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Μάλλον πρόκειται για έμμετρη αφήγηση πραγματικού γεγονότος. Υπάρχει μια παραλ-

λαγή τόσο Μεσσηνίας και μια της Ρόδου  με αλαφριές διαφορές στην αφήγηση  και απα-

ράλλακτα τα ονόματα. Η κυπριακή (Τσυπραίικη) είναι η πιο ενδιαφέρουσα λόγω του 

γλωσσικού ιδιώματος, της αρίστης εκτέλεσης και της επικαιρότητας.  
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Video με ηο ηραγούδι 

http://youtu.be/Mho2NNR37Uk 

Τραγοσδάει ο Μιτάλης Τηερλικκάς 

 

 

http://youtu.be/Mho2NNR37Uk


Η ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 
Εμάκατε τι εγίνθ ςε μζρθ Ελλθνικά 
Ντφκθκε θ Ανδρονίκθ ροφχα βρωπαϊκά 
 
Φορεί τα πατταλόνια και πά ςτον καβενζν 
Του καβετηι προςτάηει: "καβζν και ναργιλζν" 
 
Τραβά κι ζναν τραπζηιν και μια ματςά χαρκιά 
Κι αρκίνιςεν να  παίηει μ’ ζναν παλλθκαράν 
 
Δκυό φίλοι του  αρφού τθν αγρωνίςαςιν 
Πάςιν εισ τον Εβαγγζλθν και του το είπαςιν 
 
Ακουςεν ο Βαντηελθσ πολλα κυμωκθκε 
Επθεν εισ το ςπίτιν καλά αρματώκθκεν 
 
Πιανει ευκυσ τθν ςτράταν και  πα  ςτον καβενζν 
Βριςκει τθν Αντρονίκθν φουμάρει ναρκιλζν 
 
-Κρίμα ςε Αντρονίκη, την τεγνην πόπιαςεσ 
Ουλθν τθν γεννεαν μασ εςοφ αντρόπιαςεσ 
  
Αφθσ με ρε Βαγγζλθ να παιξω τα χαρκια 
Με τουτν΄το παλλθκάριν αφουσ με αγαπα 
 
Τραβά το λιβορβόριν,  τθν λιβορβόριςεν 
Που το δεξί βυηίν τθσ θ ςφαίρα  πζραςεν 
  
Σφρνει και το μαςαίρι  που μες΄τθν κικθν του 
Κι εςφαξεν τθν αμεςωσ τθν Αντρονικθν του 
  
Κι αμε που τθν ευγκάλαν αποφ τα ςπίκκια τθσ 
Μικκοί και μιάλοι εκλαίαν τα μαφρα φρφδκια τθσ 
  
Πο΄κει του τθν ερεςςαν ολοι εκλαίαςιν 
Κριμασ ςτθν ομορφκιαν τθσ οφλοι ελζγαςι 
  
Κι αμαν επερνοφςαν απου τα μαγχαηια 
Μικκοί και  μιάλοι εκλαιαν τα αςπρα τθσ βυηια 

 
Όταν τθν επερνοφςαν αποφ τον καβενζν 
Ζςπαηαν τα φεντηάνια που πίναν τον  καβζν 

ΣΙΠΡΑΙΪΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ 

ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΠΟΙΗΗ 

 
Κι όταν τθν κατεβάηαν μζςα ςτο μνιμαν τθσ 
Δκυό φίλοι του  αρφοφ τθσ ειχαν  το κρίμαν τθσ 
 
-Εςφαξεσ βρε Βαγγέλη την Αντρονίκην μασ 
Που ιτουν το καμάρι μζςα ςτο ςπίτι μασ 
 
Και  πιάςαν τον Βαγγζλθν και τον δικάςαςι 
Πα ςτο δεντρό τον βάνουν και τον κρεμάςαςι  

Βρωπαικά =  εσρωπαϊκά 

Μαηζα ταρκιά = δεζμη παιγνοτάρηων 

Αρθοσ = αδερθού 

Αγρωνίζαζι = ανεγνώριζαν  

Πολλά θσμώθηκε = πολύ θύμωζε 

Την ηέγνην ποπιζαζες = ηο ηετναζμα ποσ επια-

ζες, ποσ  εμητανεύθης  

Δζοσ = εζύ 

Αθοσς = αθοσ 

Λιβορβοριν = ρεβόλβερ, περίζηροθο 

Μικκοι και μιαλλοι  = μικροι και μεγάλοι  

Την ερεζζαν = ηην περαζαν 

Κι αμαν = Και αμα, και όηαν  




