
ΙΙουλιά μην κελαϊδήσετε κι ο ήλιος ανατέλλει, 

κι ακούσατε να σας-ε πω για το Κανλί Καστέλλι.

Ακούσατε να σας ειπώ καλά να φρουκασθήτε1 
τα πάθη των Καστελλιανών και να τους λυπηθείτε.

Ακούσατε να σας ειπώ ένα κακό χαμπέρι, 
οι Τούρκοι ανεμαζώνονται για το Κανλί Καστέλλι.

Κι οι προξένοι πέψανε γράμμα2 στον Καπετάνιο, 
οι Τούρκοι θα πορίσουνε3 αύριο δίχως άλλο.

Και νάχετε τ' αμέντε σας και να 'δοποιηθήτε 
νάχετε βάρδιες δυνατές 'π αλάργο να τους δείτε.

Τσ' αγάδες και τους μπέηδες πολύ τους πιλαλούνε 
φυσέκια να τους δώσουνε πολλά να τα βαστούνε.

Και λένε τους οι μπέηδες -Μην πάτε στο Καστέλλι 
γιατί θα πάθ' η μοίρα σας εκείνο που δεν θέλει.

Οι Τούρκοι οι Καστελλιανοί4 είν' όλοι κατεχάροι5 
αυτοί που θε' να παν, όλοι θα νάρθουν πάλι.

Μα σεις οι ξενοχωριανοί και στο χωριό αν μπείτε 
απ' τα πορτοπαράθυρα όλοι θα σκοτωθείτε.

Το Μαλεβύζι 'ναι κοντά Δαφνές και Βενεράτο 
και σε μια ώρα έρχεται όλο το Ρωμεκάτο.



Μην κατεβεί ο Κόρακας6 και το χωριό να ζώσει 
για δεν θ' αφήσει από σας κανένα να γλυτώσει.

Οι Τούρκοι οι Καστελλιανοί είν'όλοι ταρταλατζήδες7 
για κείνο σας-ε πολεμούν να μπείτε λομπετζήδες.

Οι Τούρκοι οι Καστελλιανοί μη φύγουν και σας ψήσουν 
να σας αφήσουν των Ρωμνιώ και σας-ε καταλύσουν.

Οι Τούρκοι οι Καστελλιανοί λένε μπροστά στσ' αγάδες: 
-Μπέηδες μεις δεν φεύγομεν δεν είμεθα πουτάνες.

Μη μας αλικοτίζετε πού 'μαστέ μαζευμένοι 
με τη δύναμη του Ραμπή8 κανείς μας δεν πεθαίνει.

Ημείς θα μπούμενε εμπρός κι οι ξένοι ας κλουθούνε 
την Ρόκα9 να πατήσομε και στο χωριό να μπούμε.

Να πάρομεν τα βόδια τους και όλα τα 10οζά τους 
και ζωντανά να πιάσομε τα γυναικόπαιδά τους.

Εμείς θα ξεκινήσομε θα πάμε στο Καστέλι 
να πα να πολεμήσομε γιατί ο Ραμπής το θέλει.

Μα πριν να ξεκινήσουνε και πριν ν'αρματωθούνε



το τζεπανέ11 εσπάσανε φυσέκια κουβαλούνε.

Παίρνουνε άρματα πολλά παίρνουνε και φυσέκια 
και μετά μια ώρα είχανε στον ώμο τα τουφέκια.12

-Αλλάχ! Αλλάχ! φωνάζουνε 
στην πόρτα14 εσταθήκανε

και το μπαϊράκι13 σέρνουν 
τους άλλους περιμένουν.

Εξεκινήσανε πολλοί ως χίλιοι πεντακόσοι 
και ποξωθιό 'κλουθθύσανε ακόμη άλλοι τόσοι.

Σαββάτο15 ξεκινήσανε 
όπου επόρισ' η Τουρκιά

μέρα σκοτεινιασμένη 
να πιάσει το Καστέλλι.

Στη Ρόκα πάνω βγήκανε 
και το χωριό εζώσανε

πριχού να ξημερώσει16 
ως χίλιοι πεντακόσοι.

Και πεντακόσοι βγήκανε στη Ρόκα στο παλάτι17 
και οι βαρδιάνοι18 χρισπανοί σκοποί ήσαν έξι νομάτοτ19

Και ετυλίξαν την κορφή και ζώσαν το παλάτι 
και από ποθές οι χριστιανοί δεν είχανε ειμτάτη20.

Αλλά επροτιμήσανε όλοι να σκοτωθούνε 
παρά στα χέρια των Τουρκών να αιχμαλωτισθούνε.



Από μια έπαιξαν των Τουρκών πριχού κοντά σιμώσουν 
και δεύτερη δεν πρόφθασαν να ξαναδευτερώσουν.

Οι Τούρκοι ήσανε πολλοί και πιο κοντά σιμώσαν 
γύρω τριγύρω παίζανε κι όλους τους εσκοτώσαν.

Αφ' ότου εσκοτώσανε της Ρόκας τους Βαρδιάνους 
εκατεβήκαν στο χωριό να πολεμούν με τσ' άλλους.

Απίτη21 τους σκοτώσανε κόβουν τσι κεφαλές ντως 
φωτιά εδώσαν στα κορμιά -Ω Θέ μου! ήθελές το.

Τα ρούχα τους καήκανε και τα κορμιά ψηθήκαν 
ώφου τα κακορίζικα όλεθρον που εβρήκαν22.

Μετά που εκαήκανε παίρνουνε τ' άρματά τους 
-Ελάτε δα να πάρομε τα γυναικόπαιδά τους.

Οπότε κατεβαίνανε -Γκιαούρηδες! φωνάζουν 
με τη δύναμη του Ραμπή και τον παπά θα σφάξουν.

Δεν επρολάβαν να το πουν τέσσερις πέφτουν κάτω 
μπρούμυτα στσ' ακρομπεντενιές τα πόδια άνω-κάτω.

Οι Χριστιανοί το ξεύρανε23 κι ήσανε μαζευμένοι



σε τόπο όπου ταίριαζε της Ρόκας το μπεντένι.

Και μόλις ξανα 'δειάσανε κι οι Τούρκοι εφανήκαν 
μια μπαταριά παίξανε τέσσερις σκοτωθήκαν.

Οι άλλοι Τούρκοι φεύγουνε τρέχουνε σα μπεγίργια24, 
γκιαούρηδες μας πολεμούν από τα παραθύρια.

Κρυφά κρυφά φεύγουνε και κάτω κατεβαίνουν 
τους άλλους Τούρκους σμίξανε όπου τους περιμένουν.

Μαντατοφόρο στείλανε και τ' αρχηγού μηνούνε, 
πως τους βαρδιάνους σφάξανε και σιο χωριό θα μπούνε.

-Αλλάχ! Αλλάχ! Φωνάζουνε καυγά μεγάλο κάνουν 
τα κοριτσάκια του χωριού ποιοι θα τα πρωτοπάρουν.

Μπαίνουνε μέσα στο χωριό μα σκούρα τα θωρούνε 
κι από τα πορτοπαράθυρα πολλοί θα σκοτωθούνε.

Οι Χριστιανοί το ξέρανε στα παραθύρια στέκουν 
κι οι Τούρκοι που περνούσανε απάνω σ' άλλο πέφτουν.

Ο Περβολάρης ο Λαμπρής25 και ο Χατζημανώλης 
και το πρωτοπαλίκαρο ο Κουκούλάς ο Γιώργης26.



Πόστα καλά κρατούσανε27 έτοιμα τ'άρματά τους 
κι οι Τούρκοι που περνούσανε εβρήκαν το μπελά τους.

Γιατί καλά ξαμώνανε28 κι οι σφαίρες ντρέτα29 πάνε 
κι οι Τούρκοι εφωνάζανε, «όλους θα μας-ε φάνε!»

Ένας Τούρκος φώναζε, -Φωτιά θα πά' ν'ανάψω 
και ζωντανό τον Κουκούλά θέλω να τον-ε κάψω.

Ως τάκουσεν ο Κουκούλάς πορίζει στο σοκάκι 
κι οι Τούρκοι ως τον είδανε το βάλανε στ' αγλάκι.

Τρεις μπαλωτιές τους έπαιξε όμως υπό τον όρο 
πως τέσσερις εσκότωσε στου χάρακα τον πόρο.

Τρεις μπαλωτιές τους έπαιξε και τέσσερις σκοτώνει 
γιατί 'ναι σκοπευτής καλός, κανείς δεν του γλυτώνει.

Φεύγουν οι Τούρκοι από κει, φεύγουνε με τ' αγλάκι 
και πάνε στου Χριστόφορου του Χατζημανωλάκη30.

-Χριστόδουλε, φωνάζουνε, γρήγορα άνοιξέ μας 
Τούρκοι μας-ε ζυγώνουνε, μόνο βοήθησέ μας.



Χριστόδουλε για το χατήρι σου ήρθαμ' να σκοτωθούμε 
στη Χώρα31 στο Γενί Τζαμί, καφέ θα πα' να πιούμε.

Αυτός καλά τους γνώρισε και θέλει να τους δείξει 
πως με μεγάλη μπαμπεσά θέλει να τους ανοίξει.

-Αγάλια-αγάλια Μανωλιό, κάνει πως δεν γνωρίζει 
και κείνος το ντουφέκι ντου μηχανικώς γεμίζει.

Εκεί που κουβεντιάζανε μια κεφαλή εφάνη, 
στο μάτι του τη φύτεψε και τα σοκάκια πιάνει.

-Δεν θα σου πιστέψω Χασάν αγά για τούτο το σεφέρι32 
σεχίτι θα σ'αφήσομε να βλέπεις το Καστέλλι.

Άλλος αγάς εγλάκανε33 το όπλο ντου να πάρει 
και κείνος τόνε πλάκωσε πριχού να καταλάβει.

Άλλος αγάς εφώναζε -Δώσε μου τάρματά σου, 
για θα σε κάψω ζωντανό, εσέ και τα παιδιά σου.

Εγλάκα κι ο Δερβίς-αγάς34 να τον-ε βοηθήσει 
κι ο διάβολος τον έπηρε για να τον προσκυνήσει.

Και γλάκα κι ο Αμέτ-Αγάς και βάστανε τα σπίρτα



-Φωτιά ορέ να βάλομε να κάψομε τα σπίτια.

Ώ! που να σπάσ' η χέρα ντου, του σκύλου του κιαφίρη, 
εννιά φουσέκια έκαψε από το παραθύρι.

Εμείς κτυπούμε στο πιλό κι αυτός κτυπά στο μπέτι, 
-Σήκω Μπιτσαξαλάκι35 μου και κάνε καερέτι36.

-Το καερέτι χάθηκε Αμέτη Μουχαμέτη
και μη μ' αφήσετε 'παέ των Χριστιανών ραέτι.

-Μπουρμάδες37 σαν το θέλετε τάρματα να σας δώσω, 
ανοίξετε την πόρτα μου να σας τα παραδώσω.

Σαράντα γυναικόπαιδα ήσανε μαζωμένα, 
στο σπίτι του Χριστόδουλου και κλαίγανε τα καημένα.

Σαράντα γυναικόπαιδα σώζει το παλικάρι 
και πρέπει όλος ο ντουνιάς να του γνωρίζει χάρη.

Αλλάχ! Αλλάχ! φωνάζουνε, την πόρτα του κτυπούνε, 
μα τα πρωτοπαλίκαρα ξέρουν και πολεμούνε.

Κάνει πως επληγώθηκε για να τους ξεγελάσει, 
ν' ανοίξουν την αυλόπορτα για να τους λογαριάσει.



Μα οι Τούρκοι δεν θαρρεύονται γιατί τόνε κατέχουν, 
μόνο τον παραιτήσανε σηκώνονται και φεύγουν.

Οπότε 'ποκωλώσανε στης εκκλησιάς38 τον τοίχο, 
από το παραθύρι έπαιξε, σκοτώνει και τον τρίτο.

Συμβούλιο εκάνανε 
πώς θα τον εκδικηθούν

πίσω στην εκκλησία 
να βγάλουν την ζημίαν.

να τόνε παραιτήσουν 
ολίγοι θα γυρίσουν.

εις του Λαμπρή να πάνε 
να κάτσομε να φάμε.

στο σπίτι για να μπούνε 
όπου θα μυριστούνε.

τα δόντια του 'κονίζει 
και κείνος την ορίζει.

Ένας αγάς εφώναξεν 
-Γιατί αν ξαναπάμενε,

Όλοι τους αποφασίσανε 
όπου θα βρούμενε ψωμί

Εις του Λαμπρή επήγανε 
ευρήκανε το λούλουδο

Μιαν ώραν επερίμενε 
τη γειτονιά του έβλεπε

Οι Τούρκοι τότε τρέχανε ποπάνω κι από κάτω 
το σπίτι του εζώσανε τριάντα πάνω κάτω.



Ο εις του άλλου έλεγε 
κι αν δεν ακούσεις ομιλιά

Αποφασίζει ένας αγάς, 
και ο Λαμπρής ετοίμασεν

σίμωσε να κτυπήσεις 
την πόρτα του ν' ανοίξεις.

σιμώνει και κτυπά του 
αμέσως τ'άρματά του.

Απιλογάται ο Λαμπρής -Καλώς τα τ'αγαδάκια 
εγώ σας επερίμενα να πιούμε δυο κρασάκια39.

Στο παραθύρι κάθεται μα δεν το φανερώνει 
κι ωσάν τον αγριόκατο40 τα μάθια του γρυλώνει.

Πότε θ' ανοίξει ο αγάς στην πόρτα να προβάλει 
και το παράσημο στ' αγά το μπέτι να του βάλει;

Οι Τούρκοι δεν ανοίγουνε γιατί καλά το ξέρουν 
πως όποιος στην πόρτα του φανεί θατονεκωλοσέρνσυν.

Ετότες ελογιάσανε φωτιά να παν ν' ανάψουν 
και ξύλα κουβαλούσανε διά να τόνε κάψουν.

Ο εις κουβάλιε δεμαθιές κι άλλος αχινοπόδια 
στην πόρτα δεν σιμώνανε γιατί έτρεμαν τα πόδια.

Δίπλα εις την αυλόπορτα ήτανε μια θυρίδα41



κι ο Λαμπρής τα μάτια του τα είχενε γαρίδα.

Ένα φεσάκι φάνηκε σαν μήλο κοκκινίζει 
και ο Λαμπρής ογλήγορος με αίμα το γεμίζει.

Στην κεφαλή την έφαγε την ώρα που περνούσε 
την δεματιά επλάκωσε οπού εκουβαλούσε.

Μα περιμένει ο Λαμπρής κι άλλος πως θα περάσει 
το δίσκο είχε έτοιμο διά να τον κεράσει.

Σαν είδεν-ε πως αργούν κανείς τους δεν προβαίνει 
σαν το γεράκι χύθηκε και κάτω κατεβαίνει.

Σιμώνει στην αυλόπορτα και τη θυρίδα πιάνει 
για να ιδούνε τα σκυλιά πώς θα τους-ε λιγάνει.

Ώσπου να καταλάβουνε να πάρουνε χαμπάρι 
τους λιγολάει ο Λαμπρής τ' όμορφο παλικάρι.

Απ' την θυρίδα πολεμά κι από την τρύπα βάνει 
και τ' αγαδάκια αποξωθιό χαμόστρωμα τα κάνει.

Δώδεκα εμισέρωσε, έξ' είναι πληγωμένοι 
κι οι άλλοι επομείνανε απ' έξω ξαπλωμένοι.



Στην πάνω μπάντα του χωριού είν' κι άλλα παλικάρια 
οι παλαιοί αγωνιστές42 τ' άγρια λεοντάρια.

Ήταν ο Χατζονικολής43 και ο Τατά Μανόλης 
ο Μοσχαπίδης ο Κωστής κι ο γέρο Καπραντώνης.

Πάρα πολύ σας επαινώ 
πούχεν λεονταριού καρδιά

και τον Τατά Μανόλη 
και τον 'γαπούσαν όλοι44.

Κι όσοι τόνε γνωρίζουνε, τίμιος άνδρας είναι 
και σ' όλες τσ' επανάστασες αγωνισμένος είναι.

Σε τούτονά τον πόλεμο ήτονε στο Καστέλι 
έβλεπε κάποια πρόβατα μαζί μ' ένα κοπέλι.

Τη μπαταρίαν ως ήκουσεν άφησεν το κοπάδι 
έπαιζεν και πολεμάνε και το μιτιρίζι πιάνει.

Αυτός δεν εδειλίασε και πούλους τους-ε μπήχνει 
και με το όπλο του φωτιά κι αστροπελέκι ρίχνει.

-Πέντε χιλιάδες είμεθα κι όλους θα σας-ε φάμε 
και τα γυναικόπαιδά σας στη χώρα θα τα πάμε.



Αυτοί 'τόνε παλαιοινοί γι αυτό πολλά κατέχουν 
κοίτην Τουρκιά την πολεμούν, απ' έξω πάντα στέκουν.

Ετούτ' είν' αγωνιστές κι ακόμη πέντε έξη 
και πολεμούνε την Τουρκιά από τα εξηνταέξη45.

Ετούτοι απ' έξω πολεμούν το θάνατο 'ψηφούνε 
κι όχι στα πορτοπαράθυρα, στα σπίτια να κλειστούνε.

Όσοι Τούρκοι περάσανε στη γειτονιά εκείνη 
αυτοί με τα μαρτίνια τους πομείνανε ρεχίνι.

Στέκουν ολόρθοι πολεμούν, 
χαρά στις μάνες που γεννούν

ωσάν τα λεοντάρια 
τέτοια-νε παλικάρια.

Στον άλλο πόρο του χωριού ειν' τα καπετανάτα 
που ήθελεν ο κάθε-ν είς να πολεμά σαράντα.

Στον πόρο του χωριού ειν' οι πλιό γεροντήδες 
με τα φεσέκια τα σπαστά με τις πλατιές μάνικες.

Ήταν ο καπετάν Σκουλάς46 
και ο Μανέλης αρχηγός48

και ο Τουλουμομανώλης47 
και ο Παπαδογιώργης49.

Τούτοι δεν θέλουν άρματα μόνο με γιαταγάνι



και το σπαθί ο καθείς στα δόντια του δαγκάνει.

Τούρκικα ρούχα βάλανε και κόκκινα φεσάκια 
για να τα πιάσουν ζωντανά τα όμορφα αγαδάκια.

Θρήνος μεγάλος γίνεται στου Καστελιού τους πόρους 
κι οι Τούρκοι εφωνάζανε -Θα μας-ε σφάξουν όλους!

Στου Γεωργιονάρου50 στον οντά απόξω στα σοκάκια 
εκειά εσκοτωθήκανε τέσσερα αγαδάκια.

Ο εις αγάς απού 'τανε και που 'χενε ταμένη 
να βρει μια κοπελιά καλή στη χώρα να τη στέλλει.

Και ένας εσκοτώθηκε στου Χάρακα τον πόρο 
και τρεις εσκοτωθήκανε 'ποπανωθιό ντελόγο.

Και πέντε σκοτωθήκανε στης Ρόκας τα μπεντένια 
όταν επολεμούσανε και κάτω κατέβαιναν.

Στον πόρο το δυτικό ειν' άλλοι σκοτωμένοι 
και αφήκανε τα όπλα τους ρεχίνι στο Καστέλι.

Ο Αναγνώστης Κεφαλάκης51 μ' ένα Κερασανάκη 
τους Τούρκους επαντήξανε απ' όξω απ' το σοκάκι.



Και 'σύραν τα περίστροφα και τσακαρισθήκαν 
τα χέρια και των-ε δυονών άσχημα πληγωθήκαν.

-Αλλάχ! Αλλάχ! Φωνάζουνε και πάλι τ' αγαδάκια 
και δύο δύο πέφτανε οι Τούρκοι στα σοκάκια.

Εχάσαν το λογαριασμό που είχαν μετρημένους 
γιατί δεν επροκάνανε να παίρνουν σκοτωμένους.

Παίζουν οι Τούρκοι πολεμούν από τα μιτιρίζια 
μα παίζουνε κι οι Χριστιανοί από τα παραθύρια.

Και λένε κι οι Χριστιανοί ετότες στους αγάδες 
-Εμείς δεν θέλομε στην Κρήτη πλιο Ραγιάδες.

-Παραδοθείτε γκιαούρηδες, δώστε και τ' άρματά σας 
γιατί θα σας-ε κάψομε και σας και τα παιδιά σας.

-Δεν έχομεν την άδεια για να παραδοθούμε 
φυσέκια έχομεν πολλά και θα σας πολεμούμε!

Τον Κόρακα52 αναμένομεν κι άλλοι πολλοί θα 'ρθούνε 
να μας-ε δώσουν άδεια για να παραδοθούμε!



Και έχετε υπομονή και μην λιγοψυχάτε 
και γρήγορα θα λάβετε 'κείνο που πεθυμάτε!

Τον πόλεμο απού 'κάνε ο γκρας με το μαρτίνι 
στην Κρήτη τέτοιος πόλεμος ακόμη δεν εγίνη53.

Οι μπαλωτιές που παίζανε κείνες που βγαίναν όλες 
ο βρουχισμός που γίνηκε εβάσταξε τρεις ώρες.

Άγιος Θωμάς, Αυγενική, Δαφνές και Βενεράτο 
Κεράσα, Σίβα και Πρινιάς εγίνηκε άνω-κάτω.

Ο πόλεμος που γίνηκες κι οι μπαρουτιές που βγαίναν 
τους Χρισπανούςπληθαίνανε τους Τούρκους έλιγαίνα(ν).

Στα Δαφνιανά ακούστηκε μεγάλη μπαταρία 
Μαλεβυζώτες έφτασαν σαν τ' άγρια θηρία.

Στο Μαλεβύζι στα χωριά καμπάνες εβοούσαν 
και όλοι οι Χριστιανοί έτρεχαν και γλακούσαν.

Κι ο αρχηγός ο Κόρακας τσ' ανθρώπους του διατάσσει 
κι η σάλπιγγα συχνά-συχνά -Εμπρός παιδιά! Φωνάσσει

Στου γιαλομύτη την κορφή πρωί πρωί φανήκαν



κι οι Τούρκοι μόλις είδανε εκρυγιολοηθήκαν.

Οι Τούρκοι αφού τους είδανε πολλούς και κατέβαιναν 
ολίγοι ολίγοι φεύγανε και στον Κορμό έβγαιναν.

Όταν οι Τούρκοι φεύγανε άλλο δεν επροφθάσαν 
δίδουν φωτιά των αλωνιών54 δυο τρία σπίτια κάψαν.

Ξανά διατάσσει ο Κόρακας στο χάνι στο Πλατάνι 
-Γρήγορα να φθάσητε πεζοί και καβαλλάροι.

Την εμπροστέλα των Τουρκών κόψτε να μην περάσουν 
στη μέση να τους βάλουμε όλα να τα ξεράσουν.

Πολλά εμποδισθήκανε 'πο τον Καλημεράκη55 
απ' έλεγε των Χριστιανών μην παν στου Τσαγκαράκη.

Ζυγώνουν τσ'οι Καστελιανοί και στον Κορμό τους βγάζουν 
ώσπου να 'ποκωλώσουνε καλά τους ξανασάζουν.

Ζυγώνουν τσ' οι Καστελιανοί κάνουν μεγάλη θραύση 
παίζουν τως και οι Δαφνιανοί από του Τσαγκαράκη.

Παίζουν τους οι Καστελιανοί, παίζουν τα Δαφνιανάκια 
παίζουν κι οι Βενερατιανοί με τα κοντά γκρανάκια.



Θραύση μεγάλη κάνουνε τα Μαλεβυζωτάκια, 
τους Τούρκους εζυγώνανε σαν τ' άγρια γεράκια.

Κάτω τριάντα Χριστιανοί ήταν που τους ζυγώναν 
'π τον κάμπο τους ζορίσανε και βάλαν τους στη Χώρα.

Ένας απ' τους Χριστιανούς εγύρισεν και πάει 
δύο κεφάλια 'πήρεν-ε στου Κόρακα τα πάει.

Δυο κεφαλές επήρεν-ε ετότες των αγάδων 
για να τσι πάει του Κόρακα να πάρει το ρεγάλο.

Ο Κόρακας τόνε ρωτά ετότες και του λέει 
τι αποκάμανε οι Τούρκοι στο Καστέλι.

Ρωτά τόνε Χριστιανοί σαν πόσοι σκοτωθήκαν 
και από τα γυναικόπαιδα αν αιχμαλωτίστηκαν.

-Τίποτα κύριε αρχηγέ, δεν αιχμαλωτιστήκαν, 
άνδρες μόνο μια δεκαριά όπου εσκοτωθήκαν.

-Εύγε σου! μπράβο σου! και στάσου να σου δώσω 
ένα καφέ να πιεις να σου τον-ε πλερώσω.



Βγάνει το πορτοφόλι του ετότες και τ' ανοίγει 
στη χέρα του μουζδετζή δίδει ένα λοΐγγι.

Ελπίζομε οι Χριστιανοί πως δικαιολογηθήκαν 
κι οι Τούρκοι μια εξηνταρά πρέπει να σκοτωθήκαν.

Καημένοι οι Καστελιανοί πολύ αγωνισμένοι 
σήμερο εφανήκανε ανδρείως παινεμένοι.

Σήμερο εγλυτώσανε τα γυναικόπαιδά τους 
από τα χέρια των Τουρκών με την ανδρείά τους.

Ακούσατε να σας-ε πω και για τα χανουμάκια 
πασίχαρα ανημένανε στη χώρα τ' αγαδάκια.

Κι η μια τση άλλης έλεγεν -Να βγούμε στο μπεντένι, 
γιατί οι αγάδες μας θα φέρουνε Ρωμιές απ' το Καστέλι.

-Αντέστε μπρε να πάμενε να κάτσομε να δούμε 
κι αν φέρνουν κοπελιές να τους υποδεχτούμε.

Και μιά στιγμή ως είδανε τους Τούρκους σκοτωμένους 
δύο και τρεις τους είχανε στα ζώα φορτωμένους.
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Και σέρνουν άγρια φωνή τότε τα χανουμάκια 
και ταραγμός εγίνηκε στη Χώρα στα σοκάκια.

μια 'κλαιγε τον άντρα της κι η άλλη τον αγά της 
άλλη μοιρολογούντανε κι έκλαιγε τα παιδιά της.

Ο Μπιτζακσαλής ζητιούτανε αν ήτον στο Καστέλι 
που τούχανε παραγγελιά μια κοπελιά να φέρει.

-Το κορμί του άφησαν στα ζούμπερα ρεχίνι 
και στο Καστέλι πόμεινε μαζί με το μαρτίνι.

Χανούμη του εγύριζε μαζί με τα παιδιά της 
και 'ρώτα για τον άνδρα της αν είδαν τον αγά της.

-Μα δεν θα τόνε ξαναδείς, χανούμη τον αγά σου 
και ορφανά πομείνανε σήμερο τα παιδιά σου.

-Γιατί δεν τον εφέρατε και μένα τον αγά μου 
να τον ιδούν τα μάτια μου και όλα τα παιδιά μου!

Αφήκετέ τον των Ρωμιώ εκιέ και τον εφάγαν 
ασούσουμο κι αγνώριμο πρέπει πως τον εκάμαν.

-Ένας την παρηγοριά δεν είσαι απατή σου



ακόμη ειν' κι άλλες πολλές δεν είσαι μοναχή σου.

Ακόμα περισσότερες συ κι άλλες θα βρεθείτε 
να σμίξετε όλες μαζί να ξαναπανδρευτείτε.

Η Ιστορία των Τουρκών ειν' όλη ποτισμένη56 
κι ας πούμεν των Χριστιανών ποιοι 'σαν σκοτωμένοι57.

Έξη εσκοτωθήκανε στη Ρόκα οι Βαρδιάνοι 
και ακόμη τέσσερις μεσ' στο χωριό οι άλλοι.

{Και άλλος ονομάζονταν Χαράλαμπος Λιαπάκης 
και άλλος ονομάζονταν Μιχάλης Τσατσαράκης

Νικόλαος Μαρτιμιανός και Γιώργης Ξυδεράκης 
και άλλος ονομάζονταν Γιώργος Αντωνακάκης.}58

Τον Κουμιανό σκοτώσανε μαζί με το παιδί του 
οι Τούρκοι τους πλακάρανε απ' όξω στην αυλή του.

Στην πάνω μπάνια του χωριού σιηςΡόκας τα ποδάρια 
εκεί σκοτώσανε άλλα δυο παλικάρια.

Τον Λιάπη εσκοτώσανε και έναν Παπαδάκη 
και μεσ' στ' αλώνι σφάξανε ένα Αγιομυριανάκι.



Του Ζαχαρένιου 'ταν παιδί τ' αλώνι εδικό του 
κι ο κύρης του τον έστειλε να βλέπει τον καρπό του.

Μικρό 'τανε το άμοιρο τουφέκι δεν εβάστα 
και ζωντανό το πιάσανε οι Τούρκοι και το σφάξαν59.

Δεν έχω άλλο να σας πω μηδέ να σας διαβάσω 
των σκοτωμένων μια σειρά θα τους-ε ξαναγράψω.

Όσ' ήσανε αγωνιστές κι όσ' είναι πεθαμένοι 
κι όσοι εσκοτωθήκανε να ναι συγχωρεμένοι.

60 {Αγώνας ειν' ο ποιητής κι η οικογένειά του, 
μέτρια η ηλικία του, λίγα τα γράμματά του.61

Η ματωμένη λευτεριά 
και στεφανώνει κάθε νιο 

πετά ψηλά και κρίνει 
που μάχεται για κείνη.}

{Νικόλαος του Μιχαήλ 
είναι αυτός που ταίριασε

Χατζή του Γιγουρτάκη
αυτό το τραγουδάκι.}62
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