T’ αρχόντου ο γιος τ’ αρχόντου ο γιος παντρεύεται 
και παίρνει προσφυγούλα, προσφυγούλα μαυρομάτα μου                                          
και παίρνει προσφυγούλα, προσφυγούλα σε κλαιν τα μάτια μου.
Σαν τ’ άκουσε σαν τ’ άκουσε η μάνα του 
τα δέντρα ξεριζώνει, προσφυγούλα μαυρομάτα μου                                             
τα δέντρα ξεριζώνει, προσφυγούλα σε κλαιν τα μάτια μου
πιάνει δυο φί- πιάνει δυο φίδια ζωντανά 
κι ευθύς τα τηγανίζει, προσφυγούλα μαυρομάτα μου
κι ευθύς τα τηγανίζει, προσφυγούλα σε κλαιν τα μάτια μου.
Έλα νύφη έλα νύφη να φας φαΐ 
χέλια τηγανιμένα, προσφυγούλα σε κλαιν τα μάτια μου                                           
χέλια τηγανιμένα, προσφυγούλα σε κλαιν τα μάτια μου.
Από τη μά- από τη μάνα μ’ έρχομαι 
και είμαι χορταμένη, προσφυγούλα μαυρομάτα μου
και είμαι χορταμένη, προσφυγούλα σε κλαιν τα μάτια μου.
Και με την πρώ- και με την πρώτη πιρουνιά 
νύφη εφαρμακώθη, προσφυγούλα μαυρομάτα μου                                             
νύφη εφαρμακώθη, προσφυγούλα σε κλαιν τα μάτια μου.
Aχ πεθερά αχ πεθερά λίγο νερό 
να σβήσω το φαρμάκι, προσφυγούλα μαυρομάτα μου                                           
να σβήσω το φαρμάκι, προσφυγούλα σε κλαιν τα μάτια μου.
Eδώ νερό εδώ νερό δεν βρίσκεται 
κι ουδέ κρασί πουλιέται, προσφυγούλα μαυρομάτα μου                                           
κι ουδέ κρασί πουλιέται, προσφυγούλα σε κλαιν τα μάτια μου.
Aχ πεθερέ αχ πεθερέ λίγο νερό 
να σβήσω το φαρμάκι, προσφυγούλα σε κλαιν τα μάτια μου                                             
να σβήσω το φαρμάκι, προσφυγούλα μαυρομάτα μου.
Oι νύφες φέ- οι νύφες φέρνουν το νερό 
και οι πεθεροί το πίνουν προσφυγούλα μαυρομάτα μου
και οι πεθεροί το πίνουν, προσφυγούλα σε κλαιν τα μάτια μου.



T’ αρχόντου ο γιος παντρεύεται και παίρνει προσφυγούλα.
Σαν τ’ άκουσε η μάνα του τα δέντρα ξεριζώνει 
πιάνει δυο φίδια ζωντανά κι ευθύς τα τηγανίζει.
Έλα νύφη να φας φαΐ χέλια τηγανιμένα.
Από τη μάνα μ’ έρχομαι και είμαι χορταμένη.
Και με την πρώτη πιρουνιά νύφη εφαρμακώθη.
Aχ πεθερά λίγο νερό να σβήσω το φαρμάκι.
Eδώ νερό δεν βρίσκεται κι ουδέ κρασί πουλιέται.
Aχ πεθερέ λίγο νερό να σβήσω το φαρμάκι.
Oι νύφες φέρνουν το νερό και οι πεθεροί το πίνουν.


