Χωρὶς τῶν διδομένων μοι τούτων τῶν τυπωμάτων,
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οὐ θέλω ξύλον καύσιμον, οὐ θέλω καὶ καρβούνιν,
οὐ θέλω ψώνιν μερικὸν ἅπαξ τῆς ἑβδομάδος,
οὐ θέλουσιν ὑπόδησιν, τοὺς ἔχω μετ’ ἐμέναν;
Οὐ θέλω ἐγὼ ὑποδήματα, χειμωνικὰ τουβία,
καὶ κοντοσφίκτουρον παχὺν, νὰ τὸ φορῶ εἰς τὴν ψύχραν;
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Οὐ θέλουν εἰς τὸ σπίτιν μου λινάριν καὶ βαμβάκιν,
βαψίματα, ραψίματα, πετσώματα, πετσία,
ἀλεστικόν, φουρνιατικόν, βαλανικόν, σαπώνιν,
τριψίδιν γάρ καὶ πίπερον, κύμινον, καρναβάδιν,
μέλιν, ὀξίδιν, σύσγουδον, ἅλας, ἀμανιτάριν,
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σέλινον, πρασομάρουλον καὶ κάρδαμον καὶ ἰντύβιν,
σπανάκιν, χρυσολάχανον, γογγύλιν, ματζιτζάνιν,
φρύγιον κράμβην καὶ γουλὶν καὶ ἀπὸ τὸ κουνουπίδιν;
Οὐ θέλουν εἰς τὰ κόλλυβα τῶν προτελευτησάντων
ἀμύγδαλα, ροΐδια, καρυδοκουκουνάρια,
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καὶ κανναβούριν καὶ φακὴν καὶ στραγαλοσταφίδας;
Οὐ θέλουν ἀλειπτούτσικα μοσχάτα καὶ κροκάτα,
οὐ θέλει ἡ γυναίκα μου γυρὶν τὴν Πασχαλίαν,
οὐ θέλει ἡ μάννα μου μανδίν, οὐ θέλει καὶ καλίγια;
Ἀφήνω τὰ τρανότερα κ’ ἐμβαίνω εἰς τὴν λέπτην,
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εἰς τὰ τσουκαλολάγηνα καὶ εἰς τὴν χουρδουβελίαν·
τὸ δὸς ἐδῶ, τὸ δὸς ἐκεῖ, τὸ δὸς εἰς τὸ κουκούμιν,
δὸς εἰς καθαροκόσκινον, δὸς εἰς τὸν πωλοτρόφον,
εἰς κηροστούπιν καὶ δᾳδίν, ἐλάδιν καὶ λινέλιν·
τὸ λάλησε τὸν σικυαστὴν καὶ ἂς ἔλθῃ ὁ φλεβοτόμος·
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κύρι, τὸ πηγαδόσχοινον ἐκόπην καὶ ἂς τὸ ἀλλάξουν,
νερὸν ὁ κάδος οὐ κρατεῖ καὶ ἂς ἀγοράσουν ἄλλον·
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αἱ θύραι ἀπεδάρτησαν, ἂς ἔλθῃ ὁ ἀσκοθυριάρης,
ἐτραυματίασεν τὸ παιδίν, γοργὸν ἂς ἀγοράσουν
χαμομημέλαιον κάλλιστον, ὄξος, ἀγριοσταφίδαν,
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κηκίδιν, λυσσομάμουδον καὶ ἄλλα τινὰ τοιάδε,
καὶ ἂς ποιήσουν τραυματάλειμμα, πρὶν λυκοκεφαλιάσῃ.
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