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Tρεις Γιάν’δες τρεις Γιανίτσαρδις
τρεις Γιάν’δες τρεις Γιανίτσαρδις
και οι τρεις βαλομπασάδες
και οι τρεις βαλομπασάδες
π’ ανεβαίνουν κατεβαίνουν
π’ ανεβαίνουν κατεβαίνουν
κάτεβ’καν στην κρύα βρύση
κάτεβ’καν στην κρύα βρύση
να πιούνα κρύο νεράκι
να πιούνα κρύο νεράκι
βρίσκουν το νίιτσ’κο μονάχον			
βρίσκουν το νίτσ’κο μονάχον
νίτσικος και καλούτσικος
νίτσικος και καλούτσικος
τα χέρια τ’ πίσω δεμένα
τα χέρια τ’ πίσω δεμένα
και το κεφάλι τ’ κομμένο
και το κεφάλι τ’ κομμένο
κομμένο και πετρωμένο
κομμένο και πετρωμένο
τ’ άλογό τ’ κοντά δεμένο
τ’ άλογό τ’ κοντά δεμένο
τ’ άλογό τ’ χλιμ’ντράει και λέει
τ’ άλογό τ’ χλιμ’ντράει και λέει.
Πού είναι Γιάννης Mπαλκανιώτης
πού είναι Γιάννης Mπαλκανιώτης.
Γιάννης απόμ’νε στην Γιάμπολη
Γιάννη απόμ’νε στην Γιάμπολη
να καλιβώσει τ’ άλοό τ’
να καλιβώσει τ’ άλοό τ’
να τ’ βαρέσ’ π’ ασήμ’ πέταλα
να τ’ βαρέσ’ π’ ασήμ’ πέταλα
και καρφιά ’πό μαργαριτάρι
και καρφιά ’πό μαργαριτάρι.
Πότε θα νά ’ρθει Γιάννης μου
πότε θ’ ανταμωθούμε, για.
Θα νά ’ρθω κόρη μ’ θα νά ’ρθω
θα νά ’ρθω μα θ’ αργήσω, για
σα στίψ’ τ’ς  θάλασσας το νερό 
και καμωθεί και οργωθεί
και καμωθεί και οργωθεί
και σπείρουν και θερίσουνε
και σπείρουν και θερίσουνε
και γίνει μέσα δρόμος, για
τότε θα νά ’ρθει Γιάννης μου
τότε θ’ ανταμωθούμε, για.
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