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1 Κόρη καὶ νιὸς δικάζεται ἀπό ’να παραθύρι 

μιὰ νύκτα, ὅσα πὤδωσεν αὐγῆς τὸ σημαντήρι. 

Ὁ νιώτερος ζητᾷ φιλὶ κ’ ἡ κόρη δακτυλίδι· 

ὁ νιὸς τὸ δακτυλίδιν του τῆς κόρης δὲν τὸ δίδει, 

5 μὰ μὲ κρυφὰ κομπώματα δώσει το θέλει λέγει· 

καὶ πῶς καὶ τί καὶ ποταπῶς, μὲ τί τρόπον τὸ λέγει: 

«Ὅνταν ὁ σκύλος καὶ ὁ λαγὸς κάμουν ἀδελφοσύνη, 

κ’ ἡ κάτα μὲ τὸ ποντικὸν κάμνουν συντεκνοσύνη, 

ὅντεν ὁ κόρακας γενῇ ἄσπρος σὰν περιστέρι, 

10 ὅντας ἰδῇς ἀσπούργιτα νὰ διώχνῃ τὸ ξυφτέρι, 

ὅντεν ἡ θάλασσα σπαρθῇ σιτάρι καὶ κριθάρι, 

ὅντεν ἰδῇς εἰς τὸ βουνὶ νὰ περπατῇ τὸ ψάρι, 

ὅντεν ἰδῇς τὸ πέλαγος ν’ ἀρχίσῃ ν’ ἀποφρίσσῃ, 

τότες ἐμὲν καὶ σέν, κυρά, θέλουσιν εὐλογήσει». 

15 Ἡ κόρη ὡς ἦτον φρόνιμη, μὲ γνῶσιν ἐγροικήθη, 

καὶ πρὸς αὐτὸν τὸν νιώτερον ἤτις ἐπιλογήθη: 

«Ὅντεν ὁ μέγας οὐρανὸς πέσῃ κάτω ’ς τὸ χῶμα, 

καὶ ἡ ἀλήθεια, νιώτερε, φανερωθῇ γιὰ ψῶμα, 

ὅντεν ἰδῇς τὴν θάλασσαν καὶ ἀρχίσῃ νὰ γλυκάνῃ,  

20 ὅντε βρεθῇ γιὰ τοὺς νεκροὺς ἀνάστασης βοτάνι, 

ὅντεν ὁ γάϊδαρος γενῇ ἄγγελος νὰ πετάξῃ, 

ὅντεν ὁ ἥλιος τ’ οὐρανοῦ τὴ στράτα του ν’ ἀλλάξῃ, 

ὅντεν ἰδῇς τζ’ ἀσπάλαθους καὶ νὰ γενοῦν μυρσίνη, 

ὅντεν γενοῦν οἱ μέλισσες τοῦ λαγκαδίου σκῖνοι 

25 ὅντε τὸ φέγγος τ’ οὐρανοῦ πέσῃ ’ς τὴ γῆ νὰ σβήσῃ, 

τότες ἐσέν, ἀφέντη μου, θέλω γλυκοφιλήσει». 
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Καὶ μέσα ’ς τ’ ὄχι κ’ εἰς τὸ ναί, μέρωμα κ’ εἰς ἀγριάδα,

ἔσωνε καὶ κατάντανε τῆς μέρας ἡ ἀσπράδα, 

κ’ ἐκίνα ὁ κὺρ ἥλιος τοῦ δρόμου νὰ φουσκώνῃ, 

30 τῆς νύκτας τὲς κουρφόβλεψες νὰ τὲς ξεφανερώνῃ. 

Τότες ὁ νιὸς ἐμίσσεψε ἀπὸ τὴν κορασίδα, 

καὶ σὲ καμμιὰ συνήβασιν δὲν ἤλθασιν, ὡς εἶδα. 
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