Ν αραδιαστεί- ν αραδιαστείτι στο χορό 
                                                     ν αραδιαστεί- ν αραδιαστείτι στο χορό                                             
κι  ιγώ θα τραγουδήσω, κι ωχ αμάν αμάν πουλί μου 
κι  ιγώ θα τραγουδήσω, κι ωχ αμάν αμάν πουλί μου
                                                      κι ιγώ θα τραγουδήσω, κι ωχ αμάν αμάν πουλί μου
                                                      κι ιγώ θα τραγουδήσω, κι ωχ αμάν αμάν πουλί μου
να πω τραγού- να πω τραγούδι ταπεινό 
                                                      να πω τραγού- να πω τραγούδι ταπεινό                                                   
τα λόγια μιτριμένα, κι ωχ αμάν αμάν πουλί μου 
τα λόγια μιτριμένα, κι ωχ αμάν αμάν πουλί μου
                                                      τα λόγια μιτριμένα, κι ωχ αμάν αμάν πουλί μου 
                                                      τα λόγια μιτριμένα, κι ωχ αμάν αμάν πουλί μου  
σ’ αυτήν τη μέ- σ’ αυτήν τη μέσην τη λιγνή 
                                                    σ’ αυτήν τη μέ- σ’ αυτήν τη μέσην τη λιγνή                                                  
δεν πρέπ’ μαλλίσια ζώνη, κι ωχ αμάν αμάν πουλί μου
δεν πρέπ’ μαλλίσια ζώνη, κι ωχ αμάν αμάν πουλί μου
                                                    δεν πρέπ’ μαλλίσια ζώνη, κι ωχ αμάν αμάν πουλί μου
                                                    δεν πρέπ’ μαλλίσια ζώνη, κι ωχ αμάν αμάν πουλί μου
μόν’ πρέπ’ αση- μόν’ πρέπ’ ασημοζώναρο
                                                      μόν’ πρέπ’ αση- μόν’ πρέπ’ ασημοζώναρο
μι δώδεκα ν αλ’σίδες, κι ωχ αμάν αμάν πουλί μου 
μι δώδεκα ν αλ’σίδες, κι ωχ αμάν αμάν πουλί μου 
                                                     μι δώδεκα ν αλ’σίδες, κι ωχ αμάν αμάν πουλί μου 
                                                     μι δώδεκαν ν αλ’σίδες, κι ωχ αμάν αμάν πουλί μου
σ’ αυτόν τουν  ά- σ’ αυτόν τουν άσπρουν τουν λαιμό
                                                     σ’ αυτόν τουν ά- σ’ αυτόν τουν άσπρουν τουν λαιμό
δεν πρέπουν τα μιρτζάνια, κι ωχ αμάν αμάν πουλί μου
δεν πρέπουν τα μιρτζάνια, κι ωχ αμάν αμάν πουλί μου 
                                                    δεν πρέπουν τα μιρτζάνια, κι ωχ αμάν αμάν πουλί μου 
                                                    δεν πρέπουν τα μιρτζάνια, κι ωχ αμάν αμάν πουλί μου
μόν’ πρέπ’ αση- μόν’ πρέπ’ ασημογκέρντανο
                                                      μόν’ πρέπ’ αση- μόν’ πρέπ’ ασημογκέρντανο
μι διαμαντένις πέτρις, κι ωχ αμάν αμάν πουλί μου 
μι διαμαντένις πέτρις, κι ωχ αμάν αμάν πουλί μου
                                                       μι διαμαντένις πέτρις, κι ωχ αμάν αμάν πουλί μου
                                                       μι διαμαντένις πέτρις, κι ωχ αμάν αμάν πουλί μου.


Ν αραδιαστείτι στο χορό κι  ιγώ θα τραγουδήσω 
να πω τραγούδι ταπεινό τα λόγια μιτριμένα
σ’ αυτήν τη μέσην τη λιγνή δεν πρέπ’ μαλλίσια ζώνη
μόν’ πρέπ’ ασημοζώναρο μι δώδεκα ν αλ’σίδες 
σ’ αυτόν τουν άσπρουν τουν λαιμό δεν πρέπουν τα μιρτζάνια 
μόν’ πρέπ’ ασημογκέρντανο μι διαμαντένις πέτρις.

