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ΠΡΑΞΙΣ ΤΕΤΑΡΤΗ 

ΣΚΗΝΗ ΕΒΔΟΜΗ 

ΒΑΣΙΛΕΑΣ, ΧΟΡΟΣ, ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΚΑΔΕΝΩΜΕΝΟΣ 

  

ΒΑΣΙΛΕΑΣ 

Καλῶς τὸν ἄξο μου γαμπρό, καλῶς τονε, νὰ κάμω 

καθὼς τυχαίνει σήμερο τὸν ὄμορφό του γάμο. 

Γιὰ ποιά ἀφορμὴ τ’ ἀμμάτια σου κρατεῖς χαμηλωμένα;  

650 Νὰ τὰ γυρίσεις ντρέπεσαι μὲ θάρρος πρὸς ἐμένα; 

Ἀνέγνωρε κι ἀδιάκριτε κι ἄτυχε, τὸ ψευτό σου 

σκῆμα κ’ ἡ ταπεινότητα δὲν εἶναι σ’ ὄφελός σου. 

Πέ μου∙ παιδὶ μικρότατο κι ἀπὸ μικροὺς ἀθρώπους 

σ’ ἀνάθρεψα στὸ σπίτι μου, κ’ εἰς ὅλους μου τσὶ τόπους 

655 σ’ ἔκαμα μεγαλύτερο παρὰ ἄθρωπο κιανένα 

γιὰ νά ’χω τὴν ἀντίμεψην ἐτούτην ἀπὸ σένα; 

  

ΧΟΡΟΣ  

Ζεῦ, δός του χάρη, ἀπόκριση φρόνιμη νὰ τοῦ δώσει, 

τὴν ἀγριεμένη του καρδιὰ ἂν τύχει νὰ μερώσει. 

  

ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ  

Στὰ χέρια σου μ’ ἀνάθρεψες, μεγάλον ἔκαμές με, 

660 πολλὲς κι ἀρίφνητες τιμές, ἀφέντη μου, ἄξωσές με, 

καὶ πάντα μου τὸ γνώριζα, πάντα εὐχαρίστησά σου 

καὶ μπιστικὰ στὸ δύνομαι πάντα μου ἐδούλεψά σου. 

Μά ’σφαλα, μολογῶ σου το, κ’ ἔμεινα νικημένος 

ἀποὺ τὸν πόθο καταπῶς πάντα συνηθισμένος 
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665 εἶναι τσ’ ἀθρώπους νὰ νικᾶ∙ δὲν ἤμου μὲ τσ’ ἐχθρούς σου 

προδότης σου, δὲν ἔδωκα τσὶ τόπους τσ’ ἐδικούς σου 

τ’ ὀχθροῦ σου∙ νιότη κι ὀμορφιά, σπλάχνος καὶ καλοσύνη 

μοῦ κάμασίνε τὴν καρδιὰ στὸν πόθο νὰ συγκλίνει. 

Μ’ ἀπεὶς σ’ ἐτοῦτο μ’ ἔφερεν ἡ τύχη ἡ ἐδική μου, 

670 θὲ νὰ σοῦ πῶ τὴ σήμερο τίνος κυροῦ παιδί ’μου, 

γιὰ νὰ γνωρίσεις πὼς πολὺ δὲν ἤτονε ν’ ἀφήσει 

τὸν πόθο βασιλιοῦ παιδὶ τὸ νοῦ του νὰ νικήσει 

μ’ ἄλλο παιδὶ ’νοὺς βασιλιοῦ, στέκοντας πάντα ὁμάδι 

σ’ μιὰ κατοικιά, τόσους καιρούς, ἀπὸ ταχὺ ὣς τὸ βράδυ. 

675 Ξεῦρε λοιπὸ πὼς εἶμαι γιὸς τοῦ βασιλιοῦ τοῦ πλούσου 

τσῆ Τσέρτας, τοῦ Θρασύμαχου, τοῦ φίλου τοῦ δικοῦ σου. 

Μ’ ἀπεὶς ἡ τύχη ἠθέλησε κ’ ἔμεινε νικημένος 

ἀποὺ τσ’ ὀχθρούς σας καὶ τῶ δυὸ κ’ ὕστερα σκοτωμένος, 

μ’ ἔφερ’ ἐμὲ στὸ σπίτι σου κ’ εἰς τὴ δική σου χέρα, 

680 γιὰ ν’ ἀποθάνω, σὰ θωρῶ, τὴ σημερνὴν ἡμέρα. 

Μ’ ἀνίσως κ’ εἶσαι βασιλιός, σὰ σ’ ἔχω γνωρισμένο, 

καὶ τ’ ὄνομά σου βρίσκεται στὸν κόσμο ξαπλωμένο, 

κάμε ὅλο κεῖνο ἀπάνω μου ἁπού ’θελες θελήσει 

κ’ εἰς τὸ παιδί σου νὰ γενεῖ, ἂ σ’ εἴχασι νικήσει 

685 στὴ μάχη σὰν τὸν κύρη μου κ’ ἐσένα οἱ ὀχουθροί σου, 

κι ὡσὰν ἐμὲ σὲ χέρια ἀλλοῦ νὰ λάχει τὸ παιδί σου. 

  

ΧΟΡΟΣ 

Μεγάλο πράμα ἀκούγομε κι ἀλήθεια τὸ κρατοῦμε, 

γιατὶ πολλὰ βασιλικὲς τσὶ πράξες του θωροῦμε. 
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ΒΑΣΙΛΕΑΣ  

Τοῦτον ὅσες φορὲς τὸ πεῖς, τὸ λέγεις ψόματά σου, 

690 μὰ σὲ ποτὲ δὲν ἤτονε βασιλικὴ ἡ γενιά σου. 

Μὰ μετ’ αὐτὰ τὰ ψόματα θὲς ἔχει κομπωμένη 

τὴν Ἐρωφίλην ἀκομή, τὴν τρισκαταραμένη. 

Μᾶλλιος λογιάζω πὼς παιδὶ θὲ νά ’σαι ’νοὺς ὀχθροῦ μου, 

’νοὺς κακοθελητῆ πολλὰ κ’ ἐμὲ καὶ τοῦ παιδιοῦ μου, 

695 κι ὄφη μικρὸ σ’ ἀνάθρεψα, γιὰ νὰ μὲ φαρμακέψεις, 

καὶ πὼς ὀχθρὸς δὲ γίνεται φίλος νὰ μ’ ἀρμηνέψεις. 

  

ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ  

Τοῦτό ’ναι ἀλήθεια, βασιλιέ, κι ἂν ἔν’ καὶ θὲς σημάδι 

πὼς εἶμαι τοῦ Θρασύμαχου, καὶ μαρτυριὲς ὁμάδι, 

τό ’να καὶ τ’ ἄλλο σήμερο σοῦ τάσσω νὰ πλερώσω. 

 

700

ΒΑΣΙΛΕΑΣ 

Καιρὸ στὴν τόση σου ἀτυχιὰ μιὰν ὥρα δὲ θὰ δώσω. 

  

ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ  

Θυμήσου κιάς, ἀφέντη μου, πὼς μοναχός μου ἐμπῆκα 

σ’ τόσους σου ὀχθροὺς πολλὲς φορὲς καὶ νικητὴς ἐβγῆκα. 

  

ΒΑΣΙΛΕΑΣ  

Πάσα σου δούλεψη καλὰ νὰ μείνει πλερωμένη 

σοῦ τάσσω, δίχως ἄργητα τώρα, καθὼς τυχαίνει. 

705 Κρατεῖτε τονε, στρατηγοί, κ’ ἐλᾶτε μετὰ μένα, 

διπλοῦ νὰ τοῦ ἀντιμέψομε τὰ μὄχει καμωμένα. 
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ΧΟΡΟΣ  

Μὲ μάνηταν ἐμίσεψε καὶ μὲ θυμὸ μεγάλο, 

γιαῦτος, λογιάζω, τὴ ζωὴ τοῦ παίρνει δίχως ἄλλο. 

Θεέ μου, βούηθησέ του ἐσύ, γιατὶ ἄλλοι δὲ μποροῦσι, 

710 στὰ χέρια ἁποὺ τονὲ κρατοῦ, βουηθοί του νὰ γενοῦσι. 

  

ΤΕΛΟΣ ΤΣΗ ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 

  

Στυλιανός Αλεξίου & Μάρθα Αποσκίτη επιμ., Ερωφίλη, τραγωδία Γεωργίου 
Χορτάτση, Στιγμή, Αθήνα 1988. 

 

 

 

 

 

 

 

 


