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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Ο Σερ Γκοουέην κι ο Πράσινος Ιππότης είναι ένα Αγγλικό αφηγηματικό 
ποίημα έκτασης 2530 στίχων του 2ου μισού του 14αι μ.Χ., ή με άλλα λόγια 
ένα έμμετρο ιπποτικό μυθιστόρημα, κατ’ αναλογία με την ορολογία 
αντίστοιχων Βυζαντινών έργων της ίδιας περίπου εποχής. Το εν λόγω έργο 
ανήκει μετρικά στην αποκαλούμενη Αναβίωση της Παρήχησης (Alliterative 
Revival), στην οποία θα αναφερθούμε παρακάτω. Πρόκειται για ένα από 4 
ή 5 αφηγηματικά ποιήματα ανώνυμου συγγραφέα ο οποίος 
προσδιορίζεται ως ποιητής του Gawain ή του Pearl (Gawain ή Pearl poet), με 
το Pearl να αποτελεί ένα αριστούργημα, κατά την ταπεινή μου άποψη, 
μετρικής τεχνικής, τόσο σύνθετης όσο να καθίσταται αδύνατη η 
μεταφορά της ως τεχνικής σε Ελληνική μετάφραση. Ο Σερ Γκοουγέην κι ο 
Πράσινος Ιππότης είναι πιθανόν το καλύτερο αφηγηματικό ποίημα μιας 
μακραίωνης παράδοσης έμμετρων ιπποτικών μυθιστορημάτων και 
ιστοριών γύρω από τη θρυλική φυσιογνωμία του βασιλιά Αρθούρου. 
  

Λίγα λόγια για τον ποιητή 
Δεν ξέρουμε πολλά για τον συγγραφέα του έργου. Γνωρίζουμε ότι έγραψε, 
όπως προείπαμε, άλλα 3 ή 4 τουλάχιστον θρησκευτικά ποιήματα, τα Pearl 
(μαργαριτάρι, μαργαρίτης σύμβολο με θεολογικές διαστάσεις στην Καινή 
Διαθήκη), Patience (Υπομονή), Cleanness (Αγνότητα) και Saint Erkenwald (Ο 
Άγιος Έρκενγουολντ), με την πατρότητα του τελευταίου να 
αμφισβητείται. Τα έργα του όλα, εκτός από το τελευταίο, διασώθηκαν σε 
ένα χειρόγραφο, το MS Cotton Nero A.x., Art 3, φυλασσόμενο τώρα στο 
Βρετανικό Μουσείο. Καταγόμενος από τη Δυτική Αγγλία, τα West 
Midlands, ο άγνωστος ποιητής, ο οποίος ίσως να υπήρξε και κληρικός σε 
κάποια στιγμή της ζωής του, χρησιμοποίησε μια διάλεκτο δυσνόητη για 
εμάς σήμερα, δύσκολη ίσως και για τους Λονδρέζους της εποχής του. 
Αντίθετα από τα έργα του περίφημου Chaucer, τα οποία, ο μελετητής της 
Αγγλικής γλώσσας, αν τα διαβάζει με σύγχρονη προφορά αγνοώντας την 
αρχαϊκή τους ορθογραφία, μπορεί να τα κατανοήσει στις πλείστες των 
περιπτώσεων, εδώ καθίσταται επιτακτική η ανάγκη μιας καλής σύγχρονης 
μετάφρασης παράλληλα με ένα καλό λεξικό ή γλωσσάρι της γλώσσας της 
εποχής, για να καταφέρει να ανασυνθέσει το νόημα του πρωτοτύπου και 
να εντρυφήσει στην πολυσημία του πρωτοτύπου. Η γλώσσα του έργου 
είναι η λεγόμενη Middle English (ως Μέση Αγγλική θα μπορούσαμε να 
αποδώσουμε τον όρο).   
 

Άτομο ευρείας καλλιέργειας, ο ποιητής από πλευράς ταλέντου 
και ποιητικής εμβάθυνσης συμβαδίζει σχεδόν με άλλες δύο εξέχουσες 
μορφές του καιρού του οι οποίες συνέθεσαν σπουδαία έργα, τον William 
Langland (συγγραφέα του έπους Piers Plowman) και του προαναφερθέντος 
και γνωστού στην Ελλάδα Geoffrey Chaucer (συγγραφέα των Canterbury 
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Tales, Ιστορίες του Καντέρμπουρυ και Troilus and Criseyde, Τρωϊλος και 
Χρυσηίδα). 

Ο ποιητής μας, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν είναι 
κατώτερος από αυτούς τους δύο. Ειδικευμένος στο μέτρο της παρήχησης 
κατόρθωσε να δημιουργήσει ένα ποίημα, ένα μικρό διαμάντι, που άφησε 
το δικό του αποτύπωμα στην Αγγλική λογοτεχνία.  
 

Πλοκή και συμβολισμός 
Το έργο μας μεταφέρει στη (μυθική;) εποχή του βασιλιά Αρθούρου, αλλά 
ουσιαστικά αναφέρεται στην εποχή του συγγραφέα. Σε πρώτο προφανές 
επίπεδο, εκείνο της πλοκής, το ποίημα τοποθετεί τον αναγνώστη στην 
αυλή του Αρθούρου, ανήμερα Πρωτοχρονιάς, όπου συνηθίζεται η 
ανταλλαγή ευχών και δώρων. Ξαφνικά μπαίνει στο παλάτι ένας ιππότης 
απρόσκλητος, πρόθυμος να μονομαχήσει με οποιονδήποτε δεχτεί την 
πρόκληση και επιθυμεί να αποδείξει, ούτως, τις ικανότητές του και να 
ανταποκριθεί στις προσδοκίες των δικών του ανθρώπων και ακόλουθων. 
Εν τούτοις, δεν πρόκειται για έναν συνηθισμένο ιππότη. Απ’ την κορφή 
μέχρι τα νύχια είναι ντυμένος στα πράσινα, το ίδιο και το υποζύγιό του. Ο 
Πράσινος Ιππότης, το λοιπόν, ζητά από κάποιον από τους 
παρευρισκομένους να λάβει μέρος μαζί του σε μια μονομαχία, για την 
ακρίβεια ένα παιχνίδι, δηλαδή να τον χτυπήσει κάποιος από τους ιππότες 
με το τσεκούρι που εκείνος φέρει, με τον όρο έπειτα και εκείνος, ο 
αλλόκοτος Πράσινος Ιππότης, να ανταποδώσει το χτύπημα έναν χρόνο 
αργότερα στο λεγόμενο Πράσινο Ξωκκλήσι. Όλοι μένουν άναυδοι μπροστά 
στα υποτιμητικά του λόγια που αμφισβητούν ευθέως την ανδρεία του 
βασιλιά και της αυλής του, την αξία τους και τη φήμη τους που έχει φτάσει 
πολύ μακριά. Κανένας δεν τολμά να σηκώσει το γάντι της πρόκλησης, 
κανένας παρεκτός του πιο γενναίου και φημισμένου ιππότη, του Σερ 
Γκοουέην (Sir Gawain στο πρωτότυπο - ο ‘γεννημένος’ στην ηπειρωτική 
Ευρώπη Sir Lancelot δεν είχε εισαχθεί ακόμη στο μύθο). O Σερ Γκοουέην, 
λοιπόν, ρίχνει ένα χτύπημα, αποκεφαλίζοντας τον Πράσινο Ιππότη, με τον 
τελευταίο όμως να μένει ζωντανός και όχι μόνο αυτό αλλά και να παίρνει 
παραμάσχαλα το κεφάλι του (!) και να αποχωρεί απαιτώντας από τον 
ιππότη του Αρθούρου να τηρήσει τη συμφωνία που είχαν πια συνάψει... 
Έκθαμβοι από το φριχτό τούτο θέαμα, ο βασιλιάς και οι ιππότες του 
ξαναβρίσκουν, μολαταύτα, γρήγορα τα λογικά τους και πασχίζουν να 
δώσουν κουράγιο στον τολμηρό σύντροφό τους. Ο τελευταίος, γενναίος 
όπως πάντα, αναχωρεί καθώς πλησιάζει η μέρα του ραντεβού. Μετά από 
διάφορες περιπέτειες, εξαντλημένος και στα όρια της ασιτίας, συναντά 
στο διάβα του ένα κάστρο. Ο πυργοδεσπότης κι η πυργοδέσποινα του 
παρέχουν ολόψυχα τη φιλοξενία τους, όντες περήφανοι να φιλοξενήσουν 
έναν τέτοιο ξακουστό ιππότη. Παράλληλα, τον παρακαλούν να 
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παραμείνει μαζί τους μέχρι την παραμονή Πρωτοχρονιάς γιατί το Πράσινο 
Ξωκκλήσι δεν απέχει παρά λίγα μόνο μίλια από κει.  

Την επομένη, προτού βγει για κυνήγι, ο πυργοδεσπότης προτείνει 
μια συμφωνία – ανταλλαγή στον Σερ Γκοουέην, να δώσει, δηλαδή, αυτός 
στον ιππότη ό,τι πιάσει στο κυνήγι, με τον όρο να του δώσει μετά και ο 
ιππότης ό,τι τυχόν κερδίσει εκείνος μέσα στο κάστρο. Όθεν, 
παρακολουθούμε 3 σκηνές κυνηγιού (με θήραμα ένα ελάφι, ένα 
αγριόχοιρο και μία αλεπού αντίστοιχα) και 3 πειρασμούς γιατί η κυρά του 
κάστρου προσπαθεί να αποπλανήσει 3 φορές τον ιππότη μας, ο οποίος τη 
φιλά στο μάγουλο 3 φορές αντίστοιχα. Ο άρχοντας του κάστρου 
προσφέρει στον ιππότη αυτά που κέρδισε στο κυνήγι. Το ίδιο πράττει κι ο 
Σερ Γκοουέην, φιλώντας τον πυργοδεσπότη χωρίς να αποκαλύπτει την 
πηγή των ‘κερδών’ του. Την τρίτη, όμως, φορά δεν αναφέρει στον 
άρχοντα μια ζώνη που του χάρισε η κυρά του κάστρου. 
 Και φτάνει επιτέλους η ώρα για τη μεγάλη πρόκληση. Ο Σερ 
Γκοουέην κατευθύνεται στο Πράσινο Ξωκκλήσι. Εκεί θα καταληφθεί εξ’ 
απήνης από μια μεγάλη έκπληξη και, όλα τα αλλόκοτα και περίεργα της 
ιστορίας θα ξεδιαλυθούν, ως τμήμα ενός ευφυούς σχεδίου και μαθήματος 
για τον ιππότη του Αρθούρου, και όχι μόνον. 
 Στη δομή του έργου συνυφαίνονται αρμονικά 3 στοιχεία κοινά 
στα παραδοσιακά ιπποτικά μυθιστορήματα και την παραδοσιακή 
λαογραφία, δηλαδή τη μονομαχία με τον αποκεφαλισμό, τον πειρασμό 
και την ανταλλαγή κερδών. Σε πρώτο επίπεδο, βρίσκεται η άμεση 
αμφισβήτηση της ηθικής ακεραιότητας της βασιλικής αυλής, των ιπποτών 
και των αξιών της ιπποσύνης, καθώς η αυλή του Αρθούρου 
παρουσιαζόταν γενικά ως η επιτομή της ηθικής, της γενναιοφροσύνης και 
ιπποσύνης εκείνης της εποχής και ο ποιητής αμφισβητεί ευθέως και 
σατυρίζει την τάση της καθ’υπερβολήν παρουσίασης και εξιδανίκευσης 
των ηγετών.   

Εν τούτοις  είναι και κάτι βαθύτερο απ’ αυτό, γιατί σε ένα 
δεύτερο υποκείμενο επίπεδο, το έργο ασχολείται με το μείζων θέμα της 
συμπεριφοράς της κυβερνώσας τάξης, του πώς, δηλαδή, οι έχοντες την 
εξουσία μπορούν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες των ανθρώπων 
διατηρώντας την ηθική ακεραιότητά τους και τον ‘ιπποτισμό’ τους σε όλες 
τις εκφάνσεις της ζωής τους. Κι όταν μιλάμε για ιπποτισμό την περίοδο 
εκείνη εννοούμε την εκπλήρωση κοινωνικών υποχρεώσεων και την 
εγκόλπωση υψηλών ιδεωδών (από Χριστιανική πλευρά1), επειδή το έργο 

                                                 
1 Όσο συμβιβάζεται βέβαια η ιπποσύνη με τη διδασκαλία του Χριστού! Οι ιππότες 
προορίζονταν στην αρχή για την προάσπιση των δικαιωμάτων των 
καταπιεσμένων, για την απονομή δικαιοσύνης ενώ έφεραν τα όπλα για άμυνα και 
όχι για επίθεση. Για τον γράφοντα το παρόν και για τους πλείστους Έλληνες 
αναγνώστες – και όχι μόνο – δεν έχουν θέση στη ζωή μιας χριστιανικής εκκλησίας οι 
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μας πραγματεύεται το πρόβλημα του συνδυασμού της εξουσίας στη γη με 
ανώτερες Χριστιανικές αξίες, της ‘μετάφρασης’ με άλλα λόγια των θείων 
αξιών στο μικρόκοσμο και μακρόκοσμο των ανθρώπων. Ετούτη είναι η 
πραγματική πρόκληση την οποία θέτει ο συγγραφέας, το θέμα που 
προβάλλει στους αναγνώστες. Ο Σερ Γκοουέην όφειλε να περάσει τη 
δοκιμασία αλώβητος, να κερδίσει τη μάχη από την οπτική του κώδικα 
ιπποσύνης και των Χριστιανικών ιδανικών τις οποίες εκείνος ενσαρκώνει. 
Δεν πρέπει, παράλληλα, να λησμονούμε ότι ο ιππότης της ιστορίας μας 
αποτελεί και πρότυπο ιπποτικής συμπεριφοράς και αγάπης, με μια 
ιπποσύνη που αποκλείει τη συζυγική απιστία, συνιστώντας, όθεν, και 
πρότυπο συμπεριφοράς προς το γυναικείο φύλο. 
 Στη σημερινή πραγματικότητα τώρα, το έργο καλεί τους 
διοικούντες να ζουν και να διάγουν το βίο τους σύμφωνα με την εικόνα 
που προβάλλουν προς τα έξω και σε αρμονία με τις ηθικές αξίες που 
διακηρύσσουν πως έχουν, χωρίς να υποκύπτουν στους πάσης φύσεως 
πειρασμούς από τους οποίους βρίθει η άσκηση της εξουσίας, και, (γιατί 
όχι;) να δρουν με γνώμονα ανώτατες Χριστιανικές αξίες της Καινής 
Διαθήκης, διαπνεόμενοι από ακεραιότητα, αίσθηση δικαίου, αλληλεγγύη, 
αγάπη, επιείκεια, ανταποκρινόμενοι στις απαιτήσεις των πολιτών και 
γινόμενοι και οι ίδιοι πρότυπα συμπεριφοράς, καθιστώντας τους 
ψηφοφόρους τους περήφανους που τους ψήφισαν... Πολλά μπορούμε να 
προσθέσουμε εδώ, τα οποία δύναται να τα συλλογιστεί ο κάθε 
αναγνώστης φυσικά. Νομίζω, πως δε χρειάζεται να επεκταθούμε 
περισσότερο στο εν λόγω ζήτημα. 
  

Μέτρο του ποιήματος  
Όπως έχουμε ήδη τονίσει, το έκτασης 2530 στίχων ποίημα αποτελεί 
μετρικά την αποκαλούμενη αναβίωση της παρήχησης (alliterative revival) η 
οποία εκδηλώθηκε τον 14 με 15 αι μ.Χ. Εδώ ο ρυθμός δεν δημιουργείται 
μέσω ενός συγκεκριμένου αριθμού συλλαβών ανά στίχο και των 
συνηθισμένων μέτρων αλλά βασίζεται στην παρήχηση. Σε κάθε στίχο 
υπάρχουν τρεις ή τέσσερεις τονισμένες συλλαβές με παρήχηση μεταξύ 
τους, δύο στο πρώτο ημιστίχιο και μία ή δύο στο τέλος. Κάθε στίχος, 
λοιπόν, διαιρείται σε δύο ημιστίχια, με μια τομή μετά τις δύο πρώτες 
συνηχήσεις. Οι 101 στροφές του ποιήματος, τώρα, παρουσιάζουν 
ποικιλομορφία ως προς τον αριθμό των στίχων που έχουν η καθεμιά, 
αλλά τελειώνουν όλες ομοιόμορφα σε ένα σύντομο στίχο (δισύλλαβο 
συνήθως), τον αποκαλούμενο bob ακολουθούμενο από τέσσερεις 
μεγαλύτερους ομοιοκατάληκτους στίχους, γνωστούς ως ‘wheel’. Ούτως το 

                                                                                                   
οπλισμένοι ιππότες οι οποίοι μάλιστα επιδιώκουν τον πλουτισμό τους 
χρησιμοποιώντας κάθε μέσο που διαθέτουν.  
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bob και το wheel δημιουργούν ένα σχήμα ομοιοκαταληξίας ababa. 
Πρόκειται για μια ξεχωριστή, μοναδική στο είδος της τεχνική στροφή, 
πρωτότυπη στη σύλληψή της. 

 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ 

Το έργο το μετέφρασα από τα Middle English με τη χρήση κατάλληλου 
γλωσσαρίου και κάποιων σύγχρονων ελεύθερων μεταφράσεων 
(αναλυτικά στοιχεία στη Βιβλιογραφία στο τέλος). Ακολούθησα, όμως, το 
πρωτότυπο κείμενο. Το παραδοσιακό Αγγλικό μετρικό σχήμα αποδόθηκε 
με ένα παραδοσιακό Ελληνικό της εποχής εκείνης (και όχι μόνο), τον 
ιαμβικό δεκαπεντασύλλαβο δηλαδή, και τηρήθηκε το σχήμα της 
ομοιοκαταληξίας στο bob και το wheel. Πρόκειται για ελεύθερη ποιητική 
μετάφραση, που διατηρεί, ελπίζω, το πνεύμα και τη μορφή  - σε δομή 
στροφών και ομοιοκαταληξία - του πρωτοτύπου.  Δέον να τονίσουμε στο 
παρόν σημείο πως είναι σχεδόν αδύνατη η μεταφορά στην Ελληνική της 
τεχνικής της παρήχησης, χωρίς να αλλοιωθεί το σημαινόμενο του 
κειμένου, χώρια που μια τέτοια τεχνική χρησιμοποιούμενη σε τόσο 
μεγάλο βαθμό, ηχεί ξένη στην Ελληνική ποίηση. 

 
ΜΕΡΟΣ ΜΙΑΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ  

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
Το έργο μας εντάσσεται σε μια μακραίωνη παράδοση έμμετρων 
ιπποτικών αφηγηματικών ποιημάτων, παράδοση που άνθισε γενικά από 
τον 12ο μέχρι τον 15ο αι. στην Ευρώπη, διακλαδώνοντας τη λογοτεχνία 
προς νέες κατευθύνσεις. Τυπικά παραδείγματα ανάμεσα στα άλλα είναι το 
Άσμα του Ρολάνδου (The Song of Roland) συντεθεμένου μάλλον από τον 
Turold, μερικές από τις προαναφερθείσες Ιστορίες από το Καντέρμπουρυ, ο 
Ερωτευμένος Ορλάνδος  (Orlando Innamorato) του Maria Boiardo, ο 
Μαινόμενος Ορλάνδος (Orlando Furioso) του Ludovico Ariosto, η 
Απελευθερωμένη Ιερουσαλήμ (Gerusalemme Liberata) του Torquato Tasso 
και Η Βασίλισσα των Νεράιδων (The Faerie Queene) του Edmund Spencer,   
του οποίου κεντρική φιγούρα είναι ο βασιλιάς Αρθούρος. Έμμετρα 
ιπποτικά μυθιστορήματα είχαμε και στο Βυζάντιο όπως τα Λύβιστρος και 
Ροδάμνη (ανωνύμου), Καλλίμαχος και Χρυσορρόη (του Ανδρόνικου 
Παλαιολόγου ίσως) κ.α. 

Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνούμε πως ο μύθος του Γκοουέην 
συνιστά αναπόσπαστο τμήμα ενός ευρύτερου θρύλου, διαδεδομένου σε 
όλη τη Δυτική τουλάχιστον Ευρώπη, εκείνου του προαναφερθέντος 
βασιλιά Αρθούρου, ιστορία που στις γενικές της γραμμές είναι γνωστή και 
στην Ελλάδα και η οποία αποτελεί και εκείνη μέρος της ευρύτερης κοινής 
πολιτιστικής κληρονομιάς των Ευρωπαϊκών λαών.  
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Για όσους, λοιπόν, θέλγονται από την έμμετρη αφηγηματική ποίηση και 
τους σαγηνεύει ταυτόχρονα η μεταφορά σε μια άλλη εποχή με 
διαφορετικά ήθη, νοοτροπία, πολιτισμό και μεγαλύτερη ίσως αγνότητα 
καρδιάς, συνίσταται η ανάγνωση, κατά τη γνώμη μου, του μικρού αυτού 
έπους όπως και των εμμέτρων μυθιστορημάτων (αρκετά ποιοτικά θα 
έλεγα ή και αριστουργήματα κάποια από αυτά) τα οποία 
προαναφέρθηκαν στην εισαγωγή. Διαβάζοντας τα, πιστεύω πως θα 
κερδίσει αρκετά ο σύγχρονος αναγνώστης.      

 
Εύχομαι καλή ανάγνωση!  

Τα οποιαδήποτε σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα.  
Στείλτε τα στην ηλεκτρονική διεύθυνση  

vcobor@gmail.com 
(με την ένδειξη για Φρυκτωρία Ποίησης)  

και εγώ θα τα αναρτήσω   
στο λογοτεχνικό - και όχι μόνο - blog μου 

vcobor.blogspot.gr 
Βασίλης Μ. Κομπορόζος 

Αγρίνιο, Ιούλιος 2013 

  

mailto:vcobor@gmail.com
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Ο Σερ Γκοουέην κι ο Πράσινος Ιππότης 
     Ανωνύμου Συγγραφέα 

    
Σαν άλωσαν οι Έλληνες την ξακουσμένη Τροία 
και ρήμαξαν και γκρέμισαν και κάψανε την πόλη, 
για τις πλεκτάνες και την προδοσία του σαν δίκασαν  
εκείνον τον προδότη που τους όρκους του τούς πάτησε, 
ο Αινείας, τότε, κι η βασιλική του φύτρα     5 
για χώρες φύγαν μακρινές και κατακτήσανε 
τη Δύση σχεδόν όλη κι απολαύσανε τα πλούτη της. 
Κι ο ξακουστός Ρωμύλος κατευθύνεται στη Ρώμη 
και μ’ υψηλό το φρόνημα την πόλη κείνη χτίζει, 
που πήρε τ' όνομά του κι έτσι λέγεται ακόμη.   10 
Ο Τίκιος πύργους στην Τοσκάνη χτίζει μεγαλοπρεπείς, 
κι ο Λάγκαμπερντ στη Λομβαρδία πολιτεία. 
Ο Βρούτος ο Ευτυχής το Στενό της Μάγχης διασχίζει 
και με περφάνεια ξακουστό βασίλειο ψηλά  

ιδρύει στη Βρετανία    15 
και μια, μεγάλα έργα θαυμαστά  
φέρνει ο χρόνος κι ευτυχία,     
και μια πολέμους και θανατικά  
που δεν τ' αφήνουν σ’ ησυχία. 

 
Κι η Βρετανία που θεμέλιωσε ο Βρούτος   20 
γενναίους άντρες έβγαλε και πολεμοχαρείς 
που ρίχναν λάδι στου πολέμου τη φωτιά συχνά.   
Μα γνώρισε και έργα θαυμαστά ο τόπος τούτος   
και πιο πολλά απ’ άλλους τόπους κατά πως μου λένε. 
Κι απ’ τους ρηγάδες όλους που βασίλεψαν εδώ   25 
κανένας δεν ξεπέρναγε σ’ αντρεία τον Αρθούρο. 
Mια ιστορία, τώρα, κείνου του καιρού θε να σας πω,   
πράμα που φαντάζει σ’ όλους τους ανθρώπους θαυμαστό,  
τ' Αρθούρου το κατόρθωμα, το πιο μεγάλο.    
Καθήστε τώρα το λοιπόν κι ακούστε με προσεκτικά.  30 
Όπως το λεν στην πόλη, έτσι θά’ θελα κι εγώ 

να σας το πω, 
κατά πώς το διηγιόνται από παλιά,    
π’ αντρειοσύνη δείχνει. Γεγονός αληθινό,  

 με γράμματα που χαραχτήκανε βαθιά   35 
σε τόπο τόσον ένδοξο και μακρινό.    

   
 

Χριστούγεννα κι ο ρήγας τούτος ήτανε στο Κάμελοτ  
με τους καλύτερους απ’ τους γενναίους τους ιππότες. 
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Στη Στρογγυλή την Τράπεζα, αγαπημένοι μεταξύ τους, 
τρώγανε και πίνανε και γλένταγαν ανέμελοι.   40 
Κει πέρα άνδρες τολμηροί ερχόντανε γι’ αγώνες, 
για κονταρομαχίες με τους άρχοντες ετούτους 
και μπρος στο βασιλιά μετά τραγούδαγαν τα κάλαντα. 
Εκείνη η γιορτή βαστούσε δεκαπέντε μέρες 
κι υπήρχε κρέας άφθονο μα πιότερο το κέφι.   45 
Τι γλέντια και χαρές – που να τα φανταστούμε τώρα. 
Τραγούδαγαν ολημερίς και χόρευαν το βράδυ 
κι ανέμελοι καθόντουσαν σ’ εκείνο το παλάτι 
οι άντρες τούτοι κι οι κυρές τους. Τι γλυκιά ζωή! 
Σε απολαύσεις ζούσαν μέσα που δεν είχαν ταίρι   50 
οι ευγενέστεροι ιππότες της Χριστιανοσύνης 
κι οι ομορφότερες κυρές στα πέρατα της γης. 
Ο ρήγας ο πιο σεβαστός, η κεφαλή του παλατιού. 
Κι ήταν όλοι τους ακόμη, άρχοντες κι αρχόντισσες  

στης νιότης την ακμή    55 
κι ο ρήγας πού ’χε τέτοια ευλογία  
ο ευτυχέστερος στη γη.  
Κι ανθρώπους με τόσ’ ευγένεια κι ανδρεία 
ήταν δύσκολο κανείς να βρει. 
 

Και χάραξε Πρωτοχρονιά, ο νέος χρόνος   60 
και δώσανε στους μουσαφίρηδες διπλές μερίδες  
σαν μπήκε ο βασιλιάς κι η συνοδεία του στην αίθουσα 
μετά τους ύμνους πού ’χαν ψάλει μες στην εκκλησιά. 
Και λαϊκοί και κληρικοί αντάλλαξαν θερμές ευχές 
και δόξαζαν τον Ύψιστο με πίστη κι αγαλλίαση.  65 
Και δώρα μεταξύ τους ανταλλάξαν πλούσια. 
«Ελάτε για τα δώρα», λέγανε καθώς τα μοίραζαν 
και πιάνανε κουβέντα για το τί’ χε πάρει ο καθένας. 
Τι γέλιο ρίξαν οι κυρίες – κι όσες είχαν χάσει! 
Κι όποιος κέρδιζε δε θά ’ταν δα και στενοχωρημένος!  70 
Χαρές και γέλια κι ήρθε η ώρα για να φάνε. 
Αφού καθαριστήκαν, πήγαν όλοι στο τραπέζι, 
οι ανώτεροι ψηλότερα, τι έτσι πρέπει σ’ ευγενείς. 
Κι η ρήγαινα Γκουίνεβηρ στη μέση γελαστή 
σ’ εξέδρα στολισμένη ειδικά για μια βασίλισσα,  75 
με ακριβά μεταξωτά κι υφάσματα από πάνω, 
τα πιο καλά απ’ την Τουλούζη και το Τουρκεστάν, 
με κεντήματα και ξόμπλια και πολύτιμα πετράδια 
που ακριβότερα δε θα μπορούσε  

κανείς στη γη να πάρει.    80 
Κι ήτανε το ωραιότερο πετράδι-  
τα γκριζωπά της μάτια λάμπαν όλο χάρη.  
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Και πάνω της δεν ήταν εύκολο να βρεις ψεγάδι! 
 Το καύχημα του παλατιού, του ρήγα το καμάρι. 
 
Και πρώτα όλοι να σερβιριστούν, περίμενε ο ρήγας,  85 
σαν άρχοντας σωστός, μα που και που γελούσε 
σα μικρό παιδί – κι αληθινά δεν έδινε δεκάρα 
λίγο παραπάνω να καθίσει ή να ραχατέψει. 
Φωτιές πετούσε η καρδιά του κι έβραζε το αίμα του. 
Και το λοιπόν συνήθειο είχε που το κράταγε:   90 
Σε μια γιορτή μεγάλη σαν αυτή δε θά ’βαζε  
μπουκιά στο στόμα του αν κάποιος δεν του έλεγε 
μια περιπέτεια, περίτεχνη, παράξενη 
σπουδαίο πράμα, θαυμαστό που νά’ ναι και αληθινό 
με μάχες και ιππότες κι ό,τι γνώριζε κανείς.   95 
Ή κι ίσως πάλι νά ’ρχοταν κανείς ιππότης 
και να καλούσε κάποιον άντρα σε μονομαχία,  
μάχη ζωής και θανάτου και να κρίνει η τύχη 
ποιος θα νικήσει ή θα νικηθεί σε τούτον τον αγώνα.  
Ετούτη η βουλή του βασιλιά του ξακουστού Αρθούρου,  100 
σα γιόρταζε με τους ατρόμητους ιππότες του,  

τους άρχοντες της αυλής. 
Και κάθεται περήφανος και κραταιός 

 ψηλός, αγέρωχος και μεγαλοπρεπής, 
 σαν τον καινούριο χρόνο νιος και δυνατός  105 
 να ευθυμούν φροντίζοντας οι ευγενείς.   
   
Αρχοντικός καθόταν ο μεγάλος βασιλιάς, λοιπόν, 
περί ανέμων και υδάτων κουβεντιάζοντας. 
Εκεί κι ο γενναιόκαρδος ιππότης ο Γκοουέην  
πλάι στην Γκουίνεβηρ, εκεί κι ο Αγκραβέην,   110 
του ρήγα ανίψια και οι δυο κι ιππότες ξακουστοί.    
Πιο πέρα έβλεπες τον Μπάλντουιν τον επίσκοπο 
και πλάγι του το γιο της Ούριεν, τον Υβέην. 
Όλοι στην ψηλή εξέδρα, όπως πρέπει σ’ ευγενείς. 
Οι άλλοι άρχοντες καθόντουσαν στα κάτω τα τραπέζια.   115 
Και σαλπίσαν για το πρώτο πιάτο τις τρομπέτες  
που τις είχανε πλουμίσει με πολύχρωμες παντιέρες. 
Τα τύμπανα και οι γλυκόλαλοι αυλοί αρχίσαν 
να παίζουν μελωδίες τόσο συγκινητικές 
που τις καρδιές ραγίσαν και μαγέψαν τις ψυχές.  120 
Και φέρανε τις λιχουδιές, τους πιο καλούς μεζέδες: 
τα φρεσκότερα φαγιά με τ’ωραιότερο σερβίρισμα 
που όλοι οι άνθρωποι εκεί να ήταν λαχταρούσαν. 
Φαγιά λαχταριστά, μες σε πιατέλες ασημένιες  
σ’ ωριοπλούμιστα τραπεζόμαντηλα.    125 
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Κι όλοι παίρνουν ό,τι η ψυχή τους λαχταρά 
μια πανδαισία για το στόμα μαγική. 
Ανά δύο άτομα δώδεκα πιάτα φαγιά  

 και μπύρα κρίθινη και κόκκινο κρασί. 
 
Για το φαγί και το πιοτό, τι άλλο πια να πω,   130 
καλά το ξέρουμε πολύ πως τίποτα δεν έλειπε. 
Κι ηχήσανε τα όργανα για άλλη μια φορά  
κι ο άρχοντας μπορούσε πια ν’ αρχίσει το φαί. 
Μα πριν καλά καλά τις μελωδίες σταματήσουν, 
μα πριν καλά καλά σερβίρουνε το πρώτο πιάτο  135 
ορμάει στο παλάτι άρχοντας με φοβερή θωριά 
σ’ ανάστημα ο πιο μεγάλος πού’ δανε ποτέ στη γη.  
Απ’ την κορφή ως τα νύχια, άντρας επιβλητικός. 
Θεόρατα τα χέρια του, τα πόδια του και τα λαγόνια. 
Πως ήταν γόνος γίγαντα θα τόλμαγα να πω,    140 
μα ήταν άνθρωπος κι αυτός, γιγάντιος, πελώριος 
κι ο επιβλητικότερος π’ ανέβηκε σε άλογο. 
Στην πλάτη και το στέρνο του σφιχτοδεμένος, 
Η μέση κι η κοιλιά λεπτού ανθρώπου ήτανε, 
κι ω, πώς τα πάντα στο πελώριό κορμί του πάνω  145 

δένανε αρμονικά.  
Κι όλοι νιώσαν έκπληξη και θαυμασμό 
σαν αντικρύσανε το χρώμα του από σιμά.  
Γιατί απάνω του – τι θέαμα μοναδικό -  
τα πάντα ήτανε πρασινωπά.    150 

 
Απ’ άκρη σ’ άκρη η φορεσιά του πράσινη.  
Φορούσε θώρακα γερό και καλοδουλεμένο, 
κι έναν μανδύα ταιριαστό, που ’ ταν επενδυμένος 
με γούνα απ’ τις πιο καλές που έβρισκες στη γη,  
από ερμίνα, όπως και το κάλυμμα της κεφαλής   155 
πού ’φτανε στους ώμους του και κάλυπτε την κόμη του. 
Και παντελόνι παστρικό, και τούτο πράσινο  
που σκέπαζε τις κνήμες του. Σπιρούνια χρυσαφιά 
στολίζανε τις φτέρνες με μεταξωτές ταινίες.  
Και τούτος ο ιππότης υποδήματα δε φόραγε.   160 
Τα πάντα τά’χε πράσινα απάνω του, τα πάντα: 
Τη ζώνη, κι όλα τα πολύτιμα πετράδια 
που λάμπαν κι αγλαϊζανε την φορεσιά του τούτη 
ως και τη σέλα του με τα μεταξωτά κεντήματα. 
Να περιγράψω καθετί, μεγάλο θά ’ναι βάσανο,   165 
τις κεντητές τις πεταλούδες, τα γλυκόλαλα πουλιά 
τις πράσινες τις χάνδρες και τις χρυσαφιές κλωστές, 
τα κρεμαστά τα ξόμπλια στο φαρί και τον καπουλοδέτη. 
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Τα χαλινάρια, τα μεταλλικά τα εξαρτήματα, 
μα κι οι αναβολείς του ήταν σμαλτωμένα   170 
καθώς και το σαμάρι του- τα πάντα πάνω του - 
κι αστράφτανε και λάμπαν όλα καταπράσινα! 
Αλλά και τ’ άλογό του χρώμα είχε πράσινο  

λαμπρό κι αυτό! 
Πράσινο και τούτο κι επιβλητικό,   175 
φαρί με δύναμη και αρχοντιά   

 στο πρόσταγμα υπάκουο, γοργό, 
 τ’ αφέντη με τη φοβερή θωριά. 
 
Η φορεσιά του και τα ξόμπλια ήταν όλα πράσινα. 
Το ίδιο και η κόμη του, σαν του φαριού τη χαίτη,  180 
Μακριά σπαστά μαλλιά που πέφταν ως τους ώμους του. 
Τα γένια του σα θάμνος φτάνανε μέχρι το στέρνο 
και τα πυκνά του τα μαλλιά του ξεχύνονταν στους ώμους 
την πλάτη και το στέρνο στους αγκώνες φτάνοντας 
έτσι που τα μπράτσα του κρυμμένα ήταν από πίσω  185  
σαν τους μανδύες κείνους που φορούνε οι ρηγάδες. 
Τ’ αλόγου του βαρβάτου χτενισμένη ήταν η χαίτη 
σαν τα σπαστά του τα μαλλιά κι ανάμεσα διέκρινες 
κομψές κορδέλες χρυσαφιές – με κάθε τούφα πράσινη  
θα έβρισκες αντάμα κι ένα νήμα χρυσαφί.   190 
Και χρυσαφιές κλωστές θωρούσες στην ουρά και το τσουλούφι. 
Δεμένες ήταν και στα δυο ταινίες ολοπράσινες, 
αγλαϊσμένες όλες τους με λαμπερά πετράδια 
κι είχαν και κορδέλες και διάσπαρτα κουδούνια 
π’ αστράφταν έτσι χρυσοπλούμιστα που ήταν.   195 
Τέτοιο στιβαρό φαρί, και τέτοιον αναβάτη, 
τέτοιο θέαμα κανείς δεν είχε ξαναδεί 

κι όλοι απορούσαν. 
Μα τούτος λάμπει σαν την αστραπή, 
λέγαν όλοι όσοι τον θωρούσαν.   200 
Ω, και στη θέα του, ακόμη κι οι εχθροί  

 μπροστά του θα υποχωρούσαν. 
 
Μα κράνος δε φορούσε, μήτε σιδεροπουκάμισο, 
μηδέ της πανοπλίας την εξάρτυση ή θώρακα 
μηδέ σκουτάρι γι’ άμυνα ή δόρυ κοφτερό.   205 
Στο χέρι του βαστούσε μόνο κλωνάρι πρίνου  
που πρασινίζει σαν τα δέντρα τ’ άλλα είναι γυμνά. 
Μα στ’ άλλο χέρι πέλεκυ τεράστιο βαστούσε  
άσπλαχνο και κοφτερό –αμφιβολία δε χωρά.  
Σαρανταπέντε ίντσες ήτανε η άγρια λεπίδα του.  210 
Η μύτη πράσινη, ατσάλινη με ξόμπλια ‘πό χρυσό. 



20 

 

 

Κι ήταν γυαλισμένο κι έλαμπε. Κι απ’ τη λεπίδα  
σκληρότερο και κοφτερότερο ξυράφι δεν υπήρχε. 
Αμείλιχτος φαινόταν με τον πέλεκυ ο ξένος 
πού’ ταν από σίδερο κι αριστοτεχνικά φτιαγμένο   215 
με πράσινα πανώρια και πλούσια χαρακτικά. 
Κι από του πέλεκυ τη μύτη ξεκίναγε σκοινί 
που τυλιχτό κατέβαινε  απ’ τη λαβή του γύρω. 
Δεμένες ήταν πάνω φούντες, αριθμός μεγάλος, 
με κεντητά θηλύκια, πράσινα και πλουμιστά.    220 
Και στο παλάτι όρμησε, ο πράσινος ιππότης 
και πήδηξε με τ’ άτι πάνω στην ψηλή εξέδρα. 
Κανέναν δε χαιρέτησε - απλά παρατηρούσε. 
«Πού είναι,» ρώτησε, καιρό χωρίς να χάσει 
«Ο ρήγας τούτης της παρέας; Με μεγάλη μου χαρά  225 
θα μίλαγα με το σπουδαίο ρήγα που τη χώρα  

τούτη κυβερνά.  
Και τους ιππότες με το μάτι εξετάζει, 
στους άρχοντες ρίχνει μια ματιά    
γυρεύοντας να καταλάβει     230 
ποιος έχει την αρχοντικότερη θωριά.  
     

Τα μάτια όλων καρφωθήκανε στον ξένο πάνω.  
Τι σήμαινε αναρωτιόνταν ένα τέτοιο θέαμα. 
Ένα πράσινο φαρί, πράσινος κι ο αναβάτης, 
σα φύλλα στα κλωνάρια πράσινοι και λάμπαν πιότερο  235 
κι από σμάλτο πράσινο βαλμένο πάνω σε χρυσάφι. 
Τον μελετούσαν με τα μάτια αποσβολωμένοι 
μα κάποιοι τόλμησαν να τον ζυγώσουν τελικά.  
Πράματα και θάματα είχαν δει, μα όχι κάτι τέτοιο 
και κάτι υπερφυσικό θαρρούσανε πως είν’ αυτό.  240 
Το στόμα του ν’ ανοίξει, άρχοντας κανείς δεν κόταγε. 
Βουβοί στεκόντουσαν σα να τους κόπηκε η λαλιά. 
Δεν ακουγόταν πλέον τίποτα - νεκρική σιγή. 
Σε ύπνο λες και πέσανε βαθύ κι ατέλειωτο 

από καμιά μαγεία     245 
μα ήταν πιότερο από ιπποτισμό   
που δε μιλήσανε, παρά από δειλία.  
Ο πρώτος λόγος, όπως φαίνεται πρεπό 
του ρήγα είναι δικαιοδοσία. 

 
Κι αυτός τ’ ανήκουστο σαν είδε θέαμα,    250 
Σαν άρχοντας γενναίος κι ευγενής τ’ απάντησε, 
«Ευγενικέ μου κύριε, καλωσορίσατε! 
Με λεν Αρθούρο και του τόπου τούτου είμαι ρήγας. 
Απ’ τ’ άτι ξεπεζέψτε και θα σας φιλοξενήσουμε, 
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τί στέργει η ψυχή σας με χαρά θ’ ακούσουμε.    255 
«Ο Ύψιστος γνωρίζει,» αποκρίνεται εκείνος, 
«Δεν ήρθα δω να μείνω ή μαζί σας να γλεντήσω 
αλλά γιατί στην οικουμένη ρήγας είστε ξακουστός, 
το κάστρο κι οι ιππότες σας οι πιο καλοί λογίζονται, 
πολεμιστές ανίκητοι καβάλα στα φαριά τους   260 
στα μπράτσα οι πιο άξιοι και στην καρδιά οι πρώτοι 
και πάντα πρόθυμοι με την ψυχή τους όλοι 
σ’ αγώνες να δοκιμαστούν, κατά πως έχω ακουστά. 
Γι’ αυτό ο δρόμος μ’έβγαλε Χριστουγεννιάτικα εδώ. 
Το κλαδί στο χέρι που βαστώ σημάδι είναι    265 
πως έρχομαι ειρηνικά, μπελάδες δε γυρεύω. 
Γιατί σκοπό αν είχα, σαν εχθρός εδώ να ’ρθώ 
το θώρακα μου θα φορούσα και το κράνος μου 
και δόρυ και σκουτάρι που θα λάμπαν εκτυφλωτικά.  
Μα κι άλλα όπλα κι άρματα, αλύγιστα κι ανίκητα.   270  
Αλλά πολέμους δε γυρεύω, δε φορώ αρματωσιά. 
Μα άντρας λιονταρόψυχος αν είσαι όπως λένε, 
με θάρρος τούτο το παιχνίδι θα δεχτείς  

που σου προτείνω δικαιωματικά. 
«Ιππότη ευγενικέ και ρωμαλέε,»   275 

 απάντησε ο ρήγας θαρρετά, 
«Σε μάχες αν καλέσεις τούτη την παρέα, 
εδώ θα βρεις ό,τι η ψυχή σου λαχταρά.» 

 
«Δεν ήρθα δω για μάχες, ψέματα δε λέω, 
αμούστακους εδώ τριγύρω βλέπω τόσους νέους.  280 
Αν κουβαλούσα άρματα σ’ αρματωμένο άτι 
κανείς σας να μου παραβγεί δε θα μπορούσε! 
Όχι! Απλά παιχνίδι σκέφτηκα μαζί να παίξουμε. 
Πρωτοχρονιά και βλέπω νέους τόσους στην αυλή σου. 
Λογιέται εδώ κανείς σας τόσο ρωμαλέος,   285 
λιοντάρι μες στο αίμα του με τρέλα στο κεφάλι 
που χτύπημα με χτύπημα θ’ αντάλλασε με τόλμη; 
Τον ωριοπλούμιστο τον πέλεκυ θα τού ’δινα,  
να τον χειρίζεται όπως η ψυχή του λαχταρά. 
Και πρώτος θα χτυπήσει κείνος και μετά εγώ.   290 
Αν είναι κάποιος πρόθυμος να το επιχειρήσει 
ας με ζυγώσει τώρα και τον πέλεκυ να πάρει 
Δικός του θά’ ναι πλέον, δε θα τον ζητήσω πίσω.  
Και θα μου δώσει μάλιστα, το πρώτο χτύπημα αυτός.   
Σ’ αντάλλαγμα το μόνο που ζητάω από σας    295 

είναι να μου παραχωρηθεί     
το χτύπημα ν’ ανταποδώσω  
του χρόνου τέτοια μέρα τέτοια εποχή. 
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Για τούτο ήρθα να σας ανταμώσω. 
Έχει τίποτα κανείς σας να μου πει;»   300 
 

Και σαστιμάρα αν τους είχε πιάσει στην αρχή,   
ο ρήγας και οι άρχοντες κοιτούσαν πλέον άναυδοι. 
Απ’ το φαρί του πάνω ο παράξενος ιππότης 
τους περιεργαζόταν με τα μάτια του για ώρα. 
Ψηλά τα φρύδια σήκωνε π’ αστράφταν πράσινα  305 
και πέρα δώθε κοίταζε. Ποιος άραγε θα σηκωθεί;   
Λαλιά κανείς δεν έβγαλε, και κείνος ξεροβήχοντας 
σηκώθηκε κι αγέρωχος το λόγο πήρε πάλι: 
«Στ’ Αρθούρου του παλάτι βρίσκομαι;» ρωτάει, 
«που του κόσμου όλοι οι ρηγάδες το δοξάζουν;   310 
Μα πού ’ν’ η περηφάνεια σας, πού είναι η τιμή σας; 
Το θάρρος σας, η λεβεντιά και η οργή σας; 
Τι, μια κουβέντα μόνο που θα ξεστομίσει κάποιος,  
αρκεί ολόκληρος Αρθούρος για να κατατροπωθεί; 
Και τρέμουν όλοι, αν και όπλο δεν ξεμύτισε;»   315 
Και ξεκαρδίζεται στα γέλια μπρος στο ρήγα 
και κείνου του ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι  

από ντροπή  
και βράζει μέσα του από θυμό, 
κι όλοι οι ευγενείς μαζί.    320 
Και τελικά μ’ ανδρεία και με τσαγανό  
ζυγώνει τον ιππότη στο φαρί. 
 

«Ανόητα τα πράγματα που μου ζητάς», του λέει   
κι αφού τ’ αποζητάς σού πρέπει να τα βρεις.  
Κανέναν δε γνωρίζω που να τά ’χασε απ’ τα λόγια σου.  325 
Τον πέλεκυ σε μένα δώσε, αν πιστεύεις στο Θεό, 
και θα σου χαρίσω γω το δώρο που ποθείς.» 
Κι ο ρήγας μ’ ένα σάλτο απ’ το χέρι τον αρπάζει. 
Απ’ το φαρί ο ξένος ξεπεζεύει με ορμή. 
Μα ήρεμος ο βασιλιάς τον πέλεκυ γραπώνει   330 
και σίγουρος και σοβαρός τον κραδαίνει πέρα δώθε. 
Πανύψηλος στεκόταν ο ιππότης πλάι του, 
ψηλότερος απ’ όλους πιότερο κι από κεφάλι.  
Με μπράτσα στιβαρά χαϊδεύει τη γενειάδα του  
και με βλέμμα ασάλευτο πετάει το σακάκι του.   335 
Και χτύπημα να δέχοταν, δε θά δινε δεκάρα 
αρκεί κάποιος στην παρέα να τον τράταρε 

κρασί να πιει γλυκό. 
 Ο Γκοουέην  σκύβει προς το βασιλιά 
 και μ’ ύφος κάνει αποφασιστικό.   340 
 «Καλέ μου ρήγα θά ’θελα πραγματικά 
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ετούτον τον αγώνα ν’ αναλάβω γω.» 
 

«Αν μου το επιτρέπεις,» συνεχίζει ο Γκοουέην, 
«να κατεβώ απ’ την εξέδρα και μπροστά σου νά ’ρθω, 
αν δε σ’ ενοχλεί να φύγω απ’  το τραπέζι,    345 
κι αν η καλή μου ρήγαινα την ίδια έχει γνώμη   
σ’ όλους τους άρχοντες ομπρός θα ’ρθω να βοηθήσω.  
Σωστό δεν το λογίζω όταν κάποιος μας ζητήσει 
κάτι τέτοιο εδώ μέσα, να τ’ αναλάβεις συ 
ακόμη κι αν ψοφάς να μπεις μες στον αγώνα   350 
ενώ άντρες βλέπω δω, πολλούς και γενναιόψυχους 
μα όχι στην καρδιά πιο άξιους, πιστεύω, από σε 
ούτε πιο λιοντάρια στο κορμί, στου πόλεμου τη φλόγα. 
Ανώτερος δεν είμαι στη βουλή και το κορμί 
και τη ζωή μου να τη χάσω, δεν πολυπειράζει!    355 
Το μόνο άξιο απάνω μου, πως είσαι θείος μου, 
κι αυτό το αίμα το δικό σου που κυλά στις φλέβες μου. 
Κι αφού η πρόκληση εδώ, δεν αφορά εσένα 
και γω λαχαίνει νά ’μαι ο πρώτος που σου το ζητά  
θα τ’ αναλάβω και σε μένα ρίξτε την ευθύνη    360 

αν κάτι πάει στραβά.  
Και βγάλανε οι άρχοντες απόφαση κοινή 
συμβούλιο κάνοντας ψιθυριστά 
την πρόκληση ο ρήγας τούτη να δεχτεί, 
τι ο Γκοουέην  έδειξε παλικαριά.    365 
 

Να σηκωθεί τον ανιψιό του, τώρα, διατάζει 
και κείνος πρόθυμα παρουσιάστηκε μπροστά του, 
γονάτισε με σεβασμό και τ’ όπλο δέχτηκε 
κι ο ρήγας στην Αγία Τριάδα προσευχήθηκε 
κι ευχήθηκε ολόψυχα του τολμηρού ιππότη   370 
τα χέρια κι η καρδιά να δείξουνε παλικαριά. 
«Δώστου ένα χτύπημα,» του λέει «ανιψιέ,» 
«κι αν όλα παν καλά, θα τον αφήσεις κάποτε 
να στο ανταποδώσει.» Και ο Γκοουέην  ζύγωσε, 
τον πέλεκυ βαστώντας, τον Πράσινο Ιππότη   375 
που δε δείλιασε στιγμή κι ασάλευτος στεκόταν. 
Κι ο πράσινος ιππότης γύρισε και τού ’πε τούτα: 
«Πριν προχωρήσουμε, θα ήθελα να μάθω 
ποιος είσαι, από πού κρατά η σκούφια σου.   
Για πες μου πώς σε λένε συμφωνία για να κάνουμε.»  380 
«Γκοουέην τ’ όνομά μου, και το πρώτο χτύπημα 
θε να σου δώσω ό,τι κι αν μετά μου φέρει η μοίρα 
και του χρόνου τέτοια μέρα η δική σου η σειρά 
με ό,τι όπλο η ψυχή σου λαχταρά, αν φυσικά 
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είμ’ ακόμη ζωντανός.»   385 
«Γκοουέην, τον όρο τούτο θα δεχτώ,» 
τ’ απάντησε αυτός, στην όψη τρομερός. 
«Και για το χτύπημα σου ανυπομονώ, 
τι φαίνεσαι ιππότης στιβαρός.» 
  

 «Ομολογώ, μ’ αρέσει Σερ Γκοουέην,» συμπληρώνει    390 
«που το χέρι σου θα δώσει τούτο που αναζητώ 
κι μες απ’ την καρδιά σου ζήτησες στ’ αλήθεια 
τα ίδια ακριβώς που είχα συμφωνήσει με το ρήγα. 
Αλλά, θα ήθελα να μου υποσχεθείς ο ίδιος  
πως θα με γυρέψεις οπουδήποτε νομίζεις    395 
πως θα με βρεις στη γη για να μου δώσεις το μισθό μου     
σαν τούτο που σου δίνω γω, δω μέσα, σήμερα. 
«Και πού να σε γυρέψω;» τον ρωτάει ο Γκοουέην. 
«Πού μένεις δε γνωρίζω, μάρτυς μου ο Θεός γι’ αυτό, 
ούτε τ’ όνομά σου, πόσο μάλλον ποια η φύτρα σου.  400 
Για πες μου, συνεπώς, ποιος είσαι, πού να σε γυρέψω 
και μαζί σου θα παλέψω, βάζοντας τα δυνατά μου  
για να κερδίσω τον αγώνα - ψέματα δε λέω.»   
«Θα γίνει την Πρωτοχρονιά, λοιπόν» εξήγησε 
ο Πράσινος Ιππότης στον ευγενικό Γκοουέην.   405 
«Σαν θα μου δώσεις δω το πρώτο χτύπημα, 
στο λόγο της τιμής μου θα σου φανερώσω 
πως με λένε, ποιο το σπιτικό κι η φύτρα μου. 
Και τότε σύρε να με βρεις, μα τήρησε τους όρους μας. 
Μα κι αν το στόμα δεν ανοίξω, κερδισμένος θά ’σαι   410 
τι τέτοιον άνθρωπο σαν μένα για να βρεις, τη γη σου 

δε θ’ αφήσεις. 
Πάρε τώρα τον πέλεκυ το φονικό 
κι ας δούμε πόσο δυνατά μπορείς να με χτυπήσεις!» 
Κι ο Γκοουέην πρόθυμα, με ύφος σοβαρό  415 
τον πέλεκυ χαϊδεύει πριν ορμήσει. 
 

Ο Πράσινος Ιππότης γονατίζει χάμω τότε, 
σκύβει το κεφάλι και γυμνώνει το λαιμό 
τα φροντισμένα τα μαλλιά του ρίχνοντας εμπρός. 
Γυμνός ο σβέρκος του ιππότη μένει, για το χτύπημα.  420 
Τον πέλεκυ υψώνει ο Γκοουέην στον αγέρα 
-φέρνει λίγο το ζερβί του πόδι προς τα μπρος-  
κι ιδού, με μιας το κατεβάζει στο λαιμό του ξένου. 
Γερό το χτύπημα και του τσακίζει το λαιμό 
καθώς στο δέρμα χώνεται, στη μέση κόβοντάς το.   425 
Κι η κοφτερή λεπίδα χώνεται με βια στο χώμα 
και τ’ όμορφο κεφάλι πέφτει χάμω και κυλά 



25 

 

 

μπρος στους αρχόντους που το διώχνουν με τα πόδια. 
Τα αίμα ρέει ποταμός στο πράσινο το σώμα. 
Μα κείνο δεν σωριάζεται μηδέ τρεκλίζει    430 
Αλλά βαδίζει απτόητο με τα γερά του πόδια. 
Και μείναν άναυδοι στο θέαμα ετούτο μπρος. 
Και κείνο σκύβει χάμω και σηκώνει το κεφάλι, 
ζυγώνει το φαρί, τα χαλινάρια πιάνει  
και, πατώντας στον αναβολέα, κάθεται στη σέλα,  435 
στα χέρια του βαστώντας το κεφάλι απ’ τα μαλλιά. 
Και κάθεται γαλήνιος στο φαρί του ο ιππότης 
σαν τίποτα να μην συνέβη, σαν να μην είχε  

το κεφάλι του κομμένο. 
Και περιέφερε τριγύρω το κορμί,   440 
σώμα απ’ άκρη σ’ άκρη ματωμένο. 
Και μείναν όλοι απ’ το φόβο σα νεκροί 
μ’ ακολουθούνε κι άλλα απ’ τον χτυπημένο!   

 
Τι τώρα το κεφάλι του σηκώνει όλοι για να δουν, 
το πρόσωπο του στρέφοντας στον πρώτο στην εξέδρα.  445 
Τα βλέφαρα σηκώνει, κι όλους τους θωρεί με προσοχή 
και λόγια λέει θαυμαστά, όπως κι εσείς θα δείτε: 
«Γκοουέην, η σειρά σου. Τήρησε το λόγο σου. 
Καθήκον έχεις πλέον να’ ρθεις να με συναντήσεις. 
Σ’ ακούσαν όλοι εδώ μέσα να μού το υπόσχεσαι.  450 
Στο Πράσινο Ξωκκλήσι έλα για να λάβεις και εσύ 
χτύπημα σαν τούτο που μου έδωσες εδώ μπροστά. 
Πρωτοχρονιά πρωί του χρόνου θα συναντηθούμε. 
Ιππότη με αποκαλούν του Πράσινου του Ξωκκλησιού. 
Να ψάξεις μέχρι να με βρεις, και μην τα παρατήσεις,  455 
δειλό αν απεχθάνεσαι να σε αποκαλούνε.» 
Τα χαλινάρια πιάνει και με κίνηση παράξενη 
βαστώντας το κεφάλι βγαίνει έξω βιαστικά 
κι απ’ τη σπουδή του σπίθες βγαίναν απ’ τ’ αλόγου τις οπλές 
αλλά πού πήγαινε ακριβώς, κανείς δε γνώριζε.    460 
Χαμένα τά ’χαν όλοι κι από πού να είχε ’ρθει 

κανείς δεν μπόραγε να πει. 
Ο ρήγας κι ο Γκοουέην όλο αμηχανία 
γελούνε μ’ άνεση προσποιητή. 

 Μα μέσα τους δεν τρέφουνε αμφιβολία  465 
πως θαύμα είδαν μέσα στην αυλή.  
   

Ταράχτηκε ο βασιλιάς, τού κόπηκαν τα πόδια, 
μα να το κρύψει φρόντισε, και τάχα ψύχραιμος  
στη σεβαστή βασίλισσα γυρίζει κι είπε τούτα:    
«Αγαπητή Γκουίνεβηρ, μη σε πτοούνε κάτι τέτοια.  470 
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Ταιριάζουν τέτοια πράγματα, στων Χριστουγέννων τη γιορτή: 
Παιχνίδια και τραγούδια, γλέντι και ξεκούραση, 
ψαλμοί και κάλαντ’ απ’ τους άρχοντες και τις κυρίες. 
Και τώρα λέω να ντυθώ, για δείπνο να ετοιμαστώ 
γιατί πρωτόφαντο αυτό που είδα, θαύμα μέγα!»   475 
Και στράφηκε στον Σερ Γκοουέην και του λέει τούτα: 
«Άσε πια τον πέλεκυ. Αρκετά με τα κομμένα  
τα κεφάλια!» Και τον κρέμασε ψηλά, πολύ ψηλά 
για να τον βλέπουν όλοι, ν’ απορούν και να θαμάζουν 
και το παράξενο το γεγονός να διηγούνται.   480 
Και πήγαν στο τραπέζι ο Γκοουέην με το ρήγα, 
και τους σερβίραν νόστιμο φαϊ, διπλές μερίδες, 
τα πιο καλά κομμάτια, κρέατα λογής λογής, 
ενώ τραγούδια παίζαν μουσικοί γλυκόλαλοι. 
Με κέφι πέρασαν τη μέρα κείνη μέχρι πού ’ρθε   485  

η νυχτιά.   
«Γκοουέην, τον ιππότη να γυρέψεις! 
Δειλία μην σου καταλάβει την καρδιά,» 
του λέει ο ρήγας. «Μην κιοτέψεις! 
Το υποσχέθηκες σε όλους μας μπροστά».   490 
 

Κι ήτανε το πρώτο δώρο πού ’λαβε για την Πρωτοχρονιά 
ο ρήγας που ποθούσε πράματα να δει γενναία. 
Και τρώγανε αμίλητοι ο ρήγας και ο Σερ Γκοουέην. 
Έργο είχαν τρομερό μπροστά τους και πρωτάκουστο. 
Ο Γκοουέην πρόθυμα ριχνόταν σ’ όλους τους αγώνες.  495 
Κι αν λυπηρό το τέλος είναι, να μη θλίβεστε γι’ αυτούς.  
Κρασί οι άνθρωποι σαν πιουν το κέφι τους το ξαναβρίσκουν   
κι ο χρόνος που σαν αστραπή περνά τ΄ αλλάζει όλα. 
Το τέλος λίγο μοιάζει με τα όνειρα που κάναμε. 
Γοργά περάσαν τα Χριστούγεννα κι ο νέος χρόνος.   500 
Γοργά η μία εποχή την άλλη διαδέχονταν. 
Κι έφτασε Σαρακοστή, καιρός σκληραγωγίας 
που δοκιμάζει την κοιλιά με το λιτό φαϊ. 
Και μάχεται ο χειμώνας να επικρατήσει 
αλλά υποχωρεί το κρύο και τα σύννεφα   505 
ζεστή στέλνουν βροχή, καθάρια, διάφανη 
στα καρπερά λιβάδια και ανθίζουν τα λουλούδια. 
Το χώμα και τα δάση πράσινη φορούν στολή, 
πουλιά φωλιάζουν και κελαηδούνε στα κλωνάρια,  
το καλοκαίρι το γλυκό που θά ’ρθει περιμένοντας  510 

μ’ ανυπομονησία. 
Ανθίζουν τα λουλούδια μες στην πλάση, 
της φύσης πανηγύρι κι ευωχία. 
Κι αντιλαλούνε στα λιβάδια και τα δάση 
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τα πουλιά με τη γλυκιά τους μελωδία.  515 
  
Και να το θέρος τώρα με την απαλή του αύρα, 
ο Ζέφυρος χαϊδεύει τα λουλούδια και τα φύλλα 
κι απολαμβάνουν τα σπαρτά τον απαλό αγέρα. 
Σαν πέφτουνε οι στάλες της δροσιάς από τα φύλλα 
βγαίνει ο ήλιος λούζοντας στο φως του τους αγρούς.   520 
Στο θερισμό αγέρας δυνατός φυσάει στα σπαρτά, 
γοργά να ωριμάσουν προτού φτάσει ο χειμώνας, 
τη σκόνη διώχνοντας στην κάψα μέσα του καλοκαιριού. 
Καθάρια η φύση όλη αναπνέει μες στο φως.  
Άνεμος σφοδρός μετά, τον ήλιο αντιπαλεύει,    525 
τα φύλλα πέφτουν χάμω της ψηλής της φλαμουριάς. 
Η πλάση κιτρινίζει χάνοντας τα χρώματά της  
κι οι γινωμένοι οι καρποί σαπίζουν στα κλωνάρια. 
Γοργά περνά ο χρόνος, γρήγορα σαν αστραπή 
ζυγώνει πάλι ο χειμώνας, κατά πως είν’ ορισμένο   530 

απ’ τον Θεό. 
Και τον Οκτώβρη το φεγγάρι 
σαν έλαμψε ωχρό στον ουρανό 
τ’ άρματά του ζώνεται με χάρη 
για τον ιππότη, ο Γκοουέην, τον δεινό.   535 
 

Στ’ Αρθούρου το παλάτι μένει μέχρι των Αγίων Πάντων, 
κι ο βασιλιάς γιορτή για τον ιππότη οργανώνει 
μ’ εδέσματα λαχταριστά να τον τιμήσει θέλοντας.  
Κομψές κυρίες ήρθανε κι ευγενικοί ιππότες, 
θλιμμένοι όλοι τους για τον Γκοουέην π’ αγαπούσαν.   540 
Την ταραχή τους κρύβαν πίσω από τα γέλια. 
Aνόρεχτοι κι ας ήταν, λέγανε αστεία. 
Μετά το γεύμα στρέφεται στο θείο του ο Γκοουέην  
με βάρος στην καρδιά γυρίζει και του λέει. 
«Αγαπημένε ρήγα, άδεια να φύγω σου ζητώ   545 
Το λόγο έχω δώσει της τιμής μου και γνωρίζεις 
τους κόπους και τους πόνους που θα βρω στο διάβα μου. 
Να φύγω πρέπει αύριο προτού χαράξει η μέρα 
Τον πράσινο ιππότη για να βρω, αν θέλει κι ο Θεός. 
Της χώρας οι ανώτεροι μαζεύτηκαν εκεί   550 
Ο Άιγουεην, ο Έρικ κι άλλοι πολλοί ιππότες, 
ο Ντόντιναλ ο κυνηγός, κι ο Κλάρενς ο δούκας, 
εκεί κι ο Λάνσελοτ, ο Λάιονελ κι ο Λούκαν ο ευγενικός, 
ο Μπεντίβερε κι ο Μπορς, κι οι δυο τους γενναιόκαρδοι  
και πλήθος άλλοι άντρες με τον Μπέιντορ ντε λα Πόρτε.  555 
Κι οι άρχοντες ετούτοι πήγαν στο παλάτι 
τον φίλο τους να ορμηνέψουν μ’ αγωνία στην καρδιά. 
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Βαρύς ήταν ο πόνος πού ‘χανε για τον Γκοουέην. 
Τι σ’ έναν τόσο άξιο ορδίνια νά ’χουν δώσει 
χτύπημα σκληρό να λάβει και να μην μπορεί    560 

καθόλου ν’ απαντήσει. 
«θα θέλατ’ άντρας σαν εμένα να κιοτέψει,» 
εκείνος τους ρωτά με πίστη. 
«Πρεπό δεν είν’ ο άνθρωποις να δραπετεύει 
απ’ ό,τι η μοίρα του τού έχει ορίσει».    565 

 
Και κάθησε ακόμη μία μέρα και σα χάραξε 
ζητάει απ’ τους υπηρέτες να του φέρουν τ’ άρματα. 
Μα πρώτα στρώσαν κόκκινο χαλί στο πάτωμα. 
Αρματωσιά επίχρυση του φέρανε που άστραφτε.  
Κι ο ρωμαλέος άντρας την περιεργάζεται.    570 
Χιτώνα του φορέσαν ακριβό απ’ τη Θαρσείς 
και κάπα όμορφη, στο ύψος του λαιμού πιασμένη 
φοδραρισμένη μέσα με λευκή γούνα ερμίνας. 
Μετά τού φόρεσαν παπούτσια ατσάλινα. 
Στα πόδια του περάσανε κομψές περικνημίδες.  575 
Κατόπιν γυαλισμένες επιγονατίδες λαμπερές,  
του δέσανε στα γόνατα με χρυσαφιά λουριά  
ενώ στους σφριγηλούς μηρούς του βάλαν περιμήρια 
και τ’ ασφαλίσανε και κείνα με περίτεχνα λουριά .  
Θώρακα ατσάλινο του φόρεσαν, μετά, που έλαμπε   580 
στα πλουμιστά του ρούχα γύρω τυλιγμένο. 
Στα ώμους τού φορέσαν τελαμώνες παστρικούς. 
μανσέτες στους αγκώνες, και στα χέρια γάντια. 
Αρματωσιά του βάλανε την πρέπουσα για ό,τι  
  η μοίρα τού ’χει ορισμένο.   585 

Του δώσανε ακόμη και τον θυρεό 
και σπιρούνια από χρυσό φτιαγμένα. 
Μεγάλο, τέλος, ξίφος και γερό 

 σε μεταξωτή ζωστήρα βαλμένο. 
 
Τα πλουμιστά του άρματα πώς λάμπαν από ομορφιά!   590 
Οι πόρπες όλες χρυσαφιές πώς δένανε με τη στολή. 
Καλοντυμένος πού ’τανε στη Λειτουργία πήγε 
με πίστη και κατάνυξη στον Ιερό Ναό. 
Κατόπιν στράφηκε στο ρήγα και τους αυλικούς, 
χαιρέτησε μ’ ευγένεια τους άρχοντες και τις κυρίες   595 
που στου Σωτήρα τ’ όνομα τον ξεπροβόδισαν.  
Μετά σελώσαν το φαρί, που Γκρίνγκολετ τον λέγαν 
με την ωραία σέλλα με τα χρυσαφιά τα κρόσσια. 
Απ’ άκρη σ’ άκρη στολισμένα μ’ ολοκαίνουρια καρφιά 
τα χαλινάρια φεγγοβόλαγαν απ’ το χρυσάφι.    600 
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Η πλούσια ιπποσκευή κι η πλουμιστή ή σέλλα 
ταιριάζαν με τα φάλαρα και τον καπουλοδέτη. 
Κι ήταν όλα άλικα μ’ ολόχρυσα στολίδια  
που σαν τις ηλιαχτίδες λάμπανε κι αστράφτανε.  
Το κράνος ο Γκοουέην φιλάει βιαστικά,    605 
μαεστρικά φτιαγμένο και φοδραρισμένη πού ‘ταν. 
Το βάζει στο κεφάλι του, το κλείνει από πίσω 
και με σκουφί το γείσο του καλύπτει, όμορφο κι αυτό, 
που είχε κεντημένους στη μεταξωτή μπορντούρα  
λίθους τους πιο ακριβούς, και στις ραφές πουλιά,  610 
παπαγάλους πλουμιστούς, κορδωτούς, καμαρωτούς 
ομάδι με τρυγόνια, και κόμπους της αγάπης,  
σα νά ’χαν εργαστεί μαζί πολλές γυναίκες  

για μια ολόκληρη χρονιά. 
Διάδημα πανώριο και ακριβό    615 
φορούσε στο κεφάλι όλο αρχοντιά. 
Και λάμπαν τα διαμάντια - θέαμα μοναδικό –  
πιότερο ακόμη κι από τη φωτιά.  
 

Μετά του δώσαν το σκουτάρι, άλικο βαθύ στο χρώμα. 
Πεντάγωνο είχ’ από ατόφιο χρυσάφι πάνω του.  620  
Το κρέμασε στον τελαμώνα, στου λαιμού  το ύψος. 
Και τού ’πρεπε σκουτάρι τέτοιο του ιππότη μας. 
Μα τώρα πρέπει να σας πω, θαρρώ, γιατί, αλήθεια, 
υπήρχε στο σκουτάρι πάνω κείνο το πεντάγωνο. 
Ήταν ένα σύμβολο που ο ρήγας Σολομώντας    625 
για να δηλώνει την αλήθεια χρησιμοποιούσε. 
Του πενταγώνου κείνου οι γωνίες είναι ενωμένες, 
με καθεμιά γραμμή απάνω από άλλη να περνά, 
και κάτω από άλλη, γωνία κάνοντας με άλλη μια. 
Και το πεντάγωνο αυτό το λεν και «Κόμπο δίχως τέλος».  630 
Στον Σερ Γκοουέην, συνεπώς, ταιριάζει κάτι τέτοιο. 
Με πέντε τρόπους την αλήθεια υπηρετούσε. 
Ο άρχοντάς μας ήταν σαν ατόφιος χρυσός καλός. 
Κακία μέσα του δεν είχε, μα τον στόλιζε  

η αρετή.      635 
Κι είχε το πεντάγωνο ετούτο το χρυσό   
απάνω στο σκουτάρι μπρος απ’ τη στολή  
ο Σερ Γκοουέην με τον τρόπο τον αγνό  
που είχε στην αλήθεια υποταχτεί.  

 
Στις πέντε αισθήσεις του δεν έβρισκες ψεγάδι.   640 
Δε λάθευαν ποτέ τα δάχτυλα στα χέρια του 
κι η πίστη του στηρίζονταν στις πέντε τις φρικτές πληγές 
του Χριστού μας στο Σταυρό, κατά πως λένε οι Γραφές.  
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Κι αν τύχαινε σε μάχη ο Γκοουέην να βρεθεί 
το μόνο που σκεφτότανε δεν ήτανε παρά   645 
την καρτερία του πως χρώσταγε στις πέντε χάρες 
που του Θεού η Μάνα είχε λάβει απ’ τον Γιο της. 
Γι’ αυτό το λόγο ακριβώς ο άρχοντας ετούτος 
στο σκουτάρι από μέσα είχε την εικόνα της. 
Κάθε που την έβλεπε γινόταν λιόντας άτρωτος.  650 
Κι η πέμπτη απ’ τις πέντε αρετές του η φιλία 
κι η γενναιοδωρία πού ’δειχνε προς όλους.   
Αγνότητα είχε στην καρδιά κι ευγένεια μεγάλη  
και πίστη στο Χριστό βαθιά. Κι άλλος κανένας 
στις αρετές τόσο πιστός, θαρρώ, δεν ήτανε.     655 
Πεντάδες από αρετές και μόνη της καμιά δεν ήταν 
μα με τις άλλες συνδεόταν - σχήμα δίχως τέλος. 
Κι η κάθε μια πεντάδα σ’ αρμονία ήταν με τις άλλες 
μηδέ πολύ κοντά σε κείνες μήτε και αλάργα.     
Κι απ’ ό,τι ξέρω άκρη δεν υπήρχε λεύτερη.   660 
Απ’ όπου κι αν το έβλεπες τ’ αστέρι ήταν το ίδιο 
Τέτοιο σχήμα είχε το σκουτάρι του Γκοουέην  
από ατόφιο χρυσάφι πού ’ταν με πορφύρα. 
Κι οι άνθρωποι το σέβονται ετούτο το πεντάγωνο, 
  το έχουν σε περιωπή.    665 

Κι ο Γκοουέην με βήματα γοργά 
 το δόρυ παίρνει για τη μάχη τη σκληρή. 
 Τους άρχοντες και τις κυρές τους χαιρετά 
 και φεύγει με το φόβο μήπως δεν τους ξαναδεί. 
 
Τραβάει τα σπιρούνια και ξεχύνεται σαν αστραπή   670 
και βγάζουν σπίθες οι οπλές σα νά ’ναι τσακμακόπετρες. 
Τί λύπη και τί πόνο νιώσανε οι φίλοι του. 
Αβάσταχτη αγκούσα κι έλεγαν ψιθυριστά, 
«Χριστέ μου, τι μεγάλο κρίμα,» όλοι δακρυσμένοι 
«Που άνδρας τόσο άξιος θε να χαθεί κι αγαπητός,   675 
που όμοιο του να βρεις στη γη δεν είναι εύκολο. 
Αν είχε πιο πολύ μυαλό και πρόσεχε περσότερο, 
αμφιβολία δε χωρά, και δούκας θα γινόταν, 
ηγέτης του λαού μεγάλος κι άντρας ξακουστός. 
Πολύ καλύτερο αυτό απ’ το να τον σκοτώσει   680 
ένας πράσινος ιππότης από ψωροπερηφάνεια. 
Ποιος άλλος ρήγας δέχτηκε ποτέ αγώνα τέτοιον 
ανήμερα Χριστούγεννα, ανάμεσα σ’ ιππότες; 
Καυτά τα δάκρυα στα πρόσωπα τους – ποταμός 
σαν έφυγε ο άξιος ιππότης την υπόσχεση    685 

για να τηρήσει. 
Δεν έμεινε άλλο μες στου ρήγα την αυλή 
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μα κίνησε δίχως να καθυστερήσει. 
Τόπους διάβηκε παράξενους με το φαρί, 

 όπως τα βιβλία έχουν εξηγήσει.    690 
 
Και διασχίζει τώρα το βασίλειο τ’ Αρθούρου 
με τον Χριστό μες στην καρδιά μα σε κανέναν δε μιλά. 
Φιλοξενία δε ζητά τις νύχτες – μόνος μένει. 
Φαγιά δε βρίσκει πουθενά από τ’ αγαπημένα του. 
Στα δάση και τους λόφους σύντροφός του το φαρί.   695 
Μοναδικός του φίλος ο Θεός και στον Θεό μιλάει. 
Ώσπου μια μέρα ζύγωσε τη Βόρεια Ουαλία. 
Στο χέρι το ζερβί του είναι τα νησιά Άνγκλσεϋ. 
Τους κάμπους διασχίζει στα παράλια της χώρας, 
περνάει απ’ το Χόλυ Χέντ που βρέχεται απ’  τη θάλασσα  700 
και φτάνει στο Γουίρραλ, γυμνό τοπίο, στέρφο 
που λίγο αγαπούνε τον Θεό και τους ανθρώπους. 
Στο διάβα του όποιον τυχαίνει τον ρωτάει να του πει 
αν κάποιον πράσινο ιππότη έχει ακουστά 
που ζει εκεί σιμά ή κάποιο πράσινο ξωκκλήσι.    705 
Αλλά κανείς δεν άκουσε, κανείς ποτέ δεν είδε 
κάποιον πράσινο ιππότη εκεί πέρα κι ο Γκοουέην  

άκρη δεν μπορεί να βρει. 
Δρόμους κακοτράχαλους περνά 

 ποτάμια που δεν είχε άνθρωπος διαβεί,   710 
 ελπίζει, όμως, δεν τον πιάνει απελπισιά 
 το πράσινο ξωκκλήσι κάποτε να δει. 
 
Βουνά πολλά σκαρφάλωσε σε τόπους αφιλόξενους 
αλάργα απ’ τους φίλους του, ξένος σε τόπο ξένο. 
Σε κάθ’ ακτή που πέρναγε, σε κάθε ποταμό    715 
εχθρός του λάχαινε μπροστά του μ’ άγριες διαθέσεις, 
θεριό ανήμερο που του ριχνόταν να τον σφάξει. 
Τι πράματα που είδε πάνω στα βουνά που πέρασε. 
Και δω δε γίνεται να πω μηδέ τό ένα δέκατο! 
Με δράκους αιμοβόρους πάλεψε, με λύκους τρομερούς,   720 
με πλάσματα του δάσους που στα βράχια παραμόνευαν, 
με ταύρους και μ’ αρκούδες και μ’ αγριογούρουνα, 
με γίγαντες που ζούσανε σε βράχια απόκρημνα. 
Αν δεν παράστεκε ο Χριστός και θάρρος αν δεν είχε, 
πόσες φορές στου Χάροντα τα δόντια θά ’χε πέσει!   725 
Μα ο Χειμώνας ήταν πιο σκληρός κι από τις μάχες 
σαν έφερναν βροχή τα σύννεφα στον ουρανό 
και οι σταγόνες πάγωναν, στη γη πριν ακουμπήσουν. 
Κι αποσταμένος απ’το κρύο έπεφτε για ύπνο 
νυχτιές πολλές με τ’ άρματα σε παγωμένα βάραθρα.  730 
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Απάν’ απ’ το κεφάλι του κρεμόνταν σταλακτίτες 
νερό που πάγωνε σαν έπεφτε απ’ τις βουνοκορφές. 
Σ’ απάνθρωπες συνθήκες και ζωσμένος από κινδύνους 
διαβαίνει ο Γκοουέην τόπους άγριους με το φαρί   

ως των Χριστουγέννων την Παραμονή. 735 
Την Παναγιά με πόνο ικετεύει, 
θερμή με αγωνία στέλνει προσευχή. 
Μέρος για να διανυκτερεύσει 

 να τού ’βρει την θερμοπαρακαλεί. 
 
Με της αυγής το χάραμα σε λόφο ανεβαίνει.    740 
Σε δάσος μπαίνει άγριο και σκοτεινό συνάμα.  
Στα δεξιά και τα ζερβά βουνά ψηλά ορθώνονται 
με μύριες οξιές πελώριες κατάσπαρτα. 
Κει πλήθος βλέπεις φουντουκιές και λευκαγκάθες. 
Και στους κορμούς των δέντρων πάνω και στα βράχια, βρύα. 745 
Πουλιά κουρνιάζουν στα κλαδιά που γύμνωσε ο χειμώνας. 
Τυραγνισμένα απ’ το ψύχος τραγουδούν θλιμμένα. 
Με το φαρί περνάει από κάτω ο Γκοουέην. 
Βάλτους διασχίζει κι έλη ολομόναχος διαβαίνει. 
Μα φόβος τον προγκά πως τελικά δε θα προφτάσει   750 
τη Θεία Λειτουργία την αγία κείνη νύχτα 
που η Παρθένος γέννησε του κόσμου τον Σωτήρα. 
Προσεύχεται με θέρμη «Κύριε, σε παρακαλώ 
και Παναγιά, του κόσμου η αγαπημένη μάνα, 
μια εκκλησιά τη Λειτουργία για ν’ ακούσω βρείτε μου  755 
και την αυγή τον όρθρο. Ταπεινά σας το ζητώ, 
και πρόθυμα με πίστη, ύμνους θε να ψάλω και ωδές 

και προσευχές θα πω. 
Για τις αμαρτίες του συγχώρεση ζητά 

 και συνεχίζει προσευχόμενος τον καλπασμό.   760 
 Τον Κύριο δοξολογεί ενόσω προχωρά 
 βοήθεια ζητώντας να πετύχει τον σκοπό του.  
 
Σαν τον Σταυρό του έκανε δοξολογώντας τον Χριστό, 
αντίκρυσε μπροστά του κάστρο με τάφρο ολόγυρά του 
σε ξέφωτο ψηλά σε λόφο καταπράσινο.    765 
Δέντρα φύτρωναν εκεί πανύψηλα κι αγέρωχα. 
Κάστρο επιβλητικότερο κανείς δεν είχε ξαναδεί. 
Χτισμένο ήταν σ’ ύψωμα με πάρκο ολόγυρα, 
περιφραγμένο με πασσάλους που το προστατεύαν.  
Αρίφνητα τα δέντρα μες στο πάρκο και λογής λογής.   770 
Με προσοχή αγνάντευε απ’ άκρη σ’ άκρη 
το κάστρο που ξεπρόβαλε πίσω από τις οξιές. 
Μ΄ευλάβεια το κράνος βγάζει τότε ο ιππότης, 
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τον Ιησού ευχαριστεί και τον Άγιο Ιουλιανό  
που εισακούσανε τις προσευχές που είχε κάνει.   775 
«Και τώρα βοηθήστε με κατάλυμα να βρω εδώ!» 
Τον Γκρίνγκολετ κεντρίζει με τα χρυσαφιά σπιρούνια  
και κατά τύχη το φαρί στην πύλη στρέφεται.  
Με καλπασμό γοργό ιππότης κι άλογο ζυγώνουν 

τη γέφυρα την κρεμαστή.    780 
Την πύλη είχαν απ’ το κάστρο αμπαρώσει 
και το γεφύρι, σαν τον βλέπουν, το σηκώνουν. 

 Οποιοσδήποτε εχθρός και να το ζώσει 
 το κάστρο κείνο, απειλή δεν νιώθουν. 
 
Και στάθηκε ο Γκοουέην με το φαρί στην όχθη   785 
της τάφρου της βαθιάς που φύλαγε το κάστρο.  
Θεόρατα φαινόντουσαν τα τείχη στο νερό. 
Πανύψηλα που ήτανε! Πρωτόφαντο το ύψος τους, 
κι οι πέτρες πού ’χαν βάλει επιδέξια λαξευμένες. 
Γερά δοκάρια έβλεπες, στα τείχη υποστύλωμα,  790 
και πύργους μεγαλοπρεπείς π’ ορθώνονταν ανάμεσα 
μ’ ανοίγματα ως βίγλες ή για να πετούν τα βέλη. 
Στον κόσμο δεν υπήρχε άλλη πολεμίστρα σαν αυτή. 
Κι αγνάντευε για ώρα ο Γκοουέην το κάστρο  
με τους ψηλούς τους πύργους και τις κωνικές τους στέγες,  795 
τους οβελίσκους τους που φτάνανε πολύ ψηλά 
με κορυφές περίτεχνες, μαεστρικά φτιαγμένες.  
Κατόπιν τις ασβεστωμένες καμινάδες πρόσεξε 
που λάμπαν πάλλευκες και παστρικές στους πύργους πάνω. 
Παντού διασκορπισμένους είδε οβελίσκους   800 
τ’ Αρθούρου ο ιππότης κι ήτανε τόσοι πολλοί  
που φάνταζε το κάστρο σαν φτιαγμένο από χαρτί.  
«Θα ήτανε θαυμάσιο,» σκεφτόταν ο Γκοουέην  
στο κάστρο μέσα να μου επιτρέψουνε να μπω, 
τις ιερές τις μέρες δω να με φιλοξενήσουν,    805 

και να τις περάσω ήρεμος. 
Να του ανοίξουν, τους φρουρούς, παρακαλεί 

 και τον ζυγώνει ένας φύλακας ευγενικός. 
 Αμέσως τον ρωτάει τι γυρεύει κει 
 και στον ιππότη είναι φιλικός    810 
 
«Πήγαινε,» παρακαλεί ο Γκοουέην, «στον κύριό σου 
και ρώτησέ τον αν μπορεί να με φιλοξενήσει.» 
«Μα τον Άγιο Πέτρο, φυσικά» κάνει ο φρουρός 
«διαβάτη, τη φιλοξενία που ζητείς εδώ θα βρεις.» 
Στο άψε σβήσε έφυγε, στο άψε σβήσε γύρισε    815 
ο φύλακας μ’ άλλους μαζί τον ξένο να γνωρίσουν. 
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Τη γέφυρα κατέβασαν και πήγαν να τον συναντήσουν. 
Με σεβασμό γονάτισαν στο παγωμένο χώμα 
τον ξένο να υποδεχτούν όπως σ’ αρχόντους πρέπει. 
Για τον ιππότη άνοιξαν τις ξύλινες τις πύλες    820 
κι εκείνος μπήκε μέσα γνέφοντάς τους να σηκωθούν. 
Να ξεπεζέψει κάποιοι υπηρέτες τον βοήθησαν  
και τ’ άτι του το στάβλισαν γεροδεμένοι άντρες. 
Ιππότες κι ιπποκόμοι κατεβήκανε στην πύλη 
τον ξένο να υποδεχτούν με τις αρμόζουσες τιμές.  825 
Το κράνος τούς δίνει ο Γκοουέην και αυτοί 
τη στέλνουνε στους υπηρέτες για να το φυλάξουν.  
Τους έδωσε ακόμη το σπαθί και το σκουτάρι 
και τον χαιρετισμό τους ανταπέδωσε μ’ αβρότητα 
και γύρω του μαζώχτηκαν για να τον χαιρετήσουν   830 
στο κάστρο συνοδεύοντάς τον με τιμές αρχοντικές. 
Μεγάλη έκαιγε φωτιά στην αίθουσα την κεντρική.  
Χωρίς χρονοτριβή ο άρχοντας του κάστρου ήρθε 
τον ξένο να υποδεχτεί σ’ ιππότη όπως άρμοζε 
και τού ’πε «είσ’ ευπρόσδεκτος εδώ, διαβάτη,   835 
νιώσε σαν το σπίτι σου, την άνεση και τη βολή σου 

μάθε πως επιθυμώ.» 
«Είθε ο Χριστός να σου χαρίζει ευτυχία, 
- κι εγώ γι’ αυτό θα τον παρακαλώ - 
γι’ αυτή που μου προσφέρεις τη φιλοξενία»   840 
Κι αγκαλιαστήκανε σαν αδερφός προς αδερφό.  
 

Τον άρχοντα εξέταζε ο Γκοουέην με το βλέμμα. 
Βασιλική φαινότανε γενιά ο κύρης του σπιτιού. 
Στο μπόι γιγαντόσωμος και μέσης ηλικίας. 
Δασιά ήταν τα γένια του, κι ασπρίζανε σιγά σιγά.   845 
Τα πόδια γυμνασμένα, στιβαρά, γεροδεμένα.  
Το βλέμμα του σαν τη φωτιά αδάμαστο και άγριο, 
τα λόγια του γλυκά. Και κάστρο να διαφεντεύει 
φαινόταν στον ιππότη άξιος και επιτήδειος.  
Πήγαν σε μια αίθουσα κι ο άρχοντας διέταξε    850 
να φέρουν κάποιους κει και τον Γκοουέην να φροντίσουν 
κι αμέσως στείλαν υπηρέτες πρόθυμους κι ευγενικούς  
που τον οδήγησαν σε κάμαρα ευρύχωρη. 
Μεταξωτές κουρτίνες είχε κει με στρίφωμα χρυσό 
μα και τις πιο γουστόζικες και ξομπλιαστές κουβέρτες.   855  
φτιαγμένες από γούνα με κεντήματα στις άκρες.   
Γερά σχοινιά με κρίκους χρυσαφιούς βαστούσαν τις κουρτίνες. 
Ταπετσαρίες έβλεπες στους τοίχους και το πάτωμα 
απ’ τη Θαρσίς και την Τουλούζη κι ήταν τόσο ταιριαστές!  
Οι υπηρέτες χαμογελαστοί τού ’βγάλανε τα άρματα,   860 
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την πανοπλία και το σιδεροπουκάμισο του 
και ρούχα τού ’φεραν πολυτελή και διαλεχτά 
μονάχος του να επιλέξει τα πιο ταιριαστά γι’ αυτόν. 
Σαν βρήκε κάτι διαλεχτό να βάλει πάνω του 
για το παράστημά του όμορφο και ταιριαστό    865 
και η θωριά του έλαμψε σαν ανοιξιάτικος ανθός  
κι η κορμοστασιά του αναδείχτηκε βασιλική 
οι άρχοντες που τον τηρούσανε συμφώνησαν 
πως ο Χριστός ποτέ δεν είχε πλάσει άλλον 

τόσο όμορφο θνητό.   870 
Απ’ όπου κι αν η σκούφια του κρατά, 

 θωρούνε άνθρωπο στα όπλα ικανό. 
Να τα χειρίζεται με τόση μαστοριά, 

 δε θά ’βρουν άλλον σαν αυτόν.  
 
Κοντά σε τζάκι αναμμένο φέραν πολυθρόνα,    875 
και βάλαν πάνω της ριχτάρια για τον Σερ Γκοουέην  
και μαξιλάρια βολικά με τέχνη κεντημένα.  
Έπειτα πανώριο μανδύα δώσαν στον Γκοουέην  
από μετάξι καφετί με πλούσια κεντήματα. 
Φοδραρισμένος ήταν μέσα μ’ ύφασμα ερμίνας,   880 
από ερμίνα και το κάλυμμα της κεφαλής.  
Θρονί του δώσαν να καθήσει μεγαλοπρεπές. 
Και κείνος με χαρά στο τζάκι πήγε για να ζεσταθεί. 
Κατόπιν τού ’φεραν τραπέζι στο δωμάτιο του 
με παστρικό περίτεχνο τραπεζόμαντηλο.    885 
Πετσέτα είχε πάνω ακριβή και σκεύη αργυρά. 
Και πλύθηκε και κάθησε να φάει ο Γκοουέην.  
Με τα φαγιά που τού ’φεραν τού άνοιξε η όρεξη.  
Βραστά και σούπες κι αχνιστά, μ’ άφθονα μπαχαρικά 
και ψαρικά λογής λογής, διπλές μερίδες,    890 
σε φρυγανιά παναρισμένα, ή στα κάρβουνα 
και κάποια με μπαχαρικά σιγοψημένα ή βραστά. 
Λαχταριστά φαγιά και μυρωδάτα για τον ξένο.  
Και κείνος ένιωσε χαρά μεγάλη και τιμή.  
Πασχίζουν να τον περιποιηθούν οι υπηρέτες    895 
  όσο τους είναι μπορετό. 

«Δέξου, άρχοντα, ως ελάχιστη τιμή,» 
τού λεν με ύφος απολογητικό, 
«το γεύμα τούτο.» Κι έπειτα κρασί 
του φέρνουν κόκκινο, στο λάρυγγα γλυκό.   900 
 

Και διακριτικά τη φύτρα του να μάθουν ρώτησαν 
και ποιος άνεμος στον τόπο τους τον φέρνει τέτοιες μέρες. 
Κι αυτός τους αποκρίθηκε για την καταγωγή του. 
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Τους μίλησε για την αυλή του μέγα του Αρθούρου  
του ξακουστού του ρήγα της Στρογγυλής Τραπέζης.  905 
Τους είπε πως μπροστά τους έχουνε τον Σερ Γκοουέην  
κι η μοίρα τά ’φερε Χριστούγεννα να είναι εκεί.  
Σαν έμαθε ο άρχοντας ποιον είχε μουσαφίρη 
φωτίστηκε από χαρά και σείστηκε από το γέλιο.  
Αλλά και όλοι μες στο κάστρο πέταξαν από χαρά  910 
και να γνωρίσουν ψόφαγαν τον ξένο τον σπουδαίο 
που ήτανε γνωστός για την μεγαλοσύνη του,  
το θάρρος του κι όλοι τον μακαρίζανε στον κόσμο.  
“Ο πιο ανδρείος είναι κι ο πιο άξιος στη γη” 
ψιθυρίζαν ομάδι άρχοντες και υπηρέτες.    915 
«Στα σίγουρα θα δούμε τρόπους φινετσάτους και λεπτούς 
και λόγια όμορφα και διατυπωμένα άψογα. 
Στο λόγο είναι μάστορας και θε να διδαχθούμε 
αφού μαζί μας έχουμε ιππότη πρότυπο. 
Στ’ αλήθεια τούτο είναι δώρο του Θεού, της χάρης Του  920 
στο κάστρο μουσαφίρη νά ’χουμε τρανό ιππότη 
σαν του Χριστού τη γέννηση γιορτάζουμε  

και με κατάνυξη υμνούμε. 
Να είμαστε, θα μάθουμε, ευγενικοί. 
Απ’ τον Γκοουέην όλοι μας θα διδαχθούμε.   925 
Σε τρόπους, χάρη και αγάπη ιπποτική 
από αυτόν ας παραδειγματιστούμε.» 
   

Με όρεξη μεγάλη έφαγε ο μουσαφίρης 
μα είχε πια βραδιάσει – ζύγωνε η νύχτα.  
Στα παρεκκλήσια μαζωχτήκανε οι εφημέριοι   930 
τα σήμαντρα για να χτυπήσουν όπως ήτανε πρεπό 
για τον κατανυκτικό εσπερινό των Χριστουγέννων. 
Προπορευότανε ο άρχοντας με την κυρά του. 
Χαριτωμένα περπατώντας κείνη πήγε στο στασίδι. 
Ακολουθούσε με χαρά ο Σερ Γκοουέην.    935 
Ο άρχοντας μ’ ευγένεια τη θέση του τού δείχνει, 
σα να γνωρίζονται από χρόνια φιλικά μιλώντας του.  
Θερμά τον υποδέχεται και τον καλωσορίζει, 
θερμά ανταποδίδει κι ο ιππότης κι αγκαλιάζονται. 
Μ’ ευλάβεια παρακολούθησαν τη Λειτουργία.    940 
Μα η κυρά τα μάτια δεν ξεκόλλαγε απ’ τον Γκοουέην. 
Και με τη συνοδεία της κατέβηκε απ’ το στασίδι. 
Καμιά δεν είχε πρόσωπο σαν κείνη όμορφο 
κι άλλη καμιά δεν είχε τέτοιο λυγερό κορμί. 
«Κι απ’ την Γκουίνεβηρ πιο όμορφη, σκεφτόταν κείνος.» 945 
Εκείνη ήρθε στη μεριά του να τον χαιρετήσει.  
Απ’ το ζερβί το χέρι την κρατούσε μια κυρία 



37 

 

 

προχωρημένης ηλικίας, γερασμένη και σκυφτή 
που τη σεβόντουσαν στο κάστρο όλοι ανεξαιρέτως.  
Μα σαν τη νύχτα με τη μέρα ήτανε οι δυο τους!  950 
Νια και δροσερή η μια, μαραζωμένη η άλλη. 
Κοκκινομάγουλη η μια και έσφυζε από ζωή 
ρυτιδιασμένη και χλωμή η άλλη απ’ τα γηρατειά. 
Μαντήλι φόραγε η μία με μαργαριτάρια 
και το λαιμό της και τα στήθη τά ’χε ξέσκεπα.   955  
και λάμπαν σαν το πάλλευκο το χιόνι πάνω στα βουνά.  
Φτηνό μαντήλι φόραγε η άλλη στο λαιμό, λευκό 
που το μαυριδερό της το πηγούνι έκρυβε 
και κεφαλόδεσμο μεταξωτό δικτυωτό  
σπειροειδή στις άκρες και με σχέδια διάφορα.    960 
Και μόνο τα ψαρά της της φρύδια τά ’χε ξέσκεπα,  
τα μάτια της, τη μύτη, και τα χείλια τα σταφιδιασμένα. 
Την όψη της την είχε απ’ το γήρας χτυπημένη  
και δύσκολα στ’ αλήθεια θα την έλεγε κανείς  

χαριτωμένη.    965 
 Λεκάνη είχε μεγάλη και πλατιά 
κορμί παχύ και πλάτη κυρτωμένη. 

 Στα σίγουρα είχε καλύτερη θωριά 
 η νια παρά η σιτεμένη! 
 
Σαν είδε ο Γκοουέην την πανώρια κυρά   970 
με τ’ άρχοντα την άδεια τη ζύγωσε ευγενικά.  
Πρώτα υποκλίθηκε μ’ ευγένεια στη συνοδό 
και χαιρετά μ’ αβρότητα μετά την όμορφη. 
Κι αντάλλαξαν οι δυο φιλοφρονήσεις κι ασπασμούς.   
κι απ’ τη θερμή υποδοχή εκείνος ζήτησε   975 
πιστά να τους υπηρετεί σ’ όλη του τη ζωή. 
Παράμερα μετά τον πήραν και τον οδηγήσαν 
σ’ ένα δωμάτιο, στο τζάκι πλάι, και ζητήσαν 
μεζέδες να τους φέρουν άφθονους λογής λογής 
με κόκκινο κρασί να ζεσταθούνε οι καρδιές τους.   980 
Του κάστρου ο αφέντης έπειτα τους παραγγέλλει 
να κάνουν μια παρέα εύθυμη κείνο το βράδυ 
και την καλύπτρα του κρεμάει πάνω σ’ ένα δόρυ. 
«Το πιότερο το κέφι όποιος κάνει, θα του δώσω 
βραβείο την καλύπτρα αυτή», διακηρύσσει τότε.   985  
«Αλλά κι εγώ θ’ αγωνιστώ για το βραβείο τούτο 
με τους καλούς μου φίλους πριν να τ’ αποχωριστώ.» 
Αλέγρος είν’ ο άρχοντας, αλέγρος κάνει κέφι 
τον Σερ Γκοουέην στο κάστρο το δικό του με παιχνίδια 

να καλοκαρδίσει.     990 
Κι ο άρχοντας ορδίνια βγάζει μέχρις αργά 
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κανένα φως κει μέσα να μη σβήσει. 
Κι αργότερα ο Γκοουέην ζητά 
στο δωμάτιο για ύπνο να γυρίσει. 

 
Τη μέρα που τιμούμε του Χριστού τη γέννηση    995 
πού ’γινε άνθρωπος για τους ανθρώπους να θυσιαστεί 
τα σπιτικά του κόσμου λάμπουν από αγαλλίαση. 
Και στ’ άρχοντα το κάστρο δέσποζε η ευτυχία. 
Αλέγροι πού’ ταν όλοι! Πώς γελούσαν κι ευθυμούσαν. 
Τα νοστιμότερα φαγιά σερβίραν στην εξέδρα.   1000 
Στην ηλικιωμένη δώσανε θρονί τιμητικό. 
Στο πλάγι της καθότανε του κάστρου ο αφέντης 
κι ο Γκοουέην δίπλα στην χαριτωμένη την κυρά. 
Και φέρνανε τις λιχουδιές ως όριζε η τάξη. 
Σερβίραν πρώτα τους ανώτερους τους άρχοντες  1005 
και τους υπόλοιπους μετά ανάλογα τη θέση τους. 
Άφθονες οι νοστιμιές, άφθονο το κέφι κι η χαρά. 
Αλήθεια, τώρα τι να πω και τι να περιγράψω. 
Βαρύ μού φαίνεται πολύ, ασήκωτο φορτίο. 
Καλά το ξέρω, βέβαια, πως ο ιππότης  κι η κυρά  1010 
καλή παρέα κάναν και μιλούσανε αγνά 
και πονηρό δεν έβρισκες, υπαινιγμό κανένα 
στα λόγια π’ ανταλλάσσανε οι δυο τους μεταξύ τους.  
Η τέχνη τους στα λόγια όλους τους ανθρώπους 

στα σίγουρα τους ξεπερνά.   1015 
Σάλπιγγες, τύμπανα κι αυλοί 
στο χώρο μουσική παίζουν γλυκιά. 
Τι κέφι τι ατμόσφαιρα γιορταστική 
ενώ ο ξένος συζητά με την κυρά.  

 
Τη μέρα κείνη διασκέδασαν με την ψυχή τους    1020 
το ίδιο και τη δεύτερη το ίδιο και την τρίτη. 
Γιορτάσαν και τ’ Άη Γιαννιού, μεγάλη πού ’ναι μέρα. 
«Και τώρα τέλος τα γιορτάσια,» είπανε με μια φωνή. 
Οι μουσαφίρηδες θα φεύγανε την άλλη μέρα. 
Με κάλαντα και με κρασί περάσανε το βράδυ,    1025  
χορέψανε και τραγουδήσανε μέχρις αργά. 
Και να που ήρθε και η ώρα πια τ’ αποχαιρετισμού 
και πήρε ο καθείς το δρόμο για το σπιτικό του. 
Τους καληνύχτισε και ο Γκοουέην μα πριν φύγει 
ο άρχοντας τον πήγε στο δικό του το δωμάτιο   1030 
και κει τον ευχαρίστησε με όλη την καρδιά του 
για τη μεγάλη τη χαρά που τού ’χε δώσει 
το σπιτικό του να τιμήσει τέτοιες άγιες μέρες 
και με τους τρόπους και τα λόγια του να το στολίσει.  
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«Άξιο θα με θωρώ για το καλύτερο όσο ζω,   1035 
τι στου Κυρίου τη γιορτή σε είχα μουσαφίρη!» 
«Είθε ο Χριστός να σ’ ανταμείψει,» είπε ο Γκοουέην  
«δική σου η τιμή και - μάρτυς μου ο Θεός – 
πιστά θα σε υπηρετώ σ’ όλη μου τη ζωή. 
Τις βουλές σου θα πασχίζω να τηρώ    1040 

όπου σταθώ κι όπου βρεθώ.» 
Και τού’ πε τότε ο πυργοδεσπότης. 
«Αν μείνεις κι άλλο, πολύ θα το χαρώ.» 

 «Δε γίνεται,» του αποκρίθηκε  ο ιππότης 
 «τι λόγο έχω δώσει ιερό.»    1045 
 
Διακριτικά του κάστρου ο κύρης τότε τον ρωτά 
για ποιο σπουδαίο λόγο άφησε Χριστουγεννιάτικα 
τ’ Αρθούρου το παλάτι, μόνος για να φτάσει κει 
πριν οι ευλογημένες μέρες των γιορτών περάσουν. 
«Σωστά τα λες,» του αποκρίθηκε ο Γκοουέην    1050 
«Επείγουσα μου δώσαν και σπουδαία αποστολή 
σ’ αλλόκοτο να πάω τόπο που δεν είχαν ακουστά. 
Πού πέφτει δε γνωρίζω – μαύρα έχω μεσάνυχτα! 
Χίλιες φορές το μέρος νά ’βρισκα πριν την Πρωτοχρονιά 
παρά να μ’ έστεφαν αφέντη όλης της Αγγλίας!   1055 
Βοήθεια δώσ’ μου κι είθε ο Θεός να σ’ ευλογεί. 
Πες μου σε παρακαλώ, αν έλαχε ποτέ ν’ ακούσεις 
για κάποιο πράσινο ξωκλήσι και πού βρίσκεται 
και για τον φύλακά του πού ’ναι όλος πράσινος; 
Τι συμφωνία κάναμε και όρκο δώσαμε    1060 
σε κείνο ακριβώς το μέρος να συναντηθούμε 
Πρωτοχρονιά χαράματα κι η μέρα έχει πια ζυγώσει 
και – μάρτυς μου ο Θεός – πιότερη χαρά θα ένιωθα 
αυτόν ν’ αντίκρυζα παρά να έβρισκα χρυσάφι. 
Πρεπό λοιπόν να φύγω και τον όρκο να τηρήσω  1065 
γιατί δε μείνανε παρά τρεις μέρες μόνο. Κάλλιο  
νά ‘πεφτα νεκρός παρά τη συμφωνία ν’ αθετήσω! 
Κι ο κύρης έβαλε τα γέλια. «Μείνε λίγο ακόμη 
και θα σου πω εγώ που είν’ ο τόπος που γυρεύεις. 
Το πράσινο ξωκλήσι! Φυσικά! Το ξέρω, τό ’χω δει!   1070 
Κάτσε δω και ξεκουράσου με το πάσο σου, Γκοουέην, 
και ήρεμος αυγή Πρωτοχρονιάς να φύγεις 
πουρνό πουρνό τον άντρα κείνον τον απόκοσμο 

να συναντήσεις.»  
Και τώρα μείνε δω να ξαποστάσεις.   1075 
Στο κάστρο μέχρι τότε να καθήσεις. 
Τη συνάντηση αυτή αδύνατο να χάσεις. 
Δυο μίλια είναι μόνο. Δε θ’ αργήσεις! 
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Ξαλάφρωσε ο Γκοουέην. Τού ’φυγε ένα βάρος.  
«Ολόψυχα σ’ ευχαριστώ,» χαμογελώντας τού ’πε.  1080 
«Και μιας που βρίσκομαι τόσο σιμά, μετά χαράς 
εδώ να μείνω κι ό,τι συ θωρείς σωστό να κάνω.» 
Και στο τραπέζι κάθησαν μαζί ο κύρης κι ο ιππότης 
και πλάγι τους η πυργοδέσποινα και η γριούλα. 
Τα πέρασαν υπέροχα οι δύο άντρες τότε    1085 
και γέλασε με την ψυχή του ο πυργοδεσπότης. 
Θά ’λεγε κανείς ή μεθυσμένος είναι ή τρελός.  
Και τότε γύρισε και είπε φωναχτά στον ξένο. 
«Γκοουέην υποσχέθηκες να πράξεις ό,τι σου ζητήσω. 
Σκοπεύεις την υπόσχεση αυτή να την κρατήσεις;»   1090 
«Μα φυσικά!» του αποκρίθηκε ο Γκοουέην. 
«Χατήρι δε θα σου χαλάσω, όσο βρίσκομαι εδώ.» 
«Μέρη διάβηκες πολλά», συνέχισε ο άρχοντας, 
μα δεν ξαπόστασες, νομίζω, όσο θά ’τανε πρεπό. 
Σου λείπει ύπνος αρκετός, δυνάμεις για να πάρεις.   1095 
Κοιμήσου ήρεμος λοιπόν κι αναζωογονήσου. 
και ξύπνα σα χαράξει για τη Λειτουργία αύριο  
και μετά σαν το θελήσεις φαγητό θα σου σερβίρουν. 
Και την κυρά μου έχω ορμηνέψει συντροφιά  

να σου κρατά.   1100 
Κι εγώ θε να ξυπνήσω προτού φέξει την αυγή 
κυνήγι για να πάω με πολλά φαριά. 
Κι απ’ την καρδιά του ο Γκοουέην τον ευχαριστεί 
για τη μεγάλη που του δείχνει αρχοντιά. 

 
«Αλλά θα κάνουμε μια συμφωνία,» λέει ο κύρης.  1105 
«Ό,τι κερδίσω μες στο δάσος, θά ’ν’ δικό σου, 
κι ό,τι κερδίσεις συ εδώ, θά ’ναι δικό μου. 
Και τώρα μ’ όρκο ας σφραγίσουμε τη συμφωνία: 
τα δικά του ο καθένας θ’ ανταλλάξει με του άλλου!» 
«Δεκτό, και μάρτυς μου ο Θεός» του είπε ο Γκοουέην.  1110 
«Μαέστρος είσαι  άρχοντά μου, στην ψυχαγωγία» 
«Τον όρκο να σφραγίσουμε μ’ ένα ποτό, προτείνω» 
έκαν’ ο πυργοδεσπότης κι έβαλαν κι οι δυο τα γέλια. 
Κι ήπιαν και κουβέντιασαν περί ανέμων και υδάτων 
ο άρχοντας και ο Γκοουέην με τις δυο κυρίες   1115 
με σεβασμό, ευγένεια και με μεγάλο κέφι. 
Με την κουβέντα και τ’ αστεία πέρασε η ώρα. 
Κι αφού χαιρετηθήκανε για ύπνο πήγανε. 
Με υπηρέτες που βαστούσανε δαδιά αναμμένα 
στην κάμαρά του αποσύρθηκε ο καθένας τους   1120  

για να ξεκουραστεί. 
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Τον όρκο ένα κάρο τον ξανάπανε φορές 
κι αδύνατο κανείς τους πια να τον ξεχάσει! 
Ω, τεχνικές που γνώριζε ο άρχοντας σοφές 
τους καλεσμένους του για να διασκεδάζει.  1125 
 

Την άλλη μέρα ξύπνησαν οι μουσαφίρηδες  
προτού χαράξει και ορμήνεψαν τους υπηρέτες τους  
με βιάση τ’ άλογα να πάνε να σελώσουν 
και τις αποσκευές να ετοιμάσουν για το ταξίδι. 
Στολές φορέσαν ιππασίας όλοι πλουμιστές   1130 
και στα φαριά ανέβηκαν τα χαλινάρια πιάνοντας  
και με σπουδή κινήσαν για τα υποστατικά τους. 
Μα κι ο πυργοδεσπότης ξύπνησε κι αυτός χαράματα 
για το κυνήγι με τους άντρες του για να ετοιμαστεί. 
Τη Λειτουργία άκουσε και τσίμπησε στα γρήγορα   1135 
κι έφυγε βαστώντας ένα κέρας κυνηγετικό. 
Και σαν ξεπρόβαλλαν οι πρώτες ηλιαχτίδες 
εκείνος ήταν ήδη στο φαρί του με τους άντρες του. 
Τα κυνηγόσκυλα εκείνοι ζέψαν άνα ζεύγη 
κι ανοίξανε τις πύλες και τα ξαμολήσανε   1140 
τρεις φορές σαλπίζοντας ως ήτανε το σύνθημα. 
Αγριεμένα γαύγιζαν εκείνα. Μα, τι σαματάς! 
Τους φώναζαν οι άντρες για να πάψουνε τον ντόρο. 
Κι εκείνοι θά ’ τανε καμιά εκατοστή και στο κυνήγι 

ήταν όλοι ξακουστοί.   1145 
Οι υπηρέτες από πίσω αμολούν 
τα κυνηγόσκυλα όλα μαζί. 
Σαλπίσματα, φωνές, σκυλιά που αλυχτούν. 

 Χαμός στο δάσος, πανικός, οχλαβοή.  
 
Κι αναστατώθηκαν τα ζώα μες στο δάσος όλα.   1150 
Τα χάσαν τα ελάφια κι έτρεχαν σαν παλαβά 
υψώματα για να σωθούν γυρεύοντας, μα με φωνές 
και με χτυπήματα τα πισωγύριζαν οι κρούστες 
αλλά δεν πείραζαν σταλιά τ’ αρσενικά ελάφια 
με τα μεγάλα κέρατα που μοιάζουν με κλαδιά.   1155 
Γιατί ο άρχοντας να κυνηγούν δεν άφηνε  
αρσενικά ελάφια σαν τελείωνε η εποχή. 
Αλλά τα θηλυκά μεγάλα και μικρά τα τρόμαζαν 
και με κραυγές και ιαχές τα μάζευαν σε μέρη 
καρτέρι όπου είχαν στήσει για να τα τοξεύσουν.  1160 
Με την παραμικρή την κίνηση ρίχναν κι ένα βέλος. 
Η αιχμηρή του κεφαλή τρυπούσε με ορμή το δέρμα. 
Πώς σκούζαν ματωμένα σαν ψοφούσανε στις όχθες... 
Σα λυσσασμένα τρέχαν πέρα δώθε να γλυτώσουν 
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από τους κυνηγούς που φύσαγαν τα κέρατα    1165 
και βρόνταγε το δάσος όλο σα να σπάζαν βράχια. 
Και τα ελάφια που τυχόν από τα βέλη γλύτωναν 
τα οδηγούσαν μες απ’ την κοιλάδα και τα ρέματα 
σε σταθμούς όπου τα σφάζαν άντρες με μαχαίρια 
εξασκημένοι κι επιτήδειοι στο πράμ’ αυτό.   1170 
Βαρβάτα ήταν τα σκυλιά και μ’ ευκολία τράβαγαν 
τα ελάφια με τα δόντια τους τα σουβλερά πριν φτάσουν 

κεί κάτω και οι κυνηγοί. 
Κι έβλεπες τον άρχοντα χαρούμενο, κεφάτο 
καβάλα μέχρι να νυχτώσει στο φαρί   1175 
στο δάσος να καλπάζει πάνω κάτω 
και μόνο τότε πια ν’ αναχωρεί. 

 
Κι ενώ διασκεδάζει μες στο δάσος ο αφέντης 
στ’ απαλά σεντόνια ξαποσταίνει ο Γκοουέην  
οι πρώτες ηλιαχτίδες ώσπου μες στην κάμαρα να μπουν   1180 
και να διαπεράσουνε του κρεβατιού τον ουρανό. 
Και μισοξύπνιος, μισοκοιμισμένος, τρίξιμο 
ακούει απ’ την πόρτα που ανοίγει λίγο λίγο 
και βγάζει το κεφάλι του απ’ τις βαριές κουβέρτες. 
Πιάνει απ’ τη μία άκρη την κουρτίνα, τη σηκώνει   1185 
και περιμένει για να δει τι νά ’ναι εκεί πέρα. 
Και νά ’σου η κυρά πανέμνοστη και γελαστή 
και κλείνει απαλά την πόρτα δίχως θόρυβο να κάνει. 
Σιμά του πάει αθόρυβα και κείνος κοκκινίζει. 
Πλευρό γυρίζει στη στιγμή τον κοιμισμένο κάνοντας.  1190 
Κλεφτά, με βήμα απαλό πηγαίνει κείνη στη μεριά του. 
Σηκώνει την κουρτίνα και τρυπώνει στο κρεβάτι 
και κάθεται απαλά το βλέμμα προσηλώνοντας 
στον Γκοουέην και πότε θα ξυπνήσει περιμένει.  
Τον κοιμισμένο κείνος εξακολουθεί να κάνει,   1195 
τι να σημαίνει τούτο άκρη ψάχνοντας να βρει. 
Απίστευτο του φαίνονταν κι εξωπραγματικό. 
Μα σκέφτηκε, «Σωστότερο θα ήτανε κουβέντα» 
μαζί της να ανοίξω για να δω τι επιδιώκει.» 
Στριφογυρίζει στο κρεβάτι, παριστάνει πως ξυπνά  1200 
και κάνει πως εκπλήσσεται σαν πλάι του τη βλέπει. 
Σταυροκοπιέται σαν να δέεται στον Κύριο  

από τούτο να σωθεί. 
Το πρόσωπό της μία ζωγραφιά 

 και η επιδερμίδα της λευκή και καθαρή.  1205 
 Κι αεράτη, άνετη και με φωνή γλυκιά 
 κουβέντα του ανοίγει χαμογελαστή. 
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«Γκοουέην καλημέρα,» χαριτωμένα κάνει. 
«Τι εύκολα που τρύπωσα εδώ. Ασφάλεια καμιά 
και σ’ αιφνιδίασα! Να σου προτείνω κάτι έχω,   1210 
και ή το δέχεσαι ή σε δένω στο κρεβάτι τώρα!» 
Και ξέσπασε στα γέλια η κυρά στα λόγια τούτα. 
«Αρχόντισσά μου καλημέρα,» κάνει κείνος έκπληκτος. 
«Τιμή μου να σ’ υπηρετώ και πάντα να σε βοηθώ. 
Δικός σου είμαι, παραδίδομαι, κι έλεος σου ζητώ.   1215 
Επιλογή δεν έχω άλλη. Είμ’ αναγκασμένος!» 
Τ’ αστείο, το λοιπόν, το συνεχίζει κι ιππότης. 
«Κυρία μου αγαπητή, θα δώσετε την άδεια 
στον αιχμάλωτό σας το φτωχό να σηκωθεί;  
Καλό θα ήταν και πρεπό να σηκωθώ και να ντυθώ.  1220 
Πιο άνετα θα ένιωθα ντυμένος να μιλώ.» 
«Να το ξεχάσεις!» αποκρίθηκε εκείνη. 
«Απ’ το κλινάρι ρούπι δεν θα το κουνήσεις. Όχι! 
Θα σε κρατήσω δω αιχμάλωτό μου, θα σε δέσω 
και θα μιλώ μαζί σου και δε θα μπορείς να φύγεις!  1225 
Τι άριστα γνωρίζω πως ο Σερ Γκοουέην είσαι 
που όλοι τον θαυμάζουνε και τον καλοτυχίζουν.» 
Την εντιμότητα και την αβρότητα σου εξυμνούν 
άρχοντες κι αρχόντισσες κι όλοι οι θνητοί στη γη. 
Και τώρα σ’ έχω δω μαζί μου κι είμαστε και μόνοι!  1230 
Ο άρχοντάς μου είν’ αλάργα με τους άντρες του. 
Βαθιά κοιμούνται όλοι μες σε τούτο δω το κάστρο. 
Η πόρτα σφαλιστή γερά, διπλομανταλωμένη. 
Κι αφού μαζί μου έχω αυτόν που όλες λαχταρούν 
την ώρα μου μαζί του θα περάσω με πειράγματα  1235 

και λόγια της καρδιάς. 
Δικό σου το νεανικό μου το κορμί. 

 Στο δίνω, κάν’ το ό,τι λαχταράς. 
 Ο πόθος σήμερα με οδηγεί 
 και σκλάβα σου θα είμαι πια μετά χαράς.  1240 
 
«Με κολακεύουνε τα λόγια σου, πραγματικά 
αλλά δεν είμαι έτσι ακριβώς,» της είπε κείνος. 
«Σε τούτους όλους τους επαίνους ν’ ανταποκριθώ 
αδύνατο μου φαίνεται. Καλά τον εαυτό μου ξέρω! 
Αλλά στο λόγο της τιμής μου, ευτυχής θα ήμουν  1245 
με λόγια ή με έργα να σ’ υπηρετήσω.  
Περήφανος θα ένιωθα βοήθεια να σου προσφέρω.»  
«Γκοουέην, αληθινά,» γυρίζει τότε η κυρά 
«παράλειψη και σφάλμα θά ’ταν λόγια να μην πω καλά 
για τους τρόπους και τα έργα σου που κέρδισαν τους πάντες. 1250 
Κυρίες ξέρω ένα σωρό που λαχταρούνε 
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να σε κρατήσουνε στην αγκαλιά τους σαν εμένα, 
γι’ αγάπη να μιλάτε, όνειρα κι ιπποτισμό.  
Στοργή αν έδειχνες, ενδιαφέρον και φροντίδα 
το βιος τους θα σου χάριζαν και το χρυσό τους όλο.   1255 
Τον Παντοκράτορα ευχαριστώ και Πλάστη μας 
που με τη Χάρη του, αυτόν που όλες λαχταρούν 

στα χέρια μου εγώ κρατώ.» 
Έτσι του μιλούσε του Γκοουέην η κυρά 
με τρόπο και με βλέμμα σαγηνευτικό.   1260 

 Κι ο ιππότης μπρος στα λόγια τα γλυκά 
 με ύφος απαντούσε ευγενικό.  
 
«Κυρία μου,» της είπε, «Είθε η Παναγιά μας 
να σ’ ευλογεί για την μεγάλη σου ευγένεια. 
Συχνά θαυμάζουμε τις πράξεις και τα έργα άλλων  1265 
μα τέτοια λόγια δεν τ’ αξίζω γω προσωπικά» 
«και,» συνεχίζει, «φοβάμαι πως εδώ δεν έχεις δίκιο!» 
«Στ’ όνομα της Παναγίας που μας βλέπει,» κάνει κείνη, 
«Κι αν ήμουνα καλύτερη απ’ τις γυναίκες όλες, 
κι αν είχα πλούτη άφθονα κι όλοι με μακαρίζαν   1270 
κι αν όλο γύριζα τον κόσμο σύζυγο για νά ’βρω, 
η καλλιέργεια κι η όμορφή σου η θωριά, Γκοουέην, 
οι τρόποι και τα λόγια σου κι η καλοσύνη σου, 
- ο κόσμος σ’ επαινεί γι’ αυτά και άδικο δεν έχει -  
για όλα τούτα θα σε παντρευόμουν δίχως δισταγμό.»  1275 
«Μα παντρεμένη είσαι μ’ ένανε καλύτερό μου, 
αν και περήφανος για τα καλά σου λόγια νιώθω. 
Και φυσικά θα σε υπηρετώ αρχόντισσά μου, 
και θά ’μαι πλέον ο ιππότης σου, στ’ όνομα του Χριστού.» 
Τέτοια λέγαν μεταξύ τους ως το μεσημέρι.    1280 
Τον έρωτά της έδειχνε για κείνον η κυρά. 
Μα ο Γκοουέην την απέκρουε μ’ ευγένεια, 
γιατί κι ας ήταν η πιο όμορφη κυρά που είχε δει 
προσηλωμένος ήταν κείνος μ’ όλη την ψυχή του 

στου ταξιδιού του το σκοπό.   1285 
Του πράσινου ιππότη κάτι του χρωστά, 
να τ’ αποφύγει δε θα ήτανε σωστό.  

 Να φύγει δίνει άδεια στην κυρά 
 τι χρόνο πια δεν έχει αρκετό. 
 
Εκείνη τον κοιτά γλυκά και του χαμογελά   1290 
μα του μιλάει αυστηρά και τον αφήνει σύξυλο. 
«Μακάρι να στο ξεπληρώσει κείνος που μας έπλασε! 
Πως είσαι συ ο Σερ Γκοουέην, αμφιβάλλω!» 
«Μα τι λες τώρα;» κάνει κείνος αποσβολωμένος. 
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Πολύ φοβότανε πως άσχημα είχε αποκριθεί.   1295 
Μα κείνη να τον ησυχάσει έσπευσε και τού’ πε, 
«Απ’ ό,τι έχω ακουστά ο Σερ Γκοουέην είναι 
ο ορισμός της ίδιας της αβρότητας και της τιμής 
κι αν είχε μια γυναίκα πλάγι του δε θα την άφηνε 
χωρίς να τη φιλήσει. Έτσι κάνουν οι ιππότες    1300 
μετά από κάποιο χωρατό ή κοπλιμέντο» 
«Καλώς, θα γίνει όπως θες,» της απαντάει κείνος. 
«Αφού το θες θα σε φιλήσω, τι σκοπό δεν έχω 
να σου χαλάσω την καρδιά μα τίποτ’ άλλο μη ζητάς!» 
Σαν άκουσε τα λόγια τούτα η κυρά του κάστρου   1305 
τον αγκαλιάζει γέρνοντας απάνω του και τον φιλά. 
Μετά κι οι δυο την ευλογία του Χριστού ζητούν 
κι από την κάμαρά του φεύγει δίχως θόρυβο η κυρά. 
Κι ο Σερ Γκοουέην άλλο πια δε μένει στο κρεβάτι  
καλεί τον υπηρέτη του, διαλέγει ρούχα   1310 
Και κίνησε τη Θεία Λειτουργία να προλάβει.     
Σαν τέλειωσε, να φάει πήγε στην τραπεζαρία.  
Την ώρα πέρασε ευχάριστα ώσπου ανέβηκε  

στον ουρανό το φεγγάρι. 
Και διασκέδασαν μ’ όλη τους την καρδιά  1315 

 με τα λόγια του που ήταν όλο χάρη 
 η γερασμένη η κυρά κι η νια.  
 Το πνεύμα του τούς είχε συνεπάρει.  
 
Του κάστρου ο αφέντης ήταν απασχολημένος 
ελάφια κυνηγώντας στα λαγκάδια και τα δάση.  1320 
Και σκότωσε πολλά ως το ηλιοβασίλεμα.  
Κι αδύνατο κανείς να πει μ’ ακρίβεια πόσα. 
Και με χαρά οι κυνηγοί μαζεύτηκαν να φύγουν. 
Σε στοίβες βάλανε σωρό τα σκοτωμένα ζώα 
και με τους βοηθούς αρχίσαν να τα ξεχωρίζουν.  1325 
Τα πιο παχιά τα βάλαν χώρια σ’ άλλο μέρος 
και τά ’κοψαν κατάλληλα με μαστοριά μεγάλη. 
Κι ήταν τα καλύτερα που θα μπορούσαν νά ’βρουν 
τι λίπος είχε δύο δάχτυλα το πιο αδύναμο. 
Των κουφαριών ανοίξαν τα λαρύγγια με τομή   1330 
τα ξύσαν μ’ αιχμηρά μαχαίρια και τα ράψανε. 
Τα πόδια κόψαν έπειτα και γδάρανε το δέρμα, 
κι ανοίξανε και την κοιλιά και βγάλαν τα εντόσθια 
με προσοχή να μην κοπεί στα δύο του κουφάρι. 
Στη συνέχεια ασχοληθήκανε με το λαιμό    1335 
κι αδειάσανε και πέταξαν το εσωτερικό του. 
Τους ώμους άνοιξαν με τα γερά τους τα μαχαίρια 
τραβώντας τους προσεκτικά μη σπάσουν τα πλευρά. 
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Στο στήθος κάνανε τομή και τό ’κοψαν στη μέση. 
Μετά ξανάπιασαν απ’ το λαιμό το ζώο   1340 
και τ’ άνοιξαν ως τα λαγόνια με μαχαίρι κοφτερό 
και καθαρίσανε τα έντερα από ακαθαρσίες. 
Τα κόκκαλα της πλάτης έπειτα αποκόλλησαν 
κι αφαίρεσαν με μαστοριά ως τα λαγόνια 
τα όργανα τα εσωτερικά σα νά ’ταν ένα.    1345 
Ψηλά τα σήκωσαν και τα λιανίσαν επί τόπου 
κι απ’ ό,τι έχω ακουστά –δεν είμαι σίγουρος –  

τα λένε αντεριές.  
Και κατά μήκος κόψανε στα δύο 
το ζώο με κινήσεις γρήγορες, κοφτές.   1350 
Στου άρχοντα το μαγειρείο 
θα γίνει νόστιμος, λαχταριστός μεζές. 
 

Μετά λιανίσαν το λαιμό και το κεφάλι 
και βγάλαν τα πλευρά απ’ τη σπονδυλική στήλη. 
Ό,τι δεν τρώγεται το ρίξαν στα κοράκια    1355 
και τρύπησαν του ζώου τα πλευρά, περάσαν γάντζους 
κι ιδού το σφάγιο έτοιμο για να το πάνε σπίτι. 
Το μερτικό του κάθε κυνηγός διεκδικούσε. 
Στα κυνηγόσκυλα πετάξαν μερικά συκώτια  
πνευμόνια κι άντερα και ένα απ’ τα τομάρια.   1360 
Τους δώσαν μέχρι και ψωμί στο αίμα βουτηγμένο. 
Σαν τέλειωσαν, οι κυνηγοί φυσήξανε τα κέρατα 
και με το κρέας αγκαλιά κινήσαν για το κάστρο  
στα κέρατά τους παίζοντας χαρμόσυνους σκοπούς.  
Κι είχε σουρουπώσει όταν ζύγωσε η παρέα   1365 
χαρούμενη στο κάστρο κι ο Γκοουέην να έρχονται 

τους είδε από μακριά.  
Οι υπηρέτες όλοι ετοιμάστηκαν  
ν΄ανάψουν για το ψήσιμο φωτιά. 
Κι ο άρχοντας με τον Γκοουέην δεν κουράστηκαν 1370 
λόγια ν’ ανταλλάσσουν μεταξύ τους φιλικά.     

 
Στην αίθουσα καλεί τους πάντες ο πυργοδεσπότης 
μαζί με τις κυράδες και τις υπηρέτριές τους.  
Και σαν μαζεύτηκαν ορδίνια δίνει σ’ υπηρέτες  
να φέρουν κει για να τα δούνε όλοι τα ελάφια.    1375 
Και τον Γκοουέην κάλεσε χαρά γεμάτος για να δει 
τα πλούσια θηράματα που στο κυνήγι πιάσαν. 
Το λίπος τους τού δείχνει, τί παχύ που είναι. 
«Τι λες γι’ αυτά εδώ; Δεν είμαι άξιος επαίνων; 
Δε μου αξίζουνε συγχαρητήρια, Γκοουέην ;»   1380 
«Και το ρωτάς;» του λέει κείνος. «Τέτοια λεία 
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μες στο καταχείμωνο δεν έχω ξαναδει εγώ». 
«Δικά σου είναι. Πάρ’ τα,» λέει ο πυργοδεσπότης 
τι συμφωνία κάναμε και άρα σου ανήκουν. 
«Σωστά τα λες,» γυρίζει και του λέει ο Γκοουέην.   1385 
«Το ίδιο τώρα και εγώ. Ό,τι κέρδισα δω μέσα 
οφείλω να στο δώσω, όπως συμφωνήσαμε.» 
Τον άρχοντα αγκαλιάζει με τα δυο του χέρια 
και τον φιλά μ’ ιπποτική ευγένεια στο πρόσωπο. 
«Ιδού και η δική μου λεία. Στη χαρίζω πρόθυμα   1390 
κι ανεπιφύλακτα κι όσο πιο καλά μπορώ» 
«Τέτοιο δώρο με μεγάλη μου χαρά να το δεχτώ,» 
απάντησε ο άρχοντας. «Μα πες μου σε παρακαλώ 
που κέρδισες ετούτο το παράξενο βραβείο;» 
«Αυτό δεν είναι μες στη συμφωνία. Δε θα σου το πω,  1395 
τι πήρες ό,τι σου αναλογεί. Τίποτ’ άλλο 

από μένα μη ζητάς.» 
Και βάλανε τα γέλια ευδιάθετοι κι οι δυο. 
Φιλία τέτοια που κανείς να συναντήσει! 

 Σε λίγο ζηλευτό τους φέραν φαγητό,    1400 
 κι άραγε από πού κανείς ν‘αρχίσει!  
 
Καθίσανε στο τζάκι πλάι και κουβέντιαζαν 
ενώ τους έφερναν οι οινοκεραστές κρασί. 
Και μεταξύ τυρός και αχλαδιού προτείνανε 
ν’ ανανεώσουνε τη συμφωνία πού ’χαν κάνει   1405 
και ν’ ανταλλάξουνε ό,τι τυχόν κερδίσουνε 
όταν συναντηθούνε το επόμενο το βράδυ. 
Μπροστά σε όλους κλείσανε τη νέα συμφωνία. 
Πιοτό τους φέραν μεθυστικό να την επικυρώσουν 
Σαν έφτασε το βράδυ, κάθε μουσαφίρης    1410 
στην κάμαρά του αποσύρθηκε γι’ ανάπαψη. 
Σα λάλησε ο κόκκορας πριν φέξει πεταχτήκαν 
ο άρχοντας κι οι άντρες του απ’ τα κρεβάτια τους 
να φάνε πρωινό κι ακούσουνε τη Θεία Λειτουργία. 
Και πριν να βγει ο ήλιος ήταν μες στο δάσος    1415 

κυνηγώντας.   
Τις κόρνες τους φυσώντας τις κυνηγετικές 

 λιβάδια διάβαιναν θηράματα αναζητώντας 
 ανοίγαν δρόμους σε απότομες ανηφοριές  
 και τα σκυλιά προπορευόνταν αλυχτώντας.  1420 
 
Και σύντομα μυρίσαν κάτι μες σε έλη κοντινά 
και με φωνές οι κυνηγοί τα παροτρύνανε 
και μ’ ουρλιαχτά φωτιά να πάρουνε τα πόδια τους! 
Τα κυνηγόσκυλα επιταχύναν το βηματισμό τους 
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- θα ήτανε καμιά σαρανταριά και πάνω, μάλλον -   1425 
και τέτοιον ντόρο, τέτοιον χαλασμό Κυρίου κάνανε 
που σείονταν τα βράχια από τ’ αλυχτίσματά τους. 
Σαν σάλπισαν τα κέρατα οι κυνηγοί και πάλι 
μαζεύτηκαν τα κυνηγόσκυλα περνώντας 
ανάμεσα από ένα βάλτο και μι’ απότομη πλαγιά   1430 
σ’ ένα ύψωμα π’ ορθώνονταν μπροστά στο διάβα τους 
- νομίζω είχε γίνει κατολίσθηση κει κάτω  
και τρέχαν ασυγκράτητα κι οι άντρες από πίσω -  
και μύριζαν με τα ρουθούνια τους το ύψωμα. 
Οι κυνηγοί κατάλαβαν από τα αλυχτίσματα    1435 
πως κάποιο ζώο ήτανε κρυμμένο εκεί μέσα.  
Καθώς γρατσούναγαν τους θάμνους τα σκυλιά, εκείνο 
πετάχτηκε έξω φρενιασμένο κι απειλητικό. 
Κι ιδού αγριογούρουνο μπροστά τους επιβλητικό 
μα γερασμένο πού ’χε απ’ την αγέλη του ξεκόψει.   1440 
Τι βλοσυρό αγρίμι πού ’τανε, και τι μεγάλο. 
Σα γρύλισε προκάλεσε στους άντρες όλους δέος. 
Τρεις άντρες πήγε να ποδοπατήσει για να φύγει 
και μ’ ένα σάλτο τό ‘σκασε χωρίς λαβωματιά. 
Κι οι κυνηγοί φωνάζανε στους σκύλους να ορμήσουν   1445 
και φύσαγαν τις κόρνες τους για να τους αγριέψουν.  
Κι ομάδι χύμηξαν οι κυνηγοί και τα σκυλιά 
στο φρενιασμένο ζωντανό με ιαχές και με κραυγές 

για να το τρομάξουν. 
Εκείνο κυκλωμένο στα τυφλά χτυπάει   1450 
τα σκυλιά που πάνε να το αιφνιδιάσουν. 
Θεριό ανήμερο το ζωντανό λυσσάει, 
κι αγκομαχούνε τα σκυλιά- πως να το πιάσουν! 

  
Οι άντρες βγάζουνε τα βέλη απ’ τα θηκάρια 
το ζώο σημαδεύουνε και το χτυπούν στους ώμους  1455 
αλλά τα βέλη δεν μπορούν το δέρμα να περάσουν 
και τα τινάσσει από πάνω του με τα βλέφαρά του. 
και μόλο που τα βέλη σπάγανε στα δυο απ’ την ορμή, 
οι μύτες τους αναπηδούσαν όπου κι αν χτυπούσαν.  
Μα σαν του τρύπησαν κι ανοίξανε τη σάρκα τελικά,  1460 
σφαδάζοντας από τον πόνο χύμηξε στους άντρες 
και λάβωσε πολλούς στο διάβα του για να γλυτώσει. 
Των άλλων τους κοπήκανε τα ήπατα και κάναν πίσω 
αλλά ο άρχοντας από το φόβο δε λυγάει. 
Σε μάχη σα να βρίσκεται την κόρνα του σαλπίζει,  1465 
μαζεύει τα σκυλιά, τα στέλνει να τρυπώσουνε στους θάμνους. 
Το ζωντανό κυνήγαγαν ως το ηλιοβασίλεμα 
και τίποτ’ άλλο δε σκεφτόντανε ο άρχοντας κι οι άντρες του 
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ενώ ο Σερ Γκοουέην ήρεμος καθότανε 
στο κλινάρι του χωμένος στα σκεπάσματά του   1470 

τα πολυτελή. 
 Η όμορφη κυρά φροντίζει να αρπάξει 
 την ευκαιρία τον ιππότη για να δει  
 τη διάθεσή του θέλοντας ν’ αλλάξει 
 στο πάθος της για ν’ ανταποκριθεί.    1475 
 
Ζυγώνει το κλινάρι του, τραβάει την κουρτίνα 
κι ο Σερ Γκοουέην την καλωσορίζει με ευγένεια. 
Εκείνη πρόθυμη το πάθος της με λόγια να του δείξει 
κάθετ’ απαλά στο πλάγι του και του χαμογελά 
και του μιλά κοιτώντας τον με βλέμμα σαγηνευτικό.  1480 
«Πως είσαι ο Γκοουέην, επέτρεψέ μου ν’ αμφιβάλλω! 
Εκείνος έχει ευγένεια και ξέρει πως να φέρεται, 
ενώ εσύ, θαρρώ πως από τρόπους δε σκαμπάζεις, 
κι αν κάποιος σού τους δίδασκε, σιγά μην τους θυμόσουν! 
Αυτά που χτες σού δίδαξα τά ’χεις ξεχάσει,   1485 
μα όλη την καρδιά μου έβαλα εγώ στο μάθημα.» 
«Μα, τι λες;» απόρησε ο Γκοουέην, «Τι θες να πεις; 
Αν κάτι λάθος έκανα, το φταίξιμο δικό μου.» 
«Σου δίδαξα την τέχνη του φιλιού,» του λέει κείνη. 
«Δε λέμε όχι στα κεράσματα. Δεν είν’ ευγενικό    1490 
και ξέρουν οι ιππότες πως να φέρονται σε μια κυρία, 
νομίζω!» Κι ο Γκοουέην, «Σε παρακαλώ, σταμάτα. 
Δεν τόλμαγα να κάνω κάτι τέτοιο, μήπως κι αρνηθείς 
τι αν αρνιόσουνα μεγάλη θά ’ταν η ντροπή μου.» 
«Να αρνηθεί γυναίκα το φιλί σου; Αδύνατο.   1495 
κι εξάλλου μπρος στα στιβαρά σου μπράτσα και την αγκαλιά σου 
ποια γυναίκα θα μπορούσε να αντισταθεί; Καμιά!» 
«Τα λόγια σου με κολακεύουν,» αποκρίνεται αυτός 
μα στον τόπο μου δεν κατακτάς γυναίκες με τη βία 
κι ούτε παίρνεις δώρα που στα δίνουνε με κρύα καρδιά  1500 
αλλά ορδίνια δώσ’ μου τώρα και θα σε φιλήσω! 
Αγκάλιασέ με το λοιπόν και φίλα με αν τούτο  

είναι η καρδιά σου που ποθεί! 
Και κείνη τρυφερά τον πλησιάζει 
και στο μέτωπο του δίνει ένα φιλί.    1505 
Και για τον έρωτα μαζί του κουβεντιάζει 

  γλυκιά που έχει γεύση και πικρή. 
 
«Να μάθω θά ’ θελα,» γυρίζει και του λέει η κυρά, 
«αν φυσικά δε σε προσβάλλουνε τα λόγια μου, γιατί 
άντρας  τόσ’ ευγενικός, μ’ αρχοντικό παράστημα,  1510 
στον κόσμο ξακουστός για τους ιπποτικούς του τρόπους 



50 

 

 

- και σπουδαιότερα λογιάζουν όλοι από δαύτους 
την τέχνη στην αγάπη και τη μαεστρία στ’ άρματα, 
και σαν τα κατορθώματα ενός ιππότη θέλουν  
να εξυμνήσουνε για τίποτ’ άλλο δε μιλούν παρά  1515 
για το πώς για μια κυρά ρισκάραν τη ζωή τους 
σε τόπους κακοτράχαλους, ξεθεωμένοι, νηστικοί, 
μ’ αυτοθυσία πολεμώντας άσπλαχνους εχθρούς 
στης καλής τους την καρδιά για να φανούνε άξιοι -  
γιατί εσύ ιππότης ζηλευτός που όλες τον ποθούν`  1520 
κι η φήμη σου στα πέρατα του κόσμου έχει φτάσει, 
στο πλάι σου γυναίκα νά ’χεις δύο μέρες τώρα 
και λόγια να μην έχεις πει γλυκά και τρυφερά 
για της αγάπης τις χαρές, του έρωτα τα κάλλη. 
Ιππότης άξιος αν είσαι και πιστός στους όρκους σου,   1525 
λοιπόν, πρεπό θα ήτανε μια νεαρή κυρία 
την τέχνη της αληθινής αγάπης συ να τής διδάξεις. 
Δεν ξέρεις κάτι τέτοιο συ ο ξακουστός ιππότης; 
Ή με θωρείς κουτή του έρωτα τα λόγια για να μάθω; 

Αν είναι δυνατό,    1530 
Ήρθα στέργοντας από εσένα 
του έρωτα τους τρόπους για να διδαχθώ.  
Απ’ έξω φρόντισα, δεν άφησα κανένα, 
κι ο κύρης έχει στο κυνήγι το μυαλό!» 

 
«Μακάρι ο Θεός να σ’ ανταμείψει!» κάνει κείνος,  1535 
«Μεγάλη είναι η τιμή κι ανείπωτη η χαρά μου 
να θέλει μια γυναίκα θαυμαστή σαν σένα κι άξια 
μ’ ιππότη παρακατιανό την ώρα της να την περάσει. 
Και για τα λόγια τούτα πού ’πες νιώθω ευγνωμοσύνη 
αλλά το δάσκαλό να παριστάνω γω για σένα,   1540 
την τέχνη της αγάπης για να σου διδάξω κι ιστορίες 
τέτοιες αν κι εσύ στο θέμα τούτο έχεις τόσεις γνώσεις 
και τέτοια μαστοριά που άναυδο μ’ αφήνεις – τι να πω –  
που ξεπερνά ακόμη κι εκατό ιππότες σαν κι εμένα, 
ανόητος που θά ’μουνα στ’ αλήθεια κι αφελής!   1545 
Θα κάνω ό,τι θέλεις, όμως, αν κι εφόσον το μπορώ 
τι τόσο νιώθω υποχρεωμένος που για πάντα 
πιστά θα σε υπηρετώ και μάρτυς μου ο Θεός!» 
Κι εκείνη πάσχιζε τα δυνατά της βάζοντας 
να τον αποπλανήσει και στην αμαρτία να τον ρίξει.  1550 
Μα κείνος την απέκρουε με μαστοριά και χάρη 
και δεν αμάρτησε. Κι ο ένας απολάμβανε  
  του άλλου τη συντροφιά. 

Με χαριεντίσματα, πειράγματα και νάζι 
την ώρα της περνούσε μαζί του η κυρά.  1555 
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Και με τ’ αστεία όλο και τον δοκιμάζει 
και στο μάγουλο εκείνος τη φιλά.  

 
Σαν έφυγε η κυρά, στη Λειτουργία πήγε κείνος. 
Κατόπιν του ετοίμασαν λαχταριστά φαγιά 
και κάθησε παρέα με του κάστρου τις κυρίες    1560 
ενώ στα δάση κυνηγούσε ο πυργοδεσπότης. 
Γρυλίζει τ’ άτυχο το ζώο μεσ’ από τους θάμνους. 
Τη μια ορμάει και δαγκώνει τα σκυλιά στη ράχη, 
την άλλη χώνεται στους θάμνους απ’ τα βέλη να γλυτώσει 
κρυφοκοιτάζοντας για να το σκάσει τρόπο ψάχνοντας.  1565 
Στο τέλος, όμως, το παγίδεψαν σε μια μεριά, 
αλλά κι οι γενναιότεροι στα μουγκρητά του κάνουν πίσω. 
Μα εξουθενωμένο κείνο πια να τρέξει δεν μπορεί 
και μ’ όση δύναμη τ’ απέμεινε σε μία τρύπα μπαίνει 
κάτω από ένα βράχο πλάι σ’ ένα χείμαρρο   1570 
και με τα νύχια του παλεύει μία έξοδο να βρει.  
Κι αφρίζει απ’ το στόμα - θέαμα τρομακτικό. 
Τους άσπρους χαυλιόδοντες που έχει ακονίζει, 
κι οι άντρες έχουν αποκάμει απ’ τη μάχη πια 
και κάθονται αλάργα και κανείς τους δεν κοτάει  1575 

το ζώο να ζυγώσει  
τι έχει τόσους άντρες τραυματίσει 
κι αν πάει κάποιος για να το λαβώσει 

 με τα δόντια του το ζώο θα τον σκίσει, 
 που μουγκρίζει τη ζωή του για να σώσει.  1580 
 
Με το φαρί ζυγώνει τώρα ο πυργοδεσπότης, 
τ’ αγρίμι στριμωγμένο βλέποντας σε μια γωνιά. 
Χωρίς να πτοηθεί απ’ τ’ άλογό του ξεπεζεύει, 
το ξίφος του απ’ το θηκάρι βγάζει και με δρασκελιές 
χιμάει καταπάνω στη μεριά του ζωντανού.    1585 
Την απειλή εκείνο νιώθει απ’ τον οπλισμένο άντρα, 
οι τρίχες του σηκώνονται, μουγκρίζει, ρουθουνίζει. 
Για τη ζωή του άρχοντά τους τρέμουνε οι άντρες. 
Με λύσσα το θεριό στον κύρη τους χιμάει πάνω.  
Άνθρωπος κι αγρίμι γίνονται ένα και παλεύουν   1590. 
στον αφρισμένο χείμαρρο. Αλλά τ’ αγριογούρουνο 
λαβώνεται θανάσιμα. Στο στέρνο του ο κύρης 
με βία και σβελτάδα μπήγει το μαχαίρι του 
την καρδιά του βρίσκοντας, το στόχο πετυχαίνοντας! 
Ψυχορραγεί το ζωντανό και πέφτει μες στο χείμαρρο  1595 

κι οι άντρες το περικυκλώνουν. 
Τα κυνηγόσκυλα από τα πόδια το τραβούν 
κι οι άντρες έρχονται και τ’ απιθώνουν 
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 στις όχθες του χειμάρρου. Τα σκυλιά που αλυχτούν, 
 δαγκώνοντάς το, τo αποτελειώνουν.   1600 
 
Οι κυνηγοί σαλπίζοντας τα κέρατα ειδοποιούν    

και τους υπόλοιπους κι όλοι ζητωκραυγάζουν με χαρά.   

Κεντρίζουνε και τα σκυλιά οι άντρες να γαυγίσουν 
ανακουφισμένοι τώρα που τελειώσαν το κυνήγι. 
Και τότε ένας υπηρέτης μάστορας στο γδάρσιμο  1605 
τομή στου ζώου το λαιμό ανοίγει με μαχαίρι.      
Μετά του κόβει το κεφάλι, παίρνει το κουφάρι 
κι ανάποδα κρεμώντας το στη ράχη του τ’ ανοίγει.  
Βγάζει τ’ άντερα απ’ την κοιλιά, τα ψήνει στη φωτιά 
και τα ρίχνει στα σκυλιά, στον κόπο τους ξαντίμεμα.  1610 
Και προχωράει στην πηχτή, με νεύρο την ανοίγει, 
βγάζει τα εντόσθια απ’ την κοιλιά του ζώου,  
κι έπειτα τις δυο μεριές με προσοχή τις ράβει 
και το κουφάρι σ’ ένα πάσσαλο γερό περνάει. 
Με το σφαχτάρι έτοιμο κινούνε για το σπίτι    1615  
ενώ του ζώου το κεφάλι το κουβαλούν μπροστά  
από τον άντρα κείνον που το λάβωσε θανάσιμα 

με το χέρι του το στιβαρό. 
Το κάστρο μόλις μπρος του αντικρύζει 

 φωνάζει τον φιλοξενούμενο του τον αγαπητό  . 1620 
 Δεν κρατιέται τον ιππότη να συναντήσει, 
 με βήμα τον ζυγώνει θριαμβευτικό. 
 
Με γέλια και φωνές ο κύρης, λάμποντας από χαρά 
τον μουσαφίρη συναντά που τον περίμενε εκεί. 
Οι ευγενείς και οι κυρές συνάχτηκαν να δουν.   1625 
Ο άρχοντας την ωμοπλάτη δείχνει του θηράματος 
και τους μιλάει για τ’ αγρίμι, τι μεγάλο πού ’τανε, 
θεριό σωστό, και τι σκληρά παλέψανε για να το πιάσουν. 
Σαν άκουσε τα κατορθώματα του καστραφέντη 
ο Σερ Γκοουέην τον παίνεψε μπροστά σε όλους,   1630 
τι ζωντανό μεγάλο και με τέτοια άγρια θωριά 
σαν τούτο δω δεν είχε ξαναδεί ποτέ του πριν. 
Και το κεφάλι πιάνοντας του σφαχταριού στα χέρια του 
το θαύμασε, τι θέαμα το λόγιασε πρωτόφαντο. 
Το θήραμα σ’ ανήκει, λέει ο πυργοδεσπότης,   1635 
τι συμφωνία κάναμε και δε θα τη χαλάσω. 
«Σωστά μιλάς,» του αποκρίθηκε ο Γκοουέην, 
«αλλά κι εγώ θε να σου δώσω ό,τι κέρδισα εδώ.» 
Ζυγώνει τον αφέντη και φιλί στο μάγουλο τού δίνει 
και πριν περάσει χρόνος άλλο ένα φιλί τού δίνει.  1640 
«Τώρα είμαστε εντάξει, τίποτα δε σου χρωστώ. 
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Αυτά που συμφωνήσαμε – στο λόγο μου – τα έχω 
στ’ ακέραιο τηρήσει.» 

«Είσ’ ο πιο καλός,» ο άρχοντας του λέει,  
«απ’ όλους όσους έχω συναντήσει.   1645 
Συ άφθονα θα έχεις του Θεού τα ελέη 
και πλούτο – νά’ σαι σίγουρος- θα σου χαρίσει!» 

 
Σε τρίποδες απάνω στήσαν όμορφα τραπέζια 
στρώσανε τραπεζομάντηλα κι ανάψανε δαυλούς 
από κερί σε κηροπήγια ψηλά στους τοίχους.   1650 
Μετά σερβίρανε με τέχνη τους συνδαιτημόνες.  
Μεγάλο γλέντι στήθηκε μες στην τραπεζαρία 
στο τζάκι πλάι, με τη φωτιά να τους ζεσταίνει. 
Και δε σταμάτησαν να τραγουδούν όλη την ώρα 
κάλαντα των Χριστουγέννων και τραγούδια ερωτικά    1655 
μ’ αβρότητα και μέτρο που ταιριάζει σε ιππότες.   
Ο Σερ Γκοουέην καθόταν πλάι στην αρχόντισσα. 
Γλυκές του έριχνε ματιές εκείνη στα κρυφά  
γεμάτες τρυφερότητα και πόθο σιωπηλό  
κι ο ξένος τά ’χασε και με τον εαυτό του τά ’βαλε.  1660 
Οι τρόποι του κι η ιπποσύνη, όμως τού επέβαλαν 
να μην την αποφύγει, να φερθεί μ’ ευγένεια,  

καλή να δείξει ανατροφή. 
Παιχνίδια οργανώνουν και γελούν 
οι μουσαφίρηδες γι’ αναψυχή.   1665 
Αργά σα βράδιασε αποχωρούν 

 κι ο Σερ Γκοουέην τον άρχοντα ακολουθεί. 
 
Στο τζάκι πλάι πίνοντας τη συμφωνία κανονίζουν 
ν’ ανανεώσουνε για την Παραμονή Πρωτοχρονιάς, 
αν κι ο Γκοουέην θά ’θελε να φύγει σα χαράξει,   1670 
τι μέρες δυο του μείναν μόνο μέχρι τη συνάντηση 
μα τον έπεισε ο άρχοντας να μείνει κι άλλο λίγο.   
«Στο λόγο της τιμής μου,» λέει στον ιππότη, 
«στο Πράσινο Ξωκκλήσι θά ’σαι δίχως άργητα, 
Πρωτοχρονιά, το χάραμα, για τη συνάντησή σου.  1675 
Μέχρι τότε συ μπορείς εδώ να ξαποσταίνεις. 
Εγώ θα πάω για κυνήγι όπως συμφωνήσαμε  
και σα γυρίσω ανταλλάσσουμε τα κέρδη μας, 
τι δυο φορές που σε δοκίμασα, τη συμφωνία 
κράτησες. Αλλά η τρίτη θά ’ναι κι η καλύτερη!   1680 
Και τώρα ας απολαύσουμε τις άγιες τούτες μέρες. 
γιατί όποιος γυρεύει λύπες, λύπες βρίσκει τελικά!» 
Τα λόγια τούτα δέχτηκε ο Γκοουέην με χαρά. 
Σαν ήπιανε ποτό, αποχωρούν στις κάμαρές τους,  
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τι είναι πια αργά.   1685 
 Ξαπλώνει ο Γκοουέην, ξεκουράζεται, 
 κοιμάται μέχρι το πρωί πολύ βαθιά. 
 Ο κύρης για κυνήγι ετοιμάζεται, 
 πριν απ’ το χάραμα τους άντρες του ξυπνά. 
 
Τη Λειτουργία άκουσαν και κάθησαν να φάνε   1690 
κι ο άρχοντας κεφάτος το φαρί του ζήτησε. 
Οι άντρες κείνοι που μαζί του θα πηγαίναν 
στ’ άλογά τους τον περίμεναν στην πύλη μπρος του κάστρου. 
Μαγευτικό το δάσος είναι με τα χιονισμένα δέντρα. 
Ήλιος άλικος προβάλλει πάνω στο στερέωμα    1695 
μες από γκρίζα σύννεφα που γρήγορα σκορπίζουν. 
Οι άντρες ξαμολήσανε τα κυνηγόσκυλα τους 
κι αντηχεί το δάσος απ’ τα κέρατα και τις φωνές. 
Σαν κάποιοι τα λημέρια εντοπίσανε της αλεπούς 
με πονηριά την πλησιάσανε σιγά σιγά.   1700 
Ένα λαγωνικό τα ίχνη της μυρίζει κι αλυχτά, 
και τ’ άλλα το ακολουθούν όσο πιο γρήγορα μπορούν 
τρέχοντας ξοπίσω του τα ίχνη της μη χάσουν 
και βλέπουνε την αλεπού να τρέχει αλαφιασμένη. 
Σα λυσσασμένα κάνοντας την παίρνουν στο κατόπι  1705 
χαλώντας τον κόσμο με τ’ άγρια γαυγίσματά τους. 
Η αλεπού ξεφεύγει και τρυπώνει μες στους θάμνους 
και κουλουριάζεται παρατηρώντας τα λαγωνικά. 
Κατόπιν φόρα παίρνοντας πηδά ένα χαντάκι 
και στα κλεφτά περνάει από ένα βάλτο παρακάτω   1710 
γοργή σαν αστραπή απ’ τα σκυλιά για να ξεφύγει 
μα πέφτει σε ενέδρα πριν καλά καλά το καταλάβει 
και τρία λαγωνικά την περιμένουν φρενιασμένα  

για να της επιτεθούν. 
Η αλεπού πισωγυρίζει στη στιγμή,    1715 
αλάργ’ απ’ τα σκυλιά που την απειλούν. 

 Στο δάσος τρέχει έντρομη για να κρυφτεί 
 προτού προφτάσουνε και της ριχτούν. 
 
Σαν άκουσαν οι άντρες τα γαυγίσματα, χαρούμενοι 
κατέβηκαν εκεί ομάδι να λαβώσουνε το ζώο.    1720 
Τι σαματάς απ’ τ’ αλυχτίσματα - Χαλασμός Κυρίου! 
Λες και πέφτουν βράχια από ψηλά και σκαν με πάταγο! 
Οι άντρες σαν την είδαν έβαλαν τα ουρλιαχτά 
και τα λαγωνικά με λύσσα της επιτεθήκαν. 
Κι απ’ τα φαριά τους πάνω ‘κλέφτρα’ όλοι τη φωνάζουν  1725 
και ξαμολούν ξεκούραστα εφεδρικά λαγωνικά 
μα συνεχώς η αλεπού κατάφερνε να ξεγλιστρά 
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κι αλάργα να το σκάει – τι πανούργο ζωντανό! –  
και γυροφέρναν την περιοχή ακολουθώντας την 
και συνεχίστηκε αυτό μέχρι το δειλινό    1730 
ενώ στο κάστρο ο Γκοουέην κοιμότανε βαριά 
με κλεισμένες τις κουρτίνες μες στο κρύο πρωινό. 
Μα η κυρά για να τον δει να περιμένει δεν μπορεί, 
και να πετύχει το κρυφό σκοπό της πώς αδημονεί! 
Σηκώνεται, λοιπόν, νωρίς, στην κάμαρά του πάει  1735 
μ’ ένα πανέμορφο χαρούμενο μακρύ φουστάνι, 
με γούνα απ' τις ακριβότερες φοδραρισμένο. 
Τα όμορφά της τα μαλλιά περίτεχνα τά ’χε στολίσει 
με πολύτιμα πετράδια. Κάλυμμα δε φόραγε. 
Γυμνά το πρόσωπο και το λαιμό τά 'χε αφήσει    1740 
ενώ φαινόταν λίγο και το στήθος και η πλάτη. 
Στην κάμαρα του ξένου μπαίνει και την πόρτα κλείνει, 
ανοίγει ένα παραθύρι και στο μέρος του γυρνά 
και μ’ όμορφα και προσεγμένα λόγια, τόλμη δείχνοντας 

του μιλά.     1745 
«Κοιμάσαι ακόμη; Ξύπνα, είναι πρωί.» 
«Κι η μέρα σήμερα πολύ γλυκιά!» 

 Αν και σε ύπνο βρίσκοταν βαθύ 
 ο ξένος άκουγε τα πάντα καθαρά.  
 
Μα ίσα που μπορούσε κάτι λίγα να ψελλίσει.   1750 
Βαρύ σα νά’ χει πένθος, σκέψεις μαύρες κι αγωνία 
τον τυραννούνε για το τί τού ’χει γραφτό η Μοίρα  
στο Πράσινο Ξωκκλήσι σαν ο Πράσινος Ιππότης 
το χτύπημα που τού χρωστά τού δώσει τ’ άσπλαχνο.  
Μα δείχνει να συνέρχεται σαν τον ζυγώνει η κυρά,   1755 
από την υπνηλία και τις σκέψεις που τον ταλανίζουν. 
Γλυκά χαμογελώντας η κυρά, στα μάγουλα του  
με τόλμη τον χαϊδεύει και φιλί τού δίνει.  
Ο Σερ Γκοουέην της μιλά μ’ ευγένεια ιπποτική. 
Και τόσο όμορφη του φάνηκε – σαν άγγελος-   1760 
στο πρόσωπο, το σώμα και τα ρούχα που φορά, 
που ευφροσύνη ένιωσε μες στη θλιμμένη του καρδιά.  
Χαμόγελα γλυκά στα πρόσωπά τους ζωγραφίστηκαν. 
Ανάμεσά τους έβλεπε κανείς χαρά μεγάλη  

 κι αληθινή ευτυχία.   1765 
Tην ώρα με φιλοφρονήσεις την περνούν 
μ’ ευγενικά πειράγματα κι αστεία.  
Όμως κίνδυνοι καραδοκούν,   
χέρι αν δε βάλει η Παναγία! 
 

Γιατί τόσο πολύ τον πίεζε η πυργοδέσποινα,   1770 
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και με τόσο πάθος που αυτός στο τέλος θά ’πρεπε 
ή να ενδώσει ή ν’ αρνηθεί αγένεια δείχνοντας.  
Νοιαζότανε για την εικόνα που θα δείξει σαν ιππότης 
μα πιότερο μην αμαρτήσει και προδώσει έτρεμε  
εκείνον που μ’ αγάπη περισσή τον φιλοξένησε.   1775 
«Θεός φυλάξοι. Τούτο δε θα γίνει,» αναφώνησε. 
Πολιορκία στήνει η κυρά με λόγια φλογερά  
μα κείνος με πειράγματα της αντιστέκεται.  
«Είσαι άξιος καταδίκης,» του κάνει τότε κείνη, 
«αν την κυρά δεν αγαπάς πού ’ναι μαζί σου τώρα.  1780 
Στον κόσμο τόσο πληγωμένη δεν υπάρχει άλλη!  
Εκτός κι αν έχεις κάποια τυχερή που αγαπάς, 
κι αιώνιας αγάπης όρκους έχετ’ ανταλλάξει 
και να την παρατήσεις δε θα έστεργες ποτέ! 
Αν τούτο είν’ αλήθεια πες μου, σε εκλιπαρώ!   1785 
Αν την τιμή σου αγαπάς, σταράτα μίλα μου, 

ειλικρινά.»  
Κι ο Γκοουέην, «είσαι χαριτωμένη,  
αλλά, μα τον Απόστολο Ιωάννη, καμιά  

 δεν έχω γω αγαπημένη,    1790 
 στ’ αλήθεια, σου μιλάω ανοιχτά» 
 
«Λόγια τόσο άσχημα δεν έχω ξανακούσει! 
Μα είν’ ειλικρινή – τι μαχαιριά για την καρδιά μου! 
Αχ, δώσ’ μου ένα φιλί» του λέει κείνη, «και θα φύγω. 
Αχ, για πάντα θα πενθώ για σένα και θα μαραζώσω.»  1795 
Κι αναστενάζει, γέρνει πάνω του και τον φιλά.  
Μετά σηκώνεται και λέει παρακαλεστά, 
«Αγαπημένε μου Γκοουέην, κάνε μου μια χάρη: 
Δώσ’ μου κάτι νά ’χω από σένα – ένα γάντι ίσως, 
τον πόνο μου να μετριάζει σαν θα τον κοιτώ.»   1800 
«Μακάρι νά ’χα δω,» της αποκρίνεται αυτός 
«το πράγμα π’ αγαπώ στον κόσμο πιο πολύ απ’ όλα 
γιατί στ’αλήθεια συ αξίζεις δώρα πιο πολλά 
απ’ ό,τι θα μπορούσα να σου δώσω τούτη τη στιγμή. 
Μα να σου δώσω κάτι τιποτένιο για να με θυμάσαι  1805 
ανούσιο θα ήτανε και δε θα σε τιμούσε. 
Ένα γάντι μου για δώρο; Τι ντροπή για μένα! 
Και νά ’μαι δω σ’ αποστολή σε ξένη χώρα 
δίχως άντρες κι ούτε τίποτα πολύτιμο μαζί μου. 
Τι πόνος πού ’ναι τούτος, σεβαστή αρχόντισσα!  1810 
Λοιπόν ό,τι μας φέρνει η ζωή να το δεχόμαστε 

γι’ αυτό μη με παρεξηγείς.» 
«Δεν έχω πρόβλημα κανένα, 
αγαπητέ,»  του λέει κείνη. «Μην ανησυχείς. 
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Κι αν και τίποτα δεν πήρα από σένα,   1815 
θε να σου δώσω κάτι και θα το δεχτείς!» 

 
Κι ιδού του δείχνει δαχτυλίδι άλικο χρυσό 
μ’ ένα πολύτιμο πετράδι πού λαμπε σαν ήλιος, 
τη λάμψη του σκορπίζοντας σαν νά ’χε ηλιαχτίδες!  
Τι έργο τέχνης πού ’τανε πανάκριβο και θαυμαστό!  1820 
Μα ο Γκοουέην δεν το πήρε, τούτα λέγοντάς της, 
«Σ’ ευχαριστώ μα δώρα να δεχτώ δε γίνεται. 
Δεν έχω κάτι να σου δώσω – Μάρτυς μου ο Θεός!» 
Εκείνη τον παρακαλεί – μα κείνος γνώμη δεν αλλάζει 
κι ορκίζεται πως τίποτα μα τίποτα δε θα δεχτεί.  1825 
Με πόνο στην καρδιά του λέει η κυρά, 
«Αν σ’ ενοχλεί που δαχτυλίδι σου προσφέρω ακριβό 
κι ανάξιο να το δεχτείς θωρείς τον εαυτό σου, 
μια ζώνη θα σου δώσω – κάτι, φυσικά, φθηνότερο.» 
Κι ευθύς από τη μέση της ξεδένει μία ζώνη   1830 
στο νυχτικό της πάνω τυλιγμένη, κι υφασμένη 
από πράσινο μετάξι κι επιχρυσωμένη, 
κι ολούθε με κεντήματα – κομψοτέχνημα σωστό -. 
Πιέζει τον Γκοουέην η κυρά τη ζώνη να δεχτεί,  
Μόλο που δεν είναι κάτι το σπουδαίο, όπως λέει.  1835 
Κι αυτός της εξηγεί πως δώρο να δεχτεί δεν πρόκειται  
μηδέ χρυσό πριν ο Θεός τη χάρη Του τού στείλει 
στο δύσκολο το έργο να πετύχει που ανέλαβε. 
«Γι’ αυτό σε ικετεύω να μην με παρεξηγήσεις 
κι άβολα μη νιώθεις  - δώρο από σένα να δεχτώ,  1840 

α, μ’ αυτό δε συμφωνώ! 
Και για τα λόγια που μου είπες τα καλά  
θα τρέχω πάντα να σε βοηθώ 
σε όποια κι αν σου τύχει αναποδιά. 

 Δε θα διστάζω να σε υπερασπιστώ.»   1845 
 
«Και το μετάξι τούτο το θωρείς φτηνιάρικο;» 
ρωτάει κείνη. «Λοιπόν, τα φαινόμεν’ απατούν!» 
«Η ζώνη αυτή ανάξια δεν είναι λόγου!   
Αν τις κρυφές τις αρετές ρωτούσες για να μάθεις, 
αλλιώς θα την αντιμετώπιζες, σε βεβαιώνω.   1850 
Την πράσινη τη ζώνη τούτη όποιος τη φορά, 
στη μέση του, σφιχτά δεμένη όσο πολεμά, 
στο χώμα να τον ρίξει δεν μπορεί ποτέ κανείς νεκρό 
μ’ όση τέχνη, μαστοριά ή πονηριά κι αν τον χτυπήσει.» 
Και με τα λόγια τούτα ο Γκοουέην συλλογίστηκε  1855  
θεόσταλτο η ζώνη θά ’ταν δώρο για το έργο του.  
Σαν στο ξωκκλήσι πήγαινε το χτύπημα να λάβει, 
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τον όρκο του θα τον τηρούσε δίχως να πεθάνει. 
Σιωπούσε το λοιπόν μα η κυρά επέμεινε 
και φορτική του γίνονταν το δώρο της για να δεχτεί.   1860 
Και τι χαρά γι ’αυτήν σαν ο ιππότης υποχώρησε!  
Μα τον ικέτεψε για χάρη της ποτέ τη ζώνη 
στον άρχοντα μη δείξει και συμφώνησε ο Γκοουέην 

το στόμα του να μην ανοίξει.   1865 
Κι αισθάνεται βαθιά ευγνωμοσύνη 
αλλά δε βρίσκει λόγια για να της τη δείξει. 
Εκείνη τρεις φορές φιλί του δίνει. 

 Ω, πώς κατάφερε λοιπόν να μην τη θίξει! 
 
Κι η πυργοδέσποινα σηκώνεται και φεύγει πάλι,  1870 
τι ν’ απολαύσει άλλο τον ιππότη δεν μπορεί. 
Σαν έφυγε σηκώνεται απ’ το κρεβάτι κείνος 
και ντύνεται την πλουμιστή του την αρματωσιά, 
το δώρο της γυναίκας που σε πειρασμό τον έβαλε 
σε μέρος κρύβοντάς το ασφαλές γι’ αργότερα.   1875 
Μετά με βήματα γοργά πηγαίνει στο ξωκκλήσι 
και τον ιερέα να προσευχηθεί παρακαλεί 
χάρη να του δώσει ο Θεός καλύτερος να γίνει 
και την ψυχή του να τη σώσει σαν ο θάνατος τον βρει. 
Τις αμαρτίες πού’ χει κάνει εξομολογείται,    1880 
μεγάλες και μικρές και του Θεού το έλεος ζητά, 
τι στέργει άφεση αμαρτιών να λάβει. 
Χαρά τού δίνει η εξομολόγηση μεγάλη, 
σαν έτοιμος στης Κρίσεως τη Μέρα να σταθεί! 
Με τις κυρές του κάστρου κουβεντιάζει ήρεμος,   1885 
γελάει, τραγουδάει κάλαντα κι αστεία κάνει, 
και πιότερο κεφάτος φαίνεται από τις άλλες μέρες. 
  Κι οι ώρες πέρασαν γοργά. 

Οι μουσαφίρηδες τον βλέπουν κι απορούν.  
«Μα τί μεγάλη πού ’χει σήμερα χαρά,»  1890 

 «Τις άλλες μέρες» μεταξύ τους συζητούν 
 «τέτοια δεν έδειχνε ανεμελιά.»   
 
Στον κάστρο τώρα τον Γκοουέην ας αφήσουμε 
κι ας συναντήσουμε τον άρχοντα στο δάσος μέσα 
που τελικά την αλεπού να παγιδέψει μπόρεσε.   1895 
Την ώρα που με το φαρί πηδούσε ένα θάμνο, 
αρχίσαν τα σκυλιά του να γαυγίζουν και ιδού 
το πονηρό το ζωντανό σε θάμνους πού ’τανε κρυμμένο 
μπροστά του βλέπει, δρόμο ψάχνοντας διαφυγής. 
Κι ο άρχοντας την ώρα την κατάλληλη γυρεύει   1900 
γυμνώνει το σπαθί του και στο ζώο δίνει μια.   
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Το ζωντανό, σφαδάζοντας, να φύγει ψάχνει τρόπο 
αλλά ένα σκυλί το προλαβαίνει και του ρίχνεται.  
Ορμούν και τ’άλλα τα σκυλιά, στα πόδια μπρος τ’ αλόγου 
κι όλο το δάσος σείεται απ’ τ’ αλυχτίσματα τους.  1905 
Ο κύρης ξεπεζεύει και γραπώνει το κουφάρι  
απ’ τα σκυλιά περήφανα στους άντρες δείχνοντάς το. 
Και κείνοι χάλασαν απ’ τις ζητωκραυγές τον κόσμο 
και τα σκυλιά γαυγίζοντας τους κάνανε ακόρντο. 
Τα κέρατα βαστώντας, καταφτάναν και οι άλλοι  1910 
και δυνατά σαλπίζανε τον άρχοντα σαν είδαν. 
Και να που μαζευτήκαν όλοι μπρος απ’ το κουφάρι, 
τον κόσμο ξεκουφαίνοντας με τα σαλπίσματά τους 
κι όσοι δεν είχαν κέρατα φωνάζανε από χαρά.   
Τόσο δυνατές ζητωκραυγές δεν είχα ξανακούσει  1915 
σαν κείνες πού ’βγαλαν σαν σήκωσαν ψηλά την αλεπού. 
  Τι θριαμβευτική στιγμή! 

Τα σκυλιά με φαγητό ευχαριστούν 
με χάδια τ’ ανταμοίβουν και στοργή. 
Στην αλεπού μετά ξαναγυρνούν    1920 
και την ξεγδέρνουνε  με προσοχή. 
 

Σουρούπωσε και βιαστικά κινούνε για το κάστρο   
με σαματά μεγάλο απ’ τα κέρατα και τις φωνές. 
Κι ιδού στο σπιτικό του φτάνει ο πυργοδεσπότης. 
Φωτιά στο τζάκι βρίσκει αναμμένη και στο πλάγι   1925 
τον Σερ Γκοουέην εύθυμο με τις κυρές παρέα 
μαζί να κουβεντιάζουνε και ν’ αστειεύονται. 
Μανδύα γαλανό φοράει πού ’φτανε στη γη 
και κάπα γούνινη που ταίριαζε στο ντύσιμό του. 
Γαλάζιο και το κάλυμμα απάνω στο κεφάλι του  1930 
ολόκληρο φοδραρισμένο με γούνα ερμίνας.  
Σαν συναντήθηκαν οι δυο στης αίθουσας τη μέση 
χαρούμενος και γελαστός ο Σερ Γκοουέην του λέει: 
«Επέτρεψέ μου άρχοντα τη συμφωνία να τηρήσω 
που κάναμε και με ποτό την έχουμε σφραγίσει.»  1935 
Και τρεις φορές τον άρχοντα φιλάει ο Γκοουέην 
σα φίλο που βαθιά τον έχει μέσα στην καρδιά του. 
Κι ο κύρης, «την τύχη σου μού φαίνεται πως έκανες, 
στα ψώνια σου αν φυσικά δεν πλήρωσες πολλά!» 
«Να μην ανησυχείς γι’ αυτό,» του λέει ο Γκοουέην,  1940 
«το κέρδος μου μπροστά σε όλους τό ’δωσα σε σένα.» 
«Εγώ κέρδισα πιο λίγα,» κάνει ο πυργοδεσπότης, 
«Όλη μέρα κυνηγούσα και τι βρήκα; Τίποτα, 
παρά το τιποτένιο τούτο δω το ζώο τ’ άχρηστο 
που δεν αξίζει μια στο δώρο το δικό σου μπρος,  1945 
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τι τρία μού ’δωσες εσύ φιλιά. - Κι εγώ τι σού ’δωσα; 
Κάτι το μηδαμινό.» 

Κι ο Γκοουέην με ντροπαλή φωνή 
«Στου Κυρίου τ΄όνομα σ’ ευχαριστώ.» 

 Κι ο άρχοντας μετά του εξηγεί    1950 
 πως σκότωσαν το ζωντανό. 
 
Μ’ ανεμελιά, με γέλια, με χαρές και μ’ άφθονο φαϊ, 
τί κέφι κάνανε και τί ωραία που τα πέρασαν. 
Οι όμορφες κυρές δεν πάψαν με τ’αστεία να γελούν 
κι ο άρχοντας με τον ιππότη λάμπανε από χαρά   1955 
μα πρόσεχαν να μη μεθύσουνε απ’ το πολύ πιοτό. 
Αστεία κάνοντας καλοπροαίρετα οι άντρες 
δεν καταλάβανε για πότε φτάσανε μεσάνυχτα 
και ζήτησαν ευγενικά στις κάμαρες ν’ αποσυρθούν. 
Κι ο Σερ Γκοουέην μεγάλη αισθανόταν την ανάγκη   1960 
τον κύρη τον φιλόξενο θερμά να ευχαριστήσει. 
«Μεγάλη να σου στείλει ευλογία ο Θεός    
για τη φιλοξενία που απόλαυσα στο κάστρο σου. 
Και τώρα σε παρακαλώ, αν εύκολο σού είναι, 
έναν άντρα να μου δώσεις να με συνοδέψει   1965 
το δρόμο να μου δείξει όπως υποσχέθηκες  
για το Πράσινο Ξωκκλήσι κι όπως ο Θεός το κρίνει 
Πρωτοχρονιά τη μοίρα μου εκεί να συναντήσω.» 
«Να μην ανησυχείς,» του αποκρίνεται ο κύρης, 
«γιατί αυτά που υποσχέθηκα θα τα τηρήσω.»   1970 
Και πράγματι του δίνει έναν υπηρέτη του, 
το δρόμο να του δείξει μες από τους λόφους, 
στο διάβα του από τα δάση να τον βοηθήσει 
  και στις κακοτοπιές. 

Τον κύρη ο Γκοουέην ευχαριστεί   1975 
τις πιο θερμές του δίνοντας ευχές, 
Με την ευγένειά του την ιπποτική 

 αποχαιρετάει και τις δύο τις κυρές. 
 
Κανένα δεν ξεχνά να χαιρετήσει κι όλους τους φιλά 
ευχαριστώντάς τους για τις στιγμές που πέρασαν μαζί.   1980 
Κι εκείνοι πρόθυμοι ανταποδίδουν με ευχές 
και το Χριστό παρακαλούνε να τον βοηθήσει. 
Σαν άρχοντας σωστός που είναι και μ’ ιπποτισμό  
ο Γκοουέην έναν έναν όλους τούς ευχαριστεί 
για τις υπηρεσίες που του πρόσφεραν χωρίς φειδώ  1985 
- τι όλοι δίχως δισταγμούς τον είχαν βοηθήσει. –  
Μεγάλο πόνο νιώθουν όλοι μες στα σωθικά τους 
που φεύγει, λες και ήτανε μαζί τους μια ζωή.  
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Υπηρέτες με δαυλούς τον παν στην κάμαρά του, 
και στο κλινάρι του ξαπλώνει για να ηρεμήσει.   1990 
Μα αν βαθιά κοιμάται ή τον τρώει ανησυχία 
δεν ξέρω να το πω – τι έγνοιες ασήκωτες 

του τριβελίζουν το μυαλό. 
Ας τον αφήσουμε να ξαποστάσει, 
λοιπόν, πριν τον εχθρό του δει τον τρομερό.  1995 
Μα τί το μέλλον του επιφυλάσσει, 
αν κάντε υπομονή θα σας το πω.  
 

Γοργά περνά η νύχτα και Πρωτοχρονιά χαράζει. 
Το σκοτάδι φεύγει όπως τ’ όρισε ο Πλάστης. 
Λυσσομανά ο άνεμος και αγριεύει ο καιρός,    2000 
τα δόντια του στην πλάση τρίζει ο χειμώνας σκυθρωπός, 
τρυπά τα κόκκαλα ο παγωμένος ο βοριάς 
κι αρχίζει να χιονίζει – κρύο για τη σάρκα σουβλερό. 
Σφυροκοπά τη φύση ο αγέρας μανιασμένος 
και χιονοθύελλα σαρώνει δάση και ρουμάνια.   2005  
Απ’ το κλινάρι του τον άνεμο ακούει ο Γκοουέην. 
Τα μάτια τά ’χει σφαλιστά μα ύπνος δεν τον παίρνει. 
Κι απ’ τα κοκκόρια που λαλούν τι  ώρα είναι, ξέρει. 
Προτού καλά καλά χαράξει έχει ήδη σηκωθεί 
και ντύνεται υπό το φως δαυλών στον τοίχο πάνω.  2010 
Τον ιπποκόμο να ’ρθει στην κάμαρα φωνάζει  
κι ορδίνια δίνει να του φέρει  την αρματωσιά του.  
Του φέρνει κείνος τ’ άρματα και του σελώνει το φαρί 
κι ιδού ο Σερ Γκοουέην μεγαλόπρεπα ντυμένος.  
Ρούχα φόραγε χοντρά – τι κρύο είχε τσουχτερό  2015 
και πανοπλία πού ’τανε περίτεχνα φτιαγμένη 
με θώρακα που άστραφτε από το γυάλισμα. 
Σκουριά δεν έβρισκες στα άρματά του, ούτε ίχνος,  
τι σαν καινούρια του την είχαν κάνει κι ο ιππότης 

απ’ την καρδιά του τους ευχαριστεί.  2020 
Τί όμορφος φαινόταν κι επιβλητικός 

 με την καθαρή και πλουμιστή του τη στολή.  
Σ΄Ανατολή και Δύση πιο αρχοντικός 

 ιππότης δε γινόταν να βρεθεί. 
 
Και σαν την πλούσια του φόρεσε αρματωσιά   2025 
το πανωφόρι βάζει μ’ έμβλημα βελούδινο 
τα έργα του που παριστάνει τ’ αψεγάδιαστα  
και με πολύτιμους που είναι λίθους κεντημένο. 
Κι από μέσα είχε γούνα ζηλευτή, πανάκριβη.  
Με δε λησμόνησε και το ζωνάρι της κυράς   2030 
που δώρο του το έκανε για τον προστατεύει. 
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Σαν το σπαθί του φόρεσε στη στιβαρή του μέση 
φοράει και το δώρο της αγάπης της κυράς, 
το πράσινο μεταξωτό και ξομπλιαστό ζωνάρι. 
Και ταίριαζε στ΄αλήθεια πάνω του η ζώνη τούτη  2035 
που έδενε με τ’ άλικο το πανωφόρι του. 
Μα δεν το φόραγε για την αξία και τον πλούτο του 
μήτε από περηφάνεια για τα πλούσια του ξόμπλια,  
για το χρυσάφι πού ’χε κι έλαμπε μες στο σκοτάδι, 
μα για να σώσει το τομάρι του στον μέγα κίνδυνο  2040 
σαν χτυπηθεί απ’ το σπαθί του Πράσινου ιππότη  

δίχως να μπορεί ν’ αντισταθεί. 
Με τ’ άρματά του πια ντυμένος 
στην αίθουσα τη μεγαλοπρεπή 
τους άντρες πού ’ναι κει, συγκινημένος  2045 
και πάλι τους ευχαριστεί. 
 

Μετά του φέρνουνε και το φαρί, τον Γκρίνγκολετ. 
Τον είχανε φροντίσει σαν δικός τους νά ’τανε, 
καμαρωτό σαν αστραπή να τρέχει κι όλο χάρη. 
Την πανοπλία του τηρώντας ο Γκοουέην, τώρα,  2050  
μονολογεί με θαμασμό, «πολλοί σ’ αυτό το κάστρο 
κρατούνε τους κανόνες της ευγένειας και της τιμής. 
Είθε ο αφέντης του μεγάλη νά ’χει ευτυχία! 
Κι η πυργοδέσποινα, αγάπη πάντα να της δείχνουν. 
Με τι στοργή τους ξένους όλους τους περιποιούνται!  2055 
Θεέ μου που τον κόσμο με σοφία κυβερνάς 
την ευλογία σου στο κάστρο τούτο πάντα χάριζε! 
Αν είχα χρόνο λίγο δω να μείνω παραπάνω 
θα σας αντάμοιβα με δώρα για την καλοσύνη σας!» 
Κι ιππεύει το φαρί του έτοιμος να ξεχυθεί.   2060 
Του δίνουν το σκουτάρι του και το φορά στον ώμο. 
Τον Γκρίνγκολετ με τα επίχρυσα σπιρούνια του 
κεντρίζει και διαβαίνει τα πλακόστρωτα σοκάκια 

δίχως άργητα καμιά. 
Του δίνουν κι έναν υπηρέτη οδηγό   2065 
και που το δόρυ και το ξίφος του βαστά. 
«Χριστέ μου σε θερμοπαρακαλώ, 
το κάστρο τούτο μη γνωρίσει συμφορά.» 
 

Τη γέφυρα του κάστρου κατεβάζουν οι φρουροί 
γοργά την πύλη κι απ’ τις δυο μεριές ξεμανταλώνοντας.   2070 
Και προσευχόμενος με το φαρί του φεύγει ο Γκοουέην. 
Τον φύλακα που μπρος του γονατίζει επαινεί 
- εκείνος του ευχήθηκε να τον φυλάει ο Θεός –  
και με τον οδηγό για τη συνάντηση τραβάει 
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για κει που μέγας κίνδυνος το ξέρει πως τον καρτερά,  2075 
κει που φρικτό θα λάβει χτύπημα απ’ τον εχθρό. 
Γυμνό καλπάζοντας διαβαίνει δάσος πλάι σε ποτάμι. 
Το κρύο τους θερίζει καθώς λόφους σκαρφαλώνουν 
που τους σκεπάζουν γκρίζα σύννεφα– πυκνή ομίχλη 
που ίσαμε τη θάλασσα το πέπλο της απλώνει   2080 
και σαν καπέλο όλες τις βουνοκορφές καλύπτει.  
Δεξιά ζερβά απ’ το ποτάμι χείμαρροι ορμητικοί 
ξεχύνονται με πάταγο κι ορμή προς τα ριζά. 
Τραχύ το διάβα κι άγριο των δυο αναβατών, 
που κάλπαζαν με βια ώσπου ανέβηκε ο ήλιος   2085 
  ψηλά στον ουρανό. 
 Σε μία από τις χιονοσκέπαστες κορφές 
 ανέβηκαν κι αυτοί – τι κρύο τσουχτερό! 
 Κι ο οδηγός προτείνει στον Γκοουέην, «Αν θες 
 κι εσύ να ξαποστάσουμε εδώ.»   2090 
 
«Γκοουέην,» συνεχίζει, «επιτέλους, φτάσαμε σχεδόν! 
Αλάργα δε βρισκόμαστε απ’ τον ξακουστό τον τόπο, 
όπου με τόσο ζήλο, τόσο πόθο γύρεψες να πας! 
Και τώρα μία συμβουλή θα ήθελα ν’ ακούσεις 
καθώς εγώ και τη ζωή μου θά ’δινα για σένα!   2095 
Τα λόγια μου πιστά ν’ ακολουθήσεις κάλλιο θά ΄ναι, 
τι κίνδυνοι υπάρχουνε πολλοί στην ερημιά ετούτη. 
Δω πέρα μένει ο χειρότερος θνητός στη γη. 
Άγριος και βλοσυρός, τ’ αρέσει να λαβώνει άλλους. 
Στη δύναμη ανώτερος του δεν υπάρχει άνθρωπος,   2100 
στο σώμα δυνατότερος κι από τους δυνατότερους  
που ζούσανε στου Έκτορα ή τ’ Αρθούρου την αυλή. 
Στο πράσινο ξωκκλήσι εκτελεί το έργο του. 
Στ' άρματά του σίγουρος κι αν νιώθει ο διαβάτης, 
θανάσιμη λαβωματιά θα λάβει απ' αυτόν.         2105 
Συμπόνοια δε γνωρίζει, έλεος δεν ξέρει τι θα πει. 
Παπάς ή λαϊκός από τον τόπο κείνον αν περνά 
καλόγερος για εφημέριος ή όποιος άλλος, 
χαρά θα νιώσει κείνος έτσ' απλά να τον ξεκάνει! 
Όσο σίγουρος στη σέλα πάνω και να νιώθεις,        2110 
αν πας εκεί, Γκοουέην, θάνατο θα βρεις σκληρό, 
ακόμη κι είκοσι ζωές αν είχες! Πρέπει το λοιπόν  

να με εμπιστευτείς. 
Πόσοι άντρες, πόσες άραγε ζωές 

 το πρόσωπο δεν ξαναείδανε της γης.    2115 
Τί κίνδυνοι καραδοκούν εκεί, τί απειλές. 

 Αδύνατο τελείως ν’ αμυνθείς!» 
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«Γι’ αυτό, καλέ Γκοουέην μου, παράτα τον αυτόν 
και φύγ’ αλάργα από δω και σ’ άλλους τόπους τράβα 
όπου θα σε φιλάει ο Χριστός και θά ’σαι ασφαλής.   2120 
Και γω στο κάστρο σαν γυρίσω, μην ανησυχείς! 
Τι στο Θεό ορκίζομαι και στους αγίους όλους 
και στα άγια λείψανα και σ’ό,τι άλλο έχω  ιερό, 
το στόμα μου κλειστό πως θα κρατήσω και δε θα πω 
πως τον ιππότη κείνο διάλεξες να μην τον συναντήσεις.»  2125 
«Ευλόγησε, Θεέ μου, τούτον,» κάνει ο Γκοουέην 
 «που νοιάζεται για μένα τόσο, δείξ΄του έλεος. 
Δε θα με μαρτυρήσεις, είμαι σίγουρος γι’ αυτό. 
Μα και κρυφό για πάντα νά ’μενε εγώ αν έφευγα, 
κι από το φόβο μου αν τό ’σκαγα όπως μου πρότεινες,     2130 
δικαιολογία δε θα είχα και δειλός θα ήμουν. 
Γι’ αυτό θα πάω κει τη μοίρα μου για νά ’βρω 
και τί ο Πράσινος Ιππότης έχει να μου πει, να δω. 
Καλό θα είναι για κακό, δεν ξέρω. Ό,τι θέλει  

ο Θεός και ό,τι επιτρέψει.      2135 
Κι ας είναι κείνος άγριος και μοχθηρός, 
ρόπαλο βαστώντας να με ξεπαστρέψει, 
μπορεί ο Παντογνώστης ο Θεός 
το δούλο του να σώσει να επιλέξει.» 

 
«Για όνομα της Παναγίας!» κάνει ο οδηγός,      2140 
«Εσύ σα ν’ αποφάσισες το θάνατό σου νά ’βρεις. 
Αν είναι έτσι, τίποτα δεν έχω πια να κάνω δω. 
Το κράνος φόρεσε και πιάσε το ακόντιο. 
Σε τούτη δω τη ρεματιά στο πλάι, είναι δρόμος   
που κατηφορίζει μες στην τρομερή κοιλάδα.                     2145 
Στην απλωσιά κει πέρα, αν κοιτάξεις στα ζερβά σου 
θα δεις το πράσινο ξωκκλήσι, τον προορισμό σου 
και το γιγαντόσωμο πολεμιστή που το φυλάει. 
Και τώρα, φίλε μου καλέ, Γκοουέην, αντίο! 
Του κόσμου όλου το χρυσό κι αν μού ’δινες       2150 
δε θα προχώραγα στο δάσος τούτο ούτε σπιθαμή.» 
Σαν τέλειωσε τα λόγια του τραβά τα γκέμια του φαριού 
και με τις φτέρνες το χτυπά να φύγει δίχως άργητα 
κι εξαφανίζεται σαν σίφουνας και μένει μόνος 

ο Γκοουέην μες στην ερημιά   2155 
«Θεέ μου», κάνει τότε ο ιππότης 

  «να γογγύξω δε σκοπεύω πουθενά.» 
  «Σε σένα πού’ σαι ο Δεσπότης 

θε να υποταχθώ μ’ όλη μου την καρδιά.» 
 
Και με τον Γκρίνγκολετ ακάθεκτος καλπάζει    2160 
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ακολουθώντας μία ρεματιά στο δάσος πλάι. 
Και προχωρώντας φτάνει μπρος σε μια μικρή κοιλάδα 
και ξαποσταίνοντας, τί ερημιά κι ετούτη σκέφτεται. 
Ίχνος από σπιτικό ανθρώπου πουθενά δε βλέπει. 
Και τι απότομες πού ’ναι δεξιά ζερβά οι όχθες   2165 
με κοφτερά κοτρώνια και ογκώδη βράχια 
που θά’ λεγες πως τα βοσκούσανε τα σύννεφα. 
Τα γκέμια του φαριού γερά βαστώντας σταματάει 
το πράσινο πασχίζοντας ξωκκλήσι νά ’βρει κάπου. 
Αλλά του κάκου. Έχω μπλέξει, συλλογίζεται.   2170  
Μα κάπου διακρίνει ένα ύψωμα μικρό, 
σαν ανάχωμα στρογγυλεμένο πλάι σε χείμαρρο 
που ξεχυνότανε σαν αστραπή κατηφορίζοντας 
κελαρυστός, αφρίζοντας, κοχλάζοντας σα νά ’βραζε. 
Αμέσως σαν το βλέπει ο ιππότης το ζυγώνει,    2175 
απ’ το φαρί του ξεπεζεύει και τα χαλινάρια 
στο κλωνάρι ενός δέντρου εκεί δίπλα σφιχτοδένει. 
Μετά στο ύψωμα τραβάει κι ανεβαίνει πάνω 
να δει γυρεύοντας τί άραγε ο τόπος τούτος νά ’ναι.  
Στα πλάγια και μπρος παράξενες ξακρίνει τρύπες,  2180 
κι εδώ κι εκεί χορτάρι βλέπει πλούσιο, πυκνό. 
Καταμεσίς του λόφου αντικρύζει μια σπηλιά 
ή μια χαράδρα. Ακριβώς τι είναι τούτο πάλι 
  δεν μπορεί να πει. 
 «Θεέ μου, τούτο είν’ το Πράσινο Ξωκκλήσι  2185 

που έχω τη συνάντηση την τρομερή; 
Κι ο διάβολος εδώ μπορεί να λειτουργήσει, 
τα μεσάνυχτα τον όρθρο του να πει.» 
 

«Τι ερημιά, Θεέ μου, δω. Σου πιάνεται η ψυχή. 
Πνιγμένο στ’ αγριόχορτα το μέρος. Τι ασχήμια!  2190 
Ό,τι πρέπει για τον πράσινο αλλόκοτο ιππότη, 
στους δαίμονες λατρεία να προσφέρει όπως ξέρει. 
Οι πέντε αρετές μού λεν πως είν’ ο διάβολος 
που νά ’ρθω δω κανόνισε για να με ξεπαστρέψει. 
Σατανικό το μέρος τούτο - Που να γκρεμιστεί!    2195 
Καταραμένη εκκλησιά για έναν Χριστιανό αυτή. 
Το κράνος του φορώντας και το δόρυ του βαστώντας 
στη στέγη ανεβαίνει του απόκοσμου οικήματος 
και κάτω απ’ το ύψωμα,πέρα από κάτι βράχια 
θόρυβο γρικάει που του παίρνει τα αυτιά.   2200 
Κι ακουγότανε σα να τρυπούν τα βράχια, σα να σπάζουν, 
σα μια μυλόπετρα σωρούς αλεύρι ν’ άλεθε, 
σαν το νερό π’ ορμά με πίεση στου μύλου τον τροχό. 
Τι θόρυβος φρικτός. Τι σαματάς! Σου παίρνει τα αυτιά.  
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«Θεέ μου,» κάνει ο Γκοουέην, «όλ’ αυτά τα πράγματα  2205 
για μένα τά’ χει ετοιμάσει ο ιππότης ειδικά,  

για να με τιμήσει! 
Στα χέρια τη ζωή μου του Θεού αφήνω. 
Το να δειλιάσω δε θα βοηθήσει. 
Κι ας χάσω τη ζωή μου, δω θα μείνω!   2210 
Τι, ένας θόρυβος να με πτοήσει;» 
 

Μετά με δυνατή και βροντερή φωνή ρωτάει: 
«Είν’ άραγε κανείς εδώ που να με συναντήσει έχει; 
Τι ο καλός Γκοουέην έφτασ’ επιτέλους, ήρθε! 
Αν κάποιος έχει κάτι να μου πει, ας έρθει τώρα δω  2215 
αλλιώς ποτέ τους στόχους του να μην πετύχει!» 
«Μη φύγεις!» απόκριση λαβαίνει από πιο ψηλά. 
«Και γρήγορα θα πάρεις ό,τι υποσχέθηκα» 
Κι ο θόρυβος ξανάρχισε, τι σε ακόνι κάτι 
ο πράσινος ιππότης τρόχιζε και δε σταμάταγε.   2220 
Και να που τελικά προβάλλει από ένα άνοιγμα,  
πίσω απ’ τα βράχια μ’ όπλο τρομερό αρματωμένος, 
πέλεκυ Δανέζικο ειδικό για το σκοπό του 
με τη λεπίδα του πλατιά, με κούρβα μες στη μέση. 
Καλά ακονισμένο, τέσσερα στο μάκρος πόδια   2225 
απ’ τη μεγάλη τη λεπίδα του ως τη λαβή. 
Κι απ’ την κορφή ως τα νύχια ο ιππότης πράσινος 
ξανά, στο πρόσωπο, τα πόδια, τα μαλλιά, τα γένια, 
ολόιδιος σαν τότε, μόνο πού δεν είχε άτι τώρα. 
Ζυγώνει τον Γκοουέην τ’ όπλο μπήγοντας στο χώμα.  2230 
Σαν έφτασε στη ρεματιά κρατιέται από κείνο 
και βαστώντας το γερά πηδάει πάν’ απ’ το νερό 
στην παγωμένη όχθη αντικρύ, αγέρωχος 

κεφάτος, άρχοντας τρανός. 
Ο Σερ Γκοουέην τον ιππότη πλησιάζει  2235 
μα δεν υποκλίνεται σε τούτον μπρος.  
Κι ο άλλος: «Το λόγο σου σε νοιάζει 
βλέπω, να κρατάς. Είσαι άρχοντας σωστός.»  
 

«Γκοουέην,» συνεχίζει, «είθε ο Θεός να σε φυλάει! 
Καλωσόρισες στα μέρη τούτα, στη δική μου χώρα.  2240 
Το λόγο σου κρατάς κατά πως πρέπει σ’ άντρες άξιους. 
Τη συμφωνία δεν ξεχνάς που κάναμε μαζί, 
τι πήρες ένα χρόνο πριν αυτό που σου αναλογεί 
και τώρα είναι πλέον η δική μου η σειρά 
και στην κοιλάδα τούτη είμαστ’ ολομόναχοι.   2245 
Κανένας δεν υπάρχει που να ’ρθεί να μας χωρίσει. 
Το κράνος φόρα τώρα, ετοιμάσου κι έλα δω 
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και μην κάνεις φασαρία τι εγώ δεν έκανα  
σαν το κεφάλι μού ’κοψες και μ’ ένα μόνο χτύπημα!» 
Κι ο Γκοουέην, «Μάρτυς μου ο Θεός που μού ’δωσε ζωή  2250 
για ό,τι κι αν μου λάχει σήμερα δε θα γογγύξω. 
Μα χτύπα μόνο μια φορά κι εγώ ακίνητος θα μείνω.  
γιατί ν’ αντισταθώ δεν πρόκειται στη θέλησή σου 

ούτε και να παραπονεθώ.» 
 Και σκύβει δίχως να χρονοτριβήσει    2255 

κι ολόγυμνο αφήνει το λαιμό 
 τι φόβο δε σκοπεύει να δείξει 
 μηδέ να φύγει και τον πει κανείς δειλό. 
Κι ο πράσινος ιππότης δίχως καθυστέρηση 
γραπώνει το φρικτό του όπλο για να τον χτυπήσει  2260 
και το σηκώνει μ’ όλη του τη δύναμη ψηλά 
και θά ’λεγες πως να τον ξεπαστρέψει θέλει 
γοργά που τ’ όπλο κατεβάζει, μάνητα σα νά ’χει, 
και θά ’χε ξεψυχήσει ο Γκοουέην, αν το εννοούσε! 
Μα ο Γκοουέην γρήγορος τα μάτια του στυλώνει  2265 
στον πέλεκυ απάνω που σαν αστραπή κατέβηκε 
και σκύβει λίγο και μαζεύεται να φυλαχτεί. 
Ο άλλος, όμως, τ’ όπλο άξαφνα τραβάει πίσω, 
με λόγια ψέγοντας τον υπεροπτικά κι αγέρωχα: 
«Δεν είσαι ο Γκοουέην συ ο χιλιοπαινεμένος   2270 
που ποτέ δεν κιότεψε στη μάχη κάνοντας να φύγει 
και τώρα κουλουριάζεται πριν καν τον ακουμπήσουν.  
Εγώ θωρούσα τον Γκοουέην για γενναίο άντρα, 
και πίσω δεν τραβήχτηκα μηδέ να φύγω έκανα 
κι ούτε διαμαρτυρήθηκα στ’ Αρθούρου το παλάτι.   2275 
Και ρούπι δεν κουνήθηκα σαν το κεφάλι μού ’κοψες 
μα τώρα συ γκρινιάζεις δίχως τρίχα σου ν’ αγγίξω! 
Από τους δυο μας θά ’πρεπε καλύτερο εμένα 

ο κόσμος να λογίζει. 
Κι ο Γκοουέην, «δίστασα εκείνη τη στιγμή  2280 
μα τώρα τίποτα δε θα με πτοήσει. 
Μα το κεφάλι μου αν μού κοπεί, 

 αδύνατο κανείς να το κολλήσει!» 
 
«Εμπρός, μην περιμένεις, χτύπα, σε παρακαλώ! 
Κάνε με τον πέλεκυ ό,τι μού όρισε η μοίρα   2285 
ακίνητος το χτύπημά σου πια θα υπομείνω,  
με το βαρύ τον πέλεκυ – στο λόγο της τιμής μου.» 
«Ε, τότε ετοιμάσου,» αποκρίνεται ο άλλος. 
Σκυμμένος, σα να βράζει μέσα του από θυμό 
σηκώνει το τσεκούρι μα σταματάει ξαφνικά   2290 
και πριν το κατεβάσει το τραβάει πάλι πίσω. 
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Ατάραχος το χτύπημα ο Γκοουέην περιμένει, 
ασάλευτος σα βράχος και αλύγιστος σα δέντρο 
βαθιά πού ’χει στη γη μυριάδες ρίζες απλωμένες.  
Χαρά μεγάλη νιώθοντας ο πράσινος ιππότης:   2295 
«Το θάρρος σου, το ξαναβρήκες, βλέπω! Και τώρα 
το χτύπημα θα λάβεις κι είθε να σε βοηθήσει 
το τάγμα του Αρθούρου που ανήκεις, αν μπορεί!» 
Αφρίζοντας απ’ το κακό του κάνει ο Γκοουέην, 
«Αρκετά! Χτύπα, τι βαρέθηκα τις απειλές σου,   2300 
εκτός κι αν φόβος σ’ έχει καταλάβει και δειλία.» 
«Τι απερίσκεπτα κι ανόητα π’ απάντησες!. 
Δε θα καθυστερήσω άλλο. Έφτασε η ώρα πια 

ο πέλεκυς να σε λιανίσει!» 
  Και να που συνοφρυωμένος, βλοσυρός  2305 

φόρα παίρνει για να τον χτυπήσει. 
Κι ο Σερ Γκοουέην τον κοιτάζει σκεφτικός - 

 σε σωτηρία πια ας μην ελπίζει. 
 
Τον πέλεκυ σηκώνει και απότομα τον κατεβάζει 
και το γυμνό λαιμό με τη λεπίδα του χτυπά.    2310 
Αν κι είχε βάλει δύναμη δεν τού ’κανε παρά 
μια γρατσουνιά. Δεν τού ’ξυσε παρά το δέρμα λίγο 
η κοφτερή λεπίδα κι αίμα βγήκε απ’ τη λαβωματιά 
από τους ώμους του Γκοουέην στάζοντας στη γη.   
Το αίμα του σαν είδε άλικο στο χιόνι πάνω   2315 
με μια μεγάλη δρασκελιά πηδάει μπρος δυο σπιθαμές, 
με κίνηση κοφτή φορά το κράνος ο ιππότης   
και το σκουτάρι φέρνει από πίσω απ’ τους ώμους μπρος. 
Μετά κραδαίνει το σπαθί με θάρρος απαντώντας  
- μην έχοντας ποτέ ξανά, από τότε που γεννήθηκε,  2320 
τέτοια σαν και τώρα ξανανιώσει αγαλλίαση –  
«Αρκετά, σταμάτα τώρα, μάζεψε τον πέλεκυ. 
Αντίσταση δεν έφερα την τελευταία τη φορά 
κι αν με χτυπήσεις πάλι πλέον θα στ’ ανταποδώσω. 
Αν στέργεις μάχη είμαι έτοιμος – τι τώρα πια    2325 
    θα πολεμήσω  
 Με χτύπησες χωρίς ν’ αντισταθώ. 
 Ό,τι σου χρωστούσα στό ’χω δώσει, 
 τις συμφωνίες, όπως βλέπεις, τις τηρώ.  
 Σταμάτα πια! Ακίνητος δε θα καθήσω!»  2330 
 
Κι ο άλλος στηριζόμενος στον πέλεκυ, στο χώμα 
ακουμπώντας τον απ’ το στηλιάρι σαν μπαστούνι 
σκεφτικός παρατηρούσε τον ιππότη κείνον 
που δίχως να κιοτέψει  τον περίμενε ατρόμητος 
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με τ' άρματα για μάχη έτοιμος κι ευφράνθηκε    2335 
μες στην καρδιά και τη χαρά του δεν την έκρυψε 
μα ήρεμος κι αρχοντικός γυρίζει και του λέει: 
"Γενναίε άνδρα, μην οργίζεσαι, ηρέμησε, 
γιατί κανένας δόλια δε σου φέρθηκε, κανένας. 
Ό,τι όριζε η συμφωνία έχω πράξει!    2340 
Σου ανταπέδωσα το χτύπημα. Που είναι τ’ άδικο; 
Σε απαλλάσσω πια. Τα χρέη σου τα ξόφλησες! 
Κακό θα σού κανα αν τό ’θελα και ζήλο πιότερο 
αν έδειχνα και σβέλτος πιο πολύ αν ήμουνα! 
Στην αρχή πως πάω να σε χτυπήσω προσποιήθηκα  2345 
μα δε σ’ ακούμπησα καθόλου – δικαίωμά μου: 
τη συμφωνία μας που κάναμε δεν την αθέτησα. 
Αλλά και συ την τίμησες τη συμφωνία μας 
σαν μού ’δωσες αυτό που στο παλάτι κέρδισες.  
Τη δεύτερη προσποίηση την έκανα, Γκοουέην,   2350 
για τη δεύτερη φορά που την κυρά μου φίλησες 
και τα φιλιά μού τα επέστρεψες. Γι’ αυτό και δυο φορές 

τη γλύτωσες απ’ τ’ όπλο μου το φοβερό. 
Γιατί να υποστείς σαν είσαι ειλικρινής 
το πρόσωπο της τιμωρίας το σκληρό;  2355 

 Μα έπρεπε την τρίτη τη φορά να χτυπηθείς 
 γιατί την τρίτη μέρα κάτι κράτησες κρυφό.» 
 
«Τι το ζωνάρι τούτο που φοράς δικό μου είναι. 
Είν’ η κυρά μου που σού τό ’δωσε – εγώ της είπα. 
Γνωρίζω και για τα φιλιά και για τη συμπεριφορά σου.  2360 
Εγώ ο ίδιος σκέφτηκα να προσπαθήσει η κυρά 
να σ’ αποπλανήσει, να σε δοκιμάσω στέργοντας,   
μα τέτοιον σαν και σένα άψογο δεν έχω ξαναδεί. 
Τι όση σχέση έχουν τα διαμάντια με τη σκουριά, 
έχει κι ο Γκοουέην με τους άλλους τους ιππότες!    2365 
Μα κάπου σε μικρό υπέπεσες παράπτωμα. 
Αλλά δεν οφειλόταν σ' ηδονή ή  απληστία 
μα για να σώσεις τη ζωή σου τό 'κανες - κι' αυτό 
τη θέση σου την ελαφρύνει.»  Άφωνος, βουβός 
ο Σερ Γκοουέην κάθεται και σαστισμένος τον κοιτά.  2370 
Το πρόσωπό του όλο κοκκινίζει από ντροπή. 
Πώς θά ’θελε ν’ ανοίξει η γη και να τον καταπιεί! 
Το θάρρος του σα ξαναβρίσκει, όμως, λέει τούτα:  
«Καταραμένη αποκοτιά και φιλαυτία! 
Σκουλήκια μοχθηρά που καταστρέφετε ζωές!»   2375 
Γραπώνει το ζωνάρι, το ξεδένει από τη μέση του 
και το εκσφενδονίζει στ' αντιπάλου του τα πόδια. 
«Καταραμένο τούτο το ζωνάρι στον αιώνα! 
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Τι κιότεψα μ' αυτό, το χτύπημα για ν' αποφύγω  
και φάνηκα δειλός για να γλυτώσω το τομάρι μου!       2380 
Δεν έδειξα το θάρρος και την πίστη ενός ιππότη. 
Τί σφάλμα πού ’κανα εδώ, τί ψεύτικος που φάνηκα! 
Τί βάσανα και συμφορές σου φέρνουνε το ψεύδος  
   και η προδοσία. 

'Εφταιξα, ιππότη, το ομολογώ   2385 
μεγάλη έκανα αμαρτία. 
Μα να επανορθώσω σου ζητώ, 
ζητάω μόνο μία ευκαιρία.»  

 
Γελώντας τότε λέει ο Πράσινος Ιππότης, 
«Εξιλεώθηκες για το κακό που μού' κανες   2390 
γιατί τα σφάλματά σου μού τα εξομολογήθηκες 
και με την κόψη του σπαθιού μου τα ξεπλήρωσες. 
Σε συγχωρώ, για μένα είσαι πια λευκός σα χιόνι 
σα να μην αμάρτησες ποτέ από γεννησιμιού σου!                                   
Και τούτο το πολύτιμο ζωνάρι χάρισμά σου,   2395 
τι πράσινο σαν την ενδυμασία μου που είναι 
μπορεί να σου θυμίζει όλ' αυτά που γίνανε εδώ 
σαν θά σαι μ 'αξιους άρχοντες - ένα ενθύμιο 
του παιχνιδιού στο Πράσινο Ξωκκλήσι μεταξύ μας. 
Και τώρα πάμε πάλι πίσω στο αρχοντικό μου   2400 
και μαζί μου τη διαμονή στο κάστρο ν’ απολαύσεις 

σαν άρχοντας σωστός. 
Ακόμη λίγο σε παρακαλώ να μείνεις, 
και με την κυρά μου, μένοντας εδώ 

 τα πάντα θα μπορέσεις να ξεδιαλύνεις,  2405 
 μ’ αυτή πού πήγε να σε βλάψει σαν εχθρός! 
 
«Συγγνώμη,» κάνει τότε ο Γκοουέην, «δεν μπορώ,» 
και τον ευχαριστεί το κράνος σκύβοντας και βγάζοντας  
από ευγένεια. «Να φύγω πρέπει. Εύχομαι 
του κόσμου τ’ αγαθά ο Κύριος να σου χαρίζει!   2410 
Να δώσεις τους χαιρετισμούς μου στην κυρά σου 
μα και στην άλλη την καλή κι ευγενική γριούλα, 
κυρές που μού τη φέρανε με τα τεχνάσματά τους! 
Δεν είναι κολακευτικό να την πατάς και μάλιστα 
από γυναίκες, τι δεινά πολλά σου προξενούν αυτές.  2415 
Γιατί από γυναίκα κι ο Αδάμ εξαπατήθηκε, 
από πολλές ο Σολομών, από τη Δαλιδά ο Σαμψών 
που τον κατέστρεψε αλλά και ο Δαβίδ φαρμάκια 
βρήκε απ’ τη Βηρσαβεέ κι αγκούσα στην ψυχή μεγάλη.  
Μα να τους αγαπάμε πρέπει αν πολλά τραβήξανε   2420 
μα όχι και ν’ ακολουθούμε ό, τι κάνανε μ’ αυτές. 
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Και δεν ανέφερα παρά τους πιο σπουδαίους άντρες 
πού ’χανε τα πάντα με το μέρος τους. Αυτοί μου ήρθαν    

πρώτ’ απ’ όλα στο μυαλό. 
Μιας και γυναίκες ξεμυαλίσανε    2425 
μεγάλους άντρες πού ’χαν δόξα και μυαλό,  

 ε, και μένα που μ’ εξαπατήσανε,   
 μπορώ κι εγώ να δικαιολογηθώ!» 
 
«Μα το ζωνάρι,» συνεχίζει, «αν δεν έχεις πρόβλημα 
θα το κρατήσω κι όχι – προς Θεού- για το χρυσάφι του,  2430 
το ύφασμα ή το μετάξι πού χει ή τα ξόμπλια του,   
για την αξία ή τα πλούσια κεντήματά του. 
Αλλά σα σύμβολο του σφάλματός μου θα το έχω, 
ενθύμιο τη χώρα σα διαβαίνω για να μην ξεχνώ 
πόσο αδύναμη κι αμαρτωλή η σάρκα πού’ ναι   2435 
και πόσο εύκολα βρωμίζει από την αμαρτία.     
Γι’ αυτό σε μάχες αν με μπλέκει η περηφάνειά μου,  
τη ζώνη τούτη θα κοιτώ ταπείνωση να νιώθω. 
Να σε ρωτήσω θέλω τώρα αν δε σε πειράζει. 
Μιας και στη χώρα τούτη που διαφεντεύεις   2440 
σα βασιλιά με φιλοξένησες – είθ’ ο Κύριος    
της γης και τ’ ουρανού να σου χαρίζει ευτυχία -  
ποιος είσαι θά ’θελα να μάθω, τίποτ’ άλλο δε ζητώ.» 
«Μα φυσικά θα σου το πω,» του απαντά εκείνος. 
«Μπέρντιλακ ντε Χώτντεζερτ με λεν όσοι με ξέρουν.   2445 
Τη δύναμη να κάνω ό,τι είδες μου την έδωσε 
η Μοργκάνα λε Φέυ που φιλοξενώ στο κάστρο μου, 
μαστόρισσα στην τέχνη της μαγείας αξεπέραστη. 
Πολλούς παγίδεψε, κυρά του Μέρλιν πού ’τανε, 
του μάγου του μεγάλου π’ όλους τους ιππότες ξέρει  2450 

στ’ Αρθούρου την αυλή. 
Στα μαγικά είναι θεά 
κι ο κόσμος έτσι την αποκαλεί. 
Κανείς στην τέχνη τούτη δεν την ξεπερνά, 
κανείς να την νικήσει δεν μπορεί.»   2455 
 

«Με τα δικά της κόλπα ήρθα έτσι στο παλάτι 
για να διαπιστώσω αν ισχύουν όλα τούτα  
π’ ακούγονται για τον Αρθούρο και για τους ιππότες του. 
Με μεταμόρφωσε για να σαλέψουνε τα λογικά σας  
κι απ' την τρομάρα της η ρήγαινα να ξεψυχήσει   2460 
μπροστά στο πλάσμα κείνο το εξωπραγματικό 
που βάσταγε στα χέρια του το ίδιο το κεφάλι του. 
Είν' εκείνη η γριά που είδες μες στο κάστρο μου, 
η θεία σου, και ετεροθαλής τ' Αρθούρου αδερφή, 
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της Τίνταγκελ της δούκισσας κόρη. Με τον Ούθερ σμίγοντας    2465 
η Τίνταγκελ τον ρήγα γέννησε που τώρα κυβερνά. 
Γι' αυτό λοιπόν τη θεία σου να δεις στο κάστρο πήγαινε 
και κάτσε διασκέδασε - τι όλοι σ' αγαπούν εκεί. 
Κι εγώ για σένα θα προσεύχομαι ο Ύψιστος  
να σ' ευλογεί για τη μεγάλη τιμιότητά σου."                              2470 
Μα ο Γκοουέην δεν μπορεί εκεί να μείνει άλλο. 
Κι αποχαιρετιόνται τον Θεό θερμοπαρακαλώντας 
ο ένας για τον άλλον και αναχωρούν  

ενώ ο άνεμος λυσσομανά. 
Στον ρήγα ο Γκοουέην τον τρανό   2475 

 καλπάζοντας πηγαίνει σα να έβγαλε φτερά.  
 Με γρήγορο κι ο άλλος καλπασμό 
 πηγαίνει όπου η ψυχή του λαχταρά.  
 
Δρόμους κακοτράχαλους και δάση ο Γκοουέην 
διαβαίνει στον Θεό με πίστη προσευχόμενος.   2480 
Τη μια σε σπίτια μένει και την άλλη κάτω από τ’ άστρα. 
Εχθροί πολλοί τού ρίχνονται μα τους κατατροπώνει 
αλλά τις περιπέτειες ετούτες δε θ’ αφηγηθώ. 
Το λάβωμά του στο λαιμό γοργά γιατρεύτηκε 
ενώ τη ζώνη της κυράς την είχε περασμένη   2485 
σαν τελαμώνα πάν’ από τον ώμο τον δεξί 
και κάτω από τον ώμο το ζερβό δεμένη κόμπο - 
σημάδι που το σφάλμα πού ’κανε θα του θυμίζει. 
Και να που στο παλάτι επιστρέφει σώος κι αβλαβής. 
Σαν το μαντάτο έφτασε πως γύρισε ο Γκοουέην  2490 
τί ανακούφιση που νιώσαν όλοι και χαρά. 
Ο ρήγας κι η βασίλισσα με ανοιχτές αγκάλες 
τον υποδέχτηκαν μαζί με τους ιππότες όλους 
και για τις περιπέτειές του τον ρωτούσαν να τους πει.  
Και κείνος τίποτα δεν έκρυψε, τους τά ’πε όλα,   2495 
για το ξωκκλήσι όπου τον αντίπαλο συνάντησε, 
για την κυρά που τον δοκίμαζε, για το ζωνάρι 
και, τέλος, δείχνει σ’ όλους την ουλή του στο λαιμό, 
τι νοιάστηκε για το τομάρι του και κιότεψε 

στην κρίσιμη στιγμή.    2500 
Υπέφερε που έδειξε ολιγοπιστία.  
Τί βάσανο που ήτανε να τους τα πει. 
Για το σημάδι πού λαβε σαν τιμωρία, 

 κοκκίνισε, σαν τό ’δειξε, από ντροπή. 
 
"Κοίτα, βασιλιά μου," είπε, το ζωνάρι δείχνοντας,       2505 
"κι ιδού του σφάλματός μου το σημάδι πού 'χω στο λαιμό. 
Eίν' η λαβωματιά που δίκαια απέκτησα, 
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τι δείλιασα και το τομάρι μου να σώσω έστερξα.   
Της ολιγοπιστίας και του ψεύδους μου απόδειξη. 
Και το ζωνάρι τούτο όσο ζω θα τό φορώ γιατί                     2510 
την αμαρτία κι αν την κρύψεις, αμαρτία παραμένει, 
τι αν ραγίσει το γυαλί, ράγισε για πάντα.  
Μα λόγια τού’ πανε παρηγοριάς οι φίλοι του 
και γέλια ρίξαν δυνατά και συμφωνήσαν όλοι 
- κι ο ρήγας και η ρήγαινα κι οι άρχοντες και οι κυρές –   2515 
σαν τελαμώνα να φορούνε μες στην αδελφότητα, 
μεταξωτή κορδέλα πράσινη απ’ άκρη σ’ άκρη 
για χάρη κείνου του αγαπημένου τους Γκοουέην. 
Τι έτσι συμφωνήθηκε και τούτα λεν κι οι φήμες 
και δίνανε τιμές πολλές σ' όποιον τη ζώνη φόραγε   2520 
κατά πως γράφουν τα καλύτερα βιβλία πού 'χω δει. 
Κι αυτά τα θαυμαστά συνέβησαν στ' Αρθούρου τις ημέρες. 
Τα μαρτυρούνε και τα χρονικά της χώρας τούτης,  
από τότε πού 'ρθε ο γενναίος Βρούτος εδώ πάνω 
σαν κούρσεψαν οι Έλληνες την ξακουσμένη Τροία,  2525 

κατά πως λένε τα βιβλία.   
Και ζήσαν περιπέτειες σωρό εδώ 
και δείξανε κουράγιο κι ανδρεία. 
Είθ’ ο Κύριος που τον καρφώσαν στο Σταυρό, 
μεγάλη να μας στέλνει ευλογία.    2530 
 

HONY SOYT QUI MAL PENSE2 

  

                                                 
2 Σε ελεύθερη απόδοση: Όνειδος σε κείνον πού ’χει το κακό στο νου του. Φράση από 
παλαιά Γαλλικά, μόττο του τάγματος της Περικνημίδος, το οποίο ιδρύθηκε γύρω στα 
μισά του 13ου αιώνα. Πρόκειται μάλλον για μεταγενέστερη προσθήκη ενός 
αντιγραφέα του έργου, ο οποίος συσχέτησε το εν λόγω ιπποτικό τάγμα με εκείνο 
που ιδρύθηκε προς τιμή του Σερ Γκοουέην (Σ.τ.Μ.)  
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
Τα σχόλια στηρίχτηκαν στο μεγαλύτερο τους τμήμα στο  

The Complete Works of the Pearl Poet,  
μτφρ.: Casey Finch, University of California Press,  

Berkeley και Los Angeles 1993.  
 
3-4 Ο προδότης είναι μάλλον ο Αντήνορας (βλ. και Ο Πόλεμος της Τρωάδος 
του Benouit de Sainte Maure) 
 
17 Felix (ευτυχής), εγγόνι του Αινεία. Το επίθετο τούτο το προσέδιδαν οι 
Ρωμαίοι σε ιδρυτές πόλεων. 
 
69 Πρόκειται για ένα παιχνίδι σαν το Handy Dandy (Αν η κυρία μαντέψει σε 
ποιο χέρι είναι το δώρο, ο Ιππότης κερδίζει ένα φιλί της) 
 
110 Ο Άγκραβεην (Agravain) και ο Γκοουέην ήταν γιοι του Λοτ, βασιλιά του 
Όρκνεϋ.  Μητέρα τους η ετεροθαλής αδερφή του Αρθούρου Άννα. 
 
280 Η φράση ‘αμούστακους νέους, το πεντάγωνο, η δοκιμασία της 
αγνότητας, το χτύπημα με το οποίο λαμβάνει χώρα η ‘μύηση’ στον αγώνα, 
η στολή του Γκοουέην, το οικόσημο, όλα τούτα είναι μια απόδειξη της 
σύνδεσης του έργου με το Τάγμα της Περικνημίδας.  
 
428 Αυτή η σκηνή δεν δίδεται για εντυπωσιασμό (κρίνοντας με βάση τα 
σημερινά ακούσματα και θεάματα). Στη λαογραφία της εποχής εκείνης, αν 
κοπεί το κεφάλι κάποιου ο οποίος διαθέτει υπερφυσικές ικανότητες και 
εμποδιστεί η επανένωσή του με το σώμα, τότε εκείνος πεθαίνει οριστικά! 
Γι’ αυτό κλωτσάει το κεφάλι ο Γκοουέην, ενώ ο Πράσινος Ιππότης 
σηκώνοντάς το αποδεικνύει τις ανώτερες δυνάμεις του...  
 
625 Πεντάγωνο, ή πεντάλφα ή πεντάγραμμο. Δεν έχει ουδεμία σχέση με 
την πεντάλφα των τευκτόνων οι οποίοι εμφανίστηκαν 3 αιώνες μετά. Σαν 
Χριστιανικό σύμβολο, όπως χρησιμοποιείται εδώ, παραπέμπει στις πέντε 
πληγές του Χριστού ή στο όνομα της Παναγίας (Μαρία) ή του Ιησού στα 
Αγγλικά (Jesus) τα οποία έχουν από πέντε γράμματα το καθένα.    
 
919 Σε πολλά έμμετρα ιπποτικά μυθιστορήματα ο Γκοουέην είναι το 
πρότυπο της ιπποσύνης όχι όμως και της αγνείας. Από το 13ον αι. και μετά 
εξιδανικεύονται σε βάρος του άλλοι ιππότες (Λάνσελοτ, Τριστάνος). 
 
1133 Το κυνήγι στο οποίο πηγαίνει ο πυργοδεσπότης παραλληλίζεται με το 
‘κυνήγι’ στο οποίο επιδίδεται η πυργοδέσποινα. Τρεις σκηνές κυνηγιού, 
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τρεις σκηνές πειρασμού, με ανάλογα ‘κέρδη’ από τη καθεμία, τα οποία οι 
δύο άνδρες οφείλουν να τα ανταλλάξουν μεταξύ τους. 
 
1238 Σ’ αυτή τη μορφή ιπποτικού φλερτ το πάνω χέρι το κερδίζει όποιος 
προσφέρεται να υπηρετήσει τον άλλο. Εξ’ ου και η στάση του ιππότη μας.  
 
1864 Ο Γκοουέην ορκίζεται να κρατήσει κρυφό το δώρο που του έκανε η 
πυργοδέσποινα, το ζωνάρι δηλαδή με τις υποτιθέμενες μαγικές ιδιότητες. 
Εν τούτοις, όπως καθίσταται σαφές παρακάτω, ο Πράσινος Ιππότης το 
βλέπει.  
 
1876-84 Ο Γκοουέην δεν αναφέρει στον εξομολόγο του ότι απέκρυψε από 
τον άρχοντα του κάστρου το άστρου τη «ζώνη της αγάπης», 
παραβιάζοντας τη συμφωνία του με εκείνον. Φαίνεται πως μόνο αργότερα 
συνειδητοποίησε πλήρως το ηθικό του ατόπημα.  
 
2036 Το πράσινο ζωνάρι έκανε τρανταχτή επίθεση με τον άλικο μανδύα 
και το χρυσό πεντάγωνο, αντίθεση δηλωτική της παραβίασης της 
συμφωνίας και της ψυχικής κατάστασης του ιππότη στο παρόν σημείο.  
 
2411 Ο αντιφεμινισμός του Γκοουέην στο σημείο τούτο, είναι κάτι το 
συμβατικό, το σύνηθες για τον 14ο αιώνα. Εδώ βέβαια φαίνεται 
αταίριαστος. Δίδεται η εντύπωση πως ο πρωταγωνιστής πασχίζει ματαίως 
να αποσείσει τις δικές του ευθύνες ρίχνοντάς τες όλες στη πυργοδέσποινα 
και τη γυναικεία φύση. Το ακροατήριο της εποχής εκείνης θα καταλάβαινε 
το άτοπο της στάσης του ήρωα στο τρέχον σημείο. Όπως και να είναι τα 
πράγματα, τέτοια χωρία, όπως και όλο σχεδόν το κείμενο, ρίχνουν ένα 
έντονο φως στη νοοτροπία και τις αντιλήψεις της εποχής. Και είναι, 
φυσικά, αυτό ένα από τα πλεονεκτήματα της ενασχόλησης με 
λογοτεχνήματα παλαιότερων εποχών.  
 
2445 στο πρωτότυπο Hautdesert (of the High Hermitage, ήτοι του Υψηλού 
Ερημητηρίου, ή Of Great Merit, Μεγάλης Αξίας) 
 
2446 Η Μοργκάνα Λε Φέυ, (Morgana Le Fay) σύζυγος του βασιλιά Ούριενς 
(Uryens) ετεροθαλής αδερφή του Αρθούρου και ορκισμένη εχθρός του. 
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