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Ακούσατε τι έγινι την Καθαροδιφτέρα 
Βέργω στον α- στον αργαλειό γυφαίν’
                                                           Βέργω στον αργαλειό γυφαίν’ γυφαίνει και ξυφαίνει
                                                           κι απ’ τ’ αργαλειού ’ργαλειού το τρόντισμα
’πό τ’ αργαλειού το τρόντισμα ικεί που τραγουδούσι 
κακιά ιδέ- ιδέα έβαλι
                                                               κακιά ιδέα έβαλι Βέργω για το Νικόλα. 
                                                               Νικόλας στο τρέ- στο τρένο ανέβινι
Νικόλας στο τρένο ανέβινι στην Κομοτην’ να πάγει.
Ν ώρα καλή σ’ καλή σ’ Νικόλα μου
                                                              ώρα καλή σ’ Νικόλα μου και να καλοδρομίσεις 
                                                              τα λόγια λόγια  μου να θυμηθείς 
στα λόγια μου να θυμηθείς και πίσω να γυρίσεις 
ν έχω δυο λό- δυο λόγια να σου ειπώ
                                                              τα λόγια μου να θυμηθείς και πίσω να γυρίσεις  
                                                               ν έχω δυο λό- δυο λόγια να σου ειπώ
ν έχω δυο λόγια να σου ειπώ για σένα γω πιθαίνω. 
Κι η μάνα της μάνα τ’ς την έλιγι
                                                              έχω δυο λόγια να σου ειπώ για σένα γω πιθαίνω 
                                                              μάνα τ’ς την έ- την έ- την έ- την έλιγι
κι η μάνα της την έλιγι κι την καλοξιτάζει.
Τι έχεις μωρ’ Βέ- μωρ’ Βέργω μ’ δεν μπορείς 
                                                               κι η μάνα της την έλιγι και την καλοξιτάζει
                                                               τι έχεις μωρ’ Βέ- μωρ’ Βέργω μ’ δεν μπορείς 
τι έχεις μωρ’ Βέργω μ’ δεν μπορείς και δε με χωρατεύεις.
Μάνα μ’ φαρμά- φαρμάκι ν ήπια γω
                                                         τι έχεις μωρ’ Βέργω μ’ δεν μπορείς και δε με χωρατεύεις 
                                                         μάνα μ’ φαρμά- φαρμάκι ν ήπια γω
μάνα μ’ φαρμάκι ν ήπια γω φαρμάκ’ για το Νικόλα. 
Φέρτι γιατρό ’π’ τα Λάβαρα
                                                        μάνα μ’ φαρμάκι ν ήπια γω φαρμάκ’ για το Νικόλα 
                                                        φέρτι γιατρό γιατρό π’ τα Λάβαρα
φέρτι γιατρό π’ τα Λάβαρα γιατρό ’πό το Δι’μότ’χο     
Βέργω δεν έχ’ δεν έχει πια ζωή.
Βέργω δεν έχει πια ζωή Βέργω δεν έχει νιάτα.
Kαι μάνα της  μάνα τ’ς την έκλιγι. 
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