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ΑΝΤΙΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟ ΤΡΑΠΕΖΩΜΑ
---- . ---«Ὅταν παραθέτῃς γεῦμα ἤ δεῖπνο, μή καλεῖς τούς φίλους σου
μήτε τούς ἀδελφούς σου μήτε τούς συγγενεῖς σου μήτε πλουσίους
γείτονες, μήπως καμιά φορά σέ ἀντιπροσκαλέσουν κι’ ἐκεῖνοι
καί σοῦ γίνῃ ἀνταπόδοση. Ὅταν δέχεσαι, νά καλῇς φτωχούς,
ἀναπήρους, κουτσούς, τυφλούς· καί θἆσαι μακάριος πού δέν
θἄχουν νά σοῦ ἀνταποδώσουν· διότι θά σοῦ ἀνταποδοθῇ κατά
τήν ἀνάσταση τῶν δικαίων» (Λουκ.14,12-14).
***
Γοῦστο ἔχει ὁ Τζερόνυμο
στό ἐξοχικό τοῦ Ἑλικῶνα.
Ἀπό τόν πολύ τό συλλογισμό,
ἔχασε πιά, τό λογαριασμό!
Κάλεσε Ἄδωνη Γεωργιάδην,
καί πᾶσαν ἐκλεκτήν παρέαν,
μέ ψυχήν ἀγαλλιῶσαν,
«νόμου -δοκῶν τηρεῖν- κεραίαν»! (Ματ.5,18)
Φτωχούς κι’ ἀνήμπορους στό δεῖπνο
δέν κάλεσαι, ὅπως θά ἔδει,
ὥστε ἐξ αὐτῶν μή δύναται
τήν ἀνταπόδοση νά εὕρῃ. (Λουκ.14,12-14)
Τόν Ἰουστῖνον*, ἐξαιρέτως,
ἔπρεπεν ὅμως νά σκεφθῇ
πού ἔχει μόνο ἕνα ρασάκι,
κι’ ἄς λείπαν’ οἱ ἄλλοι Κληρικοί.
Στάθηκε μπρός εἰς τό Κελλί του
κι’ εἶπε, τώρα πώς μέσα ζῆ αὐτός,
αὔριο θά ’ναι κάποιος ἄλλος,
ποτέ δέν θά ’ναι οὐδενός!
Ματαιότητος αὕτη, συναίσθησις βαθεία!
Οὕτω ἐξαντλεῖται, πλέον ἡ θρησκεία!!!
Τά ἄλλα εἰσί πολύ βαρέα,
ἐκ ποδῶν, κάδῳ ἀπορριπτέα!
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Κι’ εἶπε τό «Γάϊδαρο» Κεφάλα
πιό ’κεῖ ὁ «Κόκορας» Πολάκης,
ὡραίαν πλέξας μαντινάδα,
πταίσας καί ὁ ἴδιος ἀπειράκις.
Πιάσε τόν ἕνα, βάρα τόν ἄλλον,
ἀπό μικρό μέχρι μεγάλον
πλέον κατάντησε τό πρᾶμα,
δάκρυ δέν ἔμεινε γιά κλάμα.
Ὅλοι τό ρίξαν στή «ρεκλάμα»,
ἐπίδειξη, καί «μέγα ἔλεος»!
Πῶς νά ταιριάσουνε ἀντάμα,
καί πῶς νά κάνουνε χωριό;
Ἐξαπολύει καί Ἐγκύκλιο,
-Ἐγκύκλια γράμματα ἀποβαλών-,
τό ποίμνιο νά ἐνημερώσῃ
ἐπί πλανῶν τε καί λαθῶν!
Τό ἀγώι ξυπνάει τόν ἀγωγιάτη.
Τοῦ λέει νά πιάσῃ τό Εὐαγγέλιο,
γιατί κατάντησε γιά γέλοιο
οὗτος, ἐμπαίζων τόν λαόν!
Υ.Γ. * Δέν τοῦ ’δειξες τό ράσο σου
γιά νά σέ συμπονέσῃ,
μόν’ φόραγες τή μάσκα σου
γιά νά σέ ἐπεναίσῃ.
Ἀπατεῶνα, ψευταρᾶ,
αὐτό λαμποκοποῦσε,
διόλου τριμμένο ἤτανε
καί ἀνεμοπετοῦσε.
Καί τρίτο πλάϊ ἔστεκε
μή τάχα καί ἱδρώσῃς,
σάν Πατριάρχη κάλεσες,
δῶρα γιά νά τοῦ δώσῃς.
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