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ΠΡΑΞΙΣ ΤΡΙΤΗ 

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ, ΕΡΩΦΙΛΗ 

  

ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ  

Ὅντεν ἀστράφτει καὶ βροντᾶ κι ἀνεμικὲς φυσοῦσι, 

κ’ εἰς τὸ γιαλὸ τὰ κύματα τὰ θυμωμένα σκοῦσι, 

καὶ τὸ καράβι ἀμπώθουσι σὲ μιὰ μερὰ κ’ εἰς ἄλλη 

50 τσῆ φουσκωμένης θάλασσας, μὲ ταραχὴ μεγάλη, 

τότες γνωρίζεται ὁ καλὸς ναύκλερος, μόνο τότες 

τιμοῦνται οἱ κατεχάμενοι κι ἀδυνατοὶ ποδότες, 

γιατὶ μὲ τέχνη κι ὁ γιαλὸς πολλὲς φορὲς νικᾶται, 

κ’ ἐκεῖνος ἁποὺ κυβερνᾶ ψηλώνει καὶ τιμᾶται. 

55 Γιαῦτος κ’ ἐγὼ σ’ τσῆ τύχης μου τὴν ταραχὴ τὴν τόση, 

ἁποὺ ἔτσι ξάφνου μ’ εὕρηκε γιὰ νὰ μὲ θανατώσει, 

δὲ θὲ ν’ ἀφήσω νὰ χαθῶ δίχως νὰ δοκιμάσω 

στὸ δύνομαι νὰ βουηθηθῶ, πρὶν τὴ ζωή μου χάσω. 

  

ΕΡΩΦΙΛΗ  

Ὀϊμένα κ’ ἴντα τοῦ γροικῶ; Τάχα καινούργια πάλι 

60 κακομοιριὰ ν’ ἀπόσωσε νὰ σμίξει μὲ τὴν ἄλλη; 

  

ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ 

Μὰ τὴν κερά μου συντηρῶ κ’ ἔρχεται πρὸς ἐμένα, 

κ’ ἔχει τὸ πρόσωπο κλιτό, τ’ ἀμμάτια θαμπωμένα. 

Ἔρωτα, μ’ ὅσα βάσανα μὲ κάνεις νὰ γροικήσω, 

τσῆ δύναμής σου δὲ μπορῶ παρὰ νὰ φχαριστήσω, 
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65 γιατὶ μὲ μιὰ γλυκειὰ θωριὰ πλερώνει πάσα κρίση 

τούτη ἁπ’ ὡς ἥλιος δύνεται τὸν κόσμο νὰ στολίσει. 

Τὰ περιστέρια ὅντε νερὸ καὶ ταραχὴ γροικοῦσι, 

ἀποὺ τσὶ κάμπους μὲ σπουδὴ πρὸς τσὶ φωλιὲς πετοῦσι∙ 

κ’ ἐσύ, κερά, στὴν ταραχὴ τσῆ τόσης κακοσύνης 

70 τσῆ τύχη μας, γιὰ ποιά ἀφορμὴ τὴν κάμερά σου ἀφήνεις

κ’ ἔρχεσαι σ’ τούτη τὴ μερά, κ’ ἡ θαμπωμένη σου ὄψη 

δύνεται τὴν καημένη μου καρδιὰ σὲ δυὸ νὰ κόψει; 

  

ΕΡΩΦΙΛΗ  

Σ’ πάσα πολύ μου βάσανο καὶ πρίκα μου μεγάλη, 

παρηγοριά, Πανάρετε, ποτὲ δὲν ηὕρηκα ἄλλη, 

75 παρὰ τὸ βγενικότατο πρόσωπο τὸ δικό σου, 

καθώς, θαρρῶ, πολλὰ καλὰ τὸ ξεύρεις ἀπατός σου. 

Γιὰ τοῦτον ἦρθα ὡς ἐδεπὰ μονάχας νὰ σὲ δοῦσι 

τ’ ἀμμάτια μου τσῆ ταπεινῆς, νὰ παραλαφρωθοῦσι. 
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