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Σ’ αυτά τα έρημα βουνά στα έρημα τα δάση
πραματευτής αράδιζι 
πραματευτής αράδιζι πραματευτής  γυρίζει 
σέρνει μουλάρια δώδικα
σέρνει μουλάρια δώδικα μ’ ασήμι φορτωμένα
εκεί που πάει και τραγουδάει
εκεί που πάει και τραγουδάει εκεί που πάει και λέγει.
Δεν είνι κλέφτες να μου ιδούν
δεν είνι κλέφτες να μου ιδούν κλεφτάδες να μου πιάσουν.
Το λόγο τ’ δεν απέσωσι
το λόγο τ’ δεν απέσωσι το λόγο τ’ πίσω παίρνει
να και κλεφτάδες πρόλαβαν
να και κλεφτάδες πρόλαβαν ’π’ απάν’ ’π’ τα κορφοβούνια
κι άρχισαν τα ξεφορτώματα 
κι άρχισαν τα ξεφορτώματα και τα σκοινιά να κόβουν. 
Ν αφήστε βρε καλά παιδιά 
ν αφήστε βρε καλά παιδιά και τα σκοινιά μην κόβ’τι
βαρέθηκα μπιζέρισα
βαρέθηκα μπιζέρισα να δένου να φορτώνου.
Μια μαχαιριά τον δώσανε
μια μαχαιριά τον δώσανε κι ύστερα τον ρωτάνε.
Τίνος παπά παιδί είσαι συ
τίνος παπά παιδί είσαι συ τίνος παπά εγγόνι
που τραγουδάς μες στα βουνά
που τραγουδάς μες στα βουνά που τραγουδάς και λέγεις
δεν είναι κλέφτες να σου ιδούν.
Ούτε παπά παιδί είμαι γω ούτε παπά εγγόνι
μάνα μ’ ήταν ’πό τα Γιάννενα
μάνα μ’ ήταν ’πό τα Γιάννενα μπαμπάς μ’ από την Προύσα
είχα κι έναν καλό αδερφό
είχα κι έναν καλό αδερφό στους κλέφτες καπετάνιος.
Τα λόγια τ’ς άμα τ’ άκουσι
τα λόγια τ’ς άμα τ’ άκουσι ψιλή φωνούλα βγάζει.
Σύρτε να φέρτε τους γιατρούς
σύρτε να φέρτε τους γιατρούς τον αδερφό μ’ να γιάνω
τον αδερφό μ’ τον σκότωσαν
τον αδερφό μ’ τον σκότωσαν τα ίδια μου τα χέρια
ανάθεμα ποιος το ’πε αυτό
ανάθεμα ποιος το ’πε αυτό τ’ αδέρφια δεν πονιούνται
τ’ αδέρφια σκίζουν τα βουνά.
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