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Σ 1 – ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ (MASALLAR)1
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Υαξαθηεξηζηηθνί ηχπνη ηνπ ηνπξθηθνχ παξακπζηνχ είλαη ν θαιφο βαζηιηάο (παληηζάρ) πνπ εθαξκφδεη
δηθαηνζχλε καδί κε ηνλ βεδίξε ηνπ, ν πξίγθηπαο πνπ εθπαηδεχεηαη απφ ηνλ παηδαγσγφ ηνπ θαη
κπιέθνπλ ζε δηάθνξεο πεξηπέηεηεο, ν αξάπεο κε ηα ηεξάζηηα ρείιε, ε κάγηζζα, θαη ηα πλεχκαηα ηα
νπνία ρσξίδνληαη ζε θαιά (peri, üçler, yediler, kırklar) θαη θαθά (cin, dev).
πσο ζηα παξακχζηα φινπ ηνπ θφζκνπ, έηζη θαη ζηα ηνπξθηθά ππάξρνπλ ραξαθηεξηζηηθά
αθεγεκαηηθά κνηίβα, ηδηαίηεξα ηέηνηα πνπ αξρίδνπλ ηελ αθήγεζε, άιια πνπ βνεζνχλ ζηε
κεηάβαζε ζε άιιε θάζε ηνπ παξακπζηνχ, θαη απηά κε ηα νπνία θιείλεη ην παξακχζη. Μηα ηέηνηα
αθεγεκαηηθή ηερληθή είλαη ν ιεγφκελνο γιωζζνδέηεο ηνπ παξακπζηνύ (masal tekerlemesi), δειαδή
θάπνηνη νκνηνθαηάιεθηνη ζηίρνη, νη νπνίνη δελ έρνπλ θακηά ζρέζε κε ην παξακχζη, ζπρλά δελ έρνπλ
θαλέλα λφεκα, ελψ απνζθνπνχλ ζην λα πξνζδψζνπλ έλα ρηνπκνξηζηηθφ ζηνηρείν ζηελ αθήγεζε
θαη λα καο κεηαθέξνπλ καθξηά απφ ηελ πξαγκαηηθφηεηα: Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde,
deve tellal iken, pire berber iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken ... (ηα παιηά ηα
ρξφληα, φηαλ ην θφζθηλν ήηαλ κέζα ζην άρπξν, φηαλ ε θακήια ήηαλ ληειάιεο θαη ν ςχιινο
κπαξκπέξεο, θη εγψ θνπλνχζα αξγά αξγά ηελ θνχληα ηεο κάλαο κνπ ...) Az gitmiş, uz gitmiş, dere
tepe düz gitmiş, altı ay bir güz gitmiş, dönüp bir de arkasına bakmış ki bir arpa boyu yol gitmiş ...
(Γξφκν παίξλεη, δξφκν αθήλεη ...)
Σα ηξία παξακχζηα πνπ θαηαγξάςακε απφ ηελ ηνπξθφθσλε θνηλφηεηα ηεο πεξηνρήο ηεο Κνκνηελήο
απνθιίλνπλ ζεκαληηθά απφ ηελ παξαπάλσ πεξηγξαθή ηνπιάρηζηνλ ζην επίπεδν ηεο ζεκαηνινγίαο

Σ 1.1 Köylü ile Kasabalı (αθεγεηήο: Nazmiye / Ήπην)
Bir varkan, bir yokkan evvel zaman içinde kalbur saman içinde küylülen kasabalı
varmış. Bunlar bi gün biri demiş, ben demiş toplayım demiş kozalakları demiş
götüreyim demiş kasabaya. Kasabalı da demiş: ben de demiş kurbağ boklanı 2 demiş
yapağ yerine demiş toplayım, götüreyim demiş küylülere satayım. Ondan sonra bunlar
ikisi de cambazlık yapalım istemişler. Almışlar, yükletmişler eşeklerine çuvallanı,
çekilmişler yola gidermişler. Rasgelmişler biribirlene. Haydi undan sonra demişler:
Sen demişler ne satıyesın?Ceviz. Biri demiş:ben demiş yapağ satıyem. Ha demiş,
ikimiz de demiş, değişelim demiş. Sen indir eşeinden yapağları, sen de indir şeyleri,
cevizleri. Yüklettirmişler eşeklere, götürmüşler evlere. Garının garısı demiş birinin,
kasabalının garısı demiş: Getir bakam demiş cevizleri kıralım. Bi de ne bakıyalar
kozalak dolu. Öbürü de demiş ben de demiş iğireyim demiş yapağlamı demiş. Bi de
bakıy u da yemyeşil gurbağ 3 boku.
Undan sonra unlar bi gün gene gelmiş bi zaman raslaşmışlar. Arkadaş demiş biz
demiş ikimiz de demiş çok cambazız demiş. Biz demiş bi ağaya demiş çoban
girseke,bi yerde olalım ikimiz. Girelim demişler, anlaşmış ikisi, girmişler bi ağaya
çoban. Ama bi ineğe iki sırtmaç undan sonra biri gitmiş bi gün, u inekte çok
yantalmış. Ha orda a borda goca gün hiç oturtmamış unu. Ağa gene öbürünü hiç
oturtmamış, ha orasını paklattırmış ha borasını paklattırmış, unu hiç otutmamış goca
gün. Neyse, akşam olmuş toplaşmışlar gene. Arkadaş demiş nası geçti bugün demiş
günün demiş. Çok iyi demiş, yarın yorganı da alıyem demiş, uyumak için. Senin nası
geçti demiş. Benim de çok raat demiş, ağa demiş oturdum kütüün üstüne, sildim,
süpürdüm demiş, bi kave getirdi içtim demiş, çok raatım iydi demiş. Neyse sonaki
gün, biri gidiye, alıy yorganı da öteki, gidiy inek otlatma. Biri gene paklayı damı,
undan sonra oturıya kütüün üstüne, kave bekliye. Ağa gelirmiş şimdi, bi tükürümüş,
çabuk demiş borasını da pakla, ne oturıysen orda. Öbürü de şimdi inek uyutçak beniye
diye yorganı da tartaklarmış, orda yorgan, borda yorgan, pultuzak olmuş yorgan.
θαη θαίλεηαη λα παξνπζηάδνπλ έλαλ πην έληνλν ηνπηθφ ραξαθηήξα. Σν πξψην θαη ην ηξίην απφ ηα
ηξία θαηαγεγξακκέλα ηνπξθηθά παξακχζηα απφ ηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο, ‗Ο ρωξηθόο θαη ν
θάηνηθνο ηεο θωκόπνιεο‘ θαη ‗Ο ηζνκπάλεο θαη ν εξγάηεο‘, είλαη παξακχζηα γηα ηελ αλζξψπηλε
απιεζηία πνπ επηζηξαηεχεη θάζε είδνπο πνλεξηά θαη αζέκηηα κέζα πξνθεηκέλνπ λα πξνζπνξηζηεί
φιν θαη πεξηζζφηεξα αγαζά. Σν γεγνλφο φηη ζην πξψην απφ απηά ηα παξακχζηα νη δχν
πξσηαγσληζηέο ηεο ηζηνξίαο πξνέξρνληαη ν έλαο απφ ην ρσξηφ θαη ν άιινο απφ ηελ θσκφπνιε ίζσο
ζέιεη λα ηνλίζεη φηη ν αλζξψπηλνο ραξαθηήξαο είλαη παληνχ, ζε θάζε κέξνο, ζε ρσξηφ ή ζε πφιε,
ίδηνο.
ην παξακχζη ‗Ο ηζηγγάλνο γακπξόο‘ ππάξρνπλ έληνλα πνιηηηζκηθά ζηνηρεία απφ ηελ πεξηνρή ηεο
Κνκνηελήο. Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ απφ απηά είλαη ην γεγνλφο φηη νη πνιηηηζκηθέο θνηλφηεηεο ηεο
Θξάθεο (ειιελφθσλνη, ηνπξθφθσλνη, πνκαθφθσλνη θαη Ρνκά) θηλνχληαη ιίγν πνιχ ε θαζεκηά κέζα
ζην δηθφ ηεο πιαίζην. Δλ νιίγνηο, είλαη εμαηξεηηθά ζπάλην ην λα παληξεπηνχλε δχν άλζξσπνη πνπ
πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο θνηλφηεηεο. Απηήλ αθξηβψο ηελ πξαγκαηηθφηεηα
ηνλίδεη ην παξακχζη ‗Ο ηζηγγάλνο γακπξόο‘, ζην νπνίν κηα ηέηνηα ζπάληα πεξίπησζε πξνβάιιεηαη
κέζα ζηε ζθαίξα ηνπ παξακπζηνχ, ηνπ θαληαζηηθνχ: έλαο ηζηγγάλνο παληξεχεηαη κηα θνπέια απφ
πινχζηα νηθνγέλεηα ηεο ηνπξθφθσλεο θνηλφηεηαο! Ο ηζηγγάλνο γακπξφο, πνπ ζε φιν ην παξακχζη
παξνπζηάδεηαη σο έλαο αθειήο λένο πνπ κε ηηο γθάθεο ηνπ πέθηεη ζπλερψο ζχκα θαθνπνίεζεο ηφζν
ζηελ κνπζνπικαληθή φζν θαη ζηελ ρξηζηηαληθή θνηλφηεηα, ζην ηέινο ηνπ παξακπζηνχ
απνδεηθλχεηαη εμαηξεηηθά επθάληαζηνο!
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Undan sonra bize demişler, gene akşam olmuş toplaşmışlar. Bu demiş ağanın demiş
garısı veridir bu aklı demiş.Bizi demişler hiç dinlendirmiye. Sesleyelem kam ne
gonuşuyalar. Bi de gidiyeler undan sona. Demiş ağa inen altında demiş bi küp , bi
çölmek altın vardı dermiş, unnarı bulmasınlar çobanlar. Bunlar da usulcanak bi
saklanıyalar bi de gidiyeler, bakıyeler ağalar yok bişey inen altında. Kazma mazma
yokmuş. Undan sonra bunlar duydukları gibi bi gazıyalar unun altını, alıyalar çölme,
aydi kaçıyalar o akşam. Saba kalkıye a! araye yok. Ah demiş , gitti altınlar.
Neyse bunlar u altınları üleşmişler, bi tane gene galmış. Galmış ama şimdi u altını
almış kasabalı, ben demiş ifaklattırım4 demiş, sen demiş filan gün gel. Adam gitmiş ,
yok. Taa demiş, ifaklatmadım. Neyse , filan gün gel. Gene yenden5 gene gitmiş, gene
demiş ifaklattıramadım demiş. Undan sonra bi gün gene gitmiş , a! ah demiş: garı,
arkadaşım nerde demiş. Arkadaşın demiş rametli oldu demiş. Aa üle mi demiş, ha
demiş ben demiş giderim demiş unu dolaşmağ. Alıy bi çan, bi kısım da keçi boku.
Kaçarmış mezarın üstünde, tümbül, tümbül, tümbül, tümbül, çanı çalarmış. Arada
gene gumaından6 basalarmış, şeyi gumak da bırakmışlar mezarın üstünde , hava alsın
diye. Salarmış, be hayırsız keçi demiş, nası rastlattırıyesin bu gumağ bu gadar dermiş.
Neyse bi iki sefer dolanmış üle, salmış. Çık çık arkadaş demiş bıkam demiş, keçi meçi
diil demiş, ben geldim gene demiş. Ah be arkadaş demiş, al sen demiş hakkını demiş,
kurtuluş yok bundan demiş, bu borcu ödecez demiş. Çıkmış, ifaklatmış ödemişler.
Büğüne büğün yaşarmışlar.

ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
Ο ρσξηθόο θαη ν θάηνηθνο ηεο θσκόπνιεο
Μηα θνξά θη έλαλ θαηξφ, ηνλ παιηφ θαηξφ, φηαλ ην θφζθηλν ήηαλ κέζα ζην άρπξν,
ήηαλ έλαο ρσξηθφο θη έλαο θάηνηθνο κηαο θσκφπνιεο. Μηα κέξα ν ρσξηθφο είπε: «Θα
καδέςσ ηα θνπθνπλάξηα θαη ζα ηα πάσ ζηελ θσκφπνιε». Καη ν θάηνηθνο ηεο
θσκφπνιεο είπε: «Δγψ αληί γηα καιιί πάσ λα καδέςσ ηηο αθαζαξζίεο ηνπ βαηξάρνπ
θαη ζα πάσ λα ηηο πνπιήζσ ζηνπο ρσξηάηεο». Έηζη, θαη νη δπν ήζειαλ λα θάλνπλ
πνλεξηά. Πήξαλ θαη θφξησζαλ ηα ηζνπβάιηα ηνπο ζηα γατδνχξηα ηνπο, μεθίλεζαλ θαη
πήγαηλαλ ζην δξφκν. πλαληήζεθαλ κεηαμχ ηνπο. «Άληε», είπαλ κεηά απφ απηφ, «Δζχ
ηη πνπιάο;». «Καξχδηα», είπε ν έλαο. «Δγψ πνπιάσ καιιί», είπε ν άιινο. «Υα», είπε,
«αο θάλνπκε αληαιιαγή. Δζχ θαηέβαζε ην καιιί απφ ην γατδνχξη ζνπ». «Δζχ
θαηέβαζε ηα θαξχδηα», [είπε ν άιινο]. Σα θφξησζαλ ζηα γατδνχξηα, ηα πήγαλ ζηα
ζπίηηα. Ζ γπλαίθα ηνπ ελφο, ε γπλαίθα ηνπ θαηνίθνπ ηεο θσκφπνιεο, είπε: «Φέξε
ινηπφλ ηα θαξχδηα λα ηα ζπάζνπκε». Μα ηη λα δνπλ, είλαη γεκάην κε θνπθνπλάξηα.
Καη ν άιινο είπε: «Κη εγψ λα θιψζσ ην καιιί κνπ», είπε. Κνηηάδεη, θη απηφ είλαη
γεκάην θαηαπξάζηλεο αθαζαξζίεο βαηξάρσλ.
Μεηά απφ απηφ ήξζε πάιη κηα κέξα, έλαο θαηξφο, ζπλαληήζεθαλ. «Φίιε», είπε, «εκείο
θαη νη δπν είκαζηε πνιχ πνλεξνί. Δκείο», είπε, «λα πάκε σο βνζθνί ζε έλαλ αγά, ζην
ίδην κέξνο λα είκαζηε θαη νη δπν καδί». «Να πάκε», είπαλ. πκθψλεζαλ νη δπν ηνπο
θαη πήγαλ σο βνζθνί ζε έλαλ αγά. Αιιά [φπσο ιέλε], δπν βνζθνί ζε κία αγειάδα.
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Μεηά απφ απηφ ν έλαο πήγε κηα κέξα, θη εθείλε ε αγειάδα ήηαλ πνιχ άηαθηε. Μηα
εθεί, κηα εδψ φιε ηελ κέξα [ε αγειάδα] δελ ηνλ άθεζε λα θαζίζεη. Ο αγάο πάιη ηνλ
άιιν δελ ηνλ άθεζε λα θαζίζεη. Μηα ηνλ έβαιε λα θαζαξίζεη εθεί, κηα ηνλ έβαιε λα
θαζαξίζεη εδψ, φιε ηελ κέξα δελ ηνλ άθεζε λα θαζίζεη θαζφινπ. Σέινο πάλησλ,
βξάδηαζε θαη καδεχηεθαλ ζε έλα κέξνο πάιη. «Φίιε», είπε ν έλαο, «πψο πέξαζε
ζήκεξα ε κέξα ζνπ;» «Πνιχ θαιά», είπε [ν άιινο], «αχξην ζα πάξσ θαη ην πάπισκα
γηα λα θνηκεζψ. Δζχ πψο πέξαζεο;» «Κη εγψ πέξαζα πνιχ θαιά», είπε, «ν αγάο κε
έβαιε θη έθαηζα ζε έλα θνχηζνπξν, ζθνχπηζα, ζθνπγγάξηζα, κνπ έθεξε έλαλ θαθέ
θαη ήπηα, είκαη πνιχ θαιά, ήηαλ θαιά», είπε. Σέινο πάλησλ, ηελ επφκελε κέξα, ν
έλαο πεγαίλεη, παίξλεη θαη ην πάπισκα, πεγαίλεη λα βνζθίζεη ηελ αγειάδα. Ο άιινο
θαζαξίδεη ην αρνχξη, κεηά απφ απηφ θάζεηαη πάλσ ζην θνχηζνπξν θαη πεξηκέλεη
θαθέ. Σφηε έξρεηαη ν αγάο, ηνλ θηχλεη: «Γξήγνξα», ηνπ ιέεη, «θαζάξηζε θαη εδψ, ηη
θάζεζαη εθεί;» Καη ν άιινο πάιη, ζθεπηφκελνο φηη ζα ηνλ απνθνηκίζεη ε αγειάδα,
ηαξαθνπλνχζε ην πάπισκα. Δθεί ην πάπισκα, εδψ ην πάπισκα, έγηλε άλσ θάησ
[ράιηα] ην πάπισκα.
Μεηά απφ απηφ καο είπαλ… πάιη βξάδηαζε θαη καδεχηεθαλ. «Απηά», είπαλ, «είλαη
ζπκβνπιέο ηεο γπλαίθαο ηνπ αγά. Γηα λα κελ καο αθήλεη θαζφινπ λα
μεθνπξαδφκαζηε. Αο ζσπάζνπκε, ινηπφλ, λα αθνχζνπκε ηη ιέλε.» Μεηά απφ απηφ
πεγαίλνπλ [λα αθνχζνπλ]. Έιεγε ν αγάο: «Κάησ απφ ηελ αγειάδα ππήξρε έλα θηνχπη
κε ρξπζφ, κελ ηπρφλ ην βξνχλε απηνί νη βνζθνί». Καη απηνί θξχβνληαη πξνζεθηηθά.
Καη πήγαλ νη αγάδεο θαη βιέπνπλ φηη θάησ απφ ηελ αγειάδα δελ ππάξρεη ηίπνηε. Οχηε
θαζκάο νχηε ηίπνηε δελ ππήξρε. Μεηά απφ απηφ, απηνί φπσο ην άθνπζαλ, ζθάβνπλ
θάησ απφ ηελ αγειάδα, παίξλνπλ ην θηνχπη θαη θεχγνπλ εθείλν ην βξάδπ. Σν πξσί
μππλάεη, ην ςάρλεη, «Α! ιείπεη. Αρ!», είπε, «πάλε ηα ρξπζά».
Σέινο πάλησλ απηνί κνηξάζηεθαλ εθείλα ηα ρξπζά, φκσο έκεηλε έλα. Σν ρξπζφ ην
νπνίν έκεηλε ην πήξε ν θάηνηθνο ηεο θσκφπνιεο. Δίπε: «Δγψ ζα ην ραιάζσ [ζα θάλσ
ςηιά], εζχ έια ηελ ηάδε κέξα». Πήγε ν ρσξηάηεο «Γελ έρεη, αθφκα δελ ην ράιαζα»,
είπε. Σέινο πάλησλ, «Έια ηελ ηάδε κέξα», είπε. Ξαλαπήγε, «Πάιη», είπε, «δελ
κπφξεζα λα ην ραιάζσ». Μεηά απφ απηφ πήγε κηα κέξα πάιη. «Αρ», είπε, «Γπλαίθα,
πνχ είλαη ν θίινο κνπ;» είπε. «Ο θίινο ζνπ έγηλε καθαξίηεο», είπε [ε γπλαίθα]. «Α,
έηζη;», είπε. «Υα!», είπε, «εγψ ζα πάσ λα ηνλ επηζθεθηψ». Παίξλεη έλα θνπδνχλη θαη
κηα θνχρηα αθαζαξζίεο θαηζίθαο. Σξηγπξλνχζε πάλσ ζηνλ ηάθν, ρηππψληαο ην
θνπδνχλη ληξηλ ληξηλ ληξηλ. Δπίζεο πνπ θαη πνπ παηνχζε ηελ ηξχπα. Γηαηί είραλ
αθήζεη κηα ηξχπα πάλσ απφ ηνλ ηάθν γηα λα παίξλεη αέξα. Ακνινχζε ηηο αθαζαξζίεο
ηεο θαηζίθαο. «Βξε άρξεζηε θαηζίθα», έιεγε, «πψο βξσκίδεηο απηή ηελ ηξχπα ηφζν
πνιχ». Σέινο πάλησλ, ηξηγχξηζε έηζη κηα δπν θνξέο, ηνλ άθεζε. «Βγεο θίιε, βγεο
ινηπφλ, βαξέζεθα», είπε, «δελ είλαη νχηε θαηζίθα νχηε ηίπνηα», είπε, «εγψ ήξζα
πάιη». «Αρ βξε θίιε, πάξε εζχ ην δίθην ζνπ» είπε [ν άιινο] «δελ γιηηψλσ απφ απηφ.
Θα πιεξψζσ απηφ ην ρξένο». Βγήθε, ην ράιαζαλ, πιήξσζαλ. Ενχλε αθφκε θαη
ζήκεξα [Έδεζαλ απηνί θαιά θη εκείο θαιχηεξα].

Σ 1.2 Çingene Güveyi (αθεγεηήο: İbrahim / Καιακόθαζηξν)
Ee, eskiden bugünki gibi vasıtalar sık sık, gidim gelim yokmuş. Hiç yanındaki köy
biribirini tanımazlarmış. Böyle bir zamanda bir çingenenin çocüğ bir zengin bir

ailenin kızıyla evlenmiş. Evlendikten sonra bunlar ilk bayramlarda orey7 gitmek biraz
uygun gelmezmiş. Heralde kız biyenmez 8 de kalıra yerindeye diye, bunlar da ilk
bayramda yalnız olarak gitmiş güvey, kaynanasına-kaynatasına.
Gittiği zaman kaynanası u kadar güzel yemek yapmış kii, o kadara çingene güveyin
ağzında kalmış ve sormuş kaynana demiş: Bu yemek çok tatlı demiş, nası yaptın
bunu? E, demiş, yaparız biz. Kızın da yapar mı bunu? Elbette demiş getirirsen
malzemeyi, aşerini elbet yapar. Bu da şimdi adına ne derler bunun demiş. Bunun
adına Bumbar Dolması derler. Bumbar Dolması kalın barsaklardan 9 çıkarılıp, içine
dolduruylar malzeme, ciğerinnen şeyinnen, her bi malzemesinnen ve sonra unu
pişirip, çok güzel bi yemek oluy gerçekten. Bu şimdi yatmamış orda, yidikten sonra
da çıkmış kapıdan, çıktıktan sonra dönmüş geri, kaynana nedi u yemen adı? Bumbar
dolması demiş. On adım gitmiş, gene unutmuş. Gene sormuş. Kaynana nedi u yemen
adı? Bumbar dolması be oğlum demiş.
Bu şimdi Bumbar dolması, bumbar dolması derkeydin 10 çevirmiş bu lafı Hambar
Dolmasın demeğ. Hambar dolmasın,Hambar dolmasın, Hambar dolmasın…..Bu şimdi
bi çiftçi de çift sürürmüş, tulum ekermiş o zamanlarda öküzlerle çift haydi, haydi. A
ben demiş, bu ne diy bu çingene be kendi kendine. Ben, demiş, uğraşıym da bu
Hambar Dolmasın diye, demiş. Ne demekmiş dolmasın hambar, dua ediy. Oha di
hayvanlara, hayvanlar da duruy. Uzun vendere 11, uzun sopa, değnek vardı o zamanlar,
vendere derlerdi. Undan sonra u venderelen dirişi una bi sopadan geçiriy unu, ne
deyem be ağcazım12, yapma be ağcazım ne deyem be ağcazım. Bereketli olsun
deceğsin, demiş.
Bereketli olsun, bereketli olsun, bereketli olsun….Fakat bu bereketli olsun ama,çiftçi
içindi. Biraz ileri gittikten sonra çoban gene eskiden bit de vardı insanlarda. Bugünki
gibi diildi. Çoban da çıkarmış şeylerini, bitlerini temizlermiş ama o bereketli
olsun….Çoban bu sefer sopasınnan ben unnarı13 yok etmeğ istiym, sen gene bereketli
olsun, diysin. Una da bi çoban sopasından geçiriy unu. Undan sona ne deyem be
ağcazım. Cinsi sünsün de, diy.
Cinsi sönsün, cinsi sönsün.Bra gelirkeydin bi Hristiyan ölmüüş. Öldükten sona, tam
mezarla götürdükleri sırada karşı gelmiş. Bu da cinsi sünsün, cinsi sünsün. Aa, bu
bize cinsi sünsün deyi, aa….Bırakıyler ore ölüyü, bu hristiyanlar da bi sopadan
geçiriyler unu. Tokat , mokat.. Ne deyem be ağcazım, yapma be ağcazım, ne deyem ?
Kışalacasın demiş hastalığ kışaa,decesin, demiş.
Fakat şimdi başka bi küye gelirkeydin, eskiden biz derdik sarı asma. iz nası diysiniz
bunlara? Sarı asma deyiler. Bi kuş kınalı üle sarılı, sarı sarı incirlerde incir
ağaçlanda14, üzümlerde,bağlarda üle şeyler yiyiler. Ne diysiniz bunlara? Ha, neyse
tamam, avcı kayrı kez alırmış, (hüüv) bu kışaa dermiş. Taa çok gördü beni şimdi kışa
demezseydim düğceke15 deye, taa kışaa demiş. Gıır, uçmuş sarı asma da. Avcı
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vuramamış hiç bi tane. Bu sefer öfkelenmiş una silanın 16 dipçinnen paat, küt. Yapma
beyav, napeyim süle ne deyem, nası yapeyim? Sine sine gitçeğsin, demiş.
Sine sine ama beriye gelerkeydin, tamaam artık bostanlar varmış, karpuzlar, bekçi de
orda tee yüsek bi ağacın üstünden bakarmış. Ha dermiş bu karpuz çalmağ geliy ama,
ha bakalım şimdi hangi karpuza gircek? Hangi karpuza gircek? Bakıy, niyeti yok
unun karpuz çalmakta, üle sine sine gidermiş: Bu demiş du bakam gideyim, bi sopa
şişiriy beline. Yapma be ağcazım niçin vuruysun beni be ağcazım? Karpuz çalmağ
gidisin. Be hayır be, bilmem ne… Nası gideyim? Kaykıla kaykıla gitçeğsin demiş. Ne
bu sine sine gidiysin.
Undan sonra kaykıla kaykıla, ama artık evine de gelmiş. Geldikten sonra, tamam,
kapıdan gelceğ zaman kaykılırmış. Bu sefer eskiden kapılar biraz hem alçaktı, hem
biraz örtülüdü, yoktu nerde bulacak, biraz örtülü, tak kafası vurmuş. Bi tane gene geri
çıkmış, gene ―karıbaşa‖ unlar üle derler, ―karıbaşa‖ . Ne var, demiş. Geti baltayı
ordan demiş. Be napçan17? Kesçem bunu geçemiym, demiş. A, be sinsene. Sinersin
sen demiş yi sopayı da, sinersin. Ben başıma gelmedik, kalmadı. Geti borey18 sen
baltayı. Alıy baltayı, pata pata kesiy, üle geçiy ordan. A be noldu? A be, ne olacak
demiş annen güzel bi yemek pişirdi, demiş, adını da unuttum demiş. Borey gelince
demiş başına gelmedik kalmadı, demiş. Hepsi de birer kere sopa çektiler. Keşke
üğrenmeyedim u yemeğ, demiş. Be üledi büledi19, neyse bu büle kalmış.
Bir zaman geçtikten sona, iki ay, on gün sonra Ramazan Bayramından iki ay on gün
sonra Kurban Bayramı gelir, bizim. Kurban Bayramında yolda yayan yürüyelek
giderlermiş. Giderleykeydin karısı demiş: Orda bak sofrada şimdi orda demiş
terbiyennen yi yeme, demiş. Yapma terbiyesizlik demiş. Bi şey görmemiş gibi, sen de
orda ayak uydur unnarın töresine demiş. Sen gene beni türtüver demiş, yemek ne
zaman bakarsan demiş güzel, yemim türtüver beni demiş, ben demiş aklım başıma
gelsin. Eeee, geliler artık giriler hoşbeş ağşam yemeğ oluy. Getiriyler kayrı yemekleri.
Çeşit çeşit börekler, pilavlar etler be çorbalar, her şeyler getiriyler. Getiriyler ama
taam bi kaşık almış, o gene kedi varmış unnarda. Bi kedi istermiş yemek, kafasınnan
hururmuş20. Hemen yarabbi şükür demiş, çekilmiş kenara. Be yisene be yisene. Hayır
demiş, yimemiş. Ama bu saat geldikten sona artık, yatçaklar, yatmışlaar. E bunnar
tabi iki kişi bi odada başka yokmuş, onnar gitmişler öte odaya başkaları.Bunnar
kalmışlar iki, odada. Karıbaşa, karıbaşa! Ne var, demiş. A, be ben acıktıma demiş. A,
be sen zeten yimedine demiş. E sen beni türtüverdin ya demiş. E türttüysem, ben
türtmedim seni. Kedi hurmuş sana demiş. Ben türtmedim seni. Ayy ne yapayım? Ta
orda demiş dolapta al hepsiceğni dolabın üstünde yi demiş. Eskiden musandıra
derlerdi, yorganları döşekleri dolaba koyarlardı. Beri tarafta yemek düzelme çanak
çölmek durudu. Bu tarafta da banyo dolabı vardı. Yoktu bugünki gibi son sistem
banyolar. Eh, unun üstü de boştu. Bu sefer yidiği yemekleri kaldırmışlar orey. Te
demiş kalk al ordan, demiş,yi yiceğni.İndiriy sofrayı olduğu gibi, girişiy kalan
çorbalara yi bakam çorba, etler, pilaflar. Hiç o kadara nefis , hiç o kadara lezzetli, hiç
bırakamazmış. Yi bakalım, yi bakalım bi de üstüne bi tas ta yurt içmiş, yatış u yatış.
Yatış ama bu kadar şiştinen21 karın ne olur? (şimdi biraz ayıp olcak ama) Undan sona
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tamaam yelleneyim demiş. Haar diye doldurmuş borey kadara. Undan sona sabağ
olmuş hiç kalkmazmış. Kız demiş: Ana be demiş anasına, git bakam demiş ne
yapmış, sıçmış mı, napmış u demiş. Kalkamıy kalkmıy demiş. Aa, du ben gideyim
demiş, kaynanası. Şimdi adını çarmış 22: Hüseyin, Hüseyin! Aaa ilk evela hiç ses
çıkarmamış, iki üç defa, dört defa. Haa! Demiş. Kalk bakam be çöcüm hasta mısın,
demiş. Ne oldu, niye kalkmadın sen? Aah demiş kaynana demiş, bi rüya gördüm ama
demiş bi fena rüya demiş. Hiç sorma demiş. Annat bakalım ne rüya gördün demiş ne
olacak demiş: Minarenin üstüne minare koydular demiş, minarenin üstüne başka bi
minare demiş, üstüne de demiş bi sini koydular demiş. Sininin üstüne bi iğne demiş,
iğnenin üstüne de bi yumurta demiş. Yumurtanın üstüne de beni koydular demiş.
İncecik de bi yel demiş esti. Ha düştüm, ha yumurta ezilcek, kırılcak, iğne gitçek
başıma, ha ben yere düşçem, derken demiş kaynana sen olsan ne yapardın?demiş.Ne
yapacam altıma işerdim korkudan demiş. E ben gene sıçtımya demiş. Aa kalk demiş
madem sıçtıysandın demiş, insan yapar bunu. Undan sona bunu alıylar kuyudan
çıkarıylar kufayı23 atıylar atıylar yıkıylar, hadi bakam uğrattırıyler. Masal da burda
sona eriy.

ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
Ο ηζηγγάλνο γακπξόο
Δ, παιηά δελ ππήξραλ ζπρλά κέζα κεηαθνξάο φπσο ζήκεξα, δελ πεγαηλνεξρφηαλ ν
θφζκνο. ε δπν δηπιαλά ρσξηά δελ γλψξηδαλ ν έλαο ηνλ άιινλ κεηαμχ ηνπο. ε κηα
ηέηνηα επνρή ν γηνο ελφο ηζηγγάλνπ παληξεχηεθε κηα θνπέια πινχζηαο νηθνγέλεηαο.
ην πξψην κπατξάκη κεηά ην γάκν δελ ήηαλ πνιχ ηαηξηαζηφ λα πάλε εθεί [ζηελ
νηθνγέλεηα ηεο λχθεο]. Έηζη ινηπφλ θάλαλε θη απηνί θαη ζην πξψην κπατξάκη ν
γακπξφο πήγε κφλνο ηνπ ζηα πεζεξηθά ηνπ κε ηελ ζθέςε φηη ίζσο ε θνπέια δελ ζα
ήηαλ επραξηζηεκέλε [απφ ηνλ άληξα ηεο] θαη[, αλ πήγαηλε] ζα έκελε εθεί [ζηνπο
γνλείο ηεο].
ηαλ πήγε, ε πεζεξά ηνπ έθαλε ηφζν σξαίν θαγεηφ πνπ ε γεχζε ηνπ έκεηλε αμέραζηε
γηα ηνλ ηζηγγάλν γακπξφ θαη ηελ ξψηεζε: «Πεζεξά απηφ ην θαγεηφ είλαη πνιχ
λφζηηκν. Πψο ην έθαλεο;» «Δ», είπε απηή, «ην θάλνπκε εκείο». «Απηφ ην θάλεη θαη ε
θφξε ζνπ;», [ξψηεζε ν γακπξφο], «Φπζηθά», είπε απηή, «αλ θέξεηο ηα πιηθά .....
θπζηθά ζα ην θάλεη». Απηφο ηφηε ηε ξψηεζε: «Πψο ην ιέλε απηφ [ην θαγεηφ];» «Σν
φλνκά ηνπ είλαη γεκηζηφ κπνπκπάξη [bumbar dolması]», είπε απηή. Σν κπνπκπάξη
είλαη παρχ έληεξν θαη κέζα βάδνπλ εληφζζηα θαη ηέηνηα θαη φ,ηη ρξεηάδεηαη θαη κεηά
ην ςήλνπλ θαη πξαγκαηηθά γίλεηαη έλα πνιχ σξαίν θαγεηφ. Απηφο [ν γακπξφο] ινηπφλ
δελ θνηκήζεθε εθεί. Αθνχ έθαγε, βγήθε απφ ηελ πφξηα. Μφιηο βγήθε, γχξηζε πίζσ.
«Πεζεξά», είπε, «πνηφ ήηαλ ην φλνκα εθείλνπ ηνπ θαγεηνχ;» «Γεκηζηφ κπνπκπάξη»,
είπε εθείλε. Πήγε δέθα βήκαηα, πάιη ην μέραζε. Πάιη ηελ ξψηεζε: «Πεζεξά, πνην
ήηαλ ην φλνκα εθείλνπ ηνπ θαγεηνχ;» «Γεκηζηφ κπνπκπάξη, βξε γηε κνπ», είπε
εθείλε.
Απηφο ινηπφλ [πξνρσξνχζε] ιέγνληαο «γεκηζηφ κπνπκπάξη, γεκηζηφ κπνπκπάξη» [γηα
λα κελ ην μεράζεη] άιιαμε ην φλνκα ζε «ην ακπάξη λα κελ γεκίζεη, ην ακπάξη λα κελ
γεκίζεη [hambar dolmasın]»... Έλαο αγξφηεο φξγσλε, εθείλα ηα ρξφληα φξγσλαλ κε ηα
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βφδηα, άληε άληε... «Α!», είπε [ν αγξφηεο], «ηη κνλνινγεί βξε απηφο ν ηζηγγάλνο; Δγψ
παιεχσ θαη απηφο ιέεη λα κελ γεκίζεη ην ακπάξη. Ση ζεκαίλεη απηφ; Δχρεηαη λα κελ
γεκίζεη ην ακπάξη;!» Λέεη «Ορά» ζηα δψα θαη απηά ζηακαηάλε. Δίρε κηα καθξηά
βνπθέληξα, εθείλα ηα ρξφληα ππήξρε έλα καθξχ ξαβδί πνπ ην ιέγαλε βνπθέληξα.
Ρίρλεηαη ινηπφλ ζε απηφλ κε ηελ βνπθέληξα θαη ηνλ ρηππάεη. «Ση λα πσ, βξε αγά κνπ,
κελ ην θάλεηο βξε αγά κνπ, ηη πξέπεη λα πσ, βξε αγά κνπ», [ιέεη ν ηζηγγάλνο
γακπξφο]. «Θα πεηο ‗Ο Θεφο λα ηα πιεζαίλεη‘», είπε [ν αγξφηεο].
«Ο Θεφο λα ηα πιεζαίλεη, Ο Θεφο λα ηα πιεζαίλεη, Ο Θεφο λα ηα πιεζαίλεη....»
[ιέγνληαο πξνρσξνχζε ν ηζηγγάλνο]. κσο απηφ ην «Ο Θεφο λα ηα πιεζαίλεη» ήηαλ
γηα ηνλ αγξφηε. Αθνχ πξνρψξεζε ιίγν παξαπέξα, έλαο ηζνκπάλεο... Παιηά ζηνπο
αλζξψπνπο ππήξραλ θαη ςείξεο, δελ ήηαλ φπσο ζήκεξα. Ο ηζνκπάλεο έβγαιε ηα
πξάγκαηά ηνπ, θαζάξηδε ηηο ςείξεο ηνπ, αιιά απηφο [ν ηζηγγάλνο έιεγε:] «Ο Θεφο λα
ηα πιεζαίλεη». Ο ηζνκπάλεο κε ηε γθιίηζα ηνπ είπε: «Δγψ ζέισ λα ηα εμαθαλίζσ θη
εζχ ιεο ‗Ο Θεφο λα ηα πιεζαίλεη‘;» Σνπ ξίρλεη έλα μχιν κε ηε γθιίηζα ηνπ ν
ηζνκπάλεο. Έπεηηα, «Ση λα πσ, βξε αγά κνπ;», [ιέεη ν ηζηγγάλνο]. «Πεο ‗λα ραζεί ην
ζφη ηνπ [ηεο ςείξαο]‘», ιέεη [ν ηζνκπάλεο].
«Να ραζεί ην ζφη ηνπ, λα ραζεί ην ζφη ηνπ, λα ραζεί ην ζφη ηνπ», [ιέγνληαο
πξνρσξνχζε]. Καζψο πήγαηλε πέζαλε έλαο ρξηζηηαλφο. Σνλ ζπλάληεζε ηε ζηηγκή πνπ
ηνλ πήγαηλαλ ζην λεθξνηαθείν αθνχ πέζαλε. Καη απηφο [ζπλέρηδε λα ιέεη] «λα ραζεί
ην ζφη ηνπ, λα ραζεί ην ζφη ηνπ». «Α, απηφο καο ιέεη ‗λα ραζεί ην ζφη ηνπ!‘», [είπαλ νη
ζπγγελείο ηνπ λεθξνχ]. Αθήλνπλ εθεί ηνλ λεθξφ νη ρξηζηηαλνί θαη ηνλ πεξλάλε έλα
ρέξη μχιν. Υαζηνχθηα θαη ηέηνηα... «Σί πξέπεη λα πσ, βξε αγά κνπ. Μελ ρηππάο, βξε
αγά κνπ, ηη λα πσ;» «Θα δηψμεηο ηελ αξξψζηηα», είπε, «ζα πεηο ‗μνπ, μνπ‘».
κσο ηψξα θαζψο πιεζίαδε ζε έλα άιιν ρσξηφ… παιηά εκείο ην ιέγακε ζπθνθάγν.
Δζείο πψο ην ιέηε;. Σν ιέλε ζπθνθάγν. Δίλαη πνπιί ζην ρξψκα ηεο ρέλλαο, θίηξηλν,
ζηα ζχθα, ζηα ζηαθχιηα, ζηα ακπέιηα, ηέηνηα πξάγκαηα ηξψλε. Πψο ηα ιέηε εζείο;
Σέινο πάλησλ, θαιά. Αθξηβψο ηε ζηηγκή πνπ έλαο θπλεγφο ζεκάδεπε [έλαλ
ζπθνθάγν] απηφο [ν ηζηγγάλνο] είπε «μνπ! Σψξα πην πνιχ κε είδε. Αλ δελ πσ ‗μνπ‘
ζα κε δείξεη» θη άξρηζε λα ιέεη πην πνιχ «μνπ». Καη ην πνπιί, ρνπ, πέηαμε. Ο θπλεγφο
δελ κπφξεζε λα ρηππήζεη νχηε έλα. Απηή ηε θνξά εθλεπξίζηεθε, ηνλ μπινθφξησζε κε
ην θνληάθη ηνπ φπινπ... «Βξε κε βαξάο, ηη πξέπεη λα θάλσ, ηη λα πσ, πψο λα θάλσ;»,
είπε [ν ηζηγγάλνο]. «Θα παο ζηα κνπισρηά», είπε [ν θπλεγφο].
Καζψο φκσο πξνρσξνχζε ζηα κνπισρηά πξνο ηα εδψ, έθηαζε ζε κπνζηάληα κε
θαξπνχδηα. Ο θχιαθαο παξαηεξνχζε απφ έλα ςειφ δέληξν. «Υα», έιεγε, «απηφο
ηψξα έξρεηαη λα θιέςεη θαξπνχδη αιιά άληε λα δνχκε ζε πνην θαξπνχδη ζα πάεη
ηψξα; ε πνην θαξπνχδη ζα πάεη;» Βιέπεη φηη απηφο δελ έρεη ζθνπφ λα θιέςεη
θαξπνχδη, έηζη πήγαηλε ζηα κνπισρηά. «Άληε λα πάσ λα ξίμσ κηα καηηά», είπε [ν
θχιαθαο] θαη κε έλα μχιν ηνλ ρηππάεη ζηε κέζε ηνπ. «Μελ ην θάλεηο, βξε αγά κνπ.
Γηαηί κε ρηππάο, βξε αγά κνπ;» «Παο λα θιέςεηο θαξπνχδη!», [είπε ν θχιαθαο]. «Βξε
φρη, βξε…» δελ μέξσ ηη..! «Πψο λα πξνρσξάσ;», [είπε ν ηζηγγάλνο]. «Θα πξνρσξάο
άλεηα, απισηά. Ση είλαη απηφ ην καδεκέλν βάδηζκα;», [είπε ν θχιαθαο].
Μεηά απφ απηφ [άξρηζε ινηπφλ λα πεξπαηάεη] άλεηα θαη απισηά. Έθηαζε πηα ζην
ζπίηη ηνπ. ηαλ έθηαζε θαη ήηαλ έηνηκνο λα πεξάζεη ηελ πφξηα, ήηαλ άλεηνο θαη
ζηεηφο. Παιηά ινηπφλ νη πφξηεο ήηαλ θαη ρακειέο θαη ιίγν ζθεπαζκέλεο, δηφηη
ππήξρε θηψρηα, πνχ ιεθηά. Βξήθε θαη, ηαθ, ρηχπεζε ην θεθάιη ηνπ. Πήγε πάιη πίζσ.
«Γπλαίθα!», είπε. Απηνί έηζη ιέλε ηε ζχδπγν. «Γπλαίθα!» «Ση έγηλε», είπε απηή.

«Φέξε ην ηζεθνχξη απφ εθεί», είπε. «Βξε ηη ζα θάλεηο;», είπε απηή. «Θα ηελ θφςσ»,
είπε, «δελ κπνξψ λα πεξάζσ». «Α βξε, ζθχςε», είπε απηή. «Δζχ λα ζθχςεηο θαη λα
παο ζηα κνπισρηά θαη λα θαο ην μχιν. Δγψ θαη ηη δελ έπαζα!... Φέξε εζχ εδψ ην
ηζεθνχξη». Παίξλεη ην ηζεθνχξη, ρηχπα ρηχπα, ηελ θφβεη [ηελ πφξηα] θη έηζη πεξλάεη
απφ εθεί. «Βξε ηί έγηλε;», [είπε ε γπλαίθα ηνπ]. «Ση λα γίλεη», είπε απηφο, «ε κάλα ζνπ
έθαλε έλα σξαίν θαγεηφ, μέραζα θαη ην φλνκά ηνπ. Καζψο εξρφκνπλ εδψ θαη ηη δελ
έπαζα! ινη κε έδεηξαλ! Μαθάξη λα κελ ην κάζαηλα εθείλν ην θαγεηφ. Βξε ήηαλ
απηφ; Βξε ήηαλ ην άιιν;» Σέινο πάλησλ απηφ έηζη έκεηλε.
Μεηά απφ ιίγν θαηξφ, δχν κήλεο θαη δέθα κέξεο, έξρεηαη ην Κνπξκπάλ Μπατξάκη
[Γηνξηή ησλ Θπζηψλ], ην δηθφ καο. ην Κνπξκπάλ Μπατξάκη πήγαηλαλ πεδή ζην
δξφκν. Καζψο πήγαηλαλ ε γπλαίθα ηνπ είπε: «Δθεί ζην ηξαπέδη ηψξα λα θαο κε
επγέλεηα. Μελ είζαη αγελήο. Μελ θάλεηο ζαλ λεφπινπηνο. Να πξνζαξκνζηείο ζηα
έζηκά ηνπο». «Κη εζχ ζθνχληεζε κε φηαλ ζα δεηο φηη είλαη σξαίν ην θαγεηφ,
ζθνχληεζέ κε λα κελ θάσ, λα ζπλέιζσ», είπε απηφο. Δ, έθηαζαλ πηα, κπαίλνπλ,
θάλνπλ θνπβέληα, εηνηκάδεηαη ην δείπλν. Φέξλνπλ θαη ηα θαγεηά. Λνγήο ινγήο πίηεο,
πηιάθηα, θξέαηα, ζνχπεο, θέξλνπλ απφ φια. Σα θέξλνπλ αιιά ηε ζηηγκή πνπ παίξλεη
έλα θνπηάιη εκθαλίδεηαη κηα γάηα. Ζ γάηα ήζειε λα θάεη θαη ηνλ ρηππνχζε κε ην
θεθάιη ηεο. Ακέζσο απηφο είπε «Γφμα ησ Θεψ» θαη θάζηζε ζηελ άθξε. «Βξε θάε, βξε
θάε», [ηνπ είπαλ]. «ρη», είπε, δελ έθαγε. Αιιά φηαλ ήξζε ε ψξα λα θνηκεζνχλ, δπν
άηνκα ζε έλα δσκάηην, άιινο δελ ήηαλ, απηνί έκεηλαλ νη δπν ηνπο ζην δσκάηην.
«Γπλαίθα, γπλαίθα!», [είπε]. «Ση έρεηο», είπε απηή. «Α, βξε», είπε, «πείλαζα». «Α,
βξε εζχ, αθνχ δελ έθαγεο», [είπε απηή]. «Αθνχ εζχ κε ζθνχληεμεο», είπε απηφο. «ε
ζθνχληεμα; Δγψ δελ ζε ζθνχληεμα. Ζ γάηα ζε ρηχπεζε», είπε. «Ακάλ, ηη λα θάλσ;»,
είπε απηφο. «Αθφκε είλαη εθεί ζην ληνπιάπη. Πάξε φια φζα είλαη πάλσ ζην ληνπιάπη
θαη θάε», είπε απηή. Παιηά ην έιεγαλ κεζάληξα. Έβαδαλ ζην ληνπιάπη ηα παπιψκαηα
θαη ηα ζηξψκαηα. ε απηή ηελ πιεπξά ζηέθνληαλ ηα θαγεηά θαη ηα πηάηα. Καη απφ
απηή ηελ πιεπξά ήηαλ ην ληνπιάπη ηνπ κπάληνπ. Γελ ππήξραλ κπάληα ηεο κφδαο φπσο
ζήκεξα. Δ, θαη ην πάλσ κέξνο ήηαλ άδεην. Απηή ηε θνξά έβαιαλ εθεί ηα θαγεηά ηα
νπνία έθαγαλ. «Να ην, πάξε απφ εθεί, θάε φ,ηη ζα θαο». Καηεβάδεη ην ζνθξά φπσο
είλαη, βάιζεθε ζηηο ζνχπεο πνπ έρνπλ κείλεη. Σξψεη ινηπφλ ζνχπα, θξέαηα, πηιάθηα.
Ήηαλ ηφζν ππέξνρα, ηφζν λφζηηκα πνπ δελ κπφξεζε λα ηα αθήζεη θαζφινπ. Έθαγε,
έθαγε. Απφ πάλσ ήπηε θη έλα κπνι γηανχξηη. Πήξε θη έλαλ χπλν! κσο φηαλ
θνπζθψλεη ηφζν πνιχ ε θνηιηά ηη ζπκβαίλεη; Σψξα ζα είλαη ιίγν ληξνπή, φκσο...
Μεηά απφ απηφ ηνπ ήξζε λα αεξηζηεί. Πξηηηηη… γέκηζε ν ηφπνο!. Μεηά μεκέξσζε,
απηφο δελ ζεθσλφηαλ θαζφινπ. Ζ θνπέια είπε ζηε κεηέξα ηεο: «Βξε κάλα, πήγαηλε
λα δεηο ηη έθαλε, έρεζε; Γελ κπνξεί λα ζεθσζεί.» «ηάζνπ λα πάσ εγψ», είπε ε
πεζεξά ηνπ. Φσλάδεη ινηπφλ ην φλνκά ηνπ: «Υνπζεΐλ, Υνπζεΐλ!». ηελ αξρή δελ
απαληνχζε, δπν, ηξεηο, ηέζζεξηο θνξέο. «Αα», είπε, «ζήθσ ινηπφλ, γηε κνπ.
Άξξσζηνο είζαη; Ση έγηλε, γηαηί δελ ζεθψλεζαη;». «Α πεζεξά», είπε, «είδα έλα φλεηξν,
αιιά έλα άζρεκν φλεηξν. Μελ ηα ξσηάο.» «Γηα πεο ινηπφλ ηη φλεηξν είδεο;», είπε, «ηη
ζα γίλεη;». Δίπε απηφο: «Πάλσ ζε έλαλ κηλαξέ έβαιαλ έλαλ άιιν κηλαξέ, πάλσ ζε
απηφλ έλαλ άιιν θαη πάλσ ζε απηφλ έβαιαλ έλα ζηλί», είπε, «πάλσ ζην ζηλί κηα
βειφλα θαη επάλσ ηεο έλα απγφ», είπε. «Καη πάλσ ζην απγφ έβαιαλ εκέλα. Φχζεμε
έλαο ειαθξχο άλεκνο», είπε «Δθεί πνπ έιεγα φηη ηψξα ζα πέζσ, φηη ην απγφ ηψξα ζα
γίλεη ιηψκα, ηψξα ζα ζπάζεη, ε βειφλα ηψξα ζα κπεη ζην θεθάιη κνπ, φηη εγψ ηψξα
ζα πέζσ θάησ», είπε, «πεζεξά, αλ ήζνπλ εζχ ζηε ζέζε κνπ ηη ζα έθαλεο;». «Ση λα
θάλσ, ζα θαηνπξηφκνπλ απφ ην θφβν κνπ» είπε απηή. «Δλψ εγψ έρεζα», είπε απηφο.
«Δ», είπε απηή, «αθνχ έρεζεο, ζπκβαίλνπλ απηά». Μεηά απφ απηφ ηνλ παίξλνπλ,

βγάδνπλ ηνλ θνπβά απφ ην πεγάδη, ξίρλνπλ ηνλ θνπβά, ηνλ πιέλνπλ. Άληε ινηπφλ, ηνλ
δηψρλνπλ. Καη ην παξακχζη ηειεηψλεη εδψ.

Σ 1.3 Çoban ile ırgat (αθεγεηήο: İbrahim / Καιακόθαζηξν)
Eski zamanda, çok eski zamanlarda her ahalede zenginner fakirlerden birer çobannan
birer de çiftçi tutarlardı. Çiftçilere ırgat derlerdi, çobana da çoban derlerdi. Fakat bu
çobannarlan ırgatların yerleri ayrıydı. Hayvannarın yanında ve yahut koyunnarın
yanında birer oda, yatıp kalkarlardı orda. Bi gün böyle aylak kalmışlar, işi bitirdikten
sona çobannan ırgat görüşürlermiş, pehlivanlık yaparlarmış. Bi güpürtü, bi lapırtı
ağlan24 kadıncaz demiş ağa: kadın demiş, sakın demiş bizim hazineyi çıkarmasınlar
bunnar be. Hazine biliysin ?Çıkarmasınnar bunnar. Hayır be demiş adam gene. Unnar
oynuylar demiş.
İyi ama çöcük duyuy bunu küçük çöcük, altı yedi yaşlarında bi çöcük varmış. Gidiy
unnara: heey demiş sakın bizim hazineyi çıkarmayasın. Hayır be kadaşım 25 demiş
çıkarmayız hazineyi. Nerde u demiş. Te borda demiş. Haa, gece olduktan sona bu
çobannan ırgat bunu, borda dedi demiş,du bakalım bakalım. Bi de bakıylar koca bi
teneki altın, orda. Çıkarıylar bunnar bu altını, altınnarı çıkarıylar ama şindi nası
üleşçekler. Biri istermiş hepsini alsın, öteki istermiş hepsini alsın.
Kaçırıylar bunar şindi uzak bi ormanın içine dalıylar. İy ama acıkmışlar, bi günlük
diil. Acıktıktan sona salıy birini öteye, bu ırgat olan çobandan saklıya diye, başka bi
yere gidiy, bulunmasın bu diye. Fakat acıkmışa, şimdi ben diy bu çoban ya diy nası
bulcam bunu? Yok diy. Haa, ben diy kılık diğiştiriy, kıyafet diğiştiriy, başlıy?
Simitçii! Simitçii! Acıktıya. Ha,demiş u da. Çıkaym şimdi ben buna simit alayım
karnımı doyurayım. Simitçii gel borey gel, simitçi gel borey gel, haa sen şindi demiş
şindi, çobana bu simitçi olan. Yani şindi beni çarıysın 26 ha! Ge bakam borey. Bi de
gidiy bakıy, a be demiş sen neye kaçtın. Hayır, be demiş kaçmadım ama, beni
korkuttular, bilmem ne yalan malan.
Gidiyler şindi simit …o da biraz şey yaptıktan sona, bu ırgat şindi eve kaçıy, evine
kaçıy. Kaçtıktan sona, bu nerde, nerde? Evinde gidiy. Evinde gidiy buluy bunu çoban.
Çoban diy ki, nerde filan aga beyav. Mesela Hasan aga nerde? Eh, borda çok hasta
yatıy, altına da yufka yapmışlar, yufka yapmışlar, çarşafın altına yufkaları koymuş,
döndükçe çatır, çatır: Ayy! Kemicikerim, vaay! Kemiciklerim. Bu sefer yufkalar da
çatır, çatır kırılırmış. Kırıldıktan sona kemikleri kırılıy gibi sülermiş 27. Derkeydin bu
üledi, büledi ya madem demiş iy oldunen gelcem bak. Gelcek ama bu sefer öldü
yapıy, koyi bi, kazıyler bi mezar koyular , bi de boru hava alsına deye koyular.
Annamış çoban bunun sahte öldüğünü. Undan sona ben demiş çıkarcam, görcem, dua
da dua okucam demiş. Be yapma, etme çıkarıy çık bordan demiş. Neyse niayet
paraları kavgalan mavgalan alıyler paraları taksim ediyler. Masal da borda bitiy.
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Ο ηζνκπάλεο θαη ν εξγάηεο
Παιηά, ζηα πνιχ παιηά ρξφληα, ζε θάζε ιαφ νη πινχζηνη πξνζιάκβαλαλ έλαλ
ηζνκπάλε θη έλαλ αγξφηε απφ ηε θησρνινγηά. Σνλ αγξφηε ηνλ έιεγαλ εξγάηε θαη ηνλ
ηζνκπάλε ηζνκπάλε. κσο άιιε ήηαλ ε ζέζε ησλ εξγαηψλ θαη άιιε ησλ
ηζνκπάλεδσλ. Γίπια ζηα δψα ή δίπια ζηα πξφβαηα έδηλαλ ζηνλ θαζέλα έλα δσκάηην,
εθεί θνηκφληαλ θαη ζεθψλνληαλ. Μηα κέξα πνπ, επεηδή ηειείσζαλ ηε δνπιεηά, ήηαλ
άεξγνη, ν εξγάηεο θη ν ηζνκπάλεο ζπλελλνήζεθαλ θαη πάιεςαλ. Έλαο ζάινο, κηα
θαζαξία. Λέεη ν αγάο ζηελ γπλαίθα ηνπ: «Βξε γπλαίθα, κε ηπρφλ απηνί βγάινπλ ηνλ
ζεζαπξφ καο. Ξέξεηο, ην ζεζαπξφ; Με ηπρφλ ηνλ βγάινπλ.» «ρη βξε, απηνί
παίδνπλ», είπε πάιη ν άληξαο.
Σν αθνχεη φκσο απηφ έλα κηθξφ παηδί. Ήηαλ έλα κηθξφ παηδί έμη, εθηά ρξνλψλ.
Πεγαίλεη ζε απηνχο: «Έη», είπε, «κε ηπρφλ βγάιεηε ην ζεζαπξφ καο!» . « ρη, βξε
αδεξθέ», είπε, «δε βγάδνπκε ην ζεζαπξφ. Πνχ είλαη απηφο;», είπε. «Να, εδψ», είπε
[ην παηδί]. Λνηπφλ φηαλ βξάδηαζε, απηφο ν ηζνκπάλεο κε ηνλ εξγάηε είπαλ «Δίπε φηη
είλαη εδψ, γηα λα δνχκε ινηπφλ» θαη θαζψο θνηηάδνπλ βιέπνπλ εθεί έλαλ κεγάιν
ηελεθέ κε ρξπζά. Βγάδνπλ ηα ρξπζά, φκσο πσο ζα ηα κνηξαζηνχλ; Κη ν έλαο ήζειε λα
ηα πάξεη φια θη ν άιινο ήζειε λα ηα πάξεη φια.
Φεχγνπλ ηψξα απηνί, κπαίλνπλ ζε έλα δάζνο καθξηά. Πείλαζαλ φκσο δηφηη δελ ήηαλ
εθεί [κφλν] γηα κηα κέξα. ηαλ πείλαζαλ, [ν ηζνκπάλεο] ζηέιλεη ηνλ άιιν πέξα [γηα
λα βξεη ηξνθή]. Ο εξγάηεο, επεηδή θξχβεη απφ ηνλ ηζνκπάλε [ηα ρξπζά], πεγαίλεη ζε
έλα άιιν κέξνο γηα λα θξπθηεί. κσο επεηδή πείλαζε ηψξα απηφο ν ηζνκπάλεο, ιέεη
«Πψο ζα ηνλ βξσ; Γελ είλαη εδψ». «Υα!» ιέεη, αιιάδεη θνξεζηά, αιιάδεη ξνχρα,
αξρίδεη [λα θσλάδεη]: «Κνπινπξάο! Κνπινπξάο!» Πείλαζε [ν εξγάηεο]. «Υα!», είπε
θη απηφο [ν εξγάηεο], «εγψ ηψξα λα βγσ λα πάξσ έλα θνπινχξη λα ρνξηάζσ».
«Κνπινπξά, έια εδψ, έια θνπινπξά, έια εδψ, έια. Υα! εζχ ηψξα!». Δίπε ν
θνπινπξάο ζηνλ εξγάηε: «Γειαδή ηψξα κε θαιείο, ε; Έια ινηπφλ εδψ». Πάεη θαη
βιέπεη, ιέεη «Α βξε, γηαηί ην έζθαζεο;» «ρη βξε, εγψ δελ ην έζθαζα, αιιά κε
θφβηζαλ», είπε [ν εξγάηεο]. Γελ μέξσ πφζα ηέηνηα ςέκαηα είπε.
Πεγαίλνπλ ηψξα θνπινχξη… Κη απηφο ν εξγάηεο αθνχ έθαλε θάηη πεγαίλεη ζην ζπίηη
ηνπ. Αθνχ έθπγε απηφο «Πνχ είλαη, πνχ είλαη;», [ιέεη ν ηζνκπάλεο]. Πεγαίλεη ζην
ζπίηη ηνπ. Ο ηζνκπάλεο πεγαίλεη ζην ζπίηη ηνπ θαη ηνλ βξίζθεη. «Πνπ είλαη βξε ν
ηάδε αγάο; Αο πνχκε, ν Υαζάλ αγάο πνπ είλαη;», ιέεη ν ηζνκπάλεο. «Δ, είλαη πνιχ
άξξσζηνο, εδψ μαπιψλεη», [ιέεη ε γπλαίθα ηνπ]. Κη απφ θάησ απφ ην ζεληφλη έβαιαλ
[ςεκέλα] θχιια θαη φζν απηφο γχξηδε ιέγνληαο «Αρ ηα θνθαιάθηα κνπ, αρ ηα
θνθαιάθηα κνπ» έζπαδαλ ηα θχιια κε ζφξπβν. Κη φζν απηά έζπαδαλ, απηφο έηζη
έιεγε. «Θα έξζσ ινηπφλ φηαλ ζα γίλεη θαιά», είπε. Ήξζε αιιά απηή ηε θνξά [ν
εξγάηεο] θάλεη πσο πέζαλε. Βάδεη θαη ζθάβνπλ έλαλ ηάθν θαη ηνλ βάδνπλ [κέζα],
βάδνπλ θη έλαλ ζσιήλα γηα λα παίξλεη αέξα. Καηάιαβε ν ηζνκπάλεο φηη απηφο έθαλε
ςέκαηα πσο πέζαλε. «Θα ηνλ βγάισ λα ηνλ δσ», είπε, «ζα πξνζεπρεζψ γηα απηφλ».
«Βξε κελ ην θάλεηο απηφ» [ηνπ είπαλ], «Θα ηνλ βγάισ απφ εδψ», είπε. Σέινο πάλησλ,
ζην ηέινο κε θαβγάδεο θαη ηέηνηα παίξλνπλ ηα ρξήκαηα θαη ηα κνηξάδνληαη. Καη ην
παξακχζη ηειεηψλεη εδψ.

Σ 2 – ΣΡΑΓΟΤΓΙΑ (TÜRKÜLER)28
28

Ζ ιέμε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ην δεκνηηθφ πνίεκα/ηξαγνχδη (halk şiiri) είλαη ηνπξθηνύ (türkü),
ελίνηε δε ραιθ ηνπξθηνπζνύ (halk türküsü) γηα λα αληηδηαζηαιεί μεθάζαξα απφ ην ιφγην ζαξθί (şarkı)
[Σν ζαξθί είλαη έλα ζηξνθηθφ είδνο πνπ γξαθφηαλ κε ζθνπφ λα κεινπνηεζεί. πλήζσο ην ζαξθί
γξαθφηαλ ζε πξνζσδηαθφ κέηξν (αξνύδ) θαη απνηεινχληαλ απφ ιίγεο ηεηξάζηηρεο ζηξνθέο.
Δκθαλίζηεθε ηνλ 17ν αηψλα θαη παξνπζηάδεη εμαηξεηηθέο νκνηφηεηεο κε ην απφ αηψλεο πξνυπάξρνλ
κνπξακπά (murabba‗), ηνπ νπνίνπ θαίλεηαη φηη απνηειεί ζπλέρεηα. Αλήθεη έηζη ην ζαξθί ζηελ
θνζκηθή απιηθή ινγνηερλία. Σν ηππηθφ ζέκα ηνπ είλαη ν έξσηαο θαη ε γιψζζα ηνπ είλαη πην απιή
απφ εθείλε ηνπ γθαδέι. Ωο πξψηνο πνπ έγξαςε ζαξθί ζεσξείηαη ν Νατιί, ν νπνίνο ζε αληίζεζε κε
ηελ πεξίηερλε γιψζζα πνπ ζπλήζηδε, εδψ ρξεζηκνπνίεζε κηα εμαηξεηηθά απιή γιψζζα.]. πσο
ζπκβαίλεη παληνχ κε ηε δεκψδε ινγνηερλία, νη δεκηνπξγνί ηεο παξακέλνπλ αλψλπκνη, εθηφο απφ
ιίγεο πεξηπηψζεηο. ε αληίζεζε κε ηελ απιηθή ινγνηερλία, εδψ ην κέηξν είλαη ζπιιαβνηνληθφ, δελ
βαζίδεηαη δειαδή ζηελ ελαιιαγή καθξψλ θαη βξαρέσλ ζπιιαβψλ (πξνζσδία, αξνύδ), αιιά ζηνλ
αξηζκφ θαη ηελ ελαιιαγή ηνληζκέλσλ θαη άηνλσλ ζπιιαβψλ (parmak hesabı, hece vezni, hece
ölçüsü). Ο ζηίρνο κπνξεί λα απνηειείηαη απφ πέληε έσο δεθαέμη ζπιιαβέο, ελψ πην ζπρλφο είλαη ν
επηαζχιιαβνο, νθηαζχιιαβνο θαη ελδεθαζχιιαβνο ζηίρνο. Ζ πην ζπρλή πνηεηηθή ελφηεηα είλαη ε
ηεηξάζηηρε ζηξνθή. πρλά ππάξρεη θάπνην ξεθξέλ πνπ κπνξεί λα απνηειείηαη απφ έλαλ έσο έμη
ζηίρνπο, κε πην ζπρλφ ην δίζηηρν ξεθξέλ. ην ζηίρν ππάξρεη ηνκή (durak) πνπ πνηθίιεη αλάινγα κε
ηνλ αξηζκφ ησλ ζπιιαβψλ ηνπ ζηίρνπ. ηνλ επηαζχιιαβν ζηίρν κπνξεί λα είλαη 4+3 ή 3+4, ελψ
ζηνλ ελδεθαζχιιαβν 6+5 ή 5+6 ή 4+4+3 θηι. Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ δεκνηηθνχ
ηξαγνπδηνχ είλαη ε ξίκα (kafiye, ayak, uyak), ε νπνία επηηπγράλεηαη θπξίσο κέζσ ησλ επηζεκάησλ
πνπ είλαη πνιχ ζπρλά ζηελ ηνπξθηθή γιψζζα. Πνιχ ζπρλή είλαη επίζεο ε κε ηέιεηα ξίκα ε νπνία
βαζίδεηαη ζηε ζπλήρεζε (yarım kafiye, yarım uyak).
Πνιχ ζπρλά ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα είλαη ηεηξάζηξνθα, αιιά δελ ππάξρεη πεξηνξηζκφο σο πξνο ηνλ
αξηζκφ ησλ ζηξνθψλ. Αλάινγα κε ηε ξίκα θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζηίρσλ πνπ έρεη κηα ζηξνθή, ηα
ηνπξθηνύ κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: ηα καλί (mani), ηα θνζκά (koşma),
θαη ηα ηνπξθηνύ κε ηξίζηηρεο ζηξνθέο. Σα καλί είλαη ηξαγνχδηα ζηα νπνία ε ζηξνθή απνηειείηαη
ζπλήζσο απφ επηαζχιιαβνπο ζηίρνπο πνπ σο πξνο ηε ξίκα εκθαλίδνπλ ην ζρήκα ααβα. Έλα βαζηθφ
ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ καλί είλαη ε νινθιήξσζε ελφο λνήκαηνο εληφο ηεο ζηξνθήο (εμάιινπ ε ιέμε
πξνέξρεηαη απφ ην αξαβηθφ ma‗na = ζεκαζία). Σν θνζκά είλαη ην πην ζπλεζηζκέλν είδνο
ηξαγνπδηνχ ηεο δεκψδνπο ινγνηερλίαο. Οη ηεηξάζηηρεο ζηξνθέο –ηνπιάρηζηνλ δχν– έρνπλ
ζπλήζσο ην ζρήκα αααβ – γγγβ – δδδβ θ.ν.θ. Πάλησο ην θπξηφηεξν ζηνηρείν πνπ καο θάλεη λα
νλνκάζνπκε έλα δεκνηηθφ ηξαγνχδη θνζκά είλαη ε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ κεισδηψλ. Πξέπεη λα
ζεκεηψζνπκε ζην ζεκείν απηφ φηη ππάξρνπλ ηνπξθηνύ πνπ αθνινπζνχλ ηελ πξνζσδία.
πσο ήδε ζεκεηψζεθε, ην βαζηθφηεξν ζηνηρείν ζ‘ έλα δεκνηηθφ ηξαγνχδη είλαη ε κεισδία ηνπ.
Τπάξρνπλ κεισδίεο πνπ είλαη ειεχζεξεο σο πξνο ην ξπζκφ (uzun hava γηα ηξαγνχδηα πνπ
νλνκάδνληαη έηζη usulsüz türküler, επηηξαπέδηα), θαη άιιεο πνπ έρνπλ ζπγθεθξηκέλνπο, ζπρλά
ρνξεπηηθνχο, ξπζκνχο (kırık hava γηα ηα usullü türküler). Ο αξηζκφο ησλ ζπιιαβψλ ελφο ζηίρνπ
πξνζδηνξίδεη θαη ηε κεισδία πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί γηα λα ηξαγνπδεζεί απηφο ν ζηίρνο. Έηζη
νη ελδεθαζχιιαβνη ζηίρνη πξννξίδνληαη γηα ηνλ uzun hava, νη επηαζχιιαβνη γηα ηνλ kırık hava, ελψ
νη νθηαζχιιαβνη ηαηξηάδνπλ θαη ζηηο δχν κεισδίεο. Σν φηη ηα ηνπξθηνύ ‗γξάθνληαλ‘ γηα λα
ηξαγνπδεζνχλ θαίλεηαη θαη απφ ηε ρξήζε ιέμεσλ πνπ δελ έρνπλ ζπγθεθξηκέλν πεξηερφκελν, φπσο
yar, aman, bir tanem θ.ά., κε θχξην ζθνπφ ηελ έθηαζε ηνπ ζηίρνπ ζην βαζκφ πνπ απαηηεί κηα
ζπγθεθξηκέλε κεισδία. Έηζη, αλ ζ‘ έλαλ επηαζχιιαβν ζηίρν πξνζζέζνπκε ην yar yar aman γίλεηαη
ελδεθαζχιιαβνο θαη κπνξεί λα ηξαγνπδεζεί ζε uzun hava.
πσο είλαη θπζηθφ, ε γιψζζα ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ είλαη ε ιατθή ηνπξθηθή, απαιιαγκέλε ζε
κεγάιν βαζκφ απφ πεξζηθά θαη αξαβηθά δάλεηα. Ωζηφζν, ηδηαίηεξα ζ‘ εθείλα ηα ηνπξθηνύ πνπ
γξάθηεθαλ ζε πξνζσδηαθφ κέηξν θη επεξεάζηεθαλ απφ ηα κνηίβα ηνπ πεξζναξαβηθνχ θαλφλα,
ήηαλ επφκελν θαη ε γιψζζα λα γίλεη πην επηηεδεπκέλε θαη ξεηνξηθή.
Σα ζέκαηα ησλ δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθή πνηθηιία, δηφηη πξννξίδνληαλ λα
ζπλνδεχζνπλ φιεο ηηο θνηλσληθέο εθδειψζεηο ηνπ αλζξψπνπ: Ναλνπξίζκαηα (ninni), ζθσπηηθά
(taşlama), εγθσκηαζηηθά (güzelleme), εξσηθά (koçaklama), γακήιηα (düğün türküsü), κνηξνιφγηα
(ağıt). Αθφκε ηξαγνχδηα πνπ ηξαγνπδνχζαλ νη γπλαίθεο θάλνληαο νκαδηθέο εξγαζίεο, π.ρ.
ζεξηζκφο, ηξαγνχδηα ζε γηνξηέο θαη παλεγχξηα, φπσο ε γηνξηή ηνπ Hıdrellez ζηηο 6 Μαΐνπ,
ηξαγνχδηα ζε θαθελεία (απφ ηνλ 17ν αηψλα) ή άιιεο θνηλσληθέο ζπλεζηηάζεηο θ.η.ι. Φπζηθά
ππάξρνπλ θαη ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα κε ζξεζθεπηηθφ πεξηερφκελν, φπσο είλαη ηα ηιαρί (ilahi) θαη
ηα λεθέο (nefes). Σν λεθέο είλαη δεκνηηθφ ζξεζθεπηηθφ ηξαγνχδη πνπ ζπλδέεηαη κε ην κπζηηθηζηηθφ
ηάγκα ησλ Μπεθηαζήδσλ θαη ζπλνδεχεηαη απφ ην ζάδη. Αληίζεηα, ν ραξαθηήξαο ηνπ ηιαρί (ζετθφο
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[χκλνο]) είλαη ιηγφηεξν ιατθφο θαη δελ ζπλνδεχεηαη απφ κνπζηθφ φξγαλν. Απιψο ηξαγνπδηέηαη, κε
ζπγθεθξηκέλεο κεισδίεο, ζε νξηζκέλεο ηειεηέο, φπσο είλαη ε απαγγειία ηνπ κεβιίλη, δειαδή ηνπ
γελέζιηνπ πνηήκαηνο ηνπ Πξνθήηε, θαηά ηνπο γάκνπο, ηηο πξνεηνηκαζίεο γηα ην πξνζθχλεκα ζηνπο
ηεξνχο ηφπνπο θ.η.ι.
Ήδε ζην Γηβάλη ηωλ Σνπξθηθώλ Γιωζζώλ ηνπ Μαρκνχλη Καζγθαξί ηνλ 11ν αηψλα αλαθέξνληαη νη
νδάλ (ozan), νη πεξηθεξφκελνη ηξνβαδνχξνη πνπ ηξαγνπδνχζαλ κε ηε ζπλνδεία ηνπ θνπνύδ (kopuz).
Πξνθαλψο ππφ ηελ επίδξαζε ηνπ κπζηηθηζκνχ ηνπο επφκελνπο αηψλεο ζηελ Αλαηνιία απηνί νη
ηξνβαδνχξνη αξρίδνπλ λα νλνκάδνληαη αζίθεδεο (aşık [εξαζηήο, ελλ. ηνπ ζείνπ]). Φαίλεηαη,
σζηφζν, πσο ε επίδξαζε ηνπ κπζηηθηζηηθνχ ζηνηρείνπ ζ‘ απηνχο ήηαλ επηθαλεηαθή, δηφηη ε
ζεκαηηθή ησλ ηξαγνπδηψλ ηνπο ζπλερίδεη λα πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ κε ζξεζθεπηηθά ζέκαηα.
Μεγαιχηεξε θαίλεηαη πσο ήηαλ ε επίδξαζε ηεο ιφγηαο απιηθήο ινγνηερλίαο (divan edebiyatı),
ηδηαίηεξα κεηά ηνλ 16ν αηψλα, φπσο κπνξνχκε λα ζπλαγάγνπκε ηφζν απφ κνξθνινγηθά ζηνηρεία
(ρξήζε πξνζσδίαο, ρξήζε πνηεηηθψλ εηδψλ φπσο ην γθαδέι) φζν θαη απφ ηε ζεκαηηθή (ζηεξεφηππα
κνηίβα ηεο απιηθήο πνίεζεο). Μηα ηέηνηα επίδξαζε είλαη, γηα παξάδεηγκα, ε εκθάληζε κεξηθέο
θνξέο ζηελ ηειεπηαία ζηξνθή ηνπ νλφκαηνο ηνπ πνηεηή-ηξαγνπδηζηή. Καζψο νη δεκηνπξγνί απηνί
ζπλφδεπαλ ηα ηξαγνχδηα ηνπο κε ην ζάδη νλνκάδνληαη επίζεο ζαδ ζαϊξιεξί (saz şairleri). Ο αξηζκφο
ηνπο απμάλεηαη απφ ηνλ 16ν, αιιά θπξίσο απφ ηνλ 17ν αηψλα. Οη αζίθεδεο εμαζθνχζαλ ηελ ηέρλε
ηνπο ζε ρψξνπο φπνπ ζπγθεληξσλφηαλ πνιχο θφζκνο, φπσο ηα ζηξαηφπεδα ησλ Γεληηζάξσλ, ή ηα
θαθελεία απφ ηνλ 17ν αηψλα θη εμήο. Δίλαη εχινγν φηη κεηαμχ ησλ saz şairleri θαη ησλ divan şairleri
ππήξρε κηα έληνλε δηακάρε θαη ακνηβαία αληηπάζεηα. Ο Köprülü αλαθέξεη δχν απιηθνχο πνηεηέο
ηνπ 18νπ αηψλα νη νπνίνη πεξηέγξαςαλ ηελ ακεραλία ηνπο, φηαλ, επηζθεπηφκελνη επαξρηαθέο πφιεηο
θαη πξνζθεθιεκέλνη ζε ζπίηηα ηνπηθψλ πξνπρφλησλ, θαινχληαλ λα παίμνπλ ζάδη. Ήηαλ
αλαγθαζκέλνη λα εμεγνχλ ζηνπο απνγνεηεπκέλνπο νηθνδεζπφηεο ηνπο φηη απηνί δελ ήηαλ ‗ηέηνηνπ
είδνπο πνηεηέο‘. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, νη αζίθεδεο θαηεγνξνχζαλ ηνπο απιηθνχο πνηεηέο φηη ήηαλ
πνιχ επηηεδεπκέλνη θαη δελ κπνξνχζαλ λα απηνζρεδηάζνπλ. Γηφηη έλα βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ
θαινχ αζίθε ζεσξνχληαλ ε ηθαλφηεηα ηνπ απηνζρεδηαζκνχ φπνπ ην θαινχζε ε πεξίζηαζε, φπσο
πεξίπνπ ζπκβαίλεη κε ηηο θξεηηθέο καληηλάδεο.
Δμαηηίαο ηεο πξνθνξηθήο παξάδνζεο ηφζν ηα ίδηα ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα φζν θαη ηα νλφκαηα ησλ
δεκηνπξγψλ ηνπο ράζεθαλ γηα πάληα. ψζεθαλ, σζηφζν, θάπνηα θαηάζηηρα, ηα ιεγφκελα ηδηόλθ
(cönk), ηα νπνία απνηεινχλ ζπιινγέο-αλζνινγίεο κε ηα έξγα ησλ πην θεκηζκέλσλ αζίθεδωλ.
Δπίζεο, ππήξρε κεηαμχ ησλ ηξνβαδνχξσλ απηψλ ε ζπλήζεηα λα ζπλζέηνπλ ηα ιεγφκελα Βηβιία ηωλ
Πνηεηώλ (şairname), ζηα νπνία έδηλαλ πιεξνθνξίεο γηα εμέρνληεο ζπλαδέξθνπο ηνπο,
πξνγελέζηεξνπο θαη ζχγρξνλνπο. Κπξίσο απφ ηηο δχν απηέο πεγέο γλσξίδνπκε ζήκεξα ηα νλφκαηα
θαη ηα ηξαγνχδηα κεξηθψλ αζίθεδωλ, φπσο είλαη νη Υαγηαιί (Hayali), Κηόξνγινπ (Köroğlu), Κνπι
Μερκέη (Kul Mehmed), Κνπι Μνπζηαθά (Kul Mustafa), Κνύινγινπ (Kuloğlu), Καξαηδά Ογιάλ
(Karaca Oğlan - Karacaoğlan), Γθεβρεξί (Gevheri), Αζίθ Οκέξ (‗Aşık ‗Ömer) θ.ά. ηαλ ε λέα
ηνπξθηθή ινγνηερλία ηνπ 20νχ αηψλα άξρηζε λα ςάρλεη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο κέζα ζηελ
ηνπξθηθφηεηα πιένλ, θη φρη ζε Αλαηνιή θαη Γχζε, νη αζίθεδεο θαη ηα ηξαγνχδηα ηνπο έπαημαλ
θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε απηήο ηεο λέαο ινγνηερλίαο, ή ηνπιάρηζηνλ ελφο ζεκαληηθνχ
κέξνπο ηεο.
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χκθσλα κε ηνλ ζξχιν, ν Νηέκπξειη Υαζάλ κεγάισζε ζηε Γξάκα. Ήηαλ έλαο ιατθφο ήξσαο –
ιήζηαξρνο πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηηο πεξηνρέο Γξάκαο – εξξψλ – Υξπζνχπνιεο θαηά ηελ
πεξίνδν ηεο αληαιιαγήο ησλ πιεζπζκψλ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο. Λέγεηαη φηη έρηηζε ην Γεθχξη ηεο
Γξάκαο κε ηα ραξάηζηα πνπ κάδεπε απφ ηνπο πινχζηνπο πνπ θέξδηδαλ ρξήκαηα κε αδηθίεο θαη
θαηαπαηψληαο ηα δηθαηψκαηα ηνπ απινχ ιανχ. Παξφιν πνπ δελ είλαη γλσζηή κε αθξίβεηα ε
πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία έδεζε, ιέγεηαη φηη έδεζε ηελ ίδηα πεξίνδν κε ηνλ Σζαθίξηδαιε Δθέ.
Παξαδίδνληαη κάιηζηα δηάθνξεο ηζηνξίεο θαη ινγνκαρίεο πνπ απνδίδνληαη ζηνπο δχν θαη δείρλνπλ
ηε ζπλχπαξμή ηνπο. ηε ζπκκνξία ηνπ Νηέκπξειη δελ ππήξραλ πνιιά άηνκα. Γλσξίδνπκε κφλν
έλα παιηθάξη ηνπ κε ην φλνκα Καξάθεληη (Μαχξε Γάηα). Ο Νηέκπξειη ήηαλ αγαπεηφο ιήζηαξρνο
ζην ιαφ, επεηδή έπαηξλε απφ ηνπο πινχζηνπο θαη έδηλε ζηνπο θησρνχο. Λέγεηαη κάιηζηα φηη
πάληξεπε ηνπο θησρνχο λένπο πνπ αγαπηφληνπζαλ. ρεηηθά κ‘ απηφ ππάξρεη θη έλαο ζξχινο πνπ
ιέεη: « Έλαο λένο πνπ ήζειε λα παληξεπηεί είρε πάξεη ην κνζράξη ηνπ θαη θαηέβαηλε ζην παδάξη ηεο
Ξάλζεο γηα λα ην πνπιήζεη. πλαληάεη ζην δξφκν ηνπ ηνλ Νηέκπξειη, ν νπνίνο ηνπ δίλεη αξθεηά
ιεθηά γηα λα θάλεη ην γάκν ηνπ θαη ηνλ ζπκβνπιεχεη λα κελ πνπιήζεη ην κνζράξη ηνπ». Ο
Νηέκπξειη ησλ Μαθεδνληθψλ βνπλψλ εληέιεη ακλεζηεχεηαη απφ ηνλ Παζά ή, ζχκθσλα κε ηα
ιεγφκελα, θαηαθέξλεη θαη δξαπεηεχεη απφ ηνπο άλδξεο ηεο αζθάιεηαο θαηά ηελ αληαιιαγή ησλ

Drama köprüsünü bre Hasan gece mi geçtin?
Hasan gece mi geçtin?
Ecel şerbetini bre Hasan ölmeden içtin
Ecel şerbetini bre Hasan ölmeden içtin
Anadan babadan bre Hasan nasıl vazgeçtin,
Hasan nasıl vazgeçtin?
At martini debreli Hasan dağlar inlesin more Hasan
Drama mahpusunda bre Hasan dostlar dinlesin
Mezar taşlarını bre Hasan koyun mu sandın?
Hasan koyun mu sandın?
Adam öldürmeyi bre Hasan oyun mu sandın?
Adam öldürmeyi bre Hasan oyun mu sandın?
Drama mahpusunu bre Hasan evin mi sandın?
Hasan evin mi sandın?
At martini debreli Hasan dağlar inlesin
Drama mahpusunda bre Hasan dostlar dinlesin
At martini debreli Hasan dağlar inlesin more Hasan
Drama mahpusunda bre Hasan dostlar dinlesin
ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
Ο Νηέκπξειε Υαζάλ
Βξε Υαζάλ, ην γεθχξη ηεο Γξάκαο, βξάδπ ην πέξαζεο;
Υαζάλ, βξάδπ ην πέξαζεο;
Βξε Υαζάλ, ην ζεξκπέηη ηνπ ζαλάηνπ ην ήπηεο πξηλ πεζάλεηο;
Βξε Υαζάλ, ην ζεξκπέηη ηνπ ζαλάηνπ ην ήπηεο πξηλ πεζάλεηο;
Βξε Υαζάλ, πψο παξάηεζεο ηνλ κπακπά ζνπ, ηε κάλα ζνπ,
Πψο ηνπο παξάηεζεο, Υαζάλ;
Βάξα ην ηνπθέθη, Νηέκπξειε Υαζάλ, λα ζηελάμνπλ ηα βνπλά, κσξέ Υαζάλ
Να ην αθνχζνπλ, βξε Υαζάλ, νη θίινη ζηε θπιαθή ηεο Γξάκαο
Βξε Υαζάλ, ηηο ηαθφπεηξεο ηηο πέξαζεο γηα πξφβαηα;
Νφκηζεο, Υαζάλ, πσο είλαη πξφβαηα;
Βξε Υαζάλ, λφκηζεο πσο είλαη παηρλίδη λα ζθνηψλεηο αλζξψπνπο;
Βξε Υαζάλ, λφκηζεο πσο είλαη παηρλίδη λα ζθνηψλεηο αλζξψπνπο;
Βξε Υαζάλ, ηε θπιαθή ηεο Γξάκαο ηελ πέξαζεο γηα ζπίηη ζνπ;
Νφκηζεο πσο είλαη ζπίηη ζνπ, Υαζάλ;
Βάξα ην ηνπθέθη, βξε Υαζάλ, λα ζηελάμνπλ ηα βνπλά
Να ην αθνχζνπλ βξε Υαζάλ νη θίινη ζηε θπιαθή ηεο Γξάκαο
Βάξα ην ηνπθέθη, βξε Υαζάλ, λα ζηελάμνπλ ηα βνπλά, κσξέ Υαζάλ
Να ην αθνχζνπλ, βξε Υαζάλ, νη θίινη ζηε θπιαθή ηεο Γξάκαο

Σ 2.2 Penceresi yola karşı (ηξαγνπδηζηήο: Mümin / Ληλό)30
πιεζπζκψλ θαη κεηαλαζηεχεη ζηελ Σνπξθία… Γεγνλφο είλαη φηη ν Νηέκπξειη Υαζάλ κε ηνπο
ζξχινπο ηνπ κπήθε ζηηο θαξδηέο ησλ αλζξψπσλ ηεο ηνπξθφθσλεο θνηλφηεηαο ηεο Ρνχκειεο…
30
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Penceresi yola karşı penceresi yola karşı
Gelen geçen atar taşı gelen geçen atar taşı
Benim yarim kalem kaşlı benim yarim kalem kaşlı
Var ara eşini eşini vay vay, saysana liraların beşini vay vay
Var ara eşini eşini vay vay, saysana liraların beşini vay vay
Çay başında gördüm seni, çay başında gördüm seni
Kaşlarından bildim seni, kaşlarından bildim seni
İnkar etme sevdim seni, inkar etme sevdim seni
Var ara eşini eşini vay vay, saysana liraların beşini vay vay
Var ara eşini eşini vay vay, saysana liraların beşini vay vay
ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
Σν παξάζπξό ηεο είλαη απέλαληη από ην δξόκν
Σν παξάζπξφ ηεο είλαη απέλαληη απφ ην δξφκν, ην παξάζπξφ ηεο είλαη απέλαληη απφ
ην δξφκν
Οη πεξαζηηθνί ξίρλνπλ πέηξα, νη πεξαζηηθνί ξίρλνπλ πέηξα
Ζ αγαπεκέλε κνπ έρεη γξακκέλα θξχδηα, ε αγαπεκέλε κνπ έρεη γξακκέλα θξχδηα
Έια, ςάμε ην ηαίξη ζνπ, ην ηαίξη ζνπ, βάη βάη, κέηξεζε πέληε ιίξεο βάη βάη
Έια, ςάμε ην ηαίξη ζνπ, ην ηαίξη ζνπ, βάη βάη, κέηξεζε πέληε ιίξεο βάη βάη
ε είδα ζηελ άθξε ηνπ πνηακηνχ, ζε είδα ζηελ άθξε ηνπ πνηακηνχ
ε αλαγλψξηζα απφ ηα θξχδηα ζνπ, ζε αλαγλψξηζα απφ ηα θξχδηα ζνπ
ε αγάπεζα κελ ην αξλείζαη, ζε αγάπεζα κελ ην αξλείζαη
Έια, ςάμε ην ηαίξη ζνπ, ην ηαίξη ζνπ, βάη βάη, κέηξεζε πέληε ιίξεο βάη βάη
Έια, ςάμε ην ηαίξη ζνπ, ην ηαίξη ζνπ, βάη βάη, κέηξεζε πέληε ιίξεο βάη βάη

Σ 2.3 Berber oğlan (ηξαγνπδηζηήο: Mümin / Ληλό)31
Ocak başında kaldım ince fikre daldım
Her kapı kakılışta berber geliyor sandım
Her kapı kakılışta berber geliyor sandım
Aaah! Aaah! a berber oğlan, oğlan boynuma dolan
Aaah! Aaah! a berber oğlan, oğlan boynuma dolan
Ocak başı mermeri, ben severim berberi
Traş eder beyleri, mis kokuyor elleri
Traş eder beyleri, mis kokuyor elleri
Aaah! Aaah! a berber oğlan, oğlan boynuma dolan
Aaah! Aaah! a berber oğlan, oğlan boynuma dolan
ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
Ο κπαξκπέξεο
Κάζηζα ζηελ άθξε ηνπ ηδαθηνχ, βπζίζηεθα ζε πνιιέο ζθέςεηο
ε θάζε ζπξψμηκν ηεο πφξηαο λφκηζα πσο έξρεηαη ν κπαξκπέξεο
31
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ε θάζε ζπξψμηκν ηεο πφξηαο λφκηζα πσο έξρεηαη ν κπαξκπέξεο
Ααρ! Ααρ! Δ, κπαξκπέξε αγθάιηαζέ κε
Ααρ! Ααρ! Δ, κπαξκπέξε αγθάιηαζέ κε
Μάξκαξν ζηελ άθξε ηνπ ηδαθηνχ, εγψ αγαπψ ηνλ κπαξκπέξε
Ξπξίδεη ηνπο θπξίνπο, κνζρνβνιάλε ηα ρέξηα ηνπ
Ξπξίδεη ηνπο θπξίνπο, κνζρνβνιάλε ηα ρέξηα ηνπ
Ααρ! Ααρ! Δ, κπαξκπέξε αγθάιηαζέ κε
Ααρ! Ααρ! Δ, κπαξκπέξε αγθάιηαζέ κε

Σ 2.4 Mehmed’im (ηξαγνπδηζηήο: Mümin / Ληλό)32
Tiren gelir yamandan, görünmüyor dumandan
Tiren gelir yamandan, görünmüyor dumandan
Mehmed‘im öksüz kalmış, hem anadan babadan
Mehmed‘im öksüz kalmış, hem anadan babadan
Mektep önü taşları, Mehmed‘imin kaşları
Mektep önü taşları, Mehmed‘imin kaşları
Mehmed‘imi vuranlar, mektep arkadaşları
Mehmed‘imi vuranlar, mektep arkadaşları
Yılana bak yılana, kıvrım kıvrım dolana
Yılana bak yılana, kıvrım kıvrım dolana
Mehmed‘imi kaybettim, bin altın var bulana
Mehmed‘imi kaybettim, bin altın var bulana
ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
Μερκέη κνπ
Σν ηξέλν έξρεηαη απφ ηα μέλα, δελ θαίλεηαη απφ ηνλ θαπλφ
Σν ηξέλν έξρεηαη απφ ηα μέλα, δελ θαίλεηαη απφ ηνλ θαπλφ
Ο Μερκέη κνπ έκεηλε νξθαλφο, θαη απφ κάλα θη απφ παηέξα
Ο Μερκέη κνπ έκεηλε νξθαλφο, θαη απφ κάλα θη απφ παηέξα
Οη πέηξεο κπξνζηά ζην ζρνιείν είλαη ηα θξχδηα ηνπ Μερκέη κνπ
Οη πέηξεο κπξνζηά ζην ζρνιείν είλαη ηα θξχδηα ηνπ Μερκέη κνπ
Απηνί πνπ ρηχπεζαλ ηνλ Μερκέη κνπ είλαη νη ζπκκαζεηέο ηνπ
Απηνί πνπ ρηχπεζαλ ηνλ Μερκέη κνπ είλαη νη ζπκκαζεηέο ηνπ
Σν θίδη δεο, ην θίδη, ηπιίγεηαη θαη θνπινπξηάδεηαη
Σν θίδη δεο, ην θίδη, ηπιίγεηαη θαη θνπινπξηάδεηαη
Έραζα ηνλ Μερκέη κνπ, ρίιηα ρξπζά ζ‘ φπνηνλ ηνλ βξεη
Έραζα ηνλ Μερκέη κνπ, ρίιηα ρξπζά ζ‘ φπνηνλ ηνλ βξεη
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Σ 2.5 Fethiye (ηξαγνπδηζηήο: Osman / Πνιύαλζνο)33
Anne ben ne ettim teyzeme gittim
Anne ben ne ettim teyzeme gittim
Teyzemden gelir iken annem can telef ettim
Teyzemden gelir iken annem can telef ettim
Gelme ölüm gelme üç gün ara ver
Gelme ölüm gelme üç gün ara ver
Al başımdan kanlı bezi götür annene ver
Al başımdan kanlı bezi götür annene ver
Sendelli çeşmeleri ne gür akıyor
Sendelli çeşmeleri ne gür akıyor
Kara gözlü Fethiyem baygın yatıyor
Kara gözlü Fethiyem baygın yatıyor
Gelme Halil gelme benim üstüme
Gelme Halil gelme benim üstüme
Kara gözlü Fethiye derler ismime
Kara gözlü Fethiye derler ismime
Poş poş köprüsünü seller mi aldı?
Poş poş köprüsünü seller mi aldı?
Fethiye‘nin yavrusu ellere kaldı
Fethiye‘nin yavrusu ellere kaldı
Gelme ölüm gelme üç gün ara ver
Gelme ölüm gelme üç gün ara ver
Al başımdan kanlı bezi götür annene ver
Al başımdan kanlı bezi götür annene ver
33

Σν ζξελεηηθφ ηξαγνχδη ‗Ζ γέθπξα ηεο Γχκεο‘ (Poş Poş Köprüsü – Sendelli Köprüsü) ή ‗Φεηρηγηέ‘
είλαη έλα παξαδνζηαθφ ηξαγνχδη απφ ηελ πεξηνρή ηεο Κνκνηελήο πνπ βαζίδεηαη ζε πξαγκαηηθφ
γεγνλφο. ην ρσξηφ Γχκε Κνκνηελήο (νη θάηνηθνί ηνπ ην ιέλε Sendelli) ην 1946-1947 άξρηζαλ λα
δηαδίδνληαη θνπηζνκπνιηά ζρεηηθά κε ηελ θπξία Φεηρηγηέ, ε νπνία ήηαλ κηα πνιχ φκνξθε γπλαίθα.
Ζ Φεηρηγηέ ήηαλ παληξεκέλε κε ηνλ Υαιήι θαη είραλ έλα παηδί. κσο επεηδή θπθινθνξνχζαλ
θνπηζνκπνιηά κέζα ζην ρσξηφ ζρεηηθά κε ηελ Φεηρηγηέ, ν Υαιήι ηελ δήιεπε θαη δελ ηελ άθελε λα
πάεη ζην ζπίηη ηεο κάλαο ηεο. Μηα κέξα ν Υαιήι πήγε ζην βνπλφ. Δλησκεηαμχ φκσο άθνπζε φηη ε
γπλαίθα ηνπ δελ ήηαλ ζην ζπίηη θαη κε ζπκφ απνθάζηζε λα γπξίζεη θαη λα ηελ αλαδεηήζεη. ην
δξφκν βιέπεη ηε γπλαίθα ηνπ, ε νπνία επέζηξεθε απφ επίζθεςε ζηελ ζεία ηεο, θαη κε ην ηζεθνχξη
πνπ είρε ζην ρέξη ζθνηψλεη ηελ Φεηρηγηέ ζίγνπξνο φηη ηνλ απαηάεη. Έπεηηα ν Υαιήι πεγαίλεη ζηε
Βνπιγαξία. Μεηά απφ δχν-ηξία ρξφληα γπξίδεη ζην ρσξηφ ηνπ, φκσο δελ κπνξεί λα κείλεη εθεί θαη
έηζη θεχγεη θαη πεγαίλεη ζηελ Αδξηαλνχπνιε. Πεζαίλεη θαη ην παηδί ηνπο. Σν ηξαγνχδη απηφ έρεη
ραξαθηεξηζηηθά κνηξνινγηνχ. Δίλαη επίζεο έλα ελδηαθέξνλ ηξαγνχδη απφ ηελ άπνςε ηεο εζηθήο ηεο
κνπζνπικαληθήο κεηνλφηεηαο ηεο Θξάθεο.

ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
Φεηρηγηέ
Μάλα, εγψ ηη έθαλα; ηε ζεία κνπ πήγα
Μάλα, εγψ ηη έθαλα; ηε ζεία κνπ πήγα
Μάλα κνπ, θαζψο εξρφκνπλ απφ ηε ζεία κνπ, ζθνηψζεθα
Μάλα κνπ, θαζψο εξρφκνπλ απφ ηε ζεία κνπ, ζθνηψζεθα
Μελ έξζεηο ζάλαηε, κελ έξζεηο, δψζε κνπ ηξεηο κέξεο
Μελ έξζεηο ζάλαηε, κελ έξζεηο, δψζε κνπ ηξεηο κέξεο
Πάξε ην καησκέλν παλί απφ ην θεθάιη κνπ, πήγαηλε δψζε ην ζηε κάλα ζνπ
Πάξε ην καησκέλν παλί απφ ην θεθάιη κνπ, πήγαηλε δψζε ην ζηε κάλα ζνπ
Οη βξχζεο ηνπ έληειη [Γχκε] πφζν νξκεηηθά θπινχλ;
Οη βξχζεο ηνπ έληειη [Γχκε] πφζν νξκεηηθά θπινχλ;
Ζ καπξνκάηα Φεηρηγηέ κνπ θείηεηαη ιηπφζπκε
Ζ καπξνκάηα Φεηρηγηέ κνπ θείηεηαη ιηπφζπκε
Μελ κε πεηξάδεη, Υαιήι, κελ κε πεηξάδεηο
Μελ κε πεηξάδεη, Υαιήι, κελ κε πεηξάδεηο
Με ιέλε καπξνκάηα Φεηρηγηέ
Με ιέλε καπξνκάηα Φεηρηγηέ
Σελ γέθπξα ηνπ Πνζπφο ηελ πήξε ν ρείκαξξνο;
Σελ γέθπξα ηνπ Πνζπφο ηελ πήξε ν ρείκαξξνο;
Σν παηδί ηεο Φεηρηγηέ έκεηλε ζε μέλα ρέξηα
Σν παηδί ηεο Φεηρηγηέ έκεηλε ζε μέλα ρέξηα
Μελ έξζεηο ζάλαηε, κελ έξζεηο, δψζε κνπ ηξεηο κέξεο
Μελ έξζεηο ζάλαηε, κελ έξζεηο, δψζε κνπ ηξεηο κέξεο
Πάξε ην καησκέλν παλί απφ ην θεθάιη κνπ, πήγαηλε δψζε ην ζηε κάλα ζνπ
Πάξε ην καησκέλν παλί απφ ην θεθάιη κνπ, πήγαηλε δψζε ην ζηε κάλα ζνπ
Σ 3 – ΔΤΥΔ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΔ (DUALAR VE BEDDUALAR)
(αθεγεηήο: Ayşe / Κνκνηελή)

ΔΤΥΔ (DUALAR)
Σ 3.1 Καζεκεξηλή δσή (Gündelik Hayat)
1. Çok şükür

2.
3.
4.
5.
6.

Kolay gelsin
İyi günler
Pazar ola
Elhamdülillah
Bereketli olsun

ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Πνιιέο επραξηζηίεο/δνμνινγίεο [Γφμα ησ Θεψ]
Να είλαη εχθνιν [θαιή επθνιία]
Καιέο εκέξεο [θαιεκέξα / γεηα]
Να γίλεη παδάξη [θαιφ παδάξη, θαιέο δνπιεηέο]
Γφμα ησ Θεψ
Να είλαη άθζνλα [ν Θεφο λα ηα πιεζαίλεη]

Σ 3.2 Γηνξηέο (Bayram)
1. Bayramınız mübarek olsun
2. Allah tekrarını nasip etsin
3. Hayırlı bayramlar
ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ
1. Ζ γηνξηή ζαο λα είλαη επινγεκέλε [ρξφληα πνιιά]
2. Ο Θεφο λα δψζεη ηελ επαλάιεςή ηεο (ηεο γηνξηήο)
3. Καιέο γηνξηέο [ρξφληα πνιιά]
Σ 3.3 Γέλλεζε (Doğum)
1. Yaşı uzun olsun
2. Bahtı açık olsun
3. Allah analı babalı büyütsün
ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ
1. Να είλαη ηα ρξφληα ηνπ πνιιά [λα δήζεη]
2. Να είλαη ε ηχρε ηνπ αλνηρηή [θαιφηπρν]
3. Ο Θεφο λα ην κεγαιψζεη κε κάλα θαη παηέξα
Σ 3.4 Γάκνο (Düğün)
1. Tebrik ederim
2. Hayırlı olsun
3. Allah bir yastıkta kocatsın
ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ

1. πγραξεηήξηα
2. Αο είλαη θαιφ [κε ην θαιφ]
3. Ο Θεφο λα ζαο θάλεη λα γεξάζεηε ζε έλα καμηιάξη [λα επηπρήζεηε]
Σ 3.5 Θάλαηνο (Ölüm)
1. Başınız sağolsun
2. Mekanı cennet olsun
3. Allah kabir rahatlığı versin
ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ
1. Σν θεθάιη ζαο λα είλαη γεξφ [δσή ζε ζαο]
2. Ο παξάδεηζνο αο είλαη ν ηφπνο ηνπ [θαιφ παξάδεηζν]
3. Ο Θεφο λα ηνπ δψζεη άλεην κλήκα [αο είλαη ειαθξχ ην ρψκα ηνπ]
Σ 3.6 ΚΑΣΑΡΔ (BEDDUALAR)
1. Allah belanı versin
2. Kıran gelsin kafana
3. Allah sana daha beterini versin
4. Kör olası
5. Boynu devrilesi
6. Yere batası
7. Allah seni bildiği gibi yapsın
8. Bin beter ol
ΜΔΣΑΦΡΑΖ ΣΑ ΔΛΛΖΝΗΚΑ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ο Θεφο λα δψζεη ηνλ κπειά ζνπ [απφ ηνλ Θεφ λα ην βξεηο]
Θαλαηηθφ λα έξζεη ζην θεθάιη ζνπ [λα ζνπ πέζνπλ ηα καιιηά]
Ο Θεφο λα ζνπ δψζεη ρεηξφηεξν απφ απηφ (γηα θάπνηνλ πνπ καο
έθαλε θάηη θαθφ)
Πνπ λα ηπθισζεί [ν αλαζεκαηηζκέλνο]
Πνπ λα αλαπνδνγπξίζεη ν ιαηκφο ηνπ [ν αλαζεκαηηζκέλνο]
Πνπ λα βνπιηάμεη ζηε γε [ν αλαζεκαηηζκέλνο]
Ο Θεφο λα ζνπ θάλεη φπσο Απηφο μέξεη [απφ ηνλ Θεφ λα ην βξεηο]
Υίιηεο θνξέο ρεηξφηεξα λα πάζεηο (γηα θάπνηνλ πνπ καο έθαλε θάηη
θαθφ)
Σ 4 – ΝΑΝΟΤΡΙΜΑΣΑ (NİNNİLER)34

T 4.1 Uyu yavrum (ηξαγνπδηζηήο: Hatice / Κνκνηελή)
Uyu yavrum, uyanacak günler var
Uyu yavrum, uyanacak günler var

34

Βιέπε ηα ζρφιηα γηα ηα ηξαγνχδηα.

Sen uyurken, ben ağlarken ninni
Sen uyurken, ben ağlarken ninni
Ninni yavrum, ninni bebeğim ninni
Ninni yavrum, ninni meleğim ninni
Uyu yavrum, gene şimşek çakıyor
Uyu yavrum, gene şimşek çakıyor
Şehit baban gelmiş, bize bakıyor
Şehit baban gelmiş, bize bakıyor
Yarasından kızıl kanlar akıyor
Yarasından kızıl kanlar akıyor
Dur bağlayım o yarayı ben, ninni
Dur bağlayım o yarayı ben, ninni
Ninni yavrum, ninni bebeğim ninni
Ninni yavrum, ninni meleğim ninni
ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
Κνηκήζνπ παηδί κνπ
Κνηκήζνπ παηδί κνπ, ππάξρνπλ κέξεο λα μαγξππλήζεηο
Κνηκήζνπ παηδί κνπ, ππάξρνπλ κέξεο λα μαγξππλήζεηο
Δλψ εζχ θνηκάζαη, ελψ εγψ θιαίσ, λάλη
Δλψ εζχ θνηκάζαη, ελψ εγψ θιαίσ, λάλη
Νάλη, παηδί κνπ, λάλη, κσξφ κνπ, λάλη
Νάλη, παηδί κνπ, λάλη, αγγεινχδη κνπ, λάλη
Κνηκήζνπ παηδί κνπ, πάιη αζηξάθηεη
Κνηκήζνπ παηδί κνπ, πάιη αζηξάθηεη
Ήξζε ν παηέξαο ζνπ ν κάξηπξαο, καο θνηηάδεη
Ήξζε ν παηέξαο ζνπ ν κάξηπξαο, καο θνηηάδεη
Κφθθηλα αίκαηα ηξέρνπλ απφ ηελ πιεγή ηνπ, λάλη
Κφθθηλα αίκαηα ηξέρνπλ απφ ηελ πιεγή ηνπ, λάλη
ηάζνπ λα δέζσ εθείλε ηελ πιεγή
ηάζνπ λα δέζσ εθείλε ηελ πιεγή
Νάλη, παηδί κνπ, λάλη, κσξφ κνπ, λάλη
Νάλη, παηδί κνπ, λάλη, αγγεινχδη κνπ, λάλη

T 4.2 Nenni nenni (ηξαγνπδηζηήο: Hatice / Κνκνηελή)
Nenni nenni de nennisine
Dün sabah gitmiş teyzesine
Taze suğan, kuru mamalar
Doldurmuşlar heybesine nenni
Hu, hu, hu, bebeğim nenni
Hu, hu, hu, yavrum ninni
Hu, hu, hu, bebeğim nenni
Hu, hu, hu, yavrum ninni
Nenni nenni de nennisi var
Küçücük yavrumun uykusu var
Nenni nenni de nenni
Uyusun, büyüsün nenni
Tıpış tıpış yürüsün nenni
Hu, hu, hu, bebeğim nenni
Hu, hu, hu, yavrum ninni
Nenni nenni de nennili bebek
Yan yan yürüyor fettan bebek
Benim bebeğim pek küçücük
Şimden sonra büyüyecek nenni
Hu, hu, hu, bebeğim nenni
Hu, hu, hu, yavrum ninni
ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
Νάλη, λάλη ην λάλη ηνπ
Υζεο ην πξσί πήγε ζηε ζεία ηνπ
Φξέζθα θξεκκχδηα, μεξά κακ
Γέκηζαλ ζην δηζάθη ηνπ, λάλη
Υνπ, ρνπ, ρνπ, κσξφ κνπ, λάλη
Υνπ, ρνπ, ρνπ, παηδί κνπ, λάλη
Υνπ, ρνπ, ρνπ, κσξφ κνπ, λάλη
Υνπ, ρνπ, ρνπ, παηδί κνπ, λάλη
Νάλη, λάλη θη έρεη λάλη
Σν κηθξνχηζηθν παηδί κνπ λπζηάδεη

Νάλη, λάλη, λάλη
Να θνηκεζεί, λα κεγαιψζεη, λάλη
Να πεξπαηήζεη ηζνππ ηζνππ, λάλη
Υνπ, ρνπ, ρνπ, κσξφ κνπ, λάλη
Υνπ, ρνπ, ρνπ, παηδί κνπ, λάλη
Νάλη λάλη, ην κσξφ κε ην λάλη
Πεξπαηάεη ζηξαβά ην γνεηεπηηθφ κσξφ
Σν δηθφ κνπ κσξφ είλαη κηθξνχηζηθν
Απφ δσ θαη πέξα ζα κεγαιψζεη, λάλη
Υνπ, ρνπ, ρνπ, κσξφ κνπ, λάλη
Υνπ, ρνπ, ρνπ, παηδί κνπ, λάλη

Σ 4.3 Dandini dandini (ηξαγνπδηζηήο: Hamdiye / Κνκνηελή)
Dandini dandini dasdana
Danalar da girmiş bostana
Kov bostancı danayı
Yemesin lahanayı
E,e,e,e……
ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
Νηάληηλη, ληάληηλη ληαζληαλά
Σα κνζράξηα κπήθαλ ζην κπνζηάλη
Γηψμε ην κνζράξη, κπνζηαληδή
Να κελ θάεη ην ιάραλν
Δ,ε,ε,ε,ε....

Σ 5 – ΤΝΣΑΓΔ ΦΑΓΗΣΧΝ (YEMEK TARİFELERİ)
T 5.1 Akıtma (αθεγήηξηα: Nazmiye / Ήπην)
A, şimdi akıtma tarifini vercem. Başta suyunu koyarız, gararınca undan sona 35 garız36,
un koyarız içine, tuz atarız, hemen sulan, tuzlan, unnan garız. Undan sona kayayı
35
36

ondan sonra
karırız

koyarız hateşe37, kayada akıtma diyz biz una, kayayı koyarız ateşe pişiriz incecik,
açarız unu, dökeriz hamuru üstüne, undan sona tavuğ, yerli tavuk , semiz olcak, pişiriz
unu, bayaca sulu bırakırız, içine sağ yağ da koyarız. Undan sona u çörekleri pişiriz,
keseriz, dilim dilim keseriz, dörtçap dörtçap, dizeriz tavaya unu undan sona etin
suyunnan ıslarız, etlerini de üstüne bi dökeriz afiyet olsun deriz yeriz.

ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
Αθηηκά
Α, ηψξα ζα δψζσ ηε ζπληαγή γηα Akıtma. Πξψηα βάδνπκε ηελ θαηάιιειε πνζφηεηα
λεξνχ, κεηά απφ απηφ αλαθαηεχνπκε, κεηά πξνζζέηνπκε αιεχξη, ξίρλνπκε αιάηη,
ακέζσο ην αλαθαηεχνπκε κε λεξφ, αιάηη θαη αιεχξη. Μεηά απφ απηφ βάδνπκε ηελ
πέηξα πάλσ ζηε θσηηά, εκείο απηφ ην ιέκε ‗Akıtma ζηελ πέηξα‘, βάδνπκε ηελ πέηξα
πάλσ ζηε θσηηά, ην ςήλνπκε, απηφ ην αλνίγνπκε πνιχ ιεπηφ θχιιν, ρχλνπκε ηελ
δχκε πάλσ ζηελ πέηξα, κεηά απφ απηφ (βάδνπκε) ην θνηφπνπιν, ληφπην θνηφπνπιν,
λα έρεη ιίπνο, ην ςήλνπκε, ην αθήλνπκε αξθεηά δνπκεξφ, κέζα βάδνπκε θαη βνχηπξν.
Μεηά απφ απηφ ηηο πηηνχιεο ηηο ςήλνπκε, ηηο θφβνπκε ζε θνκκάηηα ηεηξάγσλα, ηα
αξαδηάδνπκε ζην ηεγάλη, κεηά απφ απηφ ηα πεξηβξέρνπκε κε ην δσκφ ηνπ θνηφπνπινπ
θαη βάδνπκε απφ πάλσ ην θξέαο. Λέκε ‗θαιή φξεμε‘ θαη ηξψκε.

T 5.2 Kesikli Börek (αθεγήηξηα: Nazmiye / Ήπην)
Şindi biz kesikli börek yaparız, yufkasını kendimiz açarız. Yımırta kırız 38 yufkanın
içine yuğruz39 sulan, sulan olsun, sütlen olsun. Açarız yufkasını, içine undan sonra
bulgur, bulguru gaynattırız, ölçülen koyarız bulgurunu, pişiriz. Nane, suğan, tuz her
şeyini atarız içine, ulaşık ta koyarız, kesik yurt kesiği. Undan sonra döşeriz unu, altını,
üstünü ocakta gızattırız. Bu gene börek tarifimiz.

ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
Πίηα κε κπδήζξα
Σψξα ζα θάλνπκε πίηα κε κπδήζξα, ην θχιιν ην αλνίγνπκε εκείο. πάδνπκε απγά
κέζα ζην θχιιν, δπκψλνπκε κε ην λεξφ, είηε κε λεξφ είηε κε γάια. Αλνίγνπκε ην
θχιιν, κεηά κέζα βάδνπκε πιηγνχξη κε κέηξν, ην ςήλνπκε. Βάδνπκε απ‘ φια κέζα,
δπφζκν, θξεκκχδη, αιάηη. Βάδνπκε θαη κπδήζξα, θνκκέλν γηανχξηη. Μεηά ην
απιψλνπκε, θαη ην ηεγαλίδνπκε ζηε θσηηά πάλσ θάησ. Καη απηή είλαη ε ζπληαγή καο
γηα πίηα.

T 5.3 Kaşnika (αθεγήηξηα: Hamidye / Κνκνηελή)

37

ateşe
kırarız
39
yoğururuz
38

Şindi kaşnika: Mısır unundan kaşnika. Mısır unu, yoğurt, süt, yumurta,yağ, biraz
kabartma tozu, soda. Bunnarı karıştırıp bir krema gibi yapıyorsun, pırasaları ince ince
doğrayıp içine koyuyorsun. Bunları güzelce bir kek hamuru yapıp tepsiyi yağlıyorsun,
tepsiye yayıp, fırına koyuyorsun, biraz kırmızı biber ekiyorsun üzerine, fırından
çıktıktan sonra keserek ayranla ikram edilir. Afiyet olsun.

ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
Κάζληθα
Σψξα Κάζληθα. Κάζληθα απφ θαιακπνθάιεπξν. Καιακπνθάιεπξν, γηανχξηη, γάια,
απγά, ιάδη, ιίγν κπαίηθηλ, ζφδα. Σα αλαθαηεχεηο θαη ηα θάλεηο ζαλ κηα θξέκα,
ιηαλίδεηο κέζα ιεπηά ην πξάζν. Απηά ηα θάλεηο κηα σξαία δχκε θέηθ θαη ιαδψλεηο ην
ηαςί, ην απιψλεηο ζην ηαςί θαη ην βάδεηο ζην θνχξλν. Πξνζζέηεηο επάλσ ιίγν
θφθθηλν πηπέξη θαη φηαλ βγαίλεη απφ ην θνχξλν ην θφβεηο θαη ην πξνζθέξεηο κε
αξηάλη. Καιή φξεμε.

Σ 6 – ΠΑΡΟΙΜΙΔ (ATASÖZLERİ) 40
(αθεγεηήο: Ayşe / Κνκνηελή)
1.
2.
3.
4.
40

Ağlamayan kızana meme verilmez
Aleme kuyu kazan kendi düşer içine
Anasına bak kızını al, hastarına bak bezini al
Armudun güğnüsünü kaplumbağalar yermiş

Παξνηκία νλνκάδεηαη ε ζπλνπηηθή, επηγξακκαηηθή δηαηχπσζε κηαο αιήζεηαο γηα ζέκαηα
ζπκπεξηθνξάο θαη εζηθήο, γηα ηελ θαζεκεξηλή δσή, ηνλ ραξαθηήξα ηνπ αλζξψπνπ, ηε θχζε θηι.
πλήζσο δελ απαληά απηφλνκε, αιιά εληάζζεηαη κέζα ζην ιφγν γηα λα πξνζδψζεη πεηζψ θαη θχξνο
ζηελ επηρεηξεκαηνινγία απηνχ πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ παξνηκία. ηα ηνπξθηθά ππάξρνπλ παξνηκίεο
ζε απιή πξφδα θαη ηέηνηεο πνπ έρνπλ πνηεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο κέηξν θαη νκνηνθαηαιεμία.
Ήδε ζην Γηβάλη ηωλ Σνπξθηθώλ Γιωζζώλ ηνπ Μαρκνχλη Καζγθαξί (11νο αηψλαο) ππάξρνπλ 290
παξνηκίεο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο έθηαζαλ σο ζήκεξα. Δπίζεο, απφ ηνλ 15ν αηψλα ζψδνληαη δχν
αλψλπκεο ζπιινγέο παξνηκηψλ: 1. Πξαγκαηεία Λέμεωλ ηνπ Ογνπδλακέ, Γλωζηή ωο Παξνηκίεο
(Risâle min kelimât-i Oğuzname el-meşhûr bi atalarsözi), 2. Βηβιίν ηωλ Πξνγόλωλ (Kitâb-i Atalar).
ην έξγν ηνπ Σν Βηβιίν ηωλ πκβνπιώλ (Pendname) ν νζσκαλφο πνηεηήο Γθηνπβαρί (Güvâhi, 16νο
αηψλαο) ζπλέιεμε παξνηκίεο, ζηηο νπνίεο έδσζε πνηεηηθή κνξθή. Δπίζεο, πνιινί νζσκαλνί πνηεηέο
ζπλήζηδαλ λα δηαλζίδνπλ ην έξγν ηνπο κε έκκεηξεο παξνηκίεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, κεξηθνί
θεκηζκέλνη ζηίρνη γλσζηψλ πνηεηψλ δηαδφζεθαλ ηφζν πνιχ, ψζηε απνθφπεθαλ απφ ηα
ζπκθξαδφκελά ηνπο θη απέθηεζαλ ηνλ ραξαθηήξα παξνηκίαο.
Ζ πξψηε επηζηεκνληθή ηνπξθηθή ζπιινγή παξνηκηψλ είλαη νη Οζωκαληθέο Παξνηκίεο (Zurûb-i
Emsâl-i ‗Osmaniyye) ηνπ ηλαζί (Şinasi, 1826-1871, πνηεηήο, δεκνζηνγξάθνο θαη ζεαηξηθφο
ζπγγξαθέαο), νη νπνίεο επαλεθδφζεθαλ ην 1870 θαη ην 1885. ηελ ηειεπηαία, εκπινπηηζκέλε,
έθδνζε πεξηέρνληαη 4.000 παξνηκίεο. Μηα άιιε θεκηζκέλε ζπιινγή είλαη ε Αλζνινγία Σνπξθηθώλ
Παξνηκηώλ (Müntahabât-i Zurûb-i Emsâl-i Türkiyye, 1871) ηνπ γλσζηνχ νζσκαλνχ πνιηηηθνχ θαη
ηνπξθνιφγνπ Αρκέη Βεθίθ Παζά (Ahmed Vefik Paşa, 1823-1891) κε 4.300 ιήκκαηα.

5. Çok söz yalansız, çok para haramsız olmaz
6. Çok gülmenin sonu ağlamaktır
7. Dereyi görmeden paçaları sıvama
8. Devletli yanını kaşısa, fukara para verecek sanır
9. Eşeğe kızıp semerden öfke alınmaz
10. Ev alma, komşu al
11. Fukara samanlıkta yatar, padişah rüyası görür
12. Kasabalıyı et, köylüyü inat batırır
13. Kurdun yavrusu gene kurt olur
14. Olmayacak duaya amin denmez
15. Sonradan görme, dininden dönme
16. Meyve veren ağaç taşlanır
17. Yerin kulağı vardır
18. El öpmekten dudak aşınmaz
19. Garip kuşun yuvasını Allah yapar
20. Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma
ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
1. ην παηδί πνπ δελ θιαίεη δελ δίλνπλ ζηήζνο
2. πνηνο ζθάβεη πεγάδη γηα ηνπο άιινπο πέθηεη ν ίδηνο κέζα
3. Κνίηα ηε κάλα θαη πάξε ηελ θφξε, θνίηα ηε θφδξα θαη πάξε ην χθαζκα
4.Σν γηλσκέλν αριάδη ην ηξψλε νη ρειψλεο [ν ππνκνλεηηθφο θεξδίδεη]
5. Πνιιά ιφγηα ρσξίο ςέκαηα δελ ππάξρνπλ, νχηε πνιιά ιεθηά ρσξίο ραξάκη [φπνηνο
κηιάεη πνιχ ιέεη θαη ςέκαηα, φπνηνο είλαη πινχζηνο θάλεη θαη άλνκεο δνπιεηέο]
6. πνηνο γειάεη πνιχ, ζην ηέινο θιαίεη
7. Μελ καδεχεηο ηα κπαηδάθηα πξηλ δεηο ην ξπάθη
8. Αλ ν πινχζηνο μχζεη ηελ πιατλή ηνπ πιεπξά, ν θησρφο λνκίδεη φηη ζα ηνπ δψζεη
ιεθηά [ν θησρφο θξίλεη ηηο θηλήζεηο ησλ άιισλ θαηά ηελ επηζπκία ηνπ]
9. ηαλ ζπκψλεηο κε ην γάηδαξν κελ μεζπάο ζην ζακάξη
10. Μελ παίξλεηο ζπίηη, πάξε γείηνλα.
11. Ο θησρφο θνηκάηαη ζηνλ αρπξψλα θη νλεηξεχεηαη πσο είλαη ζνπιηάλνο
12. Σνλ θάηνηθν ηεο θσκφπνιεο ηνλ θαηαζηξέθεη ην θξέαο, ηνλ ρσξηάηε ην πείζκα
13. Καη ην ιπθάθη πάιη ιχθνο είλαη
14. ηελ πξνζεπρή πνπ δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί δελ ιέκε «ακήλ» [δελ πξέπεη
λα αζρνινχκαζηε κε απξαγκαηνπνίεηα ζρέδηα]
15. Νεφπινπηνο, αιιαμφπηζηνο
16. Σν δέληξν πνπ δίλεη θξνχηα ην πεηξνβνινχλ [γηα λα πέζνπλ ηα θξνχηα: ν ηθαλφο,
ν πεηπρεκέλνο ζπλήζσο πξνθαιείηαη]
17. Σν έδαθνο έρεη απηηά [θαη νη ηνίρνη έρνπλ απηηά]
18. Σα ρείιε δελ δηαβξψλνληαη απφ ην ρεηξνθίιεκα [δελ παζαίλεηο ηίπνηα αλ
παξαθαιέζεηο θάπνηνλ]
19. Ο Θεφο ρηίδεη θσιηά ζην θησρφ πνπιί
20. Κάλε φ,ηη ιέεη ν ρφηδαο, φρη φ,ηη θάλεη

Σ 7 – ΑΝΔΚΓΟΣΑ / ΚΧΜΙΚΔ ΙΣΟΡΙΔ (FIKRALAR)
(αθεγεηήο: Ayşe / Κνκνηελή)

T 7.1 Hocanın Mektubu41
Bir gün Hoca‘ya komşusu gelmiş: Hoca, oğlum Atina‘da, ona bir mektup
yazar mısın? demiş.
Hoca, ‗ Ben Atina‘ya gidemem‘, demiş.
‗Ama‘, demiş komşusu, ‗sana Atina‘ya git demedim ki...‘
Hoca : ‗Sözü uzatma‘ demiş, ‗benim yazım kötü, mektubu okumak için
kendim gitmeliyim‘.

ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
41

Με ην φλνκα Ναζξεληίλ Υφηδα (Nasreddin Hoca, ζηα ειιεληθά απαληά ζπρλά θαη ν παξαθζαξκέλνο
ηχπνο Ναζηξαδίλ ή Ναζηξεδίλ), ή απιψο Υφηδα, είλαη γλσζηφ ην πξφζσπν ζην νπνίν απνδίδνληαη
θσκηθέο ηζηνξίεο ζπκνζνθηθνχ ραξαθηήξα, θπξίσο ζε πξφδα. Τπάξρνπλ, σζηφζν, θαη έκκεηξεο
ηέηνηεο ηζηνξίεο. Ο ηνπξθηθφο φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γη‘ απηέο είλαη fıkralar ή letâif. Ζ θήκε
ηνπ Ναζξεληίλ Υφηδα είλαη δηαδεδνκέλε, ηνπιάρηζηνλ απφ ηνλ 16ν αηψλα κέρξη ηηο κέξεο καο, φρη
κφλν ζε νιφθιεξν ηνλ γεσγξαθηθφ ρψξν πνπ θάιππηε άιινηε ε αραλήο νζσκαληθή απηνθξαηνξία,
αιιά θαη ζηε Ρσζία θαη ηα θξάηε ηεο Κεληξηθήο Αζίαο. Σν πξνζσλχκην ‗ρφηδα‘ (hoca) παξαπέκπεη
ζε ιφγην άλζξσπν, φπσο θαη ε ιέμε ‗εθέληε‘ (efendi) πνπ πξνέξρεηαη απφ ην ειιεληθφ ‗απζέληεο‘.
Καζψο ν Ναζξεληίλ Υφηδα είλαη γλσζηφο ζηελ Κεληξηθή Αζία σο Ependi ή Apandi (παξαιιαγέο
ηνπ Efendi), ε ειιεληθή απηή ιέμε, κέζσ ησλ νπηγνπξηθψλ ηψξα, έθηαζε ζηα ζεκεξηλά θηλεδηθά σο
afanti κε ηε ζεκαζία ηνπ ‗θαηεξγάξε‘. Σα ηαμίδηα ησλ ιέμεσλ έρνπλ πξάγκαηη πνιχ κεγάιν
ελδηαθέξνλ.
Ζ ζπδήηεζε γηα ηελ ηζηνξηθφηεηα ή κε ηνπ πξνζψπνπ ηνπ δελ έρεη αθφκε θιείζεη. ηελ Σνπξθία
κάιηζηα έλα κεγάιν κέξνο ηεο έξεπλαο γχξσ απφ ηνλ Ναζξεληίλ Υφηδα εμαληιείηαη ζην δήηεκα
απηφ, παξάιιεια βέβαηα κε ηελ πξνζπάζεηα αλάδεημήο ηνπ σο ιατθνχ θηινζφθνπ, πξεζβεπηή ηεο
ηνπξθηθήο θηινμελίαο θαη αληηπξνζσπεπηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ηνπξθηθνχ εχζπκνπ θαη
πλεπκαηψδνπο ηακπεξακέληνπ. ην έξγν ηνπ Βηβιίν ηωλ Χαξηηωκέλωλ Ιζηνξηώλ (Letâifname) ν
Λακηί (ηέιε 15νπ αηψλα) ηνπνζεηεί ηνλ Ναζξεληίλ ζηνλ 13ν αηψλα, ζχγρξνλν ηνπ εγηάλη Υακδά.
Ωζηφζν, ν θεκηζκέλνο νζσκαλφο πεξηεγεηήο Δβιηγηά Σζειεκπή αθεγείηαη κηα ηζηνξία ζχκθσλα
κε ηελ νπνία ν Ναζξεληίλ είρε γλσξίζεη ηνλ κνγγφιν Σακεξιάλν (πέζ. 1405), νπφηε βξηζθφκαζηε
πηα έλαλ αηψλα κεηά. Απφ ηελ άιιε πιεπξά ν ζπνπδαίνο ηνχξθνο θηιφινγνο Κηνπξνπινχδαληε
Μερκέη Φνπάη (Köprülüzade Mehmed Fuad, 1890-1966), βαζηδφκελνο ζε θάπνηα βαθνπθηθά
έγγξαθα, ηνλ ηνπνζεηεί πάιη πίζσ, ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 13νπ αηψλα, ζχγρξνλν ηνπ Γηνπλνχο Δκξέ.
πσο εχζηνρα ηηο ραξαθηήξηζε θάπνηνο, νη ηζηνξίεο ηνπ Ναζξεληίλ Υφηδα είλαη güldürürken
düşündüren fıkralar, δειαδή πξνθαιψληαο γέιην θάλνπλ θάπνηνλ λα πξνβιεκαηηζηεί. Ή φπσο ην
έζεζε έλαο κεγάινο κειεηεηήο ηνπ Ναζξεληίλ, ν Albert Wesselski, πξφθεηηαη γηα έλαλ ‗Αίζσπν θαη
Αβδεξίηε ζπγρξφλσο‘. Σφζν κάιηζηα γλσζηέο θαη αγαπεκέλεο ήηαλ νη ηζηνξίεο απηέο, ψζηε
θάπνηεο αηάθεο ή ραξαθηεξηζηηθέο εθθξάζεηο ηνπο απέθηεζαλ παξνηκηψδε ραξαθηήξα (Sen de
haklısın θ.ά.) Κσκηθέο ηζηνξίεο θαη αλέθδνηα παξαδίδνληαη θαη απφ ηνλ ρψξν ησλ κπεθηαζήδσλ
δεξβίζεδσλ.

Σν γξάκκα ηνπ Υόηδα
Μηα κέξα ήξζε ζην Υφηδα ν γείηνλάο ηνπ: «Υφηδα, ν γηνο κνπ είλαη ζηελ Αζήλα,
κπνξείο λα ηνπ γξάςεηο έλα γξάκκα;», είπε.
«Δγψ δελ κπνξψ λα πάσ ζηελ Αζήλα», είπε ν Υφηδαο.
Ο γείηνλαο ηνπ είπε: «Δγψ δελ ζνπ είπα λα παο ζηελ Αζήλα!»
«Μελ ιεο πεξηζζφηεξα», είπε ν Υφηδαο, «ηα γξάκκαηά κνπ δελ είλαη σξαία, πξέπεη
λα πάσ ν ίδηνο ζηελ Αζήλα γηα λα δηαβάζσ ην γξάκκα».

T 7.2 Anteni de İndir42
Bir gün tütünleri kontrol etmek için ilgililer ev ev dolaşıyorlardı. Yanımdaki
arkadaş amcama:
— Biraz sonra size geleceğiz, dedi.
— Peki olsun, dedim.
— Peki olsun, deme... Televizyonu sakla, mümkünse antenini de indir.
Zenginsin diye tütününün fiyatını düşürürler, dedi.
ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
Καηέβαζε θαη ηελ θεξαία
Μηα κέξα νη αξκφδηνη πήγαηλαλ απφ ζπίηη ζε ζπίηη γηα λα ειέγμνπλ ηα θαπλά.
Ο θίινο πνπ ήηαλ θνληά κνπ είπε ζηνλ ζείν κνπ: «Μεηά απφ ιίγν ζα έξζνπκε ζε
εζάο»
«Δληάμεη», είπα. Μνπ είπε: «Με ιεο εληάμεη...Κξχςε ηελ ηειεφξαζε θαη αλ είλαη
δπλαηφλ θαηέβαζε θαη ηελ θεξαία. Μπνξεί λα ζε ζεσξήζνπλ πινχζην θαη λα ξίμνπλ
ηελ ηηκή».

T 7.3 Nasrettin Hoca: Doğuran Kazan
Hoca komşusundan ödünç bir kazan alır, kazanı geri verirken içine bir kazan
yerleştirir.
Komşusu sorar:
—Bu ne?
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Αλέθδνην απφ ηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο, φπνπ νη θάηνηθνη, αλάκεζά ηνπο θαη νη Μνπζνπικάλνη,
αζρνινχληαλ, ηδηαίηεξα ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο, κε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ θαπλνχ. Δθηφο απφ ηηο
δπζθνιίεο ηεο θαιιηέξγεηαο απηνχ ηνπ πξντφληνο, κηα θξίζηκε ζηηγκή ζηελ δηαδηθαζία πψιεζήο
ηνπ ήηαλ φηαλ έξρνληαλ νη έκπνξνη λα ειέγμνπλ επηηφπνπ ηνλ πξνο πψιεζε θαπλφ θαη λα δψζνπλ
κηα ηηκή. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ν αγξφηεο – πσιεηήο ήηαλ ζε δπζκελέζηεξε ζέζε απφ ηνλ
έκπνξν – αγνξαζηή.

—Senin kazan doğurdu der hoca da, komşu çok sevinir.
Aradan bir kaç gün geçer, hoca yine komşusuna gider, bir iki gün kullanmak
için kazanı ister.
Komşusu:
—Hay hay baş üstüne der, kazanı sevinerek hocaya verir. Aradan oldukça uzun
bir zaman geçer. Komşu kazanı geri gelmeyince hocanın evine gider, sorar:
—Bizim kazan ne oldu?
—Sizin kazan mı? Sizlere ömür der, hoca.
Komşu şaşırır:
—Aman hocam, kazan bu, nasıl ölür?
Hoca:
—Komşum, kazanın
inanmıyorsun? der.

doğurduğuna

inanıyorsun

da,

öldüğüne

neden

ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
Ο ρφηδαο δαλείδεηαη έλα θαδάλη απφ ηνλ γείηνλά ηνπ. ηαλ επηζηξέθεη ην θαδάλη βάδεη
κέζα έλα άιιν θαδάλη. Ο γείηνλαο ηνλ ξσηάεη: «Ση είλαη απηφ;»
Ο ρφηδαο ιέεη: «Σν θαδάλη ζνπ γέλλεζε». Ο γείηνλαο ραίξεηαη πνιχ.
Πεξλάλε θάπνηεο κέξεο, ν ρφηδαο πεγαίλεη πάιη ζην γείηνλά ηνπ. Εεηάεη ην θαδάλη γηα
λα ην ρξεζηκνπνηήζεη κηα δπν κέξεο.
Σνπ ιέεη ν γείηνλαο: «Δληάμεη, επραξίζησο». Με ραξά δίλεη ην θαδάλη ζην ρφηδα.
Πεξλάεη πνιχο θαηξφο. ηαλ δελ επηζηξέθεη ην θαδάλη, ν γείηνλαο πεγαίλεη ζην ζπίηη
ηνπ ρφηδα. «Σί έγηλε ην θαδάλη καο;», ξσηάεη. «Σν θαδάλη ζαο;», ιέεη ν ρφηδαο, «δσή
ζε εζάο». Ο γείηνλαο ζαζηίδεη «Ακάλ ρφηδα κνπ, απηφ είλαη θαδάλη, πψο κπνξεί λα
πεζάλεη;» Ο ρφηδαο ιέεη: «Γείηνλα κνπ, γηαηί πίζηεςεο φηη γέλλεζε ην θαδάλη θαη δελ
πηζηεχεηο φηη πέζαλε;»

Σ 8 – ΠΡΟΛΗΦΔΙ (BATIL İNANÇLAR)
(αθεγεηήο: Ayşe / Κνκνηελή)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Merdiven altından geçmemek
Gece aynaya bakmamak ve tırnak kesmemek
Kara kedi yolunu keserse, uğursuzluk gelir
Yemin ederken sağ ayağını kaldırırsan yemin kabul olmaz
Çarşamba günü bir işe başlarsan, işin çarpık gider
Sağ avucun kaşınırsa para gelir, sol avucun kaşınırsa para çıkar
Bir şeyi kırk defa söylersen, olur

8. Çocuğun üstünden atlarsan, boyu kısa kalır
9. Giysilerini ters bırakırsan, işlerin de ters gider
10. Ayna kırarsan evde kalırsın
ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
1. Να κελ πεξλάο θάησ απφ ζθάια
2. Σν βξάδπ λα κελ θνηηάδεηο ηνλ θαζξέθηε θαη λα κελ θφβεηο ηα λχρηα
3. Αλ ε καχξε γάηα θφςεη ην δξφκν ζνπ, είλαη γξνπζνπδηά
4. Αλ ζεθψλεηο ην δεμί ζνπ πφδη φηαλ νξθίδεζαη, ν φξθνο δελ γίλεηαη απνδεθηφο
5. Αλ αξρίδεηο δνπιεηά ηελ Σεηάξηε, ε δνπιεηά ζα πάεη ζηξαβά
6. Αλ ζε θαγνπξίδεη ε δεμηά ζνπ θνχρηα, ζα πάξεηο ρξήκαηα, αλ ζε θαγνπξίδεη ε
αξηζηεξή ζα μνδέςεηο ρξήκαηα
7. Δάλ πεηο θάηη ζαξάληα θνξέο, ζα πξαγκαηνπνηεζεί
8. Δάλ πεδήμεηο [πεξάζεηο] πάλσ απφ έλα παηδί, απηφ ζα κείλεη θνληφ
9. Δάλ αθήλεηο ηα ξνχρα ζνπ απφ ηελ αλάπνδε, ζα πάλε θαη νη δνπιεηέο ζνπ αλάπνδα
10. Δάλ ζπάζεηο θαζξέθηε, ζα κείλεηο ζην ξάθη

T 9 – “ΜΑΝΣΙΝΑΓΔ” (MANİLER)43
(αθεγεηήο: Ayşe / Κνκνηελή)
T 9.1 Δξσηηθέο «καληηλάδεο» (Aşk Manileri)
Tarlası ayrıklıya
Ben gitmem çarıklıya
Allah nasip eylesin
Boynu kravatlıya
Ev ardında haşlama
Haşlamayı taşlama
Ben nişanlı değilim
Dünürcüyü boşlama
Köyümün çardakları
Dizilir bardakları
Ben yarimi tanırım
Pembedir yanakları
Cici pabucum cici
Gezdiğim çimen içi
Benim de sevdiğim
43

Γηα ην ινγνηερληθφ απηφ είδνο βιέπε ηα ζρφιηα ζηελ θαηεγνξία ησλ ηξαγνπδηψλ. Ηδηαίηεξα γηα ηα
‗καλί ηνπ ξακαδαληνχ‘ λα ζεκεηψζνπκε φηη ζηελ πεξηνρή ηεο Θξάθεο ηξαγνπδηνχληαλ παιηφηεξα
ηηο εκέξεο ηεο λεζηείαο ηνπ ξακαδαληνχ απφ κηα νκάδα αλζξψπσλ πνπ κε ηε ζπλνδεία νξγάλσλ
γπξλνχζε απφ πφξηα ζε πφξηα ηα ραξάκαηα, θαηά ηελ έλαξμε ηεο λεζηείαο (sahur), μππλψληαο ηνπο
αλζξψπνπο θαη δεηψληαο ην δψξν ηνπο (κπαμίζη).

Kavrulmuş badem içi
Su gelir akmak ile
Ne çıkar bakmak ile
Çirkin güzel olur mu
Çok altın takmak ile
ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
Γελ παίξλσ θάπνηνλ κε ηζαξνχρηα
Κάπνηνλ κε ρσξάθη κεζηαθφ
Ο Θεφο λα δψζεη
Να πάξσ θάπνηνλ κε γξαβάηα ζην ιαηκφ
Πίζσ απφ ην ζπίηη ηα θπηά
Μελ πεηξνβνιάο ηα θπηά
Δγψ δελ είκαη αξξαβσληαζκέλε
Μελ παξακειείο ηελ πξνμελήηξα
Σα ππφζηεγα ηνπ ρσξηνχ κνπ
Αξαδηάδνληαη ηα πνηήξηα
Δγψ αλαγλσξίδσ ηελ αγαπεκέλε κνπ
Δίλαη ξνδ ηα κάγνπιά ηεο
Δίλαη σξαία ηα παπνχηζηα κνπ
Βνιηάξσ κέζα ζηε ριφε
Καη ε δηθή κνπ αγαπεκέλε
Δίλαη θαβνπξδηζκέλε ακπγδαιφςηρα
Σν λεξφ έξρεηαη θπιψληαο
Ση βγαίλεη κε ην θνίηαγκα;
Με ην λα θνξάεη πνιιά ρξπζά
Γίλεηαη ε άζρεκε φκνξθε;

Σ 9.2 «Μαληηλάδεο» ηνπ Ρακαδαληνύ (Ramazan Manileri)
Sarı keçiyi otlatırım
Yardan yara atlatırım
Bahşişimi vermezsen
Bu davulu patlatırım
Güle geldim kapınıza
Selam verdim topunuza
Bahşişimi vermezseniz
Darılırım hepinize
Pilavın kokusu geldi
Maninin arkası geldi

Bahşişimi yolla beyim
Gözümün uykusu geldi
Ay‘ı gördüm hilal oldu
Bir ramazan hayal oldu
Bahşişimi bolca aldım
Hizmetlerim helal oldu
Eski cami direk ister
Söylemeye yürek ister
Benim karnım tok ama
Arkadaş börek ister
ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
Βφζθσ ηελ θίηξηλε θαηζίθα
Πεγαίλσ απφ αγαπεκέλε ζε αγαπεκέλε
Αλ δελ κνπ δψζεηο ην δψξν κνπ
Θα θάλσ απηφ ην ληανχιη λα ζπάζεη
Ήξζα γειψληαο ζηελ πφξηα ζαο
αο ραηξέηηζα φινπο ζαο
Αλ δελ κνπ δψζεηε ην δψξν κνπ
Θα ζπκψζσ κε φινπο ζαο
Ήξζε ε κπξσδηά ηνπ πηιαθηνχ
Σέιεησζαλ νη καληηλάδεο
Κχξηέ κνπ, ζηείιε ην δψξν κνπ
Νπζηάδνπλ ηα κάηηα κνπ
Δίδα ην θεγγάξη, κεηαηξάπεθε ζε εκηζέιελν
Έλα ξακαδάλη έγηλε φλεηξν
Πήξα κπφιηθα δψξα
Υαιάιη νη θφπνη κνπ
Σν παιηφ ηδακί ζέιεη θνιψλα
Γηα λα κηιάο ζέιεη θαξδηά
Δγψ είκαη ρνξηάηνο αιιά
Ο θίινο ζέιεη πίηα
T 12 – ΓΛΤΚΟΛΟΓΑ ΓΙΑ ΠΑΙΓΙΑ (ÇOCUK OKŞAMALARI)
(αθεγεηήο: Ayşe / Κνκνηελή)
1.
2.
3.
4.
5.

Anasının kuzusu
Çirkinim
Sidiklim
Pamucuğum
Altın topum

6. Kıymetlim
7. Koca bebeciğim
8. Maymuncuğum
9. Al yanaklım
10. Mavişim
ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
1. Αξλί ηεο κάλαο ηνπ
2. Άζρεκφ κνπ
3. Καηνπξιηάξηθφ κνπ
4. Βακβαθάθη κνπ
5. Υξπζή κνπ κπάια
6. Πνιχηηκφ κνπ
7. Μεγάιν κνπ κσξάθη
8. Ματκνπδάθη κνπ
9. Κνθθηλνκάγνπιφ κνπ
10. Ξαλζφ γαιαλνκάηηθφ κνπ

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ ΓΗΑ ΣΑ ΔΠΔΞΖΓΖΜΑΣΗΚΑ ΥΟΛΗΑ ΣΑ ΣΟΤΡΚΗΚΑ
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χόλια στα ελληνικά κείμενα
Ευαγγελία Θωμαδάκη – Αθανασία Αλεξίου

Ε1 ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ44

44

Τα τρία λαϊκά παραμφκια που παρουςιάηονται εδϊ προζρχονται από αφθγθτζσ τθσ ευρφτερθσ
περιοχισ τθσ Κομοτθνισ (Αίγειροσ, Μαςμοσ), και μολονότι δεν κα μποροφςαν να χαρακτθριςτοφν
αποκλειςτικά ‘τοπικά’ παραμφκια, εικονογραφοφν με ςαφινεια χαρακτθριςτικά του τοπικοφ
πολιτιςμοφ των αγροτικϊν ελλθνόφωνων κοινωνιϊν τθσ Κράκθσ και εντάςςονται, γλωςςικά και από
πλευράσ περιεχομζνου, ςτθν πλοφςια προφορικι λαϊκι παράδοςθ τθσ περιοχισ. Θ παράδοςθ αυτι
παρουςιάηει μεγάλθ ποικιλία, αντίςτοιχθ και με το ςθμερινό «πλθκυςμιακό μωςαϊκό τθσ Κράκθσ»
(Βαρβοφνθσ, 2006: 154), ςτο οποίο εντάχκθκαν και πρόςφυγεσ από περιοχζσ τθσ βόρειασ και
ανατολικισ Κράκθσ, Ρόντιοι, Μικραςιάτεσ, Καππαδόκεσ, Κωνςταντινουπολίτεσ, Μμβριοι και Τενζδιοι,

Ε1.1 Ο ςπανόσ μυλωνάσ 45

Μια φορά κι ζναν καιρό ιταν μια μάνα μ’ ζνα αγοράκι, ς’ ζνα φτωχικό χωριό. Κοντά ςτθν
πλαγιά ενόσ βουνοφ ιτανε το χωριό αυτό και το ςπίτι ιτανε πολφ φτωχικό. Για να ηιςουνε,
το αγοράκι, να 'ταν δζκα- δϊδεκα χρονϊν, πιγαινε ςτο βουνό, ζκοβε ξφλα, τα φόρτωνε ςτο
γάιδαρο, τα ζφερνε ςτο ςπίτι, και άλλα χρθςιμοποιοφςανε για τισ ανάγκεσ του ςπιτιοφ και
άλλα τα πουλοφςανε.
Ζνα απόγευμα κατζβθκε το αγοράκι κατάκοπο, ξεφόρτωςε τα ξφλα από το γάιδαρο, και λζει
ςτθ μάνα του: -Μάνα πεινάω. Θ μάνα του λζει, δεν ζχω αγόρι μου τίποτε φαγθτό.- Ζ μάνα,
λίγο αλεφρι, κάνε κάτι, μια πιτοφλα, κάτι να φάμε. Λζει θ μάνα του δεν ζχω οφτε αλεφρι. –Ε
τότε μάνα, λζει το αγοράκι, να βάλουμε να πάρω ςιτάρι να πάω ςτο μφλο να κάνουμε

αλλά και Σαρακατςάνοι, κακϊσ και όςοι κατάγονται από διάφορεσ άλλεσ περιοχζσ τθσ Ν. Ελλάδασ
(Ρελοποννιςιοι, Θπειρϊτεσ Κεςςαλοί, Κριτεσ).
Ππωσ τα περιςςότερα ελλθνικά τοπικά παραμφκια, τα τρία παραμφκια που παρουςιάηονται εδϊ,
ςυνδυάηουν θκικοπλαςτικι/ διδακτικι πρόκεςθ και χιουμοριςτικι διάκεςθ που ψυχαγωγεί το
ακροατιριο. Υπάρχουν δθμοςιευμζνεσ αρκετζσ ςυλλογζσ κρακικϊν παραμυκιϊν (βλ. και τθν
Ειςαγωγι ςτον Βαρβοφνθ 2005, ςς. 17-23), αν και τα ςυγκεκριμζνα παραμφκια που καταγράφονται
εδϊ δεν περιλαμβάνονται ς’ αυτζσ.
45 Μια παραλλαγι του παραμυκιοφ ‘ο ςπανόσ μυλωνάσ’ καταγράφεται ωσ παραμφκι από τθ Σάμο
ςτον Βαρβοφνθ (1998, ςς. 87-98) με τον τίτλο: θ πιο μεγάλθ ψευτιά, αφθγθμζνο ςτθν τοπικι
διάλεκτο του νθςιοφ και με πολλζσ διαφορζσ ςτα επιμζρουσ ςτοιχεία του. Ραρόλο που ο αφθγθτισ
του παραμυκιοφ που καταγράφεται εδϊ δεν χρθςιμοποιεί τοπικι διάλεκτο, θ αφιγθςθ ζχει
χρωματιςτεί με πραγματολογικισ υφισ ςτοιχεία και με πολιτιςμικζσ αναφορζσ ςτθν κακθμερινι ηωι
των τοπικϊν αγροτικϊν κοινωνιϊν τθσ Κράκθσ και των ςυνθκειϊν τουσ, όπωσ για παράδειγμα, ςτον
νερόμυλο που αλζκει το ςτάρι (για τουσ νερόμυλουσ ςτθ Κράκθ, βλ. Δαμιανοφ, Δ. 2006), ςτα
εμπορικά καραβάνια που χρθςιμοποιοφςαν το πζραςμα του Ζβρου και ευρφτερα τθ Κράκθ ςτα
ταξίδια τουσ, ςτισ πρακτικζσ τθσ λεγόμενθσ ‘λαϊκισ ιατρικισ’ (πρβλ. τθν αλοιφι από καρφδι), ςτθν
πίτα ωσ ζδεςμα τθσ τοπικισ κουηίνασ.
Ενδιαφζρον ςτοιχείο τθσ δομισ του ‘διδακτικοφ’ αυτοφ παραμυκιοφ είναι θ ζνκεςθ δυο μικρότερων
‘παραμυκικϊν’ αφθγιςεων ωσ οργανικϊν μερϊν που προωκοφν τθν κυρίωσ πλοκι τθσ βαςικισ
αφιγθςθσ. Αντίκετα με τθν κφρια ιςτορία που χρθςιμεφει ωσ περίβλθμα ι βάςθ και δεν περιζχει
κακόλου μυκοπλαςτικά ςτοιχεία, το περιεχόμενο των δφο υπο-αφθγιςεων χαρακτθρίηεται από
υπερβολζσ και παραδοξολογίεσ, αναμενόμενεσ ςε ζνα ‘μαγικό’ παραμφκι. Ωςτόςο αυτζσ οι υποαφθγιςεισ πθγάηουν φυςιολογικά από τθ δομι τθσ απλισ κφριασ ιςτορίασ και ειδικότερα από τον
χαρακτιρα του ςπανοφ μυλωνά: αντιπροςωπεφοντασ τον τφπο του πονθροφ επιχειρεί να ξεγελάςει
το παιδί που πθγαίνει να αλζςει το ςτάρι, τον κφριο χαρακτιρα τθσ ιςτορίασ, ηθτϊντασ του να
παραβγοφν μεταξφ τουσ κι όποιοσ πει το μεγαλφτερο ψζμα να πάρει ωσ ζπακλο το αλεςμζνο ςτάρι.
Ζτςι αξιοποιείται ζνα βαςικό παραμυκικό μοτίβο, ςφμφωνα με το οποίο ο ιρωασ του παραμυκιοφ
(το παιδί) ξεπερνάει τισ δυςκολίεσ (τθν πονθριά και τθν απλθςτία του μυλωνά) με τθν εξυπνάδα του
και νικάει.

αλεφρι. –Ε να πασ αγόρι μου, αλλά να προςζχεισ. Μθν πασ ςτο μυλωνά που είναι ςπανόσ,46
γιατί αυτόσ κλζβει. Το αγοράκι είπε εντάξει μάνα κα προςζχω.
Βάηει το διςάκι με το ςιτάρι, το φορτϊνει ςτο γάιδαρο, πάει μια και δυο ςτο μφλο. Στο μφλο
που πιγε ιταν ο μυλωνάσ ςπανόσ. Κυμικθκε τα λόγια τθσ μθτζρασ του και λζει του
μυλωνά, μετάνιωςα, δε κα αλζςω. Είχε άλλουσ δυο μφλουσ ςτο ίδιο ποταμάκι, πιο πάνω.
Και ο μικρόσ παίρνει το γάιδαρό του με το ςιτάρι, πάει ςτον άλλο μφλο. Ράλι ςπανόσ ο
μυλωνάσ, ο ίδιοσ μυλωνάσ από άλλο μονοπάτι πιγαινε ςτον ζνα και ςτον άλλο μφλο, ζτςι
κζλει το παραμφκι. Το παιδί πάλι λζει δε κα αλζςω, πάει ςτον τρίτο μφλο, πάλι ςπανόσ ο
μυλωνάσ. Ε τότε είπε ςτον εαυτό του, ‘κα ςταματιςω να αλζςω’, γιατί κάτι ζπρεπε να πάει
ςτο ςπίτι, να φάνε, ‘και κα προςζχω να μθ με κλζψει ο μυλωνάσ’.
ίξανε το ςιτάρι ςτθν κάςα, άρχιςε να γυρίηει θ μυλόπετρα και να βγάηει ηεςτό αλεφρι. Ο
μυλωνάσ λζει του μικροφ, να κάνουμε μια πίτα. Ο μικρόσ όπωσ πεινοφςε κιόλα, λζει
εντάξει. Ε φζρε αλεφρι (από το αλεφρι που άλεκε ο μφλοσ). Ράει το παιδί αλεφρι, του δίνει
κι ζνα δοχείο, πιγαινε ζξω ςτθν πθγι, φζρε νερό. Ράει το παιδί και νερό, ο μυλωνάσ ζριξε
πολφ νερό, ζγινε νερουλι θ ηφμθ. Του λζει φζρε κι άλλο αλεφρι, πάει κι άλλο αλεφρι, βάηει
ο μυλωνάσ παραπάνω αλεφρι, πθχτι θ ηφμθ, φζρε αλεφρι φζρε νερό, ζγινε μια μεγάλθ
πίτα, ςχεδόν το μιςό αλεφρι, το απορρόφθςε. Οπότε, είχαν ανάψει ζξω (είχε φοφρνο ο
μυλωνάσ), ανάψαν το φοφρνο, τον ηεςτάνανε, βάλαν τθν πίτα, και θ πίτα ψθνόταν.
Ο μυλωνάσ λζει του μικροφ: Να ποφμε από ζνα ψζμα; Να βάλουμε ζνα ςτοίχθμα, να ποφμε
από ζνα ψζμα, κι όποιοσ πει το πιο μεγάλο ψζμα να πάρει τθν πίτα. Τον ηϊςανε τα φίδια
τον μικρό, αλλά τι να κάνει; Λζει, εντάξει κυρ μυλωνά, κα γίνει ζτςι. Ο μυλωνάσ λζει, ςαν
πιο μεγάλοσ ν’ αρχίςω εγϊ; Εντάξει κφριε μυλωνά λζει το παιδί, άρχιςε εςφ.
Και ξεκινάει ο μυλωνάσ και λζει: Εμζνα ο παπποφσ μου ιταν ζμπορασ. Είχε ζνα μικρό
καραβάνι με πεντζξι καμιλεσ, ζνα γάιδαρο, ζναν υπάλλθλο, και πθγαίνανε ΚεςςαλονίκθΚωνςταντινοφπολθ, φόρτωνε, κι ζκαναν ανταλλαγι. Ζφερνε από κει μετάξια, κι από δω
πιγαινε άλλα πράγματα. Αλλά μια φορά όπωσ γυρνοφςε από τθν Κωνςταντινοφπολθ για
Κεςςαλονίκθ, φκάνουνε ςτον Ζβρο, πλθμμφριςε ο Ζβροσ ποταμόσ, κόπθκαν τα γεφφρια. Ο
παπποφσ ςταμάτθςε και κοίταγε πϊσ κα περνοφςαν τϊρα τον πλθμμυριςμζνο Ζβρο. Ζβαλε
τα χζρια ςτισ τςζπεσ, είχε μζςα κολοκυκόςπορο, ζβγαλε κι ζτρωγε κολοκυκόςπορο. Του
ζπεςε ζνασ κολοκυκόςποροσ ςτο ζδαφοσ, φφτρωςε μια κολοκυκιά, μεγάλωςε γριγοραγριγορα, ζνα κλαδί πζραςε τον Ζβρο, τυλίχτθκε ςτα δζντρα, χόντρυνε, χόντρυνε, δοκιμάηει
ο παπποφσ, μπράβο! Ζγινε γζφυρα. Ρεράςανε από πάνω το καραβάνι οι καμιλεσ, ο
γάιδαροσ, οι άνκρωποι, και μια και περάςανε από τθν άλλθ μεριά, ςταματιςανε, βάλανε
κάτι να φάνε, φάγανε, είχαν ανάψει και μια μεγάλθ φωτιά. Ε, μετά για επιδόρπιο, ζγινε και
μια πολφ μεγάλθ κολοκφκα, πιρανε τα τςεκοφρια, κόψανε ζνα πολφ μεγάλο κομμάτι με τα
τςεκοφρια, ψιςανε, φάγανε και κολοκφκα και γείρανε και τουσ πιρε ο φπνοσ. Ξυπνιςανε
μετά, δε βρίςκαν τισ καμιλεσ, οι καμιλεσ άφαντεσ, εδϊ οι καμιλεσ, εκεί οι καμιλεσ, τι
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Ο ςπανόσ ςυνικωσ παρουςιάηεται ωσ αρνθτικι φιγοφρα ςτθ ελλθνικι λαϊκι λογοτεχνία, και αυτό
ανιχνεφεται ιδθ ςτθ δθμϊδθ μεταβυηαντινι λογοτεχνικι παράδοςθ, πρβλ. το περίφθμο ςατιρικό
λαϊκό ανάγνωςμα που ιταν γνωςτό ωσ Ακολουκία του Σπανοφ ( βλ. ενδεικτικά Καραναςτάςθσ 2003,
Eideneier 1990: 14).

γίναν οι καμιλεσ; -Τι γίνανε, λζει ο μικρόσ, οι καμιλεσ κυρ μυλωνά; -Α, λζει τισ βρικανε
μζςα ςτθν κολοκφκα, μπικανε μεσ ςτθν κολοκφκα και τρϊγανε.
Σίγουροσ ο μυλωνάσ ότι κζρδιςε το ςτοίχθμα, του λζει του μικροφ, ς’ άρεςε; -Ναι, λζει – Ε
τϊρα θ ςειρά ςου. Ο μικρόσ ψφχραιμοσ, -Εντάξει κυρ μυλωνά, λζει. Εμζνα ο παπποφσ μου
δεν ιταν ζμπορασ ςαν το δικό ςου, ζνασ απλόσ γεωργόσ ιτανε, είχε ζνα ηευγάρι γελάδεσ, μ’
αυτζσ όργωνε τα χωράφια, μ’ αυτζσ κουβαλοφςε ξφλα, τθν παραγωγι…, ζ κάνανε και
κανζνα μοςχαράκι, το μεγαλϊναμε, το πουλάγαμε, παίρναμε χαρτηιλίκι, γάλα, τυρί γιαοφρτι
κάναμε, όλα καλά πθγαίνανε. Αλλά μια φορά θ μια γελάδα αρρϊςτθςε και δεν τραβοφςε,
τϊρα με μια γελάδα, ο ηυγόσ πϊσ κα προχωριςει; Ε τι να κάνει ο παπποφσ μου, ςκζφτθκε,
ςκζφτθκε, τι να βάλει ςτθ κζςθ τθσ άρρωςτθσ αγελάδασ, κυμικθκε τισ μζλιςςεσ. Ριγε
διάλεξε τθν πιο μεγάλθ μζλιςςα, τθν ζβαλε ςτο ηυγό. Θ μζλιςςα όμωσ ιταν αςυνικιςτθ απ’
το ηυγό, κι ο ςβζρκοσ τθσ μζλιςςασ ζκανε πλθγι. Τι να κάνει ο παπποφσ, παίρνει ζνα καρφδι,
το ςτουπάει, κάνει αλοιφι,47 το βάηει ςτο λαιμό τθσ μζλιςςασ, και ξαφνικά από κει
φυτρϊνει μια καρυδιά. Και μεγαλϊνει θ καρυδιά γριγορα γριγορα και φορτϊνεται
καρφδια και περνάνε οι χωρικοί και ρίξε ο ζνασ πζτρεσ και ρίξε ο άλλοσ ξφλα, ρίξε ο άλλοσ
ςβϊλουσ από χϊμα για να κατεβάςουνε καρφδια, πάνω ςτθν καρυδιά γίνεται ζνα χωράφι.
Οπότε ο παπποφσ ανεβαίνει, το οργϊνει, το ςπζρνει ςιτάρι, μεγαλϊνει το ςιτάρι και πάμε
να κερίςουμε. Μόλισ βάλαμε τα δρεπάνια, πετάγεται ζνασ λαγόσ. Ο παπποφσ φωνάηει:
ιςυχα! Ρετάει το δρεπάνι του και πάει το δρεπάνι του παπποφ, το χεροφλι, καρφϊνεται
ςτον ποπό του λαγοφ. Τρζχει ο λαγόσ, κουνιζται το δριπάνι, το χωράφι ςε πζντε λεφτά
κερίςτθκε.
Ο μυλωνάσ ςυνεπαρμζνοσ από το παραμφκι: -Κι φςτερα; Ο λαγόσ, κάπου ςκάλωςε το
δριπάνι, ς’ ζνα πουρνάρι, κι ο λαγόσ εξαφανίςτθκε. Τρζχουμε να δοφμε τι ζγινε, βρίςκουμε
το δρεπάνι, βρίςκουμε κι ζνα ςθμείωμα. Συνεπαρμζνοσ ο μυλωνάσ του λζει: και τι ζγραφε
το ςθμείωμα; “Σπανζ μυλωνά, πολφ τον ζξυπνο μθν κάνεισ, θ πίτα είναι του παιδιοφ”.
Κι ο μυλωνάσ το παραδζχτθκε το παιδί και του λζει “χαλάλι ςου!”, και του ζδωςε τθν πίτα
και πιγε ςτο χωριό και πιρε και το αλεφρι του και ηιςαν αυτοί καλά κι εμείσ καλφτερα.

Ε.1.2 Θ γιαγιά Μαργοφδα κι ο καλικάντηαροσ48
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Ενδεικτικι αναφορά ςε γιατροςόφι.
Ππωσ γίνεται φανερό το ςυγκεκριμζνο αφιγθμα δεν είναι παραμφκι sensu strictο, αλλά κλίνει
μάλλον προσ μία ευτράπελθ διιγθςθ με άξονα τισ λαϊκζσ δοξαςίεσ περί δωδεκαιμερου και
καλικαντηάρων. Θ ιςτορία ενςωματϊνει τυπικά ςτοιχεία των λαϊκϊν δοξαςιϊν (όπωσ ζχουν
περιγραφεί και αναλυκεί ςε λαογραφικζσ μελζτεσ, βλ. ενδεικτικά, ‘δαιμονικζσ’ παραδόςεισ,
Λουκάτοσ 1978: 154) ςχετικά με το δωδεκαιμερο των Χριςτουγζννων και τουσ καλικαντηάρουσ, που
παρουςιάηονται ωσ πονθρά όντα που δρουν ςτο ςκοτάδι και προςπακοφν να ξεγελάςουν τουσ
απρόςεκτουσ ανκρϊπουσ. Θ ειδικότερθ πτυχι που αποτελεί τον πυρινα τθσ ςυγκεκριμζνθσ ιςτορίασ
ςυμπυκνϊνεται ςτθ διατφπωςθ «όποιουσ βγαίν’ νφχτα χουρίσ φωσ τουν παίρνουν οι
καλικαντηαρζοι»προσ το τζλοσ του κειμζνου. Θ αξιοποίθςθ των πανελλινιων αυτϊν δοξαςιϊν
αποκτά ζντονα τοπικό χρϊμα, όχι μόνο επειδι θ γλϊςςα τθσ αφιγθςθσ είναι το τοπικό ιδίωμα του
Λάςμου, αλλά και το όνομα τθσ θρωίδασ, θ περιγραφι τθσ αμφίεςισ τθσ, οι αναφορζσ ςε χρόνο και
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Αυτό το παραμφκ’ τ’ άκ’ςα απ’ τθν άμνια49 Αγλαϊα.
Ζναν κιρό ςτου χουριό μασ είχι μνια γριά, τθν ζλιγαν Μαργοφδα, είχι χθρζψ’ νουρίσ θ
καθμζν’, είχε τρία παλικάρια, κι κάκονταν μαηί μι τα παλικάρια ςτου ςπίτ’ κι τα νφφισ. Ζνα
προυί μζςα ςτου δουδεκάμιρο ξφπνθςι νομίηουντασ πωσ άκ’ςι τουν κράχτ’. Κείνα τα χρόνια
δεν είχι καμπάνισ ςσ ικκλθςίισ, απαγορεφ’νταν,50 και γυρνοφςε ζνασ απ’ τθν ικκλθςία,
κιρυκασ κατ’ ουςίαν, τουν ζλεγαν κράχτ’ , και φϊναηι, χτυποφςε τσ πόρτεσ ςτα ςπίτια, και
φϊναηι «χριςτιανοί ϊρα για τθν εκκλθςία».
Νουμίηουντασ θ Μαργοφδα που ς’κϊκ’κε που πζρας’ ου κράχτ’σ και χτφπ(θ)ςι, ς’κϊν’ται,
ντφνετι, βάη’ κινοφρια ςαλιβάρα,51 βάη’ τα μιςουφοφςτανα τ’σ , βάη’ του φουςτάν’ τ’σ , τθ
ςνίςια τ’σ τθ γοφνα, τθ φλοφδα, κείνθ θ φλοφδα με τ’ δαντζλα καπζλο του ’χει ςτου κεφάλ’
τ’σ, βάη’ κι τσ γόβισ τα με τ’σ φοφντισ, παίρν’ και του πορτ’μανζ, 52 βγαίνι όξω, ανοίγ’ του
μάνταλου απ’ τθν αυλόπουρτα, βγαίν’ ςτο ςουκάκ’. Βγαίν’ ςτο ςουκάκ’, βλζπ’, ηιντάνι 53
όξου. Τηάνιμ, τί γίνετι λζει, κράχτ’σ φϊναξ’, ιγϊ λζει τζτοια ϊρα, όξου ψ’χι δεν ζχει, οφτε
χάραξι, οφτε τίποτα. Φαίνιτ’ κα ζχει ςυννεφιά, λζει, κι για αυτό μι φαίν’τι ςκοτ’νά.
Ραίρνει δρόμο ςιγά ςιγά θ γιαγιά θ Μαργοφδα για τθν ικκλθςία. Πςο δϊς’ ικεί 54μπροςτά
τ’σ εμφανίηετϋ ζνασ / μια ςκιά, τθν κακίη’ τθν βάηει ςτθν πλάτθ τ’, τθν παίρνει. Λζει «κάνα
παιδί μ’ κα είν’ φαίν’τι και με πιρε για να με πάει τθν ικκλθςία να μθν κ(ου)ραςτϊ. Λοιπόν
για τθν εκκλθςία παίρν’ του δρόμο για τουν λάκκο. Άρχιςαν, πζφτουν οι παντόφλισ ςτουν
τόπο (παρά τθν αοριςτία με τθν οποία διατυπϊνονται, όπωσ είναι αναμενόμενο ςτα παραμφκια)
παραπζμπουν ςτθν περιοχι. Σ’ αυτό να προςτεκεί θ ρθτι ειςαγωγικι πλθροφορία του αφθγθτι, ότι
μεταφζρει ό,τι άκουςε από το ςτόμα μιασ γθραιάσ κατοίκου του Λάςμου (τθν κατονομάηει ωσ ‘άμνια
Αγλαΐα’).
Για το ιδίωμα του Λάςμου βλ. ενδεικτικά Μπατηάκασ (2012), όπου και αναφζρονται οριςμζνα από τα
χαρακτθριςτικά μορφοφωνολογικά γνωρίςματα που ςυναντϊνται και ςτο παρόν κείμενο (κϊφωςθ
και αποβολι άτονων φωνθζντων, κατάλθξθ –οφδι/οφδα, επιτατικι κατάλθξθ –να/νια, πρβλ. εδϊ να,
εκεί να, τζτοινια ϊρα). Είναι πάντωσ αξιοπρόςεκτο ότι ο αφθγθτισ ςε οριςμζνα ςθμεία δεν
καταφζρνει πλιρωσ να ‘εξοβελίςει’ ςτοιχεία τθσ κοινισ νεοελλθνικισ (π.χ. καταφεφγει, αλλάηοντασ
ςτιγμιαία κϊδικα, ςε μια ‘λογιότροπθ’ ςχεδόν επεξιγθςθ για τθ λζξθ κράχτθσ: «γυρνοφςε ζνασ απ’
τθν ικκλθςία, κιρυκασ κατ’ ουςίαν, τουν ζλεγαν κράχτ’»). Θ επίδραςθ των γειτονικϊν τουρκικϊν
ιδιωμάτων εκδθλϊνεται ςτθ χαρακτθριςτικι χριςθ των δανείων ταμάμ (με τθ ςθμαςία χρονικοφ
επιρριματοσ) και τηάνιμ, του αρνθτικοφ ςυνδετικοφ νε…νε ‘οφτε/ μιτε’(νε παντόφλεσ , νε τςουράπια
, νε γοφνεσ).
49
Από το (βενετςιάνικο/λατιν.) amia ‘κεία’, απαντά και ςε νεοελλθνικζσ διαλζκτουσ επθρεαςμζνεσ
από τθν ιταλικι (π.χ. Εφτάνθςα). Ρρβλ. και τθν πολφ ςυνθκιςμζνθ προςφϊνθςθ προσ γθραιότερεσ
γυναίκεσ ‘κεία/κεια-’, που παραμζνει ηωντανι ςτον τοπικό κακθμερινό λόγο μζχρι ςιμερα.
50
Τοποκζτθςθ τθσ αφιγθςθσ ςτα χρόνια τθσ Οκωμανοκρατίασ, μνεία των κρθςκευτικϊν
απαγορεφςεων κατά των Χριςτιανϊν.
51
Σαλιβάρα (:ςαλβάρα, πρβλ. και ςαλβάρι) ‘φαρδφ παντελόνι’. Μαηί με τθ γοφνα, τα τςουράπια κτλ.
ιταν χαρακτθριςτικό τμιμα τθσ (χειμωνιάτικθσ) κρακιϊτικθσ φορεςιάσ
52

Ρορτμανζ (από τα γαλλ. porte-monnaie)

53

Ζιντάνι ‘ςκοτάδι’

54

Με τθ ςθμαςία ‘κι εκείνθ τθν ϊρα’ (χρονικό επιρρθματικό, διαλεκτ.)

δρόμου τ’σ γιαγιάσ τθσ Μαργοφδασ, ςκίηουντι τα τςουράπια τ’σ... «Ροφ με πθγαίν’σ βρε
πιδάκι μ’ ;» «Α δω να μανάκα μ’, α κει να μανάκα μ’, α δω να μανάκα μ’, α κει να μανάκα
μ’... ντε ντε ντε, άρχιςαν ςκίςτ’καν τα τςουράπια τ’σ , ςκίς’κε θ γοφνα τ’σ .
Πςο δω ςα κει, φωνάη’ ο πετ’νόσ. Ταμάμ φϊναξ’ ο πετ’νόσ, τθν παρατάει τθ γριά θ ςκιά
αυτινα, φεφγει. Τϊρα βλζπ’ τα ’λόγυρα τ’σ θ καθμζνθ ... ποφ ; Στου βουνό μζςα κι ςκοτ’νά ,
τυφλά. Ραίρ’, μι τα πουλλά, βρίςκ’ τν πατζκα55 ςιγά ςιγά ςιγά ςιγά, κατ’βαίν’ ςτου ςπίτ’.
Χτυπά τθν πόρτα , ανοίγουν τα πιδιά ‘που μζςα «Καλά ρε μάνα ποφ ιςαν τζτοινια να ϊρα ;
Ακόμα δεν χάραξι!» «Ουμ πιδιά αυτό κι αυτό ... Τθν βλζπουν, νε παντόφλεσ , νε τςουράπια ,
νε γοφνεσ , όλα ξεςκιςμζνα.
Τθν παίρνουν μζςα, τθν βάηουν ςπίρτο, τθν βουλεφουν τθ γιαγιά, «Τί ινθκι ρε μάνα;» «Αυτό
κι αυτό. Ταμάμ βγικα εγϊ , νόμ’ηα που ιταν ο κράχτ’σ που φϊναξ’ ο κραχτ’σ και βγικα όξου
για να παου τθν ικκλθςία. Εκείνο πάλι μι πιρε ζνα ςτθν πλάτθ τ’ και μι πιγι ςτο βουνό» «Ε
και πϊσ ς’ άφ’ςε ρε μάνα;» «Φϊναξ’ ου πετ(ει)νόσ» «Α μάνα ιτανι καλικάντηαρουσ και γι’
αυτό ςι πιρε». Και κάκετ’, βουλεφουν τθ γιαγιά κι φςτερα απου ϊρα ταμάμ χάραξι, φϊναξ’
ου κραχτ’σ για τθν εκκλθςία. Ντφκ’κε ξανά θ γιαγιά θ Μαργοφδα ζβαλε άλλθ γοφνα, άλλισ
γόβεσ , παντόφλισ και πιγι.
Κι από τότε ζλιγαν ςτου χουριό ότι του δουδεκάμερο απ’ τα Χριςτοφγ’να ίςαμε το Σταυρό
που γυρίηουν και φωτίη’ ο παπάσ νφχτα δεν γυρνοφν χουρίσ φωσ να ζχουν ςτα χζρια τ’σ ,
γιατί όποιουσ βγαίν’ νφχτα χουρίσ φωσ τουν παίρνουν οι καλικαντηαρζοι κι ζτς’ πιραν οι
καλικαντηαρζοι τθ γιαγιά τθ Μαριγοφδα και γι’ αυτό και κείνα τα χρόνια και ςτου τηάκ’
οφλεσ τσ μζρισ αυτζσ ζκι’ι το τηάκ’ για να μθν κατ’βαίνουν οι καλικαντηαρζοι μζςα ςτο ςπίτ’
και μαγαρίηουν τα φαγιά και τ’ αλεφρια και τα γεννιματα ό,τι είχαν και δεν είχαν.

Ε.1.3 Οι δϊδεκα μινεσ 56

Ζναν κιρό κι ζνα ηαμάνι57 ιταν ζνασ παπποφσ κι μια γριά, δεν είχαν πιδιά οι ακρϊπ’, ιταν
μοναχοί τσ. Χιμϊναν κιρό, χιόνια πουλλά κείνα τα χρόνια, παπποφσ αρρϊςτ’ςι. 58 Τϊρα τα

55

‘μονοπάτι, δρομάκι’
Το παραμφκι οικοδομείται ωσ αντικετικι εξιςτόρθςθ των κετικϊν και αρνθτικϊν πλευρϊν που
ςυνδζονται με τισ αγροτικζσ δραςτθριότθτεσ κάκε μινα του ζτουσ, παράλλθλα με τθν αντικετικι
εικονογράφθςθ του χαρακτιρα των δφο θρωίδων. Ρρόκειται για παραμφκι με ευρφτατθ πανελλινια
ςχεδόν διάδοςθ ςε διάφορεσ παραλλαγζσ (πρβλ. π.χ. ςτον Βαρβοφνθ 1998, ςς. 52-55, όπου
καταγράφεται μια παραλλαγι ωσ τοπικό παραμφκι από τθ Σάμο, με τον τίτλο: Θ καλολογοφ κι θ
κακολογοφ) και μπορεί με τθν ζννοια αυτι να κεωρθκεί ζνα από τα κλαςςικά λαϊκά ελλθνικά
παραμφκια (μια από τισ πιο γνωςτζσ δθμοςιευμζνεσ του εκδοχζσ ζχει τίτλο θ κυρά-Καλι και οι
δϊδεκα μινεσ). Ππωσ ςε πολλά λαϊκά παραμφκια (πρβλ. και τθν ιςτορία τθσ γιαγιάσ Μαργοφδασ) το
παραμφκι με τουσ δϊδεκα μινεσ κλείνει παραινετικά προσ τουσ ακροατζσ, μάλιςτα με τον
τυποποιθμζνο τρόπο τθσ ενςωματωμζνθσ ςτο κείμενο παροιμιακισ φράςθσ (θ καλι θ γλϊςςα, ου
καλόσ ου λόγουσ πάντα πιάν’).
56

ξφλα ςτθ ςκλιβα λιγουςτεφουν, τι να κάν’, Ραπποφσ δε μπουρεί, αναγκάηιτι θ γιαγιά παίρ’
του γαδοφρ’, ςιγά-ςιγά τ’ βουνό κουντά, πιρι τν πατζκα α α α, φτάν’ ςτου φψουμα, αρχίη’
κόβ’ ςιγά-ςιγά ξφλα. Κει από ‘ κουφτι τα ξφλα, βλζπ’ απου καρςί ζρχουνταν μια ουμάδα με
αλόγατα μι ακρϊπ’ απάν’. Καθμζν’ φουβικ’κι. Ριάν’ βρίςκει μια πουρναριά, κρφβιτι ςτου
πλάι. Κοντεφουν τ’ αλόγατα κει πζρα, ςταματοφν. Τϊρα τι να κάν’ θ γιαγιά, τν βλζπουν
αυτοί, ιμφανίηιτι θ γιαγιά.
-Τι δ’λειά ζχ’σ γιαγια δω πζρα ιςφ;
-Τι να κάνου πιδάκι μ’, να ζτσ κι ζτς’, παπποφσ εινι άρρωςτουσ, τα ξφλα λιγουςτεφουν ςτου
ςπίτι, χιμϊνασ μιγάλουσ είνι, ξφλα κζλουμι, να ηιςτακοφμι.
–Ριδιά δεν ζχ’τι;
-Ριδιά δεν ζχουμι. Σεισ τι είςτι παλλθκάρια; Κάνει/βλζπει θ γιαγιά μι του κιφάλι τσ, τα
μιτράει, δϊδικα.
–Γιαγιά κα ςι κάνουμι μια ιρϊτιςθ.
–Τι είνι πιδάκι μου, τι κζλ’τι;
-Ροιοσ μινασ ς’ αρζς’ απ’ του χρόνου πιο πουλφ
-Ριδάκι μου οι μινισ του Κεοφ είνι, καλοί είνι
-Ου Γινάρ’σ; ζχ’ κρφα…
-Α πιδάκι μ, ςαν ζχει κρφα κι τι; κάκουμαςτι μζςα, νε δ’λειεσ ζχει, νε τίπουτα. Χιόνια ζχ’,
άμα ζχ’σ κι ηζςτα κι φαΐ…
-Ου Φλιβάρ’σ; να κ’τςοσ…
-Α πουλφ καλόσ είνι. Λιγουςτεφουν, πιο λίγισ οι μζρισ, ξιπιρνάει, ζρχιτ’ ου Μάρτσ. Αρχίηουν
οι μζρισ μιγαλϊνουν του Μάρτ’. Απρίλ’σ ουου… αρχίηουν ανοίγουν, πρας’νίη’ ου τόπουσ,
φυτρϊνουν τα γιννιματα ςιγά-ςιγά, κι ου Μάιουσ, ου, ανκίη’ κι λουλουδίη’ ου τόπουσ, οφλα
τα λουλοφδια, οφλα τα δζντρα, οφλουσ ου κάμπουσ ανκίη’ κι λουλουδίη’. Ου Λοφνθσ, α, άμα
αρχίηουν τα γιννιματα ςιγά-ςιγ' γίντουν, αρχίηουμι να κιρίηουμι,
-Λοφλιουσ;
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Χαρακτθριςτικι τυπικι φόρμουλα με τθν οποία εκκινεί θ αφιγθςθ ςε τοπικά κρακιϊτικα
παραμφκια (ςυμπεριλαμβάνει χαρακτθριςτικά τθ δάνεια λζξθ ηαμάν(ι) όπωσ ςε τουρκικά και ςε
πομακικά παραμφκια).
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Ππωσ και ςτο παραμφκι «θ γιαγιά θ Μαργοφδα» χρθςιμοποιείται θ τοπικι διάλεκτοσ. Στο κείμενο
αυτό είναι αξιοπρόςεκτθ είναι θ παράλειψθ του άρκρου ςε οριςμζνεσ εκφράςεισ (πρβλ.: παπποφσ
αρρϊςτ’ςι, Παπποφσ δε μπουρεί, παπποφσ εινι άρρωςτουσ, Καθμζν’ φουβικ’κι). Συναντϊνται κι εδϊ
τα δάνεια από τθν τουρκικι (πρβλ. τηάνουμ, ταμάμ και το μόριο νε..νε (νε δ’λειεσ ζχι, νε τίπουτα) και
επιπλζον τα επιρρθματικά απου καρςί ‘από απζναντι’, μπιρ μπασ ‘μια και δυο’, χιμπζσ ‘διςάκι’).

-Αμ Λοφλιουσ κζρουσ…
-Αφγουςτουσ γιαγιά;
-Αμ κι τουν Αφγουςτου, γίν’νται τα ςταφφλια, πθγαίνουμι κόφτουμι ςταφφλια…
-Ου Σεπτζμβριουσ γιαγιά;
-Κι ου Σεπτζμβριουσ καλόσ πιδάκι μ’. Αρχίηουμι τουν τρφγου… Να κα κάνουμι τα πιτιμζηια
μασ, κα κάνουμι τα ριτςζλια μασ, κα κάνουμι του κραςί μασ.
-Ου Οκτϊβριουσ; - Αρχίηουμι ηιβγαρίηουμε ςιγα-ςιγά τα χουράφια μασ για να ςπείρουμι.
Νοζμβριουσ τα ίδια.
-Ου Δεκζμβριουσ;
-Αμ κι ου Δεκζμβριουσ μακάρ’. Ου Δεκζμβριουσ μζςα/ όλισ οι γιουρτζσ του Δεκζμβριου είνι
κει.
-Α δϊ είμαςτι τ’ λζν. Ριάνουν, φουρτϊνουν του γαδοφρι τσ γιαγιάσ ξφλα, βάηουν κι ζνα
άλογου, βάηουν κι ζνα χιμπζ απάνου φουρτουμζνου μι πράματα, λζν’.
-Τϊρα κα πάρ’σ του γαδοφρ’ ς' κι τ’άλουγου κι κα κατ’βίσ ςτου ςπίτ’. Κα κλείςεισ τα
παράκυρα κι τότι κα ξιφορτϊςεισ τα ξφλα κι τότι κα τϋαδειάς'σ όλ’ αυτά μεςα ςτου ςπίτ’.
Ρθγαίνει θ καθμζνθ θ γριά, μζχρι να πάει φυςικά νφχτωςε κι όλασ ςτου ςπίτ. Ρθγαίν’ ςτου
ςπίτ’, κλειδϊν’ τθν ιξόπουρτα, ξιφορτϊν’ τα ξφλα μζσ ςνθν αυλι, ανοίγ’ τθν κάμαρα, κλείν’
πόρτισ παράκυρα, αδειάη’ μζσ ςτθν κάμαρα τουν χιμπζ, ζλαμψ’ θ κάμαρα, όλου παράν,
όλου χρυςόν, αδειάη’ τουν άλλου χιμπζ, όλου φαγιά. Ροφ! μζσ ςνθν χαρα τσ κείν'. Ρόριψαν
πόςουν κιρό, πιραν κι ξφλα μιτά, ζςτ’λε άνκρουπου πιρι ξφλα, πιρι γιατρό για τουν άντρα
τσ, ς’μμάηιψι λίγου-πουλφ του ςπίτι τσ.
Μια γ’τόνιςα απ’ του πλάι, τηάνουμ 59 λζει αυτινα μζχρι του χτε δεν είχι, από ποφ;
Ντε,ντε,ντε,ντε,ντε, ζ ρωτάει μια μζρα:
-Από ποφ, λζει, ιςφ τόςουν παρά…Κει' απ' δεν είχιτι, τϊρα ...
Αναγκάςτ’κι θ καθμζνθ κι είπι. Να ζτς’ κι ζτς’, πιγα ιγϊ ςτου βουνό, ςτα ξφλα, κι είδα κάτ’
παλλθκάρια ικεί, μι ρϊτ’ςαν αυτό κι αυτό κι μι τά 'δωςαν.
Α, ζτς’ είςαι; Μπιρ μπασ παίρ’ του γαδοφρ’ κι θ άλλ’ θ γριά, π'γαίν’ ςτου βουνό. Οφτι ξφλα
ζκοψι, οφτι ξικίνθςι κακόλου. Φφλαξι, φφλαξι, λζει όλου κι κα φανοφν αυτ’νοί.
Ταμάμ κάκ’νταν ςτουν ίςκιου αποκάτ’ ςι μια πουρναριά, ιμφανίηοντι πάλι τα παλλ’κάρια μι
τ’ αλόγατα.
-Καλθμζρα γιαγιά
–Καλθμζρα
59

Αλλοφ τηάνιμ ι τηάναμ, χαρακτθριςτικό δάνειο από τθν τουρκικι.

–Τι κάν’σ δ’να60;
-Να ιρκα να κόψου ξφλα.
–Ροφ ’ν τα ξφλα για;
-Ε, βαρζκ’κα τϊρα. Ζκατςα ν’ αποκ’ραςτϊ 61 κι φςτερα κα τα κόψου.
–Α γιαγιά να ςι ρουτιςουμι για τσ μινισ. Ροιοσ μινασ είνι πιο καλόσ απ’ τουν χρόνου; Οφλοι είνι για του φοφρνου… Ροιόν να πείσ; Τουν Γινάρ’; Μεσ ςτα χιόνια κι παγουνιζσ. Τουν
Φλιβάρ’; Κ’τςόσ, Μάρτ’σ; Ράγουςι τθ γριά του προυί κι μζχρι του βράδ’ τθ βρϊμιςι… 62
Ροιον να πεισ; Απρίλιο; Αρχίηουν δ’λειζσ, βγαίνουμ' όξου ςτουν κάμπου. Πλ’ οι μινεσ, ζναν
μι τουν άλλου, ςυνζχεια είνι δ’λειζσ. Κι άμα γίν’ του καλουκαίρ’ ειδικά, να κζρου, νά
ςταφφλια, τρφγου, το ‘να τ’αλλου τν Σεπτζμβριου, άιντι ςπαρμόν πάλι, Ουκτϊβριου,
Νουζβριου, Δεκζβριου πάλι γιουρτζσ , οφλοι είνι για να μθν είνι.
-Α, ζτς’ είςι; Ριάνουν φουρτϊνουν του γαδοφρ’ ξφλα, φουρτϊνουν κι ζνα άλουγου ζναν
χιμπζν.κι ζνα δεφτιρου μζςα. Λεν' “Κα πάσ ςτου ςπίτ’, κα ξιφουρτϊ(ς)εισ τα ξφλα ςτν αυλι,
κα κλεί(ς)εισ πάλι παράκυρα πόρτισ ςτου ςπίτ’, κι τότι κ’ ανοίξεισ μζςα τσ χιμπζδισ. Ρθγαίν’
αυτι, ιταν μζσ ςτθ χαρά τσ, λζει μ’ ζδουςι κι μζνα παράδισ, λίρισ μ’ ζδωςαν. Ρθγαίν’ ςτου
ςπίτ’, ξιφουρτϊν’ τα ξφλα θ γριά, κλειδϊν’ τσ πόρτισ, αδειάη’ τουν ζνα χιμπζ, αδειάη’ κι τουν
άλλουν, τι να διεί; Ου ζνασ ου χιμπζσ είχι μζςα πζτρισ, ου άλλουσ ου χιμπζσ είχι φίδια. Να
ιδεί τα ουλόγυρα τσ θ γριά, τθν ζφαγαν τα φίδια.
Γι’ αυτό λζν, θ καλι θ γλϊςςα, ου καλόσ ου λόγουσ πάντα πιάν’.

Ε 2 ΣΡΑΓΟΤΔΙΑ

Ε.2.1. Ραπαδοποφλα63

60

εδωνά
‘ξεκουραςτϊ’
62
Αναφορά ςε γνωςτό λαϊκό παροιμιόμυκο, που περιγράφει τισ απότομεσ καιρικζσ εναλλαγζσ, από
το κρφο ςτθ ηζςτθ, του μινα αυτοφ, ςφμφωνα με τον οποίο θ γριά (από υπεροψία, κακι κρίςθ ι
κουταμάρα) δεν προνόθςε να ζχει αρκετά ξφλα και το ξαφνικό χιόνι του Μάρτθ είχε κανατθφόρα
ζκβαςθ για τθν ίδια (ι ςε άλλεσ παραλλαγζσ για το γάιδαρό τθσ), ενϊ θ ξαφνικι ηζςτθ που
ακολοφκθςε ζκανε τα πράγματα ακόμθ πιο δυςάρεςτα.
63
Ωσ τραγοφδι τθσ περιοχισ τθσ Αιγείρου ζχει καταγραφεί κι από τον Βαρβοφνθ (2004: 24), όπου θ
παραλλαγι κάνει ςαφζςτερθ με αναφορά ςτο ςταφφλι ωσ ςφμβολο αγάπθσ και ζρωτα, που
παρουςιάηεται υπζρτερο ζναντι του μιλου. Στο παρόν κείμενο υπάρχει μόνο αναφορά ςτο αμπζλι
απ’ όπου ζρχεται θ κόρθ, αλλά όχι ςε ςταφφλια που κουβαλά ι τα οποία επικυμεί ο νιοφτςικοσ να
του δϊςει θ κόρθ (αντί για ςταφφλια κουβαλά ςτο κείμενό μασ ‘δυο φοφντεσ τριαντάφυλλα και μιλα
ςτθν ποδιά τθσ’). Ράντωσ διατθρείται το μοτίβο τθσ απόρριψθσ των μιλων που κουβαλά θ
παπαδοποφλα και προςφζρει ςτον νζο (‘τα μιλα ςου τα τςαλαπατθμζνα’) ςυνδεδεμζνθ αντικετικά
61

Αζρα μου καλοκαιρ’νζ
Φυςά να περπατοφμε
Μασ πιρε γιαςεβντιμ αμαν (2)
Μασ πιρε το ξθμζρωμα (2), τ’ άςπρο το μεςθμζρι
Να πάνε γιαςεβντιμ αμαν,
να πάνε οι άςπρεσ για νερό (2) κι οι ζμορφεσ να πλφνουν
Ράω και -γιαςεβντιμ αμαν,
Ράω και γϊ ο νιοφτςικοσ (2), το μαφρο μ’ να ποτίςω
Ραπαϊδο- γιαςεβντιμ αμαν
Ραπαϊδοποφλ’ αντάμωςα, που ’ρχόταν απ’ τ’ αμπζλι
Με δυό φου- γιαςεβντιμ αμαν
Με δυό φοφντεσ τριαντάφυλλα (2), και μιλα ςτθν ποδιά τθσ
Δυο μιλα- γιαςεβντιμ αμαν
Δυο μιλα εγϊ τισ γφριψα (2), κι αυτι μου δίνει πζντε
Δε κζλω - γιαςεβντιμ αμαν
Δε κζλω γϊ τα μιλα ςου (2), τα τςαλαπατθμζνα
Μον’ κζλω- γιαςεβντιμ αμαν
Μον’ κζλω δυο απ’ τον κόρφο ςου (2), τα μοςχομυριςμζνα
Τςατςάκι μου, τςατςάκι μου 64
Ρονεί το κεφαλάκι μου(2)
Τςατςάκι μου τςατςάκι μου

με το ζμμεςο ερωτικό ςχόλιο (μον’ κζλω δυο απ’ τον κόρφο ςου, τα μοςχομυριςμζνα). Θ παραλλαγι
που καταγράφεται εδϊ ταυτίηεται ςχεδόν με τθν καταγραφι που ζγινε από το παλαιότερο
Ερευνθτικό Ρρόγραμμα των «Φίλων τθσ Μουςικισ’ (http://epth.sfm.gr/card.aspx?mid=1105 ).
64

τςατςάκι: ίςωσ υποκοριςτικό τθσ δάνειασ λζξθσ τςατςά ‘αδελφι’ ι από το τουρκικό cicek
‘λουλοφδι’(θ λζξθ τςατςάκι απαντά με τθ ςθμαςία αυτι ςτθν αξιϊτικθ διάλεκτο).

Ε.2.2 Κόρθ που πασ ςτον ποταμό (Γιϊργοσ-Αίγειροσ)65

Κόρθ καλζ κόρθ που πασ ςτον ποταμό (δισ)
Κόρθ που πασ ςτον ποταμό τα ροφχα ςου να πλφνεισ
Ράρε και με τα ροφχα μου Ελζνθ να τα πλφνεισ
Να μθ καλζ να μθν τα πλφνεισ με νερό
Να μθν τα πλφνεισ με νερό μόνϋ με τα δακρυά ςου
και με το μουςκουςάπουνο που λοφηεισ τα μαλλιά ςου
Να μθν καλζ να μθν τ’ απλϊςεισ ςε δεντρί
Να μθν τ’ απλϊςεισ ςε δεντρί οφτε και ςε κλωνάρι
Μόνο ςε πικραμυγδαλιά π’ ανκίηει το Γενάρθ

Ε.2.3. άντω 66

Ρζρας’ από ’να γιοφφρι
βλζπω μια ςτο παρακφρι
που κιντάει χρυςό μαντίλι
Καλι μου άντω καλι μου
Σ’ αγαπϊ μα τι να γίνω
Με τθν μάνα τθσ μαλϊνει
Μάνα μ' λζγω πάντρεψζ με
Σπιτονοικοκφρεψζ με
Καλι μου άντω καλι μου
Σ’ αγαπϊ μα τι να γίνω

65

Τραγοφδι από τθν Ανατολικι Κράκθ, ςε ρυκμό ςυρτοφ.
Το τοπικό αυτό τραγοφδι τθσ Γρατινισ χορεφεται ωσ ηωναράδικοσ. Το όνομα τθσ θρωίδασ του
τραγουδιοφ απαντά πολφ ςυχνά ςε πομακικά και βουλγαρικά τραγοφδια
66

Τα μαλλιά ςου τζλι τζλι
Και καρδιά ςου μζνα κζλει
Καλι μου άντω καλι μου
Σ’ αγαπϊ μα τι να γίνω
Τα μαλλιά ςου ρίξ’ τα πίςω
Να δω να ς’ αγαπιςω
Καλι μου άντω καλι μου
Σ’ αγαπϊ μα τι να γίνω
Τα μαλλιά ςου ρίξ’ τα μπροσ ςου
Να ςε δει αρραβων’ςκόσ ςου
Καλι μου άντω καλι μου
Σ’ αγαπϊ μα τι να γίνω

Ε 2.4 τθσ ςυντροφιάσ (μιτηί) (Μόςχοσ-Μαςμοσ)67

Φεγγάρι μου λαμπρό, λαμπρό
και λαμπροφορεμζνο(2)
Τι άργθςεσ ωςποφ να βγεισ
κι ϊςπου να βαςιλζψεισ (2)
Να ςκοτεινιάςουν τα βουνά
και να μαυρίς’ ου κάμπουσ (2)
Να πάν τ’ αθδόνια ςτισ φουλιζσ
και τα πουλιά ςτισ μάνεσ (2)
Να πάει κι ο νιοσ κει π’ αγαπάει
67

‘Εργατικό’ μονοφωνικό δθμοτικό τραγοφδι που - κατά τθ μαρτυρία του πλθροφορθτι- ακουγόταν
ςε νυχτζρια ι ςε άλλεσ περιςτάςεισ ομαδικισ δουλειάσ (όπωσ ερμθνεφεται ο όροσ μιτηί, ο οποίοσ
απαντά ςτα τουρκικά ωσ metze και αντιςτοιχεί ςτα πομακικά με τον όρο popralka κατά τον Κόκκα
2006: 275).

Στθν αγαπθτικιά του (2)

Ε.2.5.Τηαναμ68 Κατιρινιό (ομάδα γυναικϊν-Γρατινι)
Εψζσ προψζσ βραδιάςτθκα ς’ ζνα ςτενό ςοκάκι τηανάμ Κατιρινιό
Είδα ψθλζσ είδα λιγνζσ είδα γαϊτανοφρφδεσ τηανάμ Κατιρινιό
Είδα και τθν, είδα και τθν αγάπθ μου ςτθν πόρτα ακουμπιςμζνθ τηανάμ Κατιρινιό
Νερό τθσ – νερό τθσ γφρεψα να πιϊ κι αυτι μου δίνει λίγο τηανάμ Κατιρινιό
Κι ϊςπου να πάω κι ϊςπου να πάω ςτο ςπίτι μου το ξζραςα φαρμάκι τηανάμ Κατιρινιό
Μζσ ςτο ποτιρ’- μζσ ςτο ποτιρι το βαλα και ςτο γιατρό το πιγα τηανάμ Κατιρινιό
Γιατρζ μ’ για- γιατρζμ’ για δεσ και ξζταξε τον πόνο τθσ καρδιάσ μου τηανάμ Κατιρινιό
Δεν είν’ ο πό- δεν είν’ ο πόνοσ τθσ καρδιάσ μόν’ είναι τθσ αγάπθσ τηανάμ Κατιρινιό

Ε 3. ΕΤΧΕ 69
Ε.3.1. Κακθμερινι ηωι
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
68

Καλά μπερεκζτια!
Καλζσ δουλειζσ!
Καλι ευκολία!70
Δόξα τω Κεϊ / δόξα ςοι ο Κεόσ
Ο Κεόσ να ς’ ζχει καλά / Να είςαι καλά
Τθν ευχι του Κεοφ και τθσ Ραναγίασ να ζχεισ
Ο Κεόσ να δϊςει

Αλλοφ τηάνιμ ι τηάνεμ. Θ ποικιλία του φωνιεντοσ τθσ τελευταίασ ςυλλαβισ τθσ δάνειασ λζξθσ
αναμενόμενθ εξαιτίασ τθσ απουςίασ του ςχετικοφ φωνιεντοσ του τουρκικοφ πρωτοτφπου από το
φωνολογικό ςφςτθμα τθσ νεοελλθνικισ.
69
Κατά τον Λουκάτο (1978: 106-7), οι λαϊκζσ ευχζσ και κατάρεσ (μικροκείμενα ευρφτερα από τα
επιφωνιματα και ςχετίηονται ευρφτερα με τον επαινετικό/υβριςτικό λόγο), μοιάηουν με μικρζσ
επωδζσ και με τθν ζννοια αυτι περιζχουν μαγικοκρθςκευτικά ςτοιχεία, γιατί ςτθ ςυγκινθςιακά
φορτιςμζνθ χριςθ και εκφορά τουσ ενςωματϊνουν επικλιςεισ ςε κείκά πρόςωπα, ςτθν τφχθ, τθ
φφςθ ι ςε δαιμονικά. Θ ςυγκινθςιακι τουσ εκφορά περιλαμβάνει ςυχνά και ανάλογεσ χειρονομίεσ ι
άλλεσ παραγλωςςικζσ εκδθλϊςεισ. Ωσ γλωςςικά κείμενα παρουςιάηουν τυποποίθςθ και από
λαογραφικι άποψθ ζχουν ενδιαφζρον κακϊσ μεταφζρουν ςτάςεισ του λαοφ/του κοινωνικοφ
ςυνόλου για το καλό και το κακό. Σε πολλζσ περιπτϊςεισ τισ βρίςκουμε ενςωματωμζνεσ μζςα ςε
παραμφκια, τραγοφδια ι άλλα ευρφτερα κείμενα τθσ λαϊκισ προφορικισ παράδοςθσ.
70
Χαρακτθριςτικι ευχι τθσ ευρφτερθσ περιοχισ, άγνωςτθ ςτα τοπικά ιδιϊματα τθσ νότιασ Ελλάδασ,
με φανερι επιρροι από τθν τουρκικι (πρβλ. kolay gelsin). Ανάλογθ επιρροι και ςτθν τυπικι
ζκφραςθ ‘καλά μπερεκζτια’.

(Αποτροπι κακοφ)71
8.
9.
10.
11.
12.

Κεόσ φυλάξοι
Κοφφια θ ϊρα ...(που τ’ ακοφει)
Χτφπα ξφλο
Ζξω από εδϊ / Στα όρθ ςτ’ άγρια βουνά
Φτφς’ τον κόρφο ςου

Ε.3.2. Γιορτζσ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Καλά Χριςτοφγεννα
Καλζσ γιορτζσ!
Με το καλό ο καινοφριοσ χρόνοσ!
Και του χρόνου με υγεία!
Χρόνια πολλά !
Ρολφχρονοσ-θ!
Χιλιόχρονοσ-θ!
Και του χρόνου με υγεία!

Ε.3.3.Γζννθςθ -Σαραντιςμόσ- βάφτιςθ
(Στουσ γονείσ)
1. Να ςασ ηιςει!
2. Να ηιςει, να γεράςει!
3. Γερό και καλότυχο να ‘ναι !
4. Να το χαίρεςτε!
Στθν ζγκυο (πριν τθ γζννθςθ):
5. Καλι λευτεριά!
6. Μ’ ζναν πόνο!
7. (μετά τθ γζννθςθ) Καλό ςαραντιςμό!
(Βάφτιςθ)
8. Να ςασ ηιςει και με τ’όνομα!
9. (Στο νονό) Ράντα άξιοσ!

Ε.3.4. Γάμοσ
(Στουσ μελλόνυμφουσ)
1. Θ ϊρα θ καλι! Οι ϊρεσ οι καλζσ!
2. Καλά ςτζφανα!
(Μετά τθν ςτζψθ)
71

Ρρόκειται για οριςμζνεσ από τισ πιο ςυνθκιςμζνεσ (και πανελλινια χρθςιμοποιοφμενεσ)
τυποποιθμζνεσ φράςεισ που εκφράηουν τθ διάκεςθ του ομιλθτι να εμποδίςει ζναν κίνδυνο ι κακό
με ξορκίηοντασ το με τθ μαγικι δφναμθ του λόγου και τθν επίκλθςθ του κείου. Από τθν άποψθ αυτι
οι φόρμουλεσ αυτζσ είναι ζνα ειδικό είδοσ ‘ευχϊν’(απευχζσ Λουκάτοσ 1978: 109) που μοιάηουν με
μαγικζσ ‘επωδζσ’ και ζμμεςα παραπζμπουν ςε λαϊκζσ δειςιδαιμονίεσ.

3. Καλορίηικοι!
4. Στεριωμζνοι!
5. Καλοφσ απογόνουσ!
(Στον κουμπάρο)
6. Ράντα άξιοσ!
(Στουσ ανφπαντρουσ που βοθκοφν)
7.
8.
9.
10.

Και ςτα δικά ςασ!
Και ςτο κεφαλάκι ςασ!
Με μια καλι τφχθ!
Και του χρόνου διπλόσ/ –ι!

Ε.3.5. Κάνατοσ
(Στουσ ςυγγενείσ)
1. Συλλυπθτιρια
2. Ηωι ςε λόγου ςασ / Ηωι ςε ςάσ
3. Να είςτε γεροί να τον κυμόςαςτε
(όταν μνθμονεφεται ο νεκρόσ)
4. Κεόσ ςχωρζς’ τον –τθν
5. Να είναι ελαφρφ το χϊμα του-τθσ
6. Καλό παράδειςο!
Ε.3.6. Κατάρεσ72
1.
2.
3.
4.
5.

Ανάκεμα
Χαΐρι και προκοπι να μθν εφρει
Απ' το Κεό να το βρει
Κακό ψόφο/ κακό χρόνο να ’χει
Στον αγφριςτο...

Ε.4. ΝΑΝΟΤΡΙΜΑΣΑ-ΣΑΧΣΑΡΙΜΑΣΑ

Ε 4.1Ζλα φπνε μ’ και πάρε το (Γιϊργοσ –Αίγειροσ)

Ζλα φπνε μ’ και πάρε το και πάν’το ςτουσ μπαξζδεσ
Και γζμιςε το ςτικοσ του λουλοφδια μενεξζδεσ
Μθ χτυπάτε μθ βροντάτε το παιδάκι μου κοιμάται
Κοιμιςου ςυ παιδάκι μου και γω ςε νανουρίηω
72

Οι ςυγκεκριμζνεσ κατάρεσ που περιλιφκθκαν ανικουν ςτα ανακζματα.

Και γω τθν κοφνια ςου κουνϊ γλυκά να ςε κοιμίςω
Μθ χτυπάτε μθ βροντάτε το παιδάκι μου κοιμάται
Κοιμιςου με τθ ηάχαρθ και ξφπνα με το μζλι
Και πλφςου με ροδόνερο που πίνουν οι αγγζλοι
Μθ χτυπάτε μθ βροντάτε το παιδάκι μασ κοιμάται

Ε 4.2. ΤΑΧΤΑΛΣΜΑ 1 (Μόςχοσ –Μαςμοσ)
Το παιδί μασ κζλ’ χουρό
τα βιουλιά δεν είνι ’δω
Κι όποιουσ πάει και τα φζρει
δυο βινζτικα ςτου χζρι
Να χουρζψει να χαρεί
τϊρα που ’νι νιο πιδί
Αφριου κα παντριφτεί
μζς’ ςτα βάςανα κα μπει

Ε4.3 Νταχτιρί (Μόςχοσ –Μαςμοσ)

Νταχτιρί του λζγανε και του επαντρζβγανε
Και του ’δϊςαν και προικιά ζνα κόςκινου κουκιά
Και του ’δϊςαν κι ζνα αμπζλι να χουρεί λαγόσ να μπαίνει

Ε5. ΤΝΣΑΓΕ
(Χαρίκλεια-Κομοτθνι)

Ε.5.1. Βαρβάρα73
Ξεκινάμε με τθν Βαρβάρα. Ραίρνουμε πρϊτα τα όςπρια, φαςόλια, κουκιά και ρεβίκια. Τα
βάηουμε τθν πρϊτθ μζρα να μουςκζψουν γιατί είναι ςκλθρά. Αφοφ μουςκζψουν και μετά,
τα βράηουμε κι αυτά, χϊρια, και τ’ αφινουμε ςτθν άκρθ. Τθν παραμονι τθσ Βαρβάρασ
παίρνουμε το ςιτάρι, το κακαρίηουμε, το πλζνουμε και το βάηουμε κάνα δυο ϊρεσ να
μουςκζψει. Αφοφ μουςκζψει, βάηουμε τα όςπρια που είναι βραςμζνα πιο μπροςτά, τ’
ανακατεφω με το ςιτάρι και τα βάηουμε να βράςουν. Μόλισ κα βράςουν και κα είναι ζτοιμα
για φάγωμα ζχουμε το ςουςάμι ζτοιμο καβουρντιςμζνο κι αλεςμζνο, παίρνουμε και λίγα
ςφκα, τα κόβουμε μικρά κομματάκια, λίγεσ ςταφίδεσ, λίγα καρφδια και τθ ηάχαρθ μαηί και
κανζλα και τα ρίχνουμε μες’ τθν κατςαρόλα. Να βράςουν αυτά, μζχρι που να πιξει ο ηωμόσ
τθσ Βαρβάρασ και όταν είναι ζτοιμθ θ Βαρβάρα, παίρνουμε, βάηουμε ςε κουπάκια και
μοιράηουμε ςτθν γειτονιά με λίγθ κανζλα από πάνω και καρφδια. Αυτι είναι θ Βαρβάρα.

Ε.5.2. φαςόλια με τουρςί 74
Βράηουμε τα φαςόλια αποβραδίσ, τα ετοιμάηουμε, τα κακαρίηουμε, τα βάηουμε αποβραδίσ
να μουλιάςουν και το πρωί τα βάηουμε να μιςοβράςουν τα φαςόλια και τα αφινουμε ςτθν
άκρθ. Ραίρνουμε το λάχανο τουρςί, το ψιλοκόβουμε κι αυτό το βάηουμε ςτθν κατςαρόλα
με λάδι όςο παχφ το κζλεισ εςφ...όςο ποςότθτα κεσ λάδι να βάλεισ. Βράηει το/ αχνίηει το/ θ
τουρςί , το λάχανο, κανζνα τζταρτο, μιςι ϊρα, το βράηουμε λίγο γιατί είναι ςκλθρό και
μετά ανακατεφουμε και τα φαςόλια. Τ’ αφινουμε να βράςουν κανζνα τεταρτάκ’ όλα μαηί.
Αμζςωσ παίρνουμε το λάδι, το βάηουμε ςε ζνα μπρικάκι και μόλισ κάψει το λάδι ρίχνουμε
το κόκκινο πιπζρι και τςιγαρίηουμε επάνω , το κάνουμε ςφβραςθ το φαγθτό. Κι αφοφ είναι
ζτοιμο το βάηουμε να βράςει καλά κι όταν είναι ζτοιμο να βράςει το φαγθτό, όταν είναι
ζτοιμο βραςμζνο τότε κα το βγάλουμε, το αδειάηουμε ςε ζνα ταψί το βάηουμε ςτο φοφρνο
και πάλι ξαναβάηουμε λίγο λάδι να κάψει να... κάψει.. ρίχνουμε και λίγο κόκκινο πιπζρι,
πάλι το ρίχνουμε επάνω ςτο φαγθτό, το βάηουμε ςτο φοφρνο να πιάςει μια κροφςτα από
πάνω και ς’ ζνα τζταρτο το φαγθτό μασ είναι ζτοιμο.

Ε.5.3. καβουρμάσ 75
Ραίρνουμε το κρζασ το χοιρινό, κόβουμε κομματάκια μικρά λίπθ, κόβουμε και κομμάτια
από το κρζασ, τα ψαχνά κομμάτια, τα βάηουμε ς’ ζνα καηάνι μεγάλο, ανάλογα τθν
ποςότθτα που είναι κι εκείνα τα βάηουμε και τα τςιγαρίηουμε. Αφοφ τα τςιγαρίηουμε μετά,
λίγο να πάρουν χρϊμα ρίχνουν λίγο νεράκι να βράςουν και μετά ρίχνουν κόκκινο πιπζρι και
73

Το γλυκό αυτό παραςκεφαςμα (που κυμίηει αντίςτοιχα αρχαιοελλθνικά εποχικά λατρευτικά
εδζςματα, βλ. ενδεικτικά Λουκάτοσ 1978: 271) ζχει τθ χαρακτθριςτικι ονομαςία που το ςυνδζει με
τθν γιορτι τθσ Αγ. Βαρβάρασ, τθν παραμονι τθσ οποίασ κατ’ εξοχιν παραςκευάηεται εκιμικά και
μοιράηεται. Στισ μουςουλμανικζσ κοινότθτεσ το αντίςτοιχο ζδεςμα ονομάηεται αςουρζ και ςυνδζεται
επίςθσ με τθν ομϊνυμθ κρθςκευτικι γιορτι.
74
Το λάχανο τουρςί αποτελεί χαρακτθριςτικό γενικότερα των κρακικϊν πλθκυςμϊν τθσ Βόρειασ και
Ανατολικισ Κράκθσ (Βαρβοφνθσ 2004: 43), ενϊ θ χριςθ του για τθν παραςκευι φαγθτοφ ςε
ςυνδυαςμό με τα φαςόλια ςυνθκιηόταν ςε ανατολικορωμυλιϊτικα εδζςματα (βλ. Βαρβοφνθσ 2004:
33 με αναφορά ςτουσ πρόςφυγεσ από το Σιναπλι τθσ Ανατολ. ωμυλίασ που κατοικοφν ςτθ
Μεςοφνθ και ςτουσ Γκαγκαβοφηθδεσ τθσ Νζασ Καλλίςτθσ). Το λάχανο τουρςί ι αρμιά αποτελεί
βαςικό ςτοιχείο εδεςμάτων, όπωσ οι ςαρμάδεσ ι γιαπράκια και ςτθν Μακεδονία (π.χ. Σιάτιςτα).
Ρλθροφορίεσ για τθν παραςκευι τθσ αρμιάσ ςτθν Κυριακίδου-Νζςτοροσ (1988: 158).
75
Ο τρόποσ διατιρθςθσ του χοιρινοφ κρζατοσ, που περιγράφεται ςτθ ςυνταγι αυτι, είχε ςχεδόν
πανελλινια διάδοςθ ςτισ αγροτικζσ περιοχζσ παλαιότερα.

τ’ ανακατεφουν όλα μαηί και τ’ αφινουν να βράςουν και λίποσ φυςικά κα βγάλει το .. θ
λίγδα που βάηουν μζςα ςτο καηάνι κι αφοφ βράςουν όλα μαηί καλά, λίγο μαφρο πιπζρι,
κόκκινο πιπζρι, λίγθ ρίγανθ και λίγο αλάτι κι όταν είναι ζτοιμα τ’ αφινουν να κρυϊςουν και
τα βάηουν μζς’ ςτα τςουκάλια για να πιάς’ μια κροφςτα από πάνω θ λίγδα , ςαν
αποςτείρωςθ (το είπα καλά ;) Αυτό είναι. Αυτό, δεν ξζρω παραπάνω.

Ε 6. ΠΑΡΟΙΜΙΕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ο τρελόσ πιγε κι ιρκε κι ο γνωςτικόσ ακόμθ το ςκζφτιτι
Πλεσ οι μζλιςςεσ αν φτιάναν μζλι κα 'τρωγαν κι οι κατςιβζλοι
Με κϋκό ς’ άνκρωπο φάε , πιεσ , αλιςβερίςϋμθν ζχϋσ
Πλα τα τς(ου)κάλια καπνίηουν μα δεν ξζρϋσ τί μαγειρεφουν
Οι άδειοι ντενεκζδεσ βροντάνε πιο πολφ
Τον αποψινό κυμό κράτα τον για το πουρνό
Πποιοσ μιλάει, πουλάει. Πποιοσ ακοφει , αγοράηει
Ο λφκοσ κι αν εγζραςε το χοφι τϋ δεν τϋ αλλάηει
Απ’ ου διαβόλου το μαντρί, νε γιαοφρτι, νε τυρί
Ραλιόσ ουχτρόσ, φίλοσ δεν γζνιτι.
Κρζψι φίδι του χειμϊνα, να ςε φάει του καλοκαίρ’
Για ζναν ψφλλου, καίει το πάπλωμα τ’
Μαχιριά γιατρεφετι, αχαμνόσ λόγοσ ςκουτϊν’.
Μθν κοιτάη’ σ τθ μοφρθ τ’, κοίταξε τθ μοίρα τ’
Πποιουσ ζχ’ πιρςό πιπζρ’ βάη’ κι ςτα λάχανα
Άναψι το καντιλι ς’, πριχοφ ςε βρει θ νφχτα
Ου χουρτάτοσ δε κϋμάτι το νθςϋκό
Διαλζγοντασ – διαλζγοντασ ςτθν κοπριά κατζλθξε
Των πρϊτων τα πατιματα των αλλωνϊν γεφφρια

Ε 7. ΕΤΘΤΜΑ

Ε 7.1 Ράπια (ομάδα γυναικϊν-Γρατινι)76
Ράπια κάκονταν ςτουν πάγου
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Τραγοφδι που ςυνθκίηεται τθν Κακαρι Δευτζρα, κατά τισ πλθροφοριτριεσ, όπωσ δείχνει και ο
παιγνιϊδθσ χαρακτιρασ των αναφορϊν ςτα ηϊα που ςυμμετζχουν ςτο γλζντι. Μια παραλλαγι (ζχει
παρόμοιουσ μόνο τουσ ςτίχουσ 1-10 και είναι ςυντομότερθ) ζχει καταγραφεί ςτθν Ξυλαγανι ωσ
ερωτικό τραγοφδι (βλ. Ερευνθτικό Ρρόγραμμα των ‘Φίλων τθσ Μουςικισ’ «Κράκθ-Μακεδονία» ςτο
http://epth.sfm.gr/card.aspx?mid=342 )

παγουμζνα τα φτιροφδια τσ
και βαμμζνα τα νυχοφδια τσ
το Κεό παρακαλοφςε
και τον Κφργιου τον δοξάηει
βρζξι Κφργιο μια βρουχίτςα
να ξιπαγϊςουν τα φτιροφδια μ’
να ξιβάψουν τα νυχοφδια μ’
να πιτάξω να πθγαίνω
κάτω ςτου γιαλό ςτθν άμμο
κάνουν τα καβοφρια γάμου
και παντρεφουν τθν Μαλάμου
κάλιαςαν77 και με να πάου
να χουρζψω και να φάου
μα δεν κζλθςα να πάου
άκουςα τα τάμπορ-τοφμπορ
μ’ ζκανε καρδιά να πάου
βάηω πίτα ςτο πλαςτιρι και κραςί μεσ ςτο ποτιρι
παίρνω ςτράτα και πθγαίνω
βρίςκω αρκοφδα ςυγκακίηει
κι ο λαγόσ λαλεί τθ λφρα
κι αχελϊνα θ κουρτζςα
ςζρνει το χορό γαϊτάνι
κι ο ςκαντηόχοιροσ λεβζντθσ
κάκονταν ςτο ποδαράκι
και τθν κάνει με το μάτι
ζλα βράδι ςτο κρεβάτι
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Κάλιαςαν=κάλεςαν

να φιλιςεισ μαφρο μάτι
και κορμί ςαν το μπαμπάκι.

Ε7.2 Ζχω πζντε παράδεσ
Ζχω πζντε παράδεσ τισ τζςςερεσ κα πιω
Τον ζνα κα κρατιςω γιατί κα παντρευτϊ
Λαλό- λαλοφν λατζρνισ και βιολιά
Στα κατςαρά ςου μαλλιά
Το φζςι μ’ ζχει φοφντα κι απάνω κάλαςςα
Για μια Διαμαντοποφλα το νου μου χάλαςα
Λαλό- λαλοφν λατζρνισ και βιολιά
Στα κατςαρά ςου μαλλιά
Κι αν δεν ζχω παράδισ το φζςι μου πουλϊ
Τθν φοφντα μ’ αμανζτι βάλ’ τθν κραςί να πιω
Λαλό- λαλοφν λατζρνισ και βιολιά
Στα κατςαρά ςου μαλλιά
Ο ιλιοσ βαςιλεφει ςτα παρακφρια ςου
Και γω ο νουσ μου πάει ςτα μαφρα φρφδια ςου
Λαλό- λαλοφν λατζρνισ και βιολιά
Στα κατςαρά ςου μαλλιά

Ε8 ΔΕΙΙΔΑΙΜΟΝΙΕ 78
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Στα δφο κείμενα που καταγράφθκαν περιγράφονται δφο χαρακτθριςτικζσ εκιμικζσ πρακτικζσ
αποτροπισ τθσ βαςκανίασ, που αποτελεί μια από τισ πιο διαδεδομζνεσ λαϊκζσ δοξαςίεσ. Ενϊ το
‘μάτι’ και θ τελετουργικι πρακτικι του ‘ξεματιάςματοσ’ ζχει πανελλινια διάδοςθ, το ‘ρίξιμο του
μολυβιοφ’ αποτελεί ζνα λιγότερο διαδεδομζνο, τοπικό ζκιμο λαϊκισ μαγείασ (είναι πικανό να
υπιρχε και ςτουσ Μικραςιάτεσ τθσ Καππαδοκίασ). Και ςτα δυο κείμενα θ αφιγθςθ του εκίμου
περιλαμβάνει και τελετουργικζσ λεκτικζσ εκφωνιςεισ (επωδζσ, καταδζςμουσ, βλ. για τθ Κράκθ και
Αικατερινίδθ 2006:111)

Ε 8.1. ρίξιμο μολυβιοφ (αποτροπι φόβου)
Ραίρνουμε μία κουτάλα βακιά, με το χεροφλι φυςικά γιατί κα καεί, δεν μπορείσ να το
κρατιςεισ αλλιϊσ, και ρίχνεισ μζςα το μολφβι. Το μολφβι όμωσ, τθν κουτάλα αυτι, τθ
βάηουμε πάνω ςτθ φωτιά, για να λιϊςει το μολφβι, και μετά παίρνουμε ζνα μαχαίρι κι
αφοφ λιϊςει το μολφβι λζει ο κφριοσ που κζλει να τον ρίξω το μολφβι, κα με ρωτάει «Τι
κόβεισ μπάμπω;» κι εγϊ κα λζω τα λόγια (πρζπει να λζω και τα λόγια;) *τι κόβεισ;+ «Κόβω
χζρια, κόβω πόδια, κόβω αυτιά, κόβω μαλλιά, κόβω γλϊςςα» και ξανά πάλι παίρνουμε τθν
κουτάλα αυτι και τθ ρίχνουμε - εντωμεταξφ, ςυγχρόνωσ, ζχουμε μία κοφπα με νερό και μεσ
τθν κοφπα εκείνθ ζχω λίγο κεχρί, μία κόκκινθ κλωςτι κι ζνα κζρμα, ζνα κζρμα οτιδιποτε και ρίχνω το μολφβι το λιωμζνο, επάνω απ’ το κεφάλι πρϊτα, και ό,τι ςχιμα βγει λζω ςτον
φοβιςμζνο ότι φοβικθκεσ από αυτοκίνθτο, από άνκρωπο, οτιδιποτε.
Αυτό το κάνουμε τρεισ φορζσ το πρϊτο Σάββατο, τρεισ φορζσ το δεφτερο Σάββατο και τρεισ
φορζσ, εννιά φορζσ δθλαδι, τρία Σάββατα. Και το τελευταίο, όταν κα τελειϊςει, το παίρνει
φςτερα ο κφριοσ αυτόσ, φοβιςμζνοσ που είναι, το βάηει ςτον κόρφο του το μολφβι αυτό, το
τυλίγουμε ςε ζνα πανάκι και το βάηει ςτον κόρφο του, το ςκαλϊνει ςτον κόρφο του, και το
τελευταίο Σάββατο που ρίχνει το μολφβι το παίρνει και φεφγει τα ξθμερϊματα , ζξι θ ϊρα
τα ξθμερϊματα, και φεφγει ςε ζνα ςταυροδρόμι και λζει «όπωσ ςκορπάν τα πουλιά, τα
πρόβατα, το νερό ζτς’ να ςκορπίς’ ο φόβοσ από τθν... απ’ τον Γιϊργο , απ’ τθν Χαρίκλεια
...»79 οτιδιποτε όνομα ζχει αυτόσ, και ...αυτό είναι το ξεμάτιαςμα. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο.
Το κάνουμε τρία Σάββατα από τρεισ φορζσ, εννιά φορζσ δθλαδι. Τελείωςε.

Ε 8.2. Ξεμάτιαςμα
Ραίρνουμε ζνα φλιτηανάκι του καφζ, βάηουμε λίγο νερό μζςα και με τρία δάχτυλά μασ
παίρνουμε λίγο αλάτι ςτθ φοφχτα μασ και λζμε μζςα, ... ρίχνουμε μζςα ςτο νερό, και λζμε
«όπωσ ςκορπάει το αλάτι να ςκορπίς’ κι ο φόβοσ από τθν Ευγενία» το κάνουμε αυτό τρεισ
φορζσ και μετά παίρνουμε εκείνο το νερό όπωσ είναι και ρίχνουμε απάνω ςτο κεφάλι του
ανκρϊπου και λζμε «όπωσ ςκορπάει το νερό να ςκορπίς’ κι ο φόβοσ από τθ Γεωργία».
Ραίρνουμε λίγο λαδάκι απ’ το καντιλι, τρεισ ςταγόνεσ, ρίχνουμε μζςα ςτο νερό κι αν το
χρϊμα του λαδιοφ είναι ξανκό, είναι από ξανκό άνκρωπο, αν είναι από ςκοφρο, είναι
ςκοφροσ ο άνκρωποσ αυτόσ που ςε γιτεψε, που ςε μάτιαςε. Και μετά παίρνουμε το νερό
εκείνο, πάμε ζξω ςε απάτθτο μζροσ, και το ρίχνουμε και λζμε «όπωσ ςκορπάει το νερό να
ςκορπίς’ κι ο φόβοσ από τθ Γεωργία» τρεισ φορζσ και γυρίηουμε πίςω και τελείωςε αυτό
ιταν.

Ε 10 ΣΡΑΓΟΤΔΙΑ ΓΑΜΟΤ80
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Συνθκιςμζνθ είναι θ ζναρξθ μαγικϊν επωδϊν με παρομοιωτικζσ ευχζσ, όπωσ αυτι:(βλ. Λουκάτοσ
1978:103).
80
Ραραλλαγζσ των τριϊν πρϊτων τραγουδιϊν ζχουν καταγραφεί παλαιότερα ςτθν ίδια περιοχι από
το ερευνθτικό πρόγραμμα «Κράκθ-Μακεδονία» (http://epth.sfm.gr/results.aspx ). Το πρϊτο είναι

Ε.10.1. Τραγοφδι του γάμου για τθ νφφθ
(ομάδα γυναικϊν- Γρατινι)

Βάλτι καρζκλα μεσ ςτθ μζς’ να κάτς’ θ φραγκοποφλα
Δϊς’ τθσ κακρζφτ’ ςτα χζρια τθσ και χτζνα ςτα μαλλιά τθσ
Δϊς’ τθσ κι ζνα μικρό πιδί μζςα ςτθν αγκαλιά τθσ
Σιμερα λάμπ’ ο ουρανόσ ςιμερα λάμπ’ θ μζρα
Σιμερ’ αποχωρίηονται μάνα και κυγατζρα
Νφφθ μου ποφ ’ν’ θ μάνα ςου ποφ ’ναι και ο μπαμπάσ ςου
Ρου είναι και τ’ αδερφάκια ςου να ςτζκονται κοντά ςου
Νφφθ ςτο ςπίτι που κα πασ πολφ να τ’ αγαπιςεισ
Τον πεκερό τθν πεκερά να ξζρεισ να τιμιςεισ

Ε.10.2. για το γαμπρό
(ομάδα γυναικϊν- Γρατινι)

Βάλτι καρζκλα μεσ ςτθ μζς’ να κάτς’ το παλικάρι
Βάλτε ξυράφ’ ςτα γζνια του και μόςχο ςτα μαλλιά του
Μπαρμπζρθ τα ξυράφια ςου καλά να τ’ ακονίςεισ
Και τον καλό μασ το γαμπρό καλά να τον ξυρίςεισ
Γαμπρζ τθ νφφθ ν’ αγαπάσ να μθν τθνε μαλϊνεισ
Σαν γλάςτρα με βαςιλικό να τθνε καμαρϊνεισ
γαμιλιο τραγοφδι, που ςφμφωνα με τθν μαρτυρία που ςυνοδεφει τθν παλιότερθ παραλλαγι,
προοριηόταν για νφφθ που ιταν ορφανι (βλ. τουσ ςτίχουσ που περιλαμβάνονται και ςτθν παροφςα
παραλλαγι: νφφθ μου ποφ ειν’ θ μάνα ςου …). Ωςτόςο θ παροφςα παραλλαγι δεν δείχνει κακαρά
κάτι τζτοιο. Στο δεφτερο γαμιλιο τραγοφδι θ παλιότερθ καταγραφι ζχει κοινό με τθν παροφςα
παραλλαγι μόνο τον πρϊτο ςτίχο και το πρϊτο θμιςτίχιο του δεφτερου ςτίχου. Τζλοσ, το τρίτο
τραγοφδι, που ςφμφωνα με τισ δικζσ μασ πλθροφοριτριεσ, ςυνθκίηεται όταν πθγαίνουν το γαμπρό
ςτθ νφφθ, είχε καταγραφεί ςτο παραπάνω ερευνθτικό πρόγραμμα όχι ωσ γαμιλιο, αλλά ςε μια
διαφορετικι παραλλαγι (χαρακτθρίηεται επφλλιο ωσ προσ το περιεχόμενό του) που ζχει κοινά
ςτοιχεία με το περίφθμο (και πιο γνωςτό) τραγοφδι «του Μενοφςθ». Το τελευταίο γαμιλιο τραγοφδι
(τθσ λυγερισ το φόρεμα) προζρχεται από διαφορετικό πλθροφορθτι με καταγωγι από τθν
Ανατολικι Κράκθ.

Γαμπρζ μου που ςτολίηεςαι να ηιςεισ να γεράςεισ
Και ςτου παιδιοφ ςου τθ χαρά κουφζτα να μοιράηεισ

Ε.10.3. Μανόλθσ (όταν πθγαίναν το γαμπρό ςτθ νφφθ)
(ομάδα γυναικϊν- Γρατινι)

Βρε Μανόλθ Μανολάκθ βρε καλό παιδί
Γκελ το πουλάκι μ’ βρε καλό παιδί
Τι καλι γυναίκα ποφ ‘χεισ και δε χαίρεςαι
Γκελ’ το πουλάκι μϋκαι δε χαίρεςι
Ροφ τθν βρικεσ που τθν ιβρεσ και τθν άρεςισ
Γκελ το πουλάκι μ’ και τθν άρεςισ
Μζσ ςτον γκιουλ μπαχτςζ τθν είδα και τθν άρεςα
Γκελ το πουλάκι μ’ και τθν άρεςα
Ρράςινο φουςτάν’ φοροφςε κόκκινθ ποδιά
Γκελ το πουλάκι μ’ κόκκινθ ποδιά
Και μου είπε ζνα λόγο και μου άρεςε
Γκελ το πουλάκι μ’ και μου άρεςε

Ε.10.4. τθσ λυγερισ το φόρεμα
(Γιϊργοσ-Αίγειροσ)
Σεο ιπγεξήο ην θφξεκα, ηεο λχθεο ην θνπζηάλη
Γέθα θνξίηζηα ην ‘ξαβαλ, δεθανρηψ ξαθηάδεο
Κη έλα θνξίηζη δξνζεξφ ζαλ ηνπ Μαγηνχ ηνλ θξίλν
Καη ξφδηλν ζαλ ραξαπγή απγή θαη ηξαγνπδάεη
ζα πινπκνχδηα λχθε κνπ έρεη ην θφξεκά ζνπ
Σφζα λα είλ‘ ηα ρξφληα ζνπ θαη ηφζα ηα θαιά ζνπ.

-

Ε11. ΑΙΝΙΓΜΑΣΑ81
(Ακαναςία-Κομοτθνι)
1. Τα χείλθ μου ςτα χείλθ ςου /Το χζρι μου ςτθν τρφπα ςου (το φλιτηάνι)
2. Ρατθμζνθ μπαίνει, μαραμζνθ βγαίνει (θ πίτα)
(ομάδα γυναικϊν-Γρατινι)
3. Συρτ’ πουρτ’ πίς’ ςτθν πόρτα (ςκοφπα)
4. Ράνου πιτςί κάτου πιτςί ςτθ μζς’ αλιυροφδ’ (κάςτανο)
5. Το τίρι-τίρι κρζμιτι, το τίρι τυραννιζται ςτα πράςινα τυλίγιτι, ςτα κόκκινα κοιμάται (το
κεράςι)

Ε13 ΚΑΛΑΝΣΑ/ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΑ ΣΡΑΓΟΤΔΙΑ

Ε13.1. ΛΑΗΑΟΣ (Μυροφόρα –Αίγειροσ) 82

Ιρκε Λάηαροσ ιρκαν τα Βάγια
Ιρκ’ θ Κυριακι που τρων’ τα ψάρια
Γράψε Κόδωρε, γράψε Δθμιτρθ
Γράψε λεμονιά και κυπαρίςςι
Σικω κυρά μ’
να με δϊς’σ τ’αυγό
Να πάω ς’ άλλθ πόρτα
Κι θ άλλθ πόρτα καρτερεί

81

Τα αινίγματα ζχουν ςυχνά ςκωπτικό χαρακτιρα, όπωσ τα δφο πρϊτα που παρουςιάηονται εδϊ.
Το αγερμικό αυτό τραγοφδι (που ανικει ςτο είδοσ ‘κάλαντα’) τραγουδιόταν το πρωί του Σαββάτου
του Λαηάρου ςε πολλζσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ και ζχει καταγραφεί ςε πολλζσ λαογραφικζσ και
μουςικζσ ςυλλογζσ ςε διάφορεσ παραλλαγζσ. Σε μια τοπικι παραλλαγι από τθ Ν. Καλλίςτθ
(Βαρβοφνθσ 2004: 49) μεταξφ του πρϊτου και του δεφτερου δίςτιχου παρεμβάλλεται το τρίςτιχο
(που λείπει από το δικό μασ κείμενο) Σικου Λάηαρι και μθν κοιμάςαι/, ιρκι θ μάνα ςου από τθν Πόλθ
/ςοφ φιρι χαρτί κι κουμπουλόι, αλλά οι υπόλοιποι ςτίχοι διαφζρουν εντελϊσ (ςτθν παραλλαγι τθσ Ν.
Καλλίςτθσ ζχουν ωσ εξισ: Ποφ ιςουν Λάηαρι, που ιςουν κρυμμζνουσ/ κρυμμζνουσ ιμουνα, ςτθ γθ
παραχουμζνουσ/ τϊρα ξιβγικα κι εγϊ ου καθμζνουσ/ μαφρουσ ουρανοφσ *sic+ ςυννιφιαςμζνουσ).
Είναι πικανό θ πλθροφοριτριά μασ, από τθν οποία καταγράφθκε και το κείμενο ‘Χελιδόνιςμα’, να
καταφεφγει, όπωσ ςυχνά ςυμβαίνει ςε τζτοιεσ περιπτϊςεισ, ςε ζνα κοινό, τυπικό για κάλαντα,
ευχετιριο ‘κλείςιμο’.
82

με τον παρά ςτο χζρι
με τον παρά ςτο χζρι

Ε13.2. ΜΟΛΟΛΟΓΛ ΤΘΣ ΡΑΝΑΓΛΑΣ (Τοφλα-Αίγειροσ)83
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Το μοιρολόγι τθσ Ραναγιάσ αποτελεί ζνα από τα πιο γνωςτά λαϊκά κρθςκευτικά άςματα – κρινουσ
και παραδοςιακά τραγουδιόταν το βράδυ τθσ Μ. Ρζμπτθσ προσ Μ. Ραραςκευι, μετά το τζλοσ τθσ
ακολουκίασ των Δϊδεκα Ευαγγελίων, από τισ γυναίκεσ ενϊ γινόταν το ςτόλιςμα του Επιταφίου.
Υπάρχουν πολλζσ επιμζρουσ τοπικζσ παραλλαγζσ ανά τθν Ελλάδα του εκτενοφσ κειμζνου του κρινου
που αναδιθγείται ςε δεκαπενταςφλλαβουσ τα κυριότερα επειςόδια τθσ Σταφρωςθσ, όλεσ όμωσ
ξεκινοφν με τον ίδιο τυπικό ςτίχο «ςιμερα μαφροσ ουρανόσ, ςιμερα μαφρθ μζρα». Αν ςυγκρικεί θ
παροφςα παραλλαγι με μια άλλθ εκτενζςτερθ παραλλαγι από τθ Κράκθ (καταγεγραμμζνθ από τον
Δ. Ραπουλιά ςτθ Μζςθ του ν. οδόπθσ, αλλά με προζλευςθ από τισ Κυδωνιζσ τθσ Μ. Αςίασ (βλ.
Βαρβοφνθ 2004: 69-71)) παρατθροφνται οι εξισ διαφορζσ:
1. διαφζρει εν μζρει ο δεφτεροσ ςτίχοσ ςτθν παραλλαγι τθσ Μζςθσ (Σιμερα κόςμοσ κλίβεται και τα
πουλιά λυποφνται).
2.Αμζςωσ μετά ςτθν παραλλαγι τθσ Μζςθσ ακολουκοφν 22 δεκαπενταςφλλαβοι που περιλαμβάνουν
αναφορά ςτουσ Εβραίουσ ωσ υπεφκυνουσ για τθ ςφλλθψθ του Χριςτοφ (οι άνομοι και τα ςκυλιά και
τριςκαταραμζνοι), αναφορά ςτθν προδοςία του (πρωτο)μακθτι για να πάρει τα φλουριά και το
μόςχο που είναι θ αμοιβι και ηωντανι αφιγθςθ τθσ ςκθνισ τθσ ςφλλθψθσ.
3.Το δίςτιχο «Θ Ραναγιά θ Δζςποινα κακόταν μοναχι τθσ//Τασ προςευχάσ τθσ ζφτιαχνε για το
μονογενι τθσ» εμφανίηεται ελαφρά διαφορετικό (Κι θ παναγιά θ Δζςποινα κακόταν μοναχι τθσ, τθν
προςευχι τθσ ζκανε για το μονογενι τθσ)
4. Ακολουκεί ζνα επειςόδιο (13 δεκαπενταςςφλλαβοι) ςτθν παραλλαγι τθσ Μζςθσ ςτο οποίο ο
μακθτισ του Χριςτοφ ο Γιάννθσ αναγγζλλει τθ ςφλλθψθ του δαςκάλου του ςτθν Ραναγιά (λείπει από
τθ δικι μασ παραλλαγι). Δεν υπάρχει αναφορά κακόλου ςτον Ριλάτο ςτθν παραλλαγι τθσ Μζςθσ
ςτο ςθμείο αυτό.
5. Θ αναηιτθςθ του Χριςτοφ από τθ μθτζρα του, που ςυνοδεφεται από τθ Μάρκα και τθ Μαρία και
του Λαηάρου τθ μάνα περιγράφεται πιο αναλυτικά από ότι ςτθ δικι μασ παραλλαγι και καταλιγει
και ςτισ δφο παραλλαγζσ ςτθν πόρτα του μάςτορα/(ι ςτθν παραλλαγι τθσ Μζςθσ:)τςιγγάνου.
6. Και ςτισ δφο παραλλαγζσ ο μάςτορασ/τςιγγάνοσ διθγείται πϊσ από δικι του πρωτοβουλία ζφτιαξε
περιςςότερα καρφιά για τθ ςταφρωςθ, προκαλϊντασ τθν κατάρα τθσ Ραναγίασ.
7. Θ νζα περιπλάνθςθ τθσ Ραναγίασ και τθσ ακολουκίασ τθσ οδθγεί ςτθν πόρτα του λθςτοφ (ςτθ δικι
μασ παραλλαγι)/ του Ριλάτου (παραλλαγι Μζςθσ) και ςτο μαγικό άνοιγμά τθσ (που ςτθν παραλλαγι
τθσ Μζςθσ γίνεται με επίκλθςθ ςτθ χριςτιανικι ιδιότθτα, ενϊ ςτθ δικι μασ περιγράφεται ωσ
αποτζλεςμα καφματοσ).
Και ςτισ δυο παραλλαγζσ ακολουκεί ςυνάντθςθ με τον Αι-Γιάννθ, θ αναλυτικι ‘εικονογράφθςθ’ του
Σταυρωμζνου Χριςτοφ και ο διάλογοσ μθτζρασ – γιοφ που αποτελεί και τθν κορφφωςθ του κρινου.
Και ςτισ δυο παραλλαγζσ ο διάλογοσ τελειϊνει με τθν αναφορά ςτθν ταφι και τθν Ανάςταςθ.

Σιμερα μαφροσ ουρανόσ, ςιμερα μαφρθ μζρα
Σιμερα όλοι κλίβονται και τα βουνά λυπιοφνται,
Θ Ραναγιά θ Δζςποινα κακόταν μοναχι τθσ
Τασ προςευχάσ τθσ ζφτιαχνε για το μονογενι τθσ
Φωνι εξιλκ’ εξ ουρανοφ κι απ’ αρχαγγζλου ςτόμα
Σϊνουν κυρά μ’ οι προςευχζσ, ςϊνουν και οι μετάνοιεσ
Το γιό ςου τον επιάςανε και ςτα χαλκιά τον πάνε
Και ςτου Ρελάτου τασ αυλάσ εκεί τον τυραννάνε
Θ Ραναγιά ςαν τ’ άκουςε, πζφτει, λιγοκυμάει,
Νερό ςταμνί τθσ ρίξανε, τρία κανάτια μόςχο
Και τρία με ροδόςταμο για να τθσ ζρκ’ ο νουσ τθσ
Μα ςαν τθσ ιρκ’ ο λογιςμόσ και ςαν τθσ ιρκ’ ο νουσ τθσ
Θ Μάρκα κι θ Μαγδαλθνι και του Λαηάρου θ μάνα
και του Λακϊβου θ αδελφι κι οι τζςςερισ αντάμα
παίρνουν το δρόμο το δρομί, δρομί το μονοπάτι
το μονοπάτι τ’σ ζβγαλε ςτου μάςτορα τθν πόρτα
καλιν ςου μζρα μάςτορα καλϊσ τα πολεμάτε
τι είναι αυτά που πολεμάσ τι είναι αυτά που κάνεισ
Εβραίοι με παριγγειλαν τρία καρφιά να κάνω
Μα γω για το χατίρι τουσ βαρϊ και κάνω πζντε
Συ Φαραζ που τα ’κανεσ πρζπει να τα διδάξεισ
Βάλτε τα δυο ςτα χζρια του μ’ αυτά που ευλογοφςε
Και τα αλλα δυο ςτα πόδια του που κάλαςςεσ περνοφςε
Το πζμπτο το φαρμακερό βάλτε το ςτθν καρδιά του

Είναι αξιοπρόςεκτο επίςθσ ότι οι τρεισ τελευταίοι δεκαπενταςφλλαβοι του κειμζνου που
παρουςιάηεται εδϊ επαναλαμβάνονται ςτα χριςτουγεννιάτικα κάλαντα.

να τρζξει αίμα και νερό να λιγωκεί θ ψυχι του
Σαν τ’ άκουςε θ Ραναγιά βαρφ κατάρα δίνει
Ανάκεμα ςε Τςζγκενε84 και ςυ και τα παιδιά ςου
Χϊρα από χϊρα να γυρνάσ ψωμί να μθ χορτάςεισ
Κι ζνα παλιό πουκάμιςο ςτθ ράχθ ςου να βάλεισ
και ςτάχτθ απ’ το τηάκι ςου ποτζσ να μθν πετάξεισ
Ραίρνουν το δρόμο το δρομί δρομί το μονοπάτι
Το μονοπάτι τσ ζβγαλε μεσ ςτου λθςτοφ τθν πόρτα
Βρίςκουν τισ πόρτεσ ςφαλιςτζσ και τα κλειδιά παρμζνα
Κάνει τα χζρια τθσ κλειδιά, τα πόδια τσ αντικλείδια
Και πόρτεσ απ’ το φόβο τουσ ανοίξαν μοναχζσ τισ
Βλζπει τον κόςμο πλικαινε κανζναν δε γνωρίηει
Τθράει δεξιά τθράει ηερβά βλζπει τον Άγιο Γιάννθ
Βρε Άι Γιάννθ μ’ Ρρόδρομε και Βαπτιςτι του γιοφ μου
Μθν είδεσ το παιδάκι μου, μθν είδεσ το παιδί μου
Τον ζκανεσ τον μεγάλωςεσ και δεν τονε γνωρίηεισ
Ροιοσ ζχει ςτόμα να ςου πει μιλιά να ςε λαλιςει
Κι όποιοσ αργυροδάχτυλο για να ςου τονε δείξει
Τον βλζπεισ κείνο τον γυμνό τον παραπονεμζνο
Οποφ φορεί πουκάμιςο ςτο αίμα βουτθγμζνο
Αυτόσ είναι ο γιόκασ ςου κι εμζ διδάςκαλόσ μου
Θ Ραναγιά πλθςίαςε, γλυκά τονε μιλάει
Δε μου μιλάσ παιδάκι μου δε μου μιλάσ παιδί μου;
Τι να ςου πω μανοφλα μου που διάφορο δεν ζχεισ;
Φζρε γκρεμό να γκρεμιςτϊ φωτιά να πάω να πζςω
Φζρε κι αργυροψάλιδο γι τα μαλλιά μ’ να κόψεισ
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Τςζγκενε=Τςιγγάνε. Στο ςθμείο αυτό ενςωματϊνεται μια διαδεδομζνθ λαϊκι ερμθνεία τθσ
νομαδικισ ηωισ των τςιγγάνικων κοινωνιϊν, που παρουςιάηεται ωσ κεϊκι κατάρα.

Μάνα μ’ αν κα ςφαγείσ ιςφ, ςφάηουντ’ οι μάνεσ όλεσ
Μάνα μ’ αν γκριμιςτείσ ιςφ, γκριμιοφντ’ οι μάνεσ όλεσ
βάλε κραςί μεσ ςτο κανί κι αφράτο παξιμάδι
κάνε τθ μακαρία μου για να τθν κάνουν κι άλλοι
να κάνουν μάνεσ για παιδιά και τα παιδιά για μάνεσ
να κάνουν νιοι, να κάνουν νιεσ για τουσ καλοφσ τουσ άντρεσ
πότε παιδί μ’ να καρτερϊ πότε να περιμζνω
μάνα μ’ το Μζγα Σάββατο κοντά ςτο μεςονφχτι
όταν ςθμαίνουν εκκλθςιζσ και ψάλλουν οι παπάδεσ
τότεσ και ςυ μανοφλα μου να 'χεισ χαρζσ μεγάλεσ
όποιοσ το λζει ςϊηεται κι όποιοσ τ' ακοφει αγιάηει
κι όποιοσ το καλαφογκραςτεί παράδειςο κα λάβει
παράδειςοσ και λειτουργιά μζςα ςτο άγιο βιμα.

Ε.13.3. ΚΑΛΑΝΤΑ ΧΛΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ (Γιϊργοσ -Αίγειροσ)85

(Α)π’ αρχοντικό ςαν βγικαμε, ς’ αρχοντικό κα πάμε
Κα πάμε ςτον αφζντθ μασ τον πολυχρονεμζνο
Κ’ ανοίξ’ κερά μ’ τισ πόρτεσ ςου να ρκουν τα παλικάρια
Κι αράδιαςε προςκζφαλα να κατς’νε αράδα αράδα
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Κάλαντα που ςυνθκίηονταν κυρίωσ μεταξφ των προςφφγων από τθν Ανατολικι Κράκθ (βλ. και τθν
παραλλαγι από τθ Νζα Καλλίςτθ ςτον Βαρβοφνθ 2004:47). Διαφζρουν ςθμαντικά τόςο από τα
κάλαντα από άλλεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ, όςο και από περιςςότερο γνωςτά ςε εμπορικζσ μουςικζσ
ςυλλογζσ κάλαντα τθσ Κράκθσ, κατά το ότι δεν εςτιάηουν ιδιαίτερα ςτα γεγονότα τθσ γζννθςθσ.
Χαρακτθριςτικό τουσ ςτοιχείο είναι ότι περιλάμβαναν αναφορζσ ςτα πάκθ του Χριςτοφ (παρόμοιεσ
με ςτίχουσ από το μοιρολόι τθσ Παναγιάσ) αποτελϊντασ ζτςι ζνα εκτενζςτατο κείμενο, όπωσ θ
παραλλαγι που καταγράφθκε ςτο χωριό Ρόρπθ (ν. οδόπθσ) από τον Βαρβοφνθ (2004:47-56). Εδϊ
παρουςιάηεται μόνο ζνα μζροσ του εκτενοφσ κειμζνου, που ζχει κρθςκευτικό περιεχόμενο.
Ακολουκοφςαν (ανάλογα με τθν περίςταςθ) μικρότερεσ ενότθτεσ που είχαν επαινετικό και ευχετικό
χαρακτιρα για διάφορα μζλθ τθσ οικογζνειασ. Και από αυτζσ τισ ενότθτεσ εδϊ παρατίκεται
ενδεικτικά μόνο μία, εκείνθ που αναφζρεται ςτο νοικοκφρθ. Αξιοπρόςεκτο είναι ότι οριςμζνοι ςτίχοι
τθσ ενότθτασ αυτισ κυμίηουν ςτίχουσ (από πλευράσ κζματοσ και γλϊςςασ) που ςυνικωσ απαντοφν
ςε άςματα θρωικά ι ςε παραλογζσ.

Ροψζ Χριςτόσ γεννικθκε κι ο κόςμοσ δεν το νιϊκει
Γεννικθκε βαφτίςτθκε ςτουσ ουρανοφσ επάνω
Κι απόψε κε να κατεβεί ςτων εκκλθςιϊν τισ πόρτεσ
Να ςτρϊς’ το ςτρϊμα τ’ ιςικο να κάτς’ να δικιοκρίνει
Να δικιοκρίνει αμαρτωλοφσ κι όλουσ τουσ κολαςμζνουσ
Οποιοσ τ’ ακοφει χαίρεται κι όποιοσ το λζει αγιάηει86
Κι όποιοσ το καλοφικραςτεί παράδειςο κερδίηει
Ραράδειςο και λίβανο για τ’ άγια μοναςτιρια
Τα μοναςτιρια ζψελναν κι οι εκκλθςιζσ διαβάηαν
Διαβάηοντασ και ψζλνοντασ Χριςτόσ δεντρόσ ξιγζρνει
Χριςτόσ δεντρόσ είν’ ο Χριςτόσ, τα κλοφνια τα δυό ευαγγζλια
Και τ’ αργυροφυλλοφδια του ιταν οι προφθτάδεσ
Ρροφιτευαν και ζλεγαν για του Χριςτοφ τα πάκθ

Τραγοφδθςάμε το Χριςτό να ποφμε τον αφζντθ
Αφζντθσ καβαλίκεψε τριϊν χρονϊν πουλάρι
Το μάκνθςκε να περπατεί το μάκνθςκε να παίηει
Το μάκνθςκε να ρίχνεται χαντάκια αίμα (γ)ιμάτα
Κι όπου πατις’ ο μαφροσ του λιβάδια και πθγάδια
Ρθγάδια ςυρτοπιγαδα νερά κανακεμζνα
Κι όςεσ ςκλάβεσ κι αν τ’ άκουςαν όλεσ παν και γεμίηουν
Μονάχα μια μικρόςκλαβα δεν παίρνει δεν γεμίηει
και ςυ μικρι μικρόςκλαβα δεν παίρνεισ δεν γεμίηεισ
εγϊ δεν ιρκα για νερό οφτε για να γεμίςω
μον’ ιρκα ςτον αφζντθ μασ να δω και τθ κυρά μασ
να ηεισ και να ’ςαι αφζντθ μασ πάντα τραγοφδια να ’ςαι
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Ο ςτίχοσ αυτόσ και οι δυο επόμενοι υπάρχουν ςχεδόν όμοιοι και ςτο Μοιρολόι τθσ Παναγιάσ

πάντα τραγοφδια και χαρζσ και τϊρα και του χρόνου

Ε13.4 ‘ΧΕΛΛΔΟΝΛΣΜΑΤΑ’ (Μυροφόρα-Αίγειροσ)87

Μάρτθσ μασ ιρκε, καλϊσ μασ ιρκε
Τα λουλοφδια ανκίηουν, ο τόποσ μυρίηει
Τα χελιδόνια ζρχονται από τθν Αραβία
Μασ φζρνουνε τθν άνοιξθ, όλο το καλοκαίρι
Με άνκθ, με λουλοφδια και με τθν καλοςφνθ
Και ’μεισ για τοφτο ιρκαμε, να ποφμε καλθμζρα
Και να παρακαλζςωμε Χριςτό και Ραναΐα
Να ςασ βοθκάει παντοτινά ςε όλθν τθν υγεία
Σ’ αυτό το ςπίτι που ϋρκαμε
Ρζτρα να μθν ραΐςει
και ο νοικοκφρθσ του ςπιτιοφ
Ρολλά χρόνια να ηιςει
Δϊςε με κυρά μ’ το λεφτό
να πάω ς’ άλλθ πόρτα
Θ άλλθ πόρτα καρτερεί
με τον παρά ςτο χζρι
με τον παρά ςτο χζρι ...

Βιβλιογραφία
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Μια από τισ πιο χαρακτθριςτικζσ τοπικζσ παραδόςεισ είναι τα ευετθριακά άςματα που αφοροφν
τον ερχομό τθσ Άνοιξθσ. Τα παιδιά που τραγουδοφςαν τα ‘χελιδονίςματα’ καταςκεφαηαν και
περιζφεραν από ςπίτι ςε ςπίτι μια ξφλινθ θμικυκλικι καταςκευι ςτολιςμζνθ με λουλοφδια και με
ζνα ομοίωμα χελιδονιοφ προςαρμοςμζνου ςτο επάνω μζροσ που περιςτρεφόταν τραβϊντασ ζνα
κορδονάκι, τθ ‘χελιδόνα’. Θ παράδοςθ ζχει διατθρθκεί αρκετά ηωντανι ςτθν περιοχι, αν και ζχει
αποκτιςει κάπωσ φολκλορικό χαρακτιρα τα τελευταία χρόνια.
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Οη Πνκάθνη θαηνηθνχλ θαηεμνρήλ ηελ πεξηνρή πνπ εθηείλεηαη θαηά κήθνο ηεο νξνζεηξάο ηεο
Ρνδφπεο απφ ηνλ πνηακφ Νέζην (δπηηθά) κέρξη ηνλ πνηακφ Άξδα (βφξεηα) θαη ηνλ Έβξν (αλαηνιηθά) γλσζηή σο «Πνκαθνρψξηα». Еθηφο απφ ηηο νξεηλέο πεξηνρέο, ζπκπαγείο γεγελείο Πνκάθνη απφ αηψλεο
θαηνηθνχζαλ ζηελ Παιηά πφιε ηεο Ξάλζεο, θαζψο εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ νξεηλφηεξε πεξηνρή ηνπ
νηθηζκνχ ζηηο αξρέο ηνπ 16νπ αη. (Μειθίδνπ 1991: 14).
‗Πνκαθηθά‘ - ε ιατθή νλνκαζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο βαιθαληθέο ζιαβηθέο πνηθηιίεο πνπ
νκηινχληαη απφ ηνπο κνπζνπικάλνπο θαηνίθνπο ηεο Ρνδφπεο ζηελ Διιάδα. Ο φξνο «Πνκαθηθή»
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα πξψηε θνξά ζηελ απνγξαθή ηνπ 1940. Οη ίδηνη νη νκηιεηέο νλνκάδνπλ ηε
γιψζζα ηνπο ―Po´matskoso‖ – νξηζηηθή νλνκαηηθή θξάζε πνπ απνηειείηαη απφ ηνλ νπδέηεξν ηχπν
[po´matsko-] ηνπ επηζέηνπ θαη ηνλ εγθιηηηθφ δεηθηηθφ ηχπν ηνπ νξηζηηθνχ άξζξνπ –so ν νπνίνο
εθθξάδεη ηε ζπλαηζζεκαηηθή εγγχηεηα ηνπ νκηιεηή. Οπζηαζηηθά, ν φξνο απνηειεί « […] κηα ηνπηθή
νλνκαζία εζλνιέθηνπ, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη απφ φινπο ζιαβφθσλνπο Μνπζνπικάλνπο ηεο
Διιεληθήο Ρνδφπεο…» (Παπαδεκεηξίνπ 2008: 36).
Γηα ηε ζέζε ησλ πνκαθηθψλ θαη ηε ζρέζε ηνπο κε ηηο άιιεο ζιαβηθέο γιψζζεο εθθξάδνληαη δπν
δηαθνξεηηθέο απφςεηο: ζχκθσλα κε ηελ πξψηε άπνςε ππνζηεξίδεηαη φηη ηα πνκαθηθά απνηεινχλ λφηην
ηκήκα ηνπ δηαιεθηηθνχ ζπλερνχο ηεο βνπιγαξηθήο (Υ. Σδηηδηιήο), κηα βνπιγαξηθή δηάιεθην (F. De
Jong), γισζζηθφ θψδηθα φπνπ ππεξηεξνχλ ηα βνπιγαξηθά ζηνηρεία (Π. Υηδήξνγινπ, Π. Φσηέαο),

παξεθζαξκέλε βνπιγαξηθή δηάιεθηνο κε ειιεληθά θαη ηνπξθηθά ιεμηινγηθά ζηνηρεία. χκθσλα κε ηε
δεχηεξε άπνςε ηα πνκαθηθά ραξαθηεξίδνληαη λνηηνζιαβηθφ ηδίσκα (Α. Ληάπεο), απιά ζιαβηθή
δηάιεθην (Η. Ξεξνηχξεο), ζιαβηθή πνηθηιία κε ιεμηθνινγηθά ζηνηρεία απφ ηελ ηνπξθηθή θαη απφ ηελ
ειιεληθή (Δ. ειιά-Μάδε), ζιαβηθφ θψδηθα κε πξνέιεπζε απφ ηελ αξραία ζιαβηθή, πιεζηέζηεξε ζηε
βνπιγαξηθή (Π. Κπξαλνχδεο) (βι. πεξηζζφηεξα ζην Παπαδεκεηξίνπ 2010: 37).
Γηα πξψηε θνξά νη ζιαβφθσλνη Μνπζνπικάλνη ηεο Ρνδφπεο κλεκνλεχνληαη σο Pomatsi απφ ην Γάιιν
πεξηεγεηή P. Lucas ην 1706, ν νπνίνο δηέζρηζε ηελ νξεηλή πεξηνρή απφ ηε Φηιηππνχπνιε σο ηε Γξάκα
(Παπαδεκεηξίνπ, ζην ίδην, ζ. 26). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο Οζσκαληθήο πεξηφδνπ, νη γισζζηθέο
θνηλφηεηεο ησλ Πνκάθσλ απνηεινχληαλ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο απφ κνλφγισζζα άηνκα κε ειάρηζηε
επαθή κε ηελ ηνπξθηθή γιψζζα, ε νπνία γηλφηαλ θπξίσο κέζσ ησλ ηεξαηηθψλ ζρνιείσλ. Ζ
κνπζνπικαληθή θνπιηνχξα αληαλαθιάηαη ζην είδνο ησλ δαλεηζκψλ θαζψο νη Πνκάθνη νκηιεηέο
θάλνπλ ρξήζε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ ζξεζθεπηηθψλ φξσλ, ραηξεηηζκψλ θαη εθθξάζεσλ επραξηζηίαο, νη
νπνίεο είηε είλαη δάλεηα απφ ηελ ηνπξθηθή είηε είλαη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο ζηνλ αξαβνκνπζνπικαληθφ πνιηηηζκφ θαη δαλείζηεθαλ κέζσ ηεο ηνπξθηθεο (Adamou 2012: 11).
Οη ηνπηθέο ζιαβηθέο γισζζηθέο πνηθηιίεο ηεο Ρνδφπεο, γλσζηέο ζηελ Διιάδα σο ‗πνκαθηθά‘,
πεξηγξάθνληαη γεληθά σο πνιχ ζπληεξεηηθέο εληφο ηεο λφηηαο ζιαβηθήο ππν-νκάδαο θαη δηαζψδνπλ
ζεκαληηθνχο αξρατζκνχο ηφζν ζηε ζθαίξα ηεο θσλεηηθήο, φζν θαη ηεο γξακκαηηθήο θαη ηνπ
ιεμηινγίνπ – γεγνλφο πνπ δηθαηνινγεί ην ελδηαθέξνλ θαη ηε ζεκαληηθφηεηά ηνπο σο ηεθκήξηα γηα ηελ
ηππνινγία ησλ ζιαβηθψλ γισζζψλ θαη γηα ηε ζιαβνινγία γεληθφηεξα (βι. Stojkov 2002: 126-139,
Kanevska-Nikolova 2013: 9-14).
●Σν αλνίρηφ о (ô) ζηε ζέζε ησλ παιαηψλ ъ, ь θαη ησλ έλξελσλ ηεο παιηάο ζιαβνληθήο είλαη
ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηα ηδηψκαηα ηεο Ρνδφπεο (θαη ηεο βνπιγαξηθήο, επίζεο). Άιιν ραξαθηεξηζηηθφ
αξαρατθφ ζηνηρείν είλαη ε πξνθνξά ηνπ αλνηρηνχ е (æ) ζηε ζέζε ηνπ παιαηνπβνπιγαξηθνχ θσλεέληνο
Ѣ (go´l’æmi) (Stojkov 2002: 130, Kanevska-Nikolova 2013: 9-14).
●Ζ αλίρλεπζε ηνπ θσλήεληνο ɨ(ы) κεηά απφ ζθιεξφ ζχκθσλν ζε ηνληδφκελε θαη κε ηνληδφκελε ζέζε
απνηειεί επίζεο ζεκαληηθφ δηαθνξνπνηεηηθφ γλψξηζκα ησλ ηδησκάησλ ηεο Ρνδφπεο. Σν θσλήελ ɨ(ы)
έρεη θαηαγξαθεί επίζεο ζε ζιαβηθά ηδηψκαηα ζηελ πεξηνρή ηεο Θεζζαινλίθεο, ηνπ Νεπξνθνπίνπ,
θαζψο θαη ζηε βνπιγαξηθή ηνπ Μπαλάη (βι. Kanevska-Nikolova 2013: 10, Vitanova 2005).
●Ζ πξνθνξά ηνπ ν σο α (ν επνλνκαδφκελνο ‗αθαβηζκφο‘) ζε κε ηνληδφκελε ζπιιαβή απνηειεί
ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηα πνκαθηθά γλψξηζκα, ηδηαίηεξα αξρατθφ ζηνηρείν, αθνχ αληρλεχεηαη ζε ζιαβηθά
δάλεηα ζηελ ειιεληθή: pa´mina, ka´tri, (Kanevska-Nikolova 2013: 10).
●ηελ πνκαθηθή δηαηεξείηαη ε ηζηνξηθά καιαθή πξνθνξά ησλ ζπκθψλσλ š, ž, č (ʒ’u´vejme, t∫’u´l’ak)
επίζεο ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε δηαηήξεζε ησλ ηζηνξηθά νπξαλσκέλσλ ηειηθψλ ζπκθψλσλ (kon’, sol’,
den’) (Stojkov 2002: 121).
●πσο θαη άιιεο πεξηθεξεηαθέο βαιθαληθέο ζιαβηθέο δηάιεθηνη, ηα πνκαθηθά έρνπλ δηαηεξήζεη
αξθεηνχο πησηηθνχο ηχπνπο, ζε αληίζεζε κε ηηο πεξηζζφηεξεο βνπιγαξηθέο δηαιέθηνπο, νη νπνίεο έρνπλ
αλαπηχμεη έλα αλαιπηηθφ ζχζηεκα γηα απηέο ηηο ιεηηνπξγίεο (Adamou 2010, Kanevska-Nikolova 2013:
11). Παξακέλεη δσληαλή ε ρξήζε ησλ ηχπσλ ηεο γεληθήο-αηηηαηηθήο (im´’al an´nog ´brata, pri ´toga),
δηαζψδνληαη νη ηχπνη ηεο δνηηθήο (´kazua ´bratumu), ππάξρνπλ επίζεο αξθεηέο ιεμηθνπνηεκέλεο
κνξθέο ηεο ηνπίθήο πηψζεο (fsra´de). Παξά ηαχηα, θαη εδψ ηζρχεη ε ηζρπξή ηάζε πξνο πεξαηηέξσ
απνδφκεζε ηνπ πησηηθνχ ζπζηήκαηνο.
●Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην δηαηεξεκέλν ηξηπιφ ζχζηεκα ηνπ άξζξνπ ζηα νλφκαηα, ζηηο
δεηθηηθέο αλησλπκίεο θαη ζηα επηξξήκαηα, ην νπνίν παξακέλεη ζε πιήξε ρξήζε, ζε αληίζεζε κε ην
πησηηθφ ζχζηεκα (Kanevska-Nikolova 2013: 11-12): ´kɯ∫tasa, ´kɯ∫tana, mo´minkɯna θ.α. Σν ηξηπιφ
ζχζηεκα ηνπ άξζξνπ ζηα ηδηψκαηα ηεο Ρνδφπεο έρεη δηαηεξήζεη κηα πξνεγνχκελε θάζε ηεο εμέιημεο
ηνπ θαηλνκέλνπ, φπνπ νη έλαξζξνη ηχπνπ εθθξάδνπλ θαη δείμε, ππνδεηθλχνληαο θαη ηνλίδνληαο ηε ιέμε
ζηελ νπνία αλαθέξνληαη (Kanevska-Nikolova 2006, Kanevska-Nikolova 2013: 11, Adamou 2010).
●ηε ζθαίξα ηεο ζχληαμεο έλα απφ ηα ηδηαίηεξα γλσξίζκαηα είλαη ε ελαιιαγή ηεο ζέζεο ησλ
πξνθιηηηθψλ ζηνηρείσλ – ηνπ αξλεηηθνχ κνξίνπ θαη ηνπ βνεζεηηθνχ ξήκαηνο, ησλ αδχλαησλ ηχπσλ
ησλ αλησλπκηψλ ζηελ αηηηαηηθή θαη ζηε δνηηθή (Kanevska-Nikolova 2013: 12).
●Απφ ηελ αξρή ηνπ 20-νπ αηψλα αθφκε έρεη ηνληζηεί φηη ηα ηδηψκαηα ηεο Ρνδφπεο παξνπζηάδνπλ
ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθφ αξρατθφ ιεμηιφγην, θαηαγεγξακκέλν αθφκε ζηα θιαζηθά παιαηνβνπιγαξηθά
γξαπηά κλεκεία θαη ζηα θείκελα ηεο εθθιεζηαζηηθήο ζιαβνληθήο (lanita, kladam, budin θ.α.)
(Kanevska-Nikolova 1996: 59–64).
ην δεχηεξν κέξνο ηνπ εηθνζηνχ αηψλα παξαηεξείηαη κηα ηάζε ζηξνθήο κηαο κεξίδαο πνκαθφθσλσλ
ηεο ειιεληθήο Θξάθεο πξνο ηελ θπξίαξρε γιψζζα ηεο ηνπηθήο κεηνλφηεηαο, ηελ ηνπξθηθή. Σν
απνηέιεζκα είλαη λα δηακνξθσζνχλ ηξίγισζζεο θνηλφηεηεο: πνκάθν-ηνπξθν-ειιεληθά-κηιψληεο
θνηλφηεηεο (πεξίπνπ.36.000 νκηιεηέο) κε ηελ πνκαθηθή σο L1 (Adamou 2012: 7). Παξαηεξείηαη ε

ΜΔΣΑΓΔΓΡΑΜΜΔΝΑ ΚΔΙΜΔΝΑ
κε κεηάθξαζε ζηα ειιεληθά θαη ζρφιηα
Π.1. ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ
Π. 1. 1. Nasra´din ´ΗotƷa i I´mamɯn (Μπαζηά, Ξάλζε)89
Bir va´kɯt bir za´man90 Nasra´din im´‘al

91

an´nog ´brata92. Im‘ ´ali su ´volove,

´kravɨ. ´Pasli so gi naan´no. An´nog ´denæ ´vika brat mu, Nasra´dinovɯjet brat: ´Oti

κείσζε ηεο ρξήζεο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο κε απνθαζηζηηθφ παξάγνληα ην ηδενινγηθφ ππφβαζξν,
θαζψο θαη ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ ιεηηνπξγηθψλ πεξηνρψλ ζηηο νπνίεο νη κεηνλνηηθέο γιψζζεο
ρξεζηκνπνηνχληαη παξαδνζηαθά θαη ηεο πξνζζήθεο λέσλ ηνκέσλ (Adamou 2012). Παξφιν πνπ ε
ηνπξθηθή επηξξνή ήηαλ θαη παξακέλεη ζεκαληηθή, ζήκεξα ε θχξηα γιψζζα επηθνηλσλίαο ζηηο δηάθνξεο
θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο είλαη ε ειιεληθή. Σν γεγνλφο απηφ εμεγεί ηε ζπρλή ελαιιαγή (codeswitching) θαη κείμε θσδίθσλ (code-mixing), ιεμηθφ δαλεηζκφ απφ ηελ ειιεληθή, θαζψο θαη ρξήζε
κεηαθξαζηηθψλ δαλείσλ.
ηα ζηνηρεία πνπ νθείινληαη ζηε γισζζηθή επαθή αλήθεη θαη ε απψιεηα ησλ εηδηθψλ γξακκαηηθψλ
ηχπσο ηεο θαηεγνξίαο ηεο απηνπηηθφηεηαο (Evidentiality) γηα ηελ έθθξαζε ηεο ‗έκκεζεο πιεξνθνξίαο‘
(ζην ιφγν ησλ λεφηεξσλ γελεψλ ησλ πνκαθφθσλσλ (Adamou 2008, 2012). Απηή ε αιιαγή ιακβάλεη
ρψξα ζε έλα ηξίγισζζν πεξηβάιινλ φπνπ ε θχξηα γιψζζα επαθήο (ειιεληθή) δελ έρεη δηαζέηεη
γξακκαηηθνπνηεκέλνπο ηχπνπο γηα ηελ έθθξαζε ηεο ‗απηνπηηθφηεηαο‘, ελψ ε δεχηεξε γιψζζα επαθήο
(ηνπξθηθή), έρεη παξάδεηγκα παξειζνληηθψλ ξεκαηηθψλ ηχπσλ, εμεηδηθεπκέλσλ γηα ηε δήισζε ηεο
evidentiality (Adamou 2012).
89
Σν πξψην απφ ηα ηξία πνκαθηθά παξακχζηα αλήθεη ζηνλ θχθιν παξακπζηψλ κε ήξσα ην Ναζξαληίλ
Υφηδα - δεκνθηιήο ήξσαο ησλ πνκαθηθψλ επηξάπεισλ δηεγήζεσλ. Πνιινί ιανί ηεο Μέζεο Αλαηνιήο
θαη ηεο Αζίαο, φπσο νη Πέξζεο, νη Οπδκπέθνη, νη Άξαβεο, νη Σνχξθνη, θαη νη Αθγαλνί ζεσξνχλ ην
Ναζξαληίλ Υφηδα δηθή ηνπο εζληθή θηγνχξα θαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο πνιηηηζηηθήο ηνπο
θιεξνλνκηάο (Κφθθαο 2014: 78-79). Ζ κνξθή ηνπ Ναζξαληίλ Υφηδα δηαζθεπάζηεθε ζηα κέηξα ηνπ
θάζε ιατθνχ πνιηηηζκνχ, απνθηψληαο ηδηαίηεξα γισζζηθά θαη αθεγεκαηηθά γλσξίζκαηα θαη
ελζσκαηψλνληαο ραξαθηεξηζηηθά παιαηφηεξσλ θσκηθψλ εξψσλ, φπσο ν Σδνπρά ησλ Αξάβσλ ή νη
πξσηαγσληζηέο ησλ Αηζψπεησλ κχζσλ. Ζ κνξθή ηνπ Ναζξαληίλ Υφηδα είλαη γλσζηή θαη ζε άιινπο
ιανχο ζην ρψξν ησλ Βαιθαλίσλ, είλαη αμηνπξφζερηε ε νκνηφηεηα κε ηε κνξθή ηνπ ιατθνχ θσκηθνχ
ήξσα ησλ βνπιγαξηθψλ επηξάπεισ ηζηνξηψλ Υίηαξ Πέηαξ (Хитър Петър) (Κφθθαο 2014: 81). Δίλαη
ραξαθηεξηζηηθή ε παξαηήξεζε ηνπ Ν. Κφθθα: «Οη δηεγήζεηο ησλ Πνκάθσλ ηεο Θξάθεο γηα ην
Ναζξαληίλ είλαη αιιφθνηεο θαη αζπλήζηζηεο. νθάξνπλ, εθπιήηηνπλ θαη αηθληδηάδνπλ…» (2014: 81).
Δπίζεο «Σα αλέθδνηα γηα ην Ναζξαληίλ Υφηδα θηάλνπλ ζπρλά ζηα άθξα αλαηξέπνληαο ηα θνηλσληθά
παξαδεδεγκέλα πξφηππα» (ζην ίδην, ζ. 87), φπσο κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε θαη ζην παξακχζη «Ο
Ναζξαληίλ Υφηδα θαη ν Ηκάκεο». Ο ίδηνο ν Ναζξαληίλ είλαη «αληηήξσαο» κε δηπιή θχζε ηνπ έμππλνπβιάθα θαη αληηθαηηθή πξνζσπηθφηεηα. Οη ηζηνξίεο γηα ην Ναζξαληίλ Υφηδα ραξαθηεξίδνληαη πάληνηε
απφ έλα επθπέο θαη απξφζκελν ηέινο.
90
Ζ αξρή ηνπ παξακπζηνχ είλαη ζηελ ηνπξθηθή γιψζζα, φπσο αθξηβψο αξρίδνπλ ηα ηνχξθηθά
παξακχζηα. Γελ είλαη, φκσο, θαλφλαο γηα ηα πνκαθηθά παξακχζηα, θαζψο ζπλαληάκε αιινχ ηε
θφξκνπια απηή κε πνηθίινπο ηξφπνπο: E´din va´kɯt i e´din za´man – κε ην αξηζκεηηθφ ζηελ
πνκαθηθή θαη ηα νπζηαζηηθά ζηελ ηνπξθηθή, E´din va´kɯt i en´no ´vræme – ηα αξηζκεηηθά θαη ην
δεχηεξν νπζηαζηηθφ (θαηξφο) είλαη ζηα πνκάθηθα. ε άιια παξακχζηα (βι. πην θάησ ην παξακχζη «Ζ
θαιή θνπέια») ε αξρή είλαη δηαθνξεηηθή: Jæ bila ennɯ dɯ∫ter’a i edin bubajko (ήηαλ κηα θφξε θαη
έλαο παηέξαο…)
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im´’al (κεηνρή παξαθεηκέλνπ ηνπ ξήκαζηνο ‗имам‘ – έρσ): γξακκαηηθνπνηεκέλνο ξεκαηηθφο ηχπνο
ν νπνίνο εθθξάδεη ηελ θαηεγνξία ηεο ‗απηνπηηθφηεηαο‘ (Evidentiality). Υξεζηκνπνηείηαη ζε αθεγήζεηο
φπνπ ν αθεγεηήο δελ είλαη απηφπηεο κάξηπξαο ησλ γεγνλφησλ ή γεληθψο κεηαθέξεη έκκεζα
πιεξνθνξίεο, είλαη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθφο γηα ηα παξακχζηα. χκθσλα κε ηελ Adamou (2010),
ζηνπο λεφηεξνπο νκηιεηέο ηεο Πνκαθηθήο νη ηδηαίηεξνη ηχπνη (πνπ απνηεινχλ κεηνρή παξαθεηκέλνπ,

si ne razde´lime vo´lo´vese? Toj mu ´vika: ―T∫i da, da gi razde´lime. Kak ∫ɯ ´stane,
kak da gi razde´lime?‖ Naga´dili ´so su da stor‘at ´je∫te an´nog ´kut∫ura, an´nog ´
potana, za da gi razdel‘ɯt. ´Fatot naa´no ogra´dot an´nog ´potana ´drugog, ´novag.
A´nnog ´denæ so ´pasli aj´vanene i Nasradin je popɨtal: ―´Bɨva li ´ʒine ´vl‘æzat na
´novonog ´potana da su mo, ʒine ´vl‘æzat na ´staraneg, da su tvo. Brat mu je rekɯl:
―Da, bɨva‖. Do´hodat ak´∫amlɯ93 ga´v‘ædane,´vlaz‘at vrɯt94 vof ´staraneg ´potana.
´Jalnɯs an´no im‘alo ´kuco, ´∫ikali sa go ´drugine, ´vl‘alo je fof ´novanog ´potana.
Nasra´din ´vika: ―T∫i da mu je bɨlo ej´zi kɯs´met, i za´fata ´hɯrgen da go pa´se an´nog
´vola. An´nog ´denæ na ´pladne kak je jal plad´nino, ´s‘æda ´blize pri ´toga, l‘æga
´volot i za´fata da ´drɯzne. Nasra´din go ´gleda ´kaknɯ ´drɯzne i mu ´vika: ―Ne´moj
mi se ´krivi!‖ Zaftar‘a mu pak: ―Ne´moj mi se ´krivi! ∫ɯ tu ´zakal‘am!‖. Dva∫-tri∫ mu
´vika: ―Ne´moj mi se kri´vi! ∫ɯ tu ´zakal‘am!‖. ´Volɯn se ´pakle ´drɯzne. I toj ´fata
za´kala go. I za´fata da go praj par´t∫e - par´t∫e i da go ´m‘æta ja´vanem. Da´hod‘at
ja´vane, kak go na´bivat i ´vikat mu: ―Na ´drugono naf´to pa´rɯ‖ ―Na ´drugon naf´to
pa´rɯ.‖
´Hodi toj na ´drugon naf´to. Na na´hode ´nikava aj´tamazi. ´T∫aka i ´vide ajtam ´blize
pa´mina a´din ´volek. I toj go za´fir‘ava vʌl´kane. ´Hodi vʌl´kon faf an´nɯ´pe∫tera ia
za´fata da ræ´ve. ´Kaknɯ ræ´ve vʌl´kʌt, ´hodi Nasra´din, vʌlkon na´biva. ´vid‘ava
an´no ´gorne kɯ´de ræ´ve vʌl´kɯn. A´ga pa´gl‘ava ´votre - ´lire. ´Zima ´gorneno sas
´lirene i ´hodi vof t‘ah. I ´kazua ´bratu mu: ―Jaj si isi, ad´in ´volek.. ´kaza ´kaknɯ
´stanalo, ´oti je na´∫el ´lirene. I brat mu pak ´vika: ―Da gi razde´lime! ´Vɯri, ´vika,
´donesi kan´tarane od i´mamɯne da gi razde´lime i ne´moj mu kaza´va, ´vika, oti i toj
∫ɯ ´i∫te!‖Η toj ´hodi Nasra´din na i´mamɯne i ´kaknɯ mu ´kaʒe mu ´vika :―Oj, I´mam,
oj, I´mam, daj mi kan´tarʌte, ∫ɯ ´teglime ´lire.‖Toj go ´pɨta I´mamɯn: ―Abe kak´nɯ su

ρσξίο ην βνεζεηηθφ ξήκα) αληηθαζίζηαληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν απφ ηνπο ηχπνπο ηνπ παξαθεηκέλνπ
(κεηνρή + βνεζεηηθφ ξήκα ‗είκαη‘).
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an´nog ´brata – αηηηαηηθή-γεληθή πηψζε απφ ην edin brat (Ολ.). Ζ πνκαθηθή δηαηεξεί δσληαλή ηε
ρξήζε θάπνησλ πηψζεσλ, φπσο ηε γεληθή-αηηηαηηθή κε έκςπρν άκεζν αληηθείκελν.
93
ηνπξθ. akşam – απφγεπκα, βξάδπ
94
vrɯt, vrit – ‗φινη‘, αλησλπκία, ραξαθηεξηζηηθή γηα ηα πνκαθηθά, αιιά θαη γεληθφηεξα γηα ηηο
«Ρνχπζθη» δηαιέθηνπο ηεο βνπιγαξηθήο (Stojkov 2002: 120). Απνηειεί θιεξνλφκν ηεο επηξξεκαηηθήο
θξάζεο âú ğ-äú ε νπνία δηεπξχλεη ηε ζεκαζία ηεο θαη εμηζψλεηαη ζεκαζηνινγηθά κε ην παιαηνβνπιγ.
âьρь (Vitanova 2001: 165, Kostov 1962: 315-321).

inej lire, kak´nɯ sɯ inej pa´rɨ95, ´tolkos ´mlogo, s kan´tar ∫ɯ gi ´teglite?‖―´Na∫i parɨ su
in´ɯj, ´mlogo su, s kan´tar gi ´teglim.‖ ´Hodi si Nasra´in s kan´tarena i ´kazua
´bratumu96: ―Aj isi isi, ´kazaj imamuve.‖ Vika: ―Ot‘ mu ´kaza, toj ∫ɯ doj ejse´a i toj ∫ɯ
´i∫te!‖ Dru´ga go re´t∫e brat mu, i´mamɯn na vra´tana da´hode. Dru´ga ´nie da´hode
i´mamɯn, Nasra´din ´vika: ―Toj a´ko ´dojde, ja ∫ɯ go ´primaʒa, ga dojde, ∫ɯ go
´pribija.‖ Da´hode i´mamɯn i Nasra´din go pri´mazua. ―Kɯ´na se´a ∫ɯ ´prajm, oti go
pri´maza?‖, za´fata da ´kara brat mu.―Kɯ´na ∫ɯ go praim sea i´mamɯsi?‖Vika: ―Ja ∫ɯ
go ´onesa, to si e ´ma ´rabata.‖I ´hodi ´m‘æta go f an´nɯg ´suha bu´nare i as´tavæ go.
Za ´malko so raz´rukoat maha´l‘æene: ―Kɯ´de je ´na∫ɯjet i´mam, kɯ´de je ´na∫ɯjet
i´mam?‖ Nasra´in ´vika: ―Ja znam kɯ´de je.‖ ―T∫I kɯ´de je?‖ At´karava gi na
bu´narene – ej´tua ´vɯtre je. I tij ´fatat maha´l‘æene, ´siorzvat go s …. i ´spu∫tat go
´vɯtre v bu´narene i vikat mu: ―´Borzo da is´kara∫ i´mamɯne!‖ I ´toa ga ´slaz‘a ´dolu
na mrat∫nono, na´baroa ´n‘akoja ´glava i zafata da ´vika: ―Ej, mil‘et, ej, mil‘et 97,
´va∫ɯet i´mamen im‘æ∫e li rogove?‖
ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
Μηα θνξά θαη έλαλ θαηξφ ν Ναζξαληίλ είρε έλαλ αδειθφ. Δίραλ βφδηα θαη αγειάδεο.
Σα βνζθνχζαλ καδί. Μηα κέξα ιέεη ν αδειθφο ηνπ Ναζξαληίλ: «Γηαηί δε ρσξίδνπκε
ηα βφδηα καο;» Δθείλνο ηνπ ιέεη: «Ναη, λα ηα ρσξίζνπκε. Αιιά πσο ζα γίλεη, πσο ζα
ηα ρσξίζνπκε;» πλελλννχληαη λα θηηάμνπλ αθφκε έλαλ ζηάβιν, γηα λα ηα ρσξίζνπλ.
Πηάλνπλ θαη ρηίδνπλ άιινλ έλαλ ζηάβιν, θαηλνχξγην. Μηα κέξα φπσο βνζθνχζαλ ηα
δψα, ν Ναζξαληίλ ξψηεζε: ―Γίλεηαη φπνηα δψα κπνπλ ζηνλ θαηλνχξγην ζηάβιν λα
είλαη δηθά κνπ θαη φπνηα κπνπλ ζηνλ παιηφ λα είλαη δηθά ζνπ; ‖ Ο αδειθφο ηνπ ιέεη:
―Ναη, γίλεηαη‖. Έξρνληαη ην απφγεπκα ηα δψα θαη κπαίλνπλ φια ζηνλ παιηφ ζηάβιν.
Μφλν έλα πνπ ήηαλ θνπηζφ θαη ην ηζηκπνχζαλ ηα άιια, κπήθε ζηνλ θαηλνχξγην
ζηάβιν. Ο Ναζξαληίλ ιέεη: ―Σέηνηα ήηαλ ε ηχρε κνπ‖ θαη αξρίδεη λα ην βνζθάεη ην
έλα βφδη. Μηα κέξα ην κεζεκέξη φπσο έηξσγε κεζεκεξηαλφ, θνληά ηνπ έξρεηαη θαη
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Ζ δηαηήξεζε ηνπ θσλήεληνο ɨ(ы) είλαη έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά αξρατθά γλσξίζκαηα ηεο

πνκαθηθήο. Σν θσλήελ ɨ(ы) έρεη θαηαγξαθεί επίζεο ζε ζιαβηθά ηδηψκαηα ζηελ πεξηνρή ηεο
Θεζζαινλίθεο, ηνπ Νεπξνθνπίνπ, θαζψο θαη ζηε βνπιγαξηθή ηνπ Μπαλάη (βι. Kanevska-Nikolova
2013: 10). Γηα ηελ εκθάληζε ηνπ θσλήεληνο ɨ(ы) ζε ηδηψκαηα ηεο πεξηνρήο ηεο Ξάλζεο βι. αθφκε
Vitanova 2005.
96
´bratumu – δνηηθή πηψζε απφ ην ηχπν ηεο νλνκαζηηθήο brat (брат). Ζ ρξήζε ηεο δνηηθή πηψζεο
είλαη ζηαζεξή ζηελ πνκαθηθή (βι. Stojkov 2002: 121-131, Kanevska-Nikolova 2013: 11).
97
mil‘et – ηνπξθηθφ δάλεην ( millet)

μαπιψλεη ην βφδη θαη αξρίδεη λα κεξπθάδεη. Ο Ναζξαληίλ ην βιέπεη πνπ κεξπθάδεη
θαη ιέεη: ―Με κνπ θάλεηο γθξηκάηζεο!‖ Σνπ ιέεη δεχηεξε θνξά: ―Με κνπ θάλεηο
γθξηκάηζεο! Θα ζε ζθάμσ!" Γπν-ηξεηο θνξέο ηνπ ιέεη: ―Με κνπ θάλεηο γθξηκάηζεο!
Θα ζε ζθάμσ!‖ Σν βφδη ζπλερίδεη λα κεξπθάδεη. Καη απηφο πηάλεη θαη ην ζθάδεη. Καη
αξρίδεη λα ην θνκκαηηάδεη θαη λα ην πεηάεη ζηα ζεξία. Έξρνληαη ηα ζεξία, ηνλ
δέξλνπλ θαη ηνπ ιέλε: ―Σελ άιιε εβδνκάδα ηα ιεθηά! Σελ άιιε εβδνκάδα ηα ιεθηά‖.
Πεγαίλεη εθείλνο ηελ άιιε εβδνκάδα. Γελ βξίζθεη θαλέλαλ εθεί. Πεξηκέλεη θαη βιέπεη
θνληά λα πεξλάεη έλαο ιχθνο. Αξρίδεη λα θπλεγάεη ην ιχθν. Μπαίλεη ν ιχθνο ζε κηα
ζπειηά θαη αξρίδεη λα νπξιηάδεη. πσο νπξιηάδεη ν ιχθνο, ν Ναζξαληίλ πεγαίλεη λα
ην δείξεη θαη βιέπεη έλα πηζάξη εθεί πνπ νχξιηαδε ν ιχθνο. ηαλ θνηηάδεη κέζα –
ιίξεο! Παίξλεη ην πηζάξη κε ηηο ιίξεο θαη πεγαίλεη ζπίηη ηνπ. Καη ιέεη ζηνλ αδειθφ
ηνπ: ―Έηζη θη έηζη, έλαο ιχθνο…‖ Καη ηνπ ιέεη ηη έγηλε, φηη βξήθε ιίξεο. Καη ν
αδειθφο ηνπ ιέεη πάιη: ―Να ηηο ρσξίζνπκε! Πήγαηλε, ιέεη, θέξε ηε δπγαξηά απφ ηνλ
Ηκάκε, γηα λα ηηο ρσξίζνπκε, αιιά κε ηνπ ιεο, ιέεη, γηαηί θη εθείλνο ζα δεηήζεη‖.
Πεγαίλεη ν Ναζξαληίλ ζηνλ Ηκάκε θη φπσο ηνπ είρε πεη, ηνπ ιέεη: ―τ, Ηκάκ, ντ, Ηκάκ,
δψζε κνπ ηε δπγαξηά, έρνπκε λα δπγίζνπκε ιίξεο‖. Σνλ ξσηάεη ν Ηκάκεο: ―Α, κπε, ηη
είλαη απηέο νη ιίξεο, ηη είλαη απηά ηα ιεθηά, ηφζα πνιιά είλαη, ψζηε λα ηηο δπγίζεηε κε
δπγαξηά; ―Σα δηθά καο ηα ιεθηά είλαη έηζη, είλαη πνιιά, κε δπγαξηά ηα δπγίδνπκε‖.
Γπξίδεη ν Ναζξαληίλ ζην ζπίηη ηνπ θαη ιέεη ζηνλ αδειθφ ηνπ: ―Έηζη θαη έηζη, είπα
ζηνλ Ηκάκε‖. Σνπ ιέεη ν αδειθφο ηνπ: «Γηαηί ηνπ είπεο, ζα έξζεη ηψξα θαη ζα δεηήζεη
θαη απηφο‖. Μέρξη λα ην πεη ν αδειθφο ηνπ, λα θαη ν Ηκάκεο ήξζε ζηελ πφξηα. Πξηλ
έξζεη ν Ηκάκεο, ν Ναζξαληίλ ιέεη: ―Δθείλνο άκα έξζεη, εγψ ζα ηνλ ζθνηψζσ‖.
Έξρεηαη ν Ηκάκεο θαη ν Ναζξαληίλ ηνλ ζθνηψλεη. ―Ση ζα θάλνπκε ηψξα, γηαηί ηνλ
ζθφησζεο; ‖, αξρίδεη λα ην καιψλεη ν αδειθφο ηνπ. ―Ση ζα ηνλ θάλνπκε ηψξα ηνλ
ηκάκε‖. Λέεη ν Ναζξαληίλ: ―Δγψ ζα ηνλ πάξσ απφ δσ, είλαη δηθή κνπ δνπιεηά‖. Καη
πεγαίλεη θαη ηνλ ξίρλεη ζε έλα μεξφ πεγάδη. ε ιίγν αξρίδνπλ λα θσλάδνπλ νη
θάηνηθνη ηνπ καραιά: ―Πνπ είλαη ν Ηκάκεο καο, πνπ είλαη ν Ηκάκεο καο‖. Ο
Ναζξαληίλ ιέεη: ―Δγψ μέξσ πνπ είλαη». ―Καη πνπ είλαη»; Σνπο πεγαίλεη ζην πεγάδη
θαη ιέεη: ―λα, εδψ κέζα είλαη‖. Καη πηάλνπλ νη θάηνηθνη, ην δέλνπλ κε ζρνηλί, ηνλ
θαηεβάδνπλ ζην πεγάδη θαη ηνπ ιέλε: ―Γξήγνξα λα βγάιεηο ηνλ Ηκάκε‖. Δθείλνο, φηαλ
θαηεβαίλεη θάησ, ζην ζθνηάδη πηάλεη θάπνην θεθάιη θαη αξρίδεη λα θσλάδεη; ―Δί,
άλζξσπνη, ν δηθφο ζαο ν Ηκάκεο είρε θέξαηα‖;

Π.1.2. Paramithi Kali kopela 98
Jæ ´bila99 en´nɯ dɯ∫te´r‘a i e´din bu´bajko. I na´gudat t∫u´l‘akɯn, je ´bila en´nɯ
kom´∫‘ujka, za da ja ´zima, da se o´ʒen‘at. I´m‘ala i t‘a ´det∫kove, bil‘ sa ´nehnine dve
´dɯ∫ter‘e i ´negovana en´nɯ ´dɯ∫ter‘a. A´ma ja ´jatce dra´goval bu´bajko hi, ot‘ ´bila
mu jæ dɯ∫te´r‘ana ot ´deno si ja ´galil, ´deno si ja ´iskal, ´ʒena, a´ma mu u´mr‘ala. E,
´zbirat se, po´majt∫inicana ja hit∫ ne dra´govala, ot‘ jæ ´bila ´jatce ´hubava - kɯk´nano
hi jæ ´vikala i t‘a go jæ ´pravila, kɯk´nano hi jæ ´vikala i t‘a go jæ ´pravila. A´ga e´din
va´kɯt ´vika t∫u´l‘akune, ´vika, ko ´i∫te∫ da ʒ‘u´vejme naen´no, dɯ∫te´r‘asa ti, ´vika, ∫ɯ
´zeme∫ i ∫ɯ ja o´stavi∫ fof li´vadana. Ako ne, ∫ɯ ta ´ostav‘a. E, ´zima ja bu´bajko hi
dɯ∫te´r‘ana i ´vika: ―´Hajde da ´zbereme dɯr´va‖. Oti∫´lili sa na li´vadana, za da ´zbirat
dɯr´va a´gano ot plad´nina ´vika hi bu´bajkono: ―´Legni, ´vika, da te ´popɯl‘hɯ‖, da ja
po´milava. I to ja ´zima sɯn. Aga se jæ probu´dila, na gla´vɯna i´m‘ala e´din ´kamen‘
i e´din torko´lak. ´Iskala bu´bajko ot ej´tuva, bu´bajkono ej´tam, ´n‘æma bu´bajko hi.
´Zela da ´plat∫e ´momit∫eno i a´ga po e´din va´kɯt ´zelo da se smra´t∫ava i t‘a tɯr´kal‘a
torko´lakɯn i ´vika: ―´Deto ´panne torko´lakɯn i ja ej´tam da ´pannam‖. I ´pada fof
en´na ka´libka. Im‘alo jæ tri´mina er´gati fof ka´libkana, aga jæ fl‘ala fof ´kɯ∫tana
´bilo jæ ´jatce ´pisivo, hit∫ jæ ´bilo ne ´t∫isto. A´ga po sa´balɯjnka se o´sɯmnalo,
po´t∫inala jæ mo´minkana, ´stanava, iz´mita, iz´sukava, na´reda, pod´reda, ´svar‘a i
´skriva se. A´ga si do´hadat ´kopeletana ot ´rabata, ´gledat ´druga kva jæ ´stanala
´kɯ∫tana, ´stanala jæ ´jatce ´hubava, pre´t∫istena. ´Vika edinvɯn go´l‘amɯn brat:
―´Vɯr‘te, ´vika, vie na ´rabata, ja ∫ɯ ´senna ´vika da ja ´t∫akam, ´vika, kɯ´tro do´hada
da n‘ pre´t∫isti ´kɯ∫tasa, ´vika. A´ga ´drugen den sa´balɯjnka to ´kakno jæ ´bil
umo´ren ot nap´re∫nen ´dene, za´spal‘ jæ. T‘a pak ´stanava, iz´mita, na´gada,
pod´reda, ´svar‘a plad´nina, do´hadat si ot ´rabatɯna. ―´Fat‘ li ja, ´vika, kɯ´tro
do´hada, vika, nam da ni ´t∫isti?‖ ―Ne, bre, ´vika, ne ´moʒih da ja ´fatim, ´vika ze me
sɯn‖. A´ga ´drugen den ´vika ikin´dʒino 100 brat: ―´Ostavi, ´vika, ti ´vɯri na na rab‘tɯ,
ja ∫ɯ ´ostana, ´vika, sɯs ´neja, da ´t∫uvam ´kɯ∫tasa‖. A´ga ikin´dʒino brat i to za´spava,
pak o´t∫ist‘ava. A´ga ot∫un´dʒuno101 den‘ ´trine dene ´setne, do´hada naj -´mɯt∫ken
brat i v´ika: ―Ja ∫ɯ ´sennam i ´nema da zasp‘a, ∫ɯ ja t∫akam‖. A´gano ot plad´nina
iz´liza mo´minkana otkɯ´jeno se jæ ´skrivala, da o´t∫isti, ´fata ja ´mɯt∫kono ´kopele.
´Vika hi: ―Ti ej´tuva?‖ ―Am‘ ja, ´vika, sɯj i sɯj, ´vika, bu´bajko mi, ´vika, ot´kara na
dɯr´va, ´vika, da ´zbirame, i o´stav’ me, ´vika i ja ´rekah ´deto ´panne torko´lakɯn i
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Σν παξακχζη επεμεξγάδεηαη ην γλσζηφ παξακπζηαθφ κνηίβν γηα ηελ θαηαηξεγκέλε νξθαλή θνπέια
θαη ηελ θαθηά κεηξηά ηεο θαη έρεη ζαθέο δηδαθηηθφ χθνο. ηελ θχξηα γξακκή αθήγεζεο είλαη
ελζσκαησκέλα καγηθά θαη ππεξθπζηθά ζηνηρεία (Κφθθαο 2005: 22).
Σν ηέινο ηνπ παξακπζηνχ θιείλεη κε ην θιαζηθφ ηέινο παξακπζηνχ: «…θη έδεζαλ απηνί θαιά θη εκείο
θαιύηεξα».
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Jæ ´bila – βνεζεηηθφ ξήκα е απφ ‗съм‘ (είκαη, γ‘ ελ.) + κεηνρή ανξίζηνπ bila (ζει.). Παξνπζηάδεη
ελδηαθέξνλ ε ζέζε ηνπ βνεζεηηθνχ ξήκαηνο
100
Απφ ην ηνχξθ. Ikinci - δεχηεξνο
101
Απφ ην ηνπξθ. üçüncü - ηξίηνο

ja ej´tam da ´pannam i ja ´pannah u ´va∫ta ´kɯ∫ta‖. ―Zaba´l‘alo ti se je, ´vika, da ´ide∫
na bu´bajko ti, ´vika?‖ ―´Jatce mi se je zaba´l‘alo da ´idem na bu´bajka mi‖. ―Da je,
´vika, ´drugen den sa´banlɯn ∫ɯ ´stane∫, ∫ɯ ´ide∫, vika, da ´kopne∫ pod t∫er´venana
´jabɯlka, kɯk´nato izle´ze, tvoje si je‖. I t‘a ´stanava sa´banlɯn, iz´mita, ´svar‘a,
na´guda, iz´pira, pod´reda, ´kopnava pod t∫er´venana ´jabɯlka i iz´liza e´din ´jatce
´kamɯten siv kon, i ´bilo je vrit to´vareno al´tɯne. Vɯz´s‘ada ´konen i ot´karava si ja
na ´kɯ∫tana i ´ruka: ―Ej, bu´ba, ej, bu´ba!‖ I izl´iza bu´bajko hi, ´gleda ja ´jatce
s´kamɯten kon. ―Em, ti, ´vika, dɯ∫te´r‘a, kak si ´najde pɯtet‘ ta si ´dojde?‖ ―Am na,
´vika, sɯj i sɯj ´praveh mohappet‖. I ´vika po´majt∫inicana na bu´bajkunu: ―∫ɯ ´kara∫ i
´mojta dɯ∫te´r‘a!‖ I t‘a hi ´rekla, ´vika: ―Kɯ´na si ´prav‘la?‖ ―A, nikɯ´na,´vika,
kɯ´deno ´panna torko´lakɯt, ´vika, ja ej´tam ´pannah, ´jadah, pih, se´d‘ah, spah, vika, i
´rekaha, ´vika, na ti e´din kon i ´vɯrvi si!‖. Pro´vada, ot´karava i ´nehnata dɯ∫te´r‘a.
A´ga ´pɯrven102 den – ne je ´prav‘la ´nikɯna, a´ga do na ikin´dʒino den‘, pak je ne
prav‘la ´nikɯna, a´ga na ´trine ´dene, ´vikat hi ´brat‘ene: ―´Zemi, ´vɯri ´kopni pod
b‘alana ´jabɯlka, kɯk´nato izle´ze, ´tvoje da si je. Iz´liza ed´no, ´vika, ´kuco ´sl‘apo
ma´gare, ´bilo je vrit ´zmije nato´vareno. Iz´idat po´majt∫inicana sɯs dɯ∫te´r‘ana. I
naj-´mɯt∫kono ´kopele ´zima mo´mana ´deno je ´prav‘la ´rabata. Tije sa ´ʒ’uli ´hubave
i nije po-´hubave.
ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
Δίρε θάπνηε κηα θφξε θαη έλαλ παηέξα. Καλνλίδνπλ γηα ηνλ άλζξσπν, είρε κηα
γεηηφληζζα, λα ηελ πάξεη, λα ηελ παληξεπηεί. Δίρε θαη απηή παηδηά, είρε δπν θφξεο θαη
απηφο είρε κηα θφξε. Αιιά πνιχ ηελ αγαπνχζε ηελ θφξε ηνπ, επεηδή ήηαλ απφ ηε
γπλαίθα πνπ ηελ ήζειε, ηελ αγαπνχζε, αιιά ηνπ πέζαλε. Δ, καδεχηεθαλ, αιιά ε
κεηξηά θαζφινπ δελ ηελ αγαπνχζε ηελ θφξε ηνπ, επεηδή ήηαλ πνιχ θαιή – φ, ηη θαη
λα ηεο έιεγε ην ‘θαλε. Μέρξη πνπ κηα κέξα, ιέεη ζηνλ άλζξσπν, εάλ ζέιεηο λα
δήζνπκε καδί, ηελ θφξε ζνπ, ιέεη, ζα ηελ πάξεηο θαη ζα ηελ αθήζεηο ζην ιηβάδη. Δάλ
φρη, ζα ζε αθήζσ. Δ, παίξλεη ν παηέξαο ηελ θφξε ηνπ θαη ιέεη: «Άληε λα πάκε λα
καδέςνπκε μχια». Πήγαλ ζην ιηβάδη, γηα λα καδέςνπλ μχια θαη κεηά ην κεζεκέξη ηεο
ιέεη ν παηέξαο: «Ξάπισζε, ιέεη, λα ζε ρατδέςσ!» Καη ηελ παίξλεη ν χπλνο. ηαλ
μχπλεζε, ζην θεθάιη ηεο είρε κηα πέηξα θαη έλα θνπινχξη. Έςαμε ηνλ παηέξα ηεο,
εδψ ν κπακπάο ηεο, εθεί ν κπακπάο ηεο, πνπζελά ν κπακπάο ηεο. Άξρηζε λα θιαίεη ην
θνξίηζη, θάπνηα ζηηγκή άξρηζε λα βξαδηάδεη θαη εθείλε θχιεζε ην θνπινχξη θαη ιέεη:
«πνπ πέζεη ην θνπινχξη, εθεί θαη εγψ λα πέζσ!» Καη έπεζε πάλσ ζε κηα θαιχβα.
Δίρε ηξεηο εξγάηεο πνπ δνχζαλ ζηελ θαιχβα, αιιά φηαλ κπήθε ε θνπέια ζην ζπίηη,
ήηαλ πνιχ βξψκηθν, θαζφινπ δελ ήηαλ θαζαξφ. ηαλ ην πξσί μεκέξσζε,
μεθνπξάζηεθε ε θνπέια, ζεθψλεηαη, ζθνππίδεη, ζθνπγγαξίδεη, ηαθηνπνηεί, καγεηξεχεη
θαη θξχβεηαη. ηαλ γχξηζαλ ηα αγφξηα απφ ηε δνπιεηά, βιέπνπλ άιιν έγηλε ην ζπίηη,
έγηλε πνιχ σξαίν, θαζαξφ. Λέεη ν έλαο, ν κεγάινο αδειθφο: «Πεγαίλεηε, ιέεη, εζείο
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´pɯrven den – ηελ πξψηε κέξα, ´pɯrvη – πξψηνο, ηαθηηθφ αξηζκεηηθφ. Κάλεη εληχπσζε ην γεγνλφο
φηη ε δεχηεξε κέξα - ikin´dʒino den‘ – ην ηαθηηθφ αξηζκεηηθφ είλαη ζηελ ηνπξθηθή,

ζηε δνπιεηά, εγψ ζα θάηζσ, ιέεη, λα ηελ πεξηκέλσ, λα δσ πνηα έξρεηαη λα καο
θαζαξίδεη ην ζπίηη, ιέεη». Σελ άιιε κέξα ην πξσί, φπσο ήηαλ θνπξαζκέλνο απφ ηελ
πξνεγνχκελε κέξα, απνθνηκήζεθε. Απηή πάιη ζεθψλεηαη, ζθνππίδεη, ηαθηνπνηεί,
καγεηξεχεη κεζεκεξηαλφ θαη έξρνληαη απφ ηε δνπιεηά. «Σελ έπηαζεο, ιέεη, πνηα
έξρεηαη, ιέεη, λα καο θαζαξίζεη;» »ρη βξε, ιέεη, δελ κπφξεζα λα ηελ πηάζσ, ιέεη, κε
πήξε ν χπλνο». Σελ άιιε κέξα ιέεη ν δεχηεξνο αδειθφο: «Άζε, ιέεη, εζχ πήγαηλε ζηε
δνπιεηά, εγψ ζα κείλσ, ιέεη, λα θπιάσ ζην ζπίηη». Καη ν δεχηεξνο αδειθφο
απνθνηκήζεθε θαη εθείλε πάιη θαζάξηζε. Σελ ηξίηε κέξα, ηξεηο κέξεο κεηά, έξρεηαη ν
κηθξφηεξνο αδειθφο θαη ιέεη: «Δγψ ζα θάηζσ θαη δε ζα θνηκεζψ, ζα πεξηκέλσ».
ηαλ ην κεζεκέξη βγαίλεη ε θνπέια απφ θεη πνπ ήηαλ θξπκκέλε, γηα λα θαζαξίζεη,
ηελ πηάλεη ν κηθξφηεξνο θαη ηεο ιέεη: «Δζχ ηη ζέιεηο εδψ;» «Ακ‘ εγψ, έηζη θη έηζη,
ιέεη, ν κπακπάο κε πήγε λα καδέςνπκε μχια θαη κε άθεζε, ιέεη, θαη εγψ είπα: πνπ
πέζεη ην θνπινχξη, εθεί λα πέζσ θη εγψ θαη έπεζα ζην δηθφ ζαο ζπίηη». «Σνλ
πηζχκεζεο, ιέεη, ηνλ κπακπά ζνπ;» «Πνιχ ηνλ πηζχκεζα θαη ζέισ λα γπξίζσ ζηνλ
κπακπά κνπ». «Αο είλαη, ιέεη, αχξην ην πξσί ζα ζεθσζείο θαη ζα παο, ιέεη, λα
ζθάςεηο θάησ απφ ηελ θφθθηλε κειηά, φ, ηη βγεη, δηθφ ζνπ είλαη!». εθψλεηαη ε
θνπέια ην πξσί, ζθνππίδεη, καγεηξεχεη, ηαθηνπνηεί, πιέλεη, θαη πεγαίλεη θαη ζθάβεη
θάησ απφ ηελ θφθθηλε κειηά. Βγαίλεη έλα πνιχ φκνξθν γθξίδν άινγν, ήηαλ νιφθιεξν
θνξησκέλν κε ρξπζά. Καβαιάεη ην άινγν, εθείλν ηελ πήγε ζην ζπίηη ηεο θαη θψλαμε
φηαλ έθηαζε: «Δη, κπακπά, εη, κπακπά!» Βγήθε ν κπακπάο ηεο, ηη λα δεη: έλα πνιχ
φκνξθν άινγν. «Δκ, εζχ, ιέεη, θφξε κνπ, πσο βξήθεο ην δξφκν θαη γχξηζεο;». «Ακ,
λα, ιέεη, έηζη θαη έηζη έθαλα». Καη ιέεη ε κεηξηά: «ζα παο θαη ηε δηθή κνπ ηελ
θφξε!» Καη ηελ ξψηεζε: «Ση έθαλεο;» «Α, ιέεη ε θνπέια, φπνπ έπεζε ην θνπινχξη,
ιέεη, θαη εγψ εθεί έπεζα, έθαγα, ήπηα, έθαηζα, θνηκήζεθα, ιέεη θαη κνπ είπαλ λα έλα
άινγν θαη πήγαηλε ζπίηη ζνπ». ηέιλεη θαη πεγαίλεη θαη ηε δηθή ηεο θφξε. Σελ πξψηε
κέξα – δελ έθαλε ηίπνηα, ηε δεχηεξε κέξα πάιη ηίπνηα, ηελ ηξίηε κέξα ηεο ιέλε α
αδέιθηα: «Πάξε θαη ζθάςε θάησ απφ ηελ άζπξε κειηά, φ, ηη βγεη, δηθφ ζνπ λα‘ λαη!»
Βγαίλεη έλα, ιέεη, θνπηζφ θαη ηπθιφ γατδνχξη, θνξησκέλν κε θίδηα. Έθαγαλ ηα θίδηα
ηελ κεηξηά θαη ηελ θφξε ηεο. Καη ην κηθξφηεξν αγφξη παίξλεη ηελ θνπέια πνπ ήηαλ
εξγαηηθή.
Καη
έδεζαλ
απηνί
θαιά
θαη
εκείο
θαιχηεξα.
Π.1.3. Pepe´luhka103 (Emine)
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Pepe´luha, Pepe´luhka (ςτον Κόκκα 2006 – Pepelúshka), απφ ην νπο. ‗pepel‘ – ζηάρηε, πνπ
παξαπέκπεη δίρσο ακθηβνιία ζην γλσζηφ θιαζηθφ καγηθφ παξακχζη, ην νπνίν ππάξρεη ζε πνιιέο
εθδνρέο ζ‘ φινλ ηνλ θφζκν (είλαη γλσζηέο πάλσ απφ 500 δηαθνξεηηθέο εθδνρέο). Πηζηεχεηαη φηη ην
ζπγθεθξηκέλν παξακχζη έρεη ηηο ξίδεο ηνπ ζην ρψξν ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Τπάξρνπλ 256
θαηαγεγξακκέλεο παξαιιαγέο ηεο ηαρηνπνχηαο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, ζε 41 απφ ηηο νπνίεο ε κεηέξα
κεηακνξθψλεηαη ζε αγειάδα πξηλ ηε ζθαγή ηεο (Κφθθαο 2006: 279). ηα Βαιθάληα θαη ζηε Μέζε
Αλαηνιή ε λεθξή κεηέξα πνπ βνεζάεη ηε ηαρηνπνχηα δνινθνλείηαη θαη ηξψγεηαη απφ ηηο θαθέο θφξεο
ηεο ζε κηα θξηθηαζηηθή πξάμε αλζξσπνθαγίαο. Έρεη δηαηππσζεί ε άπνςε φηη ην παξακχζη ηεο
ηαρηνπνχηαο πξνβάιιεη εξσηεκαηηθά γηα ηε ζρέζε κεηέξαο θαη θφξεο θαζψο θαη γηα ηε ζρέζε
ηξνθήο θαη ζειπθφηεηαο (Κφθθαο, ζην ίδην, ζ. 280). ηελ εθδνρή πνπ θαηαγξάςακε ζην πιαίζην ηνπ
πξνγξάκκαηνο θαη παξνπζηάδεηαη εδψ απνπζηάδεη ην κνηίβν ηνπ ρακέλνπ παπνπηζηνχ πνπ ην θνξίηζη
αθήλεη πίζσ ηνπ ηξέρνληαο. Ζ θνινθχζα - άκαμα, ηα πνληίθηα- άινγα, ν αξνπξαίνο- ακαμάο είλαη
ζπκπηπγκέλα κφλν ζε έλα σξαίν θφθθηλν άινγν, θνξησκέλν ρξπζάθη. Απνπζηάδνπλ επίζεο ηα κνηίβα

Ej´sɯva ´prikaznica ja zɯ´vɯt Pepe´luha. ´Bila jæ en´nɯ fukarɯ, edin sirak i
bu´bajkono se o´ʒen‘ava sɯs ´druga en´nɯ i po´majt∫inicana i´m‘ala jæ ´e∫te dve
dɯ∫te´re, i ´stanali sa tri. Ko´gano jæ ´zela po´majt∫inicana za da ja ´gleda, ´nehnine
dɯ∫te´re si je fse pod´redala, pre´men‘ala ´hubave za baj´ram, za ´sit∫ko i t‘a, ´deno jæ
´bila si´rak, ne ja sa ´rat∫ili, fse jæ ´bila t‘a pod´metnata, pri kɯjeno jæ ba´dʒena, pri
pepel´nɯ. Im‘ala jæ en´nɯ ´krava. O´stav‘li ja sa ja pre´de ´vɯlna, ala hi sa ´davali
her´g‘un ´jatce ´mlogo ´vɯlna da pre´de, sa´balɯjn kat‘ hi ja da´dɯt jaθ∫amlɯin ka ja
or´tosa. Naen´nɯ∫ do´hada po´majt∫inicana – ja ´vid‘ava, na dva∫ do´hada, na tri∫
do´hada ja ´vid‘ava ne ´moʒe ´nikak da ja umo´ret‘. Ala mominkɯna ot‘ jæ im‘ala
´kravana i ´hran‘la ja jæ ´jatce i ´gled‘la ja jæ i ´rekla hi jæ´kravana: ―Ot‘ se
sakɯl´disava∫ ti, kɯk´na ti jæ ´dert‘ɯt, vika?‖ ―O´stav‘li mi sa, ´vika, ´mlogo t∫u´vale
´vɯlna, ´vika, da ´predam, ala ja ne ´moga‖ . ´Vika: ―Ja ∫ɯ ja jam, ∫ɯ is´karavam pres
´rogovese i ti ∫ɯ ja na´viva∫‖.
´Videla ja po´majt∫inicana ta ´kravana ja´de ´vɯlnana i pre´karava ja pres ´rogovene i
mo´minkɯna, si´rakɯn go na´vivva. ´Vika po´majt∫inicana bu´bajkonomu ´vika: ―∫ɯ
za´kolim ´kravasa‖. ´Slu∫a go pepe´luhkɯna, mo´minkɯna ot‘ ∫ɯ za´kol‘ at ´kravana i
´zela da ´plat∫e i ´kravana ´vika: ―Ot‘, ´vika, ´plat∫e∫, kɯk´na jæ ´stanalo?‖―Am‘ ´t∫uh,
´vika, po´majt∫inicana ´vika ∫ɯ tɯ za´kol‘at, ´vika, i ja zam nema kɯt´ro da mi
po´mogne.‖ ―A, ´vika, hit∫ ne ´moje da ti jæ ´balno, da me za´kol‘at, tie ∫ɯ ja´dɯt
me´sono i ti ∫ɯ z´bira∫ ´kokalene‖. İ ´sennala jæ mo´minkɯna, tie ja´dɯt i mo´minkɯna
z´bira ´kokale. ´Ruka ja po´majt∫inicana: ―´Jela, ´mɯri da ja´de∫!‖ ―Ne ∫ta, ne ∫ta!‖
―´Jela, ´mɯri da ja´de∫!‖ ―Ne ´i∫ta, ne ´i∫ta!‖ Pak ja sa ´ruknali da ´ide da ja´de ne je
ra´t∫ila. ―Am‘ oti‘ z´bira∫ ´kokaleto?‖ ―Am‘ ´zbiram, ´vika, da hi ne ´fɯrl‘ame‖. ―I
a´ga, ´vika, zbe´re∫ vrit ´kokaleno, ∫ɯ ´ide∫, ´vika, da hi zako´pej∫ pod e´din t∫er´ven
tren´dafel‘. Ku´ga-a-ato ´dode va´kɯt, vika, za da ti pritr‘abavat, ∫ɯ hi spome´ne∫ i ∫ɯ
´ide∫ da isko´pej∫ pod t∫er´venɯt tren´dafel‘‖. Do∫´lɯlo jæ va´kɯt, po´iskali sa ja ot
se´lono ´bejevono ´kopele, i oti∫lɯla jæ mo´minkɯna... a´ga sa iti∫´lɯli da ja ´i∫tat,
´rekla jæ po´majt∫inicana: ―Ja ´imame, ´vika, dve.‖ ―´Nemate, ´vika, tri?‖ ―Ne, vika,
dve!‖ ―Nie, ´vika, sme se nau´t∫ili ta ´imate tri ´dɯ∫teri. Nij ´i∫teme, ´vika, ´deno jæ,
vika, ot∫un´dʒuna ´dɯ∫ter‘a, ´vika!‖ I spome´nala se jæ mo´minkɯna za da ´ide da
ηεο ηηκσξία ηεο θαθηάο κεηξηάο θαη ησλ αδειθψλ, νη νπνίεο δελ εκπιέθνληαη ζηελ πινθή πνπζέλα. Ο
Ν. Κφθθαο (2006) παξαζέηεη άιιε πνκαθηθή παξαιιαγή απφ ηα Κηκκέξηα Ξάλζεο, ε νπνία πεξηέρεη
ζηελ πινθή ηεο ηελ ππφζεζε ηνπ ρακέλνπ παπνπηζηνχ: θαζψο πεγαίλεη γηα ηε γηνξηή ην άινγν
ζηακαηάεη λα πηεη λεξφ, φηαλ έλαο vaevóda (voivoda – θαηά ην κεζαίσλα θενπδάξρεο, εγεκφλαο,
αξρεγφο, απ‘ φπνπ θαη ε λεφηεξε ζεκαζία αξρεγφο ησλ ρατληνχθσλ θαηά ηελ νζσκαλνθξαηία) ηε
βιέπεη. Απηή θεχγεη ηξέρνληαο θαη ράλεη ην έλα ηεο παπνχηζη. ηελ θχξηα ηζηνξία παξεκβάιινληαη
ππν-αθεγήζεηο κε επίζεο καγηθφ πεξηερφκελν: ε κεηξηά πξνζπαζεί λα εκπνδίζεη ην γάκν ηνπο θαη
ζηέιλεη ηελ Pepelúshka λα μεςεηξίζεη έλα δξάθν. Σν θνξίηζη ηα θαηαθέξλεη θαη ν δξάθνο ηεο ραξίδεη
φκνξθα θνξέκαηα θαη έλα άινγν (Κφθθαο 2006: 280). Μία άιιε πνκάθηθε παξαιιαγή ηεο
ηαρηνπνχηαο είλαη θαηαγεγξακκέλε απφ ην Π. Θενραξίδε (1995): απνηειεί ζπκπηπγκέλε κνξθή ηνπ
παξακπζηνχ, ην νπνίν είλαη δνκεκέλν κφλν ζηα βαζηθά ζεκεία ηεο θχξηαο ππφζεζεο.

´kopne pod t∫er´venɯn tren´dafel‘ i iz´liza e´din t∫er´ven kon‘, ´kamaten ´jatce kon‘ i
´hodi ´bejevono ´kopele i ´zima mo´mana pepe´luhkɯna sɯs ´kon‘a ven´nɯ∫. I´m‘alo
jæ ´mlogo al´tɯne i ´liri. ´tije sa ´ʒili ´hubavence i bil‘ sa da´let∫e ot po´majt∫inicana.
ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
Απηφ ην παξακχζη ην ιέλε «Πεπεινχρα» («ηαρηνπνχηα»). Ήηαλ έλα θνπθαξηάξηθν,
έλα νξθαλφ θαη ν παηέξαο ηεο παληξεχηεθε κηα άιιε γπλαίθα. Ζ κεηξηά είρε αθφκε
δπν θφξεο θαη έγηλαλ ηξεηο. ηαλ ηελ πήξε ε κεηξηά λα ηελ θνηηάδεη, ηηο δηθέο ηεο
θφξεο φιν ηαθηνπνηνχζε, ηηο έληπλε σξαία γηα ηηο γηνξηέο, γηα φια, θαη απηήλ πνπ
ήηαλ νξθαλή, δελ ηελ ήζειαλ, φιν ηελ έδησρλαλ εθεί πνπ ήηαλ ην ηδάθη, ζηε ζηάρηε.
Δίρε κηα αγειάδα. Σεο άθελαλ καιιί λα γλέζεη αιιά ηεο έδηλαλ θάζε κέξα πάξα πνιχ
καιιί λα γλέζεη, ην πξσί ζα ηεο ην δψζνπλ θαη ην βξάδπ ζα ην ηειεηψζεη. Μηα θνξά
έξρεηαη ε κεηξηά θαη ηελ βιέπεη, δπν θνξέο έξρεηαη, ηξεηο θνξέο έξρεηαη θαη ηε
βιέπεη, δελ κπνξεί κε θαλέλαλ ηξφπν λα ηελ θνπξάζεη. Αιιά ε θνπέια είρε ηελ
αγειάδα, ηελ ηάηδε, ηελ θνίηαδε πνιχ θαη ηεο είπε ε αγειάδα: «Γηαηί είζαη
ζηελαρσξεκέλε, πνην είλαη ην ληέξηη ζνπ;» ηεο ιέεη. «Μνπ άθεζαλ, ιέεη, πνιιά
ηζνπβάιηα κε καιιί, ιέεη, λα γλέζσ, αιιά δελ κπνξψ». Σεο ιέεη ε αγειάδα: «Δγψ ζα
ην ηξψσ ην καιιί θαη ζα ην βγάδσ απφ ηα θέξαηα λήκα θαη εζχ ζα ην ηπιίγεηο».
Μα ε κεηξηά είδε πσο ε αγειάδα ηξψεη ην καιιί θαη ην βγάδεη λήκα απφ ηα θέξαηα
θαη ε θνπέια, ε νξθαλή, ην ηπιίγεη. Λέεη ε κεηξηά ζηνλ παηέξα: «Θα ζθάμνπκε ηελ
αγειάδα». Σν αθνχεη ε Πεπεινχρα, ε θνπέια, πνπ ζα ζθάμνπλ ηελ αγειάδα, άξρηζε
λα θιαίεη θαη ε αγειάδα ηελ ξψηεζε: «Γηαηί, ηεο ιέεη, θιαηο, ηη έγηλε;» «Ακ‘ άθνπζα,
ιέεη, ηε κεηξηά πνπ είπε λα ζε ζθάμνπλ, ιέεη, θαη εγψ δελ έρσ θαλέλαλ λα κε
βνεζήζεη». «Α, ιέεη, θαζφινπ λα κε ιππάζαη, αο κε ζθάμνπλ, εθείλνη ζα ηξψλε ην
θξέαο, θαη εζχ ζα καδεχεηο ηα θφθθαια». Έθαηζε ε θνπέια, νη άιινη έηξσγαλ θαη ε
θνπέια κάδεπε ηα θφθθαια. Σελ θσλάδεη ε κεηξηά: «Έια, καξί, λα θαο!» «Γε ζέισ,
δε ζέισ!». «Έια, καξί, λα θαο!» «Γε ζέισ, δε ζέισ!». Πάιη ηε θψλαμαλ λα πάεη λα
θάεη θαη δελ ήζειε. «Ακ‘ γηαηί καδεχεηο ηα θφθθαια;» «Ακ‘ ηα καδεχσ, ιέεη, λα κελ
ηα πεηάμνπκε». «Καη φηαλ, ιέεη, καδέςεηο ηα θφθθαια, λα παο, ιέεη, λα ζθάςεηο θαη
λα ηα ζάςεηο θάησ απφ κηα θφθθηλε ηξηαληαθπιιηά. Καη φ-ν-φηαλ έξζεη ε ψξα θαη ηα
ρξεηαζηείο, ζα ην ζπκεζείο θαη ζα παο λα ζθάςεηο θαη λα ηα βγάιεηο απφ θάησ απφ
ηελ θφθθηλε ηξηαληαθπιιηά». Ήξζε ε ψξα, ηε δήηεζαλ ηελ θνπέια απφ ην ρσξηφ, ν
γηνο ηνπ κπέε, θαη πήγε ε θνπέια… θαη φηαλ πήγαλ λα ηε δεηήζνπλ, είπε ε κεηξηά:
«Έρνπκε κφλν δπν θφξεο». «Γελ έρεηε, ηεο ιέεη, ηξεηο;» «ρη, ιέεη, δπν!» «Δκείο,
ιέεη, κάζακε πσο έρεηε ηξεηο θφξεο. Δκείο ζέινπκε, ιέεη, ηελ ηξίηε ζαο θφξε, ιέεη!»
Θπκήζεθε ηφηε ε θνπέια λα πάεη λα ζθάςεη θάησ απφ ηελ θφθθηλε ηξηαληαθπιιηά
θαη βγαίλεη έλα θφθθηλν άινγν, έλα πνιχ σξαίν άινγν. Καη πήγε ν γηνο ηνπ κπέε θαη
πήξε ηελ θνπέια ηελ Πεπεινχρα κε ην άινγν καδί. Δθείλνο είρε πνιιά ρξπζά θαη
ιίξεο. Καη έδεζαλ απηνί θαιά, καθξηά απφ ηε κεηξηά.

Π.2. ΣΡΑΓΟΤΓΙΑ104
Π.2.1. ΄Rusa ΄kosa ΄jimam105 (Δκηλέ)
΄Rusa ΄kosa106 ΄jimam,
fibitʃki si ΄nemam [2]
΄Zemi ΄menjæ ΄pɯrvo ΄l‘ube
i ja da ΄ jimam [2]
΄Bjæli ΄rɯki ΄jimam,
bur΄mi si ΄nemam [2]
΄Zemi ΄menjæ ΄pɯrvo ΄l‘ube
i ja da ΄jimam [2]
΄Tenka ΄snaga ΄jimam,
Kadi΄fe si ΄nemam [2]
΄Zemi ΄menjæ ΄pɯrvo ΄l‘ube
i ja da ΄jimam [2]
΄B‘æli ΄nogi ΄jimam,
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πσο επηζεκάλεη ν Ν. Κφθθαο (2006: 275), ε θαηαγξαθή ηεο πνκαθηθήο κνπζηθήο παξάδνζεο
πζηεξεί (ηδηαίηεξα ζε ζχγθξηζε κε ηε Βνπιγαξία), ζηελ Διιάδα έρνπλ γίλεη ιίγεο κνπζηθέο παξαγσγέο
κε ηξαγνχδηα ηεο Ρνδφπεο θαη απηέο κεηά ην 1996. Μφλν θαηά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία άξρηζαλ λα
εκθαλίδνληαη Πνκάθνη κνπζηθνί ζε ζπλαπιίεο. Πάλησο, ζχκθσλα πάληα κε ηνλ Ν. Κφθθα, ην
πξσηνγελέο ιανγξαθηθφ πιηθφ πνπ δελ έρεη αθφκα θαηαγξαθεί είλαη πνιχ κεγάιν θαη εμίζνπ κεγάιε
είλαη θαη ε ζεκαζία ηεο ζπλέρηζεο ηεο θαηαγξαθηθήο έξεπλαο ζηα πνκαθνρψξηα ηεο Θξάθεο (βι.
Κφθθαο 2006: 276). Γεκνηηθά ηξαγνχδηα ησλ Πνκάθσλ έρεη δεκνζηεχζεη ν Π. Θενραξίδεο (1996),
απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ επηζηεκνληθψλ κειεηψλ κε αληηθείκελν ην πνκάθηθν ηξαγνχδη (βι.
ελδεηθηηθά Βαξβνχλεο 1996, Παπαδεκεηξίνπ 2010). Μηα αμηφινγε ζπιινγή πνκαθηθψλ ηξαγνπδηψλ
ηεο πεξηνρήο ηεο Ξάλζεο ζε θπξηιιηθή κεηαγξαθή θαη ζπλνδεπηηθφ CD δεκνζηεχηεθε απφ ηνλ
θηιφινγν θαη δεκνζηνγξαθν Δ. Ushev (2012). Ο Δ. Ushev ηαμηλνκεί ηα θαηαγεγξακκέλα ηξαγνχδηα
ηεο πεξηνρήο ηεο Ξάλζεο ζε 1.Ηζηνξηθά, 2.Σξαγνχδηα ηνπ θαζεκεξηλνχ βίνπ, 3.Κνηλσληθά κπαιαληηθά
ηξαγνχδηα, 4. Σξαγνχδηα ηεο ηάβιαο ηχπνπ ―chalga‖ (ethno-pop). Ο Π. Παπαδεκεηξίνπ νκαδνπνηεί ηα
πνκαθηθά ηξαγνχδηα ζε πέληε κεγάιεο θαηεγνξίεο: Α. Σξαγνχδηα γηα ηα νξφζεκα ηνπ θνηλσληθνχ βίνπ,
Β. Σξαγνχδηα άηππσλ θαζεκεξηλψλ πεξηζηάζεσλ, Γ. Υνξεπηηθά ηξαγνχδηα γηα ην κπαίξάκη, Γ.
Σξαγνχδηα ηνπ θχθινπ ηνπ ρξφλνπ θαη Δ. Πνιπιεηηνπξγηθά ρνξεπηηθά ηξαγνχδηα (βι. Παπαδεκεηξίνπ
2010). Ζ πξψηε θαη κεγαιχηεξε θαηεγνξία ππνδηαηξείηαη ζε κηθξφηεξεο ζεκαηηθέο ππνθαηεγνξίεο.
Σα πέληε πνκαθηθά ηξαγνχδηα πνπ παξνπζηάδνληαη εδψ θαηαηάζζνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο:
105
Θα κπνξνχζακε ην ζπγθεθξηκέλν ηξαγνχδη ζηελ ππνθαηεγνξία ησλ ρνξεπηηθψλ πνιπιεηηνπξγηθψλ
ηξαγνπδηψλ, αιιά θαη ζηα ‗πεηξάγκαηα» απφ ηα ‗Λπξηθά ηξαγνχδηα ηνπ λπρηεξηνχ‘ (βι.
Παπαδεκεηξίνπ 2010). Δίλαη γλσζηέο θαη άιιεο παξαιιαγέο ηνπ ηξαγνπδηνχ απφ ηα ρσξηά κίλζε θαη
Μέδνπζα Ξάλζεο (βι. Ushev 2012: 51-53, Παπαδεκεηξίνπ 2010: 383).
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Rusa ΄kosa, βιγ. руса коса, ‗μαλζφ καιιί, tenka ΄snaga, βιγ. тънка снага ‘ιηγεξφ θνξκί‘, b‘æli
΄nogi βιγ. бели ноги, ‗άζπξα πφδηα‘, ΄pɯrvo ΄l‘ube, βιγ. първо любе, ‗πξψηε αγάπε‘ – νξηζκέλνη απφ
ηνπο πην ηππηθνχο ζηαζεξνχο ιεμηθνχο ζπλδπαζκνχο (θιηζέ) ζηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα, κε ζηεξεφηππa
επίζεηα σο επηζεηηθφο πξνζδηνξηζκφο (ην νπνίν επηζεκάλεη θαη ν Παπαδεκεηξίνπ, 2010: 95).

΄kundri si ΄nemam. [2]
΄Zemi ΄menjæ ΄pɯrvo ΄l‘ube
i ja da ΄jimam [2]

ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
Ξαλζά καιιηά έρσ,
θνθαιάθηα δελ έρσ,
πάξε κνπ, πξψηε κνπ αγάπε,
θαη εγψ λα έρσ.
Άζπξα ρέξηα έρσ,
Βξαρηφιηα δελ έρσ,
πάξε κνπ, πξψηε κνπ αγάπε,
θαη εγψ λα έρσ.
Λεπηφ θνξκί έρσ,
Καηηθέ δελ έρσ,
πάξε κνπ, πξψηε κνπ αγάπε,
θαη εγψ λα έρσ.
Άζπξα πφδηα έρσ,
Κνπληνχξηα δελ έρσ,
πάξε κνπ, πξψηε κνπ αγάπε,
θαη εγψ λα έρσ.

Π.2.2. ´Rado ´bjalo ´milo ´ljube107 (Δκηλέ)
´Rado ´bjalo ´milo ´ljube,
´Rado ´bjalo ´milo ´ljube,
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Σν ηξαγνχδη θαηαηάζζεηαη ζηελ ππνθαηεγνξία ησλ ‗Δξσηηθψλ ηξαγνπδηψλ‘ (Λπξηθά ηξαγνχδηα ηνπ
λπρηεξηνχ) – ηξαγνχδηα πνπ εθηεινχζαλ θπξίσο θνπέιεο θαη λέεο γπλαίθεο ζηα λπρηέξηα (πνκ.
‗poprjelka‘) (Παπαδεκεηξίνπ 2010). Σν γπλαηθείν φλνκα ´Radα (βιγ. Рада), ειι. Ράλησ, ζπλαληάηαη
πνιχ ζπρλά ζε δεκνηηθά ηξαγνχδηα ηεο Βφξεηαο Θξάθεο (ειιεληθά θαη βνπιγαξηθά), αιιά θαη ζε
πνκαθηθά: εξσηηθφ ηξαγνχδη κε εξσίδα ηε Ράληα παξνπζηάδεηαη ζηελ Αλζνιφγηα ηνπ Π.
Παπαδεκεηξίνπ. Οπσο ζηα βνπιγαξηθά, έηζη θαη ζηα πνκαθηθά θαη ειιεληθά ηξαγνχδηα εκθαλίδεηαη
πάληα ην ζηεξεφηππν επίζεην ζην ινγφηππν «άζπξε Ράλησ».

´zemi ΄puʃka ta me ´jobij
´grabne ´noʒe ta me ´zdrobi.

´Grabne ´noʒe ta me ´zdrobi.
´grabne ´noʒe ta me ´zdrobi,
ta me ´stori na dve, na tri108,
da ne ´gledat ´ mojse ´joʃti.

Da ne ´gledat ´ mojse ´joʃti,
da ne ´gledat ´ mojse ´joʃti,
ga te ´vodi ´drugo j ´ljube
ga te ´vodi ´drugo j ´ljube

As ko ti sɤm glave´nica,
as ko ti sɤm glave´nica
´jimam ljube as vojnika,
´jimam ljube as vojnika.

ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
Ράλην άζπξε, αγαπεκέλε κνπ,
Ράλην άζπξε, αγαπεκέλε κνπ,
Πάξε φπιν θαη ζθφησζέ κε,
Άξπαμε καραίξη θαη θνκκάηηαζέ κε.
Άξπαμε καραίξη θαη θνκκάηηαζέ κε,
άξπαμε καραίξη θαη θνκκάηηαζέ κε,
θάλε κε δπν-ηξία θνκκάηηα,
λα κε βιέπνπλ ηα κάηηα κνπ.
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na dve, na tri – ζηα δπν, ζηα ηξία. Να επηζεκαλζεί φηη ηα αξηζκεηηθά ζηα επηξξήκαηα είλαη
ζιαβηθά, ζε αληίζεζε κε άιιεο πεξηπηψζεηο, φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ηνπξθηθά, π.ρ. ζηα παξακχζηα πην
πάλσ.

Να κε βιέπνπλ ηα κάηηα κνπ,
λα κε βιέπνπλ ηα κάηηα κνπ
πνπ ζε έρεη άιινο.
Δγψ δελ είκαη αξξαβσληαζηηθηά ζνπ,
εγψ δελ είκαη αξξαβσληαζηηθηά ζνπ,
έρσ αγαπεκέλν εγψ θαληάξν,
έρσ αγαπεκέλν εγψ θαληάξν.

Π.2.3 ´N’ur’a ´jotkak jæ ´legnala109 (Δκηλέ)
´N‘ur‘a ´jotkak jæ ´legnala,
´N‘ur‘a ´jotkak jæ ´legnala,
c´‘ala ji ´ravna go´dina .
C´‘ala ji ´ravna go´dina ,
c´‘ala ji ´ravna go´dina,
go´dina ji polo´vina.
´Stani se ´N‘ur‘a ´jopravæj,
´stani se ´N‘ur‘a

´jopravæj,

´jopravæj, ´N‘ur‘a ´napravæj.
´Jopravæj, ´N‘ur‘a , ´napravæj,
´jopravæj, ´N‘ur‘a , ´napravæj,
´listeno se jæ ´lisnolo.
´Listeno se jæ ´lisnolo,
´listeno se jæ ´lisnolo,
´cvetkene se sa ras´cvjætli.
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Δίλαη γλσζηέο πνιιέο παξαιιαγέο ηνπ ηξαγνπδηνχ, ζηε Βνπιγαξηθή Ρνδνπε είλαη ηδηαίηεξα
δηκνθηιήο ην ηξαγνχδη «Ζ Ρνπθίλθα άξξσζηε έπεζε» (Руфинка болна легнала). πλήζσο απνηειεί
δηάινγν κεηαμχ ηεο άξξσζηεο θφξεο θαη ηεο κάλαο ηεο πνπ θάζεηαη ζην πξνζθεθάιη ηεο, ζε αιια
ηξαγνχδηα παξνπζηάδεηαη ν κφλνινγνο ηεο άξξσζηεο θνπέιαο πνπ ιππάηαη πνπ θέπγεη απφ απηφλ ηνλ
φκνξθν θφζκν, ή ν κνλφινγνο ηεο κάλαο πνπ κνηξνινγάεη. Ο Παπαδεκεηξίνπ (2010: 317-323)
παξαζέηεη ηέζζεξεηο παξαιιαγέο ηνπ ηξαγνπδηνχ πνπ παξνπζηάδεηαη εδψ, κε ην φλνκα ηεο εξσίδαο λα
αιιάδεη: Μίλθα (Ωξαίνλ), Ννπξγηέ (Γιαχθε), Ραθηέ (κίλζε), Αδκέ (κίλζε).

´Ljube le ´milo ji ´drago,
´ljube le ´milo ji ´drago,
´N‘ur‘a se ´zbira ´tɤrnova.
´N‘ur‘a se ´zbira ´tɤrnova,
´N‘ur‘a se ´zbira ´tɤrnova,
´tebæ se ´v‘æra ne ´fata.
ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
Απφ ηφηε πνπ ε Ννχξηα μάπισζε/έπεζε,
νιφθιεξνο ρξφλνο,
νιφθιεξνο ρξφλνο θαη άιινο κηζφο.
ήθσ, Ννχξηα, λα γηάλεηο,
λα γηάλεηο, λα γίλεηο θαιά,
ηα θχιια άλνημαλ
Σα θχιια άλνημαλ,
ηα θχιια άλνημαλ,
ηα ινπινχδηα άλζηζαλ.
Αγαπεκέλε κνπ, αθξηβέ,
αγαπεκέλε κνπ, αθξηβέ κνπ,
ε Ννχξηα εηνηκάδεηαη, θεχγεη.
Ζ Ννχξηα εηνηκάδεηαη, θεχγεη.
εζέλα δελ είλαη λα ζε εκπηζηέπνκαη.

Π.2.4 ΄Puʃka j ΄pukna110 (Δκηλέ)
΄Puʃka j ΄pukna ΄jagdar,
΄puʃka j ΄pukna, jag΄dice,
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Σν ηξαγνχδη αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ επηθψλ ηζηνξηθψλ (θιέθηηθσλ) ηξαγνπδηψλ (Kaufman
1965: 78) ή «ιεζηξηθψλ», θαηά ηελ νξνινγία ηνπ Π. Παπαδεκεηξίνπ (2010). Ο Efim Ushev (Ushev
2012: 21-22), θαηαγξάθεη θαη παξνπζηάδεη ηξεηο δηαθνξεηηθέο εθηειέζεηο ηνπ ηξαγνπδηνχ (κηα εθ ησλ
νπνίσλ είλαη ηεο Δκηλέ, ε δεχηεξε ηνπ επίζεο γλσζηνχ εξκελεπηή πνκαθηθψλ ηξαγνπδηψλ Αιί Ρφγγνπ
απφ ηε Γιαχθε). Παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ ε κηα απφ ηηο εθηειέζεηο, θαηαγεγξακκέλε ζην ρσξηφ Dolap
Han (κίλζε) ζηελ νπνία εκθαλίδεηαη ν ζηνίρνο: «… ζην θεθάιη κνπ εθθιεζηά λα ρηίζεηε…»

΄puʃka j ΄pukna v ΄gorana ze΄lena.

΄Detoj ΄pannam, ΄jagdar,
΄detoj ΄pannam, jag΄dice,
tam me zaro΄vjæjte.

S ΄noʒit∫ki mi, ΄jagdar,
s ΄noʒit∫ki mi, jag΄dice,
s ΄noʒit∫ki mi ΄ropa isko΄pajte.

S ΄noʒeve mi, ΄jagdar,
s ΄noʒeve mi, jag΄dice,
s ΄noʒeve mi ΄ menjæ zaro΄vjæjte.

Na no΄gi mi, ΄jagdar,
na no΄gi mi, jag΄dice,
na no΄gi mi ΄loza posad‘ajte.

Na sre΄de mi, ΄jagdar,
na sre΄de 111mi jag΄dice,
na sre΄de mi t∫e∫΄me jogra΄d‘ajte.

Na gla΄va mi, ΄jagdar,
na gla΄va mi, jag΄dice,
na gla΄va mi baj΄rak po΄bijajte.

ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
Σνπθεθηά έπεζε, θίιε κνπ
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‗ζηε κέζε‘ - ιεμηθνπνηεκέλνο πησηηθφο ηχπσο ηεο παιηάο ηνπηθήο πηψζεο.

ηνπθεθηά έπεζε, θίιε κνπ
ηνπθεθηά έπεζε ζην πξάζηλν δάζνο.
πνπ πέζσ, θίιε κνπ
φπνπ πέζσ, θίιε κνπ,
φπνπ πέζσ, εθεί λα κε ζάςεηε.
Με ηα καραίξηα κνπ, θίιε κνπ
Με ηα καραίξηα κνπ, θίιε κνπ
Με ηα καραίξηα κνπ ην ιάθθν λα κνπ ζθάςεηε.
Με ηα καραηξάθηα κνπ, θίιε κνπ
Με ηα καραηξάθηα καραίξηα κνπ, θίιε κνπ
Με κηθξά καραίξηα, εκέλα λα κε παξαρψζεηε.
ηα πφδηα κνπ, θίιε κνπ
ζηα πφδηα κνπ, θίιε κνπ
ζηα πφδηα κνπ θιίκα λα θπηέςεηε.
ηε κέζε κνπ, θίιε κνπ,
ζηε κέζε κνπ, θίιε κνπ,
ζηε κέζε βξχζε λα ρηίζεηε.
ην θεθάιη κνπ, θίιε κνπ,
ζην θεθάιη κνπ, θίιε κνπ,
ζην θεθάιη κνπ κπατξάθη λα ζεθψζεηε.

Π.2.5. Kuku´vit∫kana ´kukava112 (Δκηλέ)
Kuku´vit∫kana ´kukava113
f ´na∫ena ´dol‘ne gra´dina,
112

Σν ηξαγνχδη αλήθεη ζηα ηξαγνχδηα ηνπ θχθινπ ηνπ ρξφλνπ (Παπαδεκεηξίνπ 2010). Θα κπνξνχζε
λα ζπλδεζεί κε ηα νξφζεκα ηνπ θνηλσληθνχ βίνπ, έρνληαο ππφςε ηε κεγάιε ζεκαζία πνπ είρε γηα ην
λέν ε ζεηεία ζην ζηξαηφ πνπ εξρφηαλ λα επηθπξψζεη ηελ ελειηθείσζε θαη ηελ σξήκαλζε ηνπ άλδξα.
113
Τπάξρνπλ πνιιέο παξαδφζεηο ζπλδεδεκέλεο κε ηνλ θνχθν: πξνβιέςεηο, πξνιήςεηο, ζεκείν-θιεηδί
ζηελ αιιαγή ησλ επνρψλ. Πηζηεχεηαη φηη φζεο θνξέο ιαιήζεη ν θνχθνο ηελ πξψηε θνξά, ηφζα ρξφληα
ζα δήζεη απηφο πνπ ηνλ άθνπζε, θαη αλάινγα κε ην πψο ζα ζε βξεη, έηζη ζα πάεη ν ρξφλνο. Ο θνχθνο
θέξλεη ρακπέξη – θαιφ ή θαθφ γη‘ απηφλ πνπ ην αθνχεη πξψηε θνξά.

F na∫ena ´dolna gra´dina,
na t∫er´venana ka´lina.
Na t∫er´venana ka´lina
´Izlezi, ´majt∫o, pos´lu∫ej.
´Izlezi, ´majt∫o, pos´lu∫ej,
ka´kof mi ha´ber ´kazava.
Ka´kof mi ha´ber ´kazava.
Ili ∫ɯ ´bolen da ´leʒam,
Ili ∫ɯ ´bolen da ´leʒam,
Ili ∫ɯ ´bol‘ni da ´gledam.
´Sinu le, ´sinu, ´majt∫ine,
´Nema ni ´bolen da ´leʒi∫,
´Nema ni ´bolen da ´leʒi∫,
´Nema ni ´bol‘ni da ´gleda∫,
Jam ste na ´hasker da ´ide∫,
Dev´let‘u his´met da ´pravi∫.

ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
Ο θνχθνο ιαιεί
ην δηθφ καο θάησ θήπν.
ην δηθφ καο θάησ θήπν,
ηε θφθθηλε ξνδηά.
Βγεο, κάλα θαη άθνπζε,
Ση ρακπέξη κνπ θέξλεη
Μήπσο άξξσζηνο ζα πέζσ
Ή αξξψζηνπο ζα θνηηάδσ;
Γηε κνπ, γηε κνπ θαιέ,
Οχηε άξξσζηνο ζα πέζεηο,

νχηε αξξψζηνπο ζα θνηηάδεηο,
αχξην θαληάξνο ζα θχγεηο,
ζην ληνπβιέηη (θξάηνο) ρηζκέη λα θάλεηο.

Π.3. ΔΤΥΔ-ΚΑΣΑΡΔ
ΔΤΥΔ (Μπαζηά)

Π.3.1. Καζεκεξηλή δσή
´Mlogo da Ʒi´vej∫!
Πνιύ (πνιιά ρξόληα) λα δήζεηο!
A´llah da ti ´dava ´zdrav‘e!
Ο Αιιάρ λα ζνπ δίλεη πγεία!
´Ʒivi i ´zdravi!114
θπξηνι. Ζωληαλνί θαη γεξνί (λα είζηε!)
A´llah ka´bul115 da ti ´praj!
θπξηνι. Ο Αιιάρ θακπνύι λα ζνπ θάλεη! (Ο Αιιάρ λα ζε βνεζάεη!)

Π.3.2. Δπρέο γάκνπ
Hairl΄ɯ da ti je!
Χαϊξιίδηθα λα είλαη!
Hairl΄ɯ da mu je ne΄v‘astatʌ!
Χαϊξιίδηθε λα ηνπ είλαη ε λύθε!
Da´no so po´gadot!
Μαθάξη λα ηαηξηάμνπλ, λα έρνπλ θαηαλόεζε!

Π.3.3. Δπρέο γηα γέλλεζε παηδηνχ
Mashallah!
114

Υαξαθηεξηζηηθή επρή, επξχηεξα δηαδεδνκέλε θαη ζπρλφρξεζηε θαη ζηε βνπιγαξηθή,
ρξεζηκνπνηείηαη ζε πιήζνο πεξηζηάζεσλ (ζε γηνξηέο, σο θαζεκεξηλφο ραηξεηηζκφο, σο έλδεημε
επγλσκνζχλεο θιπ.), θπξηνι. ‗δσληαλφο θαη γεξφο‘, λα δήζεηο θαη λα είζαη γεξφο.
115
Σνπξθηθή ιέμε, kabul – απνδνρή, ζπκθσλία

Dano mu Ʒi΄vee!
Να ηνπ δήζεη!
Xair΄lɯ da mu je!
Χαϊξιίδηθν λα είλαη!
Da ti je ´zdravo!
Να είλαη γεξό!

Π.3.4. Δπρέο γηα ζάλαην ζπγγελνχο
Al΄lah rax΄met‘ ej΄læ!116
Ο Αιιάρ λα ηνλ αλαπαύεη!
Le´ka da mu je pars´tana!
Ειαθξύ λα είλαη ην ρώκα ηνπ!
Na ´hubava me´k‘ana da ´ide!
Σε θαιό παξάδεηζν λα πάεη!

Π.3.5. ΚΑΣΑΡΔ (Μπαζηά)
Da´no ne ´vid‘ava∫ ha´ir!
Χαΐξη λα κε δεηο!
Da´no um´re∫!
Να πεζάλεηο!
Da´no tu grom ud´rije!
Να ζε ρηππήζεη θεξαπλόο!
Da´no ne ´stiga∫ da vam!
Να κε θηάζεηο ζην ζπίηη ζνπ!
Da´no tu najde bel‘a!
Να ζε βξεη κπειάο!
Da´no tu ´volek ´iz‘ade!
Να ζε θάεη ν ιύθνο!
116

Οη Πνκάθνη δαλείδνληαη θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηνπξθηθή θφξκνπια.

Π.4. ΝΑΝΟΤΡΙΜΑΣΑ-ΣΑΥΣΑΡΙΜΑΣΑ117
Π.4.1. Nani mi nani (Δκηλέ)
´Nani mi ´maitʃino
´nani gol‘´am tʃek da ´staneʃ,
´majce ti is´met da praviʃ.
´Nani da zas´pej ´maitʃino
´Nani gol‘´am tʃek na ra´stej
´Nani gol‘´am tʃek na ra´stej
´Nani na a´sker da ´ideʃ.

ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
Νάλη ηεο καλνχιαο ην παηδάθη,
Νάλη κεγάινο άλδξαο λα γίλεηο,
ηεο καλνχιαο ην ραηίξη λα θάλεηο.
Νάλη θνηκήζνπ ηεο καλνχιαο ην παηδάθη
Νάλη κεγάινο άλδξαο λα κεγαιψζεηο
Νάλη κεγάινο άλδξαο λα κεγαιψζεηο
Νάλη ζην ζηξαηφ λα παο.
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Σν λαλνχξηζκα είλαη ζηγαλφ, ήξεκν θαη κνλφηνλν ηξαγνχδη, απιήο κνξθήο θαη πεξηνξηζκέλσλ
δηαζηάζεσλ (πεξάληδαο 1990: 209). Δίλαη ίζσο ην πην αληηπξνζσπεπηηθφ είδνο γηα ηε ζρέζε
ρξεζηηθφηεηαο θαη θαιιηηερληθήο δεκηνπξγίαο, εθφζνλ κε απηφ νη κεηέξεο απνθνηκίδνπλ ηα κηθξά
παηδηά (Απδίθνο, 1996). χκθσλα κε ηελ ηαμηλφκεζε ηνπ Ν. Πνιίηε, ε νπνία βαζίδεηαη ζε ζεκαηηθά
θαη ιεηηνπξγηθά θξηηήξηα, ηα λαλνπξίζκαηα απνηεινχλ μερσξηζηή θαηεγνξία δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ,
ραξαθηεξίδνληαη σο απηνζρέδηα ηξαγνχδηα κε ζσπεπηηθφ, επαηλεηηθφ θαη επρεηηθφ πεξηερφκελν
(Πνιίηεο 1914). Έρνπλ πξνηαζεί νκαδνπνηήζεηο θαη ησλ ίδησλ ησλ λαλνπξηζκάησλ, κε βάζε ην
πεξηερφκελφ ηνπο: λαλνπξίζκαηα – παξάθιεζεο γηα θαιφ χπλν, λαλνπξίζκαηα δπαδηθήο
ζπλαηζζεκαηηθήο ζρέζεο κάλαο – παηδηνχ, λαλνπξίζκαηα ησλ νλείξσλ ηεο κάλαο, λαλνπξίζκαηα πνπ
εκπεξηέρνπλ έληνλν ην ζηνηρείν ηεο κεηαλάζηεπζεο, λαλνπξίζκαηα πξνβιεκαηηζκνχ ηεο κάλαο γηα ην
γάκν θαη ην κέιινλ ηνπ παηδηνχ ηεο, λαλνπξίζκαηα αγσλίαο γηα κφξθσζε, επηηπρία θαη απνθαηάζηαζή
ηνπ (βι. Απδίθνο 1996). Σν λαλνχξηζκα πνπ θαηαγξάθεθε θαη παξνπζηάδεηαη εδψ αλήθεη εθθξάδεη ηηο
πξνζδνθίεο θαη ηα φλεηξα ηεο κάλαο λα δεη ην κσξφ ηεο κεγάιν θαη δπλαηφ παιηθάξη, ην νπνίν ζα πάεη
ζην ζηξαηφ – δείγκα ηεο ελειηθίσζεο ηνπ αγνξηνχ θαη επηθχξσζε ηεο αλδξηθήο ππφζηαζήο ηνπ.

Π.4.2 Tintiri, Babo…118 (Δκηλέ)
´Tintiri, ´babo, tintiri,
´Ima∫ si ´moma ´kamatna.
Daj mi ja ´babo, daj mi ja,
∫e ti ´oram ´mestata,
∫e ti ´oram ´mestata,
∫e ti ´karam ´dɯrvata.
Daj mi ja, babo, daj mi ja,
∫e ti ´gledam ´momata.
ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
Τίληηξη, κπάκπω, ηίληηξη,
Έρεηο θνπέια όκνξθε,
Δωζ’ κνπ ηε, κπάκπω, δωζ’ κνπ ηε,
Θα ζνπ νξγώλω ηα κέξε (ρωξάθηα)
Θα ζνπ νξγώλω ηα ρωξάθηα,
Θα ζνπ θνπβαιάω ηα μύια.
Δωζ’ κνπ ηε, κπάκπω, δωζ’ κνπ ηε,
Θα ζνπ ηελ πξνζέρω ηελ θνπέια.
Π.4.3 ´Tiri ´tiri ´Radko119 (Δκηλέ)
´Tiri ´tiri ´Radko
´Zemi ´men‘a ´bratko.
Kak da te ´zemam
Ga si ´hire gurel´ivo
Ga si ´Rada parta´livo.

ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
Σίξη ηίξη Ράληθν,
Πάξε κε, αδειθάθη.
Πψο λα ζε πάξσ,
Αθνχ είζαη ηζηκπιηάξα,
118

Πεξηιακβάλεηαη ζηελ Αλζνινγία Πνκαθηθψλ ηξαγνπδηψλ ηεο Διιάδαο σο πνιπιεηηνπξγηθφ
ρνξεπηηθφ ηξαγνχδη (Παπαδεκεηξίνπ 2010: 385).
119
πκπεξηιακβάλεηαη κε ειάρηζηεο δηαθνξέο ζηε ζπιινγή ηξαγνπδηψλ ηνπ Δ. Ushev „Изсуши ме,
изгори ме...‖ (2012) ζηελ θαηεγνξία ησλ ρηνπκνξηζηηθψλ θαη ησλ ινγνπαηγλίσλ γηα παηδηά.

Αθνχ είζαη, Ράλησ, θνπξειηάξα.

Π.5. ΤΝΣΑΓΔ (Δκηλέ)
Π.5.1 ´Parenik120
´T ʃetiri bar ´daka ´voda, tri bar ´daka ´braʃno, aga vɯz´vri vo´dɯna ʃa mu´sipeʃ sol‘.
Ja´vaʃ- ja´vaʃ ʃɯ mu ´sipavaʃ bra´ʃnono i ʃɯ go´bɯrkaʃ. A´ga stane ´jatce
tʃu´vɯrsto121 na tep´cena ʃɯ si ras´sipala kavɯr´mɯna, ´sireneno i ʃɯ ´sipeʃ otvɯ r´hu
katʃa´maka i ʃɯ go ras´tikaʃ sɯs pi´tar‘ ot´skra, ʃa mu kavɯr´disaʃ i ´maslono , i ʃɯ
go ´sipeʃ otvɯr´hu, i do ´nega ʃɯ mu vɯz´bɯrkaʃ i ´ml‘ako, ajr‘an.
ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
«Πάξεληθ»
Σέζζεξηο θνχπεο λεξφ, ηξεηο θνχπεο αιεχξη, φηαλ ην λεξφ αξρίζεη λα βξάδεη λα ξίμεηο
αιάηη. ηγά – ζηγά ξίρλεηο ην αιεχξη θαη αλαθαηεχεηο. ηαλ δέζεη αξθεηά, ζην ηαςί
ζα έρεηο απιψζεη ηνλ θαβνπξκά, ην ηπξί θαη ζα ξίμεηο απφ πάλσ ην θαηζακάθη θαη ζα
ην απιψζεηο απφ άθξε ζε άθξε, ζα θάςεηο ην βνχηπξν, ζα ην ξίμεηο απφ πάλσ θαη
δίπια ζα αλαθαηέςεηο/ρηππήζεηο θαη ην γηανχξηη, αξηάλη.

Π.5.2 Klin122
Vof e´din bar´dak ´voda ʃɯ ´sipeʃ ´malko sol‘´tʃica i dve tri ´kapki zej´tin ʃɯ
o´mæsiʃ da ´prajiʃ ko´rine, ʃɯ ´zemeʃ da ot´voriʃ i ´dvæne ko´ri123, ʃɯ vaz´bɯrkaʃ
vɯf a´nno le´hentʃe beʃ zɯr´na pa´tato, edn´ɯ ´rɯka pi´rintʃ, ann´ɯ par´tʃe ´sirene,
dve jaj´tsa, ´malko ´rigan, i ´malko sol‘´tʃica i zej´tintʃek. I ʃɯ go ras´sipeʃ vof
te´pcena i ʃɯ go kla´deʃ da sa pe´tʃe ´vɯrhu ´sobana za da ´stane ´taja
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Parenik (Kašnik) - νλνκαζίεο γηα ην θαηζακάθη ε νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή ηεο
Ρνδφπεο. Δίλαη παξαδνζηαθφ θαγεηφ, ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ρνδφπεο, ην νπνίν
κπνξεί λα εηνηκαζηεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο: κε ηπξί, κε παηάηα, κε θαβνχξκα θιπ.
121
Βιγ. δηαι. чувνрсто, ιέμεκα ραξαθηεξηζηηθφ γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ρνδφπεο, ζθηρηφ,
περηφ, δεκέλν, παρχξξεπζην (γηα θαγεηφ). Πξβι. παιαηνξσο. чьрствъ, βνπιγ. чевръст, чвръст, ξσο.
черствый, ζεξβ. чврст (Этимологический словарь Фасмера, с. 347). Αληψλπκν Ʒitko - ‗αξαηφ‘, βιγ.
δηαι. жидко, εθθι. ζιαβ. жидъкъ (πδαξφο).
122
Υαξαθηεξηζηηθή γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Ρνδφπεο πίηα κε ξχδη θαη ηπξί. Ζ νλνκαζία klin
ρξεζηκνπνηείηαη ζηα βνπιγαξηθά ηδηψκαηα ηεο Ρνδφπεο θαη ηεο Θξάθεο (Vitanova 2004). χκθσλα κε
ην Δηπκνινγηθφ ιεμηθφ ηεο βνπιγαξηθήο γιψζζαο, πξνέξρεηαη απφ ην παιαηνβνπιγ. *kl-inъ, ην ιέμεκα
θαηαγξάθεηαη θαη ζηηο ππφινηπεο ζιαβηθέο γιψζζεο: ζηελ παιηά πνισληθή klin – θνκκάηη, γσλία
ςσκηνχ, ζηελ ηζερηθή klin – θνκκάηη ςσκηνχ, ζηελ άλσ ζνξβηθή klin - θνκκάηη ςσκηνχ.
123
ʃɯ ´zemeʃ da ot´voriʃ i ´dvæne ko´ri – ‗ζα πάξεηο λα αλνίμεηο δπν θχιια‘, έλα παξάδεηγκα
κεηαθξαζηηθψλ δαλείσλ απφ ηελ ειιεληθή.

paradosja´ko124. I ´setne ga sɯ ispe´tʃe ot e´nnɯna stra´na,
´drugano i vɯr´hu is´pekonono ʃɯ mu kla´deʃ ´malko ´maslo.

ʃɯ go o´bɯrneʃ ot

ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
Παξαδνζηαθή πίηα «Κιηλ»
ε κία θνχπα λεξφ ζα ξίμεηο ιίγν αιαηάθη θαη δπν ηξεηο ζηαγφλεο ιαδάθη θαη ζα
δπκψζεηο γηα λα θάλεηο θχιια. Θα πηάζεηο λα αλνίμεηο δχν θχιια, ζα αλαθαηέςεηο ζε
κηα ιεθαλίηζα πέληε παηάηεο, κηα ρνχθηα ξχδη, έλα θνκκάηη ηπξί, δχν απγά, ιίγε
ξίγαλε, ιίγν αιαηάθη θαη ιαδάθη. Θα ην αδεηάζεηο ζην ηαςί θαη ζα ην αθήζεηο λα
ςεζεί ζηε ζφκπα λα γίλεη παξαδνζηαθή θαη κεηά αθνχ ςεζεί απφ ηελ κία πιεπξά ζα
ηελ γπξίζεηο απφ ηελ άιιε θαη πάλσ ζηελ ςεκέλε πιεπξά ζα βάιεηο ιίγν βνχηπξν.
Π.5.3. ´Zel‘e
´Zemeʃ ta zdrν´biʃ ´zel‘eno, po´pariʃ go vɯf vɯz´vr‘ana ´voda, ´setne go isce´diʃ,
zdro´biʃ tri gla´vice luk, kla´deʃ mu ´zel‘eno, os´taviʃ go da po´vri ´malko ba´ʃaj
ka´rɯ bir sa´hat, i zam da zdr´biʃ ber´kat‘ zɯr´na pa´tato – dve-tri-beʃ alt´ɯ. A´ga se
sva´ri pa´tato, ´sipeʃ mu ´maltʃinko ´salca, sol‘´tʃica i zej´tintʃek. Zej´tin ´malko ´ot‘
mu ´setne kavɯr´disvaʃ i ´maslo. E´ga vijʃ ta se e sva´ril ´hubao pa´tatono, o´matʃkaʃ
go, ´sipeʃ mu i ´maslono, vɯz´bɯrkaʃ go i ―Καιή φξεμε!».
ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
Υόξηα
Παίξλεηο θαη θφβεηο ηα ρφξηα, ηα δεκαηάο ζε βξαζηφ λεξφ, κεηά ηα ζηξαγγίδεηο,
θφβεηο ηξία θεθάιηα θξεκκχδη, βάδεηο ηα ρφξηα θαη αθήλεηο λα βξάζεη ιίγν πεξίπνπ
κηα ψξα, γηα λα θφςεηο θαη κεξηθέο παηάηεο – δπν-ηξεηο-πέληε-έμη. ηαλ βξάζνπλ νη
παηάηεο, πξνζζέηεηο ιίγε ζάιηζα, αιαηάθη θαη ιαδάθη. Διαηφιαδν ιίγν, επεηδή κεηά
ζα θάςεηο θαη βνχηπξν. ηαλ δεηο φηη έβξαζαλ θαιά νη παηάηεο, ηηο ιηψλεηο, ξίρλεηο
θαη ην βνχηπξν, αλαθαηεχεηο θαη Καιή φξεμε!

Π 6. ΠΑΡΟΙΜΙΔ (Μπαζηά, Ξάλζε)
1.

A´ga tu u´pari ´pr‘asnono, ´due∫ ´ml‘akono.

2.

´Krade´noto ´nema ´m‘asto.

3.

´Motno ´vodo da ne ´borka∫.

4.

´Polnɨ ´ot∫i ´prazni ´rokɨ.
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Πξνθαλψο ε ιέμε ιείπεη απφ ην ιεμηιφγην ηεο πιεξνθνξήηξηαο ζηα πνκαθηθά, νπφηε εληειψο
θπζηθά παξεκβάιιεη ηελ ειιεληθή ιέμε ‗παξαδνζηαθφ‘.

5.

Re´kana vɯ´rvi na de´nizene125.

6.

Radi mo da tu ´mehno.

7.

´∫ilo vof ´torbo ne se´di.

8.

´Spomeni vol´kate da ti ´dojde na pra´gate.

9.

´Stori ´hubavo da si ´najde∫ be´l‘ɯto.

10.

Stra´hot si ´nema ka´libo.

11.

Meʒdu ´suhono ´dɯrvo i su´rovono ga´ri.

12.

Vol´kot ne je jal sos para´t∫eno.

13.

Je∫ ´luka da si ´tuka.

14.

´Ʒivi ´kone za ze´leno ´tr‘avo.

15.

´Ʒie126 ´nema a´kɯla ´ima ´noga.

16.

´Ʒono ´kut∫e ne ´hape.

17.

Al´lah ´sval‘a i ´kat∫e.

18.

Bar´zatana ´kut∫ka sl‘apa gi ´rada.

19.

´Bud‘om go ´ima ´utre go ´nema.

20.

Dur ne ´jahne∫ ma´gareno ne´moj trɯn´ka na´gite.

Π 8 – ΔΤΘΤΜΑ (ΑΝΔΚΓΟΣΑ / ΚΧΜΙΚΔ ΙΣΟΡΙΔ
Π.8.1. Δπηξάπειε ηζηνξία γηα ηνλ Nasra´din ´ΗotƷa (Δκηλέ)
Nasra´din ´ΖotƷa iz´liza na ka´vena da pi´je ka´ve. ´Slu∫al jæ kom´∫‘uena da bro´i
pa´ri. Im‘al jæ jus al´tɯne. I ´vika Nasra´din:
-

Deto m’, ´vika, da´de doksandu´kus - ∫ɯ gi ´zema,´deto m’ da´de jus - ∫ɯ si
mu gi ´vɯrna.
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Από τθν τουρκ. Deniz – κάλαςςα, το οποίο προςαρμόηεται και παίρνει το οριςτικό άρκρο –νε,
χαρακτθριςτικό για τθν πομακικι.
126
‗νπνηνο‘ – ηδηαίηεξα αξρατθφο ηχπνο αλαθνξηθήο αλησλπκίαο, ν νπνίνο δηαηεξείηαη κφλν ζηα
πνκαθηθά.

I to go´t∫uje kom´∫uena, smoabe´t‘avat se sas ´Ʒenana i ´vika mu: ―Daj ´metneme,
´vika, tij ´n‘æma za´gubijme, ´vika, tij pak ∫ɯ si ni gi da´de, ot‘ sa jus‖. I toj m‘ata ot
ba´tƷena, kom´∫‘uena. Sa´bal‘an mu ´t∫uka i ´vika‖:
-

Ej, Nasra´dine, ej, Nasra´dine!

-

Ej, be ´kom∫’u!

-

Am’ daj si m’, ´vika, ´lirite!

-

Am’ kakvi, ´vika, ja?

-

Am’ ti ´vika∫e, ´vika, ´ft∫era : deto m’ da´de jus, ∫ɯ si mu gi ´dam,´deto m’
da´de doksandu´kus, ∫ɯ gi ´dɯrƷa.

-

A,

´vika,

Elhamdülillah,

´vika! Toj

´deto

me

e

po´sre∫nal

sos

doksandu´kusno, da ´dojdat i ´jusno, ´vika. To ne do´hadat ´mlogo.
ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
Ο Ναζξαληίλ Υφηδα βγήθε ζην θαθελείν λα πηεί θαθέ. Δίρε αθνχζεη ηνλ γείηνλά ηνπ
λα κεηξάεη ιεθηά. Δίρε ρξπζέο ιίξεο. Καη ιέεη ν Ναζξαληίλ:
-

Όπνηνο κνπ δώζεη ελελήληα ελληά, ζα ηηο πάξω, όπνηνο κνπ δώζεη εθαηό ζα ηνπ ηηο γπξίζω πίζω.

Σνλ αθνχεη ν γείηνλαο, ζπλελλνείηαη κε ηε γπλαίθα ηνπ θαη ηεο ιέεη: «Να ξίμνπκε,
ιέεη, ηηο ιίξεο, δε ζα ράζνπκε, ιέεη, πάιη ζα καο ηηο δψζεη, επεηδή είλαη εθαηφ». Καη
ξίρλεη ν γείηνλαο ηηο ιίξεο απφ ην ηδάθη. Σν πξσί ηνπ ρηππάεη ηελ πφξηα θαη ηνπ ιέεη:
-

Εη, Ναζξαληίλε, εη, Ναζξαληίλε!

-

Τη είλαη, γείηνλα;

-

Δώζε κνπ, ιέεη, ηηο ιίξεο!

-

Πνηεο ιίξεο, ιέεη;

-

Μα εζύ έιεγεο, ρζεο: όπνηνο κνπ δώζεη εθαηό, ζα ηνπ ηηο δώζω πίζω,
όπνηνο κνπ δώζεη ελελήληα ελληά, ζα ηηο θξαηήζω.

-

Α, κ’ αγαπάεη ν Αιιάρ, ιέεη! Απηόο κνπ έδωζε ηηο ελελήληα ελληά, κνπ
έδωζε θαη ηηο εθαηό, ιέεη. Ε, δελ είλαη θαη πνιιά.
Π.8.2 Magare i liri

I´m‘al jæ e´din en´no ma´gare , ´daval go jæ na´zajem. ´Vikal‘ mu sa: ―Kɯk´na ´i∫te∫,
´vika, za da ti ´davame za pa´ri?‖. ´Vika: ―∫ɯ go ´karate ma´gareno na ´vɯzbɯrce,
´kolkonos se ispɯr´di, e´nolkonozno ´liri ∫ɯ mi ´davate‖.
ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
Δίρε έλαο έλα γατδνχξη, ην έδηλε δαληθφ. Σζ έιεγαλ: «Ση ζέιεηο, ιέεη, λα ζνπ δίλνπκε,
γηα ιεθηά;» Καη ιέεη απηφο: «Θα ην πεγαίλεηε ην γατδνχξη ζηελ αλεθφξα, φζεο θνξέο
ζα θιάζεη, ηφζεο ιίξεο ζα κνπ δψζεηε».
Π.8.3 Anekdoto (Kon v Las Vegas)
Oti´∫ɯl jæ e´din na en´nɯ kave´ne, se´d‘æt i ´vika: ―Da ne bi, ´vika, bɯn´no da do´pre,
´vika, ´kon‘a!‖ ―Am‘ ot‘, ´vika?‖ ―Ne ´i∫ta, ´vika, da do´pirate ´kon‘at, ot‘ ∫ɯ ´stan e
kɯ´nato jæ ´stanalo sto Las Vegas. ´Zeha m‘ ´kon‘a i ia o´tidah s no´gite‖.
ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
Πήγε έλαο ζε έλαλ θαθελέ, θάζνληαη θαη ιέεη: «Μελ ηπρφλ θαη πιεζηάζεη, ιέεη,
θαλείο ην άινγφ κνπ!» «Ακ‘ γηαηί, ιέεη;» «Γηαηί ζα γίλεη, ιέεη, φηη έγηλε ζην Λαο
Βέγθαο, κνπ πήξαλ ην άινγν θαη έθπγα κε ηα πφδηα.»
Π.8.4 Anekdoto (Kabadai)
I´m‘alo jæ e´din bil jæ ´jatce ka´badahi fof ´selono, vrit go jæ ´bilo strah ot ´nega. Ga
hod‘ na kave´nena za da pi´e ka´ve, ud´riva na ´macana i ´vika: ―´Ima li bɯn´no,
´vika, ´drugo bɯn´no, da jæ ´manga?‖ ―E, ne!‖. Hod‘ pak ´drugija den‘, hod‘ pak
´drugija den‘, a´ga na dva -´trine ´den‘æ iz´liza e´din ´vika: ―Ja sɯm, re, ´vika,
´aretlik, ot‘, kɯk´na jæ ´stanalo?‖ ―Da, be, vika, senni si, ja i ti sme, nema drug!‖
ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
Δίρε έλαλ, ήηαλ πνιχ θαπάληαεο ζην ρσξηφ, φινη ηνλ θνβφληνπζαλ. ηαλ πήγαηλε
ζην θαθελείν γηα λα πηεη θαθέ, ρηππνχζε ζην ηξαπέδη θαη θψλαδε: «Δίλαη θάπνηνο,
ιέεη, άιινο θάπνηνο λα είλαη κάγθαο;» «Δ, φρη!». Πήγε θαη ηελ άιιε κέξα, θαη ηελ
επφκελε, ζε δπν-ηξεηο κέξεο βγαίλεη έλαο θαη ιέεη: «Δγψ είκαη, ιέεη, άξεηιηθ/θίιε,
γηαηί, ηη έγηλε;» «Ναη, ξε, ηνπ ιέεη, θάηζε, εγψ θαη εζχ είκαζηε, δελ ππάξρεη άιινο!»

Π.7. Πξνιήςεηο
Π.7.1. (Μπαζηά)
A´ku tu prese´t∫e ´zajek, ∫ɯ tu ´najde ´n‘ækoja be´l‘a.
A´ku je fuka´l‘ata mese´t∫inɐ, ∫ɯ ´stane ´n‘ækoje pa´ratiko na dene´osu.
ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ

Δάλ πεξάζεη ην δξφκν ζνπ ιαγφο, ζα ζε βξεη θάπνην θαθφ.
Δάλ ην θεγγάξη έρεη ζηεθάλη, ζα γίλεη θάηη θαθφ (θπζηθή θαηαζηξνθή) ηηο επφκελεο
κέξεο.
Π.7.2 Prolipsi F chetvurtak ne pereme
F t∫et´vɯrtɯk na Hotdʒuma´jagin ne pe´reme ´nikoga ´dripi ot se´le do plad´nina, ot‘
go ´nename za ´hubavo, ´nito iz´livame vo´dɯna na ot gra´dinɯna, ´sipavame go fof
ke´nefen, za da ne o´patime. Na Baj´ram nama´zɯ sa´bal‘ɯjnka doko´ga da ´idat na
dʒa´mijena ´mɯskine i da se ´vɯrnat ´tr‘aba da sa op´rati ´drip‘ne i ´tr‘aba da jæ
ʒe´nana preme´nena i da go ´t∫aka t∫u´l‘akɯn na ka´pɯjene za da mu po´l‘ubi ´rɯka, ko
ne, ´nemat go za ´hubave, ne vɯr´vi ´hubave go´dinana.
ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
Σελ Πέκπηε θαη ηελ Παξαζθεπή δελ πιέλνπκε πνηέ ξνχρα κέρξη ην κεζεκέξη, επεηδή
δελ ην έρνπκε γηα θαιφ, νχηε ρχλνπκε ην λεξφ έμσ ζηνλ θήπν, ην πεηάκε ζηελ
ηνπαιέηα, γηα λα κελ πάζνπκε θαθφ. Σελ εκέξα ηνπ Μπατξακηνχ ην πξσί ψζπνπ λα
πάλε νη άλδξεο ζην ηδακί θαη λα γπξίζνπλ, πξέπεη λα έρνπλ πιπζεί ηα ξνχρα θαη
πξέπεη ε γπλαίθα λα είλαη ληπκέλε κε ηα θαιά ηεο θαη λα πεξηκέλεη ηνλ άλδξα ηεο
ζηελ απιφπνξηα γηα λα ηνπ θπιήζεη ην ρέξη, εάλ φρη, δελ ην έρνπλ γηα αθιφ, δε ζα
πάεη θαιά ν ρξφλνο.
Π.7.3 Prolipsi Kogano te boli glava
Ko´gano te ba´li ´glava, ko´gano te ba´li ko´rem, ´hod‘at ta ´zbirat ´su∫ki ta te
pod´t‘urm‘avat da si se ne opi´kala ´n‘æjde, za da si se ne o´patila.
ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
ηαλ ζε πνλάεη ην θεθάιη, φηαλ ζε πνλάεη ε θνηιηά, πεγαίλνπλ θαη καδεχνπλ μεξά
ρφξηα θαη θχιια θαη ζε θαπλίδνπλ κε απηά, λα κελ έρεηο θαηνπξήζεη θάπνπ θαη λα
πάζεηο θαθφ.
Π.7.4 Prolipsi Nikoga se ne kape zhena
´Nikoga se ne ´kɯpe en´nɯ ʒe´na ko´gano ´ima ´ajba∫i, ´oti ´vikat ta ∫ɯ da o´pati,
´moʒe da um´re ot onɯ´va, ´moʒe da hi ´stane ´lo∫o.
ΜΔΣΑΦΡΑΗ ΣΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ
Πνηέ δελ θάλεη κπάλην ε γπλαίθα φηαλ έρεη πεξίνδν, επεηδή, ιέλε, κπνξεί θάηη λα
πάζεη, κπνξεί λα πεζάλεη απφ απηφ, λα γίλεη άζρεκα.

Π.11. Aίληγκαηα

Π.11.1 (Μπαζηά)
Ja ´vɯrvem, i toj vɯr´vi, ja ´sennam, i toj ´senne. Kak´na je? (´senka)
Μεηάθξαζε
Δγψ πεξπαηψ, θαη απηφο πεξπαηά. Δγψ θάζνκαη, θαη απηφο θάζεηαη. Ση είλαη; (ε ζθηά)
Π.11.2 (Μπαζηά)
Nap´re∫ vɯr´vi na´dzat sa ne ´vra∫ta. Kak´na je? (´r‘aka)
Μεηάθξαζε
Μπξνζηά πεγαίλεη, πίζσ δε γπξίδεη. Ση είλαη; (ην πνηάκη)
Π.11.3. Ainigma (Spirta) (Δκηλέ)
Fof ed´na oda´ja sa zat´voreni ´jatce ´mlogo as´keri i vrit sa sɯs ´t∫erni ´∫apki. Kak´na
je?
Μεηάθξαζε
ε έλα δσκάηην είλαη θιεηζκέλνη πνιινί ζηξαηηψηεο, φινη ηνπο κε καχξα ζθνπθηά. Ση
είλαη; (ηα ζπίξηα)
Π.11.4. Ainigma (Karpouzi)
´Gleda∫ go ot´vɯn jæ ze´leno, ot´vvɯtre t∫er´veno i ´ima ´jatce ´mlogo as´kere sɯs
´t∫erni ´∫apki. Kak´na je?
Μεηάθξαζε
Σν βιέπεηο απέμσ είλαη πξάζηλν, απφ κέζα θφθθηλν θαη έρεη πνιινχο ζηξαηηψηεο κε
καχξα ζθνπθηά. Ση είλαη; (ην θαξπνχδη)
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