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Φ.
Καὶ ὁπ’ ἀγαποῦνται μετ’ αὐτὰ πληγώνουνται καὶ γιαίνου,
ζοῦσι, κυρά, καὶ χαίρουνται καὶ δίχως φὰ χορταίνου.
Α.
Πολλὰ κατέχεις καὶ ἄφησ’ με.
Φ.
Θὲς πούρι νὰ σ’ ἀφήσω;
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Καὶ ἀπόκεις, συνοδούλα μου, δίχως σου πῶς νὰ ζήσω;
Α.
Μαγεύγου με τὰ λόγια σου καὶ πέφτω καὶ πλανοῦμαι,
μὰ μ’ ὅλα αὐτεῖνα τοῦ ἀντρὸς τὲς δυσκολιὲς φοβοῦμαι.
Φ.
Ἤθελα νά ’χα τόσο νοῦ κι ἔτσι πιτήδεια γλώσσα
ὡς ὅσον δίκιον ἔχουσι τὰ πάθη μου τὰ τόσα,
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ὅτι θαρρέσειν ἤθελα νὰ σὲ καταπονέσω
καὶ μ’ ἕναν ἀχαμνὸ σκοινὶ νὰ πιάσω νὰ σὲ δέσω.
Μὰ δὲ μπορῶ ν’ ἀντισταθῶ φοβώντα τὴ ζωή μου
στὰ χέρια σου πολλὰ κλιτὴ τόσον καιρόν, ψυχή μου.
Γιὰ ’γὼ καλλιά ’χω νὰ κρατῶ τὰ πάσχω σωπασμένα
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καὶ μ’ ἔργο πλιὰ γοργότερο νά ’ναι μαρτυρημένα.
Α.
Κι ἐγὼ πολλὰ τὸ ρέγομαι καὶ οὐδ’ ἄλλο θέλω τρόπον
καὶ ἂς ἔρθωμεν στὴ μαρτυριὰ κι ἐμεῖς τῶν δυῶν ἀνθρώπων,
σότα ’ν’ ἐδῶ κι ἡ θαρρετή, καὶ ἂς ἔν’ καὶ πλιὰ δική σου,
καὶ ἂς ποῦν τὸ δίκιον πασανὸς καὶ ἂς ποῦσι τὰ γρικήσου.
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Π.
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Κι οἱ δυό σας δίκιον ἔχετε καὶ πασαεὶς κρατώντα
τὸ δίκιον του καλύτερο δικάζεται ποθώντα.
Ξύπνα κι ἐσὺ καὶ λάλησε.
Μ.
Ἄκουσα τὰ δηγᾶται
καὶ ὁπὄχει δίκιο φαίνεται καὶ ποθομολογᾶται.
Φ.
Ἄκο τί λέγει, τὸ λοιπὸν μὲ χείλι καὶ μὲ μάτι,
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ἀλίμονον, Ἀθούσα μου, δεῖξε κι ἐσὺ κομμάτι.
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