
του Αθανασίου Διάκου 

Τρία πουλάκια κάθουνταν ψηλά στη Χαλκουµάτα. 

Το 'να τηράει τη Λειβαδιά και τ' άλλο το Ζητούνι, 

το τρίτο το καλύτερο µοιρολογάει και λέει: 

-Πολλή µαυρίλα πλάκωσε, µαύρη σαν καλιακούδα. 

Μην' ο Καλύβας έρχεται, µην' ο Λεβεντογιάννης; 

-Νουδ' ο Καλύβας έρχεται νουδ' ο Λεβεντογιάννης. 

Οµέρ Βρυώνης πλάκωσε µε δεκαοχτώ χιλιάδες. 

Ο Διάκος σαν τ' αγροίκησε πολύ του κακοφάνη. 

Ψηλή φωνή εσήκωσε, τον πρώτο του φωνάζει. 

«Τον ταϊφά µου σύναξε, µάσε τα παλληκάρια, 

δώσ' τους µπαρούτη περισσή και βόλια µε τις χούφτες, 

γλήγορα για να πιάσουµε κάτω στην Αλαµάνα, 

που 'ναι ταµπούρια δυνατά κι όµορφα µετερίζια». 

Παίρνουνε τ' αλαφριά σπαθιά και τα βαριά τουφέκια, 

στην Αλαµάνα φτάνουνε και πιάνουν τα ταµπούρια. 

«Καρδιά, παιδιά µου» φώναξε, «παιδιά µη φοβηθείτε, 

σταθείτε αντρειά σαν Έλληνες και σα Γραικοί σταθείτε». 

Ψιλή βροχούλαν έπιασε κι ένα κοµµάτι αντάρα, 

τρία γιουρούσιαν έκαµαν, τα τρία αράδα αράδα. 

Eµεινε ο Διάκος στη φωτιά µε δεκαοχτώ λεβέντες. 

Τρεις ώρες επολέµαε µε δεκαοχτώ χιλιάδες. 

Βουλώσαν τα κουµπούρια του κι ανάψαν τα τουφέκια, 

κι ο Διάκος εξεσπάθωσε και στη φωτιά χουµάει. 

Ξήντα ταµπούρια χάλασε κι εφτά µπουλουκµπασήδες, 

και το σπαθί του κόπηκε ανάµεσα απ' τη χούφτα 

και ζωντανό τον έπιασαν και στον πασά τον πάνουν. 

Χίλιοι τον παν από µπροστά και χίλιοι από κατόπι. 

Κι ο Οµέρ Βρυώνης µυστικά στο δρόµο τον ερώτα: 

«Γίνεσαι Τούρκος Διάκο µου, την πίστη σου ν' αλλάξεις, 

να προσκυνήσεις στο τζαµί, την εκκλησιά ν' αφήσεις;» 

Κι εκείνος τ' αποκρίθηκε και στρίφτει το µουστάκι: 

«Πάτε κι εσείς κι η πίστη σας, µουρτάτες να χαθείτε! 

Εγώ Γραικός γεννήθηκα Γραικός θε ν' αποθάνω. 

Α, θέλετε χίλια φλωριά και χίλιους µαχµουτιέδες 

µόνον εφτά µερών ζωή θέλω να µου χαρίστε, 

όσο να φτάσει ο Οδυσσεύς και ο Θανάσης Βόγιας» 

Σαν τ' άκουσε ο Χαλίλµπεης, αφρίζει και φωνάζει: 



«Χίλια πουγκιά σας δίνω γω κι ακόµα πεντακόσια, 

το Διάκο να χαλάσετε, το φοβερό τον κλέφτη, 

γιατί θα σβήσει τη Τουρκιά κι όλο µας το ντοβλέτι». 

Το ∆ιάκο τότε παίρνουνε και στο σουβλί τον βάζουν. 

Ολόρτο τον εστήσανε κι αυτός χαµογελούσε, 

την πίστη τους τούς ύβριζε, τους έλεγε µουρτάτες: 

«Σκυλιά, κι α' µε σουβλίσετε ένας Γραικός εχάθη. 

Ας είναι ο Οδυσσεύς καλά και ο καπετάν Νικήτας, 

που θα σας σβήσουν την Τουρκιά κι όλο σας το ντοβλέτι. 


