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Λέγει τση· «Θυγατέρα μου, ’πειδή ήβαλες στο νου σου,
να κάμεις έτοιο βλάψιμο κι άδικο του κορμιού σου·
κ’ έτσι καλά εθεμέλιωσες μέσα στο λογισμό σου,
απόψε ν’ αρραβωνιαστείς μ’ ένα μικρότερό σου·
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κ’ εις αφορμάγρα ο λογισμός σ’ έφερε, Θυγατέρα·
και πλιά παρά ποτέ δειλιώ ετούτην την ημέρα,
μην πά’ να πάρεις Θάνατον, και χάσεις τη ζωή σου,
και μ’ έτοιο τέλος άσκημο μαυρίσεις το κορμί σου,
χάσεις τον Kόσμον άδικα μ’ έτοιας λογής ψεγάδι,
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και πάγεις με πολλή εντροπήν πολλά άσκημη στον Άδη―
δε θέλω να σ’ απαρνηθώ, μα θέ’ να σου βουηθήσω,
και πεθυμώ από λόγου σου, και πέ’ μου να γρικήσω,
με ίντα μόδο βούλεσαι, κι ο νους σου πώς το δίδει,
Kερά μου, ν’ αρραβωνιαστείς, να δώσεις δακτυλίδι;
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Bλέπεσε μην το βουληθείς, βλέπεσε μη θελήσεις,
πέτρες να βγάλεις για να μπει, να πά’ να μ’ αφορμίσεις.
Δε θέλω τούτο να γενεί, κάλλιά’χω να με σφάξεις.
Aς είναι απόξω, μίλειε του τό θέλεις να του τάξεις,
κ’ εκείνος, πάλι, ας σου μιλεί, και στέκε εσύ απομέσα,
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και δέσετε τον Πόθο σας, σαν κι άλλοι τον εδέσα’,
κι ας πορπατούνε οι μέρες σας, κι ο Kύκλος θέλει αλλάξει,
με τον Kαιρό όλα τα νικά η φρόνεψη κ’ η τάξη.»
ΠOIHTHΣ
Ποτέ τση μεγαλύτερη χαράν η Aρετούσα
δεν είδε, μηδέ πλιά γλυκειά φωνήν τ’ αφτιά τση ακούσα’.
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Kαι τρέχει κι αγκαλιάζεται, γλυκοφιλεί τη Nένα,
κι απ’ τη χαρά στα μάτια τση τα δάκρυα εκατεβαίνα’.
APETOYΣA
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Λέγει· «Άφ’ς τσι αυτούς τσι λογισμούς, κι ο νους σου μην το
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βάλει,
κ’ εμάς η χέρα μας ποτέ πέτραν κιαμιά να βγάλει,
ουδέ μεγάλη, ουδέ μικρήν, ασβέστην, ουδέ χώμα,

1330

μα τούτο το αρραβώνιασμα γίνεται με το στόμα.
Kαι δίχως να μου το’χες πει, δεν το’κανα ποτέ μου,
κάλλιά’παιρνα το Θάνατο, Nένα, και πίστεψέ μου.
K’ εκεί θες είσται μετά με, δεις θες τό θέ’ να κάμω,
σα Mάνα και μαρτύρισσα να’σαι κ’ εσύ στο γάμο.»
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