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ΠΡΑΞΙΣ Β – ΣΚΗΝΗ ΟΓΔΟΗ 

ΣΤΑΘΗΣ καὶ ΦΟΛΑΣ 

  

ΣΤΑΘΗΣ 

Πήγαινε, Φόλα, ὀγλήγορα καὶ φέρε τὸ λουρί μου 

καὶ τὴν κουρτέλα ὁποῦ ’βαλα μέσα ’ς τὸ τάβολί μου. 

Χωστὰ ’ς τὸ σπίτι μου ἤμπαινε… καὶ ἀπόκεις μ’ ἔχε βάλλει

290     καὶ μάρτυρα ’ς τοὺς γάμους του, γιὰ περιγέλοιο πάλι! 

Ὀϊμέ, καὶ νά ’μουνε πλειὰ νειὸς νά ’χα τὰ γένεια μαῦρα, 

νὰ σβύσω μὲ τὸ αἷμάν του τῶ σωθικῶ τὴ λαύρα· 

μὰ πάλι, κλέφτη Χρύσιππε, τὴ γδίκῃά μου σοῦ τάσσω 

πῶς θενὰ κάμω, ἂν ἤστεκε τὴ ζῆσί μου νὰ χάσω· 

295 μ’ ἄσ’ τη καὶ αὐτήνη τὴν κακὴ μαργιόλα… κ’ ἤκαμά τση 

δαρμὸ ὡσὰν τσῆ ἐτύχαινε, καὶ τὰ μαλλιὰ ἤβγαλά τση· 

δοτόρε αὐτὴ δὲν ἤθελε, γιατ’ εἶχε καμωμένο 

σφάλμα ἐτόσο μετ’ αὐτό, μὰ ἐκράτειν το χωσμένο· 

μ’ ἀπῆτις τσ’ εἶπα, γι’ ἄντρα μπλειὸ νὰ μὴν τὸν ἀνημένῃ, 

300 στανιό της τὸ μολόησε ἡ καταφρονεμένη· 

μὲ δακτυλίδι ὡσὰ θωρῶ καὶ αὐτήνε ἐχάλασέν τη, 

καὶ δᾶ ἄλλη ἐρραβωνιάστηκε καὶ τούτη ἤφηκέν τη· 

μὰ ἐτοῦταις ταῖς διπλαῖς παντρειαῖς μανίζει ἡ δικῃοσύνη 

καὶ ἁποῦ ταῖς κάνει, κάτεχιε, τὸ πῶς δὲν τὸν ἀφίνει· 

305 γιὰ τοῦτο θέλω ’ς τὸ κριτὴ νὰ τόνε καταδώσω, 

καὶ θάρρος ἔχω νὰ γενῇ τὸ δίκῃό μου τὸ τόσο· 

καὶ ἂ δὲν τοῦ πάρῃ τὴ ζωή, σὰν ἔχει ἡ γιόρεξί μου, 
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σκιἂς κάνει νὰ τὴ βλοηθῇ, γιὰ νἄχω τὴν τιμή μου. 

ΦΟΛΑΣ 

Ἔν’ το τὸ βρακολοῦρί σου ἐδεπᾶ καὶ τὴν κορδέλα! 

  

 

310 

ΣΤΑΘΗΣ 

Ἔρμος σου χρόνος καὶ κακός! λουρὶ εἶπα καὶ κουρτέλα!... 

ἰδὲ τὸν κλέφτη ἴντά ’φερε! νὰ λάχῃ νὰ τὰ δοῦσι, 

νὰ μάθου τὸ ψεγάδι μου κι’ ὅλοι νὰ μὲ γελοῦσι. 

ΦΟΛΑΣ 

Καὶ ἂν τὴ βαστᾷς ἀπάνω σου!... τὸ λοιπονὶς ποιὰ ἄλλη; 

ΣΤΑΘΗΣ 

Ἀλήθεια λές… ἡ μάνιτα μ’ ἐτύφλωσε κ’ ἡ ζάλη! 

315 πάγω λοιπὸ τὰ ῥοῦχά μου νὰ σκίσω, γιὰ νὰ κάμῃ 

νὰ μὴ χαθῇ τὸ δίκῃό μου μὲ τὴν τιμή μου ἀντάμη. 
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