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           665 Είπαμε των κορασίδων 

είπαμεν και των υπάνδρων, 

ας ειπούμεν των χηράδων∙ 

άκο ’δά δια τας χηράδας, 

οπού κάμνουν οι κυράδες. 

          670 Να σας πω, όταν ποθάνει, 

ο άνδρας της όταν ποθάνει, 

τέτοιαν στράτα τότες πιάνει, 

οπού ο άτυχος δεν φτάνει 

στην ιγήν να οκτωμερίσει, 

          675 τούτη και να τριγυρίσει, 

και ουδέν θωρεί την ώραν 

να έβγει έξω εις την χώραν 

και να συχνοχαρχαρίζει 

και όλον να καμμυτσουρίζει 

          680 και να συχνοκακανίζει 

και άλλον το κορμί δανείζει, 

και τα ρούχα της μαυρίζει 

και τους καύχους πάντα χρήζει.  

Έναι και άλλες οπού κάτσαν 

          685 και ουδέν θωρούν την πλάτσαν 

και εκ το σπίτι δεν εβγαίνουν, 

μηδέ σ’ εκκλησία παγαίνουν, 

αμή πασαμία μέσα 

φτιάνεται ωσάν κουρτέσα 

          690 και κρυφά εκ το παρεθύρι 

εγυρεύει ποιον να πάρει 
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εις το σπίτι, να τον γδείρει. 

Δεν ψηφά δια νοικοκύρη, 

και, να μη την κάψει πύρη, 

          695 όλον το δικόν της φθείρει. 

Με τους καύχους αποκλείται 

εις το σπίτιν και κουνιέται, 

δείχνει τάχα ότι μαδιέται, 

αλλ’ αυτή πολλά πηδιέται. 

          700 Έναι και άλλες, όταν ζούσαν 

οι άνδρες των και περπατούσαν, 

τότες άλλους αγαπούσαν 

και εκείνους εμεριμνούσα∙ 

ν’ αποθάνου ελιγωρούσαν 

          705 και άλλο δεν επεθυμούσα, 

και τους κώλους των εκρούσα 

και τους άνδρες των γελούσα 

και παστάρδικα γεννούσα. 

(Για ’δέ τέχνη οπού κρατούσα!) 

          710 Κι αν της τύχης εχηρεύαν, 

ηύρα εκείνα οπού γυρεύαν∙ 

και αν ετύχαινε και αργεύαν, 

κείνες τους εφαρμακεύαν 

και ’πιδέξια τους σκοτώναν 

          715 και εις το χώμαν τούς εχώναν. 

Τότε με τους καύχους όλες 

ζουν καθημερνές και σκόλες∙ 

μερικές κρυφά τούς μπάζουν 

και άλλες φανερά τούς κράζουν, 

          720 εις τα σπίτια τους παγαίνουν, 
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καθημέραν τες μιαίνουν∙ 

και από της συκέας το γάλα 

ξάδελφον τον λέει μεγάλα,  

και άλλη τον λαλεί κουμπάρο, 

          725 δια τ’ αυτό τάχα έχει θάρρο, 

και άλλη δι’ αδελφοποιτόν 

έχει τον αγαπητικόν∙ 

μετ’ αυτήν την αδικίαν 

κάμνουν φανερήν πορνείαν. 

          730 Μερικές δεν τους αρνούνται, 

’δεποσώς τούς παρατιούνται∙ 

τότες οι παρατημένες, 

που ’ναι πάντα πομπεμένες, 

πάσιν όλες στα μπουρδέλια 

          735 και γαμούν τες τα κοπέλια. 
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