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«Ἐρωτικὸν Ἐνύπνιον» 

στ. 1-50 
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Φίλε, τὸ σπλάχνος τὸ πολὺ τὸ ἔχομε μὲ βιάζει 

νὰ γράψω πρὸς ἐσὲν γραφὴ πονετικὴ νὰ μοιάζη. 

Λοιπὸν ὁ πόνος τῆς καρδιᾶς καὶ τοῦ κορμιοῦ ἡ θλίψη 

καὶ τῶν χεριῶν ὁ τρομασμός, ποὺ δὲ μπορεῖ νὰ λείψη, 

οὐδὲ μ’ ἀφήνασιν ποτὲ νὰ πιάσω τὸ κοντύλι, 
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οὐδὲ ἡ πρίκα μ’ ἄφηνε λόγος νὰ βγῆ ἐκ τὰ χείλη. 

Τώρα λοιπὸν ἀνάσανα κι ἐπῆρα λίγο ἀέρα 

ἀπὸ τὰ τόσα βάσανα τὰ ἔχω νύκτα μέρα. 

Καὶ θέλω γράψει πρὸς ἐσὲν καὶ ὄνειρον ὁποὺ εἶδα 

καὶ στέργω νά ’ναι γιὰ καλό, τῆς τύχης μου μερίδα. 
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Ἔχοντα πάντα εἰς λογισμὸν μίαν ἀπ’ ἄλλη χώρα 

θωρῶ την κι ἦρθε εἰς ὕπνου μου πρὸς τῆς αὐγῆς τὴν ὥρα.

Ἔσυρνε καὶ γιὰ συντροφιὰ ἕνα παιδὶ μικρούλι, 

φορεῖ φτερὰ χρυσόλαμπρα, ἦτον πολλὰ ’μορφούλι 

καὶ εἶχε ὀμπρὸς στὰ μάτια του μιὰ μεταξένια σκέπη. 
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Εἰσμιὸ θωρῶ καὶ βγάνει τη καὶ στέκει καὶ μὲ βλέπει. 

Βαστᾶ ταρκασοδόξαρο, σαΐτες πλουμισμένες, 

ὡς ἔδειξαν μ’ ἐφάνησαν νὰ ἦσαν αἱματωμένες, 

ὅλες ἐξ αἵματος καρδιᾶς μ’ ἐφάνησαν ὅτ’ ἦσαν. 

Καὶ μὲ σπουδὴ στὴν κλίνη μου οἱ δυό τους ἐκαθίσαν. 

Γρικῶ τὸ σπλαχνικὸ παιδί, λέγει: «Κυρά, κοιμᾶται 

αὐτὸς ὁπού ’τον ἀφορμὴ κι ἐσένα δὲ θυμᾶται. 

Ὅρισε τί ἔν’ τὸ ρέγεσαι. Τὸν πῆρα ἐξουσιά μου 

αὐτὸν ποὺ μέλλει ν’ ἀγρυπνᾶ πλιὰ παρὰ σέν, κυρά μου». 
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25 Κι ἐκείνη λέγει: «Γέμισε τοῦ Πόθου τὸ δοξάρι 
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κι ἔβγαλε μιὰ φαρμακερὴ σαγίτα μὲ ξιφάρι». 

Σύντομα βλέπω τὸ παιδὶ καὶ τὸ δοξάρι πιάνει 

καὶ μιὰ σαγίτα δίστομη ἐκ τὸ ταρκάσι ἐβγάνει. 

Λέγει πρὸς τὴν πολύπονη: «Ποῦ θέλεις νὰ τὸν δώσω; 

Νὰ τόνε δώσω στὴν καρδιὰ καὶ νὰ τὸν θανατώσω»; 
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Τότες, μοῦ φάνη, λέγει του: «Βάρ’ του εἰς ἄλλον τόπο 

νὰ τυραννᾶται σότα ζῆ μὲ πόνον καὶ μὲ κόπο». 

Κι ἐγὼ τὸ ἰδεῖν ἐτρόμαξα κι ἐδάκρυωσεν τὸ φῶς μου 

θωρώντας τόσο φοβερὸν ὄνειρο τὸ εἶχα ὀμπρός μου. 

Μ’ ἐφάνηκεν ’τι ἐξύπνησα καὶ ἀνάβλεψεν τὸ φῶς μου 
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καὶ ὁ Ἔρωτας ἐστέκετον μὲ τὸ δοξάρι ὀμπρός μου. 

Καὶ ἁπλώνω, πιάνω σύντομα ἐκείνη πού ’χα γνώρα 

καὶ χαιρετῶ: «Καλῶς ἠλθεν ἡ ξένη ἀπ’ ἄλλη χώρα, 

χίλια καλῶς ἀπέσωσε τὴν εἶχα πεθυμία. 

Πέ με, κυρά, τίς ἔναι αὐτὸς πὄχεις γιὰ συντροφία 

45

μὲ τὰ χρυσόλαμπρα φτερά, μὲ τ’ ὄμορφο δοξάρι»; 

Λέγει με: «Αὐτὸς ἔν’ ὁ Ἔρωτας ὁπὄχει τόση χάρη. 

Αὐτὸς μᾶς ἔσμιξε τὰ δυὸ μὲ τὸ γλυκύ του βλέμμα 

καὶ μὲ τὸ τόξο ποὺ ρωτᾶς μᾶς ἔσφαξεν τὸ πνέμα». 

Κι ἐγὼ τ’ ἀκούσει ἐστέναξα κι ἐδάκρυσεν τὸ φῶς μου 
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ἐβλέποντας τὸν Ἔρωτα μὲ τὸ δοξάρι ὀμπρός μου. 

Δένω γοργὸ τὰς χεῖρας μου, τρέχω καὶ προσκυνῶ τον, 

τρέμοντας καὶ δειλιάζοντας ὅλος παρακαλῶ τον 

γιὰ νὰ μοῦ δώση χάριτα, θάρρος γιὰ νὰ κερδέσω 

τὸ πεθυμᾶ ἡ καρδίτσα μου καὶ ἡ ψυχή μου ἀπέσω. 
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