Θα πάω, μάνα μ’, θα πάω, μαρή 
θα πάω και δε θα νά ’ρθω, για
θα κάμω μήνες δώδεκα  
και χρόνια δεκαπέντε, για
θα νά ’ρθει μάνα μ’ μια γιορτή 
μια γιορτή και μια Kυριακή
μια γιορτή και μια Kυριακή 
και μιας Πασχαλιάς ημέρα
θα πας μάνα μ’ στην εκκλησιά 
θα πας μάνα μ’ στην εκκλησιά 
θ’ ανάψεις τις λαμπάδες, για
θ’ ανάψεις τις λαμπάδες, για 
θα ιδείς δεξιά θα ιδείς ζερβά
θα ιδείς δεξιά θα ιδείς ζερβά 
θα ιδείς τον τόπο μ’ έρημο
θα ιδείς τον τόπο μ’ έρημο 
Tούρκον θα βρεις Pωμιόν θα βρεις
Tούρκον θα βρεις Pωμιόν θα βρεις 
όλο θα τους ρωτήσεις, για
όλο θα τους ρωτήσεις, για.
Μην είδετε μην άκ’σετε
μην είδετε μην άκ’σετε 
το γιο μου το χαμένον, για
το γιο μου το χαμένον, για.
Τον είδαμε μανούλα μου
τον είδαμε μανούλα μου 
’πό πέρα στ’ Mαύρη Θάλασσα
’πό πέρα στ’ Mαύρη Θάλασσα 
στον άμμο ξαπλωμένονε
στον άμμο ξαπλωμένονε 
τρία πουλιά τον τριγυρνούν
τρία πουλιά τον τριγυρνούν 
κι έναν πουλίν καρταλωτό
κι έναν πουλίν καρταλωτό 
στα στήθια του ν εκόνεψε
στα στήθια του ν εκόνεψε 
στα μάτια τον κοιτάζει, για
στα μάτια τον κοιτάζει, για 
πότε να βγει η ψυχούλα του
πότε να βγει η ψυχούλα του 
να κάτσει να τον φάει, για
να κάτσει να τον φάει, για
να φάει αστήθι μάρμαρο
να φάει αστήθι μάρμαρο 
και πλάτες αντρωμένες, για
και πλάτες αντρωμένες, για.
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