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Ο κύριος Τζόουνς, ο ιδιοκτήτης της Φάρμας Μάνορ, 
είχε κλειδώσει τους ορνιθώνες για τη νύχτα, αλλά 

ήταν πολύ μεθυσμένος για να θυμηθεί να κλείσει τα πορ-
τάκια. Με τον φωτεινό κύκλο από το φανάρι του να πη-
γαίνει πέρα δώθε, διέσχισε τρεκλίζοντας την αυλή· φτάνο-
ντας στην πίσω πόρτα της αγροικίας, έβγαλε κλοτσώντας 
τις μπότες του, έβαλε να πιει ένα τελευταίο ποτήρι μπίρα 
από το βαρέλι που είχε στο κελάρι και έπειτα ανέβηκε στο 
κρεβάτι, όπου ήδη ροχάλιζε η κυρία Τζόουνς. 

Αμέσως μόλις έσβησε το φως της κρεβατοκάμαρας, σε 
όλα τα κτίσματα της φάρμας ξέσπασε μεγάλη κινητικότη-
τα και αναταραχή. Όλη μέρα κυκλοφορούσε η φήμη ότι 
ο γερο-Ταγματάρχης, ο βραβευμένος κάπρος της ράτσας 
Μιντλ Γουάιτ, είχε δει το προηγούμενο βράδυ ένα παρά-
ξενο όνειρο και ήθελε να το μοιραστεί με τα υπόλοιπα ζώα. 
Είχαν συμφωνήσει ότι, αμέσως μόλις ο κύριος Τζόουνς 
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τούς άδειαζε με ασφάλεια τη γωνιά, θα συγκεντρώνονταν 
στον μεγάλο αχυρώνα. Όλα τα ζώα της φάρμας είχαν σε 
τέτοια υπόληψη τον γερο-Ταγματάρχη (τον έλεγαν έτσι, 
γιατί με αυτό το όνομα είχε διαγωνιστεί στα καλλιστεία 
ζώων του Γουίλινγκντον), που ήταν πρόθυμα να χάσουν 
μιας ώρας ύπνο για να ακούσουν τι είχε να τους πει. 

Στη μια άκρη του μεγάλου αχυρώνα, πάνω σε κάτι 
που έμοιαζε με υπερυψωμένη εξέδρα, ο Ταγματάρχης 
είχε ήδη βολευτεί στο αχυρένιο στρώμα του, κάτω από ένα 
φανάρι που κρεμόταν από ένα δοκάρι της στέγης. Ήταν 
δώδεκα χρόνων και τελευταία είχε αρχίσει να χοντραίνει, 
αλλά παρέμενε ένας αρχοντικός κάπρος, με παρουσιαστικό 
που απέπνεε σοφία και καλοσύνη, παρόλο που δεν του 
είχαν κόψει ποτέ τους χαυλιόδοντες. Δεν πέρασε πολλή 
ώρα και τα υπόλοιπα ζώα άρχισαν να καταφθάνουν και 
να βολεύο νται στον αχυρώνα, το καθένα με τον τρόπο του. 
Πρώτα έφτασαν τα τρία σκυλιά, η Μπλούμπελ, η Τζέσι 
και ο Πίντσερ, και στη συνέχεια τα γουρούνια, που κάθι-
σαν στο άχυρο ακριβώς μπροστά από την εξέδρα. Οι κό-
τες κούρνιασαν στα πρεβάζια, τα περιστέρια φτερούγισαν 
ψηλά στα πάτερα, τα πρόβατα και οι αγελάδες ξάπλωσαν 
πίσω από τα γουρούνια και άρχισαν να αναχαράζουν. Τα 
δύο άλογα που έσερναν το κάρο της φάρμας, ο Μπόξερ και 
η Κλόβερ, έφτασαν μαζί, βαδίζοντας πολύ αργά και προσε-
κτικά, μήπως πατήσουν με τις μεγάλες τριχωτές οπλές τους 
κάποιο μικρό ζώο που κρυβόταν μέσα στο άχυρο. Η Κλό-
βερ ήταν μια εύσωμη φοράδα με ισχυρό μητρικό ένστικτο, 
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που πλησίαζε τη μέση ηλικία δίχως να έχει ξαναβρεί το 
σουλούπι της μετά το τέταρτο πουλάρι που είχε φέρει στον 
κόσμο. Ο Μπόξερ ήταν ένα πελώριο ζωντανό με ύψος κο-
ντά στα δύο μέτρα και δύναμη δυο αλόγων μαζί. Είχε στο 
μουσούδι του μια άσπρη λωρίδα, που του έδινε ένα λιγάκι 
κουτό παρουσιαστικό· η αλήθεια ήταν πως δεν τον έλεγες 
και διάνοια, αλλά όλοι τον σέβονταν για τον σταθερό του 
χαρακτήρα του και τις τρομερές δυνάμεις του στη δουλειά. 
Μετά τα άλογα, κατέφθασαν η Μιούριελ, η λευκή κατσίκα, 
και ο Μπέντζαμιν, ο γάιδαρος. Ο Μπέντζαμιν ήταν το πιο 
ηλικιωμένο ζώο στη φάρμα, και το πιο δύσθυμο. Μιλού-
σε σπάνια και συνήθως μόνο για να κάνει κάποιο κυνικό 
σχόλιο· για παράδειγμα, έλεγε ότι ο Θεός τού είχε δώσει 
ουρά για να διώχνει τις μύγες, αλλά σύντομα δεν θα είχε 
ούτε ουρά ούτε μύγες. Ήταν το μοναδικό ανάμεσα στα ζώα 
της φάρμας που δεν γελούσε ποτέ. Αν τον ρωτούσες γιατί, 
έλεγε πως δεν έβλεπε κάτι που θα τον έκανε να γελάσει. 
Ωστόσο, χωρίς να το παραδέχεται ανοιχτά, ήταν αφοσιω-
μένος στον Μπόξερ· οι δυο τους συνήθως περνούσαν μαζί 
τις Κυριακές στη μικρή μάντρα πέρα από τον οπωρώνα· 
έβοσκαν ο ένας πλάι στον άλλον χωρίς να λένε κουβέντα. 

Τα δύο άλογα είχαν μόλις ξαπλώσει όταν μια γενιά 
από παπάκια που είχαν χάσει τη μητέρα τους μπήκαν στον 
αχυρώνα το ένα πίσω απ’ το άλλο, τιτιβίζοντας αδύναμα 
και πηγαίνοντας πέρα δώθε, για να βρουν κάποιο μέρος 
όπου θα μπορούσαν να βολευτούν χωρίς να κινδυνεύουν 
να τα πατήσει κάποιος. Η Κλόβερ σχημάτισε ένα προ-
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στατευτικό τείχος γύρω τους με το μεγάλο μπροστινό της 
πόδι· τα παπάκια λούφαξαν εκεί μέσα και αμέσως τα πήρε 
ο ύπνος. Την τελευταία στιγμή, η Μόλι, η χαζούλα, όμορ-
φη φοράδα που έσερνε το μόνιππο του κυρίου Τζόουνς, 
μπήκε στον αχυρώνα σεινάμενη κουνάμενη και μασώντας 
έναν κύβο ζάχαρη. Βρήκε μια θέση μπροστά μπροστά και 
βάλθηκε να τινάζει τη λευκή της χαίτη, ελπίζοντας να τρα-
βήξει την προσοχή στις κόκκινες κορδέλες που τη στόλι-
ζαν. Τελευταία απ’ όλα τα ζώα της φάρμας εμφανίστηκε 
η γάτα, που κοίταξε γύρω της αναζητώντας, ως συνήθως, 
το πιο ζεστό μέρος, και τελικά στριμώχτηκε ανάμεσα στον 
Μπόξερ και την Κλόβερ· εκεί βάλθηκε να χουρχουρίζει 
ευχαριστημένη όση ώρα κράτησε ο λόγος του Ταγματάρ-
χη, δίχως να ακούει ούτε λέξη απ’ όσα έλεγε. 

Όλα τα ζώα ήταν τώρα εκεί, εκτός από τον Μωυσή, τον 
εξημερωμένο κόρακα, που κοιμόταν σε μια κούρνια δίπλα 
στην πίσω πόρτα του αχυρώνα. Όταν ο Ταγματάρχης είδε 
ότι είχαν όλοι βολευτεί στις θέσεις τους και περίμεναν με 
προσοχή να τον ακούσουν, ξερόβηξε, για να καθαρίσει τον 
λαιμό του, και ξεκίνησε: 

«Σύντροφοι, έχετε μάθει ήδη για το παράξενο όνειρο 
που είδα χθες βράδυ. Θα επιστρέψω αργότερα σε αυτό. 
Όμως πρώτα έχω να πω κάτι άλλο. Σύντροφοι, πιστεύω 
ότι δεν θα είμαι μαζί σας για πολλούς μήνες ακόμη και 
θεω ρώ ότι είναι καθήκον μου, προτού πεθάνω, να σας 
κληροδοτήσω τη σοφία που έχω αποκτήσει. Έζησα μεγά-
λη και γεμάτη ζωή, είχα στη διάθεσή μου πολλή ώρα για 
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σκέψη ξαπλωμένος μόνος στο παχνί μου και νομίζω πως 
μπορώ να πω ότι καταλαβαίνω την ουσία της ζωής πάνω 
στη γη καλύτερα από κάθε άλλο ζώο που είναι σήμερα εν 
ζωή. Και γι’ αυτό θέλω να σας μιλήσω. 

»Λοιπόν, σύντροφοι, ποια είναι η ουσία της δικής μας 
ζωής; Ας το παραδεχθούμε: οι ζωές μας είναι δυστυχισμέ-
νες, κοπιαστικές και σύντομες. Γεννιόμαστε, μας δίνουν 
μόνο όση τροφή χρειάζεται για να κρατάει την ανάσα στα 
κορμιά μας, και όσα από μας είναι ικανά να δουλεύουν 
υποχρεώνονται να το κάνουν μέχρι την τελευταία ικμά-
δα τους· και, τη στιγμή που παύουμε να είμαστε χρήσιμοι, 
μας σφάζουν με τρόπο στυγερό. Κανένα ζώο στην Αγγλία 
δεν γνωρίζει τι θα πει ευτυχία ή σχόλη μόλις κλείσει τον 
πρώτο χρόνο της ζωής του. Κανένα ζώο στην Αγγλία δεν 
είναι ελεύθερο. Ο βίος ενός ζώου είναι σκέτη δυστυχία και 
σκλαβιά: αυτή είναι η καθαρή αλήθεια. 

»Άραγε αυτό είναι απλώς νόμος της φύσης; Μήπως 
συμβαίνει επειδή τούτη εδώ η γη μας είναι τόσο φτωχή, 
που δεν μπορεί να εξασφαλίσει μια αξιοπρεπή ζωή σε 
όσους την κατοικούν; Όχι, σύντροφοι, χίλιες φορές όχι! Το 
έδαφος της Αγγλίας είναι γόνιμο, το κλίμα της καλό, μπο-
ρεί να εξασφαλίσει άφθονη τροφή σε πολύ περισσότερα 
ζώα απ’ όσα την κατοικούν σήμερα. Ένα και μόνο κτήμα, 
το δικό μας, θα μπορούσε να θρέψει δώδεκα άλογα, είκοσι 
αγελάδες, εκατοντάδες πρόβατα – και όλα να ζουν με τόση 
άνεση και αξιοπρέπεια που τώρα ούτε να φανταστούμε 
δεν είμαστε σε θέση. Τότε γιατί συνεχίζουμε να ζούμε σε 
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τόσο άθλιες συνθήκες; Επειδή οι άνθρωποι μας κλέβουν 
όλους σχεδόν τους καρπούς των κόπων μας. Εδώ, σύντρο-
φοι, βρίσκεται η απάντηση σε όλα μας τα προβλήματα. 
Συνοψίζεται σε μία μόνο λέξη – άνθρωπος. Ο άνθρωπος 
είναι ο μοναδικός αληθινός εχθρός μας. Αν ο άνθρωπος 
φύγει από τη μέση, ο βασικός λόγος για την πείνα μας και 
την υπερβολική εργασία μας παύει να υπάρχει. 

»Ο άνθρωπος είναι το μοναδικό πλάσμα που κατα-
ναλώνει δίχως να παράγει. Δεν δίνει γάλα, δεν γεννάει 
αυγά, δεν έχει δύναμη για να σύρει το αλέτρι, δεν μπορεί 
να τρέξει αρκετά γρήγορα ώστε να πιάνει αγριοκούνελα. 
Ωστόσο, είναι ο κυρίαρχος όλων των ζώων. Τα βάζει να 
δουλεύουν, τους επιστρέφει μόνο την ελάχιστη τροφή που 
χρειάζονται για να μην πεθάνουν της πείνας και όλα τα 
υπόλοιπα τα κρατάει για τον εαυτό του. Ο μόχθος μας ορ-
γώνει τη γη, η κοπριά μας τη λιπαίνει, παρ’ όλα αυτά, η 
μόνη περιουσία που έχει ο καθένας μας είναι το γυμνό του 
δέρμα. Εσείς οι αγελάδες που βλέπω μπροστά μου, πείτε 
μου: πόσες χιλιάδες γαλόνια γάλα δώσατε την περασμένη 
χρονιά; Και τι απέγινε αυτό το γάλα που θα έπρεπε να 
θρέφει τα μοσχάρια σας για να μεγαλώνουν γερά; Κατέ-
ληξε στα στομάχια των εχθρών μας μέχρι την τελευταία 
σταγόνα. Και εσείς, κότες, πόσα αυγά γεννήσατε τη χρονιά 
που μας πέρασε και πόσα από αυτά τα αυγά εκκολάφθη-
καν και γίνηκαν πουλάδες; Τα υπόλοιπα κατέληξαν όλα 
στο παζάρι, για να γεμίσουν με χρήμα τις τσέπες του Τζό-
ουνς και των ανθρώπων του. Και εσύ, Κλόβερ, πες μου: 
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πού είναι τα τέσσερα πουλάρια που γέννησες, αυτά που 
θα ’πρεπε να είναι η χαρά και η απαντοχή των γηρατειών 
σου; Πουλήθηκαν όλα μόλις έκλεισαν τον πρώτο χρόνο 
– δεν θα ξαναδείς κανένα τους, ποτέ σου. Σε αντάλλαγμα 
για τις τέσσερις γέννες σου και για όλη τη δουλειά σου στα 
χωράφια, τι άλλο πήρες πέρα από τις λειψές μερίδες τρο-
φής και ένα παχνί; 

»Αλλά ακόμα κι αυτές τις μίζερες ζωές μας δεν τις αφή-
νουν να φτάσουν στη φυσιολογική τους διάρκεια. Δεν πα-
ραπονιέμαι για μένα, γιατί είμαι από τους τυχερούς. Είμαι 
δώδεκα χρόνων κι έφερα στον κόσμο πάνω από τετρακό-
σια παιδιά. Αυτή είναι η φυσιολογική διάρκεια της ζωής 
ενός γουρουνιού. Όμως, στο τέλος, κανένα ζώο δεν γλι-
τώνει απ’ το άκαρδο λεπίδι. Εσείς, μικρά γουρουνόπουλα, 
που κάθεστε μπροστά μου, θα αποχαιρετήσετε τον κόσμο 
σκληρίζοντας πριν κλείσει ένας χρόνος από σήμερα. Το 
ίδιο φρικτό τέλος θα έχουμε όλα – αγελάδες, γουρούνια, 
κότες, πρόβατα, όλα μας. Ακόμα και τα άλογα και τα σκυ-
λιά δεν τα περιμένει καλύτερη μοίρα. Εσένα, Μπόξερ, τη 
μέρα που τα δυνατά σου μούσκουλα θα χάσουν τη ρώμη 
τους, ο Τζόουνς θα σε πουλήσει στον άνθρωπο του σφαγεί-
ου, που θα σου κόψει τον λαιμό και θα βράσει το κρέας σου 
για να το κάνει τροφή για τα κυνηγόσκυλα. Όσο για τα 
σκυλιά, όταν γεράσουν και τους πέσουν τα δόντια, ο Τζό-
ουνς θα τους δέσει ένα τούβλο γύρω από τον λαιμό και θα 
τα πνίξει στον πιο κοντινό νερόλακκο.

»Δεν είναι λοιπόν ξεκάθαρο, σύντροφοι, ότι όλα τα δεινά 
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της ζωής μας πηγάζουν από την τυραννία των ανθρώπων; 
Αν ξεφορτωθούμε τον άνθρωπο, όλοι οι καρποί του μόχθου 
μας θα γίνουν δικοί μας. Σχεδόν μέσα σε μια νύχτα θα μπο-
ρούσαμε να γίνουμε πλούσιοι και ελεύθεροι. Τι πρέπει να 
κάνουμε, λοιπόν; Μα, να δουλέψουμε μέρα νύχτα, με όλες 
τις δυνάμεις του κορμιού και της ψυχής μας, για να ανα-
τρέψουμε το ανθρώπινο είδος! Αυτό είναι το μήνυμά που 
έχω για σας, σύντροφοι: Επανάσταση! Δεν ξέρω πότε θα έρ-
θει αυτή η Επανάσταση· μπορεί σε μία βδομάδα, μπορεί σε 
εκατό χρόνια, αλλά ξέρω, όπως ξέρω ότι βλέπω τούτα εδώ 
τα άχυρα κάτω από τα πόδια μου, ότι αργά ή γρήγορα θα 
αποδοθεί δικαιοσύνη. Μη χάνετε από το βλέμμα σας αυτή 
τη μέρα, σύντροφοι, στη λίγη ζωή που σας απομένει. Και 
πάνω απ’ όλα, περάστε αυτό το μήνυμά μου στις μελλοντικές 
γενιές που θα έρθουν μετά από σας, ώστε να συνεχίσουν τον 
αγώνα μέχρι να φτάσει η μέρα της νίκης. 

»Και να θυμάστε, σύντροφοι· στιγμή δεν πρέπει να 
αφήσετε να κλονιστεί η αποφασιστικότητά σας. Κανένα 
επιχείρημα δεν πρέπει να σας κάνει να παραστρατήσε-
τε. Μην ακούτε που σας λένε ότι ο άνθρωπος και τα ζώα 
έχουν κοινό συμφέρον, ότι η ευημερία του ενός είναι και 
ευημερία του άλλου. Όλα αυτά είναι ψέματα. Ο άνθρωπος 
δεν υπηρετεί το συμφέρον κανενός άλλου πλάσματος πέρα 
από του ίδιου του εαυτού του. Και ανάμεσά σε μας τα ζώα, 
ας υπάρξει απόλυτη ενότητα, απόλυτη συντροφικότητα 
στον αγώνα. Όλοι οι άνθρωποι είναι εχθροί μας. Όλα τα 
ζώα είμαστε σύντροφοι».
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Εκείνη τη στιγμή ξέσπασε μεγάλος σαματάς. Όσο μι-
λούσε ο Ταγματάρχης, τέσσερις μεγάλοι αρουραίοι είχαν 
βγει από τις τρύπες τους και κάθονταν στα πίσω πόδια 
ακούγοντάς τον. Τα σκυλιά ξαφνικά τους είχαν δει και οι 
αρουραίοι γλίτωσαν μόνο επειδή πρόλαβαν να τρέξουν 
γρήγορα πίσω στις τρύπες τους. Ο Ταγματάρχης σήκωσε 
το μπροστινό του πόδι για να γίνει ησυχία. 

«Σύντροφοι» είπε «υπάρχει ένα ζήτημα που πρέπει 
να ξεκαθαρίσουμε. Τα αγρίμια, όπως οι αρουραίοι και τα 
αγριοκούνελα, είναι φίλοι μας ή εχθροί μας; Ας το θέσουμε 
σε ψηφοφορία. Απευθύνω στη συνέλευση το εξής ερώτη-
μα: Είναι σύντροφοι οι αρουραίοι;».

Η ψηφοφορία έγινε αμέσως και με συντριπτική πλειο-
ψηφία συμφώνησαν ότι οι αρουραίοι ήταν σύντροφοι. 
Υπήρξαν μόνο τέσσερις διαφωνούντες, τα τρία σκυλιά και 
η γάτα, που αργότερα ανακάλυψαν ότι είχε ψηφίσει υπέρ 
και των δύο απόψεων. Ο Ταγματάρχης συνέχισε:

«Δεν έχω πολλά να πω ακόμα. Απλώς επαναλαμβάνω: 
πάντα να θυμάστε το καθήκον της εχθρότητάς σας απένα-
ντι στον άνθρωπο και τα όσα κάνει. Ό,τι περπατάει στα δύο 
πόδια είναι εχθρός. Ό,τι περπατάει στα τέσσερα, ή έχει φτε-
ρά, είναι φίλος. Και, επίσης, μην ξεχνάτε ποτέ ότι στη μάχη 
μας απέναντι στον άνθρωπο δεν πρέπει ποτέ να του μοιά-
σουμε. Ακόμα και όταν τον έχετε νικήσει, δεν πρέπει να 
υιοθετήσετε τα βίτσια του. Κανένα ζώο δεν πρέπει ποτέ να 
ζήσει σε σπίτι, να κοιμηθεί σε κρεβάτι, να φορέσει ρούχα, 
να πιει αλκοόλ ή να καπνίσει ταμπάκο· κανένα ζώο δεν 



H ΦΑΡΜΑ ΤΩΝ ΖΩΩΝ 11

πρέπει να αγγίξει χρήματα ή να ασχοληθεί με το εμπόριο. 
Όλες οι συνήθειες του ανθρώπου είναι αισχρές. Και, πάνω 
απ’ όλα, κανένα ζώο δεν πρέπει ποτέ να φερθεί τυραννικά 
στο ίδιο του το είδος. Αδύναμα ή δυνατά, έξυπνα ή αρ-
γόστροφα, όλα τα ζώα είμαστε αδέρφια. Κανένα ζώο δεν 
πρέπει να σκοτώσει ποτέ άλλο ζώο. Όλα τα ζώα είναι ίσα. 

»Και τώρα, σύντροφοι, θα σας μιλήσω για το όνειρο 
που είδα χθες τη νύχτα. Δεν είναι εύκολο να σας το περι-
γράψω. Ονειρεύτηκα πώς θα είναι η γη όταν ο άνθρωπος 
θα έχει χαθεί από προσώπου της. Όμως αυτό μου θύμισε 
κάτι που είχα ξεχάσει από καιρό. Πριν από πολλά χρόνια, 
όταν ήμουν μικρό γουρουνάκι, η μητέρα μου και οι άλλες 
γουρούνες τραγουδούσαν ένα παλιό τραγούδι απ’ το οποίο 
ήξεραν μόνο τον σκοπό και τις τρεις πρώτες λέξεις. Εγώ 
γνώριζα αυτόν τον σκοπό όταν ήμουν μωρό, αλλά τον είχα 
ξεχάσει εδώ και πολύ καιρό. Παρ’ όλα αυτά, χθες τη νύχτα 
τον θυμήθηκα στο όνειρό μου. Και, επιπλέον, θυμήθηκα 
και τα λόγια του τραγουδιού, λόγια που είμαι σίγουρος ότι 
τα ζώα τραγουδούσαν πριν από πολύ καιρό και έχουν ξε-
χαστεί εδώ και πολλές γενιές. Τώρα θα σας τραγουδήσω 
αυτό το τραγούδι, σύντροφοι. Είμαι γέρος και η φωνή μου 
είναι βραχνή, αλλά όταν θα σας το έχω μάθει, θα μπορείτε 
να το τραγουδάτε καλύτερα οι ίδιοι. Ονομάζεται “Ζώα της 
Αγγλίας”».
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Ο γερο-Ταγματάρχης ξερόβηξε και άρχισε να τραγου-
δάει. Όπως είχε πει, η φωνή του ήταν βραχνή, αλλά τρα-
γουδούσε αρκετά καλά, και ο σκοπός ήταν ξεσηκωτικός, 
κάτι ανάμεσα στο «Κλεμεντάιν» και το «Λα Κουκαράτσα». 
Οι στίχοι έλεγαν: 

Ζώα της Αγγλίας, της Ιρλανδίας ζώα
Ζώα κάθε χώρας και καιρού
Δώστε προσοχή στα χαρωπά μαντάτα 
Για τους χρυσούς καιρούς που θα ’ρθουν παντού.

Αργά ή γρήγορα η μέρα θα φτάσει 
Που ο τύραννος άνθρωπος θα γκρεμιστεί
Και τα καρπερά της Αγγλίας λιβάδια 
Κάθε ζώο θα μπορεί να χαρεί.

Οι σιδερένιοι κρίκοι απ’ τα ρουθούνια μας θα φύγουν 
Και τα χάμουρα από την πλάτη μας για πάντα θα βγουν
Χαλινάρια και σπιρούνια θα σκουριάζουν αιώνια
Τα σκληρά μαστίγια πια δεν θα ηχούν.

Πλούτη πιότερα απ’ όσα βάζει ο νους μας 
Σιτάρι και βρόμη, κριθάρι, σανό 
Τριφύλλι, φασόλια, γογγύλια, χορτάρι
Για μας κάποια μέρα θα είναι εδώ.

Μπροστά μας θα λάμπουν οι αγροί της Αγγλίας 


