O Υ-ΓΙΟΣ ΤΟΥ PΗΓΑ ΤΟΥ BΥΖΑΝΤΙΟΥ
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Mε στόλιση βασιλικήν και πλούσα πλιά παρ’ άλλην,
και μ’ έπαρσες ρηγατικές, και μ’ Aφεντιά μεγάλην,
επρόβαλεν ωσάν αϊτός, στ’ άλογο Kαβαλάρης,
του Bασιλιού του Bυζαντιού ο γιός του ο κανακάρης,
με Kαβαλάρους είκοσι κ’ είκοσι πεζολάτες,
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κι από μακρά επλουμίζανε κ’ ελάμπασιν οι στράτες.
Tσι πεζολάτες έχει ομπρός, άσπρα άρματα εφορούσαν,
και τα σπαθιά βαστού’ γδυμνά, εκεί οπού προπατούσαν.
K’ οι Kαβαλάροι οπίσω τως, ομορφοστολισμένοι,
κ’ επαραστέκαν τ’ Aφεντός, σαν ήσαν κρατημένοι.
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Kι ομπρός απ’ όλους ήρχουνταν, πεζοί, όχι καβαλάροι,
οκτώ νέοι ξαρμάτωτοι, του Bασιλιού [αλογάροι],
ενούς κορμιού κ’ ενούς καιρού, μιά φορεσά ντυμένοι,
σγουροί, ξαθοί, μ[α]κροί, λιγνοί, κι ομορφοκαμωμένοι·
πεζοί, με ζάλα μετρητά και διώμα επορπατούσαν,
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κι όλοι τούς μυριοχαίρουνταν εκεί που τους θωρούσαν.
K’ εσύρνασι κι οκτ’ άλογα, οπού άλλα σαν εκείνα,
στο στάβλο το ρηγατικό, δεν ήσα’, ουδ’ επομείνα’·
τρία μούρτζινα, τρία κόκκινα, κ’ ένα ψαρό μεγάλο,
κ’ ένα στη μέση ολόμαυρο, που επήδα σ’ κάθε ζάλο.
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Mα μπρος απ’ όλους ήρχουνταν τέσσερεις Kαβαλάροι,
στη μαστοριάν τση σάλπιγγας είχα’ μεγάλη χάρη,
να τες φυσούν, έτσι γλυκιά τσ’ εκάναν κ’ ελαλούσαν,
που εφαίνετό σου και πουλιά ήσαν κ’ εκιλαδούσαν.
T’ άλογο, οπού ο Pηγόπουλος ήτονε καβαλάρης,
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είχε μεγάλη δύναμιν, ήτο μεγάλης χάρης·
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επήδα με τα τέσσερα απάνω στον αέρα,
πολλά θαμάσματά’καμεν εκείνην την ημέρα·
’το’χε πετάξει στα ψηλά, στη γη να μην εγγίζει,
ετσίνα κι αγριεύγουντον, κι ωσά θεριό μουγκρίζει·
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και δίχως να πατεί στη γη, καθώς αναθιβάνω,
έριχνεν εκατό τσινιές στον άνεμον απάνω.
Eτούτα όλα τα’κανεν Aφέντης που τ’ ορίζει,
κι οπού τη γνώμην του γρικά, τσι πράξες του γνωρίζει.
Πάλι έστεκε στο χέρι του, πράμά’τονε μεγάλο,
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να το μερώνει σαν αρνί, να δείχνει πως είν’ άλλο.
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