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Η καµπάνα του Πόντου
Ε! ρίζαµ’, ντο να λέγω σας, εµείς όντες εχπάσταµε
α’ ‘σην πατρίδαν να φέβοµε για την Ελλάδαν,
α τόσον και εσιασίρεψαµ’ τιδέν να παίρω κι’ εγροίξα,
την εικόναν είπα ας παίρω και τα’άγια λείψανα
και προστατεύνε µας σα δρόµους και µε τα’ εκείνα έρθαµε
αδά σην Ελλάδαν και ντο εσύραµε,
τα καριπίας, τα εφτωχίας, τα βάσανα!
Ο Θεός µοναχόν εξέρει ατά.

(Τα λόγια µιας χαροκαµένης πόντιας, που έζησε τον ξεριζωµό)
Έναν πουλίν, µαύρο πουλίν, µαύρον άµον την Νύχταν,
ολωνυχτίς τριγύριζεν ολόγερα ‘ς Κάστρεν,
‘ς σον Κάστρεν, ‘ς σα καστρότειχα τη µαυρο-Τραπεζούντας,
που εχ’ τα ρίζας ‘ς σο γιαλόν και την κορφήν ατ’ ‘ς ‘αστρα
π’ είχενδέκα καστρόπορτας κι ούλα χαλκοδεµένα
και απ’ εξ’ ας σα καστρόπορτας ορµία και ποτάµια,
ωτο έδεναν και έλυναν γεφύρια σιδερένια…
Όλεν ο κάστρεν έλαµπεν, άµον ντο λαµπ’ ο Ήλεν,
και το Παλάτιν έλαµπεν, άµον διαµαντ’ ‘ς σον Φέγγον,
τη Βασιλέα το παλάτ’, τοί Κοµνηνών φωλέα,
π’έτον τρανόν και θαµαστόν, κάστρεν απάν’ ‘ς σον Κάστρεν.
Κάποτ’ εγέντονε σεισµός κι η γη όλεν εσείεν,
κ’ έναν ∆εκαπενταύγουστον κ’έναν µαύρον ηµέραν
επάρθαν τα κλειδία ‘θε κι οκάστρεν εκρεµίεν…
‘Πέµναν τα πόρτας ανοιχτά, το Παλάτ’ δίχως θρόνον
και δίχως τοι παλατιανούς και χώρις Βασιλέαν…
…κι ο Κάστρεν ο θεόρατον εγέν’ τον κοιµητήρι.

Χρόνια έρθαν κ’ εδέβανε, καιροί έρθαν και παγ’νε…
…Έναν πουλίν, µάυρον πουλίν, µαύρον άµον την νύχταν,
Ολωνυχτίς τριγύριζεν γύρω ‘ς σα καστροπόδια,
π’ επέµ’ναν ερ’µα κι άκλερα, γοµάτα κωλισάφτρας…
Ολωνυχτίς τριγύριζεν, µε τα φτερά ‘νοιγµένα,
και επεστάθεν την Αυγήν κ’ εκάτσεν ‘ς έναν άκραν
µονάκριβου παρασταρί’, δίχως απανωθύρι,
αποµεινάρ’ τη Παλατί, κιντέας ντ’ εγοµώθεν.
Τερεί απάν, τερεί ασκά, τερεί οπίσ’ και εµπρία,
µακρογουλίζ’, καλοτερεί ‘ς Ανατολήν και ∆ύσην
κι αρχινά να µοιρολογά µ’ ανθρώπινον λαλίαν:

Εσείεν, πλακία άχαρα, µάρµαρα απαρδάλια,
µε µονοκέφαλους Αετούς και Μίτρας Βασιλιάδων,
µ’ εγκόλπια Πατριαρχών και Σταυρά ∆εσποτάδων,
µε τα σπαθία στρατηγών, παντέρας καπετάνιων.
Μάρµαρα ντι σκεπάζετεν ολόεν έναν Έθνος,
αποσκεπάστεν βλαβικά τ’ άγια τα ταφία!
το χώµαν θ’ ευκαιρώνει άτο τα’ αν’αλαφρον αέρας,
ντ’ έβγαιν’ ας σο ανάσυρµαν κι ας σο µαύρον το κλάµαν,
… ν’ έβγαιν’ νε οι αποθαµέν’, οι ζωντανοί ν’ εµπαίν’ νε…

Οι ζωντανοί, π’ εφήκαµε τον τόπον ντ’ εγεννέθαν
και εφορτώθαν τα στενά, τα νεκρικά κασέλας
κ’ εφόρεσαν τα σάβανα κ’ εσέβανε ση στράταν,
‘ς σην στράταν την αγύριστον, ντο πάει κι οπίσ’ ‘κ’ έρ’ ται!
… Ο Ουρανόν ελίβωσεν και παραχαµηλώνει,
αέρας παρεπύκωσεν κ’ εγέν’ τον άµον δείσαν.
Τα ραχία εγοµώθανε, τα κάµπους και τα’ ορµία,
τα ακρογιάλια τα υγρά και τα ξερά τουµπία,
καπνόν ας σο θυµίαµαν, λιβάνι µυρωσίαν,

φροντιστήριο τραπεζούντας

βοήν Κατάρας και βοήν Θεού παρακαλίας.
…Ν’ αϊλί εµέν… εχ’ κ’ έρχουνταν!... Ν’ αϊί εµέν… εφάνθαν!...
Έµπρια πα’ν οι κοδέσπαινες, έµπρια και οι νυφάδες,
µοιρολογούν νοικοκυρές και κλαιγ’νε τα κορτσόπα
και ακλουθούνε οι αγούε’, οι γερ’ και τα παιδόπα.
Σιτ’ κλαίγ’νε, σίτια ανασυρ’νε και σίτια καταρούνταν,
τα ραχία π’ αντιβοούν, τα κάµπους π’ αφουγκρούνταν,
εθαρείς και λαΐσκουνταν, θαρείς και λαταριζ’νε,
εθαρείς και εχπάστανε κ’ εκείνα και σουµών’νε…
Ν’ αϊλί εµέν, να βάϊ εµέν… Τα’ οµµάτια µ’ ντο’ ελέπ’νε!...
Αποθαµέν’ πως πορπατούν κ’ ευτάγ’νε λιτανείαν,
µε τ’ Άγια τα ‘ξαπτέρυγα, µ’ αφ’µενα τα κερία,
µε τα ξυλένια τα σταυρά, ‘ς σα λείµψανα ντ’ εβγάλ’νε…
µακρέα… µαύρα… και τρανά… ψηλά άµον κυπαρέσια;
Τα’ είναι ατείν’ π’ εγόµωσαν τη Ζύγανας την στράταν
κι η στράτα εγέντονε ποτάµ’ ας σα πολλά τα δάκρυα;
Τα’ ελάτια δάκρυα έπιγαν κ’ εγέν’ταν κυπαρέσια
και γονατίζ’ η Ζύγανα ‘ς ση καµονής το βάρος…
Άµον γέρος χιλιόχρονος, το Καν το ασηµένεν
πάει εµπροστά και ακ’λουθούν η Χάκαξα κι η Άτρα,
η Χάρσερα, η Χερίανα, η Άρδασσα, η Χόψα,
µε τα χωρία τα µικρά και τα κεφαλοχώρια,
µε τ’ εγλησίας τα πολλά και µε τα Μοναστήρια.

Ο Αεσέρτς φυτρών’ ανθρώπ’ς και το Γουλάτ’ ισκιάδας,
το µαύρον το Καρακαπάν κι άλλο µαύρον εγεν’τον.
Εµπροδιαβαίνει το Σταυρίν, η Μούζαινα ‘κ’λουθά ‘το
µε το Παρτίν, την Βαρενού και το Λυκάστ’ εντάµαν,
η Μασούρα και τη Ζαντού τα’ Αγεργί’ το χωρίον,
κι ούλια τα κάστρα και τα τοπ’ς ολόγερα ντ’ εκείσαν.
Ο Κασκαµπάς εβούιξεν και το Μετζίτ’ εσείεν
και τ’ Άεν-Παύλου το ραχίν τρανόν µποράν εξέγκεν
εταραχίγαν τα νερά τη Λήµνι’ κ’ εφουσκώθαν
κ’ εξύγαν’ εξ’ κ’ εγόµωσαν µαύρον νερόν τον τόπον…
Απέσ’ ‘ς σηνδείσαν έκλαιεν ο Άεν-Ζαχαρλεας
άµον οφίδι’ σύριγµαν και Κόλασης αέρας
το κλάψιµον, εγόµωσεν ολόγερα τα’ ορµία…
… Εγρέθεν ας σο σύριγµαν η δείσα και εσ’κώθεν…

Θεέ µ’!... Τσ’ είναι π’ εφάνθανε κ’ εσέβανε ‘ς σην στράταν;
Η Κρωµ’, τη χαράς το πουλίν, τη τραγωδί’ η µάνα,
µωρού κασέλαν έχτισεν ας ση λύρας τι ξύλον,
εποίκεν φορτοδέµατα τη κεµεντζές τα κόρδας,
εφορτώθεν η άκλετος, το λείψανον τη ψης ατ’ς…
κ’ ερχίνεσεν το κλάψιµον και την µοιρολογίαν…

Άεν-Παύλον έκλιστεν κα’, ο Ταύρον εγονάτ’σεν,
ο Κασκαµπάς χαµήλωσεν, το Μετζίτ εκουράεν
και τα Καµένα τ’ έρηµα στεκ’νε και αφουκρούνταν…
Αφουκρούνταν και θλίφκουνταν και κλαιγ’νε ουλ’ εντάµαν…

Θε µ’, δείξον µας την δύναµη σ’! Χριστέ µ’, ποίσον το θάµα σ’!
Ποίσον µε πέτρινον κρεµόν, άµον τα’ Αλογαστάρια.
Ποίσον µε πράσινον λειβάδ’ άµον τα Λειβαδία,
Ποίσον µε ασάλευτον ραχίν, άµον τον Άεν-Παύλον.

Να µη ‘πορώ και πορπατώ, ‘ς σον τόπο µ’ ν’ αποµένω…
Έχω κεπία απότιστα, αθέριστα χωράφια…
Έχω πρόατα ανάλµεχτα κ’ αιγίδια να αλµέγω.
Τα χτήνια µ’ θελ’νε το πλυµίν, ρωίν θελ’νε τα’ αρνία µ’!
Τα σκυλία µ’ γουρνιάγουνταν και το µαλέζ’ περ’µέν’νε…
‘Φήκα τα πόρτας ανοικτά, δρανίν και παραθύρια
θ’ εµπαίν’ αέρας κι άνεµον και θα βζήν’ την καντήλαν.

Θεέ µ’! ∆είξον τη δύναµη σ’! Χριστέ µ’, ποίσον το θάµα σ’!
Ποίσον µε ποταµόπετραν βαρύν τη καταρράχτε.
Ποίσον µε σπέλια κατωθύρ’ ‘ς σην Γην καταχωµένον.
Ποίσον µε, αν θέλτς… µόνον ‘ς σον τόπο µ’ άφ’ς µε!
Άφ’ς µε αδά ν αθάφκουµαι ‘ς σον τόπον ντ’ εγεννάθα,
‘ς σο µνήµαν όµπου έθαψα την µάνα µ’ και τον κύρη µ’…

Σιτ’ έλεγεν, σιτ’ έκλαιγεν και σίτια ενεσύρ’νεν,
Έρθεν και παραστέκει ατεν η καλοαδελφή ατ’ς,
οικοκυρά η Γίµερα, ας σα κοφρακοφώλια,
ας σον Αγιάννεν ντ’ αρχινούν κ’ έρχουνταν ‘ς ση Σαράντων…
Τα δάκρυ ‘τουν ενώθανε, κ’ έγεν’τανε ποτάµι…
κ’ εποταµίγαν ‘ς σο ποτάµ’, ‘ς σην δακροχαλαρδίαν…
Η χαλαρδία ‘ γρίλεψεν ολόεν την Ματσούκαν,
επέρεν την Λαχαρανήν, ‘σ σου Κουσπιδί’ εξύεν…
Εσείεν το Καπίκιοϊν, η Λιβερά ‘χαλάεν,
έρθεν κα’ η ∆ανίαχα και ούλια τα χωρία,
ντ’ ευρίουσαν δεξιά-ζερβά ‘ς σα δύο τα ποτάµια.
…Εκεί έρθεν κι η Σουµελά, κι ο Βαζελώντς Αγιάννες.

‘Σ σην Ζύγαναν που έσανε και ‘ς σο Κουλάτ’ π’ εφάνθαν,
έρθαν κ’ εκοντοστάθανε και µε τοι άλλτς ενώθαν,
ενώθαν τα κλαψίµατα κα τα µοιρολογίας,
κ’ εσκέπασεν τη ποταµί’ το βόεµαν το άγρεν.
Απ’ έναν-έναν σείσκουνταν, απ’ έναν-έναν ρούζ’νε
τοι χωρίων τα εγλησιάς κα τα καµπαναρία.
Τα καµπάνας ραγίσκουνταν, τα σήµαντρα τσακούνταν…

Τα ράχια εγκαλιάστανε τα’ ύστερνον τη λαλίαν
ντ’ εφήκανε τα σήµαντρα, ντ’ εφήκαν τα καµπάνας
και κάθαν χτύπον έκρυψαν ‘ς τα σπέλια τα βαθέα,
ν’ ακούγ’ν σήµαντρα τη Χριστού και την Λαµπρήν καµπάναν.
Ο Ήλεν ν’άφτει το κερίν κι ο Φέγγον τα καντήλας,
και τ’ άστρα κι ο Αυγερινόν ν’ άφ’νε τα µανουαλια…
να λειτουργιούνταν οι Νέοι, οι Γερ’ που επεστάθαν
και οι Γυναίκ’ και τα Μωρά, π’ επέµ’ναν και ‘κ’ ετάφαν…
και ουλ’ εκείν’, ‘ς ση χαµονής ‘ς σην στράταν που εχάθαν…
Ενώθαν τα κλαψίµατα και τα µοιρολογίας,
ενώθαν ουλ’… κ’ επέρανε τη ποταµί’ τον δρόµον…

Η στράτα παραστένευεν και οι διαβάτ’ ‘κ’ εχώρ’ναν!
‘Σ σο κάθαν βήµαν και ποδάρ’ έρχουσαν κι άλλ’ κ’ ενούσαν,
ας σα χωρία τα µικρά και τα κεφαλοχώρια,
ας σα ψηλά, ας σα χαµελά και ας σα ποταµοµάκρια…
Η Σάντα η περήφανος, η δεισοποτισµέντσα,
οπίσ’ ας σην Γαλίαναν, µοιρολογά και έρται,
εντάµωσαν την Όλασαν ‘ς ση Τρίχας το γεφύρι
επέρνιξανε το ποτάµ’ και µε τοι άλλτς ενώθαν…

