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233

ΡΟΔΟΛΙΝΟΣ 

Ἴντα νὰ κάμω εἶναι πρεπὸ κ’ ἴντα μὲ συμβουλεύγει 

ὁ ἔρωτας, καὶ στράτα ποιά νὰ πιάσω μ’ ἀρμηνεύγει; 

235 Βλέπω ὁ καιρὸς ἐσίμωσεν ἁπὄχω ν’ ἀποθάνω, 

μᾶλλιος ἀργιῶ καὶ τὸν καιρὸν εὔκαιρα μόνο χάνω. 

Τὸ βλάψιμον ἁποὺ ἔκαμα τοῦ φίλου μου νὰ λειώσει 

δὲ δύνεται, ἡ ζωή μου ὀμπρὸς ἂν ἔν’ καὶ δὲν τελειώσει. 

Ἐμέναν εἶναι μοναχοῦ δοσμένο νὰ πλερώσω 

240 τοῦτο τὸ χρέος, τὸν πιστὸ Τρωσίλο νὰ γδικιώσω, 

γιατὶ ὅποιος ἀναμούρδωσε τόση φιλιὰ μεγάλη 

τυχαίνει μὲ τὸ αἷμα του νὰ τὴν ξεπλύνει πάλι˙ 

κι οὐδ’ ἄλλον ἀμποδίζει με νὰ τό ’χω καμωμένο, 

παρὰ γιατὶ ἐκ τὸ σύμβουλον ἀπιλογιὰ ἀνιμένω, 

245 γιατὶ ἡ ἀγάπη ἁποὺ βαστῶ στὴν Ἀρετούσα ἡ τόση 

τὸ νοῦ μου καὶ τὴ θέληση μ’ ἀλλάσσει καὶ τὴ γνώση 

καὶ ζιῶ γιὰ κείνη μοναχὰς στὸν κόσμο, κι ὀγιὰ κείνη 

ἄθος ἐτοῦτο τὸ κορμὶν ὣς τώρα δὲν ἐγίνη. 

Γιατὶ τὸ σπλάχνος τ’ ἄμετρο κ’ οἱ ἐμιλιές τση οἱ ἄξες, 

250 ἡ φρόνεσή τση, οἱ τάξες τση καὶ τιμημένες διάξες 

ὁποὺ κρατεῖ, μπορούσινε τὸν Ἅδη νὰ μερώσου, 

τσὶ πρίκες νὰ χαλάσουσι, τὰ βάσανα νὰ λειώσου˙ 

κ’ ἔχω ἀφορμὴ ὀγιὰ λόγου τση νὰ πεθυμῶ νὰ ζήσω, 

καὶ πάλι ὀγιὰ τὸ σφάλμα μου ζητῶ νὰ ξεψυχήσω. 

255 Γιαῦτος δυὸ πάθη ἐνάντια πολλὰ βαστῶ εἰς ἐμένα, 

θανάτου ὁμάδι καὶ ζωῆς, γιαμιὰ γιαμιὰ σμιμένα. 

Λέγει μου τσῆ βασίλισσας ὁ πόθος: «Μὴν ἀφήσεις, 

παρ’ ὅ,τι μ’ ἀμποδίζουσι νὰ διώξεις, νὰ νικήσεις, 

ἂ θὰ σταθεῖς εἰς δόξα πλιὰ παρὰ τοῦ Παραδείσου 

260 καὶ νὰ μπορεῖς νὰ πεῖς πὼς ζεῖς κ’ εἶναι ζωὴ ἡ ζωή σου,
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νὰ μὴ ζηλεύγεις τ’ οὐρανοῦ, ἥλιο νὰ μὴ χρειάζεις, 

ἀμὲ στὴν καλοριζικιὰ μὲ τσὶ θεοὺς νὰ μοιάζεις˙ 

γιατὶ οὐδ’ ὁ Ζεὺς ἀξώθηκε στὴ γῆ ποτέ, μηδ’ Ἄρης, 

ὡσὰν τὴν Ἀρετούσα σου γυναίκα τόσης χάρης». 

265 Σαλεύγουσί μου οἱ λογισμοὶ καὶ σιργουλίζουσί μου 

τούτη τὴ δόλια μου καρδιὰ μὲ παρηγόρησή μου. 
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