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ΠΡΑΞΙΣ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΣΚΗΝΗ ΕΚΤΗ 

ΒΑΣΙΛΕΑΣ, ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ 

  

ΒΑΣΙΛΕΑΣ  

Τοῦτα λοιπὸ τὰ βάσανα κ’ οἱ ἔχθρητες νὰ πάψου 

400 γλήγορα ἐλπίζω μέσα μας, μὲ δίχως πλιὸ νὰ ξάψου, 

γιατὶ κ’ οἱ δυό, συβαστικοί, ξεῦρε, ἐμηνύσασί μου 

τοῦ ’νοὺς ἀποὺ τσὶ δυό τωνε νὰ δώσω τὸ παιδί μου 

γυναίκα του καὶ ταίρι του, καθὼς οἱ νόμοι ὁρίζου, 

καὶ τότες φίλο κ’ ἐδικὸ καλὸ νὰ μὲ γνωρίζου. 

405 Κ’ ἔτσι οἱ προξενητάδες τως σ’ ἐτούτη μας τὴ χώρα 

στέκου γιὰ τὴν ἀπόκριση τὴν ἐδική μου τώρα, 

κι ἀλλιῶς νὰ κάμω δὲ μπορῶ, παρὰ νὰ τηνε δώσω 

τοῦ ’νούς τωνε ν’ ἀλαφρωθῶ στὰ γέρα μου καμπόσο. 

Ἔτσι τσῆ τό ’πα σήμερο κι αὐτὴ ἄρχισε νὰ κλαίγει 

410 κι ἀποὺ τὸ πλάγι μου ποτὲ δὲ θέλει νά ’βγει, λέγει, 

γιὰ νά ’ναι σὰν παιδὶ καλὸ πάντα στὴ δούλεψή μου, 

ὥστε νὰ στέκει ζωντανὸ στὸν κόσμο τὸ κορμί μου. 

  

ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ  

Κάνει σὰν εἶναι τὰ παιδιὰ νὰ κάνου κρατημένα, 

περιτοπλιὰς γιατὶ ποτὲ δὲν ἔχει γνωρισμένα 

415 μάνα, καὶ τὴν ἀγάπη τση μόνο σ’ ἐσέναν ἔχει, 

καὶ φαίνεταί τση βαρετὸ μακρὰ ἀπὸ σὲ ν’ ἀπέχει. 

  

ΒΑΣΙΛΕΑΣ  



 

 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, MIS:296442 Π 4.3.7: 
«Πρόσθετο ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας: Ψηφιοποίηση Αρχείου Γεωργακά.» 

Γεώργιος Χορτάτσης, Ερωφίλη, Β, στίχοι 399-430. 
 

Ναῖσκε, μὰ νά ’χει ἀπομονὴ κι αὐτὴ ὡς ἐγὼ τυχαίνει, 

γιατὶ μὲ τέτοιους βασιλιοὺς καλά ’ναι παντρεμένη. 

  

ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ  

Δὲ βλέπω χρειὰ μηδὲ κιαμιὰ νὰ σφίγγει, τὸ παιδί σου  

420 ν’ ἀφήσεις νὰ τὸ κάμουσι ταίρι τως οἱ ἐχθροί σου. 

Μικρότεροί ’ναι παρὰ σέ, φοβοῦνται, τρέμουσί σε, 

γιὰ κεῖνο, ἀφέντη, γιὰ δικό, ξεῦρε, γυρεύγουσί σε. 

  

ΒΑΣΙΛΕΑΣ  

Σώνει! Δὲ σ’ ἔκραξα ἐδεπὰ γιὰ νά ’χω τὴ βουλή σου, 

μὰ θέλω μόνο σήμερο σ’ τοῦτο τὴ δούλεψή σου: 

425 τὴ θυγατέρα μου ἄγωμε νὰ βρεῖς, νὰ τσῆ μιλήσεις, 

κι ὅσο μπορέσεις γύρεψε νὰ τηνὲ σιργουλίσεις 

νὰ συβαστεῖ νὰ παντρευτεῖ μ’ ὅποιο ἀπ’ αὐτοὺς θελήσει

καὶ στανικῶς τση νὰ γενεῖ τὸ πράμα μὴν ἀφήσει. 

  

ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ 

Χρειά ’ναι τ’ ὁρίζεις νὰ γενεῖ μ’ ἕνα καὶ μ’ ἄλλο τρόπο. 

430 (Ὢ κακοριζικότατες ἐλπίδες τῶν ἀθρώπω!) 
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