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         [604] Έχουσιν ακόμη φύση, 

           605 και ο διάβολος τας φρίσσει, 

ότι, αν έναι ν’ αστοχήσει 

φανερά κακό να ποίσει, 

βούλεται να το ομορφίσει 

και όλους να τους ψεματίσει. 

           610 Αν βουλ’θείς να της το δείξεις,

κάμνει σε δια να πλαντάξεις, 

όλους λέγει ψέμα λέσιν 

και όλους αναθεματίζει∙ 

και να λέγει τους μαρτύρους: 

           615 «Τι έναι τούτο το μαρτύριον 

που με κάμνετε εμένα, 

να ’μαι πάντα πικραμένη, 

να πλαντώ και ν’ αποθαίνω, 

και να σκάζω, να πτωχαίνω;» 

           620 Όσα δίκαια και αν έχεις,  

αληθή και αν της τα δείχνεις, 

άλλον πάντα δεν σε λέγει, 

είμη ότι «Αδικείς με» λέγει. 

Έτσι λέγουσιν και οι άλλες 

           625 οι γυναίκες, οι βουβάλες, 

δεν τον λέσιν ερωτ<ι>άρη, 

αμή λέσιν τον ζουλιάρην, 

ουδέ λέουν ότι αγαπά την, 

αμή λέουν ότι αγαπάται. 

           630 Τότεσον κινούν και εβρίζουν 
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και άσκημα τον ατσαλίζουν: 

«Ε, καλέ, τί την πειράζεις, 

δωριανά να την παθιάζεις; 

Ίδια του διαβόλου ομοιάζεις 

           635 και δια τούτο ουδέ σκολάζεις. 

Άφες την, μη την πικριαίνεις 

και μηδέν μας την μαραίνεις. 

Και τα λόγια τα δικά σου 

και τα δίκαια τα πολλά σου 

           640 φαίνεταί σου δεν τ’ ακούσιν 

οι άνθρωποι οπού γρικούσιν. 

Αμή οι καλοί οι άνδρες 

τέτοια λόγια δεν γρικούσιν 

τας γυναίκας που αγαπούσι, 

           645 αμή οι κακοί οι άνδρες, 

και κακοί και βοσκομάντρες, 

και οι φάλτσοι και οι ροφιάνοι 

λέγουν τέτοιες κουζουλάδες. 

Πασαείς ας το κατέχει, 

           650 οπού εις γνώσηνε μετέχει, 

τούτο λέγεται ζουλεία, 

τέλεια αγάπη και φιλία.» 

Ειδέ μόν’ απαλλαγεί 

και όμορφη συναλλαγεί, 

           655 όταν τηνε προσπαθείς, 

λέγει σε ότι μεθείς∙ 

δώσ’ την μόνον εξουσίαν, 

και να ιδείς κακοδοξίαν! 

Αλίμονο ο κακότυχος, 
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           660 εκείνος ο άνδρας ο άτυχος 

οπού τον καβαλικεύει 

η γυναίκα και αφεντεύει 

θέλει να τον εντροπιάζει, 

φανερά να τον πομπιάζει. 
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