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ΡΡΕΕΑΟΕ

(7. οιόπε οτε1431 «ον σοπιπηείς {ες Λι ετεα)/ρόν

απ {α27η:56, {οι ήργές αε ήα /076 απίήσιε. (1α

οναπεβες υιροίέγεμσες δέ δέβαλελ{ αι έγοε ει, φιοίφιιο

Τιέρα]ες επ /ατισΊ οι ε)ι απηρήτίιιαε, { /011 Ίέτεο

είπήε /αγ7Μο71ήσΊέσεφΊιο {οη Λοίγαιί αβεγεευοίγ αίε

τεμ [οίσι ρα» αειά ήσςεις αίε Ια Οτέεε.

κ

(οσέές {αήα7μας εί πέ ά {αΐας, ο 1250, α 1έπε

/αλ1ίί]ε ογιρίμπαίγε αε ετοοιρ/ί οι σφιΓή, αίός ηέ

ΧΙ: σιδείε, 111ε Λέφίίόγε /2Υέσ ει σαυαπιίς, 6"

72αρ15ήγαΐς εί, ρί1ις {αγα, ει σοιθαίν. (ΟΗβ/εΙ άά{άσε

αε 7 αης, {ο ροόίε /ι ο]ευέ α΄ 11 071616,Γή 5ος έτος

τεεοήάαίλες ά /ΗΙετοίοπηολι, ριιίς υπ! ά Αηιέηες όίι-

1ο {ε αγοιί. Λ]αϊς Ια /.ηέναίιινε Ι/αι!ινατιί.ρίοις φιεε

ία (Λίππε, Ή νεποπια α1ι Αα) σα {οι 5ε /αΐνε

01 αυ νέο. 391 Ιοδό, ί Ριιοίίατ! 5ο ΑΕΙ Χεσιέείζ

άε νεέ»ε: «[65 ΟΠαηίς ας πι ΡΡααγί6», φιιί ου”.

{οπε{ αέ]ά ρίιις φιιε αες Ρνοπλεσσες. /.α 7θπ1ε απιπ1έε,



17 οροιισαίί 14ε άε δές εούηρα(γίοίες στι1 α, σοι {6

οιήσ αι «γ/2οούε, Λύµς α πε /οις εβαμίέε,

΄α Όίε άε (ος }ααας, ---1101 7ηοίπς ααεί-

1αυήα φ116 5ο’ «υνε, --- 16 ρνέεεηιίε α1ιζιέ”ι ευέ”ε7ηεηιι

σα1λαέ; ει]ε ετι ιοιιίε α1ι αεάαπο. |/̓ε αε ρεπδειιν, υιέ

α”αεοείε.

1ρευεπαι επ 1897 «εονέίαίνε αίε |’ {/πιυενει!έ α”.4-

πες, 14 ήειέ αέτογγ]αΐς τε ζοπεαζνεν ά τες ειέλες

οεζσν̓αίοπς. Γλέώ «1.ΗΥΠΊΠΕ ά ΑιΠέπ48», (18809)

οι «[.65 Υ̓ΕΙΧ Ωξ ΠΊΟΠ ΑΠ16» {1890} ειεί συατεπιί

Όαί Ιααπηϊναίιον α 1ο έλιε. ή ο’είαι! α1ις5ί αβίνπεέ

074236 «οη{ει ει ριιδί!απι! «[.4 ΛΙογί αι Ρα]1-

ΚΒΓΕ» (1601). «Ηζαις άαπε [ες «Ιαπ1δΡΕ5 ει Απ8ά-

ρ65ί65» (1897), Οοείς Ραίαπίας τε «ινήασοε ει 5οίις

1ύ1εΗΌ»7ηεειασσίφιιεραγ ία εοπείσίοπ. ει /’λα»πο711Ε,

-3) «α1! αύΐεν, αυες ζα ρηοΐθπαειι;» α’πιηι ρνά”ια ροείε, ΙΕ

ώγ72ροίε οι [α [Ρεπεέε. Επ. Ἰοδ, Ια 7ιονί αε 5ο’ ρίοις

είπε Γής (ει αννασήε εείίε σιιρ’ίπ1ιε ιαπιεπζαίτοπ, φιεί

ς᾽αργεί!ε «ΙΕ Τοπ1δ684ι!». λές αυοίν αοππέ αι

ελέάίνε 1 αλγαπε 1ήργεσκιοππαπί «Τγίοένγ η!»

(1901), αιρο απε παείή)ειι»ε/ο»ήνπιε, 1Ι /ατ! ραλαένε,

επ 1904, «ι 8 9 ΙΠππιοδ//θ», γεσιει α 10216»Ίσλέεδε

ζηοιεύε, φ1ιί σιβηνατί, ά ήιί «ειε], 014 εΟ/έγεγ αίι ροξίε

υππο0»{α]116. ες «ΡαίγίΕ5», {ες «Γγαρητεηίς αθ

ΙΑ «Π8Π5ΟΠ α Πέ/ος», Ιεες «ΟθΠί γΥοιίκ», ες



«αγαπας |/σίοπ5» εοπζιεη”έ”! άές ρούγμες ααληί-

,αδήες φ1ιί πίε ρειιυεπιί ρας Λέγ17.

{αΐς τε αίγαιί/-οΗ ρας φ1ιε ίοιιίες ιες /[πτες αεείς-

{αι ά (α πιαίτεαπιεε αε ) έεγίναιη 9 ]/οι]ά φειε |Ραία-

72α5 «ε »όυδίε τοιιάαί, όρίφιιε αυεε «ι9 Ωοαέσε-

Ιορµθ αιι Τςιρ8ΙΘ» (1007) εί ία ΓΙήίο αμ ΓΟ!»

(1910), ήοησοροέγηες αίσ ειοιισε εηαπές εήασί, οί 1 α

7215, επι αες Όενε ρλα”ιά]οδες, ήες {γαα τοις, {ες αέδοιγες,

/ες εερόνα”ιεες αί14116γαςε 1670εΙ//εΊέσε.

«ες Κεργείς αε [8 [8ρδιπε εί 95 ΤΗέό-

Π165 σα{[γίςωιιεδ» «ο"! αειιχ ουυναρες ίοι! αιγε-

γελάς ριιδίϊές «’ι μπι 7ό1πε υοίμπηε. Ίλαπς {1έ, εε

βοέίε σε νείνοιευε, αα”ις το” οίε» ΔΗΙστο]οπρ]ι, /αοε ά

πες αύες δα είέεσςε. ζλάηις Ι’αιιένε, 1ι ο1ε «ναλλάςσεν

(ε οιιεί αε ια «αιίνε» εί επ είηρίε 1ηρΙίογαδίεηεπί Ια

υετιήε»τε αίε 5ες σοπζεπιροναις.

«Ι|8 Οιιέ Θί [8 Φδο/[μαθ» (1913), «Αιμίείς»

(1915), «{.8ς Βοδηπες ΙΠίθπιρεςί[ή5» (1910), «[ ες

(ομΗ8ίογΖείΠ5» (1920), «ίες Ρεπίβογ!!αΡες εί

ες ΕΠπίγείίεης ̓ΩαςδιοηΠές5» (1925/, «ίες γεγς

ογµθ/ς εί ειππίαςς» (1928), «{[Ε Ογείε αςες

Ωπαίγαίης» (19209), ίοιις εες νεσιιεί]ς, αο”ιέ Ιε ρνεπηεν

ε.»ίοτι! 1ο ΙΕ εάάε επ νίεη ά ήα «γΙ6 /πιιοθ//θΘ»,

40311721 φτιε ια Γα711ε ογτλίε {οΙοίέης 13ιεεχ{13ιρ.ιτοίε.

{οι «ολήπήες οι α αυοιγ πε Γώή-οε σιι’εήθειινέ



{οιέε (',σιιωνε αίε /αήαηας. 101ές ατοης ά Λείισ 12έ71-

{10211έ [6 τοπιέζιι; ει π’᾽αυοπς »ισ απ! αι «ες ηΠυγές

αε εγιέίφτιε, ο, ά «υίέ απ ροξίε, αρραναί! {) έγτιαή,

{Λο/171ε ά σιεί «2ιελ ασ εξ ζεί οσί Αιζησι 65 7εσίέ

αίναπρεν», φιεί πιο’; σειιιεπηε;ι! εοππιαξ! Ρνο/ο»1α6371Ε71ε

{οιέή{εςή6ς {{έραίιέγες, 12αΐ5ς τεπιδιε αυο; σιιζοϊ Ια ρεπ-

σέε σιέ7 ιοιιίες {ές »οιιίες, τι» ίο1ις ιες τεπιζίελς σοί ει’ε

ς᾽ ε5υ εηραρέσ ατί εοΊέ/ς αίαν τείεν,

{ερΗ{ υγατ1εί Πα{ζΊιο 5ο1ις τα /76/ε ευσ/ορβο.

2εργΙ σι πηέντίενα ρήιιε ανα α”επίνε» α1ι απίρέοι

άες /,ειίνες ά οδιέ αες ρίις ̓λαπας. Τομ Ιε 7207126

απήοιινα”ιιί νέρέίενατ! «οπι 1021, 51 αυαίί έεγιή, ααης

Ίέπε ια1ρ11ε ρίις αεζεσς1θζε, 51 αίες {έΊαες 10Ε1715αιισίέγες.

3

Λοιις π’αυοπς ρας ια ρνέιεπί1οη αε άοπ”ιε», ρα” {ος

φμείφιιες ενααπιείίονιςαε εε π1ίπεε υοί1ι7ηε,1416τοέε αίε

ρ)/ιευνε 1πηληλεέή5επι σνα”ιαί ροδίε πόο-ρλες, ράς ρίοις φιµε

άες «γέήληες πιιζήρ]ες σφι] π1απΊε αυες τηε Ίπεοπέρα-

ναδίε υτ»ίπιο511έ.Μοιις αυοηις σειιζεπηεη{ ετταγέ ιε γεπαε

άε ποίνε πη1ε1ικ φιιειφιιέ5-1ή1ες αες Ριεεες [ες ρήιις αοο»-

ααρρες, υενε Ιεεφιιεί]ες πιο1ις ρονία!! πιοίνε {ιαΐοςγ-

ενασίε. Οέ πι’ετι φι’ηι οσιισπιείαιι «οπερένειιναγ,

ρπείπ5ε-{-1ι αυοίν ρανάέ 1ισιρείι αε Ιανοπηε πιαζγ'

ΡΙΕΚΚΕ ΒΑ ΡΕΥ

ΙΟ



Λ΄οιις οι αββργόείος οά γιιδίϊεν 11Ο έγααάιοίίΐσοη εοπιριοίε αες

ε/ΓΒΠΙΡΕς εί ΑΠαρεξδίες», σα Ίιοις ανφοης αββγίς σε «Η. Οείανε

Λήε {ο, ίν «ιησέήλσ1έ /έο-/ειζέμήείω αέ ή Εεοίς [γαπραίΐε α 44ηόμες, ει

ασατί 1ε71ε5ο1ις Ά7655ε, αεζοΣβαςηόυ άτεπε ίοπριιε εί1ιάε εστίτφιιε. Νοιις

”επΟπρΟ75Σ δίεηι υοιοπί1εσς ά {ΛΜοΐγε αέσεία, ρεγσιιαάό φ1ιε {ε ιναυατί αε

Η. Λε ήε), δει 7161 φιιέ ι6 ιόίγε, αοππενα α1ι ριιδιής {λαγαίς 11216

“ιός ααέφιιαίε άε ια ροέτίε άε (ο5ίης Ραΐαπιας. Λίο 2αυος β1έ οεβελ-

άαλε γόττ5ίεν ά ία εεπιαίτονι είε οί; {οι φιιείφιες ρίόσες άε ευ νεσιεείί

φ1ιε /έαπ ΠΜονόας αίπιατί.

ζες {θείος φτε υοιιάνα!επ! εοππαΐίνε ρ]ιις απιρίεπιε»ι! ία ροέτίε

αε Οοσ!ίς Ρα]α71ας, ει φπιί πι’επιζεπιαε;ιι ρας ίε ̓7ες 110άε77τε, 710115δα1έ-

;οπ{ φγέ άε ίσιι7 οΤρηαζε ήες «(Έινγες (Ποιδίξδε άε (οσές βαΐαηας,

{α.πις [1071 ε7Ι ργοσε ραγ Σπρέπε (όμιελί, 2 υούπες, ΕωΙΙΙΙΟΙ δαπσοί, οιι,

σετ φ1ιι σοπεβηεπλιεπι! {᾽απρίαίς, ια δεί]ε {νααιιείτοσι χι υενς άε Τη.

«ιερα;]αές ει σεονρες Θαιςίπιδαί]ς: «Ροεπ15» όγ Κοςίες Ραίαπιας.

Ρ. Β.
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όθουκ 5ο1ζβίεγ 14716140/ε επι.Ιε 12αΥύγε παίΐαι

ΕΙ εα άνεσεεν α1ι έεπιρ]ε οδίοιισεαπιίε εί 1146,

2 οπρίεζαβς Τε {γαναιλ]αί, υοιείαπέ, αιί 70147Γαίαη,

Λ7αυοι» ρας αε ια /Ηογί ά εαιπαγε ήα υεπιιε.

7: ία εικείαί αοο. ας ίες ααογαίεις

22ες /Ε{ίορες ̓γοςστενςαιι. ριιεπιί]]ες αΊσεονάες,

/έγηηςκαλέ αίε εοιόγε αι/Υιςτολ λαέ αε βρει,

(εμέ έοισοεν επι οι { ε71ε2{ ειε εις ήογαε..

ήομ «ιιυγε ργο/απόε, 1116 /αι[έ Λα}{17

Ροιιν απ 211) εχι Ομαπα ή)Λειγε / υε”1µε,

12ες οτέγαρες ές ρεησαέ να σα,

«41/οπα ααι ζαγρε {γοιεΤε}είαι 714 5ιαΐιιε.

«.Λεείε αυες ες αέργίς α 1 5Ίέρεγόε ραςέ,

{141 2112117 α1-7ε αίογς Λεμααπέ ΙΕ ας 1ος,

η {α2ηβίε/ειευγα ία φαΐίο 104116,

ει». 1π1310»1ε]]ε,α{έεπιαίςφ1έε{)Λειιε σοι ρ»ογΊεε».
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Λήατε αε τά οοιιεήε έπογ72ε εί η7οβ/έίε, ήε {γοιι

1γο/έγα: «ας ά έρ]ίεε οι αε 5οείεπιοαεσίε;

(6 ήθιην 21)έίαιί ρας ροιγ τιος εεπιρο, ράιέυνε ήοιι;

{47υατι/ 16114 1 6 σά ίοπ1δε ά ]α71α15 εί]ε γεείς.

«5071701πε υϊεπάνα, ας, οτι 1) ζιι1! νέαεπηβίειι»,

..ε εεπερίεβαπεόοίενα άτι ιιεένε αες 1αοίες,

«2πγιιίασνες αωίηςν «ιέυνες αε ρναπιας «ειιἰέειι»..

71, ερεείνε, υα, ΥείοΊε αι /07ιά αίες πιέςνοροίες.

27 εσέ {δε α1ιλοιιλα”λιιί; αεπιαίπ. 1{ σενα {αγα.

707, »δυε εσι να”ι1έ, Γι 6 Όεγγας ράς |’ όνε.

2λαπις ια ριοίνε {πι σι ο υαί7ι ία1]!ε» ία ρα,

(εγεΛει Λαι[ιζπέ, [Ρνα.χτίοηε ος-ειτπιέ»ες.

.4πι]οιινα”,έ1έίε’ ει ιε ριέρε, αρλός υιεπανοπί Ιεςμος

Οή, πιαυσνέ {ες ε[]ογής, 11Γι ότε {τι Λέγίσσος,

70η «]ω7α πε Όαίέέρας ήεειένοη, αεπη1-ειος

64 πι αγ}δίεγα ρούπί ήα Π{ογί αέυασία{γίσρ.»

αι: Τε η γέφοπαης» «4 70111) 16 εΟηςεΏς,

ες αγιςίε άατις 7107: εσβγ1. αατς 7107; άπαε;

(µε Τε 72ε11γε/ Ηαίς ρήις σε Ιε νέρηιεΊπιπηα”ιεηιί,

“4»10314ε αιιλα, «ενυϊ 7303 ράσεαρε αε /α71π5.

14



ΙΑΜΒΕΣ ΕΤ ΑΝΑΡΕΣΡΤΕΣ

Ιηοθτρο, ό σίαίαςε, ό ιαπιίδτε,

Ηέρέσο, πια άοπςε οταίδοη,

Οεναπί {οι 56 {αιΐ πιά ταίδοη,

Εί πιοπ άπιε ηενίεπί ήε ρίειτε.

Εί ζαπά]5 α”ε ζα πιαρραταίς

6ίαΐτε σοπιπιε ία ρητε ]αέε,

1, Ατί αποίεη, ό Παπςές,

Με ΤαΙ{ ίοπ έροαχ ά ]απιαίς.

Εί πο” Ραάνοις αίπδί, 54π5 ίτάνο,

],α «οαρε αα πεοίατ αινίη,

Ώαπς 6 5οιηπιθί] πιατπποτέεα

ΕΙ άαπς }Ογπιρε Ρ]αης αα τάνε.

15



111

ΌΕ άπε «ΠβΠδΟΠ 56 ΡρεποΠοτειί,

ίζπ 1οις, άειχ ααοταδ]ες γειΣ;

1,65 άειχ Υ6διιΧ, οΏτεςςε Ιέρόότα,

Εί ία «ΠβΠςοΠ, άπνεί 5ογεισχ.

Ρ]είπο άππε (επάτες5ςε 1πΠπ16,

Ι,ε5 νετο, ραταιβοα]επί τερατάετ,

Ρτ]ες γαιχ 5επιρ]αϊθΠί ΠΙΙΤΠΙΙΙΓΕΙ

(οπιπιαθ άςς έοίος α)Πατπιοπίο,

Ο οαΟ]1πιες αΗ1π1ϊές,

Απιοιτς άαε ρπτ5 εορηίς, πιγοίέτε !

Θοπτίτε άες αινίπ]ίές

Ώαπς ποίτε εχίδίεποε ερ]πέπιετε.

16



Ιν

ΕΙ, ]ε ρΠοορΏοτε αι 5ε111ες ]4π165

Οι Ιες Ρατοε]]ες ά)απ {τέςος,

1,6 5οίσ, αίπδί αι απ αδίτο άοτ,

ΦοιπΗ]]επί 165 γειιχ άε Ια Εεπππιθ.

(οπιπιε ες ραίαίς πιετνεί]]ειιχ,

Ου «οπιπιε άες αέρτίς άέϊοι]ςς,

Ώαηπς 16 επεπιιπ, 5015 165 οπρο νοί]65,

Τε 14 Εεπιπιε Οτί]]επ{ 165 γειιχ.

Τα 5οίει] Ια ουρτέπιε Παπιπιε

Εχριτε άαπβ ες οΙειιχ, ΙΕ 5οίτ:

Μαιίς, ρια5 σπατιπιαπίε, ου ρειιί 14 νοίτ

Ρτι]]ετ άαις ι65 νειιχ ήε ία ΕΕΠΙΠΙΕ.
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ΝΕΑΝΤΎ, ό ουχ απ[απέ ας 141Π]8,

Όπτ (οη νίδασε πιετνεί]]ειιχ,

ΟΩιει ααπηταρίο ααάξπια

Μείταιϊ 1ε Ποί ήε ίε5 επενευκ!

Μαΐς εά ρταπά!ς; ίε5 Ροιιο]ες Ο]οπάες

Οπί ρατα αλπαα]ες Ι6ιιχ,

Εξ /οη ρτεπά ιε ίετ ροςτ 4] {οπάς

Βί πιοίδδοππθ ίε5 Ίοπρς «ενεισχ.

ΑίΠςδί, θες άπιες οί άθς «ο{ρ5

9η νοπί 14 Βεαμίό, ΏΠατπιοπίθ,

Οπε ροπτδιϊνεπί, ]15ηά ία πιοτί,

Τε Ρεπιρς, Ιε Μοπάάς, αειιχ Γ/;απι165.

18



ΜΊΙ

Ε απείηαε επατοίϊ, 181 τείτέ

Ωος Ιείίτος αέτειπίας, [ετπίος

Αιποί η”ε άες {επί]]ε5 ]4ππι65,

Ανες άε5 πιοί5 οΟ[1(έτές.

(6 5οπί ί95 Ιείίγος αιιςθ τιοη ρέτε,

Ρατ ι6Ε ρτεπιίετ απποιτ ροιι55έ,

Οαπά αις π)έίαΙιεπί ααςε Παπεές

Εοτίναίε ]αάϊς ά πια πιότο,

Ο τιπες, νοιις 5ιι5δοΙ{θ2

ΌΌπε ρ]ας ρτοίοπάε {τιδίεςςε

Οαε πη αέρασε ία ποβ]εςςε

Ώες «αρετρες απΏαι{ές.
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ΝΠΙ

επέτες ]ε{ίτες5 άςε πιοπ ρέτε,

Εειπί]]ε5 αα1 {οπιράζες απ Ίοιτ

Τι ίτοπς νίναςε ήε Ι/Α1ηοιτ,

Ει ααε ιε Έεπιρο ςπ8πρε εή ροπδοϊέτε,

ους ραΖοιι11162 σοπιπιε ήες π]άς,

νοις σατ6556Ζ ΕΟπ1π16Ε απε Ρομςσήο,

Μα!5 εέ αι! ρίπο, πέ]α5! π1ε ίοπςπε,

(εςί αΗς 16 νοί5 ΕΠ νος τερ]ς,

όατς αυ] εχιδίε Επεοτ, τιοπ Είτε

Γπιίίετ άθπ5 ίες Ποίς άάααΝόαπί

Εί, απ Τοπά άς οεί οσοέαη,

ο) δ{οτοετ αι Ίοις ά᾽αρραταίίτε,
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Χιν

ΒΑΝΡΙΘΘΑΝΤ 54 ιεττίρίε ίαπςς,

(ζουττοιςέ, Ιε Οιοπά Μέπέϊ[ας

Οοπίτε )]πΠάδ]α 5 έ]απος:

1 να Ια1 άοππετ Ιε Γτέρας.

-

Α]οτς 5απ5 56 {τοιρ]ετ, Ηε]έπε,

Ρε δα πιαίη Η]μα]ς, ίεπά

1 Πετρε πιαρίαιςε, (αι1δπιαη

ΟΙ ίαΙ{ί εχρίτετ [οιιίε ρείπε.

Μέπέ]ας 14 ρτεπά. Αραιδέ,

δα πιαιπ 5ομντε, 5α ίαπος ίοπιύε,

Έοπϊε 5α εοίέτε οπσοοπιΟε

Ει αιοραταίϊ άθπο πη Ρα]δετ.
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ΧΧΙΙ

ΙΑπς-επ-οΙεί ναίπαπειτ α Ρρ]απίό,

 Όαπς Ρα(πποςρήότε Ηιππι]άε εί ποίτε,

Θοη Ρε] έιεπάατά ηέ νιςίοίτε

Ες 565 5ερί άπιες άοαοιατίέ.

Όπτ 16 {ι]]ρ1πεπχ Ηγπιείίε,

1,96 νοί]ά αα1 56 άτεςοε εί ]π1{,

Ριης 1] αισραταίί! ά αεπιί

Απ ριεά αε 14 αέοϊϊνε οτθίο.

Οπ αιταιί απ ρ]αΐνε σέαπί,

Εί πιοί, π8Ιπ αι τερατάε ε{ί Ρεηςε,

19 οτοίς νοίτ ππε πιθίΠ ΙΠΙΠΙΕΠΡΕ

Ου] 16 ρίοπσρε αι «οίρ5 ααπ Τα{αη.
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ΧΧΙΙΙ

ΈΘτ 6 πιαίη. Π4π5 16 ΠΙΤΟἸΙ

0αίπιο άςθς εαπχ, ρτέβ Ίπ τίνασε,

Ώες πιαΙσοππείίες οπ ρειί νοίτ

Ι4 ρτοϊοπάε, 14 Οιαπο]με 1πιαρθ6.

Ει επάαπε {επιειίτε αρραταίί

51 Τέεγτιαπεπιεπί Ιττέε]]ε,

Οπε άπη ρεπίτε παΟί]ε ου άιταιί

Ου”εί]ε εοί /αειιντε 1πιπηαίέτίε]]ε.

Μαι5 ΙΕ Θο]ει] 5)ο5ί έ]απςό,

Ι241558πιί ]Ιοϊη άς 1α1 /Πειιτε εχηπίδε...

--Εε1ε Ταβίεαι ο-- Τε Ποί, 14 Οτίδε,

Έτ 5ε ]ομαπί Ροπί ε[ίαςό,
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ΧΧΧ

ΑΙ νι δισ 165 Ποίς Πουτάραπ

] Γέο]αίπες {ομίο 5α ΤαΠςΙΙΠΘ.

--Ώε 5ο5 άρτες «ους ία Εοτίαπα

Ραΐ Ιε5 πποτίε]ς Ρίιις 1πτεπιεπί.

Γ/πίνετ, }41 να 5ατ ία Ναίατε

Θ/αΟα{{τε 1π πιάτάδπιε στιιε.

--],ο πια] άαπς 14 οειπαίτ ηες πιοτίε[ς

Ι;α1556 απο ρίτε Πέίτίβοιτε,

Απ ρηπίεπιρο, 141 να ία ο]ατίό

Εαιτε ππ Όεβιι τιιρ15 άε Ια Τεττε,

--Ναξ-ίι ρας νι οείίε ]απι]έτε

Ο αχ πιοτίε]ς ρτείε 14 Βοπίέ}
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“ορ,

ΧΧΧΙΙΙ

Α Υ]α 6ο5ί απ ππαίρτε αΓΏτίδδθαιι

Αι-άθξδσιις ααππ στατπά ρτέςϊρίςε;

Αγαπί ]8οήό ρτίςε, ]6 ρ]1556,

Μαΐ5 ]ε τεδσαιδίδ 1π ΤαΠΙΕαΙΙ.

]1ε πιγ τεΏεπ5, ]Ε ΤΙ Υ ΟΓΑΠΙΡΟΠΠΕ,

Ρεπςαπρ]απίε τ1θ5 ΠΙ81Π5, ΙΠΟΠ ΟΟΓΡ5;

Ώαμς ]4 Το]]ο Ποττειις ήε ία πιοτί,

]αδαυαιαχ αδίτες αίοτς 16 ίΟΠΠ6:

«Επ Το, 16, οδέ {ουίε αοισειτ |

Ο εε[εσίε, ό αινΙπ πιθδςδαρα|

]ε Οέίτείπάται, Ψ16, ανες ταρς,

Ταπί ας Οαϊίτα Ππιοπ Τα1Ρ]ε οαρ1σ/»
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ΧΧΧΙΧ

ΟΜΜΕ {πε εχη1ιδε ν1δίοη,

]/ηϊνετ, ρατ πε απτοτε Ο]έπιε

Ροτίαπί ]α Όταπιε ευ ηιαάέπιε,

1ο νίς 5ατρίτ 1ε Ρατίπέποπ.

Φοιις 5α αιάαρί18πε αιτέο]ε

Οπε 16 5οιεΙ] άέ]ά αοταίί,

Θοπ5 16 νοί]ε απ Οεπίουταίϊ,

Π αιδαιε: «Τε 6αις ιε Θγπιρο]ε

Τι Βεαι αα!, άθαπο ]ε Ίοιτ (τοπιρίαπί

Ρε Ι1πΗπ1, άινίη ΠΙΕΠΦΟΠΡΕΘ,

Ροππε πιέπιε 81 ιτ πιατΌτε Ο[απς

Ίμα πιοε]]ειςε αοπισεατ άπη 5οπσρε.»
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ΡΑΤΚΙΕΞ5

ΠΙ

Ο1, ίε ςιει ρατίοιί αέροτάαπί άε ]απιϊετε;

Ι/Ηγπιείίε, επιΌαιιπιε 181τ σοπιπιε ά απ πε] [ταρτβπί;

Ρατίοις άΙπιπιατεεοοίοίες |15 άε πιατοτα Οίαπς;

Ει Ρεπίόμααα 6πςοτθ α άθς αΐθιαχ άαιςδ 58 ρίεττε.

Φεςί ία Βεαιίό ας Παμτίε απ Ρρίς Τοιή]]απί Ια έεττε;

ΟνΡέ]ε αι πει ααΠαπιαίπς α αες αιειιχ άαπς 5οα Παπς;

Αι]δπες 5αΐσπε άες Π]ας οί ποη άι 5816,

Οιαπά ία (οισπεπί ]ε5 ιταίίς άα 5οπιΌτο Φαρ1{ί81Τ6.

Μέπιε /Ο]1ν1ετ οαιπί ά 50η (Επιρίε, ]65 ΟΠπάπ1ρ5,

Ε!, άθπο 4 {οπ]ε νεπ]ε ει η”! πιατεπε ά ρας επί,

-Οοπιπις ταίηρε 11πΕ 1ατνε απ ίτοπί άες Πειτς ςαπά]άες---

Ι,ε ρειρίε άες τε[]ηαες νίύ, αιπδί απ η τοί

Απχ πι]]ε άπιεδ.---[/»ε5ρτις πιοπίε άπ 5ο] οριοπά1άε;

1ε Ιε 5επθ απ εοπιραί Ιες (έπέρτες εΠ πιοί.
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ΙΧ

ΕΙ, ΙΕ ναίδβεαι ρηέαείεη, πια Εαπ(αισίε

νοραε ο4π5 ίε 5εζσοιιτο ηέ νοί]ε οι άε ταπιθΏτο,

Εξ }ε 5επ5 η1ε πιοη άπιε 4 θπ5 565 ρτγοΐοπάειιτο

ζΌη ράνο πιπιπαπ]ε εί νίειιχ σοπ1πιε ]'Δςία,

7}Ύ 56π5 α1551 ΡΕάτορε αιχ 5αΌμππες Ρ6Πςετς;

ζπε Αιτίηπε πι έίτείπί ανοες 54 {τέπόοίε;

ΕίεΠ πε πι8πη16Ε, ρ45 τπέπιε ππε Ρο]γπέοίς,

Ρουτίαπς 16 ζουτ5 ααρτόβ ίίοις Ιες οχρ]οταίειιγς.

Ο ρτοάϊρε! }αι νι 1α Νίε, Αρτές Ι/ατθιτε

ΤΡι [τορίαπς, Ιε ρθΪε εί 5οη Πποει] {τ]επκ.

ΜιΙε νογάρες, ίοιι5 ιποιίο, πιετνεί]]επχ,

Μ’οπί ηένοι]έ 1ε πιοπήε εί 14 σταπήε Ναίιτε.

Εξ αηε 5αιβ-]ε} {]π Οτίπ ώπετρε αι 5ο] επταζιπέ,

οί Ρεβί αΗς Ια ίαιιχ πε Ρα ρ45 πιοίβ5οππέ!
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Χ

Ν νοναρεάπί 14-15 5οι5 άε ίταπαιπί]]ε5 οίεις,

Τε {τοιναί σαίγροο, Πέπε 1 άοακχ νίςαρο,

Ει }αροτάαι ςπεΖ Ιες ριασι1ε5 ΓΙοίορπαρες

Ου1 πι αΟτεινότεσί α απ ουυΟ]: αέμοιειιχ.

1ε πιαττθίαΙ ρίας ζατά αι Ρραγς ταάιευχ

Ο)Ηγρετροτόε, ααρτός ααπ ΊΊεα ρα]ο5άπί ει 54ΡρΕ;

Ραι5 ππε ππιί--]πειιτ ιποιίε, ό πιϊτασε!---

Ι65 Μαρες πιοπί πιοπίτέ Ραδίτο πιγςίέτιεαχ.

Εί άε Φαύα }αΙ να ία Κείπε 51τ 5οη ίτόπε,

Απιε ά αυΙ ες ταγοµς {τεςδαΙθπί Ίππο «ΟΙΤΟΠΠΘ;

Αι]απάςάς, ά πιε5 γειχ, οατσιϊ άες ήοΐς ρτοίοιιάς,

(οπιπιο άς } Οσόαπ απο Πδιί ΙπογογαΡ]θ;

Βι ίοις ο65 5οανθπίτς, {γτέδοτ 1πέρπ1δαΟ]ε,

Ρενιεππεπί πια1η1[επ8Ππΐ τνίΠπ16ε, νΕετ5 εί «ΠΑΊΣΟΠΕ.
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ΧΙΙ

ΤΕ, οπάε, ίεττε οι Τει, ρειπιαπεπίες Ραίτί65,

Ρτίποίιρε {πάασίταςαδρ]α οί Ππ 4ε }[πΐνετς,

Πενεπαπί αι {οπιρεαι 14 ράίητε «ες νετς,

19 νοιις τείτοινεταί, Ιό]οιτές οπότίες.

ΌΏαπς Γαίτ 5επνο]ετοπί πιες άοαςες τθνοτίθς,

ΏΏεΓαΐιτ ]απιε]]ες 5α.µ15. Ώαπς 1665ταρειίςδες Ίπετς

Ος Ρετάτοπί Ιες {ταποροτί5 άες ραδοίοπο, εί ν6το

1 ριπιπιοτίε] ίδιι Πιίτα πια ταίσοη αρτθπη]ς.

Μοη ςοτρ5, 66 ία5 άε Ρομς, επ ροιάτε (οπιΟετα;

ΔΙτ, οπάς, ίεττο οί ίδ6ι, επ νοις ίουί πίτα.

Τι [ει άθ Ί]α Τ4Ι5ΟΠ, άς Τέίπετ άε πιες τθάνες,

Οι {οί ες ραδδίοπς, ες οΗαίτς αι νοπί ΡΟΠΙΤΙΓ,

(οπιπιε απ έσπο ήε ]ντε 1] πιοπίετα 54π5 ίτθνοα

Όπ πιατπατθ, απε Ρ]αϊπίε, απ Ιοπρ εί 1Ο01Χ 5ΟπΡ1τ

ο χ]
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ΘΑΓΟΤ Α ΓΑ ΝΙΜΕ

Ο πες ρας πέε αιιχ Ποίς άθ ενρτοί6ς τίνες;

[]η νι]σαίπ έίταηρσετ, ανος 1Π Ιπατίεαα ώοτ,

Α Ίοτρέό ί4 οριεπάειτ αινίπε άς ίοπ «0{Ρ5,

Ει οε]υ1 αι έε ίοιιοΠε ά {65 «ΠαβΙΠΙ6Ε55ε τ1ν6.

Τι ρ[α5 ατάεπί απιοιιτ 14 «ατοςς5ε ]α5οίνε

Να ροίπί ρους πιοί ΡατίταΙί άς ίοπ οΗπαπί ρτανε οί {οτί

Οεδί {ία 5ιανο νοίχ αιί πιαοςοπιράρτθ αιι ροτί,

Ουαπά Πιτ[επί 165 οοπείο άαπς πιοπ άπιε ρ]αιϊπίίνε.

ΓΙάέε παπιρ]επιεπί σουτΟε πη ρεποι αενάθπί ίοι;

Τα ραίβδάπςε επιΟεί]1ς Ι65 ]α11εεπτ5 εί 165 σγίπι65;

Ανες 14 Εαπίαίδιο οξδοα]αάάαηί 165 είπιες,

Νους αί]ε: ΟιΏπετ άθπο άες ιτέδοτς άθ τοι.

]ε Ο"πιρίοτε, τέροπα5 ήε ίοη δέ]ουτ οιΟ]1πις;

Αα πιει άες πειί Θαιτο, αιχιέπιε Μποςε, ό ΒΊπιε.

;,δοό
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“ΕΡΑΟΜΕΝΤς ΡΕ ΙΑ ΟΗΑΝΞ5ΟΝ Ρ’Ηέ]η]ος,

ω--

ΓΑ ΕΥΚΕ

Ε ςσοππάίς ππε έίταπροε Ιγτ6,

] Ρ]ας οπότε α απ νίειχ (α[1̓πι8π:

Ώο ο6 Ρρτέοίειιχ ΙΠδίταπιεπί

Οιςε Πέ απ ρέπ]ε, ΠΠ 5αΐντε,

Ααοιπ ατηςία, αποΙΠ αΠΙαΤί,

Αποαπε 1οτςς, αποαπ αέ]1τε,

ΑΠοάΠε πιαίπ ]απιαί5 πθ τε

(παπί, 5οιρίτ πη) σέπ1155ΕπτΕπΐ,

ΙποεποίΟ]ε αιιχ Ρεαπίέ5 οετείπες,

Αχ Ρτίδες οοπιπιθ αχ ααι!]οημς;

Μαι5 Ιε Φο]αΙ] αι 565 ΓΑΥΟΠ5

Οπί άες οβ{6ςς5ς6ς «οινεταίπος

Ρουτ 5ε5 νιετρες οοτάες, αι]5 1οπέ

(Ππαπίετ ζσο”1π16ε αιιίαπί ήςΕ Θ]τόηος.

32



ΟΜΒΡΕς ΡΕ αΕΑΝΤς

ΟΜΜΕ απ πια σίδδεπιεπί άες Ποί5, 1 ποις αττίινα

Ρε ΙΕτόρε Όταπιειχ 1η (απιπ]ίε άς νοιίχ.

Ώες οπιΟτες5 ρατ πα]]]εις 5 αρΙιίεπί, ριί5 Ποπ νοί

Ώεικ ρέαπίς 5᾽αναποεί ά ρ85 ]επί5 νετ5 14 τίνε,

«Οππύτε, αι άοπο εδ-ία2 Οιει έπτ αεοήίπ {6 τίνε

Επ ΗΠαάδς)»-- «Ο πιοττε], τέρτίππε ίοπ έπιοί:

19 55 ΑΙαΣ, Ιε Πίο άε Τέ]απιοη; Επ ΠΙΟΙ,

Τ}επείος τοαί 16 οο]ει] εί 5ά ]ππι]έτε νίνε;

Νεπιε ρ]41π5 ρ85.»--«Εξ {οι, ταςοπίε 5οι5 αιθίς οίεαχ

Τι ν15]ε]οιτ.»--«]ε [ιι5, οπεΖ Ιε5 (ετπιαίπ5, τι8 βρ1ετε,

ΌΌπ [έεοπάα ετέαϊευτ άςέ πιγίπες5 ει άε άιειχ.

Μαίπειιτ ά πιοί! Ρερπίίς α”ε }πηαΟιίε σε5 Ι16αΧ,

1ε τέε]απιε (οπ]οπτ5, σοπιππε ά ]]Ί1ειτε ηετηϊέτε,

Ει ναϊπεπιεπί, Ππέ]α5! απ Ρεα ρ]ας άε Ιππιιότε.»
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ΓΕΝΕΝ ΡΕ 50ΟΙΕΙ.

Ε9 οΥρπες Ιεπίς (ταϊίπεπί ες Όαταμες Ινοίτίπες,

Ώε ρά]εςταγοπς [οπί εοπιπηε άθς Ρ]ειτς ά)ασαία

Εί, δατ Ραπιοτε οάοταπί ει οίαίτ άεβ ]οιιτάδ5 παίίε5,

Μείίεπί άθχαιίς Ίογαιχ ίεπτο Ίπεπτ5 σοτα]]1π65.

Οάπ5 ππ ]ας 1ττέε] ει παςτέ, 10η αενίπε

Ο'έίγαπσο5 πέπιιρη8τ5 αακ ιοίπίες αό]σαίες;

Εί αενάαπί 165 Οοΐδεοπς Ρ]οπάςς, Ιες ατοπιαίες,

Πόέεςςες αχ οί]ς Ρ]εις, 5 επ]ντεπί ες οπά1πες.

ςά εί ]ά, πιάίηί ρπεττίετ, 51τ 50ΟΠΤετ έία]οπ,

ο)εΠΕΠ{ ΡοτίαΠί επ «τοιρο ππε νιετρε έρετάιε;

Μαι5 επΉπ, 51τ ίοη είας ταρίαε, ά ΡποτίΖοπ,

Τι ραταίβ. Απ5οιίδί 5)αρο]1! άαπ 14 ππιε,

Τοιί βοτΏη]έσε,εί, ρουτ ποπ6 ςπάτπ1ετ, Αρο]]οη,

Τι ποις άοππες ί14 Εέε εποοτοείειι5ο 6ος πι6.
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ΓΑ ΡΟυΡΙΕ ΟΠΑΝΡΟΝ

ΕΝΑΝΤ ]ι1 56 ήτεδοα 14 ιέρετε Θγ]ρηάε,

Είδες σταπάς γειςχ Οτ]]]α1επί εοίπις άες αιαπιαηίς.

«]6 νετςε άε ΡΑπιοις, ]6 νοτςε αχ άοαχ αιπαπίς

Τε οαρίίειχ Ώτθαιναςσε επ Ροτ άες «ουΡρες ν]άε5.»

«Ύ]ετρε, ]ε β”5 /οίδεαπ 5απναρε 4Ηθ πε σι]άε

Απεαπ Απιο”τ εί α”ε π)αττθίο αποαπ Ρτιπίεπιρς.

Μαις ]ε οιΟις 1)αεταίζ ες 5οιαΐτες αιπιαπίς,

Εέ ]ε πιοπίε ά (τανετο Ρέέπει ποίτ εί {γσ!άε.

(ατ ]ε νειιχ απ σταπά Τοιί θίτε ΙΕ 5οταίαίεατ;

ζατ ]ε νεμχ άπ οταπά Τοιί Είτε Παάοταζευσ,

ΑΠ! άενεπιτ 14 Πάτρε 81χ ςοτΊςε5 ΙπποπηΟταζίες,

Ια Πατρε εο]εππε...»--«Ανειο]ε, άθπ5 1165 γειχ

Ν’α5-ία άοπο ράς 5επ{! άςβ αιπιαπίς αάοταδ]ες,

Εί να ΠΝειατίτ [οι5 Ιες «ο]θιίίς άς ίοιις ]65 οίειιχ 2»
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ΙΕ ΡΟΕΤΕ

Ε 8ο]61] α στέέ ΙΕ 115,

Ο]οίτε άς 14 Έεττε Πειτίε:

Αρτές 1Ιε Γή5, Ιε Θο]ει] Πί

Πε Όγρπε, Ο]απςΠπε Πειτ άππε ΙΦρέτε ν16.

Η οτόα )Αίρ]ε αι] ταν]{

]αςαιά ες Παιίοιτς Ιπουίες,

Εί πιίς βατ 16 {τοπί άς 14 Νπιΐ

Ι/λέτοζίααε ίπεατ άς 14 Γπιπε οΠέτίε,

Μαι15 νου]απί 1πε στέαίητε ριπ5 ρατ[α1ίε

Ουαε 1ε Όγρπε, ιε {15 εί /Α1ρ]ε εί ]ε Καγοη,

τη ]οατ 1] ετέα ]ε Ροεϊς.

Εαςε ά ίαςε, 58Ώ5 σ655ε, 1 {6 νοιί, ΑΡροϊ]ιοι;

Ιαδαυ]αι ίοπά άς ίοπ ο, ά {ομίε πειτε, 1] ρέποϊτε

Ρις νιεπί ποις τένέ]ετ σε αι νοίε άαπς ίοη Είτε.
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ΓΕ5 ΟΕΝΤ ΝΟΙΧ

11

0αας ριείη ής 5οαρίτς,

Ο «αι ρ]είπ άς αέδιτο,

Διά Τοπά άθ {ία τοείτα]ΐὀ

Τι Ραίς, πιαίς επ σαςΠπείίε.

Α ρτέδεπς πιοπίτε-ο!,

Τα πι 5έ τέραπα {ουίε:

(έπιίς, πα] πο θέοομίε,

Ωέπι!5 πα] πε {ε νοίϊ.

ΠΙ

Ν {6 ετοίί, ό πια Μιιβε, πε ρίεττε 5ομ]ρίέε,

Οµ1 πποπίτο ναφιεππεπί ππε «οπΊαςε Ιάέε,

Ειταπρότε ά Ία Εοπις εί 54π5 Ις πιοιπάτε αΡΡα»,

Βε]]ε {τορ τατεπιεπί εί ροατ απ ρεείί ποπιύτο,

Εί Ροη πε 5016Ε ράς

Α. 5᾽αρρτοε]1ετ άε [ο] {ου αουοεπιεπί άβπ5 /οπιΏτε,

Μιιςε, ροιτ έςοιζετ ίοη οσατ αι Ραέ, αύϊ Ραί,

(οπιπις 1η ιππεδτε ρ]ά5, η"! Οάαΐ,ηα1 Οαΐ ίομί Όα5.
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ΝΊΙ

ΕνΑΝΤ τιοί, 14 [επθίτε, ί]π πιατ σασίχε 1π ]ατάϊπι

Ρατ αείά, οε5ί Ιε ειεί, [οι ιε ειε], εί τίεπ α᾽αιιίτα

Αα πιί]1ειι άαπο /αΖητ αυΙ (οαέ οπίίετ |ε εειπί,

ΕΙρίάε εί ρτανε, πιοπίε απ ουρτός, εί τίεη Φαιίτε.

Οπε ]ε οιε] 5ος [ουΐ ποίτ ου Οϊεπ ηπΙ] 5ο] 5ετε]η,

Ραπ5 ]ααΙθίε 5οιαίτο οι Γοταρο 5οι1άα1η,

Τε ουρτός Ιεπίεπιεπί ρεπο]πε 5α οίπιο Παμία,

ΤΙταπηπί]]ε, πιετνεί]]ευχ, ηέβεβρέτέ, ΕΚιεη άαιιίτε,

ΝΊΠΊ

υίεβ-νοι5 αενεπης, Αντί]5, άνες νος {ει1τ5,

̓) 90115 5ετείπς, έο]α]τές ρατ 165 άοιοες έεοί]ες,

οαΏ]πιε Ιάέε, ό {οι, βοπ]ενευ5ε ηέ νοί]ε5,

Αρητοά!ίε, Αροί]οπ, Όεαυχ άιευχ επδοτεε]ειιτο }

Ει νους, ίταπηπ]]]ε ]ας άε πιοη τένε πιγοίαας,

Εέίε άε5 ]α{π5, ρέαπ άες άιειχ, πγπιπε Πέτοϊαπε

Όη σταπά 5οι{16 4 ρά55έ, 5ουή]ε άς ποίτς αόξδαςίτες:

Μαιπίεπαπί 5οπΐ έεείηίς ίοιις 165 οπαπί5, ίο15 Ιε5 ασίτες,
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1Χ

Τ' του]αίς άαπς Ιε σου τε; απο πιαίπ {6 τεΏπί,

Τά οτίάς: «Βοππθ τηπαίΠ,αίθ πι τεοοππθις5δ8ηςε,

Ο το, ααϊ πιε οοπάμ15 νετς Ιε Ίεαπε πΙαΕΙΠ

Ρες τέςαττεςοπς εί νετς Ιε5 αέμνταηςες.»

Μαΐς απο νοίχ {ο άιτ: «Τε 5α15 ια πιαίη Ίπ Θοτί,

Εί 5ι, άαπς οεί Ιπεδίαπί, Ίε θέρατσπε 14 νΙἐ

Οε5ί απθ, Ρρίας Γατά, 1] {απί απε έαάΡοΐνες Ια 11ε

Όε πι1]]ε ροιήΐτε5, οά Οαίίεπάεπί πι]]]ε ΠΙΟΤ5.»

Χ

Ε ΟΠεναί, ήε 5οη -πτ 5αροί,

Α αέίτυί /παπιο]ε Νιο]είτε:

Πα ̓είς, 4 ρτέβ άε 14 Πεπτείίε,

ΑΡαίίι Ιε Ρα]πιετ αα οΏρε Πετ ει Ρεαιι.

(]1ο56 εβί 14 ροτίε άπ ρατίεττε.

7}α1 πιοη ]ορ15, }41 πιοπ ίογες Οέπ]:

--ζη 515πιε 14 ]είό Ρατ ίεττο.

Ά]οτς ]αι ]ε Τοπιρεαι. --- Τε Τοπιρεβα πιε νοπι]ί,
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ΧΙ

Η! Ρίεπ, ϊει αιε ]6ε 5115 άνες σε σα. ταίέ,

Οίδεαα {τι]εαχ αι! άαπ5πιοη 5είπ ίοι1]Ο1τ5 {τΊ55οππ6,

Ρε νοις, τίσ]65, ρα1β5απί5, αα(απί ηπε πιοί, ρετοοππς

Ν)εςσί ρτόβ άς 14 Γλιπι]έτε εί άς 14 νέτιέ.

Υοι]α ρουταποί ]ε 56π5 απ] πιοπίε εί η! Οοπί]]οππε

Επ πιοί, -- τιςπε5, ραιβοαπίς, Ρέαίς, ταςςας]ές,

Ουε ]ατηαίς )]άέα] π)έπιειί πί παΙρι]]οππο, --

Όπ Ιπππεηςε πιέρτίς. Εί ο6 πιέρτίς πιο 51εά,

ΧΙΙ

Β 5υΐς ΡΑπιοιτ: τοςοίς [οπίες5 65 νίνες ήειιτο:

Μοϊ, Ίε 515 Ι4 Ρεηςόε ει θο[τε ππε ΟΟΙΙΟΠΠΕ;

Ιε υαρροτίε άες είοις, σάτ ]6 516 ]4 Ώου]εις;

Μοϊ, Φασ111σ6, ]α1 ]α οτοΙχ, ]ε {ε 14 άοππε.

--ΟΟ πια Μιιβε επέτϊε, οτπε-ίο] ής οε5 Πεατς,

Εί Ροςδε 5 ίοη {τοπί 14 εοητοππς Οτ]]απ[ε:

μες είοις, επίοποςε-]ες άαπς πια οπαίτ ραπίε]απίε :

Τη 5α15 ηηε Ίε πε Ριί5 πιουτ!τ, {ταρρε 5415 ΡειΤ.
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Χν

ΕΡΗΕΙΙΝ ]ο σταπά!ις άαπς απ ριείτε 1π1]16α,

Νοαττί ρατ ία Ο]ςεοτάςε, αΟτεινέ ρρατ 14 ΗΠαίπε,

Ι/Εηνίς απίοιτ ήε πιοί τέσπα]ϊ Επ 501νετα]ης :

Ρεαισοιρ άε Ιαΐίε, Πέ]α5! ής 5άρε55έ {τός ρει.

Απ5οί ίοτοηαε 1Απιοιτ αρραταΐ ά πια νις,

ΟΠΓ 565 Ρ845 απιεηαπί τάνες ει Ραδδίοης,

19 οτας νοίς 1 Αι]απίιάς, Ιππιεπςε, Οε]]ε, πε,

Ο πιιτας]ε! βατοίτ άπ 5είη άες Ποίίς Ρτοΐοπάς.

ΧΝΥΠΙ

σε Ιε «ασ αε )Η]νετ, )απιαπά]ετ πιεί άες ήειτς.

Ώο Εόντίετ απί Ροιάε Ηό]ος Ροίϊ 166 ρίευτο:

νοις {τεςςεΖ ρου Αίπόπα απε «ΟΙτΟΠΠΘ 1Πδίσπε

Ο τοσήετς πας, ό πιοπίς αΑιΠααε αιιχ Ρε]]ες Ίρπες,

ασ ]ε Ρατπός, 14 πείσε εοί ππε Ποταίβοπ;

(οτγάα]ο5 56 νέί άς νετάπτε ]έρετε;

Τε Ρεπιέ]1ηαιε τις αι ΕΚοςπετ, Ει ΡΠα]έτε

νοί /Ηγπιείίε ρεποπέ έσοαϊετ 54 σΠπαπδοπ.
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ΧΙΧ

ΕΥΞΕ ππίαπε, πε πι] π’ά 51 ρεϊπιτε πί ά1τε,

Ρουτ Τοι, 16 ]ουτ, 1] νι( εί, 14 πα!ϊ, 1] αέ]]τε.

Αι ομίεπ απ Ί8ΡΡε επ 111, οοπιπιε α4 οΗΙεπ ήτ άεποτς,

1] οτε, επ Ραίίεπάαπί: «Ο πιοπςίτε, αΡοίε δέ πιοτάς,

Τα πε πιε [αι5ρα5Ρεητ,» ΡοιτΤοί,-- άαπς ααε] αέ]οςι---

Ρε Ράπιε ει άε ]4 επα]τ 1] οαΟις ]ε οαρρ]|1οε!

Τι νίεπο επΏήπ: Τα Ροµτρτε εσε Ι4 αότίδίοη,

Εί, {απ5 [4 «οαρε άοτ, Τα νοτςες Ιο Ροίδοη.

. ΧΧ

Ε 5115 τέάπ!! πέ]α5! αι ρ]ας νΙ] ε5ε]αναρε |

] Γέ]ά Ίε π’αιίεπάς Ρρ]ας απού Ι1Ρέταίειτ:

1ε ναίβ σοπιπιε ]ε οί αι! Ιεπίεπιεπέ 5ε πιειιτί

51 ]ε πιοτης τίναρε,

Μαι5 }/ουΟ]1ε αυβοιζδι 14 ηοπίεατ ει ΡαΗτοπ!,

Εί πιε άτεςςε, Μεςδίο επ ΊπΠε απίτε ]αάόε,

ΟΩιαπά, νετς πιοί {6 Ρρεπο]μαπί, ίά Ροξδες 5Ητ ποπ {τοπί,

(οπιπιε ππ ΡάΊδετ, ίοη άοαχ {τίδ6οπ, ό Μαςε Ιάέε,
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ΧΧΙ

Εθτ [οι απε οαιϊ ΙΕ ΟΡοτάοα ]Ηϊνετ 5επβο]εί]]ε,

(; Ει Ραπέπιοπε, 50η Οίετ ιτέςοτ, άοπί ία πἰίη,

Ανες αεχιέτιτέ, πιοϊσθοππειτ 1πΠππ181π,

Οτηε Τα]ράίτε ου Ρίεπ 14 ιέσέτε σοτΟεί]]ε.

Μοί, }αάπιίτε ηέ ]οΐπ, πιο σατάαπί άγ ίοπςπετ,

Γ/εχααίδε Ποταίδοη άςβ άοπςθβ απέπιοπεδ:

Ε1]65 π)α1πιεπί ηπε (οι, ρουτίαπ{, ηπ1 165 Πιοί550π1π65,

Ει πιοί, α11 165΄νοί5 πι1ριιχ, Ίε Ιειτ τεςίε έίταπρετ.

ΧΧΙν

ΌΝ νογάρειτ Ιοϊπζαίη αι]]ς, 51] νειί, σιε1]]τ

ορ Γ)α]ροσίτος εαε]ννείςς ]α5δα1ε 5οίς5 Ιε Ί18Ρ6.

Μοιί, ]ε 5υι5 ςόαοπίαίτε οί ]αϊπιο νοίτ Πευτίτ

Αντί επ πιοπ ]ατάίπ εί Μαϊ άαπς πποη ν]]]αρε.

Τ.ας5, Ποτάς, {επιρ]ες, ρα]αίς έμποε]απίς άες τοίς,

Γεατς άα ποτά, Ιοτθίς (τορίσα]ες Ρτοίοπάες,

ΜΙτασ]ος ά)ατί, Οεαιίός Ιποετογαβ]ες άα αποπάςε,

1ο! }α1πιε πη 11ος: οο5ί 111 5εμ] αΗε ]ε νοίς.
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ΧΧΚΧΥΝΥ

ΑΙ5 αιε] ο5ε άοπο ο6 οιπιεεότε

Οαι νετάοιε εί ηα1 (ομ]ουτς 11,

Οι πε ΟτΏ]ε αισπη ίειι οο]α]τε

Ες αα᾽απσιπ {οττεπέ πε ηέίτα1ς}

Μαι5 απε] εβί άοπς ες ειπιείέτε }

6ε5 διόσ]ες ά σεποιιχ, σε5 ααοταίοπς2

Μαις απεί εοί άοπς ος ειπιείέτε

Ου] ροιιτπιοτί5α {ες Αρο]]οπ6 εί ρουτίοπιΟε5 ες Ρατίπέποης

ΧΧΧΜΙἸ

ΑΝΟ αα! Ρου5 εί αα1 δαί5, 54πο η1ι! Ογτή]ες εί εοι]65,

5 Ώε Παπιπιε οι αε τοδέε επ ΡΠοπΠΙΠΙε οη άαπς 14 ει

Το! αηε εοπιροδε εί η”ε αιβΏ]]ε 54π5 Εττειτ

[Πα ΥΊε, εί ηα1 εοπί!επο οι 1ε σαίπιε ου 4 Πποιίε,

Οπεί]ες5 εϊετπιίέ5 οιι πιαρίηπε5 ορ]επάειιτο

Ρουττα]επί 5ε «ΟπΙραΤοΟί ά }Ιπείαπί ερΠόπιετε,

Ο 54πρ, ού {α ραταίβ 51τ ποίτε ρά1ντε ίεττε,

ΕΓ αενίεπ5 ππε τοβέ, πε Ηέ]επε, ρα15 πιειιτς 2
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ΧΙ,

Ητέά αι! 5επ τεν1επί πιε ίτοηνε 6η 14 ροβίητο

Τε ς65 οταπσβ-οιιίαπησο ράτ τηι]]1ετ5 αςςτοςΠέδ,

Ραπς }όραϊςςε Τοτθί, ααχ σταπάς ατύΌτες ρεπε]πέ5

Όπτ Ιες Ροτάς άαα (µ8πΠρο αχ εθιχ Ριατες.

Τε πιο οΓΑΠΙΡΟΠΠΕ. Α ]ειιτ οιπιοίτε Πιτ]επιεπί

Τε πιθ]ο αιι55ί 16 πιίοπ, ααοίαιιε αΙςοτδίεπιεπί,

Ρατίοι5 /π ο]1βοε, ίοπιΟε εί 56 ποίςε. ί]π οί[επςε.

Εί ρυίς |ε Ππατ[επιεπί ααπβ5ιϊδί τεσοπιπηεπςς.

ΧΙΙ

ΟΙ, 1ε Εγίπππε, Ιε τοΙ άες Ογ]ρπε5, }41 ]4155έ

Ράπ5 54 ίουτ άε στοά] 14 Κ1πιε Ρίεπ-α1πιές,

Για τείπε Ιπιρέτιειοε εί Πέτε άεβ απιουτ5,

Ου! ζοπ]οπτο τηε νοι]αιί ΠπαπιΟ]ε ο5είανε ά 565 Ρ]εάς.

Α ζίιενα], }41 τοιτη, επα55ειτ Ιπ[αΏσαζρ]ε

ΡΠΤ 165 είπιςς, αι ρίεα άς5 πιοπί5, ά8π5 166 5οιι5-Όο45,

Ροιτ ρετεετ ήε πι65 {τα1{5 εί σαρίυτετ ίοι{ 5ει]

Ι/65 ταππίει5 165 ηέδιτο εί 165 Οιείιε5 άεβ βοπο65.
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ΧΕ,ΝΙ

ΟΜΜΕ, πο ]αι55ε ρ45 5εα]ο 16ι {ία Ροπ]εατ;

Ρτοπιεπε-]4 ριαϊδί ανοες5ο]]1εϊτπάε,

Ραμς 1α Υίε ου Ιε Βάνε, αι Ιοΐπ, 5 165 Παμίοιτς;

Επσδαιίε Ιπβία]]ε-[α ρατπι1 14 5οι1ταάξε,

Αα ραγ5 άα Θί[επεε εί άπ Κοςιεί]επιεπί,

Επ 565 γειχ ηπε 54 νοίχ 56 ΟΠ8πσΕ Εη 1116 {4π1π16,

Εί απαπά 115 5ο οιοτοπί εί απ’εί]ε τεπάτα ΟΆπιε,

Α {οπ ίοιιτ οίος ες Πεπ5 εί πιειτ5 [οι «οπσεπιεπί,

ΓΣ,

υΡΙΙΜΠΗ5 Ρας-τε]Ιείς ες {οι1Ώεαικ άς ]αάϊς,

Απιε απ ιςε, άπιε επ αθιμ], ό {οι αυ) οίςε]όε,

Ώ)απ οίδεαια ρίας αμεχααίς,

Τ7/α1τ αινίη διιτ ες Παπςς άςα οπαααε πιαιδο]έε,

Ώοππεζ-πιοΙ 1ε ροινοίτ άε άταρετ 14 Ροι]εατ

Ώαπς ο6 ρόρ]απι 5αστέ α:ςθ {566 /Ηατπιοπ]ς,

Ετ αεπε]οτε 5ε5 Ρ]ειτς

Όαπς |ςε ετβία] αι Μέίτα, ού σόπιί /]οπ]ε,
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ΓΙ

Ροδίε ανες ιε ραρίετ εί ]εστ]ίο]τε,

οαΐδ-ία απ] πιειτί 1οι πιαΙηί σφαεττίεσ,πια]ηί πέτος,

Ροατ πη Οαΐσδετ, Ροισ ΗπΠτερατά άθ Μαχίπιο ο

--]ε νίεις α.ς5ί οοπιραίίτε οί πιουτίτ ά 5α σ]οίτα.

--Τοη ράιε ει ππίΎντε 54ης «οω]ετα ναΙπεπιεΠί,

Ο Ροέείΐε άνες ]ε ΡαΡρίετ ει ΡόοτΙ{οίτο,

--Ώες αιίτες 5ι Ι6 5απρ 5ε Ι8Ιΐ οι ραί5 ναρειτ,

Τι πιίεπ πιαίΐτα ροιτ Ε]Ια απο οαοταπίε Ίθιτ!

ΓΕΥΠ

ΑΙ ιεπάα 165 ο]1απχ απ Ωέείτ άλπς Ιες Ροΐς,

Β{ αι Ρρτίς ες οισεαιχ «οππας, άαιίτες Ρίζαττες:

(επχ αα οπαπίεπί {ομ]οιατς εί σεαχ απΙ 5ουΐ 58Π5 νοΙχ,

Πε5 Ρ]4πς5, 1ε5 ποίτς, σειχ ηπε 14 Ροπτρτε εί 1οτ οπαπιαττεπί,

[6-5 ουχ άνες οειχκ αυΙ Ιταρρεπί ααπ Ρες ταρεατ,

Οείια ηα! 5επιΟρίεπί Οιεβδές αεί5'επ νοπί εΙταπί Ρα19,

(Οευχ απ] νοιεπί 54π5 σ6556εαιποί ητις )ΠΙτοπάε]]ε,

Ες [65 αι {οιι5 ]βε]πέ5 απ55ιίδί άαπο πιοη σςξιτ.

” Πέτοίμπε α απο «Ππαπδοπ ε βο5ίε ΙΙγλ8π11πε.
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ΓΕΧΙΙ

ΕΡΟΙ,,πιοί2 Νο, ]ε πε 16 5αΐς ροίπέ

5 ΡΏαπς πια οε]]αςε, 1οι {οί ρτός, Ιά-ρας {τέ Ιοίπ,

Τ,ε5 Ποπηπιες, Ιε5 Πέτος, Ιες αΐειχ εί Ιε5 αέεςςες,

(οπιπιε ππ παρε άοτ, νοπί εί στοι1]]επί 54π5 ς6556.

Ώος σρόπ]ες {οιί νθίας άο ποίτ ρ8ξςεπί έίταπρες,

Ρατεί]ς ααχ τώνες άα Ραατοτε, Εέ άαπςδ απ οοίπ,

Ρατ!ο!ς, ]ε οτοί5 αάδ πιε τερατάε ππ Οεί Ατοήαπρο,

Φε], πιοΙό Νοπ Ιςε πε |ς 5115 ροίπί.

ΓΕΧΧ

ΟΜΜΕά ρτέδεπί, ]44115 άθπ5 ]4 Κπο55ο5 απίηιις--

Οπε ας 5ιεείεβ 5ο 5οπίέ εςοιμ]ές άεριιίς Ιοτ!---

Οπαπά Αντ] βατ ]]α Τειτε α]αδίαΙί 5ε5 αέσοις,

Τουιί απαϊξ: Ποπιπι6, Εεπιπις, Οι5681Χ, Ίειιτς έτοια πες;

(οπιπιε ά ρτέβεπί, 165 Ατί5, 165 ΤΟ15, τοις ρτοβρέτα!ϊ,

Όπτ 50η ίτδηε ΜΊπο5, άθπο Οε5ρτ! [4 Θάρε5βε.

Όη 5επ]ρίευτ οοι]ρίε αιοτο ππ 115 άνες αάτεδος:

Τουί οδί απέαπ!1, ΙΕ 115 65: ηέπιειιτέ.
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ΕΟΧΧΙν

ΗΑΌΜΙΝΕΘ ήπ νετβαπί ηπ], ΟΟΠΙΠΙΕ ΕΠ ΠΠ ΠΠΙΣΟἸΣ,

γοις τε[έίε2 άαπς Ρεαα ρατε άε 14 ίαρππε,

Β]απο]ήες, νοτίος 1Π8ί5οΠ5, νοίς! νοπίτ ΙΕ ςοίτ:

Λ]]οπς, οπΙρ]5ς5ε7 ααΠαι]ο απο Ίαπιρε «Πασπε]|

Τε5γειχ νοπενοιςςεπετσ]ετ, πιαϊς περουττοπί νοις νοίτ,

Ε{ Ριεπίδί τίεπ άε νοις άαμς οείίε Πέ 5αΗ5 Ι1πα,

Εί Ριεπίόί τίεµ άα νοις πε ροϊπάτα, άαης ΙΕ ποίτ,

Ουππε ρά]ε Ίπεατ αι οειη ής 14 πας Όταπε.

ΓΧΧΧΧΙΗΙ

Ου8 Ιες αααοταίειτς αένοίς άε 14 νετάιτε

Μέρηδεπί άε5 Κοςπετ5 165 άρτες πια{έβ: )

Ρουτίαπε /1σποτ αινίη ςοι]ε επ ]ειτ νείπε άπτε

Μίειχ αα’επ νοις,5οιτςες, ΟΠΘΙΠΡ5, ΟπιΌτασε5 51ναπίέ5;

Οα]αΐ, αοτίαπες ΡΡοίβ εί ρτιπίεπιρ6 1ΙοπίΩαπ65,

Ώ'απε Ε]οτε Ρίας Ρεί]ε επ[απίς5 πιίταση[ειΧ,

(οίοππες, ίαπος ΙτοπίοΠπς, {επιρίε5, ό Π6ε1τ5 ππ1Ω1165,

Ησο]οςος άαιις 16 πιι ςαςτέ Ίπ οοι τοςΠειχ.
7909
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ΟΚΠΙΕΝΤ

Ε ]απίπα, ώς Θπιντηε εί ής Οοπ5ίαπΕΙΠΟΡΙε,

Πενάαπ{π65 ΟΠ8π50Π5, ΣΠ8Π5ΟΠ5 81Χ ]0πΡ1165 {ταίπε65

Μέ]απεο]1ηπες,

(Οοπιπιε ποπ άπιε Πέ]α5! 5τ νος {τας65 5ε {ταίπε,

]α]οαθαπί, πιαίβ εη ναίπη, νος αί]ος άς οιπορίς,

Μοη άπιε, νοίτε 5οξιιτ, [απροιτειιβε πιπβίαιε,

Τπε πιέτε -- ο! Ιε έει άε 5α σάτε5δε ίπιρητε! ---

Νοπ5 πι1ΐ αυ πιοπάε, εί ςπαπίς, εί ρτοπιε Επςοτε Επ ΥΟΙ5,

γοα5 νετ̓άπί άεβ ρατ{ππι5, ]οιιτάς, επετναπίς εί άουκ.

Β]]ε 5ε σοιτΌοςε5ο5 ]6 δοτί 58Π5 4π ΙΠΠΓΙΠΙΙΤΕ,

Γ4 ίεττε οτ]επία]ε εε Ρεα]]ε

Εδείανε απ Πατεπι, άπιε εουίε οπατπε]]ο.

Έπ νους Ριεάτε, «ΠαΠδΟΠ5, 1πΕ πιοτηΕ6 εοπιρ|αιπίε:

Τοιί επ νος νετς, ]15αιά Ια 1οιε, εδ απε Ρρ]αΙπίο

Απιδτε ει ]επίε;

Εδείανε πιιβέταΟ]ε ά /άπιε ποπο]α]απίε,

Τε 515 απ νογάρειτ Ιπηπ]εί, ετταπί ράτίοιξ,

Α1π5ί ηαε νοι5.

5Ο



Απ τίνασε ά)οη ]65 «αΐίααες 5οπί Ρρασίίς,

Μαϊς ού τεςίεπί εΠπςοί άθς αίσιες οί άςς 115,

(Ίοςες Ιες Ιέντες,

Ρι]ςςό-]α νίντε Ίππο εχίδίεποςΡ 5ο]1τα1τε,

Φ8Π5 Ιες βοπείβ σταείς αΙ πιο άοππεπί 14 Πέντε,

Θει] {απο Ίς τένε 5αιπί άπ ειεί εί ήε 14 πιετ.

Ν᾿ανοίτ η”ε ος αυ] {ααί «ξίτε Ρος νέρέϊετ

(οπιπιε απ «Ηθπε, απ ονρτός οι, ΠΙΠ1ΕΠΊ, ροισ {ταςετ

ΜΙ]ε πιέαπάτες Ρίεας ανες άε ία {απιέε,

Μοπνοίς ααςαί ραγίοίς πιεο άεικ Ίδντες [θπιόςς,

ΑΠπ αυ εη νοΏ5 }᾽α{{5ε

Για Ιοατάε ριαϊπίο απί {οι]οιτς νοις εγταππίςε,

6οππεπΠςε, 56 αέτοι]ε ει πε Ηπί{ Ίαπιαίς.

Επ νοις νΙέ, 5αΟοΠέ απ ρεαρ]ε {αά(απα,

Εξ απείηαπε άπιε επεπαίπές Επ 565 Τετς 5ε αέπιξπε;

Αιοτς νοις αρΙίεΖ νος αίες ης 5ΙΠοΡΙε,

ΓεναπίΊπες «ΠβΠδΟΠ5, «Ηβηξοπς αχ Ιοπριες {ταίπες

Μέ]αποο]α ες,

Ώε ]απίπα, άε ώπιγτπε ο{ ο ΟοπδίαπΏπορ]ε.

10/13
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ΕΕυ ΝΕΘΡΕΡΑΙ.

Α ΩΟ[εγγε Β8αΓγγ

--"Έ-Ε ταρρει]ε5-ζα ία ραάντε «8ΡαΠ6,

Τ Ώαης Ιε ναςίε Ροις, αααρτός άαά ρ]αίαπε,

Γοίπ άε ίοιί ν]]]ασεύ

--1,4 ςσαράπε} Ου!, ]ε πιε α ταρρεί]ε

(ζοπιπιε ππε ςπαρεί]ε,

ζ6οπιπιθ απ εΓπι]ίαρθ,

--Τε ταρρε]]ες-ία Γοτπι]έε αι σταπά οαρασό

ΕιαΙε-] απ οΙερ]έε, άπ πιοίπε, πη Ρετρετ}

--]ε πιε Ιε ταρρεί]ε εί 1}41τ εποοτ ρίευτε

Ρε οείίε άοι]ειτ

Οι ά Ποίς άε 5οη ]α{1 54 πιά]η αττας]α1ξ,

--Τε ταρρει]εβ-{α 50η νίβασε Ό]δπιε

ΕΕ 5οπ «ο{ρ5 ρεπεπέ}

--Μαι5 Ιε πιε ταρρεί]ε ααδοί Πέ!1ποε]]ε

Τε οείίε ρταπε]]ε

ΑΠιπαπί απ ο91] ρατ Ιες οί]ς σαςπέ.

--Ρε ταρρε]]ες-ία ]ε {επ απ, 16 5οίτ,

Εο[ατα 5οπάαιη άθπο ΙΕ ναβίε Ροίο}
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--]ε πιε ιε ταρρεί]ε, εί του]ουτ5 ]ε νοίς

Ι,ε Οοίς ταναρέ, ]65 ηέςοπιΟτες ποίτο.

--Τε ταρρε[]65-{α} Ουε5ς άοπς άενεπι

Ι/ετπι]ζε α1"αίοτο

Να] πα ρ]ας τεν 2

--]ε πε }αι ροίπί 5ς, πιβ15 πΙοΏ άπιο εΠςος

(Πατάε 14 πιέπιοιτε

Ρε /Παπιρ|ε ]ορ15,

Οατ απ Ίο Ίε νί5, 51τ 165 «επάτες ποίτος,

Όπ Απιοιτ ετπει 5απ5 5οπς! οπαπ{{απί

565 αι[ε5 αατοπάπροε εί 565 τπα1πο άεπ[απί.

19/2
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ΜΟΝ ΡΙΕΟ5 ΡΟΙΟΝΑΝΤ ΟΗΑΟΝἸΝ...

ΟΕ5ΟύΕ νιεπιτα 14 Μοτί, ά πιο πειτε αετπ]δτε,

Ετείπάτε άαπς πιες γειικ Ία Ίογαισε Ιαπιϊετε,

Μοπ Ρίας ροϊρπαπί εΠπαρτίπ

Νε 8ετα ρας ΙΕ ίεπιρς Ρετάα, 1ε5 αάντες ναίπες,

Για ρααντείέ, Ραπιοισ Ιπαβδςουν], νεηίη

Οωώάπ αποθίτε πιααάΙ{ πιε νετδα άαηπς ]ε5 νείπες;

Μοπ εχιδίεπςε νΙάε εί αΗς ία Μαςε εποµαίπε,

ΝΙ πια οπότε πιαίδοπ; ποπ ρίπ5 Ρροϊρπαπί «παρτίπ,

(ες 5ετάα ηπε ρεπεπέ 5απΠ5ο6556 5Η πες Ίντες,

Ώαπς {ες Ότας πιαϊετηείς ]α π’απταί ρας Ρα νίντ,

Όατ {ε5 πιοΠίς, 5µτ {ες πιετς ο άαπς {65 Ροίς αινίπς;

]ε πε πιε 5εΓ8Ι ράς Ρ]οπρέ άαπς [4 νετάπτε,

Ο [ο!, νΙε ει 58ρθ5ςε Ιπίόρτα]ες, Ναίΐατε.

;Φοό
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ΑΣ ΟΟΚΡ5 ΗΟΜΑΙΝ

ΓΟΙΕΕ 81 ΟΣΟτΡ5Πππιά]π! Α 14 Οίπαίτ

Οι] σοπιπις 1Π ναίβ6εαπ Οίεη σαιάέ,

17η ναίββεάιι άαίταίη 5ιιτ 14 πιετ,

Εέδ]οίε απχ «ουρς απ νεπί εί Ότανε 165 Πίνετο

Εξ 165 έτές.

Ο]οίτε αυκ πιβίπ5, «1]1σεπίες πια]πς|

Εοτίες εοιππιε Οέρέε οι 4 επαττης;

Ε1οίτε αχ ρίεάς δε Ριεβοαπί αχ σαι]]ουχ άε5 εποπ]1Π5,

Ώαπς Ιειτ ε55οτ. (αιοίΐτε αΗχ Ροϊίτίπος, τος Παπιαίίπ,

Ο Ροιίτιπες νε]αες]

19 ρ]οτί]ε Ρέε]αε άθς γΥειΣ,

Ώες νίςσαρες άπιες Γ[α]ρίάες,

Για Όοιςηε ει 5ε5 αβρρείς αάαοίειΙσ,

Ι,4 ραίβ5άπςε ες Ηέτασ]άες,

Εέ 14 Ρεαπίέ ά Απηπούς;
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Τε σ]οτίήε 16 οοτρς Πατάϊ

Ου! αεναπί ]α Ίοιτ ει ίοιί πα,

Κερροοίέ ρατ 14 πια]αά1ε

Παι4ε ει Ιβεπε, ο5ε

ΘΕ πιεδΏτετ ανες 19 οβίπιο σταπά]ο59

Ώ)απο «[αίπε.

Οιοίτε απχ Ρε8ιχ «οτρς5! ΏΗυνρ]ε ό τοςε,

οοµσίτε εχαι!ς άε Ια Ναίΐατε,

Νααρε ού 14 {οαάτε εδε επο]οςε]

Α ΡΓοβρτίΐ οτέβίεατ άενεπα οτέαίατε,

Ο]οιτε αυχ Ρεααα οοτρρς!

Ποππειας αάκ «οτρ5! Ποππεισ ά σεχ αΙ οτέειί,

Ραπ5 16 ίίοπσιιειχ ε]απ ήςβ 5άπε5 απίοπς,

Ι/,ε5 Όεξαιχ επ[θπί5, 165 οιιεττε5, 165 ίτορπέε5,

Γ/65 (τίοπιρη65, 14 ο]οίτε,

Ι.ος ν1είοίτες, Ιε6 πα!οπς!

/̓οό
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ΓΕ 5ΑΤΥΝΕ

ου

ΙΑ ΟΠΑΝΡΟΝ ΝΟΕ

Ε πι (ΠΙοΟπΠΙΡΗΕαμίοςτ άε ποις;

1ε! ΙΕ πα τεσπε ρατίοιι{.

Ιε5 «παπιρς, |ε5 πιοπίς, |4 {ειτε Εεπ[έτε

Οπί σατάέ ιεπτ οιατίό ρτεπιιέτε,

ΓΙαρηαπε ε5ί 14 οτόαίίομ,

Οταπάς ουνετίς 5ος ραίαίς ρτοίοπάς.

γειχ, τέρα]εζ-νοις άς ]απιϊετε,

Γί νοις, άε τνίππιε, νΙο]οπ5.

Ίμες ατότες, αϊδοοτάαπίς οι τατες,

Θοπξ 16ειοΟΊπΊπΙε αιίαπί άθ ίατες;

6ε πιοπάε εδ απ νίπ ρεπέτεπχ;

Ώο 14 ππαϊϊέ οε5ί Ρεπιρίτο.

1/οπιρτε εξί απ (νε πιοπςίταθιχ.

Ώαπς ποίτο ο1ε], ου νοίί |π1τε,

Απχ ]εντες άπ Θοίς νάροτ6εηχ,

Ραίς άε 14 Νπ1ΐ, απ Ρ]οπά οοπτίτε,
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1) Οτρίε άναποε ε[τοπίόπιεηί,

ΓΠε5 5είπο άτεβδέ5 5άπ5 απισιιη νοί]ε.

Τοιις Ιε5 οοτρς Οτήθ]επί αταεπιπιεπί,

Γε Κοςπετ πιι 56πιρ|ε 11πε εϊο]]ε,

Εί {4 αινίπε ππάιτέ,

Ο ττοίς {ο5 πορίε Αιίίαις, οεπιε

Τε5 ταδ]ς, Ρος, Ρατρεπί, Ιες ρεπηπηες,

Όπτ ίοη 5ο], Πϊνετ «οπΊπ1θ έΐέ.

Όπ «οτρς δίεΠπ 1815,πιαρίααε ζποςε]

]οι, ιο οίαίτ 5 αροίμέοςε:

ες νίετρες 5ςοπί άες Ατίόπιις

Εί ]ες αέδιτς, άες Αάοπις.

Ώι Ίοπά άά Ραςςέ τενεπις,

Εαβείπαπί [οιΐ, Ποπιπις, ΑΠΙΠΙΒΗΧ,

Αρήητοά1ίε 5υτρ1{ άες Ποίς,

Α οπααίε Ιειτε 161, Ρε]]ε, πας,

--Βε]είίε αι ]οΐπ {ουί νδίεπιεΠί,

γ6ίς-{οίΙ άε Οεαιμίό 5ο]επιεΠέ.

Ο Ρτδίτεςξςε άαπ πι, πιοπ άπιε,

Τοπ {επιρ]α, οε5δί Ιε «οτρς Πιαπιθίη;
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Ε{ τοί, πιαρπέείςδε πια τηβ]η,

ΑπιΏτε ηοτέ άες οΗαίτς άε {επιτηε,

Ύετοε επςοσ ίοη αινίη αισίάαπις,

Ρουτ ηπε ]ε πιεπίντε 54π5 ΠΠ.

ΡέεΠ]τε-πιοί ες νοί]ε Ιπίαπο,

Κε]είίε ία ]Ιοπτάε Εαπίαπε,

Ανες 14 Ναίατε α55οτΏ5

Του Ίπιαροε Ρε]]ε εί ρ]αςΏα ια.

Γόρταβο [4 οθειπίατε, απί5

Το5 πιαίπ5 5ιιτ [4 {ετπιε ροϊ{τίπε,

Εί {315 ππε τούς απχ Ίοηρς ρ]15

Ρε ί4 επενείπτε αινίπε,

Ρενίεπ5 5ίαίηε εί ηηε ίοη ΕΟΓΡ5,

Ιπιπιορί]ε εί 5υρετΟςε ασαα]δτε,

Τεί απ’οη Ραάπιτε άαπς 14 ρίεττε,

Ι,ε εοπίοιτ ρατ, ]ε σαίδε οτί.

Ραι5 {[α15 ες Ίειια «Ηατπιαπίς, εί Π1Τ6,

Εη /1αέα]ε ππα1ϊέ,

ΟΡέίτς5 5ουαρίε», Ιεβίε5, οαΟ]1πιες,

Πα 5άανάρε απ]πια]1τέ.
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Εαϊς άοσςΊειχ εΠατπιαπίς, τερτέςεµίε

Πε5 θίτες Ρεαβίσ, νοιαρίαεασχ;

Οπε ίοπ πι 5οΙξ Ρρ]αςναροτειχ

Οπε /]Ιάέε εκααιβε ει επθπφεαπίο.

Ο νοις τοπάεητς̓ ό νους πιέρ]αΐς,

Ρπνεί5 5ογειχ εί «ου{ες πιο]]ες,

Ητίςςοπς αιν]πς, αινίης αΡβρας,

Ώαπςε7, άθπβεΖ 14 άθπος ζο]]ε.

Ο {τοπίς, Ρ6ααπχ γειχ, {οί5 άε5 ςπενειιχ,

(τοπρε αττοπάϊε, παπεΏες Οίεη [αιίες,

Βαδδίη, ναι]οπ6 πιγβ[έτ]ειιχ,

Βο5ε5 άΈτος, πιγτί65, σασποίε5,

Ο Ίάπιδες ααι ποις επ]αοε2,

Ο πιαίπς, ό 5οµτοθς άθς ζ8{ε5ςες,

0οίοπιδες αοαςες άαπο ΙΊντεδος,

γαυίοιτς αμαπά νους νοις οουττοςςε7.

Ο Ροπε]ιε, ό Ροας]ε αι! Ρτοίότες

Γε5 πιοίς άπ σαξΏτ, 165 πιοίς 51πορτες,

Ι,ε ταγοπη άε πι]ε] ε5ί πιοίης άοισ,

Μοίπς τοαρε εδί ]α ρτεπαάε πιήτε,
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Ει 165 115αα]ράίτε, ράτιιτε,

ΕΕπεεπβοίτο άΑντ], 50πί ]α[ουχ

Ώες «οιΡ65, δοπιρίαεαχ Οϊ]οις,

Ροπί 5οσπε ία ροϊ{τίπε άπτε,

Ρετπιείο η”ε ]ε Οοίνε ά {65 δείπο,

Τες άειχ δείπο ητοί[ς, {ες 5είης άθ τοδε,

Α ο65 άειχ οοαρες α)έπια] τοςε,

Ι,ε Ροπ]1ειτ τθνό, 141! αιν]η.

(65 πιοί αα1 5α]5 ζοη Ππιέτορπαπίε:

Τοες ρεπουΧ, νοι]ά πιοη απε.

Ραπ5 ίοπ έιτείπίε {τιοπιρπάπίε

ΘΕ ράπιετα!ϊ ππ Ππιπιοτίε].

Γοίη ήε ποις ς65 Πα1]1οπ5 1πά1σπε5,

Τους εε ηα! ίς αιδοίπηιι]31{,

6εί οιπεπιεΠπί Ιπίάπιε οί Ια1α,

Εί «ο αυΙ αέταπρε ]ες Ίρπες,

Οπαε {οιί αρραταίβδδε αα ρταπά Ίοιτ:

Τα ίεττε, Γαιτ, Ρεαικ «οιΡ5, Ροϊϊίτίπες,

Νας 5οπί ία Ψότιίό, ΓΑπιοιτ,

Εί πε ε5ί ]α Βεαυίό αιν]πο.
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---α], άαπς 14 Οείϊε πιά1(έ

Εαάειοε άπ ]ουτ αιίαιε,

Ώεναπί ίοπ αι αόξεποπαπίό,

Αρραταίϊ ηπείαπε πιοποίτε έ{ααε,

ΑτΌτε βάπο {ειιί]]ε, ατΌτε έρταποπέ,

Ρτινέ άε ΟοπιΟτε σταείειιδε,

ζπε ρίεττε Οταίε ει πιάειδε,

ζη εοτρ5 οπέ!Πξ εί ηε5βέςπέ,

Όπε πιοπβίτποοιϊέ ππε

Ώεροιί 5ατ ΙΕ Ίατσε ΠογίΖοη,

Οι άςθ νΙναπί ποτε ά 14 νιε

Οπε 565 άευχ γεαχ, άοιΟ]ε Π5οπ;

Ο 1 Ποπί άα Ρααπε ει.άα ΟαΟίσε,

Εξ π’ε5ς αυ απ {ατοιιςης απ!πια],

--Μα15 54 νοίκ εβί άε ρας στοία],---

Νε {π15 ρας: οθδί πιοί, ιε Φαΐγτο.

Οοπιπιε Ρο]ϊνίετ, άαπο ΙΕ οίπαπιρ

Ου {α πιε νοίς, }41 ρτί5 ταείπε,

Ε{ Ίε ίαΐς 5ε ράππετ Ιε νεπί

Αιιχ 5οη5 άε πια Πήίε α]νίπο,
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Οπάπί ]ε ]οιε, αα5οίζδε 5ππ1ί

Μαίπί εοιρ]ε: ου 65ί αιπιό, /οη αίπις,

]ε {315 άαπ6ετ, Ρα[ Ιποι,

Ήοπιπις, ]4 Βτπίς, Ιες Ωίεαα πιέπιε.
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ΗΥΜΝΕ Α ΏΝ Ρρένε

4Α Γοοσ8δίοπ αμ ΧΧΥΗΓΠΕ (ο)-

Ρτός ιη/νοθγςεΙ αο Ι8 [αίχ.

Α Τεττε, ρτάςε ά {οι π)οδί Ρρίας5ααπο Ραΐτίε,

Ρε 14 σπεττε ε5ί έϊείπί ΙΕ οιποίτε νο[σαπ.

Ρτοδίειπέ, επαφαε ρεπρίε επιΌτα55Ε (οπ ριεά Ρ[άπς,

Ο Ραιχ, ό Ραίκ οΠπέτιε!

Όπε τε]ρίοπ άθ ίοπ τθνε ες 5οτΏίς,

Ο πιετνεΙ]]ε! ίοπ άπιε α Ρτβ 1π οοτρς άινίη,

Εί, 5615, Ίος Ναίίοπς αρίςδ5επί Ρατ {4 π181π,

Ο Ραϊΐχκ,ό Ραίχ ο]μότίαι

11 {0Π ράςδαρε Ροµ55ε Ίπε ΙΠΟΙΡΣΟΠ Ρόπ]ε;

Όπε 5ουτοε Ρ]α5 οιαίτε αύτεινε πος 51]οπς :

Ιε 5αύτε 59Ε5ς [αι 5ος, 5επιεπδε5 Ιε5 «4ποΠς,

Ο ΡαϊΧ, ό Ραίκ εΠπέτϊε!

Θοησε ής Ρ]Π1ά145,ό οιαίας 1ποπίς,

Τε τ8πιεαα αΑιπέπα «ΟΙΤΟΠΠΕ ίομ {τοπί Ρατ;

Τες Ηγπιπες ά)α]]έρτοςςε έε]αίεπί άαπς }αζατ,

Ο Ρα1χ, ό Ραίχ εΠπέτ!ε!

029
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-.6λΞ ενονιίο Λας, ού 101,5 έΟΛΣς

(α το υεένε {οι 01,5 5οπηπ1εςίες [Γέες αες εΠαπεοπς.

Λοιις αρρονίοπ« αες ατ]ες α’λα»πιο”ιίε

«απιχ αροήηίες.

{οι” φιοίεοηυαί αύες (Ίαγ07:,

Λοιις ε]ευοπς αε οίαπιοςραιαίς ”ιγειένιειεν,

ΕΗ πος δαίεενε, ρέιιε ρα»γιπ1ές φ1ιε Ι/εαιι αίε τοτε,

7οιι! αοιισεπηελι ηιυγυπέ [ες γοιι.ν

4 (α Λι τπιβπίε, οεγηιεί]ε, π1ο»Ό5ε.

Γαιπετένε οιι./]ειι», εε οέαιι ζλέειν

ορνόπηςε φιεί ονί]]α, γιεί σενπία, αθηις {οι 97’

ΕΙ Μέ πιοιι»ίν, ει Με Ρά]1ν

«πιζοιις αίε ίπει {ον αιέζ)ες Γ1ειιγς

1 εοιιίες [ες α1είλος (1ιζ1{75,

Ζ᾽επίάιιε ει σιιρηόπεε{λέεγ,

Αναπέ φισ ίε Λέαπιή, {ε υτέππιε νεεοιέονι»,,

Ρανονε α”ηίφιιί υίυαίς ει υά5 οΤε{δέ 1201/17,
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Λίοις {επ αΌοηςΓαΐέ 141 ονειίυαρε άοιχ.

ας ήωεοιιρε αε α{α λαέ,

Λ/οιις εαρρογίοπς ήεηνπλαπηεπί,

Ομε αυ” εναέ έι ήε ροΐυες {οιιί.

Οοπήπήε[ε Ίξπήρς ονιιεί αίε5ος̓ΥΙή/2ς1ο ε

Τα ο1ε εί {07 ηγοπε σοιιοίειιχ /

7, νεςεεπεδίες ά1ι «οί»' ει ία ιδίε άγΟ6

72ε5 πείρές σε ή’{1ιυεν Ιαίσεα 51» {ες επευειικ.

ΟΛ / εο”ΊΖ1εία ρια1πιίε πιο1ι5ίοιις)ιε 7

(0η {ο γάιε 10145έγηειιέ/

Γοις, α1, ή){1γ7116 αίί1 16 ροιέεήες:

2 {ε-ποίες αε Ιαφιιεί]ε έιι υείι..

Ομε εε «οί» 1 εεπεβαπίε.

]/ειιχ-ιι αίοι7206 {α, ολιάτ15οπι

.4ςεοιυναήσσα”ιίε2

Ομ υειιχ-ίιι ιε ρέασι αες δεαιιυέε οιγπιρίφιιες

Οπιί ονι]επιί άαηις Ιες δις αες πιανόνες ρεπίό]φιιες 2

εχ-έη α4υγ1/ εί αίέςσος

Δ.εε /ναδεήες, ίες υεγίες εήάησοηςο

4.ε σιιαυε νεΐναίηι αες εναπιφιιίί]εςαεπιέιινες 2

Οι ήε εβογαύ αι {0Ά/6Υ}ο εί αίες υεηές
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Δα 5οπαίε αες σοπιπηείς δ]απος 2

Δες ηγπηπιεςαε α (Ζ11Ε72εοί άες μένος φιιι πιειινεπί7

Ομ ότει Λ7έ/έγες-έ ιε εαί αε 7 Οεέατι

Ομ ώε / εσβγήέφωίρίνις φιιε ίες η]οίςεί ργο/ομά ο

Ζληής-ποιις, οειέχ- {1 ήα 6βα η σοι

22}εφιιείφιιεεέιετίεραζ»ιε

Ον α/μπιε ίεν»ε α)Ίεί-δας 9

Ψειμχ-{1 ήα εαΙςοΙ άε ζα |/τε

Οι ο1ε α εβαπεοπ αι ενέρας 2

--- Ολαπεζ-π1οι ήα εήασοη 2311]./οις εαίέε,

/α 7216 Οής Φο11ε εαηςο7ι,

«νες ιε υϊοίοηι α1ι.κ εογάες 15έες,

«αυες ήε 5; οι Ουτοίο.

ςλαπίε2-π101 ία, οηάτισοηιαίεΙα }ειύπιεσσεα1ηέε,

(απίεσ ήα εβαπεοι αες εσίέγς ρα{ρίίαπίς

“4/ / /ΕΥ7162-730 ήες γειλ, ό οϊεπυειμ]αλίες /έες,

«41 5ο πι υιοίοπ ΟΕ αίε71ες υ{ηρί άπις.

7903
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ΑΙ) ΡΟΕΤΕ ΟΟΦΤΙ5 ΡΑΙΑΜΑς

Εη Ια! βηνογθ]Πΐ 11118 εγααης{ΟΠ.

ΟΤΕ, ίε5 Ρε]]ες «ΠβΠςομς,

Υητρίπα]ες, 5ρ]επά]άες, πες,

Νετς πιοί, άς ΙοίΠ, 56η 5οπί νεπίες

Εό]ουϊτ πιο Παπιβ]ε πιαίδοπ.

Νο]5, }41 «οινοτί ιεατς Ρίαπος {τίββοπο

Ώ)απε έτοβίε αχ πια]]]ες τέπιι6ς:

Ρα!5 ά Ίεπτο ]όντες Ιπσέπιοες

Τα {411 πιατπιιιτετ α)απίτε5 5Οπ5,

Ροείς, αιποί ί6 ρια1τοπί-ε]]65,

ΓΏαπς Ιειτς τούύες άθ Οτοσαίε]]ες,

ΆΑνος Ιεισς ποανε]]ες ίαςοπςο

(οπιπιε αιοΙ5, ρεπεπε-ίο! 51τ οί]ες;

Τι 5επΏτας, 5ούς 165 αεπίεί]ες,

Ραΐίτε ]ε οσα άε {ες «ΠΒΠ5ΟΠ5.

ΡΙεΕΓΓε Βαμάρν
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ΙΑ νΟοιχΧ ΕΤ ΙΕΟΗΟ

..

«1 Ρίεγγε Βαιαγγ

σι (γααιί αε ΠΙες νεΓ5

Β τεαίτο«νε, αταί, π]ες οΗότες οΠΒΠΞΟΠΣ;

Ου1, «ε 5οπί [οι]οπτ5 πιε5 {]]ε5 αιπιέες:

Α 14 ίταπαιε ίες νοι]ά σοβίαπιέεβ:

Όπ αυίτε |απσαρε ει αααίτες Ίαςοπς.

Μα15 5οιι5 ιεατς αίοατς, Ιθιτς ποδρ]ες πιαπ]δτες,

Ανες ]εατ αίτ 5αρε ει απη απίτε Ί1επ,

Ε1165 π᾽ουρ]1επί ροιπί 165 άουχ εοπίε5 Ρ]ει5

Ο)επ ποίτε πιβίδοπ Ιθισ οοπίαΙ{ Ι6ειτ πιδτα.

51 16 οα15 14 νοίχ, οι ΟΕοΐ {οι Ρέσπο,

ζεί έεπο π’εβί ρ45 ρηίνέ α/πατπιοπ1ε:

[4 πιϊέντε ρά]ειτ άς 5α πιέ]οά1α

Τλι! σοπιέτε Επςοτε 1π «Παίπις ποινθαΙ.
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Οµ1, 1ε 5α5 Ια νοία ει οε5ί {οι Ρόεπο:

1ε εμαπίε ά1οι, (μπάϊς αιά α]δίαπςε,

Τους ά {οι ρτεπαπί, επαπρεαπί επαααε πιοί,

Τι Ίαπςες άαπς Ραϊίτ 4 παθπιε τοπιάπες.

Τοπ εέςπο Ρροιτίαπ{έ εδί «ΟΠΊΠ1Ε πε νοία;

Οεσί {οΗ αντε, απ, έά Ρα5 τεστέέε,

Η]]ε θαρρατίεπί, Ε{ ας 5ι15-]ς, τηοί,

ΦΙΠΟΠ απ όοµο άθς «115, ες Ιάό6α52

Ροδΐες, 5ομ]ρίεισς, Ρεϊπίτες, 8οπΊπιθς ίοις

Ι)έοεπο άε 14 νοίχ Άρηος οοι]1ε1τε,

--[4 νοίκ η” ποα5 ραήξεί αυ! ποι5 αρ]ϊε,--

1)έομο άς (εία ηα] 56 σαςπε 6η ΠΟΙ5.

29-6-7φο0.
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