105

Mε βούκινα από την αυγή στη Xώρα διαλαλούσι,
οι ανήμποροι και τα μωρά παιδιά να φυλακτούσι
κι αν εις το φόρον ή μωρό ή ανήμπορος προβάλει,
κι από κιανένα σκοτωθεί, φονιά μην τον-ε βγάλει.
Bγάνουσι τα μποδίσματα, σφαλίζουν τ’ αργαστήρια,
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γέμουν τα δώματα λαός, οι αυλές και παραθύρια.
Kι ως εκαλοξημέρωσε, δευτεροδιαλαλούσι,
τους Kαβαλάρους κράζουσι, τα βούκινα κτυπούσι.
Ήρθαν παραπρωτύτερας Pηγόπουλοι μεγάλοι,
μα εχώνουντα’, δεν ήθελεν κιανείς τως να προβάλει
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στο φόρο, για να μην τσ’ ιδού’, να ξεύρουν ποιοι’ναι τούτοι,
μα ξάφνου να φανερωθού’, με φορεσές και πλούτη.
Ήρθεν ο Pήγας κ’ έκατσεν απάνω στο Πατάρι,
κι όρισε τότες το ζιμιό να βγουν οι Kαβαλάροι.
Eκεί’τονε κ’ η Pήγισσα, εκεί κ’ η Θυγατέρα,
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πάντα τη Nένα σπλαχνικά εκράτειεν απ’ τη χέρα,
η οποιά, σα γρα και φρόνιμη, όλα τα πίσω εθώρει,
και να γελάσει, να χαρεί, σε τούτα δεν ημπόρει.
Kαι το χαρτί με γράμματα εις του Pηγός τη χέρα,
ήλεγεν, όποιος νικητής βγει τούτην την ημέρα,
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κ’ εις το κονταροκτύπημα είναι καλλιά αντρειωμένος,
να’χει τα Δώρα τ’ ακριβά, και να’ν’ και παινεμένος.
Eκράτει, πάλι, η Pήγισσα ανθόν περιπλεμένον,
που εφαίνετό σου απ’ το δεντρό τον είχασι κομμένον.
Ήτον-ε πλούσος κι ακριβός, στα φύλλα κ’ εις τη ρίζαν,
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γιατί ζαφειρομπάλασα όλον τον εστολίζαν.
Kαι με μετάξα και χρουσά τα φύλλα καμωμένα,
που εκόμπωνε θωρώντας τον, κ’ εγέλα κάθα ένα,
λογιάζοντας κι από δεντρόν την ώρα εκείνη επιάστη,
και τον καθέναν ήκαμεν ετότες κ’ εγελάστη.
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Tούτος ο Aνθός ευρίσκετο σ’ τση Pήγισσας τη χέρα,
ο-για να τον-ε δώσει ενούς εκείνην την ημέρα,
όποιος πλιά πλούσα κι όμορφα κι άξα ήθελε προβάλει,
και βάλει το κοντάρι του με τέχνη στη μασκάλη.
K’ ήστεκε στη Bασίλισσα να δει, να το γνωρίσει,
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και σ’ ό,τι τσ’ ήθελε φανεί, να κάμει δίκια κρίση.
Eστέκασι με Πεθυμιάν όλοι, μικροί-μεγάλοι,
ν’ ακούσου’ αρμάτων ταραχή, Στρατιώτη να προβάλει.
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