Του Γιώργου Αλβανού
Ο κλήδονας
Χαµήλωσαν αθόρυβα τ' αστέρια απόψε και κάθισαν, ασηµένιες πεταλούδες, στα
κλαδιά της ανθισµένης ακακίας. Η τριξαλούδα (1) τρελλάθηκε στην τρύπα της κι
ασίγαστο άρχισε τραγούδι. Μεθυσµένος από τη φεγγαροβραδιά κι ο γκιώνης στα
χαλάσµατα βάλθηκε ανυπόµονα µα κι επιταχτικά να καλεί το ταίρι του σ' ολονυχτία
αγάπης.
24 Ιουνίου σκολόβραδο, γιορτή του Άι-ΓΙαννιού. Μαζεµένες οι κοπέλλες της
γειτονιάς στα Ραχταρέλια (2) θ' ανοίξουν τον Κλήδονα σε λίγο. Στριµωγµένες γύρω
από τον σκεπασµένο ακόµα µαστραπά (3), πνίγουν την ανυποµονησία τους σε
γέλια, πειράγµατα και χαρούµενα ξεφωνητά. Ανυπόταχτοι οι χτύποι της καρδιάς
πάνε να γίνουν αθέλητα προδότες των µυστικών τους.
Η Φ. ψάχνει ανήσυχα στο µισοσκόταδο το βλέµµα της διπλανής της, για να
διαβάσει σ' αυτό µην κάτι κατάλαβε από τους κρύφιους λογισµούς της. Μα κι η Κ.
την ίδια έγνοια έχει, τους χτύπους της δικής" της καρδιάς ακούει µονάχα.
Χαµογελά η Φ. µε τα καµώµατα του εαυτού της. Μα είναι κατάσταση τώρα αυτή,
να δίνει βάση σε ανοησίες; «Αυτά είναι λόγια του Κλήδονα! Αυτά να τα πεις στον
Κλήδονα»! έχει πει η ίδια τόσες φορές, κάθε που ήθελε να χαραχτηρίσει κάτι σαν
ελαφρότητα, ψευτιά κι ανοησία. Τότε, λοιπόν, γιατί το χτυποκάρδι, το ίδρωµα στις
παλάµες, το στρίψιµο του µαντιλιού; Γιατί, ποιος ξέρει... Αν αλήθεια τα λόγια αυτά,
που η ίδια τόσες φορές τα κορόιδεψε, έχουν τη δύναµη να φανερώσουν το µέλλον,
ν' ανοίξουν κάποιο παραθυράκι στο αύριο... τότε σίγουρα θα µάθαινε αν έχει καλό
σκοπό ο Ν. ή µονάχα θέλει να περάσει τον καιρό του.
Κι αυτό που γίνεται απόψε στα Ραχταρέλια γίνεται και στις άλλες γειτονιές του
χωριού, στ' Αγριλιούδ' (στον Άι-Στράτ'γου) (4), στον Πήγαδο, στο Μακρύ Σουκάτς..
(5). Ίδιοι οι πόθοι, ίδιες οι λαχτάρες, βασανίζουν, τύραννοι γλυκοί, τις καρδιές των
κοριτσιών.
Αποβραδίς το Μ..., µεγαλοκοπέλλα που τα µαλλιά της άρχισαν ν' ασπρίζουν -από
τη σκόνη στα µεταλλεία (6) έλεγε µε πικρό χαµόγελο η ίδια, που χρόνια περίµενε
τον νυµφίο, µα 'κείνος ο βλογηµένος δεν έλεγε να φανεί, λες κι έχασε τη στράτα
του-, µάζεψε απ' τις κοπέλλες του χωριού τα «σηµάδια» τους: δαχτυλίδια,
σκουλαρίκια, κουµπιά, παραµανάκια... Τα «νοµάτισε» , τα 'βαλε στον µαστραπά µε
το αµίλητο νερό (7), σκέπασε κι έδεσε καλά τον µαστραπά µε κόκκινο πανί και τον
έβαλε πάνω στον φούρνο, για να τον δει τη νύχτα τ' άστρο. Κι απόψε, γιορτή του
Άι-Γιαννιού, ιέρεια εκείνη της Αφροδίτης, καλεί τη Μοίρα να 'ρθει να σηµαδέψει
δρόµους άλλους, µιας κι ο δικός της ασηµάδευτος φαίνεται πως έµεινε για πάντα...
Νωρίς γύρισαν από το θέρος απόψε οι κοπέλλες. Με το δρεπάνι στον ώµο,
ριγµένη πίσω τη µαντίλα, µε κλαδί λυγαριάς στο αυτί. Ούτε και που κατάλαβαν για
πότε έκαναν τον δρόµο από τον Κάµπο στο χωριό(8). Και µόλις σκοτείνιασε
γιορτυνοντυµένες µαζεύτηκαν για τον Κλήδονα. Τα παλικάρια άφησαν και κείνα
την αγορά κι ανηφορίζουν στις γειτονιές. Για να γελάσουν µε τα τραγούδια του
Κλήδονα, λένε τα χείλη, για ν' αγαπήσουν, απαντούν οι καρδιές. Εκεί στο
µισοσκόταδο κάποια κλεφτή κουβέντα όλο και θ' ανταλλάξουν, κάποιο γνέψιµο του
µατιού, ίσως και κάποιο κρυφό χειροσφίξιµο...
«Σουπάτι τσι θ' ανοίξουµι τουν Κλήδονα», ακούγεται τώρα η φωνή από το Μ. Του
πρώτου τραγούδ' θα του πω 'γω.
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Αφού 'θελες να µ' αρνηθείς,
γιατί να µ' αγαπήσεις,
πρώτα ν' ανάψεις τη φωτιά
κι ύστερα να τη σβήσεις...
Και τ' αγόρι το δεκάχρονο, το καλοπόδαρο και τυχερό, ανασηκώνει το κόκκινο πανί
που σκεπάζει τον µασραπά και βγάζει το πρώτο σηµάδι, το σκουλαρίκι της Κ.
Φωνές, πειράγµατα, χαρούµενα ξεφωνητά... Γελούν οι άλλοι, γελά καλόκαρδα κι η
Κ.
Κι όµως κάτι της σφίγγει την καρδιά. Αες το τραγούδι που της είπαν, να *
σηµαίνει εγκατάλειψη και χωρισµό; Μπα δε βαριέσαι... αυτή το ξέρει καλά πόσο
την αγαπά ο ∆... Αυτά είναι λόγια του Κλήδονα... δεν πάει να λένε... Τις σκέψεις
της, όµως τις διακόπτει η φωνή της διπλανής της, που ακούεται να τραγουδά:
Αγάπη είχα κι έχασα
µε τη βρουλιά(9) δεµένη
όποιος τη βρει, ας τη χαρεί,
µον' τη βρουλιά να φέρει...
Και µετά το τραγούδι, το παραµανάκι της Μ.. Ξεχνά τους φόβους της τώρα η Κ...
Από µέσα της νοιώθει κρυφή χαρά . «Καλά να πάθει η ψηλοµύτα η Μ..., που
νοµίζει πως αυτή είναι κι όχι άλλη. Σίγουρα θα το πιει το π'κρου θάσιου (10) από
τον Κ...»
Και τα τραγούδια δίνουν και παίρνουν. Αόρατες σπίθες ξεπηδούν από στήθια
παθιασµένα, ηλεκτρίζουν την ατµόσφαιρα, λύνουν και δένουν δεσµούς
µυστικούς...
Το πορτοκάλι ράγισε,
ράψε το µε το τέλι
πρώτα η καρδιά µου σ' ήθελε
µα τώρα δε σε θέλει...
Εµείς κι αν εχωρίσαµε,
πάλι θ' αγαπηθούµε,
πάλι θα σµίξουµε τα δυο,
τον πόνο µας να πούµε.
∆ε σε καταχρειάζουµαι
για γούρνα στο πηγάδι,
για ν' ανασέρνου του νηρό,
να πίνουν οι γάιδαροι...
Ω ουρανέ που 'σαι ψηλά,
κατέβα κάνε κρίση,
γιατί ο νέος π' αγαπώ
γυρεύει να µ' αφήσει.
Κι όταν από τον µαστραπά θα βγει και το τελευταίο σηµάδι, θ' αρχίσει το µοίρασµα
τ' αµίλητου νερού κι ύστερα η γλυκιά απαντοχή για το όνοµα που θα πρωτακούσει
(12) η κάθε κοπέλα.

Και σαν τελειώσει ο Κλήδονας θ' αρχίσει ο χορός. Ο τενεκές (13) θα συντροφέψει
το τραγούδι των κοριτσιών και θα σκορπίσει στη γαλήνη της καλοκαιριάτικης
νύχτας καηµούς και λαχτάρες, για να σµίξουν µε το τρελλό τρίξιµο της τριξαλούδας
και τ' ανυπόµονο κάλεσµα του γκιώνη...
( Πανανθρώπινη και διαχρονική η λαχτάρα για τη πρόγνωση του µέλλοντος, η
αγωνία για το αύριο, για το «τι τέξεται η επιούσα». Κι όταν σίγησαν οι Κασσάνδρες
κι έµειναν βουβές οι Πυθίες, κι όταν έσβησαν οι Κάλχαντες κι οι Τειρεσίες κι «ο
οµφαλός της Γης» (το Μαντείο των ∆ελφών) έγινε τόπος κατάρας και χλεύης απ'
το βαθιά θρησκευόµενο Βυζάντιο, έµειναν «αϊ κλήδονες» (η κληδών, της
κληδόνος). Γιατί πανάρχαια και τούτη η συνήθεια χάνεται στα πισωγυρίσµατα τ'
ατέρµονα χρόνου. Κι είναι «κληδών» κάθε λόγος που ακούει κανείς απρόσµενα,
κάθε αχός και ψίθυρος και βόµβος. Είναι το φτάρνισµα το σηµαδιακό, το κράξιµο
το γρουσούζικο σαν πετεινού µιας κότας, το πένθιµο τρίξιµο της σκεπής του
σπιτιού, το σφύριγµα τ' αυτιού... το σκούξιµο µιας κουκουβάγιας. Όλα αυτά
τ' απρόσµενα, που κρύβουν µέσα τους µια κρυφή σηµασία, που η θέληση του
ανθρώπου δεν µπορεί να την αλλάξει.
Τα σηµάδια αυτά απ' τα πανάρχαια τα χρόνια ήταν γνωστά µε το όνοµα
«κλήδονες» και απ' αυτά πάσχιζαν οι άνθρωποι να προµαντέψουν το µέλλον. Και
«κληδονίζω» πάει να πει πως προσπαθώ να µάθω τα µελλούµενα από κάποιον
οιωνό, κάποιο σηµάδι. Κληδόνιο ονόµαζαν οι αρχαίοι τον ∆ία µα και τον Ερµή,
γιατί οι θεοί τούτοι, ξέχωρα απ' τους άλλους, µπορούσαν να προβλέπουν και να
προλέγουν το µέλλον...
Από την αρχαιότητα ο Κλήδονας πέρασε στο Βυζάντιο, µε την ίδια πάνω-κάτω
µορφή, που τον ξέραµε µέχρι τα τελευταία ακόµα χρόνια στο χωριό µας. Κι όταν η
Οικουµενική Σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη το 681 µ.Χ. καταδίκασε µε τον 65°
κανόνα της τον Κλήδονα σα συνήθεια ειδωλολατρική και θέλησε να τον ξεγράψει
µε µια µονοκοντυλιά απ' τη ζωή των ανθρώπων, αυτός πήδησε στις ρούγες και
στις πλατείες, φύτρωσε στις καρδιές των γυναικών, µοσχοβόλησε τη µυρουδιά της
αγάπης κι έµεινε να µεθά τους ανθρώπους στην προσµονή µιας άλλης καλύτερης
µέρας...).
Γλωσσάρι
1 τριξαλούδα: Ο γρύλλος, το τριζόνι. Το αρσενικό τρίβει τα φτερά του τη νύχτα
και παράγει τον γνωστό ήχο - ερωτικό κάλεσµα.
2 Ραχταρέλια: Όνοµα γειτονιάς, τα µικρά ράχτα = ριζιµίφ βράχοι.
3 µαστραπάς: µικρή κανάτα από πηλό, γυαλί ή πορσελάνη.
4 Αι- Στράτ'γους: Αγιος Στρατηγός, ο Ταξιάρχης αρχάγγελος Μιχαήλ.
5 Σουκάτσ': σοκάκι.
6 µεταλλεία: στο χωριό λειτουργούσαν πολλά χρόνια µεταλλεία λευκό-λιθου. Οι
γυναίκες πελεκούσαν το µετάλλευµα και άσπρη σκόνη κατακάθιζε στα µαλλιά
τους.
7 αµίλητο νερό: Νερό µε µαγικές (µαντικές), καθαρτικές κ.ά ιδιότητες. Το
έπαιρναν νύχτα ή ξηµερώµατα από πηγή ή κρήνη του χωριού για το «ποδαρικό»
ή τον Κλήδονα. Αυτός που το µετέφερε δεν έπρεπε να µιλήσει σε κανέναν γιατί
τότε το αµίλητο νερό έχανε τις ιδιότητες του.
8 Κάµπος ~ χωρίο: Ανηφορικός δρόµος µήκους 6 χµ 7ΐερίπου. Οι εργάτες
πήγαιναν και έρχονπαν µε τα πόδια .
9 βρουλιά και βουρλιά: σκοινί από βούρλα.

10 π'κρουΟήαιοί): Οάσιο: παρασκεύασµα από κοπανισµένα αµύγδαλα, ζάχαρη
και ανθόνερο. Το πήγαιναν στις λεχώνες για να έχουν πολύ γάλα. π'κρουθάσιου:
θάσιο από πικρά µύγδαλα Μτφ η πίκρα, η ερωτική απογοήτευση.
11 καταχρειάζουµαι: καταδέχοµαι, δίνω αξία εκτιµώ.
12 όνοµα: Αυτό το όνοµα θα είχε ο µέλλοντας σύζυγος.
13 ντενεκές: συνόδευαν το τραγούδι µε χτύπηµα-παίξιµο άδειου ντενεκέ όντως
το ταµπούρλο.

