έρθανε αι εξύγανε, κ’ εγόµωσαν τα στράτας,
κ’ ενώθανε µε τα’ αλλουνούς, π’ έρθαν ας σα ραχία…

Ν’ αϊλί εµέν… να βάϊ εµέν… ντο είν’ ατά ντ’ ελέπω!!!

Ούλ’ επέλεκαν το γιαλόν κ’ εφήκαν τα τουµπία
εκείν’ π’ έγκεν Ανατολή κι άλλ’ π’ έφερεν η ∆ύση,
εκείν’ π’ έρθαν ας σα ψηλά, κι άλλ’ ας σα θαλασσάκρια,
π’ έρθαν ας σα γειτονόπ’ ς και ας σα σιµοχώρια,
ενώθανε και έβαλαν ‘ς σην µεσ’ την Τραπεζούνταν…

Η Τραπεζούντα η κυρά, Βασίλισσα κι αφέντρια
χιλέχρονος νοικοκυρά και πάντα νέισσα νύφε,
δοξασµέντσα και ξακουστή κ’ ελεύτερη και σκλάβα,
τα µαλλία ‘τ’ς εξάσπρισαν, τα’ οµµάτια ‘τ’ς εθολώθαν
την ώραν ντο εντίκρυσεν ατόσα καµονάντας…

Μαύρα εφόρ’νεν λώµατα, µαύρον µατήλ’ ‘ς σ’ ωµία ‘τ’ς,
µαύρον ζωνάρ’ ‘ς σην µέσεν ατ’ς και κόκκινα σαντάλια…
Εγκαλιάστεν ατ’ς ουλουνούς µε την ψην και τα’ οµµάτια,
κι αµίλετοι κ’ εκείν’ κι Ατέ, ‘ς σα κάστρα ανεφόρτσαν.
Εποίκαν τόπον, ένοιξαν, κ’ Εκείνε εµπροδέβεν
ψηλή, λεγνή, περήφανη, Λαραχανής ελάτιν…

Από Θεού ερχίνεσαν να κρουγ’νε τα καµπάνας,
χωρίς ∆εσπότ’ διαταγήν και ∆ιάκου συνεργίαν…
Αγέρτς κι η Θεοσκέπαστος και η Αγία Μαρίνα
ερχίνεσαν µε τα µικρά, τ’ ελαφρά καµπανόπα,
µε τα βαρέα, τα τρανά, ‘ς σ’ Εξώτειχα Αγιάννες,
εβρόντεσεν Άε-Γοργόρτς, βοά Άε-Βασίλης,
Υπαπαντή και ο Χριστόν, κι Άε-Γιάννες τη ∆αφνούντας…

Εσ’ κώθεν θρήνος και καλυθµός την ώραν ντ’ ενταµώθαν…
τα δέντρα εχαµέλυναν κ’ εντούν’ναν τα κλαδία,
τα πε΄τρας ενεστέναζαν κ’ εκλαίγαν τα ποτάµια,
κι η Σουµελά κι ο Βαζελώντς κι ο Περιστερεώρας
παγ’ν εµπροστά και ευλογούν, παγ’ν απ’ οπίσ’ και κλαίγ’νε.
… Κλαίγ’νε τα τόπ’ς ντ’ επέθαναν, τ’ ανθρώπ’ς π’ εµαυροζήν’ναν.
Έφτασαν απάν’ ‘ς σο Τουµπίν, κι η θάλασσα εφάνθεν..
Ας σο Τουµπίν ως το Γεφύρ’ ο τόπον εγοµώθεν
σταυρά και εξαπτέρυγα, χρυσά και ασηµενια…
και ‘κ’ έσανε µόνον χρυσά, έσανε και ξυλένια,
µαύρα άµον τη Θανατί’, τρανά άµον τη Χάρου.

Αντικρύζει ατ’ς η Θάλασσα, κι ανατριχιάζ’ το κύµαν,
αφροί πίσσα εγέντανε, και το νερόν κατράµι…
Εσκέπασανε το γιαλόν σαντάλια και καράβια.
Τα λαλάτσια τα’ ακρογιαλί’ και τη γιαλού τα πέτρας
ούλα ανθρώπ’ εγέντανε κ’ εξύαν ‘ς σην ∆αφνούνταν,
εξύγαν ‘ς σον Αεγοργόρ’, και ‘ς σην Αεµαρίναν
και κι άλλο πλάν’ς σην Παπαντήν και ‘ς σο παλέν τον Μώλον.
Η θάλασσα ‘ς σ’ Εξώτειχα, άλλα κοθνίζ’ καράβια,
άλλα σαντάλια έραξαν ‘ς σ’ έρηµον το γιαλόν ατ’ς…
Και το φαρδύν και το πλατύν εκείνο περιγιάλι
‘κ’ εφαίνουτον ας σοι ανθρώπ’ς π’ εξέβαν ας σα βίας…
Εκεί άραξεν το Σινάπ’, τοι καραβιών η µάνα,
εκεί άραξεν το Σαµψόν το θαλασσοδαρµένον
έµπρια εχ’ την Αµάσειαν κι οπίσ’ έρται η Μπάφρα,
µε τ’ ούλια τα αρχοντικά τη κάµπου τα χωρία.

Η Ορντού η παντέµορφη, η χρυσονοικοκύρα,
Η Ούνγια το θαλασσοπούλ’, η Ούνγια η µικρέσσα
Η κερασούντα η χλοερή, η λεφτοκαροµάνα,
Η Τρίπολη που στέκ’ ψηλά, τη θάλασσας αφέντρια…

Η Ελεβή, το ήσυχον µικρόν θαλασσσοχώρι…
Τα Πλάτανα µε το τρανόν και ξακουστόν λιµάνι…

Ούλια ατά τ’ ατίµετα, τ’ ‘αξια χρυσοπούλια,
άµον κορώνας, ντ’ έδεξεν ο λίβας κι η φουρτούνα,
έφυγαν, έρθαν, ‘κάτσανε σ’ Εξώτειχα ‘ς σην στράταν,
‘ς σην στράταν τη Καστρόπορτας,
ντο σύρ’ κ’ εµπαίν’ ‘ς σον Κάστρεν.

Ο Άε-Σάββας κρυφοκλαίει κι Άε-Φιλ’ππον στενάζει
όνταν ελέ’νε να σουµµών’ν τα’ άκλερα τα καράβια,
π’ είχαν πανία ολόµαυρα, σκοινία οφιδένια,
π’ είχαν κατάρτια άµον σταυρά, µαύρα κι αραχνιασµένα,
π’ έρθαν ας σην Ανατολήν, µε θάνατου παντέραν.

Η Οφ’ µε τα χωρία ‘θε, µε τα’ έµορφα λαγκάδια,
τα κρύα ποταµόνερα, τα ήµερα ακρογιάλια
π’ είχεν τζαµία ντ’ έκρυφταν εικόνας αγιασµένα
π’ είχεν µολάδες χριστιανούς, χοτζάδες βαφτισµένους
Εκλείδωσεν τα εγλησιάς κ’ επήρεν τα’ ανοιγάρια
’πήρεν ας σο µαυρόχωµαν, κι ας σο άσπρον την πέτραν
κ’ έρθεν µε τα φελούκας ατ’ς, κι άραξεν ‘ς σην ∆αφνούνταν.
Το πορτοκαλολίβαδον, το πράσινον το Ρίζον,
εφήκεν τα νεράντζια ‘θε, τα χρυσοπορτοκάλια,
ετύλιγεν τα φύλλα ‘τουν, σάβανα µυρωµένα,
κ’ έρθεν µε τα’ άλλτς, έρθεν µε τα’ ούλτς,
‘ς σο µαύρον τα’ ακρογιάλι.

Έρθανε και τα Σούρµενα µε τα πολλά καΐκια,
µε τοι πολλούς τοι ξενιτειάντς, µε τοι καλούς ψαλτάδες

Εξέγκεν λάµψην θεϊκόν, τα’ Αγιά-Σοφίας ο τρούλον
ο Άγιος Ευγένιος έλαµψεν άµον Ήλες.
Άστραφτ’ η Χρυσοκέφαλος κι αντιφεγγίζ’ ο Κάστρεν,
Άε-Φίλ’ππον λαµποκοπά κι η θάλασσα ασηµούται…

Τ’ Ελεούσας αποθαµέν’ έψανε τα κερία
και τα’ Αε-Σάββα ‘φώταξεν το τρανόν η καντήλα.
Τ’ ερηµοκλήσια τα µικρά κι ούλια τα παρεκλήσια
εφώταζαν… κ’ εφώταζαν!... ‘ς ση γην άστρα εγέν’ταν…

Καµπάνας µικρά και τρανά, εγέν’ταν ούλια έναν!
Έναν καµπάναν κρεµαστόν, ας σ’ ουρανού την µέσεν
αργοσαλεύ’ και αργοκρούει απάν’ ‘ς σην Τραπεζούνταν
και κρύφτ’ τον Ήλεν ας σ’ ανθρώπ’ς, τονΚάστρεν ας σον Ήλεν.
Κλαίει το καµπανοχτύπεµαν κι αντιδονίζ’ν’ τα κάστρα
τη καµπάνας το µοιρολόϊ, ντο κλαίει την Τραπεζούνταν.
Απάν’ ‘ς αΐκον λείµψανον, αγίκον κρούει καµπάνα!

Ακόµαν έτον µεσηµέρτς κ’ ερούξεν η σκοτία.
Ούλα µαύρα εγέν’τανε ‘ς σην Γην και ‘ς σα Ουράνια,
εβζήγαν τ’ άστρα τη νυχτός, και τ’ άστρεν τη ηµέρας,
και οι ανθρώπ’ εφαίνουσαν φαντάσµατα κ’ ισκιάδας
και νιά λαλαίαν έκουγες… και νιά ζωής ανιάσµαν…
Έφτασαν ‘ς σον Καστρότειχον… Ερχίνεσαν ν’ εµπαίν’νε…
Τρανόν φωνήν, τρανόν βοήν, αέρας εγοµώθεν.
‘Σ σην αρχήν άµον ντο µουγκρίζ’ν τα βούδια απέσ’ ‘ς
σην δείσαν
ύστερα άµον θάλασσας βοετόν και φουρτούνα…
άµον τα όρια ας σον σεισµόν ντο ρουζ’νε και κυλίουν…
άµον χίλια βροντέµατα και χίλια χαλαρδίας…

Τρανόν φωνήν… τρανόν βοήν…. Οργή…. Και παρακάλια…
«Ανοίξ’τεν νέα µνήµατα και παλαιά ταφία,
ανοίξ’τεν σιδερόπορτας τη Αδ’ αραχνιασµένα,

13

