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Γλυκοχαράζουν τα βουνά
γλυκοχαράζουν τα βουνά κι Αυγερινός τραβιέται, για
                                          κι Αυγερινός τραβιέται, για
παν τα πουλάκια στη βοσκή
παν τα πουλάκια στη βοσκή και λυγερή στη βρύση, για
                                              και λυγερή στη βρύση, για
πάγω εγώ κι ο μαύρος μου
πάγω εγώ κι ο μαύρος μου και τα λαγωνικά μου, για
                                            και τα λαγωνικά μου, για
βρίσκω την κόρη που ’πλενε
βρίσκω την κόρη που ’πλενε σε μαρμαρένια λεκάνη
                                               σε μαρμαρένια λεκάνη
της χαιρετώ δε χαιρετά
της χαιρετώ δε χαιρετά της κρένω δεν μου κρένει, για
                                      της κρένω δεν μου κρένει, για
σαράντα σίκλους έβγαλε
σαράντα σίκλους έβγαλε στα μάτια δεν την είδα, για
                                         στα μάτια δεν την είδα, για
και πάνω στις σαρανταδυό
και πάνω στις σαρανταδυό τη βλέπω δακρυσμένη, για
                                            τη βλέπω δακρυσμένη, για.
Γιατί δακρύζεις λυγερή μ’
γιατί δακρύζεις λυγερή μ’ 
μήνα πεινάς μήνα διψάς
μήνα πεινάς μήνα διψάς μηδ’ έχεις κακιά μάνα, για
   μηδ’ έχεις κακιά μάνα, για.
Mηδέ πεινώ μηδέ διψώ μηδ’ έχω κακιά μάνα, για
τον άνδρα μ’ έχω στα ξένα που λείπει δέκα χρόνια, για
κι ακόμα δυο τον καρτερώ
κι ακόμα δυο τον καρτερώ
κι αν δεν έρθει κι αν δε φανεί καλόγρια θε να γινώ
να πάγω σ’ έρημο βουνό
θα πάγω σ’ έρημο βουνό να στήσω μοναστήρι, για
                                         να στήσω μοναστήρι, για.
Kόρη μ’ εγώ είμαι ο άνδρας σου εγώ είμαι κι ο καλός σου, για.
Aν είσαι συ ο άνδρας μου αν είσαι κι ο καλός μου, για
δείξε σημάδια του σπιτιού
δείξε σημάδια του σπιτιού 
δείξε σημάδια της αυλής
δείξε σημάδια της αυλής.
Έχεις μηλιά στην πόρτα σου
έχεις μηλιά στην πόρτα σου και κλήμα στην αυλή σου, για  
                                              και κλήμα στην αυλή σου, για.
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