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ΠΡΑΞΗ ΠΕΜΠΤΗ 

ΓΥΠΑΡΗΣ, ΑΛΕΞΗΣ, ΠΑΝΩΡΙΑ, 

ΑΘΟΥΣΑ, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ και ΦΡΟΣΥΝΗ 

  

ΓΥΠΑΡΗΣ 

Πανώρια, τα χεράκια σου δώσ’ μου ν’ αγκαλιαστούμε 

κι αγκαλιασμένοι σπίτι μας κι οι δυο να πα να μπούμε. 

Ω δάση καλορίζικα, τα δέντρη γεμισμένα, 

με τα κλαδιά τα πράσινα και τ’ άθη φορτωμένα· 

ω χορταράκια δροσερά, ω κρύα νερά τση βρύσης, 
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πουλάκια μου γλυκόλαλα κι όμορφα παρά φύσης· 

κι εσύ ναέ τσ’ αγιάς θεάς, απ’ είστε τση χαράς μου 

μαρτύροι και το λυτρωμό είδετε τση καρδιάς μου, 

απής δε μου ’ναι μπορετό άλλο να σας χαρίσω 

παρά με λόγια μοναχάς να σας ευκαριστήσω, 

  

  

  

  

395 

τον ουρανό παρακαλώ, τον ήλιο, το φεγγάρι, 

τ’ άστρα, τη νύχτα, την αυγή πάντοτες πλήσα χάρη 

να σάσε δίδουν όλα τως κι άνεμος να μη γνέφει 

στα μέρη ετούτα ουδέ χιονιά ουδέ φωτιά ουδέ νέφη· 

μηδέ βοσκοί ποτέ τωνε να φέρουσι κουράδι 
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τα χόρτα να βοσκήσουσι απ’ έχει το λιβάδι, 

για να ’ναι πάντα ανέγγιχτα, πράσινα κι αθισμένα, 

όμορφα, δροσερότατα και πλήσα μυρισμένα· 

να σας θωρούν οι κορασές κι οι νιοι να σας τιμούσι, 

τζόγιες να κάνου μετά σάς όμορφες να φορούσι. 

  

  

  

Μ’ αφήνω σας χαιράμενους και πάγω να τελειώσω 

τα πάθη μου και πλέρωμα ’ς τσι κόπους μου να δώσω. 

ΑΛΕΞΗΣ εις εκείνους απού γροικούσι. 
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Ω βγενικότατοι άρχοντες, ω νέοι χαριτωμένοι, 

απ’ είστε ’ς τούτα τα βουνιά τσ’ Ίδας ανεβασμένοι· 

ω φρόνιμοι κι αξότατοι και πλούσα γεροντάκια, 
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απού με κόπον ήρθετε εις τσ’ Ίδας τα χαράκια 

και με περίσσα ’πομονή είδετε τσι καημού μας 

κι εγνώσετε τσι κόπου μας και τσι παραδαρμού μας 

κι είχετε λύπηση κι εσείς ογιά τα βάσανά μας 

κι ογιά τσι πόνους τσι πολλούς απ’ είχεν η καρδιά μας, 
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τώρ’ απ’ εφάνη τση θεάς τσι πρίκες να τελειώσει 

κι ετούτες ογιά ταίρια μας τσι λυγερές να δώσει 

μη μας ζηλέψετε ποσώς, μ’ από καρδιάς χαρείτε 

κι αν αγαπάτε σαν κι εμάς, ολπίζετε να δείτε 

τέλος καλό στον πόθο σας. Γιατί καρδιά ’γριεμένη 
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κιαμιά δεν έχει κορασά σ’ όλη την οικουμένη 

κλαίγοντας και δουλεύγοντας να μην τήνε μερώσει 

ένας πιστός αγαφτικός πλέρωμα να του δώσει. 

Μα για να μην αργήσομε, να μάσε βαρεθείτε, 

μισεύγομεν αποδεπά και πλιο δε μας θωρείτε. 

  

  

Κι ανέν κι ετούτ’ η γεγλογή σας άρεσε, όλοι ομάδι 

κάμετε να το γνώσομε με τίβοτας σημάδι. 

Τέλος της εγλογής και του άττου, 

ήγου τση πράξης πέμπτης 
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