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702 Ὁ ἔρως τίκτει τὸ φιλὶν καὶ τὸ φιλὶν τὸν πόθον, 

ὁ πόθος δίδει μέριμνας, ἔννοιάς τε καὶ φροντίδας, 

κατατολμᾶ καὶ κίνδυνον καὶ χωρισμὸν γονέων, 

705 θάλασσαν ἀντιμάχεται, τὸ πῦρ οὐ διαλογίζει 

καὶ τίποτε οὐ λογίζεται ὁ ποθῶν διὰ τὴν ἀγάπην· 

ἐγκρεμνοὺς οὐ λογίζεται, τοὺς ποταμοὺς οὐδόλως, 

τὰς ἀγρυπνίας ἀνάπαυσιν καὶ τὰς κλεισούρας κάμπους. 

Καὶ ὅσοι βασανίζεσθε δι’ ἀγάπην κορασίου, 

710 ἀκούσατε διὰ γραφῆς τῶν <θαυμαστῶν> Ἑλλήνων 

πόσα καὶ αὐτοὶ ὑπομείνασιν βάσανα διὰ τὸν πόθον. 

Βλέπετε, οἱ ἀναγινώσκοντες, τοὺς ἀριστεῖς ἐκείνους, 

τοὺς Ἕλληνας, τοὺς θαυμαστοὺς καὶ ὀνομαστοὺς στρατιώτας, 

<καὶ> ὅλα ὅσα ἐγίνουντα διὰ ἐκείνην τὴν Ἑλένην, 

715 ὅτε ἐκατεπολέμησαν ἅπασαν τὴν Ἀσίαν, 

καὶ πάντες ἐδοξάσθησαν διὰ περισσὴν ἀνδρείαν, 

καὶ πάλιν εἰς ἐρωτικὰ ἄλλος τις οὐχ ὑπέστη. 

Καὶ οὐ λέγομεν καυχίσματα ἢ πλάσματα καὶ μύθους, 

ἃ Ὅμηρος ἐψεύσατο καὶ ἄλλοι τῶν Ἑλλήνων. 

720 Ταῦτα γὰρ μῦθοι <οὐ> λέγονται, καυχίσματα οὐ λαλοῦνται, 

ἀλλ’ ἀληθεύουν ἐκ παντός, μηδεὶς οὖν ἀπιστήση 

ὡς λέγω τὴν ἀλήθειαν τοῦ θαυμαστοῦ Ἀκρίτη. 

Πατήρ του ἦτον ὁ ἀμιράς, ὁ Μούσουρος ἐκεῖνος, 

ὁποὺ ἀνατράφην εἰς Συρίαν, ἀπέσω εἰς Βαβυλῶνα, 

725 καὶ ὡς διὰ ἀνδρείαν του τὴν πολλήν, τὴν περισσὴν τὴν φρόνεσιν, 

βουλὴν ἐποιήσασιν οἱ γέροντες ἁπάσης τῆς Συρίας 

καὶ τὸν σουλτάνον τὸ εἴπασιν καὶ ἀμιρὰν τὸν ἐποῖκαν. 

Καὶ τρισχιλίους τὸν ἔδωσαν Τούρκους καὶ Ἀραβίτας 

καὶ ἐποίησάν τον ἐξακουστὸν εἰς πᾶσαν τὴν Συρίαν· 

730 καὶ εἶχεν καὶ τοὺς ἀγούρους του ἄλλους πεντακοσίους. 
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Ἐπῆρεν τους καὶ ἐξέβηκεν ἔξω εἰς Ρωμανίαν· 

τὸ Ἡρακλέως ἐκούρσευσεν, τὸ Κόνιον καὶ Ἀμόρι· 

κοράσιον ἀπήρπαξεν, τοῦ Ἀκρίτη τὴν μητέραν. 

Καὶ ἀπὸ τὰ κάλλη τὰ πολλά, τὰ ἐβάσταζεν ἡ κόρη, 

735 ἐγίνετον Χριστιανὸς καὶ αὐτὴν <τὴν> εὐλογήθη. 

Καὶ ὁ εἷς τῆς κόρης ἀδελφὸς ἦτον ὁ Κωνσταντίνος, 

αὐτὸς γὰρ ἐπολέμησεν ἀμιρὰν τὸν γαμπρόν του, 

τὸν θαυμαστὸν νεώτερον, τοῦ Ἀκρίτη τὸν πατέρα. 

Καὶ τότε ὁ Ἀκρίτης <Διγενὴς> ὁ θαυμαστὸς ἐκεῖνος 

740 μόνος του ὑπεθαύμαζεν διὰ τὰς ἀνδραγαθίας του 

καὶ ἀπὸ μικρόθεν ἤρξατο δοξάζειν τὸν ἑαυτόν του. 

Καὶ <τότε> ὡσὰν ἐγένετο δώδεκα ἐτῶν καὶ μόνον, 

προσῆλθε εἰς τὸν πατέραν του, τοιαῦτα τὸν συντυχαίνει: 

«Ὣς πότε θέλω κυνηγᾶν λαγούδια καὶ περδίκια; 

745 Αὐτὰ τῶν χωριατῶν εἰσίν, τοῦ κυνηγᾶν περδίκια, 

ἄρχοντες δὲ νεώτεροι καὶ εὐγενῶν παιδία 

λέοντας καὶ ἄρκους κυνηγοῦν καὶ ἄλλα δεινὰ θηρία. 

Καὶ οὐ θέλω δοξασθῆναι ἐγὼ ὡς ἀπὸ τοῦ πατρός μου, 

ἀλλὰ δοξάσειν <ἔχω> ἐγὼ πατέραν καὶ μητέραν· 

750 νὰ δοξασθῆς, ἀφέντα μου, ἐκ τὲς ἀνδραγαθίες μου. 

Δεῦτε ἂς καβαλικεύσωμεν καὶ ὑπᾶμεν εἰς κυνήγιν». 

Καὶ εὐθὺς ἐκαβαλίκευσεν ὁ Διγενὴς Ἀκρίτης 

καὶ ὁ πατήρ του ὁ ἀμιρὰς καὶ ὁ θεῖος του ὁ Κωνσταντίνος, 

καὶ ἐβάσταζαν γεράκια ἄσπρα ἐκ τοὺς μουτάτους. 

755 Ἀλλὰ ὅνταν ἀπεσώσασιν εἰς τὰ ὄρη τὰ μεγάλα, 

δύο ἀρκούδια ἐπήδησαν ἀπόσω ἀπὸ τὸ δάσος, 

ἀρσενικὸν καὶ θηλυκόν, εἶχαν καὶ δύο κουλούκια. 

Καὶ εὐθὺς τὸ ἰδεῖν τα ὁ Διγενής, τὸν θεῖον του οὕτως λέγει: 

«Τί ʼναι ἐκεῖνα, ὁ θεῖος μου, ὁποὺ ἀπηδοῦν καὶ φεύγουν;» 
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760/761

763/764

Τοῦ λέγει: «Αὐτὰ εἶναι, Διγενή, τὰ λέγουσιν ἀρκούδια 

καὶ ὅποιος τὰ πιάση, Διγενή, ἔναι πολλὰ ἀνδρειωμένος». 

Καὶ ὁ Διγενὴς ὡς τὸ ἤκουσεν, εἰς αὖτα κατεβαίνει 

765 καὶ τὸ ραβδίν του ἐσήκωσεν καὶ ἐπρόλαβεν τὰ <ἀρκούδια>. 

Τὸ θηλυκὸν εἰς πόλεμον διὰ τὰ κουλούκια ἐστάθην, 

καὶ ἐκεῖνος ἦτο ἐγλήγορος καὶ ἀπάνω του ἐκατέβην· 

καὶ οὐκ ἐσυνέφθασεν γοργόν, ἵνα ραβδέα τοῦ δώση, 

ἀλλὰ ὡσὰν τοῦ ἐσίμωσεν, κλειδώνει το εἰς τὰς χεῖρας 

770 κ’ ἔσφιξεν τοὺς βραχίονας του καὶ εὐθὺς ἀπέπνιξέν το. 

Καὶ ὡς εἶδεν τὸ ἑταίριν του, ἐστράφην ἐξοπίσω 

καὶ μίλιν τοῦ <ἀπεξέβηκεν> φευγόμενον ἐξ αὖτον. 

Καὶ <ὁ Διγενής>, ὁ νεώτερος, εἶχεν γοργὸν τὸ στρέμμαν, 

ἦτον καὶ <γὰρ> ὑπόστεγνος καὶ ἐγνώθουντα οἱ νεφροί του, 

775 καὶ εἰς τέσσαρα πηδήματα τὸν ἄρκον καταφθάνει 

καὶ ἀπὸ τὸ κατωμάγουλον γοργὸν πιάνει, κρατεῖ τον 

κ’ εἰς δύο μέρη τὸν ἔσχισεν, στέκει καὶ θεωρεῖ τον. 

Ὁ θεῖος του καὶ ὁ πατήρ [του] οἱ δύο ὁμάδι ὑπᾶσιν, 

στέκονται καὶ θαυμάζονται τὰς πράξεις τοῦ νεωτέρου· 

780 ὦμον πρὸς ὦμον ἔθηκαν καὶ πρὸς ἀλλήλους λέγουν: 

«Κυρά μου, μήτηρ τοῦ Θεοῦ, καὶ Θεὲ πανοικτίρμων, 

πράγματα βλέπομεν φρικτά ʼς τὸν νεώτερον ἐτοῦτον· 

τοῦτον ὁ Θεὸς τὸν ἔστειλεν ὡς διὰ τοὺς ἀνδρειωμένους 

καὶ οἱ ἀπελάτες νὰ τὸν τρέμουσιν τὰ ἔτη τῆς ζωῆς τους». 

785 Καὶ <οὕτως> συντυχαίνοντα ὁ θεῖος καὶ ὁ πατήρ του, 

λέοντα δεινὸν εἴδασιν ἀπέσω εἰς τὸ καλάμιν· 

βούβαλον ἐπεκάθετο ἀπὸ τὰ ὠτία ’ς στὸ οὐράδιν 

καὶ ἐβύζανεν τὸ αἷμαν του, στανέου του τὸν ἐκράτει· 

καὶ ὡς τὸ εἶδε ὁ κύρης του καὶ ὁ θεῖος του ὁ Κωνσταντίνος, 

790 τὸν λέοντα τοῦ ἐδείξασιν, διὰ νὰ τὸν δοκιμάσουν· 
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γυρίζουν καὶ θεωροῦσιν τον ὅτι ἔβγαινε ἀπ’ τὸ δάσος. 

*** 

«<ὡς διὰ νὰ τὸ ἔχω συνο>δείαν ’ς τὴν στράταν ὁποὺ ὑπηένω, 

ὅτι καὶ μοναχός εἰμαι καὶ μόνος θέλω ὁδεύειν». 

’Σ τὰ γονικά του ἀπέσωσεν ἀφρόντιστος καὶ σῶος, 

795 [ἐπῆγεν καὶ ἐπέζευσεν] 

καὶ ἀνέσια ἐσύντυχεν τὸν πρωτοστράτορά του: 

«Στράτορα, πρωτοστράτορα καὶ πρῶτε τῶν στρατόρων, 

ἀπόστρωσε τὸν μαῦρον μου καὶ στρῶσε μου τὸν γρίβαν, 

τὸν εἶχεν πάντα ὁ θεῖος μου εἰς τὰς ἀνδραγαθίας του. 

800 Τρεῖς ἴγκλες μοῦ τὸν ἴγκλωσε καὶ τρεῖς ὀμπροστελίνες 

καὶ τὸν βαρὺν χαλίναρον, διὰ νὰ γοργογυρίζη, 

καὶ κρέμασε εἰς τὴν σέλαν μου καὶ τὸ βαρὺν σπαθί μου, 

ὅτι εἰς ἀνάγκην φοβερὰν καὶ εἰς ἁρπαγὴν ὑπάγω». 

Τὸν λόγον οὐκ ἐπλήρωσεν οὐδὲ τὴν συντυχίαν, 

805 καὶ εὐθὺς ἐκατεπήδησεν, ’ς τὴν σκάλαν ἀναβαίνει. 

Καὶ ἐξέβην ἡ μητέρα του κρατεῖ, καταφιλεῖ τον: 

«Καλῶς ἦρθες, τὸ τέκνον μου, ἂν μοῦ ἤφερες κυνήγιν». 

Καὶ τότε πάλε ὁ Διγενὴς οὕτως ἀπιλογᾶται: 

«Νὰ ἔλθουν τὰ κυνήγια μου καὶ <τότε> νὰ τὰ ἴδης». 

810 Καὶ τότε ἡ μητέρα του ἤρξατο εὔχεσθαίν του: 

«Δέσποινά μου πανύμνητε, κυρὰ εὐλογημένη, 

δοξάζω, μεγαλύνω σε καὶ υἱὸν τὸν Θεόν σου, 

ὅτι ἔδωκές με νεώτερον τὸν ὁ κόσμος οὐκ ἔχει 

καὶ χάρισέ μου τον νὰ ζῆ εἰς χρόνους ἀμετρήτους, 

815 νὰ τὸν θωρῶ, νὰ χαίρωμαι τὰ ἔτη τῆς ζωῆς μου». 

Καὶ εὐθὺς κρατεῖ, καταφιλεῖ τὰ ὀμμάτια τοῦ νεωτέρου 

καὶ ἐσήκωσεν τὰς χεῖρας της ’ς τὸν οὐρανὸν ἀπάνω: 

«Δέσποινά μου πανύμνητε, κυρά μου εὐλογημένη, 
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τὸν νεώτερον τὸν μὲ ἔδωκες τὸν θαυμαστὸν Ἀκρίτην, 

820 δός τον μακροημέρευσιν τὰ ἔτη τῆς ζωῆς του, 

νὰ περπατῆ ἀφρόντιστος, νὰ χαίρεται τὸν κόσμον, 

τὸν βίον του ἀδιάλειπτον τὰ ἔτη τῆς ζωῆς του, 

νὰ τὸν φοβοῦνται πάντοτε ἔθνη τῆς οἰκουμένης». 

Καὶ τότε ὁ νεώτερος γοργὸν ἐξυπολύθη, 

825 ἔβγαλεν τὰ καλίτσια του καὶ ἐκάτσεν εἰς τὸ δεῖπνον. 

Καὶ ἀφότου ἀποδείπνησεν, ἐμπαίνει εἰς τὸ κουβούκλιν 

καὶ ἐπῆρεν τὸ θαμπούριν του καὶ ἀποκατάστησέν το. 

Ὄφιων δερμάτια ἔσχισεν, 

       <προβάτων ἔκλωσε ἔντερα> καὶ ἐποίησέν του τὰς κόρδας 

<καὶ ἐποίησεν> καὶ τὰ δόντια των πανέμνοστα τριπάρια. 

830 Γοργὸν καθυποδέθηκεν, ’ς τὸν στάβλον κατεβαίνει, 

πηδᾶ καὶ ἐκαβαλίκευσεν καὶ ἐπῆρεν τὸ σπαθίν του 

[καὶ ἐπῆρεν τὸ θαμπούριν του καὶ ἀποκατάστησέν το] 

καὶ ἔκρουεν τὸ λαβοῦτον του καὶ ἀηδόνει καὶ ἐτραγούδει, 

ἀηδονικὰ ἐτραγούδησεν καὶ χαμηλὰ τὸ κρούει 

835 καὶ ἐκίνησεν τὴν στράταν του καὶ ὑπάγει εἰς τὸ κοράσιον. 

Καὶ ὅταν ἀπεσώθηκεν ’ς τοῦ στρατηγοῦ τοὺς οἴκους, 

σφικτὰ τὰς κόρδας ἔδησεν καὶ ἐλάλησεν μεγάλως 

καὶ ἐκεῖνος χαμηλότερα καὶ ἐβγαίνει τῆς φωνῆς του: 

«Εἴτις ἐφίλησεν μακράν, γοργὸν οὐκ ὑπαγαίνει· 

840 τὰς νύκτας οὐ περιπατεῖ, τὸν ὕπνον οὐ στερεῖται, 

οὐ θέλει τὸν Παράδεισον μὲ τὰ μυρίσματά του· 

ἐγὼ μακρὰν ἐφίλησα, ἀλλὰ γοργὸν ὑπάγω 

καὶ ἐγὼ ὡς διὰ τὴν πανεύνοστην ὕπνον οὐδὲν κοιμοῦμαι». 

Ἦτον δάος ὁ μαῦρος του, τὸ φέγγος ὡς ἡμέρα, 

845 καὶ ὡς δι’ αὖτον ἀπεσώθηκεν ’ς τοῦ στρατηγοῦ τοὺς οἴκους. 

Καὶ ὅταν ἀπέσωσεν ἐκεῖ, τὴν κόρην οὕτως λέγει: 
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«Σύ, κόρη, ἀπεμερίμνησες καὶ ἀμέριμνα κοιμᾶσαι 

καὶ ἐβγαίνεις ἐκ τὸν ὅρκον σου, πανθαύμαστον κοράσιον. 

Πιστεύω, ἀπολησμόνησες τὰ χθεσινά σου λόγια, 

850 καλή, τὰ ἐσυντυχαίναμεν οἱ δύο μοναχοί μας, 

καὶ ὅρκους τοὺς ἐμόσαμεν, νὰ μὴ ἀποχωριστοῦμεν». 

Καὶ ἐκείνη τὸν ἐγνώρισεν ἀπὸ τοῦ τραγουδίου· 

ἐφύρθη καὶ ἐσηκώθηκεν καὶ ἐπῆρε τὸ λουρίν της, 

γοργὸν ἐκατεπήδησεν καὶ ἐβγαίνει εἰς τὴν θυρίδαν 

855 καὶ τότε τὸ κοράσιον τὸν νέον κατονειδίζει: 

«Ἐγώ, κύρκα, ὀνειδίζω σε, διατὶ ἐπαραβραδιάστης 

καὶ ὡς ὀκνηρὸν καὶ ράθυμον πάντα νὰ σὲ ὀνειδίζω. 

Καὶ τὸ λαβοῦτο σου, τὸ κρούεις, ἔβλεπε ποῦ τὸ κρούεις· 

δὲν ἠξεύρεις, ὀμμάτια μου, τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου, 

860 ὅτι ἂν γροικήση ὁ κύρης μου καὶ ὅλη μου ἡ γενέα, 

νὰ στερηθῆς τὴν νεότην σου τὴν ὥραιαν ὡς διὰ ἐμέναν. 

Ὅτι πολλοὶ ἐδοκίμασαν ἀγνώστως νὰ μὲ πάρουν 

καὶ ἐγροίκησεν ὁ κύρης μου καὶ ἐκακοδοίκησέν τους· 

οὕτως καὶ ἐσὺ τὴν νεότη σου ἔβλεπε τὴν ὡραίαν. 

865 Καὶ ἐγὼ ἠξεύρω, ὀμμάτια μου, τὸ φῶς τῶν ὀμματίων μου, 

πόθος σὲ ἐκατεπόνεσεν, ἡ ἀγάπη ἐφλόγισέν σε, 

τὸν νοῦν σου ἐπαρεσάλευσεν, τὸν λογισμόν σου ἐπῆρεν 

καὶ εἰς θάνατον σὲ ἔριψεν ὡς δι’ ἐμὲ ν’ ἀποθάνης 

καὶ θεωρῶ σε μοναχὸν καὶ οὐκ ἔχω τί ποιήσει. 

870 Αὐθέντα, ἂν παρακατεβῶ καὶ ἐπάρης με μεδ’ ἔσου 

καὶ φθάσουν σε τ’ ἀδέλφια μου καὶ τὸ συγγενικόν μου, 

ἐσέναν νὰ σκοτώσουσιν καὶ ἐμέναν νὰ διαγείρουν, 

νὰ στερηθῆς τὴν νεότην σου τὴν ὥραιαν ὡς δι’ ἐμέναν». 

Καὶ τότε ὁ νεώτερος οὕτως ἀπιλογᾶται: 

875 «Καλὰ λέγεις, κοράσιον; Οὕτως μοῦ συντυχαίνεις;  
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Ἐγὼ μόνος καὶ μοναχὸς φουσάτα πολεμίζω 

καὶ <μοναχός μου δύναμαι> ὅλα νὰ <τὰ> νικήσω 

καὶ κάστρα νὰ ἀντιμαχιστῶ, θηρία νὰ φονεύσω, 

καὶ ἐσὺ ἀδελφούς σου μοῦ λαλεῖς, πατέραν καὶ γενέαν; 

880 Κουροῦνες πόσες ἠμποροῦν ἀετοῦ βρῶμα νὰ πάρουν; 

Καλή μου, ἂν ἐμετάγνωσες καὶ ἔχεις ἀλλοῦ τὸν πόθον, 

εἰπέ μου τὴν ἀλήθειαν, κυρά, νὰ ὑπαγαίνω. 

Εἰδὲ ἂν θέλης ὁλόψυχα, καλή, ὅτι νὰ φιλοῦμε, 

ὣς ὅτι ἔν’ τὸ κατάψυχον, μικρὸν μὴ ἀναπαγοῦμεν, 

885 μὴ καρτερεύσωμεν ἐδῶ καὶ καύση μας τὸ κάμα 

καὶ στέκω καὶ φλογίζη μας ἡ καῦσις τοῦ ἡλίου 

καὶ καύση καὶ μαράνη μας τούτην τὴν στράταν ὅλην. 

Καὶ ἔλα γοργόν, κοράσιον, μὴ μᾶς νοήση ὁ κόσμος. 

Καὶ μὴ δοκῆς, βεργόλικε, ἡ πάντερπνος ἡ κόρη, 

890 ὡς διὰ φόβον τοῦ λαοῦ λέγω σου νὰ ὑπᾶμεν· 

μά τὸν Ἅγιον μου Θεόδωρον, τὸν μέγαν ἀπελάτην, 

ὅτι μηδὲ μᾶς νοήσουσιν καὶ ἀποκλείσουν μας ὧδε, 

ἀμὴ εἰς τὸν κάμπο, λέγω σοι, ὅσοι θέλουν ἂς ἔρθουν 

καὶ [τότε] νὰ ἴδης κύρκαν τὸν φιλεῖς καὶ πλέον νὰ μὲ ἀγαπήσης 

895 καὶ τότε νὰ ἰδῆς ἄγουρον, τὸν ὁ κόσμος οὐκ ἔχει». 

Καὶ τότε τὸ κοράσιον τὸν νεώτερον ἐλάλει: 

«Ἐδὰ διὰ σέν, αὐθέντη μου, ἀρνοῦμαι τοὺς γονεῖς μου 

καὶ τὰ καλά μου ἀδέλφια καὶ τὸν πολύν μου πλοῦτον 

καὶ ἐσέναν ἐξακολουθῶ διὰ τὸν πολύν σου πόθον 

900 καὶ εὕρη σε ὁ Θεός, αὐθέντη μου, ἂν μὲ παραπονέσης». 

Καὶ ἐδάκρυσεν ὁ νεώτερος καὶ μὲ ὅρκον τὴν ὀμνέει: 

«Κύριε Θεὲ φιλάνθρωπε, ὁ κτίσας τοὺς αἰῶνας, 

ἐὰν ἐγὼ ἐνθυμηθῶ νὰ σὲ παραπονέσω, 

θηρία νὰ μὲ διαμοιραστοῦν 
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905 καὶ οὐ μὴ χαρῶ τὴν νεότην μου, τὴν περισσήν μου ἀνδρείαν 

καὶ οὐ μὴ ταφῶ ὡς Χριστιανὸς καὶ οὐ μὴ κατευοδοῦμαι, 

νὰ μηδὲ τῆς μητέρας μου εὐχὴν κληρονομήσω 

καὶ οὐ μὴ χαρῶ τὴν περισσὴν ἀγάπην ἐδική σου, 

ἐὰν ποτὲ ἐνθυμηθῶ νὰ σὲ παραπονέσω· 

910 ἀμὲ καὶ ἐσύ, ἱλαρόμματε, βλέπε τὸ ἀσκάνδαλόν σου. 

Καὶ ἐγείρου, τὸ κοράσιον, ἔλα ἂς περιπατοῦμεν». 

Καὶ εὐθὺς ἐκατεπήδησεν τὴν χαμηλὴν θυρίδαν, 

εἰς αὖτον δὲ ἐπήδησεν καὶ ἐκρέμασεν εἰς αὖτον. 

Ἐκεῖνος τὴν ἐδέξατο ὀμπρός ’ς τὸ μπροστοκούρβιν, 

915 στρεφνά, γλυκιὰ ἐφιλήσασιν ὡς καὶ τὸ δίκαιον εἶχαν 

καὶ ἐπίασαν τὴν στράταν τους, χαιράμενοι ὑπαγαίνουν. 

Καὶ ἐστράφην ὁ νεώτερος, φωνὴν μεγάλην σύρνει:  

«Εὔχου με, κύρη στρατηγέ, μετὰ τῆς θυγατρός σου». 

Καὶ ἐκεῖνος ὡς τὸ ἤκουσεν καὶ τὸν ἠχὸν τοῦ μαύρου, 

920 φωνὴν μεγάλην ἔσυρεν: «Ἐχάσα τὸ παιδίν μου! 

Ἀγοῦροι ἀπὸ τοῦ Λύκαντος, ἀγοῦροι ἀπὸ τὴν βίγλαν, 

βοηθεῖτε εἰς τὸν παγκόπελον, ἐπῆρεν τὸ παιδίν μου!» 

Καὶ ὅσ’ ἄστρα ἔν ’ς τὸν οὐρανὸν καὶ φύλλα ἔν’ εἰς τὰ δένδρα, 

καὶ ὅσα πουλίτσια πίνουσιν εἰς τὴν Ἰκέαν τὴν λίμνην, 

925 οὕτως ἐκαταπέτουντα οἱ σέλες εἰς τοὺς μαύρους. 
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