ΑΤΤΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΣΕΝΑ ΠΡΩΤΗ
Ἀρμένης, Ἀρμένισσα ἀπὸ μέσα, καὶ Ἀννίτσα, μὰ δὲ μιλεῖ.
ΑΡΜΕΝΗΣ
Πάντα ὅντα βιάζεται κιανείς, σοῦ φαίνεται, λαχαίνει
σ’ ἀμπόδιστρα ἀνόλπιστα, κι’ ὅλος καταμπερδένει.
Μὲ βιὰ περίσσια ἤρχουμου καὶ πεθυμιὰ μεγάλη
γιὰ νά ’μπω ’ς τσῆ Κασσάντρας μου τὴ μυρισμένη ἀγκάλη,
κι’ ἐμένα μ’ ἀπαντήξασι δυὸ ξεχασμένοι Χιῶτες,
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ὁποὺ ἐγνωριζόμαστε κι’ ἤμαστε φίλοι ἀλλότες,
κι’ ἀθιβολὲς τοῦ κὺρ Λουνὸ μὀφέρασιν ὁμάδι,
τόσο ποὺ μ’ ἐκρατήσασι κι’ ἐσίμωσε τὸ βράδυ.
ΑΡΜΕΝΙΣΣΑ
Δὲν ἦταν μηδετίβοτας τ’ ἀμπόδιστρο αὐτόνο,
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μὰ τὸ δικό μου στὴν καρδιὰ θέλει σοῦ δώσει πόνο.
ΑΡΜΕΝΗΣ
Μ’ ἀπείτις ἔφταξα ἐδεπά, θὰ πάγω νὰ χτυπήσω
τὴν πόρτα νὰ μ’ ἀνοίξουσι, νὰ μπῶ γιὰ νὰ φιλήσω
τὰ κάλλη τῆς Κασσάντρας μου, στὸ στρῶμα ν’ ἀνεβοῦμε,
γλυκὰ νὰ ξεφαντώσωμε, γλυκὰ ν’ ἀνταμωθοῦμε.
ΑΡΜΕΝΙΣΣΑ
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Πρικὺ νὰ σὄβγη ἀνάλαιμα, γέρο λωλέ, σοῦ τάσσω,
γιατὶ τσὶ βέστες μου ποτὲ δὲ θέλω νὰ τσὶ χάσω.
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ΑΡΜΕΝΗΣ
Μὰ γιάντα ἀργῶ καὶ δὲ χτυπῶ κιανείς τως νὰ προβάλη,
ν’ ἀνοίξη τὴν Παράδεισο καὶ μέσα νὰ μὲ βάλη;
ΑΡΜΕΝΙΣΣΑ
Δὲ θέλεις ἔμπει, κάτεχε, μ’ ἀντὶς τοῦ Παραδείσου
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κόλαση πλήσια ὀγιὰ σὲ θέλει ἔχει τὸ κορμί σου.
ΑΡΜΕΝΗΣ
Ὦ πόρτα μαρμαρένια μου, ὁπὄχεις σφαλισμένη
τὴν κόρη μου τὴν ὄμορφη καὶ τὴ χαριτωμένη,
ὦ τοῖχοι ποὺ στραγγίζετε τὸ μέλι καὶ τὸ γάλα,
ὦ καλοριζικότατη καὶ πλουμισμένη σκάλα,

25

δῶτε μου τόπο ν’ ἀνεβῶ, σὰν εἶν’ ἡ πεθυμιά μου,
νὰ βάλω τὴν Κασσάντρα μου μέσα στὴν ἀγκαλιά μου.
Εἰς τοῦτο ἡ Ἀρμένισσα ἀνοίγει τὴν πόρτα καὶ βγαίνει ὄξω.
ΑΡΜΕΝΙΣΣΑ
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Ὦ γέρο κακορίζικε, λωλὲ καὶ ξεπεσμένε,
κακόβιε, κακοπόδαρε καὶ κακομοιριασμένε
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ἴντα γυρεύεις ἐδεπά;
ΑΡΜΕΝΗΣ

[29]
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Ὀιμέναν ὁ καημένος,
τώρα λογοῦμαι ἀληθινὰ καθάρια κομπωμένος!
Στὰ χέρια μου εἶχα πωρικό, κι’ ὥστε νὰ τὸ δαγκάσω,
μοῦ ’πεσε μέσα στὰ πηλά, καὶ πρέπει μου νὰ σκάσω.
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