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Η µέρα είναι ηλιόλουστη κι ο ουρανός καθάριος

Μια µέρα του Μάη λιόλουστη η όµορφη Αρχόντω,

κι ο ∆ιγενής µου ο γλυκός µες τα χωράφια σπέρνει.

στο κέντηµά της έφτιαχνε ένα µεγάλο ρόδο.

Άχου ο ∆ιγενούλης µου, που αγάπη του είναι η γη του,

Η κακοµοίρα µόνη της αρχίζει να µιλάει,

σπέρνει, δουλεύει, συνεχώς, απ’ το πρωί ως το βράδυ.

τον άντρα της τον ∆ιγενή βαριά τον βλαστηµάει.

Κι εγώ η καλή του η κυρά µ’ αγάπη περιµένω,

«Ανάθεµά σε, ∆ιγενή, η πόρτα δεν σφαλίζει,

τον περιµέ(ω )ι ώσπου να ΄ρθει φ+ί τού µαγειρεύω.

και τώρα είµαι µοναχή, κλεισµένη µες το σπίτι.

Μα εκεί που είµαι µόνη µου, εκεί που µαγειρεύω,

Κι εγώ φοβούµαι που ΄µαι εδώ, µη λάχει και µας κλέψουν,

ακούω ήχο δυνατό και προς την πόρτα τρέχω.

γιατί είναι όλοι µακριά και δεν µπορούν να σπεύσουν».

Ώσπου να φτάσω, σκέφτοµαι, τι έγινε κει κάτω.

Κι εκεί που µονολόγαγε η αρχοντοπούλα µόνη,

Ακούω βήµατα , φωνές, λες να’ ναι ο ∆ιγενής µου;

συνέβη κάτι τροµερό και φόβος τηνε ζώνει.

Λες να συνέβη τίποτα, κακό να τον εβρήκε;

∆ύο ληστές αδίστακτοι σα µπαίνουν µες το σπίτι,

Μήπως έχουµε πόλεµο, µήπως εχθροί είναι κι ήρθαν;

τη δένουν χειροπόδαρα, να µη µπορεί να φύγει.

Σαν φτάνω, όµως, ξαφνικά άγνωστο αντικρίζω,

Καθόταν µοναχούλα της, µες το κελί κλεισµένη,

άγνωστο πάνω σε άλογο, άσπρο σαν και το γάλα.

δάκρυα απ’ τα µάτια τρέχουνε, τον άντρα µνηµονεύει:

Εσύ είσαι, λέει ο άγνωστος, του ∆ιγενή η γυναίκα;

«Άµα τα νέα µάθαινες, σιγά και µη σε νοιάζει.

Εγώ είµαι, λέω περήφανη, όµως σε ποιον µιλάω;

Τη ρόβη µόνο θα ΄σπερνες και το χρυσό σιτάρι.

Ανέβα πάνω στο άλογο και άσε τις συστάσεις.

Στέλνεις και το ψωράλογο να ΄ρθει να µε γλιτώσει,

Τρελή δεν είµαι, άγνωστε, ξένο ν’ ακολουθήσω.

ενώ εσύ καθόσουνα να δεις αν θα µε σώσει.

Ανέβα συ µε το καλό, αλλιώς θα σ’ ανεβάσω.

Μήδε γενναίος ήσουνα, µηδέ ανδρειωµένος,

Πες µου, όµως, τι µε θες, κι αν είναι, θε να ανέβω.

µόνο σιµά σε µια γωνιά στέκεσαι τροµαγµένος.

Αλλά ο ξένος θύµωσε και µ’ έβαλε στη σέλα.

Βάζω τον ουρανό κριτή και τους αγίους µαρτύρους,

Κι εγώ σαν είµαι αδύναµη είπα να κάνω πίσω.

πίσω στη µάνα µου γυρνώ, αφότου θα ξεφύγω.

Όσο γι’ αυτό που ρώτησες, άρχισε αυτός να λέει,

Τον ∆ιγενή κουράστηκα να έχω σύζυγό µου,

να σε παντρέψουν πάµε σ’ εκκλησιά µε άρχοντα ρωµαλέο.

φεύγω από το σπίτι µου, παίρνω των οµατιώ µου.

Μα τι είναι τώρα αυτά που λες; Εγώ είµαι παντρεµένη.
Κι αν έρθει ο ∆ιγενής ο άντρας µου, άντρας ανίκητος
σκληρός, σωστό θηρίο, τότε θα δει ο άρχοντάς σου.
Σκέφτοµ+ι, όµως, µετά, ο ∆ιγενής δε θα ΄ρθει.
Ωιµέ, συµφορά, και τι θα γίνει τότε;
Μακάρι πουλάκι να βρεθεί, την είδηση να πάει.
Και σαν περάσαµε βουνά και κάµπους και λιβάδια
εφτάσαµε στην εκκλησιά, να γίνουνε οι γάµοι.
Αχ ∆ιγενούλη µου καλέ, πού είσαι να µε σώσεις;
Κι αρχίζει ο παπάς τα γράµµατα κι ο διάκος τα βαγγέλια,
µα εγώ ακούω άλογο να τρέχει προς εµένα.
Πάψε παπά τα γράµµατα και διάκο τα βαγγέλια
κι ο µαύρος µου σιλιµουντρά κι ο ∆ιγενής είν’ κι ήρτε.
Γινότανε να ήµουνα και πιο ευτυχισµένη;
Ο µαύρος που κρυφοτάιζα αφ’ το ακριβό κριθάρι
και που τον κρυφοπότιζα µες σε αργυρή λεγένη.
Κι ο ∆ιγενής ο άντρας µου ο πολυαγαπηµένος,
που όλοι τον φοβήθηκαν και το’ βαλαν στα πόδια.
Κι ο µαύρος εγονάτισε και πάνω του µε πήρε.
Και πήγαµε στο σπίτι µας να φάµε τη φακή µας.
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