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Μ’ αὐτοὶ ποῦ λέγουσι κακὸν ἔχουν μεγάλο κρῖμα,
διατὶ ὅλες δὲν ὁμοιάζουσι οὐδ’ ὅλαι εἶν’ ἕνα κτῆμα.
Μὰ κεῖνες ποὖναι ἄτιμες ἂς ἔχουν τὴν κατάραν
ἀπὸ τὸν Κύριον τὸν Θεόν, τὸν ἅγιον τὸν πατέρα.
Διατὶ εἶναι κρῖμα καὶ ἁμαρτιὰ νὰ λὲς κακὸν διὰ κεῖνες,
ὁποῦναι ἄξιες καὶ καλὲς καὶ εἰς τὴν τιμήν τους φίνες.
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Δὲν ἔν’ λογάρι θησαυρὸς κόρη νὰ ξαγοράσῃ,
γυναῖκα ὅπου βρίσκεται εἰσὲ τιμὴν νὰ γεράσῃ.
Τὶς ἔχει νοῦν καὶ λογισμὸν αὐτεῖνες νὰ ’παινέσῃ,
τὲς ἅγιες ὅπου βρίσκονται ’ς τοῦ οὐρανοῦ τὴν μέση(ν) !
Κ’ ἰδὲς τὸ πῶς εὑρίσκονται καὶ αὐτὲς ἐμαρτυρῆσαν
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καὶ πόσες (ἐ)κόψαν μὲ σπαθὶ [καὶ] μὲ ῥόδαν ἐγυρίσαν.
Αὐτείνην τὴν μαρτύρισσαν, τὴν ἅγιαν Καταιρίνην,
τὴν ἄλλην τὴν ἁγιώτατη, τὴν ἅγιαν τὴν Ἐρήνην.
Καὶ ἄλλες πολλὲς καὶ ἀμέτρητες αὐτεῖνες ἐφονέψαν
καὶ τὴν αἰώνιον ζωὴν αὐτεῖνες ἐγυρέψαν.
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Ὅλες ἀφήνω εἰς μιὰν μεριὰν καὶ θέλω νὰ γυρίσω
μὲ προσευχὴν καὶ δάκρυον σ’ αὐτείνη νὰ μιλήσω.
Μὲ προσευχὴν καὶ δάκρυον καὶ μὲ ταπεινοσύνη
’ξ αὐτὴν γυρεύω συμπάθειο [μὲ] μεγάλη ἐλεημοσύνη.
Βρισκόμενος ἁμαρτωλὸς καὶ μὲ μεγάλο κρῖμα
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καὶ πῶς νὰ γράψω ’ς τὸ χαρτὶ καὶ νὰ τὸ βάλω εἰς ῥίμα.
Σὲ τὴν μητέρα τοῦ Χριστοῦ, ὀλπίδα μου καὶ φῶς μου,
ὀλπίδα τῶν ἁμαρτωλῶν καὶ σωτηριὰ τοῦ κόσμου,
δέομαι καὶ παρακαλῶ βοήθεια νὰ μοῦ δώσῃς,
τὴν προσευχή μου νὰ εἰπῶ, χάρι νὰ μ’ ἀξιώσῃς.
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Δέσποινα πάντων Δέσποινα, Κυρία χαριτωμένη,
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ὀλπίδα τῶν ἁμαρτωλῶν, μήτηρ εὐλογημένη.
Ὅποιος ἐσὲ παρακαλεῖ εἰς τὴν χάριν σου ἔχει ὀλπίδα
καὶ κράζει σε ἀπὸ καρδιᾶς : «νύχτα καὶ ἡμέρα σ’ εἶδα».
Ὁπόσους ἀπὸ τὸν πνιμὸν τοὺς ἔχεις λυτρωμένους
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καὶ πόσους ὀκ τὴν κόλασιν τοὺς ἔχεις ἐβγαλμένους.
’Σ τοὺς ξένους τοὺς ἀγνώριμους εἶσαι ἡ προστασία
καὶ αὐτοὺς ὅπου φλογίζονται τοὺς δίδεις τὴν δροσία(ν)
’Σ τὲς χῆρες καὶ εἰς τὰ ὀρφανὰ εἶσαι ἡ προμηθεία,
’ς τοὺς πειρασμοὺς καὶ κόλασες εἶσαι ἡ ἐλευθερία.
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Τὸ δρόσος εἶσαι τὸ λοιπόν, ἡ σωτηρία, τὸ ἄνθος,
ἀπελπισμένων ἡ ἐλπὶς καὶ τῶν πτωχῶν τὸ φράνθος.
Τῶν αἰχμαλώτων λυτρωτὴς καὶ τῶν πιστῶν τὸ κράτος,
τῶν ἀσθενούντων ἰατρὸς καὶ τῶν στενῶν τὸ πλάτος.
Τῶν ὀρθοδόξων καύχημα εἶσαι πολλ’ ἀκουσμένη,
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τῶν ἱερέων ἡ καλλονή, κυρὰ χαριτωμένη.
Δόξα εἶσαι τῶν μοναχῶν, μεγάλη Πλατυτέρα,
καὶ τῶν ναυτῶν (εἰ)ς τὸ πέλαγος εἶσαι πάντων μητέρα.
Ὁπόσους ἐκ τὸν κίνδυνον τοὺς ἔχεις λυτρωμένους
κ’ εἰσὲ καλὸν καὶ ἀνάπαυσιν τοὺς ἔχεις ἀφερμένους.
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Καὶ ὅποιος ἐξ ὅλης του ψυχῆς μὲ καθαρὴν καρδίαν
τὴν χάρι της παρακαλεῖ εὑρίσκει βοηθείαν.
Διὰ τοῦτο σᾶς παρακαλῶ ὅλους μὲ σπλαγχνοσύνη,
κράζετέ την βοήθειαν, κανείς σας μὴ ἀπομείνῃ.
Ὅλοι σας μὲ τὴν προσευχὴν καὶ μὲ [τὴν] ταπεινοσύνη
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παρακαλέσετέ τηνε διὰ νὰ μᾶς δίδῃ εἰρήνη.
Λοιπὸν ὅσο ποῦ στέκεσαι ’ς τὸν κόσμον καὶ ἀπερνάῃς,
πρόσεχε ὀκ τὲς ἀδικιὲς ἀπάνω σου μὴ βάνῃς.
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Εἰς τέτοια πάθη θέλεις ζῇ καὶ τότε νὰ γεράσῃς,
χρειά ’ναι τὸ τέλος σου νὰ ’ρθῇ, ’ς τὸν κόσμο νὰ περάσῃς.
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Ἀτός σου μὲ τὰ χέρια σου δὸς διὰ τὴν ψυχήν σου,
νὰ μὴ ἀποθάνῃς καὶ νὰ πῇς, νὰ δώσουν οἱ δικοί σου.
Ἀμὴ κατὰ τὸ ἔχει σου δὸς τοῦ Χριστοῦ τὴν μοῖρα,
νὰ πᾶν ὀμπρὸς τὰ δῶρα σου ν’ ἀνοίξουσι τὴν θύρα(ν),
νὰ μπῇς εἰς τὴν Παράδεισον μὲ τοὺς ἁγιοὺς νὰ ψάλῃς,
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νὰ λὲς τὸ ἀλληλούϊα, ποτὲ νὰ μὴν τὸ σφάλῃς.
Στίχοι τριακόσοι ἐννενῆντα τρεῖς εἶναι ἐπὰ γραμμένοι,
ὅλοι εἶναι λόγοι διδακτικοί, ὁποῦ εἶναι ἐπὰ βαλμένοι.
Καὶ κεῖνος ὁποῦ τἄκαμε στὴν Βενετιὰ τιμήθη,
τὰ γονικά του λέγουσι ’ς τὴν Ζάκυνθο γεννήθη.
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’Σ τὸν ξῆντα ἕνα στίχον ἄρχισε ὡς τοὺς ’βδομῆντα πέντε,
νὰ βρῇς τὸ πῶς τὸν κράζουσι καὶ τὄνομά του ποιόναι.
Τὸ πρῶτον γράμμα ἔπαιρνε ξεπᾶσα ἕνα στίχον,
τοῦ τὄδωκα τοῦ καθενός, δὲν βάνω εἰς τὸν ἦχον,
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