Άρατε πύλας

Κυριακή των Βαΐων
Βάγια βάγια του Βαγιώ
τρώνη ψάρια τσι κουλιό
τσι την άλλη Τσυριατσή
του µαµά τσι του τσιτσί…
Οι χωριανοί γυρίζουν από την εκκλησιά µε καλοσύνη στην
καρδιά και βάγιας κλαδί στο χέρι. Προϋπάντησαν τον Χριστό και
ψάλανε µαζί µε τον παπά το « Ωσαννά …ευλογηµένος ο
ερχόµενος εν ονόµατι Κυρίου ».Η µια γειτόνισσα εύχεται στην
άλλη :
- Τσι τ’ χρόν’ , ω Τασώ !
- Τσι τ’ χρόν’ , µουρή ! Να χαίρησι τα µουρέλια σ’ !
Η µάννα γυρίζει βιαστικά στο σπίτι. Χτυπά µε το βαγιόκλαδο τα παιδιά
της στο κεφάλι κι εύχεται στο καθένα :
-Τσι τ’ χρόν’ , γιε µ’ ! Τσι τ’ χρόν’ , κόρη ’ µ’ !
Τα παιδιά φιλούν το χέρι της µάννας και ανταποδίνουν την ευχή :
- Τσι τ’ χρόν ’ , µάννα !
Η µάννα ανασκουµπώνεται να προλάβει τις δουλειές του σπιτιού:
Να πλύνει τα ψάρια, να καθαρίσει τον κολιό, να κόψει τη σαλάτα, που
πήρε γυρίζοντας από την εκκλησιά, από του Φωκιανού τον µπαχτσέ µαρούλι , ρόκα, κάρδαµο, µποράτζο, άνηθο ,όλα της γης τα µυρωδικά…να ρίξει γάλα στο γυαλί, να τηγανίσει τα ψάρια, να πεταχτεί και στην
πεθερά της, να της πάει ένα πιάτο φαΐ, µέρα που είναι σήµερα …
Οι άντρες τραβάνε για τα καφενεία Θα πιούνε τον καφέ τους, θα
παίξουν την πρέφα τους. Απόψε τέρµα τα χαρτιά .Στα καφενεία κρεµάνε
τον Φάντη για όλη τη Μεγαλοβδοµάδα. Απόψε στην εκκλησία βγάζουν
τον Νυµφίο:
Ιδού ο Νυµφίος έρχεται εν τω µέσω της νυκτός …

Μεγάλη ∆ευτέρα - Μεγάλη µαχαίρα

Τα σχολεία έκλεισαν . Τα παιδιά είναι όλη τη µέρα στο σπίτι και
πεινάνε συνέχεια. Η νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής τα έχει
ξελιγώσει. Τα στραγάλια και τ’ αµύγδαλα δεν µπορούν να τα χορτάσουν
πια. Βλέπουν τα τυριά που στραγγίζουν στο σανίδι, ολοστρόγγυλα και
κατακίτρινα, και τρέχουν τα σάλια τους. Όµως το µάτι της γιαγιάς είναι
άγρυπνο : Αλίµονο σ’ εκείνον, που θα τολµήσει ν’ αρτυστεί ! Θα πάει
πίσω µέρες τη Λαµπρή ! Και όλο το κρίµα δικό του …Ποιος να σηκώσει
µια τέτοια αµαρτία ; Παίρνουν το λοιπόν στο χέρι µια γωνιά ψωµί,
χώνουν στις τσέπες λίγα ξερά σύκα και παίρνουν δρόµο για τα χωράφια.
Θα βρούνε σβιρνιές και σπαράγγια. Θα φάνε τσάγαλα. Θα ψάξουν και
για καµιά περδικοφωλιά .Με όλα αυτά η νηστεία και η πείνα ξεχνιούνται
εύκολα.
Στην εκκλησιά απόψε ο παπάς θα πει την παραβολή για τις δέκα
παρθένες . Μη µείνουµε έξω του Νυµφώνος, αδελφοί…
Τον Νυµφώνα Σου βλέπω, Σωτήρ µου ,κεκοσµηµένον…
Λάµπρυνόν µου την στολήν της ψυχής ,Φωτοδότα,
και σώσον µε …

Μεγάλη Τρίτη – Ο Χριστός εκρύβη
Βαριόσχολο απόψε. Στην εκκλησιά θα ψάλουν το τροπάριο
έγραψε η Κασσιανή για την αµαρτωλή γυναίκα :

που

Κύριε, η εν πολλαίς αµαρτίαις περιπεσούσα γυνή …
Τα παιδιά θ’ ακούσουν στο σπίτι από τους γονείς τους ,για µια φορά
ακόµη , την ιστορία της Κασσιανής : Το βασιλόπουλο του Βυζαντίου, ο
Θεόφιλος, ξεχώρισε ανάµεσα σ’ όλες τις αρχοντοπούλες της Χώρας , για
σύζυγό του και βασίλισσα , την οµορφότερη απ’ όλες , την Κασσιανή.
Θέλοντας όµως να δει αν είναι τόσο έξυπνη, όσο και όµορφη , τής είπε
εκείνη την περίφηµη κουβέντα
« … ως άρα εκ γυναικός ερρύη τα φαύλα…»
( από τη γυναίκα, λοιπόν, προήλθαν όλα τα δεινά …),
εννοώντας την Εύα µε το προπατορικό αµάρτηµα .Η Κασσιανή,
χωρίς καθόλου να διστάσει, απάντησε θαρρετά στο βασιλόπουλο
πως και
« εκ γυναικός ερρύη τα κρείττω »,

(από τη γυναίκα προήλθαν όλα τα καλά ),
εννοώντας την Παναγία, που µε τη γέννηση του Χριστού λύτρωσε τον
κόσµο από την αµαρτία. Ο Θεόφιλος ,που είχε τη γνώµη πως η γυναίκα
δεν πρέπει να είναι πιο έξυπνη από τον άντρα, θεώρησε την απάντηση
της Κασσιανής προσβολή στο πρόσωπό του κι αντί γι’ αυτήν διάλεξε για
σύζυγό του και βασίλισσα τη Θεοδώρα. Η Κασσιανή κλείστηκε καλόγρια
σε µοναστήρι κι ο Θεόφιλος , µετανιωµένος κι ερωτευµένος , έψαχνε σ’
όλη τη ζωή του να τη βρει …

Μεγάλη Τετάρτη – Ο Χριστός εχάθη
Ο Χριστός βρίσκεται στο σπίτι του τελώνη, του Σίµωνα του λεπρού.
Το έµαθε η αµαρτωλή γυναίκα, η πόρνη η βυθισµένη στην αµαρτία, πήρε
ένα πολύτιµο µύρο, ήλθε ,γονάτισε στα πόδια Του, τα ράντισε µε το µύρο
και µε τα δάκρυά της ,τα σκούπισε µε τα µαλλιά της και Τον
παρακαλούσε ;
«µη µε την Σην δούλην παρίδεις, ο αµέτρητον έχων το έλεος… »
Μεγάλη Τετάρτη. Της αλειψάσης τον Κύριον µύρω. Ο παπάς κάνει
το απόγευµα ευχέλαιο .Για ίαση των ασθενειών και συγχώρηση των
αµαρτιών
Αναβρασµός στον παιδόκοσµο του χωριού. Αύριο µεταλαβαίνουν και
πρέπει απόψε να φιλήσουν χέρια. Πρώτα -πρώτα του νονού και της
νονάς, ύστερα των θείων, των θειάδων, του παππού ,της γιαγιάς…
Και αύριο πρωί - πρωί της µάννας, του πατέρα και του δασκάλου ,
στην εκκλησιά. Κι ας είναι τόσο αυστηρός κι ας δέρνει καµιά
φορά…για να γίνουµε άνθρωποι το κάνει…Ευκαιρία µε το φίληµα των
χεριών να µαζέψουν δεκάρες, πενηνταράκια, δραχµούλες , κάπου κάπου και κανένα δίφραγκο ή και τάλιρο ακόµα. Και είναι τόσοι οι
πειρασµοί που περιµένουν …Πιστολάκια για φελούς, τρακατρούκες,
χαλβάς ,στολισµένος µε πολύχρωµα ζαχαρωτά …

Μεγάλη Πέµπτη – Ο Χριστός ευρέθη
Μέρα γεµάτη ασχολίες Το σφάξιµο του αρνιού, το ψήσιµο των
κουλουριών και των τσουρεκιών στον φούρνο του σπιτιού, το βάψιµο
των αβγών. Βάψιµο και πλούµισµα ,που γίνεται µε φυλλαράκια από
φυτά και µε αγριολούλουδα : Βάζεις το φυλλαράκι πάνω στο αβγό ,το
δένεις σφιχτά µε µια πολύ λεπτή κάλτσα και βάζεις το αβγό στην µπογιά

για βάψιµο. Το σχήµα από το φυλλαράκι αποτυπώνεται στο αβγό. Οι
κοπέλες µάλιστα, που θα στείλουν αβγά σε µεταξωτό µαντίλι στον
αγαπηµένο τους, πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα το πλούµισµα . Το
µαντίλι πρέπει να επιστραφεί γεµάτο µε χαλβά, ίσως και µε κάποιο άλλο
µικρό δωράκι, ένα δαχτυλίδι, ένα βραχιόλι, σηµάδι πως τα αβγά και τα
αισθήµατα εκείνης που τα έστειλε είναι καλοδεχούµενα και αµοιβαία.
Γιατί πού να κρυφτείς ύστερα, σα µαθευτεί πως το µαντίλι γύρισε πίσω
γεµάτο κριθάρι « να φάνε οι κότες ,να κάνουν κι άλλα…» ή πως δεν
έγιναν δεκτά , « ε τα κράτ’ σει…» .Στο πανηγύρι της Λαµπροτρίτης θα
βουΐξει όλο το χωριό…
Τα παιδιά από πόρτα σε πόρτα τραγουδούν το « ρουµάνι » και ζητούν
από τη νοικοκυρά να τους δώσει αβγά και άλλα φιλοδωρήµατα :
« Ω καλή νοικοκυρά ,
σήκου δώσ’ µας πέντ’ αβγά,
πέντ’ αβγά σαρακουστνά …»
Και το βράδυ τα δώδεκα Ευαγγέλια …Η Σταύρωση…
Σήµερον κρεµάται επί ξύλου ο εν ύδασιν την γην κρεµάσας…

Μεγάλη Παρασκευή – Ο Χριστός στο καρφί
Στα σπίτια λένε το τραγούδι της Παναγιάς:
…………………………………………………..
- Σταυρέ µου,γύρη χαµηλά, γύρη για να ση φτάσου,
να ση φιλώ,ω Γιόκα µου,όσου να ση χουρτάσου …
- Άντη ,Μαννούλα µ’ στου καλό τσι διάφουρου δεν έχεις…
Βάλη κρασί στουν µαστραµπά τσι αφράτου παξιµάδι
τσι κάτση να µη καρτηρείς του Σάββατου του βράδυ.
Όταν σηµαίνουν γοι ακκλησιές τσι ψέλνουν οι παπάδης,
Τότης τσι συ,Μαννούλα µου,να ’χεις χαρές µηγάλης…
Γι’ αυτό σήµερα σ’ όλα τα σπίτια κάνουν « κουσιάφ ».Βράζουν σταφίδες
σε µπόλικο νερό, µαζί µε φλούδες από πορτοκάλι, κανέλα και άλλα
µυρωδικά. Να δώσει η µια γειτόνισσα στην άλλη, παρηγοριά για την
Παναγιά ,που θρηνεί σήµερα τον Μονογενή της.
Οι κοπέλες µαζεύουν βιολέτες για τον Επιτάφιο. Οι ψάλτες
ετοιµάζονται για τα εγκώµια. Η καµπάνα βάφει µαύρο τον αγέρα. Στις
πόρτες καίνε τα θυµιατά το µοσχολίβανο, που έφτιαξε η µάννα µε τα
χέρια της από τριαντάφυλλα.

Ω γλυκύ µου ΄Εαρ, γλυκύτατον µου τέκνον, πού έδυ σου το κάλλος ;

Μεγάλο Σάββατο – Ο Χριστός στον θάνατο
Βράζει το αρνί στον τζεντζερέ για τον τσορβά. Το κουβάνι
παραγεµισµένο ψήνεται στον φούρνο για το τραπέζι της Ανάστασης. Το
τέστο είναι καλά σφραγισµένο µε ζύµη από πίτουρο, για να µην ξεφύγει
ίχνος µυρωδιάς.
Μεσάνυχτα. Η καµπάνα καλεί τους χωριανούς στην Πανήγυρη των
Πανηγύρεων και η γειτόνισσα την υπναρού γειτόνισσά της :
- Μουρή Αφρουδή !... Σήκου,µουρή … Θα ν’ αναστήσιν !...
Στην τσέπη τα κόκκινα αβγά για το « σκουντρούλ’σµα », τα σπίρτα για
«τ’ αναστ’µένου του φως » ,κάπου - κάπου και καµιά αυτοσχέδια
κροτίδα, κούφιο παλιό κλειδί ,γεµισµένο µε µπαρούτι και θειάφι, που
κάνει τροµερό κρότο, σαν το χτυπήσεις µε τέχνη στον τοίχο.
« Άφραστον θαύµα» απόψε. Λιποθύµησαν τα χαµοµήλια στην αυλή της
εκκλησιάς. Στέλνει την µυρωµένη αύρα του ο κάµπος από χαµηλά.
Γλύκαναν οι καρδιές, µόρφηναν λες τα σκαµµένα απ’ τη βιοπάλη
πρόσωπα των χωριανών.
« ∆εύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός…»
Στάθηκε ακίνητη η πούλια στην κορυφή του Άγιου –Λια. Κόπηκε στη
µέση το τραγούδι του αηδονιού. Καινούργια φαντάζουν απόψε τα ράσα
του ασπροµάλλη παπά. Και ο σακατεµένος από το έλκος γερο-ψάλτης
βρήκε όλο το κουράγιο της νιότης του και ψέλνει σαν εικοσάχρονο
παλικάρι.
Καµαρώνει σφιγµένος στο γαµπριάτικο κουστούµι του ο Γιάγκος –τού
στένεψε δα τόσο ύστερα από τόσες Λαµπράδες - ,που τον αξίωσε φέτος
ο Θεός ν’ αγοράσει την Ανάσταση και µάλιστα πιο ακριβά από κάθε
άλλη χρονιά. Ήταν και τάµα της γυναίκας του ν’ αγοράσουν την
Ανάσταση, να τους βοηθήσει ο Χριστός να κάνουν παιδί.
Σπιθίζουν οι ψυχές – αναµµένα κεριά - στην αυλή. Η µεσιανή πόρτα
της εκκλησιάς αµπαρώνεται µε διπλές αµπάρες από µέσα. Στυλώνει το
κορµί του ο γερο- ψάλτης να την κρατήσει κλειστή και απαραβίαστη.
Είναι αυτός απόψε του Άδη ο πυλωρός.
Αγριεύει η φωνή του παπά απέξω:
- « Άρατε πύλας και εισελεύσεται ο βασιλεύς της ∆όξης ..»

Σαρκάζει από µέσα ο Άδης, που νοµίζουν ότι µπορούν να παραβιάσουν
τις πύλες του. ∆ε γνωρίζει αυτός νικητή άλλον πέρα από τον Θάνατο .
- « Τις εστίν ο βασιλεύς της ∆όξης ; »
ωρύεται από µέσα τού Άδη ο πυλωρός.
Με κοµµένη την ανάσα οι χωριανοί στέκονται µάρτυρες βουβοί στην
πάλη τούτη της Ζωής και του Θανάτου. Ποιος θα νικήσει ;
« Άρατε πύλας και εισελεύσεται ο Βασιλεύς της ∆όξης …»
ακούγεται για τρίτη φορά ανταριασµένη η φωνή του παπά. Και είναι
βροντή κεραυνού η φωνή τούτη και είναι ροµφαία Αρχάγγελου το
κοκαλιάρικο τούτο υψωµένο χέρι που κάνει τις πύλες του Θανάτου ν’
ανοίξουν διάπλατα. Ο Αναστάς Χριστός, ο Βασιλεύς της ∆όξης,
εισέρχεται θριαµβευτικά στον ναό :
« Χριστός ανέστη εκ νεκρών
θανάτω θάνατον πατήσας…»
Συνεπαρµένοι από χαρά οι χωριανοί Τον ακολουθούν. Ναι, ο Χριστός
επάτησε τον
Θάνατο. Το είδαν, το έζησαν, ήταν παρόντες. Ο
χαρµόσυνος αναστάσιµος ύµνος πνίγεται µέσα στις ευχές ,τα χαρούµενα
ξεφωνητά, τους πυροβολισµούς , το λάληµα της καµπάνας.
« Την Ανάστασίν Σου, Χριστέ Σωτήρ,
Άγγελοι υµνούσιν εν ουρανοίς …»
Την Ανάστασίν Σου, Χριστέ Σωτήρ, υµνούσαµε και νιώθαµε στα
κατάβαθα της ψυχής µας. Μα τώρα οι πύλες της καρδιάς µας
σφραγίστηκαν και τις φυλάνε- του Άδη οι πυλωροί – το άγχος, η αγωνία
για το αύριο, ο ξεπατρισµός. Λαχταρούν ν’ ακούσουν και πάλι εκείνο το
« άρατε πύλας ».Ποιος θα το πει ; Ποιος θα τις ανοίξει ;
Καλή Ανάσταση, συγχωριανοί !Όποιοι κι αν είστε, όπου κι αν είστε.
Πέστε «Χριστός Ανέστη ! » , εχθροί και φίλοι !
« Άρατε πύλας και εισελεύσεται ο βασιλεύς της ∆όξης

Τ’ς Παναγιάς του τραγούδ’
Ήρτ’ η Μηγάλ’ Σαρακουστή τσι γοι αγιασµένης µέρης,
που λένη τ’ Άγιους ου Θηός…
Καλό ’νι τ’ Άγιους ου Θηός, καλό ’νι τσι ας του πούµη.
Όποιους του λέγει σώζητι τσι όποιους τ’ ακού αγιάζει
τσι όποιους του καλαφουγκραστεί, παράδεισου θα λάβει,
παράδεισου τσι λειτουργιά µές σ’άγιου µουναστήρι…
Η Παναγιά καθότανη µόνη τσι µουναχή της,
την προυσηυχή της έκανη για τουν Μουνουγηνή της.
Ακού βρουντές ,ακού αστραπές τσι ταραχές µηγάλης,
µπρουβαίνει στου παράθυρου να δει στη γειτουνιά της.
Βλέπει τουν ουρανό θαµπό τσι τ’ άστρα βουρκουµένα
τσι του φηγγάρι του λαµπρό στου αίµα βουτηµένα.
Βλέπει ζηρβά, βλέπει δηξιά, βλέπει τουν Άγιου Γιάννη,
βλέπει τουν Γιάννη να ΄ρχητι δαρµένους τσι κλιαµένους,
βαστά τσι στου χηράκι του µαντήλι µατουµένου…
- Τι έχεις ,Γιάννη µ’ , τσι έρχησι δαρµένους τσι κλιαµένους,
Βαστάς τσι στου χηράκι σου µαντήλι µατουµένου ;
- ∆εν έχου στόµα να στου πω, χείλη να σου µιλήσου
µήτ’ η καρδιά µου του βαστά να σου του µουλουγήσου…
- Πες µου του, Γιάννη, πες µου του, µην πέσου τσι ανηλιώσου…
- Του ∆άσκαλού µου πιάσανη οι άνουµοι Ουβραίοι,
οι άνουµοι τσι τα στσυλιά, οι τρισκαταραµένοι !
Σαν κλέφτη τουν ηπιάσανη τσι σαν φουνιά τουν πάνη
τσι σαν τουν άνουµου ληστή έδγητς (1) τουν τυραννάνη …
Η Παναγιά σαν τ’άκουση, έπηση κι ελιγώθη (2) .
Τρίγια σταµνιά τη ρίχνουνε, τρίγια κανάτια µόσχου (3)
τσι τέσσηρα ρουδόσταµα (4) µέχρι να συνεφέρει (5).
Τσι πάνου που συνέφηρη ,τούτουν τουν λόγου λέγει :
- Φουνάξ’τη τ’ Μάρθα τσι τ’ Μαριά (6),φουνάξ’τη τ’ν Αλισάφα (7),
του Λάζαρου τις αδηρφές τσι του Προδρόµου τ’ µάννα,
να πάµη να Τουν έβρουµη προτού να Τουν σταυρώσουν,
προτού Τουν βάλην στα καρφιά τσι Τουνη θανατώσουν !
Παίρνουν τη στράτα του στρατί, στρατί του µουνουπάτι
τσι του στρατί τις έβγαλη µπρος ση ζηυγά χουράφι.
- Ώρα καλή σου ,βρε ζηυγά, τσι συ τσι τα πιδιά σου !
Μην είδης τον Υγιόκα µου τσι τουν Μουνουγηνή µου ;

- Τώρα Τουν ηπηρνούσανη οι άνουµοι Ουβραίοι,
οι άνουµοι τσι τα στσυλιά (8),οι τρισκαταραµένοι…
Σαν κλέφτη τουν ησιέρνανη τσι σα φουνιά τουν πάνη
τσι σαν τουν άγριγιου ληστή έδγητς τουν τυραννάνη …
Η Παναγιά σαν τα’ άκουση, έπηση κι ελιγώθη …
Τρίγια σταµνιά τη ρίχνουνη , τρίγια κανάτια µόσχου
τσι τέσσηρα ρουδόσταµα µέχρι να συνεφέρει.
Τσι πάνου που συνέφερη, τούτουν τουν λόγου λέγει :
- Ζηυγά µ’,του στάρι που ’σπειρες να βγει µαργαριτάρι
Τσι ακόµα τσι τα στσύβαλα (9) να γίνην άσπρου στάρι !
Παίρνουν τη στράτα του στρατί, στρατί του µουνουπάτι
τσι του στρατί τις έβγαλη µπρουστά σ’έναν τσιουµπάνη.
- Ώρα καλή σου,βρε τσιουµπάν’ , τσι συ τσι τα πιδιά σου !
Πάτσι (10) είδης τουν Υγιόκα µου τσι τουν Μουνουγηνή µου ;
- Βλέπεις εκείνου του βουνό, του καταραχνιασµένου,
που ’ χει και στη ραχούλα του δηντρί ξηριζουµένου ;
έιτσει (11)έχουνη τουν Γιόκα σου τσι τουν Μουνουγηνή σου !
Σαν πεύκου τουν κλαδεύγουνη, σαν δρυ τουν πηληκάνη
Τσι τ’ απουπηληκούδια του πα στη φουτιά τα πάνη …
Η Παναγιά σαν τ’ άκουση, έπηση κι ελιγώθη.
Τρίγια σταµνιά τη ρίχνουνη, τρίγια κανάτια µόσχου
τσι τέσσηρα ρουδόσταµα µέχρι να συνεφέρει.
Τσι πάνου που συνέφηρη, τούτου τουν λόγου λέγει :
- Άντη, τσιουµπάνη µ’ , στου καλό τσι στην καλή την ώρα !
Του ένα χίλια να γηνή , τα δύο δυο χιλιάδης
τσι τ ’ άλλα τ ’ απουδέλοιπα (12) να γίνουν µιλιουνιάδης (13) !
Παίρνουν τη στράτα του στρατί ,στρατί του µουνουπάτι
τσι του στρατί τις έβγαλη µπρος στου χαλκιά (14) την πόρτα.
- Ώρα καλή σου, µάστουρη , τσι συ τσι τα πιδιά σου !
Τι ’ νι που µαστουρεύγητι, τι ’ νι που πουληµάτι ;
- Καρφιά µου παραγείλανη οι φίλοι µου Ουβραίοι.
Μου παραγγείλαν τέσσηρα, µα ’γω τους κάνου πέντη .
Τα δυο στα δυο τα πόδια του, τα δυο στα δυο του χέρια
τσι τ ’ άλλου του φαρµατσηρό µες στα καρατζηγέρια (15).
Η Παναγιά σαν τ ’ άκουση, έπηση κι ελιγώθη.
Τρίγια σταµνιά τη ρίχνουνη, τρίγια κανατια µόσκου
τσι τέσσηρα ρουδόσταµα ώσπου να συνεφέρει.
Τσι πάνου που συνέφηρη, τούτουν τουν λόγου λέγει :
- Άντη τσι συ ,βρε ατζίγγανη,τσι συ τσι η γηνιά σου !
Ψουµί ζηστό να µην του φας,παρά µην απουτάξεις ,
π’κάµ’σου (16) στην τραχηλίτσα (17) σου άλλου να µην αλλάξεις !

Πουτές χουριό να µη σταθείς,πουτές αχλιά µην κάψεις(18),
πουτε στου ψουµουσάνιδου ψουµί µην απουτάξεις!
Παίρνουν τη στράτα του στρατί, στρατί του µουνουπάτι
τσι του στρατί τις έβγαλη µπρος στου ληστή την πόρτα.
Βρίσκουν την πόρτα σφαλιστή τσι τα κλειδιά παρµένα
τσι τα διπλουπαράθυρα σφιχτά µανταλουµένα.
- Άνοιξη πόρτα του ληστή τσι πόρτα του Πιλάτου !
Τσι η πόρτα απού τουν φόβου της γυρίζει άνου κάτου !
Βλέπει ζηρβά, βλέπει δηξιά , κανέναν δε γνωρίζει,
βλέπει και δεξιότερα, βλέπει τον ΄Αγιο Γιάννη .
- Άγιε µου Γιάννη Πρόδροµε και βαφτιστή του Γιου µου (19),
µην είδης τουν Υγιόκα µου τσι τουν Μουνουγηνή µου ;
- ∆εν έχου στόµα να στου πω, χείλη να σου µιλήσου,
∆εν έχου κρινουδάχτυλα ν’ απλώσου να στουν δείξου…
Βλέπεις εκείνον τον γυµνό και τον αναµαλλιάρη,
όπου φορεί στην κεφαλή αγκάθινο στεφάνι ;
Αυτός είνι ου Γιόκας σου τσι µένα ου ∆άσκαλούς µου !
Πήρανη τ’ άγιου στέφανου τσι βάλαν αγκαθένιου,
πήρανη τ’ άγιου ζώναρου(20) τσι βάλαν λυγαρένιου (21)…
- Πού ’νι γκρηµνός να γκρηµνιστώ, φουτιά να πέσου απάνου,
πού είνι λίµνη να πνιγώ, θάνατους να πηθάνου ;
- Μάννα µ’ , σα γκρηµνιστείς ησύ, γκρηµνιέτι η κόσµους ούλους!
Γκρηµνιώντιν µάννης για πιδιά τσι τα πιδιά για µάννης,
γκρηµνιώντιν τσι οι καλόπαντρης (22)για τους καλούς τους άντρες…
- Σταυρέ µου, γύρη χαµηλά ,γύρη για να ση φτάσου,
να ση φιλώ, ω Γιόκα µου, µέχρι να ση χουρτάσου …
- Άντη, Μαννούλα µ’, στου καλό τσι στην καλή την ώρα
Τσι η στράτα σου να στουλιστεί γαρούφαλα τσι ρόδα !
Στρώση τραπέζια θλιβηρά, βάλη πισκίρια (23) µαύρα,
τσι κάνει µια παρηγουριά να έβρ’ η κόσµους ούλους
τσι βάλη τσι στα χείλη σου για σουτηριά του Κόσµου…
- Ποιος είδη Γιο εις του Σταυρό τσι Μάννα στου τραπέζι;
- Άντη, Μαννούλα µ’ , στου καλό τσι διάφουρου (24) δεν έχεις…
Βάλη κρασί στουν µαστραπά τσι αφράτου παξιµάδι
Τσι κάτση να µη καρτηρείς του Σάββατου του βράδυ.
Όταν σηµαίνουν γοι ακκλησιές τσι ψέλνουν γοι παπάδης,
τότης τσι συ, Μαννούλα µου, να ’χεις χαρές µηγάλης…
( αφήγηση Σοφία Αλβανού, µητέρα µου.
+ 1988,86 χρονών.
Εις µνηµόσυνόν της)

Γλωσσάρι
1. έδγητς : επίρ., έτσι
2. ελιγώθη :λιποθύµησε
3. η µόσχους: κολόνια ,άρωµα
4. του ρουδόσταµα : απόσταγµα τριαντάφυλλων, ανθόνερο
5. µέχρι να συνεφέρει : µέχρι να συνέλθει
6. Μάρθα και Μαρία : αδελφές του Λαζάρου
7. Αλισαφ’: Ελισάβετ, η µητέρα του Προδρόµου
8. τα στσυλιά :τα σκυλιά. Χαρακτηρισµός των Εβραίων
9. τα στσύβαλα : τα σκύβαλα, τα αποκοσκινίδια
10. πάτσι :µήπως και …
11. έιτσει : επίρ. εκεί
12. τ’ απουδέλοιπα: τα υπόλοιπα
13. οι µιλιουνιάδης : µιλιούνια, εκατοµµύρια
14. η χαλκιάς : ο σιδηρουργός, ο γύφτος
15. τα καρατζηγέρια : τα σωθικά, το µαύρο συκώτι
16. του π’κά’µσου : το πουκάµισο
17. η τραχηλίτσα : ο τράχηλος, ο λαιµός
18. …αχλιά µην κάψεις : να φεύγεις, προτού ακόµα καούν τα ξύλα και γίνουν
στάχτη .
19. Άγιε µου Γιάννη ,Πρόδροµε …:Πρόκειται για αναχρονισµό ή σύγχυση .Στη
σταύρωση του Χριστού ο Ιωάννης ο Πρόδροµος δε ζούσε. Πρόκειται για τον
αγαπηµένο µαθητή του Χριστού, τον Ιωάννη τον Θεολόγο.
20. το ζώναρο : το ζουνάρι, η ζώνη
21. λυγαρένιο : από κλαδί λυγαριάς
22. οι καλόπαντρες : οι καλοπαντρεµένες
23. τα πισκίρια : πετσέτες προσώπου
24. το διάφορο : η διαφορά, το κέρδος. ∆εν έχεις να κερδίσεις τίποτα, δεν
πρόκειται να αλλάξει τίποτα από ό, τι είναι να γίνει.

