121

Ἦχος Πα
Ρυθμός εξάσημος

Ω ω ρε στ’Α να πλιου ου ου

γεια σα α α ας λε

ε ε ες στ’Α να α α α πλιου ου ου ου ου ου ου

βε εν τε

το Πα λα α α

Ανταπόκριση ορχήστρας

μη δι
ου ου ου
α α αει

ι

Στ’Α να α α α πλιου ου ου ου
το ο Πα λα α μη δι ι
το κα ριο ο ο φι λι

κει βρο ο ο ον τα α α α

ι

Ωρέ το βροντάν, γειά σας λεβέντες, το βροντάν οι Μοραΐτες.
Το βροντάν οι Μοραΐτες κι όλοι οι βαρυποινίτες.
Ωρέ το βροντάει, γειά σας λεβέντες, το βροντάει και μια γυναίκα.
Το βροντάει και μια γυναίκα δικασμένη χρόνια δέκα.
Απαντώνται και οι παρακάτω στίχοι:
Το βροντάει, γεια σας λεβέντες, το βροντάει και μια δασκάλα,
το βροντάει και μια δασκάλα που ’ναι άσπρη σαν το γάλα.
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Ἦχος

Πα

Ρυθμός ελεύθερος

Για τι που λι ιμ δεν κε ε
α α α

λα α α α α α

α α αη δει ει ει εις

πρω ω ω ω ω ω ω

ω

ω ω ω ω ω ω ω ω

ω ω ω τα

ω ω ω

μα α

μπο ρω ω να κε ε

δεν κε λα

α

ω ως κε λαη δου σες

α

πω ως μπο ρω ω

λα α α α

δω
Με κόψαν τα φτερούδια μου, με πήραν τη λαλιά μου,
μας πήρανε, βρε αμάν, την Πόλη μας.
Μας πήρανε την Πόλη μας και την Αγια-Σοφιά μας,
κλαίει πικρά, πικρά η Παναγιά.

α α αη
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Ἦχος

Πα

Ρυθμός τετράσημος

Μα ναμ’ ηρ τε ε εν η
αι αι ρι

ξε

βαν τα

α νοι ξη η η το (γ)ερ μο κα λο

και αι

α

α

χι κια μαν α μαν

ξε

βαν τα

λια ταρ γα τα

Ξέβαν τα χίλια τ’ άργατα, τα θέλουν χίλια χέρια.
Τσατσάκι μου, τσατσάκι μου να ζεις παλληκαράκι μου.
Δούλεψε ξένε μ’, δούλεψε κι εγώ να σε παντρέψω.
Πάλιν ο ξε..., κι αμάν-αμάν, πάλιν ο ξένος δούλευεν.
Πάλιν ο ξένος δούλευεν, στον τόπο τ’ για να πάγει.
Τσατσάκι μου δεν νταγιαντώ τον εδικόνε σου καημό.
Νύχτα σελώνει τ’ άλογο, μέρα το καλιγώνει,
Βαζ’ ασημέ..., κι αμάν-αμάν, βαζ’ ασημένια πέταλα.
Βαζ’ ασημένια πέταλα, καρφιά μαλαματένια.
Τσατσάκι μου, τσατσάκι μου, να ζεις παλληκαράκι μου.
Τσατσάκι μου δεν νταγιαντώ τον εδικόνε σου καημό.

χι
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Ἦχος Πα
Ρυθμός τετράσημος

Σε ραν τα μη η η
η

η

λα α κοκ κι να α για βριμ’

με ε

ε ε να

κιε βρι ξαν μο ο

για ε

λα α

βριμ’

α το το μα α α

και παι αι

ε

η η

ηλ’ δε με ε

βνταας κιαν ε φτα ας που λιμ’

βντα ας κιαν ε φτα ας για βριμ’

με ε ε ε να

λα α που λιμ’

αι αι αιρ τα χου λιμ’

σε ραν τα μη

σ’ε να μαν τη η

σ’ε να μαν τη η

σε ραν τα σε ε ε
ε

λα α κοκ κι να α που λιμ’

η η

ε ε να

σε ραν τα σε ε

κιε βρι ξαν μο ο ο ο
ο ο

ον ε

με τε

ηλ’ δε

ον ε

με ε ε ε να

με εν ε

το ο τε ρε μα ασ’ που λιμ’
θα συρ και παι αι

λα α γιά
θα συρ

αι αι αιρ τα χου

λιμ’
Σεράντα μήλα κόκκινα, πουλί μ’, σεράντα μήλα κόκκινα, γιαβρί μ’, συ σείραν
ειζ’ εμένα συ σείραν ειζ’ εμένα. Τ’ άλλ’ άσπρα τ’ άλλα κόκκινα, πουλί μ’, τ’
άλλ’ άσπρα τ’ άλλα κόκκινα, γιαβρί μ’, τ’ άλλα ζωγραφισμένα, τ’ άλλα
ζωγραφισμένα. Για έλα έλα, πούλι μ’, με τ’ εμεν, έλα γιαβρί μ’. Ατό το μάτο
τέρεμας, πούλι μ’, θα σύρ’ και παίρ' ταχούλι μ’, θα σύρ’ και παίρ' τα χούλι μ’.
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Ἦχος

Πα

Ρυθμός εννεάσημος

Ση η η
α

γε φυ ραν

α φνεμ πο τα α με

ση η η

γε φυ ραν

τζη Τρι ι

ι χας

και Δα φνε ε εμ και αι μυ ρι ιγ με ε
το γε

φυ υ υ

ρι ιν

νε

ε λα Δα α α α α
το γε φυ υ υ ρι ιν
τζη Τρι ι

ι χας

και Δα φνε ε εμ και αι μυ ρι ιγ με ε

νε

"και Δάφνε μ' και μυριγμένε".
(Ακεί πέραν σό Δρακολίµν’, σή Τρίχας το γεφύριν,
χίλιοι µαστόρ’ εδούλευαν και µύριοι µαθητάδες.
Όλεν τήν µέραν έχτιζαν, τη νύχτα εχαλάουντον.
Οι µάστοροι εχαίρουσαν, θε να πλεθύν’ η ρόγα,
οι µαθητάδες έκλαιγαν, τσι κουβαλεί λιθάρια.
Κι ατός ο πρωτοµάστορας νουνίζ’ νύχταν κι ηµέραν.)

-Σίλιοι μαστόρ’ εδούλευαν, έλα Δάφνε μ’ ποταμέ
και μύριοι μαθητάδες ε, Δάφνε μ’ και μυριγμένε.
-Όλεν τ’ ημέραν έχτιζαν, έλα Δάφνε μ’ ποταμέ,
τη νύχταν εχαλάουτον, ε, Δάφνε μ’ και μυριγμένε.
-Ντο δεις με πρωτομάστορα, έλα Δάφνε μ’ ποταμέ
και στένω το γεφύρι σ’; ε, Δάφνε μ’ και μυριγμένε.
-Αν δίγω σε τον κύρη μου, έλα Δάφνε μ’ ποταμέ
άλλο κύρην πα κι έχω! ε, Δάφνε μ’ και μυριγμένε.
-Ντο δεις με πρωτομάστορα, έλα Δάφνε μ’ ποταμέ
και στένω το γεφύρι σ’; ε, Δάφνε μ’ και μυριγμένε.

