Θρῆνος Ἑλένης διὰ τὸν Πάρι
Ἐκ τὴν Ἑλένην τί νὰ εἰπῶ τὴν θλῖψιν ὁποὺ κάμνει!
Τὸν θάνατον παρακαλεῖ γοργὸν νὰ τὴν ἐπάρῃ˙
«Αὐθέντη» λέγει «εὐγενικέ, δι’ ἐσένα νὰ ἀποθάνω˙
10445

ὅταν οὕτως σὲ ἔχασα, διατί πλέον νὰ ζήσω;
Πλέον ἐσὲν ἠγάπησα παρὰ τὸν ἐμαυτόν μου˙
ἐξόπισθέν σου οὐκ ἠμπορῶ νὰ μείνω, ἤξευρέ το.
Τὸν θάνατον παρακαλῶ γοργὸν νὰ μὲ εἶχε σφάξει˙
λαχαίνει ἡ γῆ ἐξάπαντος νὰ μηδὲν μὲ βασταίνῃ.
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Ἀπὸ γυναῖκαν πώποτε τόσον κακὸν οὐκ ἦλθεν,
ὡς ἦλθεν ἄρτι ἀπὸ ἐμέν, οὐδέποτε νὰ ἔλθῃ!
Τέτοια ζημία οὐκ ἐγίνετον, ὡς ἐγίνη ἐξ ἐμένα!
Βασιλεῖς τόσα πλούσιοι, εὐγενικοὶ ἀμιράδες,
δουκάδες τόσα εὐγενικοί, κόντοι καὶ μεγιστᾶνοι
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καὶ λαὸς πάλιν ἕτερος ἑκατὸν μυριάδες
ὁποὺ δι’ ἐμὲν ἐχάθησαν, καὶ πῶς νὰ ζῶ εἰς τὸν κόσμον;
Δι’ ἐμὲν χῆραι ἐγίνησαν αἱ ἀρχόντισσες τοῦ κόσμου.
Ἐμὲν νὰ καταράσωνται ἕως τὰ τέληκόσμου
διὰ τὸ κακὸν τὸ φοβερὸν ὁποὺ δι’ ἐμὲν ἐγίνη.
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Θλίψη μεγάλη ἐγίνετον, ὁπόταν ἐγεννήθην.
Ποτὲ μὴ εἶχα γεννηθῆ, μὴ εἶχα φανῆ εἰς τὸν κόσμον!
Δίκαιον νὰ ἔκαμε Πρίαμος νὰ βάλῃ νὰ μὲ σφάξουν,
ὅτι δι’ ἐμένα χάνεται αὐτὸς καὶ ἡ γενεά του
καὶ τὰ καλά του τὰ παιδία, οἱ λαμπροὶ καβαλλάριοι.
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Κυρὰ Κουβά, βασίλισσα, τί κάμνεις ἐξ ἐμένα;
Ποτὲ γυναίκα οὐκ ἔκαμε καλλιώτερα παιδία,
ὡσὰν ἐσὺ τὰ ἔποικες, κυρά μου, δέσποινά μου.
Ἐγὼ τὰ ἐπῆρα, ἐχάθησαν, διατί οὐ μὲ θανατώνεις;
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Τὴν ἐκδίκησιν ἔπαρε γοργὸν ἐκ τὸ κορμίν μου˙
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πλέον οὐ θέλω, ἠξεύρετε, νὰ ζήσω εἰς τὸν κόσμον.
Τὴν καρδίαν μου σχίσετε, ἐβγάλετέ την ἔξω,
ἐμὲν δὲ πάλιν ῥίψετε τῶν κυνῶν καὶ κοράκων,
ἀρχόντισσες εὐγενικές, κοράσια φουμισμένα,
ὁποὺ δι’ ἐμένα χάνεσθε εἰς τὴν καλήν σας χώραν.
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Αὐθέντη Πάρι», λέγει τον, «μηδὲν ἐβγῇ ἡ ψυχή σου˙
ἂς ἀναμένῃ τὴν ἐμὴν νὰ ὑπάγουσιν οἱ δύο.
Ἠξεύρεις, καλὰ ἠγάπουν σε, ἐξ ὅλης τῆς καρδίας,
δι’ αὖτον μὲ ἀνάμεινε νὰ ὑπάγωμεν ἀντάμα.
Ὦ Θάνατε, ἔλα γοργόν, διατί ἀργεῖς τοσοῦτον!
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Σπούδαξε δὲ διὰ γοργόν, ἔπαρ’ με νὰ ὑπαγαίνω
νὰ ἰδῶ εἰς τὸν ᾍδην νὰ χαρῶ τὸν πάγγλυκόν μου αὐθέντην,
πῶς ἔναι, πῶς ἐγείρεται καὶ πῶς ἐκεῖ καθεύδει,
καὶ μετ’ αὐτὸν καὶ νὰ χαρῶ, νὰ στέκω μετ’ ἐκεῖνον.
Θαυμάζω, Θάνατε, εἰς ἐσέν, ὅταν οὐδὲν μὲ ἐπαίρνῃς.
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Χάριταν πλέον οὐδὲν ζητῶ νὰ ζήσω εἰς τὸν κόσμον˙
τὴν χάριτάν σου οὐ θέλω την, ἀλλ’ οὐδὲ τὴν ζωήν μου.
Ἔπαρ’ με τὸ γοργότερον, οὐ θέλω πλέον νὰ ζήσω».
Ταῦτα λέγων ἐπάνω του χίλιες φορὲς καὶ πλέον
ἐξαπόθνησκεν, ἔπιπτεν, ἐπαῖρνε τον, καὶ πάλιν

10490

ἐστρέφετον, ἐκεῖ ἔπιπτε, θαύμασμα μέγα κάμνει.
Τὴν νύκταν ὅλην, λέγω σας, ἄλλον οὐδὲν ἐσκόπει
ἡ Ἑλένη ἡ πανεξαίρετη, μόνον νὰ ἀποθάνῃ.
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