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Καὶ ἰδὲς τὴν Εὔαν τί ἔκαμε, ὀκ τὴν ἐντολήν ἐβγῆκε
καὶ ὡς διὰ τὴν παρακοὴν χίλια καλὰ ἀφῆκε.
Καὶ τὸν πρωτόπλαστον Ἀδὰμ ’κ τὴν ἐντολὴν ἐβγάνει
καὶ τὴν Παράδεισον εἰς μιὸ αὐτείνη τὴν ἐχάνει.
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Μ’ αὐτείν’ ἦτον ἡ ἀφορμὴ τῆς πίκρας πᾶσα πρᾶγμα
καὶ κοίταξέ το αὐτὸ καλὰ καὶ νὰ τὸ βρῇς ’στὸ γράμμα.
Ἡ Μέδαια διὰ τὸν Γιασὸν τὸ τί πρᾶγμα ἐποῖκε,
τ’ ἀδέλφι της ἐσκότωσε, τὴν μάνα της ἀφῆκε.
Καὶ αὐτείνη ἡ θεόργιστη ἀφήνει τὰ καλά της
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κ’ ἔλειψε ἀπὸ τὸν τόπο της καὶ ἀπὸ τὰ γονικά της,
καὶ μετ’ αὐτεῖνον τὸν Γιασὸν ἔκαμε δυὸ παιδάκια,
χαριτωμένα ἤτανε τὰ δυὸ παλληκαράκια.
Μὰ ὁ Γιασὸς τὴν ἄφηκε, σ’ αὐτείνην δὲν γυρίζει,
μ’ αὐτείνην ἐσιχάθηκε, πολλὰ τὴν ὀνειδίζει.
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Καὶ ἡ Μέδαια ἀπὸ τὴν πικριὰ τὰ δυὸ παιδιὰ σκοτώνει
καὶ διὰ νὰ μὴν τὰ ἰδῇ κανείς παράμερα τὰ χώνει.
Καὶ τότες πιάνει ἀνάπτει στιὰ καὶ τὰ παιδιά της βάνει
καὶ πόλβερη τὰ ἔκαμε καὶ τότες τὰ ἐβγάνει.
Καὶ ὡσὰν γιατρὸς ἐγίνηκε κι ἀποδεκεῖθες βγαίνει,
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τὴν στράτα αὐτείνη περπατεῖ κ’ εἰς τὸν Γιασὸν πηγαίνει.
Ηὗρε αὐτεῖνον τὸν Γιασὸν κι ἔναι ἀρρωστημένος,
στὴν κλίνη ἀπάνω ἔστεκε ὡσὰν ἀποθαμένος.
Ἔδειξε αὐτείνη ὡσὰν γιατρός, ὡς διὰ νὰ τὸν γιατρέψῃ
καὶ κάμνει γνέψι πῶς ὑπᾷ βοτάνι νὰ γυρέψῃ.
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Καὶ πιάνει ὀκ τὸ σακοῦλι της, ’κ τὴν πόλβερην ἐβγάνει
καὶ δίδει του διὰ νὰ τὸ φά’, λέγει του θέλει γιάνει.
Αὐτὸς εἰς μιὸ τὸ ἔφαγε διὰ νἄχῃ τὴν ὑγειά του
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καὶ δὲν γνωρίζει ὁ ἄτυχος ὅτ’ εἶναι τὰ παιδιά του.
Κι ἀφότις τὸν ἐτάγισε, παράμερα γυρίζει
610

καὶ λέει διὰ τὴν ἀσθένεια του, καλὰ τὴν ἐγνωρίζει.
Καὶ τότε λέγει ἀργὰ ’δεπὰ θέλω διὰ ν’ ἀπομείνω,
διὰ νὰ τοῦ δώσω ἄλλο νὰ φά’ βοτάνι τὄχω φίνο.
Κι αὐτοῦνοι τὴν παρακαλοῦν μὲ τὴν καλὴ καρδία
καὶ δίδουν της μιὰν κάμαρα νἄχῃ πᾶσα ἀδεία.
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Καὶ αὐτείνη τὸ μεσάνυχτο ἄκου τὸ τί ἐποῖκε,
στὴν κάμαρά της ’νάφτει ’στιὰ κι ἀποδεκεῖθες βγῆκε.
Καὶ καίγει τότες τὸν Γιασὸν καὶ ὅλα τὰ μεγαλειά του
καὶ κεῖνον καὶ τὴν μάνα του καὶ ὅλην τὴν φαμελιά του.
Καὶ τότ’ αὐτείνη ἔφυγε σὰν νἆτον ἀναράδα
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καὶ ὀκ τὴν πολλή της τὴν πικριὰ χάνει τὴν εὐμορφάδα.
Καὶ ἰδὲς ἐκεῖνο πὄκαμε ἡ Ἑλένη τοῦ Μενελάου,
πόσον κακὸν ἐγίνηκε, ὅσο νὰ τὴν ἐπάρου(ν).
Καὶ ἡ Τρωάδα ἐχάλασε δι’ αὐτείνην τὴν αἰτία,
ποὔτουν μεγάλη καὶ πολλὴ αὐτόν’ ἡ αὐθεντία.
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Ὁ Πάρις εἰς τὴν Κυθηριὰ ἐδιάβη νὰ τὴν πάρῃ,
διατ’ ἤτουν νέος εὔμορφος κ’ ἤτονε παλληκάρι.
Μὰ οἱ Ἕλληνες τὴν ἐντροπὴν ποσῶς δὲν τὴν ἐθέλα(ν)
καὶ τῶν Τρωγιάδων ἡ ἀντρειὰ αὐτείνους δὲν ἐφέλα.
Κ’ ἰδὲς ἀκόμη γνώρισε αὐτείνη τὴν Ἀντριάνα<ν>
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πόσοι ’στὴ βρύσι ἐπήγασι ἀντάμα κι ἀποθάναν.
Σὰν ὁ Θεσέος ἔσωσε καὶ βάστα τὸ κοντάρι
καὶ βρίσκει τὸ φατζόλι της, σκοτώνει τὸ λιοντάρι.
Ἰδὲς ἀκόμη τί (ἔ)καμε ἡ Βερσαβὲ ἡ Ἑβραία
ἀπὸ τὴν τόσην εὐμορφιά, ἤτουν πολλὰ ὡραία,
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καὶ ὁ Δαυῒδ ἠθέλησε αὐτείνην ν’ ἀγαπήσῃ
καὶ τὄχε αὐτούνου ἡ ὄρεξι μὲ δαύτην νὰ ποιήσῃ.
Μ’ αὐτείνη ἤτουν ἡ ἀφορμὴ τὸν ἄνδρα τ’ς νὰ σκοτώσουν
καὶ κάμνει γράφουν του χαρτὶ αὐτούνου νὰ τὸ δώσουν.
Καὶ ἰδὲς ἀκόμα τὸ Σαμψὼν πῶς τὸν δημηγερτέψαν
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καὶ πῶς ὀκ τὴν κεφάλην του τὰ μάλλια ἐκουρέψαν.
Διατὶ σ’ αὐτεῖνα τὰ μαλλιὰ εἶχε μεγάλην χάριν,
τὴν ἔβλεψιν καὶ παίδευσιν κ’ ἤτονε παλληκάρι<ν>.
Καὶ εἰς αὐτὴν τὴν ἀφορμὴν ἐχάσε τὴν ζωή του,
ὁποῦ μεγάλην δύναμιν ἐβάστα τὸ κορμί του.
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Καὶ τὴν κολώνα ἔσυρε καὶ πιάνει καὶ χαλᾷ τη
καὶ τότες ἐπλακώθησαν μέσα εἰς τὸ παλάτι.
Καὶ ἰδὲς ἐκεῖνο τὄκαμε τοῦ Ἡρώδη ἡ θυγατέρα,
τ’ Ἁγιοῦ Γιαννιοῦ τὴν κεφαλὴν νὰ κόψουν μὲ μαχαίρα.
Καὶ ἡ μάνα τ’ς ἤτονε ἀφορμὴ νὰ φέρουν ’ς τὴ λεκάνη,
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νὰ κόψουνε τὴν κεφαλὴν τοῦ μέγα Ἰωάννη.
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