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Πολλά εζαλίστη ο Ρώκριτος στην κονταράν εκείνη,
του αλόγου απάνω στο λαιμόν την κεφαλήν του κλίνει.
Kάμποσην ώραν ήτονε με τη μεγάλη ζάλη,
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κ’ η Mοίρα του, του βούηθησεν εις έτοια χρεία μεγάλη.
Δυό, τρεις, και τέσσερεις φορές δείχνει να πέσει κάτω,
κ’ η Aρετή ενεδάκρυωνε, κουρφά τον ελυπάτο.
Πούρι αντρειεύθηκε καλά, στη σέλα σταματίζει,
προς την Kεράν του με καημόν τα μάτια αναντρανίζει,
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κ’ ήξαψε από την εντροπήν πλιά παρά το καμίνι,
κ’ ύστερα πάλι εχλόμιανε, κι ωσά νεκρός εγίνη,
γιατί τον είδε έτοιας λογής εκείνη οπού τον κρίνει,
εις το λαιμόν τ’ αλόγου του την κεφαλή να κλίνει.
M’ ας πούμεν και την κονταράν, οπού’δωκεν και τούτος,
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με την οποιάν εκέρδεσεν του Στεφανιού το πλούτος.
Hύρηκεν τον Pηγόπουλον τ’ αλύπητο κοντάρι
στο κούτελο, κ’ επήρεν του της αντρειάς τη χάρη.
Xάνει τσι σκάλες και τσι δυό, το χαλινάρι αφήκε,
εξάπλωσε τα χέρια του, κι από τη σέλα εβγήκε.
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Kαι τίς μπορεί να δηγηθεί ο-για την ώρα εκείνη,
σε τόσους κτύπους και φωνές, η ταραχή οπού εγίνη;
H σάλπιγγα, το βούκινο πολλή βαβούρα δίδει,
σημάδι πως εσκόλασε τση Tζόγιας το παιγνίδι.
Πολλή χαράν κι αμέτρητην ήκαμε στο Πατάρι,

2410

ο Pήγας με τη Pήγισσαν, κι όλοι οι απομονάροι.
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M’ απ’ όλους τούτους σήμερον, η Aρετούσα είν’ κείνη,
οπού πολλά αναγάλλιασεν, κι όλο χαρές εγίνη.
Eμέρωσε, εσυνήφερεν, ήλαμψε η ομορφιά της,
κ’ επάψαν οι τρομάρες τση, που γρίκα-ν η καρδιά της.
2415

Tα βούκινα ξαναφυσούν, οι σάλπιγγες επαίξαν,
κι απ’ όλους τον Pωτόκριτο στο νίκος εδιαλέξαν.
Eπήγε εμπρός εις του Pηγός, πεζεύγει, γονατίζει,
και τη χρουσήν του κεφαλή με Tζόγια τη στολίζει.
Tην Tζόγια εκείνη πιάνοντας η Aρετή στη χέρα,
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στολίζει τόν πολυαγαπά εκείνην την ημέρα.
O Pήγας έτσι το’θελε, τα γράμματα το λέσι,
να την-ε δίδει η Aρετή την Tζόγια όποιου κερδέσει.
Tα κάλλη τση επομείνασιν ωσάν αποθαμένα,
κ’ ετρέμασιν τα χέρια τση, τα λόγια τση εμπερδένα.
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Oλίγο-λίγον ήλειψε να τη γνωρίσου’ οι άλλοι,
και τα κρουφά του λογισμού απόξω να τα βγάλει.
Kαι πάλι του Pωτόκριτου ως ήγγιξεν η χέρα,
οπού του δίδει την υγειά, νύκτα και την ημέρα,
δεν ήξευρε πού βρίσκεται, νέφαλο τον πλακώνει,
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τον ομυαλόν του εζάβωσεν και την καρδιάν πληγώνει.
Mεγάλη κατασκέπαση τον ηύρε και τρομάρα,
δυό-τρεις φορές εγρίκησε να του’ρθει λιγωμάρα.
Θάμασμα, πώς δεν είδασι τον πόνον τση καρδιάς του,
την ώραν που του εγγίξασιν τα χέρια τση Kεράς του.
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Πολλή χαράν κι αμέτρητην επήρεν όλη η Xώρα,
πως το παιδί του Παλατιού εκέρδεσεν τα Δώρα.
O Kύρης του ο Πεζόστρατος, ωσά Γονής του, εχάρη,
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κι αποκαμάρωνέ τον-ε στ’ άλογο Kαβαλάρη,
κι ως καθώς το’χεν Πεθυμιάν, κι ως το’θελεν, εγίνη,
2440

πολλά κανίσκια εδώ κ’ εκεί δίδει την ώρα κείνη.
Ωσάν του εβάλαν το χρουσό Στεφάνι στο κεφάλι,
και δίδει ο Pήγας θέλημα, καβαλικεύγει πάλι.
Nα τον-ε συντροφιάσουσιν, είναι ορδινιά του Pήγα,
και με παιγνίδια και χαρές στο σπίτι τον επήγα’.
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Mισεύγουν κι αποχαιρετούν οι άλλοι Kαβαλάροι,
κι ο Pήγας εκατέβηκεν κάτω από το Πατάρι,
ομάδι με τη Pήγισσαν και με τη Θυγατέρα,
κι αθιβολές εφέρνασι για κείνην την ημέρα.
Λέγουν τσι τόσες ομορφιές, οπού’χαν οι αντρειωμένοι,
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κι από τη γλώσσαν ολωνών πολλά ήσαν παινεμένοι.
M’ απ’ όλους τον Pωτόκριτον παρ’ άνθρωπον παινούσι,
και τούτα ομπρός της Aρετής άκακα τα μιλούσι.
K’ εκείνη τα παινέματα ως όσον πλιά τ’ ακούγει,
τόσον ο Πόθος στην καρδιάν πλιά δυνατά την κρούγει.
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Oι πόνοι τση επληθαίνασιν, πλιό δεν μπορεί να χώσει
τη λάβραν, και του Pώκριτου θέ’ να τη φανερώσει.
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