


ΑΛΕΞΑΝΤΡ ΣΕΡΓΚΕΓΕΒΙΤΣ ΠΟΥΣΚΙΝ 
(1799-1837)

ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΤΣΑΡΟ ΣΑΛΤΑΝ

ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΙΟ ΤΟΥ, 

ΤΟΝ ΞΑΚΟΥΣΤΟ ΚΑΙ ΚΡΑΤΑΙΟ ΗΡΩΑ ΠΡΙΓΚΙΠΑ 

ΓΚΒΙΝΤΟΝ ΣΑΛΤΑΝΟΒΙΤΣ, 

ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΗ ΤΣΑΡΕΒΝΑ-ΚΥΚΝΟ
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Στο παράθυρο τη νύχτα,
Γνέθουν, γνέθουν τρία κορίτσια.
«Να ’μουνα τσαρίνα1 εγώ 
–Λέει η μια στις άλλες δυο–
Θα μαγείρευα φαΐ
Γιορτινό για όλη τη γη».
«Να ’μουνα τσαρίνα εγώ 
–Λέει η δεύτερη στις δυο–

1. Τσαρίνα: Η σύζυγος του τσάρου, η αυτοκράτειρα. 
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Μες στη γη μοναδικά
Θα ’φτιαχνα εγώ υφαντά».
«Να ’μουνα τσαρίνα εγώ 
–Λέει η μικρότερη στις δυο–
Θα γεννούσα έναν ωραίο
Για τον τσάρο γιο γενναίο».

Να το πει δεν προλαβαίνει
Και στην πόρτα τους προβαίνει
Ο Σαλτάν ο τσάρος – να,
Που τυχαία αποκεί περνά. 
Η κουβέντα όσο γινόταν,
Πλάι στον φράχτη αυτός στεκόταν.
Και ο λόγος ο στερνός,
Του εφάνη ο πιο γλυκός. 
«Χαίρε εσύ, κόρη μου φίνα 
–Λέει– Εσύ γίνε τσαρίνα!
Ήρωα γιο και γιο λεβέντη
Γέννησέ μου ώς τον Σεπτέμβρη.
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Κι εσείς, αδελφές, χαρείτε,
Έξω απ’ το κατώφλι βγείτε.
Θα σας πάρω ευθύς μαζί μου:
Ναι, κι εσάς με τη μνηστή μου.
Μία – μαγείρισσα να γένει,
Και η άλλη – ας υφαίνει».

Βγαίνουν μες στη νύχτα, να τοι,
Και πηγαίνουν στο παλάτι.
Γρήγορα όλα τα τελειώνουν 
Και ευθύς τους στεφανώνουν.
Κι έτσι κάθονται να φάν’,
Η τσαρίνα κι ο Σαλτάν. 

Ύστερα οι καλοί τους φίλοι,
Σ’ ελεφάντινη άσπρη κλίνη
Τούς ξαπλώνουν, το φως σβήνουν
Και μονάχους τούς αφήνουν.
Στην κουζίνα η υφάντρα σκάει,
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Κι η μαγείρισσα λυσσάει:
Πώς ζηλεύει, αχ, η καρδιά τους
Τη νεαρή βασίλισσά τους!
Μα η τσαρίνα δεν αργεί,
Κι απ’ την πρώτη νύχτα αυτή,
Παιδί πιάνει στην κοιλιά.

Να που πόλεμος ξεσπά. 
Την καλή του χαιρετώντας,
Στο καλό του άτι πηδώντας
Ο Σαλτάνος τής θυμίζει
Τον εαυτό της να φροντίζει.
Όσο αυτός για μήνες τόσους
Δίνει μάχες σ’ άλλους τόπους,
Ο Θεός τού δίνει τύχες
Κι αποκτά έναν γιο – δυο πήχες! 
Κι είναι τώρα σαν αετίνα
Μ’ αετόπουλο η τσαρίνα.
Στον πατέρα στέλνει γράμμα
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Μ’ έναν κήρυκα αντάμα. 
Μα η μαγείρισσα κι η υφάντρα
Κι η γιαγιά η Μπαμπαγιάντρα
Θέλουνε να την ξεκάνουν
Και τον κήρυκά της πιάνουν.
Κήρυκα δικό τους στέλνουν
Και μ’ αυτόν να τι αναγγέλλουν:
«Η τσαρίνα ούτε κόρη
Γέννησε, μα ούτ’ αγόρι.
Είν’ ποντίκι, είναι βατράχι;
Κάτι τέτοιο. Ζωή να ’χει!».

Τα μαντάτα ακούει ο τσάρος
Σαν να του μιλάει ο Χάρος,
Τα ’χει απ’ τον θυμό του χάσει –
Λέει, τον δούλο θα κρεμάσει!
Μα στο τέλος μαλακώνει
Και στον κήρυκα δηλώνει:
«Περιμέντε να γυρίσω,
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Νόμιμα ν’ αποφασίσω».

Παίρνει ο κήρυξ το χαρτί,
Να τον, φτάνει στην αυλή. 
Μα η μαγείρισσα κι η υφάντρα
Κι η γιαγιά η Μπαμπαγιάντρα
Διατάζουν να τον φέρουν,
Τον μεθάνε, τον φιλεύουν
Και στον άδειο του ντορβά,
Άλλο γράμμα στέκει πια.
Και ο κήρυξ μεθυσμένος
Έρχεται να πει ο καημένος:
«Διαταγή προς τους βογιάρους:
Κρυφά ρίξτε, λέει ο τσάρος,
Την τσαρίνα και τη γέννα
Στα νερά τα ταραγμένα».
Οι βογιάροι τι να πούνε;
Τον αφέντη τους θρηνούνε,
Την τσαρίνα και τον γιο της. 
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