
«�στης θάλασσας τα κύµατα...»
Θεατρική Σύνθεση µε θέµα τη θάλασσα και τους ανθρώπους της

∆ραµατουργική επεξεργασία-σύνθεση: Νίκος Γκόβας

Στοιχεία από τη Προετοιµασία: Η Σύνθεση αυτή δοκιµάστηκε σε αρκετά
Γυµνάσια και Λύκεια µε διαφορετικό τρόπο κάθε φορά και µε
διαφοροποιηµένο το τελικό σενάριο. Συνήθως η προετοιµασία διαρκεί µια
σχολική χρονιά και γίνεται µε τη µέθοδο του εργαστηρίου όπου σε κάθε
συνάντηση η οµάδα περνά από τα στάδια: ζέσταµα µε θεατρικά παιχνίδια,
µικρές ασκήσεις αυτοσχεδιασµού και παιχνίδια ρόλων, πολλές σωµατικές και
κινησιολογικές ασκήσεις (ταµπλώ, δυναµικές εικόνες κ.α), προσπάθεια
δραµατοποίησης µικρών κειµένων που έχουν προκύψει από την έρευνα,
προσπάθεια «µοντάζ» τέτοιων µικρών σκηνών, κλείσιµο µε χαλάρωµα. Η
έρευνα στρέφεται σε λογοτεχνικά κείµενα και τραγούδια από τα σχολικά και
εξωσχολικά βιβλία, σε εικόνες, φωτογραφίες και βίντεο. Στη προσπάθεια να
φτιαχτεί το σενάριο η οµάδα αποφασίζει ενότητες όπως «ο αποχωρισµός»,
«το ταξίδι», «το ναυάγιο», «η ξενιτιά», «η νοσταλγία» κ.λ.π. Η κάθε µια σκηνή
ζωντανεύει θεατρικά µόλις η οµάδα αποφασίσει το «Ποιος», το «Που», το
«Πότε». Η απόδοση κάθε σκηνής µπορεί να γίνει µε ρεαλιστικούς ή µη
διαλόγους, µε µονολόγους, µε διαφάνειες που συνοδεύονται από ταµπλό µε
σώµατα, µε βίντεο, µε χορογραφία, µε µουσική και τραγούδι.
Πρόκειται για µια σύνθεση κειµένων, µουσικής και σωµατικών εικόνων και όχι
για µια συρραφή λογοτεχνικών κειµένων που απαγγέλλονται. Σηµαντικό είναι
το καλό σενάριο µε τους χαρακτήρες ή τύπους (ναυτικών στο παράδειγµά
µας) σε διάφορες καταστάσεις σύγκρουσης. Για να έχουµε θεατρικό έργο,
εκτός από τους χαρακτήρες, χρειάζεται και η δραµατική σύγκρουση. Άµα
βρεθεί το νήµα που δένει τις επιµέρους εικόνες, µπορούµε να φτιάξουµε µια
θεατρική παράσταση και όχι µια λογοτεχνική βραδιά. Συνήθως στις συνθέσεις
αυτές κρίσιµο ρόλο µπορεί να παίξει ένας «αφηγητής» που βοηθάει στην
ενοποίηση των διαφορετικών σκηνών, δίνει τη δυνατότητα για µικρές αλλαγές
σκηνικών, εξελίσσει την ιστορία στο χρόνο και στο χώρο. Αυτός ο
«αφηγητής»- συνδετικός κρίκος µπορεί να είναι ένα µέλος της οµάδας ή
µπορεί να είναι όλος ο «χορός» ή κάποιος µουσικός ή πολλοί διαφορετικοί
ρόλοι του έργου.

Μερικά Πλεονεκτήµατα: συµµετοχή πολλών µαθητών/µαθητριών,
αντιµετώπιση του προβλήµατος ρεπερτορίου (µια και µπορεί να
προσαρµοστεί τόσο στον αριθµό όσο και στην ηλικία των µελών της οµάδας),
πολλοί «πρώτοι» ρόλοι, δυνατότητα σε κάθε µαθητή να πάρει µέρος σε
πολλές σκηνές, οµαδικές σκηνές, δυνατότητα για πρόβα σε µικρότερες
οµάδες όταν οι µαθητές δεν διαθέτουν πολύ χρόνο, αξιοποίηση διαφόρων
ταλέντων και δεξιοτήτων µια και µπορεί εύκολα να ενσωµατωθεί ζωντανή
µουσική, χορευτές ή µαθητές που τους αρέσει το βίντεο, έρευνα σε πολλά
είδη λογοτεχνίας, µουσικής, συµµετοχή στη δηµιουργία του σεναρίου κ.α

Τεχνικά στοιχεία που χρησιµοποιήθηκαν: Σκηνικά: Όλη η σκηνή είναι ένα
καράβι, πανιά, ιστία, σχοινιά, κάβοι, ξύλα σαν από ναυάγιο. Πρόβλεψη για
προβολή διαφανειών ή βίντεο στα ιστία. Μουσική: Ζωντανή µουσική (πιάνο,
κιθάρα, πλευστά, µπουζούκι, φυσαρµόνικα). Ηχογραφηµένοι ήχοι και εφέ:



κύµατα, ήσυχη και αγριεµένη θάλασσα, γλάροι, αέρας, καταιγίδα, ήχοι
λιµανιού. Βίντεο � διαφάνειες: πλάνα από πελάγη, λιµάνια, ταρσανάδες,
σκαµµένα πρόσωπα ναυτικών, γυναικών κ.α.

ΜΕΡΟΣ Α Η θάλασσα

Εικόνα 1η � Είσοδος
Να σ αγναντεύω θάλασσα να µη χορταίνω
απ το βουνό ψηλά
στρωτην και καταγάλανη και µέσα να πλουταίνω
απ τα µαλάµατα σου τα πολλά.

Να ναι χινοπωριάτικον αποµεσήµερο οντάς
µετ� άξαφνη νεροποντή
χυµαει µεσ απ τα σύννεφα θαµπωτικά γελώντας
ήλιος χωρίς µαντυ.

Να ταξιδεύουν στον αγέρα τα νησάκια, οι κάβοι
τ ακρογιάλια, σα µεταξένιοι αχνοί,
και µε τους γλαρούς συνοδια καποτ� ένα καράβι
ν ανοίγουν να το παίρνουν οι ουρανοί.

Ξανανιωµένα απ το λουτρό να ροβολάνε κατου
την κόκκινη πλαγία χορευτικά
τα πεύκα τα χρυσόπευκα, κι ο ανθός του µαλαµάτου
να στάζουν τα µαλλιά τους τα µυριστικά.

Κι αντάµα τους να σέρνουνε στο φωτεινό χορό τους
ως µέσα στο νερό
τα ερηµικά χιονόσπιτα, κι αυτά µεσ τ όνειρο τους
να τραγουδάνε, αξύπνητα καιρό.

Έτσι να στέκω θάλασσα παντοτινέ ερωτά µου
µε µατιά να σε χαίροµαι θολά
και να ναι τα µελλούµενα στην απλά σου µπροστά µου
πίσω κι αλάργα βάσανα πολλά.

Ως να µε πάρεις κάποτε, µαργιόλα εσύ
στους κόρφους σου αψηλά τους ανθισµένους
και να µε πας πολύ µακριά απ τη µαύρη τούτη κόλαση
µακριά πολύ κι από τους µαύρους κολασµένους...
(Κ. Βάρναλης)

µια θαλασσογραφία
θα µας πάρει µακριά...
θα µας πας στα περά µέρη...
Φυσά θάλασσα πλατιά...
Φυσά αγέρι, φυσά αγέρι...
(∆. Σαββόπουλος)



Εικόνα 2η: Χαιρετισµός στη θάλασσα

... Στις ακρογιαλιές του Όµηρου,
υπήρχε µια µακαριότητα ένα µεγαλείο
που έφτασαν ως τις µέρες µας άθιχτα,
Η πατούσα µας που ανασκαλεύει την
ίδια άµµο το νοιώθει, περπατάµε
χιλιάδες χρονιά, ο άνεµος ολοένα λυγίζει
στις καλαµιές κι ολοένα εµείς υψώνουµε
το πρόσωπο. Κατά που; Ως ποτέ;...
(Οδ. Ελύτης)
... Είµαστε θάλασσα κάτι σαν δυο κόσµοι παράλληλοι.
Παφλάζουµε αδιάκοπα, στις όχθες σου εσύ,
στις λευκές επιφάνειες των χαρτιών µου εγώ,
µελωδώντας τους στίχους µου.
Μουσκεύει η ψυχή µου τα χαρτιά µου
καθώς µουσκεύεις κι εσύ την άµµο στις όχθες σου...
(Νικ. Βρεττάκος)
... Όταν άξαφνα µε είδε να στέκοµαι
µπροστά της, µονός, αµήχανος,
µε σταυρωµένα τα χεριά, µε γνώρισε η θάλασσα.
Εγώ είµαι της είπα, εγώ, δεν κανείς λάθος.
Μη βλέπεις το φαγωµένο µου πρόσωπο,
έχει και η ζωή τη δίκια της αλµυρά.
Μια βλέπεις τα βράχια, µια βλέπεις εµένα.
∆εν κανείς λάθος, φωλιάζουν πουλιά µες στις ρυτίδες µου...
(Νικ. Βρεττάκος)
... Η θάλασσα κρυφοµιλά και πλέχει
Καµία φορά σηκώνεται κι ουρλιάζει
Μα πάντοτε τα ύδατα της παραµένουν
θάλασσα της θαλασσής....
(Α. Εµπειρίκος)
... Μα τι γυρεύουν οι ψυχές µας ταξιδεύοντας
πάνω σε καταστρώµατα κατελυµενων καραβιών.
Μα τι γυρεύουν οι ψυχές µας ταξιδεύοντας
πάνω στα σαπισµένα θαλασσιά ξύλα από λιµάνι σε λιµάνι;...
(Γ. Σεφέρης)
... Η ψυχή µου στα µετρά σου, διπλωµένη
στα βάθη µου ξεδιπλωνόταν κάποτε
κι απλωνόταν σε όλη την έκταση πάνω σου.
Γινόµαστε ένα. Γιοµίζαµε όλον τον
γύρω µας ουράνιο ορίζοντα. Έτσι που τα βουνά
ως να ήταν καραβιά µας διαπλέανε ταξιδεύοντας...
(Νικ. Βρεττάκος)
... Εγώ είµαι λοιπόν ο µικρός, ο ασήµαντος.
Το παιδί που ξυπόλητο, µε βρεγµένα ποδιά,
βουλιαγµένα στην άµµο, του µιλούσες και σου µιλούσε.
Όµως εσύ, ήξερες πράγµατα περισσότερα,
επειδή ήσουν παρούσα στον κόσµο από πάντοτε.
Και µου µιλούσες για την Αργώ, το σεληνόφως που χρύσωνε



τα µαλλιά του Οδυσσέα, τον µέγιστο στόλο σου (όλων των ειδών
τα σκαριά που ελλιµένιζες στο βυθό σου) κι ακόµα για το άπειρο,
οπού ανακύκλωνες το µεγαλείο σου, θάλασσα, κι αλλά πολλά.
Ενώ εγώ σου απαντούσα µε το ίδιο χαµόγελο που
µιλούσα στο γύρο πολύµορφο θαύµα που λέγεται Κόσµος.
Λόγον άλλο πληρέστερο να µιλώ µε το θειο σύµπαν δεν είχα...
(Νικ. Βρεττάκος)

... Το σχολικό µου βιβλίο το ξεχνούσα εδώ, ριγµένο στην άµµο σου
και διάβαζα, εσένα. Μου µάθαινες, το µεγαλείο του χρώµατος
του φωτός και του ήχου, µου µόρφωνες θάλασσα την ψυχή....
(Νικ. Βρεττάκος}

.. ίσως είναι το µητρικό σου αλάτι που σήµερα µ έφερε θάλασσα πάλι
κοντά σου. Άλλα κι αν ακόµη δεν είσαι µητέρα µου, µοιάζουµε πάντως.
Μπορεί τα λόγια µου να είναι αέρας σαν τα δικά σου.
Καιρός είναι άλλωστε να αφήσουµε τα όνειρα
σαν µια φούχτα άµµο που τη ρίχνουµε πίσω µας.
Αρκεί πως αυτός ο παράδοξα όµορφος κόσµος µας µάγεψε.
Μεθύσαµε θάλασσα! Τόσο η ψυχή µου όσο κι εσύ, τον γιοµίσαµε κύµατα
...
(Νικ, Βρεττάκος)

... Η θάλασσα είναι η µονή µου αγάπη. Γιατί έχει την όψη του ιδανικού.
Και το όνοµα της είναι ένα θαυµαστικό.
∆ε θυµάµαι το πρώτο αντίκρυσµα της. Χωρίς άλλο θα κατέβαινα από µια
κορφή, φέρνοντας αγκαλιές λουλούδια. Παιδί ακόµα, εσκεπτόµουν το
ρυθµό του φλοίσβου της. Ξαπλωµένος στην αµµουδιά, εταξίδευα µε τα
καραβιά που περνούσαν. Ένας κόσµος γεννιόταν γύρω µου. Οι αύρες
µου άγγιζαν τα µαλλιά. Άστραφτε η µέρα στο πρόσωπο µου, στα χαλίκια.
Όλα µου ήταν ευπρόσδεκτα: ο ήλιος τα λευκά σύννεφα, η µακρινή βοή
της. Άλλα η θάλασσα, επειδή ήξερε, είχε αρχίσει το τραγούδι της, το
τραγούδι της που δεσµεύει και παρηγορεί. Είδα πολλά λιµάνια.
Στοιβαγµένες πράσινες βάρκες επήγαιναν δωθε-κηθε σαν εύθυµοι µικροί
µαθητές. Κουρασµένα πλοία, µε ονόµατα περίεργα, εξωτικά, ύψωναν
κάθε πρωί τη σκιά τους. Άνθρωποι σκεπτικοί, ώριµοι από την άλµη,
ανέβαιναν σταθερά τις απότοµες κρεµαστές σκάλες. Άγρια περιστέρια
ζυγιάζονταν στις κεραίες....
(Κ. Καρυωτάκης. Το Εγκώµιο της θάλασσας)

Τζαµάικα
Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλεία,
φεύγανε σαν πουλιά τα ψαροκάικα.
Κάθε πρωί σκαρώναµε µαζί µε το Μήνα,
ταξίδια µακρινά ως τη Τζαµάικα.

Κι αρµενίζαµε στα πέλαγα αγάπη µου παλιά,
κι υστέρα το βραδάκι µεθυσµενακι στα καπηλιά,
σ έπινα κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά.



Χρονιά στο µεροκάµατο κοπίδι και σφυρί,
έφτιαξα ένα σκαρί για το χατίρι σου,
σκάλισα στη γκριµάτσα του γοργόνα θαλασσιά,
κι έγινα µια βραδιά καραβοκύρης σου.
(Μ. Λοιζος, Λ. Παπαδόπουλος)

Εικόνα 3η: Ο Αποχωρισµός, Το Κατευόδιο
(σε ζευγάρια διαφόρων ηλικιών, µάνα-γιος, νέος-νέα, κοριτσάκι-αγοράκι κ.λ.π
Στο τέλος κάθε διαλόγου τα αγόρια-ναυτικοί ανεβαίνουν στο καράβι
«παγώνοντας» την εικόνα, τα κορίτσια στην άκρη στο γιαλό φτιάχνουν το
«χορό» των γυναικών)

Ένας ναύτης ψηλά
στα κάτασπρα ντυµένος
τρέχει µεσ στο φεγγάρι

κι η κοπέλα απ τη γης
µε τα κόκκινα µατιά
λέει ένα τραγούδι
που δε φτάνει ως το ναύτη

Φτάνει ως το λιµάνι
φτάνει ως το καράβι
φτάνει ως τα κατάρτια
Μα δε φτάνει ψηλά στο φεγγάρι...
(Μ. Σαχτούρης)

Αγόρι: Από µικρός την αγαπούσα τη θάλασσα. Τα πρώτα βήµατα µου,
στο νερό τα έκαµα. Το πρώτο µου παιγνίδι ήταν ένα κουτί από λουµίνια
µ ένα ξυλάκι ορθό στη µέση για κατάρτι, µε δυο κλωστές για παλαµάρια,
ένα φύλλο χαρτί για πανάκι και µε την πύρινη φαντασία µου που το
έκανε µπάρκο τρικούβερτο.
Κορίτσι: Μακριά, µακριά, παιδί µου, από τ άτιµο στοιχείο! ∆εν έχει πίστη,
δεν έχει έλεος. Λάτρεψε τη όσο θες, δόξασε την εκείνη το σκοπό της.
Μην κοιτάς που σου χαµογελά, που σου τάζει θησαυρούς. Αργά η
γρήγορα θα σου σκάψει το λάκκο η θα σε ρίξει πετσί και κόκαλο,
άχρηστο στον κόσµο.
Αγόρι: Πήγα και το έριξα στη θάλασσα µε καρδιοχτύπι. Αν θέλεις, ήµουν
κι εγώ µέσα. Μόλις όµως το απίθωσα βούλιαξε στο πάτο. Μα δεν
άργησα να κάνω µεγαλύτερο από σανίδια. Ο ταρσανάς για τούτο ήταν
στο λιµανάκι του Αι-Νικόλα. Το έριξα στη θάλασσα και τ ακολούθησα
κολυµπώντας ως την εµπάτη του λιµανιού, που το πήρε το ρέµα µακριά.
Αργότερα έγινα πρώτος στο κουπί, στο κολύµπι πρώτος, τα λέπια µου
έλειπαν...
(Αντρέας Καρκαβίτσας, ∆ιασκευή, Τα Λογία της Πλώρης)

Κορίτσι: Πόσες ήµερες δίχως όνοµα Πόσες αυγές
Ποσά φευγάτα δειλινά
Το κύµα φεύγει κι επιστέφει



στην ίδια πάντοτε αµµουδιά
Βραδιάζει, ξηµερώνει,
κι εµείς ολοένα αναµετράµε,
Ποσά καραβιά που
ξεκίνησαν χωρίς εµάς...
(Μελισσανθη)

Αγόρι: Φεύγω στα καραβιά, θα µε περιµένεις;
Κορίτσι: -θάλασσα είµαι κοπελιά και νύφη θε να γίνω
τ άλλο ταξίδι φερτόν µου κι ο,τι µου πεις το δίνω.
(∆ηµοτικό)

Γιος: Μη µε µαλώνεις µανά µου και µη µε παραπαίρνεις
ταχιά σ αφήνω την υγεία και πάω µε τα καραβιά
θα κανείς χρόνους να µε δεις, καιρό να λάβεις γράµµα
θ ασπρίσουν τα µατάκια σου τηρώντας τις στρατούλες
και θα µαλλιάσει η γλωσσά σου ρωτώντας τους διαβατές:
Μάνα: ∆ιαβατές που διαβαίνετε στρατιώτες που περνάτε
µην είδατε το γιόκα µου το γιόκα το δικό µου;
-Εψές, προψές τον είδαµε κάτω στις µαύρες θάλασσες...
θάλασσα µανά γίνε του καλύτερη από µένα
και µην κοιτάς τα µατιά µου, ας είναι βουρκωµένα.
(∆ηµοτικό)

Νέος: Σµαραγδή, Σµαραγδή.... Σµαραγδή, εσύ πολλές φορές σήκωσες
κεφάλι εναντία στον καιρό, ταξίδεψες κόντρα και τα βγαλες περά δίχως
να χάσεις τη ρότα σου. Όµως κι εγώ παλικάρι είµαι, απ όλα τα παλικαριά
πιο παλικάρι. Και συ είσαι η κόρη της γοργόνας, που χρονιά σε γύρευα
µε το καράβι µου, από τη µια θάλασσα στην άλλη. Τώρα που σε βρήκα
θα σε πάρω γυναίκα µου.
Σµαραγδή: -Και τι θα µε κανείς υστέρα, βρε Μανόλη;
Νέος: Τι θα σε κάνω; ∆ε θέλω να δουλεύεις να βασανίζεσαι, θέλω µονό
να τρως, να πίνεις και να στολίζεσαι. Να κάθεσαι πάνω σ ένα ψηλό
µπαλκόνι όλο γαρουφαλιές ανοιγµένες και να µε περιµένεις να γυρίσω.
Να τρως µε τα µατιά σου τη θάλασσα µακριά. Και να λες: Ακόµα δε
φάνηκε το καράβι; Να κάθεσαι στης Παναγίας τα ράχτα, να κουνάς το
µαντήλι και όλοι να λεν: Είναι η Σµαραγδή η γοργόνα, και χαιρετά τον
καπετάνιο που πλεύρισε στο µουράγιο. Και θα σ αγαπούσα, ω πως θα
σ� αγαπούσα. Σµαραγδή, Σµαραγδουλα µου. Τι λες;
Σµαραγδή: -Καλό ταξίδι, Μανόλη... Όχι Μανόλη... γιατί απ όλα πιο
ακριβό µου είναι τούτη η λευτεριά µου που από παντού µου την
κατατρέχουν. Έχω µέσα µου κλεισµένη µια αγρία χαρά για τούτο το
αγαθό που κατέχω. Να µη νιώθω αφέντη πάνω µου, να µ αφήνουν να
κυβερνώ τη ζωή µου αυτεξούσια σαν τη βάρκα µου. Κάθε φορά που θα
µου κόψει το µυαλό να σηκώνω το κόκκινο λατίνι και να τραβώ ανοιχτά
πάνω στα χαρούµενα κύµατα, που µου ρίχνουν φούχτες στο πρόσωπο
και στα µαλλιά. Κι εγώ να κυβερνώ µε το δοιάκι και τη σκότα, κι η βάρκα
ν� ακρίζει τα κύµατα, και ν ακουµπώ τη µάσκα στο µάγουλο της
θάλασσας. Και να µην είναι γύρω µου παρά οι γλαροί και το γαλάζιο
πάνω και κάτω... Αχ βρε Μανόλη... τίποτα δεν κατάλαβες ακόµα...



(Στρ. Μυριβήλης, Η Παναγιά η Γοργόνα, διασκευή)

KUROSIWO
Πρώτο ταξίδι έτυχε ναύλος για το Νότο,
δύσκολες βάρδιες κακός, ύπνος και µαλάρια.
Είναι παράξενα της Ίντιας τα φανάρια
και δεν τα βλέπεις, καθώς λένε, µε το πρώτο.

Περά απ τη γέφυρα του Αδάµ, στη Νότιο Κίνα,
χιλιάδες παραλάβαινες τσουβαλιά σόγια.
Μα ούτε στιγµή δεν αλησµόνησες τα λογία
που σου πάνε µια κούφιαν ώρα στην Αθήνα.

Στα νύχια µπαίνει το κατράµι και τ ανάβει,
χρονιά στα ρούχα το ψαρόλαδο µυρίζει,
κι ο λόγος της µεσ στο µυαλό σου να σφυρίζει,
ο µπούσουλας είναι που στρέφει η το καράβι;

Νωρίς µπατάρισε ο καιρός κι έχει χαλάσει.
Σκαντζάρισες, µα σε κρατά λύπη µεγάλη.
Απόψε ψόφησαν οι δυο µου παπαγάλοι
κι ο πίθηκος που χα µε κούραση γυµνάσει.

Η λαµαρίνα! ... η λαµαρίνα όλα τα σβήνει
Μας έσφιξε το KUROSIWO σα µια ζώνη
κι εσύ κοιτάς ακόµη πάνω απ το τιµόνι,
πως παίζει ο µπούσουλας καρτίνι µε καρτίνι.
(Ν. Καββαδίας, θ. Μικρούτσικος)

Εικόνα 4η: Το ταξίδι και το κάλεσµα των σειρήνων...

...Των γλυκοκέλαηδων σειρήνων ν αποφύγω
τη λαλιά και τ ανθηρό λειβάδι.
Κι εγώ µοναχός ν ακούσω τη φωνή τους.
Μα να µε δέσετε σφιχτά ολόρθον στο κατάρτι,
να µη µπορώ να κινηθώ, και σφίξτε τις άκρες.
Κι αν σκούζω και παρακαλώ να λύσετε τα δεσµά µου,
σεις τότε να µου σφίγγετε πιο δυνατά τα σώµα...
(Όµηρου Οδύσσεια, µετ. Ν. Καζαντζάκης)

Το τραγούδι των σειρήνων...
Τα νερά φωτίστηκαν, κι όλα τα φεγγάρια, που µικρός λαχτάρησες,
γλιστρούνε στα δικά µας µαξιλάρια.
Ταξιδιώτη αν ζητάς τη µικρή σου χωρά, φέγγει εδώ λαµπρότερη,
απ ότι στων ονείρων σου την ώρα.
Ακου, ακου, έλα, έλα.... Οι σειρήνες σε καλωσορίζουν
Κόψε τους δεσµούς που σε γυρίζουν



Ψέµα είναι η πατρίδα και µια τρελά. Έλα.
Χρόνος δεν υπάρχει εδώ, δεν υπάρχει πόνος µόνο µια τρελή χαρά,
που µέσα της ποτέ δεν είσαι µονός.
Σαν παιχνίδι πλούσιο που όλο ξαναρχίζει, δίχως βάρος της δουλείας,
αιωνία τη ζωή σου θα κερδίζεις.
(στιχοι Ξ. Καλογεροπούλου- µουσική Β. Πιερρακέας)

Σειρήνων µεν πρώτον ανάγει θεσπεσιάων
φθόγγον αλεύασθαι και λειµών ανθεµόεντα...
(Όµηρου Οδύσσεια)

Εικόνα 5η: Τα Ναυάγια

Μεσ στου Αιγαίου...  Μεσ του Αιγαίου τα νερά
Άγγελοι φτερουγάνε...
(Νησιωτικό)

Του Κυρ-Βορια
... Ο Κυρ-Βοριάς παράγγειλε νούλω των καραβιώνε:
-Καραβιά π αρµενίζετε, κάτεργα που κινάτε,
εµπάτε στα λιµάνια σας, γιατί θε να φυσήξω,
ν ασπρίσω κάµπους και βουνά, να κρυώσω κρύες βρυσούλες,
κι όσα βρω µεσοπέλαγος, στεριάς θε να τα ρίξω.
Κι όσα καραβιά τ άκουσαν, όλα λιµάνια πιάνουν,
του κυρ Αντρια το κάτεργο µέσα βαθιά αρµενίζει.
-∆ε σε φοβούµαι, κυρ Βοριά, φυσήσεις δε φυσήσεις,
τι έχω καράβι από κάρυα και τα κουπιά πυξάρι,
έχω κι αντένες µπρούντζινες κι ατσάλενια κατάρτια,
έχω πανιά µεταξωτά της Προύσας το µετάξι,
έχω και καραβόσκοινα από ξανθής µαλλάκια,
κι έχω και ναύτες διαλεχτούς, όλο άντρες του πολέµου,
κι έχω κι ένα ναυτόπουλο, που τους καιρούς γνωρίζει,
και εκεί που στήσω µια φορά την πλώρη, δε γυρίζω...

Γυναίκες: Στο πα και στο ξαναλέω,
στο γιαλό µην κατεβείς,
τι ο γιαλός κάνει φουρτούνα,
και σε πάρει και χαθείς.
Ναυτικοί: Κι αν µε πάρει που µε πάει,
κάτω στα βαθιά νερά,
κάνω το κορµί µου βάρκα
και τα χεριά µου κουπιά,
το µαντίλι µου πανάκι,
µπαίνω, βγαίνω στη στεριά...
(Νησιωτικό)

-Ανέβα βρε ναυτόπουλο, στο µεσιανό κατάρτι,



για να διαλέξεις τον καιρό, να ιδείς για τον αέρα.
Παιζογελώντα ανέβαινε, κλαίοντας κατεβαίνει.
-Το τι είδες βρε ναυτόπουλο, αυτού ψηλά που πήγες;
-Είδα τον ουρανό θολό και τ άστρα µατωµένα,
είδα τη µπόρα που άστραψε και το φεγγάρι εχάθη,
και στης Αττάλειας τα βουνά αστροχαλάζι πέφτει.
Ώστε να ειπεί να καλοειπεί, να καλοκουβεντιάσει,
βαριά φουρτούνα πλάκωσε και το τιµόνι τρίζει,
ασπρογυαλίζει η θάλασσα, σιουρίζουν τα κατάρτια,
σκώνονται κύµατα βουνά, χορεύει το καράβι,
σπιλιάδα του �ρθε από τη µια, σπιλιάδα από την άλλη,
σπιλιάδα από τα πλαγία του κι εξεσανίδωσέ το.
Γιόµισε η θάλασσα πανιά, το κύµα παλικαριά,
και το µικρό ναυτόπουλο σαράντα µίλια πάγει.

... Άκουσα τη φωνή καθώς εκοίταζα στη θάλασσα να ξεχωρίσω ένα
καράβι που το βούλιαξαν εδώ και χρονιά. Το λεγαν Κίχλη, ένα µικρό
ναυάγιο. Τα κατάρτια σπασµένα, κυµατίζανε λοξά στο βάθος, σαν
πλοκάµια η µνήµη ονείρων, δείχνοντας το σκαρί του, στόµα θαµπό
κάποιου µεγάλου κήτους νεκρού, σβησµένο στο νερό. Μεγάλη
απλωνότανε γαλήνη....
(Γ. Σεφέρης, Ναυάγιο η Κίχλη )
... Το σκάφος Αρχάγγελος βοήθησε ο θεός και αναδύθηκε, αλλά δίχως
πρύµνη και πλώρη, µε σπασµένα τα ξάρτια του και χαµένο σχεδόν το
µεγάλο του πλήρωµα Και µπόρεσε τέλος να φτάσει ως εδώ, στην όχθη
της θάλασσας, την όχθη του κόσµου συνεχίζοντας η τελειώνοντας το
ταξίδι του....
(Νικ. Βρεττάκος, Το σκάφος Αρχάγγελος)
... Ένας βυθός γιοµάτος κόκαλα και στολίδια....Είναι ακόµα κι ένα
σιδερένιο κουτί µε γράµµατα, που απάνω του βρίσκεται κάτι λιωµένο σε
σχήµα χεριού. Αυτή που τα γράψε κοιµάται σε ξένο κρεβάτι. Λαχανιάζει
κάτου από ξένη ανάσα. Τίποτε δεν ταράζει τον ύπνο της. Ούτε η
θάλασσα που χτυπάει το νησιωτικό σπίτι της στο κατώφλι, όπως έρχεται
από µακριά. Αν είναι µανά, καρφώνει τα παραθύρια της, τα βαφεί µαύρα
απέξω και δεν µαγειρεύει ποτέ ψαρί. Αν είναι αδερφή... κάποτε σταµατά
νε κλαίει κανείς.... Μοναχά η µανά δε βαριέται να κλαίει, ωσότου τα
κλείσει.
Οι µεγάλοι δεν κλαίνε. Όµως, είναι ένας κόµπος που ανεβαίνει, ένας
βρόγχος. Είναι εκείνο που κάνει τους στεριανούς να γραφούν, βιβλία και
τους ναύτες να σκαλίζουν και να αρµατώνουν µέσα σε µποτίλιες καΐκια η
να ζωγραφίζουν το κορµί τους....
(Ν. Καββαδίας, Ναυάγιο η Ελπις )

... θάλασσα-θαλασσάκι µου...
θάλασσα τους θαλασσινούς, θαλασσάκι µου.
Μην τους θαλασσοδέρνεις, θαλασσάκι µου,
και φέρε το παιδάκι µου.
Η κοπελιά είναι µικρή, θαλασσάκι µου,
Και δεν της παν τα µαύρα, θαλασσάκι µου...
(Νησιωτικό)



... Όλες οι µανές κλαίγανε κι όλες παρηγοριούνται, µα µια µανούλα ενού
παιδιού παρηγοριά δεν έχει. Βάνει τις πέτρες στην ποδιά, τα τρόχαλα
στον κόρφο, πετροβολάει τη θάλασσα και τροχαλάει το κύµα.
θάλασσα, πικροθάλασσα και πικροκυµατούσα, απόπνιξες το παιδάκι
µου, κι άλλο παιδί δεν έχω ....
(∆ηµοτικό)

θάλασσα, πικροθάλασσα
πως να σε καλοπιάσω;
Ν αφήσεις πια τον κύρη µου
και τον καραβοκύρη µου,
ν αφήσεις πια τον κύρη µου
για να τον ξαποστάσω.
Τον γιο µου τον µονάκριβο
ποιο κύµα τον χτυπάει;
Για σένανε µ αρνήθηκε
κι ούτε που µε λυπήθηκε
κι άλληνε π αγαπάει.
θάλασσα, πικροθάλασσα
τι τάµα να σου κάµω;
Ν ανοίξει το σπιτάκι µου
να φύγει το φαρµάκι µου,
να ανοίξει το σπιτάκι µου
µε γέλιο να πεθάνω...
(Λ.. Παπαδόπουλος)

... ∆ε φταίω η δόλια θάλασσα, δε φταίω εγώ το κύµα,
µον φταίει ο πρωτοµάστορας που φτιάνει τα καραβιά,
και τα πελέκαγε φτενά και τα γυρίζει ο αέρας,
και χάνω τα καραβιά µου που είναι δικά µ στολίδια,
χάνω τα παλικαριά µου, οπού µε τραγουδάνε ....
(Παραλογή, Ο Κυρ- Βοριάς)

ΜΕΡΟΣ Β...Οι θαλασσινοί...

Εικόνα 6η: Το καρνάγιο
(συνοµιλία στο λιµάνι ή σε χώρο εγκαταλειµµένων καραβιών)

Το πέλαγο είναι βαθύ
η αγάπη είναι µεγάλη
έχω ένα πόνο στη ψυχή
και ποιος θα µου τον βγάλει...
(Μ. Χατζιδάκις)

... Τα πάµε τα καραβιά η µας πάνε; Τα λένε σίδερα, λαµαρίνες...
Υπάρχουν καραβιά µ αρσενικό όνοµα και είναι θηλυκά και το ανάποδο.
Είναι και κάτι αλλά, που σε µισούν από την πρώτη στιγµή που πατάς το
ποδάρι σου απάνω τους, σε διώχνουν, σε σπρώχνουν, σκοντάφτεις



στους αυλούς, στα κρουζετα, κι αλλά που σε θέλουνε, σε κάνουνε βίδα
τους, καρφί και σκαρµό τους�.Σταντάρδο. Σίδερα... Χαρά στο πράµα!
Να βάλεις µια δεκάρα στην µπάντα και να τα µουντζώσεις για πάντα, να
µην κατεβαίνεις στο γιαλό. Να µην τα θυµάσαι�.Όµως ποιος είδε πιο
ανοιχτές πληγές απ αυτές της σκουριάς στα πλευρά τους η της
παλιωµένης µοράβιας; Ποιος άκουσε πιο ανθρωπινό κλάµα από τούτο
της τσιµινιέρας που µαρκαλίζει την οµίχλη, η από κείνο που λαχαίνει σε
θύελλα, χωρίς κανένα χέρι να σύρει το σύρµα της σφυρίχτρας; Να
σκούζει µοναχή της, καθώς παντρεύεται µε τον άνεµο...∆υο µατιά.
Πράσινο το να, σµαραγδί. Τ άλλο κόκκινο, ρουµπίνι. Τα λένε πλευρικά.
Φωτά γραµµής. Είναι µατιά. Τα καραβιά δεν τα πάµε. Μας πάνε....
(Ν. Καββαδίας, Βάρδια)

... Ένα καράβι απ τον Περαια...
Ένα καράβι απ τον Περαια
έχει σαλπάρει για µακριά,
µα κάποιος ναύτης που είναι µέσα,
το νου του πάντα τον έχει στη στεριά.

Καπετανέοι, και τόσοι άλλοι
λοστρόµοι, ναύτες, µηχανικοί
καθένας έχει και τον καηµό του,
έτσι είµαστε όλοι εµείς οι ναυτικοί.
(Γ. Μητσακης)

Εικόνα 7η: Οι γυναίκες

Μαραµπου...
Λένε για µένα οι ναυτικοί που εζήσαµε µαζί
πως είµαι κακοτράχαλο τοµάρι διεστραµµένο,
πως τις γυναίκες µ ένα τρόπο ύπουλο µισώ,
κι ότι µ αυτές να κοιµηθώ ποτέ µου δεν πηγαίνω.

Ακόµα, λένε πως τραβώ χασίσι και κοκό,
πως κάποιο πάθος µε κρατεί φριχτό, και σιχαµένο,
κι ολόκληρο έχω το κορµί µε ζωγραφιές αισχρές

σιχαµερά παράξενες, βαθιά στιγµατισµένο.
Ακόµα λένε πράµατα φριχτά πολύ,
που ειν όµως ψέµατα χοντρά και κατασκευασµένα,
κι αυτό που εστοιχισε σε µε πληγές θανατερές
κανείς δεν το µαθέ, γιατί δεν το πα σε κανένα.

Μ απόψε τώρα που έπεσεν η τροπική βραδιά,
και φεύγουν προς τα δυτικά των Μαραµπού τα σµήνη,
κάτι µε σπρώχνει επίµονα να γράψω στο χαρτί,
εκείνο, που παντοτινή κρυφή πληγή µου εγίνη.
Ήµουνα τότε δόκιµος σ ένα λαµπρό ποστάλ,
και ταξιδεύαµε Αίγυπτο, γραµµή Νότιο Γαλλία.
Τότε τη γνώρισα, σαν ανθός έµοιαζε αλπικό,



και µια στενή µας έδεσεν αδελφική φίλια

Αριστοκρατική, λεπτή και µελαγχολική,
κόρη ενός πλουσίου Αιγυπτίου οπού χε αυτοκτονήσει,
ταξίδευε τη λύπη της σε χώρες µακρινές,
µήπως εκεί γινότανε να την ελησµονήσει

Πάντα σχεδόν της Μπασκιρτσέφ κρατούσε το Ζουρνάλ,
και την Αγια της Άβιλας παράφορα αγαπούσε,
συχνά στίχους απάγγελνε θλιµµένους γαλλικούς,
κι ώρες πολλές µπρος τη γαλάζια έκταση εκοιτούσε.

Κι εγώ, που µόνον εταίρων εγνώριζα κορµιά,
κι είχα µιαν άβουλη ψυχή δαρµένη απ τα πελάη,
µπροστά της εξανάβρισκα την παιδική χαρά
και, σαν προφήτη, εκστατικός την άκουα να µιλάει.

Ένα µικρό της πέρασα σταυρόν απ το λαιµό
κι εκείνη ένα µου χάρισε µεγάλο πορτοφόλι
κι ήµουν ο πιο δυστυχισµένος άνθρωπος της γης,
όταν εφτάσαµε σ αυτήν που θα φεύγε, την πόλη.

Την εσκεφτόµουνα πολλές φορές στα φορτηγά,
ως ένα παραστάτη µου κι άγγελο φύλακα µου,
και µια φωτογραφία της στην πλώρη ήταν για µε
όαση, που ένας συναντά µεσ στην καρδία της Άµµου.

Νοµίζω πως θε να πρεπε να σταµατήσω εδώ.
Τρέµει το χέρι µου, ο θερµός αγέρας µε φλογίζει
Κάτι άνθη εξαίσια τροπικά του ποταµού βρωµούν,
κι ένα βλακώδες Μαραµπού παράµερα γρυλίζει

θα προχωρήσω! Μια βραδιά σε πόρτο ξενικό
είχα µεθύσει τροµερά µε ουίσκι, τζιν και µπύρα,
και κατά τα µεσάνυχτα, τρικλίζοντας βαριά,
το δρόµο προς τα βρωµερά, χαµένα σπίτια επήρα.

Αισχρές γυναίκες τραβαγαν εκεί τους ναυτικούς,
κάποια µ αρπαξ απότοµα, γελώντας, το καπέλο
παλιά συνήθεια γαλλική του δρόµου των πόρνων
κι εγώ την ακολούθησα σχεδόν χωρίς να θέλω.

Μια καµάρα στενή, µικρή, σαν όλες βρωµερή,
οι ασβέστες απ τους τοίχους της επέφτανε κοµµάτια,
κι αυτή ράκος ανθρωπινό που εµίλαγε βραχνά,
µε σκοτεινά, παράξενα, δαιµονισµένα µατιά.

Της είπα κι έσβησε το φως. Επέσαµε µαζί.
Τα δάχτυλα µου καθαρά µετρααν τα κοκάλα της.
Βρωµούσε αψέντι. Εξύπνησα, ως λένε οι ποιητές,



µόλις εσκόρπιζε η αυγή τα ροδοπέταλα της.

Όταν την είδα και στο φως τ αχνό το πρωινό,
µου φάνηκε λυπητερή, µα κολασµένη τόσο,
που µ ένα δέος αλλόκοτο, σα να χα φοβηθεί,
το πορτοφόλι µου έβγαλα γοργά να την πληρώσω.

∆ώδεκα φράγκα γαλλικά. Μα έβγαλε µια φωνή
κι είδα µια εµένα να κοίτα µε µάτι αγριεµένο,
και µια το πορτοφόλι µου... Μ απόµεινα κι εγώ
ένα σταυρόν απάνω της σαν είδα κρεµασµένο.

Ξεχνώντας το καπέλο µου βγήκα σαν τον τρελό,
σαν το τρελό που αδιάκοπα τρικλίζει και χαζεύει,
φέρνοντας µέσα στο αίµα µου µια αρρώστια τροµερή,
που ακόµα βασανιστικά το σώµα µου παιδεύει.

Λένε για µένα οι ναυτικοί που εκάναµε µαζί
πως χρονιά τώρα µε γυναίκα εγώ δεν έχω πέσει,
πως είµαι παλιοτόµαρο και πως τραβάω κοκό,
Μ αν ήξεραν οι δύστυχοι θα µ είχαν συγχωρέσει...

Το χέρι τρέµει... Ο πυρετός... Ξεχάστηκα πολύ,
ασάλευτο ένα Μαραµπού στην όχθη να κοιτάζω.
Κι έτσι καθώς επίµονα κι εκείνο µε κοίτα,
νοµίζω πως στη µοναξιά και στη βλακεία του µοιάζω. ..
(Ν. Καββαδίας, Μαραµπου)

...Και γιατί δεν µας το λες...
Της θάλασσας βαστώ κακία αµαν-αµαν
του βαποριού αµάχη,
που πήρε την αγάπη µου αµαν-αµαν
και τηνε χαίροντ άλλοι.
Και γιατί δεν µας το λες,
τον πόνο που χεις κι όλο κλαις.
Βρε και γιατί δεν άνοιξες,
παρά το τζαµί σφάλισες.
Παναθεµατη τη στιγµή κορίτσι µου,
παναθεµα την ώρα,
οπού σε πρωτογνώρισα µικρούλα µου,
σε τούτη δα τη χωρά. Και γιατί ....
(Γ. Κατσαρός)

Εικόνα 8η: Η πίπα

... Οι γεροί ναυτικοί
που δεν έχουν καΐκι,
που δεν έχουν πια δίχτυα
κάθονται στο βράχο



και καπνίζουν την πίπα τους.
Ταξίδια, σκιά και µετάνοια
Όµως εµείς
δεν ξέρουµε τίποτα
απ τη σταχτή στη γεύση του ταξιδιού...
(Γ. Ρίτσος, Το Εµβατήριο του Ωκεανού)

Έχω µια πίπα...-...Ένας νέγρος θερµαστής από το Τζιµπουτι...
... Έχω µια πίπα ολλανδική από ένα µαύρο ξύλο,
οπού πολύ παράξενα την έχουν σκαλισµένη.
Έχει το σχήµα κεφαλιού γοργόνας µε πλουµίδια.
Κι ένας σ εµε ναύτης ∆ανός την έχει χαρισµένη.

 Ο Γουίλλη, ο µαύρος θερµαστής από το Τζιµπουτί,
όταν από τη βάρδια του τη βραδινή σχολνούσε,
στην καµάρα µου ερχότανε γελώντας να µε βρει,
κι ώρες πολλές για πράγµατα περίεργα µου µιλούσε.

Και µου πε αυτός πως µια φορά του την επούλησε ένας,
στην Αλεξαντρεια, έµπορος ναρκωτικών, Αράπης,
και στον Αράπη - λέει - αυτόν, την είχε δώσει κάποια,
σε κάποιο πόρτο µακρινό, γυναίκα της αγάπης.

... Μου λέγε πως καπνίζουν στο Αλγέρι το χασίς
και στο Αντεν πως, χορεύοντας, πίνουν την άσπρη σκόνη,
κι έπειτα πως φωνάζουν και πως µονολογούν,
όταν η ζάλη µε όνειρα περίεργα τους κυκλώνει.

Πολλές φορές, τις βραδινές σκοτεινιασµένες ώρες
ανάβοντας την πίπα αυτή, σε µια γωνία καπνίζω,
κι ο γκρίζος βγαίνοντας καπνός σίγα µε περιβάλλει,
κάνοντας ένα γύρω µου κενό µαβί και γκρίζο.

... Μου λέγε ακόµα πως είδε αυτός, µια νύχτα που χε πιει,
πως πάνω σ άτι εκάλπαζε, στην πλάτη της θαλασσής,
και πισωθε του ετρέχανε γοργόνες µε φτερά.
-Σαν πάµε στο Αντεν, µου λέγε, και συ θα δοκιµάσεις.

Και ποτέ µια ψήλη, ο καπνός, γυναίκα σχηµατίζει,
ποτέ ένα πόρτο ξενικό πολύ και µακρυσµένο.
Και βλέπω µεσ στους δρόµους του τους κρύους και βραδιασµένους
να περπατά έναν ύποπτο Αράπη µεθυσµένο.

... Εγώ γλυκά του χάριζα και λάµες ξουραφιών
και του λεγα πως το χασίς τον άνθρωπο σκοτώνει,
και τότε αυτός συνήθιζε, γελώντας τρανταχτά,
µε το να χέρι του ψηλά πολύ να µε σηκώνει.

Και βλέπω πάλι, άλλες φορές, µια γρήγορη γαλέρα,
µε τα πανιά της ανοιχτά στο αβέβαιο ν αρµενίζει



κι απάνω στο µπαστούνι της να κάθεται ένας ναύτης,
να χει µια πίπα - όπως αυτήν εγώ - και να καπνίζει.

... Μέσ� το τεράστιο σώµα του είχε µι αθώα καρδία.
Κάποια νυχτιά, µέσα στο µπαρ Ρετζινα - στη Μαρσίλια,
για να φυλάξει ε µε νάνε από ένα Ισπανό,
έφαγε αυτός µιαν αδειανή στην κεφαλή µποτίλια

Έχω µια πίπα ξύλινη παράξενα γλυµµένη.
Βλέπω καπνίζοντας τα πιο παράδοξα όνειρα µου.
Σκέφτοµαι: θα ναι µαγική. Μα πάλι λέω: Μη φταίει
ο εγγλέζικος βαρύς καπνός και η νευρασθένεια µου;

... Μια µέρα τον αφήσαµε στυγνό απ τον πυρετό
περά στην Άπω Ανατολή να φλέγεται να λιώνει.
θεέ των Μαύρων, τον καλό συγχώρεσε Γουιλ
και δοστου εκεί που βρίσκεται λίγη από την άσπρη σκόνη.
((Ν. Καββαδίας, Μαραµπου - Ν. Καββαδίας, Θ. Μικρούτσικος)

Εικόνα 9η: Σε ένα λιµάνι µακρινό

Παιδιά: Λατρεύω τους γλαρούς ... περήφανα πουλιά.
Ναυτικός: Τι λες µωρέ... Στεριανά σαν κι εσένα. Τραβούν ανοιχτά για να
φανέ. Μόλις νοιώσουνε καταιγίδα, κουρνιάζουνε στα λιµάνια. Παίζει το
δελφίνι µε τις πλώρες. Τότε, σαλτάρουνε πολλοί µαζί, χιµάνε και του
βγάζουν τα µατιά, το κοµµατιάζουν και το τρώνε... Πουλιά του
προλιµένα.
Ξέρω κάτι πετούµενα ίσα µε το µικρό σου δάχτυλο, που τα βλέπεις στον
ωκεανό και δεν καταδέχονται να ξεκουραστούν στο κατάρτι.
Ζαλίζοµαι στη στεριά. Το πιο δύσκολο ταξίδι, το πιο επικίνδυνο, το καµα
στην άσφαλτο, απ το Σύνταγµα στην Οµόνοια. Έχω ξεράσει στο Λιβανο
όπως οι στεριανοί σε µελτέµι.
Μας λυπάστε γιατί δεν έχουµε σπίτι, γιατί περπατάµε µε ανοιχτά ποδιά,
γιατί φοράµε
τσαλακωµένα πουκαµίσα κι ασιδέρωτα ρούχα στο πόρτο. Εγώ σας
χαίροµαι. Σίγουρο κρεβάτι, ήρεµος ύπνος. Καφές στο κοµοδίνο και οι
εφηµερίδες. Εκδροµή το Σαββατοκύριακο µε κεφτέδες. Όµως δεν
αλλάζω τη δουλεία µου µε τη δίκη σας ούτε για µια µέρα.
Παιδιά: Πέστε µας κάτι από τα ταξίδια σας...
Ναυτικός: Πόσες φορές το χω ακούσει .......Μα γιατί; Για να σπρώχνει ο
ένας τον άλλο µε τον αγκώνα και να γελάτε;...
(Ν. Καββαδίας, Βάρδια)

... Το µαχαίρι...
Απάνω µου έχω πάντοτε στη ζώνη µου σφιγµένο
ένα µικρό αφρικανικό ατσάλινο µαχαίρι
- όπως αυτά που συνηθουν και παίζουν οι Αραπάδες-
που από ένα γερο έµπορο τ αγόρασα στ Αλγέρι.

θυµάµαι, ως τώρα να τανε, το γερο παλαιοπώλη,



οπού έµοιαζε µε µια παλιαν ελαιογραφία του Γκόγια,
ορθόν πλάι σε µακριά σπαθιά και σε στολές σχισµένες,
να λέει µε µια βραχνή φωνή τα παρακάτω λογία:

Ετούτο το µαχαίρι, εδώ, που θέλεις ν αγοράσεις
µε ιστορίες αλλόκοτες ο θρύλος το χει ζώσει,
κι όλοι το ξέρουν πως αυτοί που κάποια φορά το χαν,
καθένας κάποιον άνθρωπο δικό του έχει σκοτώσει.

Ο ∆ον Μπαζιλιο σκότωσε µ αυτό τη ∆όνα Τζούλια,
την όµορφη γυναίκα του, γιατί τον απατούσε.
Ο Κοντέ Αντονιο, µια βραδιά, το δύστυχο αδερφό του
µε το µαχαίρι τούτο δω κρυφά δολοφονούσε.

Ένας αράπης τη µικρή ερωµένη του από ζήλια
και κάποιος ναύτης Ιταλός ένα Γραικό λοστρόµο.
Χέρι µε χέρι ξέπεσε και στα δικά µου χεριά.
Πολλά έχουν δει τα µατιά µου, µ αυτό µου φέρνει τρόµο.

Σκύψε και δεσ το, µι άγκυρα κι ένα οικόσηµο έχει,
ειν αλαφρυ, για πιάσε το δεν πάει ούτε ένα κουάρτο,
µα εγώ θα σε συµβούλευα κάτι άλλο ν αγοράσεις.
-Ποσό έχει; - Μονό φράγκα εφτά. Αφού το θέλεις, πάρτο.

Ένα στιλέτο έχω µικρό στη ζώνη µου σφιγµένο,
που ιδιοτροπία µ έκανε και το καµα δικό µου,
κι αφού κανένα δε µισώ στον κόσµο, να σκοτώσω,
φοβάµαι µη καµία φορά το στρέψω στον εαυτό µου...
(Ν. Καββαδίας, Θ. Μικρούτσικος)

Εικόνα 10η: Η ξενιτιά

... Συλλογιέµαι τους ναυτικούς.... Εκείνους που αυτή την ώρα γυρνούν
στους µεγάλους δρόµους του Αµβούργου η του Μοντεβίδεο, ντυµένοι µε
τα καλά τους ρούχα, χαρούµενοι σαν µαθητές λυκείου, που έχουν έξοδο
και που κοιτούν µε την ίδια µαγεµένη περιέργεια τις βιτρίνες των
καταστηµάτων και τις γυναίκες που περνούν... Εκείνους που έχουν µείνει
χωρίς δουλεία και περνούν τις ώρες τους στα µικροκαφενεία των
λιµανιών, παίζοντας χαρτιά, λιπαρά από την πολλή µεταχείριση η
µετρώντας και ξαναµετρώντας, σκεφτικοί, τα λεφτά που τους αποµένουν
και που τα έχουν βγάλει από τα βάθη του κόρφου τους..
(Κ. Ουρανής}
Ναυτικός: � Σου χει τύχει να φτάσεις στο µωλο και το καράβι σου να χει
φύγει για δέκα χιλιάδες µίλια ταξίδι, να χει νυχτώσει, να πέφτει οµίχλη
στο ποτάµι, να σαι τρεις ώρες µακριά από το προξενείο σου; Στην τσέπη
ούτε µια πένα, το πακέτο αδειανό. Είναι το πιο βαρύ θαλασσινό κρίµα.
Για χρονιά σε δείχνουν µε το δάχτυλο... Εκείνος που έχασε το καράβι του
στην... Παραµονή Χριστούγεννα... Όσο µεθυσµένος να σαι ξεζαλίζεσαι
στο µοµέντο. Κάθεσαι πάνω σε µια σιδερένια δέστρα και σκέφτεσαι. Οι



εργάτες σχολάνε και προσπερνούν αδιάφορα. Βάνεις αυτί µήπως
ακούσεις τη γλωσσά του τόπου σου. Βγαίνεις απ τους ντόκους και
τριγυρνάς στην εργατική συνοικία. Βλέπεις τα φωτισµένα θαµπά τζαµιά,
τα δαντελένια κουρτινάκια. Ανοίγει µια πόρτα και σε χτυπά η µυρωδιά
του σπιτιού, της κουζίνας...
(Ν. Καββαδίας, Βάρδια...)

... Συλλογιέµαι τους ναυτικούς... Εκείνους που τις µεγάλες µονότονες
ώρες του πλου, βγάζουν απ τα βάθη των σάκων τους τις αναµνήσεις
τους: ξεθωριασµένες φωτογραφίες, κιτρινισµένα γράµµατα µε
καµπουριασµένους χαραχτήρες, καρτ ποσταλ µε λουλούδια η ωραίες,
σαν κούκλες, γυναίκες, ξενικές δεκάρες, σουγιάδες και µεταξωτά
µαντίλια, και που, µε το πρόσχηµα να τα ταχτοποιήσουν,
ξεχνιούνται - ώρα - κοιτάζοντας τα...
(Κ. Ουρανής)

Ναυτικός: ... Η µανά σου τούτη την ώρα βγάνει τους κουραµπιέδες και σε
θυµάται. Έχει κλάψει από νωρίς, µα το κρύβει. Έχει δει όνειρο κακό.
Καράβι κάτω από τα δέντρα...
(Ν. Καββαδίας, Βάρδια)

... Συλλογιέµαι τους ναυτικούς... Εκείνους που πεθαίνουν στο ταξίδι και
τους πετούν στην απέραντη κι αδιάφορη θάλασσα κι υστέρα παραδίνουν
το φτωχό σάκο τους, µε τα παλιά τους ρούχα, το µεγάλο νικελενιο ρολόι
τους, τα ξεθωριασµένα γράµµατα, τους σουγιάδες, τις ξενικές δεκάρες
και το πήλινο αγαλµατάκι που παριστάνει την Ελευθερία του λιµανιού της
Νέας Υόρκης, σ ένα Προξενείο, απ οπού κανένας, κανένας ποτέ δε θα το
ζητήσει...
(Κ. Ουρανής)

... Απόκληρος...
Σαν απόκληρος γυρίζω στην κακούργα ξενιτιά,
περιπλανώµενος, δυστυχισµένος,
µακριά απ της µάνας µου την αγκαλιά.

Κλαίνε τα πουλιά γι αέρα, κλαιν τα δέντρα για νερό,
κλαίω µανούλα µου κι εγώ για σένα,
που έχω χρονιά για να σε δω.

Πάρε χάρε την ψυχή µου, ησυχία για να βρω,
αφού το θέλησε η µαύρη µοίρα,
µεσ τη ζωή µου να µη χαρώ.
(Β, Τσιτσάνης)

Εικόνα 11η Επίλογος

...Βάρκα γιαλό...
Έµαθα κυρα πως έχεις βάρκα γιαλό
Έµαθα κυρα πως έχεις ψαροπούλα και ψαρεύεις



τζουµ τριαλαριλαρω βάρκα γιαλό.

θα ρθω να σου τη γυρέψω βάρκα γιαλό
θα ρθω να σου τη γυρέψω, για να πάω να ψαρέψω
τζουµ τριαλαριλαρω βάρκα γιαλό.

Έχω βάρκα για σεργιάνι βάρκα γιαλό,
Έχω βάρκα για σεργιάνι, που για ψάρεµα δεν κάνει,
τζουµ τριαλαριλαρω βάρκα γιαλό...
(Νησιότικο / Β. Τσιτσάνης)

...Εφουντάρησε η βαρκούλα...
Εφουνταρησε η βαρκούλα στην ακρογιαλιά,
τώρα γλέντια κι αγκάλισες, χάδια και φίλια,
φυσάει ο µπάτης, φυσάει τ αγέρι,
τρελό µικρό µου, γλυκό µου ταίρι.

Με φιλάκια τούτα κείνα και καλή καρδία,
αγαπούλες και ροµάντζα, φύκια κι αµµουδιά,
φυσάει ο µπάτης, χτυπάει το κύµα,
τρελό µικρό µου µ έκανες θύµα...

Τώρα θάλασσα και πεύκα, τρελές και φίλια
θέλουν ερωτά κορίτσια στην ακρογιαλιά,
φυσάει ο µπάτης µπρος στ ακρογιάλι,
τρελό µικρό µου µε πιάνει ζάλη.
(Στελλάκης)

...Οι γλαροί...
Ξεκινάµε πάµε µακριά
σ αλλά µέρη, σ άγνωστα νερά
στο µουράγιο µένεις µονή εσύ
πάντα ο νους µου θα ναι στο νησί.

Τώρα το πλοίο έχει σαλπάρει
κι από τα µατιά σβήνει η στεριά
µεσ στα κατάρτια πετούνε οι γλαροί
κι εγώ σου λέω Έχε γεια.

Γύρω - γύρω η θάλασσα γυαλί
µα η σκέψη µου έγινε πουλί
λάµπει ο ήλιος τώρα από ψηλά
στο µυαλό µου έρχονται πολλά.

Πέλαγο θα σκίσω µακρινό
θάλασσα να βλέπω κι ουρανό
µα η συντροφιά µου θα σαι εσύ
πάντα ο νους µου θα ναι στο νησί.(Χ. .Βασιλειάδης, Ν. Μειµάρης)

(∆ραµατουργική επεξεργασία-σύνθεση: Νίκος Γκόβας)


