Τὸ Κάστρο τσῆ Κρήτης
«Χάντακας τώρα κράζομαι καὶ Κρήτης τιμημένη,
γιατ’ εἶμαι ἀποὺ τσ’ Ἀγαρηνοὺς πλῆσα πολεμημένη,
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ὁποὺ μοῦ δῶκαν πόλεμο καὶ τὰ τειχιὰ μοῦ ρίξα
τοῦ Μαρτινέγκο, τοῦ Γεζοῦ, μὰ οἱ πόρτες δὲν ἀνοῖξα.
Κι ἀπάνω ἀνεβήκασι γιὰ νὰ μὲ κυριέψου,
κι ὅλη νὰ μὲ σκλαβώσουσι καὶ νὰ μηδὲ μισέψου·
κι ἀδυνατὰ χουγιάζασι ὀγιὰ νὰ φοβηθοῦνε,
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νὰ μπούσινε στὰ κάτεργα γὴ νὰ παραδοθοῦνε,
κι ὅλους νὰ τοὺς φονεύσουσι, ἔτσι λογιάζαν τότες,
νὰ μασὲ καταλύσουνε σὰν καὶ τοὺς Ρεθεμνιῶτες.
Μὰ οἱ στρατηγοί μου ἐτρέξανε καὶ κάτω τοὺς κρεμίσα
μὲ πόλεμον ἀμέτρητο, κ’ αἷμα πολὺν ἐχύσα.
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Μ’ ἀπείτις μοῦ μακρύνανε, θὰ κτίσω τὰ τειχιά μου,
κ’ εἰς Δύση κ’ εἰς Ἀνατολὴ θὲ ν’ ἀκουστεῖ ἡ χαρά μου.
Στῶ σολνταδῶ μου τὴν καρδιὰ τόσα περίσσα ἐμπαίνει
χαρά, καὶ πλιὰ παρὰ ποτὲ εἶναι ἀναγαλλιασμένοι.
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Κάτεργα δὲ συγχαίρεστε εἰς τὴ χαρά μου ἐμένα,
καὶ λουμπαρδιὲς νὰ ρίξετε περίσσες ἕνα ἕνα,
στὴ λύτρωση τῶν Χριστιανῶν, τὴ σημερνὴν ἡμέρα;
Καὶ φαίνεταί μου σ’ τσ’ ὀρανοὺς πετῶ κ’ εἰς τὸν ἀέρα.
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Χαίρεστε, ἄρχοντες, φτωχοί, γυναῖκες μου χαρῆτε,
χαίρεστε τσ’ ἀναγάλλιασες ὁποὺ σ’ ἐμὲ θωρεῖτε.
Τὴν τόσην ἄμετρη χαρά, κρίνω, δὲν ἔχου ἐκεῖνοι,
σκλάβος ἀποὺ τὴν Μπαρμπαριὰ λεύτερος ν’ ἀπομείνει,
οὔτε τὸ ψάρι στὸ γιαλὸ τόση χαρὰ μεγάλη
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δὲ γνώθει, μήτε τὸ πουλὶ σὲ μιὰ μερὰ κ’ εἰς ἄλλη
15

δὲν πέτεται μὲ πλιάτερη χαρὰ οὔτε καλοσύνη,
ὅταν θωρεῖ τὸν κυνηγὸ πὼς θέλει ἀπομακρύνει·
μήτε κ’ οἱ ναῦτες, ὅταν δοῦ τοὺς κλέφτες τῆς θαλάσσου
πὼς δὲ μπορὰ τοὺς φτάξουσι, πὼς δὲ μπορὰ τοὺς πιάσου.
Ὅταν ’πολύκουν τὸ ἀρνί, σὰ φύγει, γὴ πουλάκι
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ὅταν γλυτώσει ἀπὸ κακὸ κι ἀδυνατὸ γεράκι,
μηδ’ ἕνας ὁποὺ πνίγεται κι ἄλλος τονὲ γλυτώσει
ἐκ τὸ θυμὸ τῆς θάλασσας, χαρὰ δὲν παίρνει τόση
σὰν τούτη τὴν ἀμέτρητη λύτρωση τὴ δική μου
καὶ τὴν ἀμέτρητη χαρὰν ὁπού ’ρθε στὸ κορμί μου.
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