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ΠΡΑΞΗ ΠΡΩΤΗ 

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ 

Δάση. ΓΥΠΑΡΗΣ, μοναχός. 

  

Ω δάση μου πυκνότατα, φύγετ’ από σιμά μου, 

μη σάσε κάψου σήμερο τ’ αναστενάματά μου, 

γιατί γροικώ στο στήθος μου καμίνιν αφτωμένο 

και λάβρ’ απού το στόμα μου βγαίνει το πρικαμένο 

και δε μπορεί παρ’ ό,τι βρει ν’ άψει και να φλογίσει 
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κι όλο τον κόσμο κάρβουνα φοβούμαι μη γεμίσει. 

Βρύσες, τα πλήσα σας νερά τα δροσερά ’ς συρθούσι 

κι εις τη βαθύτερη μερά κάτω στη γη ας χωστούσι, 

μην τ’ αποφρύξ’ η λόχη μου· κι εσείς κατακαημένα 

πρόβατα, εκεί απού πορπατώ χόρτο μη φάτε ουδ’ ένα, 
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γιατί τα φαρμακεύγουσι τα δάκρυα τα δικά μου, 

τόσα πρικιά οπού βγαίνουσι μέσα από την καρδιά μου. 

Ίδα μου ευγενικότατη, που ’σαι συνηθισμένη 

από χαιράμενους βοσκούς να ’σαι κατοικημένη, 

σήμερο θα σε στερευτώ κι εις τόπο θε να πάω 
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όπου νερό δε βρίσκεται, ουδέ ψωμί να φάω· 

όπου ’ναι δάση και γκρεμνά και δίχως χόρτα οι κάμποι 

κι όπου ’ναι σπήλια σκοτεινά θέλω γυρέψει να ’μπει 

για να μηδέ θωρούσι φως τα μάτια τα δικά μου, 

μα να ’ν’ κι εκείνα σκοτεινά σαν και τα σωθικά μου· 

  

  

  

  

τα μάτια μου, απού τσ’ ομορφιές είδασι τση κεράς μου 

κι εδώκασι ψοματινή ολπίδα τση καρδιάς μου 

και μετά κείνη εδέθηκε και δε μπορεί να λύσει 

κι ο πόθο τση καθημερινό μου δίδει πλήσα κρίση. 
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25 Ώρες με καίγει ωσά φωτιά κι ώρες με σαϊτεύγει 
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κι ώρες με του προσώπου τση την όψη με παιδεύγει. 

Μ’ αντίδικα το ριζικό τση φύσης με φυλάσσει 

στα τόσα πάθη ζωντανό για να μηδέ σκολάσει 

ο πόνος μου, να με θωρού για να παρηγορούνται 

όσοι του πόθου σαν κι εμέ πολλά παραπονούνται. 

  

  

Για κείνο κακορίζικο δεν έχω γνωρισμένα  

’ς τσ’ αγάπης τα μπερδέματα στον κόσμο σαν εμένα. 
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