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Ἀννούσα, βλέπω κουζουλὴ πὼς εἶσαι, μηδὲ πλιό σου
γνώση, καημένη, σὰ θωρῶ, βάνεις στὸ καύκαλό σου.
Δὲ μὲ στοχάζοσου τὸ πὼς τό ’κανα ὀμπρός τους μόνο,
μὲ τέχνη, πὼς τοὺς ἀγαπῶ τάχα, νὰ τσὶ κομπώνω;
Πουτάνα δίχως πονηριά, δίχως ὀνύχια ἡ γάτα,
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ρουφιάνα δίχως ψόματα, κακά τωνε μαντάτα!
ΑΝΝΟΥΣΑ
Στὸ νοῦ σου βάνεις το, λοιπόν, ν’ ἀφήσης τὴν Κασσάντρα
τὴ νιότη της τὴ δροσερὴ νὰ χάση δίχως ἄντρα;
ΠΟΥΛΙΣΕΝΑ
Τοῦτο ποτὲ δὲν ἔβαλα στὸ λογισμό μου μέσα·
γυρεύγω μόνο ὅσο μπορῶ νά ’βρω πολλὰ τορνέσα.
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Γιὰ κεῖνο πάγω ’ς τς Ἀρκολιᾶς, νὰ δῶ ἀνισῶς κι’ Ἁρμένης
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μοῦ δίδει αὐτὰ ποὺ μὄταξε.
ΑΝΝΟΥΣΑ
Καλλιά ’ναι ν’ ἀνιμένης
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νά ’ρθη ἐκεῖνος σπίτι σου.
ΠΟΥΛΙΣΕΝΑ
Ἀλλὰ νὰ πάγω πάλι —
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θέλω νὰ πάγω στὸ σκολειὸ γιὰ κάποια χρεία μ’ ἄλλη.
ΑΝΝΟΥΣΑ
Κατέχω ἴντα θὲς ἐκεῖ· μὰ πῶς τὸ θέλ’ ἡ ψή σου
230

’νοῦς γέρου κακοπόδαρου νὰ δώσης τὸ παιδί σου;
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ΠΟΥΛΙΣΕΝΑ
Δὲν εἶναι θυγατέρα μου, σὰν πασαεῖς κρατεῖ τη,
Ἀννούσα, τούτ’ ἡ κοπελιὰ δὲν εἶναι ἀπὸ τὴν Κρήτη,
Εἰς τὴν Ἀξιὰ ἐγεννήθηκε κι’ ἐπιάστη σκλαβοπούλα
ἀντάμα μὲ τὸν κύρη τση καὶ μὲ τ’ ἀδέρφια τς οὗλα,
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κι’ ἅντρας μου τὴν ἀγόρασε καὶ σπίτι του ἔφερέ τη,
καὶ σπλαχνικά, σὰ νά ’χε ’σται παιδί του, ἀνάθρεψέ τη.
Κι’ ἀπεὶς ἀπόθανε αὐτός, στὴ χέρα τὴ δική μου
τὴν ἄφησε, ὡσὰν θωρεῖς, κι’ ἔχω τη σὰν παιδί μου.
Μ’ ἄς πηαίνωμε, κι’ ὀγλήγορα ἡ μέρα ξεπλαταίνει.
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