Στο βαρύν στο βαρύν τον πόλιμο
και στο τζέ- και στο τζένκι το πολύ 
και στο τζέ- και στο τζένκι το πολύ
μαζεύτ’καν τα  μαζεύτ’καν τ’ Αρβαν’τόπουλα 
μαζεύτ’καν τα  μαζεύτ’καν τ’ Αρβαν’τόπουλα
τα γραμμα- τα γραμματικόπουλα
τα γραμμα- τα γραμματικόπουλα
παίζοντας παίζοντας και ρίχνοντας 
παίζοντας παίζοντας και ρίχνοντας
κόπ’καν τ’ς Ρά- κόπ’καν τ’ς Ράντως τα κουμπιά 
κόπ’καν τ’ς Ρά- κόπ’καν τ’ς Ράντως τα κουμπιά
και τα θυ- και τα θυληκώματα τ’ς 
και τα θυ- και τα θυληκώματα τ’ς
φάν’κι τ’ς Ρά-  φάν’κι τ’ς Ράντως τ’ αστηθάκι 
φάν’κι τ’ς Ρά- φάν’κι τ’ς Ράντως τ’ αστηθάκι
ένας το λέει ένας το λέει μάλαμα 
ένας το λέει ένας το λέει μάλαμα
γιάλλος το λέει γιάλλος το λέει καθάριο ασήμ’ 
γιάλλος το λέει γιάλλος το λέει καθάριο ασήμ’
κανένας δε κανένας δεν τ’ απείκτσε 
κανένας δε κανένας δεν τ’ απείκτσε
ένα μικρό ένα μικρό Αρβαν’τόπουλο 
ένα μικρό ένα μικρό Αρβαν’τόπουλο
μικρό και δια- μικρό και διαβολιάρικο 
μικρό και δια- μικρό και διαβολιάρικο
κείνο κει κείνο κει τ’ απείκτσε 
κείνο κει κείνο κει τ’ απείκτσε
πάει στον μπέη  πάει στο μπέη κι ίλιγι 
πάει στον μπέη  πάει στο μπέη κι ίλιγι.
Μπέη μ’ δεν εί- μπέη μ’ δεν είνι μάλαμα 
μπέη μ’ δεν εί- μπέη μ’ δεν είνι μάλαμα
δεν είνι κι δεν είνι κι καθάριο ασήμ’ 
δεν είνι κι δεν είνι κι καθάριο ασήμ’
μόν’ είνι τ’ς Ρά- μόν’ είνι τ’ς Ράντως τ’ αστηθάκι.
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