ΑΤΤΟ ΤΡΙΤΟ
ΣΕΝΑ ΕΧΤΗ
Ἀννούσα καὶ Ἀννέζα τοῦ στενοῦ.
ΑΝΝΕZA
Μά τὴν ἀλήθεια, μηδεγεῖς δὲν πρέπει νὰ πιστεύγη
τὰ λόγια οὐδεκανενός, πιστὰ νὰ τοῦ δουλεύγη,
γιατὶ σὰν κάμη πασαεῖς, σὰ θέλει, τὴ δουλειά του,
σκιὰς νὰ στραφῆ νὰ μᾶς ἰδῆ δὲν ἔχει πλιὸ τὴ βιά του.
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Τοῦ κολονέλου ἐδούλεψα, κι’ ἡ χάρη ἡ ἐδική σου
μοῦ βόηθησε, ἅγια Παρασκή, μὰ νὰ μὲ γεβεντίσου
σ’ ὅλη τὴ χώρα ἐλόγιαζα. Πούρι καλὰ τελειώθη
τὸ πράμα μὲ τὴν τέχνη μου κι’ ἄθρωπος δὲν τὸ γνώθει·
κι’ ἐδὰ θὰ πηαίνω νά ’ρχωμαι στὸ σπίτι του ὁλημέρα
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νὰ βγάλω δυὸ κακόλιτρες ὀχ τὴ δική του χέρα.
Ἀνάθεμά τονε κι’ αὐτὸν κι’ ὅσοι μᾶςε κρατίζου
τὸν κόπο καὶ τὸν ἵδρο μας, καὶ τ’ ἄλλα δὲ γνωρίζου,
σὲ πόσα χίλια βάσανα μπαίνομε οἱ καημένες
μὲ φόβο ν’ ἀπομείνωμε μιὰν ὥρα ντροπιασμένες,
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καὶ πὼς τούτή ’ν’ ἡ τέχνη μας, τούτή ’ν’ ἡ ἐσοδειά μας
καὶ τ’ ἀργαστήρι ὁποὺ ζῆ κι’ ἐμᾶς καὶ τὰ παιδιά μας.
Ἀργόχερο δὲν ἔχομε, μόνο τὴ δόλια γλώσσα
καὶ τὰ καημένα ψόματα, κι’ ὁλημερνὶς τὰ τόσα
κίντυνα ποὺ μᾶς βάνουσι, ὁπ’ ὅλες μας μποροῦμε
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νὰ διακονιζομέστανε καλλιά ’τανε νὰ ποῦμε·
περιτοπλιὰς τὴν σήμερον, ἁπ’ ὅπου κι’ ἂν περάσης
χίλια κοράσια συντηρᾶς κι’ ὅπου κι’ ἂ θέλης ράσσεις.
Δὲν εἶν’ ὁ κόσμος σήμερον σὰν ἤτανε κι’ ἀλλότες,
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ὁποὺ γυναίκα στὸ στενὸ δὲν ἤβλεπες ἐτότες,
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κι’ ὁπού ’χεν ἀγαπᾶ κιαμιά, χρείά ’τον σὲ ρουφιάνες
μέρα καὶ νύχτα νὰ γλακᾶ κι’ εἰς ἄλλες παραμάνες·
χρείά ’τον τὸ σακούλι του νὰ τρέχη σὰν τὴ βρύση,
γιὰ νὰ μπορέση μιὰ φορὰ μόνο νὰ τῆς μιλήση.
Και τότες εἴχαμε κι’ ἐμεῖς διάφορα οἱ καημένες,
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τότες κι’ ἐμεῖς ἀξίζαμε κι’ ἤμαστε γυρεμένες·
μὰ τώρα πᾶνε οἱ πολτικὲς τέσσαρες στὸ τορνέσι,
κι’ ἡ τέχνη μας ἐχάθηκε καὶ πρέπει νὰ μᾶς κλαῖσι.
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