Βλέπω τῆς κόρης τὸ κελίν, προσέχω τὸ κουβούκλιν
καὶ μέσα εἰς τὸν ἡλιακὸν θωρῶ τὰς ὡραιωμένας
διὰ τὸ βεργὶν νὰ μάχουνται ποία νὰ τὸ κρατήση,
1110

ἡ μία τὸ ἐκράτειεν καὶ ἡ ἄλλη νὰ τὸ δράχνη
καὶ εἶχαν ὅλες ταραχὴν τὸ ποία νὰ τὸ ἐπάρη.
Γίνεται κάποτε σιγή, στένουνταιν οἱ φουδοῦλες,
κρατεῖ ἡ μία τὸ βεργὶν καὶ οἱ ἄλλες ἤβλεπάν το·

f. 45v

καὶ ἀφοῦ | τὰ ἐνεγνώσασιν, ὅλες ἐντάμα τρέχουν

1115

καὶ εἰς τὸ κουβούκλι ἐσέβησαν ἀπέσω τῆς ὡραίας
διὰ νὰ ἰδοῦσιν τὸ βεργὶν τί ἔγραφεν ἀπέξω.
Καὶ ὡς εἶδεν ὅτι μάχουνται, ἀνερωτᾶ ἡ Ροδάμνη,
τὸ τί ἔναι τὸ δικάζουνται πάλιν ζητεῖ νὰ μάθη.
Καὶ τὸ βεργὶν τὸ εὑρήκασιν γραμμένον, δείχνουσίν το·
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ἁρπάζει, ἀναγινώσκει το, θωρεῖ, ἀναψηλαφᾶ το
καὶ ἀφότου εἶδεν κ’ ἔμαθεν τί γράφει εἰς τὴν σαγίτα,
ἐρώτησεν διὰ τὸ βεργὶν τίνος καὶ πόθεν ἔναι·
καὶ εἶπαν την ὡς δι’ αὐτό, πόθεν καὶ πῶς εὑρέθη.
Ὡσὰν ἐπεμειδίασεν καὶ πάλι παραγγέρνει:

f. 46r
1125

«Προσέξετε καταλεπτόν, | μάθετε τίνος ἔναι!»
Ἐπαίρνει ἡ κόρη τὸ βεργίν, καμμίαν οὐδὲν τὸ δίδει,
κρατεῖ το εἰς τὸ χέρι της, θεωρεῖ τὰ γράμματά του
καὶ συχνοεπαρέγγερνεν τίς τὸ ἔριψεν νὰ μάθη.
Καὶ μετὰ ὥραν ὀλιγὴν ἐξέβην ἡ Ροδάμνη,

1130

νὰ παίζη ἐκεῖνο τὸ βεργίν, νὰ συχνοασχολῆται,
νὰ πορπατῆ ἡ πανεύγενος τὸ τείχωμα τοῦ κάστρου,
νὰ ἔναι καὶ οἱ βαΐτσες της ὁμοῦ καὶ ὁ εὐνοῦχος.
Βλέπει, προσέχει τὸ βεργὶν καὶ ἐμὲν ἀνατρανίζει
καὶ πρὸς τὸν εὐνουχόπουλον νὰ συντυχαίνη ὁκάτι·
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1136

τὸ τίνος ἦτον τὸ βεργὶν ἐκατεγνώρισέν το.

1135

Καὶ ἐγὼ ἀπὸ τοῦ σχήματος ἐγνώρισα τὴν κόρην·

f. 46v

καὶ πρὸς | πιττάκιν ὅρμησεν ὁ νοῦς μου νὰ τὴν γράψω
καὶ ἄκουσε τί ἔγραψα, φίλε μου, εἰς τὸ πιττάκιν.
Ὁ Λίβιστρος γράφει πρὸς τὴν Ροδάμνην
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«Νομίζω ἐὰν ἐκατέμαθεν δι’ ἐμέναν ἡ ψυχή σου,
ἐὰν ἔμαθες τὸ τίς εἰμαι καὶ διὰ τίναν πάσχω,
ἂν ἦτον πούπετε ἄνθρωπος νὰ σὲ πληροφορέση
τὸ πόσου χρόνου διάστημα παρέδραμα διὰ σένα,
πόσους κιντύνους ἔπαθα καὶ ἀνάγκας ὑπεστάθην,

1145

τί πράγματα ἐσυνέβησαν ’ς ἐμὲν ὡς διὰ σέναν,
πέτρας ἐὰν εἶχες αἴσθησιν καὶ σίδηρον καρδίαν,
νομίζω νὰ εἶχες διαρραγῆν, νὰ μὲ ἐψυχοπονούσου·
νῦν δὲ τινὰν οὐδέν ἐχω διὰ νὰ σὲ τὰ συντύχη,

r

f. 47

ἔρωταν ἔχω μοναχό, | τάχα θαρρῶ εἰς ἐκεῖνον,

1150

ἐλπίζω εἰς τοὺς λόγους του καὶ εἰς τὰ μὲ ὑποσχέθην,
νὰ ἀνοίξη τὴν καρδίτσα σου καὶ τὴν ψυχή σου νὰ εὕρη,
νὰ ρίξη πόθου σταλαγμόν, νὰ πέσης εἰς ἀγάπην,
ὅτι ἐγὼ τινὰν οὐδέν ἐχω τὸ νὰ σὲ ἐγκαλέσω,
καὶ πίστευσε, ἡ καρδία μου σφάζεται διὰ σένα.

1155

Ἄρτι ἰδέ την τὴν γραφὴν καὶ γνώριζε τὸ πάσχω
γνώριζε κόρη τὸ χαρτὶν καὶ ἂς τὸ ἀναγνώση ὁ νοῦς σου·
δίχρονον ἤδη περπατῶ διὰ πόθον ἐδικό σου».
Ἔγραψα, φίλε, τὴν γραφήν, δένω την μὲ γατάνιν,
καὶ πάλιν ὥραν σωχρασμοῦ, πάλιν ἀρχὴν ἑσπέρας

1160

σύρνω σαγίταν ἔμορφα ὁμοῦ μὲ τὸ πιττάκιν
καὶ ἐδόξευσα καὶ ἔπεσεν ’ς τὸν | τόπον ὁποὺ ἐγάπουν,
ὀμπρὸς εἰς τὸν ἡλιακόν, ’ς τὴν πόρταν τοῦ κελιοῦ της.
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