής γης μυρμήγκι, 
άπ’ τα ντουβάρια έμπαιναν καί άλλ’ άπό την πόρτα. 
"Οταν τούς είδε ό Χριστός πολύ τούς προσηκώθκε 

35 «Καλώς τις φίλ* μου ποΰλθανε, καλώς καί τις εχθροί μου, 
φέρτε τ’ άργυροπότηρα τις φίλ’ μου νά κεράσω».

— 'Εμείς έδώ δεν ήλθαμε νά φάμε καί νά πιούμε, 
μόνον σας αγαπούσαμε κι’ ήλθαμε νά σας δούμε.

40 Πήρε τό έρμο κούμαρο νά πιή νερό νά σκάση 
καί μέ με τό μάτι έγνεψε καί μέ τό στόμα λέγει,
«Αύτός είναι καί πιάστε τον, γλήγορα μη σας φύγει.»
Ό Χριστός σάν τ’ ακούσε πολύ βαρύ τον ήλθε, 
πέντε λογιοΰ1) έγένηκε νά μην τον έγνωρίσουν,

45 άλλοι τον βλέπουν σάν μωρό καί άλλ’ τόν βλέπουν γέρο, 
καί πάλι τόν έγνώρισαν.
'Απ' τά μαλλιά τόν πιάσανε, στά μάρμαρα τόν κρουσαν, 
γιά μιά τον έκαπίστρωσαν τού βουβαλιού καπίστρι, 
γιά μιά τόν έτσολιάσανε τού βουβαλιού τό τσόλι,

50 γιά μιά τόν έφορέσανε άγκαθερό στεφάνι, 
γιά μιά τόν έποτίσανε τριώ χρονού τό ξίδι.
Τρία πικρά τόν έδοσαν, τρία φαρμακωμένα, 
τόν ζόχο καί τόν μάρουλο καί πικρομαρουλίτσα, 
στον τσιγκενέ πηγαίνανε περόνια 2) νά τούς φκιάση.

55 Σηκώθηκε ή Παναγιά τήν προσευχή της κάνει 
καί τόν θεόν παρακαλεΐ γιά τόν μονογενή της, 
νά τήν χαρίσ’ τόν γιόκα της καί τόν μονογενή της.
Βλέπει τόν ούρανό θαμπό καί τ’ άστρα φουρκωμένα 
καί τό φεγγάρι τό λαμπρό στο αίμα βουτηγμένο.

60 «Τί έχεις ήλιε, κ’ είσαι θαμπός, άστρί μου φουρκωμένο; 
καί σύ φεγγάρι μου λαμπρό στο αίμα βουτηγμένο ;»
Βλέπει καί τόν Γιάννη πού έρχεται πολύ άνταριασμένος, 
δεξιά βαστά στο χέρι του μαλλιά 'π τήν κεφαλή του, 
ζερβιά βαστά στο χέρι του μαντήλι ματωμένο.

65 «Τί έχεις Γιάννη μ’, καί θλίβεσαι καί βαριαναστενάζεις ; 
ό δάσκαλος σέ μάλωσε ή τό χαρτί σου χάσεις ;»

—*0 δάσκαλος δέ μέ μάλωσε, μήτε τό χαρτί μ' έχασα, 
δέν έχω στόμα νά στο πώ, μιλιά νά στο μιλήσω.

1) Βλ. «θρακικά», Τόμ. Ζ' Παραδόσεις τής Θράκης σ. 247, Ό  Χριστός κ’ ή 
Άράπσα. —2) Καρφιά,
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Οί Όβρηοί οί άνομοι καί τρεις καταραμένοι,
70 έπιάσανετόν γιόκα σου καί μένα δάσκαλό μου,

Σαν τ ’ ακούσε ή Παναγιά λιγοθυμιά την ήλθε,
Σταμνί νερό την περεχοΰν κι’ έξήντα δυο του μόσχου 
κ’ έξήντα μοσχοκάρυδα δσο να συνειφέρη.
Σαν έδοσ’ καί συνέφερε αυτόν τον λόγο λέγει.

75 «"Οποιος άγαπά τον γιόκα μου, δλοι μαζύ μ’ νά δράμουν».
Ή Μάρθα ή Μαγδαληνή του ’Ιακώβ ή μάννα 
καί του Λαζάρ’ ή άδελφή ή καλοχαϊδεμένη 
δλες μαζυ της πάνε.
Πήραν τον δρόμο τό δρομί, δρομί τό μονοπάτι 

80 καί τό δρομ·ί τις έβγαλε στοΟ τσιγκενέ 1) την πόρτα.
• «Καλώς τά κάμνεις μάστορη, καλώς τά πολεμάεις.»

— Οί Όβρηοί μέ είπανε περόνια νά τούς κάμω, 
έκεΐν’ μέ είπαν τέσσερα καί γώ τούς κάμνω πέντε, 
τά δυό, στά δυό του πόδια του, τά δυό, στά δυό του χέρια,

85 τό πέμπτο τό τριπίθαμο στη μέσ’ στον όφαλό του, 
νά δράμη αίμα καί νερό νά πικραθή ή καρδιά του.
Σάν τ’ ακούσε ή Παναγιά λιγοθυμιά την ήλθε, 
σταμνί νερό τήν περεχοΰν κ’ έξήντα δυό του μόσχου 
κ’ έξήντα μοσχοκάρυδα δσο νά συνειφέρη.

90 Σάν έδοσ’ καί συνέφερε αύτόν τον λόγο λέγει.
«Κατσίβελε φαράγωνε, 3) θεμέλιο νά μή στήσης 
καί στάχτη στη γωνίτσα σου ποτέ μήν άποκτήσεις.
Πήραν τον δρόμο τό δρομί, δρομί τό μονοπάτι, 
τό μονοπάτ’ τις έβγαλε εις τοΟ ληστή τήν πόρτα.

95 Βλέπει τις πόρτες σφαλιστές καί τά κλειδιά παρμένα, 
καί τ’ άργυροπαράθυρα βαρ'ιά μανταλωμένα.
Φωνή βγάζει στόν ούρανό, φωνή βγάζει στις πόρτες.
«Άνοίξτε πόρτες του ληστή πόρτες τοΟ κατεργάρου».
Κ’ οί πόρτες άπ’ τον φόβο τους άνοΐγνε μοναχές τους.

100 Κυττάζ’ δεξιά, κυττόζ' ζερβιά, κανένα δέν γνωρίζει' 
ξανά κυττάει δεξιώτερα, είδε τον αί Γιάννη.
Βαστά περτσιά 3) στό χέρι του, πουκάμσο μέ τό αίμα 
καί στήν δεξιά τήν πλάτη του χρυσό βαγγέλιο έχει.
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1) Κατσίβελος.—2) Λ. Περσική, Μαλλιά,
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«'Ά ϊ Γιάννη μ’ Πρόδρομε,
105 ποιος είναι ό ύγιόκας μου καί σένα δάσκαλός σου ;»

—Τον βλέπεις αύτόνε τον γυμνό στο ξύλο σταυρωμένο ; 
αυτός είναι ό γιόκας σου καί μένα δάσκαλός μου.
Σάν τον εΐδ* ή Παναγιά λιγοθυμιά την πάτσε, 
σταμνί νερό την περεχοΰν κ’ έξήντα δυο του μόσχου,

110 έξήντα μοσχοκάρυδα καί πάλ’ δεν συνειφέρει.
Σάν έδοκε καί συνέφερε αυτόν τον λόγον λέγει :
«Γιόκα μ’, που εΐν’ τό κάλλι σου ; που είν’ ή ομορφιά σου ; 
γιά σκύψε, σκύψε γιόκα μου, γλυκά να σέ φιλήσω, 
νά βγάλω την μπροστέλα μου τό αίμα σ’ νά σφογγίσω.

115 'Όλες οί μάννες έκαμαν καί δεύτερα καί τρίτα 
καί γώ έκανα μονογενή καί κείνος ζουλεμένος.
Φέρτε τ’ άργυροψάλιδο νά κόψω τά μαλλιά μου, 
φέρτε σχοινί νά κρεμασθώ μέ τον μονογενή μου, 
δείξτε γκρεμνό νά γκρεμνιστώ γιά τον μονογενή μου.»

120 Άπολογήθκε κι’ ό Χριστός μέ τό καμένο χείλι.
«’Άν κρεμασθεΐς μαννάκα μου, κρεμνιέτ’ ό κόσμος δλος, 
άν γκρεμνισθεΐς μαννάκα μου, γκρεμνιέτ’ ό κόσμος δλος. 
Πάνε μητέρα μ’, στο καλό καί στην καλή τήν ώρα, 
βάλε κρασί μέσ’ τό γυαλί κ’ άφράτο παξιμάδι,

125 κάτσε μάννα στήν τράπεζα καί έπαρε τρεις βούκες 
καί κάνε τήν παρηγοριά 1) τήν ευρ’ ό κόσμος δλος 
νά τδβρ’ ή μάνν’ άπ’ τό παιδί καί τό παιδί άπ’ τήν μάννα, 
νά τδβρη καί τ  άντρόγυνο τό πόλ’ άγαπημένο.
Σαββάτο νά μέ καρτέρής, ή ώρα έξ τής νύχτας, 
δταν διαβάζουν οί έκκλησιές καί ψάλλουν οί παπάδες,

130 θ’ άνεστηθώ, θά πεταχτώ, θάλθώ στήν τράπεζά σου.
Τότε Κερά μου Παναγιά, νάχης χαρές μεγάλες.

1) Ό  Χριστός άφσε άπαφή (α) στήν Παναγία νά κάνη τήν παρηγοριά καί 
ώς τά σήμερα άπόμκε. Στήν μέσ’ στήν κάμαρα, πού ξεψύχσε ό νεκρός, βάζνε μιά 
προσφορά, κι’ άφοΰ γυρίσνε άπ’ τό μνήμα, ό παπάς διαβάζει τρισάγιο, θυμιάζ* 
δλους, κόφτ’ ύψωμα άπ’ τήν προσφορά, τό κάμνει. ψίχουλα μέσα στό ποτήρι τό 
κρασί καί κάμνει τήν παρηγοριά, δίνει μέ τό χουλιαράκι πρώτα στούς δικούς 
κ* ύστερα στούς ξένους.

α) 'Η τελευταία θέληση του πεθαμμένου.
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400 Ηράκλεια.

Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα μαύρη μέρα, 
σήμερα όλοι θλίβονται καί τά βουνά λυπούνται, 
σήμερα έβαλαν βουλή οί άνομοι Εβραίοι, 
οί άνομοι καί τά σκυλιά καί τρις καταραμένοι,

5 γιά νά σταυρώσουν τον Χριστό των πάντων βασιλέα.
Ό  Κύριος ήθέλησε νά μπή σε περιβόλι, 
νά λάβη δείπνον μυστικόν γιά νά τον λάβουν δλοι 
κ\ή Παναγιά ή Δέσποινα καθουνταν μοναχή της, 
τές προσευχές της έκαμνε γιά τον μονογενή της,

10 φωνή έξήλθ’ έξ ούρανοΟ άπ’ Αρχαγγέλου στόμα.
«Σώνουν, κερά μου, προσευχές, σώνουν, κερά μ’, μετάνοιες 
καί τόν ιόν σου πιάσανε καί στά χαλκειά τον πάνε, 
σάν κλέφτη τόν έπιάσανε καί σάν φονιά τόν πάνε 
καί στοΟ Πιλάτου τις αυλές έκεΐ τόν τυραγνάνε».

1δ Κ’ ή Παναγιά σάν τ’ άκουσε έπεσε καί λιγώθη 1), 
σταμνί νερό τήν ρίξανε, τρία κανιά με μόσχο 
καί τρία μέ ροδόστομο γιά νά τήν έλθ’ ό νους της.
Καί σάν τήν ήλθ’ ό λογισμός καί σάν τήν ήλθ’ ό νους της, 
ζητεί μαχαίρι νά σφαγή, φωτιά νά πάγ' νά πέση,

20 ζητεί κρημνό νά κρημνισθή γιά τόν μονογενή της.
—Λάβε κερά μ’, ύπομονή, λάβε κερά μ’, άνέσια.
—Καί πώς νά λάβω ύπομονή, καί πώς νά λάβω άνέσια, 

ένα ιόν μονογενή καί κείνον σταυρωμένον;
—’Άιντε στήν Μάρθα καί στοΟ Λαζάρου μάννα 

25 καί στοΟ ’Ιακώβου τήν άδελφή, κ’ οί τέσσαρες άντάμα 
πιάσαν τόν δρόμο τό δρομί, δρομί τό μονοπάτι, 
τό μονοπάτι τις έβγαλε στου τσιγκενέ τήν πόρτα.

— Καλώς τά φκιάνεις μάστορη, καλώς τά πολεμάεις, 
γιά πές με, πές με μάστορη, τί είν’ αυτά πού κάνεις ;

30 νά ζήσουν τά παιδιά σου,
νά ζήση ή γυναΐκά σου καί δλη' ή φαμιλιά σου.

—"Ενανε έπιάσανε έψέ, τόν φκιάνω τά καρφιά του, 
οί Όβρηοί μέ είπαν τέσσερα, κτυπώ καί φκιάνω πέντε, 
τά δυο στά δύο πόδια του, τά δυο στά δυό του χέρια,

35 τό τρίτο τό φαρμακερό ά:ντίκρυ στήν καρδιά του.

1) Λιγοθύμησε.



238 Θρησκευτικά

—;Μπρέ τσιγκενέ κατσίβελε ψωμί νά μή χορτάσης, 
μηδέ ψωμί, μηδέ φαγί, μηδέ ξύλα στο ότζάκι σ’ 
κι’ άχλιά') άπό τό ότζάκι. σου ποτέ νά μή πετάξης.
Πήραν τον δρόμο τό δρομί, δρομί τό μονοπάτι,

40 τό μονοπάτι τις έβγαλε στοΟ μάστορη τήν πόρτα.
— Καλή σπερή σου μάστορη καί τί είν’ έδώ που κάνεις;
— Οί Όβρηοί με βάλανε σανίδια νά τις κάνω.
—Ανάθεμά σε μάστορη, τον λόγο πού μέ είπες,

νά πελεκάς, νά πελεκάς καί πελεκούδια νά βγάζης 
45 καί μέσα στή σακκοΟλά σου παρά νά μή ποτάζης»3). 

Πήραν τον δρόμο τό δρομί, δρομί τό μονοπάτι, 
τό μονοπάτι τις έβγαλε εις τού ληστου τήν πόρτα 
κ’ ή πόρτα άπ’ τον φόβο της άνοίγει μοναχή της.
Γυρίζ’ καί βλέπ’ τόν γιόκα της, θωρει,δέν τόν γνωρίζει,

50 γυρίζει βλέπ’ άκόμα μιά, ύστερα τόν γνωρίζει.
«Δόστε μαχαίρι νά σφαγώ, νά κόψω τά μαλλιά μου, 
δόστε σχοινί νά κρεμασθώ γιά τόν μοναχογιό μου, 
φερήτε τήν νεκρή μ’ ποδιά τό αίμα νά σφογγίσω, 
φερήτε τόν ύγιόκα μου νά τόν γλυκοφιλήσω.»

55—"Αιντε μάννα μ’, στο σπίτι σου καί στο νοικοκυριό σου, 
έσύ μάννα μου, σά σφαγείς θά σφάζοντ’ οί μάννες όλες, 
έσύ μάννα μου, κι’ αν πνιγής θά πνίγνται οί μάννες όλες. 
Πάρε κρασί μέσ’ τό γυαλί κι’ άφράτο παξιμάδι, 
παρηγοριά μαννουλά μου, παρηγοριά στις μάννες.

60 "Οταν θά χτυπούνε οί έκκλησιές καί ψέλνουν οί παπάδες 
τότε καί σύ μαννούλα μου, νσχης χαρές μεγάλες.

401 *) Τζετώ.

Ή  Παναγία κ’ οί ψυχές.
Δός με, υιέ μου τά κλειδιά, κλειδιά του παρδείσσυ 
νά πά νά περπατήσω.

—Φέρτε τά έρμα τά κλειδιά, κλειδιά του παραδείσου 
ν’ άνοίξω τόν παράδεισο κομμάτ’ νά συργιανίση.

5 Βλέπει τόν "Αδη πόρχεται τόν μαύρο καβαλάρη
βαστάει τούς νιούς άπ’ τά μαλλιά, τις γέρ’ άπό τό χέρι 
καί τά μικρά παιδιά στή σέλα τ’ κρεμασμένα

1) Στάχτη. -2) ’Αποκτάς.—*) «θρακικά», Τόμ. Β', σελ. 147.



και τ’ άλλα τα μικρότερα ψηλά στα κυπαρίσσια, 
πού παίζουν τά χρυσόμηλα κι* άλησμονοΰν τις μάννες.

10 Βλέπει τις καθάριοι στόν ήλιο πυρωμένοι, 
βλέπει τις άμαρτωλοί στην πίσσα κορωμένοι, 
ποχουν τήν πίσσα πάπλωμα καί τό κατράνι στρώμα 
καί τό κατρανοτούλουμο τόχουνε μαξιλάρι, 
βαστούνε καί στά χέρια τους σακκούλες βουλωμένες.

15 «Πάρτε πτωχοί τά γρόσια μας, πάρτε καί τά φλουριά μας 
καί δόστε μας τον ήλιο σας κομμάτι νά πυρωθούμε.»

—Δέν τδξευρες, φιλάργυρε, όπου θά άποθάνεις,
νά δίνουν τά χεράκια σου νά γράφτουν οΐ άγγέλοι; 
παληό ρούχο νά έδινες έδώ θέ νάν’ καινούργιο,

20 φελί1) ψωμί νά έδινες, έδώ θέ νάν’ μπιτοΟνκο 3), 
ένα παρά νά έδινες σακκοΟλα βουλωμένη, 
νά τδχης στο προσκέφαλο καί στο προσκύνημά σου.
Έδώ δέν περνούν φλουριά, μηδ’ άσπρα, μηδέ γρόσια, 
περνάει λίμ.νος 3), τό κερί καί καθαρή ψυχούλα.

25 Γιά βγάλτε τις άμαρτωλοί κομμάτ’ νά πυρωθούνε
καί στις πενήντα τής Λαμπρής πάλε μέσα νά μπούνε'1).

402 Τοιφλίκιοϊ

Τ ’ άϊ Γιώργη καί τοΰ δράκου.

(Τής κούνιας)

"Ελα Χριστέ καί Παναγιά, βοήθησε καί μένα, 
έχομε στή χώρα μας ένα θεριό μεγάλο, 
δίχως νά φάγη άνθρωπο τήν χώρα δέν ποτίζει.
Έρριξαν κλήρο στή ντουνιά, βγαίν’ στή βασιλοπούλα,

5 όπού τήν είχ’ ό κύρης της μονάχ’ ώραιοποΰλα.
Σάν τ’ άκουσε ό βασιλές αύτόν τον λόγο λέγει: ·
«'Όλο τό βασίλειο μ’ πάρτε το καί τό παιδί μ’ άφϊστε»

— Γιά δόσε μας τήν κόρη σου, γιά πέρνουμε έσένα.
Τότ’ άπολογήθη ό βασιλές κΓ αύτόν τον λόγον λέγει:

10 «Πάρτε το παιδάκι μου στολΐστέ το σά νύφη
καί νά τό στείλω στο θεριό τόν κόσμο νά δροσίση.
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1) Φέτα.— 2) 'Ολόκληρο.— 3) θυμίαμα.— 4 ) / Από τότε, οί ψυχές βγαίνε 
έξω τό Πάσχα καί της Πεντηκοστής τό πρωί τήν ώρα πού γονατίζνε στήν 
έκκλησία μπαίνουν πάλι μέσα.



Άρχίνισε τό στόλισμα τρεις μέρες καί τρεις νύχτες, 
τό άλλαξαν τό στόλισαν τό κάνανε σά νύφη, 
τό πήραν καί τό πήγαιναν στου πηγαδιού τά χείλια,

15 κάθισαν καί τό έδεσαν μέ.τή χρυσή άλυσίδα.
Ό  άϊ Γιώργης τό κύτταζε άπ’ αψηλά πού κάτε, 
πήρε τον δρόμο πήγαινε,
καί τό δρομί τόν έβγαλε στου πηγαδιού τά χείλια.

—Πλώσε κόρη μ’, τό γόνατο σ’ λίγο ύπνο νά ιτάρω, 
κι’ δταν ξυπνήση τό θεριό έγώ θά σέ γλυτώσω.

—Ψέματα λες ξενάκη μου, νά με παρηγορήσης, 
δταν θ’άνέβει τό θεριό μ’ άφίσεις καί θά φύγεις.
'Ακούει ή γής μουντροβολει και τά ντουβάρια πέφτουν 
κ’ ή κόρη άναστέναζε καί κάνει τόν οταυμό της.

25—Ξύπνα, ξύπν’ αφέντη μου, γιατ’ τό νερό άψριζει 
καί τό θεριό τά δόντια του για μένα τά τροχίζει.
Ό  άϊ Γιώργης σκώθηκε καί τό χτυπά στο στόμα, 
πήρε ψυχή παράδινε στις πέτρες καί στο χώμα.
’Άιντε κόρη μ’ στή μάννα σου, άϊντε καί στον μπαμπά σου 

30 έγώ ήμνα πού σέ γλύτωσα, άφέντης άϊ Γ ιώργης,
Ά ς  έχ’ τή χάρ’ ό κύρης σου, άς κάν’ μιά εκκλησία, 
δεξιά νά βάλη τόν Χριστό, ζερβιά τήν Παναγία 
καί μέσ’ τήν μέσ’ στήν.έκκλησιά νάβάλ’ τόν καβαλάρη.
Έγώ ήμνα πού σέ γλύτωσα άπ’ τού θεριού τά χείλια.

403 *) Ασκό.

"Αχ, άϊ Γιώργη άψέντη μου, άφέντη καβαλάρη, 
στον τόπο μας βγαίνει θεριό κάθε πρωί καί βράδυ, 
μιά μέρα δέν τό δόσανε άνθρωπο νά δειπνήση 
νερό γρουλιά δέν έδοσε τόν κόσμο νά δροσίση.

5 ’Άς ρίξουμε τό μπουλετί Χ) νά δούμ’ που θέ νά πέσή.
Τό μπουλετί πού έπεσε εις τήν βασιλοπούλα, 
όπού τήν είχ’ ό κύρης της μονάχ’ ώραιοποΰλα.
Σάν τ’ άκουσε ό βασιλεύς αύτόν τόν λόγο λ έγ ε ι:
«'Όλο τό βασίλειο μ’ πάρτε το καί τό παιδί μ’ άφΐστε.

10—Γιά δόσε μας τήν κόρη σου, γιά πέρνωμε εσένα.
— Πάρτε τό παιδάκι μου, στολίστε το σά νύφη 

καί πάντε το εις τό θεριό όλίγο νά δειπνήση.

*) «Μεσαιωνικά Γράμματα». Τόμ. Α', τευχ. Β', σελ, 166—67. —2) Κλήρος.
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Στόν δρόμο δπου πήγαινε τό ηΰρε καβαλλάρης.
«ΆκοΟς, άκοΟς άφέντη μου, τό νερό πώς άφρίζει;

15 κι’ ό δράκοντας τά δόντια του για μένα ακονίζει.»
—Στάσου, στάσου νά κοιμηθώ στα γόνατα σ' έπάνω 

κι* δταν άνέβει τό θεριό έμένα νά φωνάξης.
—Ψέματα λες, ξενάκη μου, νά μέ παρηγόρησης, 

δταν θ’ άνέβη τό θεριό μ’ άφίσεις καί θά φύγεις.
20 ’Ακούει ή γης μουντροβολεΐ καί τά ντουβάρια πέφτουν, 

«Σήκω νά δής ξενάκη μου, σήκω νά τό σκοτώσης, 
μέ παρηγοριές, μ’ έλεγες έσύ θά μέ γλυτώσης.»
Χρυσό κοντάρι έσυρε καί τόν λαιμό του πήρε 
ευθύς τό έξάπλωσε στόν άμμο καί στο χώμα,

25 χρυσή κορδέλλα έβγανε καί τά μαλλιά της δένει’ 
γιά δές χαρά πού γένηκε στής γης την οίκουμένη.

—Πές το νά ζής άφέντη μου, πώς λένε τ’ δνομά σου ; 
θά σέ χαρίσ’ ό κύρης μου χαρίσματα δικά σου.

—Γιώργη στρατιώτη μέ λέγουνε άπό τήν Καμπανία,
30 νά εϊπης τό πατέρα σου νά κάν’ μιάν έκκλησία

καί μέσ’ τήν μέσ’ στην έκκλησιά νά κάν’ προσκυνητάρι, 
νά ζουγραφίσ’ τόν άΐ Γιώργη μέ τό χρυσό κοντάρι 
καί μέ τό βουβαλοτούλουμο νά κουβαλή τό λάδι 
ν’ άνάφτη τήν καντήλά μου κάθε πρωί καί βράδυ.

404 Ηράκλεια.

Ό άϊ Γιώργης τήν παραμονή τής γιορτής του έβγαινε άπό τήν 
εικόνα τ’, έτρεχε μέσα στά χωράφια γιά νά μεγαλώσνε τά σπαρτά 
κ’ έλεγε:

Σ ’ άφίνω γειά ριζίτσα μου 
καί στο καλό κορφίτσα μου.

405

'Όλο* τό χρόνο δ,τι καλό κάνεις, δ,τι δόσεις εΐναι γιά τις ψυχές 
τών πεθαμμένων, γιά τών ζωντανώνε είναι δτι δόσεις τούς άϊ- 
Σαράντα καί τό Πρωτοτέτραδο ή.

1) Ή Τετάρτη τής καθαρής έβ&ομάδας.

16
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Σαράντα φας 
σαράντα πιεις 
σαράντα δός 
για τή ψυχή σ’,
Σαράντα δέντρα φύτεψε 
νά δγής λεημοσύνη

Κείνη τή μέρα ό καθένας μοίραζε δ,τι δυνιούντανε καί τδδινε 
γιά τή δική τ’ τή ψυχή. Είχαν σε καλό νά φυτέψνε λουλούδι ή 
δέντρο.

ΑΚΡΙΤΙΚΑ

406 Καστανιές.

Τοΰ μικρού Βλαχόπουλου.

Αλέξανδρος κι’ ό Κωνσταντής καί τό μικρό Βλαχάκι 
άντάμα τρώνε, πίνουνε, άντάμο ξεφαντώνουν, 
κ’οί Τούρκοι τούς κουρσέψανε έπάνω στο σοφρά1) τους, 
περνάει ένα χρυσό πουλί καί κελαϊόεΐ καί λέγει:

5 «Σύ Άλέξαντρε καί Κωνσταντή καί σύ μικρό Βλαχάκι, 
άντάμα τρώτε πίνετε, άντάμα ξεφαντώντε 
κ’ οί Τούρκοι σας κρουσεύουνε έπάνω στό σοφρά σας.»
Καί κείνο τό χρυσό πουλί ήταν του Άλεξάντρ’ ή μάννα, 
του Κωνσταντή ή πεθερά καί του μικρού Βλαχάκι 

10 ή πρώτη άξαδέλφη.
Τ’ Άλέξαντρ’ ό μαύρος τρώει σίδερα τού Κωνσταντή λιθάρια 
καί τοΰ μικρού Βλαχόπουλου τά δένδρα ξερριζώνει.
Νά πάη Άλέξης ντρέπεται κι’ ό Κωνσταντής φοβάται.
«’Άϊντε μικρό Βλαχόπουλο, άιντε καί βίγλισέ τους,

15 αν είναι χίλιοι έμπα τους, αν είναι δυό χιλιάδες,
κι’ αν είναι τρεις καί τέσσαρες δόσε καί μάς χαμπάρι.»
Πήγε μετράει μιά, μετράει δυό, μετράει έννιά χιλιάδες,

. έννιά χιλιάδες μέτρησε καί δέκα όκτώ μπαϊράκια, 
τον μαΰρό τόυ έρώτησε:

20 «Δέχεσαι, μαύρε μ’, δέχεσαι στό αΐμα γιά νά πλέξης ;

1) Λ. Τ. Τραπέζι,
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νά σέ άρτύσω ’) την ταγή σαράντα πέντε φούχτες, 
νά σέ ποτίσω γκιούλ σουγιου 3) σέ άργυρή λεκάνη»;

—Δέχουμ’ άφέντη μ’, δέχουμαι στο αιμα γιά νά πλέξω, 
βγάλε μαντήλια δέκ’ όκτώ δέσε τήν κεφαλή σου 

25 καί δαμασκί σπαθί ζώσε το στη μέση.
Μπήκε, τις έννιά χιλιάδες τις σκότωσε,
καί σύ Άλέξαντρε καί Κωνσταντή φύγτε άπό μπροστά μου 
γιατ’ ό μαυρός μου έθύμωσε.

407 Καστανιές.

Ή κατάρα τής Πόλης.

(Της κούνιας)

’Ακούσατε, σιγήσατε, σταθήτε, φηγκρισθήτε, 
νά σάς έπ<2> μιά φηλογή, μιά συντυχιά μεγάλη.
Είδα καράβια στο γιαλό κι’ άμάξια άπάν’ στον κάμπο, 
άμάξια σιδεράμαξα, σιδεροτρεχουλάτα,

5 μαλαματένιος όδηγός καί συρματένιες ζεΰλες.
Έζέψανε τον Κωνσταντή μ’ ένα άγριο βουβάλι, 
σίδερο κάνουν κούβανο νά κάνουνε τήν Πόλη, 
νά κάνουνε τον έρμο τον καλέ, τήν σκοτεινή τήν Πόλη, 
δπου είναι λάσπες καί νερά πηγαίνει τό βουβάλι 

10 κι’ δπου είναι μαρμαρόπετρες πηγαίν’ ό Κωνσταντίνος.
Ή μάννα του τον λόγιζε πό πάν’ τό παραθύρι.
«’Αγάλια, άγάλια Κωνσταντή, μή σκάσει τό βουβάλι.»

—Γιά δές μάννα, σκυλόμαννα, άπ’ τις κακές τις μάννες, 
πού δέ λυπάτ’ τον Κωνσταντή τό άξιο παλληκάρι 

15 μόνέ λυπάται τό άγριο τό βουβάλι. ■ ..
Τήν μάννα μ’ καί τον κύρη μου ζευγάρι θά τούς κάνω, 
νά κουβαλήσω μάρμαρα, νά κουβαλήσω πέτρες, 
νά κάμω τον έρμο τον καλέ, τήν σκοτεινή τήν Πόλη.
Καί έκείν’ τον άποκρίθηκε :

20 «Ρωμηοί νά τήν έκάνουνε, Τούρκοι νά τήν χαροΟνε».

1) Περισσέψω,—2) Λ, Τ. Ροδόσταμο.



408 Χηλυβριά.

Ό  Κωσταντής.

Χήρας γιος καυχήσθηκε κανένα δεν φοβάται, 
μηδέ μικρό, μηδέ τρανό, μηδέ τόν βασιλέα,
βασιλοπούλα τ’ ακούσε άπ’άψηλό παλάτι, τόν βασιλέα τό λέγει. 
Διαλαλητάδες έβαλε σ’ δλες τις πολιτείες :

5 Ποιος είναι άξιος καί δυνατός τόν Κωνστανιή νά πιάση ;
Ό Γιάννης ό γενίτσαρης τής χήρας ό ύγιόκας, 
εκείνος άξιος καί γλήγορος τόν Κωνσταντή 9ά πιάσει.
Έπήγαν και τόν ηϋρανε τόν Γιάννη καί τούς είπε 
«Βάλτε χίλιοι πίσω μου καί χίλιοι άπό μπροστά μου 

10 κι’ ένα μικρό πασόπουλο μέ τό Σταμπόλ έψέντη.»
Στον δρόμυ πού έπήγαιναν παρακαλοΰσαν κι’ δλας,
«θεέ μ’ , νά βροΟμε τον Κωνσταντή στήν κλίνη νά κοιμάται, 
ναν’ τό σπαθί του στόν σπαθά καί τ’ άλογο τ’ στον κάμποι. 
Καί ράψανε τά μάτια του μ’ έννιά κάηα ') μετάξι 

15 καί δέσανε τά χέρια του μ' έννιά κάτια λυσίδσ 
καί βάζουνε στις πλάτες του του μύλου τό λιθάρι,
«’Άϊντε νά πάμε Κωνσταντή κι’ ό βασιλές σέ θέλει».

— "Αν καί μέ θέλει για καλό νά πάγω έτσ’ πώς είμαι 
καί άν μέ θέλει γ·.ά κακό νά πάρω τό σπαθί μου.

20—’Άϊντε νά πάμε Κωνσταντή κι’ άς είσαι δπως εΐσαι.
—'Όλα τά κάστρα ντρέξτε με, δλα τά καδηλίκια y) 

στού βασιλέα τήν αύλή μή τύχως μέ περάστε.
Καί κείνοι τόν έπέρασαν κατ’ άπ’ τά παραθύρια, 
βασιλοπούλα τ’ άκουσε άπ’ τ' άψηλό παλάτι.

25 «Δεν σ’ έλεγα μπρε Κωνσταντή, θά στείλω νά σέ πιάσουν».
. ΚΓ ό Κωνσταντής σάντ άκουσε πολύ τόν κακοψάνκε. 

καί δάκρυσαν τά μάτια του κΓ άνέλσε 3) τό μετάξι, 
γαργάλεψε τά χέρια του καί κόπκε ή άλυσίδα, 
γαργάλεψε τις πλάτες του έπεσε τό λιθάρι.

30 Ξένο σπαθίν άρπαξε μέσα στ’ άσκέρι μπήκε, 
στά έμπα χίλιοι έκοψε, στά έβγα δυό χιλιάδες, 
δσο νά πήτε έχε γειά, κόβει πέντε χιλιάδες, 
καί στά ξαναγυρίσματα δεν ηυρε γιά νά κόψη,

244 Άκρίτικά

1) Λ. Τ. Δίπλες. —2) Λ. Τ,.'Έδρα τοΟ καδή.—3) ·Έλυωσε.
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«Νά πάτε νά πήτε τον βασιλέ,
35 άν έχει κι’ άλλα πρόβατα νά στείλ' νά τά κουρέψω*.

409 Κερμένη.

’Εγώ είμαι πού παινέφθηκα τ’ άξιο παλληκάρι 
μήδε με χίλιους πιάνουμαι μηδέ με δυό χιλιάδες, 
ό ύπνος είναι θάνατος κ’ ή νύχτα είν ’ έχθρός μου, 
ήρθανε καί με πιάσανε μέ δυό, με τρεις νομάτοι 

5 καί ράψαν τά ματάκια μου μ’ έννιά λογιοΟ μετάξι 
καί δέσαν τά χεράκια μου μ' εφτά κάτια λυσίδες 
καί βάλαν στις πλατίτσες μου του μύλου τό λιθάρι.
«"Ολα τά κάστρα τρέξτε με κι’ δλα τά καδηλίκια
κι’ άπ’ τής Μαργώς τον μαχαλά, μήν πάτε, μην περνάτε,

10 γιατ’ έχ’ όχτρούς καί χαίρουνται δικούς καί μέ λυπούνται, 
έχω καί τήν άγάπη μου βαριά κι’ άναστενάζει.»
Καί κεΐν’ άπό τήν ζούλια τους κι’ άπ’ τήν περιφρονιά τους, 
πήγανε καί μέ πέράσαν άπ’ τής Μαργώς τήν πόρτα.
Βοήθησε ό θεός, ή Παναγιά, κ’ οί δώδεκα Άποστόλοι,

15 δάκρυσαν τά ματάκια μου καί ’κόπη τό μετάξι, 
τράβηξα τά χεράκια μου καί κόπηκαν οί άλυσίδες, 
τάραξα τις πλατίτσες μου κ’ έπεσε τό λιθάρι.
Μπαίνοντας χίλιους έκοψα καί βγώντας δυό χιλιάδες 
καί στά ξαναγυρίσματα, δεν ηυρα καν 1) κανένα,

20 μόν’ βρίσκω ένα γέροντα, καθίζ’ καί τον ρωτάω.
«Γέροντα μ’, που είναι ό τόπος σου, ποΰ εΐναι τό χωριό σου ; 

- Πολύ μικρός σκλαβώθηκα δέν ξέρω τό χωριό μου.

410 Βελιγράδι.

Ή Κλέφτισσα Διαμάντω.
(Στ& παρακάθι)

Είδες ψαράκια στό βουνό καί θάλασσα σπαρμένη ; 
είδες καί κόρη λεύθερη καί κλέφτισσα νά γίνη ;
Δώδεκα χρόνια έτρεξε στις κλέφτες καπετάνιος 
κα.νένας δέν τήν γνώρισε πού ήταν ή Διαμάντω,

1) Οϋτε.
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5 κόπηκε τ® θελύκι της φανήκαν τά φλουριά της.
"Ενα μικρό κλεφτόπουλο τή γλέπει καί γελάει,
«Είδα τον ήλιο π’έλαμψεκαί τό φεγγάρι πού φέγγει »

—Σώπα μικρό κλεφτόπουλο καί μη τ’όμολογάεις, 
έγώ 0ά σ’ έχω ψυχογιό νά σε πολυπλουτίσω.

10—Δέν θέλω γώ τά πλούτη σου, δέ θέλω τά καλά σου, 
θέλω νά τρέχωμε μαζύ νά χαίρετ’ ή καρδιά μου.

—"Αιντε νά παίξμε τά σπαθιά νά βίξουμε τά λιθάρια.

411 ΣηΑυβριά.

Του Γιαννάκου το γραμμένο.
1 «Δέν σ’ έλεγα Γιαννάκο μέ Τούρκους νά μή σμίξης, 

με Τούρκους μεθυσμένους; θά σε σκοτώσουνε.»
— Σώπα, κα?σ] γυναίκα καί μή τό λες αύτό, 

έννιά χιλιάδες Τούρκους έγώ τις σκότωσα,
5 κ’ ένα μικρό Τουρκάκι κείνο μέ σκότωσε.

Λαγού ποδάρια εΐχε, λαγού πηδήματα, 
στά μάρμαρα πατούσε καί τά κορνιάχτιζε, 
στά σίδερα πατούσε καί τά τάραζε, 
στόν ούρανό πηδούσε νερό κατέβαζε’

10 κείνο μέ σκότωσε πώς ήτανε γραμμένο.

412 Σηλυβριά.
Η λυγερή και τό Τουρκόπουλο.

ΙΙοιός είδε ήλιο τό πρωί, άστρί τό μεσημέρι, 
ποιος είδε τέτοια λυγερή νά φκιάνη τό φκιασίδι; 
Παρασκευή τό έφκιανε, Σαββάτο τελειώνει, 
τήν Κυριακή τό έβαλε στην έκκλησιά πηγαίνει.

5 · "Οσ’ άρχοντες τήν είδανε, δλοι τά φέσια βγάλαν 
κ’ ένα παιδί Τουρκόπαιδο, ένα βασιλοπαΐδι 
άγάπησε τήν Χριστιανή καί θέλει νά τήν πάρη.
Ή Χριστιανή σάν τ’ ακούσε πήρε βουνά καί πάει 
βάζει τον ήλιο πίσω της καί τά βουνά μπροστά της,

10 κι’ ό Τούρκος πού τήν άγαπά πέφτει τό καταπόδι.
Ή κόρη δπου έφευγε στόν άϊ Γιώργη1 τάζει :
«'Ά ϊ Γιώργη μ’ 'Αρακλειανέ, άφέντη μ’ καβαλάρη,, 
κρΰψέ με, άπό τον Τούρκο νά σέ πλέξω τό στεφάνι 
μέ τό μαργαριτάρι.»
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Ραγίσθηκαν τά μάρμαρα πήραν τήν κόρη μέσα.
15 Κι’ ό Τούρκος πού τήν φύλαγε στόν άϊ Γιώργη τάζει : 

«'Όσιε άϊ Γιώργη 'Αρακλειανέ, μεγάλο τ’ δνομά σου, 
νά φέρν’ άμάξι τό κερί καί δύο άμάξια θυμιάμα 
καί μέ τήν καραβόβαρκα θά κουβαλώ τό λάδι,

20 θά σέ καπνίσω μάλαμα, θά σ’ άσημώσ’ μ’ άσήμι 
θά κάμω τό στεφάνι σου δλο μαργαριτάρι, 
τήν κόρη πουδα σήμερα ταίρι νά τήν έκάνω.»
Άνοίγουνε τά μάρμαρα, βγήκ’ ή κόρη έπάνω, 
καί τό μικρό Τουρκόπουλο ευθύς τήν άγκαλιάζει-.

413 Τζετώ.

'Ο θάνατος τοΰ Δ ιγενή · · ·

’Εψές βράδυν έπέρασεν ό Χάροντας πό κάτω 
κΓ άκσε μαΟρα δάκρυα καί μαύρα μοιρολόγια 
κΓ είδε τό νιό ψυχομαχεί κα·ί βαρ’ άναστενάζει.
Ό  Διγενής ψυχομαχεί καί ή γής τόν έτρομάζει 

5 κ’ ή πλάκα άνετρίχιασε πώς; θά τόν έσκεπάσει.

ΠΑΡΑΛΟΓΕΣ
414 Φανάρι. 

Τής ’Αρετής και του βασιλόπουλο.

Εννιά άδέρφια ήτανε κ’ ή ’Αρετή μονάχη 
έπήγαν καί τήν έκαμαν σπήλαιο στήν έρημιά 
μάτι νά μή τήν δή.

• Περνάει τό βασιλόπουλο έκεΐ πού κυνηγούσε,
5 τό φώς του έθαμβώθηκε άπό τήν όμορφιά της 

καί πήγε στόν πατέρα του δάκρυα φορτωμένο.
«Γιατί ίέ μ’, στή συλλογή καί στήν πολύ τήν πίκρα ;»

—Τήν ’Αρετή άπάντησα.
—Σώπα ίέ μ’, μή τό πολύ λές, καί μή τό πολύ πικραίνεις,

10 άς στείλουμε ένα προξενητή νά τήν έπροξενεύση.
’Άχ’ κ’ ή ’Αρετή μέ τ’ άδέλφια της είχοιν μεγάλο δρκο, 
νά μή μπή στήν παντρειά.
Πήγαν τήν προξένευσαν καί έδοκε τήν δούλα,
κ’ έκοψε τό βασιλόπουλο τά μαλλάκια της μέ τόν μαλλοκόπτη
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15 έκοψε τό δαχτύλι της με τό δαχτυλίδι, 
έκοψε τά βυζάκια της μέ τό ρωγοβύζι.
Τήν μάννα καί πατέρα της έζεψε
νά κουβαλούνε μάρμαρα άπ’ τό μαρμαροβούνι.
ήλθε κ’ ώρα για νά πάγ’ νά σφάξ’ τούς άδελφούς της,

20 τό ακούσε ή Αρετή καί πάγει μοναχή της.
—Για πές με, βασιλόπουλο, σαν τι σημάδια μ’ έχεις ;
—’Έχω τά μαλλάκια σου μέ τον μαλλοκόπτη, 

έχω τό δαχτύλι σου μέ τό δαχτυλίδι 
έχω καί τά βυζάκια σου μέ τό ρωγοβύζι.

25—Γιά δές με βασιλόπουλο, δαχτύλι δέν μέ λείπει, 
γιά δές καί τά βυζάκια μου, βυζιά, δέν μέ έλείπουν, 
γιά δές καί τά μαλλάκια μου, μαλλιά δέν μέ έλείπουν.
"Αχ, ή μάννα πού μ'άνέθρεψε δέν ξέρει τά βυζιά μου 
κΓ ό κύρ ις πού μ’ άνέθρεψε δέν ξεύρει τά μαλλιά μου 

30 καί τά εννιά άδέλφια μου δέν ξεύρουν τά δάχτυλά μου. 
Έγώτήν σκλάβα μ’ σ’έδοσα καί σύ σκλάβος δικός μου.

415 Φανάρι.

Τής κουμπάρας πογινε νύφη.

Πουλάκι πήγε κ’ έκατσε ατό κτένι τ’ άργαλειοΰ της, 
δέν έκελάδει σάν πουλί, ούτε σάν χελιδόνι 
μόνο κελάδει κ’ έλεγε μ’ άνθρώπινη λαλίτσα.
<Κρΐμά σ’ τό φαίνεις λυγερή, κρΐμά σ’ τό μασουρίζεις,

5 ό Κωνσταντής παντρεύεται κι’ άλλη γυναίκα πέρνει 
καί σένα σέ καλέσανε κουμπάρα γιά νά γίνης.»
Σάν τ’ ακούσε ή λυγερή πολύ τής κακοφάνει, 
κάθεται καί στολίζεται άπ' τό πρωί ώς τό βράδυ, 
βάζει τής Προύσας τό βλαντί, τής Βενετίας τ’ άτλάζι,

10 βάνει τον ήλιο πρόσωπο καί τό φεγγάρι στήθη 
καί τού κοράκου τό φτερό βάνει καμαροφρύδι 
κΠ άντίς μπαμπάκι ρίξιμο θά ρίξ’ μαργαριτάρι.
Πέρνει βαΐτσες άπ’ εμπρός, βαΐτσες άπό πίσω, 
βαΐτσες κι’ άπ’ τά δυο πλευρά νά μή παραστρατήση.

15 Πήρε καί πάγει στήν έκκλησιά καί λάμπει ή έκκλησία. · 
τήν είδαν παπάδες σάστισαν καί διάκοι μαρμαρώσαν 
καί τά μικρά διακόπουλα έχάσαν τά χαρτιά τους.
Γυρίζει ό γαμπρός καί λέγει:
«Παπά μ5, δέν είσαι Χριστιανός,δέν είσαι βαφτισμένος;
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20 παράγυρε τή νύφη μας κατά τήν συντεκνοΟδα
να γίν’ ή νύφ’ συντέκνισσα για νά μας στεφανώση.

416 Sc&erpe.

1 Κόρη άπό τή Νάμπουρο έφαινε καί τραγούδει, 
πουλί πήγε καί κάθησε είς τό ξυλόχτενό της, 
δέν κελαϊδοΟσε σά πουλί μήτε σά χελιδόνι 
μόν’ κελαϊδοΟσε κι’ έλεγε άνθρώπινη λαλίτσα:

5 «Χριστέ μου, νάσπανε ή ότρά ’), νάσπανε τό μασούρι 
κ’ ή κόρη νά ραθύμαε νά βγή στό παραθύρι.»
’Ακόμα ό λόγος έστεκε έσπασε τό μασούρι, 
κ’ ή κόρη έρραθύμησε βγήκε στό παραθύρι.
Βλέπει τής χήρας τον ύγιό στό άλογο καβαλλάρη,

10 νά τον έπώ γαρυφαλιά καί κείνη κόμπους έχει, 
νά τον έπώ τριανταφυλλιά καί κείνη άγκιλώνει, 
άς τόν έπώ τής χήρσς ύγιό κι’ άς μοΟ μανίσει κι’ δλας. 
«Καλώς τής χήρας τόν ύγιό άν έρχεται γιά μένα, 
άν έρχεται γιά άλληνε νά φύγη πικραμένα.»

15—Καλά νά είσαι κοπελλιά. Δέν έρχουμαι γιά σένα, 
μου είσαι χρειαζούμενη τά στέφανα νά πιάνης.

—Μάννα, τής χήρας τόν ύγιό τά στέφανα νά πιάσω.
—’Έχεις ποδάρια νά σταθής καί χέρια νά τά πιάσης, 

έχεις καί σίδερο καρδιά νά στέκης νά τά βλέπης ;
20—’Έχω μητέρα μου, ποδάρια νά σταθώ καί χέρια νά τά πιάσω, 

έχω καί σίδερο καρδιά νά στέκω νά τά βλέπω.
Τρεις μέρες τήν έστόλιζαν άπ’ τό πρωί ως τό βράδυ, 
βάνει τό ήλιο πρόσωπο καί τό φεγγάρι στήθη 
καί του κοράκαυ τό φτερό βάζει καμαροφρύδι,

25 τήν άμμο τήν άμέτρητη βάζει μαργαριτάρι,
βάϊες τήν πέρνουν άπό μπρος καί βάϊες άπό πίσω, 
βάϊες άπό τά πλάγια της νά μήν τήν κάψ’ ό ήλιος. 
Περνούνε τό στρατί στρατί, στρατί τό μονοπάτι, 
τό μονοπάτι τις έβγαλε στής έκκλησιάς τήν τόρτα.

30 Παπάς τήν είδε κι’ έσφαλε, διάκος καί καλονάρχοι 
καί τά μικρά διακόπουλα χάσανε τά χαρτιά τους.

-—Παπάδες ψάλτε δπως ψέλνετε, διάκο καί καλονάρχοι

1) Κλωστή.
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και σεις μικρά διακόπουλα εύρέτε τά χαρτιά σας.
Παπά, κι’ άν είσαι χριστιανός κι’ άν είσαι βαπτισμένος 
παράσυρε τά στέφανα καί βάλτα στήν κουμπάρα.

—ι’Ά ϊντε κόρη μ’, νά φύγουμε καί στ’δνειρό μου τδδα 
χρυσ*άετό σε δόσανε καί πάλι στόν έπήραν.

—Καλώς τηνε την κόρη μου τήν μυριοτιμημένη 
κουμπάρα τήν άπόστειλα καί νύφη κατεβαίνει.

417 Καστανιές.

Ό  γυρισμός του ξινητεμένου.

Ούλα τά δέντρα τής αυγής δροσιά 'ναι φορτωμένα 
καί τής άγάπης τά μάτια δάκρυα φορτωμένα.
Δώδεκα χρόνια ξενιτειά, στά μακρυά στά ξένα, 
πρεματευτής κατέβαινε πό πάν’ άπ’ τό μπαλκόνι1)

5 καί δίψασε ό μαΟρός του καί πάγει νά τόν ποτίση, 
βρίσκει τήν κόρη πδπλυνε σέ κρουσταλένια βρύση.
«Τράβα κόρη μ’, νά πιω νερό καί γώ καί τ’ άλογό μου.» 
Σαράντα στάμνες τράβηξε στά μάτια δεν τόν είδε 
κι* άπό σαράντα κ’ υστέρα, βαρειά άναστενάζει.

10—Τ3 έχεις κόρη μ’ καί θλίβεσαι καί βαρ’ άναστενάζεις;
—’Έχω άντρα στή ξενιτειά τώρα δώδεκα χρόνια.
—Κόρη μ’, ό άντρας σ’ πέθανε τώρα δώδεκα χρόνια, 

κόρη μ, κερί τόν δάνεισα κ’ ήλθα νά με τό δόσης.
— Κερί σάν τόν έδάνεισες διπλό νά σέ τό δόσω.

15—Κόοη μ’, παννί τόν έδάνεισα κ3ήλθα νά μέ τό δόσης.
—Παννί κι3 άν τόν έδάνεισες διπλό νά σέ τό δόσω.
— Κόρη μ*, φιλί καί τόν έδάνεισα κ* ήρτα νά μέ τό δόσης.
—Φιλί κι’ άν τόν έδάνεισες, πάνε νά σέ τό δόση.
—Κόρη μ’, έγώ είμαι ό άντρας σου, γώ είμαι ό καλός σου.

20—Πές με σημάδια του σπιτιού, τότε νά σέ πιστέψω.
—’Έχεις κλήμα στήν πόρτα σου καί κλήμα στήν αύλή σου. 

κι' άνάμεσα στή σάλα σου χρυσή καντήλα φέγγει.
—Διαβάτης ήσνα πέρασες, πέρασες καί τά είδες, 

πές με σημάδια τοΟ κορμιού μ’, τότε νά σέ πιστέψω.
25—’Έχεις έλιά στό μάγουλο κ’ έλιά στήν άμασχάλη

1) Λ. Τ. Τό βουνό.
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Καί άνάμεσα στο στήθος σου τής πανούκλας τό σημάδι.
Έσύ είσαι-ό άντρας μου, εσύ είσαι κι’ ό καλός μου.

418 Λαζάρκτοϊ

1 Ξημέρωσε ή ’Ανατολή καί χάραξε ή Δύση
πάν’ τά πουλάκια στή βοσκή κ’ οί όμορφες στη βρύση, 
πέρνει κι’ ό νιος τόν μαΟρό του νά πά νάτόν ποτίση.
Στον δρόμο δπου πήγαινε θεόν έπερικάλει 

5 «θεέ μου, νά τήν ευρισκα τήν Αγαπώ στή βρύση».
Καθώς έπερικάλεσε έτσι πήγε καί τήν ηΰρε, 
βρίσκει τήν κόρη πδπλυνε σέ άργυρή λεκάνη,

— Κόρη, άνάσυρε νερό νά πιοΟν τά διψασμένα,
νά πιω έγώ, ό μαϋρός μου καί τά λαγωνικά μου.

10 Σαράντα τάσια άνάσυρε, στα μάτια δέν τήν είδε, 
κ’ έπάνω στά σαράντα δυο γυρίζει καί τήν λέγει.

—Τί έχεις κόρη μ’ καί θλίβεσαι καί βαριά άναστενάζεις; 
κόρη μ’, για δέν παντρεύεσαι; γιατί δέν πέρνεις άντρα;

— Καί πώς μου λές νά πανδρευτώ νά πάρω κι’ άλλον άντρα 
15 πδχω άντρα στήν ξενιτειά τώρα δώδεκα χρόνους

κι’ άκόμα δυο τόν καρτερώ καί τρία τόν παντέχω, 
κ’ υστέρα μαύρα θά ντυθώ καλογρηά θά γίνω.

—Κόρη μ’, ό άντρας σου πέθανε, δώδεκα χρόνια πάνε, 
έγώ κερί τόν δάνεισα κ5 ήλθα νά στο γυρέψώ.

20 —Κερί κι’ άν τόν έδάνεισες διπλό να σέ τό δόσω.
— θυμιάμα γώ τόν δάνεισα,
—θυμιάμα άν τόν δάνεισες διπλό νά σέ τό δόσω.
— Παννί έγώ τόν δάνεισα.
— Παννί κι’ άν τόν έδάνεισες διπλό νά σέ τό δόσω.

25—’.Εγώ φιλί τόν δάνεισα.
—Φιλί κι’ άν τόν έδάνεινες, πήγαινε νά σέ τό δόση.
— Μή κλαΐς κόρη μ’ καί θλίβεσαι καί βαριά άναστενάζεις 

έγώ εΐμαι ό άντρας σου, έγώ είμαι ό καλός σου.
—Σάν είσαι σύ ό άντρας μου άν είσαι κι’ ό καλός μου 

30 πές με σημάδια τής αύλής τότε νά τό πιστέψω.
—’Έχεις μηλιά στήν πόρτα σου καί κλήμα στήν αύλή σου 

κάνει τά μήλα κόκκινα ώσάν τά μάγουλά σου 
•κάνει σταφύλια ροζακιά καί τό κρασί μοσχάτο.

—’Έτσι εΐναι ξένε μ’, έτσ’ εΐναι, ή γειτονιά σέ τδπε.
35 πές με σημάδια τοΟ σπιτιοΟ κ’ έτσι νά σέ πιστέψω.
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—Χρυσή κανδήλα κρέμεται στή μέση τοΟ σοφρά σου,
κι’ άλλάζεις καί περακαλεΐς καί πας στην έκκλησιάσου. 

—’Έτσι είναι ξένε μ’ έτσ’ είναι, ή γειτονινά σε τδπε, 
πές με σημάδια του κορμιού καί τότε νά σέ πιστέψω.

40—’Έχεις έλιά στο μάγουλο κ’ έλιά στήν άμασχάλη, 
κι’ άνάμεσα στα στήθη σου ήλιο μέ τό φεγγάρι.

—’Έτσι ξένε μ’, έτσ’ είναι,
ό άντρας μου έσύ είσαι, σύ είσαι καλός μου.

419 Σηλυβριά.

Τή§ νύφηξ «©ύ κακοτύχησε.

Προξενητάδες ήρτανε πό μακρυά, πό πέρα, 
νά πάρουνε την Ευγενία στά μακρυά τά ξένα.
'Όταν την προξένευαν τον καμποχά ’) κομπόδενε3) 
καί δταν τον έκρέμασε τότ’ ήλθαν καί την πήραν.

5 ^Ηλθαν τά χρόνια δύστυχα, ό άντρας της πεθαίνει 
καί μένει μαύρη κ’ έρημη στά μακρυά τά ξένα, 
την μάννα της θυμήθηκε, θυμάται τό χωριό της, 
παγαίν’ στό σπίτ’ τής μάννας της καί λέγει εις τις δούλες : 
’Έχτε παννί στον άργαλειό έγώ νά τ’ άποσώσω.

10—’Ήλθανε τόσες φάντριες καί σύ θά τό ξεφάνεις 
άφου καμιά δεν μπόρεσε σαΐτα νά περάση ;
Στον άργαλειό έκάθισε, ύφαίν’ καί τραγουδάει :
Ρούχο μου, βαρύ μου ρούχο καί ώργό μου καμποχά 
μ’ έξήντα δυο πατήματα μέ· σαράντα δυο καρούλια 

15 δταν σέ κομπόδενα μέ προξεύνευαν
καί δταν σέ κρέμασα μέ πήραν στή ξενιτειά.
Τρέχουνε οί δούλες καί λένε τής κυράς τους.
Ή ξένη φαίνει τό παννί καί τραγουδεΐ καί κλαίει 
«Ρούχο μου, βαρύ μου ρούχο καί ώργό μου καμποχά 

20 μ’ έξήντα δυο πατήματα καί σαράντα δυο καρούλια, 
δταν σέ κομπόδενα μέ προξένευαν 
καί δταν σέ κρέμασα μέ πήρανε στήν ξενιτειά».

— Αύτή εΐν’ ή Εύγενίτσα μου, ή κόρη ή καλή μου.
Τρέχει καί τήν άγκάλιασε 1

1) "Υφασμα πολύχρωμο καί μέ σχέδια, είχε φάσιμο πολύπλοκο καί χρειά 
ζουνταν τέχνη κ’ έπιτηδειότητα,— 2) "Εβαζε χό στημόνι .στό άντί.
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25 καί κεΐ π’ άγκαλιασθήκανε βγήκε κ’ ή ψυχή τους,
CH μάννα γίνκε λεμονιά κ’ ή κόρη κυπαρίσσι.

420 *) Σηλυβρια.

'Ο Κοντούτσικος κ ι’ © γενίτσαρος.
'Ένας κοντός κοντούτσικος πήρ’ όμορφη γυναίκα 
κ’ ή χώρα τον έζούλεψε κι’ ό κόσμος τον ζουλεύει, 
τόν ρίχνουν δόσιμο ]) βαρύ διά νά την πουλήση.
ΠοΟλσε χωράφια άθέρισταμαζύ με θεριστάδες,

5 κ’ έκατσε καί λογάριασε καί πάλε δέν έφθάνουν, 
πουλεΐ δυο σπίτια δίπατα μ’ αύλές μαρμαρωμένες 
κ’ εκατσε καί λογάριασε καί πάλε δέν έφθάσαν, 
πουλεΐ μπαχτσέδες δέκ’ όκτώ μαζί μέ μπαχτσεβάνους 3), 
έκατσε καί λογάριασε καί πάλε δέν έφθάνει,

10 πουλεΐ άμπέλια δέκ’ όκτώ μαζύ μέ τούς μπαγτζήδες 3) 
έκατσε καί λογάριασε καί πάλε δέν τόν φθάνει.
Πήρ’ ό κοντός τήν όμορφη, πάει νά τήν πουλήση, 
έφτά τσαρσιά τήν έτρεξε καί δέκ’ όχτώ παζάρια, 
ένας μικρός γενίτσαρος βρέθηκε νά τήν πάρη.

15 «Κοντούτσικε, πόσα τήν δίδς ; πόσ’ είναι ή τιμή της ;
-  Τόν έν’ τ’ άχεΐλ’ χίλια άξίζ’ καί τ’ άλλο δυό χιλιάδες 

καί τό χυτό της τό κορμί έχ’ άμέτρητο λογάρι *).
—Βγάλε Κοντέ τόν ντολαμά δ),φλουριά νά στόν γεμίσω.

Τήν πήρε ό γενίτσαρος στο γόνα τήν καθίζει,
20 καί τά πουλάκια κελαϊδουν καί τά πουλάκια λένε :

«Πήρ’ άδελφός τήν άδελφή καί γνωριμιά δέν έχουν.»
Τ’ άκουσ’ ό γενίτσαρος κι’ άρχισε νά τήν ρωτάη, 
γιά κόρη μ’, πέσ’ με ποιά είσαι.; καί ποιοι είναι οί γονείς σου ; 

—Ή μάννα μ* ε ίν ’ άπό τό ’Αϊβαλή, μπαμπάς μ’ άπ’ τό Σκουλάρι 
25 καί τόν μικρό μ’ τόν άδελφό τόν πήραν γενιτσάροι,

-  Έκείν’ είναι καί μέν’ ή μάννα μου, έκεΐνος ό μπαμπάς μου.
Τήν πήρ’ άπό τό χέρι της, τήν πάγει στόν καλό της 
«Πάρε Κοντέ, τήν όμορφη καί πάνε στή δουλειά σου
καί τά φλουριά πού σ’ έδοσα νά είναι χάρισμά σου.

*) «θρακικά», Τόμ. Α' σ. 208.— 1) Φόρο. — 2) Κηπουροί.—3) Λ. Τ,=- ’Αμπε
λουργοί.—4) Χρήμα.—5) Λ. Τ. ’ Επανωφόρι χοντρό μάλλινο.
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421 Καστανιές.

'Ο Γυρισμός τβΰ σκλάβου.

Γιαννάκης ό μικούτσιρος τ’ άξιο τό παλληκάρι 
τριώ μεριώ ήτσνε γαμπρός, δώδεκα χρόνια σκλάβος, 
στόν ύπνο πού κοιμοόντανε κακό δνειρο είδε, 
γυναίκα του παντρεύεται κι’ άλλον Γ ιαννάκη πέρνει,

5 βαρεία πού άναστέναζε καί στάθηκε ή φρεγάδα.
«Ποιος είναι π’ άναστέναζε καί στάθηκε τό καράβι; 
άν εΤν’ άπό τις σκλάβοι μου νά τις ξεσκλαβώσω 
κι’ άν εΤν’ άπό τις δούλοι μου μισθό νά τις έβγάλω.»

—Έγώ είμαι πού άναστέναξα καί στάθηκε ή φρεγάδα,
10 τριώ μεριώ ήμανε γαμπρός, δώδεκα χρόνια σκλάβος, 

σάπισε τό στηθάκι μου νά κουβαλώ Παλάσκα, 
σάπισε κι’ ό νώμός μου νά κουβαλώ τουφέκι.
Πόψα είδα στόν ύπνο μου δνειρο πικραμένο, 
δπόυ μέ μνημονεύανε ζώντα γιά πεθαμένο,

15 σήμερις πουλούν τά ροΰχά μου, πουλούν τά μαγαζειά μου 
παντρεύουν τή γυναίκα μου, τήν πρώτη συντροφιά μου.

— Σύρε, Γιαννάκη, στό καλό καί πάνε στο χωριό σου. 
Ρίχνει φελούκα στό γιαλό κι’ δξω στεριά τόν βγάζει, 
δσο νά πη ώρα καλή σαράντα ώρες πέρνει,

20 κι’ ώς πού νά πή πολλά τά έτ’ άλλες σαράντα πέρνει.
Στόν δρόμο δπου πήγαινε θεό παρακαλούσε,
«θεέ μ', νά βρώ τόν κύρη μου στ’ άμπέλι νά δουλεύη.»
’Έτσι πού πέρικάλεσε έτσ’ πήγε καί τόν ηυρε.

— Καλής σπερής σε γέροντα, καλώς τά πολεμάεις,
25 ποιανού τ' άμπέλι πού δουλεύεις, σκάφτεις καί ξελακκίζεις ;

—Τής ερημιάς τής ξενιτειάς τού γιοΰ μου τού Γιαννάκη, 
τριώ μεριώ ήταν γαμπρός, δώδεκα χρόνια σκλάβος, 
σήμερις πουλούν τά ροΰχά του, παντρεύουν, τήν καλή του 
καί τήν έδίδουν σ’ αλλονε τήν άγαπητική του.

30 Βιτσιά δίνει τόν μαύρο του πολύ δρόμο νά πάρη
«θεέ μ', νά βρώ τήν μάννα μου στή βρύση γιά νά πλένη.» 
"Ετσι πού περικάλεσε έτσι πήγε καί τήν ηδρε.

—Καλή μερή σ’ γερόντισσα, καλώς τό πολεμάεις, 
ποιανού είν’ τά ρούχα πού πλένεις, πλένεις καί σαπουνίζεις; 

36—Τής έρημιάς τής ξενιτειάς τού γιού- μου τού Γιαννάκη,
• τριώ μεριώ ήταν γαμπρός δώδεκα χρόνια σκλάβος,



γυναΐκά του παντρεύεται κι’ άλλον Γιαννάκη πέρνει* 
άπόψε τήν γυναΐκά του άλλος την εύλογιέται.

—Τάχα προφβαίνω στη χαρά, συργιάνι γώ νά κάμω;
40—"Αν είν’ ό μαύρος άξιος στά μέσα τις προφθάνεις, 

άν δέν προκάνεις τό στέφανο, προκάνεις τό τραπέζι. 
Βιτσιά-δίνει τον μαϋρό του πολύ δρόμο νά πάρη, . 
ό μαύρος ήταν άξιος, στεφάνωση προφθαίνει.
Τό άλογο νυχούριζε1) στής έκκλησιάς τήν πόρτα,

45 τότε κ’ ή νιά άπάντησε στό στέφανο πό κάτω.
«Φτάνουν παπά τά γράμματα, φτάνουν καί τά βλογίδια.» 
Τον λόγο δέν άπόσωσε κ’ ήλθε ό καλός της.
Τά δύο τους άγκαλιασθήκανε καί βγήκε ή ψυχή τους 
καί πήραν καί τά βάλανε μαζύτσα σ’ ένα μνήμα

50 τό ένα φύτρωσ’ κυπαρίσσι καί τ’ άλλο γαρουφαλάκι.
\

422 . Φανάρι.

Δώδεκα άδέλφια ήμασταν καί δώδεκα ξαδέλφια, 
ό βασιλιάς μάς μήνυσε στον πόλεμο νά πάμε.
Σαράντα μέρες πήγαιναν καί άλλες σαράντα γΰρσαν. 
νερό δέν βρήκανε νά πιουν, βρήκαν ένα πηγάδι.

5 σαράντα πήχες πλάτωμα κι’ άλλες σαράντα βάθος, 
σταθήκαν καί ρωτήσανε :
«Ποιος είναι άξιος καί λήγορος νερό νά μπή νά βγάλη.» 
Άπήντησε ό Κωνσταντής τό πιό μικρό άδέλφι.
«’Εγώ είμαι άξιος καί λήγορος νερό νά μπω νά βγάλω.

10 Κατέβηκε ώς τό μισό πολύ πικρά φωνάζει,
— Βγάλτε τά σάλια άπ’ τις λαιμοί, ζουνάρια άπό τις μέσες, 

έδώ εΐναι τά φίδια ντυλιχτά καί έχιδνες πλεγμένες.»
—/Εκεί πού μπήκες Κωνσταντή, δέν είναι γιά νά έβγης.
— Παιδιά, κι’ άν πάτε στό χωριό, στό δόλιο τό βιλαέτι, 

τουφέκια νά μήν ρίξετε, τραγούδια νά μήν πήτε,
κιΊ άν σάς ρωτήσ’ ή μάννα μου καί ή δόλια άδελφή μου, 
μήν πήτε πώς έπνίχτηκα, νά πήτε πώς παντρευκα,
Πήρα τήν πλάκα πεθερά τήν μαύρη γής γυναίκα 
καί τά σκουλήκια τράχωμα νά τρώνε τό κορμί μου.

Παραλογές 255

1) Χρεμετίζει,
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423 Σηλυβριά. 

Του κυρ Βοριά.

Τρία καράβια άρμένιζαν στής Πόλης τά μπογάζια 
τδνα άρμενίζει μέ Νοτιά, τ’ άλλο με τραμουντάνα, 
τό τρίτο τό καλλίτερο μέ τής στεριάς τ’ άγέρι.
Ντελή Βοριάς τό φώναζε, ντελή Βοριάς τό κράζει.

5 «Μάϊνα καράβι τά παννιά, μάϊνα καί ρίξ’ τα κάτω».
—Δέν τά μαϊνάρω τά παννιά, καί δεν τά ρίχνω κάτω, 

είμαι καράβι ξακουστό, καράβι ξακουσμένο, 
έχω κατάρτια μπρούντζινα, άντένες σιδερένιες 
καί κεΐ πού στήσω μιά φορά τήν πλώρη, δε γυρίζω,

10 έχω κ’ ένα μουτσόπουλο τ’ άξιο τό παλληκάρι, 
τραβούδαγε κι’ άνέβαινε, κλαίει καί κατεβαίνει.

— Τ’έχεις μουτσόπουλο μ’καί κλαΐς καί βαραναστενάζεις;
—Βλέπω τον ουρανό θολό, χοντρό χαλάζι ρίχνει. 

Άσπρογιαλίζ’ ή θάλασσα, σφυρίζουν τά κατάρτια,
15 γιομίζ’ ή θάλασσα κουπιά κι’ ό άμμος παλληκάρια, 

σκώνυυνται τά κύματα βουνά, χορεύει τό καράβι, 
άπ’ τό πουρνό ώς τό δειλινό κι’ ώς μισή ώρα νύχτα 
καί κατά τά μεσάνυχτα τό ξακουστό καράβι 
στα κύματα έχώθηκε καί πίσω δέν έφάνη.

20 «Μάζω Βοριά μ’,τά σύννεφα καί σύ Νοτιά μ’, τά λόγια, 
καί πάντα στη μαννοΰλά μου νά τάχη μοιρολόγια.»

424 Ήράκλβια.

Ό  κύρ Βοριάς παινεύτηκε καράβια νά χαλάση 
κι’ δσα καράβια τ’ άκουσαν στον άμμο τοαβηχθήκαν 
κ’ ένα καράβι Κρητικό ψαρεύει καί δέ μαϊνάρει.

—Δέν σέ φοβούμαι κύρ Βοριά, δσο καί αν φορτσάρεις 
έχω καράβι προύντζινο, κι’ άλμπουρο σιδερένιο, 
έχω καί τρία μουτοόπουλα πού ξέρνε τούς άέρες. 
τδνα γνωρίζ’ τον κύρ’ Βοριά, τ’ άλλο τον ντελή Νότο, 
τό τρίτο τό μικρότερο γνωρίζ’ τήν Τραμουντάνα.

—’Ανέβα μούτσε στα παννιά, δγέ τί άγέρας εΐναι.
’Ανέβαινε καί γέλαγε, κατέβαινε καί κλαίγει.

—Τι έχεις μούτσέ μου καί κλαΐς καί βαριά άναστενάζεις;
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—Εΐδα τήν πούλια πού ςστραψε στής Μπαρμπαριάς τά μέρη, 
στής Πάτρας τ’ άψηλά βουνά μαύρο χαλάζι ρίχνει,
Τό λόγο του δέν τέλεψε καί πήρε ή φουρτούνα, 
γιόμισ’ ή θάλασσα παννιά τό πέλαγος καράβια, 
κ’ ένα μικρό μουτσόπουλο σαράντα ώρες πλέχει 
κι’ άπ’ τις σαράντα κ’ υστέρα ψιλήν φωνήν έβγάλει.
«Πάρε Βοριά τά ρουχά μου καί πάντα στη νενέ μου, 
Παρασκευή νά μήν τά πλύν’ Σάββατο νά μήν κλάψη, 
τήν Κυριακή στήν έκκλησιά λαμπάδα νά μ’ άνάψη».

425 Ή ράκλίΐα,

Τ©ΰ Όβραίου πού μετάνοιωσε.
(Τής κούνιας)

Καράβι τραβαλιάρισε στής Άττάλιας τό κανάλι, 
ούτε μικρό ήτανε ούτε πολύ μεγάλο, 
σαράντα δυο πηχών ήτανε, εξήντα ναύτες είχε, 
είχ’ Όβρηό πραματευτή καί Τούρκο καπετάνιο,

5 είχε καί τρία μουτσόπουλα πού τον καιρό γνώριζαν, 
τδνα γνωρίζ’ άπό σπερής τ’ άλλο τό μεσονύχτι 
τό τρίτο τό πρωί κοντά δταν θά ξημερώσει.
Ό καπετάνιος φώναξε άπό τήν κάμαρήν του 
έβγα έσύ μουτσόπουλο καί κύττα τον άέρα.

10 Παιχνογελώντας έβγαινε, κλαίγωντας κατεβαίνει 
κι’ ό καπετάνιος φώναζε άπό τήν κάμαρήν του 

—ΤΙ έχεις άι μπρέ μουτσόπουλο καί κάθεσαι καί κλαίγεις;
—Δέν έχ’ άχεΐλι νά στο πω, γλώσσα νά στο μιλήσω, 

τρία σύννεφα έρχουνται τά τρί’ άράδα άράδα,
15 .τό ένα φέρνει τήν βροχή καί τ’ άλλο τό χαλάζι 

τό τρίτο τό φαρμακερό φέρνει τήν Τραμουντάνα.
’Ακόμα λόγο έλεγε κι’ άκόμα λόγο λέγει
καί τό καράβ’ κινδύνευε στο φούντο γιά νά πάη
κι’ ό καπετάνιος φώναξε ’πό μέσ’ τήν κάμαρήν του.

20 «Τάξτε Τούρκοι στά τζαμιά, Ρωμηοί στά μοναστήρια, 
τάξε καί σύ σκύλ’ Όβρηέ τήν πίστη νά άλλάξης».
«θεέ μου, παΰσε τον καιρό, παΰσε καί τον άέρα, 
νά βαπτιστώ στήν πίστη σου, έγώ καί τά παιδιά μου.»
Καί ό καιρός καταγάλιασε καί τό καράβι πάει.

25 Σκύλ’ ΌΒρηός μετάνοιωσε τήν πίστη δέν άλλάζει

17
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και τό καράβι κινδύνευε στο φούντο για νά πάη 
κι’ ό καπετάνιος φώναξε άπό τήν κάμαρήν του.
«’Έβγα μικρό μουτσόπουλο καί κύττα τον άέρα.» 
Παιχνογελώντας άνέβαινε, κλαίωντας κατεβαίνει 

30 κι’ ό καπετάνιος φώναζε άπό τήν κάμαρήν του,
—Τ’ έχεις μικρό μουτσόπουλο καί κάθεσαι καί κλαίεις ;
— Δέν έχ’ άχεΐλι νά σου τό πώ, γλώσσα νά στο μιλήσω, 

τρία σύννεφα ερχουνται τά τρί’ άράδα άράδα, 
τό ένα φέρνει τήν βροχή καί τ’ άλλο τό χαλάζι,

35 τό τρίτο τό φαρμακερό φέρνει τήν Τραμουντάνα.
Γιομίζ’ ή θάλασσα παννιά κι’ ό άμμος παλληκάρια 
καί τό μικρό μουτσόπουλο άνέβει στό τιμόνι.
Σαράντα μέρες έπλεχε επάνω στό τιμόνι
κι’ άπάνου στις σαράντα δυο εις τήν στεριά τό βγάζει.

40 Ψιλή φωνή έφώναξε, ψιλή φωνή φωνάζει
«’Άιντε φωνή σ.τή μάννα μου, φωνή στήν άδελφή μου, 
όπου μέ καταράσθηκε τρεις φορές τον χρόνο· 
ή μιά ήτανε του ΒαγγελισμοΟ κι’ ή άλλ’ Μεγάλη Πέμπτη 
κι’ ή άλλη τήν Ανάσταση μέ τό Χριστός Άνέστη.

426 Κεσσάνι.

Τοΰ Παύλου ro γιοφύρι.

’Ανάθεμα τον βασιλέ, τον πρώτο τον βεζύρη, 
πού έδοσε τήν άδεια νά στήσουνε γιοφύρι, 
χίλιοι μαστόροι δουλεύανε, καί χίλιοι δυο καλφάδες, 
τήν μέρα τό έστήνανε, τό βράδυ έγκρεμοΟσε.

5 Κι’ ένα πουλί, καλό πουλί, εις τήν δεξιά καμάρα, 
δέν τραγουδούσε σάν πουλί, μηδέ σάν χελιδόνι, 
μόν’ τραγουδούσε κ’ έλεγε άνθρώπινο τραγούδι:
«Σάν δέν στοιχειώστε άνθρωπο, καμάρα δε στεργιώνει, 
στοιχειώστε τήν κερά Βδοκιά τοΟ Παύλου τήν γυναίκα.» 

10—Σύρε κάλφα, πρωτόκαλφα, σΟρε καί παν’ καί πέ το. 
« ’Ά ιντε καλή κερά Βδοκιά, ό Παύλος σε γυρεύει.»

— Ά ν μέ γυρεύει γιά καλό να βάλω τά καλά μου
κι’ άν μέ γυρεύει γιά κακό νά βάλω τά μαυρά μου,

— Γιά καλό καί γιά κακό ας είν’ μ’ αυτά πού είσαι.
15 - Τήν πήρε καί τήν πάγαινε καί στό γιοφύρ' τήν πάγει. 

«Καλή μέρα σας μαστόροι καί χίλιοι δυο καλφάδες, 
τί έχεις, Παυλέ μου, καί κλαΐς βαριονεστενάζεις ;»
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— Τό δαχτυλίδι μ* έχασα, την πρώτη μ’ άρραβώνα,
20 ποιος είναι άξιος καί δυνατός νά μπή νά με τό βγάλη ;

— Έγώ είμαι άξια καί δυνατή, θά μπω νά σέ τό βγάλω.
Μέ τά σχοινιά τήν έδεσαν καί κάτω τήν κατεβάζουν.
Είδε δεξιά, εΐδε ζερβιά, τό δαχτυλίδ’ δεν είναι, 
μόν’ είδε ψίδια κι’ όχεντρες κι’ άνθρώπινα κεφάλια.

25—Τράβα με Παυλέ μ’, τράβα με, τό δαχτυλίδ’ δεν είναι, 
μόν’ είναι ψίδια κι3 όχεντρες κι’ άνθρώπινα κεφάλια.

—Τό δαχτυλίδ’ μου τόχω γώ, τήν πρώτη μ’ άρραβώνα, 
μόν’ έσύ κερά Βδοκιά, έσύ βγασμό δέν έχεις

— Τράβα με Παυλέ μ3, τράβα με,
όΟ ψήκα παιδί στή κούνια καί τό ψωμί στή σκάφη.

— Καί τό ψωμί σ’ θά φουρνιστεί καί τό παιδί σ’ θά βυζαχτεί, 
μόνον έσύ κερά Βδοκιά, έσύ βγασμό δέν έχεις.

— «Γιώς τρέμει ή καρδοΰλά μου νά τρέμη τό γιοφύρι, 
γιώς τρέμουν τά στηθούδια μου νά τρέμουν οί καμάρες,

35 γιώς πέφτουν τά μαλλάκια μου νά πέφτουν οί διαβάτες.»
—Άλλοι, τον λόγο άλ?\αξε κι’ άλλη κατάρα δόσε, 

πόχεις μονάκριβ’ άδελφό, μή λάχει καί περάσει,
Κι’ αύτή τον λόγο άλλαξε κι’ άλλη κατάρα δ ίνει:
«Σίδερο εΐν’ ή καρδοΰλά μου σίδερο τό γιοφύρι,

40 σίδερο τά μαλλάκια μου σίδερο κ’ οί διαβάτες,
τί έχω ’δελφό στήν ξενιτειά μή λάχει καί περάσει.»
Τρεις άδελφές ήμασταν, όλες κακογραμμένες, 
ή μιά βαστά τον Δούναβη, ή άλλη τον Καλλικράτη 
ή τρίτη ή μικρότερη του Παύλου τό γιοφύρι.»

427 Μάδυτ®.

Ή μάννα ή φονισσα.

Κωνσταντίνος ό μικρός τ’ άξιο παλληκάρι,
μικρό, μικρό στά γράμματα, μικρό ήταν στο ψαλτήρι,
άπ’ τό σχολειό έσχόλασε, στο σπίτι του πηγαίνει.
Στον δρόμο όπου πήγαινε πάντα περικαλουσε,

5 «θεέ μ3, νά βρώ τήν μάννα μου, μαζύ μέ τον πατέρα».
Τον λόγο δέν άπόσωσε κι’ άριστερά κυττάζει, 
βλέπει τήν μάννα τ’ κ’ έπαιζε μέ ξένο παλληκάρι.

—Καλή μερά σου Κωνσταντή, γιατ’ είσαι θυμωμένος ;
— Μάννα μου, τί έκανες έκεΐ μέ ξένο παλληκάρι;
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άν σ’ έβλεπ’ ό πατέρας μου τι ήθελε σέ κάνει; 
τό βράδυ άν έλθ’ ό κύρης μου θά τό όμολογήσω.

— Καί τί θά πεις διαβόλου γιέ, καί τί θά μολογήσεις ;
— "Οχ5 είδανε τά μάτια μου κείνο θά μολογήσω.

Στα σκέλιά της τδβαλε καί σάν τραγί τό κόφτει,
15 σάν τό άρνάκι τδσφαξε καί σάν τό μακελάρη, 

καί στον ταβά τό έβαλε φαγί καί τό έψήνει, 
βγέπει ιόν Γιώργη κ’ έρχεται ζαρκάδια φορτωμένος, 
κ’ ένα μικρό λαφόπουλο φέρνει τόν Κωνσταντή του.
«Γυναίκα, πού είναι τό παιδί, που ε ίν ’ ό Κωνσταντής μου;

20—Τό έλουσα, τό χτένισα καί στο σχολειό του πήγε.
Άφσε τή γυναΐκά του, στο δάσκαλο πηγαίνει,

— Δάσκαλε, που είναι τό παιδί μ', που είν’ ό Κωνσταντής μου;
— Μιά μέρα έχω νά τό δώ καί μιά νά τό διαβάσω.

’Άφσε τόν δάσκαλο στο σπίτι του πηγαίνει :
25 «Γυναίκα, που είν’ ό Κωνσταντής, που είν’ τά δυό μου μάτια;

—Τό έλουσα τό χτένισα καί στήν γιαγιά τό στεΐλα.
’Άφσε τήν γυναΐκά του καί στήν γιαγιά πηγαίνει.
«Κεράκα, που είναι τό παιδί, που είν’ ό Κωνσταντής μου;
Μιά μέρα έχω νά τό δώ καί μιά νά τό χαϊδέψω.

30 Στο σπίτι του πηγαίνει,
«Γυναίκα που είναι τό παιδί, που εΐν’ ό Κωνσταντής μας;

— Δουλειά είχα καί τό στειλα, τώρα γοργά θά έλθει, 
κάτσε νά φας, κάτσε νά πιής, κάτσε νά γεματίσης.
'Ότ’ άπλωσε τό χέρι του τζιέρι γιά νά πάρη,

35 τό τζιέρι άπολογήθηκε πό μέσ’ άπ’ τό τηγάνι:
«’Άν εΐσαι ΤοΟρκσς φάγε με,
κΓ άν είσαι ό πατέρας μου, σκύψε καί φίλησέ με.»
Χρυσό μαχαίρι έβγαλε πό μέσ’ άπ’ τό θηκάρι, 
είς τήν καρδιά της τό βάλε καί στο σακκί τήν βάζει,

40 στον μΟλο τήν πηγαίνει.
— Άλεσε μυλό μ’, άλεσε τής λυγερής κορμάκι 

ν’ ακούσουνε τήν λυγερή νά μή τό κάνη άλλη

Ή Μά'ίδώ. '

428 Σκεπαστά

1 Κάθεται ή Μάϊδω, κάθεται στοΟ Γιάννη τό, παλάτι,
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γυαλί1) κρατεί στο χέρι της, τα κάλλη της λογιέται 
για δες αγκάλη έμορφη, κορμί κυπαρισσένιο, 
νάχη τον Κώστα μιά βραδειά στήν κλίνη πού κοιμάται 

5 κι ό Κώστας συχνοδιάβαινε πηδώντας στ’ άλογό του.
—’Έρχουμαι Μά ϊδω, έρχουμαι τόν Γιάννην έφοβουμαι.
— Ό  Γιάννης πάει στο βουνό νά λαγοκυνηγήση, 

κ’ έχω έλπίδα στο θεό νά βρέξη νά χιονίση, 
νά κατεβάσ’ ό Δούναβης νά πάρη τά γιοφύρια

10 νά πάρη καί τόν Γιάννη μαζύ καί τά άγρίμια.
’Ακόμα λόγος σύντεχε καί λόγ’ άπαντυχένει 
νά κι’ ό Γιάννης έρχεται στο μαύρο καβαλάρης, 
φέρνει τά λάφια ζουντανά, τ’ άγρίμια μερωμένα 
καί στ’ άλογου την όρά 3) δένδρα ξερριζωμένα.

15 — Κατέβα Μάϊδω, κΓ άνοιξε καί πάρ’ τ’ άγρίμια μέσα.
— Γιάννη, τ’ άγρίμια σκιάζουμαι, τά λάφια τά φοβούμαι, 

σύρε τα στή μάννα σου πού τάχει μαθημένα.
— Κατέβα μάννα μ’ κΓ άνοιξε καί πάρ’ τ’ άγρίμια μέσα, 

Μάϊδω τ’ άγρίμια σκιάζεται, τά λάφια τά φοβάται.
20 - Ούτε τ’ άγρίμια σκιάζεται, τά λάφια δέν φοβάται

στήν κλίνη πού κοιμάσαι σύ, τόν Κώστα έχ’ έπάνω. 
Κλωτσιά έδοσε τόν μαΰρό του εύθύς έπάνω βρέθη, 
τό χαντζαράκι έβγαλε, την κεφαλή της πέρνει, 
στο πανεράκι τδβαλε τής μάννας της τό πάει.

25—Κατέβα μωρή πεθερά καί πάρε τό πεσκέσι.
Μέ γέλοια τό ξεσκέπασε μέ δάκρυα τό σκεπάζει.

■ «Δέν ήταν κρίση νά πάς, καδής γιά νά τήν κρίνη 
μόν’ έκατσες καί σκότωσες τήν άκριβή μου κόρη ;
Στο πανεράκι τδβαλε στον μυλωνά τό πάει.

30 «’Άλεσε μΟλε μ’, άλεσε, μιάς λυγερής κεφάλι,
: νά γίνη σκόν’ ή λυγερή νά μή τό κάνη κΓ άλλη.»

429 Έπιβάτ®$.
‘Ένα Σάββατο βράδυ μέ διώξαν οί γονοί μου, 
φεύγω κλαίγωντας μέ δάκρυα φορτωμένος, 
βρίσκω ένα δεντρί τά άνθη φορτωμένο.
«Δέξε με δεντρί μ’, έμένα καί τό άλογό μ’».

5—Νά ή ρίζα μου καί δέσε τ’άλογό σου,

1) Καθρέπτης.—2) Ουρά,
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νά καί τά κλωνιά μ’ καί βάλε τ’ άρματά σου, 
νά καί ό ' σκιος μου καί πέσε άπατός σου, 
καί αύριο πρωί τό δίκιο μου τό θέλω.
Χίλ'α τ’ άλογο σ’ καί χίλια τ’ άρματά σου 

10 καί όπό τοΰ λόγου σ’ αμέτρητα τά θέλω.
—’Ακούσε Θεέ μ' καί γης μην υπομένεις 

ώς καί τό δεντρί τό δίκιο του τό θέλει.

430 Τζόρλ

Τής Σουαάννας τό τραγούδι.

Στις δέκα πέντε του Μαϊου πού βγαίνει τό ζεμπούλι, 
άκούσατε μου νά σάς πώ της Σούσας τό τραγούδι.
Ή Σούσα ήταν όμορφη τής Κρήτης τό καμάρι 
πού γόπα τον Σαρήμπαλη, τό πρώτο παλληκάρι,

5 την άγάπα τον άγάπαε χρόνια δέκα πέντε.
Μιά βραδειά τό Σουσοςννιώ, σηκώνεται, καθίζει 
καί μέ τό μαντηλάκι της τά δάκρυα σκουπίζει.

—Τί έχεις Σουσαννίτσα μου καί κάθεσαι καί κλαίεις ;
—’Όνειρο είδα, πικρό φαρμακεμένο,

10 είδα τ’ άδελφάκι μου στά α'ίματα βαλμένο.
θά νάρθει τ’ άδελφάκι μου, σπαθί ξεσπαθωμένο.

—’Όνειρο είναι αγάπη μου, κι’ όνειρο θά περάσει, 
καί σένα τ’ άδελφάκι σου στά ξένα θά γεράσει, 
ή σκοτωμένο τόχουνε ή τά θεριά τον τρώνε.

15 Μέσ’ τά γλυκοχαράματα πού πετεινοί λαλουσαν 
άκούει την πόρτα καί χτυπά καί σιγανά μιλούσε, 
«Σήκω Σουσάννα, κι’ άνοιξε κ' εΐμαι κουρασμένος 
κι’ άπ’ τό δρόμο τό πολύ είμαι βασγκεστιμένος» ’).

—Σήκω Σαρήμπαλη μ’, καί λεΐψε άπ’ τήν στρώση 
20 καί ήλθε τό άδελφάκι μου, θά μάς έθανατώση.

— Πάνε Σουσάννα κι’ άνοιξε καί γώ μένω στή κλίνη, 
ό νύπνος μου είναι βαρύς νά φύγω δέν μ* άφίνει.
Πήγε ή Σουσάννα κι3 άνοιξε τον άδελφό της 
μ’ άγριο βλέμμα τήν θωρεΐ καί θάμπωσε τό φώς της, 

25 κρύο νερό τήν γύρευσε, γιατ’ ήταν κουρασμένος,
άπό τούς δρόμους πδτρεχε ήτανε μπαϊλντισμένος a).

1) Λ. Τ. ’Απογοητευμένος.—2) Λ. Τ. Λιγοθυμισμένος.
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Εύθύς νερό τόν πρόφθασε σε φαρφουρί κουμάρι, 
γλυκά τον όμιλάει. Τόν λόγο της δεν πιάνει, 
μωρή Σουσάννα Σουσαννιώ, μωρή παραδερμένη 

30 πρώτα μέ κάνεις μασκαρά, κατόπι πεζεβένη 
καί βγάζει τό μαχαίρι του άπ’ άργυρό θηκάρι, 
την χτύπησε μέσ’ την καρδιά, σέ τόπο νά μη γιάνη.

431 Τξετώ.

Τό σφάξιμο χήζ λυγερής.

. Μια κόρη σύρμα διάζεται, μιά κόρη σύρμα φαίνει, 
στις ούρανούς τό διάζεται σιούς κάμπους τύ ντυλίζει, 
πέρασε καί του βήγα γιος καί τόν καλοσκαμνίζει.

— Καλή ’σπερά σου λυγερή, καλώς τά φαίνει ή κόρη,
5 πολύ πού μ’ άλησμόνησες καί πια δεν μέ θυμάσαι.

—Μά έγώ δεν σέ λησμονώ, μητ’ άπ’ τό νοϋ μου βγαίνεις, 
σ’ έχω γραμμένο στο χαρτί καί στο ξυλόκτενό μου 
καί στή σαΐτα πού περνώ σ’ έχω ζουγραφισμένο.
Κ’ ή μάννα άφηγκριούντανε άπό τό παραθύρι.

10 «Στάσου νάλθοΟν τ’ άδέλφια σου νά δγής τί θά σέ κάνουν.» 
Τό βράδυ έμαζώχθηκαν τά δώδεκα αδέλφια, 
άρχίζ’ ή μάννα κ’ έλεγε κ’ ή κόρ’ άναστενάζει,, 
πήρε ό ένας τό σπαθί κι’ ό άλλος τό χαντζέρι 
ό τρίτος ό μικρότερος τό κοφτερό μαχαίρι,

15 κομμάτια τήν έκάνανε κ’ ϋστερις τήν ρωτούνε:
«Ποια ρούχα θέλεις λυγερή ; ποιά φορεσιά τά βάλης ; 
θέλεις τήν δλο χρυσαφιά ή τήν χρυσογαλάζια ;»

— Νά πάτε νά μέ βάλετε κείνα τά ματωμένα,
νά πάτε νά μέ περάσετε στού ρηγαγιοΰ Χ) τήν πόρτα.

20 Νά, βγήκε τού ρήγα γιός άπό τό παράθύρι.
«Ποιανού είναι τό λείψανο, ποιανού τά ματωμένα;

—Τής λυγερής, τής ξακουστής, τής πρωταγαπημένης.
— Νά πάτε νά μάς βάλετε τούς δυο σ’ ένα μνημόρι.
„ ’Έβγαλε τό σπαθάκι του, τήν κεφαλή του πήρε.

25 Πήραν καί τούς βάλανε τούς δυο σ’ ένα μνημόρι.
Ό  ένας φύτρωσ’ λεμονιά κ’ ή άλλη πορτοκάλι, 
σκύφτει λυγά ή λεμονιά φιλεΐ τό πορτοκάλι.
Για δγέτε τά κοντόχρονα τά κοντοχρονιασμένα 
δπως φιλιούνταν ζωντανά φιλιούντ’ άποθαμμένα. 1

1) Παλατιού.
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432 Σκοπό.

Σ ’ αυτόν τον πάνω μαχαλά στην παρακάτω σκάλα, 
χήρας κόρη πέθανε μικρή άρραβωνιασμένη 
κ’ ή μάννα της μπαινώβγαινε τον Χάρο βλασφημοΰσε, 
ατό παραθύρι κούμπησε νά δη νά δόσ’ ό νοΟς της, 

5 είδε τον κόσμο πού έρχεται, τό ψύκι πού κατεβαίνει, 
μέ πεντακόσιοι άρχοντοι με χίλια παλληκάρια, 
με τετρακόσια τούμπανα, μέ χίλιοι μακαράδες. 
«Σταθουτε πίσ’ άρχοντοι καί μακαράδες σουστε ’), 
στής πεθεράς μου τήν αύλή πριόνια πριονίζνε.

10 —Καλή μέρα σας μαστόροι, καλώς τά πολεμάτε,
ποιανού τό έρμο σέντουκο2) πού πολεμάτ’ καί κάντε ;

—Τής έρημιάς, τής άπονιάς, τής άρρβωνιαστικής σου.
— Κάμ’ το μακρύ, κάμ’ το φαρδύ, νά πέρνη δυο νομάτοι. 

Βαοτούσε καί στά χέρια του χρυσή παρανυχίδα,
15 στά χείλη του τήν έσυρε καί βγήκε ή ψυχή του.

Έγώ είμ" ένα όρφανό παιδί, έχω καί χήρα μάννα 
κ’ ή μάννα μου μέ πούλησε σ' ένα καλό αφέντη, 
νά μαρμαρώνω τις αυλές, νά ζωγραφίζω σκάλες 
κι’ άφέντης μου βουλήθηκε νά στήση μια ταβέρνα.

5 Εμένα βάζει πρώτονα νά σύρω τό ποτήρι, 
άπό τό πολύ τό κέρασμα κι* άπό τό ψυχολόγι 
κοντύληξε τό χέρι μου κ’ έπεσε τό ποτήρι.
Ούτε σέ πέτρα βάρεσε ούτε καί σέ λιθάρι
στής κόρης γόνα βάρεσε κ’ έγινε χίλια κομμάτια.

10 Κι’ άφέντης μου μέ κάκιωσε, γυρεύει νά μέ πουλήση. 
«’Άφσε με άφέντη, άφσε με, ’κόμα δυό τρεις μερίτσες, 
τις δυό νά φάγω καί νά πιώ καί μιά νά τραγουδήσω, 
πδχω φίλοι καί δικοί νά παίξω νά γελάσω.
Ά ν θέλεις χίλια δόσε με άν θέλεις δυό χιλιάδες.»

433 'Ηράκλεια.

434 Καστανιές.

Ό Κωνσταντίνος ό μικρός, ό μικρό χαϊδεμένος

1) Σιγήστε.—2) Νεκροκράββατο.
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μικρόν τον είχ’ ή μάννα του μικρόν τον έπαντρεύει 
μικρόν τον ήρθε μήνυμα νά πάγη στρατιώτης.
Την μάννα του παράγγελνε καί τήν περικαλοΟσε.

5 «Μάννα μου τήν γυναϊκά μου καλά νά τήν κυττάζης, 
άρνί νά σφάζης τό πρωί, λαγό τό μεσημέρι 
καί τό ηλιοβασίλεμα νά σφάζης περιστέρι 
κι’ δντας κοιμοΰντ’ οί έμορφες νά πέφτη νά κοιμάται.
Άκόμ’ ό ήλιος βάσταγε κ' ή συντυχιά κρατούσε 

10 καί τον μπερμπέρη φώναξε καί στό σκαμνί τήν βάλει 
καί τά μαλλιά της έκοψε καί τσόμπανο τήν κάνει.
Τήν δίνει πέντε πρόβατα τήν δίνει πέντε γίδια, 
τήν δίνει καί πέντε σκυλιά άσημο χαρχαλάτα1),
Γιά δές νυφοϋλά μ’ τά βουνά καί κείνα τά μπαΐρια 3),

15 εκεί νά στήσης τήν μάντρα σου εκεί νά στήσης τ’ άγίλια3)
καί άν δέ χιλιάσουν τά πρόβατα καί αν δε χιλιάσουν τά γίδια 
καί άν δέ χιλιάσουν τά σκυλιά τ’ άσημο χαρχαλάτα 
μην πάρεις τον κάμπο καί κατεβεΐς,μήν πάρης τον κάμπο κ’έρτεις. 
τήν πόρτα μου δεν θά έμπεΐς τήν σκάλα μ5 δεν θ’ άνέβέις.

20 Βοήθησε ό θεός, ή Παναγιά κι’ οί δώδεκα Άποστόλοι 
καί χιλίασαν τά πρόβατα καί χιλίασαν τά γίδια 
καί χιλίασαν καί τά σκυλιά τ’ άσημο χαρχαλάτα, 
πήρε τόν κάμπο κ’ έρχεται τον κάμπο κατεβαίνει 
κι’ ό Κωσταντΐνος έρχονταν στό δρόμ’ άνταμωθήκαν.

25—Καλή μερά σου τσόμπανε, καλώς τά πολεμάς σου,
ποιανού είν ’ αυτά τά πρόβατα ; ποιανού είν’ αύτά τά γίδια;

• ποιανού ΐΐν ’ αύτά τά σκυλιά τ ’ άσημο χαρχαλάτα;
"Αϊντε διαβάτη μ’ στή δουλειά σ’,
νά μή σε νοιώσουν τά σκυλιά κομμάτια θά σέ κάμουν.

30 Εκείνος κοντοστέκουνταν καί τή συχνορωτοΰσε,
ποιανού είν ’ αύτά τά πρόβατα, ποιανού είναι αύτά τά γίδια;

—Τής έρημιάς, τής σκοτεινιάς του μικρό Κωνσταντίνου, 
μικρόν τόν είχ’ ή μάννα του, μικρόν τόν έπαντρεύει, 
μικρόν τόν ήλθε μήνυμα νά πάη στρατιώτης.

35 Τήν μάννα του παράγγελνε καί τήν παρακαλουσε,

1) Στά μαντρόσκυλα έβαζαν τοκά μέ τσιμπίδια, νά τσιμπιέται ό λύκος 
όταν ώρμοΟσε νά τά πιάση άπ’ τόν λαιμό, γαύγιζαν καί ξυπνούσε ό τσομπάνης· 
Τόν τοκά μέ τσιμπίδια λέγαν χάρχαλα καί τά σκυλιά πού τόν φορούσανε χαρ
χαλάτα.—2) Λ. Τ. Υψώματα.—3) Λ. Τ. .Χειμαδιά.
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Μάννα μου, την γυναικά μου καλά νά τήν. κυττάζης, 
άρνί νά σφάζης τό πρωί, λαγό τό μεσημέρι 
καί τό ήλιοβασίλεμα νά σφάζης περιστέρι
κι* άκόμα ό λόγος βάσταγε καί στο σκαμνί μέ βάζει ,

40 καί τά μαλλιά μου έκοψε καί τσόμπανο μέ κάνει, 
μοΟ δίνει πέντε πρόβατα, μου δίνει πέντε γίδια, 
μοΟ δίνει καί πέντε σκυλιά τ’ άσήμο χαρχαλάτα, 
κάθισε στό παράθυρο καί μοΟ έπαραγγέλνει 
«’Άν δέν χιλιάσουν τά πρόβατα, άν δέν χιλιάσουν τά γίδια 

45 κι’ άν δέν χιλιάσουν τά σκυλιά τ’ άσήμο χαρχαλάτα
μην πάρης τον κάμπο καί κατέβής μήν πάρης τό κάμπο κ’ έρτεις, 
τήν πόρτα μου δέν θά έμπεΐς, τήν σκάλα μ’ δέν θ' άνέβεις.» 
Βοήθησε ή Παναγιά καί χιλίασαν τά πρόβατα καί χιλίασαν τά

[γίδια
χιλιάσανε καί τά σκυλιά τ’ άσήμο χαρχαλάτα,

50 πήρα τον κάμπο κ’ έρχομαι, τον κάμπο κατεβαίνω.
Δίνει τον μαΟρό του βιτσιά, στή μάννα του πηγαίνει.

— Καλή μέρα σου μάννα μου, καλώς τά πολεμάς σου,
μάννα μ’ που είναι ή γυναικά μου που είναι ή καλή μου ;

—Γιέ μου ή γυναικά σου πέθανε έχει δύο χρόνια.
55—Μάγνα μ5, δεϊξέ με τό μνήμά της κερί νά τήν άνάψω.

—Γιέ μου, έγώ δέν ήμανε έδώ, τό μνήμά της δέν ξέρω.
—Μάννα μ’, δεϊξέ με τό μνήμά της, νά πάγω νά τήν κλάψω.
—Γιέ μου ήμουν άρρωστη τό μνήμά της δέν ξέρω.

ΚΓ ό Κωσταντΐνος θύμωσε.
Τήν άρπαξε άπ’ τά μαλλιά καί στό τερκί ’) τήν βάζει, 
βιτσιά δίνει τον μαΟρό του στον τσόμπανο πηγαίνει, 
τον μαυρό του κοντοκρατεί καί πάνω τήν έπέρνει.

435 Καατανιές.

(Της κούνιας)

Σ ’ αυτόν τον πάνω μαχαλά κΓ άκόμα στον έπάνω 
μικρός Κωστάκης παντρεύεται, μικρή γυναίκα πέρνει, 
πέντε ράφτουν τήν προΐκά της, έφτά τά παραπροίκια, 
χρυσό χαλί νά κάθεται, χρυσόμηλο νά παίζη.

5 Ή πεθερά· της τ’ ακούσε, πολύ τής κακοφάνη, 1

1) Λ. Τ, ’Οπίσθια του αλόγου.
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τΐέρνει τά παντουφλάκια της στο Γκιούλ-μπαξέ πηγαίνει, 
βρίσκει τά ψίδια ντηλιχτά, τις όχεντρες πλεγμένες, 
τά κεψαλάκια τς έκοψε στον τέντζερη τά βάζει, 
καί στο πιατάκι τάβαλε στη νύφη της τά πάγει.

10 «’Έλα νύφη μ’, νά φας φαγί, θαλασσινό ψαράκι.»
’Έφτσε μιά, έφτσε δυό, στις τρεις ήρθε φαρμάκι, 
τό μαστραπά της άρπαξε στην πεθερά πηγαίνει.
«Γρήγορα πεθερά, νερό γιατ’ ή ψυχή μου βγαίνει».

— Πό δώ δέν είμαι νύφη μου, τήν βρύση δεν τήν ξέρω.
15 Τον μαστραπά της άρπαξε στον πεθερό πηγαίνει.

«Γρήγορα πεθερό νερό, γιατ’ ή ψυχή μου βγαίνει.»
— Έγώ πό δώ δέν είμαι νύφη μου, τήν βρύση δέν τήν ξέρω. 

Τον μαστραπά της άρπαξε στον Κωνσταντή πηγαίνει, 
«Γρήγορα Κωνσταντή, νερό, γιατ’ ή ψυχή μου βγαίνει.»

20 Τον μαστραπάνε άρπαξε στήν βρύση νά πηγαίνη. 
περίμενε, περίμενε κΓ αύτός νερό δέν πιάνει'.

‘ «Γρήγορα μαστραπά νερό, έχω ψυχή καί βγαίνει».
ΚΓ ό μαστραπας τον μίλησε, 
ή μάννα σου μέ τρύπησε νερό γιά νά μή πιάσω.

436 Φανάρι.
Ό  κάλαμος κ*1 το κυπαρίσσι.

Κόρη χήρας παντρεύουνε σ’ ένα μικρό καλύβι 
καί μαγειρεύουν τον γαμπρό λαγούς μέ τά περδίκια 
μαγειρεύανε καί τήν νύφ’ μαύρου φιδιού κεφάλι, 
δυό φοθχτες βάνε άλας καί τρεις βάλνε πιπέρι 

5 νά φάγ’ ή νύφ’ μας νά καή, νερό νά μάς γυρεύη.
«’Ώχ κερά καί πεθερά, σταλιά λίγο νεράκι, 
νά βρέξω τήν Καρδίτσα μου νά τρέξη τό φαρμάκι.»

—Έγώ νύφη δέν έκανα νερό νά τήν ποτίζω.
—Σύ πεθερέ κι’ άφέντη μου, σταλιά λίγο νεράκι,

10 νά βρέξω τήν Καρδίτσα μου νά τρέξη τό φαρμάκι. "
Έγώ νύφη δέν έκανα νερό νά τήν ποτίζω.

— ”Αχ, σύ καλέ καί άντρα μου, σταλιά λίγο'νεράκι 
νά βρέξω τήν Καρδίτσα μου νά τρέξη τό φαρμάκι.
Τον μαστραπάνε άρπαξε καί φαρφουρί κουμάρι

15 καί στον τσεσμέν έκόσιαξε 1) νερό νά τήν προφθάση.
- "Οσο νά πάγ’ ό άντρας της, ή κόρη ξεψυχούσε, 1

1) A. Τ. "Ετρεξε.
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είχε καί στο χεράκι χρυσή παρανυχίδα,
στ’ άχεΐλιν του την έσυρε καί βγήκεν ή ψυχήν του.
Πήγανε καί τις έθαψαν μέσ’ σ’ ενα παληοκκλήσι,

20 εκείνος έγιν’ κάλαμος κ’ ή κόρη κυπαρίσσι 
χαμωλυγάει ό κάλαμος φιλάει τό κυπαρίσσι.

437 *) Σηλυβριά.

Τήξ ’ Αρετή-.
(Τή$ κούνιας)

Μιά μάννα μιά καλόμαννα καί μιά κακογραμμένη, 
πουχε τις έννιά υγιούς, τήν ’Αρετή μονάχη, 
εις τό φεγγάρι τήν έλουγε, τή νύχτα τή χτενίζει 
καί στον καθάριο Αύγερινό, τήν ψίλο τσουτσουδίζει,

5 νά μήν τό μάθ’ ή γειτονιά καί παν’ καί προξενούνε.
—Σαρή Γιάννάκης τδμαθε ’πό μέσ’ τήν Βαβυλώνα, 

προξενητάδες έστειλε, τήν Αρετή γυρεύουν,
Γυρεύουν τόπο νά σταθούν, αύλές νά ξεπεζέψουν, 
γυρεύουν άργυροπάλουκα νά δέσουν τ ’ άλογά τους,

10 γυρεύουνε καί τήν ’Αρετή πολύ μακρυά στα ξένα,
'Όλα τ’ άδέλφια δεν θέλουν κι’ ό Κωσταντινος θέλει 

— Ελάτε κΓ άς τήν'δόσουμε τήν ’Αρετή στα ξένα, 
στά ξένα καί στά μακρυά καί στού γαμπρού τά χέρια, 
νά τήν φορέσουν μάλαμα κΓ δλο μαργαριτάρι.

15 νά βάλουν στο κεφάλι της διαμάντινο στεφάνι.
Δός την μάννά μ’ δός τηνε τήν ’Αρετή στά ξένα, 
νά κάνουμε ξένους δικούς καί ξένες παραμάννες, 
πού είμ’ καί γώ πραματευτής τυχαίνει καί πηγαίνω 

. γιά νάχ’ τό άλογό μ’ ταγή κ’ έχω καί γώ κονάκι.
20 Κ’ ή μάννα της έφώναξε, τον Κωσταντή της λέγει.

«”Αν είναι λύπη ή χαρά ποιος πάγει νά τήν φέρη;»
—”Αν είναι λύπη ή χαρά τό άλογό μου έχω,

*) «θρακικά». Τόμ. Β, σ. 396—9. Στή Θράκη ήταν γνωστό ώς τραγούδι τής 
’Αρετής. Στήν Ηράκλεια τό τραγουδούσαν δταν τέλιαζαν τήν νύφη, στήν 
Στράντζα τό βράδυ τής άποκρηας στή μιά μεριά τής κάμαρας, κάθουνταν οί 
άνδρες καί στήν άλλη οί γυναίκες καί τραγουδούσαν τήν ’Αρετή καί έκλαιαν.

ΤΗταν τραγούδι τής κούνιας καί τού χορού ώς καί άλλα λυπητερά τρα
γούδια.—2) Συγγενείς,
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δάση βουνά θέ νά διαβώ, την ’Αρετή νά φέρω.
• καί έστρεξε καί έδοσε την Αρετή στα ξένα.

25 Τότ’ άλλαξε η ’Αρετή καί βάζει τά χρυσά της, 
στούς προξενήτες έτρεξε μέ λύπη με χαρά της.
'’Ήλθε πανούκλα φόνισσα άντρόγυνο χωρίστρα, 
μήνες όχτώ δεν πέρασαν, τ’ άδέλφι’ όχτώ πεθαίνουν 
καί στις έννιά ό Κωσταντής, τό πρώτο παλληκάρι 

30 κι’ άπόμεινε ή μάννα της σά φύλλο στό κλωνάρι.
Σ ’ δλα τά μνήματ’ έκλαιγε, σ’ δλα μοιρολογούσε, 
στοΰ Κωσταντή τά χώματα νέ χ) έκλαιγε,νέ θρηνούσε, 
ό ήλιος έβασίλευε κ’ ή μάννα βλαστημούσε 
«Πέτρα νά γίνης Κωσταντή, σίδερο νά μή λυώσης,

35 πού έστρεξες καί έδοσα τήν ’Αρετή στά ξένα.»
Ό Κωσταντής σάν τ’ ακούσε βαριά τον βαροφάνη, 
κάνει τά χέρια του τσαπιά, τις άπαλάμες φκιάρια 
καί τό κιβούρι τ’ άλογο καί τό καπάκι σέλα 
καί τά καρφιά τού κιβουριού, καλίβια ?) στ’ άλογό του.

40 Βιτσιά τον μαύρο έδοσε, στήν ’Αρετή πηγαίνει, 
βρίσκει χορό τρικούβερτο ή ’Αρετή τον σέρνει, 
κατέβηκ’ άπ’ τό άλογο, τήν θύρα της χτυπάει.

— Ποιος είν’ αυτός όποΰ χτυπά, ποιος είναι πού βροντάει;
— Ξένος στή θύρα στέκεται τήν Αρετή ζητάει.

45 Κατέβηκε ή ’Αρετή τον ξένο της κυττάζει.
—Ποιος είσαι σύ, ώ ξένε μου, καί ποιο τό δνομά σου;
—Δεν εΐμαι γώ ό Κωσταντής, τό πρώτο σου άδέλφι; 

γιά σήκω, έλα ’Αρετή κ’ ή μάννα σου σέ θέλει.
— Πού εΐν’ Κωσταντή τά νιάτα σου; πού είν’ ή όμορφιά σου ; 

50 πού είναι ή ξανθή περτσιά 8), τό μαύρο σου μουστάκι;
—”Αχ, βαρειά άρρώστια πέρασα καί πάγ’ ή όμορφιά μου 

κ’ έπέσε ή ξανθή μ’ περτσιά, τό μαύρο μου μουστάκι» 
άιντε νά πάμε ’Αρετή, ή μάννα μας σέ θέλει.

— ’Άν καί μέ θέλει γιά καλό νά πάγω έτσ’ πώς είμαι 
55 καί άν μέ θέλει γιά κακό νά βουτηχτώ στά μαύρα.

—’Άιντε νά πάμε ’Αρετή κι’ άς είσαι δπως είσαι.
Πάν3 στό άλογό τ’ τήν κάθισε, στή μάννα της τήν πάγει. 
Στον δρόμο δπου πήγαιναν, πουλάκια κελαϊδούσαν, 
δέν κελαϊδούσαν σάν πουλί, μηδέ σά χελιδόνι,

1) Οοτε.—2) Πέταλα.— 3) Λ. Τ. Μαλλιά.
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60 μόν3 κελαϊδούσαν κι’ έλεγαν ανθρώπινη φωνίτσα.
— Για δες καϋμός πού γί\εται εις τόν έπάν' ιόν κόσμο, 

νά περπατούν οί ζωντανοί μέ τις άποθαμμένοι.
— ΆκοΟς τί λένε τά πουλιά, άκοΟς τί λέν’ τ’ άηδόνια;
—’Άφσε, πουλιά ’ναι καί λαλουν, πουλιά ’ναι καί άς λένε

65 καί στό χωριό πού κόντεψα^ ό Κωσταντής τής λέγει. 
«’Άϊντε ’Αρετή στό σπίτι μας καί κάνε τό σταυρό σου 
κ'άί γώ θά συργιανίσω τ’άλογο μ’ πού θέλ3 νά κασαντίση 
κι’ άν δέν πιστέψ’ ή μάννα μου πού σ’ έφερα, 
νά καί τό δαχτυλίδι μου, τήν πρώτη μ’ άρραβώνα.

70 Βλέπει τήν πόρτα σφαλιχτή, σφιχτά μανταλωμένη 
• καί τά σπιτοπαράθυρα νά ’ναι άραχνιασμένα.
—ΤΙοιός είν ’ αυτός πού κρικελλεΐ καί τήν κρικέλλα παίζει ; 
—Εγώ είμαι μαννουλά μου, ή μικρό ’Αρετή σου.
— Ά ν είσαι σύ ή ’Αρετή μ’ κι’ άν είσαι ή καλή μου,

75 έλα νά φάνης τό παννί σ’, τότε θά σε γνωρίσω.
Ή πόρτ’ άμέσως άνοιξε καί μέσ’ τόν λάκκο μπαίνει, 
τρεις σαϊτιές δέν έρριξε κΓ ή μάννα της φωνάζει:
Αύτές οί τρεις οί σαϊτιές μοιάζουν τής Αρετής μου 
κ’ ή μάννα τήν γλυκοφιλει καί τήν γλυκορωτάει.

80- Μέ ποιόνα ήρθες ’Αρετή μ’, για πές με τήν άλήθεια.
— Ό  γιόκας σου μέ έφερε, ή πρώτη σου ή γέννα.

Καί κείνη βαρυάκουσε, ξανά τήν έρωτάει,
— Μέ ποιόνα ήρθες ’Αρετή μ’ ;
— Ό άδελφός μου μ’ έφερε, ό πρώτος Κωσταντΐνος.

85 Κ’ ή μάννα σαν τό ακούσε πέφτει λιγοθυμάει
καί πάν’ στό λιγοθυμισμα έβγήκε ή ψυχή της.

438 'Ηράκλεια.

Μια μάννα, μια καλόμαννα, ’πό τις καλές τις μάννες, 
πού είχε τις εννιά υγιοί τήν ’Αρετή μονάχη, 
στά σκοτεινά τήν έλουγε, στα σκοτεινά τήν πλέχει 
καί εις τό ήλιοβασίλεμα βάζει καί τήν άλλάζει.

5 Βάζει τόν ήλιο πρόσωπο καί τό φεγγάρι στήθη. 
Προξενητάδες έρχουνται πό μακρυά π 'τά  ξένα, 
ρωτούνε καί ξετάζουνε τήν Αρετή νά πάρουν.
’Οκτώ.υγιοί δέν τδστρεξαν κι’ ό Κωσταντής τό στρέγει. 
«Δός τηνα μάννα, δός τηνα τήν ’Αρετή στά ξένα



Π α ρ α λ ο γ ές 271

Ιό και γώ πού είμαι πρεματευτής νά πάγω νά κονεύω». 
Έδόσανε τήν 'Αρετή στά μακρυά στα ξένα.
7Ηλθεν ό χρόνος δύστυχος καιρός κατακσμένος, 
πεθάναν οί εννιά υγιοί ή μάννα ψυχομάχα.
«Ανάθεμά σε Κωνσταντή, τρις κΓάνάθεμά σε 

15 πού έδοκες τήν 'Αρετή στά μακρυά στά ξένα.»
Ταράχθηκε ό Κωνσταντής 'πό μέσα τό μνημόρι 
κάνει τήν πλάκα άλογο, τήν μαύρη γη καλτάκί ή, 
πήρε πηγαίν’ στήν ’Αρετή. Ή "Αρετή χορεύει.
«Γιά δές, γιά δες τήν ’Αρετή πού δε ξέρη νά χορέψη.»

20—Ποιος εΐν" αύτός ό διάβολος εμέ πού περιπαίζει ;
—’Εγώ δέν είμαι διάβολος, ούτε διαβόλου τέκνο,

μόν εΐμ’ ό Κωνσταντίνος σου, τ' όλόμικρό σ’ άδέλφι.
—'Άν είσαι σύ ό Κωνσταντίνος μου τ’ όλόμικρό μ’ άδέλφι, 

πού είναι τό μουστάκι σου ; πού είναι ή περτσιά σου;
25—Δώδεκα χρόνια ήμουνα στή φυλακή κλεισμένος,

τώρα άϊντε νά πάμε σπίτι μας, νά πάμε στή νενέΰ) μας 
—'Άν είναι γιά καλό, νά βάλω τά χρυσά μου 

κι’ άν είναι γιά κακό νά βάλω τά μαΰρά μου.
— Καλλίτερα μπρε ’Αρετή, νά βάλης τά μαΟρά σου,

30 κι ή ’Αρετή σάν τ’ άκουσε σάν τό κερί έλυώθη.
Πήραν τον δρόμο κι’ έρχονται,
κ’ ένα πουλί, καλό πουλί έκελαϊδουσε κ’ έλεγε :
«Είδατε κι* άκούσατε νά περπατή νεκρός με τον γερόνα ; 

—Γιά δγές, γιά δγές, βρέ Κωνσταντή, τί λέγει τό πουλάκι; 
35—Πουλί είναι καί κελαϊδεΐ πουλί εΐναι καί ας λέγει.

Τήν πήγε ώς τήν πόρτα της καί τήν άφίν’ καί λέγει: 
«Πήγαινε μέσα ’Αρετή καί γώ θά δέσ’ τον μαύρο».
Βλέπει τήν πόρτα σφαλιχτή, σφικτά μανταλωμένη, 
βλέπει τον δρόμο της, χορτάρι φυτρωμένο 

40 . καί τά παραθυράκια της σκουριά ήταν φορτωμένα.

Άγκάλιασ’ ή μάννα τήν ’Αρετή καί πέθαναν κ’ οί δύο.

439 Στράντζα.

Μάννα μέ τούς έννιά τούς γιούς καί με τήν μιά σου κόρη,

1) Λ. Τ. Σέλα.—2) Λ. Τ. Μητέρα.
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την κόρη την μονάκριβη, την πολ’ άγαπημένη, 
την είχες δώδεκα χρονώ κ’ ήλιος δέν τήν είδε, 
στα σκοτεινά τήν έλουζες, στά φέγγα τήν έπλέκας,

5 στ’ άστρα καί στον αυγερινό έφκιανες τά σγουρά της, 
όττου σε φέραν προξενιά άπό τήν Βαβυλώνα 
νά τήν παντρέψης στά μακρυά, πολύ μακρυά στά ξένα. 
’Οχτώ άδελφοί δέν θέλουνε κι’ Κωσταντΐνος θέλει.

— Δός τηνε, μάννα, δός τηνε τήν ’Αρετή στά ξένα,
10 στά ξένα κεΐ πού περπατώ, στά ξένα πού παγαίνω, 

νάχω καί γώ παρηγοριά, νάχω καί γώ κονάκι.
—Φρόνιμος είσαι Κωσταντή κ ι’ άσχημα πελογήθης, 

κι’ άν μ’ έρθει γιέ μου, θάνατος κι’ άν μ’ έρθει γιέ μ’, άρρώστια 
κι’ άν τύχει πίκρα, γιά χαρά, ποιος θά με τήν έφέρει;

15—Τον Θεό τής εβαλ’ έγγυτή καί τούς άγιους μαρτύρους 
άν τύχει κ’ έρθει θάνατος, άν τύχει κ’ έρθει άρρώστια 
κι’ άν τύχει πίκρα, γιά χαρά νά πάη νά τήν φέρη 
καί σάν τήν έπαντρέψανε τήν ’Αρετή στά ξένα 
καί μπήκε χρόνος δίσεκτος καί μήνες όργισμένοι

20 κ’ έπεσε τό θανατικό κ* οί έννιά άδελφοί πεθάναν, 
βρέθηκ’ ή μάννα μοναχή, σάν καλαμιά στον κάμπο. 
Παιδάκια κοιλοπόνεσε,, παιδιά δέν έχ’ κοντά της, 
χορτάριασε ή πόρτα της, πρασίνισε κ’ ή αυλή της, 
στά οχτώ μνήματα δέρνεται, στά όχτώ μοιρολογάει,

25 στου Κωστο:ντίνου τό θαφτό τις πλάκες άνασκώνει.
«Σήκω Κωσταντινάκη μου, τήν ’Αρετή μου θέλω, 
τον θεό μοΰβαλες έγγυτή καί τούς άγιους μαρτύρους, 
άν τύχει πίκρα γιά χαρά νά πας νά μέ τήν φέρης.
Ό  Κωσταντής ταράχθηκε πό μέσα τό μνημόρι.

30 κάνει τό σύννεφ’ άλογο καί τ’ άστρο σαλιβάρι
καί τό φεγγάρι συντροφιά καί πάγει νά τήν φέρει.
Πέρνει τά όρη πίσω του καί τά βουνά μπροστά του, 
βρίσκει την καί χτενίζουνταν έξω στο φεγγαράκι.
Άπό μακρυά τήν χαιρετά κι’ άπό μακρυά τής λέγει.

35 «Περπάτησ' Άρετοϋλά μου, κ’ ή μάννα μας σε θέλει».
— ’Αλλοίμονο άδελφάκι μου καί τί εΐν’ τούτ’ ή ώρα; 

άν είναι ’ίσως γιά χαρά νά βάλω ΐά χρυσά μου 
κι’ άν είναι πίκρα πές με το νάρθω κατά πώς είμαι.

— Περπάτησ Άρετουλά μου κ’ έλα κατά πώς είσαι.
40 Στή στράτα πού διαβαίνανε, στή στράτα πού πήγαιναν; 

άκοΟν πουλιά καί κελαϊδοΟν, άκοΟν πουλιά καί λένε.

2 72
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«Ποιος είδε κόρην όμορφη νά σέρν’ άποθαμμένος» ;
—"Ακόυσες Κωσταντάκη μου, τί λένε τά πουλάκια, 

ποιος είδε κόρην όμορφη νά σέρν’ άποθαμμένος;
45—Λωλά πουλιά κι’άς κελαϊδοϋν, λωλά πουλιά κι’ άς λένε.

Τί βλέπουμε τά θλιβερά, τά παραπονεμένα, 
νά περπατούν οί ζωντανοί μέ τούς άποθαμμένους ;

—"Ακόυσες Κωσταντάκη, μου τί λένε τά πουλάκια, 
πώς περπατούν οί ζωντανοί μέ τούς άποθαμμένους !

50—Πουλάκια είν’ κι’ άς κελαϊδοϋν, πουλάκια ε ΐν ’ κι’ άς λένε. 
Φοβούμαι σε άδελφάκι μου καί λιβανιές μυρίζεις,

— Έχτές βραδύ έπήγαμε πέρα στον άϊ Γιάννη 
καί θύμιασέ μας ό παπάς μέ περισσό λιβάνι.
Καί παρά μπρος πού πήγαιναν κΓ άλλα πουλιά τούς λένε,
«θεέ Μεγαλοδύναμε, μεγάλο θάμα κάνεις, 
τέτοια πανώρια λυγερή νά σέρν’ άποθαμμένος.»
Τ’ άκουσε πάλ’ ή λυγερή καί ράγισ’ ή καρδιά της.

— "Ακόυσες Κωνσταντάκη μου, τί λένε τά πουλάκια; 
πές με ποΟ’ναι τά μαλλάκια σου, τό πηγουρό μουστάκι;

60—Μεγάλ’ άρρώστια μ' εϋρηκε, μ’ ερριξε του θανάτου» 
μέ πέσαν τά ξανθά μαλλιά, τό πηγουρό .μουστάκι.
Βρίσκουν τό σπίτι κλειδωτό, κλειδομανταλωμένο, 
καί τά σπιτοπαράθυρα πουταν άραχνιασμένα.

—"Ανοιξε μάννα μ’, άνοιξε, καί νάτηνε Αρετή σου.
65 "Αν είσαι Χάρος διάβαινε κι’ άλλα παιδιά δέν έχω. 

καί μέν’ ή Άρετοΰλά μου λείπ’ μακρυά στά ξένα.
—"Ανοιξε, μάννα μ’, άνοιξε καί γώ είμ ’ ό Κωνσταντής σου, 

έγγυτή σουβαλα τον θεό καί τούς άγιους μαρτύρους 
άν τύχει πίκρα γιά χαρά νά πάω νά σέ τήν έφέρω.

70 "Ως πού νά βγή στήν πόρτα της έβγήκε ή ψυχή της.

440 ΜάόυτΦ.

1 Μιά μάννα, μιά καλή μάννα, άπ5 τις καλές τις μάννες,
‘πού είχε τούς εννιά ιούς τήν ’Αρετή μονάχη, 
στά σκοτεινά τήν έλουγε, στά σκοτεινά τήν κτένιζε 
κ’ έξω στήν άστροφεγγιά κάθεται καί τήν πλέκει.

5 Προξενητάδες έρχονται άπό τήν Βαβυλώνα, 
ήλθανε καί γυρεύουνε τήν ’Αρετή στά ξένα.
"Ολα τ’άδέλφια δέν έστρεξαν,ό Κωνσταντής τό στρέγει 
« ’Ελάτε νά δόσουμε τήν ’Αρετή στά μακρυά στά ξένα,

18
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νάχμε γαμπρό στη ξενιτειά νά τρέχη τ’ δνομά μας.»
10 Κι’ έδοσαν την ’Αρετή στα μακρυά στα ξένα.

^Ηλθε ό χρόνος δύστυχος, χρόνος κατακαμένος, 
πεθαίνουν οί όκτώ ίοί, πεθαίν’ κι’ ό Κωνσταντίνος.
’’’Ηλθε τό Μέγα Σάββατο πού κλαΐν’ τούς πεθαμμενους 
σ’ δλα τά μνήματα κλαίει, στο Κωνσταντίνο λέγει:

15 « ’Ανάθεμά σε Κωνσταντή. καί τρεις άνάθεμά σε, 
πού έδοσες τήν ’Αρετή στά μακρυά στά ξένα.»
Σάν τ’ άκουσεν ό Κωνσταντής πολύ τόν κακοφάνει
κάν’ τό κιβούρι τ’ άλογο, τό σάβανο καπίστρι
καί τά κιβουροκάρφια του, ζεγκιά καί τ’ άνεβαίνει.

20 Πήρε τό δρόμο τό δρομί, δρομί τό μονοπάτι,
έτσ’ πού παρακάλαε τό θεό, έτσ’ πήγε καί τήν ηυρε, 
μέ τετρακόσια τούμπανα με τρεις χιλιάδες κόσμο.

— Καλώς τά φκιάνεις ’Αρετή, καλώς τά πολεμάέις,
— Γιά δέσϊε τοΟ διαβόλ’ τόν γιό πού ξέρει τ ’ δνομά μου.

25 — Δεν είμαι του διαβόλ’ ό γιός, μόν’ είμ’ ό Κωνσταντίνος.
—"Αν είσαι σύ ό Κωνσταντής, που είν’ ή μαύρη σου περτσιά 

τό μαΰρό σου τό φρύδι, τό μπουρμαλί ’) μουστάκι ;
— Βαρειά άρρώστια πέρασα κ’ έπεσε ή περτσιά μου, 

τό μαΰρό μου τό φρύδι, τό μπουρμαλί μουστάκι.
30 ’Ά ϊντε ’Αρετή νά πάμε κ’ ή μάννα μας φυλάγει.

— Πές μ’ άδελφέ, άν είναι γιά καλό νά βάλω τά καλά μου 
κι’ άν είναι γιά κακό νά πά νά βάλω μαύρα.

— Πορπάτσε Άρετοΰλά μου, κι’ άς είναι δπως είσαι.
Τήν πήρε καί τήν ’Αρετή στή μάννα της τήν πάει.

35 Στο δρόμο δπου πήγαιναν πουλάκια κελαϊδουσαν.
«Νά σμίγουν οι ζύυντανοί μέ τις άποθαμμένοι.»

— Πουλάκια είν’ κΤ άς κελαϊδοΰν, πουλάκια είν’ κι5 άς λένε, 
άϊντ’ Αρετή παν’ άπ’ έδώ καί γώ κάτοπ’ σου θάλθω.
'Η Αρετή έκτύπησε τής μάννας της τήν πόρτα,

40 κατέβηκε κ’ ή μάννα της τήν πόρτα γιά ν’ άνοιξη.
«Φύγε Χάρε, άπ’ έδώ, πού πήρες τούς έννιά υιούς, 
ήλθες νά πάρς καί μένα.»
Τραβά πίσ’ άπ’ τήν πόρτα της του μύλου τό λιθάρι, 
άγκάλιασε τήν ’Αρετή κ’ οί δύο ξεψυχήσαν. 1

1) Λ. Τ. Σγουρό.
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Στη Θράκη» την πατρίδα του Όρφέα, τό τραγούδι ήτανε συνυ- . 
ψασμένο μέ τη θρακική ψυχή. Ή ζωή άρχιζε μέ τό γλυκό νανού
ρισμα τής μητέρας "Ολος ό βίος στή χαρά καί στή λύπη, στήν έρ- 
γασία, στήν άνάπαυση καί στή διασκέδαση μέ τούς πόθους καί τά 
όνειρα τού έθνους άποκρυσταλώθηκε σε στίχους άπλους. Ή μελω
δία Π) αύτών ήταν σχεδόν πάντοτε μελαγχολική, θλιβερή. Τραγούδια 
πού ιστορούσανε λύπες, τά τραγουδούσανε σέ ώρες πού ήταν γιά 
νά διασκεδάσουν καί λησμονήσουν τούς καϋμούς των.

Τά τραγούδια ακόυσα όπό γυναίκες μεσήλικες καί ήλικιωμέ- 
νες στή Σηλυβριά στο ευλογημένο πατρικό μου σπίτι, ύστερα άπό τό 
1912 δταν κατέφευγαν έκεΐ κατά τούς Βαλκανικούς πολέμους καί 
κατά τούς διωγμούς άπό τά περίχωρα καί τάς έπαρχίας τής Θράκης.

'Απ’ αυτά μερικά δημοσιεύθηκαν καί άλλοτε, άναδημοσιεύονται 
καί τώρα διά νά γίνη δσο τό δυνατόν πληρεστέρα ή συλλογή καί ό 
έρευνητής τής ψυχής του θρακικου λαού τά έχει πρόχειρα εις τήν 
μελέτην του.

Χρέος μου θεωοώ νά εύχαοιστήσω καί μ’ εύγνωμοσύνη νά μνη
μονεύσω δλες τις καλές καί σπάνιες γυναίκες τής Πατρίδος μου πού 
εΐχαν τήν ύπομονή καί τήν καλή θέληση στις δύσκολες έκεΐνες ώρες 
τραγούδια νά λέγουν παραμύθια, ήθη καί έθιμα του τόπου των.

Πολλές άπ’ αυτές τώρα άναπαύονται ε’ίτε στ’ άγιασμένα χώ
ματα τής έλευθέρας Ελλάδος, ε’ίτε στ’ εύλογημένα καί άξέχαστα 
τής Θράκης, ή ψυχή τους άς σκιρτήσει άπό ευχαρίστηση πού ώς κα
λές έργάτιδες βοήθησαν νά μή λησμονηθούν οι θρύλοι καί παραδό
σεις τής άγαπητής μας καί άλησμόνητης Θράκης.

ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΣΑΡΑΝΤΗ 1

1) Αυτήν δυστυχώς δέν ήξευρα νά σημειώσω.
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Σελ. 19 Άρ. Τρ. 44 σειρ. 4 αντί μηνήματα γρ. μνήματα .
22 > » 49 > 1 » άνεβαινε ανέβαινε

» 68 Σειρά 10 άνωθεν » τό *) μπασμά *)
> 71 6 » των σημειώσεων αντί πάσο β Παιχνιδιάτορα β
> 80 Σημείωσις 1 άντΐ άρραβωνισμένη άρραβωνιασμένα

82 Άρ. Τρ. 226 σειρ 9 αντί γιές διές
> 9.6 Τό ύπ’ άριθ. 267 Νά άπαλειφθή
> 109 Δίστιχο 101 αντί έταξε έταζα
> 111 133 » πώς τά πώς νά
> 113 > 166 » άλλους άλλος
» 130 > 493 » κάστω κάτσω

137 619 » μπερεΐ μπορεί
> 147 > 817 » πάθος στήθος

165 » 1168 » γέ μέ
> 171 • > 8 » νέ νά
> 187 )) 311 στ. 6 άντί Κεφακλωνίτη Κεφαλωνίτη
> 197 > 327 » 7 » παρδιά καρδιά

204 » 346 » 14 » μαθύστε . μεθύστε
210 358 » 5 » τέν τήν

» 212 > 361 .» 17 » γιά τά μένανε σάν καί μένανε
» 213 > 863 > 11 » πιάυμε πιούμε
> 219 » 380 1 » τσαγανός » τσαγανοί
)) > » » 16 » μά » μέ

235 » 399 » 91 * 3) * Μ

’Άλλα λάθη πού δέν αλλοιώνουν τήν έννοια δεν έσημειώθησαν.

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Τραγούδια Γιορταστικά άγυρτικά (Κάλαντα 1—21, Χελιδονίσματα 
21-23, Άποκρηάτικα Τραπεζικά 23-27, Γλωσσοδέτες 27-28,
Τοΰ κλήδονα) · — Σελ.  1—30

Παιδικά (Λατρευτικά 30—31, Χαιρετισμοί πουλιών 33—32, Παιδι
κοί στίχοι γιά γιορτές 32, Κλιμακωτά 33—34, Αλφαβητάριο 
34—35, Άσμάτια άπό επωδές 35—36, Νανουρίσματα 36—43,
Ταχταρίσματα 43—45, "Οταν χόρευαν τον γιο 45, "Οταν χό- ; 
ρευαν τήν κόρη 45—46, Γιά νά διασκεδάζουν τό μωρά 46̂ - 47,
Παιγνιώδη διδακτικά 47—48, Παιγνιώδη 48—52, Τραγουδάκια
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γιά παιδιά 52—53, 'Ερμηνεία· φωνών ζώων 53—54, Στίχοι για 
λουλούδια 54—55, Μιμήσεις ήχων 55, Παιδικές έπωδές 55—56, 
Στίχοι μετεωρολογικών φαινομένων 50—>-57, Άσμάτια σκωπτι- 
κά 58, Παιδικά πειράγματα 58—59, Ρωτήματα 59—60, Στίχοι 
σχετικοί με τά παραμύθια 60—62, Παιδικές παρωδίες 62, Τρα
γουδάκια γιά κληρώσεις 62—64, Παιδικές προσευχές G4—65, 
Σχολικά 65—66, Τής δουλειάς 66—68)

Τραγούδια τής αγάπης (‘Η αγάπη εις τόν κόσμο 68, Πώς πιάνετ’ 
ή αγάπη 68, "Ενα καιρό ήμνα πουλί 71,‘Η χαμομηλιά 72, ’Εγώ 
είμαι ένοΰ ψαρά παιδί 73, Κούνιας 74, Άπό ξένο τόπο 77, Ή 
ξανθομαλοΰσα Άνθημιά 80, Τό ραφτόπουλο κ ι’ ή βασιλοπούλα 
82, Τό ξεμολόγημα 83, Τό Άσανιώ 86, Ή λεμονιά 86, ‘Η ρο- 
δάνθη 87, Ή-μηλιά 88, Ή ψαροπούλα 91, Πληγή κρυφή *χω 
στήν καρδιά 92, Μηλό μ’ κόκκινο 92, Ή Παναγιώτα 92, "Αλφα 
θέλω ν’ άρχινίσω 93, *Η ρίμα τοΰ Μανέτα 94, Τό παράπονο 95, 
Καθιστικό 95. Όβραιοπούλα 98, *0  Χριστόδουλος κ’ ή Όβραιο- 
πούλα 99, Τό παράπονο τής άρραβωνιαστικής 100, Ή βοσκο- 
πούλα 102, Τοΰ χοροΰ 103—-104, Δίστιχα τής αγάπης 104—124, 
Παίνια τής κόρης 124-133, Παίνια τοΰ παλληκαριού 133—134, 
Βάσανα καί καϋμοί 134-156, Παράπονα 156-166, Πείσματα 
166—167, "Ορκοι 167—168, Κατάρες 168—170)

Τραγούδια τής χαράς
’Αγάπης τοΰ πατέρα καί τής μητέρας στά παιδιά 
Αγάπης παιδιών στους γονείς 
Τ' αδέλφια
Τραγούδια τής ξενιτειάς
Τοΰ θανάτου (Ή Εύγενούλα 193, Ό  Χάρος καί ό Βελός 197, 

Μοιρολόγια 198—204)
.Κλέφτικα (Τοΰ Τζαβέλα 204, Τοΰ Κίτσ’ ή μάννα 205, Τοΰ Λάμπτη 

205, Τοΰ άρρωστου Κλέφτη, 207, Τοΰ Διάκου 207, Τοΰ Μανώλη 
208, Τοΰ Μπαλκανιώτη Γιάννη 209, Τής νιονύφης 210, Τοΰ 

Λύκου τοΰ Λεβέντη 211)
Περιγελαστικά (Τής νύφης 212, Ή κερά ή Ζαμπετούλα 213, Τοΰ 

γέρου 214, Στής ακρίβειας τόν καιρό 216, Κι’ ό χορός καλά 
κρατά 216, Τοΰ Γιάννη τοΰ χοντροΰ 216, Τής τεμπέλας 217, 
Τοΰ τεμπέλη 217, Οί σπανοί 218)

Τοΰ τσαγανοΰ ό γάμος
Τί τραγούδαγαν οί νεράιδες καί τά δαιμόνια 
Γνωμικά καί συμβουλές (Ή νιότη 221, Συρτός 221, Χασάπικο 222, 

Μη μέ πουλεϊς αφέντη μου 223)
Θρησκευτικά (Τ' δνειρο τής Παναγίας 232, Τά πάθη τοΰ Χριστοΰ 

233, ‘Η Παναγία κ’ οί ψυχές 238, Τ ’ άϊ Γιώργη καί τοΰ δράκου 
239)

Άκριτικά (Τοΰ μικροΰ Βλαχόπουλου 242. Ή κατάρα τής Πόλης 
243, Ό  Κωνσταντής 244, Ή Κλέφτισσα Διαμάντω 245, Τοΰ 
Γιαννάκου τό γραμμένο 246, Ή λυγερή καί τό Τουρκόπουλο 
246, Ό  θάνατος τοΰ Διγενή 247)

Σελ. 30-68

68—170
» 170-183
> 180—182
» 182
» 183
» 183—193

194-204

» 204- 212

·» 212-218 
» 219—220
» 220—221

» 221—232

» 232—242

» 242-247
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Παραλογιές (Τής 'Αρετής καί τοΰ βασιλόπουλου 247, Τής κουμπάρας 
πόγινε νύφη 248, *0 γυρισμός τοΰ ξενητεμένου 260, Τής νύφης 
πού κακοτύχησε 262, *0  κοντούτσικος κι’ ό γενίτσαρος 253, 
Ό γυρισμός τοΰ σκλάβου 254, Τοΰ κύρ βοριά 256, Τοΰ Όβραίου 
πού μετάνοιωσε 257, Τοΰ Παύλου τό γιοφύρι 258, Ή μάννα ή 
φόνισσα 259, Ή Μάϊδω 260, Τής Σουσάννας τό τραγούδια 262, 
Τό σφάξιμο τής λυγερής 263, Ό  κάλαμος καί τό κυπάρίσσι 
267, Τής ’Αρετής 288)

Τά Θρακικά τραγούδια 
Παροράματα

Σελ. 247-278 
» 279
» 280

Δίστιχα έν όλω 1663



Δ. Κ. ΒΟΓΑΖΛΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΦΙΛίππΟΥΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΑΙ ς τ ε ν ιμ α χ ιτ ικ α  

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΙ

Τά τραγούδια, πού δημοσιεύονται έδώ εΐνε παρμέναάπό κάποια 
χειρόγραφή μου Συλλογή Δημοτικών τραγουδιών, πού κατάρτισα άπό 
τά 1887—1900. Ή Συλλογή αύτή περιλαμβάνει καμμιά διακοσα
ριά παροιμίες, ξόρκια καί τραγούδια τής Φιλιππούπολης καί του 
Στενιμάχου του περασμένου αιώνα, πού τ’ ακόυσα άπό γέρους καί 
γρηές 80—90 χρονών τών δύο αύτών πόλεων, ή άπό τά παιδιά τους, 
τά όποια τά θυμοΟνταν πάλι άπό τούς ίδιους.

Ό συμπολίτης μου, λόγιος κ. Μυρτίλος Άποστολίδης δημοσίευσε 
στο «’Αρχείο θρακικου Λαογραφικου καί Γλωσσικού θησαυρού» 
καμμιά πενηντάρια τραγούδια τής Φιλιππούπολης1). ’Από άλλα 
τόσα θρακικά, καί ιδιαιτέρως τής Άδριανούπολης,Σωζούπολης,Αϊνου 
καί Γέννας, δημοσίευσαν στά «θρακικά» καί στ® «Αρχείο» οί κ. κ. 
Μόσχος καί Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου 1 2 3 *), ό Γ. Λαμπουσιά- 
δης 3), όΆναγνώστ'ης Παρασκευόπουλος *), ό Σ. Μανασείδης 5), ό Α ρι
στόβουλος ΧρηστΙδης 6) καί άλλοι. ‘Όλ’ αύτά τά έχω έξαιρέσει, δπως 
καί τά δημοτικά τά πανελλήνια, πού βρίσκονται στές συλλογές τού 
Πάσσωφ, Παβολίνη, Πολίτη ή καί σέ διάφορες Ανθολογίες του περα
σμένου αιώνα, άν καί πολλά άπ* αύτά: άκριτικά. κλέφτικα, τής έπο- 
χής τοΌ ’Όθωνος, έρωτικά, βακχικά κτλ. τραγουδιούνταν στές δύο 
γειτονικές πόλεις. '

1) «Άρχεΐον κτλ,», Τόμ. Α', τεύχος Β'. Άθήναι 1934—1935 σελ. 225—270.
2) Μ. Π. θρακιώτικα Τραγούδια «θρακικά», Τόμ. Γ'. Άθήναι 1932 σελ,

236—245.' Τών ίδιων, «Άρχεΐον», Τομ. Α' τεύχος Α' σελ. 81—96. Π. Π. Βαλλί-
σματα θρακικά «Άρχεΐον», Τόμ. Β' σελ. 148.—3) Γ. Λαμπουσιάδου, Τραγού
δια Άδράχνοπολίτικα. «θρακικά», Τόμ. Β', σελ. 414.—4) Α. Παρασκευοπούλου.
Τραγούδια Σώζόπολίτικα. «θρακικά», Τόμ. Γ'. σελ. 247.— 5) Συμ. Μανασεί- 
δου. Δημώδη "Ασματα ΑϊνΟυ, «Άρχεΐον», Τόμ. Γ' σελ. 31—73. — 6) Άρισ. 
Χρηστίδου. Δημώδη "Ασματα Γέννης. «Άρχεΐον», Τόμ. Β', σ. 139.
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'Από τά θρακικά καί τά Πανελλήνια αυτά τραγούδια δημοσιεύω 
όλίγα μόνον τής Φιλιππούπολης καί του Στενιμάχου, πδχουν ένδια-
ψέρουσες παραλλαγές.

Χάρι χρεωστώ στον κ. Μυρτίλο Άποστολίδη, ό όποιος μένοντας 
άκόμη στή Φιλιππούπολι μού έδωσε πολλές καί πολύτιμες συμβουλές 
ή για την ιστορική προέλευσι μερικών τοπικών τραγουδιών, ή για 
τη συμπλήρωσι τους. Επίσης στόν κ. Γ. Βακαλόπουλο, τακτικό κα
θηγητή τοϋ Κρατικού "Ωδείου Θεσσαλονίκης, πού εύγενώς άνέλαβε 
τή παρασήμανσι τών τραγουδιών έκείνων, πού δημοσιεύω μέ τή με
λωδία τους.

Θεσσαλονίκη 1938,
Δ. Κ. ΒΟΓΑΖΛΗΣ

I. Ό  Μαντίτσαξ.
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Μαντίτσας ό Καραγκιόζογλους 
μέ τήν πολλή τή γνώση, 
ψυχή θά παραδώση.

’Έκλεψαν τή θυγατέρα του 
5 άπ’ μέσ’ άπό τή στρώση 

προτού νά ξημερώση.
Βουλ(ι)κός τήν έπήρε κι’ έφυγε, 

τήν πήγε στο Τσιρπάνι, 
γιά τον Ντελή-Τζερβάνη.

10 Στέλνει κουτσιά στο Κίρτζαλι 
κι’ έκείθε στο Τσιρπάνι, 
γιά τον Ντελή-Τζερβάνη.

ΣΗΜ. Α'. Τραγούδι φιλιτπιουπολίτικο, χορευτικό.·



ΣΗΜ. Β'. Στίχος 5 ά π’ μέσ'  ά π ό  τή σ τ ρ ώ σ η *  δηλ. άπό τό
σπίτι καί τό στρώμα του πατέρα της. Στ. 7. Β ο υ λ ι κ ό ς  άντί ΒοΟλκος, 
κύριο όνομα. Τό ι παρεμβάλλεται χάριν του ρυθμοΰ. Στ. 8 Τ σ ι ρ π ά ν ι : 
χωριό στά παληά τά χρόνια, τώρα πόλις μέ 25—30 χιλ. κατοίκους. Στ. 10. 
Κ ο υ τ σ ι ά : τετράτροχα ξύλινα άμάξια μέ οκεπή, μ’ ένα ή δύο άλογα. Στ. 
10. Κ ί ρ τ ζ α λ ι : όρεινή περιοχή τής Ροδόπης Ν. Α τής Φιλιππούπόλης, ξα
κουσμένη στά παληά τά χρόνια γιά τά παλληκάρια της. Λησταΐ Κιρτζαλή- 
δες στό τέλος τοΰ 19 αιώνα έκαψαν τό Στενίμαχο, άφοΰ τό γύμνωσαν πρω- 
τήτερα.

ΣΗΜ Γ'. Τό τραγούδι αύτό τ ’ ακόυσα στά 1887 ή 1888 άπό τή γρηά Έ- 
ράσταινα, ποδταν 80-85 χρονών. ΕΤνε τραγούδι άπό τις άρχές του 19 αίώνα 
κ’ είναι χαρακτηριστικό τής άναρχίας πού έπικρατοΟσε τήν έποχή έκείνη στή 
φιλιππούπολη, στό  Στενίμαχο καί βέβαια άκόμη περισσότερο στά γύρω χωριά 
Οί άνθρωποι τοΰ γαμπρού κλέβουν τή νύφη άπό τό σπίτι τού πατέρα της καί 
φεύγουν γιάτό Τσιρπάνι. Ό  πατέρας της άντί ν' άποταθή στις ‘Αρχές, έπιστρα- 
τεύει μισθωτούς παλλικαράδες νά πάρη πίσω τήν κόρη του διά τής βίας. Φαί
νεται δμως τά πράγματα νά διορθώθηκαν στό τέλος. Ή Μαντίτσινα πήρε τόν 
Ντελή Τσερβάνη καί άπόκτησε μάλιστα μίαν έμορφη κόρη, γιά τήν όποιαν γ ί
νεται λόγος σ’ άλλο Τραγούδι. (Βλ. παρακάτω τραγ. άρ. XIII).

II. Ό  φον©§ τοΰ Ταβρμπατζη-Γιαννακη.

1 Στις δεκαπέντε τοΰ Μαγιού, χρόνους εΐκοσι-τέσσερς 
έσκότωσαν τόν Γιαννακάκ’ καταμεσής του δρόμου. 
Ή-Έλέγκω δέν τό ακούσε. Ή-Έλέγκω δεν τό ξέρει. 
Ή-Έλέγκω σάν τό ακούσε, πέφτει καί μπαϊλντάει.

5 Ή μάννα τσ’ τήν παρηγοράει, ή μάννα της τήν κρένει:
—Μούλωνε Έλέγκω, μούλωνε, καλλίτερο θά πάρης.
—Τι λές σύ μάννα μ’ γνωστικειά, μέ τή περσή τή γνώση; 

δεν είχα άντρα μισταργό καί μήτε τής άράδας, 
μόν’ είχα άντρα Τσορμπατζή, πρώτον τοΟΣτενιμάχου,

10 τόν κλαίγουν δλα τά χωριά καί τόν μοιρολογοϋνε, 
τόν κλαίγει κι’ ό Στενίμαχος κι’ δλο τό βιλαέτι.

ΣΗΜ. Α'. Τραγούδι τού Στενιμάχου τού 1824.
ΣΗΜ. Β'. Στ. 1 ε ΐ κ ο σ ι - τ έ σ σ ε ρ ς :  είκοσι τέσσερες. Στ. 4 μ π α ϊ λ -  

ν τ ά ε ι : μπαϊλντώ : λέξ. τουρκ. λιγοθυμώ, λιποθυμώ. Στ. 6 μ ο υ λ ώ ν ω :
σιωπώ. Στ. 7 π ε ρ σ ή :  περίσσιος, περισσός. Στ. 8 μ ι σ τ α ρ γ ό ς :  έργάτης, 
πού δουλεύει μέ τό .μεροκάματο. ’Απ’ τό μισθός καί έργάζομαι. Στ. 9 τ σ ο ρ- 
μ π α τ ζ ή ς : προύχοντας, άρχοντας.

ΣΗΜ. Γ'. Τό τραγούδι αύτό έχει ιστορική σημασία. Στις 15 τού Μάη του 
1824 λησταί, κατ’ άλλους, Στενιμαχϊτες έλληνες γιά λόγους τοπικά κομματι
κούς σκότωσαν τόν προύχοντα τοΰ Στενιμάχου τόν Γιάννη Κωνσταντινόπουλο 
Βινάκη. Σχετικώς ό Μυρτίλος Άποστολίδης, στό έργο του ό Στενίμαχος (Ά- 
θήναι, Τύπ. Πυρσός 1929 σελ. 50) γράφει. «Τετάρτη έκκλησία έν Στενιμάχω εΤ-
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ναι ή τής Παναγίας τής Μεσοχώρας δηλ. έν τώ κέντρω τής Στενιμάχου . . . 
Έ ντή  αύλή, πρό τής άρίστερόθεν είσόδου είς τήν έκκλησίαν κεϊται θαυμασία 
έπιστρωμένη μαρμάρινη έπιταφία πλάξ λείψανον του έκεϊ ά λ λ ο τ ε  νεκροταφείου 
τής ’Ενορίας έχουσα άνωθι μέν άνθη άνάγλυφα, κάτωθι δέ επιγραφήν κεφα- 
λαίοις καί συμπεπλεγμένοις γράμμασι τετριμμένων, έχουσαν καθ’ ήμετέραν άνά- 
γνωσιν οϋτω :

«Τις κεϊται έν τω τάφω άρα ; Ιωάννης 
ό εύεργέτις Στενιμάχου υίός Κωνσταντίνο· 
πούλου Βινάκη, τής πτώχιας δλης έλπίδα.
Φόνος έχθρικός έκρυψε τάφω Ίωάννην, 
άόρατην μητέρα γήν φθάνι.
'Άρπαγοι έχθροί τήν ζωήν σου πήραν κι’ αύτοί 
τήν άγχόνην τσΰ ’Ιούδα τάφον ηδραν.

Έν σωτηρίω έτει 1824 έν μηνί Μαΐου 15».

III. 'Η Έμίριαοα
θέλω νά πάω στήν ’Α ραπιά  
άσπρα πολλά δέν έχω, 
άσπρα πολλά καζάντησα 
καράβι πάγω ν’ άβρω.

5 Βλέπω καράβι κι* έρχεται 
άπ’ μέσα-άπό τήν Πόλι, 
μέ τετρακόσιες έμορφες 
καί χίλιες μαυρομμάτες, 
κι’ ήταν καί μιά(ν)Έμιρισσα 

10 στον κόσμο ταΐρ’ δέν έχει, 
κυρά ψιλή, Κυρά λιγνή 
κυρά καμαρωμέ νη.
Του Ρήγα γυιός τήν άγαπάει 
φίλημα τήν ύρεύει.

15—’Έμορφος είσαι ρήγα μου, 
άσκημα λόγια λέγεις, 
σ’ αύτή τή μαύρη θάλασσα 
τί φίλημα γυρεύεις ;
Στείλε τές δούλες γιά νερό .

20 τούς μισταργούς γιά ξυλά 
καί τ’ άλλα τά μουτσόπουλα 
τάχατες νά ψαρέψουν, 
κι’ έμεΐς νά βγοΟμε στή στεριά 
κι’ άπάνω στά χορτάρια,

25 νά σε χορτάσω φίλημα 
νά σέ χορτάσω-άγκάλες,
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ΣΗΜ. Α'.Φιλιπττουπολίτικο τραγούδι τής ’ίδιας έποχής μέ τά προηγούμενα, 
ίσως και πιό παληό.

ΣΗΜ. Β'. Στ. 1 *Α ρ ά π ι ά: εννοούν τή Συρία, Παλαιστίνη καί τήν ’Αραβία. 
Στ. 9. Έ μ ί . ρ  ι σ σ α :  πριγκήτπσσα μουαουλμάνα, άρχόντισσα. Εμίρης (λέξις 
άραβική) ήταν τίτλος μουσουλμάνου άρχηγοΰ κάποιας φυλής ή κάποιου κρά
τους « ’Εμίρης του Άβγανιστάν», Σπ, 20. μ ι σ τ ά ρ γ ο ς ;  Εργάτης.

IV. 'Ο Κουρσάρβς.
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Ό  καπετάνιος Πέτρος μέ δεκαοχτώ παιδιά 
έπιασε τον Θανάση, τόν γυιό του θωμαγιά.
Πισθάγκωνά τοΰ δένουν1 τά χέρια μέ λουριά, 
κι’ αύτοί μέ τά τουφέκια καί τά γυμνά σπαθιά.

5—’Άιντε, Θανάση, λένε, νά πάμ’ στ’ άρχοντικό σ’.
'Όλοι στο σπίτι φτάνουν μέ τόν θανάση-έμπρός. 
Λογιοϋρ-λογιοΟρ’ στο σπίτι βάνει δέκα παιδιά 
κι’ ό Καπετάνιος Πέτρος άκόμ’ άπ’ τά σκαλιά,

—Βασιλική, φωνάζει, φέρε λίγο νερό,
10 νά πλύνουμε τό γαΐμα άπ’ τόν άφεντίκό.

Τές κάμαρες άνοίγουν δλες μέ τή σειρά, 
άνοίγουν καί τή κάσσα γιομάτη μέ φλουριά.

• Σαν πήραν τά φλουράκια καί τά διαμαντικά, . 
δέ βάσταξε-ό Θανάσης, πέφτει καί μπαϊλντά.

15 Στό μαγειριό κατόπι βρίσκουν καί τά φαγειά, 
τηγανιτά μπαρμπούνια καί τρώνε τά παιδιά.
Κ’ ό καπετάνιος Πέτρος κράζει : «Βασιλική, 
δέ μάς κυττάς πού τρώμε ; φέρε λίγο κρασί, 
νά πιούμε στήν ύγειά σας νά μή μάς πέσ’ βαρύ,

20—άιντε, τωρά Θανάση νά πιής καί σύ μαζί.»
ΣΗΜ. Α'. ΣτεΥιμαχίτικο τραγούδι.
ΣΗΜ. Β'. Στ. 7 Λ ο y ι ο 0 ρ-λ ο γ ι ο 0 ρ’ : όλόγυρα. Στ. 10 γ α ΐ μ α :  

αίμα. Στ. 14 μ π α ϊ  λ ν τ ά ί λιγοθυμά.



264 Δ. Βογαζλή

ΣΗΜ. Γ '.—Τό τραγούδι αύιό δέν εΐνε καθαυτό στενιμαχίτικο. Ή γρηά άπό 
τήν όποίαν τ’ άκουσα τό έμαθε κι’ αύτή άπό τόν πατέρα της, σπουδαίο πραγμα- 
τευτ^, ό όποιος πάλι τδυαθε άπό έναν μαυροθαλασσίτη στήν έμποροπανήγυρη 
τής Ούζουντζόβας[θράκης].— .Πρόκειται γιά κάποιον τσιφλικά τοκογλύφο Θανά
ση τό γυιό του θωμαγια, πού μή θέλοντας νά σχηματίση οικογένεια συζούσε 
παράνομα μέ τήν όπηρέτριά του Βασιλική, τυραννώντας καί έκμεταλλευόμενος 
τούς κολλήγους του καί τούς άλλους χωρικούς. Τόν Θανάση λοιπόν αυτόν ή 
ληστοπειρατική συμμορία του Καπετάν-Πέτρου, άφοΰ τόν έλήστεψε, κατόπιν 
έφαγε kl’ επιε στ* άρχοντικό του κι’ έφυγε άνενόχλητη, γιατί κανένας άπό τούς 
χωρικούς δέν συμπαθούσε τόν τσιφλικούχο, Καί σαν νά μήν έφταναν δλ’ αύτά 
τού έβγαλαν κι’ ένα χλευαστικό τραγούδι.

*0  Χ «ρ ©5 κ ι’ ή Λυγερή.

Μιά λυγερή παινεύτηκε τόν Χάρο δέ φοβάται, 
γιατ’ είν ’ τό σπίτι της ψηλό κι’ έχει άντρα παλλικάρι.
Κι’ ό Χάρος δταν τάκουσε πολύ του βαρυφάνει, 
μαύρο πουλάκι(ν) έγινε στο σπίτι της κονεύει,

5 τρεις σαϊτιές τή βάρεσε άνάμεσα στά φρύδια, 
τό στόμα γαΐμα γιόμισε, τ’ αχείλι της φαρμάκι.
Καί μπαινοβγαίνουν οί γιατροί καί γιατρικό δέ βρίσκουν.
Καί μπαινοβγαίνει ή μάννα της καί τά μαλλιά τς μαδάει.

—Τώρα σαν έρτη ό Κωνσταντής καί πώς νά τόν μιλήσω;
10 πώς νά τού πώ, πού χάθηκεν' ή γέρμη του γυναίκα;

Κι’ ό Χάρος άποκρίθηκε : «δός του φαγί νά φάγη
καί πότισέ τονα κρασί καί πικνοκέρασέ τον,
ξεχνιούνται οί πόνοι στο κρασί κι’ αί πίκρες μέ τά δείπνα».
Κι’ ό Κωνσταντής έπρόβαλε στο άτι καβαλάρης.

15 Βλέπει μεγάλη σύναξι κι’ άπό μακρυά ρωτάει :
—Τι είν’ αύτό πού γένικε στοΰ πεθερού μ’ τό σπίτι ;

’Άν εΐνε γιά τόν πενθερό μ’ νά μέ τ’ όμολογήστε, 
κι’ άν εΐνε γιά τή πεθερά μ’ καί πάλι νά τό πήτε.
’Ένας τραβιέται άπ’ έδώ, κι’ ό άλλος κατσουφιάζει,

20 κι’ ό Κωσταντής σάν άνεμος στό σπίτι του σεβαίνει.
— Μεριά σταθήτε ψάλτηδες, μεριά μοιρολογίστρες!

Χρυσή μαντήλα σήκωσε τή βλέπει πεθαμένη.
Σκύφτει φυλάει τή λυγερή, γλυκά τήν άγκαλιάζει, 
χρυσό μαχαΐρι(ν) έβγαλε άπτ’ άργυρό φηκάρι,

25 όρμητικά τό σήκωσε καί στή καρδιά τό χώνει.
ΣΗΜ. Α'. Φιλιππουπολίτικο τραγούδι.
ΣΗΜ. Β'. Στ, 10 γ έ ρ  μ η : έρημη, έρμη. Στί 19. Κ α τ σ ο υ φ ι ά ζ ε ι :
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γίνεται σκυθρωπός, γίνεται κατσούφης. Στ. 20. Σ ε β α ίν  έ ι  : έμβαίνει. Στ. 
24: φ η κ ά ρ ι :  θήκη, θηκάρι.

ΣΗΜ. Γ \  Τό τραγούδι αυτό εΐνε πανελλήνιο. Μιώ έμορφη παραλλαγή 
βρίσκω στά δημοτικά τραγούδια τής ΑΤνου. «Άρχεΐον θρακικοΰ λαογραφικου 
θησαυρού», Τόμ. Ρ . σελ. 40), άλλά στό τραγούδι εκεί τού λείπει τό τέλος. Τήν 
πιο γεμάτη καί καλοδουλεμμένη παραλλαγή μάς τή δίνει ό Ν. Πολίτης (Έ- 

κλογαΐ άπό τά δημ. τραγούδια τού “Έλλην. Λαού άριθ. 217 σελ,224), μά κι' άπ’ 
αύτή λείπουν οί στίχοι 11 — 14.—Βλέπε επίσης στοΰ Πάσσωφ τές τέσσαρες πα
ραλλαγές τού ’ίδιου Τραγουδιού σελ. 293—296.

VI. 'Η Έβραιοποΰλα.

Χριστόδουλος άγάπησε μιαν κόρη 'Οβραιοπούλα, 
καί τόν άγάπησε κι’ αύτή καί θέλει να τον πάρη,

—Χριστόδουλε σάν μ’ άγαπάς έλα τήν Πέμτη βράδυ,
✓ καί τό πουρνό, μέ τό καλό στήν έκκλησιά νά πάμε. 

Χριστόδουλος τά λάθεψε πάει τό Σαββάτο βράδυ.
Τόν έπιασανε οί Όβρηοί καί παν νά τόν κρεμμάσουν. 
Πενήντα πάνε άπ’ έμπρός κι’ άλλοι διακόσιοι πίσω, 
καί μέσ’ στή μέσ’ Χριστόδουλος σά ψύλλο μαραμένο.

— ΠοΟ είσαι, σκύλλα, νά μέ δγής πώς πάν νά μέ κρεμμάσουν ; 
Πενήντα Όβραιοί πάνε μπροστά κι' άλλοι διακόσιοι πίσω, 
κι’ έγώ στή μέσ’ ό δύστυχος σά ψύλλο μαραμένο.

—Κάμε καρδιά, Χριστόδουλε, κι’ έγώ κατόπι σ’ τρέχω.
Χίλια κρατώ στή τσέπη μου καί χίλια στό πουγγί μου, 
κι’ άν ϊσως δέ μέ ψτάσουνε πουλώ τό μαργαρτάρι, 
κι' άν δέ γλυτώσης καί μ3 αύτό, θά δώσω τή ψυχή μου.

ΣΗΜ. Α'. Φιλιππουπολίτικο τραγούδι.

VII. Τή§ Λένκω§ τα καμώματα.
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Στά χίλια όχτακόσια τό έτος είκοστρεΐς, 
τόν Νοέμβριο τον μήνα, ήμέρες δεκατρείς, 
ήνκε μεγάλο θάμμα σέ ένα, δϋό καί τρεις, 
Μανόλκογλους καί Σταυρης Κι’ ή Αέγκω ήνκαν τρεις. 

5—Ποιος ήταν ό προδότης κι’ ό καταμηνυτής ;
— Δέν ήταν μάννα μ’ ξένος δέν ήταν μακρυνός, 

ήταν ή άδερφόζι μ’ ή Χατζηκωνσταντής.
Παίρνει τό ώρολόγι τό φέρνει στον κριτή,

—’Αμάν, μπέημ Έφέντημ, Souile-Bouile ή δλειά.
10—Καί ό κριτής ρωτάει: «Kimindar bou Saat ?»

—Bou Saatan Efendim, του Σταύρη Καζαντζή. 
Πισθάγκωνα τόν δένουν καί φέρνουνε κι’ αυτόν.
Κι’ ό μπέης τόν ρωτάει «Sinindar bou Saat ?»

15—Ντροπή σέ σένα Σταύρο, πού έχεις καί παιδιά, 
νά πας μέ τήν Έλέγκω νά κάνς τέτοια δουλειά! 

—’Αμάν, μπέη μ’ έφέντιμ, δέν ήμαν μαναχός, 
μόν ήταν καί ό σίσκος τ’ Μανόλκογλου ή γυιός.

ΣΗΜ. Α'. Τραγούδι του Στενιμάχου τού 1823 Νοεμβρίου 13.
ΣΗΜ. Β'. Στ. 3 ΤΗ ν κ ε : έγινε. Στ. 3 Σ έ  έ ν α ,  δ ύ ο  κ α ί  τ ρ ε ι ς  

δηλ. μεταξύ τριών.Στ. 7 Ή ά δ ε ρ φ ό ζι μ’ : ό άδελφός μου. Οί Στενιμαχΐτες 
συχνά άντί του άρθρου ό, μεταχειρίζονται τό ή Στ. δ ο τ ό ν  κ ρ ι τ ή .  ’Ά λλη 
έκδοχή= σ τ ό ν  κ α ν τ ή :  Στ.  S o u i l e - B o u i l e  ή δ λ ε ι ά :  τουρκ. 
έτσι κι’ έτσι είναι ή δουλειά. Στ. 10 K i m i n d a r  b o u  S a a t :  ποιανού 
είναι αύτό τ’, ώρολόγι ; Στ. 11 B o u  S a a t a n  E f e n d i m :  Τούρ
κικα. Αύτό τ’ ώρολόγι, Κύριε μου. Στ. 12 Πισθάνγκωνα τόν δένουν. "Αλλη εκ
δοχή: Στέλνουν καί τόν Χασάνη τόν φέρνουν «κισ-καβράκ» δηλ. πισθάγκωνα. 
Στ. 13 S i n i n d a r  b o u  S a a t ?  τουρκ. Δικό σου είναι αύτό τ ’ ώρολόγι ; 
Στ. 16 ν ά κ ά ν ς—νά κάνης. Στ. 18 σ ί σ κ ο ς : λ. σλαυίκή : κοντόχοντρος.

ΣΗΜ.. Ρ . Σέ μιάν έποχή καί μιά κοινωνία, πού τά ήθη ήιαν αύ.στηρότατα, 
μιά παρεκτροπή, πού σήμερα θά περνοϋσεν άπαρατήρητη, δέν μπορούσε παρά 
ν’ άναστατώση τήν κοινή γνώμη καί νά ξεθυμάνη «στό λαϊκό τραγούδι» μέ ήμε- 
ρομηνίες καί «πρόσωπα δρώντα».

V III Τ * άρραβωνιάσμκτα.

Στής Πόλης τό Άλά-Τζαμί 
ήμουνα κονεμένος,



καί πώς θά σ’ άρραβώνιαζαν 
δέν τδξερα ό καϋμένος.

5 Μικρή, μικρή σ’ άγάπησα ·
γιστ’ ήμαν γείτονάς σου, 

σέ ζήτησα άπ’ τή μάννα σου,
μ’ έστειλε στον μπαμπά σου, 

καί ό μπαμπάς σου μ’ έστειλε 
10 νά πάω στόν άδερφό του,

κι’ ό άδερφός του μ’ έστειλε
νά πάω στόν παραγυιό του.

Κ’ έτσι ποτές δέν έμαθα 
κι’ ώς τώρα δέν τό ξέρω 

15 άν μ’ άγαπάς 'πώς σ’ άγαπώ, 
κι’ άν θέλης ’πώς σέ θέλω.

’Εγώ κι’ άν ξενιτεύτηκα 
πήγα γιά νά πλουτίσω, 

μά τώρα κι’ άν έπλούτισα 
20 κόρη μ’ πώς νά γυρίσω;

Μά έγώ σέ πρωτοφίλησα 
άπάνω στην κασέλα, 

καί δέν ξεχνώ πού μύριζες, 
σά μόσχος καί κανέλα.

25 Πρώτη μ’ άγάπη καί στερνή, 
θυμήσου τά φιλιά μου, 

χάλασε τ’ άρβωνιάσματα, 
κι’ έλα στην άγκαλιά μου.

Μην άγαπήσης άνθρωπο,
30 δίχως νά σ’ άγαπήση, 

γιατί θά δγής τά μάτια σου 
νά τρέχουν σάν τή βρύση.

ΣΗΜ. Α'. Φιλιππουπολίτικο τραγούδι.
ΣΗΜ. Β'. Στ. 12 Π α ρ α γ υ ι ό ς  σου.'Όταν στόν 17 καί 18 αιώνα τά έσνά- 

φΐα ή ρουφέτια είχαν δλη τους τήν οργανική δύναμι, κανένας τεχνίτης δέν μπο
ρούσε ν’ άνοιξη μαγαζί, άν δέν γίνουνταν σ’ άλλον τεχνίτη, άναγνωρισμένον καί 
μέλος τής συντεχνίας, «τσιράκι» κι* έπειτα «παραγυιός» ή «κάλφας». Καί μόνον 
δταν τό έσνάφι, σέ κοινή συνεδρίασι τόν άναγνώριζε, κατόπιν προτάσεως τού 
μάστορή του, γιά «άξιο»,μπορούσε ν’ άνοιξη δικό του μαγαζί.Ώς τή στιγμή έκεί- 
νη, τά τσιράκια καί οί παραγυιοί έπρεπε νά ΰπακούουν πειθαρχικά στό μάστορή 
τους. ’Έτσι έμεινε ή στιχομυθία. «Πείνασες, δείψασες Άποστόλ Σείς ξέρετε 
μαστόρ'»—«Νά σέ παντρέψουμ’ Άποστόλ’;—Σείς ξέρετε μαστόρ'»—Νά σέ δεί-
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ρουμ’ Άποστόλ’ ; —Σεις ξέρετε μαστόρ’». Στ. 19 ν ά  . π λ ο υ τ ί σ ω :  
άλλη έκδοχή νά καζαντίσω.
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IX . *© πασάς μέ τά γαϊδούρια.

"Ενας πασάς μάς έρχεται, πασάς μέ τά νταβούλια, 
σέρνει μπροστά και πίσω του είκοσιοχτώ γαϊδούρια.
Τ ’ άλογο πού τον έφερνε πατάει σαν καραβίδα, 
τό ένα μάτι ήταν τυφλό καί τ’ άλλο σάν σταφίδα.

Ν’ άφήσουμε τά ψέμματα, νά πούμε την άλήθεια. 
Μέ τδνα πόδι ήταν κουτσός, μέ τάλλο δέν πατούσε, 
ήθελε νά τραβήξη μπρος κι’ δλο λοξά τραβούσε.
Δώρια στον τόπον έφερνε έννηά κιλά ροβύθια, 
κι’ άπάνω στά γαϊδούρια του πενήντα κολοκύθια.

Ν’ άφήσουμε τά ψέμματα νά πούμε την άλήθεια.

ΣΗΜ, Α'. Φιλιππουπολίτικο σατυρικό τραγούδι.

X. Του κάστρου αί παράξενες.

1 "Αιντε Φανούκα μ’ 
νά πάμ’ στό Κάστρο 
νά δγής τί πράμμα, 
νά δγής τί θάμμα I 
'Αρνί χασάπη, 
βόδι σαράφη, 
μάγειρα γάτο, 
σκυλί γενάτο.

"Αιντε Φανούκα μ’ 
νά πάμ’ στό Κάστρο 
νά δγής τί πράμμα,

10 νά δγής τί θάμμα ! 
Τζομπάνη λύκο, 
Δεσπότη μπίκο, 
γκάργκες παππάδες, 

14 ζάμπες ψαλτάδες.
15 "Αιντε Φανούκα μ’ 

νά πάμ’ στό Κάστρο, 
νά δγής τί πράμμα, · 
νά δγής τί θάμμα. 
θά βρής κορίτσια 

20 δμ' τά τσακνίτσια, 
καί παλληκάρια 
δμ’ τ’ άδεια φηκάρια.

ΣΗΜ. Α'. Στενιμαχίτικο σατυρικό τραγούδι, κοροϊδευτικό τών Φιλιτιπου- 
τιολιτών.

ΣΗΜ. Β'. Κ ά σ τ ρ ο  : οΐ Στενίμαχϊτες όνομάζουν «Κάστρο» τή Φιλιππου- 
πολι. Στ. 12 Μ π ΐ κ ο ς ; ταύρος. Στ. ΐ 3 Γ κ ά ρ κ ε ς :  κοράκια. Στιχ. 14 ζ ι ά>
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μ π ε ς :  λέξ. βουλγ. βάτραχοι. Στ. 20 δ μ’ : σάν, ώσάν. ’Από τό δμοιος. Στ.
20 Τ σ α κ ν ί τ σ ι : πελικοΰδι, κομμένο ξύλο λεπτό καί ψιλό. Ή κατάληξι
«τσι» καί «ΐτσι· είναι υποκοριστική. Μεταφορικώς εδώ σημαίνει κορίτσια λεπτά, 
άναιμικά καί άδύνατα. Στ. 22. ά δ ε ι α  φ η κ ά ρ ι α :  άδεια θηκάρια, μεταφ, 
χωρίς εσωτερική άξία.

ΣΗΜ. Γ". Φιλιππουπολϊτες καί Στενιμαχΐτες πολύ-πολύ δέν χωνεύονταν 
στά παληά τά χρόνια. Οί Φιλιππουπολϊτες άποκαλοϋσαν τούς Στενιμαχΐτες 
λ α γ γ ε ρ ά δ ε ς :  άπό τή λέξι «λάγγερος», κατακάθι τοΰ ρακιού, οί δέ Στε- 
νημαχΐΓες τούς Φιλιππουπολϊτες « μ α τ σ ά κ ι α »  δηλ. θηλυπρεπείς, γατούλες,

XI. Τά καστρινά κορίτσια.

Τά κορίτσια άπό τό Κάστρο κάνανε άναψορά 
καί τή δίνουν στον Δεσπότη καί ζητούνε παντρειά.
Κι’ ό Δεσπότης τις έλέγε ι: «Λάβετε υπομονή 
νά ρωυήξω νέ ξετάξω, πούνε οί καλοί γαμπροί.

5 Οί καλοί γαμπροί κορίτσια είνε στήν ’Ανατολή:
ένας παίζει στο κλαρίνο κι’ άλλος παίζει στά χαρτιά, 
κι’ άλλος κάμνει τον σαράφη με τά κάλπικα φλουριά. 
‘Ένας κάμνει τον μπακάλη μέ τις σάπιες τις έληές 

9 κι* άλλος είχε πάρε-δώσε μέρα νύχτα μέ καλές.
ΣΗΜ Α'. Στενιμαχίτικο τραγούδι, κοροϊδευτικό γιά τά κορίτσια τής Φι- 

λιππούπολης, άλλά καί γιά τούς εξω άπό τό Στενίμαχο νέους. Βλέπε Γ' ση
μείωση τοΰ προηγουμένου τραγουδιού.

ΣΗΜ. Β'. Στ. 1. Κ ά σ τ ρ ο όνομάζουν οί Στενιμαχΐτες τήν Φιλιππούπολι. 
Στ, 6 π α ί ζ ε  ι τ ό κ λ α ρ ί ν ο :  μεταφ. πείνα, είνε χωρίς δουλειά. Στ. 7 κ ά λ - 
π ι κ α=κίβδηλα. Στ. 9 μ έ κ α λ έ ς=εϊρων μέ διεφθαρμένες γυναίκες.

XII. Ή Μανιώ.
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Μανιώ μου, τά σκαρπίνια σου ποιος τάχει χωρισμένα ;
Μανιώ μου τά φουστάνια σου ποιος τάχει χαρισμένα;
Απόψε κλέψαν τή Μανιώ τρεις Τούρκοι χουβαρντάδες, 
την πήραν καί την έφεραν στούς κάτω μαχαλάδες.

5. Στόν δρόμο ιούς ξεπρόβαλαν τρεις Τούρκοι παραπάνω, 
ri έπαθες, Μανιώκα μου; άχ τά μυαλά μου χάνω!
Μανιώ μου, δέν σου εΐπα-έγώ τούς Τούρκους νά φοβάσαι;
Πώς τσ.θελες καί τάπαθες, τώρα π’ άνάθεμά σε!
Σκαρπίνια πάντα γύρευες νά είσαι φορεγμένη;

10. σκαρπίνια τώρα φόρεξες, μά είσαι γκαστρωμένη !
Γύρισμα: 'Αμάν, άμάν Γκιουζέλ Μανιώ.

ΣΜΜ. Α\ Στενιμαχίτικυ καί Φιλιππουπολίτικο τραγοΟδι.
ΣΗΜ. Β'. Στ. 8 πώς : όπως,

Χ.111 Η κόρη τοΰ Τζερβάνη.
‘Ένα βραδάκι θέλησα νά πάγω στο σεργιάνι, 
κΓ άπάντησα στόν δρόμο μου την κόρη του Τζερβάνη, 
ήταν κοντή καί λυγερή, ξανθιά καί μαυρομμάτα, 
κΓ έλαμπαν τά ματάκια της δλο χάρι γιομάτα.

5. Σεινάμενη-κουνάμενη εδώ κι’ εκεί πατούσε, 
σάν περδικούλα στέκονταν σάν άετός πετούσε.
Εύχαριστώ σε, Παναγιά, πού μ’ έλαχε στη στράτα, 
καί τώρα κάνε ταίρι μου αύτή τή μαυρομμάτα.

ΣΗΜ. Α'. Φιλιππουπολίτικο τραγούδι.
ΣΗΜ. Β'. Στ. 2 Τ ή ν  κ ό ρ η  τ ο υ  Τ ζ ι ρ β ά ν η :  παράβαλε τό 1 

τραγοΟδι τής συλλογής. Στ. 3 ξ α ν θ ή  κ α ί  μ α υ ρ ο μ μ ά τ α :  αί ξαν- 
θιές είνε συνήθως γαλανομμάτες, ξανθιές μέ μαύρα μάτια άποτελοΟν έξαί- 
ρεοι, μά γι' αυτό εΐνε και περιζήτητες. Στ. 4 χ ά ρ ι  : άλλη έκόοχή όλο χαρές* 
Στ. 8 σ τ ρ ά τ α :  δρόμος.

XIV.  Τό φοβερό Φ ιρμά νι

ΤΗταν τό ξέβγα τού μικρού κ’ είκοσιτρεΐς τού μήνα, 
δταν ό Τούρκος έβγαλε τό φοβερό Φιρμάνι.
Μαζεύουν άντρες καί παιδιά, άντρες καί πσλλικάρια,
καί τον Γεωργάκη άρπάζουνε καί στό στρατό τον στέλνουν.

5 Οί μάννες κλαΐνε τά παιδιά, τούς άντρες οί γυναίκες, 
καί ή νεόπαντρη>Μανιώ, ή κόρη τού Κασάπη 
κλαίγει κΓ αύτή τον άντρα της, μαδάει τά μαλλιά της 

— Γεωργάκη μ’ τί θά γίνουμε, κΓ έγώ τί θ ’ άπογένω, 
άν λαβωθής πουλάκι μου κ’ άν σκοτωθής, νενέ μου ;



Δημοτικά τραγούδια 29!

10—Μανιώ μ’ τά μαύρα φόρεσε καί φύτεψ’ ένα κλήμα, 
κι’ αν ξεραθή τό κλήμα μας θά χάσω τή ζωή μου, 
κι’ άν ξεραθή τό κλήμα μας κι’ αν χάσω τή ζωή μου, 
στεΐλ’ τό παιδί μας στον παππά νά πάει νά μαθητέψη,

14 τό τί τραβούν οΐ Χριστιανοί καί που πάει ό μπαμπάς του.

ΣΗΜ.Α'. Στενιμαχίτικο τραγούδι άπό τά μέσα του περασμένου αιώνα, 
δταν άρχισαν καί τούς Χριστιανούς νά παίρνουν οί Τούρκοι στον στρατό τους.

ΣΗΜ. Β'. Στ. 1. Τ ό  ξ έ β γ α  τ ο υ  μ ι κ ρ ο ύ :  τό τέλος τού Φε
βρουάριου. Στ. 1 Κ Τ ε ί κ ο σ ι τ ρ ε ΐ ς  τ ο ύ  μ ή ν α :  είναι βέβαια μιά 
περιττολογία ώς καί στόν παρακάτω τόν 3 στίχο, όλλά ό λαϊκός ποιητής θέλει 
νά τονίσει τά γεγονότα καί τις χρονολογίες εκείνες πού τού κάνουν έντύπωσι. 
Στ. 2 Φ ι ρ μ ά ν ι ; αύτοκρατορική διαταγή. Στ. 10 φ ύ τ ε ψ ε  ε ν α  κ λ ή- 
μ α. ΟΙ Στενιμαχϊτες σάν λαός κατ’ εξοχήν άμπελουργικός, δίνουν ιδιαίτερη 
προσοχή στό κλήμα καί είχαν ιδιαίτερο άγιο, τόν άγιο Τρύφωνα, προστάτη 
τών 'άμπελώνων. Στ. 13 Σ τ ε ΐ λ ’ τ ό  π α ι δ ί  μ α ς  σ τ ό ν  π α π π α  
ν ά  π ά η  ν ά  μ α θ η τ έ ψ η .  Γ ιάτά  σχολεία τού Στενιμάχου βλέπε τήν 
έμπεριστατωμένη μελέτή τού Βλ. Σκορδέλη στόν Α’. τόμο τών «θρακικών».

XV. Τής βιγκέρας.

1—Εμείς δέν ήρταμε(ν) έδώ 
νά φάμε καί νά πιούμε, 
μόνο σάς άγαπούσαμε 
κι’ ήρταμε νά σάς δγιοΟμε.

5—Σήκω καλή νοικοκυρά, 
γουργούρισε ή κοιλιά 
κέρνα μας τόν «Σικτίρ-καφέ» 
νά πάμε στή δουλειά μας.

ΣΗΜ. Α'. Φιλιππουπολίτικο τραγούδι.
ΣΗΜ. Β'. Στ. 5 γ ο υ ρ γ ο υ ρ ί ζ ω :  λέξις όνοματ. ’Από τό «γούρ» 

«γούρ» πού κάμνει ή κοιλιά, δταν εΐνε έντελώς άδεια ή παραγεμάτη μέ ύγρά.
ΣΗΜ". Γ'. ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ. A t  Β ι γ κ έ ρ ε ς. Ώς τά 1877—1879 δηλ. ώς 

τήν άπελευθέρωοι τής Βουλγαρίας, τής ’Ανατολικής Ρωμυλίας καί τή λήξι τής 
ρωσικής κατοχής, ή μόνη σχεδόν ψυχαγωγία τών χριστιανών τής Φιλιπ-πούπο- 
λης καί τού Στενιμάχου ήταν αί β ι γ κ έ ρ ε ς, ήτοι βραδυνές οικογενειακές 
συναναστροφές. Τό βράδυ τής ονομαστικής γιορτής τού νοικοκύρη καί σπα- 
νιώτερα τής νοικοκυράς καί τού μεγάλου των γυιοΰ, συγγενικές καί πολύ φιλι
κές οίκογένειες μέ τό φαναράς οτό χέρι πήγαιναν στόν έορτάζοντα. Μετά τό 
πατροπαράδοτο γλυκό καί τόν πρώτο καφέ, έφερναν τό κρασί σ’ ένα δίσκο μέ 
ποτηράκια γεμάτα καί στό μέσο τό πιάτο μέ τούς μεζέδες· άκολουθοΰσαν κατά 
διαστήματα τ’ άλλα τραταμέντα. Ή διασκέδασι άρχιζε συνήθως ήσυχα-ήουχα 
μέ τό κοβεντολόγι. Κάποιος θά διηγηθή κανένα νόστιμο έπεισόδιο τής ζωής του» 
ή κάποιου γνωστού του, θ’ άναφέρη κανένα ταξίδι του, άλλος θά πή κανένα
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ανέκδοτο, κάποιο αστείο, κανέναν χωρατά, κι’ έπειτα άρχιζαν τά τραγούδια και 
τόν χορό τόνσυρτό, τόν πηδηχτό, τόν χασάπικο κτλ. Αί συζητήσεις ήταν σπά
νιες στις βιγκέρες ακόμη καί γιά τά τοπικά ζητήματα, γιά να μή καταλήξουν σέ 
προσωπικά- ό χορός καί τό τραγούδι διακόπτουνταν μέ τά συνηθισμένα οικο
γενειακά παιχνίδια, τό «δαχτυλίδι», τήν «κολοκυθιά», τόν «βασιλιά» κτλ, γιά 
νά ξαναρχίσουν μέ μεγαλείτερη ζωηρότητα. Οί δίσκοι πηγαινοήρχονταν 
'Λλλά κάποτε έπρεπε νά δοθή ένα τέλος σ’ δλα αύτά, καί ό. κόσμος νά 
γυρίση στό σπίτι του. Κατόπι άπό τόσο κρασοπότι ό δεύτερος καί τελευταίος 
καφές, εννοείται, δτι έπεβάλετο. ’Αλλά ττώς νά τόν παρουσιάση άψεαυτοΰ της ή 
σπιτονοικοκυρά, άφοΰ αύιό θά ίσοδυναμοΰσε μέ τό νά έλεγε στούς φίλους νά 
τής άδειάσουν τήν γωνιά ; Καί γ ι ’ αύτό άκριβώς στήν κατάλληλη ώρα ένας τής 
συντροφιάς καί συνήθως ό πιό ηλικιωμένος άρχιζε τό παραπάνω τραγούδι, οί 
άλλοι τόν συνόδευαν, ή νοικοκυρά παρουσίαζε τό τελευταίο καί τό εκλεκτότερο 
της τραταμέντο, συνήθως σπιτίσιους κουραμπιέδες ένα άκόμη κρασάκι, καί άκο- 
λουθοΰσε ό «σικτίρ-καφές», άς τό μεταφράσω έπι τό σεμνότερον «καφές, ξε- 
κουμπίσου άπ’ εδώ:*. . ·

X V I· Ή Καλλινίτσα.

ΟηαίαηΙϊ,

1 Καλλινίτσσ στολισμένη δώδεκα χρονώ, 
δώδεκα χρονώ τήν πήρε ό Γιαννίτσαρος, 
πού στα μάρμαρα πατούσε καί κορνιάχτιαζε, 
μες στα σύννεφα κρυβιουνταν κι’ άστροδόξαζε 

5 -Τ ί σέ λέει Γιάννιο μ’ τ’ άστρο τί σέ ’μολογάει; 
Τί σέ λέει Γιάννιο μ’ τ’ άστρο καί τό σύννεφο ; 

—"Ολα τ’ άστρα ένα λένε μέ τά σύννεφα : 
ενα(ν) κάραβι κινδυνεύει, δέν είν’ νά χαθή. 
Καλλινίτσα τόν έλέγει καί παρακαλεΐ:
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10 —Μάθε μ’, Γιάννιο, τό δοξάρι καί τόν πόλεμο.
— Πάνε σύ μέ τά κορίτσια καί τές έμορφες 

καί γιά μένα τό δοξάρι καί ό πόλεμος.
— Πάνε σύ μέ τά κορίτσια καί τές έμορφες.
—Μ’ αν σέ μάθω τό δοξάρι δράκον-πόλεμο

15 τρυφερουτσκη θάν πηγαίνης καί θά σκοτωθής.
— Μάθε μ’, Γιάννιο, τό δοξάρι καί τόν πόλεμο 
κι’ άς παγαίνω τρυφερούτσκη κι’ άς νά σκοτωθώ.

.......................................> ' » · · · · · · · · · ’
’Ά  νά κάνουμε στεφάνι μ’ άγριολούλουδα,

20 στεφανώνοντας τόν Γιάννιο μέ τή Μαβρογιάν.

ΣΗΜ. Α'. Παμπάλαιο στενιμαχίτικο τραγούδι, πού μέ πομπή καί παράταξ[ 
τά τραγουδούσαν τά κορίτσια τή μέρα τού "Αη-Γιαννιοΰ, 24 ’Ιουνίου.

ΣΗΜ Β'. Στ. 3 κ α ί  κ ο ρ ν ι ά χ τ ι α ζ ε :  έβγαζε κορνιαχτό, σημείο άν- 
δρείας. Στ. 4 κ ι ’ ά σ τ ρ δ ό ξ α ζ ε :  έδόξαζε, έλάτρευε τ’ άστρα. Στ. 5 τ L
σ έ  ’μ ο λ ο γ ά ε ι :  τί οοΰ όμολογεί, τί σοϋ δείχνει, τί σημεία σου φανερώ
νει. Στ. 8 " Ε ν α  κ α ρ ά β ι  κ ι ν δ υ ν ε ύ ε ι  δ έ ν  ε Τ ν ’ νά χ α θ ή :  
μάντευμα γιά τό Στενίμαχο, δτι 0ά έκινδύνευε άπό κάποια επιδρομή, άλλά θά 
σωζότανε. Στ. 10 δ ο ξ ά ρ ι :  τοξάρι, τόξο. Στ. 10 Κ α ί  τ ό ν  π ό λ ε μ ο ,
δηλ, τήν τέχνη του πολέμου. Στ. 14 δ ρ ά κ ο  ν π ό λ ε  μ ο: ίσως να πρέπη 
νά γράφη δράκων πόλεμο, δηλ. πόλεμο μέ δράκους, μεταφορ, μέ φοβερούς εχ
θρούς. Στ. 15 Τ ρ ι φ ε ρ ο ύ τ σ κ η  άντί τριφερούτσικη. Στ. 20 μ έ τ ή 
Μ α β ρ ο γ ι ά ν :  μέ τ ή  Μαβρογιάννινα. Μέ τή λέξιν αύτή χαρακτηρίζει ό 
Χορός τή γυναίκα του Γιάννιου. Ά λλά  γιατί Μαβρογιάννινα; ή προσθήκη τού 
επιθέτου «μάβρη» μήπως εΐνε έπαλήθευσι τής μαντείας του συζύγου της, δτι άν 
μάθη τήν τέχνη του πολέμου καί νά χρησιμοποιή τό τοξάρι. θά σκοτωθή στόν 
πόλεμο νέα άκόμα ; Μήπως πρόκειται γιά καμμιά· στενιμαχίτισσα Ζιάν-ντ-Άρκ ; 
’Άγνωστο.

ΣΗΜ. Γ'. ΛΑΟΓΡΑφΙΚΑ. Ή π ο μ π ή  καί  ή γ ι ο ρ τ ή  τ ή ς  Κ α λ - 
λ ι ν ί τ σ α ς. Ό  κύριος Βασίλης Μίλτσογλου, στενιμαχίτης καί καλός τρα. 
γουδιστής, μετανάστης τώρα στή Θεσσαλονίκη, στόν όποιον χρεωστώ έπίσης 
καί τή μελωδία τής Καλλινίτσας, νά πώς περιγράφει σέ στενιμαχίτικη διάλεκτο 
τή γιορτή τής Καλλινίτσας, πού, έως τά 1906 τακτικώτατα τήν γιόρταζαν τά 
κορίτσια τούίΕτενιμάχου κατά ένα παμπάλαιο συνήθειο.

1. —Πριν άπό δυό-τρεΐς μέρες άπ’ τ ’ άη Γιάνν’ τού Κλήδονα ότοιμάζουνταν
νά κάμαν τήν Καλλινίτσα. Διάλεζαν ένα κορίτς 10—14 χρονώ άπό σόϊ 
τζορμπατζίτκο, ’κόμα τό καλούτσκο, κι’ άνήμερα τ’ άη-Γιάνν’ πριν νά βγή ό 
ήλιος τδκαναν Καλλινίτσα. Τό άλλαζαν δμ’ νύφ’, τό έβαναν διαμαντικά, 

5. πέπλα βέλο καί τέλια καί λογιόντας - λογιώ λουλούδια. ’Ήβγαιναν 
κατόπ’ νά τή σεργιανίζουν. Δυό κορίτσια μεγαλείτερα άπ’ τή Καλ
λινίτσα τή βαστοΰσαν άπό τή μασχάλη δεξιά ή άλλ’ ζερβά άλα- 
μπρατσέτα. ’Άλλα τέσσερα κορίτσια περπατούσαν άνάποδα, μέ τό πρόσωπο 

10. πρός τήν Καλλινίτσα, τέσσερα-π'έντε βήματα μπροστά καί τήν μυίγιαζαν μέ 
τά φυσηρά. Άπό πίσου της πάλ’ ήρχονταν καταπόδ’ δλα τ’ άλλα κορίτσια τού
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μαχαλά, εϊκοσ’ , τριάντα καί καμμιάφορα παραπάν: Λογιοΰρ λογιοΰρ’ στήν 
Καλληνίτσα πέντε-δέκα παλλικαράκια του μαχαλά τήν φύλαγαν,σάν νά rroO. 

15. με «τ ιμ ιτκή φιουρα» μέ τά κοντάρια, τις βέργες, καί φάλλαγγες νά μήν τήν 
προσβάλλαν.Κι’ άμα τή σεργιάνιζαν ώς τό μεσμέρ’ τραβούσαν σέ κανένα σα' 
λάοΐι κι’ έκεΐ έτρωγαν κάτι μαρούλια,.όπωρικά, ψωμί καί τυρί καί διασκέδα
ζαν. Κατά τις έννιά άλατούρκα (δηλ. 3 μ. μ.) γύριζαν τά κορίτσια ή στής 

20. Καλλινίτσας τήν αύλή ή σέ καμμιά γειτονικειά πιό εύρύχωρ'.Έκεϊ διάλεγαν 
ένα άιττά μεγαλείτερα κορίτσια καί μέσα σ’ ένα μπακιρτσίτς σκεπασμένο μέ 
μια μεσάλα κάθε κορίτς έχωνε τό σημάδι τ ’ , χωρίς νά ξέρ’ κανένας τί βάν\ — 
Κατάβραδα στήν ’ίδια τήν αύλή, τά κορίτσια προσκαλοΰσαν τή μάννα τής 

25. Καλλινίτσας καί 4—5 άλλες γειτόνισσες όμ’ έπιτροπή. Τότε πιά ένα ι ορίτσ’ 
τό πιό έξυπνο ονομάτιζε τί θά γίν’ , τί είνε, τί καλό ή κακό θά δγή εκείνης 
πού θάβγαζαν τό σημάδ’, καί κατόπ’ ή Καλλινίτσα έβγαζενα άπό ένα-ένα 
τά σημάδια. ’Έτσι έλεγαν: "Οποια είνε άξια καί καλή θά πάη στόν "Αγιο 

30. Τάφο, κι’ έβγαζαν ένα σημάδ’ . "Οποια είνε άξια καί καλή θά παντρεφτή 
άπ’ δλα τά κορίτσια άρχήτερα. "Οποια εΐνε άνάξια καί κακιά, θά φάη ξύλο 
αύτή τή βδομάδα άπτό μπαμπά τς, καί πάει λέγοντας. ’Όταν τελείωνε κι* 
αύτό, τά κορίτσια χορεύαν ένα τραγούδ’ πού λέει «’Ά ιντε τώρα Καλλινίτσα 

35. νά χορέψουμε» καί έπειτα καθένας πάγαινε στό σπίτι τ ’ .
Λεξιλόγιο των κυριωτέρων λέξεων. Στ. 3 τ ζ ο ρ μ π α τ ζ ί τ ι κ ο :  κορί

τσι προύχοντος. Στ. 8 ά λ α μ π ρ α τ σ έ τ α :  ίταλ. λέξις : μπράτσο. Στ. 11 
φ υ σ η ρ ό: βαντάγια. Στ. 12 λ ο γ ι ο ΰ ρ ’ λ ο γ ι ο ΰ ρ ’ : ολόγυρα. Στ·
15 φ ά λ α γ γ ε ς ;  τριγωνικά παιγνίδια άπό χαρτί. 16 σ α λ ά σ ο ί :  εξοχικό κα
φενείο. Στ. 21 μ π α κ ι ρ τ σ ί τ σ ς :  μικρό μπακίρι, χάλκωμα. Στ. 21 μ ε- 
σ ά λ α ;  προσόψι. Στ. 32 ά π τ ό  μ π α μ π ά  τ ς :  άπό τόν πατέρα της· 
Στ. 3δ σ τ ό  σ π ί τ ι  τ’ : στό σπίτι του.

ΣΗΜ. Δ'. Περιγραφή τής πομπής τής Καλλινίτσας μάς δίνει ό Βλάσσης 
Σκορδέλης, Στενιμαχίτης ό ’ίδιος, στό περιοδικό Δελτίον τής Ιστορικής καί 
Έθνολ. Εταιρείας (Τόμ. Α. σελ. 722—723) μέ τόν τίτλο «Ό  Κλειδονισμός έν 
Στενιμάχω». Τό όνομα Καλλινίτσα υποθέτει ό Σκορδέλης, ότι ποράγεται άπό 
τό Κάλή-’Ανίτσα. Δέν μοΰ φαίνεται νάχει δίκηο. Περισσότερο πιστεύω νά πα- 
ράγεται άπό τό Καλή-Νίκη καί νάνε θηλυκό τοΰ Καλλίνικος, μέ έναλλαφή τής 
κατάληξης «κή» είς «τσή» καί έπειτα «τσά». (Πρβλ. Άννίκα Άννίτσα) ’Επίσης 
τά έπιχειρήματά του, ότι τό τραγούδι είνε άπό τήν έποχή τών Γιαννιτσάρων 
δέν τά βρίσκω πειστικά. Οί Γιαννίτσαροι ήσαν Μωαμεθανοί καί όχι Είδωλο- 
λάτραι, κι’ έπειτα στά χρόνια πού έδρασαν, τά τόξα, κοντάρια κτλ. είχαν πιά 
άντικατασταθή μέ τά πυροβόλα όπλα. Τό «Γιαννίτσαρος» μάλλον φαίνεται νά 
έχη άντικαταστήση τό άρχικό «Γιάννιος, ό Γιαννίκαρος» δηλ. ό μεγάλος Γιάν
νης. Ό  Βλ. Σκορδέλης μνημονεύει μόνο τούς πρώτους τρεις στίχους τοΰ τρα
γουδιού τής Καλλινίτσας μέ τήν παρατήρησι, ότι «δυστυχώς» τούς άλλους δέν 
τούς θυμάται.

X V I I  Άπέθαν* ή Α γάπη μου.

’Αμπέλι χιλιοκούτσουρο
έπ^γοί ν’ άμπελώσω
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καί δέκα ρυάκια καί νερά
νά φέρω ν’ αύλακώσω.

5 "Οσα πουλιά δίχως φωλιά,
νά χτίσουν τές φωληές τους 

νά έρχωνται καί-αί-όμορφες
μ’ δλες τές όμορφιές τους. 

’Έρχεται μιά, έρχονται δυο 
10 έρχονται τρεις καί πέντε,

κι' άκόμα κείνην π’ άγαπώ 
δέν έρχεται στ’ άμπέλι. 

’Αμπέλι μ’ χιλιοκούτσουρο,
πού σ’ έχω-άμπελωμένο,

15 μέ τόσα ρυάκια καί νερά
πού σ’ έχω-αύλακωμένο, 

καί σεις πουλιά δίχως φωλιά
πού χτίζτε τές φωλιές σας, 

καί σείς, αί τόσες όμορφες 
20— . μέσα στές όμορφιές σας,

άκόμα ’κείνην την ξανθιά
πούνε γλυκεία σά μέλι, 

άκόμα ’κείνη π’ άγαπώ
δέν εϊδετε στ’ άμπέλι;

25 —Τ’ άμπέλι μ’ έξηράθηκε,
πού πήγα ν’ άμπελώσω, 

καί τά νερά τραβήχθηκαν
πουφερα ν’ αύλακώσω.

"Οσα πουλιά ποΰχαν φωλιές 
30— χαλάσαν τις φωλιές τους,

κι’ όσες στον κόσμον όμορφές 
έχασαν τές δροσιές τους, 

Άπόθαν’ ή άγάπη μου
σκοτείνιασεν ό κόσμος.

ΣΗΜ. Α\ Φιλιππουπολίτικο Τραγούδι.
ΣΗΜ. Β \  Στ. 2 Ά  μ π ε λ ώ ν ω : φυτεύω άμπέλι. Στ. 17 χ τ ί ζ τ ε :  

χτίζετε.

X V I I I .  *Η παραγγελία τβΰ λαβωμένου

Πέρα σ’ ένα περιβόλι
άπ’ έχει δέντρα φυτεμένα,
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φυτεμένα, φουντουμένα,
είν ’ ό Γιάννης ξαπλωμένος 

5 καί ατά στήθια βαρεμένος.
Καί ό δούλος του τον κλαίγει :
—ΣήκωΓιάννη μ’σήκω άφέντη μ’!
Τό κερβάνι θά κίνηση

κΓ ή κυρά μου θά ρωτήξη,
10 —ττουνε-ό Γιάννης, πουνε-ό-άφέντης 

— Νά την πής πώς πάω στην Πόλη 
τ’ άλογο μ’ νά καλιβώσω- 

βάνω πέταλ’ άσημένια 
• · καί καρφιά μαλαματένια,

15 παίρνω σύντροφο τό Χάρο ν 
καί τη μαύρη Γή γυναίκα.

ΣΗΜ. Α',.Στενιμαχίχικο τραγούδι. Στ, 2 Ά  π’ έ χ ε ι :  οπου-έχει. ’Α
γαπάν άντΐ άγαποΰν, λέγουν ot Στενιμαχϊτες.

ΣΗΜ. Β'. Στ. 8 Τ ό  κ ε ρ β ά ν ι  ή κ α ρ α β ά ν ι :  "Ομιλος έμπο
ρων, πού προτού νά γίνη ή σιδηρ. γραμμή τής Χίρς (187:0 πού είχε συνδέση 
τή Κωνσταντινούπολι μέ τήν ’Ανδριανούπολι καί τή Φιλιππούπολι ξεκινούσε 
κτβάλα καί μέ τή συνοδεία άρματωμένων άρβανιτάδων γιά νά πάη στην Πόλι.

X I X  ‘Ο Εενητ5μέν©5.

Έκείπερα, μες στα βουνά, δυο μνήματα ρημάζουν, 
τό πρώτο είναι τ3 άδελφοΟ, τάλλο τής άδερφής του, 
πού κλέφτες τούς σκοτώσανε γιά \ά (ν) τούς ξεγυμνώσουν.
ΚΓ άνάμεσα στα μνήματα ξεφύτρωσε ένα κλήμα,

5 κάμνει σταφύλι ραζακί καί τό κρασί μελάτο,
κΓ δποια γυναίκα θά (ν) τό πιή, ποτέ παιδί δέν κάμνει.
’Άς τδπινε κΓ ή μάννα μου, παιδί γιά νά μήν κάνη, 
κι’ άν μ’ έκαμνε, τί μ’ ερριξε στά έρημα τά ξένα ; *
Ξένες πλύνουν τά ροΟχα μου, ξένες τά σαπουνίζουν 

10 τ’ απλώνουν, τά μαζεύουνε προτού καλοστεγνώσουν.
Τά πλύνουν μιά, τά πλύνουν δυό, τή τρίτη μου τό λένε :

— Πάρε, ξένε μ’, τά ρούχα σου καί πάνε τα στή μάννα σ’.
—’Άν είχα μάννα κΓ άδερφή δέν τάφερνα.σέ σένα.

14 Δέν έχω μάννα κΓ άδελφή κΓ ούτε στον ήλιο μοίρα.

ΣΗΜ. Α'. Τραγούδι Φιλιππουπολίτικο.
ΣΗΜ. Β'. Στ. 1 ρ η μ ά ζ ο υ ν :  ούδ. μένουν έρημα, έρειπωμένα.. Στ. 5
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μ ε λ ά  τ ο :  κρασί πυκνό καί γλυκό σάμέλι. Στ. 10 π ρ ο τ ο ύ  κ α λ ό -  
σ τ ε γ ν ώ σ ο υ ν ,  δηλ. τά πλένουν καί τά στεγνώνουν δπως-δπως.

ΣΗΜ. Γ'. Τό τραγούδι αυτό εχει πανελλήνιο χαρακτήρα, μέ διάφορες 
κατά τόπους παραλλαγές περισσότερο ή όλιγώτερο πιτυχημένες. ΣτοΟ Πάσ- 
σωφ (CCCXX —CCXXIV σελ. 238—240)..αύτό βρίσκεται κομματιασμένο σέ δυό 
τραγούδια ξέχωρα, μέ στίχους άνάμεσα σχεδόν άσχετους, πού τό άσχημί- 
ζουν. Ή παραλλαγή τής Φ.λιππούτιολης, πού δημοσιεύεται έδώ, σ Μνα μονο
κόμματο τραγούδι, χωρίς παραγεμίσματα, μέ μέτρο τακτικό,—βρίσκω, πώς εΐνε 
μιά άττό τές ώραιότερες.

XX. Τ ’ άκοΰ§ κουμπάρα μ ο υ ;

^  Ρ f

Ά . no 'πιο ά no τα Ηαμ. βία ι a.uooc, Μουμπαρα μου-

= ρ = ^ = = r  gg------ η ρ —
Α — - + Ρ  Γ ? Ρ  ι» —Γ—---- ' ΊΓ —Λ— - ρ  r Μ—

— ~ώ±— — Ό = ξ± = : Η----- . 1 _ -ϋ

%

ν μ , ι α Λ /  a  ,ι/α . nrt - κι·α Ηνυμπα -ρου - j a  -

y ( i'ί *
μου jsjoHua.

C2Z

jco  μοαν a . υα- nzo - uca
r r \

£ xx
κουμπα ρου -jo l  μου uua·.

1 5Από ‘πίσω άπό τά Καλύβια. Τ’ άκοΟς κουμπάρα μου;
έχω μιαν άγαπτκιά,

Κουμπαρούλα μου γλυκειά.
‘Όλοι μέ λένε νά τήν έπάρω. Τ’άκοΟς κουμπάρα μου ;

5 μά είναι τά-έξοδα βαρειά,
Κουμπαρούλα μου γλυκειά.

Πέντε καρμπόβουλα εχει τό φέσι. Τ ’ άκοΟς κουμπάρα μου ; 
καί πενήντα ή φορεσιά,

Κουμπαρούλα θανασιά.
10 Κούτσουρα, ξύλα, δαδιά, καρβούνια. Τ’ άκους κουμπάρα μου; 

κι’ ολα τά χειμωνικά,.
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Κουμπαρούλα μου γλυκειά.
Σκόρδα, κρομμύδια, πατάτες, ντομάτες. Τ’ άκούς κουμπάρα μου 

κι’ δλα τά λαχανικά,
15 Κουμπαρούλα μου γλυκειά.

Σελτέδες, μιντέρια, μακάτια, περντέδες. Τάκους κουμπάρα μου 
κι’ ένα σερκιγιανό χαλί,

Κουμπαρούλα μου καλή.
Καλή ή παντρειά, καλή κι’ ή νύ^η Τ ’ άκοΟς καυμπάρα μου; 

Μά νάχης γρόσια με (τήν) ούρά
Κουμπαρούλα μου γλυκειά.

ΣΗΜ. A'. ΤραγοΟδι Φιλιππουπολίτικο τοϋ 1850—1900.
ΣΗΜ. Β'. Στ. 7 κ α ρ μ π ό β ο υ \ ο :  νόμισμα. Στ. 16 μ α κ ά τ ι α  

χρωματιστά σκεπάσματα τών στρωμάτων. Στ. 1 7 . σ ι α ρ κ ι γ ι ν ό  χ α λ ί  
Σιάρκιοϊ, τό σημερινό Πίροτ τής Σερβίας.

X X I  Neej και yepog.

Πέρασα άπτό γιοφύρι 
κι* είδα μιά άπτό παραθύρι, 
με τή μάννα της μαλώνει, 
καί τά ρούχα της μαζώνει.

. 5 Μάννα, λέει, πάντρεψέ με, 
σπιτονοικοκύρεψέ με, 
γέρον άντρα μη μέ δίνεις, 
καί σέ γέρο μή μ5 άφίνεις.
Δώσε με σέ παλλικάρι,

10 νά χαρώ πού θά μέ πάρη.
"Ολα τά γεροντικά παιγνίδια, 
βρωμούν σκόρδα καί κρομμύδια, 
καί τού νιοΰ τά παιγνΛάκια 
εΤνε ρόιδα μέ φυλλάκια.

15 Γέρος πέφτει μές στό στρώμα, 
σαν τό γάιδαρο στό χώμα* 
νέος πέφτει μές στό στρώμα, 
σάν τό ζάχαρι στό στόμα.
"Οταν γέρος σ’ άγκαλιάζει 

20 ή καρδιά σ5 άναγουλιάζει, 
κΓ δταν νέος σ’ άγκαλιάζει 
στά τριαντάφυλλα· σέ βάζει.

ΣΗΜ. Α\ ΤραγοΟδι Φιλιππουπολίτικο.
ΣΗΜ. Β'. Κ α ί  τ ά  ρ ο ΰ χ α  τ η ς  μ α ζ ώ ν ε ι :  μαζεύει τά ρούχα 

της, ίσως γιά νά φύγη, γιατί ή μάννα της τήν προξενα γέρον άντρα.
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ΣΗΜ. Γ \  Καί τό τραγούδι αύτό έχει πανελλήνιο χαρακτήρα. Έκεΐ δμως 
ό διάλογος εΐνε. μεταξύ ένός γέρου καί ενός νέου κοριτσιού. Ή παραλλαγή 
εκείνη άρχίζει : «'Ατό κατ’ σέ μιά μουρίδα (;), — κάθουντα μιά κορασίδα, —
έκαθόνταν κι’ ένας γέρος, —εκατό χρονόό τόν ξέρω (;)—σκύφτ’ ό γέρος νά φι- 
λήση-σάλια, μύξες τή γεμίζει (;) — φΟye, γέρο, άπό κοντά μου, σ’ άναγούλιασε 
ή καρδιά μου, κτλ.». — Ή παραλλαγή δμως, πού τήν δημοσιεύω εϊνε πολύ 
πιό στρωττή, καί ή ομοιοκαταληξία τών στίχων εΓνε άμεμτη Γ ι ’ αύτό καί δη
μοσιεύεται.

X X I I .  Η Σμυρνιά.

Έταξίδεψα στη Σμύρνη καί μέ πάντρεψαν αί χήρες 
καί μου δώσανε γυναίκα π’ άζιζε καί χίλιες λίρες.
Τό κρασί έτσι τό πίνει στο βουτσί πού δέν άψίνει, 
τό ρακί τό δοκιμάζει ώσπου πέφτει καί πλαγιάζει.

5 Τή Δευτέρα βάζει πλύνει καί τήν Τρίτη τά ξεπλύνει, 
τή Τετράδη τά άπλώνει καί τή Πέφτη τά μαζώνει, 
καί τήν Κυριακή τά βάζει καί στές ψείρες πάλι βράζει.
Γνέθει ένα κουβαράκι, ϊσαμ’ ένα καρυδάκι
καί τό βάνει στο σεντούκι νά τό σέρνη τό ποντίκι.

]0 — Χάλνα, άντρα μ’, τό ντουβάρι, γιά νά .βρούμε τό κουβάρι 
νά σέ κάνω έν’ άμπέτσα, σαν τού πετεινού τήν πέτσα, 
δταν ζέστα νά κρυώνης, κ ι’ δταν κρύο νά παγώνης, 
χάλνα, άντρα μ’, τό ντουβάρι, γιά νά βρούμε τό κουβάρι.

ΣΗΜ. Α’. Φιλιππουπολίτικο τραγούδι.
ΣΗΜ. Β\ Στ. 4 Β ο υ τ σ ί :  βαρέλι μικρό, βυτίον. Σ γ. 10 ν τ ο υ β ά 

ρ ι :  ό τοίχος. Στ. 11 ά μ π έ τ σ α  μ ι κ ρ ό ν  ά μ π ά ;  χοντρό μάλλινο 
φόρεμα.

X X I I I ,  Πάρ’ το άποφασι.

Φανούκα μ’ πάρτο-άπόφασι 
μαζίτσα μ’ πιά νά ζήσης, 
άφησε μάννα κι’ άδερφές, 
τόν άντρα ν’ άποχτίσης.

5 Μήγαρ μάς καταράστηκαν 
νάμαστε χωρισμένοι ;
Γιάλα νά ζήσωμε μαζί 
σά ντέντρα στερεωμένοι.
Σύ άπ’ κεινά μαραίνεσαι,

10—κι έγώ ’ποδνά λυπούμαι, 
δέν εΐνε τό καλλίτερο 
τά δυό μας νά παρτοΰμε ;
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Είδα στό όνειρο μ’ έψές 
πώς βρίσκομαι σ.τή μάντρα,

15 καί σένα πώς σέ πλάνεψαν 
καί πήρες άλλον άντρα, 
καί πάλ’ άποκοιμήθηκα 
καί σ’ είδα στό πλευρό μου,
’Έλα πουλί, κ' άλήθεψε 

20 έτοΰτο τ’ όνειρό μου.

ΣΛΜ. Α', Στενιμαχίτικο τραγούδι.
ΣΗΜ. Β'. Στ. 7 γ ι ά λ α : Ελα. Σ γ. 9 καί 10 ά π’ κ ε ΐ νά, 

δ ν ά : άπό κεϊ νά . . . άπό εδώ νά.
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5 "Ελα πουλάκι μ’ έλα-
στή Σμύρνη πάγω κι’ έλα.

Πέν την κυρά σου νάρτη-έδώ, 
κι’ έχω δυο λόγια νά την πώ, 
νά τή φιλήσω στόν λαιμό,

ΊΟ Kt’ ά π ’ τον λαιμό στο μάγουλο,
"Ελα πουλάκι μ’ έλα κτλ.

Χτίζει κι’ ό "Ερωτας φωλιά 
μες στα σγουρά σου τά μαλλιά, 
καί βγαίνουν δώδεκα πουλιά,

15 τό-ένα μ’ άνθρώπινη λαλιά-
"Ελα πουλάκι μ’ έλα κτλ.

Καί τό πουλί πού τραγουδεΐ, 
μές στο τραγούδι τόυ μιλεΐ :
’πώς άγαπάς τή μάννα σου 

20 άγάπα καί τόν τον άντρα σου.
"Ελα πουλάκι μ ’ έλα κτλ.

ΣΗΜ. Α'. Τραγούδι φιλιππουπολίτικο καί στενιμαχίτικο.
ΣΗΜ. Β . Στ. 2 τ ό ν  "Α ϊ  Ν ι κ ό λ α ε υ χ α ρ ι σ τ ώ ,  Σάν τόν 

προστάτη άγιο τής καλής τύχης στά συνοικέσια.
ΣΗΜ. Ρ .  ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ. Άρραβώνεξ καί γ«μ©ι. Στά παληά τά χρόνια 

καί ώς στά 1870 τ’ άρραβωνιάσματα στή Φιλιππούπολι καί τό Στενίμαχο ήταν 
οικογενειακή καί όχι άτομική ύπόθεσι του γαμπρού καί τής νύφης. “Οταν έπαιρ
ναν τέλος δλα τά προκαταρκτικά ζητήματα ό γαμπρός πήγαινε στό σπίτι τής 
νύφης συνοδευόμενος άπό τόν προξενίτη, δπου τόν υποδέχονταν οί γονείς τής 
νύφης. ‘Η τελευταία, στό Στενίμαχο, παρουσιαζότανε μόνον γιά νά κεράση 
τό γλυκό καί τόν καφέ, χωρίς νά προφέρη λέξι καί εύθύς άμέσως έβγαινε άπό 
τό δωμάτιο. ’Αλλά καί όταν κερνούσε έσκυβε τόσο πολύ, πού γιά τό γαμπρό 
ήταν συχνά άδύνατο νά ξεδιαλέξη τά χαρακτηριστικά της. ’Έτσι υπάρχουν 
περιπτώσεις στό Στενίμαχο, άλλη νά βγή νά κεράση καί άλλη κατόπι νά πα
ρουσιάζεται γιά τόν γάμο Τά δαχτυλίδια τ' άλλαζαν οί συγγενείς. Στές βεγ- 
γέρες καί στά τραπέζια πού επακολουθούσαν ή νύφη ήταν άόρατη. Κατά τή 
ρωσική κατοχή (1877—79) στό Στενίμαχο ό πρώτος πού τόλμησε νά νεωτε 
ρίση βγαίνοντας περίπατο μέ τήν άρραβωνιαστικιά του ήταν ό Στέργιος ό 
Πάγκαλος μέ τήν κόρη του Καραγιαννάκη. Τά παιδιά δμω'ς τούς πήραν τό 
κατόπι μέ τές φωνές «'Ελάτε μπρέ, νά δγήτε τις άρραβωνιασμένα!». ’Αποτέλε
σμα : συναγερμός καί ματαίωσι τού περιπάτου.—Μετά τά στεφανώματα, τότε 
μόλις άλλά τότε μόνον ό γαμπρός έπιανε τό χέρι τής νύφης στόν χορό πού 
άμέσως άκολουθούσε καί τόν έσερναν αυτός μέ τή νύφη. «Οί λαλητάδες» 
έπαιζαν τραγουδώντας τό «τώρα δοξάζω τόν θεό», πού τό τραγουδούσε μαζί 
κΓ ό γαμπρός. Καί πώς νά μή δοξάζη τόν θεό του ό άνθρωπος !

Δημοτικά τραγούδια
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Τριανταφυλλέχσα μ ’ πράσινη.

Τριαντσψυλλέτσα μ3 πράσινη, 
πότε θά κοκκινίσης 

νά κάνης τά τριαντάφυλλα σ’ 
τον κόσμο νά στολίσης,

5 καί μένα τον άνύπαντρο 
νά μέ καλοκαρδίσης ;

Τριαντσψυλλέτσα μ’ πράσινη, 
πότε θά κοκκινίσης,

Κόρη μ’ πότε θά (ν) τό σκεφτής 
10 νά έρτής νά μέ μιλήσης, 

καί τή καϋμένη μου καρδιά, 
νά τή δροσοποτίσης.

ΣΗΜ. Λ'. Τραγούδι στενιμαχίτικο.
ΣΗΜ. Β'. Στ. Ν ά  ε ρ τ η ς  ν ά  μ ι λ ή σ η ς ·  άλλη εκδοχή: νάρτής 

νά μέ φιλήσης.
ΣΗΜ. Γ \  ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ. Τό τραγούδι αύτό μπορεί νά όνομαστή, τό 

«τραγούδι του γεροντοπαλλϊκαρου'>. Ώς στά 1906 ήταν άδύνατο νά βρεθή πα
ρέα άπό γεροντοπαλλίκαρα, κάποια φεγγαρόλουσιη νύχτα σέ κανένα σαλάσσι, 
[καφενείο έξοχικό πάνω άπό τόν ποταμό του Στενιμάχου), νά μήν άκούσης τή 
«τριανταφυλλέτα» άσωτες φορές, μέ τις άναπόσπαστες διακοπές άπό ξεφω
νητά «άχ» καί «βάχ».

X X V I  Κυρά μου τό σχουφάχι σου

Κυρά μου τό σκουφάκι σου 
βάλε το παρακάτω 
καί μή μέ κάνεις νά σφαγώ 
στην πόρτα σου-άποκάτω.

5 Πήρες τ’ άνθάκια άπτή ροδιά, 
τ’ άσπράδι-άπό τά χιόνια, 
πήρες καί τά ματόφρυδα 
άπό τά χελιδόνια.
Τρώγω, μέ τρώγει ή έγνοια σου 

10 μασώ δεν καταπίνω, 
πίνω νερό νά δροσιστώ, 
φαρμάκι - είνε κι’ έκεΐνο.

ΣΗΜ. Α'. Φιλιππουπολίτικο τραγούδι.
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ce> μεΘύστακα$.

Ό 'Ήλιος βασιλεύει κι’ ή μερα σώνεται 
κι’ ό Κώτσος ό δικός μας δεν πριμαζώνεται.
Τ’ άλλα τά παλλικάρια θά παν μέ συντροφιές, 
χορεύουν, σεργιανίζουν, βρίσκουν κι’ άγαπτικές,

5—κ ι’ ό Κώτσιος ό δικός μας σά βγαίνει άπ τή δουλειά 
άπτ’ άργαστήρι τ’ ϊσια θά πάη στο μεχανά.

—"Ακούσε, λέω, Κωστάκη, μάζωξε τό μυαλό,
»έχει κι’ άλλα σοκάκια χώρια-άπ τό καπηλειό».

—"Ακούσε, λέω, Κωστάκη, στά λέω άπό καλά 
10 »μέ τό κρασί πού πίνεις, θά πέσης σέ μπελά,

—Παππά μ’ τού κάκου ήρτες, τού κάκου μέ μιλάς 
»κι’ έμένα τό ξηρό μου, εύκολα δέ γυρνάς.
»Ό κόσμος εΐνε σφαίρα κι’ όλο γυρίζουμε 
»μά έγώ μέ τό κρασάκι δέν σακλεντίζομαι.

15 »Κάθε στιγμή πού φεύγει δέ θά γυρίση πιά,
»καί τά καλά τού κόσμου βρίσκονται στά βουτσιά.

ΣΗΜ. Α'. Στενιμαχίτικο τραγούδι.
ΣΗΜ. Β'. Στ. 2 Δ έ ν π ρ ι μ α ζ ώ ν ε ν α ι :  δέν περιμαζεύεται. Στ. 6 

μ ε χ α ν α ς : λέξις τουρκική : καπηλειό. Στ. 8 μ ά ζ ω ξ ε  τ ό  μ υ α λ ό ;  
περιμάζεψε τά μυαλά σου. Στ. 14 σ α κ λ ε ν τ ί ζ ο μ α ι  τουρκ. στενοχω- 
ροΰμαι. Στ. 16 Βουτσια, βαρέλι, βυτίο.

X X V I I I .  Τό όνειρο.

— Πουσε κόρη μ’ κρυβημένη καί δέ βγαίνεις νά σέ ίδώ; 
ένα δνειρο πού είδα, θέλω τώρα νά στό πώ.
Είδα ψές στό όνειρό μου πώς σέ χώμα μαλακό 
φύτεψα ρόδα καί κρίνους καί σγουρό βασιλικό. .

5 Φύλαγα καί πότιζά τα κάθε βράδυ μοναχός, 
καί σάν άνθισαν τά εΐχα ένα θάμμα ό φτωχός.
Πέρασαν χελιδονάκια καί μου πήραν τον καρπό, 
μάδησαν ρόδα καί κρίνους, φάγαν τον βασιλικό.

—Τί σου μέλλει, παλληκάρι, κι’ άν σου πήραν τον καρπό;
10 έχεις άλλα νά φυτέψης ρόδα καί βασιλικό.,

—Τί μου μέλλει κοριτσάκι μ’, άν μου πάρουν τον καρπό; 
άνθι δευτεροσπαρμένο δέν εΐνε μυρωδικό.

ΣΗΜ. Α'. Φιλιππουπολίτικο τραγούδι.
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X 'X I X - T n g  Εταυρ©ύδα$._

Δέν ήσουν σύ πού μ’ έλεγες σάν δέ σέ δγι,ώ πεθαίνω ;
τώρα μέ μιας μέ ξέχσσες καί παίρνεις έναν ξένο.

Σταυρούδα μου μέ τό μαντώ, 
πού ξέχασες τόν Προεστό.

5 Δέν ήσουν σύ πού μ’ έλεγες, πώς ταίρι θά μέ κάνεις ;
τώρα έμένα (ν) άφησες καί Βούργαρο θά πάρης.

Σταυρούδα μου, χρυσό μ’ πουλί, 
πού πήρες τόν άνακριτή.

Κρίμα στα τόσα γράμματα σ’, κρίμα στήν έμορφιά σου,
10 γκουντίλεψες τό σόϊ σου, ντρόπιασες τή γενιά σου.

’Άχ σύ μέ τά ξαθιά μαλλιά 
πού ντρόπιασες τόν μαχαλά.

Ή ώρα ήταν δώδεκα σ’ έβαλαν μές στ’ άμάξι,
να μή σέ πάρη-ό-άνακριτής κ ι’ άπτή χαρά τ’ πετάξη·

15— μά-δτι ό μπαμπάς σου κι’ άν σέ πή,
σύ θέλεις τόν άνακριτή.

Πώς ξέχασες τί ήσουν σύ καί παίρνεις έναν Βήτα
κρίμα στην έξυπνάδα σου, έπάτησες στήν πίττα.

Σταυρούδα μου, χρυσό μ ’ πουλί 
πού πήρες τόν άνακριτή.

ΣΗΜ. Α\ Σατυρικό Στενιμαχίτικο τραγούδι.
ΣΗΜ. Β ’. Στ. 10 γ κ ο υ ν τ ί λ ε ψ ε ς :  gouvTiXdpco, άπό τό goCivTiXaq, 

τοπική έλληνική λέξις, πού σημαίνει άνθρωπο, πού έξωτερικά παρουσιάζεται 
σάν πολιτισμένος καί Κύριος άλλ’ ούσιαστικά, κι' άμα λιγάκι τόν ξύ.σης, πα
ρουσιάζεται χωριάτης καί πρόστυχος. Στ. 1? £ ν α ν Β ή τ α ,  τό άρχικό 
γράμμα του Βούλγαρος. ’Έτσι συνθηματικά οί Στενιμαχΐτες όνόμαζαν τούς 
Βουλγάρους καί Βουλγάρες.

ΣΗΜ. Γ'. ΛΑΟΓΡΑΦ1ΚΑ. Μικτοί γάμοι. Σμνρικέσια μεταξύ Ελλήνων 
καί Βουλγάρων ώς τήν έποχήν του Σχίσματος (1870) ήταν συνηθέστατα στή 
Φιλιππούιτολι καί στό Στενίμαχο. ’Αλλά μετά τό σχίσμα τέτοιοι γόμοι κόπη
καν σά μέ μαχαίρι, γιατί κανένας Ρωμηός δέν ήθελε.νά δώση τήν κόρη του ή 
τήν άδελφή του σέ «σχισματικό». Μετά τήν ενωσι τής Βουλγαρίας μέ τήν 
Άνατ. Ρωμυλία, πτ.ωχές Έλληνοποϋλες άρχισαν ξανά νά παίρνουν βουλγά- 
ρους στή Φιλιππούπολι όχι δμως καί στό Στενίμαχο. Πρώτη πλούσια, εύμορ
φη καί μορφωμένη Στενιμαχίτισσα, πού παρά τήν θέλησι τών γονέων της παν- 
δρεύθηκε βούλγαρο ήταν ή Σταυρούδα Λιόλτσιου. ΟΙ γονείς της τής έδιναν 
κάποιον Προεστού (Στίχ. 4)."Ελληνα καί άπό καλήν οίκογένεια, άλλά χωρίς άτο. 
μικήν αξία καί μέ πολλά έλαττώματα. Αύτή έπέμεινε νά πάρη έναν Βούλγαρο, 
πού τόν άγάπησε, τόν Χρήστο Κάλεφ, προτίτερα άνακριτή του Στενιμάχου
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(Στ. 4 καί 20) καί ύστερώτερα, δήμαρχο τής πόλεως, έναν μορφωμένο καί 
πράγματι άξιαγάπητο νέο. ΟΙ γονείς της γιά νά τήν άπομακρύνουν άπό τόν 
Κάλεφ καί γιά ν’ άλλάξη περιβάλλον, τήν έστειλαν στήν Φιλιππούπολι (Στ. 
13—14), κι’ έκεΐ παρεκάλεσαν τόν Μητροπολίτη καί άλλους οικογενειακούς φί
λους νά τήν νουθετήσουν, άλλά του κάκου I ό γάμος μέ τόν βούλγαρο Κάλεφ 
έγεινε. Οί γονείς της καί ό άδελφός της Γιάννης Λιόλτσιου (σκοτώθηκε στά 
1913) τήν συγχώρησαν, δχι δμως καί ή κοινή γνώμη. Τής έβγαλαν τραγούδι. 
Ή κατσβοή του κόσμου έφαγε τή δυστυχισμένη! Δυό χρόνια μετά τόν γάμο 
της, νεώτατη καί ώραιότατη, άπέθανε, λέγουν, άπό μαρασμό.

X X X .  Σκαντζόχοιρος ό Γιούδας.
Σκαντζόχοιρος ό Γιούδας 
σέρνει τό χορό γαϊτάνι, 
μπρέ σκαντζόχοιρε Ιούδα 
τί μέ κάμνεις μέ τό μάτι;

5 - Σ έ  πατώ μέ τό ποδάρι 
καί μαζεύεσαι κουβάρι.

ΣΗΜ. Α'. Στενιμαχίτικο ξόρκι.
ΣΗΜ. Β, Σ τ. 2 σ έ ρ ν ε ι  τ ό χ ο ρ ό  γ α ϊ τ ά ν ι :  σέρνει τόν χορό 

άδιάκοπα.
ΣΗΜ. Γ'. ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΑ. Τόί ξόρκια. Τά ξόρκια, λείψανα τής είδωλο- 

λατρείας, διατηρήθηκαν πολύ περισσότερο στό Στενίμαχο παρά στή Φιλιππού- 
πολι. Τό ξόρκι τό πιό-πάνω ήταν γιά βασκαμό καί γιά κακό μάτι. ‘Όταν 
τό πρόσωπο πού έπαθε άπό βασκαμό υποπτεύονταν αύτόν πού τό βάσκανε, 
γίνονταν κάποια Ιεροτελεστεία Πρωί ξημερώματα έκοβαν ένα τσάκνο Π ελε
κούδι) άπό τήν έξώπορτα του προσώπου πού είχε τό «κακό μάτι». Τό ξυλα- 
ρ’άκι αύτό μέ δυό τρία ξηρά γαρύφαλα «καραμφύλλια» καί θυμίαμα τό έβαζαν 
στό θυμιατό καί θύμιαζαν σταυρωτά τρεις φορές τόν άρρωστο, άπαγγέλνον- 
τας τό παραπάνω ξόρκι.

X X X I .  Tftg περδικίτβας
Περδικίτσα ’μίρωνα

στό μικρό μ’ τό δάχτυλο, 
κι’ δσο τήν ήμίρωνα 

τόσο κι' άγριεύουνταν.
5 Μιά τήν πήρε τό κακό,

καί τήν πήγε στό βουνό, 
στό βουνό τό πετρωτό.
Κάνει χρόνους κάνει δυό.
Καί περνώ κι’ έγώ π’ έκεΐ,

10 τήν άκούγω νά λαλή,

20
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—Λάλα, λάλα πέρδικα
νά σ’ άκούση-ό-άφέντης μου, 
νά σέ φέρει σκούνταβα, 

σκούνταβα βενέτικα 
15 κι’ άδριανουπολί,τικα.

Νά σέ φέρη μακρυά
προς τής Προύσας τά νερά, 

κι’ άπ’ έκεΐ πάλιν έδώ 
νά χαρής καί νά χαρώ.

ΣΗΜ. Α'. Ξόρκι Στενιμαχίτικο.
ΣΗΜ. Β'. Στ. 1 μ ί ρ ω ν α : ήμέρωνα. Στ. 7 π ε τ ρ ω τ ό :  τό πε

τρώδες. Στ. 14 σ κ ο ύ ν τ α β α :  σ κ ο ύ δ α :  παληό γαλλικό νόμισμα
Αξίας περίπου ένός ταλλήρου.

ΣΗΜ. Γ \  Ξόρκι γιά τούς άσώιους ή γιά συζύγους, πού ένώ στήν Αρχή 
ζοΰσαν καλΑ, έπειτα άρχισαν νό ψυχραίνωνται Αναμεταξύ τους καί νά λογο
φέρνουν.
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ΤΣΑΚΗΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΘΥΡΩΝ

1. Τβ ρεπαντί.

Σφάλιζες τό παράθυρο,
σφάλιζε καί ή καρδιά μου. 

Πεισματικά με τό καμες, 
σ’ εύκαριστώ, κερά μου,

Τό ρεπαντί σου, ρεπαντί,
καί ή καρδιά μου σέ πονεΐ. 

Τό ρεπαντί σου χάλασε.
Κόρη μου,ποιός σ’άγκάλιασε;
(Άνακοίνωσις Λ. Βουτσα)

2. Τ© τβιν-τ©.
Τσιν-τό, μωρέ τσιν-τό, 
σαλβάρι σηκωτό, 
κι άπό πίσω σάν κανάτα, 
δός νά πιούμε τά γιομάτα.

Τσιν-τό, μωρέ τσιν-τό, 
σαλβάρι φουσκωτό, 
κι άπό πίσω κάμνει μύτη, 
τράβα πάμε γιά τήν Κρήτη.

Τσιν-τό, μωρέ τσιν-τό, 
σαλβάρι ισιτωτό, 
κι’ άπό τΐίσω ζαρωμένο, 
έσύ μ1 έχεις μαγεμένο. '

Τσιν-τό, μωρέ τσιν-τό, 
σαλβάρ μεταξωτό, 
γοΟλο τρίζει καί γυαλίζει 
καί τούς νιούς μας ξεμυαλίζει.

3. "Η βράκα.

Τής μάννας σου ή βράκα, 
πού κάμνει φράκα, φράκα, 
τό άσπρο της ζουνάρι, 
τό νου μου θενά πάρη.

Πόσο τήν κάμνω χάζι, 
τή βράκα της σάν βάζει 
καί πορπατεΐ μέ νάζι, 
σάν άγγελος φαντάζει.

Στά μάτια τήν κοιτάζω, 
βαρυά άναστενάζω, 
γελάει καί μέ γνεύει, 
κι άν πάγω άγριεύει.

Κι άν δέν σέ κωλοκώψω, 
πού μ’ έκλεισες άπόξω, 
καί μ' έφαγε τ’ άγιάζει, 
καί σένα δέν σέ νοιάζει.
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4. Τα κορίτσια « ι  ό Δεαποτng.

Τά Πληβατιανά 1) κορίτσια γράψανε άναψορά, 
καί τή στεΐλαν ατό δεσπότη, καί γυρέψαν παντρειά.
Κι ό δεσπότης μας τά είπε :— Λάβετε ύπομονή, 
νά ρωτήξω, νά ξετάξω που είναι οΐ καλοί γαδροί.
Κάτω στο Μπαλούκ παζάρι, στά μεγάλα μαγαζιά, 
είναι τρία παληκάρια, τρία όμορφα παιδιά.
Τό να παίζει τή λαγούτα, τ’ άλλο παίζει τά βιολιά, 
τ’ άλλο κάμνει σαραφλήκι, μέ τά κάλπικα φλουριά,

{Τό τραγουδούσαν, δταν έφευγε κανένα κορίτσι, δηλαδή όταν 
έγίνετο έκουσία άπαγωγή κόρης, επειδή οί γονείς δέν καταδέχουν- 
ταν τόν εκλεκτόν της. Τό δέ όνομα τού χωριού άλλαζε κατά τάς πε
ριστάσεις, ώστε νά έφαρμόζεται είς όλα τά γύρω χωριά).

5. Τραγούδι τήζ *©ύνια§.

Ελάτε Τσακηλιώτισσες μαζί νά κουνηθούμε, 
νά κάμουμε «όξω καρδιά» καί νά ξελαφρωθούμε.

Ό ήλιος βασιλεύει καί ή πούλια χάνεται, 
καί σεις παληκαράκια, μή μάς ξεχάνετε.

’Αγάπησα νά χω ζωή, μά γώ ζωή δέν έχω.
Σάν κλήμα μέ κλαδεύουνε καί κλαδεμό δέν έχω.

Σαράντα κληματσίδες άπαναπανωτές,
σάν μ’ άγαπάς πουλί μου γιατί δέ μέ τό λές ;

Πώς νά στο πώ ψυχίτσα μου, πώς γιατά σένα λυώνω, 
κι’ έχω στά στήθεια μου φωτιά, καί στήν καρδιά μου πόνο.

Έσύ είσαι ή αιτία, π κοντεύω νά χαθώ, 
καί τόν άπάνω κόσμο νά τόνε στερευθώ.

Πόσες φορές σ’ άντάμωσα καί θέλησα νά κρίνω, 
μά μέ ξεραίνετ’ ό λαιμός καί ξεροκαταπίνω.

Τά μάτια σου τά μαύρα καί ή γλυκειά φωνή, 
μέ κάμαν νά σέ γίνω σκλάβα παντοτεινή

1) Έξ Επιβατών.
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Νά ταν ή θάλασσα γυαλί, νά κύλαγα λεμόνι, 
νά σέ γραφα τά πάθη μου, νά μ ’ άφηναν οί πόνοι.

Λιλή σου γιά λιλή σου, για λεμονιάς κλωνί, 
γιά μαντζουράνας φύλλο, γιά άσπρο γιασεμί.

Τό ξέρει μόνε ό πάθος κι δχι κανένας άλ?νος, 
πώς της άγάπης ό καημός, είναι καημός μεγάλος.

Σέ άγαπώ πουλί μου, δεν είναι ψέματα, 
τό λεν καί τ’ άηδονάκια, κάτου στά ρέματα.

6. Ό Κεφαλωνίτης.

"Ενας Κεφαλωνίτης, άπ τήν Κεφαλωνιά, 
τά ρούχα πού φορούσε δεν ήταν στή άουνιά.
Ρωλόγι κρομμυδένιο, άλυσίδ’ άπό βουρλιά, 
καπέλλο τσατζαλένιο, ζουνάρ άπό τσαλιά, 
πουκάμσο λαπατένιο, βρακί πο λιγαριά, 
καί φόρεμα χαρτένιο, παπούτσια άπό σκοινιά.

7. Ή γαλανή.
(2υρτο$)

Τί μ’ είπες καί δέν τό καμα, Γαλανή, Γαλατιανή, 
τί μ’ είπες κι είπα δχι, Γαλανή, τράβα σπαθί, 
καί μ’ έχεις καί μέ τυραγνεΐς, Γαλανή, Πουβατιανή, 
σαν τό πουλί στο βρόχι, Γαλανή, είσαι καί ξαθή.

’Αναστενάζω βγαίνι άχνός, Γαλανή, Σηλυβρινή, 
καί μέσα μ βράζ’ ό πόνος, Γαλανή, πού σέ πονεΐ; 
κι άπ τον καιρό πού σ’ άγαπώ, Γαλανή, Λαγοθηριανή, 
έπέρασ’ ένας χρόνος, Γαλανή, βγάνε φωνή.

Τό άχ είναι τό κέρδος μου, Γαλανή, σκύλα Μετρηνή, 
τό βάχ ή πλερωμή μου, Γαλανή, πώς όαγιαντάς; 
καί μέ τ’ άναστενάγματα, Γαλανή, Άρισιανή, 
θά έβγη καί ή ψυχή μου, Γαλανή, δέν μ’ άπαντάς ;

’Από τά καταφρόνια σου, Γαλανή, άπ τή Μεσηνή,
•καί τήν άροπή τού κόσμου, Γαλανή, πώς νά στό πώ ; 
θά βγάνω τό μαχαίρι μου, Γαλανή, σκύλα Ξαστερνή, 
νά σκοτωθώ άτός μου, Γ αλανή, κόμα σ’ άγαπώ. ι
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—Δεν σου είπα, χήρας κόρη, 
στο γιαλό μήν κατεβής, 
κι ό γιαλός κάμνει φουρτούνα, 
καί σε πέρνει καί διαβής ;

—Κι αν μέ πάρη,ποΟ μέ πάει;
— Κάτω στά βαθιά νερά.
—Κάμνω τό κορμί μου βάρκα» 

καί τά χέρια μου κωπιά, 
καί τό παλιοφούστανό μου 
κάμνω καραβιού πανιά.

9. ‘Η χήρα.

’Ακούσετε μωρέ παιδιά,

8. Τ η ς χ ή ρ χ ς ή  κόρη. τί έπαθε μια χήρα, 
έχασε τό μαντήλι της, 
καί εΐπε γώ τό πήρα.

— Χήρα κακομοίρα, 
έγώ δέ σου τό πήρα.

"Αν ίσως καί τό πήρα γώ, 
ν’ άδικοθανατίσω, 
νά κρεμαστώ στά λάχανα, 
νά πέσω στα μαρούλια,

νά μέ πετροβολήσουνε, 
μ’ αυγά καθερισμένα, 
νά σπάοουνε τά δόντια μου, 
μ’ άστράγγιχτη μυζήτρα.

10. ‘Η Μαριόγκα.

— ’Έλα Μαριόγκα μ στο νερό, 
κι έγώ στή βρύσι καρτερώ, 
νά σέ τσακήσω τό σταμνί, 
νά πας στή μάννα σ άδειανή.
Κι άν σέ ρωτήσ’ ή μάννα σου;

—Μαριόγκα πού είν’ ή στάμνα σου ; 
πές—Μάννα στραβοπάτησα, 
κι έπεσα καί τήν τσάκησα.

—Δέν είναι στραβοπάτημα, 
μόν εΐν* άγάπης τσάκισμα.
Στή γειτονειά μας νοιώσανε.

—Μάνναμ τά χιόνια λυώσανε.
—Τά χιόνια τά λυωσε ή βροχή.
—'Ως πότε ή έρμη μοναχή ;
—Κόρη μου νά συμμαζωχτής,. 

σά θές νά καλοπαντρευτής.
—’Άχ μάννα μ, πώς νά σέ τό πώ ; 

έγώ τό Γιάνκον άγαπώ.
—Νά στόνε δώκω κόρη μου,

Φνάνι νά σέθέλι τ’ άγόρι μου.
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Ή κερά μ κρασί δέ δίνχ. 
κι δπου τό βρη 6έ d' άφίνχ. 
"Οποιο μήνα έχει ρώ, 
βάζ μέσ στό κρασί νερό, 
κι δποιονα δέν έχει ρώ, 
τό ρουφάει χωρίς νερό.
Γιά νά μή χαλάσ χατήρ, 
πίνχ καί με μικρό ποτήρ, 
τό στρα^λάει καί με τό δκάλχ, 
κι άς άαλώνη τό κεφάλι, 
κι άμα τό βρει στό βαρέλι, 
τότες πίνει δσο θέλχ.

12. *Η άνππρόκοπη.

Ξέπεσα στό Τασ-αγήλι 
καί μέ πάντρεψαν οί φίλοι, 
καί μέ δώκαν μια γυναίκα, 
πό τρωγε σάν πέντε δέκα, 
έπινε σάν διψασμένη,

11. Ή Μπεκροκανάτα. δούλευε σάν προκομμένη.
Τή Δευτέρα βάζει πλύσι, 
καί τήν Τρίτη τά στραγγίζει, 
τήν Τετάρτη τά άπλώνει, 
καί τήν Πέμπτη τά μαζώνει 
τήν Παρασκευή διπλώνει, 
τό Σαββάτο σιδερώνει, 
καί τήν Κυριακή άλλάζει, 
πάλε μέσ στή ψείρα βράζει.

13. Ή γριά.

Μιά γριά μ’ άσπρα μαλλιά, 
είχε πόνο οτήν κοιλιά, 
κι έστειλε τό Δημητρό, 
νά φωνάξη τό γιατρό.
Καί τή ρώτηξ’ ό γιατρός; 

— ’Έχεις όρεξη νά τρώς ; 
κι είπε—δάε έχω πεϊνα, 
τρώγω καί μιά προβατίνα, 
καί τήν εΐπεν ό γιατρός :

—Τον περίδρομο νά τρώς.

14. Τό Καϊκάκι.
—Καΐκι, καϊκάκι, ποΟ πας γιαλό, γιαλό ;

’Άν είσαι γιά τήν Πόλη, στάσου νά ρτώ κι έγώ. 
—Δέν είμαι γιά τήν Πόλη, ούτε γιά τό νησί, 

Πάγω νά ξεφορτώσω, μαύρο γλυκό κρασί.
—Καΐκι, καϊκάκι, πού πας γιαλό, γιαλό, 

νά πας καί νά γυρίσης πάλε μέ τό καλό.
—Κορίτσια θά φορτώσω, στήν ’Άντρος τό νησί,· 

σά θέλης ταξειδάκι, έλα μαζί καί σύ.

15. Ή Εαστδρνή.
"Ενα καΐκι πάγει καί τ’ άλλο έρκεται, 
κοκκώνα ή Ζωίτσα, στή Σύρα στέκεται. 
Κλαίει ή Φωτίκα κλαίει, τά γόνατα τς βαρεΐ, 
τρέχει κι ή Δημητρούλ.α, καί τήν παρηγορεϊ. 

—Τί έπαθες Φωτίκα, καί κάθεσαι καί κλαΐς ; 
καί μέν’ τή Δημητρούλα, γιατί δέ μέ τό λές ;
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—Τί νά σέ πώ Δημτρούλα μ, τί νά σ’ άφηγηθώ, 
που έφυγε ή μάννα μ, καί πήρε τό γαμπρό.

(Ή χήρα Ζωίτσα είχε άρραβωνιασμένη την κόρη της Φωτίκα, 
καί εφυγε μαζί μέ τον γαμπρό εις τήν Σύρον. Αργότερα έπέστρεψε 
καί έπάντρεψε τήν κόρη της μέ τό ίδιον τον γαμπρό).

16. Ή Καλιάντρα,

Καλιάντρα λένε τό πουλί, 
πού κελαγδεΐ κάθε πρωί.
Καλιάντρα μου, καλιάντρα μου. 
ξελάγιασες τ©ν άντρα μου,
Καλιάντρα όελιονίτισσα, 
στην πόρτα σου ξενύχτισα.
Καλιάντρα, καλιαντρίζεσαι, 
που πας καί δερδερίζεσαι;
Στα κατσαρά σου τά μαλλιά 
κάμνει ή καλιάντρα τή φωλιά.

17. 'Ο ϊξωρτξή?.
Τζωρτζή, Τζωρτζή, Τζωρτζάκι μου, 
σέ άγαπώ πουλάκι μου.
Τζωρτζή, Τζωρτζή, Τζωρτζή μου, 
σέ άγαπώ πουλί μου.
Τζωρτζή ν’ άλλάξης τ’ δνομα, 
ν’ άλλάξης τό κεφάλι, 
νά βάνης καλλιγότερο 
νά διής ποιά θά σέ πάρη.
Ό Τζωρτζής μου κι άλλοι δυό, 
κάθουνται στο καφενείο.
Τό Τζώρτζη τόνε γείπανε 
σέ βγάνανε τραγούδι, 
καί γύριζε μέσ’ στο χωριό, 
σάν έρημο γαϊδούρι.
*0  Τζωρτζής πάει στ’ άλώνι, 
καί ή μάννα τ τον μαλλώνει.
Ό  Τζωρτζάκης πού χορεύει, 
τό κορίτσι μας γυρεύει.
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Δέν ήμπορώ τά μάτια μου, 
μάννα μου, 

ψηλά νά τά σηκώσω, 
καί κουκουρίκο, 
καί μαντζουράνα, 
καί ’Άντσαινα καί Μάντσαινα, 
καί Στάντσαινα καί Πάντσαινα 
καί Μαργαρώ, καί Φιρψιρώ, 
κι άμάν, άμάν, Ελένη.
Κι άν τά σηκώσω άψηλά, 

μάννα μου, 
πώς νά τά χαμηλώσω 
καί κουκουρίκο, 
καί μαντζουράνα, 
καί ’Άντσαινα, καί Πάντσαινα, 
κι ένα πανέρ άβάτσουνα,
Καί Μαργαρώ καί Φιρψιρώ, 
κι άμάν, άμάν Ελένη.

19. Ή ψωροπερπψαι η.

—Καλή μάννα πάντρεψέ με 
σπιτονοικοκέρεψέ με,
καλόν άντρα νά μέ δώσης, 21

1 8 .  Δ ε ν  η μ π ο ρ ώ . γιά νά μήν τό μετανοιώσης. 
—Νά σέ δώκω δακαλάκι, 

όμορψο παληκαράκι,
—Δέν τό πέρνω τον δακάλι, 

τον σαρδελλοδαγκανιάρη, 
πού δαγκάνει τή σαρδέλλα, 
καί θαρρεί είναι κοπέλλα.

—Νά σέ δώκω δερδεράκι, 
όμορψο παληκαράκι.

-  Δέν τόν θέλω τον δερδέρη,' 
μόνε νά ξουρίζη ξέρει.
"Ολη μέρα δερδερίζει,
καί τό βράδυ μουρμουρίζει.

- Νά σέ δώκω να ραψτάκι, 
όμορψο παληκαράκι.

- Δέν τόν πέρνω τόν τερζίκο. 
Κάλλιο έτσι ν’ άπομήκω.
"Ολη μέρα ράψτει, ράψτει, , 
καί τό βράδυ μύγες χάψτε,ι.

20. Τ© πιπίνι.

Τό Πιπίνι, τό Πιπίνι, 
τό νερό πού πίνω, πίνει.
Τό Λενάκι, τό Λενάκι, 
σύ μέ πότισες ψαρμάκι.

21. ίΐβανέματα χωριών
Ή Κάλλικράτεια χι ξύγαλο, κΓ ό Τσεκμετζές τά ψάρια, 
κι οί Φανασάκρες θερμασιά, πού τρώει τά παλληκάρια. 
Άρισιανή μου Παναγιά, καί Γαρδιανή μου χάρη, 
ψυλάξτε την άγάπη μου, άλλος νά μη την πάρη.
Τό Ξάστερο είναι κατηψές, καί οί Γιαλούς άτλάζι, 
καί τό καημένο Κονομιό κλαίει κι άναστενάζει. 
Σηλυβρινή μου Παναγιά, Πουβατιανή εικόνα, 
καί Ξαστερνή κρύο νερό, πού πίνουν τό χειμώνα.
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Λεμόνια, πορτοκάλια καί μήλα χιώτικα, 
τά τρώνε τά κορίτσια τά Τσακηλιώτικα.
Χόρεψε Στραντζιώτικα, πήδα Καρατζιώτικα,
Σεΐσαι καί τ ό ν ..........  σου, σάν Μπελιγραδιώτισσα.
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Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ε Ι Σ
ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ 

ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΘΥΡΩΝ χ)

Α' Παλιές 'Ιστορίες.

1. ΟΙ Καραμανλήδες.
’Ode πήραν οί ΤοΟρκ’ τν Ανατολή, άνά^αζαν τσί Χρστιανοί νά 

κρέν’ νε τούρκικα στ άλεσφερίς, κι δποιος ξεχνιούάανε κι έκρενε 
ρωμαϊκα τον έκοφταν τή γλώσσα τ. Γιατά κείνο τώρα, οί πλειότερ 
οί Άνατολίτ κρέν’ νε τά τούρκικα. (Φ. I) .

2. Οί γέρ, οί viol κι δ Θεγός.
Μια βολά, στα παλιά τά χρόνια, σκώθκανε οί νιοί νά σφάξνε 

γοΟλχ τς γέρ, Tt δέ δόργανε πιά νά δλέψνε, γιά νά μη άρώνε χαράμ 
τό ψωμί. Πήγανε και τόγ είπανε στο βασιλέ. Τσέ λέει : 1

1) Εις τό τέλος έκάστης παραδόσεως έθεσα έντός παρενθέσεως τά άρχικά 
ψηφία του μεταδώσαντος αυτήν, κατωτέρω δέ καταγράφω τό όνομα καί τά 
λοιπά στοιχεία έκάστου, καί τό έτος κατά τό ότοίον μοί διηγήθη τήν παρά- 
δοσιν.
(Φ. I ) Φωτάκης Ίωαννίδης, άγράμματος, έξ Έλβασανίου Μετρών, έτΛν 60 

τό 1900.
(Κ. I.) Κυριάκος Ίωαννίδης, » » » » » 68

τό 1900.
(A. X.) ’Ανθή Χουρμουζιάδου, » » »

τό 1894. , ■

(Κ. Τ.) Κρουσταλλένια Τσιτσοδημήτρη.» 
τό 1910.

» Πετροχωρίου

(Γ. Ε.) Γιωγάννης Έλευθεριάδης » » »
τό 1894.

(Γ. Κ.) Γιαννάκης Κηναλής, » 
τό 1900. ;·

» »

» 50

» 70

» 50

» 50

(X. Τ.) Χρίστος Τσακήρκαλφας, όλίγ. έγγράμματος » 
τό 1900.

(X. X.) Χουρμούζης Χουρμουζιάδης ’ » »

» » 50

» »  46
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— Φέρτε γοΟλχ τς γέρ πγ εΐναι για σφάξμο νά τσέ βάνω φυ
λακή μιαν εβδομάδα, κι άπέκιο.νά τσέ σφάξω, έδώ δροστά σας.

Γουλί οί νιοί έφεραν τς δσδάδες τς, μό.νε ένας έκρυψε τό δκό τ.
— Τώρα λέει ό βασιλές θέλω νά μέ κάμτε αύριο ώς τό βράδ 

δέκα μέτρα άλυσίδα άπό άμμο.
Πήγαν οί νιοί σ’λογίσκαν, δέ δόρσαν νά κάμνε τίποτα. Σαν 

είδ ό κρυμμένος ό γέρος τ μεγάλχ σ’λλογή πγ είχε ό γιός τ, τόνε ρώτ- 
σε τί παθαίνχ, κι έκεΐνος τόν είπε τν άλήθεια.

— Κάνε καί μή σταναχωριέστε, λέει, μόνε πάν-τε καί πέστε τό 
βασιλέ νά σάς δώκχ ένα δείγμα καί νά τνε κάμ-τε τίπκ-η σάν έκεΐνο.

Τό λέει αυτός τς άρκαάάσδοι τ, παγάίν-νε γοϋλχ στό βασιλέ καί 
τό λένε.

—Ποιος σάς έδωκε αύτήνχ τν όρμήνια ; λέει ό βασιλές, νά τόνε 
κάμω άρχηγό σας.

Σάν έδξανε ποιος ήάανε, στέλνει μάνε μάνέ ό βασιλές στό σπίτ 
τ, σκαλίζνε καί βρήσκνε τό δάδά τ, τόνε πέρν-νε καί τόνε φέρν-νε.

— Κατάλαβατε τώρα λέει ό βασιλές π άκόμα χρειάζάαι οί γέρ
στό g-όσμο καί γιαυτό τσέ βαστάει ό θεγός ; ”Ad άνοίξτε τ φυ
λακή, καί πάρτε καθανείς τόν δάδά τ, καί μή θέλτε νά φανήτε 
γνωστκότερ άπ τό θεγό. * (Γ . Κ.)

(Π. Μ.) Πολύδωρος Μπόϊτσογλου, άγράμματος νϋν κατοικεί είς Παλαίφυτον 
Γιαννιτσών έκ Πετροχωρίου Μετρών ετών 75 τό 1934.

(Α. Μ.) Άναστάσης Μουχλιάρης, άγράμματος, νυν κατοικεί είς Παλαίφυτον 
Γιαννιτσών έκ Πετροχωρίου Μετρών, έτών 57 τό 1937.

(A. X.) Άλέκος Χουρμουζιάδης, εγγράμματος, νυν κατοικεί είς Παλαίφυτον 
Γιαννιτσών, έκ Πετροχωρίου Μετρών, έτών 56 τό 1936.

(Α. Μ.) Άρσένης Μυστακίδης, όλίγον έγγράμματος, νυν· κατοικεί είς Παλαίφυ
τον Γιαννιτσών έκ Πετροχωρίου Μετρών, έτών 76 τό 1934.

(Μ. Φ.) Μηνάς Φωτόπουλος, όλίγον έγγράμματος, νυν κατοικεί είς Παλαίφυ
τον Γιαννιτσών, έκ Πετροχωρίου Μετρών, έτών 52 τό 1934.

(Μ. I.) Μαρία Μωαννίδου, άγράμματος, 'Άγιος Πέτρος, Γουμενίτσης, έξ Έλ- 
βασανίου Μετρών, έτών 87 τό 1937.

(Λ. Β.) Λάμπρος Βουτσάς, έκ Πετροχωρίου, Μετρών, κάτοικος Κοιμήσεως Σιν- 
τικής, έγγράμιιατος,-έτών 75. τό 1937.

(Ε. X.) Ελένη Χουρμουζιάδου, έγγράμματος, έκ Πετροχωρίου, θ)νίκη, έτών 60, 
τό 1937.

(Δ. Κ.) Δημήτριος Κανελλάκης, » » Λαγκαδάς, » 45,
. . τό 1937.
(A. Κ.) Άρχοντού Κανελλάκη. άγράμματος έκ Μετρών, » ' .» 80,

τό 1937.
(Β. I.) Βαγγέλης Ίακωβίδης. έκ Μεγάλου Τσέκμετζέ. όλίγον έγγράμματος, νυν 

κάτοικος Άθύρων Γουμενίτσης, έτών 73, τό 1937.
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Β'.Ή Πόλη και ή ‘ Αγια 2©φιά.

3 ' Π χέρα, τς δικαιοσύνης.
Ό αύτοκράτορας Λέων ό Σοφός, έκαμε μια χέρα χρυσή πού 

έκρινε γοΰλο δίκαια. Μιά βολά ένας 'Οβριός χρούσταγε 40 φλουριά 
καί δέ da πλέρωνε. Πήγανε να κριθοϋνε στή χέρα τς δικαιοσύνις. 
Αυτός ό κατεργάρς έπιασε κι έβανε τα φλουριά μέσα σ’ ένα δαστού- 
νι κι δάε θά λά σταθή άπ κάτ στ χέρα νά τόνε κρίνι, έδνε πρώτα 
τό δαστούνι στο Χστιανό νά τό βαστάη καί ή Χέρα στέκάαν άψλά 
κι έλεγε έχΐ δίκιο. ’Έδαινε ϋσταρα ό άλλος χωρίς δαστούνι πάλε 
έλεγχ αυτός έχι δίκιο. Σά δέ δόρσε νά τσέ κάμ νά καταλάβνε τσα- 
κίσκί <5rγγ τό κακό τς καί γένχκε κομμάτια. (Κ . I.)

4. ' II agελοκομμένΐ λειτουργία.
Τόοαιρό τού πάρτκε ή Πάλι ό παπάς διάβαζε μέσ στν Άγιά 

Σόφιά τ λειτουργία."Ηρτανε οί Τούρκι άγριεμένι με τό Σουλτάν Με- 
μέτ καί χύθκανε μέσ στν εκκλησία κι άρκεψανε νά σφάζνε τό goapo. 
Τότε κατέβκι ένας άγγελος Κυρίου, έκλεισε τ ιερού τ δόρτα, καί 
πήρε τό δαπά μέ τ ’ άγια μυστήρια καί τόν έκαμε χαμίνι. "Οάε θά 
ξαναπαρτή ή Πόλχ άπό τς Χριστιανοί, τότες θά ξαναβγή κι ό παπάς 
έκεΐνος ν’ άποσώσ τ λειτουργία τ. (Κ. I.)

5. *7Τ βούλα τ Σουλτάν Μεμέτ.
"Οάε δήκε ό Σουλτάν Μεμέτς μέσ τν 'Αγια Σόφιά, μέ τ’ άλογο τ 

πατώάας άπάν στς σκοτωμένχ άπλωσε τό χέρ τ πγ ήάανε μέσ στά 
γαίματα καί βάρσε μιά πάτσα στο στύλο. 'Ως τά τώρα φαίνεται 
τό χέρ τ έκεΐ, καί δείχνει τί πολύς κόσμος ήάανε σφαγμένος, γιά 
νά τσέ πατή καί νά φτάξ τόσ άψλά. "Υσταρα τό πήραν έκεΐνο κι 
έκαμαν τό άουρά τς πού μοιάζ σά μυΐγα. (Κ I.)

6. Τό πέταλο τ άλογου τ Κωνσταάίν τ Πα λαιολύγ.
Μπαίνοάα μέσα στο κάστρο τς Πόλ’ς, άπ τό Γεάίκουλε, γλέψ 

δεξιά μεριά άπάστό £ουλά, ίσαμε δυο δόγια άψλά, τό σ’μάδ άπ τό 
πέταλο Κωστατίν τ Παλαιολόγ. {Κ I .)

7. Οι σταυροί τς ‘Αγιά Σόφιάς.
Κοάά στο κουδέ τς 'Αγιά Σόφιάς, άπ τ άπόξω μέρος, είναι πολ

λοί άσπροι σταυροί. Πολλές βολές πολέμσανε οι Τουρκι νά τς άφα- 
νίσ’νε καί τσέ χάλασανε μά πάλε ξαναγένικανε. (Κ. I.)
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8. *Ή κράνοιχτ πόρτα.
Μέσ στν Άγιά Σόφιά, ζερβιά μεριά άπ τό ιερό, εΐναι μιά πόρτα 

μέ τζάμ π στέκεται κράνοιχτ, άπ τήνι μέρα π πάρτκε ή Πόλι άπ 
τς ΊΓουρκι. Κανείς δέ bop νά τνε ^λείσ, νε νά τν άνοίξ, γιατί είν 
άπό ΘεοΓ). Μόνε δάε θά ξαναπάρμε τ Πόλ, τότες θά κατεβή ό άγγε
λος νά τν άνοίξ, καί θάν έρτ ό παπάς π άφκε μσή τ λειτουργία τ, 
νά τν άποσώσ. (Κ · I.)

9, *Η Άγια Τράπεζα τς Άγια Σόφιάς.
"Οάε πήραν οί Τουρκι τ Πόλι, οί Op0gi έκλεψανε τν Άγιά Τρά

πεζα, τν έβανανε σ ένα καράβ γιά νά τνε φευγατίσ-νε. Μέσ στό 
Μαρμαρά σκώθκε μεγάλχ φουρτούνα κι έπεσε ή 'Αγία Τράπεζα 
μέσ στ θάλασσα. Εκείνο τό μέρος ώς τά τώρα είναι γιομάτο άγιο- 
μύρος καί μοσκοβολάει όλόϋρα. (Κ. I.)

10.'Τά υπόγεια τς Πόλις

’Από τν Άγιά Βλαχέρα τς Πόλις ίσαμε ινΆ γιά  Σόφιά εΐναι με
γάλος φαρδύς δρόμος, μέσ στ γής. Στό Ζιντάν Καπού σ ένα μα
γαζί είχαμε ύτίόγειο κι έβαζαμε βαρέλια, κι έκεΐνο ήάανε άπό κεί- 
νονα τό δρόμο. Μιά βολά πήγα μέ τό φανάρ κάδοσο μέσα, ϋσταρα 
άγριεύκα καί γύρσα πίσω. (Κ. I.)

11. "Ode Όά πάρτη ή Πόλι.

"Οάε θά παρτή ή Πόλι, θά παρτή καί τό γαΐμα πό χισανε οί 
ΤοΟρκι πίσω. Τέτοιος κ-ηράισμός θά γένι π θά πλέξ τό μουσκάρ 
στό γαΐμα. {Κ. I )

12. Ή ΚόκκινΙ η μλιά. ■
Οί ΤοΟρκ' άπ τ gOKKivi τή μλιά ήρτανε καί πήρανε τά μέρια 

μας, καί πάλε στ Κόκκινι τή μλιά θά gpεμστΌOvε νά πάνε, μόνε 
πλερωθοΟνε οί άμαρτίες μας κι άναστθή ό βασιλές μας. (Α. X  )

13. Ό Τε^ελχανάς. ■
Στά παλιά τά χρόνια, ό Σουλτάνος είχε στ Πόλι ένα τεδελ- 

χανά γιά νά ζοΰν έκεΐ γουλί οί άκαμάτδοι. Μιά μέρα έτς τόν ήρτε 
νά γένι τεπτίλι καί νά πά νά διή τί κάμν-νε οί τεδέλχδοι. "Υσταρα 
έδωκε διάτα νά κορώσ-νε τό τεδελχανά. Γουλί οί τεδέλιδοι, όάν· ε ί
δανε π θά καγουνε. πήρανε δρόμο κι έφγανε. Άπόμκανε μόνε δυό. 
Σά δήρε νά φλogapίζ τό άβάρ άάίκρυ στά γιατάκια τς, λέει ό ένας:
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—"Ερχεσαι νά φύγμε νά μή ^αγοΟμε σά τά.ποάίκια ;
— 1χ δλαν1), καί δέ βαρέθκες π τό είπες ; άπλογήθκι ό αλλος( 

καί κουκλώθκι άπάν άπ τό κεφάλι γιά νά μή γλέπ τ φωτιά.
Ό  άλλος δέ βάσταξ ή καρδιά τ σκώθκε κι έφγε. Μόνε ό κου- 

κλωμένος κάηκε. Ό  Σουλτάνος είχε βάνι στρατό λόϋρα 2) καί τσέ 
μάζωξέ γουλί. Σά τζέ μέτρησε λέει :

— Άπ τς έκατό πό τρωγαν έδώ μέσα, οί ένενήάα έννιά χαράμ
τό τρωγαν τό ψωμί. "Ενας μόνε ήάανε σωστός τεδέλις κι έκεΐνος 
κάηκε. {X. X.)

14. 'Ο Άράψ.
Τά παλιά τά χρόνια, λένε πώς διίας πάγαινανε οί Ρωμνη'οί 

άπ τά χωριά στ Πόλι, δλω δροστά τσέ γιοκλάά-ζανε άπάν τς, κότζα- 
μαν Άράπδες, κι ϋσταρα τς άφνανε νά περάσ-νε άπό τς πορτάρες, 
στς Εφτά κουλάδες. Κι άμα είχανε μαζί τς γυναίκες, άφορμές θά 
τσέ σκαλίξνε, τς έπερνανε μέσα καί τσέ φίλιγανε κιόλας, κι άπό 
καμιά βολά τς έκαμνανε κι αχρεία. Άπό τότες άπόμκε ό λόγος καί 
τόνε λένε δάας γιρίζ κανείς άπ τ Πόλι ώς τά τώρα : «Σέ φίλισ ό 
Άράψ ;» ’ (Κ. /.)

Γ ' Χώρδς τβπ©ι.
15. ΟΙ Όελιόνες.

‘Ένα gaipo οί Όελιόνες ήάανανε κοάά στ θάλασσα Έκείν τά 
χρόνια τς χαζνέδες τσέ κβάνιγανε μέ τά μλάρια άπό γούλι τ Ρού- 
μελι καί τσέ πάγαινανε στ Πόλχ. ΟΙ Δελιονίτ παραφύλαγανε, ξέκο- 
φταν άπό κανά μλάρ, σκοτώνανε τ άσκέρ καί έπερνανε τά φλουριά. 
Τόκαμαν μια δυό, στσί τρεις τσέ παράδωκαν πάλε δυό Δελιονίτ καί 
τς έπιασανε. Ό  Σουλτάνος διέταξε καί χάλασανε τό χωριό καί τς 
έστλανε γουλί έξορία στό Όελίονους, κοάά στ Μαυροθάλασσα. Μό
νε τσί δυό προδότ τς άφκε νά κάμνε σπίτια μέσα στο Όελιονίτκο. 
τό μρά, άμά μακρυά πολύ άπ’ τό δρόμο, έκεΐ π τς έφταξαμε καί έμεις 
τς Όελιόνες. Σά κρύωσαν τά πράματα κ ϋσταρα, οί Όελιονίτ πάλ 
άπό ένας ένας γύρσανε στό χωριό τς. Οί ΤοΟρκι τό είπανε τό χωριό 
τς Σουρ^ιούν, άμά έκεΐνχ πάλι τό λεγαν ρωμαϊκα Όελιόνες. (Φ. I.)

16. cΗ Καλλικράτεια.
Τά παλιά τά χρόνια ένα καράβ πάγαινε στ Πάλι καί στό δρόμο 

τό πιασε κακοκαιριά καί θαλά τό ρίξ δξω στό Μεγάλο Τσεκμετζέ. 
Φώναξε τότες ό καραβοκύρς τό άιμονιέρ «Καλά κράτειε» κι έτς

1) Φράσις Τουρκ. Καημένε I—2) Τριγύρω.
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δόρεσαν και βγήκανε γεροί παραπέρα. Έκεΐ έκαμαν χωριό καί τό 
είπανε Καλλικράτεια. {Αν. X.)

17. Τς Καρναςό μνλος.
Τς Καρυάςό μύλος, μέ καιρό ήάανε ρωμαϊκός. Οί ΤοΟρκιπολύ 

ήθελαν τό μυλωνά νά τόνε τουρκέψνε. Σκώνται μιά μέρα οί μεγάλχ τς 
καί παγαίν-νε στο μύλο καί τόνε φοβερίζνε π θά σφάξνε γούλχ τσί 
Χστιανοί καί τον άvαgάζvε νά πή «Χάκ diνί καδούλ έττίμ». Τον 
έβαναν άπάν στ' άλογο τονέ στολίσανε καί τόνε πάγαιναν νά τόνε 
σουνετέψνε. Περνώάας άπ’ τό σπίτ τ, βγαίνι ή γιναίκα τ άπό τό πα- 
ραθύρ καί τόνε ξεφωνίζ : «Τί είν’ αυτό πόκαμες άάρα». «Πάλε, λέει 
μαζί θά ήμαστε γιναίκα. Μη σταναχωρϊέσαι». "Υσταρ άρκεψαν νά 
βιάζνε τή γιναίκα νά τουρκέψ. Βαρέθκε πιά άπό τς φοβέρες, σκώ- 
νεται παγαίνι στο ν-νό τς καί ρωτάει. «Τί νά κάμω νά γλιτώσω ,·» 
«Πάνε-λέει στό Κονάκι καί πρί νά δής μέσα, βγάν τ δεντόφλα σ, 
φτύσ’ άπ’ κάτ, ξαναφόρεστνα, καί τόμ δΡ)ς μέσα άνοι τά στήθια σ νά 
φαίνται καί ρίξ τό φακιόλι σ. Πήγε κι έκαμε καπώς τν όρμήνεψε. 
«Αύτήνχ ε’ίπανε δέ είνε γιά μάς» καί τν άφκανε. Ό Μπεχτσέτς πόχι 
τώρα τς Καρυας τό μύλο, είνε άπό κεΐν τό σόϊ. (A. Κ.)

IS. CH πλάκα τ τσεα-μέ.
Στ Μεγάλι τ γούρνα τ. τσεσ-μέ, ήάανε μιά πέτρα πράσινι μέ χσά 

γράμματα έρκάανε οί ΤοΟρκι τν έγλεπανε κι άνέβαινανε άπά στη 
δλάκα τς Μεσιάς τς γούρνας, κι έκαμνανε τό ναμάζ τς, άάίκρυ στσί 
γτναίκες πόπλαινανε. Πιάν-νε καί οί χωριανοί τνέ βγάζνε μιά 
βραδιά καί τν έκρυψανε στν έκκλησιά. 3Από τότες κόπκανε τά να- 
μάζια. ( Αρ. Μ.)

Δ ' Βουλιαγμένοι τόποι καί πολιτείες.·

19. 'Ο Μκρός Τσεκμετζές.
Στό Μκρό τό Τσζεκμετζέ ήάανε μεγάλ’ πολιτεία καί τώρα βού- 

λιαξε. Μόνε περάης τό γιοφύρ, ζερβιά μεριά εΐνε χάνια. Πίσ άπό 
ένα ξλένιο χάνι ώς εκατό μέτρα κοάά στό gιόλχ πήγαμε στ1 άγιασμα 
τ "Αη Χαραλ’άμπ. Κατέβκαμε τρία σκαλοπάτια δήκαμε σέ δυο κεμέ
ρια μέ τούβλα καμωμένα, άμά δέ δορσαμε νά πάμε άλλο γιατί ήάα-' 
νε μέσα γιομάτα νερό άπό τ θάλασσα.Γύρω γύρω στό g-ιόλι φαίνται 
τά κεραμδοκόμματα. Καί κεΐνι π παγαίν-νε ν άδλαάίσ-νε πάπιες τό 
χίμώνα μέ τ βάρκα, δάε είναι καλός καιρός, γλέπνε στό δάτο τά 
βουλιαγμένα σπίτια. χ.)

Κ. Χουρμουζιάδου
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Ε' "Ελληνες, ανδρειωμένοι, Γίγαντες.

20. Το μνήμα τον "Ελληνα.
Στς Πόλις τα Μπογάζ, άπ’ τς ’Ανατολής τό μέρος, κοάά στο 

Μπέικος, άπάν σ’ ένα άεπέ ειν ένας τεκές μ’ ένα άερβίς. ’Έχι κι’ ένα 
περβόλι καί μέσα γλέψ ένα μνήμα στρωμένο μέ πλάκες, ίσα με τέσ
σερα μέτρα μακρύ. ΕΙνε τό μνήμα τού "Ελληνα. Τέτοια μεγάλα μνή
ματα μέ κόκκαλα θεριοκαμένα, ηϋρανε καί δάας έσκαψαν στν "Αγια 
Γαλατιανή για νά βρούνε γρόσια. (φ. 1.)

ΣΤ' ’Αρχαία κτίρια και μάρμαρα,
21. 'Η Όλορτ ή πέτρα.

Παγαίνόάα στς Μέτρες, άπ’ τό δρόμο τς Παναγιάς, κατά τό 
Αλόασάνι μεριά, κοόά στά Οιόλια, είνε ή Όλόρτ ή Πέτρα καί πα. 
ρακάτ’ ένα πετροβολιό. Έδώ λένε πάλαιψ’ ένας καλόγερος μ’ ένα 
ϋούρκο καί σκοτώθκανε καί οί δυό. Τό ϋουρκο τον έθαψαν έδώ 
πγ είνε ή Όλόρτ ή Πέτρα, καί τό «αλόγερο έκεΐ πγ είνε τό πετροβο
λιό ’Ίσαμε τά τώρα, δποιος Τούρκος περάσ’ άπό κεΐ, θά πάρ νά ρίξ 
καί μια πέτρα στο πετροβολιό. (A. X .) ‘

22. Το Τοεκμετζελιώτκο τό γιοφνρ.

Τό Τοεκμετζελιώτκο τό γιοφόρ τό καμ ένας παπάς. Δέ ξέρω τί 
έκαμε καί θάλα τόνε κρεμάσ-νε. Γύρεψ άπ’ τό βασιλέ νά τόνε χαρίσ 
τή ζωή τ καί νά κάμ έκεΐνο τό γιοψύρ. Καί τό άαλιάνι έκεΐνος τό 
κάμε, για νά μή δάρ τό νερό τό γιοφόρ. "Υσταρα τό ζάπωσαν οί 
Τοΰρκι. Άμά στά υστερνά χρεώθκανε κι έκεΐνι καί τό ένα μερίδιο 
τό πούλισανε στό Χατζή Μαρδυρός τόν Άρμένι. (Β. I.)

Ζ' Ό  Χριστός κ«1 τά πάθη του.
23. Τό γαδονρ κΤ δ Χατός. .. ,.

Ό  Χστός άνέβκε στό γαδούρ κρασμένος καί πήγε στ Ιερουσα
λήμ νά τόνε σταυρώσ-νε. Άπό τότε εύλόησε τό γαδούρ νά έχι ύπο- 
μονή καί τό μαύρο σταυρό στ ράχι άπ τό σβέρκο ώς τν ούρά τ κι 
άπ τή δεξιά τή δλάτ ’ίσαμε τ ζερβιά. 1 (Κ. Τ.)

24. ΟΙ Κατοβέλχ. ' ■ .  '
Ό κατσίβελος έκαμε τά καρφιά π κάρφωσανε τό Χστό οί Όβρι- 

γοί, άπά στό σταυρό. Τόνε παpάgΊλαvε νά κάμ τρία, κι έκεΐνος άπό
21
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δχθρητα έκαμε πέάε. Γιαταύτό έχχ όργή άπάν τ, καί δέ bop ν ά ιο · 
χτήσ σπίτ ν άπα^ιάσ. · · (iT. y.)

Η' "Α γιο ι.
25. 'Ο 'Αη Λάζαρος

Ό Άη Λάζαρος, σάν άναστήθκε κι ϋσταρα δέ γέλαγε τ άχείλι τ. 
Μόνε μια μέρα σάν είδε μιά γριά νά κλέφτ ένα κμάρ, γέλασε καί 
γ είπε: «Τό χώμα κλέφτ τό χώμα». (Ε  X.)

26. Συμεών 6 Στνλίτς.
'Όάε παρουσιάσκε στ Σύνοδο ό ’Άρειος καί δέ δαραδέχόανε τν 

'Αγια Τριάδα γιατί έλεγε «Πώς τρία πρόσωπα είνε ένα;» σκώθκε 
ό " Αγιος Συμεώνχς μ ένα τούβλο στο χέρ, καί γ ε ΐπ ε : «Κι’ αύτό ένα 
είνε, άμα είνε τρία». Έκεΐ π τό λεγε βγήκε μιά φλόγ άπ’ τό τούβλο 
σά πάν, χύθκε τό νερό σά κάτ, καί μέσ στ φούχτα τ άπόμκε μόνε 
τό χώμα.. (Κ. /.)

27. 'Η Παναγία και οϊ Τσέτες.
'Όάε βγήκανε στο Βαλκανικό τό δόλεμο οί τσέτες στο Κονομιό 

κι’ έσφαξαν τό £’όσμο, ένα άλλο ταδούρ τράβξε μέ τς βάρκες νά 
βγή στς Πουβάτες. ’Έγλεπαν δροστά τς ένα δαΐρ, καί μιά γιναΐκα π τς 
έλεγε νά τραβχτοΟνε πίσω. Άνα^άσκανε νά πά νά βγούνε κι έκεΐνι 
στο Κονομιό, καί νά ρτνε πεζή. "Οσο νά ρτνε, πρόφταξε διαταγή νά 
μή σφάξνε καί γλιτώσαμε. 'Ύσταρα σάν ήρτανε στν έκκλησιά καί 
είδανε τν άεικόνα τς Παναγίας, μας έλεγαν πολύ έμοιαζε μέ τή γι- 
ναίκα π τς έκαμνε νόημα νά τραβχτοΟνε πίσω ’Από κεΐ κατάλα- 
βαμε ποιος μάς γλίτωσε. (Λ. X.)

28. Το Περιστέρ τς Παναγίας.
Μιά βολά άροώστσα πολύ βαριά. Μ έβαναν ένα μαξλάρ κοάά 

στο παραθύρ άπά στο σιάίρ. Τρία μερόνυχτα ήμνα άλαλος κι άφα- 
νος. ’’Ήρτα τ πεθαμοΟ. Αύγίτσα, θαρρώ τό γλέπ άκόμα, κατέβκι ένα 
άσπρο περιστέρ καί τσίδσε τ κούτρα μ. Τρεις κόδ γαΐμα έσταξε κι 
άνχξα τα μάτια μ.

—Δόξα σοι Παναγία μ, είπα καί γύρσα στό καλό.
Κι άκόμ μιά βολά τό ίδιο γένχκε μέ τό γισ μ, π πλευριτώθκε 

καί τον άπόφάσ'σανε οί γιατροί, Τόνε φύλαγαμε νά τελειώσ’ κι άνα- 
ψαμε τς Παναγίας τ καάήλα. Πάλε κατέβκε τό περιστέρ καί τόνε 
γλίτωσε. Άπά στό μαξλάρ τ είδαμε τρεις κόδ γαΐμα. (X . Τ.)
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θ ' Εκκλησίαν
2 9 /Π 'Αγία Βλάχέρνα.

Του Dpagoyia ή γχναίκα νυπνιάσκε τν Άγιά Βλσχέρσ καί τόγ 
είπε καί πήγανε κι εσκαψανε παρακάτ μεριά άπ τό πσρακλής τς 
'Αγια Βλαχέρας. Ηϋρανε κάτ μαρμαρένχ στύλχ, πλάκες κι ένα δίσκο 
με συρταράκχ. Τόνε πήρε ό Δεσπότς για νά τόνε δείξ κι άπόμκε. 
Έκείνχ έλεγε νά σκάψνε κι άλλο καί θά βγή άγιασμα, άμά δέ dv 
άκσανε. {Λ. Β.)

Γ Ουρανός τ ’ άστρα καί ή γη.
30. 'Ο Θεγός.

Στά παλιά τά χρόνια ό θεγός ήάανε χαμλά καί τον άγλυφαν τά 
βόδια. 'Ύσταρα, μιά γχναίκα ξαφούρνιζε καί λέρωσε τό παιδί τς. 
Άόίς νά τό σκουπίσ μέ τό κωλόπανο τ, κόφτ ένα κομμά φλαγούνα 
καί τό σκουπίζ Άπό τότες ό θεγός τόνε σχάθκε τό goopo κι έφγε 
άψλά. (Δ. Α.)

31. Το πρόσωπο τ φε£αριον.
Ό  Κάϊνχς πού σκότωσε τον άδρεφό τ, άναθεματίσκχ άπ’ τό θεγό 

νά γχρίζ μόν καί μοναχός τ άπά στό φεgάp. 'Άμα κχτάξης καλά, θά 
τόνε διής μέ τ καόούρα νά πορπατή. (Κ. Τ.)

32. Τό αρμεμο. τ Φε^αριον.
Οί μάγχσσες κατεβάζνε τό C^g0p άπά στ Μάη τό δαΐρ καί τ 

άρμέγνε τν ώρα πού βγαίνχ. Μέ τό γάλα τ κάμνε τά μάγια τς.
(Κ .Τ.)

33. Οι σεισμοί.
Τ γής τνε βαστάει μιά μεγάλχ άχέλώνα στ ράχχ τς. 'Άμα κνηθή 

ή άχελώνα, γένεται σεισμός. (Γ. Ε.)

34. Ή  δόξα.
Ή δόξα κατεβαίνχ στ θάλασσα νά πιή νερό. Εκείνχ τν ώρα σά 

δορέσ ένα παιδί καί περάσ’ άπ κάτ τς, σάνχ είνε κορίτς θά γένχ 
άγόρ, καί σανχ είνε άγόρ θά γένχ κορίτς. (Κ. Τ.)

35 Γιατί πέφνε τ άστρα.
Κάθε βολά π γενιέται ένα παιδί, βγαίνχ κι ένα καινούργιο άστρο, 

στόν ούρανό.'Όάε γλέι.ΐ' νά πέφνε.τ άστρα, εΐνε οί ψυχές άπ τς άθρώπ 
πού πεθαίν-νε. (Κ . Τ.)



Β Α' Οι καιροί.
3 6 .  Γ ια τ ί  σ τρά ψ τ κα ι bovbviC-

"ΟΛε στράψτ καί δουδνίζ, είνε ό Άηλιάς πού πλαλεΐ στον ου
ρανό μέ τά φλογερά τ άλογα τ.

ΙΒΜ αρμαρώματα.
3 7 . 0 1  γλ ίο τρ ες .

’Όξω μέρια άπ τό χωριό μας, στς Πέτρες, είνε τρεις γλίοτρες, ή 
Μκρή, ή Μεγάλι κι ό Μήτρος, "Όποιος γλιστρήξ άπ τό Μητρο, γένε- 
ται Μητρος κι έκεΐνος. (Κ. Τ.)

3 8 . I I  Π έτρ α  τ Γ α ρ δ ά .

Ή Ζλόπετρα τ Γαρδά; είνε οξω άπ τό χωριό. ’Έβαζαν τά μκρά 
τά παιδιά μέσα σε μιά βρανιά καί τό περνάγαν άπό τ δέτρα. "Ένας 
έχωνε τν άκρη τσή βρανιάς στη άρύπα κι ό άλλος άπ άόίκρυ τνε τρά
βαγε. Πολλοί πέρναγαν γιά νά γιάν-νε. καί γιάνισκαν. Μεγάλι δέ 
δολυπέρναγαν, κι άμα σφίκόανε, έταζαν λάδ, γιά κερί, καί τότες τς 
άφνε καί πέρναγαν. (Κ. Τ.)

3 9 . cΗ  ά ρκο νδόπ ετρα .

Άπάν’ άπ τά Κουμσάλια τ άδέλια, στ «ορφή τ baipioO, είνε μιά 
μεγάλι πέτρα. Αύτήνι είνε ή πεθερά πού σκέτζευε τ νύψ, καί τνε κα- 
ταρίσκε νά γένι άρκούδα καί γένικε άρκουδόπετρα. (Κ . Τ .)

4 0 . Τ σ ή  ά ροπ ής ιό  λονλονδ.

Tofj άροπής τό λουλούδ ί|<:1ανε άσπρο καί μέσα είχε στ μέσ κόκ
κινο. Άμά ϋσταρα ·σά ξεδιαάράπκε πιά ό κόσμος χάθκε τό κόκκινο 
τ άπό μέσα καί στά δκά μας τά χρόνια ήάανε μόνε άσπρο. Οι Τουρ- 
κί τό Λένε άρήνοτου. . (Ε .Χ .)
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41. ' II σκιά-
"Όάε στράψτ καί δουδνίζ μόνε στη σκιά άπ κάτ νά πας, 

έχις φόβο νά σέ κάψ άστροπελέκχ γιατί τν άνέβκι ό Χστός.
‘ · - · {Ε. X.)

42. eII καρνδιά.

δέν

’Απ’ κάτ σέ καρυδιά νά μή goi^Ofjq, γιατί έχι πολύ βαρύ ήσκιο 
κι άβόλετο είνε νά μήν άρωστήης.
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'Όποιος σπείρ κάρυά καλό δέ γλέπ. Για δέ θά προφτάξ νά φάγχ 
τά καρύδια τς, γιά άμα χοάραίνχ ή κάρυά ίσαμε τό λαιμό τ, θά 
πάθ ένα τι καί-θά πεθάνχ. (Ε . X .)

43. Τς Παναγίας τά όάκρνα.

Όάας είδε ή Παναγία τό Χστό σταυρωμένο, έκλαψε, κι άπ τά 
δάκρυα τς φύτρωσ ένα λουλούδ. Ό  σπόρος τ είνε σταχτής, ίσαμε 
ροβύθ. Τον έχνε στ "Αγιον ’Όρος καί τότε κάμν-νε κοδολόχια.

(Ε .Χ .)

44. Τό λίνάρ.

Τό λχνάρ ήάανε ένα καλούτσκο παιδάκι άμά πολύ άσίγχστο. Τς 
μάνας τ ή ψχή έβγαινε δλχ μέρα νά τό φωνάζ, νά τ όρμηνέβ καί νά 
τό παρακαλεΐ νά κάτς καλά, καί νά τν άφήκχ νά ξεζαλιστή κομμα
τάκι τό κεφάλι τς. Μιά μέρα τν έφερε πιά ϊσαμ έδώ, καί τό καταρίσκεί

—’Έτς πού ξεσήκωσες τ φαρδιά μ, νά σέ ξεσκώσ ό θεγός άπ τό 
οόσμο, νά μή σέ γλέπνε τά μάτια μ. Νά σέ κάμ λουλούδ, νά βουβαθή 
τό στόμα σ, νά μή σ άκούγω. "Οπως μέ ξέρανες τό λάpαgα μ νά σέ 
φωνάζω, έτς νά ξεραίνεσαι στο ποδάρ. "Οπως ξερρίζωσες τά μαλλιά 
μ, έτς νά σέ ξερρζών-νε "Οπως βτήχτκα μέσ στόν ‘ιδρό νά σέ κυνχ- 
γάγω, έτς νά σέ βτάνε μέσ στό νερό. "Οπως βαροΟνε τά μελΐ£ΐα μ 
άπ τό κομμό μ, έτς νά σέ βαρούνε καί να σέ μέλ^άνε. "Οπως μάλ
λιασε καί στούπιασε ή γλώσσα μ νά σέ λέγω έτς νά στουπιάης καί 
νά γένχς κλωστές κλωστές.

Μόνε τόγ είπε καί γένχκε. Γιατί τς μανας καί ή εύκή πιάνχ 
ή κατάρα πιάνχ. Άπό τότες τό λχνάρ τό βγάζν άπ τό χωράφ καί τό 
βαροΟνε, τό βγάζν άπ τό νερό καί τό βαρούνε, τό μελχ^άνε καί τό 
βαροΟνε, τό λαναρίζνε καί τό βαρούνε, ώς π νά γενχ στουπί, καπώς 
τό )<αταρίσκε ή μάνα τ. (Κ. Τ.)

ΙΔ  . Ζώα.

45. Ή νίφίτοα
'Η νχφίτσα πολύ ζλέβ τς νύφες. Δέ £αμ νά τνε δράης γιατί 

πεισμώνεται καί τρώει τά ρούχα σ καί τά κλωκοπούλια σ.
(Κ. Τ.)

46. "Η νυχτερίδα.

Ή νυχτερίδα ήάανε ποάίκχ. "Υστερα σάν έφαγε μιά βολά γύ-
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ψωμά, άπό τότες έβγανε φτερά και πετάει. (Κ. Τ.)

47. 'Η  δεκοχτούρα.

Ή δεκοχτούρα ήάανε προγονή, καί ή μητρυιά τς όάϊμα τνε τρώγ- 
άανε. Μιά μέρα ζύμωσε, έπλασε 18 ψωμιά κάί τά φούρνισε "Ock τά 
φερ άπ τό φούρνο τά μέτρησ ή μητρυιά τς, λέει.

—Τί τό καμες, μαρή τάλλο τό ψωμί; Δεκαεννιά ψωμιά έπλασες.
—Ποιο ψωμί, λέει έκείνχ. Δεκαοχτώ ψωμιά έπλασα, καί γούλα 

τά φερα.
.—Γιά, νά φέρς τό ψωμί, γιά, θά στό βγάνω άπό τ μύτ σ.
—Μαθές δεκαοχτώ ήάανε τά ψωμιά. Πού νά βρω άλλο ψωμί νά 

σέ φέρω, έλεγι έκείνχ κι έκλαιγε.
Ή μητρυιά πάλε κείνο πγ ήξεργε. Τόσο τνε παίδεψε, πού παρα- 

κάλεσε τό θεγό νά τνε κάμ πλί νά πετάξ, νά γλιτώσ άπ τά χέρια τς. 
'Ο θεγός τνε λχπήθκε καί τν έκαμε πλί, κι ως τά τώρα γ ΐ ρίζ καί 
φωνάζ «Δεκοχτώ, δεκοχτώ». (Ε . X.)

48. Ό σκατζόχερος, δ ρόγας, η .κουκβάγια, ?; άχελώνα και ή μέλισσα.

Αύτά τά πέάε ηάανε άδρέφια. Μιά βολά άρρώστσε ή μάνα τς 
κι έστλε καί τά φώναξε νά τά δώκι τν εύκή τς, καί νά κλείσ-νε 
τά μάτια τς.

;—Τώρα φράζω τό δαχτσέ μ, είπ’ ό σκατζόχερος. Νά σώσω τή 
δλειά μ κι ϋσταρα έρκμαι. *

—Τσαλιά νά φυτρώσ-νε στό κορμί τ, καί μαύτά νά ζή, είπε ή 
μάνα τ. -·

— Τώρα μαζώνώ τό μαλλί, είπ ή κουκβάγια. Νά σώσω τό 
κβάριμ κι έρκμαι.

—Νά χάσ τά κβάρια τς καί ποτές νά μη τά βρίσκι είπε ή μά
να τς.

—Βιάζμε νά πλέξω τό πλεμάτι μ, εΐπε ό ρόγος. Νά τό σώσω κι 
έρκμαι.

— Νά πλέχι καί νά βιάζεται κι άποσωμό νά μην έχι, είπ ή μά
να τ.

—^Τώρα πλένω δυο ρχάκια μ νά τ άποσώσω κι έρκμαι είπε ή 
άχελώνα.

—Μέ τή σκαφίδα στ ράχι νά γΐρίζ κι άποσωμό νά μήν έχι είπε 
ή μάνα τς.

—Ζύμωνα μανάκα μ, καί μόνε τ άκσά, πλάλιξα σά άή άρελλή
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μέ τά ζμάρια στα χέρια. Τί θέλχς μανάκα μ νά σέ κάμω; είπε ή 
μέλισσα.

Νά χχς τν εύκή μ θεγατέρα, δ,τ πιάνχς στά χέρια σ, ζάχαρ 
νά γένεται.

'Όπως εΐναι ή κατάρα τς μάνας καί πιάνχ έτς καί ή εύκή τς. 
’Από τότες ό σκατζόχερος γχρίζ φορτωμένος τά τσαλιά, ή κουκβάγια 
γχρέβ τό κβάρ τς καί ποτές δέ τό βρίσκι, ό ρόγος βιάζεται καί πλέχχ 
κι άποσωμό δέν έχχ, ή άχελώνα γΐρίζ φορτωμένχ τό σκαφίδ, καί ή 
μέλισσα, σκόνχ πιάνχ, καί μέλι γένεται. (A. X.)

49. eO Οιώνίς.

Μιά βολά ήάανε δυό άδρέψια, καί τό μεγαλύτερο σκότωσε τό 
μκρύτερο, χωρίς νά τό θέλχ. ’Από τ δίκρα γύρζε καί μρολόγαγε καί 
φώναζε «Άάών ιμ Άάώνχ». Τόνε λχπύθκε ό θεγός καί τόν έκαμε 
πλί. "Ως τά τώρα κάθεται τ νύχτα στο δέάρο καί κλαίει τόν άδρεφό τ 
τόν Άάώνι ώς π νά στάξνε άπ τ μύτ τρεις κόδ γαΐμα. (Ε. X.)

50. Ό ά&ρεπος και 'τά Όερία.
Μιά βολά ήάανε ένας τσοδάνχς. ’Έρκεται μιάν άλεπου τόνε δίνχ 

έν άλεπδάκχ καί τό κάμνει άλλαξιά μ έν άρνάκχ, μιάν άρκούδα τογε 
δινχ έν άρκουδάκχ καί πέρνει κι αύτήνχ έν άρνάκχ, κι ένας λύκος 
τόνε φέρνει ένα λχκάκχ καί κάμνει άλλαξιά μ ένα άρνάκχ. Ό άθρε- 
πος τά μεγάλωσε μαζί μέ τά πρόβατα καί γούλα τόν είχανε σά 
δάδά.

Μιά μέρα τόνε καντίρά-σε μιά διαβολοάυλχμένχ καί τόν έδωκε τ 
θεγατέρα τς, γιά νά σκάνχ νά τρώγχ άμά ή κόρ δέν τόν ήθελε. Μιά 
βραδυά, δένχ τά θεριά, βάζ στον άντρα τς ένα κοκκαλάκχ καί πε- 
θαίνχ. Παγαίνχ τόνε παραχώνχ μέσ στον άμμο καί βγάζ τά πρόβατα 
στο μεζάτ νά τά πλήσ, διώχνει καί τά θεριά τ.

Αύτά σάν εϊδαν έτς, πήρανε τό δρόμο, μρίζοάα μρίζοάα, ήρ- 
τανε στον άμμο, σκαλίζνε τόνε βγάζνε, βγάζνε καί τό κοκκαλάκχ καί 
τόνε ζάανεύνε. Παγαίν-νε ϋσταρα βρίσκνε καί τή γχναίκα τ μέ 
τ δεθερά .τ μαζί καί τσέ παραλαάίζνε. Γιατί καί τά θεριά έτς είνε 
καμωμένα άπό θεού νά γνωρίζνε τ gαλωσύvχ τ άθρεποΟ.

51. Το λάφ τ "Αηλιά.

Κάθε χρόνο τ Άηλίώς έρκτανε ένα λάφ καί τό καμνανε κουρ- 
δάνχ. Μιά χρονιά μόνε ήρτε τό σφαξανε χωρίς νά. ξεκραστή κι άπό 
τότε δέ ξαναγήρτε. (A. X.)



328 Κ. Χουρμουζιάδου

52. Τό φίδ.

Ή νύφ παίδευε τ δεθερά κι έκείνχ παρακάλεσε τό θεγό νά 
στείλι ένα~φίδ νά τνε πνίξ. 'Από τότες ήρτανε τά φίδια στό g-όσμο.

(Λ. X ·)
53. 'Ο Λέλεξας.

Ό  λέλεgας δσα πλάκιά καί νά βγάνι τό ένα τό κάμνει κουρ- 
δάντ.. Αύτνου τ αύγότσεφλο τό πέρ-νε καί τό κάμν-νε γιατρικό για 
τ άδόδεμα. (Ε . X.)

54. Ή  φώκια.

Ή φώκια μέ καιρό, ήάανε βασ-λοπούλα, καί γιατί δεν άκγε τό 
baba τς ό θεγός τν έκαμε φώκια νά παιδεύεται.'Ώς τά τώρα άκόμα 
φωνάζ «baba, δαδάα», γιά νά τνε σχωρέσ ό δάδάς τς. (A. Α.)

, \ . ; . ) ·  · - I · ( * -

55. Το πρόβατο και το κατσίκι.

Κεΐ π βόσκαγε τό πρόβατο καί τό καταπόδ τ πάγαινε ή κατσί
κα, τό ήρτε νά κατσλιώσ καί σήκωσε τν όρά τ.

—Γιού δέ άρέπεσαι, λέει ή κατσίκα, π σκώνις τν όρά σ καίφαίνετ 
ό κώλο ΐσ, *

—Έγώ λέει τό πρόβατο τνε σκώνω μόνε δάε θά κατσλιώσω, 
άμ έσύ π τν έχις άάϊμα σκωμένχ καί δείχνεις τό gaAo σ, έκεΐνο δέ 
τό λές ; (A. Α.)

ΙΕ'. Φηααυροί και άράπηόες.
56. Τά γρόσια.

To gaip0 π δέ ήάαν άκόμα ό σιδερόδρομος τς Πόλις, γουλί τς 
χαζνέδες τς Ρούμελχς μέ τά μλάρια τσέ κβάνχγανε στ Πόλι. Τότες 
γέντανε πολλές κλεψιές* Οί κλέβδες επερναν τά γρόσια .τά παρά
χωναν βιαστκά έβαζαν κι ένα τσαρχόσκοινο γιά τασ-μά κι έλεγαν:

— Σάν έρτ κανείς νά σάς βγάνι νά γέντ άρκούδα, φίδ, καμήλα, 
λύκος, άσκέρ. 'Ό,τ ώνομάτ-ζανε έκεΐνο γέντανε καί πάλευε μ έκεί- 
νονα πγ ήθελε νά. τά βγάνι, ίσαμε π νά λαλήσ τ άρνίθ. "Αμα φο- 
βούόαν ό άθρεπος, έφευγε, άμά σάν ήάανε καρδιαρός καί βάσταγε 
’ίσαμε νά λαλήσ ό πετνός, τό στοιχειό χάντανε κι έκεινος έβγαζε τά 
γρόσια.

"Αμα κανείς νυπνιαστή γρόσια, κοσκινίζ άπό βραδίς στάχτ στό 
μέρος έκεΐνο καί τό πουρνό δ,τ πατματιά θά βρή τέτοιο κουρδάνι
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θέλχ νά σφάξ για νά δορέσ ,νά τά βγάνχ. Σά θέλχ άθρεπο, κι ένας 
κόδος γαΐμα άπ τό δαχλάκχ τ φτάνχ άμα στς σαράντα πεθαίνχ.

"Οάε πά νά σκάψης γιά γρόσια, ·νά μή gpLviq, Μόνε μέ νοήματα 
σά β’βός νά λές τΐ θέλχς. "Αμα κρίνχς πρί νά βγούνε, χάνται βαθειά 
μέσ στ γης, κι άμα κρίνις σά βγούνε κι υσταρα, γένται κάρβνα, καί 
δορεΐ νά όγραάίης κιόλας. Σά άά βγάνχς κι υσταρα νά μή γχρίης 
καί κχτάξης πίσω σ, καί σαράάα μέρες νά τά θυμιάης στό σπίτ σ. 
Αυτά τά ξέρνε οί μαάραγονατζήδες. (A. X.)

57. cO παράς με τη γροννα.

ΕΙν ένας παράς πό χι άπάν μιά γρούνα μέ έφτά γρουνάκια. 
Νάν εϋρης ένα τέτοιο παρά, σε φτάνχ. Έσύ γύρευε κι’ έγώ νά σε 
δίνω δσα θέλχς. (̂ 4. X.)

58. Τό τζιγέζ.

Κοάά στό Τζιγέζ είνε μαάραγόνες, άμά τόσο πό καμανε δέ bop- 
σανε νά βρούνε τά γρόσια. Μιά μέρα ένας ηόρε μιάν άεικόνα στό 
άβάρ ζωγραφισμένχ. Παγαίνχ φωνάζ τό Μπέικο τό μαόραγόνατζη 
άπό τς Μέτρες. 'Όσο νά ρτνε, χάθκε ή άείκόν άπ τό άβάρ, καί δ£ 
όορσανε νά τνε ματαδιουνε. (A. X.)

59. Τό τελεοίμ.

Ό  Νχκολής ό Φpάgoς, δάε ήόανε παιδί νυπνιάσκε γρόσια σ ένα 
μέρος, άνάμεσα Λαχανάκιο καί Μαρτνάκχ. Πήγε μέ δύο τρεις άλλχ 
νά τά βγάνχ. Μόνε αρκευαν νά σκάφτνε, έγλεπαν στρατό νά έρκε- 
ται κατ άπάν τς, βαζgέσταγαv κι έφευγαν. Αυτό γένχκε τρεις βρα- 
δυές. Τό κατάλαβαν πγ ήάανε τό τελεσίμ, άμά φοβήθκανε καί τά 
παράτ-σανε. , (A. X.)

βϋ. Ή καμήλα τοή Σχράντζας.

Στσή-Στράντζας τά βνά φανερόντανε μιά καμήλα. Τνε είδε ένας 
τνε είδε άλλος τραβιούάανε νά τνε πιάσνε. Στά ύστερνά τνάάαμώνχ 
ένας καμλάς, τν άρπάζ άπ τό καπίστρι. Ή καμήλα ήάανε τελεσίμ 
καί δέν έρκάανε καταπόδ τ. Τραβάει ό καμλάς, τραβάει έκείνχ κόβε
ται ή άλυσίδα. Κατά λαχου κείνχ τν ώρα νά φωνάξ κι ένας πετνός. 
Ή καμήλα γένχκε άφανχ καί ή άλυσίδα άρμαθιά φλουριά στά χέρια τ·

(Α .Χ .)
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61. Τό Κάζ άγιαγ-ή.

‘Ο παποΟς ό Γιοβάν'ς άπ τ ’Αλδασάνι έκαμνε τσερτσιλίκι καί 
συχνά πυκνά κβάνγε όρνιθες κι αύγά στ Πόλι. Γιά ένα σφάλμα, 
τόν έβανανε μιά βολά φυλακή στ Πάλι μιάν έβδομά^α. ’Εκεί άάα- 
μώθκε μ ένα γέρο κλέφτ. Τόνε ρωτάει ό κλέφτς :

—’Από πού είσ α ι:
—Άπ τό Τσακ-ήλκ
— Τ ’Αγά μεζάρ τό ξέρς ;
—Τό ξέρω.
— Έκει σέ μιά γαλάζια πέτρ άπ κάτ είνε παραχωμένα ένα bar 

κράκι φλουριά, καί τό σ’μάδ είνε κάζ άγιαγ-ή. Βγάν τα καί θμύσ 
καί μένα.

. "Οσες βολές θαλα περάσ ό παπους άπό κει, μέρα γιά νύχτα, 
θαλά κατεβή νά κ'τάξ. Τ όέτρα τν έγλεπε άμά τό κάζ άγιαγ-ή δέ 
άό βρίσκε. Κάδοσο καιρό υσταρα, περνάει μιά μέρα, γλέπ τ γαλά
ζια τ δέτρα άνάποδα, τς χήναςτό ποδάρ άπ τό κάτ μέρος τς πέτρας, 
τό άόπο πγ ήτανε τό δακράκχ καί τά φλουριά παρμένα. (4. X.)

62. cΗ άρκόνδα τς eΑγια Παρασκευής.

Ή Στεφανάρα νυπνιάσκε γρόσια στν ‘Αγιά Παρασκευή Πέρνει 
τό Παναγιώτ καί τό Πολύδαρο καί πάνε σκάφτνε. Βγαίνι μιάν 
άρκούδα δροστά στή Στεφανάρα. Αύτός άφρισε τό στόμα τ κι άρκε- 
ψε νά φωνάζ:

—Κόμα άρκαάάσδοι, γλιτώστε με, θά μέ φάη, θά μέ πνίξ.
—Μπρε τί παθαίνις.
— Δέν τνε γλέπτε τν άρκούδα ; ’Αμάν καί μέ ξέσκισε.
Τονέ παγαίν-νε άπάν στό σπίτ. Τόνε ξαπλών-νε στό μεάέρ κι 

ϋσταρ άπό πόσην! ώρα ήρτε στον έγαυτό τ. Τά γρόσια δέ δορσανε 
νά τά βγάν-νε. .(̂ 4. X.)

63. ' Ο Όβανέης.

Ό  Άρμένίς ό Όβανέης ήρτε φτωχός στς Μέτρες κι έκατσε σ ένα 
παλιό σπίτ. Μιά βραδυά νυπνιάσκε γρόσια. Κοσκινίζ άπό βραδίς 
στάχτ, τό πουρνό γλέπ άθρωπίσια πατημιά. Τό τελεσίμ γύρευε άθρε- 
πο κουρπάνι. Πέρνει τό παιδάκι τ, κόβ τό δαχλάκι τ άπά στό . μέ
ρος έκεΐνο, βγάζ τά γρόσια. Στσί σαράάα τό παιδί τό ζαβάλικο 
πέθανε, άμά έκεΐνος γένχκε μέγας καί πολύς. "Ως καί στό Μετζλίσι 
Ίάαρέ άζάς. (A. X.) .
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64. To καζάνι τά φλουριά.
Ή Δελιονίτ-σ'σα ή Χοάρολένχ νυπνιάσκε γρόσια στν άχερίστρα 

τ Λαχανάκιου. 'Ένας τν έδειχνε τ δέτρα πού σκέπαζε τό καζάνι 
τά φλουριά, έβαζε και σ'μάδ μέ τς μαάουκες γιά νά μή χάσ τ© μέρος 
καί τν έλεγε νά πάν νά βγάνχ μαζί μέ τό Σωτήρ τό Μπαλάσογλου. 
Τό είπε τον άάρα τς, άμά κείνος ζοΰλεψε καί δέ do στρεξε. Σά χήρε
ψε, ξανανυπνιάσκε. Πέρνει τό θειο τς τό Γιάνκο καί φλάη νοδέτ, μέ 
τό τσιψτέ, κι έκείνχ έσκαψε μέ τό Σωτήρ καί ηϋρανε τά φλουριά. 
Τόμ πέρασανε τό μανίκι του φκιαριοΰ στ καζανιού τά μανίκια νά τό 
σκώσ-νε ό θειος τς σταναχωρέθκε κι έρξε μιά μέ τό τσιφτέ. Έκείνι 
τν ώρα γουρ γουρ γουρ τό καζάνι τό ρούφξε ή γης καί χάθκε.

(Λ. X )

65. II πόρτα τ Αράπ τεπέ.
Στον Άράπ τεπέ, κοάά στς Όελιόνες, ό άγελάρς άκσε ένα μου- 

σκάρ νά μου£ρίζ. Παγαίνι κοάά, γλέπ μιά πόρτα στ γης καί τό μου- 
σκάρ πεσμένο μέσα. Κατεβαίνχ, τό βγάζ, τί νά διής; τό μέρος γιομάτο 
φλουριά. Γιομίζ τό άουρβά τ καί κάμνει νά βγή. Δέ bop. Άνα^άσκε 
νά τ άδειάσ κι έτς νά τον άφίκχ τό στοιχειό νά βγή. Άπ τό φόβο τ 
δέ do σλογίσκε π γύρευε κουρδάνχ τό μουσκάρ, νά τό σφάξ έδεκει 
καί νά πάρ τά φλουριά, μόνε πήγε καί τό είπε στσί δκοί τ. ’Έρκ- 
daL μαζί τν άλλχ μέρα γχρεύνε δώ γχρεύνε κεΐ τίποτα. Σά τνε ξανα- 
εΐδες έσύ τνε είδα κι έγώ. Νέ πόρτα δόρσανε νά βρούνε, νέ φλουριά.

(A. X.)

66. ΟΙ φλόγες.
Ό Τσακ-ήρ κάλφας πολλές βολές έγλεπε φλόγες άπά στά μνή

ματα. Ρώτ-σε τό Μπέ'ίκο κι έκεΐνος τόνε γειπε είνε τά φλουριά π 
θέλνε νά βγούνε καί τά λιχνάει τό τελεσίμ τς, γιά ν άγεριστοΰνε. 
Πήγε πολλές βραδυές μέ τν άράδα. ‘Όσο νά πάη εκεί π φαίντανε 
οί φλόγες, έκεΐνες χάντανε καί δέ δορσε δίρ τουρλού νά τά βγάνχ.

(A. X.)
67. Τά γρόοια τον τοκιστή.

Στ Μπάλάς τ άχούρ, χρόνια πριν κάάάανε ένας τοκιστής Τούρ
κος. Σά δέθανε έλεγαν πγ εΐχε παραχωμένα γρόσια, γιατί έβγαινε 
μιά χανούμσα. Μιά βολά πήγε ένας π δέ do πίστευε νά πάρ άχερο 
καί τόνε πλάκωσε καί τσροβόλχξε. Καναδυό βολές νύπνιασε καί τ 
Σεβαστή, άμά κείνχ δέ δήγε νά σκάψ. "Υσταρα τνε ξανανύπνιασε 
καί τνε μουτζωνε γιατί δέ δήγε. ° (A. X.)
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6 S .  Τ ά  γρόσια μ ε  τό φ ίδ .

Ή Σουλτάνα είδε στον ύπνο τς, άπ’ τό νότο μεριά τοΟ σπιτιού 
μας, άπ’ κάτ σε μιά πέτρα γρόσια Φοβήθκε νά τό πή, νά μή δάγχ 
ό δάδάς μας νά τά βγάνχ καί πεθάνχ. Τν άλλχ μέρα τά ξανανυπνιά- 
σκε. 'Ύσταρα περνώάας άπό κεΐ γλέπ καί τό σ’μάδ ένα φίδ ζάανό, 
κλουριασμένο άπά στ birpa Φοβήθκε κόμ πολύ καί μας τό είπε.'Άμα 
τόσο π’ τν έκαμ ό ότόας μας, δεν έόξε τό μέρος. (A. X )

6 9 .  Τ ό  φ λουρ ί τον Ά ρ ζ ιμ ά ν Ι .

Ό παποΟς ό Άρζιμάνχς ήάανε άγωγιάτς καί είχε δούλο ένα 
Βούρκο Ίδίς Πήγανε μιά βολά στη Τσόρλου, άφήνχ τον Ίδίς νά 
βοσκάη τ άλογα κι εκείνος δαίνχ μέσα. Έκεΐ π φύλαγε ό Ίδίης τ ά
λογα, γλέπ ένας σφάλαοας σήκωνε τό χώμα κι άπάν άπάν γιάλχσε 
ένα πράμα. Παγαίνχ κοάά κχτάζ μιά άούδλα. Τνε πέρνει τνε βάζ στ 
τζέπ τ, καί σάν ήρτε ό Άρζιμάνις τνε δίνχ.

—Μπρέ, λέει ό παπους, πού τό ηδρες ;
— ’Έτς κι έτς.
—Αύτό θάχχ κι άλλα φλουριά μαζί τ, λέει ό Άρζιμάνς, έλα νά 

σκαλίξμε.
Ό κάδος ήάανε γιομάτος σφaλagιές, κι’ ό Ίδίης, δέ θμούάανε σέ 

ποιάνα τό ηυρε. Γύρεψανε, γύρεψανε δέ δορσανε νά βρούνε τί
ποτα. "Υσταρα έταξε ό Άρζιμάνχς νά τό πάη εκείνο τό φλουρί στο 
Χατζηλ-ήκχ άμά δέν άξιώθκε νά τό κάμ. "Ολω πιστό πούλχσ ό baba 
Γιοβάνχς στ Πόλχ για οχτακόσια γρόσια, καί τόνε γεϊπανε, άν είχε 
δέ ξέρω τί άπάν, θά ήάανε άνεχτίμητο. (Μ. I.)

Ι Σ Ι '  Σΐοιχειά τής θάλασσας.

70 . Ό Φ α να σ α κρ ινός ό δ^άς;
Στς Φανασάκρες, μέσ στο ^ιόλχ ήάανε ένας δγάς. "Οάε μoύg■ pιζε ■ 

βόϊζε λόϋρα ό τόπος. Μιά βραδιά ένας άγελάρς' τόνε εΐδ'ε πού βγήκε 
καί πήγε καί κχμήθκε κοάά στ άγελάδια τ, άμά άπ τό φόβο τ, δέ 
«ότ-σε νά πάη κοάά νά τόνε κχτάξ, τι λογιός ήάανε. (Λ. X.)

IΖ' Χαμοδράκια.

71. Τ ό  σκυλάκι του Χ α ά ο ύ μ κ ιο υ .

Ό  Σωτήρς τς Ζαφρώς ό άάρας, έρκόάας άπ τη Πόλχ γλέπ στά 
μνήματα τ Χαάούμκιου ένα άμορφο σκυλάκχ. Τό πέρνει καί τό φέρ
νει. σπίτ τ, τό δένχ στο κατώγχ νά μή φύγχ κι άνεβαίνχ άπάν, νά
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κοιμθή. Κατεβαίνι ή Ζαφρώ νά μαάαλώσ τ δόρτα τς, γλέπ μέσ στο 
κατώγι ένα Οουρκο σκοτωμένο, καί τό σκυλί δέ είνε. Τό λέει τον 
adpa τς. Τον πέρνει κείνι τ νύχτα στ άλογο καί τόνε παγαίνι τόνε 
ρίχνει στα Τούρκικα τα μνήματα, για νά μή άλυχτή σε κανά δελά.

{ Λ  X . )

7 2 . Τ ό  ο το ιχ ε ιό  τς εκ κλη ο ια ς .

Πολλές βολές οί χωριανοί μας περνώόας άπ τν έκκλησιά, νύ. 
χτα, είδανε τά φώτα άναμένα, χωρίς νά είναι κανείς μέσα. Καί 
μιά βολά είδανε καί τρεις άσπρες πάπιες. (̂ 4. X.)

ΙΗ' Νεράιδες.
73 . Ό  νύ'Λνος τ νερού.

’Από καμμιά βολά τ νύχτα τό νερό κιμαται, κι ό κάλαάος δέ 
άρέχι. ’Έχι κι αυτό τήνι μέρα τ άμά δέ ξέρω πιά είνε νά σ τό πώ. 
"Αμα διής πού κιμαται, μή ^ρέν’ς, μόνε φεύγα.. (Λ. Α )

74. Ο ί νερ ά ιδ ες  του ΑαχανάκΛον.

Μιά βραδιά ένας χωριανός, νά διής πώς τον έλεγαν . . . .  έρκάα- 
νε άπ τό Λαχανάκιο, νυχτίτσα, άλάλιτο ρνίθ. Ταμάμ εκεί στά νερά 
γλέπ καμμιά δεκαριά άσπροάμένες κοπέλες καί λούγάανανε τσίτσι
δες. "Αλλες κολύδαγανε, άλλες λούγδανε κι άλλες χτενίζάανε. Καί 
γούλες τς άμορφες σά do κρύο τό νερό. Άρπάζ μιανής τό τάσ καί 
τό τουλπάνι δίνι τ άλογο τ όμάνχ καί φεύγει. Αύτήνχ έπεσε τό κατα- 
πόδ καί τόνε παρακάλιγε νά τνε δώκι τό τάσ καί τό τουλπάνι τς. 
Σάν είδε π δέ do δνε βάζ στραβοποδιά στ άλογο καί πέφτ καί τσα- 
κιέται τό ποδάρ τ. Ό καμένος ό άθρεπος πέταξε τά πράματα τς στά 
μούτρά τς καί τν άφκε κι έφγε. (A . X  )

ΙΟ' 'Ημέρες.
75 . eH  Λ εύτερα .

'Η Δευτέρα έλσε τον άάρα τς, τον έχασε καί χήρεψε. Γιαταυτό 
τά κορίτσια καί οί γιναίκες δέ £άμ νά λούγ’άαι Δευτέρα γιά νά μή 
χΐρέψνε. * ( Κ .  Τ .)

76 . CH  Τ ετρ ά δ

Ή Τετράδ είνε άράπα, γι αύτό δέ λούγνε τά παιδιά Τετράδ, 
γιατί μαυρίζνε. {Κ". Τ .)
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77 . ' 11 κ α κ ι) ή μ έρ α .

Κάθε άθρεπος έχχ καί τ «ακή τήνχ μέρα, σ αυτό τό g-όσμο, άλ
λος δροστά κι άλλος πίσω. Σά άόν εϋρ έκείνχ ή μέρα, ό άθρεπος 
γένεται σαν άρρωστος, ρουφιέται τό πρόσωπο τ, χάνι τά λόγια τ 
καί δε g-αλακούει. Γιαταυτό άμα κανάς άθρεπος χαλάσ πρλύ, λένε 
«γένχκε σά τ £ακή τ τήνχ μέρα».

Τά παλιά τά χρόνια για νά φέρνε λήγορα τ £ακή τήνχ μέρα στον 
οχτρό τς, έρραφταν άπό κρυφά σε καμμιάν άκρη στα ρούχα τ ένα 
χαρτάκχ μέ τά λόγια:

Την κακή σου τήν ήμέρα, 
νά τήν έχης δλη μέρα, 
στο κομπόδεμα δεμένη, 
στο λαιμό σου κρεμασμένη.

(Κ. Τ.)
Κ.' Μάγοι καί μάγισσες.

78 . Π ώ ς  δ έν-νε τ λνκ  το στόμα.

Μιά μέρα πήγα στο χωριό πού εΐνε ό "Ηρακλής τ Γιωγάν, 
άπάν στά βουνά. Έκεΐ π κβέάγιαζα μέ τό χότζα τ χωρίου, ήρτε μιά 
χανούμσα καί τόνε φώναξε. Σά γύρσε πίσω τόνε ρώτ-σα τί τον ήθε
λε ή χανούμσα.

—Νά, λέει, έχασε τό βόδ τς, καί πήγα κι έδεσα τ λύκ τό στόμα, 
γιά νά μή do φάγχ.

—Πώς τό δεσες τόνε λέγω, άφού ό λύκος εΐνε στό όρμάνχ ;
—Αυτό, μέ λέει, τά δκά σας τά κιτάπια δέ do γράφνε. ’Εμείς 

διαβάζμε μιάν εύκή, καί δένεται τ λύκ τό στόμα. "Υσταρα άμα ξανα 
γχρίσ τό χαϊβάνχ διαβάζω άλλχνα καί λύνω τ λύκ τό στόμα, γιά νά 
μή ψοφήσ. Πολλές βολές μέ είπανε οί τσοδάνχδοι πγ είδανε τό λύκο 
νά τζελετέβ τά πρόβατα δίχως νά δορή νά τά φάγχ, γιατί τον είχα 
τό στόμα τ δεμένο. Καί μιά μέρα έγώ ό ίδιος κατεβαίνοντας τό ga- 
τήφορο άπό δώ κάτ, άόάμωσα ένα λύκο π τζελέτευε ένα μλάρ, ’ίσαμε 
πό σκάσε, άμα νά τό δα^άσ δέ δορσε, γιατί ήdavε τό στόμα τ δε
μένο. (A. X.)

Κ Α ' Διάβολος.

79 . 'Ο μ λω νά ς  κ ι ό διάβολος.

"Οόας έκαμ ό άθρεπος τό μύλο, πρώτ βολά, δέ δόριε νά τόνε 
καταφέρ νά χύνεται τό στάρ άπό λίγο λίγο, καί νά γένεται άλεύρι. 
Τονεγ είδε ό διάβολος χολοσκασμένα καί .τόνε λέϊ.

—Τί μέ δίνχς, νά στονε σιάξω γώ.
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—"Ο,τ θέλις, λέ'ΐ έκεινος.
— Τίποτ άλλο δέ θέλω, μόνε να με πάρς όρτάκι.
—Σέ πέρνω.
Τότες πέρνι ό διάβολος δυο ξλάκια, τά δένχ στο σεπέτ, άρκε. 

φάνε νά π πδάνε, νά άαράανίζνε τό σεπέτ καί τό στάρ νά πέφτ άπό 
λίγο. Γιαταυτό ό μλωνάς δέ bop νά πορπάτήξ στ θεγοΟ τό δρόμο. 
Έ χ ι τό διάβολο όρτάκι. {Α. Μ.)

ΚΒ' Φαντάσματα.

80. Ό Καρα^ιόζ κεχαγιάς.
Ό Καρα^ιόζ κεχαγιάς είχε πρόβατα στο χωριό μας. Μια νύχτα 

πάγαινε στο Τζεκμετζέ μέ τ’ άλογο. Κατεβαίνοάα άπό τς Σαραφεί- 
δες, γλέπ ένα άσπρο κατσκάκι άπά σι σούσα, νά πδάη καί νά φωνάζ 
«δεκ-εκ-έ». Κατεβαίνι τό πέρνει, ξανακαλικέβ τ άλογο καί τράβξε νά 
φύγι. Έκεΐ π χάϊδευε τό κατσκάκι λέει :

—Έχς κι άρκιδάκια, ναι ;
—’Έχω γιά, λέει αυτό, σάν άθρεπος.
Ό Καρα^ιόζ κεχαγιάς τά χασ άπ τό φόβο τ. Τά μαλλιά τ γύρ- 

σαν άνάποδα. Πετάει τό κατσκάκι άπ τά χέρια τ, δίνι δρόμο τ άλο
γο, καί πάει καί πάει. Στο Μεγάλ τό Τζεκμετζέ τό πήρε τό σολουκι τ.

(A. X.)

Κ Γ ' Βραχνάς.

81. Τό πλάκωμα του ήσκιου.
Πολλές βολές ό άθρεπος έκεΐ πού κιμάται, τόνε πλακώνι ό ή

σκιος τ καί δέ bop νά κνηθή. Πολεμάει άπό δω, παλεμάει άποκεΐ, 
τίποτα. "Υσταρα άρκέβ νά μου^ρίζ νά τον άκούσ-νε νά τόνε βοθήσ- 
νε καί νά γλιτώσ. "Αμα τόνε κνήης, φεύγ ό ήσκιος τ, ξυπνάει καί 
ξελαφρώνχ. (Ε. X.)

ΚΛ' ’Ασθένειες.

82. 'Η πανούκλα.
Ή πανούκλα θέρζε τό ^όσμο στο χωριό, καί καθανείς έφγε καί 

πήγε στ άδέλι κι έκαμε μια καλύβα. ’Άφκανε μόνε δυο τρεις καί 
φύλαγαν τό χωριό. Αύτνοί, έλεγαν πό γλεπαν τ νύχτα τ δανούκλα 
νά γΐρίζ σάν άσπροφορεμένι γιναίκα. Ό παπους ό Αευτέρς κι ό 
άαγής ό Δήμος ήρτανε άπ τ άδέλι νά ζμώσ-νε κι άπόμκανε μια 
βραδιά στ άχούρ τς.Άκουνε τ νύχτα ένα πατεράί γλέπνε άπ τ χαρα-
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σμάδα τς πόρτας ένα γαδούρ καί μιάν άσπροόμένχ καβάλλα μέ τό 
γδί στο χέρ, καί βάργε μέ το γδουχέρ καί κδοόνιζε. Μπουμ καί μια 
πέτρα στ δόρτα. Έκείν χέσκαν άπ τό φόβο τς. ’Ακόμα εϊκοσ μέρες 
έκατσαν στ άδέλια.

Τότες πέθανε καί τς μαμής τς Κατερίνας ό άόρας, έρκόάας άπ 
τό Καρά κουβά. Τον έπιασε ή πανούκλα στο δρόμο κι έδεκει βγήκε 
ή ψχή τ. "Υσταρα πήγχ έκείνι καί κβάνχσε χώμα μέ τ δοδιά τς καί 
τόνε σκέπασε, για να μή βρωμήσ καί τόνε φάνε τ’ άγρίμια καί τά 
καρτάλια. (A. X.)

83. Ή ευλογιά.
Ή εύλογημένχέρκετ άσπροάμένχ καί γχρίζ μέσ στο σπίτ. "Αμα 

τνε καλοπιάης, τνε κάμς φραγανιές μέ τό μέλχ καί τς άφήκχς στη 
ο'λαβάνή, τσέ πέρνει καί τσέ τρώει καί δέ πνίγχ τά παιδιά. (77. Μ.)

84. Ή  ΰψωμένΐ σκαμνιά.
Μιά χρονιά στ λοιμκή έβαναν ύψωμα σέ μιά σκαμνιά οξω με

ριά άπ τ Άλδασάνχ κοόά στς παπαδιάς τό σπίτ, κι άπ τν άλλχ με
ριά στον "Αη-Παντελεήμονα. "Υσταρ άπό χρόνια ή σκαμνιά κλαδεΰ- 
κε καί τά κλωνιά τς δέ τά κάψανε γιατί είνε άμαρτία. (Ε. λ'.)

ΚΕ' Oi Μοίρες.

85. Οι Μοϊρές.
"Ενα παιδί τό μοίρανε ή μοίρα τ νά πεθάνχ άπ τό πγάδ. Τό φύ

λαγαν δάδάς καί μάνα νά μή δέσ στό πγάδ. Μιά μέρα τό είδανε 
νά πλαλή κατά τό πγάδ, φωνάζνε :

—Μήη.
Τό καμένο μόνε π άκούδσε τό χεράκι τ στ πηγαδιού τό βρα- 

χιόλχ τόσο ξαφνικά τό ήρτε, π κόπκε ή καρδιά τ κι άπόμκε στό άό- 
πο. ** .. · (A. X.)

86. Ή τύχχ καί ή γνώσ.
Ή τύχχ καί ή γνώσ πιάσκανε ποιά χρειάζεται στον άθρεπο 

πλειότερο. "Εδεκει άλέτριζε ένας σαλόϊς. Ρίχνει ή τύχχ δυο φού
χτες διαμαντόπετρες μέσ στό χωράφ, τσέ γλέπ αύτός λέει: «’Ίη στς 
καλές στς χάάρες. "Α τσέ μαζώξω νά τσε κάμω τσακατιές στά β’βά- 
λια μ. Μόνε π δέν έχνε τρύπα». Μαζώνχ τς διαμαόόπετρες καί τσε 
παγαίνχ σ’ ένα κοϊμουτζή νά τσε τρυπήσ. <-Αύτές λέει ό κοϊμουτζής 
δέ τρυπιούάαι. ”Ας τες εμένα καί παρ αύτές τς χάόρες νά κάμς τσα
κατιές». Τν άλλχ μέρα παγαίν-νε πάλε ή τύχχ καί ή γνώσ έκεΐ π
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άλέτριζε ό σαλόϊς καί τά β’βάλια γύρζανε τ άλέτρι μέ τς τσακατιές. 
«Είδες λέει ή γνώσ τί έκαμε; Δός τονα κι άλλες διαμαιΐόπετρες, 
σά θέλχς, κανείνα διάφορο δε θά τόνε κάμ, πάλε μέ τά χώματα θά 
παιδεύεται. ’Έκα τώρα νά δω κι έγώ ατό μυαλό τ καί νά διής τί 
θά κάμ».

«Καλά, λέει ή τύχχ, έδα καί ού νά διουμε τν άξιά σ». Μόνε δήκε 
ή γνώσ, ό άθρεπος άρκεψε νά σ’λογιέται : «Τί έκαμα». Άφήνχ τά 
β’βάλια, σκώνεται παγαίνχ ατό κοϊμουτζή, καβγάς, πατερτίί, πέρνει 
τσί διαμαάόπετρες πίσω. ’Έτς κέρδισε ή γνώσ. (A. X )

<S’7. Τ ς  Τ ύ χ ς  τά γ ρ α μ μ έν α .

Άπά στά κόκκαλα τ κεφαλιού μας είνε τς τύχης μας τά γραμ; 
μένα. Τό τί έχ* νά διή καί τί έχ’ νά πάθ κανείς σ αύτόν τό ψεύτκο 
τό «όσμο. (AT. Τ.)

& £Τ '. Νεκροί και ψυχέξ.
8 8 .  ‘ Η  κ α θ α ρ ή  // κα ρδιά .

Σ αύτό τό ψεύτκο τό <>'όσμο, δ,τ νά κάμς σχωρνιέται, φτάνχ νά 
χχς καθαρή καρδιά. "Ενας φτωχός κι άγράμματος άθρεπος έμαθε νά 
λέη μόνε τό «Χαΐρε κεχαριτωμένη». Αύτήνχ ήτίανε γούλι ή προσευ-, 
κή τ. Σά δέθανε καί τον έθαψαν, φύτρωσε στο μνήμα τ ένα ζαδάκι. 
Ό  κόσμος θάμαξε ποιος νά τό σπρε άραγες αύτό τό λ’λούδ, στού 
φτωχού τό μνήμα, π δεν είχε κανείνενα νά τόνε νοιαστή Ρωτήθκανε 
γούλι μέσ στο χωριό, κανείς δε do σπρε. Τότες πήγανε κι έσκαψαν 
τό μνήμα καί ηϋρανε πώς τό ζαδάκι φύτρωνε τσάκ άπό μέσ άπό τ 

•φαρδιά τ. Σά do γείδανε, θμήθκανε, π αύτνοΰ ή προσευκή ήdαvε μόνε 
τό «Χαΐρε κεχαριτωμένη» π γεΐπε ό άγγελος στ Παναγία δόε τν 
έδωκε τό ζαδάκι, καί κατάλαβανε πγ ήόαν ή καρδιά τ καθαρή, για- 
ταυτό φύτρωσε άπό μέσα τς τό ζαδάκι", μόν κάί μοναχό τ.

- ,·· ο : ·. *·.· [ F .  Κ . )

8 9 .  Τ ο  α-μάδ τού Χ α τ ο ν  κα ι τ Μ ο ν χ α μ έτ .

"Οόε βαφτίζνε τό παιδί, κόφτ ό παπάς τά μαλλιά τ σταυρωτά. 
Αύτό εινε τό σ μάδ τού Χστού. To gaipo π θά πεθάνι ό άθρεπος, 
άπ αύτό τόνε γνωρίζ ό άg■ ελoς Μιχαήλ πγ είναι χστιανός κι άπ 
τά μαλλιά πιάνχ τή ψχή τ καί τνε πέρνει, δπως τόνε γλέπμε ζωγρα
φισμένο καί στν άεϊκόνα τ.

Οί Τούρκχ πάλε, δόε τουρκέψ κανείς τόνε βάζνε σ-μάδ στ τσου- 
τσού τ, καί στ Δευτέρα Παρουσία άπό κεΐ θά ξεχωρίζνε οί χστιανοί 
άπό τς Τούρκχ. Ό Χστός θά τραβήξ τσί χστιανοί άπ τά μαλλιά καί
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θά τσέ πάρ, κι ό Μουχαμέτς άπό τ τσουτσοΰ; ’Αλλοίμονο σ έκείνονα 
πγ ήιίανε χστιανός καί τούρκεψε. Ό  ένας θά τόνε τραβάϊ άπ τα 
μαλλιά τ κι ό άλλος άπ τή ξερή τ. {Δ Λ.)

Κ Ζ '  Θάνατος, κάτω κόσμος, χάρος.
90. Τοη τρίχας, τ ό γιοφνρ.

Οί. ψχές περνόάας άπ αύτόνα στόν άλλο κόσμο, περνάνε άπό 
τσή Τρίχας τό γιοφύρ,πγ είνε άνάμεσα στο «όσμο καί στο Παράδεισο, 
κι άπ κάτ είνε ή Κόλασ. 'Όποια ψχή, εχχ άμαρτίες τνε βαραίν-νε 
καί πέφτ μέσ στς πίσες καί τά κατράνια, κι οποία είνε καθαρή περ
νάει λαφρούτσκα σά do πλάκι. Σέ κάθε «θεγός σχωρέσ τονα» π θά 
πή κανείς γιά τό δεθαμένο, πέφτ άπό να βάρος άπό πάν τ, καί λα- 
φρώνι ή ψχή τ. (A. X  )

ΚΗ' Αίτια.

91. Οί Τούρκοι καί τό γροννίοιο.

Μιά μέρα ό Μωχαμέτς είδε ένα γρούνι ξαπλωμένο σέ μιά χρεία 
καί τό σχάθκε. Λέει στσί δκοί τ: «Μόνε άπ αυτό τό μέρος νά τρώτε 
γρουνίσιο κρηάς, γιατί τ άλλο εΐνε μουράαρεμένο». Αύτοίνι δέν έπια- 
σανε νά τό γράψνε κείνχ τν ώρα ποιο μέρος ήόανε, τό δεξί γιά τό 
ζερβί καί υσταρατ άστόησανε. Γιά τ αυτό τώρα δέ άρώνε γρουνίσιο, 
νά μ λάχι καί φάνε κατά λάθος άπ τό μουράαρεμένο τό μέρος.

(A. X.)

92. Ό Θεγός κι ό αΌρεπος.

Όάε έκαμ ό θεγός τόν άθρεπο, τελείωσε νά πλάθ τό οόσμο κι 
άρκεψε νά φωνάζ δροστά τ τά πλάσματα τ ένα ένα καί νά τά λέη τί 
θά κάμνε. Όλω δροστά ήρτε τό γαδούρ. Τό λέει".

—θάν είσαι δούλος στόν άθρεπο. θά σέ φορτώνι, θά σ άνεβαίνι, 
θά σέ δέρνη καί θά σέ βάζ λίγο φαγί καί πολύ δλειά. θά ζής τριάάα 
χρόνια.

—Σάνεΐν έτς λέει τό γαδούρ. δεκαπέντε χρόνια μέ φτάν-νε.
"Υσταρα ήρτε τό σκυλί.
— θάν εΐσαι ύπό στόν άθρεπο. θά φλας τό σπίτ τ, τά πρόβα

τα τ, τά παιδιά 'τ, τόν ϊδιονα καί καμμιά βολά δέ θ άκοΟς εύκαρι- 
στώ, μαγετιντέ θά σέ δέρνη κιόλας, δποτε θέλι θά ζής τριάντα 
χρόνια.

—Σάν εΐν έτς λέει τό σκυλί, καί δεκαπέάε δλέμ πολλά είνε.
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Τό καταπόδ στό σκυλί ήρτε ή μαϊμού.
—θά ζής στό βουνό, άμα θά σέ πιάνχ ό άθρεπος, θά σέ δένχ μέ 

τς άλυσίδες,-θά σέ γχρίζ μέσ στά σοκάκια, θά σέ βάζ νά χορέβς μέ 
τό ζόρ γιά νά γελάη καί θά ζής τριάάα χρόνια

-•-Σαν εΐν έτς, λέει η μαϊμού, κι έμενα μέ φτάν-νε δεκαπέάε 
χρόνια.

Τό καταπόδ στ μαϊμού, ήρτε κι ό άθρεπος.
— Σέ δίνω λέει ό θεγός, γούλα τά ζώγα νά σέ δλεΰνε, νά σέ 

βοθάνε καί νά τά ζέβς, νά τ άνεβαίνις, νά τά σφάης νά τά τρως καί 
νά τά κάμνης δ,τ θέλχς καί θά ζής τριάάα χρόνια.

—’Αφού είνε έτς, λέει ό άθρεπος καί θάχω τό γαδούρ νά τ άνε- 
βαίνω, τό σκυλί νά μέ φλάη, καί τ μαϊμού νά μ έγλεντίζ, δόσε με 
καί τά δεκαπέάε χρόνια τοΰ καθανοΰ τς πδέ άά θέλχσαν έκεΐνχ.

—Καλά είπ ό θεγός, καί τόν έδωκε κι έκέΐν τά 45 χρόνια. 
Καί τώρα ό άθρεπος ζή τριάάα χρόνια, τά δκά τ, σάν άθρεπος, ϋστα- 
ρα ζή τά δεκαπέάε τ. γαϊδουριού, σά γαδούρ, νά κβανή νά τρώνε ή 
γχναίκα καί τά παιδιά τ, ϋσταρα ζή τά δεκα’ττέάε τού σκύλιού, νά 
φλάη τά παιδιά τ σά άό σκυλί, υσταρα τά δεκαπέάε τς μαϊμούς, σά 
ά μαϊμού, μαζώνχ λόϋρα τ τά όο’όνια τ, τά παίζ καί κείνα τόνε χο- 
ρεύνε όπως θέλνε καί γελάνε μαζί τ, ίσαμε π νά πεθάνχ καί νά 
γλιτώσ, άπ αυτόν τό ψεύτκο τό goopo: {Μ. Φ.)

93. Γιατί gagiC τό γαδούρ.
'Ο διάβολος παγαίνχ καί λέει στ αυτί τ γαδουριοΰ:
— Γούλες οί γαϊδοΰρες ψόφσανεεε.
—’Άαάκα, άαάκα, τί κακό ήταν αύτά, λέει ό γάιδαρος.
—Άπόμκε μόνε μιά γιά τά σένα, ξαναλέει ό διάβολος.
’Έ, έ, έ, άς εΐν καί μιά λέει τότ ό γάδαρος εύκαριστμένος καί 

σωπαΙνχ. (A. Μ.)

- ' 94. Ή ξεφτέρα.
Τά πλιά περγέλάγαν τή ξεφτέρα γιά τν άκατάστατη φωλιά τς. 

ϋράπκε ή ξεφτέρα πσγαίνχ στό χελιδόνι νά ρωτήσ πώς τνε Κάμνει 
τέτοια άμορφ φωλιά.

—Γίά, λέει τό χελιδόνι. Πέρνω . . . .
— Κατάλαβα κατάλαβα, λέει ή ξεφτέρα καί σκώνεται νά φύγχ.
—λάσπ μ έ .........
—Κατάλαβα, κατάλαβα, λέει, πάλε ή ξεφτέρα κι άνχξε τά φτε

ρά τς νά πετάξ. .
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— Τό ξέρω, τό ξέρω, είπε ή ξεφτέρα κι έφγε, πριν ν άποσώσ 
τό λόγο τ τό χελιδόνι.

Για τ αύτό ως τά σήμερα ή ξεφτέρα δέ bop νά κάμ μια φωλιά τς 
προκοπής. (J. Α.)

95. Γιατί πλένται οι Τονρκί.

Οΐ ΤοΟρκχ δσ βολές πάνε γιά τό χοιίρό τς τό νερό, εχνε κι ένα 
γιδρικάκχ μαζί τς, γιατί σά δέ δλύν-νε τό δισ’νό τς βρωμάνε σά άά 
σκυλιά, έξαιτίας π δεν εχνε "Αγιο Μύρος καί είνε καταραμένχ άπό 
το Χστό. Γιαταυτό καί τσέ λέμε σκυλιά. (Κ Τ.)

96. IJ άρβανίτκχ η φλάδα.

Οι Άρβανίτδοι είχανε κι αύτοίνι με καιρό μιά φλάδα καί τν 
έκρ·. φάνε σένα άσπρολάχανο. Περνώάα μιά β'βάλα έφαγε τό λάχανο, 
έφαγε καί τή φλάδα κι άπόμκανε οί Άρβανίτδοι χωρίς γράμματα.

Γιαταυτό, άμα κάμς σ ένα Άρβανίτ τ φωνή τσή β'βάλας «κρέε 
κρέε» πεισμώνεται καί βρίζ. (X . X.)

97. ΟΙ Άρμένδοι καί τ "Αγιο φώς.

Τον "Αγιο Όάφο δλο δροστά τον είχαν οί Ρωμιοί. "Υσταρα μιά 
χρονιά οι Άρμένχδόι τάγισαν παράδες στο μουτασαρίφ γιά νά κά- 
μνε αύτοίνχ τν Άνάστασ. Οί δκοί μας είπανε πώς οί Άρμένιδοι δέ 
δόρνε νά κατεβάσ-νε τ "Αγιο Φως, άμά έκεΐνχ έβαζανε γχνάτ π θά 
τό κατεβάσ-νε καί θά ταγίσ νε τσί δκοί μας ένα βαρέλχ σκατά.Ό μου- 
τασαρίφς τσ έβανε μέσα στ,ν έκκλησιά κι έκλεισε τσί δκοί μας άπό- 
ξω. Διάβασαν οί Άρμένχδόι ξαναδιάβασαν, τ "Αγιο Φως δέ κατέ 
βαίνε, ,ώς που ό κόσμος βαρέθκανε νά φλάνε καί άρκεψανε νά φω- 
νάζνε.Τότες είπανε καί στσί δκοί μας τς παπάδες νά διαβάσ νε άπό- 
ξω, καί μέ μιάς τ "Αγιο Φώς έσκχσε τό άβάρ καί κατέβκε. Τότες τς 
άνά^ασανε νά τά φάνε μέ τό χλιάρ, καί γιαταυτό ώς τά τώρα τσέ 
λένε σκατοχλιάρες. Σά δάς στο χατζηλήκχ, νά ρωτήης, νά σέ τό δεί- 
ξνε τό σ-μάδ πόκαμε τ Ά γιο  Φώς άπανωθιου στ δόρτα Άπό τότες 
οί Άρμένχδόι τό χνε σέ καλό νά μά; μουράαρέψνε. (Κ. Τ )

98. Ό ΆρμένΖς στς Μέτρες.

Μιά βολά ήρτ ένας Άρμένχς στς Μέτρες. Έξαιτίας π δέ ήάανε 
τότες ξενοδοχείο τόνε πήρε τς Άρκοάοΰς ό δάδάς νά τόνε κχμίσ 
στο σπίτ τ καί τό βράδ. τόνε φίλεψανε κιόλας. Έκεΐν τά χρόνια γοΰλχ 
έτρωγαν άπ τό ίδιο τό πνάκχ. Εκεί πό τρωγαν, αυτός μάσξε μιά
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βούκα καί τνε βγάζ μέ ιό όσ-λάκχ τνε ρίχνει πίσω μέσ στο πνάκχ. 
Σά dov είδε ή νχκοκερά,

— Μάανα λέει, π άναθεμά τονα, θά μας μουράαρέψ.
'Αρπάζ τό πνάκχ μέ τό φαγί καί τό πετάει στο δαχτσέ, νά τό 

φάνε τά σκυλιά Ό Άρμένχς σαν είδε π τόνε κατάλαβανε, δέ goi- 
σε πιά νά σκώσ τά μάτια τ νά τσε κχτάξ στά μούτρα. Τον έστρω 
σανέ κχμήθκε, άμά τό πουρνό τί ώρα έφνε δέ dov ένοιωσαν. (A Κ .)

00. Το δνειρο τον γροννιον.
Τ’ 'Άη Νικολάου τά γρούνια όνειρεΟάαι τό μαχαίρ π θά τά 

σφάξ του Χστοϋ, κι άαά στο νύπνο τς ξπάζάαι καί φωνάζνε.
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πόρτα τ Άράπτειτε. 65. Οί φλόγες. 67. Τά γρόσια τ τοκιστή» 68. Τά γρόσια μέ 
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ΙΖ' Χαμοδράκια. 71. Τό σκυλάκι τ Χαάούμκιου. 72. Τό στοιχει-ό τς έκκλη-

σιάς.
ΙΗ Νερά ι δες. 73. Ό  νυπνος τ νεροΰ. 74 ΟΙ νεράιδες τ Ααχανάκιου.
I© 'Η μέρες 75. Ή Δευτέρα. 76. Ή Τετράδ. 77. *Η κακή ή μέρα.
Κ' Μάγοι καί μάγισσες 78. Τό δεμένο στόμα τ λύκ.
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Κ Β 'Φ α ντάσ μα τα  80. Ό  K a p a g ^  κεχαγιάς.- 
ΚΓ' Βραχνάς 81. Τό πλάκωμα τοΰ ήσκιου
ΚΔ' ’ΑσΘένειες. 82. Ή πανούκλα. 83. ‘Η ευλογιά. 84 Ή ύψωμέν' σκαμνιά. 
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γραμμένα. -
Κ ΣΤ ' Νεκροί καί ψυχές 88. ‘Η καθαρή, καρδιά. 89. Τό σμάδ του ΧστοΟ 

καί τοΰ Μουχαμέτ.
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Γιατί gapίζ τό γαδούρ. 94 Ή ξεφτέρα.. 95. Ή Άρβανίτκι ή φλάδα. 96. Γιατί 
πλένται οί Τουρκι. 97. Οί Ά ρμέν’δόί καί τ "Αγιο φώς. 98. Ό  Ά ρμένις στς 
Μέτρες. 99. Τό όνειρο τ γρουνιου.

ΕΞΗΓΗΣΙΣ ΙΔΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
Άβλαόίζω^κυνηγώ. 
άζάς=μέλος συμβουλίου, 
άδό.δεμα—άνικανότης προκαλουμένη

Διαβολο8υλιμένος=κακής διαγωγής.
διάφορο—όφελος.
δίνι άμάν’= τ ό  κάμνει νά τρέξη.

διά μαγείας,. 
άπαναθιοΰ=έπάνωθεν. 
άπέκιο =μετά ταΰτα. 
άπagιάζω=στεγάζoμaι. 
άπομήσκω—μένω. 
άποσώνω=:άποτελειώνω. 
άρκαάάσδοι=σύντροφοι, 
άσίγιστος=άτακτος. 
άφανος=άφωνος καί άφαντος 
άλισφερίς=δοσοληψία.

’Έκα—στάσου. 
έρκάανε=τ ήρχετο.

ΖαδάκΊ=τό κρίνον. 
ζαπώνω=κατέχω διά τής βίας. - 
ζόρ=βία.

θεριοκαμένος—πελώριος.

1χ δλαν=καημένε καί συ.
Βαστάει—συγκρατεί έν τή ζωή.

Γ ιανίσκω=θεραπεύομαι. 
γιατάκι=κρεββάτι. 
γιοκλαάίζω >=έρευνώ.

Κάζ άγιαγ-ή=χηνοπόδαρο. 
κάλαάος=κρουνός. 
καλικεύω=ίππεύω. 
κάμνω άχρεια=άτιμάζω.
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κάνε=:θύδόλως.
καρτάλι=άετός.
καταρίσκε=κατηράσθη.
κατσλιώνω=κοπρίζω.
κβανιώ=φέρω.
κεμέρ=τόξον.
κιτάπ=βιβλίον.
κλαβανή=έπιστέγασμα τής κλίμακας 

χρησιμοποιούμενον ώς τράπεζα. 
κ-ηράισμός=θραΰσις. 
κοϊμουτζής=χρυσοχόος. 
κομμός=κούρασις μεγάλη. 
κοδολόχια=κομβολόγια. 
κοτάγω—τολμώ, 
κουλάς^πόργος. 
κουδές=:τροΰλλος. 
κουρδάνι=;θυσία. 
κούτρα .= μέτωπον.
κράνοιχτ=άνοικτή μόνον κατά τό 

άκρον.
κρένω=όμιλώ.

Λάpαgας=λάpυyξ.

Μ.αγετιντέ=μάλιστα.
μαόούκα—τό φυτόν κώνειον.
μαόραγόνα=τθησαυρός.
μαάραγόνατζης^θησαυροθήρας.
μ ε λ ίg ιa = μ ή v υ y y ε ς .
μοιραίνω=όρίζω τήν τύχην.
μόνε=μόλις.
μόν καί μοναχός=όλομόναχος. 
Μετζλίσ ίάαρέ=Νομσρχιακόν συμ- 

βούλιον.
μουρόαρεμένο= Ακάθαρτον. 
μουρόαρεύω=ιδίδω άκαθαρσίας νά 

φάγη.

Ναμάζ=προσευχή μωαμεθανών. 
νέ=οΰτε.
νυπνιάζω=φαίνομαι καθ' ϋπνους.

Ξεσκώνω τ καρδιά^συγχίζω.

Όγραάίζω=κακοπαθαίνω,ΰπό κακών 
πνευμάτων. 

όρμ.ηνια=συμβουλή. 
όρμηνεύω=συμβουλεύω.

όρτάκις^σύντροφος.

Παραλαόίζω=διαμελίζω. 
πατερδί=θόρυβος. 
περγέλαγαν=£σκωπτον. 
πετροβολιό=σωρός λίθων.

Σαλόϊς=ήλίθιος. 
σασκίνις=άνόητος. 
σεπέτ=τό άνωθεν τής- μυλόπετρας 

δοχεϊον, όπου θέτουν τόν σίτον, 
oidlp—είδος άκινήτου καναπέ, 
σκετζεύω—βασανίζω. 
σοκάκι=δρόμος. 
σολούκι=:άναπνοή. 
σουνετεύω=:περιτέμνω. 
σούσα=:άμαξιτός δρόμος. 
σφάλagaς=άσπάλaξ. —ιά = ή  φωλεά 

αύτοΟ.

Ταδούβ=τάγμα, 
τασ-μάς=ίμάς δερμάτινος. 
τελεσίμ=τφύλαξ δαίμων. 
τεμπελχανάς=σπία τών όκνηρών. . 
τεπτίλι=μετεμφιεσμένος. 
τεπές=λόφος.
τεκές=μοναστήρι μωαμεθανών.
τίπκ-η=πανομοιότυπον.
τόμ=μόλις.
τουράς==μονόγραμα σουλτάνων.
τουρβάς^=σακκούλι
τσάκ=άκριβώς.
τσακατιά=:τρίγωνον κόσμημα άπό 

χάνδρας τιθέμενον έπί τών μετώ
πων τών ζώων. 

τζελετεύω=βασανίζω. · 
τσερτσιλίκι=τό έπάγγελματοΰ πωλη- 

τοΰ ορνίθων καί αύγών. 
τσιφτές=δίκανον κυνηγετικόν δπλον. 
τσέτες—άτακτοι στρατιώται.

Φλάδα=βιβλίον.
φλαγούνα=πίτα άπό ζύμη ψωμιού,

Χαζνές^θησαυρός.
χαϊβάνι=ζώον.
χάκ άινί καδούλ έττίμ=έδέχθην τήν 
άληθή θρησκείαν.
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Χαμίνι =άφαντος. 
χαράμ.= άδίκως,

^ ιό λ ι=λ ίμ  νη,

όαήρ=βουνό, ράχη. 
δακράκι=χάλκινον δο?χεΐον. 
bip τουρλού=μέ κανένα τρόπον. 
δλέμ:=άκόμη καί.

Όάημα—πάντοτε.
<:1αλιάνι^=ίχθυοτροφείον
Όελιόνες—χωρίον τής επαρχίας Ση-

λυβρίας,
ιίοόδλα =  μεγάλο φλωρίον. 
όβάρ^-τοΐχος.

*Υιτάρχουν καί άλλαι παραδόαείς μή άναφερόμεναι ένιαΰθα διότι έδημο. 
σιεύ3ησαν εις τό Χωρ(άτκο Καλατίάρ, εις μέν τόν Η' τόμον των Θρακικών, ή 
ά κ ρ α ν ι ά ,  τ ό  ά ν ο ι γ μ α  τ ο Ο ο ύ ρ α  ν ο 0, ό Φ λ ε β ά ρ ς ,  ό " Α
γ ι ο ς  Χ α ρ ά λ α μ π ο ς , ·  είς δέ τόν θ ' τόμον, ή γ υ ν α ί κ α  τ ο υ  Μ ά ρ 
τη,  ή γ ρ ι ά  μ έ  τ ό  κ ο π ά δ ι ,  τ ή ς  τ ρ ί χ α ς  τ ό  γ ε φ ύ ρ ι ,  ό Ά-  
ρ ά / τ η ς  τ ή ς  Π ό λ η ς ,  τό θ α ύ μ α  τ ο ύ  Ά  η Γ ι ά ν ν η ,  τ ά  θ α ύ 
μ α τ α  τ Ά  η Σ υ μ ι ο ΰ .  ή β ο υ β ά λ α  τ ή ς  Ά  η Π α ρ α σ κ ε υ ή ς ·  
τ ά  ψ ά ρ ι α  τ ο ύ  Μπ α λ .  ο υ κ λ ή ,  ό β α σ ι λ έ ς  Κ ω σ τ α ν τ ΐ ν ο ς ,  
τ ά Κωσ τ α ά ι .  ν ι ά τ κ α  φ λ ο υ ρ ι ά ,  τ ά λ α ν ά ρ ι α  τ ω ν  Ε β ρ α ί ω ν  
τ ό  υ ψ ω μ έ ν ο  κ α β ά κ ι ,  ό β α σ ι λ ι κ ό ς  κ α ί  ό σ τ α υ ρ ό ς  τ ο ύ  
Χ ρ ι σ τ ο ύ ,  οί  μ α ά ρ α γ ό ν ε ς  τ ο ύ  Τ ε κ έ ό ε ρ ε ,  οί  κ α λ ι κ α -  
τ ζ ά ρ .  ό Ά  η θ α ν ά η ς  κ α ί  ο ί  τ ρ ε λ λ ο ί ,  Τ ο ύ ρ κ ο ι  κλπ. Καί είς 
τό Άρχείον τής Θράκης τόμος Δ' Τό π α λ α ι ο χ ώ ρ ι κλπ.

Κ. Χ Ο Υ Ρ Μ Ο Υ - Ϊ Α Δ Η Σ



ΠΩΣ ΕΟΡΤΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 
ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΡΩΝΟΦΩΛΕ ΑΝ Δ. ΘΡΑΚΗΣ

Τήνπρώτην ημέραν ιών Χριστουγέννων μετά τήν θείαν λειτουρ
γίαν, πάντες οί νέοι συναθροίζονται είς τήν κεντρικήν πλατείαν τής 
κωμοπόλεως «στο Μσοχώρ» καί έκεΐ χωριστά, είς τρία τμήματα ά- 
ναλόγως των ύπαρχουσών συνοικιών, «μαχαλάδων» γίνεται έκλογή 
έξ έκάστου μαχαλά, έκ δύο νέων, οϊτινες ένδύονται ό μέν είς γαμ
βρόν, με ένδυμα δέρματος προβάτου, μέ τό τρίχωμα έξωθεν καί κά- 
λυμα δμοιον έπί τής κεφαλής, τό δέ πρόσωπόν του μαυρίζεται μέ 
κάπνα έκ τών καπνοδόχων, ό δέ είς νύμφην μέ ενδύματα γυναι
κεία τού τόπου καί μέ κάλυμμα τής κεφαλής καλούμενον «μπόγον ή 
μαγλίκαν» άντί δέ πλεξούδας μαλλιών, μίαν πλεξούδαν έκ σκορό- 
δων, ή κρεμυδίων.

Μετά τον τοιουτότροπον στολισμόν άρχονται αί έπισκέψεις 
έκάστης όμάδος είς τόνοίκεΐον μαχαλά, μέ ειδικά τραγούδια τά έξής' 
καθ’ όδόν : «Δέ βγαίντς κουρτσούδα μ’ νά μί δγής πούρθά στο μα
χαλά σου, χρυσά πλεξίδια σουφιρα νά πλέξης τά μαλλιά σου». 
"Οταν δέ είσέλθουν είς τήν αυλήν οικίας ψάλλουν τά Χριστούγεννα, 
έπειτα χορεύει ό γαμβρός καί ή νύμφη τραγουδούντων τών νέων.

ΆφοΟ δέ ή οικοδέσποινα κεράση τούς νυμφίους καί τούς μεγα- 
λυτέρους, θά φιλοδωρήση τήν ομάδα μέ χρήματα, τά όποια μαζεύει 
ό ταμίας βαστών νεροκολοκύνθην μέ μικράν οπήν άνωθεν, είδους 
κουμπαρά, μέ κρέας καί άλλα δώρα καί κρασί, έξέρχονται τραγου- 
δώντες «’Πάρχόντκα σπήτια βγαίνομε σάρχόντικα θά πάμε, δέ 
βγαίντς κουρτσούδα μ’» κτ. ώς άνωτέρω1 δταν έχουν δρόμον συνεχί
ζουν τό τραγούδι «πιτούν τά περιστέργια σου κι’ έρθούντι στήν 
αύλή μου, σκαλίζουν τρών τό χώμα μου κί πίνουν τού νιρό μου. 
Ίγώ τού χώμα μ’ χράζουμε κί τού νιρό μ’ τού θέλου, ίγώ θά φκιάσω 
νίκκλησές θά φκιάσου μαναστήρια νά μπαίν νά βγαίνουν ται πουλιά 
νά φέρνουν τά χαμπέργια». Δ ι’ όλης δέ τής ήμέρας διασκεδάζουν 
κατ’ αυτόν τον τρόπον. Έκ τής είσπράξεως έκάστη τών ομάδων 
άγοράζει ένα κριόν, τον όποιον θυσιάζουν τήν έπομένην.

Τήν δευτέραν ήμέραν τών Χριστογέννων πάντες οί άνωτέρω 
νέοι καθ’ όμάδας, άπό φυλακής πρωίας, άνέρχονται είς παρακείμε- 
μενον ύψωμα «στοϋ Τζαρτζαβάνη τήν τσιούκα» (=:λόφος) καί έκει
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μετεμφιεσμένοι σχεδόν δλοι, άλλοι εις ευζωνας, άλλοι εις άξιωματι- 
κούς, άλλοι εις γυναίκας μέ τής ρόκες, μέ τά άδράχτια=άτράκτους 
μέ τά τυλιγάδια, άλλοι μέ κουδούνια και τουφέκια χορεύουν, άνα- 
μένοντες την έξοδον των χεροντοτέρων έκ τής έκκλησίας. ’Αμέ
σως μετά την άπόλυσιν τής έκκλησίας κατέρχονται, μέ τήν 
σειράν των, αί όμάδες, α) ό άκάν’ μαχαλάς, β) ό κάτ’ μαχαλάς 
καί γ') ό Τσιαμπάι μαχαλάς 1), ψάλλοντες ιό έξής τραγούδι 
«Ν’ άπέδω, διά, βήκ’ ό Χριστός, μί δώδικα ’ποστόλους, ού δίν- 
τρους ήταν ό Χριστός, κί ρίζα ή Παναγίγια, κι’ αύτά τά δίντρου 
κλώναρα, ήταν οί μαρτυρέοι, πού μαρτυρούσαν κϊλιγαν, γιά του 
Χριστού τά πάθια». Εις κάθε δέ συγκέντρωσιν γυναικοπαιδών, πε- 
ριερχόμενοι εις τήν κωμόπολιν, σταματούν καί χορεύουν τράγου-· 
δούντες τό κάτωθι τραγούδι : «Παληκά μουρή, παληκά, παληκάργια 
’ίσια, ’ίσια, κί ψηλά μουρή, κί ψηλά, κί ψηλά θάν κυπαρίσια, τί στεκή 
μουρή τί στεκή, τί στεκήστέ πικραμένα, πίκραμέ μουρή πι- 
κραμέ, πικραμένα μαραμένα» άπάντησίς : «Τούν άφέ μουρή, τούν 
άφέ, τούν άφέντη μας τούν πήραν, κί τούν μπάν μουρή κί τούν 
μπάν, κί τούν μπάν στού Σαλονίκι, βόηβουάα μουρή βόηβουόα βόη- 
βούάα γιά νά τόν κάμουν, βόηβουόα κί μπαργιαχτάρην»· άφοΰ πε
ριέλθουν δλούς τούς δρόμους συγκεντρούνται δλαι αί όμάδες εις τό 
«Μσοχώρ·» δπου πάντες μέχρις εσπέρας οί κάτοικοι διασκεδάζουν μέ 
τούς Ρουγκατσιαρέους : Rugaciar ρουμανιστί είναι ό παρακαλών. 
Εις παλαιοτέραν έποχήν φαίνεται τά ρουγκάτσια αυτά έγένοντο καί 
εις τό Σουφλίον καί εις άλλα παρακείμενα χωρία, περί ών θά γρά- 
ψωμεν εις. τό περί Πλωτινοπόλεως θέμα μας, καί αί όμάδες πών ό̂  
ποιων συνηντώντο είς τά ύψώματα Β Δ. τής Δαδιάς, δπου μετά τάς 
διασκεδάσεις κατήρχοντό καί εις μαλώματα καί φόνους : Τούτο τό 
συμπεραίνω έκ τής τοποθεσίας δυτικώς τής Κορωνοφωλέας 1 7 2 ώ
ρας, ήτις μέχρι σήμερον άπό άρχαιοτάτων χρόνων όνομάζεται 
«Ρουγκατσιαρέϊκα μνήματα».

t ΑΡΧΙΜ. ΝΕΟΦ. ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ
Καλαφάτιον Ρουμανίας 1938. 1

γ Άρχιμ Νεοφ. Σταματιάδου

1) "Ονομα συνοικίας.



ΤΟ ΤΣΑΚΗΛΙ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ

Μουχταροδημογεροντία.—Ή διοικησις των κοινοτήτων, κατά τον 
τουρκικόν νόμον ήτο ανατεθειμένη εις την Μουχταροδημογεροντίαν, εκλε- 
γομένην τον Μάρτιον έκαστου έτους και άποτελουμένην από τον Μουχτά- 
ρην (πρόεδρον τής κοινότητος) καί τέσσαρας Δημογέροντας. Ή εκλογή εις 
τό Τσακήλι έγίνετο είς «τό τζορμπατζίδκο τό βαβέ», ή εις την αίθουσαν 
του σχολείου, διά προφορικής εκφράσεως τής γνώμης έκαστου εκλογέως, 
άνευ ψήφων. Δικαίωμα δε εκλογής καί έκλογιμότητος ειχον μόνον οί πλη- 
ρώνοντες άνω των 50 γροσίων κτηματικόν (έμλάκ), καί έγγειον (άραζί) 
φόρον. Δηλαδή έψήφίζον μόνον οί έχοντες ώρισμένης αξίας κτήματα, 
(κτίρια, αμπέλια,,δενδροκήπια) ή αγρούς. Οί στερούμενοι τοιαΰτης περι
ουσίας, καί άνω των 50 γροσίων άλλου είδους φόρους άν Ιπλήρωνον, άπε- 
κλείοντο τής εκλογής. Μετά τήν εκλογήν συνετάσσετο πρακτικόν τό 
όποιον ύπογραφόμενον ΰφ* δλων των εκλογέων, ΰπεβάλλετο είς τήν Διοί- 
κησιν Μέτρων (Μουτεσαριφλίκ), μετά δέ τήν έπικΰρωσιν αΰτοΰ υπό τοΰ 
Τοπικοί) Συμβουλίου (Μετζλίσι ίάαρέ) διετάσσετο ό τέως Μουχτάρης νά 
παραδώση τήν σφραγίδα τοΰ χωρίου εις τον νέον τοιοΰτον.

Ενίοτε, άν καί σπανίως, συνέβαινε νά υπάρχουν δυο μερίδες ισόπα
λοι σχεδόν. Τότε ΰπεβάλλετο πρακτικόν εκλογής ΰφ° έκάστης ιδιαιτέρως. 
Τά πρακτικά ταΰτα παρεπέμποντο είς τήν Οικονομικήν Εφορείαν (I^ g i 
καλέμι) προς έλεγχον, ϊνα δηλαδή έξακριβωθή άν πάντες οί ΰπογράψαν- 
τες εινε εκ των πληρωνόντων άνο> των 50 γροσίων. Άναλόγως δέ του 
αποτελέσματος τοΰ ελέγχου έπεκυρώνετο ή εκλογή τοΰ έτέρου των υπο
ψηφίων, ή άκυρουμένης τής εκλογής άμφοτέρων άπεστέλλετο Κυβερνητι
κός επίτροπος μετά καταλόγου των έχόντων δικαίωμα ψήφου ίνα έπο- 
πτεΰση κατά τήν δευτέραν εκλογήν. Μετά τήν άνακήρυξιν τοΰ συντάγμα
τος εν Τουρκίςι, δικαίωμα ψήφου είχαν πάντες οί ΰπερβάντες τό εικοστόν 
έτος τής ηλικίας των.

Ή Μουχταροδημογεροντία ως εΐπομεν άπετελεΐτο από τον Μουχτά- 
ρην καί τέσσαρας Δημογέροντας. Κατά τά τελευταία έτη έξελέγετο καί 
αντιπρόεδρος τής κοινότητος (Μουχτάρη σανί), οστις ανεπλήρου τον τυ
χόν άπουσιάζσντα ΜΟυχτάρην, A.’·?';',··. ·

Καθήκοντα τοΰ Μουχτάρη ήσαν ή εΐσπραξις των φόρων, ή καταγ
γελία πάσης έκνόμου πράξεως (τζορνάλι), ή έκδοσις πιστοποιητικών καί
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βεβαιώσεων, και ή ύποβοήθησις των εκπροσώπων τής Κυβερνήσεως εις 
επίδοσιν κλήσεων, κατάσχεσιν κτημάτων κλπ. Έπληρώνετο από 2—4 
παράδες κατά γρόσιον, δηλαδή από 5— 10°/() επί των είσπραττομένων 
ποσών. Επειδή δε ήτο αδύνατον νά είσπραχθούν δλοι οΐ φόροι, κατά 
παν δε έτος ε ιενον άρ ιετά καθυστερούμανα (θακηγέ), ενίοτε ό μουχτά- 
ρης έφρόντιζε νά είσπρίττη πρώτον τά δικαιώματα του επί τού όλικοϋ 
εισπρακτέου ποσοΰ, χωρίς εννοείται νά πληροφορή τον φορολογοΰμενον 
περί τούτου, καί έγεννώντο προστριβαί καί παράπονα διότι συνέβαινε ή 
μέν Κυβέρνησις νά εχη καθυστερούμενα, 6 δέ Μουχτάρης νά εινε «ξεπλε- 
ρωμένος», καί ό φορολογούμενος νά ισχυρίζεται ΰτι έπλήρωσε περισσό
τερα τών όσων έπιστώθη, χωρίς δμως, νά δυναται νά τό απόδειξη, είτε 
διότι δεν είχε λάβει άπύδειξιν πληρα)μής, είτε διότι την εχασεν.

Φόροι. -Ό  μεγαλύτερος φόρος ήτο ό του στρατκοτικοϋ αντισηκώ
ματος (πεάέλ), ό όποιος ύπελογίζετο διά πάντας τούς άρρενας κατοίκους 
του χωρίου, έπληρώνετο όμιος μόνον υπό τών αγόντων τό 16ον μέχρι τοΰ 
60ού έτους τής ηλικίας των. Κατ’ άρχάς ήτο 26 γρόσια, ύστερον δέ ηύ- 
ξήθη εις 50. 'Η Διοίκησις Μετρών ύπολογίζουσα τον φόρον άναλόγως 
τού άριθμού τών άρρένων, έζήτει αυτόν συνολικώς από τον Μουχτάρην, 
αυτός δέ μετά τής Δημογεροντίας διήρει τούς κατοίκους εις τέσσαρας ή 
πέντε τάξεις καί κατέτεμε. εις αυτούς τον φόρον, άναλόγως τής οικονομι
κή; των κα’ταστάσεως, άπό 50 —120 γροσίων κατ’ άτομον. Ό φόρος ού- 
τος καθώς καί πάντες οι άλλοι είσεπράττετο κατά δόσεις.

"Ετερος φόρος ήτο ό φόρος οδοποιίας δστις ήτο 16 γρόσια, πληρω
τέος μέχρι τέλους Αύγουστου καί 50% επί πλέον άν έπληρώνετο άργότε- 
ρον. Ό φόρος ούτος ήδύνατο νά πληρωθή καί διά προσωπικής έργασίας 
4 ημερών, αλλά τότε ό ιρορολογούμενος άπεστέλλετο έπίτηδες νά έργασθή 
μακράν τού χωρίου, διά νά προτιμά την εις χρήμα πληρωμήν. Ό φόρος 
ούτος έπεβλήθη μετά τύν Ρωσσοτουρκικόν πόλεμον, είσεπράττετο δέ υπό 
τής αστυνομίας. ' -

Έκτος του φόρου αντισηκώματος, μέχρι τού 1850 κατά’ περιόδους 
2 —4 έτών ή καί πλέον, έκάλει ή Κυβέρνησις δυο άνδρας τής κοινότατος 
κατ’ απόλυτον αυτής εκλογήν "να ύπηρετήσωσιν εις τά νατιπηγεία τού Κε
ρατίου (Τερσχανά). Οι άνδρες οΰτοι συνήθως ήσαν τεχνίται. Κατά δημο
τικόν τραγούδι οί τελευταίοι ύπηρετήσαντες ώνομάζοντο Άγγελής καί 
Άντριάς, οί οποίοι λέγεται δτι πριν άπολυθώσιν έξυλοκοπήθησαν αγρίως.

’Ανάθεμα την ώρα, την πρώτη * Απρίλιό, 
πού βγήκε τό νιζάμι στά λεύτερα παιδιά.
Πήραν άπό τή χώρα, πήραν κι άπ τά χωριά, 
πήραν κι άπ τό Τσακήλι, δυο λεύτερα παιδιά.
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Τό να τό λεν Άγγέλη καί τ’ άλλο Άντριά 
to να καμνε κουντοΰρες καί τ’ άλλο γεμενιά.

Μετά τον διορισμόν ιδιαιτέρων είσπρακτόρων, υπό τοΰ Κράτους, ο 
μεγαλύτερος πόρο; τοΰ Μουχτάρη έξέλιπε. Διά τοΰτο έπληρώνετο πλέον 
υπό τοΰ εκκλησιαστικού ταμείου 25—30 λίρας. Έξηκολούθησεν όμως νά 
είσπράττη 5—10 γρόσια διά πάσαν βεβαίωσιν η πιστοποιητικόν, έκδιδό- 
μενον ΰπ’ αΰτοΰ.

Οί δημογέροντες ήσαν άμισθοι, έπληρώνοντο δμως τάς ημεραργίας 
των, αν τυχόν άπεμακρΰ\Όντο τοΰ χωρίου, διά κοινοτικός υποθέσεις.

’Αγροφύλακες. ’Άλλος μισθωτός υπάλληλος τής κοινότητος ήτο ό 
άγροφύλαξ (κουρουτζοΰ), ό όποιος συνεφωνείτο καί άνελάμβανε καθήκον
τα την ημέραν τοΰ Αγίου Δημητρίου (26 ’Οκτωβρίου), έπληρώνετο δέ 
μέχρι 30 λιρών έτησίως. Κατά Μάρτιον προσελαμβάνετο καί βοηθός άγρο
φύλαξ (γιαμάκ), διά μίαν εξαμηνίαν, πληρωνόμενος μέχρι 15 λιρών, κατά 
δέ τον Ιούλιον προσελαμβάνετο καί δεύτερος βοηθός διά τάς αμπέλους, 
μέ θητείαν τριών μηνών καί μισθόν 7 λιρών περίπου. Έπληρώνετο καί 
έν γρόσιον κατά φορτίον σταφυλών.

Ό μισθός τών αγροφυλάκων άλλοτε επληρώνετο υπό τών ζευγιτών 
μόνον, υπολογιζομένου τόσα κατά ζεύγος βοών ή ίππων. Κατόπιν όμως 
έθεωρήάη άδικος, καί ΰπελογίζετο επί τών έσπαρμένων στρεμμάτων διά 
τούς αγρούς καί κήπους, καί επί τοΰ αριθμού τών κλημάτων (κούρουβλα), 
διά τάς αμπέλους. Κατ’ άρχάς έπληρώνετο εις είδος, άργότερον δμως με- 
τετράπη εις χρήμα.

Ό άγροφύλαξ διωρίζετο υπό τής Δημογεροντίας, συνήθως μετά συν- 
εννόησιν προς τούς μεγαλυτέρους γαιοκτήμονας καί ζευγίτας. Ό διορι
σμός του έπεκυροΰτο υπό τής Διοικήσεως, καί τότε τοΰ παρείχετο άδεια 
όπλοφορίας καί όρειχάλκινον ελλειψοειδές σήμα μέ τουρκικήν επιγραφήν 
«άγροφύλαξ 1 Ιετροχωρίου». 'Ωπλίζετο δέ διά κυνηγετικού δπλου καί μα-, 
κράς κυρτής μαχαίρας. ,

Ό πρώτος άγροφύλαξ (Ιοας κουρουτζού), τοΰ οποίου ή θητεία ήτο 
ενιαύσιος, εχρησιμοποιεΐτο ως κοινοτικός κλητήρ, άποστελλόμενος ΰπό 
τοΰ μουχτάρη εις Μέτρας διά την μεταφοράν.εγγράφων, καί βοηθών τούς 
κυβερνητικούς κλητήρας ή χωροφύλακας εις έπίδοσιν κλήσεων δικαστικών 
καί σύλληψιν τών καταζητουμένων προσώπων ακόμη δέ μετακαλών πάν
τα ζητούμενον υπό τοΰ μουχτάρη ϊνα προσέλθη εις τό καφενείου. Τοΰτο 
ήτο καί τό κυρίως έργον αυτού κατά τον χειμώνα οπότε τά χωράφια δεν 
ειχον ανάγκην μεγάλης έπιτηρήσεως

Κατά τ.ήν άνοιξιν μετά την πρόσληψιν τού βοηθού, έκτιζαν καλυβην 
από ξύλα καί «σάζια», εις κατ ίλληλον τοποθεσίαν καί εκεί διημερευεν
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δ έ'τερος εξ αυτών. Άργότερον δέ ότε άνεπτύσσοντο τά καπνά καί τά πο- 
στάνια καί διενυ ιτέρευεν. Τότε έ'καμναν καί «τσαρδάκι» από τοά3 οποίου 
ώς από σκοπιάς κατώπτευε διά τηλεσκοπίου τά πέριξ καί παρηκολούθει 
τούς εισερχόμενους εις τά σπαρμένα καί εις τ’ αμπέλια.Αν τυχόν έ'βλε- 
πεν άγνωστον πρόσοοπον είσερχόμενον έφώναζε δι’ δλης τής δυνάμεως των 
πνευμόνων του, διά νά φοβήση καί τούς τυχόν αοράτους ύπ’ αυτού κλέ- 
πτας, καί τούς άναγκάση νά φύγουν. Διότι κατά την παροιμίαν «δ φό
βος φλάει τ άbέλια» δχι δ άμπελοφύλαξ. Καθήκον του επίσης ήτο νά ε
πί βλέπη τά διάφορα κοπάδια των ζώων μήπως είσέλθουν εις τά σπαρτά» 
νά καταγγέλη τούς παραβάτας, νά συλλαμβάνη δέ τούς κλέπτας καρπών 
καί τά άδέσποτα ζώα καί νά τά φέρη εις τον μουχτάρην, δπότε 6 
ιδιοκτήτης τού ζώου ή ό κλέπτης ήναγκάζετο νά άποζημιώση τον παθόντα 
"Ετερον καθήκον τού άγροφύλακος ήτο καί τό τού δημοσίου κήρυκος. ’ Αν 
ήρχετο καμμία διαταγή περί καθαριότητος τού χωρίου από την δημαρ- 
χίαν Μετρών, ή περί εμβολιασμού τών παιδίων κλπ. αυτός θά ειδοποιεί 
τούς κατοίκους, περιερχόμενος τά σοκάκια τού χωρίου καί βοών στεντο- 
ρίως.

"Ο άγροφύλαξ εκτός τού τακτικού μισθού του είχε καί τυχηρά. Αυ
τός πρώτος έγεύετο τά καλύτερα προφαντά κεράσια, ζέράελα σταφύλια, 
καρύδια καί πάντα έν γένει καρπόν. Διότι έ'χων καθήκον καί δικαίωμα 
νά περιέρχηται δλα τ" αμπέλια, εφρόντιζε νά ρίπτη καί κάτι από κάθε αμ
πέλι μέσα είς τον δερμάτινον σάκκον, τον δποΐον έ'φερεν πάντοτε επί 
τής ράχεως. ’Ακόμη είχε καί τήν ελευθερίαν νά κυνηγή τούς λαγούς, τάς 
πέρδικας, τά δρτύκια, τά μαυροπούλια, τούς συκοφάγους καί τ’ άγριοπε- 
τείναρα καί νά τρέφεται δι* αυτών ή νά τά πωλή εις άλλους.

Ή Διοίκησις Μετρών συνήθως ύπεχρέωνε τήν κοινότητα νά προσ- 
λαμβάνη ένα Τούρκον αγροφύλακα, τον όποιον έχρησιμοποίει αντί κατα
σκόπου. Ουτος παρημέλει τά καθήκοντα του, καί συχνά πυκνά μετέβαι- 
νεν εις Μέτρας, ώς δήθεν προσκαλούμενος υπό τής Διοικήσεως. ’Επί πολ
λά κατά σειράν έτη είχεν επιβληθή είς τήν κοινότητά μας κάποιος Χαλήλ- 
αας, δ όποιος τήν Ιποχήν τών σταφυλών έ'φερεν καί τήν οικογένειαν του 
είς τό χωρίον μας, καί κατερρήμαζαν τά σύκα καί τά σταφύλια τού κό
σμου. "Ενα βράδυ έπιστρέψοντες με τρία καλάθια περδικόσυκα από τό 
αμπέλι συνηντήθημεν υπό τής οικογένειας τού Χαλήλαα, καί επειδή ήμεΐς 
παιδιά τού σχολείου τότε δεν έγνωρίζαμεν τήν τουρκικήν καί δεν άπαν- 
τούσαμεν είς τάς Ιπιπλήξεις τής χανούμισας, ήκούσαμεν τήν κόρην της 
νά μάς τσιρίζη ελληνιστί: «Γιατί τά μαζώξατε τά σύκα;» Κατατρομαγμέ- 
νοι τήν έπληροφορήσαμεν ότι υπήρχαν καί άλλα ακόμη καί εσπεύσαμεν 
ν’ άπομακρυνθώμεν.

Κ. Χουρμουζιάδου
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Έφοβοεηίχοοτΰοι. Έκτος τής Μουχταροδηγεροντίας υπήρχε καί 
πενταμελής Εκκλησιαστική επιτροπή, έργον τής οποίας ήτο νά επιμελεί
ται του σχολείου καί τής εκκλησίας. Έκ τούτων οι δυο ήοαν δισκοφόροι, 
εις ταμίας καί εις γραμματεύς. Κατά τά τελευταία όμως έτη διηρέθη εις 
δύο τριμελείς επίτροπός, έκ των δπ'οίων ή Ιπιμελουμένη τής εκκλησίας έ- 
λέγετο Εκκλησιαστική επιτροπή, ή δέ του σχολείου Σχολική Εφορία. 
Πάντες ούτοι έξελέγοντο υπό τής κοινότητος παρουσίφ τόΰ Μητροπολί
του Μέτρων, κατά τήν έπίσκεψίν του εις τό χωρίον, συνήθως·τήν ημέραν 
τοϋ 'Αγίου Μοδέστου, εσχάτως δέ τήν 15ην Αύγουστου καί υπό τό όνο
μα Έφοροεπίτροποι διεχειρίζοντο τήν κοινοτικήν περιουσίαν.

Οί ’Έφοροι διώριζον τούς διδασκάλους, οί δέ Επίτροποι τον εφημέ
ριον τού χωρίου, δ δέ διορισμός άμφοτέρων έπεκυρούτ.ο υπό τοϋ Μητρο
πολίτου Μέτρων. Ενίοτε ό Μητροπολίτης άπέστελλεν Ιερέα τής προτιμή- 
σεώς του, άλλοτε πάλιν οί επίτροποι ύπεδείκνυον ιερέα τής άρεσκείας των 
καί δ Μητροπολίτης τον διώριζε.

Τό σχολεΐον έλειτούργει μέ τρείς, τέσσαρας, πέντε ή εξ τάξεις υπό 
ένα διδάσκαλον, άναλόγως τοϋ παρουσιαζομένου αριθμού των μαθητών 
καί τής ίκανότητος τοϋ διασκάλου. Κατά· τά τελευταία εϊκοσιν έτη, έλει- 
τούργησε κατά διαλείμματα, δσάκις έξευρίσκετο ή αναγκαία δαπάνη, εκ
τός τοϋ Δημοτικού σχολείου, καί Νηπιαγωγεΐον μεθ’ ενός ή δύο τμημά
των. Ό διδάσκαλος έπληρώνετο 36 χρυσάς λίρας ετησίως, καί είχε τό' δι
καίωμα τής περιφοράς δίσκου υπέρ εαυτού εν τή εκκλησίςι κατά τάς 
τρείς ή τέσσαρας των μεγαλυτέρων εορτών τού έτους, ή δέ νηπιαγωγός 
20. Ό διδάσκαλος ήτο συγχρόνως καί ψάλτης τής εκκλησίας, πάντοτε δέ 
προ τοϋ διορισμού του ύπεβάλλετο εις δοκιμασίαν κατά τινα Κυριακήν, 
«γιά νά τον άκούσ’ δ κόσμος καί νά τον άρέσ». Άμφότεροι οί διδάσκον
τες διωρίζοντο τον Αύγουστον. Τό διδακτήριον τού μέν Δημοτικού σχο
λείου ίδρύθη τό 1875, τό δέ τοϋ Νηπιαγωγείου ήτο παλαιότερον, καί μέ
ρος αυτού έχρησιμοποιείτο υπό τού εφημερίου, ως κατοικία, δσάκις ούτος 
δέν ήτο Τσακηλιώτης.

Ό εφημέριος έπληρώνετο «μσό κ’λό» (13 οκάδες) σιτάρι από «κάθε 
στέφανο» καί έ'να «σινίκ’» (7 οκάδες) από κάθε «χηριό ή χηριά». Έκτος 
τούτου είχε καί τά τυχηρά του, λειτουργιές, αγιασμούς, βαπτίσεις, στέψεις 
κηδείας κλπ. Αυτός δέ έπλήρωνεν εις τον Μητροπολίτην Μετρών 3—5 
λίρας έμβατίκιον.

'.Υπό τής Επιτροπή; διωρίζετο καί δ κράχτης ή καντηλανάφτης τού 
δποίου καάήκον ήτο ή καθαριότης τής έκκλησίας, τό άναμα τών καντη
λών, τό σβύσιμον τών ήμικαέντων κηρίων, ή πρωινή πρόσκλησις εις τήν 
εκκλησίαν, κατά τάς μεγάλας έορτάς, ή αναγγελία τοϋ θανάτου τών πρου
χόντων καί ή πρόσκλησις εις τήν κηδείαν αυτών. Κατά τήν απουσίαν δέ
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τοϋ άγροφύλακος, άντικαθίστα αυτόν είς τά καθήκοντα' τοϋ κλητήρος τής 
κοινότητος. Έπληρώνετο δέ συνήθως μίαν χρυσήν λίραν μηνιαίως.

’Έαοδα. ’Έσοδα τής κοινότητος ήσαν τό κέρδος εκ τής πωλήσεως 
κηρίων τής εκκλησίας, τό ένοίκιον των αγρών τής εκκλησίας, και τό ένοί- 
κιον τής βοσκής. Έκ του κηροπωλήματος καί τής περιαγωγής των δίσκων 
εντός τής εκκλησίας είσέπραττεν ή κοινότης περί τάς 30 λίρας, άλλας τό- 
σας από τά ενοίκια των αγρών καί περί τάς 100 από τό ένοίκιον τής βο
σκής. Κατά τό τελευταΐον έτος προ τής ανταλλαγής τών πλληθυσμών, 
έπωλήθη ή βοσκή αντί 1150 χάρτινων λιρών.

’Άλλοτε ή βοσκή του Τσακηλιοϋ είχε μεγα?αιτέραν εκτασιν. Κατά τάς 
άρχάς δμως τής βασιλείας τοϋ Χαμίτ κάποιος Τούρκος εϋρέθη φονευμέ- 
νος εντός τοϋ μικροΰ δάσους τοϋ χωρίου, καί επειδή δεν άνεκαλύφθη ό 
δράστης τοϋ φόνου, κατηγορήθη ή κοινότης είς την περιοχήν (μερά) τής 
οποίας εγένε.το ό φόνος, ό δέ μουχτάρης τής κοινότητος έκλήθη προς απο
λογίαν. Τότε ένας Τοϋρκος φίλος του τον ουνεβοΰλευσε νά δηλώση δτι τό 
δάσος δεν ανήκει είς τήν κοινότητα, διότι ήτο είς τό σΰνορον τής περιφέ
ρειας Μετρών. Τοιουτοτρόπως ό μέν μουχτάρης άπηλλάγη ή κοινότης δμως 
έχασε τήν κυριότητα τοϋ δάσους. Είκοσι περίπου έτη μετά ταϋτα, άφοϋ 
τό δάσας παρεχωρήθη είς τούς Τούρκους πρόσφυγας Μετρών, ή κοινοτης 
εξεδίκησε καί πάλιν τήν κυριότητα αύτοϋ, κυί κατώρθωσε νά κερδίση τήν 
δίκην, προσκομίσασα άντίγραφον τοϋ . επισήμου ίδρυτικοϋ διατάγματος 
τοϋ χωρίου. Τελικώς δμως ήναγκάσθη νά παραιτηθή καί πάλιν τοϋ δά
σους διότι κατά τήν έφεσιν τής δίκης υπό τών προσφύγων Τούρκων, άπε- 
δείχθη δτι τό άντίγραφον, άν καί ήτο πιστότατον, δεν εΐχεν δμως Ικδοθή 
κατόπιν αίτήσεως τοϋ δικαστηρίου, καί ώς εκ τούτου έθεωρήθη πλαστόν, 
ή δέ Μουχταροδημογεροντία ύπεχρεώθη νά ύπογράψη δήλωσιν δτι πα- 
ραιτεΐται πάσης άπαιτήσεω'ς επί τής κυριότητος τοϋ δάσους, διά νά μή 
σταλή εξόριστος είς Ύεμένην ώς πλαστογραφήσασα δήθεν δημόσια έγ
γραφα, καί δωροδοκησασα προς τον σκοπόν- τοϋτον τον αρμόδιον υπάλλη
λον τοϋ κράτους.

Κατοικία. Τά παλαιά κτίρια τών οικιών ήσαν μεγάλα, συνήθως μο- 
νόροφα, μέ διπλά θυρόφυλλα, θύρας πλατείας ό5στε νά χωρή καί άμαξα 
ακόμη νά είσέλθη.

Τά σπίτια αυτά ήσαν κτισμένα από τής γής. μέχρι τοϋ πατώματος, 
μέ πέτρας καί λάσπην από κοκκινόχωμα άνακατωμένην μέ άχυρον. Άπό 
τό νότιον μέρος είχαν έν ή δύο σφηνοειδή ανοίγματα είς τον τοίχον είς 
σχήμα πολεμίστρας. Δηλαδή έσωθεν ήτο ή βάσις πλάτους μέχρι ήμίσεως 
μέτρου, έξωθεν δέ ή κορυφή 5 περίπου εκατοστών τοϋ μέτρου. Τά ανοίγ
ματα ταϋτα ώνομάζοντο. «μαζ£άλια». Οί τοίχοι μέχρι τοϋ πατώματος 
ειχον ύψος 4 μέχρι 5 μέτρων καί κατά διαστήματα 1.5U ή δύο μέτρων
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όριζονάως είχον ξύλινα «ζουνάρια». Τό υπό των τοίχων τούτων περι- 
κλειόμενον μέρος έλέγετο «κατώγι», έχρησίμευεν δέ συνήθως ως αποθήκη 
γεννημάτων, οίνου, ξυλανθράκων κλπ. Όλίγιστοι έκ των ύπισθοδρομι- 
κών κατοίκων τό μετεχειρίζοντο καί ως σταϋλον, κατά τον χειμώνα. Ή 
θύρα τοϋ κατωγείου έκλείετο την ημέραν διά τοϋ μανδάλου, ήνοίγετο δέ έ
ξωθεν διά μικροϋ σχοινιού κρεμαμένου από τίνος οπής τοϋ θυροίρΰλλου. 
Κάτωθεν τοϋ μανδάλου ύπήρχεν «ή κρικέλλα», όρειχαλκίνη συνήθως, την 
οποίαν έκρουον οι ξένοι διά νά τούς ανοίξουν, ένφ οί ένοικοι είσήρχοντο 
σΰροντες τό σχοινίον τοϋ μανδάλου. Την νύκτα ή έσειραν τό σχοινίον έσω
θεν ώστε νά μη είναι δυνατόν τό άνοιγμα τής θύρας έξωθεν ή έθετον 
έγκαρσίως προς την θύραν σιδηροΰν μοχλόν «κολάεμίρ», ή καί ξύληνον. 
’Άν δέ τό κατώγι είχε παράθυρον, τούτο ήτο μικρόν, σιδηρόφρακτον καί 
εις τό ύψηλότατον σημεΐον τοϋ τοίχου.

'Υπεράνω τού κατωγείου ήτο τό πάτωμα, περιλαμβάνον «τη σάλα» 
καί δύο τουλάχιστον «νοάάδες». ΟΙ τοίχοι αυτών ήσαν κτισμένοι από ξύ
λα, γεμισμένοι μέ λεπτά τούβλα, ή «ωμά πλίθια», έπιχρισμένοι έσωτερι- 
κώς μέ κοκκινόχωμα, έξωθεν δέ ' «καπλαάισμένοι» μέ σανίδια. Τά παρά
θυρα των δωματίων ήσαν τόσον πυκνά, ώστε κατεϊχον τό πλεΐστον μέρος 
τοϋ τοίχου. ’Έξωθεν τά παράθυρα έκαλύπτοντο από «κανάτια σανιδένια» 
τά όποια έκλείοντο διά σιδηρών αγκυλών «τσεγγέλια», προσαρμοζομένων 
επί προς τούτο ξύλινων ράβδων τών παραθύρων. Τά παράύυρα εΐχον τέσ
σερα παραθυρόφυλλα, δύο μεγάλα άνω καί δύο μικρά κάτω. Ή στέγη ήτο 
σκεπασμένη μέ λεπτάς σανίδας «καστανιές», καί κεραμίδια τής Χώρας· 
Μέ τό όνομα τούτο διέκριναν τά εντόπια κεραμίδια από τά ευρωπαϊκά 
τά «φρά£ΐκα». Τά «ταβάνια» επίσης ήσαν σκεπασμένα μέ σανίδια. Τό 
γεΐσον τής στέγης άρχικώς ήτο σκεπασμένον μέ σανίδια, άργότερον δμως 
μετά την καταστροφήν αυτών παρημελείτο υπό τών ενοίκων, καί έχρησι- 
μοποιεΐτο από τούς κόρακας «τς κάργες» καί «τς ξεφτέρες» ως φωλεά. Τό 
τοιοϋτον γεΐσον ελέγετο «μούτλα». Άρχικώς αί οίκίαι ειχον καί έν δω- 
μάτιον .μέ «γωνιά», τούτο όμως έκρημνίσάη άργότερον μετά την κατα
στροφήν τών δασών καί την χρησιμοποίησιν τών ξυλανθράκων.

Εις τό κατώγι άλλοι ειχον άποθήκας κτιστάς από σανίδας, άλλοι δέ 
έχρησιμοποίουν προς τον σκοπόν τούτον παλαιά βαρέλια, διά ν’ αποφεύ
γουν καί τους ποντικούς. Τά βαρέλια ταύτα είχαν μόνον έν τύμπανον καί 
έτοποθετοΰντο όρθια έπ’ αυτού, ενώ τά περιέχοντα κρασί ή ξύδι βαρέλια 
τοποθετούνται πλαγίως. Πολλαί οίκίαι ειχον αντί ενός δύο παραλλήλους 
τοίχους επί τής μιας πλευράς τού κατωγείου εις δέ τον μεταξύ των σχη- 
ματιζόμενον στενόν διάδρομον πλάτους μόλις ενός μέτρου, κατέφευγον αί 
νεαραι γυναίκες, κατά τάς έπιδρομάς τών Κηρτζαλήδων. Εκεί «καταχώ
νιαζαν» καί τά τιμαλφή των διά νά τά σώσουν από τό «διαγουμισμα».

2 3
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*0 μυστικός ούτος διάδρομος «ή κρυβηστήρα», ήτο άνωθεν κεκαλυμμένος 
υπό τοϋ πατώματος εις εν δε σημεΐονειχεν μικράν καταπακτήν, όπόθενκα- 
τήρχοντο εις τό εσωτερικόν αυτού. Ή καταπακτή αΰτη συνήθως ήνοίγετο 
μιέσα εις έρμάριον ή τή «μσάάρα» ώστε νά είναι αόρατος. Τό πρώτον «σκα“ 
λοπάτι» τής κλίμακος του κατο)γείου ήτο συνήθως αρκετά πλατύ μέχρι δυο 
μέτρων καί ώνομάζετο «μσόπατο». Έάν ή οικία ήτο διώροφος καί είχε καί 
δευτέρα κλίμακα, τό μεταξύ των μέρος έλέγετο «μσόσκαλο». Εις τά πλάγια 
τής κλίμακος είχαν «κά£ελα», τό πρώτον δε αυτών εκ τών άνω καί έκ τών 
κάτω έλέγετο «σκαλοκέφαλο». Ύπεράνω τής κλίμακος υπήρχε τετράγωνον 
επιστέγασμα «κλαβανή» καλούμενον καί χρησιμεΰον διά τήν τοποθέτησιν 
τής λυχνίας ή άλλων πραγμάτων.

Τό πάτωμα καθώς ε’ίπομεν διηρεΐτο εις τήν σάλαν καί εις τά δωμά
τια, έκ τών οποίων τό ψυχρότερου ήτο «ό καλός δ νοάάς» καί τό νότιον 
«ό καθμερνός δ νοάάς. Ακόμη είχε καί μικρόν τι δωμάτιον «τό κελλάρ». 
Ό καλός δ νοάάς ήτο τό δωμάτιον τής υποδοχής, χρησιμοποιούμενον κατά 
τάς δνομαστικάς εορτάς, τάς πανηγΰρεις καί εις πάσαν εν γένει έκτακτον 
περίστασιν. Έφυλάττετό καθαρόν καί συγυρισμένον. Καθίσματα κινητά 
δέν μετεχειρίζοντο τήν παλαιάν εποχήν, αλλά μόνον «σεάίρια», είδος κα
ναπέ ακινήτου. Κάθε δωμάτιον είχεν εν, δύο ή καί τρία σεάίρια εις τάς 
τρεις πλευράς, εις δέ τήν τετάρτην είχε τά «άολάπια» τούς «όεάενέδες» 
καί τή «μυάάρα». Τό σεάίρι τοϋ καλού νοάά ήτο έστρωμένον μέ δύο «μεάέ- 
ρια», τό «άπκάτ», κατασκευασμένον από λινό ύφασμα καί γεμισμένον λι- 
νόξυλον, καί τό «άποπάν», επίσης λινόν αλλά γεμισμένον μαλλιά. Κατά 
μήκος τού σεάιριοϋ, προς τον τοίχον ήσαν τοποθετημέναι «οί άβαριαστή- 
κες», κατασκευασμένοι έκ τού ίδιου υφάσματος τών μεάεριών καί γεμι
σμένοι μέ λινόξυλον. Οί άβαριαστήκες μαξηλάρες έκαλύπτοντο υπό μα- 
ξηλαροθήκης «κλήφ» τής όποιας τό πρόσωπον ήτό από βαμβακερόν 
ύφασμα λευκόν καί έρυθρόν ή λευκόν καί κυανοΰν «ψηφωτό», λουριαστό 
ή «σαντρατσωτό» έπ’ αυτού δέ ήπλώνετο στενόμακρον «μαξλαροσκέπα- 
σμα», είτε έκ τοϋ ίδιου υφάσματος είτε από λευκόν ψηφώτσν. Τά μεάέ- 
ρια έπεστρώνοντο πρώτον μέ «διπλόφαρδο σεάόνι» έκ τού ίδιου μέ τις 
μαξηλάρες υφάσματος, έπ3 αυτού δέ ήπλώνετο έτερον «μονόφαρδο σεάό- 
νι» είτε έκ τού αυτού μέ τό «άπκάτ τό σεάόνΐ» υφάσματος είτε από λευ
κόν ψηφωτόν. Εις τήν δρθήν γωνίαν δπου συνηντώντο τά δύο σεάίρια 
έστρωνον μικρόν τετράγωνον «σιλτέν», τον όποιον εκάλυπτον μέ «σκου- 
λωτό χράμι», κόκκινον ή πράσινον καί προς τον τοίχον προσέθετον απα
λά «κεάμένα μαξλαράκια». Ή θέσις αϋτη έθεωρεΐτο πάντοτε τιμητική 
καί εις αυτήν έκάθιζον τον έπισκέπτην. Έκ τούτου καί ή παροιμοιώδης 
φράσις : Ό μισαφίρς στο £ΐοσέ ταιριάζ. Εις τον τοίχον είχαν κρεμασμέ- 
νον τον καθρέπτην στολισμένον μέ άσπρη κεντητή ή μεταξωτή πετσέτα.
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ύπήοχον καί οίκίαι μέ κόγχην «χιβά» εις τον τοίχον όπου έτοποθετεΐτο 
ο καθρέπτης. Οί ί·)3(.1ενέδες, τα μικρά κογχοειδή ράφια έκαλΰπτοντο υπό 
μικρών κεντητών ή δαντελωτών καλυμμάτων.’Από τής οροφής έκρέμαντο 
ρώδια, κυδώνια καί πορτοκάλια «για νά μοσκίζνε», ενίοτε δέ καί σοΰρ- 
βα ή σταφύλια. 'Γά παράθυρα έκαλΰπτοντο μέ «Ι^εράέδες» μονοκόμμα
τους «χασεδένΐ» τραβηγμένους εις την μίαν πλευράν τοΰ παράθυρου, 
περασμένους εις σιδηράν ράβδον ή καί σχοινίον.

Κάθε σπίτι είχε μίαν ή καί περισσοτέρας προβολίστρες. Ή προβο
λίστρα ήτο προέκτασις τοΰ γείσου τοΰ παράθυρου, είδος πλατείας ράφης 
όπου έτοποθέτουν τις γλάστρες μέ τον βασιλικόν, τύ δεντρισάγι, τις δεν- 
τρόγες, γαρουφαλιές κλπ.

Ό «καθμερνός ό νοάάς» δέν διέφερε τοΰ «καλοΰ» είμή ώς πρύς τά 
στρωσίδια, τά όποια ήσαν «μουντά» έν γένει, έχρησιμοποιεϊτο δέ την νύ
κτα αντί κοιτώνος· ’Άν τυχόν δέν ειχεν μσάάρα, τότε τά στρώματα έστοι- 
βάζοντο εκάστην πρωίαν εις μίαν γωνίαν τοΰ δωματίου, καί έκαλΰπτοντο 
δι’ εΰμεγέθους ση'δόνης. Τά οΰτω πως τοποθετημένα στρώματα έλε'γοντο 
«γιούκΐ». Κατά τον χειμώνα τά «μεάέρια» έπεστρώνοντο μέ «χράμια», 
μάλλινα δηλαδή σινδόνια, καί οί μαξλάρες επίσης μέ μάλλινον μαξηλαρο- 
σκέπασμα. Εις τον τοίχον έκρεμοΰσαν καί «τσί σταχυές», τά εκ σταχΰων 
ψαθωτά συμπλέγματα, καί χρωματιστά τεμάχια υφασμάτων κεντημένα 
διά μετάξης ή πεποικιλμένα διά σπόρων πεπονιού.

Κατά τά λεγόμενα τών γεροντοτέρων, τά παλιά σπίτια άρχικώς δέν 
είχαν παράθυρα, αλλά «άφε^ίτες» εις την στέγην, καί ήσαν άνευ οροφής 
'Ημείς όμως τά εΰρομεν οϊα τά περιέγραψα. Τά πλαίσια τών παραθύρων 
είχαν βαθεΐαν αύλακα εντός τής οποίας έκρατοΰντο οί υαλοπίνακες χωρίς 
στόκον καί καρφάκια.

Τό μαγειρεΐον συνήθως ήτο παράρτημα τής οικίας, ομοίως καί τό 
άποχωρητήριον, τό όποιον έλέγετο «ά^αΐγος, χρεία ή γλιακός». ’ Ισως 
άρχικώς νά μήν είχαν άποχωρητήριον, ίσως επίτηδες έκτίσθη τοιουτοτρό
πως διά νά άποφεΰγεται ή δυσοσμία. Τό άποχωρητήριον είχε έ'να τριγω
νικόν άνοιγμα εις τό πάτωμα καί έ'τερον εις τό σανίδωμα τοΰ τοίχου άντί 
παραθύρου. Εις τό μαγειρεΐον ύπήρχεν ό «νεροχΰτς» καί έξωθεν ό «νερα- 
γός». ’Από υγιεινής άπόψεως δέν ήτο καλά κανονισμένη ή διοχέτευσις τών 
ακαθάρτων ύδάτων καί τών άποχωρητηρίων.

Εις την εποχήν μας αί οίκίαι έκτίζοντο μικρότεραι, μέ όλιγώτερα πα
ράθυρα, ξΰλινον σκελετόν, παραγεμισμένον μέ ωμούς πλίνθους μέχρι τοΰ 
πατώματος, ύπεράνω δέ αΰτοΰ έξωθεν μεν «πετσωμένο» δια σανίδων έσω
θεν δέ διά μικρών πεταΰρων έπιχρισμένων δι άσβεστου τά οποία άφηναν 
τό εσωτερικόν τοΰ τοίχου κενόν, προς μεγαλην ευχαρίστησιν τών πον
τικών.
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'Όταν έπρόκειτο νά κτισθή οικία, μετά τό άνοιγμα των θ.εμελίων 
προσεκαλεΐτο δ ίερεύς «νά δίαβάσ αγιασμό», από τον όποιον συνήθως 
ένετοίχιζον εις τά θεμέλια μικρόν μέρος εντός φιάλης. Έπειτα έστοίχειω- 
ναν όρνιθα, άρνίον ή μοσχάριον, άναλόγως τής οικονομικής καταστάσεως 
τοΰ ιδιοκτήτου, ήρχιζε δε ή άνοικοδόμησις. Τό θυσιασθέν ζώον έμαγει- 
ρεύετο καί απ’ αυτό προσεφέρετο καί εις τους οικοδόμους, νά φάγουν. 
καί νά ευχηθούν «Καλορρίζικο καί στερεωμένο. Ό Θεός νά σ’ άξιώσ καί 
σ’ ανώτεραί. Μετά τό γέμισμα των θεμελίων, όταν θά έτοποθέτουν τό 
κεφαλάρι τής γωνίας ό ιδιοκτήτης έπρεπε νά τό άσημώση ή νά τό χρύσω
ση. ’Εάν δέ τυχόν ούτος παρέλειπε τό καθήκον του, οί κτίσται ύψώνοντες 
νά στήσουν τον στόλον τής γωνίας, τοΰ τό υπενθύμιζαν κράζοντες :

—’Αφεντικό. Ρίξε καμμιά λίρα νά καλοκάτς ό στύλος καί νά μήστροβώνΐ.
‘Ο ιδιοκτήτης έφιλοτιμεΐτο νά τούς δώση τό φιλοδώρημα, δ δέ στύ~ 

λος ώρθώνετο αμέσως καί τό έργον επροχώρει. Άφοΰ δέ έσκάρωναν την 
στέγην, πριν βάλουν τά κεραμίδια, έστηναν εις τό ύψηλύτερον μέρος τής 
στέγης δύο όρθια καδρόνια, τά περιετύλισσον διά πρασίνων κλάδων, με"· 
ταξύ δέ των άνω άκρων αυτών έδεναν σχοινίον. Τότε οί συγγενείς καί 
φίλοι τοΰ ιδιοκτήτου ήρχιζαν νά άποστέλουν τά «ασκιά», δώρα δηλαδή 
διά τούς κτίστας, μανδήλια, κάλτσες, υποκάμισα, τεμάχια υφάσματος, κρα
σί, φαγητά κλπ. Ό «κάλφα;» λοιπόν διέτασσε τον καλλιφωνότερον 
«μάστορην» νά παραιτήση τό έργον του καί νά φωνάξη τό «ασκί». Ε κεί
νος δέ έκρέμα τό δώρον από τοΰ σχοινιού νά τό άνεμίζη δ άνεμος καί 
ίστάμενος προ αύτοΰ άπήγγειλεν μέ σύρτην φα>νήν, όπως απαγγέλλει τό 
εύαγγέλιον δ ίερεύς, συνήθως τουρκιστί, τά εξής:

Σαγλήκ έλινέ.—Κουββέτ Βελινέ.— μιμαρίν ζιχνί, ίλεν— 1333 ’) πεϊ- 
γαμπερίν καβλί ίλεν,— Παάισαχημηζίν έμρί ίλεν,— κι τσόκ γιασασήν,— 
κηλητζή άάϊμα κεσσίν, τουσμανή κάχρ όλσούν,— τσορπατζηνήν παρασή 
ίλεν1 2 3), - bιvά κουρουλούρ.—Μεμέτ3) αγά, έφεντιμιζί σαϊάηγή ίτσίν,— ού- 
σταλαρή σεβάιγί ίτσίν,— big πεσκές γιολλαάή.—Αλλάχ δνούν μαληνή άρ- 
τηρσήν— ά-:νιζίν κουμου gibi — τσοτζουκλαρηνή άρτηοσήν — £ιόκ γιλ- 
άηζλαρή καάτρ.— Σάγ όλσούν,— πεσκές βερέν άε βέρμεγεν άε.— "Ιλα 
βερέν.

ήτοι

Γειά στά χέρια σου —Δύναμι στη μέση σου.— Μέ τον νουν τοΰ άρχι- 
τέκτονος,— εις τά 1333 (τό έτος τής εγίρας)— μέ τον λόγον τοΰ προφή
του,—μέ την άδειαν τοΰ βασιλέως μας,—δ όποιος νά ζή πολλά χρόνια,—τό

1) νΚ ·;ος έγείρτς' όποιονδήποτε ήιο έλέγέτο τό έτος.
2) "Αν ό ίδιοκιήτης ήιο Τούρκος, έλεγαν : · έφέντιμιζΐν παρασή ίλεν.
8) Τό όνομα τοΰ άπόατέλλοντος τό δώρον.
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σπαθί του πάντοτε νά είναι κοπτερόν,— με τά χρήματα τοΰ προΰχοντος, 
— οίκοδομειται κτίριον,— Ό Μεμέτ άγας,— επειδή έκτιμά τον ιδιοκτή
την,— επειδή αγαπά τού; κτίστας. - μάς έ'στειλε έ'να δώρον,— Ό Θεός νά 
περισσεύη τήν περιουσίαν του,— ώ; τον άμμο τής θαλάσσης,— καί τά 
τέκνα του νά πληθύνη,— ώς τά άστρα τού ουρανού,— Νά ζή καί εκείνος. 
—πού μάς εστειλε δώρον,— κι εκείνος πού δεν μάς έστειλε,— Προ πάν
των δμως εκείνος πού μάς έστειλε.

’Εάν δμως ό άποστολεύς τοΰ δώρου τό άπήτει, τότε ή διακήρυξις των 
ευχών καί ευχαριστιών έγίνετο καί ελληνιστί ώς έξης :

Μέ τήν άδεια τού βασιλέ,—μέ τήν δύναμι τοΰ Ύψίστου,— μέ τά 
χρήματα τοΰ άφέντη,— σε πράσινα χόρτα,— κονάκι κτίζω. — Ό κύριος 
Γιάννης — μάς έστειλε ένα δώρο λαμπρό. — Έπροτίμησε τον νοι
κοκύρη,—κι έφιλοδώρησε τούς μαστόρους.— ’Έτσι ό Θεός νά τον άξιώ- 
σή, — νά πάγη στον "Αγιο Όάφο. — Μέ τό καλό νά πάγη, — μέ 
τό καλό νά γυρίση,— Νά πληθαίνουν τά παιδιά τον,— σάν τής θάλασσας 
τον άμμο,-- καί σάν τ ουρανού τά άστρα.— "Οποιος δέ μάς φερνή δώρο,— 
νά είναι κι’ αυτός καλά,—κι δποιος μάς φέρνει δώρο,—νά είναι κόμ καλά·

’Ασκί είναι λέξις τουρκική, καί σημαίνει τό κρεμαστάρι.
Τά νεώτερα σπίτια είχαν κρικέλλες σιδερένιες καί κλειδαριές, ήσαν 

δμως καί σπίτια τών οποίων αι θύραι εκλειδώνοντο κατά τό παλαιόν σύ
στημα, μέ τό τράβηγμα τοΰ σχοινιού τοΰ μανδάλου ή μέ μάνδαλον προσηρ- 
μοσμένον είς τό άνω μέρος τοΰ τοίχου όπισθεν τής θύρας καί συγκρατοΰν- 
τα αυτήν, ό δέ θέλων νά άνοιξη ώθει τούτον προς τά άνω. Τό ξύλινον 
πλαίσιον επί τοΰ οποίου ήτο καρφωμένη ή θύρα, καί εντός τοΰ οποίου έκι- 
νεΐτο, ώνομάζετο, τό άνω μέρος αυτού άνώφλιο, τό κάτω κατώφλιο καί 
ot παραστάται εκατέρωθεν «περβάζια», τά δέ θυρόφυλλα «κανάτια». Τό 
γεΐσον τής στέγης έλέγετο «κεροσταλαμός», ομοίως δέ εκαλείτο καί τό ύπ· 
αυτό έδαφος μεταξύ τοΰ τοίχου καί τής γραμμής τής σχηματιζομένης 
από τό στάξιμον τοΰ νεροΰ τής βροχής καί χιόνος. "Οσα σπίτια είχαν 
«κανάτια*, είς τά παράθυρα, δέν είχαν καί τά ανάλογα «τσεγγέλια» διά 
νά τά συγκρατοΰν εναντίον τοΰ άνεμου άλλά συνεκρατοΰντο διά ξύλινης 
ράβδου άρκετά μακράς, προσδεδεμένης επί τής σούβλας τών παραθύρων. 
Αί σοΰβλαι αύται ήσαν δύο, καί ή κατώτερα έχρησίμευε τά παλιά χρόνια 
διά νά κρεμούν μίαν πετσέταν καί όπισθεν αυτής νά κρύπτουν τό πρόσω- 
πον τά κοράσια καί εργάζονται άπολαμβάνοντα τον καθαρόν άέρα άπό 
τοΰ άνοικτοΰ παραθύρου, άθέατα. Οί φεγγίται ήσαν κοίλα ύάλινα ημι
σφαίρια προσαρμοζώμενα είς ιδιαιτέρου σχήματος κεραμίδια.

Τό -μαγειρεΐον τής οικίας ήτο παράρτημα αυτής, είχε δέ «γωνιάν», 
εστίαν μετά καπνοδόχης καί είς έν άκρον τής εστίας «τό φουφρίκο», 
κτίσμα τής νοικοκεράς άπό λάσπην καί κεραμιδοκόμματα. Είς- τό έμπρο
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σθεν κατώτερον τμήμα τής καπνοδόχης ήτο κρεμασμένον χονδρόν ύφα
σμα, «το φογοπάνι», χρησιμεϋον διά νά συγκρατή τον καπνόν. Ε π ’ αύιοΰ 
έκρέμετο ή κουτάλα του φαγητού, επί δε των εσωτερικών τοιχωμάτων 
τής καπνοδόχου οΐ άποξηρανθέντες στόμαχοι των εριφίων, διά τό «πήξιμο» 
τοΰ τυροϋ. Καθίσματα είχε τό μαγειρεΐον τριπόδια κατασκευασμένα από 
τεμάχιον άκατεργάστου κορμού δένδρου μετά τριών ραβδίων αντί ποδών 
ή σανιδένια. Άμφότερα ήσαν χαμηλά. Τά μαγειρικά σκευή ήσαν πήλινα 
«τετζερέδες», «πνάκια», «πνάκες», «καυκομάνες», «καυκιά», «κούπες», 
«τσάσκες», «καβουρτιστήρι», χάλκινα δε «τετζερέδες», «σαχάνια», «λε- 
8έρια», «Ιοακ-ήρια», «Ιοάκ-ήρα», «σινί», «καζάνι», «ταψί», «μαστρα- 
πάς» καί «ταβάς». Εις τό μαγειρεΐον έφυλάττετα ή σκάφη τοΰ ζυμώ
ματος, τά σκαφίδια διά την πλΰσιν, ό σκάμνος καί ή κουφά. Αί στά- 
μναι τοΰ νεροϋ, ή μεγάλη «πεκμεζού» καί ή μικρή λαγήνα, τό «κμάρ» καί 
τό «^ουρβ'ουλί», οί τενεκέδες καί ή «goυbελίτσα» διά τήν μεταφοράν τοΰ 
νεροϋ από τήν βρΰσιν. Έκεΐ ήτο τό βαρέλι με τό άλευρον έντός του οποίου 
έβύθιζον τά σιδηρά εργαλεία, άξίνας, ύνία κλπ. διά νά τό κρατούν «κρυο- 
σνό» καί νά μ ή «κόψ» καί πικρίση.Έκεΐ ήτο τό ρώγί μέ τό λάδι, ενα μικρό 
σταμνί μέ πεπιεσμένα χείλη, ώστε αντί μιας νά έχη δυο μικράς δπάς εις 
τό στόμα, «ή άμλα» μέ τό πετρέλαιον καί οί λάμπες. Έκεΐ ήτο τό «καρ- 
δάρ» μέ τό καρδαρόξλο», τό «τουλοΰμ τό τυρί», οί πλεξούδες τά σκόρδα, 
καί τά χέρια τά κρομμύδια, καί ό στρογγυλός «σοφράς» ή ξλοτράπεζο 

Εις τό κελλάρι έφυλάττοντο δλαι αί προμήθειαι τοΰ χειμώνος. Οί 
γιφκάδες, οί τραχανοί καί τά κουσκούσια, μέσα σέ μεγάλα πιθάρια προς 
αποφυγήν τών ποντικών. Τά πεκμέζια καί τά ρετσέλια μέσα σέ «Ιοατιές», 
τό «ναρδένι», τά φασούλια, ή φακή, τά κουκιά καί τό λαθήρι, μέσα εις 
στάμνας, τό βούτυρο μέσα εις τό «κουρούπ», ομοίως καί τό μέλι, ό καβουρ- 
μάς καί ή «σταφλερμιά». Άπό δέ τής οροφής του έκρέμαντο τά σακκου- 
λάκια μέ τά ξηρά σϋκα καί δαμάσκηνα, καί μουστολαμπάδες. Επίσης 
έκρέμαντο τά χειμωνιάτικα σταφύλια, τά κυδώνια, ρώδια καί σοΐρβα.

.. Αί κλίμακες τής οικίας ήσαν επεστρωμέναι μέ «σκαλοπάνια» λινά 
καί λευκά καί εις τά δωμάτια τον χειμώνα έστρωναν τις «βρανιές» καί τά 
«χράμια» υποκάτω δέ αυτών ψάθες. Τά μαγκάλια ήσαν κατ’ άρχάς πή
λινα, δμοια κατά τό σχήμα προς τά χάλκινα τοιαϋτα τά όποια είχαν μόνον 
εις τό δωμάτιον τής υποδοχής, άργότερον δμως μετεχειρίζοντο τά «σατσέ- 
νια» ήτοι άπό λαμαρίναν κατασκευασμένα. Εις τον «καθμερνό τό νοάά», 
χώρια άπό τά «σιάίρια» μέ τά μεάέρια είχαν καί σιλτέδες επί τοΰ πατώ
ματος διά τούς έπιθυμοϋντας νά καθίσωσι χάμω. Τά στρώματα του υπνου 
ήσαν γεμισμένα μέ μαλλιά ένίοτε δέ καί τά εφαπλώματα. Τό καλοκαίρι 
εσκεπάζοντο μέ λινές «κροκίδες» τόν δέ χειμώνα εις τά εφαπλώματα 
προσέθετον «κάπες» μάλλινες λευκές καί άντί σινδόνων χράμια. Κατά
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τά τελευεαΐα έτη μετεχειρίζοντο καί τραπέζια, καί καθίσματα παραλλή- 
λως μέ τά μεάέρια.

’Έξωθεν τής οικίας ειχον φράκτη πλεκτόν εκκλάδων δένδρων δ όποιος 
έλέγβτο «τοκάκι» καί «πλεκός», δπου έκλειον τά «κατσίκια» κατά τό κα
λοκαίρι, καί σταΰλον διά τά μεγάλα ζώα καί ορνιθώνα διά τά πουλερικά.

Έκάστη οικία είχε καί κήπον μεγάλον ή μικρόν μέ όπωροφόρα δένδρα.
Ή ιδιόκτητος οικία ήτο σημειον ανεξαρτησίας καί μονιμότητος. Μό

νον οΐ ξένοι, οί προσωρινώς διαμέναντες εις τό χωρίον, όπως δ διδάσκαλος 
καί ό παπάς, δεν ειχον (δικήν των οικίαν. Ό έ'χων ιδιόκτητον οικίαν διήρ- 
χετο τάς ώρας του δπως ενόμιζε καλύτερον εν αυτή, ενώ δ αντί ενοικίου 
εις ξένην κατοικών οικίαν έπρεπε νά συμμορφώνεται μέ τάς διαθέσεις 
ιών συγκατοίκων του.

Πόσον μεγάλην σημασίαν έδιδον εις την άπόκτησιν οικίας δεικνύει 
καί ή παροιμία *.

Σπίτι μ, σπιτάκι μ, 
πορδοκαλυβάκι μ, 
εννιά πορδίτσες έκλασα, 
καί κανείς δέ μ’ έννοιωσε.

Εις ταΰτην ύπόκειται δ εξής μύθος : Μιά βολά ήάανε μιά γριά καίγ 
είχε μιά μοναχοκόρ. Τν έ'περνε καί πάγαιναν μαζί στο βουνό καί έκοφταν 
ξΰλα γιά ποΰλίμα.

Μιά μέρα τς άάάμωσ ό βασιλές, καί λέει στη γριά:
—Γιατί τό γΐρίεις αυτό τό κορίτς μέσα στον ήλιο καί στο g ^ v ^ ™  ; 

Δέ εΐνε κρίμα μαθές ;
* —Τί νά κάμω; λέει, θέλχ νά δλέψμε, νά βγάνμε τό ψωμί μας νά

ζήσ-με.
Πέρασαν μέρες. Στέλνΐ δ βασιλές προξενίτ καί γΐρέβ τσή γριάς τ 

gOQ. Εκείνη·α τνε φάνίκε σά μαϊ.τάπ καί λέει :
—Άφήχτε μας Ιμάς στη φτώχεια μας καί πάν-τε κοροϊδέψτε άλλου, 

’Εμείς μέ βασιλέδες δέ άαιριάζμε. Κατά μάς θά είναι καί οί γαόροί μας.
Τν άλλι μέρα στέλνΐ ό βασιλές άλλο όροξενίτ. Ή γριά πάλε τά ίδια.
Σκώνεται έ'ρκεται δ βασιλές άπατός τ. Ή γριά καί δέ do πστέβ. Τότες 

λέει αυτός στό κορίτς:
—Θέλίς κά σέ κάμω βασίλισσα;
—Θέλω.
—*Έ, άφοΰ καί θελίς σήκω, νά πάμε.
Τό πέρνί άπ τό χέρ καί φεΰγνε.
Σά στεφανώθκανε κι ΰσταρα, έφεραν καί τη γριά τ βασ-λομάνα νά 

ζής μαζί στο παλάτ. Έκείνΐ ή καμένΐ δέ ήάανε μαθμένΐ μέσα σέ τόσο 
gόσμo. Οί σίιεάέρες τς κάνε καί δέ άνε ί>οσλάά-ζανε. “Η μιά τν άφνε, ή

2.̂ 9
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δίλ,λι tv επερνε. Γοΰλες κοίταζαν πώς να τνε όροσκοθούνε.Ή κόρ τς σή
μερα αυτό νά φορέης, αύριο τ’ άλλο, εκεί ετς νά κρίνίς, εδώ ετς νά φερ
τής, γοΰλο τν έλεγε. Σαν έκατσε δυο τρεις μέρες, σταναχιορέθκε. Τύ μάτ τς 
γοϋλο κιχτά τό χωριό τς, καί ό νους τς στ £αλΰβα τς. "Ο,τ καί νά έκα- 
μνανε δεν ευχαριστιούάανε. Κόπκε ή όρεξ τς, καί πήρε νά ρέβ Σάν ειδ 
δ βασιλές π θά πεθάνΐ στο ποδάρ, τνε λίπήθκε καί τνε ρωτάει:

—Τί θέλίς κεράκα ; Τί σέ λείπ ; ΙΙές to ο,τ θέλίς καί θά στο κάμω.
— Θέλω παιδάκι μ νά μέ στειλίς στο καλιβάκι μ, γιατί τ’ άποθΰμσα.
Τνε στέλνΐ ό βασιλές μ’ ένα δοϋλο, καί τόνε παρα^έλνει νά παραφ- 

λάξ, νά διή τί θά κάμ εκεί καί θέλι τόσο πολύ νά πάη.
Ή γριά μόνε 1>ήκε στ £αλύβα τς, έκλεισε τ Ιοόρτα. κι άρκεψε νά τσέ 

δίνι δρόμο, καί νά τραβδάη:
Σπίτι μου σπιτάκι μου, 
πο ρδοκαλυβάκι μου, 
εννιά πορδίτσες έκλασα, 
καί κανείς δέ μ’ έννοιωσε.

ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ

Εις την εποχήν μας, ή ενδυμασία των άνδρών δεν διέφερεν από τήν 
σημερινήν. Ακόμη όμως δεν είχαν επικρατήσει γενικώς «τά στενά» καί 
ύπήρχον αρκετοί, άντίπροσωπεύοντες τό παλαιόν καθεστώς, <τά φαρδιά». 
Έκ τούτων ολίγοι, 3—4 άντεπροσοόπευον τό παλαιόν καθεστώς, τών σαρι- 
κοφόρων, οι δέ νεώτεροι τους φεσοφόρους.

'II ενδυμασία τών σαρικοφόρων ήτο: σαρίκι, άποτελουμενον από 
σκληρόν χάρτινον, μάλλινον ή ξύλινον «καβούκι», σχήματος μανταρινιού, 
περιβεβλημένον πανταχόθεν υπό μαΰρου υφάσματος. Εις τήν ράχιν εφό- 
ρουν σταυρωτό γελέκι, καί έπ’ αυτού κοντό άόά εις τήν μέσην μαύρο ή 
βυσσι νί ζωνάρι, κάτω «ποτοΰρι μέ μακριά σέλλα», τό οποίον ώνομάζετο 
«καραβάνα», καί εις τά πόδια κουντούρες. Ούτοι έξέλιπον περί τύ 1890.

Οΐ φεσοφόροι έφόρουν επάνω τά ίδια μέ τούς προηγουμένου;, τά 
ποτούρια όμως είχαν κοντή σέλλα. Τά εσώρουχα άμφοτέρων ήσαν: υποκά
μισο άπό λευκόν ύφασμα μέ φαρδιά μανίκια, χωρίς κουμπιά, μακρύ όσο νά 
σκεπάζη τον πισινό, έσώβρακο άπό τό ίδιο ύφασμα, φαρδύ μέ βρακοθελιά, 
βρακοζώνα καί κάτω εις τό άκρον στενά βρακοπόδια. Τό ζουνάρι είχε μή
κος 5 —8 μέτρων, λευκόν ή κόκκινον, Ιχρησίμευε δέ καί αντί τσέπης.’Εκεί, 
καί έφυλάσσετο τό μαντήλι, ή ταμπακιέρα, ή σουγιά, ή σακκούλα τών χρημά
των, κάποτε δέ καί όψώνια μικροπράγματα. Κατά τον χειμώνα άμφότεραι 
αί τάξεις έφόρουν «καπλαμά», μέγα επανωφόριον, συνήθως γουνωμένον.
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Τό καλοκαίρι κάλυμμα τής κεφαλής ήτο γενικώς τό εργατικόν πλατύγυρο 
καπέλλο.

Τά εσώρουχα κατεσκευάζοντο από βαμβακερόν ΰφασμα ύφαινόμενον 
προς τούτο υπό τής οίκοδεσποίνης τά δέ εξώρουχα από μάλλινον λεπτόν 
«σαγιάκι» ή χονδρόν «abd», κατασκευάζομε να επίσης κατ' οίκον.

'Όλα τά εξώρουχα ήσαν δουλεμένα μέ γαϊτάνια καί συνήθως ερρά- 
πιοντο από τύν «άόχτζή», ενώ τά εσώρρουχα ήσαν εργον τών χειρών 
τής οίκοδεσποίνης.

Εις τους πόδμς εφόρουν κατά τάς έορτάς μόνον, κάλτσες «τσου
ράπια» κατά τύν χειμώνα. Πολλοί τό καλοκαίρι εφόρουν «ποτούρι» 
μαύρο βαμβακερό, εις δέ τον θέρον καί τό αλώνι είργάζοντο μόνον 
μέ τό εσώβρακον καί ύποκάμισον. Τό καλοκαίρι εφόρουν κουντού- 
ρες ή γεμενιά καί στο αλώνι ήσαν γυμνόποδες. Τό φθινόπωρον, κατά 
την άρωσιν τών αγρών εφόρουν ποδοπάνια καί επ’ αυτών τσαρούχια 
εις τούς πόδας ή γεμενιά πατημένα από τό δπίσω μέρος. "Οταν δέ 
έπρόκειτο νά μεταβοΰν εις τήν εργασίαν έσήκωναν μέ τό όρειχάλκινο «κόκ- 
καλο» τά γεμενιά. 'Από τούτου ή παροιμιώδης φράσις' «σήκωσε τά γεμε- 
νιά τ» ή «τράβξε τά γεμενιά τ» σημαίνουσα ήτοιμάσθη προς άναχώρησιν.

Οί ποιμένες εις τήν κεφαλήν εφόρουν πάντοτε τήν «σερβέταν», μ,άλ- 
λινον βυσινί σάλι, περικαλύπτον τήν κεφαλήν καί τον λαιμόν, άφήνον δέ 
μόνον τό πρόσωπον ακάλυπτον, καί τσαρούχια εις τούς πόδας. Σερβέταν 
έφοροΰσαν καί οί εργαζόμενοι εις τούς αγρούς μέ ψυχρόν καιρόν.

Μέ τήν πάροδον τού χρόνου τά στενά έπεβλήθησαν καί κατά τήν 
, ανταλλαγήν μόλις δέκα άνδρες ήλθον μέ φαρδιά, εντός ολίγων δέ ετών 

τά φαρδιά θά λησμονηθούν εντελώς.
Ή μεταβολή τής ενδυμασίας έγινε βαθμιαίως καί κατά στάδια. Πριν 

φορεθούν τά συνηθισμένα πανταλόνια μέ τά φαρδιά βρακοπόδια, έφορέ- 
θησαν τά λεγόμενα έρένκιο παντελόνια καί τά γιαρίμ φρανσίζ καί οι πα- 
τατούκες.

Ή γυναικεία περιβολή άλλοτε ώμοίαζε μέ τήν σημερινήν ενδυμασίαν 
τών Καπουτζιδιανών γυναικών τής Θεσσαλονίκης. Επάνω τσιπάκι εφαρ
μοστό εις τό σώμα, ενωμένον μέ φουστάνι, μέ πυκνάς πτυχάς, μακρύ μέ
χρι τών αστραγάλων. Κάτω από τό <*ώόγρ> άσπρη μεσόφουστα μέ κεντη
τό γύρο τό καλοκαίρι, καί μάλλινη χρωματιστή ή «βατκοτήν» ή «baba- 
κωτή» τον χειμώνα.'Υποκάμισά άσπρη, μακρυά μέχρι τών αστραγάλων, 
μέ φαρδιά μανίκια, μέχρι τού ήμίσεως τής ωλένης τριγύρω εις τήν τρα
χηλιά, τά μανίκια καί τήν ποδογυριά btbfta μέ δοντάκια «μέρζα» καλου- 
μένη. 'Επάνω εις τήν «πκαμίσα» έφορεΐτο ό «βυζοδέτ-ς» μέ δύο τρύπες 
προς ύποστήριξιν τών μαστών. Βράκα φαρδιά άσπρη, μέ βρακοθελιά καί 
βρακοζώνα. Εις τήν κεφαλήν κοντό φεσάκι μέ γαλάζια φούντα σκορπι-
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σμένη είς δλην την κορυφήν του και τυλιγμένο μέ μαύρο τουλπάνι τό 
λεγόμενον «ρεπαντί», ώστε τό φεσάκι νά μή φαίνεται. "Ενα τραγούδι 
τής παλαιάς εποχής άναφέρεται είς τό ρεπαντί:

Τό ρεπαντί σου ρεπαντί, 
καί ή καρδιά μού σέ πονει.
Τό ρεπαντί σου χάλασε, 
κόρη μου ποιος σ’ Αγκάλιασε;

Τον χειμώνα έφόρουν κοντογούνι ή «πόλκα» γουνωμένη μακριά 
ώστε νά καλύπτη τό φουστάνι.

Τό ρεπαντί, τό κοντογούνι καί οί βράκες έξέλιπον μαζί μέ τά σαρί
κια καί τις καραβάνες των άνδρών.

Μετά τούτο επεκράτησε τό φακιόλι από άσπρο ή χρωματιστό τουλ
πάνι, στολισμένο γύρω μέ τρέμουσες ή μεταξωτή bifcMa. ’Ακόμη φορού
σαν καί καλεμκεριά ήτοι τουλπάνια μέ ζωγραφιστά, χρωματιστά φύλλα 
καί άνθη. Τότε έπεκράτησαν καί οί «Αμαζόνες», είδος εφαρμοστής 
μπλούζας, ή οποία έφθανεν εως τέσσερα δάκτυλα κάτωθεν τής μέσης. 
Κάτωθεν τή; αμαζόνας Ιφορείτο άσπρη πλεκτή τσέπη δεμένη μέ άσπρο 
σειρίτι είς τήν μέσην. °Άλλαι όμως γυναίκες είχαν τήν τσέπην ραμμένην 
είς τό εμπρόσθιον μέρος τής μεσόφουστας επί τού γόνατος. Είς τούς πό- 
δας εφόρουν «πεντόφλες» μέ γαλότσες ή γαλέτσες ή τακούνια, καί κάλ
τσες ή τσουράπια, άναλόγως τού καιρού. Οί γαλότσες ήσαν ξύλινες καί 
τό πρόσωπόν των σκεπασμένον μέ μουσαμά, ώστε νά κρύπτη τό 1)3 πε
ρίπου τού πέλματος τού ποδός. Οί γαλέτσες ήσαν όμοιες μέ τις σημερι
νές, ξύλινες μέ δερμάτινον λωρίον, τά δε τακούνια ήσαν γαλέτσες χρώμα
τος καφέ, μέ γλυφάς καί στολίδια σιτεφένια, πολύ ύψηλότεραι δμως, μέ 
αυτά δέ επήγαιναν είς τήν εκκλησίαν καί εις τάς επισκέψεις, δταν δ και
ρός ήτο βροχερός. Κατά τάς στεγνάς ήμέρας εφόρουν μόνον πεντόφλες ή 
φελλάρια ή στιβάλια. Είς τούς άγρούς δμως καί είς τό αλώνι ε’ιργάζοντο 
συνήθως γυμνόποδες. Τά υποκάμισα έφορούντο τώρα μέ κοντά μανίκια, 
άνω τού άγκώνος κεντημένα, καί αντί βράκας, πανταλόνιμ μέ άσπρο ή 
κόκκινο κέντημα στο βρακοπόδι. Τον χειμώνα εφόρουν «κατωμάνικα» 
ήτοι μάλλινα πλεκτά μανικέτα περί τούς καρπούς τών χειρών καί «χε- 
ρόφτια» μ5 ενα δάχλο ήτοι μέ μόνον τον άντίχειρα χωριστά πλεγμένον, 
τά δέ άλλα τέσσερα-δάκτυλα μαζί. Ή καλή νοικοκερά τόσον ολίγον μετβ- 
χειρίζετο τά «γιορτερά ποδαρκά της, ώστε εως νά γηράίτη μετεχειρίζετο 
τά «νυφκάτα» της. Ταΰτα Ιφόρει μόνον κατά τάς επισήμους έορτάς καί 
κατά τήν μετάβασίν της είς άλλα χωρία διά τήν έπίσκεψιν συγγενών, 
αγιασμάτων ή πανηγύρεων. Κατά τήν μετάβασίν έβάδιζε άνυπόδυτος 
μέχρι τής εισόδου τού χωρίου’ Ικεΐ έκάθητο έφύρει τις κάλτσες καί τά
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ποδαρκά της και τοιουτοτρόπως ύ.τοδεδημένη είσήρχετο εις τό χωρίον. 
Κατά την έπιστοφήν, έκάθητο πάλιν εις τήν ιδίαν θέσιν άφήρει τά πο
δαρκά καί τις’ κάλτσες, καί επέστρεφεν εις τό χωρίον της άνυπόδυτος, 
κρατούσα τά ποδαρκά εις τά χέρια. Έκ τούτου έμενε καί ή παροιμιώδης 
φράσις: «Τον έδωκε τά παπούτσια στο χέρ» σημαίνουσα τον άπέπεμψε η 
τον άπέβαλε τής εργασίας. Διότι μέ τά παπούτσια στο χέρι εσυνήθιζαν νά 
ταξιδεύουν. Αιτία τής τοιαΰτης συνήθειας δεν ήτο μόνον ή οικονομία 
αλλά καί διότι έν τψ μεταξύ τόσων ετών οι πόδες έχύνδραινον καί τά 
ποδαρκά «έσφιγγαν» καθιστώντα τό βάδισμα έπώδυνον.

Τά κορίτσια μόνον δταν είργάζοντο εις τον τίλιον εκάλυπτον τήν 
κεψαλήν μέ «ήσκιο» ήτοι μεγάλο άσπρο φακιόλι μέσα εις τό όποιον έτο- 
ποθέτουν καταλλήλως τεμάχιον καρτονίου διά νά προφυλάσση τό πρόσω- 
πον από τό καύμα τού ήλιου,, καί τον χειμώνα μέ τό «μαμοΰκΐ». Τον πε
ρισσότερον δμως καιρόν περιφέροντο ασκεπή, έχοντα τά μαλλιά των κτε
νισμένα, μέ χωρίστρα στή μέση καί πλεγμένα δ.πίσω εις δυο «πλεξούδες», 
δεμένας εις τήν άκρην διά τεμαχίου χρωματιστού σειριτίου τής «πλεξου- 
δέτας». Κατά τά άλλα ένεδύοντο δπως καί αί έγγαμοι γυναίκες. ’Αργό
τερα έδεναν τά μαλλιά «κούκο», ολίγον κάτωθεν τής κορυφής.

Τά μικρά παιδιά τό καλοκαίρι έφόρουν «βρακί» καί «ζποΰνρ μό
νον, τύν δέ χειμώνα έπιπροσθέτως «βατκωτό ζπούνΐ» ή «πολκί», βρακί 
κοντό μέχρι τού ήμίσεος τής κνήμης στά πόδια τσράπια καί γαλότσες* 
καί στο κεφάλι μαμοΰκι, ήτοι μανδήλιον δεμένον υπό τήν σιαγόνα διά νά 
προφυλάσση τά ώτα από τό ψύχος. Τό καλοκαίρι περιήρχοντο άνυπόδυτα 
καί ασκεπή. Μόνον τά εργαζόμενα εις τούς αγρούς εκάλυπτον τήν κεφα
λήν μέ σερβέτα ή καπέλλο.

Είς τήν εποχήν μας τά μουστάκια έθεωρούντο απαραίτητος στολι
σμός τών νέων καί είς αυτά ώρκίζοντο: «Σά δέ στο βγάνω, νά τά ξουρίσω 
αυτά». Επίσης ή καλλονή τής κόρης έμετράτυ μέ τό μήκος τών μαλ
λιών της.

Τά μαλλιά τής κεφαλής σου 
έμορφαίνουν τό κορμί σου.

Τό στριμμένο μουστάκι ήτο ιδιαίτερον γνώρισμα τών άριμανείων 
νέων, ό δέ σπανός έθεωρεΐτο σημειωμένος, δπως ο μλλοίθωρος, ό μονό
φθαλμος, ό χωλός κλπ.

Στρίψε τό μουστακάκι σου καί πέρν’ άπ’ τήν αυλή μου, 
νά σέ τρομ-άξ’ ή γειτονιά καί νά χαρώ πουλί μου.

Μέ τήν εισαγωγήν τών ευρωπαϊκών υφασμάτων, βαθμηδόν ό κόσμος 
επροτίμησεν αυτά, ως εύθηνότερα καί ήρχισεν ή μεταβολή τής άμφιέ- 
σεως άνδρών καί γυναικών, ώστε σήμερον οί απόγονοι τών Θρακών νά



ένδύωνται όπως δλοι οι "Ελληνες, και οί καθυστερημένοι νά θεωρούνται 
ώ; αρχαιολογικά μνημεία.

Μ Υ Λ Ω Ν Α Δ Ε Σ
Ή μεγάλη πλειοψηφία τών κατοίκων τοϋ ΙΙετροχωρίου, καθώς καί 

των πέριξ χωρίων, ήσαν γεωργοί, ύπήρχον δμως καί ολίγοι, έπαγγελύμε- 
νοι τον μυλωνάν, τον κτίστην, τον ράπτην, τον υποδηματοποιόν, τον βα
ρελοποιόν, τον παντοπώλην η τον κουρέα. <Π έπαγγελματίαι ούτοι, αν 
έσπερναν καί τά χωράφια των, ως συνέβαινεν συνήθως, μέ ξένο ζευγάρι» 
επί πληρωμή, καί ξένοι έθέριζαν καί αλώνιζαν τά σπαρτά των, τότε ελέ- 
γοντο «παρασπορτζήδες», τά δέ σπαρτά των «παρασπόρια».

Εις κάθε γεωργικόν χωρίον ό μυλωνάς ήτο απαραίτητος. Μύλοι 
ύπηρχον παλαιόθεν τεσσάρων ειδών: «χερόμλοι, άλογόμλοι, άγερόμλοι καί 
νερόμλοι».Οί χειρόμυλοι άν καί αρχαιότεροι, εις την εποχήν μας έχρησιμο- 
ποιοΰντο μόνον διά τό άλεσμα τοϋ πληγουρίου, παλαιότερον δέ καί διά τό 
άλεσμα αλεύρου προς κατασκευήν τής λειτουργίας, διότι τότε το προς τού
το χρησιμοποιούμενον σιτάρι το έκαθάριζαν ένα έ'να, διά νά μή περιέχη 
ξένας ύλας καί είναι ευπρόσδεκτον εις τον Θεόν. Οί άλογόμυλοι έχρησιμο- 
ποιούντο μόνον εις τάς πόλεις, καί εις χωρία σπανίως. Οί ανεμόμυλοι 
ήσαν κοινότεροι, άλλ’ οί χωρικοί έπίστευαν δτι «ό άγερύμλος τό καίει 
τ’ αλεύρι καί δέ ^άμνει κόρδα τό ψωμί». Διά τούτο καί οί Τσακηλιώτες 
έπροτίμων τον νερόμυλον, καί μόνον έν περιπτώσει μεγάλης ξηρασίας, 
κατέφευγαν εις τον ανεμόμυλον, άν καί εύρίσκετο έξωθεν τού χωρίου. 
Ό νερόμυλος λοιπόν ήτο ό ευνοούμενος μύλος των γεωργών.

Ό ανεμόμυλος είχε τό σύνηθες κυλινδικόν σχήμα, μέ στέγην κινη
τήν, φτερωτήν μέ 12 πανιά. Ή δι’ αυτής κινουμένη οριζόντιος δοκός έλέ- 
γετο «άδράχτ», ή κάθετος επί τής μυλωπέτρας δοκός «φανάρ». Τό υπό 
την άνω μυλόπετραν σίδηρον' «περπερίκα», τό χωνίον, τό έχον σχήμα ανε
στραμμένης κολούρου πυραμίδος, δπου έναπέθετον τό σιτάρι «σεπετ».

Οί νερόμυλοι τού χωρίου ήσαν δλοι κτισμένοι εις τού Κούκου τό 
ρέμα, διεκρίνοντο δέ μακρόθεν από τά πασπαλισμένα κεραμίδια των. Ό 
νερόμυλος ειχεν έ'να στενό αυλάκι, τή «δέσ», διά νά μεταφέρη τό νερόν 
από τό ποτάμι εις την δεξαμενήν τό «δλούκΐ» τό όποιον είχε σχήμα τε
τραγωνικού πρίσματος, κατέληγεν δέ εις στενήν οπήν, «ποριάν» λεγομέ- 
νην, τής οποίας τό «ποριαλήκι», ό ξύλινος κύλινδρος, ήτο τό καλοκαίρι 
διαμέτρου έξ δακτύλων, τον δέ χειμώνα δώδεκα. Προ τής δεξαμενής, 
υπήρχε μικρά ξύλινη θυρίς, ή οποία ήνοίγετο, όταν τό νερό ήτο πολύ 
ώνομάζετο δέ «σαβάκΐ», καί δι* αυτής διέρρεον τά περισσεύοντα ύδατα 
κατά τήν εποχήν τών βροχών. °0 κάτωθεν τής ποριάς τροχός, ό στρεφό
μενος διά τού νερού καί αντίστοιχων προς τήν φτερωτήν τού ανεμομύ
λου, έλέγετο «τσάρκι». *.0 άξων τού τροχού ειχεν εις τό άνω άκρον αυτού
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την «περπερίκαν», επί τής οποίας έκάθητο ή «άπάν ή πέτρα*. Εις τον 
άξονα τούτον ήτο προσηρμοσμένος σίδηρους μοχλός,«καλάιρτζακί» δια του 
οποίου ό μυλωνάς έσήκ υνεν όσον ήτο ανάγκη την άνω μυλόπετραν καί έκα- 
νόνιζε την ταχύτητα τής περιστροφής της καί την λεπτότητα του αλεύρου. 
"Οσον υψηλότερα εσηκώνετο ή μυλόπετρα τόσον ταχύτερα περιέστρέφετο 
καίτόσον χονδρότερον έξήρχετο τό αλεύρι.’Από τούτου εμεινεν ή παροιμιώ- 
δης φράσις: «Τόνε σκώνΐ τό μύλο» σημαίνουσα ΰτι 6 άκροώμενος επίτη
δες προσποιείται δτι εγκρίνει τά λεγάμενα τοϋ όμιλοϋντος, ό όποιος ιός 
εκ τούτου ενθουσιάζεται καί λέγει περισσοτέρας ανοησίας γενόμενος «κο- 
ρόϊδο». Ό νερόμυλος είχε καί σταΰλον, διά τά ζώα των χωρικών, διότι 
ήτο μακράν τοϋ χωρίου καί πολλάκις οΐ χωρικοί ήναγκάζοντο νά διανυ- 
κτερεύσουν έως δτου άλεσθή τό σιτάρι καί τό παρσλάβουν, διά νά μή 
άναγκάζωνται νά έρχωνται καί εκ δευτέρου.

Ή διαδικασία τοϋ άλέσματος εγίνετο ώ; εξής. Ό χωρικός εκοσκίνι- 
ζεν έν ή δυο κοιλά σιτάρι, τό έθετεν μέσα εις την βασταγαριάν, έδενε τό 
στόμιόν της, εις τρόπον ώστε νά μένη αρκετόν μέρος κενόν, τό έφόρτω- 
νεν επί τοϋ γυμνοϋ ίππου ή ό'νου ούτως ώστε .νά κρέμεται εξ ήμισείας 
ένθεν καί ένθεν τών πλευρών τοϋ ζώου, καί τό μετέφερεν εις τον μύλον. 
Τό φαρτίον τοϋτο έλέγετο «σεκλέμ». "Αν δεν διέθετε βασταγαριάν, τότε 
τό έθετεν εις μικρούς σάκκους, εξ ήμισείας καί τό έφύρτωνεν εις σαμαρω- 
μένον ζώον. Κατά την άφιξιν εις τόν μύλον έζύγιζαν τό σεκλέμι, επί
σης δε καί μετά τό άλεσμα. Μετά τό ζύγισμα ό μυλωνάς έγραφεν διά τε
μαχίου ξυλάνθρακος τό βάρος έκάστου σάκκου επ’ αύτοϋ τού ίδιου, καί 
ό πελάτης έπερίμενε την σειράν του, διά ν’ άλέση.

Οί μυλωνάδες τοϋ παλιού καιρού ήσαν αγράμματοι, είχαν δε ιδιαί
τερα αριθμητικά ψηφία, τέσσερα τό δλον, παριστάνοντα τούς αριθμούς 
I—249 μόνον, παί τοϋτο διότι δεν τούς έχρειάζοντο μεγαλύτεροι αριθμοί. 
'Ανωτέρω είπα δτι τό βάρος κάθε σάκκου έσημειώνετο ιδιαιτέρως επ’ αυ
τού, καί ουδέποτε τό βάρος ολοκλήρου τοϋ φορτίου συνολικώς. Επειδή 
δέ κανείς σάκκος δεν έχώρει πέραν τών εκατόν ή εκατόν είκοσι τό πολύ 
οκάδων, ό μυλωνάς ποτέ δςν εύρίσκετο εις την ανάγκην νά σημειώση με 
γαλύτερον αριθμόν. 'Η άρίθμησις διά τών μυλονάδικων ψηφίων ώμοία- 
ζε πολύ με την τών αρχαίων ελληνικών καί ρωμαϊκών. Με τό πρώτον ψη- 
φίον, τήν στιγμήν (.) έγραφαν τάς· πρώτας τέσσαρας μονάδας, ως εξής: 
. =  1, :=2 , : .=3 , : :=4 . Με τό δεύτερον ψηφίον, τό ημικύκλιον (c) εγρα- 
φον τάς υπολοίπους πέντε μονάδας c==5, c =  6, c: =  7, c :.= 8 , c : : =  
9. Μέ τό τρίτον ψηφίον τήν κάθετον γραμμήν (I), εσημείωναν τάς τέσ
σαρας πρώτας δεκάδας, 1=10, 11=20, 111=30, 1111=40. Μέ τό τέ
ταρτον δέ καί τελευταΐον ψηφίον, τόν κύκλον (ο), εσημείωναν τά μέχρι 
τοϋ 249, ως εξής: o=50, οο=100, ooo=150, οοοο=200, ooooIIIIc:: 
=249. Τούς μεταξύ αριθμούς εσημείωναν διά συνδυασμών τών διάφορων
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ψηφίων όπως οι αρχαίοι "Ελληνες. I.—11, II.. =  22, I I I : .=33, Ι Ι Ι Ι : =44, 
oIc=65, οΙΙΙ=80, ollc :=77, όΙΙΙΙ::=94, ooIIIIc : . =  148 κλπ.

Τα εργαλεία του μυλωνά ήσαν τά «τσεκίτσια» του με τά οποία 
«εκαμνε» την πέτρα, ή «καλίτσα», κυτίον χωρηακότητος ενός ογδόου τοΰ 
κοίλου μέ την οποίαν έ'περνε τήν αλεστικήν του, ύπολογιζομένην μίαν 
δκάν κατά κοίλον τον χειμώνα, και δυο τό καλοκαίρι, ή «μανέλλα», ξΰλον 
μήκους δυο περίπου μέτρων καί διαμέτρου 5 εκατοστών τοΰ μέτρου, μέ 
τό όποιον εζΰγιζε τά σεκλέμια, τό κυνηγετικόν του δπλον τήν ψαρόκουφαν 
τήν αλεποουράν, διά νά σκουπίζη τήν πάσπαλη, ολίγα γεωργικά εργα
λεία καί ολίγα μαγειρικά σκευή.

Ό μυλωνάς ζών μακράν τής οίκογενείας του, εντός ατμόσφαιρας υγράς 
εκτεθειμένος εις τάς ιδιοτροπίας τών ληστών καί τών καταδεκτικών 
αποσπασμάτων, άμφοτέρων απαιτητικών καί επιζήμιων, διήγε βίον μονή
ρη καί δΰσκολον. Έκαλλιέργει μικρόν τμήμα γής, πλησίον τοΰ μΰλου διά 
νά έχη πρόχειρα λαχανικά, δλίγας όρνιθας, διά νά εύρίσκη εΰκολον προσ- 
φάγιον, καί δταν τό νερόν εσπάνιζε, κατεγίνετο εις τό κυνήγιον τών 
πτηνών καί λαγών καί εις τό ψάρευμα «μέ τήν κοΰφα». ’Έπλεκε από 
κλάδους λεπτοκαρΰας δυο κοφίνια εις τό ετερον τών οποίων άφηνεν άνοιγ
μα εις τον πάτον, καί τό έκάθιζεν εντός τοΰ άλλου. ’Έπειτα τά «έ'στνε» 
τά έπλάγιαζε εις στενόν μέρος τοΰ ποταμίου, εναντίον τοΰ ρεΰματας, είς 
τρόπον ώστε νά κάλΰπτωνται υπό τοΰ νεροΰ καί νά μή μένη δίοδος έκ 
τών πλαγίων αυτών. Τά άφηνε τοιουτοτρόπως στημένα τήν νύκτα, καί τό 
πρωί ειχεν έ'τοιμα ψαράκια «άερμεντζήδες καί τσελείιήδες» διά τηγάνισμα.

Πολλάκις, κατά τάς σεληνοφωτίστους νύκτας, ό μυλωνάς μεταβαίνων 
από τοΰ μΰλου εις τό χωρίον, προς επίσκεψιν τής οικογένειας του, ή έπι- 
στρ.έφων αργά, από τοΰ χωρίου είς τον μύλον, συνήντα καθ’ οδόν λΰκους, 
τσακάλια, λαγούς, πουρσοΰκια, βύδρας, ή άλώπεκας νά φεΰγουν φοβισμένα 
διά μέσου τών θάμνων. Ενίοτε ετΰχαινε νά «τσοΰξη» δλίγον μετά τών 
φίλων του, καί τότε οΐ θολοί δφθαλμοί του, καί ή σκοτισμένη φαντασία 
του, εμεγαλοποίει καί έζωοποίει καί αΰτοΰς τους άψυχους βράχους καί τους 

' υπό τής εσπερινής αύρας σειομένους θάμνους, τήν δέ επομενην διηγείτο 
φανταστικός συναντήσεις νηρηίδων, στοιχειών, καλικαντζάρων καί βρυκο- 
λάκων, τάς οποίας έπίστευεν καί ό ίδιος ως πραγματικός. Τά Δωδεκάμερα 
επροτίμα νά περάση μέ τήν οίκογένειάν του είς τό χωρίον, παρά νά δέχε
ται τάς επισκέψεις τών καλικαντζάρων είς τύν μύλον.Πολλάκις συνέβαινεν 
ό μυλωνάς νά «δγραάίσ», ή «νά πάρνε τ φωνή τ» τά ξωτικά καί νά πάθη 
ημιπληγίαν, μανίαν καταδιώξεως, αμνησίαν, νευρασθένειαν καί τά παρό 
μοια. Είδα εναν τοιοΰτον μετά τον μεγάλον πόλεμον νά καταντήση νευ
ρασθενικός καί νά κρεμασθή από δένδρου, αΰτοκτονήσας.

Οι περισσότεροι μυλωνάδες δέν έχαιρον καλής φήμης. Έκατηγο- 
ροΰντό ώς «ψεΰτες καί κλέφτες», διότι έκλεπταν κατά τό ζΰγισμα.
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"Ομοιος ήθελε νά μή πέση θύμα τής λαθροχειρίας των έπερίμενεν εις τον 
μύλον έως ν’ άλεσθή τό σεκλέμι του, διά νά τό παραλαβή πριν κατορ- 
θώση ό μυλωνάς νά του τό άλλάξη. Διότι πολλάκις ό μυλωνάς εύρίσκετο 
εις δύσκολον θέσιν, καί διά νά μή δυσαρεστήση τον βιαστικόν πελάτην, 
άφηνε τό σεκλέμι του έχοντος προτεραιότητα, άλλ’ άπόντος πελάτου καί 
ήλεθεν τό του βιαστικού. Διότι παρουσιάζετο ένας χωρικός «δίχως βούκα 
ψωμί στο σπίτ, μέ δέκα στόματα νηστικά καί τ’ αλώνι στρωμένο». Αυ
τός έπρεπε νά έπιστρέψη, όπως δπως, τό πρωί ενωρίς, διά νά ζυμώση ή 
σΰζυγός του καί νά προφθάση ψωμί νά φάγουν. Ό μυλωνάς λοιπόν διά 
νά τον διευκολύνη τού έπερνε διπλήν αλεστικήν, έκράτει τό σιτάρι του 
καί άντ’ αυτού έδιδεν τό αλεσμένο σεκλέμι άλλου πελάτου. 57Αν ό τελευ
ταίος ήρχετο την επομένην νά τό παραλάβη καί τό. εΰρισκε «άλεστο ή 
μσαλεσμένο», ό μυλωνάς έπενόει μίαν δικαιολογίαν καί εκάλυπτε την λα
θροχειρίαν. . ·

’Άλλοτε πάλιν ήρχετο ένας χωρικός μέ πλυμένο σιτάρι, προωρισμέ- 
νο διά «χειμωνιάτκα». Ή δεξαμενή ήτο κενή καί άλλα σεκλ,έμια περίμε- 
ναν ήδη τήν σειράν των. Ήναγκάζετο λοιπόν νά άφήση τό σεκλέμι επί 
δυο καί τρεις ήμέρας εις τον μΰλον. Ό πειρασμός νά πάρη ένα μέρος από 
τό πλυμένο σιτάρι, αντικαθιστούν αυτό μέ άλλο γεμάτο μαυροκοΰκι ήτο 
πολύ ισχυρός καί ό μυλωνάς ύπεχώρει εις αυτόν. Είς τήν τακτήν ημέραν 
ήρχετο ό νοικοκύρης νά πάρη τό αλεύρι. Ό μυλωνάς τό εσυγύριζεν είς 
τρόπον ώστε Ιπάνω νά είναι τό πλυμένο καί ό χωρικός άπήρχετο εύχα- 
στημένος. Έίς τό σπίτι δμως ή νοικοκερά άνεχάλυπτε τήν απάτην καί 
έπηκολούθει φιλονεικία. Πάντοτε δμως ό μυλωνάς ήρνειτο τήν αλλαγήν 
έφ’ όσον ούδεμία άπόδειξις περί τού εναντίου υπήρχε. Ό μυλωνάς είχεν 
ακόμη κακό όνομα διότι κατά τήν δημώδη παράδοσιν έσυντρόφευσε μέ 
τον διάβολον, ό όποιος τού έδίδαξε νά χρησιμοποιή τά βροντάρια, ή περ- 
δάρια τά ξυλάκια εκείνα πού κινούμενα διαρκώς επί τής περιστρεφομένης 
μυλόπετρας κάμνουν τό σιτάρι νά καταπίπτη βαθμηδόν είς τήν οπήν τής 
πέτρας.

Διάφορα ανέκδοτα καί παραμύθια άναφέρονται είς τό στόμα τού 
λαού, προς άπόδειξιν τής κατεργαριάς καί τού πολυμηχάνου πνεύματος 
των μυλωνάδων. ’Ιδού δύο:

Ό  σπανός μυλωνάς και ο κασιόιάμς

Μιά βολά ένας άρκοάας ειχ ένα δούλο κασιδιάρ. "Ηάανε καλοκαίρ, 
γούλα τά πράματα στή δλειά καί στο βαρέλι αλεύρι κάνε.

—ΙΙάρε κανά μσοκοίλι στάρ, τόνε λέι ρίξ το στο νώμο σ, καί τρά
βα το στο μύλο νά τ’ άλέης. Μόνε τά μάτια σ τέσσερα νά μή σέ γελάσ ό 
μυλωνάς.
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Πέρνει ό κασιδιάρς μσύ κιλό σταρ τό κοσκινίζ, .το ρίχνει στο νώμο τ 
και ίσια στο μΰλο τοϋ σπανού. Αυτός ό σπανός ήάανε πολύ κλέφτς και 
κατεργάρς, καί γιαταυτό ό κόσμος τραβήχτκανε καί δέ Ιοολυπάγαινανε στο 
μόλο τ. Μόνε γεΐδε τό £ασιδιάρ μέ τό τσβάλι φορτωμένο, έτριψε τα χέ
ρια τ από τ χαρά τ γιατί θά μασήξ.

'Ο μόλος ήάανε άδειος, τό Βέντ γιομάτο, ρίχνει τό σταρ μέσ στο σε- 
πέτ, δίνΐ δρόμο τό μόλο, κι δσο νά γΐρίης να διής, άλέσκε κιόλας.

—Πνάς; λέει ό σπανός στο κασιδιάρ.
—Ρωτάς; Τα γόνατα μ τρέμ-νε απ’ τ b8iva.
—’Έλα νά κάμ-με μιά πίτα νά φάμε.
Βάζ στη σκαφίδα αλεύρι καί προζόμ, χόνΐ μάξως Ι̂ όλικο νερό, κι 

άρκέβ νά ζμώνΐ. Τό ζμάρ γένίκε κουρκοότα.
—Κρίμα λέει, τ αλεύρι ήρτε λίγο. Φέρε κομμά αλεύρι ακόμα.
Φέρνι δ κασιδιάρς τ’ άλεόρι μέ τό τσβάλι, τό όοτζέρνει δ σπανός 

μέσα στή σκαφίδα, χόνΐ καί νερό καί τό ζμώνΐ γοΰλο. "Οσο νά γένι τό 
ψωμί, παγαίνΐ απ’ όξω μαζώνΐ τσάκνα καί φρύγανα καίει τό φούρνο, πλάθ 
το ψωμί, τό φουρνίζ κι ύστερα λέει στο κασιδιάρ:

’Έρκεσαι ό')ς νά ψθή τό ψωμί νά πούμε από να παραμόθ, κι οποιανου 
είναι κόμ καλό, εκείνος νά φάη τό ψωμί;

—*Α1ιά, λέει ό κασιδιάρς, γιατί όχι; Λέγε σύ πρώτος.
Ό Οο0>άζ ιμ, άρκεψ δ σπανός ήάαν άπ τό Κάραγατς, άάίκρυ στν 

Άδριανού, καί πολέμαγε μέ τ γης. Μιά χρονιά έ'σπρε όοστάνΐ καί ταίριαζε 
τόσο πολύ, πό κάμε κάτ καρπουζάρες τέτοιες τρανές. ’Ίσαμ ένα μσοκοίλι 
ήάανε τό μκρότερα. Μιά καβ-νιά έδωκ ένα άύλι καί ξαπλώθκε άπάμ στύ 
ποτάμ τ Μαρίτσα, πέρασε άάίκρυ άπ τς Άδριανούς τό μέρος, χότραινε 
καί θερίεψε τόσο π δ κόσμος τό είχανε σά γιοφόρ, καί πέρναγανε πεζή, 
καβάλα καί μέ τ αμάξια. ’Από γουλί τή Θράκΐ έρκάανε κόσμος γιά νά 
διοϋνε αύτήνΐ τ καβ-νιά καί νά θαμάξνε, καί καμιάν ώρα δέν έ'λίπανε οι 
γιολτζήδες άπό πάν τς. Είδε κι δ babάζ ιμ τό κοσμοθέμ εκείνο, σκώνεται 
καί παγαίνΐ πορπατώάα άπά στ καβνιά, περνάει απ άάίκρυ μεριά, γλέπ 
bρoστά τ ένα gaβΰυvaρo, σά baγίρ. Τό βαρει μ« τό δάχλο τ, σά γινωμένο, 
βγάζ τό μαχαίρ άπ τό ζνάρ τ νά κόψ κομμά νά τό άεγνεάίσ, γλιστράει τό 
μαχαίρ μέσ στο κάβουνι καί τό χάνι. Σκαλίζοάα μέ τό χέρ νά τό βρη, 
άνιξε μιά μεγάλι τρύπα, καί άέ άέ, πήγε ώς μιάν ώρα δρόμο χωρίς νά βρη 
τό μαχαίρ Έκεΐ πού πορπάτειε καί πασπάτευε, βγαίνΐ bρoστά τ ένας 
καμλάς: «"Ωρα καλή». «ΙΙολλά τά έ'τ». «Τί γυρέβς. εδώ;» «Νά, λέει ό 
babάζ ιμ, έχασα τό μαχαίρι μ καί τό γίρευω μιάν (ώρα τώρα, άμά δέ bόρ- 
σα νά τό βρω». «Τί λές πατριώτ; Στά σωστά σ είσαι; ’Εγώ έχασα εδώ 
δέκα καμήλες μέ τό γαϊδουράκι μαζί, κι έχω τώρα μιάν εβδομάδα π τσέ 
γίρεύω καί δέ τζέ βρίσκω, καί σύ τό πστέβσ π θά βρης τόσο δά ένα μαχαι-
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—Έμενα 6 Ιοαί̂ άζ ιμ ηάαν άπ τή Σληβριά, και καταγέντανε μέ τό 
θαχτσεβανλίκΐ άμα είχε καί πολλά μελίσσια. Τόσο μερακλής Γμίανε μέ τά 
μελίσσια, π κάθε πουρνό στέκάανε Ιοροστά στα κφίνια καί μέτραγε τς μέ
λισσες πού πάγαιναν όξω, καί κάθε βράδ πάλε τσέ ξαναμέτραγε, π γύρζα- 
νε απ’ Γη δλειά, μη άυχό καί χαθή καμμιά.

Μια βραδιά, εκεί π τσέ μέτραγε, γλέπ καί λείπ μια πολύ δλευτάδκΐ 
μέλισσα. Βγαίνΐ ό;ω στν αυλή, άνεβαίνΐ σέ μια £ουπριά, καί γλέπ ένας 
Άρμένίς τν έχΐ ζεμένΐ μ* ένα β-βάλχ καί boζαρίζ όξω μεριά άπ’ τ Κεσ 
σάνχ. Τραβάει μάνε μάνε τά γεμενιά τ, άρπάζ καί τ σόπα τ καί παγαίνχ 
ίσια κεΐ. Δίνΐ ένα καλό τμάρ τον Άρμένΐ, πέρνει τ μέλισσα, κι έρκεται 
πίσ.

'Η καμένχ ή μέλισσα άνχξ δ σβέρκος τς άπ τό ζγύ καί γένίκε ένας 
κόκκινος γεράς. Τί νά τνε βάνΐ τέτοιαν ωρα; τνε baσaλείφ κομμά ταζέδ- 
κΐ βοδίσια κουπριά. Μέσ στ κουπριά τί είναι καλά, νά λάχι ένας σπόρος 
άπό σύκο, καί φύτρωσε μιά σκιά. Σέ λίγο gcuρό μεγάλωσε καί φούάωσε 
καί γένίκε ένα καμάρ. Γουλί οί γειτόνχ άπό τ ζοΰλια τς πέταγαν άπά 
στη σκιά τά σκουπίδια τς, καί σέ λίγο £αιρύ γένίκε ίσαμε ενοϋ κίλοΰ 
χωράφ. ΙΙιάνΐ κι ό babάζ ιμ στο πείσμα· τς καί τό σπέρνει κριθάρ. Γένίκε 
ένα κριθάρ, ι̂ουρέδκο, παστρικό, ψωμωμένο, μύνε νά τό γλέπς καί νά 
τό χαίρεσαι. Σάν ηρτ ό καιρός τ νά τό θερίσ, μέ πήρ ό μακαρίτς καί πή
γαμε μαζί. Έβαν ευλογητό μέ τό δρεπάνι, εκείνος θέρζε έδενε δεμάτια, κι 
βγω τό καταπόδ τ τά καμνα θεμωνιές. Θβρσε, έμέν τό μσό καί παραπάν 
οάε σκαλώνΐ τό δρεπάνι στη £ΐλιά μιανής γρούνας πού κίμούάανε κρυμ- 
μένι μέσα στά στάχυα. «Κράκ», τσακίσκε τό δρεπάνι μέσ στη giXui τς, 
ή γρούνα άρκεψε νά τζabaλadάη, καί δέν άργησε νά ψοφήσ. Τν ώρα 
π άνίξε τό στόμα τς νά βγή ή ψχή τς, βγήκε κι άπ τό £ώλο τς μιά φωνή 
πό λεγε: «’Άς μη τζabvίζ ό σπανός, τά ψωμιά είναι τ κασιδιάααρ»

Εκεί π τό λεγε, άρπάζ τό τσβάλχ, τό ρίχνει στο νώμο τ καί τό δίνΐ 
ιίμάνχ κατά τό χιοριό. Ό μυλωνάς άπόμκε μ άνοιχτύ τό στόμα γιατί βρή
κε τό μάστορ τ.

2. Ό  παπάς κι ό μυλωνάς.

"Ενας μυλωνάς είχε άλογόμλο καί φούρνο ' μαζί, κοάά στο κελλί τ 
πατά. Τό φούρνο τόνε δούλευε ψωμάς, κι ό μυλωνάς έκαμνε τ’ άλεύρι. 
Μιά μέρα πήγΐ δ μυλωνάς νά φέρ στάρ καί τό βράδ υάε γύρσε γλέπ τή 
γίναΐκα τ συγισμένχ.

—Τί έχΐς ψχίτσα μ ;
—Τί νά χω acloa μ. Σάν. έφγες κι ύσταρα, βγήκα άνασκουπωμένΐ 

καί σκούπσα τν αυλή. ΙΙέρασε κι δ καινούργιος ό πάτερς, κι άδίς νά κα-

3f>‘ «
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λίμερίσ καί νά διαβή, δπως κάμνει γοϋλος ό κόσμος, στάθκδ μέ τς ώρες, 
με κοίταζε και χλημοΰάραγε σά d άλογο, ήχ-ηχ-ηχ-ήηη· Μέ γήρτε νά σκώ- 
σω τό σκουπομάνίκο νά τόνε σκίσω τό κεφάλι χ, άμα πάλε είπα: «Άάε 
φεΰγα διάβολε από μένα, έχΐ τό σκήμα του Χστοΰ, άς μή Κολαστώ» 
Άφκα τ.ν αυλή μσοσκουπισμένι καί τραβήχκα μέσα. Άμα γένίκα άν κάτ. 
Νά κίτάξης νά τόνε σμαζώξης άάρα, ειδεμή, θά γένμε ρεζίλι στο £οσμο.

— ’Έλα όρε γίναΐκα, μή άά πέρνης τόσο κατάκαρδα, καί στόνε σιάζω 
εγώ τό όριτσογένΐ.

Τ ’ αλλ τό Σαββάτο, μόνε τραβήχκε πάλ ό μλωνάς, νά πά νά φέρ στάρ, 
«τσουπ» ξεφΰτρωσ ό παπάς άάίκρυ στν αυλή τ, καί Ιιχ-ηχ-ηχ-ήηη, χλημ- 
άράει.

Ή μλωνού έκαμε πώς χαμογελάει, καί τόνε λέει :
—’Έλα πάτερ άπόψα νά σέ φλέψω, μιά πγ είσαι bεκιάρς, καί δεν 

έχΐς κανείνενα νά σέ μαγερέψ. Λείπ κι ό άάραζ ιμ καί νά μέ διαβάης κι 
αγιασμό.

Ό παπάς εκείνο πγ ήθελε. Μόνε σκοτίδιασε «τακτάκ» στοΰ μλωνά 
τ πόρτα.

Ή μλωνοϋ τόνε όήρε μέσα, τον εφεξε νά βγάνΐ τά ποδαρκά τ, κι 
άνέβκανε μαζί άπάν. 'Ο σοψράς ήάανε στμένος, καί τό καπόνι καί ό 
τσορβάς κενωμένα άχνιζαν. Μόνε έκαμε τό σταυρό τ ό παπάς κι έβαν 
αύλογητό, βροάάει ή πόρτα. Σκώνεται ή γίναίκα, μέ τ βούκα στο στόμα, 
κατακόκκινί από τ σΰγισ τς, καί ρωτάει:

—ΙΙοιός είναι;
—Άκύμ ρωτάς κιόλας; Άπό μένα καί πο-.ός άλλος έρκεται στο 

σπίτ μας τέτοιαν ώρα; Τί διάβολος σέ πήρ άπόψα καί μαάάλωσες τ 
όόρτα;

— Μάαανα στο κακό πάτερ, ποΰ νά σέ κρύψω τώρα πγ ήρτ ό άάραζ 
ιμ ; λέει ή μλωνοΰ σασιράισμένΐ.

Ό παπάς κιτρίνισε, πρασίνισε, άρκεψε νά τρέμ. Τόνε πέρνει μέ τό 
όσουλι, .τόνε κατεβάζ στο κατώγι, ζεζέβ τάλογο άπ τό μύλο καί ζέβ έκεί- 
νονα.

Ό άάρας τς άπ ΰςω δός το ku'i κλαιτσάει τ όύρτα καί βρίζ τ δείξια τ 
όίξια π τον έ'χΐ καί φλάει τύσν ώρα.

Σά άύν άν̂ ξε τνε πιάνεται.
— Γιατί, μαρή, δέ μ: άνοΐς ;
—Νά, άάρα, σκύάαψε τ άλογο κι έπεσε.ΙΙλάλιξα’ νά τό σκώσω νά μή 

σακατευτή, καί γιαταυτό άργησα.
— ’Άς τ’ άφνες νά ψοφήσ, τό σκυλοφάγωμα. Έγώ ίσαμε τό έρμο τ’ ά

λογο δεν άςίζω ; ’Έτς μ’ έρκεται νά πάρω ένα ξΰλο νά τό ψοφήσω τό 
γουρσουζκο.
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—’Έλα άάρα μή beic^iovsocu. Τί φταίει τό χαϊβάνι ; ’Άάε πείνασες, 
έλα νά φάμε καί θά κρυώσ τό φαγί.

Ό παπάς δσο τ’ άκγε αυτά, δός το και σκοΰάαγε νά γΐρίζ ό μΰλος 
άλήγορα.*0 μλωνάς άνέβκε στον οάά, κι άρκεψανε νά τρώνε.Ό καμένος ό 
παπάς κράσκε κι άρκεψε νά γυρίζ άπ αγάλια. 'Ο μλωνάς άπ ανάμεσα 
έβγαζε καί μιά φωνή «άέεε» γιά νά σκιάζ τ’ άλογο νά γΐρίζ τό μϋλο άλή- 
γορα. Σάν είδε π λαχάνιασε δ παπάς, καί δέ τον άπόμκε πια τακάτ, κά- 
μνει τό πεισμωμένο, σκώνεται μέ τσί βρυσιές, κατεβαίνΐ στο κατώγι, άρ- 
πάζ τ μανέλα κι άρκέβ τό παπά στ ράχΐ.

—Σά δέ σέ ψοφήσω σκυλοφάγωμα άπόψα, μυλωνά νά μή μέ λένε. 
Χαράμ νά γένι τό κριθάρ που τρως έρμο.

Σά άονε τίναξ καλά τ γούνα τ, πλαλεΐ ή γίναΐκα τ κάτ, τόνε τρα
βάει .άπ τό χέρ.

Μάανα άάρα, θά τό σκοτώης τό χαϊβάνι. 'Έλα στά καλά σ.
'Ο καμένος ό παπάς δός το κι άάιπατεΐ στά σκοτνά νά γΐρίσ τό μύλο.
Στά υστερνά ή μυλωνοΰ σμαζώνΐ τον άάρα τς μέ τά χίλια ζόρια, 

τόνε bέρvει άπάν, τόνε κίμίζ, καί υσταρα κατεβαίνΐ καί δίνν δρόμο τό 
bαπά, νά πάη στο κελλί τ κουτσομεσιασμένος.

Τν άλλι χ boυρvή βγαίνι ή μλωνού νά σκουπίσ τν αυλή τς, γλέπ καί 
τό baπά νά περνάη μέ κατεβασμένα τ’ αυτιά, βιαστικός, γιά νά μή τόνε 
στοχαστή.

—’Ήχ-ηχ-ηχ-ήηη, ήχ-ηχ-χ-ήηη, χλημοΰάρισ ή μλωνοΰ, δσο ^ργε δυ
νατά, γιά νά τ ν άκοΰσ ό παπάς.

—-’Άχ, παληογαδοΰρα, ήχ-ηχ-ηχ-ήη έ, λέει ζαρωμένος εκείνος. Έχΐς 
κι άλλο στάρ ν° αλέης ;

Καί ξανά δέ ματαπέρασε από κεΐν τό δρόμο.

Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α

Εις πάσαν αγροτικήν οικογένειαν ό πατήρ καί τά μεγαλύτερα άρ- 
ρενα τέκνα κατεγίνοντο εις τάς γεωργικάς εργασίας, εις τό ύπαιθρον καί 
εις την περίθαλψιν των κτηνών, τήν μεταφοράν τοΰ σίτου εις τον μύλον 
τήν πώλησιν τοΰ πλεονάσματος τής συγκομιδής, τήν προμήθειαν ξύλων 
άπό τά μακρυνά δάση, τήν αγοράν ξυλανθράκων διά τον χειμώνα καί έν 
γένει τήν προμήθειαν παντός δ,τι δέν ήδΰνατο νά κατασκευασθή κατ’ οί
κον. Ή δέ μήτηρ καί τά μεγαλύτερα θήλεα τέκνα, κατεγίνοντο εις τήν 
παρασκευήν τής τροφής, τών ενδυμάτων, των στρωσιδίων, τήν περίθαλ
ψιν τών νηπίιον καί τών μικρών οίκοσίτων ζώων, καί εις τάς ελαφροτέρας 
γεωργικάς εργασίας, φύτεμα, τσάπισμα7 βοτάνισμα, καί μάζευμα οσπρίων. 
Πολύ σπανίως έθέριζαν μέ τό δρεπάνι, συχνά δμως έβγαζαν τ’ άρ'αιά και
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κοντά δημητριακά, τώι» οποίων δ.-θερισμός διά τής κόσας ήτο αδύνατος. 
Τοιουτοτρόπως πάντα τά μέλη τής αγροτικής οικογένειας έλάμβανον μέ
ρος εις την καλυτέραν συντήρησιν αυτής. "Οσον δέ πολυμελής ήτο ή οι
κογένεια, τόσον όλιγοτέραν ανάγκην είχε ξένης βοήθειας. Μόνον ή οκνη
ρά ή άτεκνος οικοδέσποινα ήδΰνατο νά εύρη καιρόν προς διασκέδασιν 
καί ύπνον. Ή καλή σΰζυγος καί όταν ακόμη έμαγείρευε με φρύγανα, καί 
ήτο ήναγκασμένη νά κάθεται παρά τήν πυράν καί ενισχύη αυτήν διαρ
κώς διά νέων ξυλαρίων, έκράτει άνά χείρας τό ράψιμον ή τήν κάλτσαν 
καί είργάζετο.

Μόνον τάς Κυριακάς καί τάς μεγάλας έορτάς δεν είργάζετο. Μο
λονότι καί κατά τάς τοιαΰτας ημέρας ή παρασκευή τροφής δεν εθε- 
ωρεΐτο άπηγορευμένη εργασία. Έξαιρετικώς, κατά τήν διάρκειαν τοϋ 
θερισμού, των δημητριακών καί τον τρυγητόν τών σταφυλών, έπετρέπετο 
ή παράβασις τοϋ κανόνος τής αργίας, διότι κατά τήν παροιμίαν «θέρος, 
τρύγος, πέλεμος», ήτοι δ θερισμός καί δ τρυγητός είναι δπως ό πόλεμος, 
κατά τον όποιον άργοΰν αι θρησκευτικοί απαγορεύσεις.

Έκτος τών γεωργικών ασχολιών, μερικοί άνδρες κατεγίνοντο καί εις 
τύ κυνήγιον καί τήν αλιείαν εις ώρισμένας ημέρας, καί προ πάντων Κυ- 
ριακάς.

Γεωργοί.—Οι γεωργοί διηροΰντο εις τρεις τάξεις α) τους «τσεφτσήδες» 
ήτοι ζευγίτας, τούς διαθέτοντας εν ή πλείονα ζεύγη βοών ή ίππων ή βου
βάλων, προς έκτέλεσιν τών γεωργικών τουν εργασιών, β) τούς «ρεντζπέρ- 
δες», οί όποιοι χωρίς ζευγάρι έσπερναν μέ τό λισγάρι, καί γ) τούς «παρα- 
σπορτζήδες», τους σπείροντας τά χωράφιά των ούχί ιδιοχείρους, άλλ3 επί 
πληρωμή ενός τσεφτσή.

Ή περιφέρεια τοϋ Πετροχωρίου δεν ήτο πολύ εύφορος, καί ό γεωρ
γός ήγωνίζετο κατά τών στοιχείων τής φύσεως, άνευ κρατικής βοήθειας 
ή καθοδηγήσεως, πολλάκις δέ έπιπτε θΰμα τών τοκογλύφων τών Με- 
τρών, οϊτινες έδάνειζον προς 2C0 °/0 καί δ γεωργός, δ τσεφτσής μή δυνά- 
μένος ν’ άντεπεξέλθη εις τάς υποχρεώσεις του πολλάκις έχανε τό ζευγάρι 
του καί μετέπιπτεν εις τήν τάξιν του ρεντζιπέρη. Οί τοκογλύφοι έδιδαν 
«κριθαριάτκα», δηλαδή έδάνειζαν εις τον δυστυχή βιοπαλαιστήν 5 λίρας, 
επί παραδείγματι υπό τόν όρον νά πληρωθούν «στον καιρό» εις είδος. 
Τοιουτοτρόπως μόλις έτελείωνε τό άλουνισμα τής κριθής, δ καιροφυλακτών 
τοκογλύφος έπρόφθανεν μέ τά σακκιά, καί έπερνε τό κριθάρι από τ’ 
αλώνι εις εξευτελιστικήν τιμήν 3.5 γροσίων, διά νά τό πώληση άργότερον 
εις τόν ίδιον τόν παραγωγόν πρύς 8 καί 12 γρόσια τό κοιλόν 1). Πρύς κα'

1) Τοιοΰτος διαβόητος τοκογλύφος ήτο ό Τούρκος Τιλκής. Υπήρχαν όμως 
καί "Ελληνες όμοιοι του.
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ταπολέμησιν τής τοκογλυφίας, ίδρυσε τό Κράτος την Γεωργικήν Τράπε
ζαν δι’ εισφορών αναγκαστικών τών γεωργών, και. έδάνειζεν εις αυτούς 
επί ένεχΰρφ τών χωραφίων των. ’Εντός ολίγων δέ ετών αρκετά χωράφια 
περιήλθον εις την κυριαρχίαν αύιής.

Σπορά οιχηρών.—Ό ακαλλιέργητος τόπος ωνομάζετο «χέρσο», και 
συνήθως έκαλλιεργεΐτο διά πρώτην φοράν με τό λισγάρι, καί έσπείρετο 
«ί)οστάνΐρ> πεπόνια καί καρπούζια. Μετά τό σκάψιμον τό αλέτριζαν, 
έπειτα δέ τό έσπερναν. Εις τό όργωμα μεταχειρίζοντο τό πρώτόγονον 
άροτρον, τοΰ οποίου διέκριναν τό σταβάρ, την άλετριπόδα, την σπάθ, 
τα παράβολα, τά καήσια. τό ίντρ'ι καί τό γυνί, τό όποιον ήτο σιδηροΰν, 
ενώ όλα τά άλλα μέρη ήσαν ξύλινα. Άλετριπόδα ήτο τό οπίσθιον τμήμα 
τοΰ αρότρου, έχον σχήμα αμβλείας γωνίας καί τοΰ οποίου τό άνω σκέλος 
ήτο στρογγυλόν διά νά κρατείται ευκόλως υπό τοΰ γεωργοΰ τό δέ κάτω 
ήτο πλατύ καί εις τό άκρον του προσηρμώζετο τό γυνί. Τό εμπρόσθιον 
μέρος τοΰ αρότρου, τό «σταβάρ», είχε τό έ'ν άκρον του προσηρμοσμένον 
εις την γωνίαν τής αλετριπόδας, μικρά δέ δοκός, ή «σπάθ» συνέδεε 
τό σταβάρ μέ τό κάτω μέρος τής αλετριπόδας. Δυο έτερα δοκάρια σχη- 
ματίζοντα ορθήν γωνίαν προσηρμοσμένα κατόπιν τής σπάθης μέ τά σκέ
λη προς τήν γωνίαν τής αλετριπόδας, τά παράβολα έχρησίμευαν εις τό 
ν’ ανοίγουν τήν αύλακα. Τό έτερον άκρον τοΰ σταβαριοΰ είχε δυο τρύπας 
εις άπύστασιν σπιθαμής απ’ άλλήλων, από τήν μίαν δέ αυτών ήτο περα
σμένος πασαλίσκος, τό «ίντρί», καί έχρησίμευε διά τήν ρίθμισιν τοΰ βά
θους τής αΰλακος. ’Άν δηλαδή ήθελαν ή αΰλαξ νά γίνη βαθεΐα, έπερ- 
νοΰσαν τό ίντρί εις τήν προτελευταίαν όπήν< άν όχι, εις τήν τελευταίαν· 
Τό άροτρον προσηρμόζετο εις τον ζυγόν μέ τά «καήσια», χονδόν δερμάτι- 
νον ιμάντα, δεμένον εις τό πανωζΰγι, εις τρόπον ώστε νά σχηματίζει θη- 
λειάν, εις τήν οποίαν έχωναν τό σταβάρι καί τό συνεκράτουν μέ τό ίν
τρί. ’Άλλοι αντί ίμάντος μετεχειρίζοντο δυο στεφάνια από περιεστραμέ- 
νους κλάδους καί περασμένα εις τό έπανωζυγι, παραλλήλως δέ μέ αυτό 
περνοΰσαν δεκάριον τήν «£αϊ(Ιουρα» καί εις αυτήν έσκάλωναν τό ίντρί. 
Τό αλέτρι έσυρετο υπό ζεύγους βοών ή βουβάλων έζευγμένω’ν εις τον 
ζυγόν τοΰ οποίου διέκρινον τήν λαιμαριάν, τό πανωζΰγι, τό κατωζΰγι, 
τά μσοζεΰλια, τις ζεΰλες καί τά τσιβιά. ΙΙροσηρμόζετο δέ τό άροτρον εις 
τον ζυγόν μέ τά καίσια. Άλλοτε πάλιν έσυρετο υπό ίππων, άνευ ζυγοΰ, 
προσηρμοσμένον εις τά χαμοΰτια.

’Άν ό αγρός ήτο καλλιεργημένος τό προηγοΰμενον έτος, τότε τόν«έόο- 
ζάρζαν* ώργωναν μίαν φοράν καί έπειτα τον έσπειραν.Άν τό καλλιεργη- 
μένον χωράφι ήτο όοστάνΐ, ωνομάζετο ί>οστανιά, άν δέ σιτάρι, καλαμιά, 
άν δέ ήτο ώριγωμένον μέ μεγάλετρον, έλέγετο νιάμα.



374 Κ. Χουρμουζιάδου

Ό σπόρος, αν ήτο σιτάρι, κριθάρι, βρώμη, ρόβι ή ν|πμόσταρο, εχύνετο 
μέσα ε’ις ένα καλάθι, «τό σπορίκι», και από τούτου λαμβάνων ό σπορεύς 
διά της χειρός εσκόρ.τιζε αυτόν εις τό χωράφι. Προτού άρχΐση την σποράν 
έχιόριζεν τον αγρόν εις έπιμήκεις λωρίδας όνομαζομένας «σποριές». Κά
ποτε ό γεωργός αντί σπορίκι εφόρει μεγάλην ποδιάν από την οποίαν 
έσκόρπιζε διά τής χειρός τό σπόρον. ΙΙρώτον έσπειραν τό λινάρι, από τό 
τέλος Αύγούστρ.υ μέχρι μέσων Σεπτεμβρίου, έπειτα τά κουκιά, έπειτα τό 
σιτάρι την βρώμην τό κριθάρι κλπ. ’Έσπειρον δμως καί ό'ψιμα σιτηρά τά 
λεγάμενα «γιαζλ-ήκια», κριθάρι ψμόσταρο καί ψμόλινο. Επειδή κατά την 
σποράν οι σποριές κατεστρέιρ)ντο, έκαμναν άλλες αυλακιές εις τό τέλος 
διά νά τρέχουν τά νερά.

Έάν ό χειμών ήτο βαρύς καί ή χιών έκάλυπτεν έπι πολύν καιρόν 
τό έδατρος, τά σπαρτά έπετυγχανον. Έάν όμως δεν έχιύνιζε καί έκαμνε 
παγωνιές, επάγωναν τά πρώιμα σπαρτά οπότε ή ελπίς τοϋ γεωργού ήσαν 
πλέον τά οψ„μα. ° Η ευχή τού γεωργού ήτο «τού Χστού μέ τς πεντύφλες 
καί τ Πασκαλιά μέ τά ποδηματα», σημαίνουσα ότι κατά τά Χριστούγεννα 
πρέπει νά εΐνε ό καιρός χιόνια καί παγωνιές, τό δέ Πάσχα βροχερός, διά 
νά επιτύχουν τά σπαρτά,

Τό μεγάλετρο ήτο αλέτρι τριπλασίων περίπου διαστάσεων τού συνή
θους αρότρου, είχε δέ εκτός τής άλετριπόδας καί πρόσθετον μικράν τοι- 
αύτην μιήκους δύο περίπου σπιθαμών, τό «όξούζ», 'είς τήν γωνίαν αυτής 
επάνω είς τό οποίον ήτο καρφωμένη ή «σανίδα», τό άλλο άκρον τής 
οποίας έφθανεν μέχρι τού ύνίου. Τό άνω άκρον τού δξουζιού εκρατεΐτυ 
είς άπόστασιν από τής άλετριπόδας διά πασαλίσκου, ώστε ή είς αυτό 
καρφωμένη σανίδα νά κλίνη προς τά δεξιά. ’Από τό σταβάρι έκρέ- 
ματο καθέτως ολίγον έμπροσθεν τού ύννίου ή «μαχαίρα ή τσερέσνα», 
ή οποία έχρησίμευεν είς τό νά χαράζη βαθέως τό ξηρόν χώμα, ώστε τό 
ύννίον τή βοηθείμ τής σανίδας νά τό άναποδογυρίζη είς μεγάλας πλάκας 
προς τά δεξιά.

Τό μεγάλετρο επειδή ήτο βαρύ, δέν προσηρμώζετο άπ’ ευθείας είς 
τον ζυγόν- αλλά εις τήν «μαθρεχούλα» δι’ άλύσεως. Μαάρεχούλα ήτο τό 
άξόνι άμάξής μετά τών τροχών, χωρίς ρυμόν είς τό μέσον, άλλο παρεμ
φερές ξύλον προσηρμωσμένον ολίγον δεί-ιώτερα τήν «κούτσα». Άριστε- 
ρώτερα ήτο καρφωμένον άλλο τοξοειδές ξύλον, τό «άξάκΐ», τό όποιον 
είχε τέσσαρες τρύπες καί έστερεώνετο επί τής κούτσας διά πασαλίσκου 
είς έπί τούτω οπήν, έχρησίμευε δέ είς τό νά κανονίζη τήν κλίσιν τής μα- 
άρεχούλας κατά τήν στροφήν. - ' \

Τό έτερον άκρον τής κούτσας ήτο διαμορφωμένον δπως καί τό άκρον 
τού ρυμού μέ «κουρούνα» διά νά προσδένεται είς τον ζυγόν, είς δέ τό μέ
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σον αυτής κάτωθεν υπήρχε ετέρα κουρούνα, ή <κεπτσιά», εις την οποίαν 
διά πασαλίσκου συνεκρατεΐτο μακρύ ξύλον, 2 περίπου μέτρων, ή «γλώσ
σα», ή οποία δι'ερχομένη κάτωτθεν του επανωζυγιού τοϋ ζυγοΰ καί ανάμε
σα από τά μεσοζεύλια, έσκαλώνετο εις τα <■ bαdελάκια >, δύο ξύλα παράλ
ληλα μήκους 50 έκ. τοϋ μέτρου, εις τό έτερον άκρον των οποίων ήτο προ- 
σηρμωσμένη. άλλη κουτσά ή άρίς, άπολήγον εις ζυγόν. Το άρίς πάλιν τού
το είχε κεπτσιάν μέ γλώσσα όίάελάκια κλπ. οίστε νά σχηματίζεται ένα 
σύμπλεγμα μακρύ μέ εξ ζυγούς, εις τούς οποίους έζευαν έξ ζεύγη βοών ή 
βουβάλων, οδηγούμενων υπό ισαρίθμων γεωργών.

Τύ σύστημα τούτο τής διά πολλών ζευγών μετακινήσεως βαρών εφάρ
μοζαν οί γεωργοί καί δταν είχαν νά μεταφέρουν βαρύ φορτίον δι’ ανω
φερούς δρόμου μέ άμαξαν. Τό πρόσθετον ζεύγος τών κτηνών μετά τού ζυ
γού καί ρυμού έλέγετο «τσευ^άρ,» καί «έβανε τσευ£άρ * έσήμαινε έσυρε 
τό φορτίον τή βοήθεια καί άλλου ζεύγους κτηνών.

Επειδή ή κατασκευή καί συντήρησις τού μεγαλέτρου ήτο πολυ
δάπανος εχρησιμοποιεΐτο μόνον από τούς εύπορους τσεφτσήδες, ή 
υπό δύο καί τριών γεωργών «συάροφκά ή μεσιακά».

Συνήθεια έπεκράτει κατά τήν ήιιέραν κατά την οποίαν έξήρχετο από 
τής οικίας ό σπόρος διά νά σπαρή, νά μή δανείζουν τίποτε εις άλλους, 
προ πάντων δέ προζύμι καί ψωμί, διά νά μή φύγη τό «δερεκέτ» από τό 
σπίτι.

Τό χωράφι τό πρώτον έτος έσπείρετο σιτάρι, τό δεύτερον κριθάρι, τό 
τρίτον βριόμην καί κατά τύ τέταρτον άφήνετο άσπαρτον «νά κοιμθή», 
διότι «ξεπλένουνταν» καί αδυνάτιζε πλέον. Έάν ύπήρχεν ανάγκη νά σπα
ρή καί πάλιν τό τέταρτον έτος τότε «τό χασ-λάά ζανε* είτε ρίπτοντες επ’ 
αυτού τήν κάπρον τών ζώων είτε κάμνοντες αυτό νιάμα καί πληρώνοντες 
τον. κεχαγιάν διά νά κάμη τήν θερινήν μάνδραν του εντός τοϋ αγρού, ΐνα 
λιπανθή διά τής κόπρου τών προβάτων.

"Οταν τό χωράφι κατά τήν δργωσιν ή τήν σποράν δεν ήτο ού'τε πολύ 
ξηρόν, ούτε «λάσπιζε», έλεγαν δτι «τό χωράφ είναι τάμ άπά στο τάβ τ». 
Μεταφορικούς δέ έχρησιμοποιείτο ή,έκφρασις αυτή καί επί ζώων καί αν
θρώπων σημαίνουσα έίς τήν κατάλληλον κατάστασιν, διά τήν μελετωμέ- 
νην ενέργειαν.

Επειδή τό άροτρον συνεκράτει εις τήν σπάθην καί τήν άλετριπόδα 
τάς ρίζας τών αγρίων φυτών αί όποιαι άνεμιγνύοντο μετά χωμάτων καί 
έδυσκόλευον τά ζώα, διά τούτο εις κάθε στροφήν, ό γεωργός έσταμάτα τά 
ζώα.καί εκαθάριζεν μέ τό «τσεκέλι», ένα μακρύ κοντάρι, άπολήγον εις μέν 
τό έν άκρον εις τρίγωνον σιδηράν ξύστραν είς δέ τό έτερον εις οξύ καρ- 
φίον διά τοϋ οποίου έκέντα τά ζώα.

Κατά τήν σποράν, καί έν γένει τήν άροσιν τών αγρών, έφόρουν Άτα-
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ρούχια εις τούς πόδας, καί τό μεγάλετρο το άψηνον εις τον αγρόν, κρύ- 
πτοντες μόνον τό ύννί ή καί μεταφέροντες τούτο εις τό χωρίον. .

Θερισμός.—■ ΓΤερί τα μέσα Μαίου τα σπαρτά «ξεστάχιαζαν» καί περί 
τα μέσα ’Ιουνίου, ήρχιζαν νά κιτρινίζουν. Τότε ήρχιζεν ό θέρος από τα 
κριθάρια, τα όποια ωρίμαζαν πρώτα. Τότε λοιπόν ο γεωργός ετοίμαζε τα 
σύνεργά του, δηλαδή την κόσαν, ή οποία άπετελεΐτο από την λεπίδα 
τό μανίκι, τό κέρατο, τό καφάσ, τό χαλκά. ’Έπερνε καί τό «ορς» τό «τσε- 
κίτς» καί. τό άκόνι,.τό τουρμουκάκι, τό τουρμοΰκι καί πήγαινε εις τον 
θέρον. ΙΙρός εΰκολον καί ταχεΐαν διεκπεραίωσιν τής εργασίας, κατένεμον 
αυτήν συνήθως άνά τρεις άνδρες.Ό πρώτος έλέγετο άραγουμάνος καί εθέ- 
ριζεν.Ή γραμμή τήν όποιαν έσχημάτιζε από τήν μίαν άκραν τού αγρού μέ
χρι τής άλλης, έλέγετο «τσικ ήμ» τά δέ θερισθέντα στάχυα αυτής απολαβή, 
καί «λαμνί».'0 δεύτερος έλέγετο άεμετσής* καί μέ τό τουρμουκάκι έμάζευε 
βαθμηδόν τό λαμνί καί τό έδενεν εις δεμάτια, χρησιμοποιών ως «δεματκά» 
δέσμην σταχύων μετά τών στελεχών των. Ό τρίτος έλέγετο «τουρμουκ- 
τσής» καί έργον του ήτο νά μαζεύη τά δεμάτια καί νά τά στοιβάζη από 40 
ή 50 εις «θεμωνιές», μετά ταύτα δέ νά σύρη τό τουρμοΰκι καί νά μαζεύη 
τά στάχυα, δσα τυχόν έπεσαν κατά τό δέσιμον τών δεματιών καί ή νά τά 
άφήνη εις γραμμάς «τουρμουκιές» από τής μιας μέχρι τής άλλης θυμω- 
νιάς, ή νά τά μαζεύη είς τήν βάσιν τής θυμωνιάς*

Τό έργον τού θερισμού έθεωρείτο πολύ βαρύ καί έχον ανάγκην στι- 
βαρών χειρών. Ό άραγομάνος είχε τό έπαχθέστερον μέρος τού έργου, διά 
τούτο καί έπληρώνετο περισσότερα.Ό άεμεττσής επίσης είχε δυσκολώτε- 
ρον καί τεχνικώτερον έργον από τον τουρμουκτσήν καί διά νά μή γίνων- 
ται παράπονα διά τήν πληρωμήν, πολλάκις έ'νας τουρμουκτσής ήκολούθει 
δύο άραγομάνους καί δύο άεμεττσήδες. "Ολοι όμοΰ εκαλούντο θεριστά- 
δες. Οι θεριστάδες άπέφευγαν τάς προς τάς συζύγους σχέσεις των, διότι 
ή μακροχρόνιος πείρα τούς έδίδαξεν δτι δστις παρέβη τον κανόνα τούτον 
€στάθκε», δηλαδη δεν κατώρθωσε ν’ άπυτελειώση τον θερισμόν, άλλ’ 
άφησεν αυτόν ήμιτελή Οι θεριστάδες, άν καί είς πάσαν άλλην περίστα- 
σιν τού βίου των εφόρουν φέσι, κατά τον θερισμόν δμως καί τό αλώνισμα 
έφόρουν «τό gαπέλλo», τό σύνηθες ψάθινον κάλυμμα τής κεφαλής. Τό 
τουρμοΰκι έσύρετο δι’ ίμάντος περασμένου από τον δεξιόν ώμον καί υπό 
τήν άριστεράν μασχάλην.

Μετά τό τράβηγμα του τουρμουκιού, έπετρέπετο είς τάς πτωχάς γυ
ναίκας καί τά παιδία νά μαζέψουν στάχυα καί νά τά κάμουν «χαμού- 
τσες». Μία χαμούτσα εγίνετο άπό δύο ή τρία «χερόβολα» σταχύων.

ΟΙ θεριστάδες είχαν μαζί των συνήθως καί εν παιδίον διά νά τούς 
«κουβαλή» νερό καί φαγητόν, μέ τό άλογον ή τό γαϊδουράκι, διότι εκείνοι 
διενυκτέρευον είς τούς αγρούς καί μόνον σπανίως ήρχοντο είς τό χωρίον,
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αν ετύχαινε νά θερίζουν κανένα «άρπαλ ήκι» πλησίον τοΰ χωρίου. Άρπαλ- 
ήκια ώνομάζονιο τά είς τά πρόθυρα των χωρίων χωράφια, των οποίων 
ή λίπανσις, ως Ικ τής μικρας άποστάσεως ήτο εύκολος. Οι θεριστάδες έπί- 
στευον δα τό σκόρδον «διώχνει τά φίδια» καί πάντοτε έτρωγον σκόρδον. 
Πολλάκις όμως τού; περπατούσαν κάνθαροι προξενοΰντες εις τό δέρμα 
των φυσαλίδας ώς τοΰ έκδορίου. Συνηθέσιερον φαγητόν ήτο τό πρωί 
σούπα γιαούρτι καί τό μεσημέρι καί βράδι λαχανικά τής, εποχής. Τό δέ 
τυρί καί τό ψωμί ήτο τακτικόν προσφάγιον. «Τυρί καί ψωμίχαζίρκο φαγί», 
κατά την παροιμίαν.

’Από τά καλύιερα στάχυα έπλεκαν «σταχυές», διά των οποίων έκό- 
σμουν τάς οικίας. Επίσης «τράβαγαν 5ασάκΐ», δηλαδή έξέλεγον από τά 
δεμάτια τά καλύτερα στάχυα, τά «ψωμωμένα», τά «θηλ]κά», τά όποια 
έδεναν εις χωριστά δεμάτια καί τό σιτάρι αύτών τό μετεχειρίζοντο διά 
σπόρον. "Άλλοι πάλιν την διαλογήν αυτήν την έκαμναν εις τό αλώνι.

Έάν τά σπαρτά ήσαν πολύ βραχυστέλεχα τότε τά έθέριζαν με τό 
δρεπάνι, τό μικρόν δηλαδή δρέπανον. Έν τοιαύτη περιπτώσει έκαστος 
θεριστής διά τής άριστεράς έκράτει τά χερόβολα καί διά τής δεξιάς τά 
έθέριζεν. ’Έπειτα δέ τά έδενε «μέ τό δεματκό» μόνος, καί εις τό τέλος τά 
έστοίβαζεν εις θυμωνιά. Έάν δέ τά σπαρτά δέν ήσαν μόνον κοντά, άλλα 
αραιά, τότε τ*ά «έβγαζαν» ήτοι τά έξερρίζωναν. Ή εργασία αύτη έξετε- 
λεΐτο υπό γυναικών, διότι ήτο ελαφρά.

Άλώνιαμα. ’Αφού έτελείωνεν ό θερισμός ήρχιζεν ή προετοιμασία 
τού αλωνίσματος. Πολλοί είχαν αλώνι καμωμένο επίτηδες προς τούτο είς 
τό δυτικόν μέρος τού χωρίου, ε’ις τήν τοποθεσίαν Αλώνια, τά όποια ήσαν 
περίπου 15 τον άριθμόν. Οί άλλοι έκαμναν αλώνι είς οποίο χωράφι τούς 
έρχονταν βολικά. Πρώτον έτσάπιζαν, δηλαδή άπέξυον τά επί τής επιφά
νειας χόρτα, έπειτα δέ έπότιζαν τό αλώνι φέροντες νερό από τήν βρύσιν 
τού χωριού μέ τήν άμαξοβουτσέλα, επί τής αμάξης. Ό είς λοιπόν έχυνε 
τό νερόν μέ τον γκαζοτενεκέν, ό δέ άλλος κάτω μέ τήν «χραόοΰλια» 
άναποδογυρισμένην έτριβε τό αλώνι, διά νά ίσόπεδωθή καί νά καλυ
φθούν at σχισμάδες τού εδάφους. Μετά ταύτα έκάλυπτε τό βρεγμένον 
μέρος δι’ άχυρου. Τήν έπομένην ή μεθεπομένην «.έζευε» τά ζώα καί τό 
«μαρμάρζε», δηλαδή διά τού μεγάλου μαρμάρινου κυλίνδρου, ό όποιος 
τις οιδε άπό τίνος .ναού τής άρχαιότητος άπεσπάσθη, ίσοπέδωνεν αυτό.

’Έπειτα μετέφεραν τά δεμάτια άπό τά χωράφια είς τό αλώνι καί τά 
έστοίβαζαν είς τό βόρειον μέρος αυτού δια νά εμποδίζη τον δυνατόν 
βορράν. Ή μεταφορά έγίνετο διά τής άμάξής, τής οποίας διέκριναν τό 
άρίς, τ’ άξόνια, τήν άνέμη, τά κόλια, τά ρότσια, τά 0g£oia τις βέργες, 
τό γιαστίκι, τό όαγ-ηρτζίκχ, τά τρεχούλια, καί τούς τσαγάδες. Τό τρεχούλι 
είχεν 6 αψίδες, 12 παρμάκια, τό Βασ-λ-ήκχ, τήν ποριά. Αμάξια διέκριναν
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κατά τά ζφα τά όποια τά έσυρον, γαϊδουράμαξο, βοδάμαξο, βουβαλαμαξο 
καί από τό φορτίον του χορταράμαξο. Καί τό αμάξι τό συρόμενον υπό 'ίπ
πων ελέγετο άαλί^α. Επειδή δε τό χορταράμαξο κατά την διάβασίν του 
παρέσυρε τά παρά την οδόν πράγματα, μεταφορικώς έσήμαινε τον άπρο- 
σεκτον.

Μετά την ετοιμασίαν του αλωνιού «σκούπιζαν τό άχυρον, έξάπλωναν 
τά δεμάτια ώστε νά σκεπασθή τό αλώνι, έλυαν τά δεματικά καί έζευαν 
τά ζφα είς την λοκάνην, ή οποία ήτο πλατεία σανίς έχουσα εις τό κάτω 
μέρος αυτής «σφηνωμένες τσακμακόπετρες. 'Η βοδίσια ή λοκάνη ήτο 'πλα
τυτέρα τή; αλογίσιας, προσηρμόζετο δέ εις τον ζυγόν διά σχοινιού δεμέ
νου εις τό άκρον ξύλου, δπως γίνεται καί εδώ, των δέ αλόγων προσηρμό
ζετο μέ τό χαμούτ καί τά όαάελάκια.

’Αφού εγύοιζαν οι λοκάνες επί τινα ώραν επί των δεματίων, έπειτα 
εγύριζαν τό αλώνι μέ τό δεκράνι, αφού δέ έτρίβετο αρκετά μέ τον γιαόάν 
καί τελευταΐον μέ τό φκιάρ, ερριχναν τις άκρες μέ τον σύρτην καί άμα 
«γέντανε» άπέλυον τά ζώα καί έμάζευαν τό αλώνι μέ τό σουρ§μ, καί μέ 
τούς σύρτας εις τό νότιον μέρος τοϋ άλωνίου εις μίαν στοίβαν, τό «τινάζ»·

Μετά τό μάζωμα, άν ό καιρός ήτο ευνοϊκός ήρχιζε τό λίχνισμα, κατ’ 
άρχάς μέ τον για1)ά, και μετά τύν καθαρισμόν από τά περισσότερα άχυρα, 
μέ τό λιχνιστήρι καί τό φκιάρι, εις σχήμα έπιμήκους σωρού, ό όποιος έλέ- 
γετο «σέτς». Λιχνιστήρι ώνομάζετο τό φκιάρι τό όποιον ήτο σχισμένο 
εις 4 δάκτυλα. ’Έπειτα έφερναν τό δερμόνι, τό μέγα κόσκινον, «στερέω
ναν την μίαν πλευράν αυτού διά σχοινιού εις τό λιχνιστήρι καί ήρχιζαν 
τό δερμόνισμα. 'Ένας μετέφερεν τον «τερεκέ» από τό σέτς, μέ τον γκα
ζοτενεκέ εις τό δερμόνι, άλλος εδερμόνιζε, καί τρίτος μέ την χραίοούλια 
Ιχάλιζε. Μέ τό δερμόνισμα έχώριζαν τά σκύβαλα από τό γέννημα καί τά 
έρριπταν κατά μέρος. Τό γέννημα «σχημάτιζε κώνον, ό όποιος ύψούτο 
βαθμηδόν, καί έφθανεν εις τό δερμόνι, οπότε ήναγκάζοντο νά τό μετακι
νήσουν. Μετά τό τέλος τού δερμονίσματος ήρχιζε τό μέτρημα.

Τούτο έγίνετο πάντοτε παρουσίμ τού κυβερνητικού αντιπροσώπου 
έπί τού φόρου τής δεκάτης ή τού ενοικιαστού ή τού αντιπροσώπου αυ
τού, ό όποιος ελέγετο σουρτζής. Τό δέκατον ΰπελογίζετο εις σινίκια ήτοι 
τέταρτα τού κοιλού, μολονότι δέ άπεκμλεΐτο δέκατον, εν τή πραγματικό- 
τητι δμω; ήτο τό όγδοον, δηλαδή 12 Vs °/0 τήί γεωργικής παραγωγής. Τό 
γέννημα εγεμίζετο είς τούς σάκκους, ή τις βασταγαριές, άνα τρία ή τρία 
καί ήμισυ κοιλά, διά νά είναι εύκολος ή φόρτωσις αυτών είς τήν άμαξαν 
καί τό άδειασμα είς τήν αποθήκην ή τις βουτσέλες. Ό δεκατιστής ύπε- 
λόγιζε τον φόρον, εξέλεγε έ'να ή περισσοτέρους σάκκους τής άρεσκείας 
του, έδενε έπιπροσθέτως τά στόμια αυτών διά σπάρου, τούς έσφράγιζε μέ 
τεμάχιον μελισσοκεριοΰ, έδιδε τήν σχετικήν σημείωσιν είς τον γεωργόν
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και έφευγε. '0  γεωργός ήτό υποχρεωμένος νά μεταφέρη αυθημερόν to δέ- 
κατον είς την αποθήκην δωρεάν, «στα σουρτζίδικα τ’ άbάρια», προσεχών 
μήπως χαλάση την σφραγίδα.

’Αφού ετελείωνε τό αλώνισμα, αν τά σκύβαλα ήσαν πολλά, τότε τά 
ξαναλώνιζαν και μετά την μεταφοράν και τούτων «έβαζαν τ άχερο», με- 
ταφ ροντες αυτό- είς τον αχυρώνα, «τό σαμαν-λ-ήκΐ μέ την καλα
μωτή, την οποίαν προσέδεναν είς τ dgiaia και είς τό πίσω μέρος προ- 
σήρμοζαν τύν «£ερμέ» διά νά συγκρατή τά ρότσια και έκλειαν αυτόν μέ 
τεμάχιον σάκκου. Τό άχυρον έφορτώνετο μέ τον μεγάλο τό γιαίίά. Εις 
την επιστροφήν εσήκωναν διά τής ράχεως τό όπίσω μέρος τής άμάξης, διά 
νά καταστή δυνατή ή μεταστροφή αυτής, «έρριχναν τά κ-ήτσια».

’Από τό προϊόν τοΰ πρώτου αλωνιού έκαμναν αλεύρι, καί από του 
πρώτου ψωμιού τό όποιον έκαμναν, έπλαθαν καί μία φλαγοΰνα, τήν ο
ποίαν έπήγαιναν ζεστή στή βρΰσιν, τήν έβρεχαν, καί μετά ταΰτα τήν διέ
νεμαν είς τούς διαβάτας. ’Εκείνοι δε τρώγοντες ηύχοντο «Καλός καιρός 
καί χρόνος. Καλά όαρεκέτια. Μέ υγεία νά τό φάτε».

Μετά τό τέλος των σιτηρών αλώνιζαν τό λινάρι, τό ψιμόλινο, τό ρό- 
βι ή Ιοουρτσάκΐ, τό κούσοτου καί τό κεχρί μέ τό μάρμαρο, διότι τρίβονται 
ευκόλως. Τό άχυρον τού λιναριού έλέγετο «λινάτσα» καί ό σπόρος λινάρι. 
Τώρα εδώ στήν Μακεδονίαν μαρμαρίζουν καί τό κριθάρι καί τό άχυρον 
τό μακρύ το λέγουν «σάλμη». Τό τελευταΐον δέ πάντων μετέφεραν τον 
αραβόσιτον είς τό αλώνι. Έκεΐ συνηθροίζοντο γυναίκες καί παιδιά καί 
ξεφλούδιζαν τις κουκνάρες, τις έδεναν είς αρμαθιές, καί τις μετέφεραν 
είς τό σπίτι, δπου τις κρεμούσαν είς τύν ήλιον διά νά ξηραθούν. "Οσες 
έμεναν «κούτρουλες», χωρίς δεσίματα έτρίβοντο πρώτες. Συνήθως έτριβαν 
τά κοτσάνια επάνω είς τις τσακμακόπετρες τής αναποδογυρισμένης λοκά- 
νης, ή τό έ'να επί τού άλλου. Τόν αραβόσιτον μετεχειρίζοντο ως τροφήν 
τών χοίρων καί τών καπονιών, Ισυνήθιζαν δέ καί κουκουναρόπιτες, κατσα
μάκι καί bjboτες. Τό κατσαμάκι ήτο αλεύρι αραβοσίτου, βρασμένο μέχρι 
πολτοποιήσεως, τό όποιον έτρώγετο ζεστό, μέ ζάχαρι ή πεκμέζι. Μποπό- 
τες δέ έλέγοντο τά από τοιούτον αλεύρι ψωμιά.

"Οταν ή χρονιά ήτο βροχερή, μετέφεραν τόν αραβόσιτον είς τό σπίτι 
καί τόν ξεφλούδιζαν έκεΐ, δλοι οι συγγενείς καί φίλοι. Τόν φλοιόν μειε- 
χειρίζοντο διά νά γεμίζουν «μεάέρια» καί «ιΐβαριαστίκες» από τόν λεπΐό- 
τερον, τόν δέ σκληρότερον τόν έκαιαν.

Τού σίτου διέκριναν αρσενικούς καί θηλυκούς κόκκους. Ό αρσενικός 
ήτο λεπτότερος καί κατά τό έ'τερον άκρον χνουδωτός, ό δέ θηλυκός παχύ
τερος. Ό βλαστός δέ αυτού έλέγετο· φύτρα καί φυτράδι.

Τό ρόβι, χοντραλεσμένο καί αλατισμένο συνήθως έδίδετο ως τροφή 
είς τά βόδια καί βουβάλια.·
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Τά καλλιεργούμενα μέρη διεκρίνοντο κατά τήν ποιότητα τού. χώμα
τος εις «καράτοπρακί» μαΰρο καί εύφορον χώμα, «κουμσάλι»,κόκκινο, βαλ
τές καί σαζλίκΐ τό μέρος όπου έφύοντο οάζια, τραχινά=μέρος ξηρόν. Πά- 
τωμα=τό κάτω μέρος μικράς κοιλάδος. Νερόιοπος=μέρος διαρχώς υγρόν, 
τροχαλιές= ιόπος πετρώδης, μέ πέτρες μεγάλες. Ξέρα=τόππς πολύ ξηρός. 
ΙΙετροβολιό=σωρός πετρών τάς οποίας έρρι,ψαν καθαρίζοντες· τό χωράφι. 
Τασ λήκΐ =  τόπος πετρώδης Μέλα£ας·=χώμα αργιλώδες καί συμπαγές, 
δυσκόλως κάλλιεργούμενον.

Τά χωράφια μετά τον θάνατον τών γονέων διενέμοντο εις μερίδια 
μεταξύ τών τέκνων. Τά μερίδια ταύτα ώνομάζοντο άδρεφομοίρια, καί με
ταξύ αυτών έθετον λίθον ως όρύσημον, τό σύνορο. Πολλάκις ό μάλλον 
πλεονέκτης τών άδελφών μετεκίνει τό όρόσημον καί τοιουτοτρόσως έπλά- 
τυνβ τον ίδιον αγρόν εις βάρος τών άδελφών του, εκατέρωθεν. Τούτο 
γινόμενον κατ* έτος, ύπέπιπτεν επί τέλους εις τήν άντίληψιν τών άδικου- 
μένων, οπότε επενέβαινεν ή Δημογεροντία καί ένήργει νέαν κατανομήν 
τών αγρών, μετά τήν σχετικήν καταμέτρησιν.

Τό σιτάρι καί τά άλλα δημητριακά, πολλάκις αφού τό έσπειραν, έσυ
ραν επ’ αύτοϋ τήν δράλαν, διά νά τρίψωσι τούς βόλους τοΰ χώματος. Τό 
έργαλεΐον ώνομάζετο δράλα καί τό ρήμα δραλίζω, μετοχή δραλίσμένο. 
"Οταν έσπερναν αραβόσιτον, τά αυλάκια τα όποια ήνοιγον έλέγοντο κα- 
ρίκια.

Είδη σίτου καλλιεργούμενα εις τήν περιφέρειάν μας ήσαν τό σαρήbα- 
σάκΐ, σκληρός, ό κ-ηζηλτζάς, μαλακός, καί τό μερκάν^κο σκληρός.

Τών σιτηρών διέκριναν τήν ρίζαν, τό φυτράδι, τά φύλλα τό καλάμι, 
τό στάχι, τά άγανα, τό κ’κί, τό κ-ηλτσίκΐ, τό άύμα. Τοΰ αραβοσίτου διέ- 
κριναν τά κουκναροκότσανα, κουκναρόμαλλα, κουκναρόφλα, τις σκούπες 
καί κουκναρόρζες.

Εντός τών σιτηρών εφύο-ντο αγριόχορτα Συνηθέστερον επιβλαβές 
τοιοΰτο ήτο ή ήρα, ή οποία έλέγετο καί άελιτζές Οι τρώγοντες τοιοΰτον 
άρτον εζαλίζοντο καί ησθάνοντο κεφαλόπονον. Διά τούτο ήναγκάζοντο 
νά καθαρίσουν τήν ήραν, εξ ου καί ή παροιμία «Χώρσε ή ήρα απ’ τό 
στάρ». Επίσης συνηθέστατον ήτο τό μαυροκούκκι, τό όποιον όμως μό
νον τό ψωμί έκαμνε μαύρον χωρίς νά βλάπτη. Ή σκωρίασις τών δημη
τριακών έλέγετο σουρμές καί τά τοιαύτα σπαρτά σουρμελίδκα.

Μετά τό ξαλώνισμα καί τήν μεταφοράν τού άχύρου, έ'καιαν τό υπό
λοιπον αυτού τήν άχερίστρα. Άχερίστρα ώνομάζετο όλον τό έν τφ άλω- 
νίφ άχυρον, καθώς καί ό τόπος όπου ήτο συσσωρευμένον.

Εις τήν βοδίσια τήν λοκάνη είχαν κάθισμα επί τού οποίου έκάθητο 
ό οδηγός, κρατών άνά χεΐρας πτυάριον διά. τήν συλλογήν τής κόπρου τών 
βοών.· Μόλις άντελαμβάνετο τό βόδι να σηκώνη τήν ουράν του διά νά
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κοπρίση, αμέσως έχωνε τό πτυάριον υπό τήν ουράν του διά νά μή πέση 
ή κόπρος μέσα εις τό αλώνι.

Τό τσαήρ έθερίζετο τό πρώτον δεκαπενθήμερον του Μαΐου. Δυο 
είδη χόρτων έπροτιμώντο κυρίως, τό τσιμένΐ καίτό τριφύλλι. Τό πρώτον 
ή to χλόη, τό δε δεύτερον εφύετο εις δυο ποικιλίας. 'Υπήρχε ακόμη και 
άγριον με κ.τρινα άνθη καί πολύ λεπτόν κορμόν. Τό άσπρο, τοΰ οποίου ό 
καυλός ήτο παχύτερος καί τα άνθη μεγαλύτερα, καί τό κόκκινο, τό όποιον 
ήτο λεπτότερον. Τό ξερό χορτάρι έναποθηκεύετο καί έδίδετο ως τροφή εις 
τά ζώα κατά τον χειμώνα.

"Οσοι είχαν χωράφια, άλλ* ένεκεν διαφόρων λόγων δεν ήδύναντο'νά 
τά καλλιεργήσουν τά ενοίκιαζαν, «τά έδνανε στο χοτζερέτ». Τό χοτζερέτ 
ητο τό ένοίκιον, πληρωνόμενον εις είδος, ήμισυ κοιλόν σίτου κατά κοι- 
λύν σπόρου. Δηλαδή τό ένοίκιον τοΰ χωραφιού ήτο ϊσο.ν προς τό ήμισυ 
τής ποσότητος τού σπόρου, ό όποιος άπητεΐτο διάνά σπαρή τό χωράφι.

ΆμιελουςιγΙα. — Έκτος τών δημητριακών, οί γεωργοί κατεγίνοντο 
καί εις τήν καλλιέργειαν τής αμπέλου. Τό χωράφι εις τό όποιον επρό- 
κειτο νά φυτεύσουν αμπέλι τό εκαλλιέρ'γουν βαθέως, με τό λισγάρι, έως 
τρεις λισγαριές βάθος, «τό σήκωναν κύλισμα», εκκαθάριζαν τούς λίθους 
καί τούς εμάζευαν εις σωρούς, εις μίαν πλευράν. ’Άν τό συνεχόμενον 
χωράφι ήτο ξένον, τότε εξ ανάγκης τό πετροβολιό εγίνετο εντός τοΰ άμ- 
πελώνος. Τό προς φύτευσιν αμπέλου έτοιμον χωράφι ώνομάζετο «κύλι
σμα», επί τρία δέ έτη μετά τήν φύτευσιν αυτού, ώνομάζετο «φυτειά». 
Διά νά φυτεύσουν αμπέλι, έξέλεγον τούς κα/αιτέρους κλάδους έκ τών ο
ποίων άπέκοπτον τά δύο άκρα κοντά εϊς τά μάτια, άφήνοντες τό μήκος 
αυτών, μέχρις ενός μέτρου. Τούτο Ιλέγετο «φάκισμα». Αφού λοιπόν εφά- 
κιζαν τούς κλάδους, τούς έδεναν εις δέματα εξ 100 καί πλέον, προσέχον- 
τες (άστε δλαι αί κορυφαί καί δλαι αί ρίζαι νά είναι από τό ίδιον μέρος. 
Ρίζα ήτο τό χονδρότερον μέρος τού κλάδου. ’Έπειτα ήνοιγαν λάκκον καί 
έθαπτον τό δέμα με τήν κορυφήν προς τά κάτω, τό εκάλυπταν μέ «φου
σκί», κό.τρον ίππου καί λινόξυλο, καί τό έπότιζαν μέ άφθονον ύδωρ, εις 
τό τέλος έκάστης εβδομάδος. Τούτο έλέγετο «κοίμισμα», καί διήρκει επί 
άρκετάς.ήμέρας, έως δτου έφύοντο μύκητες περί τάς ρίζας καί ριζίδια, 
ήρχιζαν δέ νά βλαστάνουν καί φυλλάρια. "Αμα λοιπόν έβλεπαν δτι «οί 
βέργες μανίτάριασαν» τάς εξέθαπτον καί τάς έφύτευαν εις τό κύλισμα, 
μέ τήν φυτευτήραν, φροντίζοντες νά τάς ποτίζουν από καιρού εις καιρόν, 
έως δτου νά πιάσουν.

° Η φυτειά επί τρία ή καί 4 έτη, έδιδε καρπόν, οχι δμως πολύν ούτε 
γλυκόν αλλά υδαρή. Τά τοιαύτα σταφύλια, ανεξαρτήτως είδους, ώνομά- 
ζοντο «τσιρλάδες». Είδη σταφυλών ήσαν πρώιμα μέν οί «κουκβάγιες», τά 
«τσαούσια», χοντρόρωγα, τά «μοσκάτα», μικρόρωγα, τά «άσπρα τά πρωί-
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μάδια» και τά κόκκινα τά πρωιμάδια». ’Από τα αργότερον ώριμάζόντα 
καλύτερα ήσαν τά «περατνά», λεπτύφλουδα, τα σάμια, μέ μυτερές ρώγες 
λευκά, οί «άγραδίνες», μέ χυνδράς, έρυθράς καί άραιάς ρώγας, τά «καρά 
λάχανα» καί τά «τσαμπάτα», μαύρα στρογγυλόρωγα, μεγάλα τσαμπια καί 
πυκνάς ρώγας, οί «καρατζάδες», επίσης μαύρα, καί τά «χειμωνιάτκα» μέ 
κόκκινες ρώγες, καί τά ζαλίφια, μαϋρα.

Τό αμπέλι.το έκλάδευαν μέ τον «τσεκμέ», καί μέ το «κλαδευτήρι .' 
έκοπταν τά χονδρά κλαδιά. Ή εργασία αϋτη καί ή εποχή κατά την οποίαν 
έγίνετο έλέγοντο «κλάδος». Το αμπέλι τό όποιον δι’ όποιονδήποτε λόγον 
άφήνετο άκλάδευτον έλέγετο «ή άκλαδιά». Παλιό δέ αμπέλι, το δίδον 
καλόν καρπόν προς διάκρισιν από την φυτείαν, καί «παληάόελο» έλέγετο 
τό μισοκατεστραμμένον.'Ο τύπος ό κατάλληλος διά την φΰτευσιν αμπέλου 
ή άλλοτε έχων έπ’ αυτού άμπελον, έλέγετο «άμπελότοπος». Τό άμπέλι 
ήθελε σκάψιμο μέ τό λισγάρι, καί «ξελάκκισμα», άνοιγμα λάκκου πέριξ 
τής ρίζης κάθε φυτού καί τσάπισμα διά νά κοπούν τά φυόμενα αγριό
χορτα καί νά συγκρατηθή ή υγρασία του. Τά φυτά τής αμπέλου, τά κατ 
έτος κλαδευόμενα,έλέγοντο «κούρουβλα», οί κλάδοι των «κληματσόβεργες», 
τά δέ εξ αυτών δέματα τά χρησιμοποιούμενα προς καϋοιν «κληματσίδες» 
Μετά τό κλάδεμα τών αμπέλων δταν ήρχιζε νά ρέη από την τομήν ό 
χυμός, έλεγαν μετ’ εύχαριστήσεως δτι «τ’ άόέλια κλαίνε», διότι τούτο ήτο 
σημεΐον ότι ήσαν ζωντανά, καί δέν έπάγωσαν. ”Αν κανέν φυτόν έξηραί- 
νετο, τό έξερρίζωναν κατά την εποχήν τού κλαδεύματος καί σκάπτοντες 
αύλακα βαθεΐαν μέχρι τού πλησιεστέρου φυτού, έπλαγίαζαν τον κορμόν 
του, καί άφηναν τούς δύο μακροτέρους κλάδους του άνά ενα είς την θέσιν 
τού έκριζωθέντος καί τού πλαγιασθέντος, διά την πράξιν ταύτην έλεγαν 
«έβαναμε μάνες». Τό φυτόν τής'αμπέλου δταν ήτο φυτευμένον είς κήπον 
ή αυλήν καί ήπλωμένον ύ\|χηλά είς «σκάραν» επάνω, έλέγετο κλήμα, καί 
κληματαριά. Κατά τό κλάδευμα έσυνήθιζαν ν* αφήνουν δύο μάτια είς 
κάθε κλάδον, εκ τών οποίων τό κάτω έλέγετο «πεζός» καί τό άνω «καβα- 
λάρς». -

Κάθε άμπελος είς πλάτος 15—20 μέτρων ή σειρών έχωρίζετο μέ βα- 
θεΐαν τάφρον, ή οποία έλέγετο «χαάάκι», τό δέ τμήμα τής αμπέλου τό 
υπό ταύτης περιβαλλόμενον <κανάτ». "Απαξ τού έτους ή κατά διετίαν 
έβάθυναν τάς τάφρους ρίπτοντες τό έξαγόμενον χώμα έντός τής αμπέλου 
καί έλεγαν «έρρξαμε τά χαάάκια».Είς τάς δύο μακρυτέρας πλευράς τού ορ
θογωνίου, τό όποιον έσχημάτιζε κάθε κανάτ, έφύτευαν καρποφόρα δένδρα, 
«κερασιές, συαές,βυσινιιές, δαμασκηνιές, σουρβιές, ζεράελιές, καϊσιές, μυγ
δαλιές, καρυδιές, μηλιές καί μουσπλιές». Είς δέ την άπαρίθμησιν τής πε
ριουσίας τού γεωργού έλεγαν». ’Έχΐ καί δύο κανάτια άόέλΐ καί 30 
άονούμια ή κιλά χωράφ. "Οταν έρραιναν τό άμπέλι μέ θειάφι έλεγαν



1 Τσαρδάκι, 2 καλύβα κουρουτζή, 3 ταγαρχζήχι, 4 μαχαίρα κουρουτζή, 5 ασκί, 
6 φελλόρ-, 7 πεντόφλα, 8 γαλότσα, 9 τακούνι, 10 πεκμβζόπ, 11 καπλαμας.

25
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«κιουκιούρτιασαμε τ3 άϊ)έλι» η «τό ερξαμε κιουκιοΰρτ». (Εις τό Ναΐπκιοϊ

3 °  . f
12 όλου κι, 13 σαβάκι, 14 δέση, 15 περπερίκα, 16 χειρόμυλοο, 17 ρωγή, 18 κουρούπι, 
19 βυτινάκί, 2ϋ μπατιά, 21 πιθάρι, 22 γκουπελίισα, 23 γκουργκιονλι, 24 καυκομάνα, 
25 κούπα, 26 καυκί, 27 πήλινο μαγκάλι, 28 κοκόνι, 29συΐ|.ράς1 30τσιζβες 31 σκάμνος.

τής Ραιδεστοϋ, ελεγαν «τό τάφιασαμε ή τό ερξαμε ταφ»). 
Καπνοκαλλιέργεια. —Και ή καλλιέργεια τοΰ καπνού άπησχόλει αρκετούς
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γεωργούς. Ό σπόρος εσπείρετο εις καλώς λιπασμένον σπορεΐον, το «για- 
στίκΐ», τά δέ «φυάάνια» τά φύτευαν εις τό χωράφι μόλις έβγαζαν τέσ
σερα φύλλα. Τον καπνόν τον έτσάπιζαν μέ την τσάπαν δυο και τρεις φο
ράς, εν περιπτώσει δέ ανομβρίας τύν Ιπότιζαν. Εις την καλλιέργειαν αυ
τού προσήρχοντο επίκουροι καί αί γυναίκες Αύταί έμάζευαν τά φύλλα, 
τά «πέρναγαν στο σπά^ο μέ τ βελόνα», τά προσέδεναν εις τά «κοάάρια» 
τά «έλιαζαν» στύν ήλιο καί τά έκαμναν «έλπεζέδες», δηλαδή τά ξεπερνοϋ- 
σαν από τον σπάγκον καί τοποθετοϋσαι αυτά τό έν επί τοϋ ά'λλου κατά 
ποιότητας, έσχημάτιζαν δεσμίδας. Τον καπνόν έκοπτον προχείρως μέ την 
σουγιά ή τύν έτριβαν εν τη παλάμη, καί περιτυλίσσοντες εις σιγαρόχαρ- 
τον, έκάπνιζαν. "Οταν όμως έπρόκειτο νά τον πουλήσουν λαθρεμπορικώς, 
τότε τύν έκοπταν μέ ιδιαίτερον έργαλεΐον «τό χαβάνι», τον συνεσκεύαζαν 
εις μικρά δέματα των 50, 100, 200 καί 400 δραμίων. Καί εις τό λαθρεμ
πόρων αί γυναίκες ήσαν συνεπίκουροι πολύτιμοι των άνδρών. Ό συνη- 
θέστερος τρόπος άποκρύψεως καί μεταφοράς τοϋ καπνού ήτο νά τον ρά
ψουν μεταξύ δύο υφασμάτων, εις σχήμα φούστας καί νά φορέσουν έπειτα 
τό οϋτω παραγεμισθέν ένδυμα ώς μεσόφουσταν. Οί «κολτζήδες» δηλ. οί 
διώκται τοϋ λαθρεμπορίου, ήρεύνων εις τόν σιδηροδρομικόν σταθμόν Έ- 
πταπυργίου Κων)πόλεως τάς άποσκευάς των γυναικών, άλλ’ όμως δεν 
προέβαιναν καί εις σωματικήν ερευνάν των, καί τοιουτοτρόπως διέφευγαν 
την σύλληψιν.

ΙΙολλάκις έγίνοντο αιφνιδιασμοί εις τάς οικίας τών καπνοπαραγω
γών, ενίοτε δέ, κατόπιν καταδόσεως τής κρύπτης δπου έφυλάσσετο ο κα
πνός, άνεκαλύπτετο. Οί κολτζήδες προέβαιναν είς κατάσχεσιν αυτού, καί 
ό ιδιοκτήτης έτιμωρειτο διά χρηματικού προστίμου καί φυλακίσεως. Αι
τία τής μεγάλης διαδόσεως τού λαθρεμπορίου τού καπνού ήτο αυτό τό 
Μονοπώλιον. Διότι ενώ έδιδεν είς τούς χωρικούς άδειαν καλλιέργειας, 
μετά την συγκομιδήν διά την καλυτέραν ακόμη ποιότητα, διά την οποίαν 
λαθρεμπορικώς προσέφεραν 30 — 40 γρύσια, τό Μονοπώλιον προσέφερε 
μόνον 20 παράδες. Οί παραγωγοί λοιπόν έπώλουν τόν καλόν καπνόν 
λαθρεμπ ιρικώς, είς δέ τό Μονοπώλιον προσεκόμιζαν τά άχρηστα φύλ
λα, συνεπλήρωναν όπως δπως τό άπαιτούμενον ποσόν τών οκάδων κατα- 
βάλλοντες συνήθως καί τά έξοδα τής καταστροφής των, «γκάζ παρασή» 
διά τό καύσιμόν του.

Πεπόνια.—Ό γεωργός ακόμη «έσπερνε καί όοστάνΐ» δηλ πεπόνια 
καί καρπούζια. Καί εις τό όοστάνΐ έβοήθουν ή σύζυγος καί αί θυγατέρες 
του κατά την σποράν καί τό τσάπισμα, διότι έθεωροϋντο ώς έλαφραί 
έργασίαι. Εκτός τούτου έπρεπε νά γίνη εντός ώρισμένης προθεσμίας 
πριν άρχίση νά διακλαδίζεται «νά δώκΐ οΐόλι», καί διά νά το βοηθήση νά 
«πάρ’ όροστά»··καί νά «μή βαρέσ πίσω». Τά όοστάνια συχνά προσεβάλ-
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λοντο υπό τής μελίγκρας, την οποίαν ώνόμαζαν «£εζιν-τί», καί υπό σκω- 
ριάσεως, τον «όάλσηρα». Τους πλησιεστέρους προς την ρίζαν τής πεπο
νιάς καί καρπουζιάς καρπούς τούς έσημ ίδευαν διά τού σημείου τοΰ σταυ
ρού, άποξέοντες διά τού όνυχος τον -φλοιόν καί τούς ώνόμαζαν «άίπια». 
τά δέ επίλοιπα «άορούκια». Το (Γιπ έδιδε τον καλύτερον σπόρον διά σπο
ράν τού επομένου έτους, ενώ τά άορούκια παρήγον φυτά φέροντα καρ
πόν «τσαλίκχκο», ελαττωματικόν.

Τομάτες καί όσπρια. — ’Ακόμη έσπερναν καί τομάτες πρώτον εις 
σπορεία, όπως τόν καπνόν, έπειτα δέ «τά ξαναφύτευαν» τά φυάάνια εις 
το χωράφι. Ή σάλτσα τής τομάτας ώνομάζετο «πελτές». Έτοποθετεΐτο 
εις βαρέλια καί εστέλλετο εις Κ)πολιν.

Άπο τά ψυχανθή, μόνον τά κουκιά καί τό ρόβι έσπέροντο εις μεγά- 
λας ποσότητας καί διά τούτο τά μετέφεραν εις τό αλώνι καί τά αλώνιζαν. 
Τά φασόλια όμως τά ρεβύθια, ή φακή, καί τό λαθήρι καί ό αρακάς εκαλ- 
λιεργούντο εις μικράς ποσότητας, όσον δηλαδή έξήρκει διά την διατρο
φήν τής οικογένειας «γιά γεμεκλίκΐ». Διά τόν λόγον τούτον τά τελευταία 
δεν μετεφέροντο συνήθως εις τό αλώνι, αλλά εκουπανίζοντο καί έλυχνί- 
ζοντο υπό τής οίκοδεσποίνης είτε επί τόπου, είτε εις τήν αυλήν τής οι
κίας. Συνήθως δέ έφυλάσσοντο εντός παλαιών, ραγισμένων λαγηνίων «μ’ 
ένα κουκναροκότσανο γιά στούόωμα».

Επίσης μεγάλως έβοήθει ή σύζυγος τού γεωργού καί εις τόν τρυγη
τόν τών σταφυλών. Τρύγος έλέγετο ή ολοκληρωτική συλλογή τών σταφυ- 
λών.Τό ρήμα όμως τρυγώ έχρησιμοποιεΐτο μέ τήν αυτήν σημασίαν καί δι’ 
άλλους καρπούς. Προς έκφρασιν τής συλλογής αρκετού καρπού διά νά 
γεμίση τό καλάθι ή τό κοφίνι, μετεχειρίζοντο τό ρήμα μαζώνω. «”Α πά
με νά μαζώξμε κεράσια». «ά'Α πάμε νά τρυγήσ-με τά καρύδια»* ή έκφρα- 
σις «τρύγίσε έληές», εσήμαινεν έδάρη. Τούτο ίσως νά είναι άπόδειξις ότι 
αληθεύει ή παράδοσις ότι οί κάτοικοι Πετροχωρίόυ ήλθαν από τήν πε
ριφέρειαν τής Σμύρνης ή τών Κυδωνιών. Διότι ως γνωστόν, εις τήν Θρά
κην ή ελαία δεν ευδοκιμεί, καί οι κάτοικοί της δεν ήτο δυνατόν νά πα
ρομοιάσουν τόν δερόμενον προς τόν τρυγητόν τού έλαιοκάρπου.

Είς τόν τρύγον έχρησιμοποίουν τρία συνήθως βαρέλια. "Εν έξωθεν 
τού άμπελώνος, δεύτερον επί τής άμάξης, καί τρίτον έν τή αποθήκη. Τό 
πρώτον έλέγετο «γεάέκΐ», δηλ. πρόχειρον καί έτοποθετεΐτο εις τό πλησιέ- 
στερον προς τόν αμπελώνα, μέρος τού δρόμου, εχρησίμευε δέ διά τήν το- 
ποθέτησιν τών σταφυλών μέχρι τής έπιστροφής τή; άμάξης, από τού χω
ρίου. Τά σταφύλια μετεφέροντο εις τό γεάέκΐ διά τή; βούτης, μικρού βα
ρελιού χωρητικότητος 50—60 οκάδων, σχήαατος δέ άνεστραμένου κολού- 
ρου κώνου περίπου. Ό μεταφερων τά σταφύλια διά τής βούτης από τού 
άμπελώνος εις τό γεάέκΐ έλέγετο βούτατζης. Τό δεύτερον βαρέλι έλέγετο 
«άμαξοβτσέλα», ήτο δέ στερρώ; προσδεδεμένον-είς τήν άμαξαν καί έντός 
αυτού έκένωναν τάς σταφυλάς από τό γεάέκι διά μεγάλης λεκάνης, αφού
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πρώτα τραβούσαν τον μούστο. Κατά τον αυτόν τρόπον εκενώνοντο από 
τήν αμαξοβουτσέλαν εις τό εν τη αποθήκη πατητήρι, μέσα εις τό όποιον 
έπατοϋσαν τά σταφύλια. Ό κρουνός, δστις ευρίσκετο εις τό κάτω μέρος 
τοΰ βαρελιού, ήτο ξύλινος σωλήν μήκους 20 καί διαμέτρου 5 περίπου εκα
τοστών τού μέτρου, έκλείετο δε διά ξυλίνου επίσης κωνοειδούς στουπώμα
τος περιβεβλημένου στυπίον. Εις τό έ'σωθεν μέρος τού βαρελιού, δπου ήτο 
«ό πίρος» έτοποθέτουν αρκετά ρείκια διά νά χρησιμεύουν ως στραγγιστή
ρι Τά στεφάνια τών βαρελίων ώνομάζοντο «βεργιά», τά τεμάχια «άού- 
γιε;», αί δύο βάσεις «τουΟάνια», τό ξΰλινον πώμα επί τής οπής, ή οποία 
εΰρίσκεται ε’ις τήν μίαν πλευράν τού πλατυτέρου μέρους τού βαρελιού 
«καλκούνΐ», ό συνήθης κρουνός «κανέλα», ή τρυγία «λάσπ», τά στέμφυλα 
«τσίπρα» καί ή μετατόπισις τού οίνου από βαρελιού είς βαρέλιον μετάγ- 
γισμα καί τό δοχείον με τό όποιον έγίνετο τό μετάγγισμα «μετάκΐ». Ό 
άποστακτήρ διά τήν κατασκευήν οινοπνεύματος από τά στέμφυλα 
«καζάνι» ή ρακοκάζανο. Πρώτον έβγαζαν τό σπίρτο, έπειτα τό ρακί καί 
τελευταίων τ’ «άποοάκΐ», τό όποιον καί σκωπτικώς έλέγετο «πορδοράκΐ».

Τά μικρά σταφυλάκια, τά όποια γίνονται είς τά υψηλά μέρη τών 
κλάδων, τής αμπέλου, καί τά όποια επειδή κατά τον τρυγητόν ήσαν άω- 
ρα άφήνοντο άμάζευτα, ώνομάζοντο «τσαΒρούδια», καί μετά τήν ώρίμαν- 
σίν των συνελλέγοντο ώς αδέσποτα υπό τών παιδιών.

"Αμα ετελείωναν «οί δξω δλειές» αί έργασίαι τής υπαίθρου, ό γεωρ
γός επήγαινεν μέ τό αμάξι του, καί με τον γείτονά του είς τον λόγγο κι 
έφερνε ξύλα, διά ν’ ανανέωση τον «πλεκό» τής μάνδρας ή τής άύλής του. 
"Επαιρνε τον «τσαλοκόπο» κι’ επήγαινεν είς τά χέρσα μέρη κι’ έ'κοπτε 
«τσαλιά», μέ τά όποια έφραζε τήν αυλήν ή τον κήπον του. Τά τσαλιά 
ήσαν τοποθετημένα κατά δεσμίδας, αί όποΐαι έλέγοντο «πατλιές* καί διά 
νά συγκρατεϊται κάθε πατουλιά ένέπηγεν πάσσαλον επ’ αυτής «παλούκι».

Κυνήγι. — Μερικοί κατεγίνοντο συμπληρωματικώς καί μέ τό κυνή- 
γιον, καί προς τούτο έτρεφαν σκύλους κυνηγετικούς, δπως οϊ ποιμένες 
τούς τσοπανόσκυλους. ’Άλλος έτρεφε «ταζί» κι’ άλλος «κοπόι». Τά γένη 
ταύτα τών κυνών διεκρίνοντο τών συνήθων κυνών έκάστης οικογένειας 
τά όποια ώνομάζοντο «κοπρόσκυλα», ίσως διότι έκοιμώντο επάνω ·ίς τις 
κοπριές. "Οταν έγίνετο βαρύς χειμών καί ή γή έκαλύπτετο υπό χιόνος 
επάγωναν τά «τόγια», αί ώτίδες, καί πολλοί άνεζήτουν αύτάς καί τάς με- 
τεκόμιζον είς τό χωρίον, διά τό νόστιμον κρέας των.

Οί έπαγγελόμενοι ερασιτεχνικούς τον κυνηγόν έφόνευον λαγούς, άλώ- 
πεκάς, άγριοχοίρους, ενυδρίδας, πέρδικας, κοσσύφους, έποπας, τρυγόνας 
καί πλεϊστα μικρά πτηνά.

Ψάρεμα— Είς τό Ρέμα τού Κούκου υπήρχαν ψάρια, είς §έ τον ’Ά- 
θυρον (ϊίαράσουγιου) πολύ περισσότερα καί μεγαλύτερα. "Οσοι λοιπόν
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αγαπούσαν τα ψάρια ήσχολοϋνιο κάποτε καί μέ τό ψάρευμα, κατά τάς 
Κυριάκός καί έορτάς. Τό ψ ίρεμα έγίνετο κατά διαφόρους τρόπους Σπα- 
νίως έψάρευαν μέ άγκύστρι «βόλταν?., διότι τοΰτο απαιτεί καιρόν 
πολύν. Τέσσαρε; ήσαν οί συνήθεις τρόποι τοϋ ψαρεύματος 1). Μέ τις 
κοΰφες όπως οι μυλωνάδες. Αί κόφαι ήσαν διαμέτρου ήμίσεως καί μή
κους ενός μέτρου, 6 δέ βυθός τής μιας κατέληγεν εις οπήν. Έτοποθετοΰντο 
πλαγίως, εις στενόν μέρος τοϋ ποταμού, όόστε νά φράσουν εντελώς την 
δίοδον καί ν’ άναγκάζωνται τά ψάρια νά είσέρχωνται εις αϋτάς. 2) Μέ 
τό πλεμάτι, τό όποιον είχε δίφανον έκ δύο πλευρών, θ) Μέ πλεμάτι καί 
κόφαν μαζί. Εις την περίπτωσιν αυτήν μετεχειρίζοντο με/άλην «στα- 
φλάδκΐ» κόφαν. ’Έστηναν τό πλεμάτι εις τό ποτάμι, έπειτα ό φέρων τήν 
κόφαν είσήρχετο εις τό ρέμα καί ήρχιζε τό κυνηγητό τών ψαριών, προσ- 
παθών νά τρομάξη καί άναγκάση αυτά νά έξέλθουν τών καταφυγίων των 
από τάς όχθας τοϋ ποταμοϋ καινά πέσουν μέσα εις τήν κόφαν ή νά κα
ταφύγουν εις τό πλεμάτι καί νά συλληφθοϋν εκεί. Ό τρόπος οϋτος ήτο 
καί ό άποτελεσματικώτερος, άλλ’ άπήτει τρία τουλάχιστον πρόσωπα. Δύο 
διά τό πλεμάτι, καί έναν διά τήν κόφαν. ’Από τούτου καί ή παροιμία : 
Βρέξε κώλο, φάγε ψάρια. 4) Μέ τό βοτάνι. Έμάζευαν γαιοσκώληκας, τούς 
έκουπάνιζαν, άνεμίγνυον βοτάνι καί τριμένο γιαλί, καί τό έρριπταν κατά 
μικρά τεμάχια αργά τήν νύκτα, επί τοϋ ποταμού. Τό πρωί ήρχοντο καί 
συνέλεγον τούς δηλητηριασθέντας ιχθύς, οί όποιοι έπέπλεον επί τής επι
φάνειας ύπτιοι. Τό είδος τούτο τού ψαρεύματος άπηγορεύετο, διότι κα
ταστρέφει γενικώς όλα τά ψάρια, μικρά καί μεγάλα.

ΟΙΚΟΚΥΡΙΚΗ
Ή καλή νοικοκερά έπρεπεν έξάπαντος νά ξεύρη νά ζυμώνη, νά μα- 

γειρεύη, νά ράπτη, νά κλώθη, νά διάζεται, νά ύφαίνη, νά κεντρί, καί νά 
βοηθή εις γεωργικός εργασίας.

’Αρτοτιοΰα.—"Οταν ή νοικοκερά παρετήρει δτι πλησιάζει νά τελείώ- 
ση τό ψωμί, δηλαδή έμειναν μόνον έν ή δύο ψωμιά εις τήν σκαφίδα, έκο- 
σκίνιζε τό αλεύρι από βραδύς καί έπειτα άνάπιανε τό προζύμι, δηλαδή τό 
έζύμωνε μέ αρκετόν αλεύρι, τό έτοποθέτει εις τήν «ξλοπνάκα» ή άλλο κα
τάλληλον δοχεΐον έσχημάτιζεν έπ' αυτού διά τής χειρός δύο βαθείας αύ
λακας εις σχήμα σταυρού, καί τό έσκέπαζε. Τήν έπομένην πρωίαν έζήτει 
πληροφορίας άπό τήν ((μα£'ήψα» άνκαμμιά άλλη είχε δηλώσει δτι θά φουρ
νίση καί επομένως άν ό φούρνος θά ήτο «άπό καής» καί θά άπητούντο 
ολίγα καψίδια. Μαβ'ήψα ώνομάζετο ή χωρική ή οποία είχε φούρνον, καί 
τον έχρησιμοποίει διά τό ψήσιμον τού άρτου τών γειτονισσών της έναντι 
αμοιβής ενός ψωμίου. Καψίδια δέ έλέγοντο τά κλαδιά, αί κληματσίδες, ή 
λινάτσα ή τά ρείκια, τά όποια έχρησίμευαν διά τό «κάψιμο» τοϋ φούρνου.



To Τσακήλι των Μέτρων 391

Τά καψίδια προσεκομίζοντο ύ/to τής ζυμώτρας, εάν δέ σπάνιοι; παρεϊχεν

Α. ΙΙρόσοψις παλαιάς οικίας. 1 μαζgάλι) 2 ζωνάρια τοίχου.
Β. Κατώγι. 1 θυρα, 2 μaζgάλιa, 3 μσόσκαλο, 4 στόλοι, 5 αποθήκη ξύλων 

καί ανθράκων, 6 βαρέλια σίτου ή άλλων δημητριακών, 7 βαρέλι δξους.
Γ. Πάτωμα. 1 κλίμσξ, 2 κλαβανή, 3 σάλα, 4 κελλάρι, 5 ό καθμερνός νοιίάς,

6 ό καλός ό νοάάς, 7 μσάάρα.
Δ. Μσάάρα. 1 ερμάρια, 2 ράφια στενά (όεάενέδες), 3 (μσαάρα) έρμάριον διά 

τά στραηιατα.
Ε. Οικία. 1 αυλή, 2 όρνιθών, 3 σταΰλος, 4 οικία, 5 κήπος, θ θύραι. 

αυτά ή μα^ήψα, έλάμβανεν πρόσθετον αμοιβήν δευτέρου άρτου. Κάποτε,



d . ^ e ‘

οθ·Νν

·&%'

av<jtQ

όΑ*1 καί 33 γυνί. 2 και 34 άλετρυ 
11 κεπταιά. 12 ζγός. 13 νλώσσα.

κοσομάνίκο. 22 κόκκαλο. 23

και .
14 1>αάελάκια. 15 ζεϋλες, γιορ-ερ 24 κόσα. 25 αγανα 26 σταρ. 27 κορι
39 evdoi. 40 άρίς. 41 τ· ιεκέλι.



6 μαχαίρα ή τσερέσ-να. 7 άλυσσίδα. 8 άξάκΐ. 9 κούτσα. 10 μύάρρχούλα. 
oo^gi. 17 τουρμούκΐ. 18 ξλένιο δεκράνΐ. 19 τουρμουκάκΐ. 20 δρεπάνι. 21 
28 κό1>. 29 φύλλα. 30 ρίζες. 31 φυτράδ. 32 (Ιύμα. 35 παράβολα. 36 σπάθ. 
43 φκέάρι. 44 βοδίσια λοκανι. 4ό άλογίσια λι. κανί.
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δταν ή οικογένεια δεν ήτο πολυμελής, και επομένως δεν κατηνάλισκε πο
λύ ψωμί, έζΰμωνεν ολίγον, διότι τό ψωμί δεν αντέχει πέραν τής μιας εβδο- 
μάδος τό πολύ’ ύστερα μουχλιάζει. Διά να μή έξοδέψη λοιπόν πολλά κα- 
ψίδια, συνενοεΐτο μέ άλλην ολιγομελή οικογένειαν καί εζΰμωναν κατά την 
αυτήν ημέραν, έφούρνιζαν δέ συντροφικάτα Ό φούρνος ήτο χωρητικότητος 
μέχρι 50 περίπου άρτων.Άλλοτε πάλιν εζΰμωναν άπαξ τής εβδομάδος, άλ" 
λά περνούσαν μέ τά δανεικά. Έπληροφορούντο δηλαδή ποιος έχει ζυμώ
σει νεωστ'ι καί Ιδανείζοντο ψωμί, σήμερα από τον ένα καί αύριον από τον 
άλλον. Κατά τον τρόπον τούτον έχρεώστουν δέκα δανεικά ψωμιά, καί 
δταν εζΰμωναν έδιδαν τά δανεικά καί αφού έτελείωναν τά ολίγα έναπο- 
μείναντα ήρχιζαν πάλιν νά δανείζωνται, καί τοιουτοτρόπως «πόρευαν», 
ύπερενίκων τήν δυσκολίαν.

Τό ζΰμωμα τού άρτου έγίνετο εντός σκάφης αφιερωμένης μόνον εις 
τό έργον τούτο. Πρώτον έτοποθέτουν τό άλεΰρι άφού τό έκοσκίνιζαν καί 
έβγαζαν τά πίτυρα. ’Έπειτα ήνοιγαν λάκκον εις τό μέσον του έθετον τό 
προζΰμι προσέθεταν ζεστό νερό μέ τό άνάλογον άλας, καί ήρχιζαν νά δια
λύουν τό προζύμι. Είς τούτο προσέθεταν βαθμηδόν αλεύρι καί νερό καί διά 
των γρόνθων άμφοτέρων των χειρών εζΰμωναν τό ζυμάρι πιέζουσαι τούς 
γρόνθους των εντός αυτού. *Η καλή ζυμώτρα έζύμωνε τό ψωμί μέ ολίγον 
νερόν, «τό πιάνε στεριό», μολονότι ήτο δύσκολον τό ζύμωμα, τοιουτοτρό
πως δέ τό ψωμί έγίνετο άφράτο, ή προτιμώσα δμως τήν ευκολίαν της προ
σέθετε τό νερόν διά μιας καί τότε δέν έφούσκωνε κατά τό ψήσιμον, «τό 
πιάνε ρουφτό». Είς τά κορίτσια συνίστων ν' ανεβαίνουν στο γαϊδούρ1 
κατά τήν μετάβασιν είς γεωργι^άς εργασίας, διότι έπίστευαν δτι τότε 
«θ’ άνεβαίνΐ τό ψωμί τς άλήγορα». Άφού ετελείωνε τό ζύμωμα, έκαμναν 
μίαν βαθεΐαν γραμμήν κατά μήκος και δύο κατά πλάτος, επί τής ζύμης 
καί τήν έκάλυπταν δι’ επί τούτω εφαπλώματος, έως δτου άνεβή ή γένι· 
Μετά ταύτα, δταν δηλαδή ανέβαινε τό ψωμί έστελλαν τά καψίδια είς τον 
φούρνον διά νά τον κάψουν, καί έφερναν τις πινακωτές διά ν’ αρχίσουν τό 
πλάσιμον. Τούτο έγίνετο επάνω είς τό πλαστήρι, ξύλινον· ή μετάλλινον 
μέγαν δίσκον, επί τού οποίου έθεταν ολίγον άλευρον, άπέκοπταν τεμά- 
χιον ζύμης καί τό έπλαθαν, τό έδιδαν τό κατάλληλον σχήμα, ειτα δέ ενα- 
πέθεταν αυτό εντός τής πινακωτής καί τό μετέφεραν είς τον φούρνον. Ή 
πινακωτή είχε μήκος 1 — 2 μέτρων καί θέσεις ή πνακωτά 6—12 διά τήν το- 
ποθέτησιν των άρτων. Ή ζυμώτρα μετά τό πλάσιμο μετέβαινεν είς τον 
φούρνον καί «έδνε τά ψωμιά», ήτοι έεοποθέτει αυτά επάνω είς τον φουρ- 
νεύτ» καί ή μαgήψα τά φούρνιζε, άφού προηγουμένως είχε τρίψει τον 
φούρνον μέ τό «σάραύλιστο», μακρύ ξύλον, τον είχε σκουπίσει «πανίσ», 
μέ τήν βρεμμένην «πάνα» καί είχε μαζέψει τήν φωτιάν μέ τό σιδηρούν 
«gελbερί» είς τό αριστερόν μέρος τού στομίου τού φούρνου. Μεθ’ ήμί-
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σειαν ώραν από τοΰ φουρνίσματος ήνοιγε ή μσ£ηψα τό στόμιον τοΰ φούρ
νου καί εξήταζε τό ψωμί νά μή καή. "Αμα έψηνοντο τά ψωμιά τα ξεφούρ
νιζε, τά ετοπο'θ'έτει πλαγίως επί τή; πινακωτής ώστε νά χωροΰν 15—20

1. ρόκα. 2 ροκοστέκα. 3 ροκοπάτ, ·1 ροκοκέφαλος, 5 ροκοπέχοα, 6 κούπανος 
7 μέλιγκας, 8 κουδούνι και 9 κυπρί χζομάλας, 10 χζαμάλο, 11 οκε?ειός 

χζαμαλας, 12 χελιδόνα πρωτομαρχίας

καί τά μετέφερεν εις την οικίαν τής ζυμώτρας ή οποία τής έδιδε «τό μα- 
£ηπκό τς» την άνταμοφην της, ενα ψωμί καί άν είχε δώση καί τά κα- 
ψίδια, τής εδιδε δυο. Μερικές νοικοκυρές έδιάλεζαν τό σταχτωμένο ψωμί
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καί τό έδιδαν μαθητικό, διά νά καταστήσουν τήν μα^ήψαν προσεκτικήν 
εις τό εξής.

Κάποτε ή νοικοκερά έζύμωνεν αργά, τό μεσημέρι έπλησίαζε και τά 
παιδιά ήρχοντο από τό σχολεΐον καί ήθελαν νά φάγουν. Τό τελευταΐον

1 Πνακωτή. 2 Πνακωτό. 3 Σάραύλιστο. 4 Θελδερί. 5 Πάνα. 6 Κρούνα, 7 Κουλι· 
κάκΐ. 8 Χτένια. 9 Κλήκΐ μακαριάς. 10 καί 13 Κλήκ! χαράς. 11 Κανίσκι. 12 Κλήχΐ 
πασκαλιάικο. 14 ^\ανάρ καθιστά. 15 Λανάρα για σκλιά. 16 Γιουρουκίκο Λανάρ.

λοιπόν ψωμί, τό &πλαθεν πλατύ καί λεπτόν, τό εσφράγιζε διά των τριών 
δακτύλων τής χειρός εις πλεΐστα μέρη, εβρεχε τό χέρι της καί δι' αυτού 
τήν επιφάνειαν του, καί τό έφούρνιζε τελευταΐον, διά νά είναι πλησίον 
εις τό στόμιον τού φούρνου καί νά δΰναται νά τ9 άποσύρη ευκόλως. Τό 
ψωμί τούτο έλέγετο «φλαγούνα», καί εντός δέκα λεπτών ήτο έτοιμον. Ε 
νίοτε επρόσθετεν εις τήν φλαγούνα τυρί, ή βρασμένο σπανάκι οπότε ε-
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χρησίμευεν άντί ψωμιού καί φαγητού συνάμα, καί κατεβροχθίζετο μέ με- 
γαλυτέραν εύχαρίστησιν από τά πεινασμένα παιδιά.

Τό ψωμί ήτο ιερόν δώρον του Θεού. Διά τοΰτο οσάκις έγίνετο παρά- 
πονον διά τήν ποιότητά του, έζήτουν συγγνώμην από τον Θεόν λέγοντες 
«Πολύ μαύρο τό ευλογημένο» η «Πικρό τό ευλογημένο. Ό Θεός ξίκΐ νά 
μή dj κάμ». Μεγάλη δε αμαρτία ήτο νά πατήση κανείς ψύχουλα. Ά ν τυ
χόν έπιπτε κατά γη; ψωμί, αμέσως τό εσήκωναν καί τό έφιλοΰσαν εις έν- 
δειξιν σεβασμού καί μετάνοιας.

Τά ψωμιά μετά τό ξεφούρνισμα, έτοποθετούντο εις τήν σκαφίδα καί 
έκαλύπτοντο μέ τήν μεσάλα διά νμ μήν ξηραθούν. ’Άν τό ψωμί δεν είχε 
άνεβή αρκετά είτε διότι τό προζύμι «ήρτε λίγο» είτε διότι έβιάσθησαν νά 
τό φουρνίσουν γρήγορα, έλέγετο «άλίπανάβατο».

Πίττες.—Έκτος τού ζυμώματος τού ψωμιού, μία κόρη έπρεπε νά 
μάθη νά ζυμώνη καί άλλα ζυμαρικά : γαλατόπιττες, κολοκυθόπιττες, σα- 
ραγλιά, βασιλόπιττες, gιoυζλεμέδες, λαλα^άκια, κανίσκια, χτενιές, κρού- 
νες, κουλικάκια καί κλήκια.

Αί γαλατόπιττες έγίνοντο τό καλοκαίρι, δτε τό γάλα ήτο άφθονον. 
Έμίγνυαν αλεύρι γάλα καί ζάχαρι μέ άνάλογον άλας. Τό αλεύρι τό έρρι- 
πταν μέ τό ένα χέρι εις τό γάλα, μέ τό άλλο κρατούσαν τό κουτάλι καί, 
διαρκώς ανακάτωναν τό μίγμα. "Αμα τό πήκτωμά του έφθανεν εις τό 
σημειον, ώστε νά συγκρατή τό κουτάλι εστημένον δρθιον επ’ ολίγον, έκε- 
νώνετο εις τό βουτυρωμένο ταψί καί έστέλλετο εις τον φούρνον. Ή γα- 
λατόπιτα καί κάθε πίττα έ'πρεπε νά fivfl κνηκάτη, δηλ. ροδοκόκκινη. 
Μετά τό ξεφούρνισμα τήν έρραιναν μέ ζάχαρι, τήν εκάλυπταν νά κρυώση 
ολίγον καί έπειτα τήν έτεμάχιζαν καί τήν έτρωγαν. Γαλατόπιττες έκα- 
μναν καί τήν ήμέραν τής Άναλήψεως καί τάς έμοίραζαν εις τά μνήματα.

’Άλλο είδος πίττας ήτο ή πίττα μέ τά φύλλα. Τά φύλλα τά άνοιγαν 
μέ τήν φυλλόβεργα, καί δσο τεχνήτρα ή νοικοκυρά, τόσο λεπτά έγίνοντο 
τά φύλλα. ’Έστρωναν τό φύλλον εις τό ταψί έπιπάσσοντες αυτό μέ βού
τυρο·»’, μπαχαρικά τριμμένα καρύδια, αμύγδαλα ή φουντούκια, ή κολοκύθι 
κίτρινο, ή κουρκούτα πολτόν γάλακτος ζαχάρεως καί αλεύρου, φροντίζον- 
τες ώστε τό επάνω φύλλον, τό όποιον έχρησίμενεν ώς κάλυμμα νά είναι 
μονοκόμματο,. Τήν τοιαύτην πίτταν έψηναν εις τον φούρνον, άν έτυχαινε 
νά φουρνίση κανείς, ή καί εις τό μαγκάλι. Μετά τό ψήσιμον τήν περιέχυ
ναν μέ σερbέτι διάλυσιν ζαχάρεως θερμήν, τήν άφηναν ν’ άπορροφήση το 
γλυκό καί έπειτα τήν έτεμάχιζαν. Άπό τό μεταξύ των φύλλων των παρα- 
γέμισμα οί πίττες ώνομάζοντο κολοκυδόπιττες, Ιίουρέκια, bακλαβάδες κλπ.

Τό σαραγλί ήτο καί αυτό ένα*είδος πίττας μέ φύλλα παραγεμισμέ
να, μέ τήν διαφοράν δτι κάθε φύλλο έτυλίσσετο εις τήν φυλλόβεργαν, έπει
τα επιέζοντο τά δύο άκρα αυτού ώστε νά ζαρώση τό φύλλον, έπειτα άφαι-
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ρούσαν την βέργαν καί έτοποθέτουν τό ζαρωμένο φΰλλον εις τό ταψί, έως 
ότου γέμιση. Σαραγλί εκαμναν νηστίσιμον, μέ Βεζίρι, λινέλαιον νωπόν, 
την παραμονήν των Χριστουγέννων και την παραμονήν των Φώτων. Τό 
σαραγλί έγίνονταν ακόμη καί ίσιο, χωρίς δηλαδή τά φύλλα του νά είναι 
ζαρωμένα. Κάποτε εκαμναν καί σαραγλί παραγεμισμένον μέ κίτρινο κο
λοκύθι.

Τήν πρωτοχρονιά έπρεπε νά ξέρη ή χωρική νά κάμη την βασι? όπιτ- 
τα, ή οποία έζυμώνετο μέ αλεύρι, βούτυρο, ζάχαρι καί bαχαρικά> έποικίλ- 
λετο μέ διάφορα σχέδια, τό δένδρον τοϋ Παραδείσου, ή ρόδακας καί άν
θη κεντημένα μέ δύο περόνια, καί διηνθισμένα μέ ξεφλουδισμένα αμύγ
δαλα, ώστε νά φαίνωνται λευκά, έπαλειμμένη μέ αύγόν καί σουσάμι, καί 
μέ τό πατροπαράδοτον φλουρί, κρυμμένο μέσα εις τήν ζύμην επιμελώς, διά 
τον τυχερόν τής χρονιάς. Μερικοί προσέθεταν καί μαστίχα.

’Ακόμη έπρεπε νά ξεύρη νά κάμνη «χτενιές» γιά βούτημα. Ή χτενιά 
έγίνετο από αλεύρι κοσκινισμένο μέ τήν ψιλή τήν σΐτα, ζυμωμένο μέ γλυ
κάνισο, μπαχαρικά, όλίγην ζάχαριν καί πισπιλωμένη μέ σουσάμι. Οί χτε- 
νιές είχαν σχήμα σαΐτας καί έντομάς βαθείας καί παραλλήλους επί τής 
έπιφανβίας. Πολλάκις μετά τό ψήσιμον τάς έτεμάχιζαν κάί τάς έψηναν 

■ !κ νέου εις τό ταψί καί εκαμναν παξιμάδια διά βουτήματα. Χτενιά πάν
τοτε ήτο τό ψωμί τής εξοχής.

Κατά τό Πάσχα έπρεπε νά ξεύρη νά ζυμώση «κρούνες» καί «πασκα- 
λιάτκα κλήκια» ζυμωμένα μέ ψιλοκοσκινισμένο αλεύρι, ζάχαρι, βούτυρο, 
γάλα καί αυγά. Τά κουλήκια τά αλείφανε αυγό, τά έπισπίλωναν σουσά
μι. Οι κουρούνες ήσαν μικρά κουλήκια μέ ένα κόκκινον αυγό, επιτεθειμέ- 
νον εις τό μέσον αυτών καί προσδεδεμένον σταυροειδώς διά δύο λωρίδων 
ζύμης. Διά κάθε μέλος τής οικογένειας κατεσκευάζετο καί από μία κου
ρούνα.

Κατά τήν ονομαστικήν εορτήν έπρεπε νά ζυμώση 5 λειτουργιές μέ 
.ψιλοκοσκινισμένο αλεύρι, ξεροζυμωμένο σφραγισμένο μέ τό μεγάλο τό 
σφραγιστό. Τήν παραμονήν τής εορτής έστέλλοντο αί πέντε λειτουργιές 
μέσα εις τήν «μαλάθρα», μαζί μέ ένα πιατάκι σιτάρι, ένα ποτήρι λάδι καί 
μία φιάλη κρασί. Τό σφραγιστόν είχε σκαλισμένα πέντε τετράγωνα έν 
σχήματι σταυρού, καί έν εξ αυτών, κομμέγον από άνω έως κάτω, μαζί μέ 
τήν κρούσταν «τό γωνιάδ», έδιδετο εις τήν έορτάζουσαν μετά τό διάβασμα 
τών σχετικών ευχών, καί έλέγετο «ύψωμα». Αί λειτουργιές μαζί μέ τό σι
τάρι, το λάδι καί τό κρασί έλέγοντο «άρτος». ’Έκαμαμε άρτο.

Εις τον γάμον έπρεπε νά ξεύρη νά ζυμώνη κανίσκια καί κουλήκια. 
Ταύτα κατεσκευάζοντο από καθαρό αλεύρι δηλαδή τό σιτάρι από τό 
όποιον , θά εγίνετο τό -αλεύρι εκείνο ήτο πλυμένο, ώστε νά μην έχη 
χώματα καί πέτρες καί μαυροκούκια, εζυμόίνετο δέ μέ μυρωδικά, κα-
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νέλλα κ.τ.τ. Το κανίσκι ήτο μεγάλο, έψήνετο μέσα εις τό βουτυρωμένο 
ταψί, και ήτο στολισμένον μέ διάφορα άνθη εκ ζύμης καί ταΰτα κατε- 
σκευασμένα, εστέλλετο δέ εις τον σύντεκνον κατά τό «σάεκνοκάλεσμα». 
Τά κουλήκια ήσαν μεγέθους λειτουργίας περίπου, καί είχαν αφαλό, όπως 
καί τό κανίσκι, δηλαδή εις τό μέσον είχαν τρύπαν γεμισμένην μέ έτερον 
τεμάχιον ζύμης ολίγον τι εξέχον, ήσαν δέ διηνθισμένα μέ αμύγδαλα καί 
σησάμι. Τά κουλήκια τής χαράς εστέλλοντο κατά τό κάλεσμα εις τούς στε
νούς συγγενείς καί φίλους.

Κουλήκια έ'καμναν καί διά μακαριά κατά τον θάνατον μέλους τίνος 
τής οικογένειας. Τ.αΰτα όμως ήσαν μικρότερα από τά κουλήκια τής χαράς, 
χωρίς αφαλό, χωρισμένα σταυροειδώς διά βαθείας τομής, ώστε νά κό
πτονται ευκόλως διά τής χειρός εις τέσσαρα τεμάχια. Κάθε τμήμα αυ
τών ήτο έσφραγισμένον μέ τό μικρό σφραγιστό, αλειμμένο μέ νερό καί 
πισπιλωμένο μέ σησάμι. Επίσης έ'καμναν καί κουληκάκια, πολύ μικρά 
ψωμάκια, τά όποια έψήνοντο μέσα εις τό ταψί, σφραγισμένα μέ τό μι
κρό σφραγιστό. Τό ταψί ήτο αλειμμένο μέ λάδι καί μετά τό ψήσιμον ε- 
χώριζαν τά κουληκάκια. Κανίσκι έ'καμναν καί εις τό μνημόσυνον νέου.

Οί «£ιουζλεμέδες» κατεσκευάζοντο κατά τάς έσπερινάς διασκεδάσεις 
τού χειμώνος, μέ φύλλα ζύμης, παραγεμισμένα μέ τυρί ή καρύδια ή καί χω
ρίς τίποτε, κομμένα εις σχήμα ρόμβου καί τηγανισμένα μέσα εις βούτυρο, 
ή χοιρινόν λίπος ή λάδι. ’Επίσης εις τοιαύτας περιστάσεις έ'καμναν καί 
«λαλα£άκια» μέ πολτόν αλεύρου καί ύδατος, τηγανισμένον μέ ολίγον λί
πος, βούτυρον ή λάδι. ’Ακόμη έκαμναν καί «λουκμάδες».

Μαγειρική — Μετά την ζυμωτικήν έπρεπε ή καλή νοικοκερά νά 
γνωρίζη μαγειρικήν, τήν κατασκευήν απλών φαγητών,_ διότι οί χωρικοί 
πολλάκις ήρκοΰντο εις τήν ξηροφαγίαν, ψωμί καί κρομμύδι, ή ελιές ή 
πράσσο. 'Οσάκις δέ εμαγείρευαν δέν είχαν μεγάλας απαιτήσεις. Πάντως 
όμως ή καλή νοικοκερά έπρεπε νά γνωρίζη νά μαγειρεύη νηστίσιμα «σα- 
ρακοστιανά» φαγητά, τά όποια ήσαν ό'σπρια : φακή νερόβραστη, ή οποία 
ετρώγετο διά τής προσθήκη; ολίγου ό'ξους, φασούλια, λαθήρια,ρεβύθια καί 
κουκιά νερόβραστα. Τά τελευταία έλέγοντο «κ’κιά παπούδες», διότι όταν 
τά μουσκεύουν μέσα εις τό νερόν κατ’ άρχάς ό φλοιός των διαστέλλεται 
εις ολίγα μόνον μέρη καί τοιουτοτρόπως σχηματίζονται έπ’ αυτού γραμμαί 
ανάγλυφοι όπως τό δέρμα τών χειρών τού γέροντος, τού παππού, όπως 
ελέγετο εις τήν Θράκην κάθε ρυκνός γέρων. Πριν τά βάλουν τά κουκιά 
νά μουσκέψουν, τά «ξεμάταγαν» διά τών όδόντων συνήθως. Ξεμάτισμα 
δέ τών κουκιών ελέγετο ή άφαίρεσις τής μαύρης γραμμής ή οποία ελέ- 
γεΐο «μάτι», μετά τού ύπ’ αυτήν φλοιού. Τά κουκιά εμαγέιρεύοντο καί 
μετά τήν άφαίρεσιν ολοκλήρου τού φλοιού, αλλά τότε κατά τθ βράσιμον
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πολτοποοιούνται, καί μετά τό κένωμα εις τά πιάτα λαμβάνουν στερεάν 
μορφήν. Τό μαγείρευμα τοΰτο ώνομάζετο «φάβα», καί συνήθως, δταν 
έμαγειρεύετο εις άλλας ήμέρας, πλήν των νηστειών έστολίζετο καί μέ 
«σύβρασ», ψιλοκομμένο καί ξανθισμένο μέσα εις λάδι κρομμύδι.Άλλα νη
στίσιμα φαγητά ήσαν τό πεκμέζι καί τά ρετσέλια καί σταφλοτ,ουρσί καί 
λαχανοτουρσί καί έν γένει τουρσές πιπέρια, ματζατ ά*ια, αγγούρια πρά
σινες τομάτες, σαλιαγκοί, κερίκια, μανιτάρια ναι τσαγατοί.

Ρεταέλια καί πεκμέζια. — Τά ρετσέλια ήσαν απαραίτητον φαγητόν 
πάσης οικογένειας κατά τον χειμώνα, κατεσκευάζοντο δέ μετά τον τρυγη
τόν τών σταφυλών. ’Αφού έπατούσαν τά σταφύλια ελάμβανον τον γλυκόν 
μούστον, τον έτοποθέτουν εντός μικρών βαρελίων καί επί τής επιφανείας 
του έκοσκίνιζον ασπρόχωμα, διά «νά κόψ». Άφοΰ κατεστάλαζε τό χώμα 
καί ή «ψχιές» τών σταφυλών καί «καάάρευε» ό μούστος τότε έστηναν εις 
την γωνιά τό καζάνι, αρκετά υψηλά ώστε νά δύνανται νά τοποθετούν υπο
κάτω χονδρούς κορμούς, δένδρων καίήναπταν αυτούς, ό μούστος μετά βρά- 
σιμον 4-5 ωρών έπυκνώνετο,ελάμβανε χρώμα κόκκινον καί γεύσιν γλυκεΐαν 
«γέντανε σερ5έτ».Τότε εάν έπρόκειτο νά τον χρησιμοποιήσουν διά την κατα
σκευήν τών ρετσελίων, δεν τον άφηναν νά βράση περισσότερον. ’Εάν δμως 
ήθελαν νά τον κάμουν πεκμέζι, τον έβραζαν ακόμη έως δτου νά πυκνώση· 
Οί κορμοί τών καρποφόρων δένδρων τά όποια έγήρασαν καί άντικατε- 
στάθησαν διά νέων, έχρησιμοποιούντο κατά τήν κατασκευήν τών γλυκι
σμάτων τούτων ως καύσιμος ύλη. 'Άμα τό πεκμέζι ήτο έτοιμον τό έκέ- 
νωναν μέσα εις πήλινα αγγεία, τις «όατιές» καί τις «βτίνες» καί τό ετοπο- 
θέτουν εις τό κελλάρι διά νά τό φάγουν τον χειμώνα, δπως καί τά ρετσέ
λια. Τό πεκμέζι τό όποιον θά έχρησίμευε διά τήν κατασκευήν ρετσελιών, 
έπυκνώνετο δλιγώτερον. ’Έπειτα δέ μετεγγίζετο εις τον «ταβά» δοχείον 
χάλκινον, βάθους 20 καί διαμέτρου 95 περίπου εκατοστών τού μέτρου καί 
άφήνετο νά βράση καί πάλιν, αφού εντός αυτού ετίθεντο καί ξηρά σύκα, 
ή ρόγες σταφυλών, ή κυδώνια τεμαχισμένα, ή μήλα, ή δαμάσκηνα, ή ά- 
βράμπουλα, ή μελιτζάνες, ή κίτρινο κολοκύθι. Αί μελιτζάνες έρρίπτοντο 
άπλούστατα μέσα εις τό πεκμέζι, άνευ άλλης προετοιμασίας. Τούς άλλους 
καρπούς δμως, τούς «έλιαζαν» εις τήν εποχήν των καί τούς έφύλατταν 
διά ρετσέλια. Τό κολοκύθι πάλιν, επειδή άμα βράση διαλύεται, πρώτον 
τό άφηναν νά σταθή μέσα εις άβεστόνερον περί τάς δύο ώρας καί έπειτα 
τό έβαζαν μέσα εις τό σερΟέτι καί τό έβραζαν. Τήν αυτήν προετοιμασίαν 
έκαμναν καί διά τις ρόγες τών σταφυλών. ’Αφού έβραζαν αρκετά ώστε νά 
«πηχταίνι» τό πεκμέζι καί νά βράση ό καρπός τό εκένωναν ειςτά βουτίν.ια, 
προσέθεταν μίαν «λούναν» ξηρόν-βασιλικόν εις τό σχόμιον «γιά νά μοσκίζ» 
καί επέθεταν λίθον επί τού πώματος, διά τό φόβον τών ποντικών. Έκτος 
τούτων παρεσκεύαζαν καί ξυνό ή ύπόξυνον πεκμέζι τό λεγόμενον «ναρ-
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δένι η λαρδένι» από μούστον άκοπόν, δηλαδή βΐς τον οποίον δεν προσε- 
τέάη ασπρόχωμα. Τό ναρδένι έχρησιμοποιεϊτο κατά τάς θερμάς ημέρας 
του καλοκαιριού ώς φαγητόν δροσιστικόν, μέσα εις τό όποιον έτριβαν τε
μάχια άρτου «βούκες» και τό αραίωναν με νερόν.

Κατά την άνοιξιν τά ρετσέλια καί τό πεκμέζι άρχιζαν να στερεο
ποιούνται καί να ζαχαρώνουν. Τό ζαχάρωμα τοΰτο έλέγετο «ξεφύτρουμα». 
Ξεφύτρωσαν τά ρετσέλια καί τό πεκμέζ μας.

Μονστοκούληπα.—Άφοΰ έτελείωναν τά ρετσέλια, έκαμναν τά μου- 
στοκοΰλίκα, τις μουσταλευριές καί τις ,μουστολαμπάδες. Τά μέν δυο πρώ
τα ετρώγόντο νωπά, οΐ δε μουστολαμπάδες έφυλάσσοντο διά τον χειμώνα.

. Τά μουστ-οκούλίκα κατεσκευάζοντο από ζυμάρι, εις τό οποίον έδιδάν 
τό σχήμα λεπτοϋ σχοινιού. Έπειτα έστρεφαν την μίαν άκραν αυτοΰ καί 
την έπικολλοΰσαν εις άλλο μέρος αυτοΰ ώστε νά σχηματίζη θηλειάν 5 
περίπου εκατοστών μήκους. Μέ τον τρόπον τούτον πιέζοντες την θηλειάν 
επάνω εις άλλο μέρος του ζυμαρένιου σχοινιού, τό έμάζευαν ΰλο εις 5 — 6 
θηλειές. ΤΙ άκρα του τότε επλατύνετο καί έλάμβανεν το σχήμα έπωμίδος 
χρυσής Τούρκου πασσά τής εποχής τοΰ Χαμίτ. Τά μουστοκούλίκα ετοπο- 
θετυϋντο εις τον γΰρυν κοσκίνου έως νά βράση τό πεκμέζι, οπότε τά έρ- 
ριπταν εντός αυτοΰ διά νά βράσουν. Μαζί μέ τά μουστοκούλικα 
έκαμναν καί «κουρμάδες». Έιοπταν μικρόν τεμάχιον ζύμης, μεγέ
θους λεπτοκαρΰου, καί διά τοΰ δείκτου τής χειρός επίεζαν αυτό επί του 
αναποδογυρισμένου κοσκίνου, ή τής μαλάθρας, οπότε έλάμβανε τό σχήμα 
περιεστραμένου φύλλου καί μετά τό βρώσιμον τό χρώμα τοΰ φοίνικος. 
‘Ακόμη έκαμναν καί διάφορα άνθη, πάπιες κλπ. "Ολα ταϋτα έρρίπτοντο 
εντός τοΰ κοχλάζοντο; πεκμεζιοΰ καί άφοϋ έβραζαν τά έκένωναν εις τό 
πιάτον, τά έπισπίλωναν μέ άφθονα τριμμένα καρύδια.

ΟΙ μουστολαμπάδες κατεσκευάζοντο από καρύδια καθαρισμένα, τών 
οποίων αί σκελίδες συνεκρατοΰντο ολόκληροι. Ταύτας έπερνοΰσαν εις 
κλωστήν, καί τάς έβύθιζαν έπανειλ,ημμένως εντός θερμής διαλύσεως α
μύλου καί πεκμεζ'οΰ, έπειτα δέ τάς εκρεμοΰσαν εις τό κελλάρι διά τον χει
μώνα.

Διά νά κατασκευάση μία νοικοκυρά μουστολαμπάδες καί μουστα
λευριά, έχ )3ΐάζεcο άμυλον, τό τουρκιστί λεγόμενον νυσαστέ. 'Επομένως 
έπρεπε νά γνωρίζη καί τούτου την κατασκευήν. Πρώτον λοιπόν έκαθά- 
ριζε τό άπαιτούμενον σιτάρι από τάς ξένας ουσίας, έπειτα τό έτοποθέτει 
μέσα εις μίαν σκάφη ν, γεμάτην νερό, τό όποιον ήλλαζε κάθε πρωίαν. 
Μετά πάροδον αρκετών ημερών, τό σιτάρι μετεβάλλετο από σκληρόν εις 
μαλακόν καί διά μικράς πιέσεως διά τών χειρών ή τών ποδών, εχωρίζετο 
ό φλοιός από τό άμυλον καί έπέπλεεν επί τής επιφάνειας τοΰ ΰδατος. 
Τότε έχυνεν τό νερόν, τό όποιον παρέσυρε καί τούς φλοιούς, έξήραινε την
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άπομένουσαν λευκήν μάζαν εις τον ήλιον, την εκοσκίνίζε και την άποθή- 
κευεν εις τό κελλάρι.

Κατεσκεΰαζεν από τά άβράμπουλα καί ζέράελα ξυνόπιτταν. Πρώτον 
έβραζε τους καρπούς, έπειτα τούς έστράγγιζε διά να χωρίση τούς 
πυρήνας, ξανάβραζε τον χυμόν καί αφού έγίνετο πολύ πηκτός, τον έξή- 
ραινεν επί καταλλήλων ξύλινων αγγείων εις τον ήλιον. Καί άν μέν ήθε
λε την ξυνόπιτταν πολύ ξυνήν, άφηνε καί τούς φλοιούς νά ξηρανθούν 
εντός τοϋ πολτού, εάν δέ ολίγον ξυνήν τότε άφήρει αύτρΰς.

Γαλακτοκομία, ’Ακόμη έπρεπε νά γνωρίζη νά άρμέγη τά κατσίκια, 
τ’ άγελάδια καί τά βουβάλια καί νά κατασκευάζη από τό γάλα τυρόν, 
βούτυρόν, μυζήθραν καί χειμωνιάτικα ζυμαρικά.

ΙΊρύς κατασκευήν τού τυρού μετεχειρίζοντο ώς πυτιάν τον στόμαχον 
των μικρών έριφίοον, τον όποιον επί τοΰτφ εφύλαττον άλατισμένον, εις 
τό εσωτερικόν τής καπνοδόχου. Ή νοικοκερά ελάμβανε μίαν κουταλιάν 
από τό εσωτερικόν τού άπεξηραμένου στομάχου τού εριφίου, τό εάετεν εις 
τό ξύλινο γουδί καί κατεσκεύαζε διάλυμα προσθέτουσα εις αυτό νερό καί 
άλας. ’Από τό διάλυμα τούτο προσέθετε μίαν κουταλιάν κατ’ όκάν χλια
ρού γάλακτος καί τό άφηνε νά πήξη. ’Έπειτα τό άνακάτωνεν διά νά χω
ρίση τό τυρόγαλον, τό έκένωνεν εις τήν τσαντήλαν καί τό κρεμούσε νά 
στράγγιση Κατόπιν τό έκοπτεν εις τεμάχια, τό αλάτιζε καί τό μετεχειρί- 
ζετο ώς προσφάγιον. ’Άν δμως ήθελαν νά τό φυλάξουν διά τόν χειμώνα, 
τότε τό εβύθιζαν μέσα εις δοχείον γεμάτο άρμην, καί διά νά μή έπιπλέη 
ετοποθέτουν επ’ αυτής τεμάχιον σανίδος τρυπημένης.

Αφού έγέμιζε τό δοχείον, ετοίμαζαν τό τουλούμι από τό δέρμα τού 
εριφίου. ’Έκοπταν τάς τρίχας του διά ψαλίδος έδεναν τό κάτω μέρος χρη- 
σιμοποιούντες τεμάχιον ξύλου, έσκαμμένον εις τό μέσον, δπως τά καρούλια 
τής κλωστής, τό οποίον ετοποθέτουν εντός τής οπής. Μέ τόν αυτόν τρόπον 
έδεναν καί τάς όπάς τών εμπρόσθιων ποδών, έγύριζαν τό τριχωτόν μέρος 
προς τά μέσα, τό έπλεναν, άράδιαζαν εντός αυτού τό τυρί, προσθέτοντες 
τό άπ-αιτούμενον άλας ή σαλαμούραν, έδεναν τό στόμιον καί τό έτοπυ- 
θέτουν εις τήν ράφην διά νά άερισθή ’Από καιρού εις καιρόν έφρόντι- 
ζαν νά τό γυρίζουν διά νά μή μουχλιαση έξωτερικώς ή νά μή στάζη από 
καμμίαν αμυχήν τού δέρ.ιατος. Επίσης έδοκίμυζαν καί τήν ουσίαν τού 
τυρού διά νά προλάβουν πάσαν τυχόν βλάβην αυτού.

'Η προετοιμασία τού ασκού έγίνετο υπό τού ίδιου τού οικοδεσπότου 
ή υπό άλλου άνδρός, επιτηδείου περί τά τοιαύτα

’Από τό τυρί κατεσκευάζετο «χουσ-μέρ» κατά τόν εξής τρόπον.’Έθε
ταν τό ανάλατο τυρί μέσα εις χύτραν ή τυγάνι τεμαχισμένου, καί τό 
άνακάτιοναν επάνω εις τήν φωτιά, έως δτου νά πάρη χρώμα κιτρινωπόν
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όπως τού κασεριού. ’Έπειτα έπρόσθετον τήν' άπαιτουμένην ζάχαριν, τό 
έκένωναν καί τό έτρωγαν ώς γλύκισμα προτού κρυώση.

’Από τό γάλα κατεσκεΰαζον «ξύγαλο». Τό γάλα τής άγελάδος καί 
βουβάλου εβράζετο επ’ ολίγον μόνον, τό τής αίγός όμως περισσότερον. 
’Έπειτα έκενώνετο εντός κούπας καί άφοϋ εγίνετο χλιαρόν, διέλυον δλίγο 
ξυγαλο μέσα εις μισό κουπάκι γάλα καί τοιουτοτρόπως κατεσκεΰαζον τήν 
ξυγαλομαγιά, τήν οποίαν προσέθεταν εις τήν κούπαν τοΰ γάλακτος, άνοί- 
γοντες. εις έν μέρος παρά τά χείλη τό καϊμάκι καί διά τής οπής ταύτης 
άνακατώνοντες χωρίς νά διασπάσουν αυτό. ’Έπειτα έσκέπαζαν καταλ
λήλως τήν κούπαν καί τό άφηναν νά πήξη. Έάν τυχόν ή ξυγαλομαγιά ήτο 
πολλή ή τό σκέπασμα πολύ θερμόν, τό ξύγαλο εγίνετο πολύ πηκτόν 
καί τό τυρόγαλον έπέπλεεν έπί τής επιφάνειας, έλεγαν «τό ξύγαλο τό φαγε 
ή μαγιά». Έάν πάλιν άντιθέτως ή ή ξυγαλομαγιά ήτο ολίγη ή ή θερμο
κρασία ήτο μικρά, τό ξύγαλον ήτο πολύ νερουλό, καί τότε έτοπούέτουν 
τήν κούπαν εντός θερμού ύδατος καί έπηζε τό ξύγαλο.

Ό τρόπος τής εξαγωγής τού βουτύρου από τό γάλα ελέγετο καρδά- 
ρισμα, από τό καρδάρι, τό όποιον ήτο ξύλινον βαρέλιον σχήματος κολούρου 
κώνου ύψους 1 μέτρου, καί διαμέτρου 0,12 μ. εις τήν άνω βάσιν καί 0,20 
μ. περίπου εις τήν κάτω.

Κάθε πρωί έμάζευαν τό πάχος από τό βραδυνόν γάλα, τήν κορφή ή 
τήν τσίπα ή τσίκαϊμάκΐ, δπως εδώ φυλάττουν τήν κρέμαν. ’Έπειτα Ιμά- 
ζευαν 5—6 οκάδες γάλα τό έκένωναν εις τό καρδάρι καί μέ τό καρδαρό- 
ξυλο τό έκτυπούσαν έπί μίαν περίπου ώραν, έως δτου νά χωρισθή τό βού- 
τυρον καί έπιπλεύση. Τότε τό έκένωναν μέσα εις τήν Ιοακ-ήραν, έμάζευαν 
τό βούτυρον, τό δε άποβουτυρωμένον γάλα, τό άριάνι, τό έπιναν ώς δρο
σιστικόν καί τό υπόλοιπον τό έβραζαν καί τό έκαμναν μυζήθραν, ή οποία 
έχρησίμευεν ώς τροφή εις τά κουρκιά, τό δέ τυρόγαλον έδίδετο εις τούς 
χοίρους. Μυζήθραν κατεσκευαζαν καί από τό τυρόγαλον τού τυρού, βρά- 
ζοντες αυτό- Εκείνη δμως ήτο παχεΐα ταί πολύ εύγεστος.

Τό βούτυρον διεκρίνετο εις νωπόν,«άλυωτο» καί εις διατηρημένον«λυ- 
ωμένο». Τό νωπόν βούτυρον διεκρίνετο από τούς προς άλλήλους προσκε- 
καλλημένους μικρούς θρόμβους, καί έλέγετο «θρεΐκστό», ένώ μετά πάρο
δον ολίγων ημερών έλάμβανεν μορφήν λίπους. Έχρησιμοποιεΐτο δέ εις 
τήν κατασκευήν φαγητών. Ενίοτε κατεσκεύαζαν βούτυρον από ξύγαλο, 
οπότε άπό τό άριάνι έκαμναν πάλιν στραγγιστό ξύγαλο.

Χειμωνιάτικα μακαρόνια. Κατά τήν νηστείαν τού Δεκαπενταυγού- 
στου, οπότε ούτε γαλατερά ούτε αυγά έτρωγαν, έσυνήθιζαν νά κάμνουν 
τά «χειμωνιάτκα», μέ τό περισσεΰον γάλα, καί τά αυγά. Πολύ έπιδέξια 
έθεωρειτο ή οικοκυρά ή οποία ήξευρε νά κάμνη ^κουσκούς». Ένώ ή κα
τασκευή τού γιφκά καί τού τραχανού έθεωρειτο πολύ εύκολωτέρα.
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Μέσα εις την σκάφην τού ζυμώματος έθετε ό?άγον κουσκούς και επ’ 
αυτού έχυνε μικρόν κύπελλον γάλακτος, μέσα εις τύ όποιον προσέθεσαν 
αυγά 10 διά κάθε όκάν. Επάνω εις τό βρεγμένο κουσκούς έρριπτε μια 
φούχτα αλεύρι καί άρχιζε να τό τριβή περιστροφικώς δΓ άμφυτέρων των 
χειρών, καί πάντοτε προς την αυτήν κατεύθυνσήν. Τούτο έπανελαμβάνετο 
4—5 φοράς, έπειτα δέ τό εκοσκίνιζαν διά νά πέση τύ λεπτότερου, τό δέ 
υπόλοιπον τύ άπλωναν νά ξηυανθή εις τον ήλιον, επί λευκής σινδόνος. 
Μετά την άποςηρανσιν έφυλάσσετο εντός λαγήνου ή πίθου.

Διά την κατασκευήν γιφκάδων έζύμωναν τό αλεύρι μέ γάλα καί αυγά, 
κατά την αυτήν αναλογίαν, όπως καί εις τό κουσκούς. ’Έπειτα μέ τήν 
φυλλόβεργα άνοιγαν επάνω εις τύ πλαστήρι, τό ξυλοτράπεζο, φύλλα καί τά 
άπλωναν εις τύν ήλιον. "Αμα ήρχιζαν νά ψαχναδιάζουν, δηλαδή νά ξη
ρά νθ ή ή επιφάνεια των αλλά όχι εις βαθμόν ώστε νά χάσουν τήν εύκαμ- 
ψίαν των, τά έλάμβαναν άνά 4—5 φύλλα, καί έπιθέτοντες ταΰτα επ’ άλ- 
λήλων έκοπταν εις λωρίδας πλάτους 0,04 μ. περίπου, έπειτα δέ έτεμάχιζαν 
έκάστην λωρίδα κόπτοντες αυτήν εις μικρά τεμάχια πλάτους 0,005 μ. περί
που. Τά μικρά ταΰτα τεμάχια τής ζύμης ήσαν οί γιφκάδες, οι όποιοι ξη- 
ραινόμενοι έφυλάσσοντο όπως τό κουσκούς, καί έχρησίμευαν όπως καί αυτό 
αντί μακαρυνίων κατά τον χειμώνα.

Εις τήν ζύμην τοϋ τραχανοΰ προσέθεταν καί προζύμι/Όταν ήθελαν 
νά «ξνοφέρνη», νά εχη γεϋσιν ύπόξυνον, προσέθεταν δξύγαλον ή τομάταν 
εις τήν ζύμην, δταγ δέ τύν ήθελαν «γλυκό», προσέθεταν μόνον γάλα· 
’Αφού έφούσκωνε τό ζυμάρι, τό έκοπταν εις μικρά τεμάχια, σάν «βούκες», 
καί τά άπλωναν εις τον ήλιον. Μόλις ήρχιζαν νά ψαχναδιάζουν, τά έτρι
βαν επάνω εις τό κόσκινον. Ταΰτα έτρίβοντο εϊ.ς μικρά θρίμματα καί έπι
πταν υπό τό κόσκινον, επάνω δέ έμεναν τά υπέρ τό δέον ξηρανθέντα, τά 
όποια έλέγοντο «χοάράδες», καί έμαγειρεύοντο χωριστά.

Τά χειμωνιάτκα κατεσκευάζοντο από σιτάρι πλυμένο καί καθαρι
σμένο από τάς ξένας ουσίας. Έτρώγοντο δέ τό μέν κουσκούς καί οί γιφ· 
κάδες όπως τά μακαρόνια, ό δέ τραχανός δπως καί ό φιδές σούπα. Ώνο- 
μάζοντο καί μακαρόνια σπιτικά, τό δέ τυρί έθεωρεΐτο ταιριασμένο μ’ αυτά, 
εξ ου καί ή παροιμία: «Μακαρόνια καί τυρί τ’ αγαπάει καί ή Μητορή», 
σημαίνουσα δτι καθένας αγαπά τό καλό φαγητόν.

Κρέατα. Εις κάθε νοικοκερεμένο σπίτι είχαν καί κ-ηϊμά ταχτά, ένα 
στενόμακρο χοντρό σανίδι, κοιλον εις τρ μέσον καί μέ χερούλι άπό τό 
έτερον στενόν μέρος. ’Επάνω εις αυτό τύ σανίδι έτοποθέτουν τό κρέας, 
καί κτυπώντες μέ τό «Έαλταδάκι» τό έκ-ήϊάιζαν, διότι τότε δέν υπήρχαν 
μηχανές προς κατασκευήν κ-ηϊμά. "Οταν λοιπόν ήθελαν νά κατασκευά
σουν χοιρινά λουκάνικα, κατά τά Χριστούγεννα ή καί άπό άλλο κρέας 
εις άλλην εποχήν, τό κ-ηΐμάταχτα ήτο απαραίτητον. Τό κρέας διά τά λου
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κάνικα «σουτζούκια» όπως τά έ'λεγαν, τό αλάτιζαν αρκετά, ώστε νά «τό 
τσόί ι » τ’ άλα:, προσέθεταν καί μυρωδικά, τά γέμιζαν εις τις φούσκες, 
καί άροΰ άρχιζαν νά ξηραίνιονται, τά επλάτυναν, πιέζοντες διά ξυλίνου 
κυλίνδρου. Αυτό ήτο εν είδος διατηρημένου κρέατος, που μετεχειρίζοντο 
κατά τό φθινόπωρον καί τον χειμώνα.

’Άλλο είδος ήτο ό καβουρμάς, ό όποιος κατεσκευάζετο συνήθως από 
πρόβειον κρέας, παχύ καί εκλεκτό, από «όεσ-λεμέ» ,ο όποιος ήτο τό θρεφ- 
τάρι-άρνί, τό όποιον επί τούτω έτρεφαν από την άνοιξιν έως τό φθινό- 
πωρον Άπεχώριζαν τό κρέας από τά κόκκαλα, τό έκοπτον εις μικρά τεμά
χια, «μιρίτσες», μετά τό άλάτισμα καί πιπέρωμα τό άφηναν νά βράση 
εντός εύμεγέθους χύτρας. ’Αφού έτελείιυνε τό βράσιμον τό έκένωναν μέσα 
εις τό κουρούπι, καί τό έφύλατταν διά τον χειμώνα. Έμαγειρεύετο δέ με 
λαχανικά, κατά τον χειμώνα, ή με αυγά.

Τουρσές. Κατά τό φθινόπωρον ή καλή νοικοκερά έπρεπε νά ετοι- 
μάση καί τις τουρσές της, ματζανάκια, πιπέρια, άγγουράκια με τό ξύδι, 
καί λαχανοτουρσί με την άρμη. Πάντοτε τά λαχανικά τά ζεματοϋσαν 
πριν τά βάλουν εις τό ξύδι ή την άρμη· ’Ακόμη έπρεπε νά βάλη κα1· 
σταφλερημιά, ή οποία ήτο εκλεκτά σταφύλια τοποθετημένα μέσα εις ένα 
πυθάρι γεμάτο ναρδένι, με μιά μεγάλη φούχτα άκουπάνιστο συνάπο κα1 
άλλη μιά φούχτα κουπανισμένο καί τοποθετημένο εις τό στόμα του μέσα 
εις ένα σακκουλάκι.

’Ακόμη έπρεπεν ή καλή νοικοκερά νά μαζέψη τά φασόλια, τά ροβύ- 
θια καί τό λαθύρι, νά τά καθαρίση καί νά τά έναποθηκεύση διά τον χει
μώνα. Νά πλέξη τά σκόρδα εις «πλεξούδες» καί νά κάμη τά κρομμύδια 
χέρια, διά νά τά κρεμάση υψηλά ώστε ν’ άερίζωνται καί νά μή έχουν 
φόβον νά ξεφυτρώσουν καί σαπίσουν.

Κλωστική και υφαντουργία.. Έκτος τών διαφόρων τροφών, ή οι
κοδέσποινα έπρεπε νά γνωρίζη νά κλώθη, νά πλέκη, νά ύφαίνη Δηλαδή 
έπρεπε νά ήξεύρη πώς νά θεραπεύση καί τον στόμαχον καί την ράχην 
τών μελών τής οικογένειας της.

Κατά τύν Μάϊον έκάστου έτους, αφού έκούρευαν τά πρόβατα, έφερ
ναν οί κεχαγιάδες τά μαλλιά μέσα εις σάκκους, άφού πρώτον τά άφηναν 
τήν νύκτα εις τό ύπαιθρον διά ν’ απορροφήσουν τήν υγρασίαν. Μόλις 
επληροφjo )ϋντο τήν μεταφοράν τών μαλλιών οί νοικοκερές έσπευδαν νά 
διαλέξουν καί νά πάρουν τά μαλακά, διότι άλλως θά ήναγκάζοντο νά 
πάρουν τά άδριά.

Επειδή τά μαλλιά τών προβάτων ήσαν πολύ ακάθαρτα, πρώτον τά 
έζεματσώσαν μέσα εις τήν σκάφην, μέ βραστόν νερό, έπειτα δέ τά «έβγα
ζαν» μέ κρύο νερό, στή γούρνα τής βρύσης καί τά εστέγνωναν είς τήν 
σκιάν διά νά. μή άδριέψουν. Μετά τό στέγνωμα, τά έκτύπων.ομέ ένα ξύ-
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λον διά νά πέσουν τά χονδρά σκουπίδια καί επειτα ήρχιζαν τό άνοιγμα.
Εσειραν τάς τρίχας των μαλλιών διά των δακτύλων άμφοτέρων των χει- 

ρών, καθαρίζ°υσαι καί άπορρίπτουσαι πάσαν ξένην ουσίαν, κολλιτσίδες· 
αγκάθια, ξυλάρια κλπ. Μετά τό άνοιγμα ηρχιζε τό λανάρισμα, πρώτον 
με τό γ ουρούκικο τό λανάρι, τό όποιον άπετελεΐτο από δύο πλάκες σανιδέ
νιες, με ένα τετράγωνο δέρμα γεμάτο αγκυλωτά σύρματα είς σχήμα Γ. 
Μετά το πρώτον λανάρισμα έπηκολούθει δεύτερον με τό καθπστό λανάρι, 
τό ά̂ ύ. Τούτο είχε δύο σειράς «δόάια* μεταξύ τών οποίων έσφηνώνοντο 
οί «κόό» καί. έξεχώριζαν τις χεριές, επειτα έλανάριζαν τις χεριές είς τό 
πυκνόν τό λανάρι πού είχε τρεις σειρές δόντια καί τραβούσαν τις του
λούπες ή μαλλοΰσες, τάς οποίας τυλίσσουσαι άνά δύο έσχημάτιζαν τούς 
φλόκους, τό δέ κροκίδι η τούς κόμπους, τό ξαναλανάρ.ζαν είς τό γιου· 
ρούκικο τό· λανάρι κ χί έκαμναν τό κροκίδι, μαλλί δηλαδή μέ βραχείας 
τρίχας.

Μετά τό λανάρισμα ηρχιζε τό στρίψιμον ή κλώσιμον ή γνέσιμον, τό 
όποιον έγίνετο είς τό χέρι ή είς την ρόκαν, μέ τό αδράχτι. ’Έλυαν λοι
πόν τον φλόκον, καί άνά μίαν τουλούπαν κρατούσαι είς τήν άριστεράν, 
καί τό αδράχτι, είς την δεξιάν, έκλωθαν τό μαλλί. Κατ’ άρχάς διά νά 
βαρύνη τό αδράχτι προσέθεταν εις τό κάτω άκρον του καί τό «σφοάύλι», 
άργότερον όμως δταν άρχιζε νά γεμίζη καί έβάρυνε τό άφαιρούσαν. Τό 
αδράχτι είς τό άνω άκρον του είχε μικράν εγκοπήν, διά νά σκαλώνη τό 
μαλλί, ή οποία έλέγετο τσούνα.Ή κλωστή ή οποία έκλώθετο κατά τον τρό
πον τούτον δέν έγίνετο ίσόπαχος, αλλά αλλού χονδρή καί αλλού λεπτή. Διά 
τούτο όταν ήθελαν νά κάμουν φανέλλες, τσουράπια ή κάπες περιποιη- 
μένες έστριφταν τό μαλλί είς τήν ρόκαν. Ή ρόκα άπηρτίζετο από τέσσερα 
μέρη, τό ροκοπάτ, τεμάχιον χονδράς σανίδος 15X30 εκατοστών τού μέ
τρου μέ τρύπαν είς τό μέσον, είς τήν οποίαν ήτο εμπηγμένη ή ροκοστέκα( 
ράβδος 55 εκατ. περίπου καί πάχους 3. Έπί τού ετέρου άκρου αυτής πρυ- 
σηρμόζετο ό ροκοκέφαλος, ξύλινος κώδων, άπολήγων είς μικρόν κύλινδρον, 
εφαρμοζόμενος έπί τούτου έδένετο ό φλόκος τού μαλλιού μέ τήν ροκο- 
πέτσαν, δερμάτινον λωρίον 8X25 έκ είς τό έτερον άκρον τού οποίου ήτο 
προσδεδεμένος ίμάς, άπολήγων είς μικράν όστείνην σφήναν τό «τσβί». 
Μετά τό δέσιμον τού φλόκου, ή κλώστρια έκάθητο μέ τό ροκοπάτ υπό 
τό γόνυ καί έ'κλωθε τό μαλλί κρατούσα τό άδράχτι διά τής δεξιάς, διά δέ 
τής άριστεράς σύρουσα τήν κλωστήν.

Άφοή. έγέμιζε τό άδράχτι, «εγλυαν» τήν κλωστήν είς τό γλυτήρι, τό 
όποιον ήτο ράβδος διχαλωτή κατά τό έν άκρον, μήκους μιας πήχης, καί 
είς τό άλλο άκρον είχε τρύπαν, είς τήν οποίαν ένέπηγον καρφίον. Ή κλώ- 
στρια έτύλισσε τήν άκραν τής κλωστής είς τον άντίχειρα τής.άριστεράς 
χειρός, καί κρατούσα δι’ αυτής από τήν μεσην τό γλυτήρι καί διά τής 
δεξιάς τό άδράχτι, έτύλισσε τήν κλωστήν είς τό ‘πρώτον διαπερώσα αυτήν

4 06



Γό Τσακηλι των Μέτρων 407

διά του διχαλωτού άκρου καί ύπεράνω του καρφιού. ’Έπειτα ήρίθμει τάς 
κλωστάς από 50—55 ζεύγη καί τα έδενε μαζί μέ τον πασμοδέτ, άποκαλούσα 
αύτάς ένα πάσμα. ’Οκτώ τοιαΰτα πάσματα ήτοι κατ έλάχιστον 800 κλω
στές ήτοι 1600 πήχες κλωστής ώνομάζετο ένα μσοπήχι. Τό όνομα τούτο 
εξηγείται εκ τού ότι άλλοτε έσυνήθιζαν, καθώς καί εις τήν εποχήν μας 
ενίοτε νά μαζεύουν τό νήαα επί τής κερ άδος τής χειρός μεταξύ τού άντί- 
χειρος καί τού δείκτου άφ’ ενός, καί υποκάτω τού άγκώνος άφ’ ετέρου. 
Επειδή μέτρον πήξεως τότε ήτο ή από τού άντιχειρος μέχρι τού ώμου 
άπόστασις ε τόμενον ήτο τό μεταξύ άγκώνος καί άντιχειρος νά δνομασθή 
μισοπήχι, ήτοι δέμα κλωστής μήιους ήμισείας πήχης. Μετά τό γλΰσιμο 
έβουτούσαν τό'μαλλί εις τό νερό, καί τό άφιναν νά στεγνώση επάνω εις 
τό γλυτήρι διά νά μη στρίφεται. ’Αφού δέ έστέγνωνε( τό έβγαζαν άπό τό 
γλυτήρι καί τό έμάζευαν κουβάρι, είτε επάνω στην άνέμη είτε καί στά 
χέρια άλλου προσώπου ή ελλείψει τοιούτου εις τά γόνατα.

Τό μισοπήχι τό μαλλί έφυλάσσετο μέσα εις τό σεντούκι, άν επρόκειτο 
νά χρησιμοποιηθή διά νά ΰφάνουν μέ αυτό κάπες ή χράμια, μακράν άπό 
τις βώτριδες. Έκεϊ έφυλάσσετο καί κάθέ μάλλίνον κουβάρι.

Τό κροκίδι έκλώθετο μέ τον «δρσχτο, μεγαλύτερο καί χονδρότερο 
άδράχτι, καί άφού τό έγλυαν -εις τό γλυτήρι 3 — 4 πάσματα τά ώνύμαζαν 
μιά «θελειά».

Κα τατό κλώσιμον τού μαλλιού, εάν ή κλωστή έκόπτετο συχνά, έλεγαν 
«κόβάαι οι μέρες τς» δηλ. τής κλωστρίας. Δι* εκείνην δέη οποία ένηθε 
μακρυάν κλωστήν είς τό χέρι, έλεγαν θά πάρη άντρα άπό μακρυνό χωριό 
ή θά πάγη νύφη σε μακρυνό χωριό.

Άφού ε-τλωθαν όσο μαλλί έχρειάζετο έπειτα άν ήτο άνάγκη νά τό 
βάψουν τό έβαπταν. Μαύρο μαλλί έβαπταν μέ τις καρυδόφλουδες, κίτρινα 
μέ τι: τσουκνίδες καί κρομμυδόφλουδες καί κόκκινα μέ γαριβάλτι.

’Άν επρόκειτο ν’ άρχίσουν τσουράπια, Ιγέμιζαν τις τέσσερες καλτσο
βελόνες μέ θηλειές καί μέ τήν πέμπτην ήρχιζαν τό πλέξιμον. "Οταν ήθε
λαν νά στενέψουν τό τσουράπι έπερναν δύο θηλειές διά μιας καί έλεγαν 
«ξκεύμε» ή «κάμνουμε ξκέματα». Τό τσουράπι διηρεΐτο εις τό λάστιχο, τό 
κόντζι, τήν φτέρνα καί τήν πατούνα. Έκεΐ όπου στενεύει είς -ζήν φτέρνα 
καί τά δάκτυλα ήσαν τά ξικέματα. ’Εάν πάλιν τό άρχιζαν άπό τά νύχια 
καί βαθμηδόν τό έκαμναν πλατύτερον τότε έλεγαν «βάζμε αύγατίσματα». 
Τά τσουράπια ήσαν λουριαστά μέ ίσια λουριά ή μέ ψαροτσάλι, συνήθως 
δέ επλέιοντο μέ ψιλό μαλλί. ’Άν έτρυπούσαν καί τά έπιδιώρθωναν, 
έλεγαν «τά 5ασλαάίζμε» καί «τά τσράπια θέλνε όασ-λάάισμα».

Μέ τά κροκίδια έπλεκαν τσουράπες, μεγάλα δηλαδή τουράπια έως 
τό γόνα ε’ις τά όποια έχωναν τά βρακοπόδια τού παντελονιού όταν ήσαν 
λάσπες.
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Μετά τό β ίψιμον της κλωστής, ήρχιζαν τό μασούριασμα, ήτοι την 
περιτύλιξιν τού νήματος εις τά μασούρια, κα'ι τό καλάμιασμα. Μασούρια 
έλέγοντο τά μικρά τεμάχια στελέχους μασουριάς, λεπτοΰ καλάμου διαμέ
τρου I έκ. καί μήκους 8, τά δε καλάμια διαμέτρου 3 καί μήκους 20 έκ. 
Είς τά μασούρια έτύλισσαν τό υφάδι καί εις τά καλάμια τό στιμόνι. Ή 
εργασία αυτή έγίνετο μέ τό ροδάνι, τό όποιον είχε τον άδραχτο ή μα- 
σουρλάτ, σιδηροΰν οβελόν είς τον όποιον περνούσαν τά καλάμια ή μασού
ρια, τά έδεναν μέ ένα σχοινάκι καί τά έγέμιζαν. Τό μισοπήχι τής κλα>- 
στής τό έρριχναν επάνω στην ανέμη, ή οποία στέκονταν επάνω στον ανε
μοστάτη καί μέ τό ροδάνι τό μασοΰριαζαν. ΓΙολλάκις ειρωνευόμενοι τους 
μη συχνάζοντας είς τά καφενεία, καί τούς ερωτευμένους, τούς περιφερό
μενους είς τάς οικίας των ποθητών των έλεγαν «βάζ μασούρια».

Μετά τό καλάμιασμα ήρχιζαν τό διάσιμο. Πρώτον αριθμούσαν τό 
χτένι πόσας γραμμάς είχε,καί τις ώνόμαζαν θύρες.] 1 θύρες ήσαν μια στρά
τα. Άναλόγως μέ τις στράτες τό χτένι ώνομάζετο δωδεκάρ, δεκαεξάρ, είκο- 
σάρ, σαραάάρ, έςηάάρ κλπ/Όσες στράτες είχε τό χτένι έπρεπε νά διαιρούν
ται μέ όσα καλάμια έθετανείς την διάστρα ή τό κλουβί. ’Έπειτα Ιμετροΰ- 
σαν εις τον τοίχον τής οικίας από ώρισμένου σημείου όσους πήχεις ήθελαν 
νά κάμουν τό πανί καί έκάρφωναν μεγάλα καρφιά είς 3—4 σειράς καί έν 
είς άπόστασιν δύο πιθαμών από τό πρώτον διά την σταύρωσιν. Κατόπιν 
ελάμβαναν τάς άκρας τών νημάτων τάς προσέδεναν είς τό πρώτον καρφίον 
καί ήρχιζαν νά προχωρούν προς τά άλλα όφειοειδώς έκ τών άνω προς τά 
κάτω καί τανάπαλιν. ’Αφού έτελείωνε τό διάσιμο, έδεναν την σταύρωσιν 
διά νά μή ξεφύγουν τά νήματα καί «ζαλιστή» τό στημόνι. ’Έπειτα τό 
έπλεκαν αλυσίδα καί τό έτύλισσαν είς τό τυλιγάρι. ’Έστηναν προς τούτο 
δύο ξύλα,μέ πασσαλίσκον είς τόάνω άκρον, επί τών όποιων έθεταν τό «άυ 
λιγάρ» καί έτύλισσαν τό στημόνι, μεταχειριζόμεναι καί δύο καλάμια μα- 
κρυά διά νά κρατούν τήν σταύρωσιν, δηλαδή τό χώρισμα τού. στημονιού 
είς άνω καί κάτω. Μετά τό τύλιγμα, τό έπερνούσαν είς τά μιτάρια, φρον- 
τίζουσαι νά περνούν όλες τις έπάνω κλωστές εις τό ένα καί τις κάτω είς 
τό άλλο μιτάρι, άνά μίαν. ’Έπειτα έπερνούσαν τό στημόνι είς τό χτένι, 
άνά δύο κλωστές είς κάθε θύραν, έδεναν τάς άκρας τού στημονιού είς 
σιδηράν ράβδον επί τού έμπροσθινού τυλιγαριού, έφήρμοζαν τις πατήτρες 
υποκάτω είς τά μιτάρια, είς τον «ζγό», «έ'ζευαν» τό πανί, καί έπειτα έκα- 
μναν τό σταυρό τους λέγοντας «’Έλα Χστέ καί Παναγιά» καί ήρχιζαν 
«τό φάσ-μο», μέ τήν σαΐτα.

Έάν τό ύφασμα ήτο «ψλό», τότε τό στημόνι πού έπερίσσευεν είς τά 
καλάμια τό έμασούριαζαν καί τό μετεχειρίζοντο ως υφάδι. Τούτο συνέ- 
βαινε δταν ύφαιναν σαγιάκια, άμπάδες, σερβέτες χράμια διά στρωσίδια)
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κάπες διά κλινοσκεπάσματα, ζουνάρια κλπ. Επίσης και δταν ύφαιναν 
βαμβακερό ύφασμα διά υποκάμισα.

Εις τά σαγιάκια προσέθεταν καί ένα χρωματιστό «κενάρ» εις το εν 
η καί τά δύο άκρα, διά νά τό γνωρίζουν δταν ί)ά τό φέρη 6 άολαπτσής, 
6 όποιος η )χετο από την Στράντζαν η τό Τσιφλίκιο καί μάζευε τά σαγιά
κια διά νά τά άολαπιάση.

Βαμβακερά. Επειδή εις τά μέρη μας δεν έκαλλιεργεΐτο τό βαμβάκι, 
δταν ήθελαν νά ύφάνουν βαμβακερά στρωσίδια, ήγόραζαν έτοιμη κλωστήν 
άσπρη, κόκκινη ή γαλάζια, καί πριν την ύψάνουν τήν έβραζαν μέσα εις 
«μάζαλι» διά νά γλυστρα καί νά μη «μα^ώνΐ στο χτένι». Τό υφάδι 
δμως δέν τό «μαζάλιαζαν». Κατά τον χειμώνα έπροτιμοΰσαν νά ύφάνουν 
τά λευκά, διότι τά χρωματιστά βαμβάκια ύγραίνουνταν καί «μάζωναν» 
στο χτένι. ’Από βαμβακερή κλωστή ύφαιναν υποκάμισα, σεντόνια καί διά
φορα στρωσίδια Όσες γυναίκες είχαν σόγι από τις Σαραντακκλησιές 
έφερναν από κεΐ «λογιώάω λογιοΰ σκέδια» σαντρατσωτά, ψηφωτά, μαρ- 
μαροδίμιτα κλπ. διά στρωσίδια, έφύλαττον δε τό μυστικόν τής κατα
σκευής διά νά μή τό μάθουν καί άλλαι καί ύφάνουν δμοια. "Οσαι πάλιν 
συγγενολογούντο μέ τά χωρία τής ΓΙρυνσας ύφαιναν τά χυτά.

’Από βαμβακερή κλωστή ύφαιναν πετσέτες, τραπεζομάντηλα, μεσάλες, 
πατσαβούρια. ΤΙ μάζαλη ήτο νερό, σαπούνι., αλεύρι καί λάδι.

Τό δίμιτο καί το μαρμαροδίμιτο ύφαίνετο μέ τέσσερα μιτάρια, εις δε 
τά ψηφωτά τά σκεόελίδικα μετεχειρίζοντο καί εξ μέ άνάλογον αριθμόν 
παττιτρών.

Βρανιές. Μέ χοντρό βαμβακερό στημόνι καί κροκίδι, χοντρή μάλλινη 
κλωστή, ύφαιναν βρανιές ίσιες, καΐχοτές καί Οαριακωτές, απόλυτες καί 
κουφές. Έπίση· ύφαιναν ποδοπάνια, διά τ»ιν περιτύλιξιν των ποδών, δταν 
εφόρουν τσαρούχια. Απόλυτη έλέγετο η βρανιά δταν δέν ήτο δίμιτη, κου
φή δέ έλέγετο ή βρανιά τής οποίας τό υφάδι ήτο περασμένο άνά μίαν 
κλωστή εις κάθε θύραν τού χτενιού. ’Ίσιο πανί έλέγετο τό μονόχρωμο 
λουριαστό.τό έχον στενάς λωρίδας άλλου χρώματος, καί ψηφωτό τό έ'χον 
μικρά τετραγωνίδια. Τό τελευιαίον δταν ήτο μονόχρωμον, έλέγετο καί 
«σκεΙοελίδκο», διότι ώαοίαζε μέ τό εσωτερικόν τού στομάχου άρνίου ή τά 
έξάγωνα κελλία τής κηρύθρας. Ή ϊσια βρανιά ύφαίνετο μέ τήν κουνού- 
κλα ή ό;ικ)ία ήτο σανίς μήκους 0.70 μ. καί πλάτους 0.04 τού μέτρου, μέ τά 
άκρα έσκαμμένα έν εΐδει υ. Εις τά λουριαστά καί καόωτά καί όαριακωτά, 
τό έπικρατέστερον χρώμα έλέγετο γής ή κάΐοος. Λουριαστή έλέγετο ή βρα- 
νιά, δταν έκτος τού έπικρατεστέρου χρώματος, είχε καί άλλα χρώματα 
εις στενάς λωρίδας καί κατά ίτόμετρα διαστήματα Μπαϊρακωτή δέ δταν 
είχε διάφορα γεωμετρικά σχήματα άλλων χρωμάτων δπως τά κιλίμια τής 
’Ανατολής, καί καΟωτή δταν είχεν από άκρου ε’ις άκρον τό αυτό σχεδία
σμα αλλά εις δύο μόνον χρώματα, καί δπου ό κάόος είναι π. χ. μαύρος
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I Βρανιά όαϊρακωτή, 2 ύφασμα χυτό, 3 τριβόλι, 4 βρανιά λουριαστή, 
5 κλόσια, 6 βρανία καόωιή, 7 μέλ^ας, 8 κούπανος, 9 ga'idouga.
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καίτά σχεδιάσματα «τά ξόόλια» κόκκινα, από την άλλην πλευράν δ κάόος 
είναι κόκκινος καί τά ξόόλια μαϋρα. ’Από βαμβακερό ή μάλλινο στημόνι 
καί μάλλινο υφάδι ΰφαιναν κάπες ή κουβέρτες απόλυτες, δίμιτες καί 
μαρμαροδίμιτες, διά νά σκεπάζωνται τον χειμώνα, χράμια διά τό μαγκά
λι καί τό σιάίρι καί σκουλωτά, τά δποΐα είχαν την μίαν επιφάνειαν γε- 
μάτην από στριμμένες κλωστές του υφάδιοΰ μήκους 0,01 του μέτρου καί 
πέριξ είχαν τριβόλια, πλεκτά μέ φούντες. Εις τις κάπες περιέστρεφαν τά 
άκρα τοϋ στημονιού εις τό άκρον κάθε «φυλλου» ή τεμαχίου· καί τά έδε
ναν κόμπον εις τό άκρον. Ταϋτα ώνομάζοντο κλόσια.

Αινά . 'Η κατεργασία του λιναριού ήτο πολύ κοπιαστικωτέρα από 
την τοϋ μαλλιού. Τά κορίτσια τοϋ χωρίου έπληροφοροΰντο εγκαίρως τίνος 
λινάρι ήτο «μα-κρόλνο» δηλαδή υψηλόν καί έζήτουν από τον ιδιοκτήτην 
την άδειαν νά υπάγουν κατά την ημέραν τοϋ θερισμού «νά βγάν-νε 
σκλιά». Έσηκώνοντο λοιπόν προτού χαράξη ή αυγή καί μετέβαινον μέ 
τά τραγούδια εις τό χωράφι. Μετά σύντομον άνασκόπησιν, εξέλεγον τό 
καλύτερον τμήμα, δπου τό λινάρι ήτο υψηλόν καί καθαρόν από άκάνθας 
καί τριβόλους καί ήρχιζαν νά τό εκριζώνουν εις χειρόβολα. Έν χειρόβο- 
λον ήτο έν δράγμα, εξ δε ή καί περισσότερα χειρόβολα μαζί ένα σκουλί. 
τό όποιον έδένετο μέ τό λινάρι ενός δράγματος. Κάθε κόρη έκαμνε καί 
ιδιαίτερον δέσιμον εις τά σκουλιά της, διά νά τά γνωρίζη. 'Η μία π. χ> 
έδενε σπόρο μέ σπόρο, άλλη ρίζες μέ ρίζες, άλλη σπόρο μέ ρίζες, άλλη 
προσέθετε καί πλεξούδα κ ο.κ. Άφοΰ έτελείωναν τό βγάλσιμον ή κάθε 
μία ετοποθέτει δσα σκουλιά έκαμε όρθια, δηλαδή μέ τις ρίζες προς τά 
κάτω, δλα εις τό αυτό μέρος καί έσχημάτιζε «μιά στασιά».

’Αργότερα μετά τό αλώνισμα των άλλων σιτηρών δ Ιδιοκτήτης μετέ- 
φερεν καί τό λινάρι εις τό αλώνι. Τότε προσήρχοντο καί τά κορίτσια, εδιά- 
λεζαν κάθε μία τά ίδικά της σκουλιά, τά έκτυποϋσε επάνω εις τον μάρμα- 
ρον πού ήτο εις τό μέσον τοϋ αλωνιού, διά νά πέσουν οι σπόροι καί τά 
ετοποθέτει άνά δέκα δεμένα μέ χόρτον εις τό. άκρον τοϋ αλωνιού. Την 
έπομένην πρωίαν προσήρχοντο καί πάλιν, εφόρτωναν τά σκουλιά εις τό 
αμάξι καί δ Ιδιοκτήτης τά μετέφερε εις τό ρέμα.Έκεϊ εξέλεγον μέρος άβα-' 
θές, έτοποθέτουν τά σκουλιά, τά εσκέπαζαν μέ πέτρας διά νά μένουν 
βυθισμένα καί τά άφηναν επί 6—10 ημέρας νά λιμνιαστούνε, άναλόγως 
τοϋ καιρού καί τής τοποθεσίας. ’Άν δ καιρός ήτο θερμός καί ήσαν τοπο
θετημένα εντός άβαθοϋς λίμνης παρά τήν όχθην τοϋ ποταμιοϋ ώστε νά 
θερμαίνεται τό νερόν, τό λίμνιασμα έτελείωνεν έντός 6 ημερών."Ολην τήν 
εργασίαν ταύτην έξετέλουν τά κορίτσια αυτοπροσώπως. "Ενα δύο συνέρ- 
ραπταν τό κάτω μέρος τοϋ φουστανιού ώστε νά σχηματίζεται σαλβάρι» 
έμπαιναν εις τό ρέμα καί έτοποθέτουν τά σκουλιά, ενώ τά άλλα κορίτσια 
τά μετέφεραν από τό αμάξι καί έφερναν πέτρας διά νά τά σκεπάσουν.
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Μετά τό λίμνιασμα ό ιδιοκτήτης μετέβαινε καί πάλιν μετά των κο- 
ριτσιών, εις τό ρέμα καί μετέφερε τά σκουλιά είς τό χωριό, όπου έκαστη 
παρελάμβανε τά ίδικά της. Άφοΰ τά έξήραινεν είς τον ήλιον, τά εκου- 
πάνιζε με τον κούπανο, έπειτα τά έμελίγκιζε είς τον μέλιγκα, τά άπόσερνε 
είς την λανάραν διά νά χωρίση τό λινόξυλο τό προς τον σπόρον μέρος 
των στελεχών, μέ τό όποιον έγέμιζε τά μεάέρια καί τις άουβαριαστίκες, 
επίσης έχώριζαν καί τις ξυλόριζε:, τό προς τήν ρίζαν μέρος των στελε
χών, τό όποιον έστριφταν είς χονδρήν κλωστήν, τό λεγόμενον κροκίδι. 
Μειάταΰτα έκουπάνιζαν καί πάλιν τό λινάρι, τό περιέστρεφαν ως πλε
ξούδα, καί τό ώνόμαζαν στρούμπα. Μετά αρκετόν ακόμη κουπάνισμα, ή 
στρούμπα εγίνετο στουπί, καί τότε τήν έλανάριζαν είς τό λανάρι τών 
μαλλιών. Τό μακρύτερον μέρος τό έχτένιζαν μέ τήν φοΰρτσαν, διά νά 
πέσουν αί κονταί ΐνες, από τις όποιες ένηθαν τό σώάυμα, όνομασθέν 
ούτω ίσως διότι τό μετεχειρίζοντο διά νά υφαίνουν ύφασμα προς κατα
σκευήν εσωρούχων. Τάς άπομένούσας μετά τό χτένισμα ΐνας αί όποϊαι 
έλέγοντο σκουλί καί κόντια, τάς έγνεθαν είς τήν ρόκαν καί έκαμναν 
νήμα, όπως από τό μαλλί. Τό νήμα τό έβραζαν μέσα εις.τήν στάχτην, διά 
νά μαλακώση καί τό μετεχειρίζοντο διά τό ράψιμο, καί ώς στημόνι προς 
κατασιευήν υφασμάτων καί τό ώνόμαζαν καί ράμμα. ’Από ταύτα κατε- 
σκεύαζαν καλοκαιρινά εσώβρακα, υποκάμισα καί τσαντήλε:, διά νά στραγ
γίζουν τό γάλα καί τό τυρί. Τό σώάυμα το μετεχειρίζοντο καί ώς στημόνι 
μέ υφάδι τό κροκίδι, καί κατεσκεύαζαν κροκιδένιες βρανιές, σταχτοπάνια, 
σκαλοπάνια, μαξλάρες, μεάέρια, βασταγαριές καί δισάκια. Τις κροκιδιές 
μετεχειρίζοντο όπως τά χαλιά, κατά τό καλοκαίρι, καί διά νά σκεπάζωνται 
τήν νύκτα. Τά σταχτοπάνια τά μετεχειρίζοντο διά νά στραγγίζουν τήν 
στάχτην τής μπουγάδας καί νά σκεπάζουν τήν κόφαν τών άσπρορρύχων. 
Μέ τά σκαλοπάνια εσκέπαζαν τις σκάλες, καί μέσα είς τις βασταγαριές 
έβαζαν τά γεννήματα. Κάθε βασταγαριά έφερε ιδιαίτερον σημεΐον εις τήν 
μίαν πλευράν, προς διάκρισιν, έ'να σταυρόν ή γραμμάς μαύρας. ’Από 
σώάυμα κατεσκεύαζαν καί στρωματόπανα καί άουβαριαστίκες διά 
μεάέρια.

Μετάξι· ’Άλλο υλικόν προς κατασκευήν υφασμάτων ήτο τό μετάξι, 
αλλά όχι διά τήν κατασκευήν μεταξωτών. Τό μετεχειρίζοντο μόνον είς τά 
λεγόμενα τσουζμελίδικα, τά σγουρά βαμβακερά υφάσματα, από τά 
όποια κατεσκεύαζαν σινδόνια, καί ώς κεφαλάρια, εις τά υποκάμισα καί 
τά λουτρικά.

ΓΙρίν συστηματοποιηθή ή σκωληκοτροφία, τον κουκουλόσπορον τον 
έθεταν εντός τεμαχίου υφάσματος ύπόμάλης, διά νά έκκολαφθή, «τον άνΐ- 
γανε στο §,όρ(ρο τς» Ή πριυτη ηλικία ελέγετο μηρμυ£'άκια, ή δεύτερα 
άσπροκεφαλούδια, ή τρίτη κεάρί, ή τετάρτη πλουμί, ή τελευταία μεγάλη
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καί όταν πλέκουν τό κουκούλι πλάνος. Άργότερον όταν ήρχισαν διάφο
ροι παραγωγοί νά δίδου ν σπόρον ανοιγμένον, ετρεφον πολύ περισσότερον, 
άλλα παρέδιδον δλα τά κουκούλια, χωρίς νά βγάλουν μετάξι.

*0 «αργαλειός» έθεωρεΐτο πολύ κοπιαστική εργασία, προ πάντων εις 
τά δίμιτα, ψηφωτάκαί λουριαστά, ώς μαρτυρεί καί τό τραγούδι:

Τό κέντημα είναι εγλεντζές, ή ρό<« είναι σεργιάνι 
κι’ αυτός δ έρμος αργαλειός είναι σκλαβιά μεγάλη.

Κ. ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΑΔΗΣ

ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ.

Είς Σελ. 352 Ή κ α τ ο ι κ ί α  είναι άλλο κεφάλαιον καί εκ παραδρομής 
έτυπώθη μέ μαϋρα στοιχεία.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ Σελ. 344 

'Η αλεπού.
Τν αλεπού τν εχνε φηγίαα γιά τ bovηριά τς. Μιά βολά λένε τνε ρώτ- 

σε δ λύκος: «Πώς τά καταφέρνεις κερά Μαριά καί γούλο τόνε γελάς τον 
οχτρό σ, τον άθρεπο καί δέ Ι>ορ νά σέ πιάσ ;» Κι έκείνΐ είπε: Έγώ κύρ 
Νικόλα ξέρω σαράάα τσαλ-ίμνια γιά νά μή όιάνμαι, και νά σέ πώ τ' δλω 
καλό τς είναι νά μή φανής κάνε στον οχτρό σ».



ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ Α. ΠΑΠΑΔΟΙΤΟΥΛΟΣ 

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΏΝ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ)

Την 22 ’Οκτωβρίου του έτους τούτου, μετά ολιγοήμερον νόσον άπε- 
δήμησε προς Κύριον ό αρχιεπίσκοπος ’Αθηνών Χρυσόστομος καί εν μέσφ 
ειλικρινούς πένθους τής Εκκλησίας και τής Πολιτείας έκηδεύθη την 24. 
Ό αείμνηστος ιεράρχης υπήρξε μία ιών φωτεινότερων μορφών, οσαι έκό- 
σμησαν τον θρόνον τής άποστολική; τών ’Αθηνών Εκκλησίας κατά την

τελευταιαν εκατονταειίαν, δια το ήθος, την επιστημονικήν μόρφωσιν καί 
τήν εύρεϊαν καί καρποφόρον εκκλησιαστικήν δράσιν του.

Καταγόμενος εκ τής Θρμκικής κωμοπύλεως Μαδύτου, ήτις καί άλλους 
πολλούς και καλούς εδωκεν εις τήν Εκκλησίαν λειτουργούς, έγεννήθη 
την 1 Ιουλίου 1868 Ικ πατρός ίερέως. Τφ 1883 είσήχθη εις τήν άρτισύ-
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στατον τότε εν Κ]πόλει Πατριαρχικήν Κεντρικήν ‘Ιερατικήν Σχολήν, 
ήτις τοσούτους διακεκριμένους κληρικούς και λαϊκούς επιστήμονας παρε- 
σκεύτσεν εις τό περαιτέρω λαμπρόν αυτών στάδιον. Τφ 1887 άπολυθει- 
σών δύο συγχρόνως τάξεων, λόγφ οικονομικών τής Σχολής εκείνης δυσχε" 
ρειών, έφοίτησεν έν έτος εις τήν Μ. του Γένους Σχολήν καί τφ 1887]8 
εις τήν Ευαγγελικήν τής Σμύρνης Σχολήν, ένθα τυχών απολυτηρίου (1889) 
ήλθεν εις Αθήνας φοιτητής τής Θεολ. Σχολής τού Πανεπιστημίου. Μετά 
δύο έτη, συστάσει τού μακαρίτου Γ. Λαμπάκη, Γραμματέως τής υπό τήν 
προεδρείαν τής Βασιλίσσης "Ολγας Χριστιανικής ’Αρχαιολογικής Ε τα ι
ρείας, άπήλθεν εις Κίεβον τής Ρωσσίας εφωδιασμένος δΓ επιστολής τής 
Βασιλίσσης πρύς τύν Μητροπολίτην Κιέβου Πλάτωνα καί είσήχθη είς τήγ 
εκεί Πνευματικήν ’Ακαδημίαν ώς υπότροφος τής Ίεράς Διοικούσης Συ
νόδου τής Ρωσσίας, ένθα έσπούδαζον ήδη δ τε νυν Μητρ. Κασσανδρείας 
Ειρηναίος καί ό ταύτας χαράττων τάς γραμμάς, παλαιός αυτού εν Κ]πό- 
λει συμμαθητής καί φίλος. Μετά διετή φοίτησιν εν Κιέβφ (1891 —1893) 
μετενεγράφη, δυνάμει πρύς τούτο δικαιώματος τών ξένιον φοιτητών (Ελ
λήνων, Βουλγάρων, Ρωμούνων, Σέρβων, Σύρων·, ’Ιαπώνων), είς τήν ΙΙνευμ. 
’Ακαδημίαν τής Πετρουπόλεως, καί τυχών τού διπλώματος (1895) κατήλ- 
θεν είς Ιεροσόλυμα, ένθα διωρίσθη καθηγητής τής από τίνος άνασυστα- 
θείσης Θεολ. Σχολής τού Σταυρού, υπό τήν διεύθυνσιν τού άρχιμ. Γερ
μανού Β ισιλάκη, τον όποιον μετά 4 ετη καί διεδέχθη είσελθών είς τον 
κλήρον τής 'Αγιοταφικής ’Αδελφότητος τού Πατριαρχείου 'Ιεροσολύμων, 
τό όποιον πολυειδώς ύπηρέτησεν είς τήν εκκλησιαστικήν καί εθνικήν αυτού 
δράσιν. Καί τήν μέν Σχολήν εκείνην προήγαγεν είς ζωηρόν κέντρον επι
στημονικής καί εκκλησιαστικής κινήσεως, δι’ άοκνου καί πολυμερούς εργα
σίας προκαλέσας περί εαυτόν φιλότιμον άμιλλαν καλών επίσης επιστημό
νων συναδέλφων, μεθ’ ών ίδρύσαντες τό κάλλιστον περιοδικόν «Νέαν 
Σιώ ν»έπλούτισαν τήν εκκλησιαστικήν μας φιλολογίαν διά σοβαρών μελετών 
πάντων τών κλ ίδων τής θεολογίας καί τού εκκλησιαστικού βίου τής Πα
λαιστίνης καί τον συμφερόντων τής εκεί ορθοδόξου ’Ανατολικής Ελληνι
κής ’Εκκλησίας. 'Ως φιλόπονος μέλισσα συγκομίζουν άκαταπονήτως ποί
κιλαν υλικόν, εκ τής παρακολουθήσεως τών έν Ρωσσίςι καί αλλαχού με
λετών, ό Χρυσόστομος παρεσ εύασε καί εξέδωκε συστηματικά έργα, ώς 
τήν άνωνύμως έκδοθεΐσαν υπό τού «Ελληνισμού» «'Ιστορίαν τών τεσσά
ρων τελευταίων αιώνων τής ’ Κκκλησίας'Ιεροσολύμων», τούς «ΓΙατριάρχας 
'Ιεροσολύμων ώς χειραγωγούς τής Ρωσίας κατά τόν ιζ' αιώνα»,«Εισαγωγήν 
είς τήν’Εκκλ.Ιστορίαν», τάς περί Κυρίλλου το'Λουκάρεως άξιολόγους συμ- 
βουλάς, δι’ ών άνενεώθη ζωηρόν τό ενδιαφέρον περί τού Μεγάλου εκείνου 
ΙΙατριάρχου. Αλλά καί είς τόν άλλον βίον τού Πατριαρχείου τής 'Ιε
ρουσαλήμ ζωηρώς άνεμίχθη, συνταρασσομένου τότε εκ τού οικονομικού
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ζητήματος και. τής εθνικιστικής κινήσεως των ’Αράβων χριστιανών. 'Η 
ανωμαλία εκείνη ήνάγκασεν αυτόν νά έγκαταλίπη τό εν Παλαιστίνη στά- 
διον των ωραίων αγώνων καί νά εγκατασταθώ έν Αίγύπτω προϊστάμενος 
τοΰ εν ’Αλεξάνδρειά πατριαρχικού ναού. Νέα έκεϊ θέματα προσφιλών με
λετών έ'δωκαν νέαν τροφήν εις την ίσχυράν φιλομάθειάν του καί τάς 
αδιάκοπους έρευνας του, και νέαι ιστορικαί μελέται του έπλοΰτισαν την 
εκκλησιαστικήν μιας φιλολογίαν. ΙΙάσα νέα εργασία εκκλησιαστικής ή 
θεολογικής φύσεως έν τφ έξωτερικφ άνηγγέλλετο ύπ’ αύτοΰ διά συντόμου 
ή εμπεριστατωμένου βιβλιογραφικού σημειώματος ή καί έλευθέρας κριτι
κής. ‘Η δ’ έν Αίγυπτω συγκομισθεϊσα ύλη εκ τοΰ βίου τής ’Αλεξανδρινής 
Εκκλησίας, διασκευασθεΐσα εις εΐδικάς μελέτας περί τών μεγάλων περιό
δων τής ιστορίας αυτή; ή τών μεγάλων διδασκάλων, έπισκόπων καί πα
τριαρχίαν της, άπετέλεσε βραδύτερον τον ογκώδη τόμον τής «'Ιστορίας 
τής Εκκλησίας’Αλεξάνδρειάς». Την πολυμερή ταύτην συγγραφικήν δρά- 
σιν τοΰ ΙΙαπαδοπούλου δικαίως τιμών τό Εθνικόν ΙΙανεπιστήμιον άνε- 
κήρυξεν αυτόν επίτιμον διδάκτορα τής Θεολογίας (1910) τφ δέ 1911, έκ- 
θύμιο) συστάσει τοΰ αοιδίμου Έμμ. Μπενάκη, έκλήθη ό Χρυσόστομος νά 
διευθύνη την έν Άθήναις Ριζάρειον Σχολήν καί μετά τριετίαν έκλήθη 
παμψηφεί εις διαδοχήν τοΰ άποχωρήσαντος εκ τοΰ Πανεπιστημίου καθη- 
γητοΰ τής Έκκλ. 'Ιστορίας Άν. Διομήδους Κυριάκου (1914), παραμείνας 
συγχρόνως και τής Ριζαρείου Διευθυντής. ’Από τής έδρας αύτοΰ διδάσκον
τος τά έκκλησιαστικά ζητήματα, ιδία τής παλαιοτέρας περιόδου, προσε- 
λάμβανον νέαν όψιν, διαφοοτιζόμενα πλουσίως διά νέου φωτός τής ιστο
ρικής επιστήμης, ήτις έν Ευρώπη κατά τήν τελευταίαν πεντηκονταετίαν 
μεγίστην έσημείωσε πρόοδον, ώς έκ τής έλευθέρας καί ύπεράνω πάσης 
ομολογιακής διαφοράς έρεύνης τοΰ βίου τής έκκλησίας καί τών παραγόν
των αύτοΰ. Αι νέαι παπικαί προσηλυτιστικαί προσπάθειαι διά τής Ούνίας 
καί τής έγκυκλίου Lux Veritatis ΙΙίου τοΰ ιαή προυκάλεσαν τήν μακράν 
μελέτην τοΰ αειμνήστου Χρυσοστόμου περί τοΰ «'Αγίου Κυρίλλου τοΰ 
Αλεξάνδρειάς» καί τοΰ «Πρωτείου τοΰ πάπα» καί «άπάντησιν εί.ς τήν 
έγκύκλιον Lux Veritatis», έτι δέ «Σύντομον εκκλησιαστικήν 'Ιστορίαν». 
Τέλος τώ 1923 έκλήθη τή υποδείξει τής Θεολ. Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου 
εις διαδοχήν τοΰ παραιτηθέντος μητροπολίτου ’Αθηνών Θεοκλήτου, έν 
μέσα) τών σκληρών δοκιμασιών τοΰ ’Έθνους, τό όποιον συνησθάνετο τήν 
ανάγκην τής συΥκεντρώσεως πασών τών πνευματικών δυνάμεων πρύς σω
τηρίαν από τοΰ κινδύνου τής άποσυνθέσεως.Ή Εκκλησία δεν ήτο ύ τελευ
ταίος τών παραγόντων τούτων άλλ’δπως άναλάβη τον βαρύν αυτής κλήρον 
εις τούς δεινούς εκείνους καιρούς, ειχεν ανάγκην νέας ζωής καί πνευμα
τικής επιβολής Προς τούτο έπρεπεν ή Εκκλησία ν’ άντλήση δυνάμεις έκ τοΰ 
λαμπρού αυτής παρελθόντος’ τούτο δέ ήδύνατο νά υπόδειξη μόνον ό διά
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των μελετών αΰτοΰ ζήσας καί ζωηρώς αισθανθείς τό παρελθόν τούτο τής 
Εκκλησίας. Καί ούτος ήτο ό καθηγητής τής Ιστορίας αυτής γενόμενος 
άρχιερεΰς, τ. έ. διοικητικός παράγων. Ό Χρυσόστομος εν συνειδήσει των 
απαιτήσεων τούτων τής κρίσιμου τοϋ ’Έθνους στιγμής άνέλαβε τό βαρύ 
έργον.

Δεν εύρε δυστυχώς πολλούς μιμητας καί ειλικρινείς τοΰ έργου ύπο- 
στηρικτάς- τουναντίον συνήντησεν από. τών πρώτων βημάτων πολεμίους 
ή άδιαφύρους καί επιπόλαιους έπικριτάς. Είναι τούτο ό συνήθης κλήρος 
τών δηιιιουργικών άνόρών. Εντούτοις δεν ά.τεδυσπέτησεν, ενισχύουν τας 
δημιουργικάς του ένεργείας διά τοϋ φωτός καί τού κύρους τής επιστημο
νικής του ερεύνης, την οποίαν δεν έγκατέλιπε,καί παρέσνρεν επί τέλους εις 
τον δρόμον τής έργασίας καί τούς αδιάφορους καί τούς πολεμίους' ή μί,μη- 
σις είναι πολλάκις άνταξία τής πρωτοτύτου δημιουργίας.Ή Έκκληοία εκ 
τών στενών ατραπών έκατονταετοΰς δουλείας εις την πολιτικήν αυθαι
ρεσίαν έζήλθεν εις τήν εύρείαν λεωφόρον τής ζωής. *11 'Ιεραρχία εν συ
ν αισθί|σει τής ηθικής δυνάμεως αυτής άνέλαβε τήν διεύθυνσιν τής θρη
σκευτικής τοΰ έθνους ζωής, καταλαβοΰσα τήν έκ τοΰ προορισμού καί τοϋ 
κύρους αυτής θέσιν της εν τφ έθνικώ βίω. Τήν ούτως δμως άνακαινιζομέ- 
νην επί αίσΐοις οίωνοΐς Εκκλησίαν ή τότε Πολιτεία έξησθένισε διά τής 
δημεύσεως τής μοναστηριακής περιουσίας, τοϋ σπουδαιοτέρου δηλ. παρά
γοντος τής επιτυχίας τής άναληφθείσης ΰπ’ αυτής προσπάθειας. Εις τάς 
έκ τούτου δυσχερείας προσετέθη τό άνοήτως δημιουργηθέν Ημερολογια
κόν ζήτημα, εις τό όποιον, προκληθέν υπό τής Πολιτείας, ή εκκλησία άφέ- 
θη τότε απροστάτευτος ύπ’ εκείνης κατά τής άμαθείας τοΰ πλήθους καί 
κατά τής κακοβουλίας τών σπουδαρχιδών κληρικών. Ό άρχ. Χρυσό
στομος, εις ΰν άδικώτατα έπερρίφθη ή δλη ευθύνη τοΰ δήθεν άντιθρη- 
σκευτικοΰ καί αντεθνικού νεωτερισμοΰ, έξετέθη μεν εις τήν οργήν τοΰ 
φανατισθέντος δχλου καί έκινδύνευσεν' αλλά γενναίως καί έπιτυχώς κα- 
τεπάλαισε τον τεχνητόν θόρυβον, καί δύναταί τις νά εΐπη δτι συ- 
νεπικουρούσης πλέον σήμερον καί τής Πολιτείας τό ήμερολογητικόν ζή
τημα άνήκει εις τό παρελθόν διότι ό ελληνικός λαός γνωρίζει νά πει- 
θαρχή, δταν καταλλήλως διαφωτίζεται. ΓΙλήν τών άνωτέροο ζητημάτων 
καί άλλα παρέσχον πράγματα εις τήνΈλληνικήν Εκκλησίαν κατά τήν ποι
μαντορίαν τοΰ Χρυσοστόμου, δπου ώς εκ τής υψηλής καί υπευθύνου θέ- 
σεώς του ή συμμετείχε ή κατηύθυνεν αυτά προς τήν λύσιν των. Τοιαΰτα 
ήσαν π.χ. τό τής έγκαταστάσεως καί δράσεως έν Έλλάδι τής Οΰνίας ώς 
οργάνου τής παπικής προπαγάνδας, τό τής απόπειρας έγκαταστάσεως εν
ταύθα τών έκΚαδήκίοϊ τής Τουρκίας άπομακρυνθέντων Άσομψιονιστών, 
τής μηνύσεως καθηγητών τοΰ Πανεπιστημίου έπί μασονισμφ καί άλλα 
προσωπικής φύσεως, άναφερόμενα εις αρχιερείς καί λαϊκούς. Εις πάντα
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ταΰτα έπετύγχανε νά εύρίσκη καί έπιβάλλη ή την ορθήν καί δικαίαν 
λΰσιν η μέσην τι να καί όλιγώτερον επιβλαβή εις τε την Εκκλησίαν καί είς 
εαυτόν.

ΙΙαραλλήλως όμως προς τούς αγώνας τούτους ό αείμνηστος Χρυ
σόστομος εξεπροσώπησεν έπαξίως την "Εκκλησίαν τής Ελλάδος ε’ις τύ πε
ριβάλλον τοϋ όλου 'Ορθοδόξου κόσμου τής "Ανατολικής Εκκλησίας καί 
εύρύτερον εν τψ κύκλω των άλλων εκκλησιών. Καί ως προκαθήμενος τής 
ιστορικής Εκκλησίας τής Ελλάδος καί δή τής πολυπληθέστατης τών 
Ελληνικών Εκκλησιών καί λόγφ τής επιστημονικής του περιωπής καί με
τείχε τών σπουδαίων γενικών εκκλησιαστικών ζητημάτων καί μετά προ- 
σοχής ήκούετο. Ώς ακριβής γνώστης τών εκκλησιαστικών ζητημάτων τών 
πατριαρχείων Κωνσταντινουπόλεως, ’Αλεξάνδρειάς, 'Ιεροσολύμων, τής 
Κύπρου, τής ’Αλβανίας, καί δυνάμενος περί αυτών νά διαφιοτίζη τήν Κυ- 
βέρνησιν, έγίνετυ ενήμερος τής πορείας αυτών καί ήσκει επιρροήν επί τής 
λύσεώς των. Αί φιλοδοξίαι τών νεοτεύκτων «μεγαλείων» τών Εκκλησιών 
Ρουμανίας καί Σερβίας καί ή άκαιρος αυταπάτη μερίδος τίνος τής ύπε- 
ρορίου ρωσσικής 'Ιεραρχίας σπουδαίως ύπελόγιζον τήν αντίδραση' αυτού. 
Είς δέ τάς άλλας μή ορθοδόξους "Εκκλησίας ή συγγραφική του δράσις 
άνύψωσεν αίσθητώς το γόητρον τής Ελληνικής Εκκλησίας. ΙΙάντα ταΰτα 
είναι διά τον έκλιπόντα ιεράρχην τίτλοι τιμής αναμφισβήτητοι, άντικείμε- 
νον εύγε νους φιλοδοξίας καί διά τούς διαδόχους του καί διά τήν άλλην 
ελληνικήν 'Ιεραρχίαν. Μετά τον Χρυσόστομον Παπαδόπουλον ή Εκκλη
σία τής Ελλάδος δεν επιτρέπεται ν’ αντιπροσώπευσή πλέον υπό μετριο
τήτων.

’Αλλά τον Χρυσόστομον Παπαδόπουλον πρέπει νά ένθυμήται ιδιαι
τέρως ή πόλις τών ’Αθηνών ώς ιδρυτήν ή ανακαινιστήν ή έμψυχωτήν καί 
προστάτην πολυπληθών κοινωνικών καί εκπαιδευτικών καί φιλανθρωπι
κών ιδρυμάτων, πλεΐστα τών οποίων ειχον αυτόν πρόεδρον, χρηματοδό
την γενναίον ή άλλως ευεργέτην ή αθλοθέτην \ τήν πρόοδον μαθητών 
ή μαθητριών, διά τήν νοσηλείαν ασθενών, διά ιήν άνακούφισιν φυλακι
σμένων. Τό έργον τών κατηχητικών Σχολείων, κατά τό υπόδειγμα τών εν 
Ρωσσίφ άλλοτε τοιούτων, καί είς τό όποιον προηγήθησαν αυτού κάλλιστα 
οί καλοί θεολόγοι τού κύκλου τής «Ζωής», αποτελεί μεγάλην ευεργεσίαν 
διά τήν πρόοδον τού λαού ου μόνον τών ’Αθηνών, αλλά καί τής όλης 
χώρας έφ’ δσον έμιμήθησαν αυτόν καί οί άλλοι 'Ιεράρχαι καί δή μετά 
ζήλού καί εύγενούς άμίλλης.

Τοιούτος ήτο ο αοίδιμος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος. Ή Εκκλησία 
τής Ελλάδος καί ή θεολογική αυτής επιστήμη είθε νά αισθανθούν μόνον 
καύχησιν εκ τής Ικλιπούσης φυσιογνωμίας του καί ούχί πόνον έκ τής
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απουσίας αυτού. Ή ιστορία δμως πάντως θά έχη πλείονας του ενός λό
γους να σταθή ευλαβής προ τοϋ ονόματος αυτού έν τή χορείφ των κο- 
σμησάντων τον θρόνον τής Άποστολικής των ’Αθηνών Εκκλησίας.

ΚαΘ. ΑΔ. Ν Δ ΙΑ Μ Α Ν Τ Ο Τ ΓΟ Υ Λ Ο Σ
Άθήναι, 25 ’Οκτωβρίου 1938.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ

Άπέθανεν την δην ’Οκτωβρίου ό διαπρεπής κα'ι σοφός καθηγητής 
τής Βυζαντινολογίας καί τής νεοελληνικής Φιλολογίας εις τύ Πανεπιστή- 
μιον τοϋ Βουκουρεστίου Δημοσθένης Ρουσσος.

Ό Ρουσσος ήτο από τους "Ελληνας" τοϋ εξωτερικού πού αποτελούν 
ηθικόν κεφάλαιον διά τήν ελληνικήν πατρίδα και πού συνεχίζουν τον προ- 
αιώνιον διεθνισμόν τοϋ ελληνικού πνεύματος. Γεννηθείς εις τήν ΙΙερίστα- 
σιν τής εύάνδρου Θράκης τφ 1869 καί έκπαιδευθείς εις τήν Σχολήν τοϋ 
Γένους, τήν σχολήν εκείνην πού Ιπί αιώνας ήτο τό φυτώριον τών δια
πρεπών φυσιογνωμιών, έσυνέχισε τήν παράδοσιν τών μεγάλων διδασκά
λων πέραν τών συνόρων τοϋ έλληνισμοϋ καί έτίμησε τό ελληνικόν όνομα 
εις τήν ξένην. Μετά τήν άποπεράτωσιν τών σπουδών του εις τό Πανεπι- 
οτήμιον τής Λειψίας, έπέστρεψεν εις Κωνσταντινούπολή, όπου τφ είχε 
προσφερθή θέσις εις τό γυμνάσιον Καισαρείας. ’Αλλά ών άνθρωπος μέ 
εύρυτέρους ορίζοντας σκέψεως, άπεποιήθη τήν θέσιν ταύτην καί άνεχώ- 
ρησεν εις Ρουμανίαν, περί τφ 1896, ώς καθηγητής τής ελληνικής λατινι
κή; καί γερμανικής γλώσσης εις τύ τότε άκμάζον γυμνάσιον τού Βενιέρη 
εις τύ Γαλάζιον. Εις τό γυμνάσιον Βενιέρη, έδίδαξε τέσσαρα περίπου έτη, 
τύ δέ 19.00 έγκατεστάθη εις τό Βουκουρέστιον, όπου εδίδαξεν εις τό τότε 
διάσημογ γαλλικόν Λύκειον. Μετά μακρόν χρονικόν διάστημα διωρίσθη 
διερμηνεύς τής ελληνικής αγγλικής καί γερμανικής γλώσσης τοϋ υπουρ
γείου τών ’Εξωτερικών τής Ρουμανίας καί τής θέσεως αυτής παρητήθη 
περί τά 1921 ή 1922, διά νά άφιερωθή άποκλειστικώς εις τό επιστημονι
κόν του έργον. ’Ήδη από τής έγκαταστάσεώς του εις τήν Ρουμανίαν ει- 
χεν αρχίσει νά συνεργάζεται εις τά επιστημονικά περιοδικά τής εποχής 
εκείνης, δημοσιεύων μελέτας πού τον κατέστησαν γνωστόν εις τον επι
στημονικόν κόσμον, δστις τον περιέβαλεν ευθύς εξ αρχής μέ άμέριστον 
εκτίμησιν. Μετά τήν έκδοσιν τών πρώτων του έργων δημοσιευθέντων εις
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την Ρουμανικήν τφ 1907,1910 καί’ 1912 διωρίσθη, κατόπιν μεγάλης 
άντιδράσεως των σωβινιστικωτέρων κύκλων, μέλος τής διαρκούς έπταμε- 
λοΰς επιτροπής, δια την μελέτην καί δημοσίευσιν τής Ρουμανικής ιστο
ρίας. Τό 1915 ίδρυθείσης τής έδρας βυζαντινολογίας καί νεωτέρας ελλη
νικής φιλολογίας εις το Πανεπιστήμιον τοϋ Βουκουρεστίου ύπεδείχθη 
σχεδόν παμψηφεί, υπό τής συγκλήτου τοϋ Πανεπιστημίου ώς τακτικός 
καθηγητής. *Αλλ* ή ελληνική του καταγωγή, ήτο μέγα έμπόδιον πού μό
νον τό κύρος καί ή επιστημονική του έμβρίθεια ήδυνήθησαν νά υπερπη
δήσουν. 'Η πρότασις τοϋ διορισμού του υπήρξε αφορμή πραγματικού πο 
λιτικού σκανδάλου, πού έφερε τό ζήτημα καί εις αυτό τό ρουμανικόν 
κοινοβούλιον. "Ενεκα τούτου τό ύπουργεϊον τής Παιδείας έκράτησε τύν 
φάκελλον εκκρεμή επί ολοκλήρους μήνας, αυτός δε ό υπουργός τής Παι
δείας, διά να αποφυγή την σύγκρουσιν μετά τής Συγκλήτου τού ΓΙαιεπι- 
στημίου, έκαμε προσωπικήν έκκλησιν εις τον Δ. Ρούσσον παρακαλέσας 
αυτόν νά άποπωηθή τον διορισμόν οΐκειοθελώς πράγμα πού ήρνήθη νά 
πράξη, διορισθείς όριστικώς άργότερον. Τής εναντίον του πολεμικής έ- 
πρωτοστάτει τότε ό κ. Ν. Γιώρκα, πρωτοπόρος τής εθνικιστικής κινή- 
σεως με δλην τήν δύναμιν καί τό σφρίγος τοϋ άκαταμαχήτου του ρητο
ρικού καί συγγραφικού ταλάντου. Τούτο ουδέποτε τού τό συνεχώρησεν ό 
Δημ. Ροϋσσος, παρά τήν μεγάλην εκτίμησιν πού δεν έπαυσεν άργότερον 
νά τφ έκδηλώνη. Ή ακαμψία αυτή τοϋ χαρακτήρος τοϋ Ρούσσου υπήρξε 
δυστυχώς ή αιτία τής διαρκούς διαστάσεως καί τής έλλείψεως κάθε σχέ- 
σεως με μίαν ογκώδη προσωπικότητα δπως ό κ. Ν. Γιώρκα, δστις πάντο
τε πολλαπλώς καί έμπράκτως τόσον φιλελληνισμόν έδειξε.

Τήν πανεπιστημιακήν του έ'δραν εκράτησεν ό Δ. Ροϋσσος μέχρι των 
παραμονών τού θανάτου του, οπότε κατόπιν του νέου νόμου είσήλθεν είς 
τό δριον τής ηλικίας. Καί τήν έκράτησε πολύ υψηλά με τό κύρος τής άπε- 
ράντου σοφίας του, τής άπαραμίλλου έμβριθείας καί είδικότητός του. 
Επέβαλε καί κατέστησε μάλλον καταφανή καί απαραίτητον τήν ανάγκην 
τής μελέτης τής ελληνικής γλώσσης, τής ελληνικής φιλολογίας καί τών 
ελληνικών πηγών διά τήν ρουμανικήν ιστορίαν, τήν ρουμανικήν λογοτεχ
νίαν, τήν ρουμανικήν γλώσσαν καί τέχνην. Καί ενώ κατ’ άρχάς ελάχιστοι 
ήσαν οι φοιτηταί του, άργότερον άνήρχοντο είς εκατοντάδας. At παραδό
σεις του δεν είχαν τήν σαφήνειαν τής ρητορικής ευγλωττίας, άλλ3 ήσαν 
πραγματικόν έπιστημονικόν έργαστήριον σκληράς εργασίας, σοβαράς μελέ
της, πειθαρχημένης καί εξονυχιστικής έρεύνης.

"Ολη ή νέα γενεά τών ιστορ.ικών καί φιλολόγων τής Ρουμανίας, εμ
μέσως ή αμέσως εινε μαθ.ηταί του καί εσφυρηλατήθησαν είς τό σχολείον 
τής επιστημονικής μεθόδου του καί τού άκρου σεβασμού προς τήν ίστορι-
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κήν λεπτομέρειαν. ’Από τής άπόψεως αυτής τό διδασκαλικόν του εργον 
υπήρξε πολύ περισσότερον καρποφόρον παρά τό συγγραφικόν.

’Έλεγε, ή ιστορία δεν είναι ποίησις. ούτε φιλολογία, άλλα αληθινή 
επιστήμη. Αυτό δέ είνε καί τό πνεύμα τοΰ έργου του. ’Έγραψε μονογρα
φίας, άλλα μέ ποιαν μαεστρίαν, μέ ποιαν αυθεντίαν!...

Παραθέτα) εδώ τους τίτλους των έργων του κατά την χρονολογικήν 
σειράν:

«Βυζαντινορουμανικαί μελέται», Βουκουρέστιον 1907, «Μελέται καί 
κριτικά!» Βουκουρέστιον 1910. «'Η Κριτική των κειμένων καί ή Τεχνο
τροπία των εκδόσεων» Βουκουρέστιον 1912. Μοναδικόν είς τό είδος του 
εργον, που πρέπει νά μεταφρασθή είς τήν ελληνικήν. «Ό Ελληνισμός έν 
Ρουμανίμ» Βουκουρέστιον 1912. ΙΙεριληπτική ιστορία τοΰ Ελληνικού πο
λιτισμού είς τάς παραδουνάβιους χώρας. «Μία επιστολή τοΰ Ευγενίου 
Βουλγάρεως», Βουκουρέστιον 1931. «Τό Χρονικόν τής Μολδαυίας» Βου. 
κουρέστιον 1934. «Μητροφάνης Γρηγοράς καί τό χρονικόν τής Βλαχίας» 
(17L4—1716) κλπ.

Ό Ροΰσσος ύπήρξεν εκ των ιδρυτών καί έμπνευστών τοΰ μεγάλου 
ίστορικοΰ περιοδικοΰ «Revista Istorica Romana». Πάντα τά έργα του 
εινε γραμμένα εις τήν Ρουμανικήν. ’ Αν καί εγνώριζεν άριστα τά αγγλικά, 
γερμανικά καί γαλλικά, δεν εγραψεν είς τάς γλώσσας αΰτάς.Είς τήν ελλη
νικήν εγραψε μίαν μελέτην «Εισαγωγή είς τήν φιλοσοφίαν τώνΓαζαίων»1 
Κωνσταντινοΰπολις 1891 πού άποτελεΐ μοναδικήν εργασίαν διά τήν φι
λοσοφίαν τών πρώτων μ. X. αιώνων, μνημονευομένην εις δλα τά κλασσι
κά συγγράματα τής ιστορίας τής φιλοσοφίας* μίαν μελέτην «περί τής πρώ
της ελληνικής έφημερίδος» πού έδημοσιεΰθη είς 'σειράν άρθρων είς τό 
«Ελεύθερον Βήμα» περί τό 1928 ή 1930 καί μίαν άλλην προ τοΰ θανάτου 
του είς τήν «Νέαν Εστίαν». Μετά τόν θάνατόν του εύρέθησαν πολλά χει
ρόγραφα, έτοιμα προς δημοσίευσιν καί πρόκειται νά δημοσιευθοΰν από 
τούς άνεψιούς του δεσποινίδα Άρ. Καμαριανοΰ καί Νεστ. Καμα-

1) Κατά τόν Krumbacher ('Ιστορία Βυζαντινής Λογοτεχνίος* μετάφράσις 
Γ. Σωτηριάδου, ιό.μ. Α' σελ. 167) ό τίτλος έχει ώς εξής «Τρεις Γαζαΐοι. Συμβολή 
εις τήν ιστορίαν τής φιλοσοφίας τών Γαζαιων, έν Λειψία 1893 σελ. 57». Άλλου 
πάλιν ό ίδιος (Αύτ. Σ 248) σημειοΐ δτι «Διά τής άνακαλύψιως τοΰ Δημ. Ρουσσου 
δτι έπϊ, τής πραγματείας τοΰ Προκοπίου κατά τού νεοπλατωνικού Πρόκλου, βα
σίζεται ή τοΰ Νικολάου Μεθώνης καχά Πρόκλου αντιρρητική, άποκαιεστάδη ολό
κληρον τό εργον τοΰ Προκοπίου, εΐ καί άδηλον μένει, μέχρι τίνος βαθμού ό Νι
κόλαός διεφύλαζε τήν αρχικήν εκείνου μορφήν. Στηριζόμενος επί τίνος σχολίου 
τοΰ Λουκιανού ό Ροΰσσος εικάζει, δτι ό Προκόπιος συνέγραψε καί άλλα ερμηνευ
τικά συγγράμματα». Δυστυχώς εις τάς εδώ βιβλιοθήκας δεν εύρέθη τό βιβλίον τοΰ 
αειμνήστου (Σ. Θ.)
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ριανύν, τούς οποίους άφήκε κληρονόμους τής πολυτιμότατης βιβλιοθήκης 
του καί τούς οποίους ευτυχώς έχει προπαρασκευάσει ώστε νά συνεχίσ-ουν 
τό έργον του. Τά χειρόγραφα αυτά . αποτελούν τμήματα του μεγάλου του 
έργου διά την ιστορίαν καί έπίδρασιν του ελληνικού πολιτισμού εις την 
Ρουμανίαν από τού 1453 μέχρι τοϋ 1821. Τό έργον αυτό διά τό οποίον 
είργάσθη επί 40 δλα έτη μέ την σπανίαν συστηματικότητα του, έπέπρωτο 
να μή ϊδη τό φως. Ή εξαιρετική επιστημονική ευσυνειδησία καί λεπτολο- 
γία του Δ. Ροΰσσου κατήντα νά εινε ένας αρνητικός παράγων πού τόν 
εμπόδιζε vu δώση τόν πλούτον των γνώσεων του. Εινε πραγματικά μέγα 
δυστύχημα διότι τό έργον αυτό τό άπεκόμισεν εις τόν τάφον. Είχε σνλ- 
λέξει άφάνταστον υλικόν, πλούτον πληροφοριών, είχε σταχυολογηση χιλιά
δας τόμων καί περιοδικών, καί αΐ σημειώσεις του μένουν σήμερον νεκραί 
διότι κανείς δεν ήμπορεί νά τάς χρησιμοποιήση, διότι μόνος αυτός είχε 
ζήση καί εξοικείωσή μέ τά πρόσωπα, τά πράγματα, τήν εποχήν εις τάς 
οποίας άναφέρονται τά δελτία καί αί σημειώσεις.

Ό Δ. Ρούσσος είχε γενικώς τήν φήμην άκοινωνήτου καί στρυφνού 
ανθρώπου, από εκείνους πού δεν τόν έγνώρισαν καί δεν ήμπορούσαν νά 
τόν πλησιάσουν. Έν τή πραγματικότητι δμως ήτο κοινωνικώτατος έντρυ- 
φών σάν κάθε γνήσιος 'Έλλην εις τό ήρεμο κουβεντολόγι, παίζοντας τό 
κομβολόγι του καί πίνων τόν βαρύν-γλυκύν. Εις τήν συναναστροφήν ήτο 
εξαιρετικά ευχάριστος, πνευματωδέστατος καί εϊρων μέχρι δηκτικότητος. 
Ουδέποτε έκαμνε επισκέψεις καί άπέφευγε τάς συγκεντρώσεις. Τό σπίτι 
του δμως ήτο τό εντευκτήριον μιας πλειάδος έκ τών κορυφαίων Ρουμά
νων διανοουμένων πού συνεκεντρώνοντο κάθε Τετάρτην εκεί καί συνε- 
ζήτουν επί διαφόρων ζητημάτων.

ΤΗτο ό πνευματικός όλων. Μάτην ήγόρασε ' τήν κατοικίαν του είς 
μίαν άπομεμακρυσμένην συνοικίαν τού Βουκουρεστίου διά νά έλαττώση 
τόν αριθμόν των επισκέψεων, οί πιστοί προσήρχοντο είς τόν πολύτιμον 
«γέροντα». Καί έδέχετο δλους, πλήν τών . . . κυριών. Έξαίρεσιν είς τόν 
γενικόν κανόνα αυτόν έκαμνε ή κυρία Έλίζα Ί. Βρατιάνου, ή οποία από 

• ετών πολλών τόν περιέβαλλε μέ τήν μεγαλυτέραν εκτίμησίν. ’Αλλά καί 
ποιος δεν τόν εξετίμα, έστω καί άν κάποτε, λόγψ τής αύστηρότητος, δεν 
τόν συνεπάθη ; *Ητο ό πραγματικός maitre καί καθηγητών καί φοιτη
τών, ή γνώμη τού οποίου είχε βαρύτητα μέγάλην...

Μανιώδης βιβλλιόφιλος κατήρτισε μοναδικήν είς τήν ’Ανατολήν βι
βλιοθήκην χιλιάδων τόμων, μέ σύστημα κςίί άρμόδιότηοα συνελεγμένων, 
πού περικλείει πραγματικούς θησαυρούς, σπανιωτάτας εκδόσεις, μοναδι
κά βιβλία, αρχέτυπα, συλλογήν χειρογράφων καί Ιστορικών εγγράφων, 
συλλογάς εφημερίδων καί περιοδικών κλπ. Παρηκολούθει άγρύπνως τήν 
διανοητικήν κίνησιν δλου τού κόσμου, έπλούτιζε διαρκώς τήν βιβλιοθήκην
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του μέ τάς τελευταίας εκδόσεις, έδέχετο σωρόν βιβλίων μέ αφιερώσεις 
συγγραφέων, είχε αλληλογραφίαν μέ βιβλιοπιόλας όλης τής Ευρώπης. Ό 
όγκος αυτός των γνώσεων καί πληροφοριών ασφαλώς τον έβάρυνε και 
τον άπησχόλει, φρονώ δέ ότι έν τελεί κατήντησεν αιχμάλωτός του καί 
δεν ήδύνατο νά τον δαμάση διά νά άσχοληθή μέ την συγγραφήν τοϋ έρ
γου του. Λιτοδίαιτος καί απλός έκαμνε πραγματικήν σπατάλην διά τά βι
βλία. ΤΗτο 5έ πολύ υπερήφανος διά την βιβλιοθήκην του.

Έδιάβαζε χωρίς υπερβολήν, 16—17 ώρας τό ήμερονύκτιον. Καί έ- 
διάβαζε βιβλία, περιοδικά, πληθώραν εφημερίδων, βιβλιοπωλικών κατα
λόγων, μέ άκόρεστον λαιμαργίαν, έβγαζε από τό καθένα αποκόμματα, 
σημειώσεις καί δελτία. Ή μόνη του άνάπαυσις ή το δ ωραίος καί μεγάλος 
κήπος του. ’ Ητο έξ ϊσου φιλανθής όσον καί βιβλιόφιλος καί έκαλλιέργει, 
μόνος του τά θαυμάσια άνθη, πράγμα διά τό οποίον είχε ολόκληρον... 
βιβλιογραφίαν.

'Ο Δ. Ροϋσσος ζών από 40 ετών εις την Ρουμανίαν καί φθάσας εις 
τό άνώτατον αξίωμα τοϋ καθηγητοϋ τοϋ πανεπιστημίου, δέν έπαυσε νά 
είναι έ'λλην μέ την πατριωτικήν πίστιν καί φλόγα τής περασμένης μεγά
λης γενεάς. Ήγάπα εξ ϊσου τάς δΰο πατρίδας του καί πάντοτε έτόνιζεν 
ότι ή αγάπη προς την μέν δέν αποκλείει την αγάπην προς την δέ, αλλά 
την συμπληρώνει. Ήσθάνετο βαθυτάτην άφοσίωσιν εις τον ρουμανικόν 
λαόν καί ήτο σαγηνευμένος από την πραότητα, την σΰνεσιν καί τάς άλ- 
λας άρετάς του. ’Αλλά ήγάπα εξ ϊσου καί την Ελλάδα, την έπεσκέπτετο 
μέχρίς εσχάτων συχνά, εύρίσκετο εις επικοινωνίαν μέ πλείστους έκ των 
λογιών καί λογογράφων μας καί δέν έπαυε νά προπαγανδίζη δι’ έαυτήν, 
εις τό πανεπιστήμιον καί τούς γνιυστούς του. ’Ετσι κατώρθωσε νά άλ- 
λάξη ριζικώς ώρισμένας προλήψεις καί νά συντέλεση εις την δημιουργίαν 
ενός θετικού φιλελληνισμού εις τάς τάξεις τών λογίων. Δέν έπαυε νά έπα- 
ναλαμβάνη καί νά γράφη, ότι ή ιστορική αλήθεια έχει διαστρεβλωθή καί 
ότι τό πέρασμα τοϋ ελληνικού πολιτισμού από τάς παραδουνάβιους ηγε
μονίας, από πάσης άπόψεως ήτο ευεργετικόν διά τον τόπον, ήτο φορευς 
νέου πνεύματος καί πολλών καλών εις τον ρουμανικόν λαόν. Την άπο- 
ψιν αυτήν φυσικά δέν ήτο δ πρώτος πού ύπεστήριξε.

Ό Δ. Ροϋσσος ήτο δ τύπος τοϋ σεμνού καί μετριόφρονος διδασκάλου, 
πού έπεθύμει νά μένη αφανής διά τούς πολλούς. ’Αριστοκράτης την σκε- 
ψιν, ήτο θανατικός εχθρός πάσης δημοσιότητσς γύρω από τό όνομα του, 
άρκούμενος εις τά βιβλία του καί την έκτίμησιν τών «έπαιόντων», κατα 
τήν πλατωνικήν έκφρασιν. Ουδέποτε συμμετέσχε επιστημονικού τίνος συ
νεδρίου, παρά τήν επιμονήν καί τάς ενοχλήσεις τών φίλων. Τά περιεφρο- 
νει καί έλεγεν ότι ή επιστήμη μέ τραπέζια εινε... έκδοτος επιστήμη· Καπό-
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τε οι συνάδ3λφοι καί μαθηταί του ήθέλησαν νά πανηγυρήσουν την είκο 
σαετηρίδα τής άναγορεύσεώς του ώς καθηγητοΰ τοΰ πανεπιστημίου, δι’ 
ενός τόμου αναμνηστικού δπως συνειθίζεται. ’Έκαμαν μίαν πραγμιατικήν 
συνωμοσίαν καί ήρχισαν συλλέγοντες υλικόν, δτε εξ απροσεξίας τοΰ ύφη- 
γητοΰ του, έμαθε τά τεκταινόμενα καί έξω φρένων εναντίον δλων, έμα. 
ταίωσε, άτυχώς τό έργαν. Δεν ώμίλησε ποτέ εις διάλεξιν ή συγκέντρωσιν 
παρά μίαν καί μόνην φοράν, δταν έπρόκειτο νά άνεγερθή τό σχολικόν 
κτίριον των ελληνικών εκπαιδευτηρίων.

Ή κηδεία του έ'γινεν απλή καί έπέριττος δπως ρητώς καί εγγράφως 
έζήτησε καί δπως ήτο καί ολόκληρος ή ζωή του. ΓΙαρέστη πλήθος καθη
γητών τοΰ πανεπιστημίου, μαθητών καί φίλο)ν, οι όποιοι με βαθΰτατον 
πόνον τον συνώδευσεν εις τον σεμνόν του τάφον. 'Η ρουμανική ακαδημία) 
ετέλεσε φιλολογικόν μνμμόσυνον εις μνήμην του, ό δε πρόεδρος αυτής καί 
παλαιός συμφοιτητής του εις την Λβιψίαν, διαπρεπής καθηγητής τής ψυ
χολογίας κ. Κ. Ραντουλέσκου-Μότρου, εις ένθερμον λόγον έξήρε τήν προ
σωπικότητα τρϋ έκλιπόντος έπιστήμονος, τήν σημασίαν τοΰ έργου του 
καί τήν συμβολήν του είς τήν επιστήμην τής χώρας.

Μετά τον θάνατον τοΰ Δ. Ροΰσσου εκλείπει ασφαλώς ή μάλλον έξέ- 
χουσα φυσιογνωμία τήν οποίαν κατά τά τελευταία εκατόν έτη ειχεν ό 
ελληνισμός τής Ρουμανίας. Εκλείπει ένας συνδετικός κρίκος μεταξύ τοΰ 
κόσμου τών διανοουμένων Ελλάδος καί Ρουμανίας καί μένει ένα κενόν 
δυσαναπλήρωτον. 'Ο Δημ. Ροΰσσος αποτελεί συνέχειαν τής σειράς τών 
μεγάλων Ελλήνων διδασκάλων τής πνευματικής μας άναγεννήσεως ενός 
Λάμπρου Φωτιάδου, ενός Νεοφύτου Δούκα, ενός Βενιαμίν Λεσβίου. "Οπως 
γράφει είς ώραΐον ά'ρθρον, δημοσιευθέν είς τήν εφημερίδα «Ρουμανίαν» 
ό μαθητής καί φίλος του Άλέξ. Νοσέττη, διακεκριμένος καθηγητής τοΰ 
πανεπιστημίου Βουκουρεστίου «είνε ό τελευταίος μεγάλος διδάσκαλος πού 
ή Ελλάς έστειλεν είς τήν Ρουμανίαν».

’Από «νιαπόκρισιν τοΰ κ. Κλ. Τσοΰρκα είς τό «ΈλεΰΌερον Βήμα* 20 κοί 
24 Νοεμβρίου 1938.
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'Ιστορικά άρισιουργήματα εις τάς άνασκαφάς τής Θράκης. Εις
τον προηγούμενον τόμον των «θρακικών» (Σ. 384) άνεψέραμεν περί 
των έν Βιζύη άνασκαφών. Αί άνασκαφαι με τήν έπικρατοΟσαν κα
λοκαιρίαν έσυνεχίζοντο μέχρι των άρχών 'Οκτωβρίου καί εις τά νό-' 
τια χωρία των Σαράντα Εκκλησιών ι ).

Έκ της έν Κωνσταντινουπόλει έκδιδομένης έφημερίδος «Δζουμ- 
χσυριέτ» τής 9 Σεπτεμβρίου 1938 παραλαμβάνομεν τά κατωτέρω δη
μοσιευόμενα μέ τήν άνω επιγραφήν.

Τά εύρεθέντα πολύτιμα α ντικείμενα  εΙ$ το άποκαλυφδέν 
δωμάτιον των ερειπίων χΐ\ς Βιζύιΐξ άπεδείχθη δτι 

άνήκουσιν είς τού$ Θράκαξ βασιλείς 
τοΰ πρώτου αιώνος

’Ε κ  τ ο ϋ  Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ  τ η ς  Τ ο υ ρ κ ι κ ή ς  Ι σ τ ο ρ ί α ς .  Ό
δόκτωρ Άρήφ Μουφήτ Μανσέλ δστις διευθύνει τάς άνασκαφάς τής 
περιφέρειας Θράκης μετέφερεν εις τό έν Κων]πόλει μουσεΐον τινά έκ 
των έκεΐ εύρεθέντων άντικειμένων. Τά άποτελέσματα των τελευταίων 
ήμερων των άνασκαφών τούτων ό δόκτωρ Μανσέλ εις τό Συμβού- 
λιον τής Τουρκικής ιστορίας άνέπτυξεν ώς άκολούθως.

Αί άνασκαφαι αί ένεργούμεναι εις τά χωρία τής Βιζύης άπό τής 
13 Αύγούστου 1938 καί έντεΟθεν άπέδωκαν σπουδαία άποτελέσματα· 
Εις άπόστασιν πέντε χιλιομέτρων προς νότον τής κωμοπόλεως Βι
ζύης, εις τήν άκραν χαράδρας όνομαζομένης «Άνά-δερέ» καί εις τό 
μέσον έρειπίων μήκους 55 μέτρων καί ύψους 9.50 μ. άνευρέθη μαυ- 
σωλεΐον μήκους 5 μ. καί πλάτους 3 μ., κατεσκευα^μένον άπό άσβε- 
στολίθους κανονικούς καλώς έπεξειργασμένους κεκαλυμμένον ύπό 
θόλου σχήματος κώνου. Τά στενά τοΟ μαυσωλείου κεΐνται άνατολι- 
κώς καί δυτικώς. Προς τό άνατολικόν μέρος ύπάρχει θύρα μέ πλαί- 
σιον έκ μαρμάρου. ’Έμπροσθεν δε τής θύρας εύρίσκεται μέγας μο
νόλιθος συνδεόμενος μετά του κτιρίου διά τριών σιδηρών καί ίσχυ·

1) ’Ίδε κ α ί ’άνταπόκρισιν έκ Κων]πόλεως είς «Ελεύθερον Βήμα» 21 ’Ο
κτωβρίου 1938.
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ρών συνδέσμων (κενέτ). Τό έσωτερικόν του μαυσωλείου ε ίνα ι' έπικε- 
χρισμένον διά γύψου καί κεκαλυμμένον διά σκαλιστών διακοσμή- 
σεων. Τό δάπεδον εΐναι άπό πλάκας, άπομίμησιν μαρμάρου. Ε π ’ 
αυτού καί επί έρυθράς βάσεως (ψόντου) ύπάρχει είδος λεπτού καί 
μακρου σειρητίου χρώματος πρασίνου με άπομιμήσεις φυτών τά 
όποια άφίνουν τήν έντύπωσιν τών σχεδίων του Λοτούς Πάλμετ ώς 
καί λεπτά σχέδ.α άγγείων. Τό άνω μέρος του θόλου ήτοι ή όροφή 
του μαυσωλείου περιέχει λευκά διακοσμήματα (ροζέτες) έπί βάσεως 
(φόντου) κυανής. Είναι φανερόν δτι θέλουν νά παραστήσουν τον ου
ρανόν μέ τ’ άστρα. Εντός του μαυσωλείου καί προς τήν άνατολικο- 
μεσημβρινήν γωνίαν ύπάρχει τάφος κατεσκευασμένος άπό μονόλιθον 
άσβεστώδη σκεπασμένος μέ λιθίνην πλάκα επικλινή κατά τάς δύο 
πλευράς. Ό τάφος έξωθεν εΐναι έπικεχρισμένος καί έστολισμένος 
ιδίως εις τό έμπροσθεν μέρος μέ διακοσμήσεις. Εις τό μέρος τούτο 
ύπάρχει θύρα καί δεξιά καί άριστερά ταύτης παρατηρούνται σχέδια 
φυτικά όμοιάζοντα τάς γιρλάνδας. Αί τοιχοχραφίαι αύταί ώς έκ 
τής άπλότητος καί ζωηρότητος αυτών ύπενθυμίζουν τοιχογραφίας 
τής εποχής τού Αύγούστου καί Ιδίως τής τρίτης περιόδου τών τοιχο
γραφιών τής Πομπηίας. ’Αλλά δέν δυνάμεθα νά ίσχυρισθώμεν δτι αί 
θρακικαί τοιχογραφίαι εΐναι ρωμαϊκαί. Διότι αύταί περιλαμβάνου- 
σιν ίδιον τόνον θρακικόν καί άπό τής άπόψεως ταύτης παρουσιά- 
ζουσιν ιδιαίτερον ενδιαφέρον. Εντός τού μαυσωλείου καί πέριξ 
τού τάφου εύρίσκονται πολύ σπουδαία έργα όρειχάλκινα καί πή
λινα. Εις τά δύο άκρα τού τάφου ύπάρχουσιν όρειχάλκινα κη
ροπήγια καί πλησίον αύτών διάφορα όρειχάλκινα άγγεΐα διαφό
ρου μεγέθους, άριστοτεχνικώτατα κατειργασμένα. ’Επίσης σώζον
ται κανδήλαι, μέ τά φυτίλιά των, άγκυραι καί σκεύη μέ έπιμήκεις 
λαβάς σχήματος τ α β ά ,  ένας φανός τής χειρός, ύάλινες καράφες, 
κούπες καί πιάτα κατεσκευασμένα άπό κίτρινον υελον εις διάφορα 
μεγέθη καί χρώματα. Κλειδί, κλειδωνιά καί τεμάχια όρειχάλκου πα
ρόμοια πρός τάς λαβίδας τών συρταρίων ώς καί πλήθος πίθων καί 
πήλινων άγγείων. Εΐναι άξιον παρατηρήσεως δτι -εις τό δυτικόν 
άκρον τού τάφου ύπάρχει μέγας πίθος πλήρης στάκτης. ’Εντός τού 
τάφου ό νεκρός εύρέθη ήμίκαυστος. Πρός τό μέρος τής κεφαλής του 
κειμένης πρός τό δυτικόν μέρος άνευρέθη. στέφανος κατεσκευασμένος 
άπό φυτικήν ούσίαν στολισμένην μέ φύλλα χρυσά. Τά χρυσά φύλλα 
καί τά έπιθέματα έκτείνονται κατά μήκος τού τάφου. Υποτίθεται δτι 
αύτά έστόλιζον ύφασμα σκεπάζον τήν στάκτην τού νεκροΰ.Είς τήν νο- 
τί.τν άκραν τού τάφου εύρέθη μακρόν ξίφος'τού όποιου ή θήκη σώζεται 
έν μέρεί.Είς μικράν άπόσΐασιν κεΐνται τέσσαρα έγχειρίδια (χαντζάρ).
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Είς τό μέσον εύρέθησαν δύο χρυσά δακτυλίδια μέ λίθους σκαλιστούς.
— Επίσης εύρέθησαν καί πέντε δοχεία άργυρά μέ πόδας καί λαβάς 

στολισμένα μέ άνάγλυφα. Τά δοχεία ταΰτα τόσον ώς έκ τού σχήμα
τος δσον καί έκ των έπ’ αυτών αναγλύφων στολισμάτων άξίζει νά 
συγκαταλεχθώσιν μεταξύ των άριστουργημάτων τής άρχαίας τέχνης. 
Είς τό άνατολικόν μέρος του τάφου, ήτοι προς τό μέρος των ποδών τού 
νεκρού εύρέθη (θώραξ) τεθωρακισμένος χιτών κατεσκευασμένος άπό 
όρείχαλκον καί σίδηρον καί τόξον έν σχήματι τεχνικωτάτης άνθρω- 
πίνης κεφαλής. Τό έμπροσθεν μέρος τού τόξου δπερ σύγκειται έξ

‘ Η Βιζΰη όπως ραίνεται άπό τό μέρος τοϋ παλαιοΰ φρουρίου.
Άπό τήν «Δζουμχουριέτ»

όλοκλήρου άπό άργυρον έχει σχήμα άνθρωπόμορφον. Πλησίον τού 
τόξου εύρέθη μέγας πίθος τού όποιου τό στόμιον είναι σκεπασμένον 
μέ ύφασμα. Τά πλούσια ταύτα χρυσά, άργυρα, χάλκινα καί ύάλινα 
αρχαιολογικά ευρήματα ώς έκ τής τεχνοτροπίας των εικάζεται δτι 
άνήκουν είς τον αιώνα Μ. S. I. Επειδή κατά τον αιώνα έκεΐνον υπήρ
χε Βασίλειον Ανατολικής Θράκης μέ πρωτεύουσαν τήν Βιζύην, συνά" 
γεται δτι ό πλούσιος αυτός τάφος θά άνήκεν είς Βασιλέα ή είς στρα
τηγόν προερχόμενον έκ βασιλικής οικογένειας. Ό τάφος ουτος ώς έκ 
τής άρχιτεκτονικής του, τών τοιχογραφιών καί τών έν αύτώ έργων μάς 
5ίδει ζωντανήν εικόνα τού θρακικού πολιτισμού κατά τον πρώτον 
αιώνα καί άποδεικνύει τον πλούτον, τήν δόξαν καί τό μεγαλεΐον τής 
πολιτικής ύποστάοεως τήν όποιαν είχον δημιουργήσει οί Θράκες. 
Είς απόστασή 25 μ. νοτιοδυτικώς τού πρώτου γενομένης άνασκαφής 
ΐ ; έιερόν μέρος είς βάθος τεσσάρων μέτρων καί είς έκτασιν 30 μέ
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τρων εύρέθησαν δύο συνεχόμενοι τάφοι σκεπασμένοι μέ πλίνθους 
είς σχήμα ψαροκοκκάλου, Εις τον ένα έξ αυτών δστις εύρίσκεται έξ 
άνατολών προς δυσμάς καί δστις φαίνεται δτι άνήκει είς γυναίκα 
εύρέθησαν ένας στέφανος μέ χρυσά φύλλα, μία άγκυρα καί διάφορα 
πήλινα καί ύάλινα δοχεία καί σκεύη.Ό νεκρός είναι έπίσης καμμένος. 
Είς τον δεύτερον τάφον δστις εΐνε μικρότερος του πρώτου εύρέθησαν 
έκτος τής στάκτης καί δύο πήλινα άγάλματα παριστάνοντα παιδία.

Έξ δλων τούτων συνάγεται δτι οι δύο ουτοι τάφοι άνήκουσιν 
είς μίαν γυναίκα καί είς έν παιδίον. Έπίσης πιθανολογείται βασί- 
μως δτι καί οί τάφοι αύτοί άνάγονται είς τήν ίδιαν εποχήν καί δτι 
ή τεθαμμένη θά ήτο συγγενής του βασιλέως ή τοϋ στρατηγού τού 
τεθαμμένου είς τό μεγάλον μαυσωλειον. Σήμερον είς άπόστα- 
σιν έξακοσίων μέτρων των δύο ώς άνω άνασκαφέντων χώρων άνα- 
σκάπτεται τρίτος χώρος. Αί έργασίαι προχωρούν ταχέως καί έλπίζε- 
ται δτι έντός ήμερών τινων θά έχωμεν άποτελέσματα. Μετά τήν άπο- 
περάτωσιν τών έργασιών τούτων ή Επιτροπή θ’ άρχίση έρεύνας έν
τός τής κωμοπόλεως Βιζύης, α'ίτινες θ’ άποτελέσουν τήν βάσιν τών 
περαιτέρω γενικωτέρων άνασκαφών. Ταύτοχρόνως θά γίνωσιν έρευ- 
ναι καί είς τά έρείπια τά εύρισκόμενα περί τό Κηρκλαρελί. [Σαράν
τα Έκκλησίαι],

Αί άνασκαφαί αυται θά διαρκέσουν μέχρι τέλους ’ Ιουλίου.
Θρακιώχικο τραγοϋδι. «Π ο ν τ ι α κ ά  τ ρ α γ ο ύ δ ι α .  'Η 'Ε λ 

λ η ν ι κ ή  ψ υ χ ή  τ ρ α γ ο υ δ η μ έ ν η  μέ  τ ο ν  ϊ δ ι ο  π α λ μ ό  
ά π ό τ ό ν  Ε υ ξ ε ι ν ο ν έ ω ς  τ ο ν  ' Έ β ρ ο ν » .  Είς τό «Φώς» 
τής Θεσσαλονίκης ’ ) ύπό τον άνωτέρω τίτλον καί τήν ύπογρα- 
φήν Ερευνητής άναφέρεται ένα λαϊκό τραγούδι τού Πόντου 
«πού μιλεΐ γιά τήν Άδριανούπολη, γιά ύπόθεση πού βρίσκου
με καί σε δμοιο, σχεδόν θρακιώτικο τραγούδι». Είς τάς σελ. 
266 καί 268 τού παρόντος τόμου καί είς τήν συλλογήν τών Δημοτι
κών τραγουδιών τής Κας Ελπινίκης Σταμούλη Σαραντή ύπ’ άρ. 435 
καί 436 δημοσιεύονται δύο τραγούδια τής αυτής ύποθέσεως. Κατω
τέρω άναδημοσ.ιεύωμεν έκ τού «Φωτός» τό Ποντιακόν τραγούδι.

’Από τήν Άδριανούπολι στήν πόλι νύφη ΐιάγει 
Εννιά μουλάρια φόρτωσε άσήμι καί .χρυσάφι 
κι’ άλλα έννιά έφόρτωσε χυτίν μαργαριτάρι 
κι’ άπ* τό άσήμι σείεται κι’ άπ’ τό χρυσάφι λάμπει 
κι’ άπ’ τό μαργαριτάρι της τήν κεφαλήν της κλίνει.

1) 24 ’Οκτωβρίου 1938.
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Ή σκύλα ή άντραδέλφισα στο παραθύρι στέκει
—Μάννα μ’ ή νύφε π’ έρχεται τό μόν τή τύχη κόφτει
—Ά ϊ σούς τσανή, άϊ σούς τρελλή, έγώ έκείνης κόφτω. 

Μάγειροι μαγειρέψατε λαγούδια καί περδίκες 
καί τά σταμιά στραγγίζατε νερό νά μή βρισκάτε 
καί τ’ άλαχτόρια σφάξατε νά μή λαλουν τή νύχτα.
Τή νύχτα τά μεσάνυχτα καί πριν νά ξημερώση, 
ξυπνά ή κυρόνυφος, λίγο νερό γυρεύει.

—’Άχ ! πεθερέ, κύρ πεθερέ, λίγο νερό νά πίνω, 
λίγο νερό λιποθυμώ, τώρα ψυχή μου βγαίνει.

—’Άχ ! νύφε μ’ έμέν τί λέσατο, πέστε τήν πεθερά σου
—Ά χ  ! πεθερά, κύρ πεθερά, λίγο νερό νά πίνω 

λίγο νερό λιποθυμώ, τώρα ψυχή μου βγαίνει.
— Νύφε μ’ εμέ τί λέσατο, πέστο στήν Κυραρήνε.
— "Αχ ! Κυραρήνε, μάτια μου, άχ ! Κυραρήνε φώς μου 

λίγο νερό λιποθυμώ, τώρα ψυχή μου βγαίνει.
—Νύφε μ’ έμέ τί λέσατο, πέστο τον Κωνσταντίνο.
—"Αχ ! Κωνσταντίνε, μάτια μου καί Κωνσταντίνε φώς μου 

λίγο νερό λιποθυμώ, τώρα ψυχή μου βγήκε.
'Άρπαξε τό μαστραπά καί στο πηγάδ’ τρέχει.
Τά ’φτά πηγάδια γύριζε λίγο νερό δέ βρήκε, 
ως δτου νά έγύριζε, ή νύφη έξεποικε.
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