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Όλες μάνες καλές μάνες τα τέκνα τους ευχιόταν 			
και μια μάνα κακιά μάνα
και μια μάνα κακιά μάνα του Γιάννη τ’ς καταριόνταν.
Να πας Γιάννη μ’ να μη φανείς
να πας Γιάννη μ’ να μη φανείς πίσω να μη γυρίσεις.
Μάνα μ’ τα λόγια που μου λες
μάνα μ’ τα λόγια που μου λες πικρά θα μετανιώσεις
θα ’ρθει μάνα μου μια γιορτή
θα ’ρθει μάνα μου μια γιορτή γιορτή του Αϊ-Γιάννη
θα πας μάνα μ’ στην εκκλησά
θα πας μάνα μ’ στην εκκλησά να σταυροπροσκυνήσεις
θα δεις τις νιες θα δεις τους νιους τα νια τα παλικάρια
θα δεις τον τόπο μ’ αδειανό
θα δεις τον τόπο μ’ αδειανό και το στασίδι μαύρο
τότες μάνα μ’ θα θυμηθείς
τότες μάνα μ’ θα θυμηθείς πόχεις υιό στα ξένα
στα ξένα στα παντάξενα
στα ξένα στα παντάξενα στα μαυραραχνιασμένα
θα πιάσεις μάνα μ’ το δρομί
θα πιάσεις μάνα μ’ το δρομί δρομί το μονοπάτι
όσοι διαβάτες κι αν περνούν
όσοι διαβάτες κι αν περνούν όλους θα τους ρωτάεις.
Δεν είδατε το Γιάννη μου
δεν είδατε το Γιάννη μου τ’ άξιο μ’ το παλικάρι.
Ένας μού λέει δεν είδαμε
ένας μού λέει δεν είδαμε άλλος μού λέει δεν ξέρω
ο τρίτος ο μικρότερος
ο τρίτος ο μικρότερος μου λέει την αλήθεια.
Αλήθεια μεις τον είδαμε
αλήθεια μεις τον είδαμε στης Προύσας το γιοφύρι
μαύρα πουλιά τον έτρωγαν
μαύρα πουλιά τον έτρωγαν θεριά τον λογιορνούσαν
κι ένα πουλί καλό πουλί
κι ένα πουλί καλό πουλί δεν τρώει δε λογιορνάει
στο κεφαλάκι τ’ κάθονταν
στο κεδαλάκι τ’ κάθονταν και τον μοιρολογάει. 
Σήκω Γιάννη μ’ να...
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