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Ὅταν ἐπῆγε ὁ μαρκέζες Βίλας 

  

Ὅλ’ ἡ ἀρμάδα κίνησε μὲ τὸ μαρκέζε Βίλα, 
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κ’ ἔσερνε μετὰ λόγου του Τεντέσκον Βερτεμίλα, 

στὴ Σούδα γιὰ νὰ πάσινε, κι ἀπεὶς ἐσηκωθῆκα, 

ἀνέμοι ἐφυσήξανε κ’ ἤλεγαν κ’ ἐχαθῆκα. 

Καὶ παρευθὺς ἡ θάλασσα τὴν πρώτη καλοσύνη 

καὶ τὴν πολλὴν ἀνάπαψη σὲ μιὰ μεριὰν ἀφήνει. 

Κι ἂν εἴδετε κιαμιὰ φορὰ στὴ μανισμένη μάχη 
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πὼς φίλοι δὲν γνωρίζουνται, μὰ σφάζετ’ ὅποιος λάχει, 

τέτοιας λογῆς κ’ ἡ θάλασσα εἰς τὴ φορὰν ἐκείνη 

ἤχασε πάσα διάκριση καὶ πάσα καλοσύνη. 

Ἀφέντη δὲν ἐγνώριζεν, οὔτε κανέναν ἄλλο, 

μὰ φούσκωνε μὲ μανισμὸ τόσο πολλὰ μεγάλο, 
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ὁπού ’κανε τὰ κύματα ὡσὰν βουνιά, κι ἀφρίζα, 

κι ὧρες ἐκοκκινίζανε κι ὧρες ἀπομαυρίζα. 

Οἱ οὐρανοὶ ἐθολώθησαν κ’ ἡ θάλασσα βρουχᾶτο 

καὶ τὴν ἀρμάδα ἤθελε νὰ ρίξει ἄνω κάτω. 

Ἄστραφτεν ἡ ἀνατολὴ κ’ ἡ δύσις ἐμουγκᾶτο 
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κ’ ἐδιπλοσφύριζε ὁ βορράς, κι ὁ νότος ἀπονᾶτο. 

Ὅλα τὰ κάλλη τ’ οὐρανοῦ πάραυτας ἐχαθῆκα 

καὶ μὲ μαγνιὰ σοῦ φαίνετο μαύρη κ’ ἐσκεπαστῆκα∙ 

τὰ νέφη τρέχαν σὰν θεριά, μαῦρα, σκοτεινιασμένα, 

κ’ οἱ θάλασσες στὰ κάτεργα πληθαίνοντας ἐμπαῖνα. 

 

 

 

Κ’ ἐκινδυνεύσανε πολλά, κ’ ἐστάθη νὰ πνιγοῦσι, 

στὴ Σούδα δὲν ἐμπόρεσαν ἐτότες γιὰ νὰ μποῦσι. 

Μ’ ἀπείτις ἐγαλήνευσε κι ὁ ἄνεμος μερώνει  
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στὴ Σούδα νὰ γυρίσουνε, ἔριξε πολὺ χιόνι, 

τόσο περίσσο, πού ’φραξε τὲς στράτες καὶ γεμώνου, 

  κ’ εἰς τὴν Κολάτα πάσινε, γιὰ νὰ τοὺς ξεφορτώνου. 

Καὶ βγάνουσινε τὸ λαὸ καὶ τοὺς σολντάδους πᾶσι 

σὲ τέτοιο κρύος καὶ χιονιὰ κ’ ἐστάθη νὰ τοὺς χάσει. 
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