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Κόρη ξανθή τραγούδαγε στης Τρίχας το γεφύρι 
ψιλά τραγούδια ν έλιγε 
ψιλά τραγούδια ν έλιγε και παραπονεμένα 
κι από το θλιβερό σκοπό
κι από το θλιβερό σκοπό το θλιβερό τραγούδι 
και το γεφύρ’ εράγισε 
και το γεφύρ’ εράγισε και το ποτάμι εστάθη
κι ένας διαβάτης φώναξε 
κι ένας διαβάτης φώναξε ’πό πέρα  ’πό τη ράχη. 
Άλλαξε κόρη μ’ τον ηχό
άλλαξε κόρη μ’ τον ηχό και πες άλλο τραγούδι 
για να κινήσ’ ο ποταμός
για να κινήσ’ ο ποταμός να σμίξει το γεφύρι 
και το στοιχειό του ποταμιού 
και το στοιχειό του ποταμιού στον τόπο του να πάει.  
Εγώ δεν ετραγούδησα 
εγώ δεν ετραγουδησα για βάρκες για καράβια 
    γιατί έχω πόνο στην καρδιά 
    γιατί έχω πόνο στην καρδιά στα χείλη το μαράζι
    μάνα και κύρη έχασα
    μάνα και κύρη έχασα κι εννιά αδερφούς στρατιώτες
    έχω και τον πολυαγαπό
    έχω και τον πολυαγαπό άρρωστο στο κρεβάτι
    αρρωστικό μού γύριψε  
    αρρωστικό μού γύριψε το τι δεν είν’ στον κόσμο
    μου γύριψε λαγού τυρί 
    μου γύριψε λαγού τυρί κι από αγριογίδα γάλα. 
    Όσο να πάω στα έρημα βουνά 
όσο να πάω στα έρημα βουνά να κατιβώ στους κάμπους 
    να στήσω μαρμαρόμαντρα 
να στήσω μαρμαρόμαντρα και να τυροκομήσω 
     πολυαγαπός παντρεύτηκε 
πολυαγαπός παντρεύτηκε κι άλλη γυναίκα παίρνει     
     παίρνει την πλάκα πιθερά 
παίρνει την πλάκα πιθερά τη μαύρη γης γυναίκα.         
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