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  ΑΤΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΣΕΝΑ ΔΕΥΤΕΡΗ 

Ἀννέζα τοῦ στενοῦ μοναχή. 

  

Ἐμπόρειε ἡ κερ’ Ἀρκολιὰ κι’ ἡ κερὰ Πουλισένα 

στὴ συντροφιά τους σήμερο νὰ πάρουσι κι’ ἐμένα, 

γιατὶ δὲν εἶχ’ εἶσται κακὴ κι’ ἐμένα ἡ βουλή μου· 

μ’ ἀπείτις δὲν ἠθέλασι, ἂς εἶν’ μὲ τὴν εὐχή μου. 

Τὸν κύρη εὕρηκα ἐδὰ τοῦ Νικολὸ πρὸς κάτω 

30 στὴν Ὀβριακή, καὶ τὸ ζιμιὸ τοῦ ’δωκα τὸ μαντάτο, 

κι’ ὡς τό ’κουσε ἐτρόμαξε κι’ ἐπῆγε στὸ σκολειόν του, 

κι’ ἂν ἔναι κι’ εὕρη τον ἐκεῖ, ἀλὶ τὸ ριζικόν του. 

Ὅπου κι’ ἂν εἶναι ἐδεπὰ θέλει ἔρθει δίχως ἄλλο 

νὰ κάμη ταραχὴ πολλὴ καὶ σάλαγο μεγάλο, 

35 γιὰ νὰ τοὺς πάρη τὸ ζιμιό, σὰ λέγει, τὰ τορνέσα, 

κι’ ὅλους φωνιάζει στὴ φλακὴ πὼς θὰ τοὺς βάλη μέσα. 

Ἐδά ’ρθα πάλι ξαργιτοῦ ’ς τς Ἀρμένισσας νὰ πάγω, 

γιὰ νὰ τσῆ πῶ τί τσ’ ἔκλεψε ἅντρα τση καὶ νὰ φάγω 

τσὶ σάρκες μου, ἀνισῶς καὶ δὲν τὴν κάμω νὰ γλακήση 
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τσῆ Πουλισένας τὸ ζιμιὸ τὴν πόρτα νὰ τσακίση. 

  

ΣΕΝΑ ΤΡΙΤΗ 

Ἀννέζα τοῦ στενοῦ χτυπᾶ τὴν πόρτα τῆς Ἀρμένισσας. 

Ἀρμένισσα καὶ Ἀννέζα τοῦ στενοῦ. 

  

ΑΡΜΕΝΙΣΣΑ 

Ποιός εἶναι ἀτοῦ; ποιός μοῦ χτυπᾶ; 
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ΑΝΝΕΖΑ 

                                                  Κερά, ἄνοιξε, νὰ ζήσης, 

γιατὶ ἕνα λόγο θὰ σοῦ πῶ. 

  

ΑΡΜΕΝΙΣΣΑ 

                                           Στάσου. 

  

ΑΝΝΕΣΑ 

                                                         Μηδὲν ἀργήσης. 

  

ΑΡΜΕΝΙΣΣΑ  

Καλῶς τὴν κερ’ Ἀννέζα μου. Ἴντα γυρεύεις, πέ μου. 

  

ΑΝΝΕΣΑ  

Κερά, στὸ σπίτι ἂς ἔμπωμε, κι’ ἀπόκεις γρίκησέ μου, 

45 γιατ’ ἦρθα μόνο ὡς ἐδεπὰ σήμερο γιὰ καλό σου, 

μαντάτο ἀκριβότατο κάτεχε πὼς βαστῶ σου. 

  

ΑΡΜΕΝΙΣΣΑ  

Κι’ ἂς ἦτον σκιάς, Ἀννέζα μου, ὡς γιὰ τὴ θυγατέρα, 

ὁποὺ μοῦ πῆρα στὴν Ἀξὰ οἱ Τοῦρκοι μιὰν ἡμέρα! 

  

ΑΝΝΕΣΑ 

Τοῦτο ποτὲ δὲν τ’ ἄκουσα, μουδ’ ἀπ’ αὐτὰ ξετρέχω, 

50 μὰ τίβοτσι ἔχασες, κι’ ἐγὼ ποῦ βρίσκεται κατέχω, 

κι’ ἦρθα ἐδεπὰ νὰ σοῦ τὸ πῶ, τίβοτας νὰ μοῦ δώσης — 

κι’ ἔμπα λοιπὸν στὸ σπίτι σου, ἂ θέλης νὰ τὸ γνώσης. 

  

ΑΡΜΕΝΙΣΣΑ  

Ἂς πᾶμε μέσα τὸ λοιπόν, κι’ ἐχτύπησε ἡ καρδιά μου, 
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σὰν ἤκουσα τὸ ἀκριβὸ μαντάτο πὼς βαστᾶς μου. 

55 Ζιμιὸ στὴ θυγατέρα μου ἤτρεξε ὁ λογισμός μου 

κι’ ἐξανακαινουργιώθηκε ὁ πόνος ὁ δικός μου. 
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