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Στα χρόνια του μύθου, τότε που τα ζώα και τα πουλιά μιλούσαν 

ανθρώπινα, ζούσε ένας βιολάρης. Έπαιζε τόσο γλυκά το βιολί 

του, που μόλις άγγιζε τις χορδές όλοι άρχιζαν να χορεύουν. Γύ-

ριζε από χωριό σε χωριό κι έπαιζε στους γάμους και στα πανη-

γύρια. Όπου γιορτή και διασκέδαση ήταν πρώτος ο βιολάρης 

με το βιολί του. Με αυτό τον τρόπο, κατάφερνε ο άνθρωπος 

κι έβγαζε το ψωμί της οικογένειάς του. Ήταν αναγκασμέ-

νος όμως να ταξιδεύει συχνά και τις περισσότερες φορές 

με τα πόδια.

Κάποτε τον κάλεσαν να παίξει βιολί στο γάμο 

που θα γινόταν σ’ ένα μακρινό χωριό. Περπά-

τησε ώρες, μα στα μισά του δρόμου είπε να ξα-

ποστάσει. Στην άκρη του μονοπατιού, που 

κατέβαινε μέσα από ένα μεγάλο γκρεμό, 

ήταν μια ψηλή λεύκα. Ο βιολάρης έκα-

τσε στον ίσκιο της και δεν άργησε να 

τον πάρει ο ύπνος. Σαν ξύπνησε άρχι-

σε να παίζει ένα χαρούμενο σκοπό. Ο 

γλυκός ήχος πηγαινοερχότανε από 

τη μια άκρη του γκρεμού στην άλλη 

κι ακουόταν σαν να έπαιζαν δέκα 

βιολιά μαζί.



Τόσο είχε απορροφηθεί ο βιολάρης στη 

μουσική του, που δεν άκουσε δίπλα του τα 

χόρτα να σαλεύουν. Άκουσε το παράξενο 

σφύριγμα. Γυρίζει στο πλάι και τι να δει!

Μια τεράστια κουφή - φίνα, είχε ορθωμένο 

το μισό της κορμί και χόρευε σφυρίζοντας. 

Από το φόβο του ο καημένος ο βιολάρης τα 

έχασε. Κοκκάλωσε στη θέση του και το δοξά-

ρι έμεινε ακίνητο στον αέρα.

Τότε η κουφή του μίλησε με ανθρώπινη φωνή και 

του είπε:

- Βκιολάρη, παίξε το βκιολίν σου τζιαι μεν φο-

άσαι. Παίξε μου να χορέψω, τζι εγιώ εννά σε 

πκιερώσω αδρά!

(Βιολάρη, παίξε το βκιολί σου και μην φοβάσαι. Παίξε 
μου να χορέψω κι εγώ θά σε πληρώσω αδρά!)

Ο φτωχός άνθρωπος, όταν βρήκε ξανά την ψυχραι-

μία του άρχισε να παίζει βιολί. Στην αρχή έπαιζε 

δειλά, τόσο δειλά, που έτρεμαν και 

τα δυο του χέρια. Σαν είδε όμως 

το μεράκι της φίνας για χορό, 

ξεθάρρεψε κι άρχισε να παίζει 

με τέχνη και μαεστρία!

Ο γκρεμός αντιλάλησε 

από τη γλυκιά μου-



σική κι η φίνα χόρεψε με την καρδιά της. Αφού κουράστηκε πια να 

κουνιέται, να κουλουριάζεται, να τεντώνεται και να σφυρά, μπή-

κε στην τρύπα της κοντά στη λεύκα και γύρισε κρατώντας τρεις 

λίρες χρυσές. Τις άφησε στα πόδια του βιολάρη και του είπε:

- Εδιασκέδασα πολλά σήμμερα. Νάρκεσαι μέσα, μέσα, να μου 

παίζεις βκιολίν τζι εγιώ εν να σε πκιερώννω.

(Διασκέδασα πολύ σήμερα. Να έρχεσαι κάποτε , κάποτε να μου παί-
ζεις βκιολί κι εγώ θα σε πληρώνω.)

Χαρούμενος ο βιολάρης, έκρυψε στον κόρφο του τις λίρες και συ-

νέχισε το δρόμο του. 

Από τότε, όταν χρειαζόταν λεφτά ο βιολάρης πήγαινε στην κουφή. 

Της έπαιζε βιολί να χορέψει κι αυτή του έδινε τρεις λίρες χρυσές.

Πέρασε κάμποσος καιρός κι ο βιολάρης με τη γυναίκα του και το 

γιο του ζούσαν ευτυχισμένοι. Σ’ ένα από τα ταξίδια του ο βιολάρης 

αρρώστησε κι αναγκάστηκε να μείνει μακριά στα ξένα κάμποσο 

καιρό. Η γυναίκα του κι ο γιος του δεν είχανε τίποτα να φάνε.

Τότε η γυναίκα συμβούλεψε το γιο της, να πάει να παίξει βιολί της 

κουφής, για να του δώσει λεφτά.

Πήγε ο νέος, όπως του παράγγειλε η μάνα του. Έκατσε κάτω από 

τη λεύκα κι άρχισε χαρούμενο σκοπό.

Σε λίγο νάσου την κουφή!



- Παίξε να χορέψω, είπε στο παλικάρι κι άρχισε να χορεύει και να 

σφυρίζει.

Ο νέος τότε μονολόγησε:

- Αντί να πηαίννω τζιαι να ‘ρκουμαι να παίζω βκιολίν της κουφής, 

θα την ισκοτώσω τζιαι να πιάσω ούλλες τες λίρες μονομιάς.

(Αντί να πηγαίνω και να έρχομαι να παίζω βιολί της κουφής, θα την 
σκοτώσω και θα πάρω όλες τες λίρες μεμιάς.)

Εκεί λοιπόν που μερακλωμένη η κουφή χόρευε, της δίνει μια με το 

δοξάρι του! Αντί να την πετύχει στο κεφάλι της, όπως λογάριαζε, 

την πέτυχε στην ουρά. Ήταν τόσο δυνατό το κτύπη-

μα που κόπηκε η ουρά της φίνας!



Οργισμένη τότε η φίνα, έδωσε μια δαγκωματιά στο παιδί και το 

δηλητήριό της μπήκε στο αίμα του. Σε λίγα λεπτά το παλικάρι ξε-

ψύχησε. Άδικα η μάνα του το περίμενε να γυρίσει.

Σε λίγες μέρες ο βιολάρης, που στο μεταξύ έγινε καλά, γύριζε στο 

χωριό του.

Πέρασε από τη λεύκα να χαιρετήσει τη φίλη του τη φίνα!

Είδε κάτω από τη λεύκα το βιολί και δίπλα 

ένα σωρό κόκκαλα. Πήρε το βιολί κι 

άρχισε να παίζει.

Νάσου και τη φίνα κοντονούρα που 

βγήκε από τη φωλιά της!

Δε χόρεψε όμως, ούτε σφύριζε. Το βλέμ-

μα της ήταν σκοτεινό.



- Γειά σου βκιολάρη, του είπε. Θωρείς τζείνα τα κόκκαλα; Εν 

του αχάριστου του γιού σου. Έθελεν ν’ αρκοντύνει, χωρίς να πο-

σταθεί. Έθελεν να με σκοτώσει, αλλά έκοψεν μόνον τον νούρον 

μου. Ν’ αποχωριστούμεν σαν φίλοι, γιατί ώσπου θωρείς τα κόκ-

καλα του παιδκιού σου τζι εγιώ τον νούρον μου, ή εσού εννά με 

σκοτώσεις, ή εγιώ θα σε δακκάσω τζιαι θα πεθάνεις.

(Γειά σου βιολάρη, του είπε. Βλέπεις Εκείνα τα κόκαλα; Είναι του 
αχάριστου γιού σου. Ήθελε να πλουσιέψει, χωρίς να κουραστεί. Ήθε-
λε να με σκοτώσει, αλλά έκοψε μόνο την ουρά μου. Ν’ αποχωριστούμε 
σαν φίλοι, γιατί ώσπου βλέπεις τα κόκαλα του παιδιού σου κι εγώ 
την ουρά μου, ή εσύ θά με σκοτώσεις, ή εγώ θα σε δαγκώσω.) 

Έτσι χωρίστηκαν για πάντα. Η Φίνα η κουφή, έμεινε για πάντα 

κοντονούρα και δεν φίλεψε ποτέ ξανά με άνθρωπο!


