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                                                                 (Γέλ. 18, 23-33) 

Εεηώ ζπγγλώκε, Κύξηε, 

πνπ, δίρσο λα ‘καη ν δίθαηνο Αβξαάκ, 
έρσ θη εγώ θάηη λα ζε ξσηήζσ: 

Καιά ην γέλνο ησλ αλζξώπσλ 
πνπ κε ηε ζαπκαζηή ζνπ νηθνλνκία 

έρεη απ’ ηελ απώιεηα ζσζεί. 

Τα όληα, όκσο, πνπ απνκείλαλε 
έλα ζθαιί ζηελ θιίκαθα πην θάησ, 
ηα αλζξσπνεηδή, όπσο ηα νλνκάζακε. 

Γηθά ζνπ πιάζκαηα θη εθείλα, 
κπνξείο λα κελ ηα ζπιαρληζηείο; 

Ο Κύξηνο είπε: θάπνηνο ηξόπνο ζα βξεζεί 
γηα λα ζσζνύλ θαη η’ αλζξσπνεηδή. 

Αθόκα θάηη, Κύξηε, θαη ζπρώξα κε 

πνπ ζπλερίδσ θαη ηνικώ λα ζνπ κηιώ. 
Γσζ’ κνπ, όκσο, ηελ άδεηα, παξαθαιώ, 
λα ζνπ ζπκίζσ ηα θησρά καο θαηνηθίδηα, 

εθείλα πνπ κνηξάδνληαη καδί καο 
ηελ θαζεκεξηλή δσή: 
ιππνύληαη, ραίξνληαη, παίδνπλ, αγσληνύλ, 

ηα ηξπθεξά ηνπο βιέκκαηα ην ράδη καο απνδεηνύλ, 
ηεο ύπαξμήο ηνπο ην κπζηήξην θξύβνπλ 
κεο ζ’ όια απηά πνπ δελ κπνξνύλ λα πνύλ. 

Γελ γίλεηαη λα βξεηο εζύ ηνλ ηξόπν 
καδί κ’ εκάο θη εθείλα λα ζσζνύλ; 

Ο Κύξηνο είπε: ζα θξνληίζσ 
ηα θαηνηθίδηα λα κε ραζνύλ. 

Δπίηξεςέ κνπ, Κύξηε, ην ζάξξνο, κα ζπκήζεθα 

θάπνηα γιαξόπνπια κε ηέηνηα ράξε λα πεηνύλ, 
ηόζν αλάιαθξα ην θύκα λα ρατδεύνπλ… 
Κη αθόκα κέζα ζηα θιαδηά θειατδηζκνύο αλείπσηνπο, 

ρξώκαηα ζηα θηεξνύγηα ιακπεξά… 

  

  

Αεηνύο πεξήθαλνπο, όξλεα καγαιόπξεπα 
θαη δώα ηνπ δξπκνύ πνπ εζύ ηα ηξέθεηο, 

ζύκθσλα κε ηνλ ςαικσδό, 
θη άιια πνπ ζην Βηβιίν ηνπ Ιώβ εζύ πξνβάιιεηο 

κε ηη θακάξη γηα ηηο ζαπκαζηέο ηνπο ηθαλόηεηεο, 
ιέαηλεο, αίγαγξνπο, όλαγξνπο θη ειαθίλεο 



θαη ζηξνπζνθάκεινπο, βνπβάιηα θη ηππνπόηακνπο, 
θη όια ηα θήηε ηα κεγάια πνπ ζε ππαθνύλε, 

όπσο ην δείρλεη ε ηζηνξία ηνπ Ισλά… 
Γηα όι’ απηά γίλεηαη λα κελ πξνλνήζεηο 
θαη λα η’ αθήζεηο λα ραζνύλ παληνηηλά; 

Ο Κύξηνο απνθξίζεθε: θάηη ζα θάλσ 

γηα λα ζσζνύλ όια ηα δώα απηά. 

Κύξηε, είπα, κε ζπκώζεηο 
αλ ζνπ κηιήζσ αθόκα κηα θνξά… 
Γηα η’ αγξηνινύινπδα πνπ εζύ ηα ζύγθξηλεο 

κε ηηο ιακπξέο ηνπ Σνινκώληα ηηο ζηνιέο, 
ηα πεύθα ζηηο αθξνγηαιηέο θαη ηα κεγάια δέληξα… 
Γηα ηηο πεγέο, ηνπο θαηαξξάρηεο, 

ηηο ιίκλεο θαη ηα γήηλα ζηξώκαηα, 
γηα όζα κπζηηθά ζηεο γεο ηα βάζε ζπληεινύληαη 
θαη θξπζηαιιώλνληαη ηα νξπθηά ζε ηόζν ηέιεηα 

θαη θαζνξηζηηθά γηα ην θαζέλα ζρήκαηα θαη ρξώκαηα… 
Γηα ηα ειεθηξόληα πνπ αδηάθνπα θαη κε ζνθία θηλνύληαη, 
γηα όζα θξύβνπλ κπζηηθά 

ηα ειάρηζηα κεο ζηνπο ππξήλεο ζσκαηίδηα… 
Γηα ηνπο αζηεξηζκνύο θαη γηα η’ απξόζηηα 

σξαία νπξάληα ζώκαηα… 

Καη κηα πνπ αθόκα ζνπ κηιώ, πεο κνπ, είλαη δπλαηό 
ηα θεγγαξόθσηα θαη ηηο αζηξνθεγγηέο, 
ηα ειηνβαζηιέκαηα θαη ηηο αλαηνιέο, 

βξνληέο ηεο θαηαηγίδαο θη αζηξαπέο 
θη νπξάληα ηόμα πνπ είδαλε εθζηαηηθά ηα κάηηα καο 
αδηάθνξα έηζη λα η’ αθήζεηο λα ραζνύλ; 

Πεο κνπ, θη εγώ δε ζα μαλαξσηήζσ. 

Ο Κύξηνο είπε: εγώ ηα έπιαζα, 
εγώ γηα όια απηά ζα κεξηκλήζσ. 
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