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Ὁ βασιλεὺς θυμώνεται καὶ πρὸς ὀργὴν κινᾶται,
ὁρίζει τὸ νὰ φέρουσιν τὴν δέσποιναν ὀμπρός του
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καὶ μετ’ αὐτῆς τὸν μισθαργόν, ἐκδίκησιν νὰ ποίσῃ,/
κόλασιν ἀσυμπάθητον καὶ συμφορὰν μεγάλην.
(Ἰδοὺ τὸ τέλος τῶν κακῶν ἐγγίζει πληρωθῆναι.)
Φέρνουν τὴν κόρην, ἵσταται τὰς χεῖρας δεδεμένη,
φέρνουσιν καὶ τὸν μισθαργὸν ποδοσιδερωμένον.
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Παρέτοιμοι πρὸς ἔλεγχον ἦσαν οἱ τρεῖς εὐνοῦχοι
σὺν τῇ καυχίτσᾳ τῇ κακῇ, τῇ πονηρᾷ δουλίδι,
πρὸς τὰς ποινὰς οἱ δήμιοι, κακοῦργοι πρὸς κολάσεις.
Παρετοιμάζονται λοιπὸν λόγῳ τοῦ βασιλέως.
Ἡ κόρη γνῶσιν σταθηρὰν ἔχουσα καὶ γενναίαν
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ἤρξατο λέγειν πρὸς αὐτὸν τοιαῦτα φθεγγομένη:
(Λόγοι (ὡς) πρὸς τὸν ἄνακταν αὐτῆς τῆς Χρυσορρόης.)
«Ὦ βασιλεῦ καὶ δικαστὰ καὶ τῶν πολλῶν αὐθέντη,
τῆς ἀληθείας πρώτιστε καὶ τῆς δικαιοσύνης,
λόγον τινὰ τῷ κράτει σου θέλω προσομιλῆσαι

2455

καὶ τὸν θυμόν σου κράτησε καὶ στῆσε τὴν ὀργήν σου·
καὶ τότε τὴν ἐκδίκησιν ποίησον ὥσπερ βούλει.
Ἂν ἐξ οἰκείων τῶν χειρῶν φυτεύσῃ τις ἀμπέλιν
καὶ σκάψῃ καὶ κλαδεύσῃ το, φράξῃ τὸν γῦρον ὅλον,
βλαστολογήσῃ το καλὰ καὶ δραγατεύσῃ τοῦτο

2460

καὶ τὴν ἡμέραν στήκεται μὲ τὴν σφενδόνην πᾶσαν
νὰ φοβερίζῃ τὰ πτηνὰ νὰ μὴ τὸ καταλοῦσιν,
τὴν νύκταν πάλιν περπατῇ/τὸν γῦρον καὶ φυλάσσῃ,
κακοπαθῇ καὶ δέρνεται, καὶ τὸν καιρὸν τοῦ τρύγους
ἔλθῃ καὶ δυναστεύσῃ το ἄλλος νὰ τὸ ἐπάρῃ,

2465

νὰ τὸ τρυγήσῃ νὰ τὸ φᾷ, κἀκεῖνον τὸν δραγάτην,
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τὸν φυτευτήν, τὸν κοπιαστὴν θέλει νὰ τὸν σκοτώσῃ,
κρίνεις ἐτοῦτο δίκαιον ἢ τὸν δραγάτην κρίνεις
νὰ φάγῃ τὸ κοπίτσιν του, νὰ φᾷ τὴν ἔξοδόν του;»
Τὸ πλῆθος οὖν ἐσίγησεν, ὁ βασιλεὺς δὲ λέγει:
2470

«Τὸν μὲν δραγάτην κρίνω τον νὰ φᾷ τὴν ἔξοδόν του,
τὸν δὲ δυνάστην τὸν κακόν, τὸν ἅρπαγαν ἐκεῖνον
νὰ κόψουν τὸ κεφάλιν του, τοὺς ἄλλους νὰ φοβίσῃ
τοὺς βουλομένους ἀδικεῖν, τοὺς θέλοντας ἁρπάζειν».
Τὸ πλῆθος ἀνεβόησεν, τὸν ἄνακτα κροτοῦντες,
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κροτοῦντες, εὐφημίζοντες χάριν τὴν τοῦ δικαίου.
«Εὐχαριστῶ σε, βασιλεῦ, πάλιν ἡ κόρη λέγει.
Καὶ τί λοιπὸν ἠδίκησεν ἐτοῦτος ὁ δραγάτης
καὶ θέλουν τὸ κοπίτσιν του νὰ τὸ τρυγήσουν ἄλλοι;
Ἐτοῦτος ἔναι ὁ βασιλεὺς ἐκεῖνος, τὸν ἐποῖκεν
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ἡ γραῖα μὲ τὰ μάγια της ὅλον νενεκρωμένον.
Ἐτοῦτος ἔναι ὁ βασιλεὺς ἐκεῖνος τὸν ἐποῖκεν
ὁ φονευτὴς τοῦ δράκοντος, αὐθέντης ἰδικός μου.
Τίνα λοιπὸν ἠδίκησεν, νὰ φᾷ τὸν κάματόν του;»
Τοῦτον ἀκούσας παρευθὺς ὁ βασιλεὺς τὸν λόγον
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ἡσύχασεν ἐφ’ ἱκανόν, ἔφριξεν ὑπὸ θάμβους./
«Ὅμως καὶ πῶς ἀνέζησεν;» ἠρώτησεν τὴν κόρην.
Ἡ κόρη: «Τὸν Καλλίμαχον ἐρώτα περὶ τούτου·
ἐγὼ γὰρ εἰς τὸ κάστρον σου καὶ τὸ παλάτιν τοῦτο
ὀδυρομένη τὸ κακὸν καὶ τὸ πικρὸν θρηνοῦσα
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καὶ τὸ παράλογον αὐτὸ μὴ δυναμένη φέρειν,
πικρὸν ἡγούμην τὸ νὰ ζῶ, νὰ φαίνωμαι φαρμάκιν
καὶ τοὺς πολλοὺς ἐκάκιζα μὴ θέλουσα σιγεῖσθαι».
Κατεμαλάχθην μερικῶς ὁ βασιλεὺς ἐκεῖνος,
ἐσίγησε πρὸς ὀλιγὸν καὶ τότε πάλιν λέγει :
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«Εἰπὲ λοιπόν, Καλλίμαχε, τὸ γένος καὶ τὴν χώραν
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καὶ πῶς τὸ δρακοντόκαστρον ἐπῆρες καὶ τὴν κόρην,
τὸν δράκοντα ἐσκότωσες, ἔφυγες καὶ τὸν Ἅδην
καὶ πῶς ἀπὸ περικοπῆς πάλιν κατῆλθες ὧδε».
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