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«Ἐρωτικὸν Ἐνύπνιον» 

στ. 101-130 
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Κι ἐγὼ τ’ ἀκούσει, φίλε μου, ἐχάρηεν ἡ ψυχή μου. 

Εἰσμιὸν ἐσίμωσα κοντὰ στὴν πολυπόθητή μου 

καὶ ἅπλωσα τὸ χεράκι μου στ’ ὡριό της τὸ τραχήλι 

κι ἐσίμωσα τὰ χείλη μου πρὸς τὰ δικά της χείλη. 

 

[Τότες ἤκουον ἔκτυπον κι ἔκρουγεν εἰς τὴν θύρα. 

110

Λέγω: «Τίς ἔναι;» Λέγει με: «Ἄνοιξε, ἐγώ ’μαι, ἡ Μοίρα».

Τότες ἡ κόρη λέγει μου: «Δράμε νὰ τῆς ἀνοίξης 

καὶ ἂν ἤσουν φρόνιμος ποτέ, τώρα τὸ θέλεις δείξης». 

Τρέχω μὲ τὸ ποκάμισο καὶ ἀνοίγω της καὶ μπαίνει 

κι ἀπὲ τὰ κάλλη τά ’μορφα μ’ ἐφάνη καὶ λαμπαίνει. 
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«Χίλια καλῶς ἀπέσωσε, χίλια καλῶς τὴν εἶδα 

τὴν σπλαχνικότατην κερὰ καὶ Μοίρα μου, ἐλπίδα». 

«Ζωήν, χαρὰν καὶ γειὰν πολλὴ νά ’χετε», λέγ’ ἡ Μοίρα, 

καὶ μὲ τὸ βλέμμα τὸ γλυκὺ τοὺς δυό μας ἐσυντήρα. 

Βάνω θρονὶν καὶ λέγω της: «Ἔλα, κερά, νὰ ζήσης, 
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θωρῶ σε ’τι ἦλθες μὲ σπουδή, κάτσε νὰ ξατονήσης»]. 

 

Τότες ἔκραξε ἀλέκτορας κι ἐμένα ξύπνησέ με 

καὶ τ’ ὄνειρον ὁπὄβλεπα ἐπῆγε καὶ ἄφηκέ με. 

 

[Καὶ πάλι, λέγω, ἂς κοιμηθῶ, μὲ τούτην τὴν ὀλπίδα, 

μήνα γυρίση τ’ ὄνειρο˙ τέτοιο καλὸ δὲν εἶδα. 
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Γυρίζω ’δῶ, γυρίζω ’κεῖ, τὴν Μοίραν δὲν ηὑρίσκω, 

οὐδὲ τὴν νιὰν ποὺ κράτουνα˙ ὤχου καὶ πόσα πλήσκω! 

Ὁ πετεινὸς μοῦ τό ’φταισε˙ ἂ δὲ μέ ’χε ξυπνήσει, 

ὁλοτελὶς ἡ Μοίρα μου μοῦ τὸ ἤθελε ξεφλήσει]. 

[Ἂς μάθη ὁ νιὸς ὁπ’ ἀγαπᾶ σ’ ἐκεῖνο τὸ γυρεύει, 
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στὸν κόσμον ὅπου περπατεῖ, μὲ τί τρόπο νὰ ὁδεύη, 

γιατὶ ἔν’ πολλὰ χρειαζόμενο στοὺς νιοὺς γιὰ νὰ κατέχουν, 

ὁποὺ ποθοῦν στὸν ἔρωτα, τὸ πῶς νὰ τὸν ξετρέχουν. 

Λοιπὸν τὸ ρήγα τὸν φρικτὸν Ἔρωτα νὰ τιμοῦμε, 

καὶ ἄλλο δὲν ἔχω νὰ σᾶς πῶ στὴ ρίμα ποὺ δηγοῦμαι]. 
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