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ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ 

ΒΑΣΙΛΕΑΣ, ΑΣΚΙΑ ΤΟΥ ΑΔΕΡΦΟΥ ΤΟΥ 

  

ΒΑΣΙΛΕΑΣ  

Ἀπ’ ὅσες χάρες οὐρανὸς γὴ ἡ μπορεμένη φύση 

γιὰ στόλισην ἐβάλθηκε τ’ ἀθρώπου νὰ χαρίσει, 

335 πλιὰ ἄξα καὶ πλιὰ καλύτερη δὲν εἶναι σὰν ἐκείνη 

τσ’ ἀδύνατῆς ἀποκοτιᾶς, κρίνω σ’ ἀληθοσύνη, 

γιατὶ δὲν εἶναι μηδεμιὰ σὰν τούτη, νὰ ψηλώνει 

τσ’ ἀθρώπους γληγορύτερα καὶ νὰ τσὶ μεγαλώνει. 

Τούτη ἔκοψε κ’ ἐμάζωξε τὰ δέντρη κ’ ἔκαμέ τα 

340 καράβια, κ’ εἰς τσῆ θάλασσας τσὶ στράτες ἔβαλέ τα, 

τούτη τσὶ ποταμοὺς περνᾶ καὶ τὰ βουνιὰ ἀνεβαίνει, 

τούτη μὲ πλήσα δύναμη σ’ τσὶ ξένους τόπους μπαίνει, 

τούτη τὰ κάστρη πολεμᾶ, τούτη νικᾶ, καὶ τούτη 

μόνια τση δίδει τσὶ τιμὲς καὶ τὰ μεγάλα πλούτη. 

345 Τούτη τὸ φόβο δὲν ψηφᾶ, τὸν Ἅδη δὲ φοβᾶται 

κι ὅποιος τὴν ἔχει ζωντανός, μόνο, στὴ γῆ λογᾶται. 

Τούτη κ’ ἐμένα βασιλιὸ μ’ ἔκαμε, τούτη μόνο 

μ’ ἄξωσε κ’ εἰς τὴν κεφαλὴ στέμμα χρουσὸ σηκώνω, 

καὶ μὲ μεγάλη μου χαρὰ τὴν Αἴγυπτον ὁρίζω, 

350 κ’ ἴσα μου καλορίζικο κιανένα δὲ γνωρίζω. 

Νίκες καὶ πλούτη καὶ τιμὲς πάσ’ ὥρα μοῦ πληθαίνου, 

χαρὲς πολλὲς στὸ σπίτι μου κ’ εἰς τὴν καρδιά μου μπαίνου. 

Μιὰ μόνο μοῦ βασάνιζεν ἔγνοια τὸ λογισμό μου, 

τσῆ θυγατέρας μου ἡ παντρειά∙ τώρα τὸ ριζικό μου 

355 τηνὲ τελειώνει, σὰ θωρῶ, κ’ ἐτούτη πλιὰ ἀπὸ κεῖνο 

παρὰ ποὺ λόγιαζα καλλιά, γιὰ τοῦτο δίκια κρίνω 
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πὼς οὐδεμιὰ καλομοιριὰ μὲ τὴ δική μου μοιάζει, 

μηδὲ τσῆ μπόρεσής μου πλιὸ μπόρεση δὲν ταιριάζει. 

Μὰ πάγω σ’ τσ’ Ἐρωφίλης μου, τ’ ἀμμάτια καὶ τὸ φῶς μου, 

360 γι’ αὐτὴ τὴν ἄξα τση παντρειὰ νὰ ξαναπῶ ἀπατός μου. 

  

ΑΣΚΙΑ  

Ζεῦ, ἁποὺ στέκεις σ’ τσ’ οὐρανοὺς κ’ ἐδῶ στὸν κόσμο κάτω

τσ’ ἀθρώπους ὅλους συντηρᾶς, τὰ λόγια ποὺ καυχᾶτο 

καλὰ περίσσα ἐγροίκησες, καὶ κάμε δικιοσύνη 

γλήγορα∙ μὲ τὴν ἄργητα χειρότερος ἐγίνη! 

365 Καὶ πρίκες ἀποδὰ κι ὀμπρὸς τοῦ δῶσε τοῦ θανάτου, 

κι ἂς εἶν’ αὐτὲς οἱ προξενιὲς ἡ ὕστερη χαρά του. 

Κ’ ἐσὺ ἐκ τὸν Ἅδη, Πλούτωνα, πέψε φωτιὰ μεγάλη, 

σὰ μοῦ ’ταξες, κι ἂς ἅψουσι σὲ μιὰ μερὰ κ’ εἰς ἄλλη 

μάνητες, πρίκες, βάσανα, κλάηματα καὶ θανάτοι, 

370 κ’ ἔρημο ἂς μείνει σήμερον ἐτοῦτο τὸ παλάτι! 
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