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Κώστας το Μάη γιννήθηκι το Μάη χαρά θα κάμει 
                                            το Μάη χαρά θα κάμει
το Μάη ήρθαν τον έγραψαν και στο σουφέρ’ να πάνει
                                              και στο σουφέρ’ να πάνει
αφήνει την καλούδα του  τρια μερή νυφάδα 
                                         τρια μερή νυφάδα
με τα τελούδια στα μαλλιά κι μι τις κνιές στα χέρια 
                                            κι μι τις κνιές στα χέρια
Κώστας τη μάνα τ’ ίλιγε  τη μάνα τ’ παραγγέλλει 
                                          τη μάνα τ’ παραγγέλλει.
Καλά μανή μ’ τη νύφη σου  καλά να την τηρήσεις
                                              καλά να την τηρήσεις
αρνί να σφάζεις το ταχύ  αρνί το μεσημέρι
                                        αρνί το μεσημέρι
κι όταν δειπνάει ι Κωσταντής  καρύδι με το μέλι 
                                                  καρύδι με το μέλι.
Και κείνη η σκύλα πεθερά  Οβρέισσα αντραδέρφη
                                            Οβρέισσα αντραδέρφη
από το χέρ’ την έπιανε κι στο μπιλμπέρ’ την πάει 
                                     κι στο μπιλμπέρ’ την πάει.
Κόψε μπιλμπέρ’ ξανθά μαλλιά και ν αργυρά ζουλούφια 
                                                  και ν αργυρά ζουλούφια.
Μπιλμπέρης δεν τα γκιίντ’ζι  δεν γκιίντ’ζι να τα κόψει 
                                               δεν γκιίντ’ζι  να τα κόψει
τσαρούχια κι την πόδεσε κι στο βουνό τη στέλνει
                                         κι στο βουνό τη στέλνει
της δίνει πέντι πρόβατα κι δέκα κατσικάκια
                                       κι δέκα κατσικάκια.
Ως δεν τα κάνεις εκατό στον κάμπο μην κατ’βαίνεις 
                                      στον κάμπο μην κατ’βαίνεις.
Αρνί στ’ αρνίτσι γένουνταν κι οι μάνες διπλαρίζουν 
                                             κι οι μάνες διπλαρίζουν
στο μήνα γίν’καν εκατό στον χρόνο γίν’καν χίλια 
                                       στον χρόνο γίν’καν χίλια
κι ι Κωσταντής απέρασε στέκει και τη ρωτάει 
                                        στέκει και τη ρωτάει.
Ποιανού είναι αυτά τα πρόβατα  ποιανού είναι αυτά τα γίδια 
                                                     ποιανού είναι αυτά τα γίδια.
Του Κωσταντή τα πρόβατα του Κωσταντή τα γίδια 
                                             του Κωσταντή τα γίδια.
Από το χέρ’ την έπαιρνε στη μάνα του την πάει
                                        στη μάνα του την πάει.
Μάνα μου πού είναι η νύφη σου πού είναι κι η καλή μου
                                                     πού είναι κι η καλή μου.
Κει στο βουνό την έστελνα  τα πρόβατα να βόσκει 
                                              τα πρόβατα να βόσκει.
Από το χέρ’ την έπαιρνε και στ’ άλογα τη βάζει 
                                        και στ’ άλογα τη βάζει.
Τι είναι αυτό παιδάκι μου τι είναι αυτό που κάνεις 
                                          τι είναι αυτό που κάνεις.
Και στ’ άλογα την κρέμασε κομμάτια και την κάνει 
                                             κομμάτια και την κάνει.
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