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  ΑΤΤΟ ΠΕΜΠΤΟ 

ΣΕΝΑ EXTH 

Ἀρμένης, Ἀρμένισσα, Μούστρουχος καὶ Πουλισένα. 

  

ΑΡΜΕΝΗΣ 

Βλέπεσε μόνο, Μούστρουχε, ψόματα μὴ δηγᾶσαι 

καὶ ’ς τσὶ πληγές μας τσὶ παλιὲς καινούργιος πόνος νά ’σαι. 

  

ΑΡΜEΝΙΣΣΑ  

Μούστρουχε, ἂν εἶναι ἀληθινά, σήμερο σὲ χρουσώνω· 
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[151] 

  

  

[151] 

ἀπὸ τὴν τόση μου χαρὰ λογιάζω πὼς δὲ σώνω 

νὰ τὴν ἰδοῦν τὰ μάτια μου. 

  

ΜΟΥΣΤΡΟΥΧΟΣ  

                                            Κερά μου, τὸ παιδί σας 

θέλετε δεῖ ὀγλήγορα, σὰν πεθυμᾶ ἡ ψή σας. 

Τὴν Πουλισένα συντηρῶ· σιμώσετε σ’ ἐκείνη, 

καλύτερα νὰ μάθετε τὴν ἴδια ἀληθοσύνη. 
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ΠΟΥΛΙΣΕΝΑ  

Τοῦτοι μὲ δείχνου καὶ μιλοῦν, θαρρῶ νὰ συβαστῆκα 

τ’ ἄμπιτα νὰ μοῦ πάρουσι· γιὰ κεῖνο μαζωχτῆκα 

κι’ ἐφέρασι τὸ Μούστρουχο, γιατὶ τά ’χε κλεμμένα, 

ὁποὺ στὸ σπίτι τς Ἀρκολιᾶς μοῦ τά ’φερεν ἐμένα. 

Μ’ ἀνὲν καὶ τὰ γυρέψουνε, πῶς ἔχω νὰ τελειώσω; 

160 τὸ μόδο δὲν μπορῶ νὰ βρῶ ἀπόκριση νὰ δώσω. 

Μὰ βλέπω τὴν Ἀρμένισσα κι’ ἔρχεται πρὸς ἐμένα· 

τάχα νὰ σ’ εὕρη τὸ κακό, καημένη Πουλισένα; 
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ΑΡΜΕΝΙΣΣΑ  

Χίλια καλῶς ποὺ σ’ εὕρηκα, κεράτσα Πουλισένα, 

κι’ ἀπόστα ἦρθα ἐδεπὰ νὰ σὲ ρωτήσω ἐσένα.  
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ΠΟΥΛΙΣΕΝΑ 

Καλῶς ἦρθες, κεράτσα μου, καὶ τί ’ν’ τὸ θέλημά σου; 

Ὅ,τι ὁρίζεις ρώτα με, νὰ λέγω τς ἀφεντιᾶς σου. 

  

ΑΡΜΕΝΙΣΣΑ  

Νὰ σὲ ρωτήσω ἐβάλθηκα, νὰ ζήση τὸ κορμί σου, 

ἐκείνη πὄχεις σπίτι σου, ἀνίσως κι’ εἶν’ παιδί σου. 

  

ΠΟΥΛΙΣΕΝΑ 

Δὲν εἶν’ παιδί μου, Ἀρμένισσα, ἀπὸ τὰ σωθικά μου, 

170 μ’ ἀνάθρεψά τη ἀπὸ μικρὴ μέσα στὴν ἀγκαλιά μου.  

  

ΑΡΜΕΝΙΣΣΑ  

Γιὰ πές μου ποῦ τὴν ηὕρηκες, νὰ ζήση τὸ κορμί σου, 

κι’ ἀνάθρεψές τη σπίτι σου κι’ ἔχεις τη σὰν παιδί σου; 

  

ΠΟΥΛΙΣΕΝΑ  

Αὐτήνη ἦτον ὀχ τὴν Ἀξὰ κι’ ἐπιάστη σκλαβοπούλα 

μαζὶ μὲ τὸν πατέρα της καὶ μὲ τ’ ἀδέρφια τση οὗλα, 

175 κι’ ἅντρας μου τὴν ἀγόρασε γιὰ τὴν κυβέρνησή μου 

κι’ ἀνάθρεψά τη ἀπὸ μικρὴ κι’ ἔχω τη σὰν παιδί μου. 

  

ΑΡΜΕΝΙΣΣΑ  

Πέ μου, ποῦ τὴν ἀγόρασε, σὲ τίνος κόσμου μέρη, 

καὶ πῶς ἐκαπιτάρισε εἰς τὸ δικό σου χέρι; 
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ΠΟΥΛΙΣΕΝΑ  

Στὴ Χιὸ τὴν ἐπουλήσανε κάποιοι πραματευτάδες 
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[184] 

  

  

[184] 

κι’ ἀγόρασέ την ἅντρας μου κι’ ἔδωκε δυὸ χιλιάδες 

πέρπερα ὁλομετρητά, κάνου ἑκατὸ τσεκίνια, 

καὶ ἄλλα τόσα ἔδωσα καὶ τσ’ ἔκαμα μανίνια. 

  

ΑΡΜΕΝΙΣΣΑ  

Πῶς τῆςε λένε τ’ ὄνομα, ρωτῶ σε μ’ ὄρεξή μου. 

  

ΠΟΥΛΙΣΕΝΑ  

Κασσάντρα τηνὲ κράζουνε. 

  

ΑΡΜΕΝΙΣΣΑ  

                                              Ἀμὰ εἶναι τὸ παιδί μου! 

185 Ὄφουν τί καλοριζικιὰ τὴν σημερνὴν ἡμέρα 

λαβαίνω ἂ σ’ εὕρω σήμερο, γλυκιά μου θυγατέρα! 

Μὰ τοῦτο σὲ παρακαλῶ ἄμε καὶ ξέταξέ τη, 

κι’ ἀνὲ θυμᾶται ἀπὸ γονιοὺς τίποτες ρώτηξέ τη. 

   Εἰς τοῦτο μισεύει ἡ Πουλισένα καὶ μπαίνει σπίτι της. 
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