Από μικρός στα γράμματα μεγάλος στο σκολείο
τον άλλαξε τον στόλισε και στο σχολειό τον πήγε
κι ο δάσκαλος τον σχόλασε να πάει να μελετήσει
βρίσκει και τη μανούλα του με άλλον τρώει και πίνει.
Καλημέρα βρε μάνα μου κι αν δεν τα μαρτυρήσω.
Τι είδες α βρε σκύλα γιε μ’ και τι θα μαρτυρήσεις.
Ό,τ’ είδιαν τα ματάκια μου κείνο θα μαρτυρήσω
ότ’ είδιαν τα ματάκια μου κείνο θα μαρτυρήσω.
Σαν το πουλί το άρπαξε σαν το αρνί το σφάζει
και στο ταψί το έβαλε στο φούρνο το πηγαίνει.
Καλημέρα βρε μάγειρα καλά να μαγειρέψεις
να βάλεις χούφτα το πιπέρ’ χούφτα και το φαρμάκι.
Να και  νοικοκύρης πόρχεται με τ’ άλαγο στο χέρι.
Καλημέρα νοικοκυρά μ’ πού ’ναι κι ο Κωνσταντίνος.
Τον άλλαξα τον στόλισα και στο σκολειό τον πήγα
τον άλλαξα τον στόλισα και στο σκολειό τον πήγα.
Πατάει τ’ άλαγο τζινγκί στο δάσκαλο πηγαίνει.
Καλημέρα το δάσκαλό μ’ πού ’ναι ο Κωνσταντίνος.
Τρεις ώρες έχ’ π’ τον σχόλασα και τρεις να τον διαβάσω
και άλλες τρεις να μην τον διω ’π’ το νου μου θα τον χάσω.
Πατάει τ’ άλαγο...                                                                 			
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