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  Ἤκουσαν τὰ γενόμενα, ἐμάθαν τὰ ρωτοῦσαν 

καὶ μυριοαναστενάξασιν εἰς τὰ φρικτὰ τ’ ἀκοῦσαν. 

Καὶ ἀλλήλως ἐσυντύχασιν, τάχα κουρφὰ ἀπ’ ἐμένα, 

πάλιν νὰ μ’ ἐρωτήσουσιν, ὡς ἤκουσα τὸν ἕνα. 

225 Καὶ ὁ ἄλλος τους ἀρχίνησεν μᾶλλον ν’ ἀνατριχώνη· 

λέγει: «Τὸ μᾶς ἀνήγγειλε, τοῦτο δοικᾶ καὶ σώνει». 

Κ’ ἐκεῖνος πάλιν πρὸς ἐμέ: «Μηδὲ μᾶς τ’ ὀνειδίσης, 

ἂν δευτερορωτήξωμεν· εἰπέ μας το, ἂν ὁρίσης· 

πῶς ὑπομένουν τὸ λοιπὸν οἱ ἄθλιες μας μανάδες 

230 λείποντα οἱ γιοί τους νὰ θωροῦν ὕπαντρες τὲς νυφάδες 

καὶ πῶς θωροῦν τὰ ροῦχα τους δίχως τὴν ἑλικιάν τους 

καὶ πῶς τοὺς οἴκους ἀνοικτοὺς δίχως τὴν φαμελιά τους;» 

«Ἀντάμα, λέγω τους, μ’ ἐσᾶς ἐχάσασιν τὸ φῶς τους· 

οὐδὲν θωροῦν τὰ γίνουνται, οὐδὲ ψηφοῦν τὸ βιός τους. 

235 Ἀναστενάζουν ὠγιὰ σᾶς, γιὰ λόγου σας λυποῦνται, 

τοῦ κόσμου λησμονήσασιν καὶ ἐσᾶς μόνον θυμοῦνται». 

  

Καὶ ἀπείτις τοὺς ἐσύντυχα καὶ αὐτοὶ ἀποκριθῆκαν, 

ἔποικαν σχῆμα σιωπῆς καὶ τὸ ρωτᾶν ἀφῆκαν. 

Καὶ ἀναστενάξαν κ’ εἴπασιν ὁκάτι καταλόγιν, 

240 ἀθιβολὴν πολύθλιβον κ’ ἔμοιαζεν μοιρολόγιν. 

Ἄκουσε τί ἔν τὸ λέγασιν καὶ τί ’ν τὸ τραγουδοῦσαν 

καὶ πῶς, ὅσον τὸ λέγασιν, δακρύων οὐκ ἐφυροῦσαν: 

«Χριστέ, νὰ ράγην τὸ πλακί, νὰ σκόρπισεν τὸ χῶμα, 

νὰ γέρθημαν οἱ ταπεινοὶ ἀπὸ τ’ ἀνήλιον στρῶμα! 

245 Νὰ διάγειρεν ἡ ὄψη μας, νὰ στράφην ἡ ἑλικιά μας, 

νὰ λάλησεν ἡ γλῶσσα μας, ν’ ἀκούσθην ἡ ὁμιλιά μας! 

Στὸν κόσμον νὰ πατήσαμεν, στὴν γῆν νὰ περπατοῦμαν  
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καὶ νὰ καβαλλικεύγαμεν, γεράκια νὰ βαστοῦμαν· 

καὶ πρὶν ἐμᾶς νὰ σώσασιν στοὺς οἴκους τὰ ζαγάρια, 

250 νὰ δόθην λόγος κ’ ἔρχουνται οἱ λείποντες – καθάρια, 

νὰ ’δαμεν τίς νὰ ξέβηκεν εἰς συναπάντησίν μας 

καὶ τίς νὰ μᾶς ἐδέχθηκεν στὴν πόρταν τῆς αὐλῆς μας· 

ἂν κατ’ ἀλήθειαν εὕραμεν ὅρκους, τοὺς μᾶς ἐλέγαν: 

«Μὰ τὸν οὐράνιον βασιλιά, τὸν ποιητὴν καὶ μέγαν, 

255 ἂν ἔπαιρνεν κατάλλαμαν, ἀντίσηκον ὁ Χάρος, 

ψυχὴν, σῶμα γιὰ λόγου σας νὰ δώκαμεν μὲ θάρρος». 

Καὶ ἴτις μὲ λόγια θλιβερά, μὲ πρικαμένον σχῆμα 

καὶ μὲ τ’ ἀναστενάγματα καὶ τῶν δακρύων τὸ χῦμα, 

τὸν βιόν μας ἀφεντέψασιν καὶ ἀλλῶν τὸν ἐχαρίσαν, 

260 καὶ μ’ ἄλλους τρῶν καὶ πίνουσιν κ’ ἐμᾶς ἀλησμονῆσαν. 
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