Οι βαζίλιζζες ήλθαν ζηη τώρα
Καηερίνα Θεοδωρακοπούλοσ

Ήηαλε κηα ρώξα παλέκνξθε. Δίρε βνπλά πεπθόθπηα θαη ζάιαζζεο
θαηαγάιαλεο θαη ιίκλεο θαη ξπάθηα θειαξηζηά θαη κεγάια θαηαπξάζηλα δέλδξα
θαη ινπινύδηα όισλ ησλ ρξσκάησλ πνπ κνζρνβνινύζαλ θαη θξνύηα
πεληαλόζηηκα. Κη όηαλ ν ήιηνο αλέηειιε ηελ απγή ηα λεξά άζηξαθηαλ
θξπζηάιιηλα θη όια ηα ινπινύδηα άλζηδαλ θαη επσδίαδαλ.
Καλείο όκσο δελ πήγαηλε λα ηελ επηζθεθζεί θαη όινη απέθεπγαλ λα
πεξάζνπλ αθόκε από θεη θαη έιεγαλ κεηαμύ ηνπο ςηζπξηζηά: Δίλαη ε ρώξα ηεο
ληξνπήο.
Όιεο νη γηαγηάδεο πνπ δνύζαλε εθεί ιέγαλε πσο ηα παιηά ηα ρξόληα είρε θη
άιιν όλνκα πνιύ σξαίν. Μα όινη ην είραλε μεράζεη πξηλ από ρξόληα. Δθεί όινη
γθξίληαδαλ, ηζαθώλνληαλ θαη έθιεβαλ. Οη άξρνληεο ήηαλε νη πην κεγάινη
θαβγαηδήδεο θαη θιέθηεο… ηε ρώξα απηή νη άλζξσπνη όηαλ δελ θαβγαδίδαλε
θιαίγαλε.
Μηα κέξα κηα άιιε γηαγηά πνπ πήγαηλε ζην ρσξηό ηεο, ην «θαιό
λνηθνθπξηό» έραζε ηνλ δξόκν ηεο θαη πήξε ην δξόκν γηα ην «θαθό ρσξηό ηνπ
θαπγά». Όηαλ έθζαζε θαηάιαβε πσο είρε θάλεη ιάζνο κα δελ είρε πηα δύλακε λα
γπξίζεη πίζσ ζην ρσξηό ηεο θη έηζη θάζεζε ράκσ ζε κηα πέηξα ζην ρώκα λα
μεθνπξαζηεί. Καη μαθληθά είδε πιάη ηεο έλα κηθξό θνξίηζη μαπισκέλν ζηε γε.
Δίρε δπό θνηζίδεο, ε κηα ήηαλε μέπιεθε θαη ηα καιιηά ηεο είραλε αλαθαηεπηεί κε
ην ρώκα. Μα ην κηθξό θνξίηζη δε λνηαδόηαλε γηα ηα ιαζπσκέλα καιιηά ηεο,
έθιαηγε ηόζν πνιύ πνπ δελ είδε ηε γηαγηά. Η γηαγηά όκσο ηελ πιεζίαζε θαη ηεο
ράτδεςε ην θεθάιη.
-Γηαηί θιαηο θνξηηζάθη; ηε ξώηεζε, θαη ηε ράηδεπε θαη ηε θηινύζε…
Γηαηί η’ αδέξθηα κνπ θαβγαδίζαλε ην πξσί, παίμαλε μύιν θαη κε ρηππήζαλε
πνιύ.
Γηαηί; ξώηεζε ε γηαγηά έθπιεθηε.
-Μα εδώ ζ’ απηή ηε ρώξα έηζη θάλνπλ, δελ ην μέξεηο, γθξίληαμε ην
θνξηηζάθη.
-Γειαδή πώο; ξώηεζε πάιη ε γηαγηά.
-Γελ ην μέξεηο; Δδώ καζαίλνπκε ζην ζρνιείν λα θιέβνπκε θαη λα δέξλνπκε
θη όιε ηε κέξα θιαίκε.
Η γηαγηά ράηδεςε ην θνξηηζάθη ζηα καιιηά θαη ηεο είπε γιπθά.
-Μελ θιαηο, θάπνηε ζα βάινπλε κπαιό θαη νη δηθνί ζνπ θη όια ζ’
αιιάμνπλ.

Δγώ ηώξα πνπ μεθνπξάζηεθα, ζα πάσ ζηνλ δηθό κνπ ηνλ ηόπν θαη ζα
ξσηήζσ ηνλ πην ζνθό παππνύ ηη λα θάλεηε γηα λ’ αιιάμεηε θαη λα ‘ξζεη θαη ε
αγάπε θαη ε ραξά ζηνλ ηόπν ζαο.
Έθπγε ε γηαγηά κα θξάηεζε ηνλ ιόγν ηεο θαη γύξηζε πάιη.
-Έκαζα, ηεο είπε, πσο ππάξρεη έλα άιιν ρσξηό, όπνπ δνύλε κόλν
βαζίιηζζεο. Απηέο γελλάλε ηα παηδηά ηνπο κε ηξαγνύδηα θαη πξηλ γελλήζνπλε
ηνπο ηξαγνπδάλε, ηα ρατδεύνπλε γιπθά, όηαλ είλαη ηα κσξά ζηελ θνηιηά ηνπο θαη
ηνπο ιέλε ηα πην γιπθά παξακύζηα. Καη ηνπο εμεγνύλε κε ηξαγνύδηα πώο λα
γίλνπλε βαζίιηζζεο θαη βαζηιηάδεο θαη πώο λα δίλνπλε αγάπε θαη ραξά. ’ απηό
ην ρσξηό γελληώληαη κόλνλ βαζίιηζζεο θαη βαζηιηάδεο. Καη αλ κηα βαζίιηζζα
δερζεί λα έξζεη ζηε ρώξα ζαο, όια ζ’ αιιάμνπλ.
Σν θνξηηζάθη αγθάιηαζε ηε γηαγηά θαη ε γηαγηά ηε ξώηεζε
-Πώο ζε ιέλε; Όιν έθιαηγεο θαη δελ έκαζα ην όλνκά ζνπ.
-Ρελνύια, είπε ην θνξηηζάθη. ’ επραξηζηώ γηα ηα λέα πνπ κνπ έδσζεο θαη
αύξην ζα μεθηλήζσ λα πάσ ζην ρσξηό πνπ δνύλε νη βαζίιηζζεο.
Ξεθίλεζε ινηπόλ ην θνξηηζάθη θαη πήξε θαη ην ράξηε πνπ ηεο έδσζε ε
γηαγηά θαη άξρηζε λα πεξπαηάεη. ην δξόκν θνπξάζηεθε κα ζπλάληεζε έλα κηθξό
γάηδαξν. Πήγε θνληά ηνπ θαη ηνλ παξαθάιεζε:
-Με πάο ζην ρσξηό πνπ δνύλε νη βαζίιηζζεο γηαηί θνπξάζηεθα;
Σν γατδνπξάθη άλνημε ην κεγάιν ηνπ ην ζηόκα θαη ηεο ρακνγέιαζε.
-Πνιύ κ’ αξέζεη λα πεγαίλσ εθεί, ηεο είπε. Αλέβα πάλσ ζηελ πιάηε κνπ λα
ζε πάσ θαη λα δεηο ηη σξαία ζα πεξάζνπκε όηαλ θζάζνπκε. Δθεί είλαη ηόζν
σξαία πνπ δελ κπνξείο λα θαληαζζείο.
Σν θνξηηζάθη αλέβεθε ζηελ πιάηε ηνπ γατδάξνπ θαη ζην δξόκν πήξαλε θαη
ηε γηαγηά θαη θείλνο γύξηζε ην θεθάιη ηνπ θαη ηεο θίιεζε. Ύζηεξα μεθίλεζε γηα
ηε ρώξα όπνπ δνύλε νη βαζίιηζζεο.
Όηαλ θζάζαλε από παληνύ αθνύγνληαλ ηξαγνύδηα. Ο γατδνπξάθνο
ζηακάηεζε ζ’ έλα ζπίηη γεκάην ηξηαληαθπιιηέο θη ύζηεξα ηξαγνύδεζε…
Μάιηζηα ν γατδνπξάθνο ηξαγνύδεζε θαη θνπλνύζε ραξνύκελνο η’ απηηά ηνπ.
Σόηε άλνημε ε πόξηα θαη βγήθαλε ηξεηο θνπέιεο πεληάκνξθεο, ζην θεθάιη
ηνπο θνξνύζαλε θνξώλεο από ινπινύδηα θαη θξνύηα. Η γηαγηά θαηέβεθε θαη
βνήζεζε ηε Ρελνύια λα θαηέβεη. Ύζηεξα έθαλε ππόθιηζε ζηηο βαζίιηζζεο. Σν
ζπίηη ήηαλε έλα κηθξό παιαηάθη, όπνπ θπηξώλαλε ινπινύδηα παληνύ ζηνλ θήπν.
ηα δσκάηηα θαη από παληνύ αθνύγνληαλ ηξαγνύδηα. Βγήθαλε αθόκα ηξεηο
βαζίιηζζεο από ηελ θνπδίλα, πεληάκνξθεο θη απηέο, κε θνξώλεο από ινπινύδηα
θαη θξνύηα θαη θέξαλε κεγάινπο δίζθνπο γεκάηνπο θξάνπιεο. Πεξηπνηεζήθαλε
ηε Ρελνύια θαη ηε γηαγηά θαη ηνπο δώζαλε θαη πεληαλόζηηκα γιπθά θαη θξνύηα.

Ύζηεξα ηηο ξσηήζαλε αλ όια πάλε θαιά. Καη ε Ρελνύια θιαίγνληαο ηνπο
δηεγήζεθε γηα ηε ρώξα ηεο θαη ηνπο δήηεζε λα ηε βνεζήζνπλ.
Οη βαζίιηζζεο άθνπζαλ πξνζεθηηθά. Έπεηηα θάζηζαλ ζηελ άθξε θαη
ζπδήηεζαλ κεηαμύ ηνπο ώξα πνιιή. Σόηε απνθάζηζαλ λα βνεζήζνπλ θαη
θαηέζηξσζαλ ην ζρέδηό ηνπο.
Πάληξεςαλ ινηπόλ κε βαζηιόπνπια είθνζη βαζηινπνύιεο θαη ηηο έζηεηιαλ
ζηε ρώξα ηεο Ρελνύιαο. Ήηαλε ηόζν όκνξθεο κε ηηο θνξώλεο από ινπινύδηα
ζην θεθάιη ηνπο, ηόζν γειαζηέο θαη ηξαγνπδνύζαλε, θαζώο εξγάδνληαλ, καδί κε
ηνπο άληξεο ηνπο όιε κέξα. Ύζηεξα από ιίγν θαηξό θνύζθσζε ε θνηιίηζα ηνπο
θαη πεξηκέλαλε ηα κσξά ηνπο. Σόηε αξρίζαλε λα ρατδεύνπλε ηηο θνηιίηζεο ηνπο,
λα κηιάλε ζηα κσξά ηνπο θαη λα ηνπο ηξαγνπδάλε. Γηάιεγαλ ραξνύκελα ρξώκαηα
γηα λα θνξέζνπλ θαη κηινύζαλ ζηα κσξά ηνπο κε γιπθέο θνπβέληεο. Κάζε
δεπγάξη κεηά από ιίγα ρξόληα είρε έμη κσξά. Ήηαλε ζπνπδαία παηδηά γεκάηα
αγάπε, ζνθά παηδηά θαη όινη ζην ρσξηό έβιεπαλ θαη ζαύκαδαλ.
Πξώηα ε ζπγαηέξα ηνπ δαζθάινπ, όηαλ παληξεύηεθε θαη πεξίκελε ην κσξό
ηεο, πήγε θαη βξήθε ηηο βαζίιηζζεο θη έκαζε θη εθείλε πώο λα ην θαισζνξίδεη
θάζε κέξα. Κη έπεηηα πήγε ζηηο βαζίιηζζεο ε γπλαίθα ηνπ Γεκάξρνπ θη ύζηεξα ε
γπλαίθα ηνπ γηαηξνύ θαη ηνπ ηαρπδξόκνπ. Καη ζηγά-ζηγά όιεο νη λέεο θνπέιεο
θαη γπλαίθεο ηνπ ρσξηνύ, όηαλ πεξίκελαλ ηα κσξά ηνπο κηκήζεθαλ ηηο
βαζίιηζζεο θη άξρηζαλ θη απηέο λα ηνπο γιπθνκηινύλ, λα ηα ρατδεύνπλ πάλσ από
ηελ θνηιίηζα ηνπο θαη λα ηνπο εμεγνύλ πόζν όκνξθν είλαη ην ρσξηό ηνπο.
Έηζη ιίγν-ιίγν, ρξόλν κε ην ρξόλν όινη άιιαδαλ, γίλαλε πην ραξνύκελνη,
επγεληθνί, κάζαλε λ’ αγαπάλε θαη λα κελ θιέβνπλε. Κη όηαλ θάλαλε νηθνγέλεηα
ήηαλ θνληά ζηηο γπλαίθεο ηνπο θαη ηηο βνεζνύζαλ όπσο είδαλ ζηηο βαζίιηζζεο.
Σνπο ηξαγνπδνύζαλ θαη ηνπ κηινύζαλε γιπθά. Σα παηδηά πνπ γελλήζεθαλ γίλαλε
ζπνπδαίνη άλζξσπνη θαη ε ρώξα ηεο Ρελνύιαο όιν θαη πξνόδεπε, έγηλε
αγλώξηζηε. Όινη μέραζαλ ην παιηό ηεο όλνκα θη όινη ηελ είπαλε ηώξα ρώξα ηεο
αγάπεο.

