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ΠΡΑΞΗ ΤΡΙΤΗ 

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ 

ΦΡΟΣΥΝΗ, γριά και ΠΑΝΩΡΙΑ, κορασίδα  

  

ΦΡΟΣΥΝΗ 

Είντά ’ν’ αυτός ο λογισμός τόν έχεις, θυγατέρα; 

με δίχως άντρα βούλεσαι να σ’ εύρουσι τα γέρα; 

Το πρόσωπό σου, αφέντρα μου, τ’ ομορφοκαμωμένο 

με τόσα κάλλ’ οι ορανοί δεν το ’χου στολισμένο 
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για να τ’ αφήσεις να χαθεί σα ρόδο γή άθι άλλο 

απού σε δάση γεννηθεί γή σε γκρεμνό μεγάλο 

κι άθρωπος δεν το χαίρεται, μηδέ ποσώς θωρεί το, 

αμέ γή ο ήλιος ψύγει το γή ανεμική μαδεί το, 

μα για να κάμεις μετ’ αυτό πασίχαρο κιανένα 

  

  

  

  

90 

κι εκείνος καλορίζικη πάλι να κάμει εσένα. 

Οϊμένα, θυγατέρα μου, τα ζα απού δε νογούσι, 

ως γεννηθούν, αλλήλως τως γυρεύγου να σμιχτούσι· 

κι εσύ λογιάζεις εύκαιρα τη νιότη σου να χάσεις 

και δίχως ταίριν όμορφο βούλεσαι να γεράσεις; 
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Στράφου σ’ εκείνο το κλαδί. Δε δυο συντροφιασμένα 

περιστεράκια πώς φιλού περίσσ’ αγαπημένα.  

Τση ποταμίδας γροίκησε το πώς παραπονάται 

και με γλυκύ κιλαδισμό τσι πόνους τση δηγάται. 

Από κλαδί ως κλαδί πετά κι όπου κι αν κάτσει κλαίγει 

  

  

  

  

κι «εγώ αγαπώ, εγώ αγαπώ» σου φαίνεται και λέγει. 

Για το ταυρίν η αελιά μουγκάται και φωνιάζει 

κι η προβατίνα τον κριγιό μέρα και νύχτα κράζει. 

Η γιόχεντρα, όνταν αγαπά, ποσώς δε φαρμακεύγει, 
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100 μα ’δώ κι εκεί το ταίρι τζη με προθυμιά γυρεύγει. 
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Και τα λιοντάρια τ’ άπονα τη δύναμη του πόθου 

συχνότατα στο στήθος τως το θυμωμένο γνώθου. 

Μηδέ τα ψάρια στο γιαλό να στέκου δε μπορούσι 

παρά κι εκείν’ αλλήλως τως αγάπην αγροικούσι. 

Κι εσύ, Πανώρια, μοναχή λογιάζεις να ’χεις τόση 

  δύναμη να μηδέ μπορεί πόθος να σε μερώσει; 
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