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Εἰς τοῦτο στέκει ὁ Κατζάραπος καὶ πενσάρει, κι’ ἀπόκεις λέγει: 

  

ΚΑΤΖΑΡΑΠΟΣ 

Ἐμένα, ἀφέντη, φαίνεται στὸ σπίτι μας νὰ πᾶμε 

νὰ βροῦμε τίβοτας καλὸ ὁλονομπρὸς νὰ φᾶμε 

κι’ ὕστερα, σὰ χορτάσωμε, τς ἀναπαγῆς μας πάλι 

ρεμέδιο ’ς τούτη τὴ δουλειὰ θέλομε βρεῖ τὴν ἄλλη. 

  

ΝΙΚΟΛΟΣ  

Καλύτερη ἀπόκριση δὲν ὄλπιζ’ ἀπὸ σένα, 
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φαγὰ καὶ κακορίζικε. 

  

ΚΑΤΖΑΡΑΠΟΣ 

                                       Στὸ λογισμό μου ἐμένα, 

στράτα καλὴν ἀληθινὰ ποιός ἄνθρωπος νὰ γνώση 

πεινώντας δύνεται, ἢ βουλὴ τινὸς ἀλλοῦ νὰ δώση; 

Μὰ κάμε σὰ σοῦ φαίνεται. 

  

ΝΙΚΟΛΟΣ 

                                            Λίγο νὰ τραγουδήσω 

θέλω σὲ τοῦτο τὸ στενό, μήπως νὰ τὴν ξυπνήσω, 

125 στὸ παραθύρι της νὰ βγῆ νὰ μὲ παρηγορήση 

καὶ τῆς καημένης μου καρδιᾶς τὸν ὀφανὸ νὰ σβήση. 

  

ΚΑΤΖΑΡΑΠΟΣ 

Κάμε καθὼς σοῦ φαίνεται, κι’ ἐγώ, στὸ μέσο τοῦτο, 

θέλω συρθῆ σὲ μιὰ μεριὰ νὰ παίζω τὸ φιαοῦτο 

μ’ ἕνα κομμάτι ποὺ βαστῶ μέσα εἰς τὴν μπουζνάρα 
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ἀπόχτιν ἀγριμερικό. Χτύπα την τὴν κιτάρα, 

μὰ πλιὰ καλλιά σου νά ’θελες τρώγει κι’ ἐσύ, καημένε, 

γιατὶ ἄλλο σὰν τὸ φαγητὸ πράμα γλυκὺ δὲν ἔναι. 

  

Εἰς τοῦτο τραγουδεῖ ὁ Νικολὸς παίζοντας τὴν κιτάρα, 

καὶ λέγει ἐτοῦτα τὰ τραγούδια: 

ΝΙΚΟΛΟΣ 

Μὲ τὸ γλυκὺ κιλαδισμὸ τὸν ἥλιο προσκαλοῦσι 

κάθε πουρνὸ ὅλα τὰ πουλιὰ νά ’βγη νὰ τόνε δοῦσι, — 
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ΚΑΤΖΑΡΑΠΟΣ 

Μὲ τὸ μοσκάτο τὸ γλυκὺ καὶ μ’ ὄμορφη λογάδα 

κάθε πουρνὸ οἱ φρόνιμοι διώχνουσι τὴν κρυάδα, — 

  

ΝΙΚΟΛΟΣ 

νὰ πάρουν φῶς τὰ μάτια τους καὶ λάμψη ἀπὸ κεῖνο, 

τὰ ταίρια τους γιὰ νὰ μποροῦ ν’ ἀνταμωθοῦσι, κρίνω. 

  

ΚΑΤΖΑΡΑΠΟΣ 

νὰ πάρουσι τὰ μέλη τους δύναμη, νὰ βαστοῦσι  

140 τσὶ κόπους καὶ τσὶ λογισμοὺς ὁποὺ τσὶ τυραννοῦσι. 

  

ΝΙΚΟΛΟΣ 

Γιαῦτος μὲ τὸ τραγούδι μου κι’ ἐγώ, γλυκιὰ κερά μου, 

σὲ κράζω νά ’βγης νὰ σὲ ἰδοῦν τὰ μάτια τὰ δικά μου. 

  

ΚΑΤΖΑΡΑΠΟΣ 

Γιαῦτος κι’ ἐγώ ’χα πεθυμιὰ σήμερα νά ’χα χάρη 

σ’ ἕνα βουτσὶ νὰ βρίσκουμου γὴ πούρι σὲ πιθάρι. 
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