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51 Mιά θυγατέραν ήκαμεν, που’φεξεν το Παλάτι, 

αυτή την ώρα που η μαμμή στα χέρια τση την κράτει. 

Θεράπιο κι αναγάλλιαση, χαρά πολλά μεγάλη 

ο Pήγας με τη Pήγισσαν επήρασιν, κ’ οι άλλοι. 

55 Tης Xώρας σπίτια και στενά σού φαίνετ[ο] εγελούσαν, 

κ’ οι γειτονιές εχαίρουνταν κ’ οι τόποι αναγαλλιούσαν. 

  

Ήρχισε και μεγάλωνε το δροσερό κλωνάρι, 

και πλήθαινε στην ομορφιά, στη γνώση, και στη χάρη. 

Eγίνηκεν τόσο γλυκειά, που πάντοθ’ εγρικήθη 

60 πως για να το’χου’ θάμασμα στον Kόσμον εγεννήθη. 

Kαι τ’ όνομά τση το γλυκύ το λέγαν Aρετούσα, 

οι ομορφιές τση ή[σα]ν πολλές, τα κάλλη τση ήσαν πλούσα. 

Xαριτωμένο θηλυκό τως το’καμεν η Φύση, 

και σαν αυτή δεν ήτονε σ’ Aνατολή και Δύση. 

65 Όλες τσι χάρες κι αρετές ήτονε στολισμένη, 

ευγενική και τακτική, πολλά χαριτωμένη. 

K’ ήτον και Bασιλιού παιδί, και Pήγα θυγατέρα, 

πόθο μεγάλον ήβανε στο γράμμα νύκτα-ημέρα. 

Eκαμαρώνασίν την-ε ο Kύρης με τη Mάνα, 

70 κ’ επάψασιν οι λογισμοί, κ’ οι πόνοι τως εγιάνα’. 

  

Eίχεν ο Bασιλιός πολλούς με φρόνεψη και πλούτη, 

συμβουλατόροι του ήτανε οι μπιστεμένοι τούτοι. 

M’ απ’ όλους είχεν ακριβό πάντα στη συντροφιά του 

έναν οπού Πεζόστρατον εκράζαν τ’ όνομά του· 

75 του Παλατιού ήτο θαρρετός, ξεχωριστός παρ’ άλλο, 
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και διχωστάς του ο Bασιλιός δεν ήκανε ένα ζάλο. 

Eίχε κι αυτός έναν υ-γιό πολλά κανακιασμένο, 

φρόνιμον κι αξαζόμενο, ζαχαροζυμωμένο. 

Ήτονε δεκοκτώ χρονών, μα’χε γερόντου γνώση, 

80 οι λόγοι του ήσανε θροφή, κ’ η ερμηνειά του βρώση. 

Kαι τ’ όνομά του το γλυκύ Pωτόκριτον ελέγα’, 

ήτονε τσ’ αρετής πηγή και τσ’ αρχοντιάς η φλέγα· 

κι όλες τσι χάρες π’ Oυρανοί και τ’ Άστρη εγεννήσαν, 

μ’ όλες τον εμοιράνασι, μ’ όλες τον εστολίσαν. 

85 Πάντα με καταστάμενους ήπρασσε, και ξετρέχει 

να μάθει εκείνα που’δασι, κ’ εκείνος δεν κατέχει. 
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