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Γιάννης τη Μάιδω θέ-νε-λει κι την αγαπάει 
                                              κι την αγαπάει
Γιάννης τη Μάιδω θέ-νε-λει κι την αγαπάει 
                                              κι την αγαπάει
κι η Μάιδω δεν τον θέ-νε-λει δεν τον αγαπάει 
                                                δεν τον αγαπάει
κι η Μάιδω δεν τον θέ-νε-λει δεν τον αγαπάει 
                                                δεν τον αγαπάει
Γιάννης στην Κάλιω πά-να-ει και στην αδερφή τ’ 
                                                   και στην αδερφή τ’
Γιάννης στην Κάλιω πά-να-ει και στην αδερφή τ’ 
                                                   και στην αδερφή τ’.
Ν αρμήνεψέ με Κά-να-λιω μ’ Κάλιω μ’ κι αδερφή μ’ 
                                                 Κάλιω μ’ καρντασί μ’
      ν αρμήνεψέ με Κά-να-λλιω μ’ Κάλιω μ’ κι αδερφή μ’ 
                                                       Κάλιω μ’ καρντασί μ’.
Θα σ’ αρμηνέψω Γιά-να-ννη μ’ θα κριματιστώ 
                                                   θα κολατιστώ
θα σ’ αρμηνέψω Γιά-να-ννη μ’ θα κριματιστώ 
                                                  θα κολατιστώ.
Ν αρμήνεψέ μι Κά-να-λιω μ’ δεν κολάζισι 
                                                 δεν κριματίζισι
ν αρμήνεψέ μι Κά-να-λιω μ’ δεν κολάζισι 
                                               δεν κριματίζισι.
Βάλε της κόρης ρού-νου-χα τ’ς κόρης πρόσωπο
                                              τ’ς κόρης πρόσωπο	
βάλε της κόρης ρού-νου-χα τ’ς κόρης πρόσωπο
                                             τ’ς κόρης πρόσωπο	
κι έβγα στο μισουχώ-νο-ρι κι έβγα φώναξι 
                                            κι διαλάλησι
κι έβγα στο μισουχώ-νο-ρι κι έβγα φώναξι 
                                             κι διαλάλησι	
ν άιντε ν άιντε κορί-νι-τσια και σεις νιόπαντρες 
                                             και σεις νιόπαντρες  
ν άιντε ν άιντε κορί-νι-τσια και σεις νιόπαντρες 
                                             και σεις νιόπαντρες  
να πάμι για λουλού-νου-δια για τραντάφυλλα 
                                              για ξιμάραντου	
να πάμι για λουλού-νου-δια για τραντάφυλλα 
                                              για ξιμάραντου.	
Ξαρτήθηκε κι η Μά-να-ιδω κι όλου παίζοντας 
                                             κι όλου ρίχνουντας
ξαρτήθηκε κι η Μά-να-ιδω κι όλου παίζοντας 
                                             κι όλου ρίχνουντας.

Γιάννης τη Μάιδω θέλει κι την αγαπάει 
κι η Μάιδω δεν τον θέλει δεν τον αγαπάει 
Γιάννης στην Κάλιω πάει και στην αδερφή τ’. 
Ν αρμήνεψέ με Κάλιω μ’ Κάλιω μ’ κι αδερφή μ’ 
                                          Κάλιω μ’ καρντασί μ’.
Θα σ’ αρμηνέψω Γιάννη μ’ θα κριματιστώ 
                                            θα κολατιστώ. 
Ν αρμήνεψέ μι Κάλιω μ’ δεν κολάζισι 
                                          δεν κριματίζισι.
Βάλε της κόρης ρούχα τ’ς κόρης πρόσωπο
κι έβγα στο μισουχώρι κι έβγα φώναξι 
                                      κι διαλάλησι
να πάμι για λουλούδια για τραντάφυλλα 
                                     για ξιμάραντου.	
Ξαρτήθηκε κι η Μάιδω κι όλου παίζοντας 
                                       κι όλου ρίχνουντας
	


