Αχ, για έπισα να κοιμηθώ λίγον ύπνο να πάρω
αχ, ήρθι η Λέ- ήρθι η Λέγκω με ξυπνεί
έρθε η Λέγκω με ξυπνεί στο παναγύρ’ να πάμι
στο δρόμο κι απού πήγινα
αχ, στο δρόμο κι απού πήγινα κι εκεί που πιρπατούσα
γυρίζω πί- πίσω μ’ τι να δω
γυρίζω πίσω τι να δω κι την Ιλέγκω δεν είν’
βλέπω τις πόρτις σφαλιστές
βλέπω τις πόρτις σφαλιστές τα παραθύρια φέγγουν
βλέπω κι τη, την Ιλέγκω μου
βλέπω κι την Ιλέγκω μου με άλλο ’γκαλιασμένον
στάθηκα συ- μωρ’ συλλογίστηκα
στάθηκα συλλογίστηκα κι συλλογισμούς δεν έχω
το μαχιρά-να-κι μ’ ξέσυρα
το μαχιράκι μ’ ξέσυρα της πήρα το κιοφάλι
στο μαντιλάκι μ’ το ’δισα
στο μαντιλάκι μ’ το ’δισα στη μάνα μου πηγαίνω.
Καλή μέρα σου μάνα μου
καλή μέρα σου μάνα μου, καλώς το γιο μ’ απού ’ρθι
κι τι μπαξίσι μου ’φιρις
κι τι μπαξίσι μου ’φιρις από το παναγύρι.
Κι της Ιλέ-νε-γκως το κιοφάλ’
κι της Ιλέγκως το κιοφάλ’ κι τα ξανθά τ’ς μαλλούδια.
Κι την Ιλέν’ την πήγιναν
κι την Ιλέν’ την πήγιναν παπάδις κι ψαλτάδις
κι τον Αντρέα τον πήγιναν
κι τον Αντρέα τον πήγιναν όλο κωροφυλάκοι.



Για έπισα να κοιμηθώ λίγον ύπνο να πάρω
ήρθι η Λέγκω με ξυπνεί στο παναγύρ’ να πάμι
στο δρόμο κι απού πήγινα κι εκεί που πιρπατούσα
γυρίζω πίσω τι να δω κι την Ιλέγκω δεν είν’
βλέπω τις πόρτις σφαλιστές τα παραθύρια φέγγουν
βλέπω κι την Ιλέγκω μου με άλλο ’γκαλιασμένον
στάθηκα συλλογίστηκα κι συλλογισμούς δεν έχω
το μαχιράκι μ’ ξέσυρα της πήρα το κιοφάλι
στο μαντιλάκι μ’ το ’δισα στη μάνα μου πηγαίνω.
Καλή μέρα σου μάνα μου, καλώς το γιο μ’ απού ’ρθι
κι τι μπαξίσι μου ’φιρις από το παναγύρι.
Κι της Ιλέγκως το κιοφάλ’ κι τα ξανθά τ’ς μαλλούδια.
Κι την Ιλέν’ την πήγιναν παπάδις κι ψαλτάδις
κι τον Αντρέα τον πήγιναν όλο κωροφυλάκοι.

