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ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΣΚΗΝΗ ΠΡΩΤΗ 

ΝΕΝΑ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

   

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

Γιὰ ποιά ἀφορμή, Χρυσόνομη, κλαίγεις κι ἀναστενάζεις 

καὶ τσ’ Ἐρωφίλης τ’ ὄνομα στὰ κλαήματά σου κράζεις; 

  

ΝΕΝΑ  

Δὲν ξεύρεις ἴντα γίνηκε σ’ τοῦτο τὸ βουλισμένο 

σπίτι, μ’ ἀποὺ τὸ στόμα μου θέλεις τὸ πρικαμένο 

25 νὰ τὸ γροικήσεις, σύμβουλε, πάλι γιὰ νὰ καγοῦσι 

τὰ χείλη μου χειρότερα, ὅντε σοῦ τὸ μιλοῦσι; 

  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

Δυὸ βασιλιάδω προξενιὲς πλούσω καὶ μπορεμένω 

πὼς μᾶς ἐφέρα σήμερο μόνο ἔχω γροικημένο 

γιὰ τσ’ Ἐρωφίλης τὴν παντρειά∙ μὰ τοῦτο νὰ σοῦ δώσει 

30 χαρά ’πρεπε κι ὄχι ποτὲ καημὸ καὶ πρίκα τόση. 

  

ΝΕΝΑ  

Πράμα ἄλλο μεγαλύτερο μὲ κάνει νὰ θρηνοῦμαι, 

καὶ τσ’ Ἐρωφίλης, σύμβουλε, τὸ θάνατο φοβοῦμαι. 

  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

Σὲ χίλια μέρη μ’ ἔκαμες τὸ νοῦ μου νὰ σκορπίσω, 

μὰ τὴν ἀλήθεια δὲ μπορῶ νὰ βρῶ καὶ νὰ γροικήσω, 
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35 γιὰ τοῦτο σὲ παρακαλῶ, νὰ ζήσει τὸ κορμί σου, 

τὸ πράμα σὲ κοντολογιά, σὰ στέκει, μοῦ δηγήσου. 

  

ΝΕΝΑ  

Τὸ πράμα, ἁπού ’ναι φανερὸ στὸν κόσμον ἀπατό του, 

κουρφὸ νὰ τὸ κρατεῖ κιανεὶς δὲν πρέπει τῶ φιλῶ του.  

Πόθος μεγάλος καὶ πολὺς τὴν Ἐρωφίλη ἀντάμι 

40 μὲ τὸν Πανάρετο χωστὰ νὰ παντρευτεῖ εἶχε κάμει, 

καὶ σήμερον ὁ βασιλιός, δὲν ξεύρω σ’ ἴντα τρόπο, 

τὸ γροίκησε κ’ ἐκ τὸ θυμὸ μηδ’ εἰς κιανένα τόπο 

χωρεῖ, μὰ ὡς λιόντας πορπατεῖ καὶ μοναχὰς μουγκᾶται, 

καὶ θάνατο πολλὰ πρικὺ καὶ τῶν ἰδυὸ ἀπονᾶται. 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

45 Ὀϊμένα, κ’ ἴντα σοῦ γροικῶ! Χρυσόνομη, ἔσφαξές μου 

μὲ τὸ μαντάτο τὴν καρδιάν, ἁπού ’ρθες κ’ ἔδωκές μου. 
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