Λεβέντης εροβόλαε
λεβέντης εροβόλαε από ψηλή ραχούλα, για
                                από ψηλή ραχούλα, για
κι ο Xάρος τον αγνάντευε
κι ο Xάρος τον αγνάντευε από το κορφοβούνι, για
                                           από το κορφοβούνι, για
καϊτέρι πήγε του ’στησε
καϊτέρι πήγε του ’στησε σ’ ένα στενό σοκάκι, για
                                        σ’ ένα στενό σοκάκι, για.
Γεια σου χαρά σου Xάροντα
γεια σου χαρά σου Xάροντα, καλώς τον το λεβέντη, για
                                               καλώς τον το λεβέντη, για
λεβέντη μ’ πούθεν έρχεσαι
λεβέντη μ’ πούθεν έρχεσαι και πούθε κατεβαίνεις, για
                                            και πούθε κατεβαίνεις, για.
Aπό τη μάντρα μ’ έρχομαι
από τη μάντρα μ’ έρχομαι και σπίτι μου πηγαίνω, για
                                          και σπίτι μου πηγαίνω, για
πάω να πάρω το ψωμί
πάω να πάρω το ψωμί και πίσω να γυρίσω, για
                                    και πίσω να γυρίσω, για.
Λεβέντη μού ’στειλε ο Θεός
λεβέντη μού ’στειλε ο Θεός να πάρω την ψυχή σου, για
                                              να πάρω την ψυχή σου, για.
Δίχως ανάγκη κι αρρωστιά
δίχως ανάγκη κι αρρωστιά ψυχή δεν παραδίνω, για
                                           ψυχή δεν παραδίνω, για
αν θέλεις να παλέψουμε 
αν θέλεις να παλέψουμε σε μαρμαρένιο αλώνι, για
                                        σε μαρμαρένιο αλώνι, για.
Πιαστήκαν και παλεύανε
πιαστήκαν και παλεύανε απ’ το πρωί ως το βράδυ
                                        απ’ το πρωί ως το βράδυ
κοντά το ηλιοβασίλεμα
κοντά στο ηλιοβασίλεμα ακούω το νιο που βόγγαε
                                         ακούω το νιο που βόγγαε  
και βαριοαναστέναζε και βαριοαναστέναζε.
Άσε με Xάρε άσε με
άσε με Xάρε άσε με ακόμα για να ζήσω, για
                                  ακόμα για να ζήσω, για
έχω γυναίκα που είναι νια
έχω γυναίκα είναι νια που χήρα δεν της πρέπει, για
                                    που χήρα δεν της πρέπει, για
έχω παιδάκια είναι μικρά
έχω παιδάκια είναι μικρά ορφάνια δεν τα πρέπει, για
                                         ορφάνια δεν τα πρέπει, για.


Λεβέντης εροβόλαε από ψηλή ραχούλα
κι ο Xάρος τον αγνάντευε από το κορφοβούνι
καϊτέρι πήγε του ’στησε σ’ ένα στενό σοκάκι.
Γεια σου χαρά σου Xάροντα, καλώς τον το λεβέντη
λεβέντη μ’ πούθεν έρχεσαι και πούθε κατεβαίνεις.
Aπό τη μάντρα μ’ έρχομαι και σπίτι μου πηγαίνω
πάω να πάρω το ψωμί και πίσω να γυρίσω.
Λεβέντη μού ’στειλε ο Θεός να πάρω την ψυχή σου.
Δίχως ανάγκη κι αρρωστιά ψυχή δεν παραδίνω
αν θέλεις να παλέψουμε σε μαρμαρένιο αλώνι.
Πιαστήκαν και παλεύανε απ’ το πρωί ως το βράδυ
κοντά στο ηλιοβασίλεμα ακούω το νιο που βόγγαε
και βαριοαναστέναζε και βαριοαναστέναζε.
Άσε με Xάρε άσε με ακόμα για να ζήσω
έχω γυναίκα είναι νια που χήρα δεν της πρέπει
έχω παιδάκια είναι μικρά ορφάνια δεν τα πρέπει.


