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1 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

  

Πρόλογος τὸν ὁποῖον κάνει ὁ Ἔρωτας. 

  

Ἄνθρωπος κρίνω ζωντανὸς ’ς τὴ γῆ νὰ μὴ γυρίζῃ 

νὰ μὴ μιλῇ κακὸ γιὰ μὲ καὶ νὰ μὴ δὲ μὲ βρίζῃ· 

ὅλοι μὲ κράζουν ἄπονο κοπέλι χωρὶς γνῶσι, 

καὶ ἂν ἐμποροῦσαν θάνατο ἐθέλασι μοῦ δώσει· 

5 λέσι πῶς ᾑ σαΐταις μου τοῦταις ᾑ χρυσωμέναις, 

ὁποῦ δοξεύου ταῖς καρδιαῖς, πῶς εἶν’ φαρμακεμέναις· 

συναφορμάς μου σκοτωμοί, πολέμοι καὶ θανάτοι 

δηγοῦνται πῶς ἡ θάλασσα καὶ ἡ γῆς εἶναι γεμάτη. 

Ἄδικον ἔχουσι πολὺ νὰ μὲ καταφρονοῦσι, 

10 μὰ ἐγὼ δὲν τοὺς ὀρ[γ]ίζομαι ὅ,τι καὶ ἂ θενὰ ποῦσι, 

γιατὶ δὲ ξεύρουσι ποσῶς τὸ τί μιλοῦ γιὰ μένα, 

μηδὲ ὡς ἐδᾶ δὲν ἔχουσι ποῖος εἶμαι γνωρισμένα. 

Ὁ κόσμος πρίχου νὰ γενῇ ἐγὼ εἶμαι γεννημένος 

θεὸς ἀπάνω τσῆ οὐρανοὺς περίσσα ἐμπορεμένος· 

15 μηδὲ ᾑ σαΐταις μου ποτὲ κανεὶ δὲ θανατώνου, 

μόνο γλυκιὰ καὶ ἀπαλαφρὰ πᾶσα καρδιὰ πληγώνου, 

γιὰ νά ’ναι ἀγάπη πάντοτε καὶ ὁ κόσμος νὰ πληθαίνῃ, 

καὶ ὁ θάνατος νὰ μὲν μπορῇ τσ’ ἀνθρώπους νὰ λιγαίνῃ 

καὶ ὅσοι ἀπ’ αὐτὸ χαθούσινε τόσο ἀπὸ μὲ γεννοῦνται, 

20 καὶ ἀποὺ τὸν κόσμο οὐδὲ ποσῶς γιὰ τοῦτο δὲ ξοφλιοῦνται. 

Ἡ κατοικιά μου ’ς τὰ ὄμορφα κορμνιὰ τῶν κορασίδω 
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βρίσκεται, καὶ ταῖς πληγωμαῖς ἀπὸ δεκεῖ τὼς δίδω· 

ἐκεῖ καὶ ταῖς σαΐταις μου βάνω καὶ τὸ δοξάρι, 

καὶ ἐκεῖ ταῖς φτυάνω καὶ ἐδεκεῖ τοὺς βάνω τὸ ξιφάρι· 

25 ὥραις ’ς τὰ φρύδια χώνομαι μιᾶς κορασίδας, καὶ ὥραις 

τσῆ ἀλλῆς εἰς τ’ ἀμματόκλαδα, γὴ μέσα ’ς ταῖς δυὸ κόραις 

τῶν ἀμματιῶ, γὴ ’ς τὰ γλυκιὰ χείλη τὰ κοραλένια, 

γὴ ’ς τὰ σγουρὰ τῆς κεφαλῆς τὰ παραχρυσωμένα, 

γὴ εἰς τὸ λαιμό, γὴ εἰς τὰ βυζά, γὴ εἰς τὴ χιονάτη χέρα, 

30 καὶ χίλια στήθη ἀποδεκεῖ πληγώνω πᾶσα μέρα.  

Φτεροῦγαις ἔχω καὶ πετῶ, κ’ εἰς πᾶσα τόπο πηαίνω, 

κι’ ὥραις ’ς τὰ ὕψη πέτομαι, κι’ ὥρας ’ς τὰ βάθη ἐμπαίνω. 

Ἄρχοντες, πλούσους, βασιλειούς, σκλάβους, πτωχοὺς καὶ δούλους 

χωρὶς ἐντήρησι καμνιὰ σύρνω [δο]ξόβω τση οὕλους. 

35 Γιὰ ταύτως ὀκ τοὺς οὐρανοὺς σήμερο καταιβαίνω, 

μὲ βιὰ πολλὴ ’ς τὴ χώρα σας τούτη τὴν ἄξα ἐμπαίνω, 

γιὰ νὰ δοξέψω σήμερο μιὰ νειά, ποῦ ’χε ἀγαπήσει 

τοῦτος ἁπὤρχεται ἐδῶ ποῦ θέλετε γροικήσει. 
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