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Κώστας το Μάη γεννήθηκε το Μάη χαριά θα κάμει
                                             το Μάη χαριά θα κάμει
το Μάη ήρθαν  τον έγραψαν για στο σουμφέρ’ να πάει
                                               για στο σουμφέρ’ να πάει
την Κυριακή παντρεύονταν Δευτέρα και την Τρίτη
                                             Δευτέρα και την Τρίτη 
και την Τετάρτη το ταχιά κοντά το μεσημέρι
                                          κοντά το μεσημέρι
τον ήρθε μια λιανή γραφή για το σουμφέρ’ να πάει
                                           για το σουμφέρ’ να πάει.
Κώστας τη μάνα τ’ λάλησι Κώστας τη μάνα τ’ λέει
                                            Κώστας τη μάνα τ’ λέει.
Καλά μάνη μ’ τη νύφη σου καλά να την κοιτάζεις
                                             καλά να την κοιτάζεις
αρνί να τ’ς σφάζεις το ταχιά μπιλμπίλ’  το μεσημέρι
                                              μπιλμπίλ’ το μεσημέρι 
κι άνταν δειπνούν οι άρχοντοι να τ’ς στρώνεις να κοιμάτι
                                                 να τ’ς στρώνεις να κοιμάτι.
Κι αυτή η σκύλα πεθερά Γιοβρέισσις ανδραδέρφις 
                                        Γιοβρέισσις ανδραδέρφις
κι από τ’ χέρι την έπιανα και στον μπερμπέρ’ την πάιναν
                                         και στον μπερμπέρ’ την πάιναν.
Κόψε μπερμπέρ’σα απ’ τα μαλλιά κόψε ξανθά τσουλούφια
                                                        κόψε ξανθά τσουλούφια.
Μπερμπέρης δεν τα κούιντιζε δε θέλ’σι να τα κόψει 
                                               δε θέλ’σι να τα κόψει
τσαρούχια και την πόδαιναν και στο βουνό τη στέλνουν
                                              και στο βουνό τη στέλνουν
τη δίνουν πέντε πρόβατα τη δίν’ πέντε κατσίκια
                                         τη δίν’ πέντε κατσίκια.
Ως δεν τα κάμεις εκατό στον κάμπο δε α κατέβεις
                                       στον κάμπο δε α κατέβεις.
Το μήνα γίν’καν εκατό στο χρόνο γίν’καν χίλια 
                                      στο χρόνο γίν’καν χίλια
να και Κώστας απόριται γυρνάει ’πό το σουμφέρι
                                        γυρνάει ’πό το σουμφέρι.
Τίνου είνι τα πρόβατα τίνου είνι τα γίδια
                                     τίνου είνι τα γίδια.
Του Κώστα είναι τα πρόβατα του Κώστα είναι τα γίδια
                                                του Κώστα είναι τα γίδια.
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