ΑΤΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ – ΣΚΗΝΗ ΠΕΜΠΤΗ
Φορτουνάτος, Πετρονέλα
Τότες σφυρίζει, καὶ ἡ Πετρονέλα προβαίνει.
ΠEΤΡΟΝΕΛΑ
435

Ἀφέντη Φορτουνάτο μου, πολλὰ καλή σου μέρα.
ΦΟΡΤΟΥΝΑΤΟΣ
Χίλια καλῶς ἐπρόβαλες, ἄσπρη μου περιστέρα,
χίλια καλῶς ἐπρόβαλες, ἥλιε μου μὲ τς ἀχτίνες,
φεγγάρι μου λαμπρότατο μὲ τς ἔλαψες αὐτῆνες.
Μὰ γιάντα, κορασίδα μου, σὲ βλέπω πρικαμένη,
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τὰ δάκρυα στὰ ματάκια σου, τὴν ὄψην ἀλλαμένη;
Ἐνίκησέ σε τάχατες ἡ μάνα σου, κερά μου,

[442]

νὰ παντρευτῆς;
ΠΕΤΡΟΝΕΛΑ

[442]

Πλιὰ γλήγορα ἤθελε βγεῖ ἡ καρδιά μου
σήμερο ἀποὺ τὸ στῆθος μου ἡ καταπληγωμένη,
καὶ ἡ ψυχή μου νὰ διαβῆ στὸν Ἅδη ἡ πρικαμένη,
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παρὰ νὰ ἀπαρνηθῶ ποτὲ τὸν πόθο σου, πουλί μου,
γή μὲ ἄλλον ἄντρα νὰ σμιχτῆ ἡ σάρκα ἡ ἐδική μου.
Μὰ ἀληθινὰ δὲν ἤλπιζα ποτέ μου τέτοιο λόγο
ν’ ἀκούσω ἀποὺ τὰ χείλη σου, ποὺ στὸ ὄνομά σου ἀμνόγω.
Μὰ κρίνω τέτοιο λογισμὸ νά ’χης ἐσὺ βαλμένα,
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γιαῦτος λογιάζεις ἔτοια δὰ ἡ γνώμη μου ἔν’ κι ἐμένα.
Οἱ ἄντρες πάσκου καὶ κοπιοῦ, ξετρέχου νὰ μπερδέσου
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μιὰ κορασὰ στὰ βρόχια τως, καὶ ὥστε νὰ τὴν κερδέσου
τρέμουσι καὶ λιγώνουνται, δείχνου πὼς τὴν ποθοῦσι,
καὶ ὡσὰν τήνε κερδέσουσι, ζιμιὸ τήνε μισοῦσι·
455

ἴδια καθὼς τὸ κάνουσι στὸν κόσμο οἱ κυνηγάροι,
ἁποὺ ζυγώνου τὸ λαγὸ εἰς τὰ βουνιὰ καὶ εἰς τά ’ρη,
στὴν κάψα καὶ εἰς τὰ κρούσταλλα, καὶ δὲ βαριοῦνται κόπο,
βάσανο μηδὲ κι ἔξοδο σκυλῶ καὶ τῶν ἀθρώπω.
Σὰν τόνε πιάσου, εἰς μιὰ μερὰ τὸ ρίχτου καὶ ξαπλώνου,
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κι ἐκείνους ἁποὺ φεύγουσι πάλι ζιμιὸ ζυγώνου.
Κι ἔτσι πὼς εἴμεστα κι ἐμεῖς θαρροῦσι κι ἀπαντέχου,
γιατὶ θαρρεῖ τὰ ἔργα του πὼς ὅλοι ὁ κλεφτες ἔχου.
ΦΟΡΤΟΥΝΑΤΟΣ
Νεράιδα μου ὀμορφότατη καὶ ζήση τσῆ ζωῆς μου,
θαράπειο τοῦ προσώπου μου καὶ ἐλπὶ τσῆ παιδομῆς μου,
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τὸν οὐρανὸ παρακαλῶ νὰ κάμη ἡ γῆς ν’ ἀνοίξη,
στὰ βάθη τση τὰ σκοτεινὰ κάτω νὰ μὲ ρουφήξη,
ἀνίσως καὶ εἰς τὸν πόθο σου κιαμιὰ ντήρησην ἔχω,
γιατὶ πὼς μὲ ἀγαπᾶς πιστὰ καλότατα κατέχω.
Μὰ τρέμω καὶ δειλιῶ πολλὰ μὴ λάχη νὰ ξεδράμη
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μὲ τὸ στανιό σου ἡ μάνα σου, κερά μου, νὰ τὸ κάμη.
ΠΕΤΡΟΝΕΛΑ
Πῶς ἔναι μπορεζάμενο ποτὲ μὲ τὸ στανιό μου
τοῦτο τὸ πράμα νὰ γενῆ, μὲ δίχως τὸ δικό μου
θέλημα, καὶ τὸ θέλημα τσῆ μάνας μου νὰ κάμω;
Τὸ θὲς καὶ θέλω ἐγρίκησα καὶ κάνουσι τὸ γάμο.
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Μὰ τοῦτο, Φορτουνάτο μου, σοῦ ξαναλέγω πάλι,
πὼς τὸ Θεὸ παρακαλῶ στὸν Ἅδη νὰ μὲ βάλη
νὰ κρίνωμαι συζώντανη, ἀνίσως καὶ ἄλλο χέρι
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ἁπλώση ἀπάνω μου ποτέ, γὴ πούρι ἂν ἄλλο ταίρι
θέλω σμιχτῆ παντοτινὰ στὴ ζήση τὴ δική μου.
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Καὶ ἀπάνω ’ς τοῦτο δίδω σου τὴ χέρα τὴ δική μου.
Πιάσ’ καὶ τὸ δαχτυλίδι μου, καὶ ἂς εἶναι ὀγιὰ σημάδι
καὶ μαρτυριὰ τσῆ παντρειᾶς ποὺ μελετοῦμε ἀμάδι.
ΦΟΡΤΟΥΝΑΤΟΣ
Κανακαρὰ καὶ ἀφέντρα μου, φῶς καὶ παρηγοριά μου,
τὰ λόγια σου ἐμερώσασι σήμερο τὴν καρδιά μου,
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κι ἐλάφρυνε γρικώντας τα, ἁπού ’το βαρεμένη,
καὶ ἀποὺ τὲς ἔγνοιες τς ἄμετρες ἁπού ’βανεν ἐβγαίνει.
Μὰ ἀπεὶς τὸ δαχτυλίδι σου μὄχεις ἐσὺ δοσμένα,
ἔπαρε τώρα εἰς ἀλλαξὰ καὶ τὸ δικό μου ἐμένα.
Βάλε το στὸ δαχτύλι σου, καὶ ἂς εἶν’ ξετελεμένος
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ὁ γάμος ἀπὸ λόγου μας τόσα πεθυμημένος.
Τότες τήνε φιλεῖ.
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Μὰ ἐτοῦτο, κορασίδα μου, ξεῦρε, σοῦ παραγγέρνω
ὅσο μπορεῖς καὶ δύνεσαι νὰ τὸ κρατῆς χωσμένο
μέσ’ στὴν καρδιά σου, ἁφέντης μου μὴ λάχη νὰ τὰ μάθη
καὶ βροῦ με μεγαλύτερες κρίσες, καημοὶ καὶ πάθη.
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Μὰ πέ μου, Πετρονέλα μου, πῶς θὲς νὰ τὰ ἀποσάσης
ἐτοῦτα μὲ τὴ μάνα σου, καὶ νὰ τήνε ξεγνοιάσης;
Ἁποὺ γιατὶ ’ναι ἔτσι ἀκριβὴ καὶ ράσσει στὸ τορνέσι
μονάχας μὲ τὸ γέρο αὐτὸ πάσκει νὰ σὲ μπερδέση.
ΠΕΤΡΟΝΕΛΑ
Ὅ,τι καὶ ἂν πάσκη, εὔκαιρα τὰ πάσκει, καὶ ἄσ’ τη πούρι,
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καὶ δὲν τοῦ μέλλει, τάσσω σου, τοῦ γέρο τὸ κουλούρι.
Σὰ δικιμάση μιὰ καὶ δυὸ καὶ τρεῖς, καὶ νὰ γνωρίση
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τὸ πὼς δὲν τσῆ συβάζομαι, σοῦ τάσσω νὰ γυρίση
τὸ λογισμὸν ἁπού ’βαλε κι ἐκεῖνα τὰ λογιάζει,
κι ἐμὲ γιὰ τούτη τὴ δουλειὰ πλιό τζη νὰ μὴν πειράζη.
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Μὰ ἂς ἔμπω μέσα, ἡ μάνα μου μὴ λάχη νὰ προβάλη
καὶ δῆ πὼς εἶμαι ὄξω ἐδεπά, νὰ μὲ μαλώση πάλι.
Στὴν Ὀβρακὴν ἐδιάβηκε, καὶ ὅπου καὶ ἂν εἶσαι μπαίνει·
καὶ ἀφήνω σου πολλὴ ζωή, ψυχή μου ἀγαπημένη.
ΦΟΡΤΟΥΝΑΤΟΣ
Τώρα, ὅντε θέλη ὁ θάνατος νὰ πάρη τὴ ζωή μου,
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θαραπαημένος βρίσκομαι, πειδὴ καὶ ἡ ποθητή μου
εἶδα κι ἐγνώρισα καλὰ πὼς μὄχει μέγα πόθο,
καὶ τσὶ δροσὲς καὶ τσὶ χαρὲς ὅλες τοῦ κόσμου γνώθω.
Τσὶ πόρτες τσῆ παράδεισος τὰ λόγια τση μοῦ ἀνοῖξα,
τοῦ πόθου τς ἀναγάλλιασες καὶ τσὶ δροσὲς μοῦ δεῖξα.
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Ἐμάκρυνε τσὶ μέρες μου, ἐπληθύνασί μου οἱ χρόνοι,
καὶ ἀποὺ τὸν Ἅδη εἰς τς οὐρανοὺς σήμερο μὲ ψηλώνει.
Τώρα ἂς γυρίσω σπίτι μας, μὴν τοῦ φανῆ νὰ πέψη,
καὶ πάρωρά ’ναι, ἁφέντης μου, ποθὲς νὰ μὲ γυρέψη.
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