Κάλαντα Ικαρίας
Κάβο Πάπας- Αη Βασίλης
(Παπιστάνικα)
Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά,
Ψιλή μου δεντρολιβανιά
Κι αρχή καλός μας χρόνος
Εκκλησιά με τ’ άγιος θρόνος.
Αρχή που βγήκε ο Χριστός
Σαν Άγιος και πνευματικός
Στη γη να περπατήσει και να μας καλοκαρδίισει.
Άγιος Βασίλης έρχεται
Μα δε μας καταδέχεται,
Από τον Κάβο Πάπα
Και κουβαλάει στην πλάτη του μια μαλλιαρή φυλάκα.
Βαστά εικόνα και χαρτί
Ζαραροκάμπιο ζυμωτή
Χαρτί και καλαμάρι
Δες και με το παλληκάρι.
Το καλαμάρι έγραφε
Τη μοίρα του την έλεγε
Και το χαρτί ομίλει
άσπρε μου Άγιε Βασίλη.
Βασίλη πόθεν έρχεσαι
Και δε μας καταδέχεσαι
Και πόθεν κατεβαίνεις
Και δε μας εσυντυχαίνεις.

Απο της μάνας μου έρχομαι
Μα εγώ σας καταδέχομαι
Και στο σχολειό μου παω
Δε μου λέτε τι να κάνω.
Κάτσε να φας κάτσε να πιιες
Κάτσε τον πόνο σου να πεις
Κάτσε να τραγουδήσεις
Και να μας καλοκαρδίσεις.
Εγώ γράμματα μάθαινα
Μα να σας πω τι πάθαινα
Τραγούδια δεν ηξέρω
Ήρθα ταδε (τάδε)μου να σε βρω.
Και σαν ηξέρεις γράμματα
Πόσες φορές με κλάματα
Πες μας την αλφαβήτα
Πως τα πέρασες τη νύχτα.
Χλωρό ραβδί ξερό ραβδί
Μπροστά στη μπόρτα σου να βγει
Χλωρά βλαστάρια πέτα
Ροδοκόκκινη βιολέτα.
Κι απάνω στα βλαστάρια της
Και στα περικλωναάρια της
Πέρδικες κελαηδούσαν
Μα δε μας το εμιλούσαν.
Δεν ήσαν μόνο πέρδικες
Γαρυφαλιές λεβέντισες
Μόνο και τριγωνάκια
Μαύρα μου γλυκά ματάκια.

Κατέβηκεν η πέρδικα
Πως περπατεί λεβέντικα
Να βρέξει το φτερό της
Μες στο δροσερό νερό της.
Και βρέχει τον αφέντη μας
Τον (τάδε) τον λεβέντη μας
Τον πολυχρονεμένο και στον κόσμο ξακουσμένο.
Ήβρα την πόρτα σου ανοιχτή
Κι είπα πως έχετε πηχτή
Φοινίκια λουκουμάδες και κρασί με τους κουβάδες
Φοινικία κουραμπιέδες και κρασί με τους γκαζοτενεκέδες.
Βα’ί’τσα φέρε κάστανα
Φέρε και πορτοκάλια
Φέρε και το γλυκό κρασί
Να πιουν τα παλληκάρια.
Σ’ αυτό το σπίτι που ’ρταμε τα ράφια είν’ ασημένια,
του χρόνου σαν ξανάρτουμε να ’ναι μαλαματένια.
Σ΄αυτό το σπίτι που ‘ρθαμε
Πέτρα να μη ραγίσει κι ο νοικοκύρης κι η κυρά
χρόνια πολλά να ζήσει.

