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Νταή Βασίλης ’πό το Ιντιρνέ
Γκρόζης ’πό το Ιρόμπασι
ιννιά χρόνια κλιψιά έκαμναν 
ιννιά χρόνια κλιψιά έκαμναν
ψηλά στου Πά- στου Παύλη ντο γιοφύρ’
όλου χασ’νέδις καρισλαντούν 
όλου χασ’νέδις καρισλαντούν
καρισλαντούσαν και τ’ς ξιγύμνωναν
σαράντα χ’λιάδες γρόσια έμασαν 
σαράντα χ’λιάδες γρόσια έμασαν
κίν’σαν κλιφτάδες μέσα στο βουνό
να πα να βρού- να βρούνα τον Κυριάκ’
να πα να βρού- να βρούνα τον Κυριάκ’
βρίσκουν πιδιά τα βόδια που ’βοσκαν
έκατσαν όλα και τα ρώτησαν.
Ν αχ, που δουλεύ’ δουλεύ’ να βρε πιδιά
τ’ Καραγκιόζογλου του Μουχάλ’ ι Κυριάκ’ς.
Στα μαυροπήγαδα του μαντέν’ 
στα μαυροπήγαδα του μαντέν’
τους πάν’ τους κλέφτις τ’ς έδειξαν τον Κυριάκ’.
Καλώς κάμνεις ν αχ βρε Κυριάκ’ 
καλώς κάμνεις ν αχ βρε Κυριάκ’
καλώς όρ’σις νταή Γκρόζη 
καλώς όρ’σις νταή Γκρόζη
ν αλτιν μπουνάρ Κυριάκη μ’ ούχτσαλι.
Κρύψι Κυριάκη μ’ τα σίδερα σ’
κι έλα Κυριάκη να κουνουστίσουμι 
κι έλα Κυριάκη να κουνουστίσουμι
σκόρδο κι μπαρούτι τον πότιζαν
βγάλε Κυριάκη μ’ τα κολάνια σου 
βγάλε Κυριάκη μ’ τα κολάνια σου
τα χέρια τον Κυριάκη τον έδισαν
’στάγκωνα τα χέρια τα ’δεσαν.
Τον πήραν του Κυριακ’ μέσα τα βουνά
απ’ της Γούφα το ρυάκ’ τουν πέρασαν
στη Λιχουνιά απάν’ τον έβγαζαν
κατίβ’καν μέσα στην Κάμισα
σε δυο δέντρα ν ανάμεσα τον έδισαν.
Ήβραν τον αγελάρ’ τον γκιουτιτζή τον Γιάνν’
Γιάννη Γιάννη γκιουτιτζή Γιάνν’
χαιρετίματα να πας σ’ όλους στο χωριό
τον Καραγιόζογλου τον Μιχάλ’να πας.
Ήρθε γελάρης ως του χουριό
χαιρετίματα πάει στη μάνα του.
Τον Κυριάκ’ τον πήραν α κλιφτάδις 
τον Κυριάκ’ τον πήραν α κλιφτάδις
Γκάζου του μύλου τουν κατίβασαν
να ’τοιμάσεις τόσις λίρισις
να ’τοιμάσεις τόσις λίρις νταή Μιχάλ’
να πάρεις κι τόσα ζευγάρια τσαρούχια
τσαρούχια μαζί με τα μπιάλια τους.
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