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        [856] Ἔπαινος τῆς κόρης. 

Σελήνης ἦτον ἄγαλμαν, εἴκων τῆς Ἀφροδίτης, 

καὶ ὁ πόθος τὴν ἀνέθρεψεν, Ἔρως ἐγέννησέν την, 

ὥσπερ βεργὶν τὴν ἐποίησεν λιγνὴν εἰς ἡλικίαν. 

          860 Ἠγάπαν δὲ καὶ πάντοτε φράγκικην φορεσίαν 

καὶ διφιγκίτσιν σπαστρικὸν μονόφυλλον ἐφόρειεν, 

ἄλλοτε πάλιν τὰ λινὰ τὰ λέγουν ἀνεμίτσια, 

κατάστικτα ἀμφότερα διὰ λίθων καὶ μαργάρων, 

εἰς δύο πλεμένη χαμηλὰ καὶ φράγκικα ἐζωσμένη. 

          865 Φορεῖ στεφάνιν καστρωτὸν καὶ βέργας μουσειωμένας, 

καὶ τραχηλέα ὁλόχρυσην καὶ χυμευτὰ βραχιόλια 

καὶ ἀγκωνάρια ἐξαίρετα διὰ λίθων καὶ μαργάρων· 

ἄλλοτε πάλιν ἔπλεκαν οἱ Ἔρωτες τὰ ἄνθη 

καὶ ἐποιοῦσαν στέφανον καὶ ἐφόραιναν τὴν κόρην. 

          870 Φεγγαρομεγαλόφθαλμος ἦτον ἡ κόρη ἐκείνη, 

μέσα ἀπὲ τὰ ὀμμάτια της οἱ Ἔρωτες δοξεύουν· 

τὰ φρύδια της καμαρωτά, ἔμορφα ἐγερμένα, 

καὶ κοκκινοπλουμόχειλη, σελήνης λαμπροτέρα, 

μαργαροχιονόδοντος, γλυκοστοματοβρύσις, 

          875 ἀσπροκοκκινομάγουλη, γέννημα τῶν Χαρίτων, 

κρυσταλλοκιονοτράχηλος, ὑπερανασταλμένη, 

στρογγυλεμορφοπούγουνη καὶ κάλλος εἶχεν ξένον. 

Τὰ μῆλα της ἐφλέγασιν ἀπὸ ψηλῆς θεωρίας, 

τὸ στῆθος της παράδεισος ἐρωτικὸς ὑπάρχει· 

          880 ζηλῶ ὁποῦ τὴν ἐτρύγησεν καὶ ἐκατεχόρτασέν την. 

Ἡ συντυχία της θαυμαστή, ζαχαρογλυκεράτη, 

τὸ σεῖσμαν καὶ τὸ λύγισμαν ἀνθρώπους κατασφάζει, 
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τὸ κλίμαν τοῦ τραχήλου της καὶ τὸ ὑπολύγισμάν της 

ψυχὰς ἀνέσπα σύρριζας καὶ ἐκατεφόνευέν τους, 

          885 τοὺς Ἔρωτας ἐδούλωσεν καὶ αὐτὴν τὴν Ἀφροδίτην. 

Πλὴν οὐκ ἐγίνωσκεν ποσῶς τὸν Ἔρωταν ἡ κόρη, 

ἀλλ’ ἦτον ὡς παράδεισος μετὰ νερῶν καὶ δένδρων. 

Εἶχεν κοράσια εὐγενικά, βάϊας ἐξαιρημένας, 

καὶ ἀρχοντοποῦλες δώδεκα καὶ αὐτὲς ὡραιωμένες· 

          890 πάντοτε εἰς τὸν παράδεισον διηνεκῶς ὑπῆρχεν. 

Καὶ ἐκείνη μὲν ἐχαίρετον τὰς χάριτας ἐκείνας, 

ὁ δὲ Ἀχιλλεὺς ἐθλίβετον πάντοτε δι’ ἐκείνην 

Θλίβεται πάντοτε ὁ Ἀχιλλεύς. 

καὶ τρῶσιν εἶχεν ἔρωτος καὶ πόνον τῆς ἀγάπης 

          895 καὶ εὐθὺς ὁ ἀκαταδούλωτος ὅλος ἐκατεδουλώθην . 

Καὶ διὰ τὸν πόθον τὸν πάλαι ὁποῦ εἶχεν εἰς τὴν κόρην,

ἀγάπην ἐπεζήτησεν μετὰ πατρὸς ἐκείνης. 

Ἐποίησεν ἀγάπην. 

Πολλάκις συνεσμίγουντα καὶ συνεπεριπατοῦσαν 

          900 ἡμέραν νύκταν ἅπασαν καὶ νύκτας καὶ ἡμέρας, 

πλὴν δὲ ποσῶς ἀνάπαυσιν ὁ Ἀχιλλεὺς οὐκ εἶχεν.  
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