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ΠΡΑΞΙΣ ΠΡΩΤΗ 

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΚΑΡΠΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ 

  

ΚΑΡΠΟΦΟΡΟΣ 

Ὅποιος γνωρίζει, μιὰ καρδιὰ τοῦ πόθου πληγωμένη 

πόσες φωτιὲς τὴν καίγουσι, πόσά ’ν τυραννισμένη, 

λογιάζω, ἂν ἔχει διάκριση, δὲ θέλει ἀποκοτήσει 

470 λόγο μηδένα σὲ κακὸ γιὰ σένα νὰ μιλήσει. 

Ἔτσι μηδὲν πρικαίνεσαι γιὰ πράμα καμωμένο, 

μὰ κάτεχε νὰ τὸ κρατεῖς, ὅσο μπορεῖς, χωσμένο. 

Ἄφησε, σὰν εὑρίσκεται, τὸ πράμα νὰ περάσει, 

γιατὶ ὁ καιρὸς τὰ πράματα καθημερνὸν ἀλλάσσει.  
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ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ  

Ἐγὼ στὰ φύλλα τσῆ καρδιᾶς πάντα τὸ θέλω χώνει, 

ἀμ’ ὁ καιρὸς κάθε κουρφὸ εἶν’ ἁποὺ φανερώνει∙ 

μ’ ἀπείτις εἶναι ἀσύστατο τὸ ριζικό, φοβοῦμαι 

νὰ μὴ ζηλέψει στὴν πολλὴ καλομοιριὰν ἁπού ’μαι, 

καὶ ρίξει με σὲ βάσανο τόσον, ἁποὺ ποτέ μου 

480 νὰ μὴ μπορέσω νὰ γερθῶ, Καρπόφορε ἀδερφέ μου. 

Ὤ, πόσα καλορίζικος νὰ κράζεται τυχαίνει 

γεῖς ἁποὺ μιὰ καλομοιριὰ δὲν ἔχει γνωρισμένη, 

γιατὶ γνωρίζοντάς τηνε, στό ’στερο, σὰν τοῦ λείψει, 

νὰ στέκει πλιό του δὲ μπορεῖ δίχως καημὸ καὶ θλίψη. 
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ΚΑΡΠΟΦΟΡΟΣ 

Πέ μου, νὰ ζεῖς, Πανάρετε, μπορεῖς νὰ τὴν ἀφήσεις; 

Μπορεῖς ποτέ σου δίχως τση μιὰν ὥρα πλιὸ νὰ ζήσεις;
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ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ  

Πῶς εἶναι μπορεζάμενο κορμὶ νὰ ξεχωρίσει 

ἀποὺ τὴν ἴδια του ψυχὴ καὶ νὰ μπορεῖ νὰ ζήσει; 

Δίχως ἀέρα τὸ πουλί, χωρὶς νερὸ τὸ ψάρι 

490 πῶς εἶναι δυνατό τωνε νά ’χουσι ζήσης χάρη, 

κ’ ἐμὲ πῶς εἶναι μπορετὸ μὲ δίχως τὴν κερά μου 

νὰ ζῶ στὸν κόσμο γὴ ποτὲ νά ’χω τὴ λευτεριά μου; 

Χίλια κομμάτια πλιὰ καλλιὰ τὰ μέλη μου ἂς γενοῦσι 

κι ὄχι ποτὲ τ’ ἀμμάτια μου νὰ τηνὲ στερευτοῦσι. 
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