Mιὰν ἀπὸ κόπου ἐνύσταξα, νὰ κοιμηθῶ ἐθυμήθην·
ἔθεκα στὸ κλινάρι μου κ’ ὕπνον ἀποκοιμήθην.
Ἐφάνιστή μου κ’ ἔτρεχα ’ς λιβάδιν ὡραιωμένον,
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φαρὶν ἐκαβαλλίκευγα σελλοχαλινωμένον·
κ’ εἶχα στὴν ζῶσιν μου σπαθίν, στὴν χέρα μου κοντάριν,
ζωσμένος ἤμουν ἄρματα, σαγίττες καὶ δοξάριν·
κ’ ἐφάνη με ὁκ’ ἐδίωχνα μὲ θράσος ἐλαφίνα·
10

ὧρες ἐκοντοστένετον καὶ ὧρες μὲ βιὰν ἐκίνα.
Πουρνὸν τοῦ τρέχειν ἤρχισα τάχα νὰ βάλω χέρα
κ’ ἔτρεχα ὥστε κ’ ἐτσάκισεν τὸ σταύρωμαν ἡ μέρα·
κ’ εὐθὺς ἀπὸ τὰ μάτια μου ἐχάθηκεν τὸ λάφιν
καὶ πῶς καὶ πότ’ ἐχάθηκεν ἐξαπορῶ τοῦ γράφειν.
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Λοιπὸν τὸ τρέχειν ἔπαυσα ὁμοίως καὶ τὸ σπουδάζειν
καὶ τὸ ξετρέχειν τ’ ἄπιαστον καὶ τὸ φαρίν κολάζειν·
καὶ ἀγάλι-ἀγάλι ἐπήγαινα, σιγὰ-σιγὰ ἐπερπάτουν
τὸν κόσμον ἐξενίζουμου, τ’ ἄνθη καὶ τὰ καλά του.
Kαὶ πρὸς τὴν δείλην ἔσωσα στοῦ λιβαδιοῦ τὴν μέσην
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κ’ ηὗρα δεντρὸν ἐξαίρετον καὶ ὠρέχθην τοῦ πεζεύσειν·
ἐπεύζευσα εἰς τὸ δεντρὸν κ’ ἔδεσα τ’ ἄλογόν μου
καὶ τ’ ἄρματα ἐξεζώστηκα, θέτω τα στὸ πλευρόν μου.
Ὁ τόπος, ὅπου ἐπέζευσα, λέγω ἐκεῖ ὅπου ἐστάθην,
ἦτον τοῦ λιβαδιοῦ ὀφαλὸς κ’ ἦτον γεμάτος τ’ ἄνθη.
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Tὸ δέντρον ἦτον τρυφερὸν κ’ εἶχεν πυκνὰ τὰ φύλλα,
εἶχεν καὶ σύγκαρπον ἀθὸν καὶ μυρισμένα μῆλα.
Kαὶ μυριαρίφνητα πουλιὰ στὸ δέντρον φωλεμένα
κατὰ τὴν φύσιν καὶ σκοπὸν ἐλάλειν τὸ καθένα.
Kαὶ ἀπὸ τὰ κάλλη τοῦ δεντροῦ, τὴν ἡδονὴν τοῦ τόπου
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καὶ τῶν πουλιῶν τὴν μελωδιὰν καὶ ὁλημερνοῦ τοῦ κόπου,
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ὡς ἀπὸ βιᾶς ἠκούμπησα τοῦ περιανασάνω
κ’ ἐστοχαζόμην τὸ δεντρὸν εἰς τὴν κορφὴν ἀπάνω.
K’ ἐφάνη με εἶδα ἐκάθετον μελίσσιν φωλεμένον
κ’ εἶχε τὸ μέλι σύγκερον, πολὺν καὶ συνθεμένον.
35

Eὐθύς τ’ ἀνέβην ὥρμησα καὶ τὴν τροφὴν ὠρέχθην
καὶ τὸ μελίσσι μὲ θυμὸν ἀπὸ μακρᾶς μ’ ἐδέχθην.
Λοιπὸν ἀνέβην τὸ δεντρὸν μὲ βιὰν πολλὴν καὶ κόπον
καὶ ὅπου ἤβλεπα τὴν μέλισσαν, ἐκάθιζα στὸν τόπον.
Ἥπλωσα, ἐπιάσα ἐκ τὸ κερὶν κ’ ἔφαγ’ ἀπὸ τὸ μέλι
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κ’ εἶπε μου μέσα ὁ λογισμὸς «δῶσ’ τῆς ψυχῆς τὸ θέλει».
Ἔτρωγα καὶ οὐκ ἐχόρταινα, ἥρπουν καὶ πάντα ἐπείνουν
καὶ ὡς πεινασμένος εἰς τὸ φᾶν ὕστερα πάλι ἐκίνουν.
K’ ἡ μέλισσα οὐκ ἔπαυεν πάντα νὰ μὲ δοξεύη
καὶ τὸ δεντρὸν ἠρχίνησεν, ὡς εἶδα, νὰ σαλεύη,

45

νὰ συχνοτρέμη, νὰ χαλᾶ, νὰ δείχνη κάτω νά ’ρθη
κ’ ἐγώ τὸ φᾶν ἐσκόλασα καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἐπάρθην.
Kαὶ ἐστοχαζόμην τὸ δεντρόν, τοὺς κλώνους του τριγύρου
καὶ πάλιν μέσα τό ’βλεπα, τίς τό ’σειεν ἐσυντήρουν.
Kαὶ δυό, μ’ ἐφάνην, ποντικοὶ τὸ δένδρον ἐγυρίζαν,
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ἄσπρος καὶ μαῦρος, μὲ σπουδὴν τοῦ ἐγλείφασιν τὴν ρίζαν.
Eἰς τόσον τὸ κατέφεραν καὶ ἔκλινε νὰ πέση,
ὅθεν ἡ ρίζα τὴν κορφὴν ἐκέλευσε νὰ θέση.
K’ ἐγὼ τὸ δεῖν ἐτρόμαξα, νὰ κατεβῶ ἐβιάσθην,
ἀλλ’ ὡς μελίσσιν εἰς τὸ φᾶν, ἔμεινα ἐκεῖ κ’ ἐπιάσθην.
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Kαὶ τὸ δενδρόν, ὅπου ἤλπιζα νὰ στέκετ’ εἰς λιβάδιν,
ἦτον εἰς φροῦδιν ἐγκρεμνοῦ κ’ εἰς σκοτεινὸν πηγάδιν·
καὶ ὡς ἔκλινεν, μ’ ἐφαίνετο, τὸν ἐγκρεμὸν ἐζήτα
κ’ ἡ μέρα πάντ’ ὠλίγαινεν κ’ ἐσίμωνεν ἡ νύκτα.
Kαὶ ἀπείτις τὴν ἀπαντοχὴν τῆς σωτηριᾶς μου ἐχάσα,
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ὅθεν εἰς τέλος ἔμελλε νὰ καταντήσω ἐπιάσα.
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Kαὶ δράκοντα εἶδα φοβερὸν στοῦ πηγαδιοῦ τὸν πάτον
κ’ ἔχασκεν κ’ ἐκαρτέρει με πότε νὰ πέσω κάτω.
Λοιπὸν τὸ δέντρον ἔπεσε κ’ ἐγὼ μετ’ αὖτο ἐπῆγα
καὶ τὰ πουλιὰ ἐπετάξασιν κ’ οἱ μέλισσες ἐφύγα
65

καὶ ἐφάνη μ’, ἐκατήντησα στοῦ δράκοντος τὸ στόμα
κ’ ἐμπήκα εἰς μνῆμα σκοτεινόν, εἰς γῆν καὶ ἀνήλιον χῶμα.
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