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ΠΡΑΞΗ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΣΚΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΗ 

ΠΑΝΩΡΙΑ, κορασίδα, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ, κύρη τση  

  

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 

Το πως δεν ’πιδεξεύγεσαι περίσσα το κατέχω· 
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για κείνο μέσα στην καρδιά κουρφό μαχαίριν έχω. 

’Σ τσι προκοσύνες τση φτωχής μάννας σ’ ας είχες μοιάσει, 

απού ποτέ δεν άφηνε δουλειά να τήνε χάσει. 

Ολημερνίς εμάζωνε χόρτ’ απού το λιβάδι 

γή έπλαθε γή εκοσκίνιζε γή έφαινεν ως το βράδι 

γή έραφτε γή έξαινε μαλλιά γή τη ρασέν επάτει 

  

  

  

  

100 

γή ολημερνίς την έβλεπες τη ρόκα της κι εκράτει. 

Κι ήκλωθε τόσα ονόστιμα κι έτσι πολλά ’πιτήδεια 

απού εκοιμούμου μοναχάς θωρώντας την αφνίδια. 

Τσ’ αίγες θυμούμαι κι άρμεγε κάλλια παρά κιανένα· 

Πρίχου ν’ αρμέξω μιαν εγώ, δυο ’χεν αυτή αρμεμένα. 
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Ήρπα τη μεγαλύτερη, στα σκέλια τζη έβανέ ντη, 

τη μουσταρέ τζ’ απόσερνε ’πιδέξια κι άρμεγέ ντη. 

Γυναίκα στο τυροκομειό ποτέ να μη τζη μοιάσει! 

Δεν άφηνε αθόγαλο μια στάξη σκιας να χάσει. 

Κι α μ’ είχε δει καμιά φορά σαν κουρασμένο να ’μαι, 
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μου ’λεγε: «Θέσ’ εδά κι εσύ, λίγο, Γιαννούλη, χάμαι». 

Και τότες με την προθυμιά ζιμιό άρχιζεν εκείνη  

κι ήκανε μόνια τη δουλειά με πλήσα προκοσύνη. 

Κι εσύ ’θελα να κάτεχα είντα δουλειές τσι κάνεις· 

μόνο που την αρματωσά στον κόκαλό σου βάνεις 

  κι εδώ κι εκεί ξεσκίζεσαι με τις συντρόφισσές σου 
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και σκιας λαγό δεν ήφερες στο σπίτι μας ποτέ σου. 

Μα βλέπεσαι, όντας κυνηγάς, Πανώρια μου, εις τα δάση, 

κιανείς βοσκός στα βρόχια του μη λάχει και σε πιάσει. 

  

  

                         

Έμμανουήλ Κριαράς & Κομνηνή Δ. Πηδώνια (επιμ.), Γεωργίου Χορτάτση, Πανώρια, κριτική 

έκδοση με εισαγωγή, σχόλια και λεξιλόγιο Εμμανουήλ Κριαρά. Αναθεωρημένη με επιμέλεια 

Κομνηνής Δ. Πηδώνια, Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 2007. 


