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Νερ, και μια γιορτή, νε, μια Κυριακή 
κι μια γιορτή μια Κυριακή κι μια μπίσημη μέρα 
                                           κι μια μπίσημη μέρα 
νερ, ρίχνουν τους πλού-νου-σιου ικατό 
ρίχνουν τους πλούσιους εκατό τις αφτωχούς διακόσια
                                                  τις αφτωχούς διακόσια 
νερ, την χήρα την κακόχηρα  
τη χήρα την κακόχηρα τη ρίχνουν πεντακόσα
                                     τη ρίχνουν πεντακόσα 
νερ, θαμάζιτι νε λογιάζιτι 
θαμάζιτι λογιάζεται για πώς να τα πληρώσει
                                 για πώς να τα πληρώσει
νερ, κι τα παπού-νου-τσια τ’ς έπιρνε
κι τα παπούτσια τ’ς έπαιρνε κι ίσα τ’ αμπέλια βγαίνει 
                                              κι ίσα τ’ αμπέλια βγαίνει 
νερ, λοΰρ’ λοΰ-νι-ρω το ’φιρνι 
λοΰρ- λοΰρω το ’φιρνι το φίρνι και του λέει 
                                     το φίρνι και του λέει. 
Νερ, ν αμπέλι μου νου πλατύφυλλο
αμπέλι μου πλατύφυλλο και κοντοκλαδιμένο 
                                        και κοντοκλαδιμένο 
νερ, μι χάλασι-νε-ς παλιάμπελο 
μι χάλασις παλιάμπελο κι εγώ θα σι πουλήσω
                                      κι εγώ θα σι πουλήσω. 
Νερ, μη με πουλά-να-ς κακόχηρα 
μη με πουλάς κακόχηρα και μη με παζαρεύεις 
                                        και μη με παζαρεύεις
νερ, για βάλε νιο-νου-ς και σκάψε με 
για βάλε νιους και σκάψε με γέρους και κλάδεψέ με 
                                               γέρους και κλάδεψέ με
νερ, βάλε γριέ-νε-ς μισόκοπις 
βάλε γριές μεσόκοπες να με κορφολογήσουν
                                     να με κορφολογήσουν
νερ, και τότε θα να καρπίσω γω 
και τότε θα καρπίσω γω και θα σι ξιχρεώσω 
                                        και θα σι ξιχρεώσω. 



Και μια γιορτή μια Κυριακή κι μια μπίσημη μέρα 
ρίχνουν τους πλούσιους εκατό τις αφτωχούς διακόσια
τη χήρα την κακόχηρα τη ρίχνουν πεντακόσα
θαμάζιτι λογιάζεται για πώς να τα πληρώσει
κι τα παπούτσια τ’ς έπαιρνε κι ίσα τ’ αμπέλια βγαίνει 
λοΰρω το ’φιρνι το φίρνι και του λέει. 
Ν αμπέλι μου πλατύφυλλο και κοντοκλαδιμένο 
μι χάλασις παλιάμπελο κι εγώ θα σι πουλήσω
Μη με πουλάς κακόχηρα και μη με παζαρεύεις 
για βάλε νιους και σκάψε με γέρους και κλάδεψέ με 
βάλε γριές μεσόκοπες να με κορφολογήσουν
και τότε θα καρπίσω γω και θα σι ξιχρεώσω.



