ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Πρόλογος, τόνε κάνει ἡ Τύχη
Μὰ ἴντα θὲ νὰ κάθωμαι τώρα νὰ σᾶς δηγοῦμαι
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τὰ παλαιὰ καμώματα; Ἂς ἔρθωμε νὰ δοῦμε
σήμερον εἰς τὸ Κάστρο σας τοῦτο τὸ τιμημένο
τσῆ Κρήτης τόσα ἐξακουστό, στὸν κόσμο δοξασμένο
σ’ ἄρματα κι εἰσὲ γράμματα κι εἰς κάθα πράξην ἄλλη
παντοτινὰ ἀπὸ μιᾶς ἀρχῆς, καὶ τώρα μὲ μεγάλη
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δόξα ἡ φούμη του ἐπλάτυνε, καὶ ὁ κόσμος τὴ λογιάζει,
καὶ ὅλη ἡ Φραγκιὰ τσὶ δύναμες τσὶ τόσες του θαμάζει.
Ἡ Ἄσια, ἡ Τράτσια καὶ ἡ Ἄφρικα τρομάσσου
τς ἐμπόρεσές τως βλέποντας πῶς τς ἔκαμε νὰ χάσου,
καὶ ὁ Τοῦρκος τ’ ἄνομο σκυλὶ τρομάραν ἔχει τόση
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ποὺ πλιό του δὲν ἀποκοτᾶ ἀποκάτω νὰ σιμώση,
γιατὶ θυμᾶται τὰ παλιά, καὶ τρέμει καὶ φοβᾶται,
καὶ ἀκόμη τά ’παθε στὴ γῆ καὶ εἰς πέλαγος θρηνᾶται,
καὶ τόνε περιτρέχουσι στὰ ἐρχόμενα λογιάζει,
καὶ μετανιώνει ἀπὸ καρδιᾶς, κλαίγει καὶ ἀναστενάζει.
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Ἐκεῖνο τὸ ψοματινὸ καὶ τὸ μισὸ φεγγάρι,
ποὺ ’γέρθη κι ἐσηκώθηκε μ’ ἔτοια μεγάλη χάρη
ἀπ’ τὴ μερὰ τῆς Σύθιας τῆς ἄπονης, κι ἐσάσε
κι ἐπλάτυνε γιαμιὰ γιαμιὰ καὶ ὅλο τὸν κόσμο ἐπιάσε,
θέλει ἀπομείνει σκοτεινὸ γοργὸ καὶ θαμπωμένο,
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καὶ μ’ ἔκλειψη παντοτινὴ νὰ στέκη μαυρισμένο,
γιατὶ ἀποὺ τὴ Βενετιὰ καὶ ὅλη τὴ Χστιανοσύνη
νέφη θελὰ θέλου γερθῆ μὲ τόση κακοσύνη
καὶ τοῦ πελάγου καὶ τσῆ γῆς, κι ἐπῶδε νὰ γυρίσου
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τὴ λαμπιρότη τὴν πολλὴν ἁπὄχει νὰ τοῦ σβήσου,
115

καθὼς ἀπάνω εἰς τς οὐρανοὺς εὑρίσκεται γραμμένο
ἀποὺ τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ, καὶ ἴτσι ἀποφασισμένο.
Χαρὰ λοιπὸν ἀμέτρητη ὅλοι σας καρτερεῖτε,
καὶ εἰσὲ λιγούτσικο καιρὸ τὴ λευτεριὰ θωρεῖτε.
Μὰ ὁ νοῦς μου ἐπαραπέρασε κι ἐφῆκα τὰ δηγούμου·
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μὰ τώρα στὴν ἀθιβολὴ γυρίζω πάλι ἁπού ’μου.
Πόσοι ἀθρῶποι σήμερο στὴ χώρα σας ἐτούτη
βρίσκουνται εἰς ἀξιότητες κι εἰσὲ μεγάλα πλούτη,
ἁπού ’σανε πολλὰ φτωχὰ καὶ ἄτιμα γεννημένοι,
καὶ ἀπὸ αἶμα χαμηλὸ καὶ ταπεινὸ ἐβγαμένοι;
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Τοῦτοι γιὰ νά ’νιαι πρόθυμοι, νὰ μὴ βαριοῦνται κόπο,
μὰ νὰ γλακοῦσι ἐδῶ κι ἐκεῖ γλήγοροι εἰς κάθα τόπο,
ἀφέντες νὰ δουλεύγασι μεγάλους, ἁποὺ ὁρίζα,
ταχιὰ καὶ ἀργά, καὶ ἀνάπαψη κιαμιὰ δὲν ἐγνωρίζα,
θωρώντας τσι τέτοιας λοῆς κι ἐγὼ ἐιδάρισά τσι,
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καὶ στὴν κορφὴ τσῆ σβίγας μου, σὰ βλέπετε, ἔβαλά τσι·
καθὼς θαρρῶ καὶ σήμερο πὼς θέλετε γνωρίσει
σὲ τούτη μας τὴν κωμωδιά, ὁποὺ γιὰ νὰ γρικήση
καθένας ἀπὸ λόγου σας εἶστε ἐδεπὰ ἐρθωμένοι.
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