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155 <Τώρα> πάλιν νὰ σᾶς εἰπῶ διὰ τοὺς κακογραμμένους 
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ὁποὺ ἔκαψεν ἡ μοίρα τους, ὅνταν ἐγεννηθῆκαν, 

καὶ δέρνει τους ἡ ξενιτεία καὶ μυριοτυραννεῖ τους, 

ὡσὰν κι ἐμέναν ἔγραψεν, διὰ νὰ παραδέρνω. 

Τὰ ξένα μὲ μαραίνουσιν νύκτες καὶ τὲς ἡμέρες 

στῆς ξενιτείας τὴν δούλεψιν, πικροφαρμακωμένα˙ 
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πολλὰ δὲ τὰ ἐγέμισεν μέσα ὁ λογισμός μου, 

εἶδα καὶ ἐπαράδειρα καὶ πάντα παραδέρνω. 

Πολλὰ δε κατερώτησα τοὺς ξένους εἰς τὰ ξένα 

νὰ μὲ εἰποῦν, τῆς ξενιτείας, ἔχει καλὴν ἡμέραν; 

Καὶ δὲν εὑρέθηκεν κανείς, τινὰς ἀπὸ τοὺς ξένους, 

 

 

 

 

170

νὰ εἶπεν, νὰ μ’ ἐσύντυχεν καλὸν διὰ τὰ ξένα 

καὶ νὰ ἐπαίνεσεν ποτὲ ἡμέραν ἢ κἂν ὥραν. 

Ὅλοι τους κλαίγουν, λέγουσιν: «Τὰ ξένα μᾶς ἐφάγαν, 

τὰ ξένα μᾶς ἐφάγασιν κι ἐλειῶσεν τὸ κορμί μας, 

τὰ μέλη μας ἐχάλασαν ἐδῶ στὴν ξενιτείαν». 
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Λοιπὸν ὅσοι τ’ ἀκούγετε μηδὲν τὸ ἀπιστῆτε˙ 

τίς ἔπιεν τὴν θάλασσαν λαιμός του κι ἐγλυκάνθη; 

Ἢ ποῖος νὰ ἔφαγεν ποτὲ πέτραν γιὰ νὰ χορτάση, 

καὶ ταῦτα πάντα καὶ νὰ ζῇ, νὰ ἔναι εἰς τὸν κόσμον; 

Ἢ τίς εἶδεν καράβια καὶ ἀρμάδες αὐθεντάδων 
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στὰ ὄρη ν’ ἀρμενίσουσιν κι εἰς τὰ βουνὰ καὶ κάμπους;

Ἂν εὑρεθῆ ἄνθρωπος τινὰς νὰ μὲ τὸ μαρτυρήση, 

ὅτ’ εἶδεν ὀφθαλμοφανῶς ἐκεῖνα τὰ σημεῖα, 

νὰ πῶ κι ἐγώ: «Ἀλήθειαν, ἔχουν καλὸν οἱ ξένοι, 

οἱ ξένοι καὶ οἱ ὀρφανοὶ κι οἱ παραπονεμένοι». 

 

 

Πολλὲς φορὲς ἐκάθισα μὲ τοὺς ξενιτευμένους: 

ἔχουσιν γιόμα θλιβερόν, δεῖπνον ὀνειδισμένον, 
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μὲ πόνους καὶ μὲ δάκρυα πέφτουν, ἀποκοιμοῦνται. 

Ὢ συμφορὰ τὴν ἔχουσιν οἱ ἐλεεινοὶ οἱ ξένοι! 
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