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1028 Πρὶν φθάση εἰς τὸν οἶκον του, ἐνόησεν ὁ πατήρ του 

καὶ βίγλας ἔστησεν πολλὰς καὶ ἀναμένασίν τον· 

1030 καὶ ὡς εἴδασιν ὅτι ἔρχεται ὁ θαυμαστὸς Ἀκρίτης, 

γοργὸν ἐκαβαλίκευσαν <ὁ> θεῖος καὶ ὁ πατήρ του 

καὶ ὅλη του ἡ γενεὰ καὶ τριακόσιοι ἀγοῦροι. 

Οἱ μὲν τσουκάνας ἔπαιζαν, οἱ ἄλλοι τραγουδοῦσιν, 

καὶ πᾶν εἰς τὸ κοράσιον 

1035 καὶ ἡ κόρη, ὡς εἶδε τὸν λαὸν καὶ ὡς εἶδεν τόσον πλῆθος, 

πολλὰ τοὺς ἐφοβήθην 

καὶ ἀνατρομάζουσα ἔλεγεν τὸν πολυπόθητόν της: 

«Ἂν εἶναι, ξένοι, αὐθέντη μου, πάντως νὰ μᾶς χωρίσουν». 

Καὶ τότε ὁ νεώτερος τὴν κόρην οὕτως λέγει: 

1040 «Αὐτὸς ὁ πενθερός σου ἐστὶν καὶ δι’ ἡμᾶς κοπιάζει». 

Καὶ τότε καὶ ἡ λυγερὴ μεγάλως τὸ ἐχάρη 

καὶ ἀγάλια ἀγάλια ἔλεγεν τὸν πολυπόθητόν της: 

«Τί οὐκ ἤκουσες τὸν κύρην μου διὰ νὰ στραφῆς ὀπίσω 

καὶ νὰ εἶχα τὰς βαγίας μου καὶ τὴν ἐξόπλισίν μου 

1045 καὶ ὅλον μου τὸ συγγενικὸν μετὰ τῆς πενθερᾶς σου 

καὶ νὰ ἔγνωκεν καὶ ὁ κύρης σου καὶ τὴν ἐμὴν τὴν δόξαν;» 

Καὶ τότε ὁ νεώτερος τέτοια τὴν κόρην λέγει: 

«Ὁ κύρης μου τὸν κύρην σου καλὰ τὸν ἐγνωρίζει 

καὶ εἰς τοῦτο οὐ μὴ τὸν μέψεται, ὡς διὰ τὴν μοναξίαν». 

1050 Ἕξι συρτὰ ἐπαρέσυρναν ʼς τὴν ἁρπαγὴν τῆς κόρης 

καὶ ἦσαν γυναίκεια, πάντερπνα, τὰ σελοχάλινά των. 

Καὶ ἐπέζευσεν ὁ κύρης του καὶ ἐφίλει καὶ τοὺς δύο 

καὶ στέφανα ὁλόχρυσα τὰς κεφαλάς των θέτει 

καὶ τὸν Θεὸν παρακαλεῖ καὶ εὐχὰς τὸν ἀναπέμπει: 

1055 «Κύριος <ὁ> πάντων δυνατὸς ἐσᾶς νὰ εὐλογήση, 

ὁ κτίσας γῆν καὶ οὐρανὸν καὶ θάλασσαν πεδήσας 
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καὶ στήσας στῦλον τοῦ πυρὸς ἀνάμεσα πελάγου, 

ἀξιώση σας νὰ χαίρεσθε τὰ ἔτη τῆς ζωῆς σας». 

’Σ τὴν σέλαν τὴν ἐκάθισεν τὴν μαργαριταρένιαν 

1060 καὶ ὁ λαὸς ἐκαβαλίκευσεν μετὰ πολυχρονίων. 

Τὰ βότανα ἐλαλούδιζαν καὶ τὰ βουνιὰ ἐψηλῶναν 

καὶ τὰ ἄστρη παρασκύπτουσιν εἰς τὴν χαρὰν ἐκείνην.  

Καὶ μετὰ πάσης ταραχῆς, μετὰ ὀψικίου μεγάλου, 

’ς τὸν οἶκον του ἀπέσωσεν, μέσα εἰς τὰ γονικά του, 

1065 καὶ τῶν δύο τῶν εὐχήθηκεν ἡ μήτηρ καὶ ὁ πατήρ του. 

Καὶ ὁ Ἔρως ἐξεπλέρωσε πάσας των τὰς ἐλπίδας· 

καὶ πάντα τὰ θελήματα καὶ τὰ ἐξαρέσκιά του, 

τοῦ Ἔρωτος τοῦ ἡδονικοῦ, χαρμονικῶς τελοῦσιν. 

Ὁ δὲ τοῦ Ἀκρίτη πενθερός, ὁ θαυμαστὸς ἐκεῖνος, 

1070 ἀφότου ἀπεχαιρέτησεν Ἀκρίτην τὸν γαμπρόν του, 

<καὶ> ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον του καὶ ἐθρήνησε μεγάλως, 

χαρίσματα οἰκονόμησεν ὅτι νὰ τοῦ ἀποστείλη. 

Δώδεκα πάρδους διαλεκτοὺς ἀπὸ Συρίαν ἀπέσω, 

μουλάρια δώδεκα βλατὶν σελοχαλινωμένα, 

1075 καὶ χυμευτάρια ὁλόχρυσα, ὡς καὶ βαγίτσες δέκα 

καὶ ἀτσουπάδας δώδεκα ὡς διὰ ὑποταγήν του. 

Καὶ ἀνήβαινεν ἡ προίκα του κἂν τριακοσίας χιλιάδας. 

Καὶ εἰκόνες ὁλοχυμευτὲς τοὺς τρεῖς ἀρχιστρατήγους 

καὶ εἶχαν λιθάρια ἀτίμητα, λυχνίτας καὶ ὑακίνθους. 

1080 Καὶ τοῦ Σχοδρόη τὸ σπαθίν, τὸ θαυμαστὸν ἐκεῖνον. 

Ἐδῶκαν του καὶ λέοντα, θηρίον ἡμερωμένον, 

καὶ ἡ κόρη τὸν ἐχαίρετον καὶ ὁ νεώτερος Ἀκρίτης. 

Καὶ ἐκράτησεν ὁ γάμος τους τρεῖς μῆνας ἀκεραίους˙ 

καὶ μετὰ τὴν συμπλήρωσιν τῶν τριῶν μηνῶν ἐκείνων 

1085 ὁ στρατηγὸς χαιρόμενος ὑπὰ εἰς τὰ γονικά του. 
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Καὶ ὁ νεώτερος ἐχαίρετον μετὰ καὶ τῆς καλῆς του 

εἰς τόπους ὑπολίβαδους καὶ ὅπου κατάσκια δένδρη 

καὶ ὕδατα ψυχρότατα, μόνος μὲ τὴν καλήν του. 
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