ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΠΟΥ ΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ
ΚΑΤΆ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
A

Α µη φτάξ τσι του σώιγς
Α συ ζγάψου µια µεσ' µουρ' α µη γυρέψ' άλλ'
Αδιά δεν είχε και τσαγκαρι' µάθηνι
Ακόµα δεν τουν είδαµε Γιανν' του βαφτίσαµε
Άλλα τα µάτια τ' λαγού τσ' άλλα τσ' κουκβάγιας
Αλλού παντρεύεται η νύφ' αλλού βαρούν τα νταούλια
Αλιντισ' αλλάχ καχπέ κερατά
Άµα ασπρίς η κόρακας τσι γιν' η γλάρους µαύρους τότις....
Άµα µι δεις να µι γράψ'!!!
Α µι φτάκς τσι του σώ'ις!!!
Άµα κλάναν' οι γαδάρ' τσ' παράδες...
Άµα βαστάει η κόλους σου έλα...!!!
Άµα πιάσου ένα ραβδί θα σι κάνου µαύρου στου ξύλου!!!
Άµα πιάσου ένα ραβδί θα κάνου του κόλους µαύρου....
Άν είσι παπάς µε την αράδα σου θα πας
Άναγια µ' κόρη µ'
Άντι πάνι διαβόλ' του κόλου
Άντι πάνι στ' ανάθεµα
Άντι συ τσι δε θέλου πολύ κούρτ'σµα
Άντρα θέλου, τώρα τουν θέλου
Απ'έξω απ' του χουρό πολλά τραγούδια λέν'
Απ' του στόµα σ' τσι στ' Θειού τ'αυτί
Απέδιου πέρα
Απέφτου
Απ' τη µνια µπαίνουν τσ' στ' ν'αλλ' βγαίνουν
Αράµ τσερτς, άραµ τσι δεν ερτς
Αρναγούτκου τσιφάλ'
Άρπα τουν έναν χτύπα τουν άλλου
Ας µ' έλειπι του βύσνου
Ασι ζγάψου µια στου κόλους α δεις
Ασι ζγάψου µια ε θα γυρέψ' άλλ'
Άστα κάτου τσι πιασ' τ'αφτιάς
Αφήτσι τ'ψλή τσι πιάσι τ'χουντρή
Βγάτι πιθαµέν να µπούµε µεις οι ζουντανοί
Β
Βερικιάτ βιρσίν...
Βολ'-βολ' γύντσι
Βουργάκου τσιφάλ'
Βρήκαµι δ'λειά π' δεν έχουµι
Βρίστ' τσι τα κάν'

Γ
Γαδάρ λαλείς πουρδές ακούς
Γαδουρίσια υπουµουνή θέλ΄ νάχεις
Γαδαρουτσέφαλους
Γάνιασι του στόµα µ'
Για να γίνει γη δλειά σ' πρέπ' να λυγ'ς του κατσκαδελλ'
Γιρό τσιφάλ' θέλ' να'χς
Γίντσι κώλους τσι βρατσί
Γκελ µπουρντά (έλα εδώ)
Γκουγκζέλα θελ' του στόµας
Γραµµένου τουν έχου
∆
∆εν ι σνίκασε....δε θα σνικάις
∆εν είνι για χόρτασ'
∆ε χαρίζ κάστανα
∆ιαβόλ' κνόδαλου
∆ιαβόλ' ξνέλ
∆ιαβόλ' του κερατά
∆ιαβόλ' σµάζουµα
∆ιαβόλ' καχπεδάρα
∆ιαβόλ' κµάς
∆ιαβόλ' τριβόλ'
∆'λειά δεν έχει στσύλ' κουρεύ'
Ε
Έ δρών' τ'αφτίτ'
Έδιετσ π΄θα στρωγσ' έδιετσ θα τσµιθής (πέγς)
Έδιετσ π'τάκανεις να τα φας
Έδισι του γάδαρου τ'
Έϊτσι π'κάτι πέτρα έιτσι µαλλιάζ'
Έκανι τα µαρούλια, λάχανα τσι τα λάχανα µαρούλια
Έλα µνιµ στου τόπου σ'
Έξου απ' του χουρό πουλλά τραγούδια λεν'
Είπαµε να χέϊς τσι συ ξικολόθτσις
Έχασι τ' ιµλιάτ'
Έχ΄διµένου του γάδαρουτ'
Έχ χισµέν' τ'φουλιάτ
Ζ
Ζάπ ε γίνεται
Ζγκάψαν τα µιριάτ'
Ζήσε άσπρε γάδαρε να φας του Μάη τριφύλ'
Ζήλιψι η κάτα µας τσι έκανε κατέλια, πας τα τσιραµδέλλια
Η
Η Θειός σχάσ'τσι µένα τσι 'γω σένα
Η καλή δ'λειά αργεί να γίν'
Η καλή δ'λειά απ'τ αρχή φαίνιτι

Η παπάς ή ζευγάς
Η τσλια σ' θα το βρ'
Ηύρεις άγιου ν' ανάψ' τσιρί
Ήρθαν τ'άγρια να διώξουν τα ήµερα
Ηύρι τουν αντίµαχούτ
Θ
Θα 'χουµε αυγά τσι πλιά
Θα πέσ' η κόλους;
Θα πιάσου ένα σαπλίτσ........!!!!!
Θα τουν φιρµάκξ
Θα συ τραβίξου ένα Μάρς α δεις ισύ!!!!
Θα φας τσ'α δεις
Ι
Ιµσά τσι µ'σου κούτελα
Καλόµαθε τσ'γριάς τα σύκα
Κάλιου γαδαρόδιρνι παρά γαδαρουγύριβι
Καλός είνι για τα ψ'τάλια
Κ
Κάνι κουµάντου
Κατακούτλα τουν δώτσι...τ'ν έφαγι
Κάτι πάνου στ' αγκάθια
Κατουρµένες πουδιές γω δε φλω
Κλαίν' οι χήρις κλαίν' τσι παντριµένες
Κνήστι λίγου
Κουκουτσ' µυαλό 'εν έχ'
Κουλουτσίθια ντούµπανο.....στο πάτερο...µητ' αρίγαν'
Κουρκούτ έχ' του µυαλό τ'...του τσιφάλιτ'
Κουρνιάσαν γι όρθεις
Κουραγκάτσ γίντσι
Κουλκουρίδ'
Κουντούρτζι...πάτσι τσ'φας
Κουτζάµ γάδαρους γίντσεις τσι µυαλό διν ίβαλις
Κουτζάµ γουµάρ γίντσι
Κουτζάµ νταγκούλ γίντσι
Κουτούτσ' γίν'τσι
Κσ'τος τσι Παναγιά
Κσ'λώστι γ' άθριπους
Λ
Λάτι παλαβοί να φάµι τ' γνουστού το βιό ή φαί
Λόγιαζι µπροστάς
Λόγιαζι τη δ'λειάς
Λουκούµ' γίντσι
Μ
Μ' αυτή τ'πλευρά να τσµιθείς
Μαζί µιλάµε χώρια καταλαβαίνουµε

Μάζευε τσας είν' τσι ρώγις
Μάϊνα!!!!
Μακριά απ' του κώλου µ' τσιας είναι τσις µάνα µ'
Μάλλιασε η γλώσσα µ' να µ'λώ
Μ'γίντσις τσι σι άθριπους
Μεγάλ' τσλιά θέλ' ν' εχς
Μιγάλνι του γαδουρέλι µίκρινι του σαµαρέλ'
Μη ένα κούκου δεν έρχιτι γι' άνοιξ'
Μη λουγιάγς...
Μη µη κουρντίγζ
Μη µη νταβραντίγζ
Μη µη κουτέβγς
Μη στραβό πέφτ'ς, αλλοίθουρους σ'κόνισι
Μη φοβερίζ του κόλουµ
Μη ξνήζ' τ'µούρ'ς
Μη τα µ'λας τσι µη τα κρίν'ς
Μη τα πίτυρα µπλέκισι σι τρων γι'όρθις
Μη τα πίτυρα ανικατώνισι θα σι φαν τα γρούνια
Μ'λαράς
Μλούν όλ' µ'λούν τσι τα τσόκαρα
Μλούν όλ' µ'λούν τσι κόλ'
Μοναχός σ' χόρευε τσ' όσο θέλεις πήδα
Μονέδα κόβγ'
Μουνόχνουτους άθριπους
Μουρόχαυλος
Μουρίσια καµώµατα
Μουσχουβόλσι η κόσµους
Μ' τό 'βγαλι απ' τ' µύτ'
Μπαµπούρ στ' αυτιάς
Μπάτε στσύλ' τσι αλλέστε και αλεστικά µη δώσιτι
Μπακατέλα
Μπήτ'σι η δ'λειά 'µ
Μπρος τσ' ανάστ'λια
Μπιζέρσα να γίνει η δ'λειάµ'
Μ'σα τσι µ'σουκούτιλα
Μωρί παλαιοπροβειά
Ν
Να µη πιτάγισι σα του 'µό του κτσι.
Ναµκιόρ'ς
Να σ' τραβήξω ένα µάρς να δεις
Νιος ήµταν τσι γέρασα τσ' ακούγω τα ίδια τσι τα ίδια
Νυστσή αρκούδα δε χουρεύγ'
Νοµίζ' ότ' έχ' πιασ' του παπά απ' τα "τέτοια"
Νταβούλ' γίν'τι.....νταβούλ' τουν έκανα
Νταβράντζι

Νταβράντζι µπα τσι'ς τσ'µαζόκ'ς.
Νταβράντζι µη σ'κουθώ απάνου
Νταµλάς να συ δως
Ντιπ µλαρ'
Ντινεκές ξιγάνουτους
Ξ
Ξ'λουµένους
Ξ'λόθτσι γιάθριπους
Ξνό µτόβγαλες, Ξνό τουν βγήκε
Ξπάστσι γιάθριπους
Ξπασµένους άθριπους
Ξπάστι του µλάρ
Ο
Ο πιό καλός κακόχρου νάχ'
Ουγράτ'σι γι' άθροιπους
Όλες οι ώρες δεν είναι ίδιες
Όξου να µουχαθείς
Ουρθουφλιά έχς΄;
Ουκνόσκλιους
Όποιγιους βγιάζιτι σκουντάφτ'
Όποιγιους τ'νύχτα πιρπατί λάσπις τσι σκατά πατεί
Όποιγιους εν έχ' µυαλό έχ' πουδάρια
Όποιγιους έχ' τα γένεια έχ' τσι τα χτένια
Όσ κουλντί
Ότ' σκατά τσι του φτιάρ'
Ότ' σκάτα τσ' απόσκατα
Ούλ' καλοί είµαστι
Π
Παθµένους είσι;
Πάνου σ'νώρα ήρτι
Πάντσι κάτου
Πάρι όρ'µα, πάρι τσ' άγουρα
Πάρ'στ παράδις δώµ' κουκάλις
Π'ρ τσ' µαµής µπαχτσής
Πέσαν τ' αυτιά τ'
Πάνι λιος τσι ρώτα, τσι έλα να σ' πω
Πγιαν πλια στουν αγέρα
Πέσι πίτα να σε φάω
Πέσαν τ' αυτιά τ'
Πέταξι του πλέλ'
Π'στεύγισι του κώλους, χέγς τα βρατσάς
Π'στέφτις άθριπου!!!
Ποιός σι µ'λα τσι µ'λιέσι, ποιός σι κ'νά τσι κ'νιέσι
Σ
Σακίντ'σι παραπέρα

Σαντ µύγα µέσ' του γάλα φαίνιτι
Σάλια µπάλια
Σάλια µπάλια δέκα τσ'βάλια
Σµάζουµα
Σκάλ'-σκαλ' γι' όρθα βγάζ' τα µάτια τ'ς
Σκορδούλα να σι φάγ'
Σκουθήκαν τα πουδάρια να χτυπήσουν του τσιφάλ
Σκουµώ δεν έχει
Σιγά Αριστή, σιγά Αρισκή (Αριστείδη)
Στ' βράσ' κουλάει σίδηρου
Στ' κασσιδιαρ' του τσιφάλ' ουλ µπαρµπέρδις θα µάθουν
Συ να καν'ς µούκου
Συ πήρε τσι συ δώτσι
Σχαµό έχ'
Σχαµένους άθριπους
Σχαµένου τουν έχου
Τ
Τα 'θηλι µαµάκα σου τα 'θηλις τσι συ
Τα 'θηλι η κόλους τσι τά'παθι
Τα µιταξουτά βρακιά θέλουν τσι επιδέξιοι κόλ'
Τάκαναν νταρµανταγαν(ι)
Τέτοιο τσιφάλ' τέτοια θέλ'
Τν έννοιας έχου τσι τα κουρέµατας
Τι είνι η κάβουρας τι είνι του ζµίτ
Τόδωσε τσι κατάλαβε
Του γδίτ' δεν έπειξι ακόµα
Τουν δότσι ντουµάν, Του δότσι πάσ, τα αυτιά
Τουν έκανα του µάρσ' ιτ
Τουν ίφερα καπάτσ
Τουν έχου σχαµένου, Τ'ν έχου σχαθεί, Σχαµένου τουν έχου,
Του στόµα σ' να πλύνς
Του γινάτ' βγάζ' µατ'
Του κόλους φουβέρζι
Του πουνηρό του πλέλ' πιάνιτι απ'του πουδαρέλ'
Τούµπις κάν' στουν αγέρα
Τρώγιτι µι τα ρούχατ'ς
Τσµάτι λόρτους
Τσι αύριο είναι µέρα
Τσι δλειάς είναι
Τσίτι κάτου
Τσιφάλ' γαδουρνό θελ' ν'άχ'ς
Τσιφάλ' γιρό θελ' ν'άχ'ς
Τ' κόλιτ' του χαβά έχ'
Τώρα πού 'βρει παπά θα θάψ' πεντ' έξ' (πέντι-δέκα)
Τώρα σώθτσις!

Φ
Φέξι µι τσι γλίστρησα
Φοβέρζι του κόλους
Φτάν' τσι πιρσέβγ'
Φτίλ απ' µιτ' µτόβγαλες
Χ
Χάσι τ'µλιάτ'
Χέσε τ' µάνα π'τάκανι
Χισµέν έχ' τ'φουλιά τ'
Χισµένου τουν έχου
Χίστι απάν' του
Χρόνια τσι ζαµάνια
Ψ
Ψιακουµένους
Ψιφτούκας
Ψ'λό µυαλό
Ψύλλ' µεσ' τ' άχυρου γυρεύ'

