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  «Ἦτον ὀμπρὸς ὁ Λίβιστρος καὶ ἐγὼ κατόπιστέν του· 

οὐκ ἐγνωρίζει σύντομα τὸν Λίβιστρον ἡ κόρη, 

ἐκεῖνος ἐνετράνισεν καὶ εὐθὺς ἐγνώρισέ την. | 
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Ὁρμᾶ νὰ ὑπάγῃ πρὸς αὐτήν, λιγοθυμεῖ καὶ πίπτει. 

Δράσσω, κρατῶ τὸν Λίβιστρον, φέρνει τὰ λογικά του, 

θωρεῖ τον ἡ ἐρωτική, ἡ ἔμνοστη φουδούλα, 

ἀναισθητεῖ, λιγοθυμεῖ, πάλιν ἀνεσηκώθην. 

Ἀφήνω τον τὸν Λίβιστρον καὶ εἰς αὔτην ὑπαγαίνω  

3535 γοργὰ πολλά, ὡς ἠμπόρεσα, σύντομα πάλιν τρέχω, 

φέρνω νερὸν, δροσίζω την, σηκώνω, ἐγρηγορῶ την, 

ἀπέσω φέρνω, θέτω την εἰς τὸ ξενοδοχεῖον. 

«Ἦλθεν εἰς νοῦν, εἰς αἴστησιν, τὸν Λίβιστρον ἐζήτει, 

ἐκεῖνος πάλιν κείτεται ἄψυχος, νεκρωμένος. 
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Ὑπάγω πάλιν εἰς αὐτόν, βλέπω ἀναισθησίαν, 

ἀναίστητος ἐκείτε | τον, ἐσπάρασσεν καθ’ ὥραν, 

ἀπεξενώθην, ἔφυγεν τὸ αἷμαν ἀπ’ ἐκεῖνον 

καὶ ὡς νεκρὸς ἐφαίνετον, ζωὴν ποσῶς νὰ μὴ ἔχη. 

Ἐπαίρνω τὸν ἀναίστητον, θεωρεῖ τον ἡ Ροδάμνη,  

3545 εἷς ἄλλον ἐνετράνισαν, φέρνουν τὰ λογικά των, 

περιλαμπάνουσιν γλυκέα, φιλοῦν ὡραιωμένα, 

Καὶ μετὰ τοῦ φιλήματος καὶ τὰς περιπλοκάς των, 

ἐγέρθησαν, ἐκάθισαν, ἐχείρισαν νὰ λέγουν 

λόγους τοὺς ἔχει ἀσχόλησις καὶ ποθοεπιθυμία:  
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«Καλῶς τὴν ξενοδόχισσαν, τὴν κόρην τὴν Ροδάμνην!» 

     Πάλιν ἡ κόρη πρὸς αὐτὸν τοιούτους λόγους λέγει· 

     μετὰ χαρᾶς τὸν Λίβιστρον ἡ κόρη τὸν ἐλάλει 

«Καλῶς τὸν ξενοδόχο μου, τὸν τῆς καρ | δίας μου φίλον! 

Καλῶς τὸ παρηγόρημαν καὶ φῶς τῶν ὀμματίω μου! 
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3555 Καλῶς τὸν ἀπεξένωσεν ἡ τέχνη τῆς μαγείας 

καὶ τὸν ἐπαρεπίκρανεν ἡ τύχη του διὰ μένα!» 

Καὶ πάλιν εἰς τοὺς λόγους των λιγοθυμοῦν καἰ πίπτουν. 

Καὶ πράγμα εἶδα φοβερὸν καὶ ὑπερεθαύμασά το· 

πόθος ὁμοῦ καὶ θάνατος νὰ μάχουνταιν ἐντάμα,  

3560 ἐκείνη νὰ ὀλιγοψυχῆ καὶ ὁ Λίβιστρος συφέρνει 

καὶ ἀπλῶς ἀπ’ αὖτον εἰς αὐτὴν καὶ ἀπ’ αὔτην εἰς ἐκεῖνον, 

νὰ συχνοπεριπλέκουνταιν, τάχα τὸ νὰ συφέρνουν 

καὶ πόσα τόσα πράγματα πάσχουν ὁποὺ ποθούσιν. 
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