Παπαδοπούλα πάινι στ’ αμπέλι κατιβαίνει
βαστάει τα μήλα στην πουδιά
βαστάει τα μήλα στην πουδιά τα ρόιδα στο μαντίλι
ένα μήλο τη γύριψι κι εκείν’ τα δίνει όλα.
Δε θέλω γω κόρη μου
δε θέλω γω τα μήλα σου δε θέλω γω τα ρόιδα 
μόν’ θέλω το κορμάκι σου
μόν’ θέλω το κορμάκι σου κι τη λιανήν τη μέση.
Κι η κόρ’ από τον τρόμο τ’ς
κι η κόρη από τον τρόμο τσου κι από τη συλλογή της
τον Αϊς-Γιώρ’ εσταύρωνι
τον Αϊς-Γιώρ’ εσταύρωνι τον Άγιο Κωσταντίνο.
Και συ Αϊς-Γιώρ’ θιματουργέ και συ Άγιο Κωσταντίνο
γλιτώστι με από την Τουρκιά
γλιτώστι με από την Τουρκιά τα τούρκικα τα χέρια.
Άνοιξαν τ’ Αϊ-Μάρμαρα
άνοιξαν τ’ Αϊ-Μάρμαρα και κρύφτ’κι η κόρη μέσα
να και Τούρκος απ’ όριτι
να και Τούρκος απ’ όριτι σα φίδι πυρωμένο.
Κι εσύ Αϊς-Γιώργ’ θιματουργέ
κι εσύ Αϊς-Γιώργ’ θιματουργέ κι εσ’ Άγιο Κωσταντίνο
την κόρη απού την έκρυψες.
Τάζει κερί με την οκά θυμιάμα με τ’ αμάξι.
Άνοιξαν τ’ Αϊ-Μάρμαρα
άνοιξαν τ’ Αϊ-Μάρμαρα και φάν’κι η κόρη μέσα
’πό τα μαλλιά την άρπαζι
’πό τα μαλλιά την άρπαζι πάν’ τ’ άλογο τη ρίχνει
και στ’ν Ρωμπιλιά την πάει.
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