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201 Πῶς τὸ κάτεργον νὰ πάρουν 

Στὸ Δουράτσο νὰ τὸ φέρουν, 

Βλέποντας πῶς τὴν ἐπῆρε 

Κ’ ἐκ τὴν πρύμνην τὴν ἐσύρε, 

205 Ἄρχισαν τὸ βάϊ βάϊ, 

Νἄχουν καὶ τὸ καταλάει. 

Γι’ αὐτὸ, ἀφένταις Βενετσιάνοι, 

Ποῦ βαστᾶτε τὸ στεφάνι 

Κ’ ἦστεν στὴν χριστιανοσύνη, 

210 Ζύγι στὴν δικαιοσύνη, 

Ὅλοι σήμερον χαρῆτε, 

Τὸν θεὸν εὐχαριστεῖτε, 

Πὤχετε τέτοιο λειοντάρι, 

Εἰς τὸν κόσμον γία καμάρι. 

215 Ὦ μεγάλη ἡ ἀφεντεία, 

Λαμπροτάτη Βενετία, 

Δότε του τιμὴν καὶ πλούτη 

Γιὰ τὴν νίκην τὴν ἐτούτη. 

Π’ αὐτὸς πρέπει ν’ ἀρματώνῃ, 

220 Ποῦ ’σεβαίνει σὰν φαλκόνι, 

Καὶ συντρίβει καὶ χαλάει 

Τούρκους ’ς ἕνα ’ς ἄλλο πλάϊ. 

Καπετάνο δὲ βεντούρα 

Κάμετέ τον διὰ τὴν ὥρα, 

225 Καὶ νὰ ἰδῆτε τί νὰ κάμῃ 

Τοὺς ἐχθροὺς νὰ ἀποθάνῃ. 

Καὶ μικροί τε καὶ μεγάλοι 
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Γιὰ νὰ σᾶς τρομάξουν ὅλοι. 

Ν’ ἀφανίσῃ τοὺς κουρσάρους, 

230 Τούρκους καὶ τοὺς Κατελάνους, 

Ὁποῦ ὡς μέσα στὸ Κασσώπη 

’Χμαλωτίζονται οἱ ἀνθρῶποι. 

Θέλεις ἀπὸ Μεσσηνέζους, 

Καὶ γαϊδάρους Καλαβρέζους, 

235 Ὥς καὶ ἀπὸ τὴν Χιμάρα 

Πᾶσα μέρα τὴν ἀντάρα. 

Ἂς ἀφήσωμεν Ἀρτινιώταις, 

Στὴν στερῃὰ τοὺς Ἀρβανίταις, 

Ἕως τὸ Κοντυλονῆσι 

240 Τίς ν’ ἀκούσῃ νὰ μὴν φρίσσῃ; 

Καὶ τινὰς δὲν συντυχαίνει 

Εἰς ἐκεῖνα τὸ συμβαίνει. 

Ὦ θεόργιστοι Καλαβρέζοι, 

Καὶ ἀνταμό σας οἱ Πουλιέζοι, 

245 Ἀμπρουτσάνοι καὶ Ἀσκουλάνοι, 

Καὶ γαϊδάροι Μαρκεζάνοι, 

Μαζωχθῆτε, προσκυνεῖτε, 

Τὸν θεὸν παρακαλεῖτε 

Νὰ βοηθάῃ τὸ λειοντάρι 

250 Ποῦ σᾶς ἔκαμε τὴν χάρι 

Ποῦ σᾶς ἔγλυσε ἐκ τοῦ Μόρου, 

Τοῦ ἀνόμου τοῦ κουρσάρου. 

Ὁποῦ τώρα ἂν εἶχε γλύσει 

Ὀξ’ ἐσᾶς δὲν εἶχε ἀφήσει. 

255 Καὶ γυναίκαις καὶ παιδία 

Ἔπερνε στὴν Βαρβαρία 
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Καὶ ὅσοι εἶστεν στὸν Ἀγκῶνα 

Ἤφερέ σας στὸν Αὐλῶνα. 

Γι’ αὐτὸ ὅλοι μαζωχθῆτε 

260 Καὶ ζωγράφο νὰ εὑρῆτε 

Νὰ σᾶς κάμῃ μίαν εἰκόνα 

Νὰ τὸ λέτε εἰς τὸν αἰῶνα. 

Γράφετε καὶ τ’ ὄνομά του 

Καὶ τὰ κατορθώματά του, 

265 Πῶς εἰς χρόνους τοὺς χιλίους 

Εἴκοσι πεντακοσίους, 

Ἄν ἔλειπε ὁ Ταγιαπιέρας, 

Εἶστεν ὅλοι τῆς κακῆς ὥρας, 

Εἶστεν ὅλοι ἀποθαμένοι, 

270 Καὶ ὡς σκλάβοι πουλημένοι. 

Καὶ ἡμεῖς ἐκ τὴν Κερκύρα 

Γιὰ ταὐτὸν τὸν Ταγιαπιέρα 

Τὸν θεὸν παρακαλοῦμε∙ 

Σὲ τιμὴν νὰ τὸν ἰδοῦμε 

275 Ὡς ὀρέγετ’ ἀπατός του 

Καὶ νὰ σπάσῃ ὁ ἐχθρός του 

Νἄχῃ πάντοτε ὑγεία, 

Πλοῦτον καὶ εὐημερία. 

Νὰ χαρῇ καὶ ν’ ἀφεντέψῃ, 

280 Τοὺς ἐχθρούς του νὰ παιδέψῃ 

Καὶ ὁποῦ δὲν τὸν ἐπαινέσει, 

Κακὸν θάνατον νὰ δώσῃ. 

Καὶ ὁποῦ δὲν τὸν ἀγαπάει, 

Φάγουσα νὰ τόνε φάῃ. 

285 Κάμειν ἤθελα καὶ ἄλλα 
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Ποῦ τοῦ πρέπουσι μεγάλα, 

Ἀμὴ ὁ νοῦς ἦν συγχισμένος 

Στὴν τοᾶναν ἔνε βαλμένος. 

Καὶ καλὸ τὸ γύρισμά του 

290 Νὰ γενῇ στὸ θέλημά του 

Μὲ δεκαπέντε συλλαβαίς, 

Ποῦ ’νε ἔμορφαις καὶ ἀκριβαίς. 

Ἄλλο τίποτε γιὰ τώρα 

Δὲν γράφω κατὰ τήν ὥρα. 

295 Ὁ θεὸς νὰ τοῦ δώσῃ χρόνους, 

Καὶ χίλιαις χιλιάδες θρόνους∙ 

Νὰ τὸν ’δῶ καὶ προβεδόρο, 

Ὡσὰν εἶδα καὶ τὸν Μόρο, 

Λέγω τὸν μισὲρ Μπαστία 

300 Πὦνε δὰ στὴν Βενετία. 
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