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∆ΕΙΓΜΑΤΑ ∆ΙΑΦΟΡΑ
1. Ποίηµα του Αστερίου Θηλυκού
Μιχαήλους κι Λισάφου
Ου Μιχαήλους τ’ς Κάκους απού τ΄ς Τσιακαλάδις
κι η Λισάφου τ’ Μάγκου απ’ τα Καµινίκια,
κλέφκαν ψες του βράδ(υ) κι έφκαν απ’ τα σπίτια τ’ς.

3

Απ’ τουν Πλο του δρόµου ’π’ τουν κατήφουρου
ανέφκαν στου Μπαγκάνου, απάνου στου Τσιατίµ(ι)
κι πάισαν στου Μπαΐρ(ι) κι κρύφκαν µέσα στ’ς χόινις.

6

Τρεις µέρις κι τρεις νύχτις έψαχναν να τ’ς βρουν.
Έτρουγαν λαγόµπλα κι ήπιναν νιρό
απού βρόχιν(η) µπάρα για να ξιδιψούν.

9

Την τέταρτη την µέρα πα στου µισηµέρ(ι)
τ’ς βρήκι πλαϊασµέν(οι) αµπρούµπτα καταής
ου ντραγάτς Λιµάνς που τ’ς ξιτρύπουσι.

12

«Τι ρα κάντι δω;» τ’ς ρώτηξι ου ντραγάτς.
«Λάλα ξιαπουσταίνουµι», πλουήθκι ου Μιχαήλους
κι τρουµαρµέν(οι) κι δυο σ(η)κώθκαν στου πουδάρ(ι).

15

«Του κοιτάζτ’ αυτό;» κι δείχν(ει) του δικανίκ(ι),
ένα γκαγκαριάρκου απού παλιουριά
κι τσιαταλουτό που του κνούσι αγριµένους.

18

«Γρήγουρα στου σπίτ(ι)», τ’ς πρόσταξι ου ντραγάτς.
Κι σµούχρια κι αχώρια, µην πάρ(ει) χαµπάρ(ι) κανένας
κι φουνάξ(ει) να γέν(ι)τι σιργκιούν(ι) στου µαχαλά.

21

Κι έτσ(ι) ου Μιχαήλους µι του κιφάλ(ι) σκυµµένου
κι δόλιου η Λισάφου σαν την βριµµέν(η) τη γάτα,
γύρσαν πις στα σπίτια τ’ς µι αντρουπή µιγάλ(η).

24

Του ταχιά µαζώθκαν όλνοι οι δικοί τ’ς
κι τ’ς πήραν άρουν-άρουν κι τ’ς πάντριψαν βουβά.
Ίτσ(ι), ούτι νταούλια, τζιµπούσ(ι), µήτι χαρά.

27

Τα γυρίσµατα
Ου Μιχαήλους τ’ς Κάκους, τ’ άκσιτι κουρίτσια,
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ου Μιχαήλους τ’ς Κάκους απού τ΄ς Τσιακαλάδις
κι η Λισσάφου τ’ Μαγκου, τ’ άκσιτι κουρίτσια,
κι η Λισσάφου τ’ Μαγκου απ’ τα Καµινίκια,
κλέφκαν ψες του βράδ(υ), τ’ άκσιτι κουρίτσια,
κλέφκαν ψες του βράδ(υ) κι έφκαν απ’ τα σπίτια τ’ς.
κ.ο.κ.

(δις)

_________________
● Το ποίηµα δε µελοποιήθηκε, ο Α. Θ. όµως πρότεινε τα πιο πάνω γυρίσµατα. Η ορθογραφία
του προσαρµόστηκε σ’ αυτήν του βιβλίου. Εφηµερίδα «Η φωνή της Βισαλτίας», 11-3-1983.

2. Κείµενο από αφήγηση του ∆ηµητρίου Α. Παπίκα.
Απόσπασµα από παραδοσιακό παραµύθι.
Μια φουρά κι ένα κιρό ήταν µία µάνα, ένα αντρόγυνου ας πούµι, και δεν είχαν πιδιά. ∆εν έφκιαναν πιδιά. Κι η µάνα, η γυναίκα, παρακαλούσι. «Ε Θιέ µ’ δώσι µι ένα
κουρίτσ(ι) να το λούζου, να του χτινίζου, να του τιριάζου, κι άµα γίν(ει) δικαουχτώ
χρουνών ας του πάρ(ει) λύκους. Μι τα πουλλά τ’ν άκουσι Θιός, τ’ν έδουσι ένα κουρίτσ(ι). Άρχισι να µιγαλών(ει), να του κάν(ει) του κουρίτσ(ι), του χτέντζι, του έντυνι, του
ταίριαζι, ήρθαν τα χρόνια να φτάσ(ει) στα δικαουχτώ, λύκους πιρνούσι ξαναπιρνούσι.
«Ε! κυρά. Καλή κυρά! Το τάµα που µ’ έταξις του θέλου». «Ναι, θα στου δώσου, θα
του κάνου κείνου, θα του κάνου τ’ άλλου, να του λούσου, να του χτινίσου, ...». Λύκους όµους πήγινι γυρνούσι. Καµιάφρα τουν λέει: «Ιντάξ(ει), τώρα θα στου δώσου,
αλλά συ θα πααίντς µπρουστά διακόσια µέτρα κι καταπόδ(ι) θα έρχιτι του κουρίτσ(ι)».
Άι ξικίντσι λύκους, µπρουστά διακόσια µέτρα, το κουρίτσ(ι) καταπόδ(ι), του πήγι µες
στου βουνό λύκους. Κει που πήγινι κοιτάζ(ει) ένα σπίτ(ι), αφήν(ει) του λύκου, διακόσια µέτρα µπρουστά ήταν, πααίν(ει) στου σπίτ(ι). Χτυπάει την πόρτα, ανοίγ(ει) µια
γναίκα. «Αχ, µάρ’ κουρτσάκ(ι) µ’, τι θέλτς, πιδί µ’, δουπέρα; ∆ω είνι τ’ λύκου του
σπίτ(ι). Γω είµι τ’ λύκου µάνα. Άµα θα ρτει θα σι φάει. Ε, τι να κάνου, τι να κάνου,
...», αφού δεν είχι να πάει πουθινά. Καµνιάφρα έφτασι λύκους. Μόλις κατάλαβι µάνα,
πού να την κρύψ(ει), πού να την κρύψ(ει), τ’ν έβανι κατ ’π’ την κουπάνα. Βάζ(ει) την
κουπάνα την πλυσ(ι)κή που παν’, τ’ σκέπασι καλά, να κι λύκους. Μπαίν(ει) αυτός
µέσα, «ανθρουπιάς µυρίζ(ει)». «Όχ(ι) µπρε πιδί µ’ απού πού άνθρουπους δουπέρα να
ρθει; Έρχιτι άνθρουπους δουπέρα;» «Μένα µι µυρίζ(ει) ανθρουπιάς». «Γω», λέει (µάνα τ’), «δεν µυρίζου». Άι τουν γέλασι. Έφυβγι λύκους.
Του προυί έφκι, να βουσκήσ(ει), τι να κάν(ει), στη δλεια τ’, λέει (µάνα τ’ λύκου
στου κουρίτσι). «Σήκου να φεύβγς κουρίτσι µ’ απού δω, γιατί άµα θα ρθει δεν µπουρώ
να σι φλάξου άλλ(η) φουρά. Αυτός», λέει, «φτην τη δλεια την ξέρ(ει) κι θα σι φάει». Ε,
του κουρίτσ(ι) έφυβγι. ∆ω να πάει, κει να πάει, µες στου µουνουπάτ(ι) που πήγινι είδι
απέναντι απ’ του λάκκου ένα σπίτ(ι). Πήγι σιακάτ στου λάκκου, ίσα πααίν(ει) βρίσκ(ει) αυτό του σπίτ(ι). Μπήκι µέσα, βρίσκ(ει) τρία δουµάτια κι ένα σαλόν(ι). Ασκούπιστα, απεριποίητα, χάλια. Πιάν(ει) αυτήν, σαν κουρίτσ(ι) που ήταν, σκούπσι, ταίριασι, έκανι, τα κριβάτια,…
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3. ∆ιάφορα από την παιδική ζωή
α΄. Λαχνίσµατα
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

Το κοκράνι πρέπει να το βάλω, εις τας χείρας τον πλευρό, άρα φασολή,
κουφέτα ρασολή, το κοκράνι.
Ένι µένι, ντούντου µένι, τριαρόµ κασαπόµ, πιφ τα λιβάντα πιφ.
Α κουµανιάντις κασάτα παγουτά τρικ τρακ.
Η πλειοψηφία κερδίζει και µας κοπανίζει στην πλάτη.
Άλφα βήτα κόψι πίτα δόσι κι µένα πάρι κι συ.
Γιον καλό κι γιον καλό είνι αυτό.
Τσιουµ τσιουµ του λιφτό| του λιφτό του λιφτουκάρι| σέρνει µπάµπου του κουντάρι| και χτυπάει τουν ουρανό.| Ουρανέ κουτσουρανέ | πού ’ν’ του πιδί που
βάφτισις;| ΄Επισι κι πέθανι | µε στην κυρά την Παναγιά | πο ’χει ανώια κι κατώια| κι κλειδιά κι κλειτσινάρια | π’ ανιβαίνουν τα πιτνιάρια | κι φουνάζουν |
ντοζ ντοζ πιπιλιά, | έβγα όξου κατρουλιά. ● Από το οµώνυµο παιχνίδι.
Όποιους µιλήξ(ει) κι σµπουρίξ(ει) | (να) φάει αγούλα κι σκατά| κι τ’ς αράψας
τα βρακιά | ζαρουµένα ξισκισµένα | στην κουπριά παραχουµένα.| Κλειτς κλειτς
κλειδαρούδα | (να) φας σκατά µι τ’ λιπαρούδα.(Νιγρίτας).
Όποιους µιλήξ(ει) κι σµπουρίξ(ει)| (να) φάει αγκίδα κι σκατίδα| κι τ’ αράπ(η)
την τσιλαρίκα. (Τερπνής).

β΄. Γλωσσοδέτες
Ο τζίτζιρας.
Ου τζίτζιρας ου µίτζιρας
τη τζιτζιµιτζιχουτζιριά
ου τζιτζιµιτζιχότζιρας
κι έφαγι τα τζίτζιρα τα µίτζιρα
ανέβηκε στη τζιτζιριά τη µιτζιριά
τα τζιτζιµιτζιχότζιρα.
2. Άσπρη πέτρα ξέξασπρη κι απ’ τουν ήλιου ξιξασπρότιρη.
3. Φάι παπά παχιά φακή.
• Η γρήγορη επανάληψη δείχνει ότι είναι γλωσσοδέτης.
4. Ο ζουρνάς
Μπρε Θιέ µ’ µένα βρουχή
τσιανακάς µένα τσιανάκ(ι),
γω βρουχή στην αλουνιά
γω τσιανάκ(ι) στουν τσιουρµπατζή
αλουνιά µένα χουµά
τσιουρµπατζής µένα τσιουρµπά,
γω χουµά στουν τσιανακά
για να βρέξου του ζουρνά.
• Ήταν συνδυασµός παραµυθιού και γλωσσοδέτη. Ένα αρνί που του πονούσε ο
λαιµός του, ζήτησε τη βοήθεια από πολλούς αλλά κατέληξε τελικά στο Θεό. Το αίτηµα του αρνιού προς το Θεό έπρεπε να διατυπωθεί από τα παιδιά γρήγορα, µε µια
ανάσα, και αυτό λειτουργούσε ως γλωσσοδέτης.
1.
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