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  Ἐπεντρανίζεις, ἄνθρωπε, κἂν ὅλως θεωρεῖς με; 

ἐγώ ἠμην ὑποληπτικὴ καὶ σύ ἠσουν ματσουκάτος· 

ἐγὼ ἤμην εὐγενικὴ καὶ σὺ πτωχὸς πολίτης, 

70 σὺ εἶσαι Πτωχοπρόδρομος καὶ ἐγώ ἠμην Ματσουκίνη, 

σὺ ἐκοιμῶ εἰς τὸ ψιαθὶν καὶ ἐγὼ εἰς τὸ κλινάριν· 

ἐγώ εἰχον προῖκα περισσήν, καὶ σύ εἰχες ποδοκόπιν, 

ἐγώ εἰχον ἀσημοχρύσαφον, καὶ σύ εἰχες σκαφοδούγας 

καὶ σκάφην τοῦ ζυμώματος καὶ μέγαν πυροστάτην· 

75 καθέζεσαι εἰς τὸ ὀσπίτιν μου καὶ ἐνοίκιον οὐ φροντίζεις, 

τὰ μάρμαρα ἠφανίσθησαν, ὁ πάτος συνεπτώθη, 

τὰ κεραμίδια ἐλύθησαν, τὸ στέγος ἐσαπρώθη, 

οἱ τοῖχοι καταπίπτουσιν, ἐξεχερσώθη ὁ κῆπος, 

κοσμήτης οὐκ ἀπέμεινεν, οὐ γύψος οὐδὲ σπέτλον 

80 οὐδὲ ῥηγλὶν μαρμάρινον, οὐ συγκοπὴ μετρία· 

αἱ θύραι συνεστράφησαν ἐξ ὁλοκλήρου πᾶσαι, 

τὰ κάγκελλα ἐξηλώθησαν ἀπ’ ἄκρας ἕως ἄκραν, 

καὶ τὰ στηθαῖα ἔπεσον τὰ πρὸς τὸ περιβόλιν. 

Θύραν οὐκ ἤλλαξας ποτέ, σανίδιν οὐ κὰν ψίχα, 

85 ποτὲ οὐκ ἐξεκεράμωσας, οὐδὲ ἀνερράψω τοῖχον, 

οὐ τέκτονα ἐκάλεσας ἵνα τὸν περιράψῃ, 

οὔτε καρφὶν ἠγόρασας νὰ ἐμπήξῃς εἰς σανίδιν· 

βλέπουν σε τὰ ψυχάρια μου καὶ ἔχουν σε ὡς αὐθέντην, 

φοβοῦνται, παραστήκονται, δουλεύουν καὶ τιμῶσιν· 

90 ἐγὼ κρατῶ τὸ ὀσπίτιν σου καὶ τὴν ὑποταγήν σου, 

δουλεύω τὰ παιδία σου παρὰ βαβὰν καλλίστην, 

οἰκονομῶ τὰ κατὰ σέ, τρέχω, μοχθῶ, διώκω, 

καὶ κάμνω λινοβάμβακον ἱμάτιν καὶ φορῶ το· 

ἔχεις με κουρατόρισσαν, ἔχεις με ἀναπλαρέαν, 
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95 καὶ κάμνω καὶ τὰ μαλλωτά, κάμνω καὶ τὰ ναρθήκια· 

ἔχεις με ψιλονήτριαν, καὶ κάμνω τὸ λινάριν, 

κάμνω ὑποκαμισόβρακα, στιβάζω τὸ βαμβάκιν· 

ἔχεις με προσμονάριον ὁμοῦ καὶ ἐκκλησιάρχην, 

καὶ κανονάρχην σὺν αὐτοῖς καὶ χωρικὸν νοτάρην· 

100 καὶ σὺ καθέζεσαι ὡς πωλὶν χωσμένον εἰς τὸ βρῶμα, 

καὶ καθ’ ἡμέραν προσδοκᾷς τί νὰ σὲ παραβάλω. 

Τὸ τί σὲ θέλω ἐξαπορῶ, τὸ τί σὲ χρήζω οὐκ οἶδα· 

ἂν οὐκ ἐθάρρεις κολυμβᾶν, κολυμβητὴς μὴ ἐγένου, 

ἀλλ’ ἂς ἐκάθου σιγηρὸς καὶ ὰπομεριμνημένος, 

105 καὶ ἂς ἔκνηθες τὴν λέπραν σου, καὶ ἂς ἤφηνες ἐμέναν. 

Εἰ δὲ κομπώσειν ἤθελες καὶ λάβειν καὶ πλανήσειν, 

ἂς ἔλαβες ὁμοίαν σου, καπήλου θυγατέραν,  

κουτσοπαρδάλαν τίποτε, γυμνήν, ἠπορημένην, 

ἢ χορταρίναν τρυφυλὴν ἀπὸ τὰ Μανινέα· 

110 καὶ τί με παρωδήγησας τὴν ἀπορφανισμένην 

μὲ τὰ συχνογυρίσματα καὶ μὲ τὰς κομπωσίας, 

καὶ μὲ τοὺς ὀψικάτορας καὶ τὸ πολὺν ὀψίκιν;» 
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