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ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ 

ΒΑΣΙΛΕΑΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  

  

ΒΑΣIΛΕΑΣ 

Σύμβουλε, πῶς σοῦ φαίνεται; Εἶδες ποτέ σου τόση 

σ’ ἄλλη γυναίκα ἀποκοτιά; 

  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

                                            Τόση δὲν εἶδα γνώση, 

445 λεύτερα θέλω νὰ τὸ πῶ, κι ἂς μοῦ τὸ συμπαθήσει 

ἡ ἀφεντιά σου· κι ἂ σταθεῖ λίγο νὰ μοῦ γροικήσει, 

θέλω τὴν κάμει νὰ τὸ πεῖ κ’ ἐκείνη μοναχή τση 

καὶ νὰ μὴν κάμει τίβοτας κακὸ τοῦ δουλευτῆ τση 

μηδὲ τσῆ θυγατέρας τση, μὰ νὰ θελήσει, κρίνω, 

450 νὰ συγκλιθεῖ τὴ σήμερο σ’ ὅλο τὸ πράμα κεῖνο 

ἁποὺ θελῆσαν οἱ θεοὶ κ’ ἐκάμασι στανιό τση, 

κι ὄχι γιὰ πλιὰ χειρότερο, μὰ γιὰ καλύτερό τση. 

  

ΒΑΣΙΛΕΑΣ  

Μηδὲ μὲ κάμεις, σύμβουλε, μὲ λόγια ψοματένια 

νὰ χάσω τὴν ἀπομονὴ τώρα καὶ μετὰ σένα. 
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[457] 

  

  

[457] 

Τὴ νύκτα μέρα βούλεσαι, σὰ νά ’μου τυφλωμένος 

γὴ μονοτάρου δίχως νοῦ, λολὸς καὶ ξεπεσμένος, 

πὼς εἶναι νὰ μοῦ πεῖς κ’ ἐσύ. 

  

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

                                                Τὴ φρόνεση τὴν τόση 
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τῆς ἀφεντιᾶς σου ξεύρω τη καὶ τὴν περίσσα γνώση, 

κ’ ἐκείνη πάλι ξεύρει ἐμὲ περίσσα μπιστεμένο 

460 καὶ λόγον ὣς τὴ σήμερο, λογιάζω, ψοματένιο 

νὰ μὴ μοῦ γροίκησε ποτέ, κ’ ἔτσι νὰ χαλινώσει 

τὴ μάνητα καὶ τὸ θυμὸ κ’ εἰς τὸ θὰ πῶ νὰ δώσει 

τ’ ἀφτιὰ τηνὲ παρακαλῶ, γιατὶ ὁ θυμὸς τυφλώνει 

τὸ νοῦ κι ὡς ἄγρια θάλασσα χοχλάζει καὶ φουσκώνει. 
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ΒΑΣΙΛΕΑΣ  

Θυμὸ καὶ πλιότερην ὀργὴ καὶ μάνητα ἄλλη τόση 

τὸν οὐρανὸ παρακαλῶ σήμερο νὰ μοῦ δώσει, 

γιὰ νὰ μπορέσω, καταπῶς ζητᾶ τὸ θέλημά μου, 

γδίκια νὰ κάμω κ’ εἰς τσὶ δυο, ν’ ἀλαφρωθεῖ ἡ καρδιά μου. 
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