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ΠΡΑΞΙΣ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΝΕΝΑ ΚΑΙ ΕΡΩΦΙΛΗ 

  

ΝΕΝΑ 

Βασιλιοπούλα μου ἀκριβή, καλά ’χεις γροικημένο 

τὸ πράμα ποὺ σοῦ μίλησα, γιὰ κεῖνο δὲν ἐμπαίνω 

25 τώρα σὲ λόγια πλιότερα, μόνο, παρακαλῶ σε, 

τέλος, τὸ γληγορύτερο, τοῦ λογισμοῦ σου δῶσε. 

  

ΕΡΩΦΙΛΗ  

Νένα, δὲν εἶναι μπορετὸ νὰ ξαναρχίσω, κρίνω, 

νὰ δηγηθῶ ποιές ἀφορμὲς καλλιὰ νὰ πάρω ἐκεῖνο 

γιὰ ταίρι μου μ’ ἐκάμασι παρὰ ἄθρωπο κιανένα,  

30 γιατὶ καλὰ τσ’ ἐγροίκησες σήμερον ἀπὸ μένα∙ 

κι ἂν τσ’ ἄκουσες καὶ ξεύρεις τσι, πολλὰ παρακαλῶ σε, 

γὴ θάνατο πρικότατο γὴ ἄλλη βουλὴ μοῦ δῶσε. 

  

ΝΕΝΑ 

Βουλὴ σοῦ δίδω, ἀφέντρα μου, πρὶ ὁ κόσμος τὸ γροικήσει,

σὰ σπίθα δίχως δύναμη ν’ ἀφήσετε νὰ σβήσει, 

35 γιατὶ ἂν τὸ μάθει ὁ βασιλιός, ξεῦρε, πὼς δὲ μποροῦσι 

μηδ’ ὅσοι στέκου σ’ τσ’ οὐρανοὺς βοηθοί σας νὰ γενοῦσι. 

Ὅλοι οἱ ἀθρῶποι σφαίνουσι, μὰ ὁ φρόνιμος, σὰ σφάλει, 

τὸ σφάλμα μὲ τὴ γνώση του θωρεῖ νὰ σάσει πάλι. 

  

ΕΡΩΦΙΛΗ  

Σφάλμα ποτὲ δὲν ἔκαμα μὲ τέτοιο νιὸν ἀντάμι 
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40 παντρειὰ νὰ κάμω, νένα μου, μὰ σφάλμα θέλω κάμει 

τὸ πράμα κεῖνο ὁπού ’ταξα, μιὰν ὥρα, νὰ χαρίσω, 

σὰν πελελὴ κι ἀσύστατη πάλι νὰ πάρω πίσω. 

  

ΝΕΝΑ 

Τὸ πράμα κεῖνο πού ’ταξες δὲν ἤτονε τσ’ ἐξᾶς σου, 

γιατὶ σ’ ὁρίζει ὁ κύρης σου κι ὄχι τὸ θέλημά σου∙ 

45 κ’ ἔτσι, κερά μου, νὰ συρθεῖς μπορεῖς μὲ τὴν τιμή σου, 

γιατὶ δὲν εἶσαι κατὰ πῶς τὸ θάρρειες ἀπατή σου, 

κι ἄδικον εἶναι καὶ κακὰ περίσσα καμωμένο 

νὰ τάξεις καὶ νὰ θὲς ἀλλοῦ νὰ δώσεις πράμα ξένο. 

  

ΕΡΩΦΙΛΗ  

Ὤφου, κακό μου ριζικό, κ’ ἴντά ’θελα τὰ πλούτη, 

50 κ’ ἴντά ’θελα νὰ γεννηθῶ στὴν ἀφεντιὰν ἐτούτη! 

Τί μὲ φελοῦνε οἱ ὀμορφιές, τί μὲ φελοῦν τὰ κάλλη, 

καὶ τσ’ ὄρεξής μου τὰ κλειδιὰ νὰ τὰ κρατοῦσιν ἄλλοι; 

Χῶρες νὰ ρίζω ἀρίφνητες, τόπους πολλοὺς καὶ δούλους, 

καὶ νὰ τιμοῦμαι σὰ θεὰ ἀποὺ τσ’ ἀθρώπους οὕλους, 

55 ποιάν ὀγιὰ τοῦτο δύνεται χαρὰ νὰ δεῖ ἡ καρδιά μου, 

δίχως σὰ θέλω μετὰ μὲ νά ’χω τὴ λευτεριά μου; 

Πάσα φτωχὴ κι ἀνήμπορη, καθὼς θωρῶ, τυχαίνει 

νά ’ναι ἀπὸ μένα σήμερο περίσσα ζηλεμένη, 

γιατὶ ἀνισῶς κι ὁρίζουσιν ἄλλοι τὴν ἐμαυτή μου, 

60 τὴ βασιλειὰ σκλαβιὰ κρατῶ, τὴν ἀφεντιὰ φλακή μου. 
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