Από μικρός στα γράμματα μεγάλος στα σχολεία                                      
κι ο δάσκαλος τον σχόλασε στο σπίτι για να πάει  
κι ο δάσκαλος τον σχόλασε στο σπίτι για να πάει
στο δρόμο όπου περπατεί στο δρόμο που διαβαίνει
και το Θεό παρακαλεί τον Κύριο δοξάζει 
και το Θεό παρακαλεί τον Κύριο δοξάζει.
Θεέ να πάνω και να βρω τη μάνα τον πατέρα. 
Καθώς πώς παρακάλισε έτσ’ πήγε και τη βρήκε
καθώς πώς παρακάλισε έτσ’ πήγε και τη βρήκε  
βρίσκει τη μάνα τ’ πόπαιζε με Τούρκο παλικάρι.
Μάνα μ’ θα ’ρθει ο πατέρας μου και θα το μαρτυρήσω 
μάνα μ’ κι α ’ρθει ο πατέρας μου και θα το μαρτυρήσω.
Τι είδες βρε παλιόπαιδο και τι θα μαρτυρήσεις.
Ό,τ’ είδαν τα ματάκια μου κείνο θα μαρτυρήσω  
ό,τ’ είδαν τα ματάκια μου κείνο θα μαρτυρήσω.
Από το χέρι το ’παιρνε και στο χασάπη πάει.
Χασάπη σφάζεις πρόβατα σφάζεις και κατσικάκια 
σφάξε κι εμέ τον Κωνσταντή που είναι μοναχοπαίδι.
Τέτοιο αρνί δεν έσφαξα δε θέλω για να σφάξω.
Από το χέρι το ’παιρνε στο σπίτι το πηγαίνει
εννιά μαχαίρια το ’δωσε εννιά κομμάτια γίν’κε
εννιά νερά το έπλυνε και πάλι αίμα βγάζει
τον έβαλε τον έβρασε και πάει τον μαγειρεύει
τον έβαλε τον έβρασε και πάει τον μαγειρεύει.
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