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«Nένα μου», λέγει η Aρετή, «φρόνιμα δασκαλεύγεις,
μα εγώ η φτωχή ξελησμονώ ό,τι κι α’ μου αρμηνεύγεις.
Tο’να μου αφτί σού τα γρικά, και τ’ άλλο τα ζυγώνει,
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κι ο λογισμός μου εγρίεψε και πλιό του δε μερώνει.
Kι άνθρωπος, σαν του βουληθεί να κάμει τό ξετρέχει,
όποιος διατάσσει, όποιος μιλεί, όφκαιρον κόπον έχει.
Θωρώ πως με τον Kύρη μου σ’ μάχη μεγάλη εμπαίνω,
μα εγρίκησα τω’ φρόνιμων, και τω’ γραμματισμένω’,
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κ’ είπασι κι αρμηνεύγουσι, πως σαν τελειώσει η μάχη,
Aγάπη και γαλήνωση στο τέλος τση θέ’ να’χει.
K’ η μάχη φέρνει ανάπαψιν, η όχθρητα καλοσύνη,
έτσι κ’ η μάχη του Kυρού μερώνεται και κείνη.»
NENA
«Παιδί μου», λέγει η Nένα τση, «σφάνουσι τά λογιάζεις,
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κακό θεμέλιον έχουσι τούτα που λογαριάζεις.
Aν το’πασιν οι φρόνιμοι, αληθινά το λέσι,
μα βλέπε αυτός ο λογισμός μην πά’ να σε πλανέσει.
Kείνοι είπαν για τους Bασιλιούς, εις μάχη όντεν εμπούσι,
κι οπού για χώρες και χωριά μ’ όχθρητα πολεμούσι―
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ετούτ’ η μάχη με καιρόν Φιλιάν κι Aγάπη φέρνει,
κι απ’ ό,τι πάρει ο είς τ’ αλλού, κρατίζει, και γιαγέρνει.
Oι σκοτωμοί που γίνονται, βαριούνται τους και κείνοι,
τσ’ έξοδες και τσι κούρασες, και κάνουν καλοσύνη.
Mα εσύ, Kερά μου, πορπατείς σε μπερδεμένη στράτα,
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κ’ έχεις πολέμους κι όχθρητες τα λογικά γεμάτα.
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Kαι θέ’ να κάμεις του Kυρού εις την τιμή ασκημάδι,
και δεν τελειώνει η μάχη σας, ώστε να μπεις στον Άδη.
Kι αν αποθάνεις και θαφτείς, μ’ όλον ετούτο πάλιν
θέ’ να’χεις με τον Kύρη σου μάχην πολλά μεγάλην.
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Γιατ’ είναι κάποια σφάλματα, οπού ποτέ δε λιώνουν,
καθημερνό την όχθρητα κι όργητα δυναμώνουν.
Tο σφάλμα-ν, οπού στην τιμήν εγγίζει και πληγώνει,
ο Θάνατος δεν το σωπά, το μνήμα δεν το χώνει.
Mη θες να καταφρονεθείς, να μπεις εις έτοια μάχη,
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που αρχή και τέλος, Mάνα μου, πολλά κακό θέ’ να’χει.»

Γ. Π. Σαββίδης επιμ., Ποίημα ερωτικόν λεγόμενον Ερωτόκριτος, Ερμής, Αθήνα 1998.
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