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ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΘΡΕΑ

Ακαθθού
Ποτέ μου δεν ξεχνώ της Ακαθθούς τους θρύλους:
Από μέσα στο γιαλό είδαν κάπου λίγο φως
και βγήκαν στο χωριό.

Σ' ένα μέρος όπου λέγεται κουφός
γινόταν γάμος τζ' ήτουν όλο το χωριό.
Τζια ι τραπέζια στη σειρά
τζιαι γλεντούσαν μια χαρά.
Και με τα νεψίματα τους εδώκασι καρέκλα
Και καθήσανε να φάνε εις το δροσερό αέρα
Τότε όλοι κατάλαβαν ότι είχαν άσχημο σκοπό
για να κλέψουνε την νύμφη.
Τζι' όταν ήπιασι δυο τρεις τζι' άρεσε ν τους το ποτό
Συνεχίζαν τζιαι επίναν τζι' έγιναν έξω φρενών.
Τζια ι λαλούσιν τουρκικά πως εν όμορφη πολλά
τζιη Όπου στέκει το φεγγάρι

στέκει η νύμφη το καμάρι.
Τζιάμα δύσει το φεγγάρι πάει νύμφη στο καράβι
τ~αι 'νας που τους ντόπιους που 'ξερε τα τουρκικά
τ ιαι λαλεί κρυφά στους άλλους:
· μα δύσει το φεγγάρι θα

την πάρουνε τη νύμφη κάτω στη γεροελιό
τζιαι 'πειτα πιο κάτω στη γεροσχοινιά
Αμέσως κατεβήκαν τζι εχώσανε τη νύμφη ανάμεσα στην αγκαθιά.

· Οταν

ήπιανε καμπόσο και γινήκανε στουππί

εφύασιν σαν φύλλα μαραμένα,
περίλυποι με δυο χείλη καμένα.
Κάτω στο γιαλό στέκει το aφροδίσιο
που κατά την παράδοση αυτό είναι το γνήσιο.
·Ο λα γύρω στο χωριό ήτανε κατάφυτα
με περβόλια και με δάση κι άλλα πολλά απάτητα.
·Η ταν όλα φαδιασμένα από μια άκρα ως άλλη.

· Ετσι τα

'πλασε η φύση και εφαίνονταν ούλα τα κάλλη

που πάνω στο χωρκό ήταν ο διατρυπητός
όπου κρύβονταν οι αντάρτες
τζι 'ταν φυσικό στεφάνι

επερνούσε το φεγγάρι σ' ορισμένη εποχή
τζιαι στεφάνωνε τους νέους που 'ταν οι πολεμιστές

της περιοχής καμάρι, που τους έδωσε ο Πλάστης
τόση τόλμη, τόση χάρη.

· Οσο

για την εκκλησιά μας που εν έχει άλλη

σαν και τζείνη εις το τόπο μας καμάρι
στους αιώνες εν να μείνει.
Είναι σχέδιο ωραίο,
στου Σωτήρας στ' όνομα
όπως της Αγιά Σοφιάς πον έσσιει άλλο
να του μοιάζει τζιαι 'ρχονται να προσκυνήσουν

από πόλεις τζιαι χωρκά.
Για να τον παρακαλέσουν να διά παρηορκά
,
ν' ανάψουν το τζιερί τους τζιαι να πάρουν τζοινωνια.
Η εικόνα είναι τέτοια π' όπου στέκεις βλέπει σε

κι έχεις πάντά την ελπίδα ότι πάντα σιέπει σε.
Περί τα είκοσι ξωκκλήσια είναι γύρω στις πλαγιές
μάpτυρες της πίστης μας και του πολιτισμού μας.
Μερικά ερειπωμένα από τις επιδρομές

