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Τώρ’ ἀποθαίνω διχωστὰς ἔγνοιες περίσσες, νένα,
γιατὶ τσὶ κορασίδες μου θὲς βλέπει ὡσὰν κ’ ἐμένα˙
καὶ μοναχὰς τὴ μάνα μου τὴν πολυαγαπημένη
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νὰ μπόρου νὰ εἶδα, ἀπόθαινα τέλεια θαραπαημένη˙
μ’ ἀπεὶς τοῦτό ’ναι ἀδύνατο, τὸν κύρη κι ἀδερφό μου
πάγω νὰ βρῶ, νὰ τῶς εἰπῶ τὸ πρικοριζικό μου
καὶ πὼς γιὰ τὴν τιμή τωνε κι ὀγιὰ τὴν ἐδική μου
σήμερο μὲ τὸ θάνατο τελειώνω τὴ ζωή μου˙
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νὰ πῶ: ὀχουθρὸς τοῦ γένου μας, ἀχόρταγος Τρωσίλος,
πλιὰ ἀπὸ λιοντάρι ἀγριότατος κι ἄπονος παρὰ σκύλος,
ἁποὺ ἐκατάβαψε ἄδικα τὰ χέρια τ’ ἄνομά του
στὸ αἷμα μας, δίδει ἀφορμὴ κ’ ἐμὲ κακοῦ θανάτου.
Στὸν ὕστερο λόγο ἁποὺ λέγει, κακοῦ θανάτου, θέλει ξυπαστεῖ
ξαφνίδια καὶ δυνατά, γυρίζοντας <σ’ > μία κι ἄλλη μερά, κι ἀπόκεις λέγει:
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Ἴντα ἔθνη βλέπω κ’ ἤρθασι; Τί θέλετε σιμά μου;
Ἐδῶ στένεται λιγάκι κι ἀπόκεις λέγει:
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Ὁ κύρης μου σᾶς ἔστειλεν, ὀγιὰ τιμὴ τοῦ γάμου;
Στένεται πάλι σωπαστὴ πλιάτερο, γυρίζοντας ὅλη στὴ μιὰ μερὰ καὶ λέγει:
Γνωρίζω το τὸ σκῆπτρο του κι, ὡς ὀγιὰ μέν’ , ἐπά ’μαι,
κι ἂ θέλει ὁ Ροδολίνος μου, θέλω κ’ ἐγώ, κι ἂς πᾶμε.
Ἐδῶ στένεται πλιάτερην ὥραν σωπαστὴ καὶ σκύφτει τὴν κεφαλή
τση καὶ σφουγγίζει τ’ ἀμμάτια τση καὶ κτυπᾶ τὰ χέρια τση καὶ λέγει:
Ὀϊμένα, ποῦ ’μαι ἡ ἄχαρη, καὶ ποῦ ’μουνε, κ’ εἰς πόση
λίγη ὥρα βλέπω τὴ ζωὴ πὼς ἔχει νὰ τελειώσει!
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Νιότη μου, πλιὸ δὲ μὲ φελᾶς, μηδὲ κι ὁ θησαυρός μου,
γὴ ἡ βασιλειά μου δὲ μπορεῖ πλιὸ νά ’ναι γλυτωμός μου.
Ὢ μέρα τοῦ Μελλούμενου σήμερο τ’ ἄπονού μου,
γιάντα τὸν κόσμο ἐγνώριζα; γιὰ ποιάν αἰτιὰ ἐγεννούμου;
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ΣΩΦΡΟΝΙΑ
Τὸ πρόσωπό σου, ἀφέντρα μου, πάλι θωρῶ κι ἀλλάσσει
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κι ἂς ἔρθου οἱ κορασίδες σου στὸ σπίτι νὰ σὲ πᾶσι.
ΑΡΕΤΟΥΣΑ
Γροικῶ κ’ ἐγὼ τὴ δύναμη πὼς χάνω ἀγάλια ἀγάλια
καὶ γνώθω πὼς νὰ πηαίνομε στὸ σπίτιν εἶναι κάλλια.
ΣΩΦΡΟΝΙΑ
Ὤφου, καὶ πῶς τὰ μάτια μου τόσο κακὸ νὰ δοῦσι
καὶ νὰ μποροῦ τὰ μέλη μου τσὶ πόνους νὰ βαστοῦσι!
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