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ΠΡΑΞΙΣ ΠΕΜΠΤΗ 

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ 

ΕΡΩΦΙΛΗ, ΝΕΝΑ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΑΣ 

  

ΒΑΣΙΛΕΑΣ  

Καλῶς τὴ θυγατέρα μου τὴν πολυαγαπημένη, 

ὁποὺ ποτὲ ἐκ τὸν ὁρισμὸ τ’ ἀφέντη τση δὲ βγαίνει. 

Τόπο μᾶς δός, Χρυσόνομη, κ’ ἔλα σ’ λιγάκι πάλι, 

330 γιατὶ δὲ θέλω, τὸ θὰ πῶ, νὰ τὸ γροικήσουν ἄλλοι. 

  

ΕΡΩΦΙΛΗ  

Μισεύγει ἡ νένα μου ἀπὸ δῶ καὶ πλιότερα τρομάσσω, 

παρὰ νὰ σκοτεινιάζουμου μόνια μου σ’ ἄγριο δάσο. 

  

ΒΑΣΙΛΕΑΣ  

Καλὰ καὶ ταραχὴ πολλὴ μὄδωκε, θυγατέρα, 

τὸ σφάλμα σου τ’ ἀμέτρητο τὴ σημερνὴν ἡμέρα, 

335 κι ὁ νοῦς μου νὰ σκοτείνιασε καὶ ν’ ἅψεν ἡ καρδιά μου, 

καὶ νά ’λεγα τὸ πὼς ποτὲ δὲν παύτει ἡ μάνητά μου, 

μ’ ὅλον ἐτοῦτο, βάνοντας στὸ λογισμό μου πάλι 

τὸν πόνο τὸν ἀξείκαστο, τὴν πρίκα τὴ μεγάλη 

ἁπού ’χα πάρει στό ’στερο, ἂ σ’ εἶχα θανατώσει, 

340 σὲ καλοσύνην ἔστρεψα τὴ μάνητα τὴν τόση, 

κι ἀγδίκιωτο ἀποφάσισα ν’ ἀφήσω τὸ θυμό μου, 

κ’ ἐκεῖνον ὁποὺ μοῦ ’φταιξε, νὰ κάμω καὶ γαμπρό μου∙ 

ἔτσι, ἐδεκεῖ ποὺ βρίσκετο κι ἀνίμενε νὰ σώσω, 

τυραννισμένο θάνατο κι ἄπονο νὰ τοῦ δώσω, 
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345 ἐπῆγα κ’ ηὕρηκά τονε κ’ ἔκαμα νὰ γροικήσει, 

μὲ σπλάχνος μεγαλότατο πὼς τοῦ ’χα συμπαθήσει∙ 

κ’ ἐκεῖνο ποὺ δὲν ἤξευρα μηδ’ ἄκουσά το πλέα, 

πὼς εἶναι τοῦ Θρασύμαχου παιδὶ τοῦ βασιλέα, 

μοῦ ’πε, τὸ ποιό πρωτύτερας ἂν ἤθελα γροικήσει, 

350 τόσα περίσσα καὶ πολλὰ δὲν ἤθελα μανίσει. 

  

ΕΡΩΦΙΛΗ  

Μά τὴν ἀλήθεια, ἀφέντη μου, ποτέ του τέτοιο πράμα 

δὲ μοῦ ’πε, καὶ γροικώντας το τό ’χω μεγάλο θάμα, 

κι ὄχι γιατ’ εἶναι βασιλιοῦ παιδί, γιατὶ ἔτοια χάρη 

νά ’χει δὲν ἠμπορεῖ παρὰ βασιλικὸ κλωνάρι, 

355 μὰ μοναχὰς γιατὶ κουρφὸ τόσο καιρὸ τὸ κράτειε 

καὶ μὲ διχῶς περηφανειὰ στὸν κόσμον ἐπορπάτειε! 

  

ΒΑΣΙΛΕΑΣ  

Ἔτσ’ εἶναι, θυγατέρα μου, κ’ εὐχαριστῶ τὴ μοίρα, 

κιὰς ἁποὺ μ’ ἔκαμε παιδὶ ’νοὺς βασιλιοῦ κ’ ἐπῆρα. 

Γιὰ κεῖνον ἔκραξα κ’ ἐσέ, γιὰ νὰ σοῦ συμπαθήσω, 

360 σὰν κ’ ἐκεινοῦ ἐσυμπάθησα στὸ σφάλμα του τὸ πλῆσο. 

Τὸ πράμα ἁπού ’καμες λοιπὸ στανιῶς μου, συχωρῶ σου, 

κι ἄντρας ἂς εἶ ὁ Πανάρετος, σὰν τονὲ θές, δικός σου, 

κι ἂς εἶναι τ’ ὄχι θέλημα, κι ὄρεξη τὸ στανιό μου, 

προξενητὴς ὁ πόθος σας, βουηθὸς τὸ ριζικό μου. 

365 Κι ὀγιὰ νὰ γνώσεις πλιὰ καλλιὰ πὼς ἐσυμπάθησά σου, 

θέλω γι’ ἀγάπη μου ἀκομὴ νὰ πάρεις χάρισμά σου 

τὰ πράματα ἁποὺ βρίσκονται σ’ ἐτοῦτο τὸ βατσέλι∙ 

σίμωσε, δέ τα∙ χάρισμα πλῆσο φανῆ σου θέλει. 
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