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Ή βασιλοπούλλα μέ τή φτείραν.
Μιc'χβ βολc'χν τζ' eναν τζαιρον ε!σεν eναβ βασιλέαμ ποvσεν οvλλον οvλλομ
μιc'χy κόρην, τζ' άyάπαν τημ πολλά.

Μιc'χν ήμέραμ ποvτοvμ μιτσά, σc'χν η]ν

έχτένιζεν ή δούλα ηvρεν τηs μιc'χ φτείραν, τζ' eδειξέν την τοίί

βασιλέα.

Ό

βασιλέας έπρόσταξεν νc'χ τή βάλοvν μέσ' σέ μιc'χy κούππαν τζαl νc'χ τf\s βάλοvν
τζαl yαϊμαν νc'χ ροvφ5:.

Έβάλαν την, τζ' vστερα ποv λλίον τζαιρον έρούφη

σεν το yαϊμαν τζεϊνον, τζ' έμvάλvνεν ή φτείρα ίσια μέ τήy κοvππαν.

Ό·βασι

λέαs έπρόσταξεν τζ' έβάλαν τημ μέσα σ' eναy κοvρελλον τζ' έyεμ&σαν τοy
yαϊμαν.

"Υστερα ποv κάμποσον τζαιρον παρατηροίίν, ή φτείρα έροvφησεν

το yαϊμαν τζ' έyίνηκεμ μηάλη ίσια μe τοy κοvρελλόν.

Ό

βασιλέας έπρόστα

ξεν τ ζ' έβκάλαν την τ ζ' έβάλαν τη μ μέσ' σ' eναβ βαρέλλιν τ ζ' έyεμωσαν το
yαϊμαν.

Ύστερα ποv κάμποσον τζαιρον άννοίοvν το

βαρέλλιν, θωροvν

έρούφησεν οvλον το yαϊμαν ή φτείρα, τζ' έμηάλvνεν ίσια μέ το βαρέλλι.

Ό

βασιλέας έπρόσταξεν τζ' έβάλαν τημ μέσ' σ' eναμ πιθάριν έξηντακούζιν* τζ'
έyεμ&σαν το yαϊμαν.

"Υστεριs ποv κάμποσον τζαιρον άννοϊξαν το πιθάριν,

παρατηροίίν, έρούφησε οvλλον το yαϊμαν τ ζ' έyίνημ μηάλη ίσια μέ το πιθάρι ν.
Έφωνάξαν τοv βασιλέα τ ζ' ε!δεν την.
!yτάροvν,

τζαl

νc'χ κρεμμάσοvν τημ

•Αμα

η] ν εlδεν, έπρόσταξεν νc'χ τηy

πετσιάν τηs

νc'χ

ξεράνη.

Έφέρασιy

κασάπην, eσφαξεν τη φτείραν, eyταρέν την, τζ' άπλωσεν τημ πετσιάν τηs

πc'χΆ. vC> δ&μαντζ' έξέρανεν.

Ό βασιλέας Εβκαλεν τελλάλην τζ' έyύριζε πο& τόπον τοϊ:ί τόποv τζ'
έλάλεν.

:

Ό βασιλέας eσει στο παλάτι ν τοv μιc'χμ πετσιc'χν νοv άζοv.

*

"Οποιοs

εvρη πκοιοv άζοv eν' ή πετσιc'χ τζείνη, 'Εν νc'χ τοv δώκη τηy κόρην τοv τζα\
νc'χ τοy κάμη yαμπρόν τοv .»

'Αρκι νf\σαν νc'χ σvνάοvνται πόξω ποv το παλάτι ν τζαl βασιλόποvλλα, τ ζ'
άρκοντοπαίδκια, μeν άρωτήσεις. Ή βασιλοπούλλα έκάθετοvμ πά' στο παρκόvιν

τζ' έθ&ρεν.

Έμπαιννεν eναs, eναs, έθ&ρεν τημ πετσιάν, άμμc'χ

κανένας 'Εν

εvρισκεμ πκοιοv άζοίί eνι, τζ' εφεvκεν eναs, eναs, μe δκvο σείλη καμένα.

Ή

βασιλοποvλλα εlδεν eναβ βασιλόποvλλον όμορφομ πολλc'χ τζ' eθελεν ναuρη
τζεϊνο τίνος eν' η πετσιc'χ yιc'x νc'χ το πάρη.

Γράφει μάνι μάνι eναμ πιλιεττούδιν*

τζαi ρίβκει τοv το, άμμc'χ το βασιλόποvλλον τζείν' την &φαν έπαραβλεμμάτισεν*

τ ζ' 'έν το εlδεν.

την ώραμ ποv τόριβκεν, εlδεν τη μ ποv μακριc'χ eνας δράκος τ ζ'

έπfiεν τζ' eπκιαεν το πιλιεττοvδιν τζ' έδκιάβασέv το.

"Αμα i'jρτεν ή σειρά

τοv, eβκημ πά' στο παλάτι ν, τ ζ' άμα άρώτησεν ο βασιλέας πκοιο(ί άζοίί eν' ή
πετσιά, έπολοήθην μονομιiiς ο δράκοs

τ ζ' ε!πεμ πώs eν' τfi' φτείραs.

'Αρκι

νfiσαν οvλλοι πισκαλιέs τοv δράκοv τζα\ μέσα τ ζ' eξω, τ ζ' δ βασιλέας άναyκά
στην νc'χ τοίί δώκη τηβ βασιλοποvλλαν.

Έπάντρεψέν τovs,

τζ' δ

δράκος
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επκιαεν ηΊβ βασιλοποvλλαν τζ' έπf\ρεν την εσσω του.
Ό δράκοs τζεϊνοs ε!σεν eναν Ο:σσημο σVστημαν.

Κάθε πορνον τζαi κάθε

νvχταν έμποvκκωννεν το μικροδάχτυλον τfjs βασιλοποvλλαs τζ' έβvζαννέν το.

Ή βασιλοποvλλα 'Εν το ύπόφερνεν, τζαi μιαν ή μέραν eπκιασεν ί!ναμ πεζοvνιμ

*

'πο τζεϊνα πού πfjρεμ μιτά τηs, εyραψεν ί!να yράμμαν το(ί τζυροΟ τηs, eδησέν
το πά' στο πόιν το(ί πεζουνιοΟ, τζ' eπεψέν το το(ί τζυρο(ί τηs.
έπfjεν δλόισα στο παλάτι ν τζ' eκατσεμ πά' στή δοξαμένην.

Το πεζοvνιν

Ό βασιλέαs &μα

το ε!δεν, έκατάλαβέν το πωs eμ' πού τα πεζοvνια πού πfjρεν ή βασιλοποvλλα,
τ ζ' έπρόσταξεν τούs δοvλουs του τ ζ' έπκιάσαν το τ ζ' έπfjραν του το.
έδκιάβασεν το yράμμαν, Εβαλεν τελλάλην τζ' έφωναξεν

« "Οποιοs

•Αμα

:

φέρει πίσω τηy κόρην το(ί βασιλέα 'Εν να τοΟ τη δωκη yεναίκαν

του τζαi να τοy κάμη yαμπρόν του.»
Τζεϊν' τον τζαιρον ε!σε μιαy yερόντισσαμ ποvσε

δωδεκα

τρεis, οΙ μηαλλίττεροι, ε!χασιμ ποναχ χάρισμαν δ καθέναs.

yυιοvεs.

ΟΙ

Ό πρωτοs &μα

άχτVπαν τα σέρκα του, έyίνετουμ πουλλlν τζαi τζεiνοs τζ' οΙ άρφοvεs του,
τζ' έπετοvσαν.

Ό δεvτεροs &μα άχτVπαν τα σέρκα του,

πvρκοs, τζ' εύρέθουνταμ μέσα τζ'

oi

δωδεκα άρφοvεs

.

έyινίσκετουν ί!ναs

Ό τρίτοs &μα άχτv

παν τα σέρκα του εύρέθετουy κοντά του μια σαiττα πό' ν eχαννεσ σημάιν.

ΟΙ yυιοvεs τοvτοι τfjs yερόντισσαs &μα άκοvσαν τον τελλάλην, έπέψαν
τημμάναντουsτζ' ε!τrεν το(ί βασιλέα πωs.θέλ.ουνναπ&σιν να τοΟφέρουν

τήy κόρην του, τζ' ό βασιλέαs ε!πεν τηs να π&σιν εls το παλάτιν να τovs δfj.
Έπfjαν, τζ' ό βασιλέαs, εΤπεν τουs, Ο:ν το(ί φέρουν τήy κόρην του, 'έν να τη
δωκη τοΟ μηαλλίττερου, τζαl τούs Ο:λλουs 'Εν να τούs άήκη στο παλάτιν του
πάντα τζαi να καλοπερνοΟν.

Τζεϊνοι άρωτfjσαν τομ ποv

eν' ή

κόρητου,

τζ' εΤπεν τουs να π&σιν εis τον τάδε τόπον τζαl 'ν ναύρουν ί!ναμ μάρμαρον.
Να το σηκωσουν τζαl να κατεοvy κάτω, τζαi 'ν ναvρουν το σπίτι ν τοv δρά
κου.

Έδωκέν τουs τζαi φαωσιμα τζ' έλαμνίσαν.

"Αμα έφτάσαν τζα 'μαi ποvτουν το μάρμαρον, έσηκωσαν το, τ ζ' ε!δαν το
δράκομ ποv βvζαννεν το μικροδάχτυλον τfjs βασιλοποvλλαs τζαi τζεlνη
eκλαιε.

Άfjκαν το δράκον τζ' eφυεμ 'πό 'σσω τζ' έκατεfjκαν τζ' άπκιάαν τήβ

βασιλοποvλλαν τζ' έφvαν.

"Αμα έπήασιy κάμποσον τόπον, θωροvν το δρά

κον τζ' eρκεται ταπισόν τουs βουρητοs σαν τον Ο:νεμον.

Άχτυπ& τα σέρκα

του ό μηάλοs άρφόs, έyινήκασιv οvλοι πουλια τζ' έπετάσαv, τζ' έκραοvσαv
τζαi τηβ βασιλοποvλλαμ πά' στέs yαλaτεs τουs.
·Α μα έπfjαμ μακριά, έyινij
καν όπωs ήτουν τζ' έπαρπατο(ίσαμ μέσ' στη στράταν.

Σαν έπαρπατοvσαν,

εΤδαν ί!ναμ μαvροσ σvννεφον τζ' eρκετουμ 'πο πανωθκιόν τουs, να κάμη νερα
σιονωτα να τovs πνίξη.

Άχτυπ& τα σέρκα του ό δεvτεροs άρφόs, έyίνην

eναs πvρκοs τζ' εύρεθήκασιν οvλοι μέσα βαωμένοι.
εlσεμ μέ πόρταμ μέ παναθvριν.

Ό πvρκοs τζεϊνοs Έv

Εlσεμ μανιχα έναφ φεντζίτημ πά' στο δωμαv

