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Πρὸς τὸν ἐκλαμπρότατον 

καὶ ὑψηλότατον κύριον 

Ἰωάννη τὸ Μούρμουρη ρήτορα 

ἀξιότατο 

Γεώργιος ὁ Χορτάτσης 

  

Καθὼς στολίζου μ’ ὄμορφο καὶ λαμπυρὸ χρουσάφι, 

σὰν ἀποξετελειώσουσι τσ’ εἰκόνες οἱ ζωγράφοι, 

καὶ τότε σ’ τόπο φανερὸ τσὶ πᾶσι καὶ κρεμοῦσι, 

κι ὅλοι ποὺ τσὶ θωρούσινε θαμάζου καὶ παινοῦσι, 

5 τέτοιας λογῆς πάσα καιρὸ κι’ ἐκεῖνοι ὁποὺ τελειώσου 

τοῦ νοῦ τως κόπο τίβοτας, πρὶν ὄξω τονὲ δώσου, 

μεγάλου ἀθρώπου κιανενὸς κι ἄξου τονὲ χαρίζου, 

καὶ τόσα μὲ τὴ χάρη του πλῆσα τονὲ στολίζου, 

π’ ὅλοι ἁποὺ τὸ γροικήσουσι, ποθοῦ νὰ τὸν ἀνοίξου, 

10 τσὶ στίχους του νὰ δούσινε, τὰ λέσι νὰ γροικήξου. 

Γιὰ τοῦτο, ἀπεὶς τὰ πάθη μου κ’ οἱ πόνοι μου οἱ περίσσοι 

τούτη κ’ ἐμένα ἐκάμασι τὸ νοῦ μου νὰ γεννήσει 

τὴν τραγωδιά, τὸ ποίημα τσῆ τύχης μου, ν’ ἀφήσω 

νά ’βγει ὄξω δὲν ἠθέλησα, πρίχου νὰ τὴ στολίσω 

15 μ’ ὄνομα εὐγενικότατο κι ἄξο, καθὼς τυχαίνει, 

πάσα καιρὸ ἀπὸ λόγου του νὰ στέκει βλεπημένη, 

κ’ ἡ εὐγενειὰ κ’ ἡ χάρη του νὰ προσκαλοῦ πάσ’ ἕνα 

νὰ τὴ θωρεῖ μετὰ χαρᾶς καὶ νὰ κρατεῖ δεμένα 

τὰ χείλη τῶν κακόγλωσσω, τὰ σφάνω νὰ σωποῦσι, 

20 κι οὐδέναν εἰσὲ ψέγωση λόγο ποτὲ νὰ ποῦσι. 

Κ’ ἔτσι ἀπὸ χίλια ξακουστὰ κορμιὰ χαριτωμένα 

μὲ γράμματα καὶ μ’ ἀρετὲς καὶ πλούτη στολισμένα, 
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ποὺ λάμπου ὡς τ’ ἄστρα τ’ οὐρανοῦ σὲ μιὰ μερὰ κ’ εἰς ἄλλη 

τσῆ Κρήτης, καὶ τσὶ δόξες τση τσὶ πρωτινές τση πάλι 

25 τσῆ δίδου μὲ τσὶ χάρες τως, κι ὡς τὸν καιρὸν ἐκεῖνο 

τιμᾶται, ἁπού ’χε ἀφέντη τση τὸ βασιλιὸ τὸ Μίνω, 

σ’ ἐδιάλεξα, εὐγενέστατε Μούρμουρη ὑψηλοτάτε, 

ρήτορα ἀπ’ ὅλες τσ’ ἀρετὲς καὶ τσὶ τιμὲς γεμάτε, 

μὲ τ’ ὄνομά σου τοῦτο μου τὸν κόπο νὰ στολίσω 

30 καὶ χάρη ἀποὺ τσὶ χάρες σου πλήσα νὰ τοῦ χαρίσω. 
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