Ἤτονε τσ’ εἰκοσιεφτὰ μηνὸς τοῦ Ἰουλίου,
<ὁ>ποὺ γκρεμίσαν τὸ τειχιὸ τ’ Ἁγίου Δημητρίου.
Ρωμαῖοι, Φράγκοι κι ἄρχοντες ἐστέκα ν’ ἀνιμένου
20

τὸ τέλος πού ’χε νὰ γενεῖ, κ’ οἱ Τοῦρκοι ν’ ἀνεβαίνου.
Πλῆθος πολὺ ἐμπαίνασι μέσ’ ἀποὺ τὴ χαλάστρα,
καὶ σαϊτιὲς καὶ λουμπαρδιὲς ἐπέφταν ὡσὰν τ’ ἄστρα.
Ταμπόκια νὰ κτυπούσινε, νιάκαρα νὰ λαλοῦσι,
τοὺς Τούρκους ν’ ἀναγκάζουνε ἀπάνω ν’ ἀνεβοῦσι.

25

Ὢ ἥλιε λαμπρότατε, τώρα ἂς σκοτεινιαστοῦσι
οἱ λάμψες σου, νὰ μηδὲ δοῦ φόνους ποὺ θὰ γενοῦσι∙
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καὶ, θάνατε σκληρότατε, φύγε κ’ ἐσύ, κρουβήσου
καὶ μὴ φανεῖ στοὺς Χριστιανοὺς σήμερο ἡ μπόρεσή σου.
Γύρου τριγύρου τῶν τειχιῶν ἤτονε μαζωμένοι
οἱ Τοῦρκοι, ν’ ἀνεβαίνουνε ἦτον ἑτοιμασμένοι.

5
36

Μὰ πάλι ἀπὸ τὸ πέλαγος τὰ κάτεργα ἐβροντοῦσα
λουμπάρδες, γιὰ νὰ φοβηθοῦ, μ’ ἄλλο δὲν ἐμποροῦσα,
οὔτε κ’ ἐπηαίνανε σιμά, κανένα, νὰ βοηθήσει,
γιατ’ ἤκρουγε τὸ ρεβελὶ κ’ ἤθελε τὸ βουλήσει.
Μὰ τότες ἐφανήκανε ποιοί ’τον οἱ καβαλιέροι,
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Ρωμαῖοι ἄξοι τοῦ σπαθιοῦ, παπαδοκαλογέροι.
Καὶ μέσα γιὰ νὰ μπαίνουσι πασάδες ἀνεβαῖνα,
κ’ οἱ Χριστιανοὶ ἀμολέρνασι μπάλες καὶ τοὺς ἐπαῖρνα.
Βρύσες νὰ τρέχουν αἵματα ’πὸ μιὰ μεριὰ κι ἀπ’ ἄλλη,
’πὸ μέσα νὰ μαλώνουσι, <νὰ> μπαίνου ἀκόμη κι ἄλλοι,

15

κ’ ἐκόφτασινε τοὺς φτωχοὺς Ρωμαίους εἰς τὲς στράτες
κ’ ἡ χώρα μπόμπες ἔριχνε ἀπ’ ὅλες της <τσὶ> μπάντες.
Ἀπάνω κάτω ἔβλεπες ἄντρες ἀποθαμένους
κ’ ἐκείτουνταν ἐδῶ κ’ ἐκεῖ, στὸν κάμπο ξαπλωμένους.
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Τὸ Χάρον ἐκοιτάζανε στὴ μέση νὰ πετᾶται,
νὰ κόφτει Τούρκους καὶ Ρωμιούς, Φράγκους νὰ μὴ λυπᾶται∙
21

ψυχὲς νὰ βγάνει ἀπὸ κορμιά, αἷμα πολὺ νὰ χύνει,
κ’ ἡ ὄργητά του ἡ κακὴ ν’ ἅφτει σὰν τὸ καμίνι.
Ἐπέτα μὲ διχῶς φτερὰ κ’ ἐκράτειε τὸ δρεπάνι,
ἔξω καὶ μέσα νὰ κολᾶ, κακὸ πολὺ νὰ κάνει∙

25

ἀστάχια ἐθέριζε ξερὰ κι ἄλλα ξεσταχιασμένα,
κι ἄλλά ’κοφτε πλησότατα, μόνο ξεφυτρωμένα∙
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τοῦτοί ’τον ἄντρες τοῦ σπαθιοῦ καὶ γέροντες ὁμάδι,
νέοι, γυναῖκες καὶ παιδιὰ καὶ τσ’ ἔπαιρνε στὸν Ἅδη.

Στυλιανός Αλεξίου & Μάρθα Αποσκίτη επιμ., Μαρίνου Τζάνε Μπουνιαλή του
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