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Τὸ Μεγάλο Κάστρο 

«Ὢ οὐρανέ, πῶς δύνεσαι τὸν κόσμο νὰ κοιτάζεις 

σὲ τόσα πλήσια βάσανα, καὶ δὲν ἀναστενάζεις, 

ὁπού ’ρχονται καθημερνὸ καὶ βρίσκουσιν ἐμένα; 

Τάχατες ἀποὺ τὸ Θεὸ εἶναι ἀποφασισμένα, 

νὰ σκύψω μὲ τὴν κεφαλή, γιὰ νὰ τοῦ φκαριστήσω, 
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κι ἂν ἔλθου κι ἄλλα βάσανα, νὰ μὴν ἀδημονήσω; 

Ζημιὲς ἀκόμη τρέχουνε στοὺς Χριστιανοὺς ἀπάνω, 

καὶ τώρα σὲ κοντολογιὰ τοῦτα τὰ λόγια βάνω, 

πὼς Ἀλμερίγος ἔλεγε πὼς ἔχει νὰ νικήσει 

κ’ ἐβγήκανε προθυμεροὶ τὸν Τοῦρκο νὰ κτυπήσει, 
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ἀμὴ γιὰ περηφάνεια ἐγύρισε κ’ ἐχάθη 

κ’ ἐπέσαν οἱ ὀλπίδες του στ’ ὠκεανοῦ τὰ βάθη. 

Τώρα γνωρίζω, βέβαια ξάφτου τὰ κρίματά μου, 

κι ὅλα μὲ πολεμούσινε καὶ κόφτουν τὰ παιδιά μου∙ 

ὁποὺ σὲ λίγο ἔστεκε νὰ μπεῖ καὶ νὰ νικήσει, 
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νὰ φύγει κ’ εἰς τ’ Ἀγαρηνοῦ τὰ χέρια νὰ τσ’ ἀφήσει. 

Μ’ ἂν πάψουνε τὰ κρίματα, θωρῶ τὴ λευτεριά μου, 

μ’ ἂν εἶναι καὶ πληθύνουνε, θὰ ρίξου τὰ τειχιά μου 

νὰ μπούσινε στὴ χώρα μου σκάφτοντας, νὰ μὲ πιάσου, 

κ’ ἐκεῖνοι ὁποὺ μὲ βλέπουνε θέλουσι νὰ μὲ χάσου.  
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Ὣς πότε, τύχη ἄπονη, ἐμένα νὰ γυρεύγεις 

καὶ νὰ μοῦ δίδεις χαλασμοὺς κι ὅλο νὰ μὲ παιδεύγεις;  

Ὣς πότε, τύχη, βούλεσαι, ὣς πότε, τύχη νά ’χεις 

νὰ δίδεις τέλος τουτηνῆς τσ’ ἀσβολωμένης μάχης; 

Νὰ βλέπουνε τὰ μάτια μου νά ’ναι ἀνακατωμένα 

 τὰ δυὸ φουσάτα νὰ κολοῦ, εὑρίσκουνται κλαημένα. 
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Εἰς τοὺς Φραντσέζους ὣς ἐπὰ ἔστεκεν ἡ χαρά μου 

νά ’λθου νὰ πολεμήσουνε ὀγιὰ βοήθειά μου. 

Ὢ κακομοίρα μου καρδιά, ἴντα φωτιὰ σ’ ἐπιάσε 

καὶ δὲ μπορεῖς νὰ γιατρευτεῖς, μὰ ὁλημερνὶς χαλᾶσαι; 

Μὲ τόση μάνητα Τουρκῶν, τόσο λαὸ νὰ βάλει, 

  νὰ τύχουνε στὰ χέρια τως, νὰ φύγουν οἱ μεγάλοι! 

Γιατί μὲ δίχως μέτρηση, ὁπού ’πρεπε νὰ γνώσει, 

ἐπῆγε τοὺς σολντάδους του τοῦ Τοῦρκο νὰ τοὺς δώσει;». 
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