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Ένας ένας κοντός κοντούτσικος
ένας κοντός κοντούτσικος έχ’ όμορφη γυναίκα
τη ζή- τη ζήλιψε η γειτονιά
τη ζήλιψε η γειτονιά τη ζήλιψ’ όλ’ η χώρα
τη ζή- τη ζήλιψε κι ο άρχοντας
τη ζήλιψε κι ο άρχοντας πολύ χρέος τον βάζει
βάζει βάζει τ’ αμπέλια ατρύητα
βάζει τ’ αμπέλια ατρύητα μαζί με τ’ς διρμιτζήδις
βάζει βάζει χωράφια αθέριστα
βάζει χωράφια αθέριστα μαζί με τ’ς θεριστάδις.
Έκα- έκατσε τα λογάριασε
έκα- έκατσε τα λογάριασε λογαριασμός δεν βγαίνει
έβγα- έβγαλε τη γυναίκα του
έβγαλε τη γυναίκα του σε δικοχτώ παζάρια
κανέ- κανένας δεν τον ρώτησε
κανένας δεν τον ρώτησε κανείς δεν τον ρωτάει
ένας ένας ψηλός ένας λιγνός
ένας ψηλός ένας λιγνός ένας καραβοκύρης.
Πόσο πόσο κοντέ μ’ γυναίκα σου
πόσο κοντέ μ’ γυναίκα σου πόσο και η καλή σου.
Tο ’να το ’να το μάτι τ’ς δυο φλουριά
το ’να το μάτι τ’ς δυο φλουριά και τ’ άλλο τρία γρόσα
σαν πεις σαν πεις για το λιγνό τ’ς κορμί
σαν πεις για το λιγνό τ’ς κορμί αμέτρητες χιλιάδις.
Aπό από το χέρ’ την έπιασε
από το χέρ’ την έπιασε και στο καράβ’ την πάει
στο δρό- στο δρόμο που την πήγαινε
στο δρόμο που την πήγαινε σκύβει να τη φιλήσει
κι ένα κι ένα πουλί κιλάηδησε
κι ένα πουλί κιλάηδησε πάνω ’πού τα ουράνια
δεν κε- δεν κελαηδούσε σαν πουλί
δεν κελαηδούσε σαν πουλί ούτε σαν χελιδόνι
παρά παρά μιλούσε κι έλιγε
παρά μιλούσε κι έλιγε με ανθρώπινη λαλίτσα.
Φιλεί φιλεί ’δερφός την αδερφή
φιλεί ’δερφός την αδερφή και γνωρισμούς δεν έχουν.
Και τό- και τότες τήνε ρώτησε
και τότες τήνε ρώτησε και τότε τη ρωτάει.
’Πό πού ’πό πού ’ν’ καλή μ’ η μάνα σου
’πό πού ’ν’ καλή μ’ η μάνα σου ’πό πού ’ναι και μπουμπάς σου
Mάνα μάνα μου είναι ’πό την Πόλ’
μάνα μου είναι ’πό την Πόλ’ μπαμπάς μου ’πό την Προύσα
έχο- έχομε κι έναν αδερφό
έχομε κι έναν αδερφό δώδεκα χρόνια λείπει.
Aπό από το χέρ’ την έπιασε
από το χέρ’ την έπιασε και στον κουντόν την πάει.
Πάρε πάρε κοντέ μ’ τη γ’ναίκα σου
πάρε κοντέ μ’ τη γ’ναίκα σου κι εμένα αδερφή μου.
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