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                                 ΠΟΙΗΜΑ Α΄ 

Τοῦ Προδρόμου κυροῦ Θεοδώρου προς τὸν βασιλέα 

                               Μαυροϊωάννην 

 

Τί σοὶ προσοίσω, δέσποτα, δέσποτα στεφηφόρε, 

ἀνταμοιβὴν ὁποίαν δὲ ἢ χάριν προσενέγκω 

ἐξισωμένην πρὸς τὰς σὰς λαμπρὰς εὐεργεσίας, 

τὰς γινομένας εἰς ἐμὲ τοῦ κράτους σου παντοίας; 

5 Πρό τινος ἤδη πρὸ καιροῦ καὶ πρὸ βραχέος χρόνου 

οὐκ εἶχον οὖν ὁ δύστηνος τὸ τί προσαγαγεῖν σοι 

κατάλληλον τῷ κράτει σου καὶ τῇ χρηστότητί σου 

καὶ τῇ περιφανείᾳ σου καὶ χαριτότητί σου, 

εἰ μή τινας πολιτικοὺς ἀμέτρους πάλιν στίχους, 

10 συνεσταλμένους, παίζοντας, ἀλλ’ οὐκ ἀναισχυντῶντας, 

παίζουσι γὰρ καὶ γέροντες, ἀλλὰ σωφρονεστέρως. 

Μὴ οὖν ἀποχωρίσῃς τους μηδ’ ἀποπέμψῃς μᾶλλον, 

ὡς κοδιμέντα δέξου τους, ποσῶς ἂν οὐ μυρίζουν, 

καὶ φιλευσπλάγχνως ἄκουσον ἅπερ ὁ τάλας γράφω. 

  

15 Κὰν φαίνομαι γάρ, δέσποτα, γελῶν ὁμοῦ καὶ παίζων, 

ἀλλ’ ἔχω πόνον ἄπειρον καὶ θλῖψιν βαρυτάτην 

καὶ χαλεπὸν ἀρρώστημα καὶ πάθος, ἀλλὰ πάθος! 

Πάθος ἀκούσας τοιγαροῦν μὴ κήλην ὑπολάβῃς, 

μηδ’ ἄλλο τι χειρότερον ἐκ τῶν μυστικοτέρων, 

20 μὴ κερατᾶν τὸ φανερόν, μὴ ταντανοταρτάτην, 

μὴ νόσημα καρδιακόν, μὴ περιφλεγμονίαν, 

μὴ σκορδαψόν μηδ’ ὕδερον, μὴ παραπνευμονίαν, 

ἀλλὰ μαχίμου γυναικὸς πολλὴν εὐτραπελίαν, 
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προβλήματα προβάλλουσα καὶ πιθανολογίας 

25 καὶ τὸ δοκεῖν εὐλόγως μοι προφέρεται πλουτάρχως. 

Καὶ θέλω δεῖξαι προφανῶς τὴν ταύτης μοχθηρίαν, 

ἀλλὰ φοβοῦμαι, δέσποτα, τοὺς ἰταμωδεστέρους, 

μήπως ἐμὲ ἀκούσωσι καὶ ὑπάγουν εἰς τὸ ὀσπίτιν 

καὶ νὰ μὲ πιττακώσωσιν ἐκ τῶν ἀπροσδοκήτων· 

30 καὶ κρεῖσσον εἶχον, δέσποτα, τὸ νὰ μὲ θάψουν ζῶντα 

καὶ νὰ μὲ βάλουν εἰς τὴν γῆν καὶ νὰ μὲ περιχώσουν, 

παρὰ νὰ μάθῃ τίποτε τῶν ἄρτι γραφομένων. 

Φοβοῦμαι γὰρ τὸ στόμαν της, φοβοῦμαι τὴν ὀργήν της,  

τὰς ἀπειλάς της δέδοικα καὶ τὴν ἀποστροφήν της. 
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