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Μάρη Ράντου ν άσπρη Ράντου
δεν αλλάζεις μάρη Ράντου
δεν αλλάζεις μάρη Ράντου.
Δεν αδιάζου γω ν αφέντη μ’ 
δεν αδιάζου γω ν αφέντη μ’
όλη νύχτα γάλα βράζου
όλη νύχτα γάλα βράζου
πέντε αμάξια ξύλα καίγου
πέντε αμάξια ξύλα καίγου 
κι άλλα πέντε ξεφορτώνω
κι άλλα πέντε ξεφορτώνω 
’γόρασέ μ’ αφέντη μ’ σκλάβα
’γόρασέ μ’ αφέντη μ’ σκλάβα 
γω ν’ αλλάζου να ξαλλάζου
γω ν’ αλλάζου να ξαλλάζου.
Ν άκουσαν κι οι χαραμήδες 
ν άκουσαν κι οι χαραμήδες
κίνησαν κι παν στη Ράντου
κίνησαν κι παν στη Ράντου 
Ν άν’ξι Ράντου να ’ρτουμι μέσα
ν άν’ξι Ράντου να ’ρτουμι μέσα. 
Δεν ανοίγω γω φοβούμι
δεν ανοίγω γω φοβούμι.
Γω είμι Ράντω ι αδερφός σου
γω είμι Ράντω ι αδερφός σου 
γ είμι κι γιαξαδερφός σου
είμι κι γιαξαδερφός σου.
Γέλασαν τη Ράντω κι άνοιξι
γέλασαν τη Ράντω κι άνοιξι
πέντε την κρατούν στα χέρια
πέντε την κρατούν στα χέρια
κι άλλοι γ έξ’ με τα μαχαίρια
κι άλλοι γ έξ’ με τα μαχαίρια.
Πού ’ναι Ράντου μ’ τα φλουριά σου 
πού είναι Ράντου τα φλουριά σου 
και τα παντακόσια γρόσια
και τα πεντακόσια γρόσια. 
Γω φλουριά δεν έχω αφέντη μ’
γω φλουριά δεν έχω αφέντη μ’ 
γω γρόσια δεν έχω αφέντη μ’
γω γρόσια δεν έχω αφέντη μ’. 
Τα ’διαμε στο παναγύρι
τα ’διαμε στο παναγύρι 
τα ’χες στου παιδιού σ’ την σκούφια.
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