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 Εἰς τὴν ἔνδοξον Μετάβασιν τῆς Ὑπεραγίας 

ΘΕΟΤΟΚΟΥ 

Παίγνιον ποιητικόν, καμωμένον κατὰ μίμησιν 

τοῦ σοφοῦ Ἀνακρέοντος 
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[5] 

 

Ὅταν ἡ αὐγὴ ἀρχίζει 

τὸν κόσμον νὰ φωτίζει, 

ἐβγῆκ’ ἀπὸ τὴν χώραν 

εὐθὺς τὴν πρώτην ὥραν. 

Τότε περιπατώντας 

  

  

  

  

[10] 

κι ἐδῶ κι ἐκεῖ θωρώντας 

τῆς γῆς τὲς εὐπρεπεῖες 

κι ὅλες τὲς εὐμορφίες, 

ἔφθασα σὲ λιβάδι, 

ποὺ ἦτον χωρὶς ψεγάδι. 

  

  

  

  

[15] 

Ἐκεῖ ’γὼ κοπιασμένος, 

περίσσια φλογισμένος, 

στὸν ἴσκιον στὴν δροσάδα 

πάνω σὲ πρασινάδα, 

ἐκάθισα λιγάκι 

  

  

  

  

[20] 

κοντὰ σὲ κρύο νεράκι. 

Μόνον ἀκούω ἀξάφνω 

εἰς τὸν ἀέρ’ ἀπάνω 

κρότους καὶ συμφωνίες 

καὶ τέτοιες μελωδίες, 

  

  

  

ποῦ ἀντιλάλειε ἡ φύσις 

μὲ τέρψιν κι ὅλ’ ἡ κτίσις. 

Εὐθὺς τὸν νοῦν μ’ ὑψώνω, 
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[25] 

τὰ μάτια μου σηκώνω 

καὶ βλέπω λαμπρυσμένην 

  

  

  

  

[30] 

ἀπάνω θρονισμένην 

μιὰν Κόρην εἰσὲ ἅρμα, 

ποὺ ἦτον τερπνὸν θαῦμα. 

Νὰ ἰδεῖ τινὰς τὰ κάλλη 

τὴν δόξαν τὴν μεγάλη, 

  

  

  

  

[35] 

ποὺ εἶχεν ὡς Κυρία 

μ’ ἄπειρην ἐξουσία, 

ἤθελε ἰδεῖ τὸν ἥλιον 

καὶ κύκλον ἄστρων χίλιων 

νὰ τὴν χρυσοστολίζουν 

  

  

  

  

[40] 

καὶ νὰ τὴν ὡραΐζουν· 

τὰ πλήθη τῶν Ἀγγέλων 

ὁμοῦ καὶ Ἀρχαγγέλων 

νὰ τὴν περικυκλοῦσι, 

νὰ τὴν ὑπηρετοῦσι 

  

  

  

  

[45] 

μὲ σέβας καὶ μὲ τρόμον 

ὡς Δέσποιναν στὸν κόσμον. 

Τότε ἕνας εἰς ἐμένα 

πετᾶ μὲ χρυσωμένα 

φτερὰ καὶ μοῦ φωνάζει: 
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[50] 

Τί στέκεις καὶ θαυμάζεις; 

αὐτὴ ποὺ ἀναβαίνει 

τόσον δεδοξασμένη 

στοὺς οὐρανούς, στὰ ἄνω 

γιὰ νὰ χαρεῖ κεῖ πάνω, 

  

  

  

αὐτή ’ναι ἡ ἁγία, 

ἡ Πάναγνος Μαρία. 

Λοιπὸν τί στέκεις; σύρε, 
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[55] 

εἰπὲ τὸ ὅ,τι εἶδες 

γλήγορα εἰς τοὺς ἄλλους 

  

  

  

  

[60] 

μικρούς τε καὶ μεγάλους, 

νὰ μάθουνε καὶ κεῖνοι 

νὰ λάβουν εὐφροσύνην. 

Ἐγὼ δ’ ἀκούων ταῦτα, 

ἐκίνησα τρεχάτα 

  καὶ μ’ ὅλων τερπνὸν θαῦμα 

ἐκήρυξα τὸ πράγμα. 

 

Ἀνδρέας Μυιάρης Ἀθηναῖος 
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