
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΤΑΣΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ
•

«Άλλ’ εις τά τραγούδια καί τάς παραδόσεις ό έθνικός 
χαρακτήρ άποτυπώνεται ακραιφνής καί άκίβδηλος,.,Ή δη
μοτική ποίησις ένεκα τούτου είναι ή άσφαλεστάτη αφετη
ρία καί τό στερεώτατον θεμέλιον πάσης δημιουργίας τής 
ελληνικής τέχνης» (Ν. Πολίτης).

Κατά τήν πεντάχρονη θητεία μου (1955-1960) σάν κα
θηγητής τής Μέσης Παιδείας στό Μουζάκι, ερχόμουν κάθε 
τόσο σ’ έπαφή μέ διάφορες εκδηλώσεις τοΰ λαϊκού μας 
πολιτισμού. Ζώντας ώς τότε σ’ ένα περιβάλλον πού βρι
σκόταν λίγο πολύ έξω από τό χώρο τής Λαογραφίας, είδα 
ξαφνικά μέ κατάπληξη νά μοΰ φανερώνεται ένας άγνωστος 
άλλ’ αξιόλογος κόσμος, πού δέν άργησε νά μ’ ενθουσιά
σει: Ήταν ή άποκάλυψη τής λεβέντικης ψυχής τής έλλη- 
νικής επαρχίας.

Ή έπαφή τούτη είχε σάν αποτέλεσμα ν’ αρχίσω σύντομα 
καί νά συνεχίσω στό μεγαλύτερο διάστημα τής εκεί πα
ραμονής μου τήν έργασία τής συλλογής λαογραφικοΰ υ
λικού. Πότε μόνος καί πότε μέ τή συνεργασία των μαθητών 
μου, μάζευα κάθε ενδιαφέρον στοιχείο τού λαϊκού πολιτι
σμού τής περιοχής. ’Έτσι συγκεντρώθηκε σιγά σιγά κάμ
ποσο ύλικό, τό όποιο, δσο κι’ άν μιά μεταγενέστερη θεώ
ρησή του άχρήστεψε κατά ένα μεγάλο μέρος, έμενε δυσ
τυχώς αναξιοποίητο.

Καί φαίνεται — έτσι πίστευα — ότι θά ’μενε γιά πολύν 
καιρό ή-ϊσως-γιά πάντα, άν δέ βρισκόταν ό φίλος κ. Βαγ
γέλης Σκουβαράς. Αυτός μ’ έβαλε στά αίματα καί παρά
τησα προσωρινά άλλες έπείγουσες ασχολίες, γιά νά κατα
πιαστώ μέ τά «κουδαρίτικα» τής Σκλάταινας· αύτός μέ 
παρακίνησε καί στήν παρούσα προσπάθεια.

* * *

Στήν έργασία αύτή δημοσιεύονται δεκαοχτώ τραγούδια 
καί διάφορα λιανοτράγουδα τής κατηγορίας «τού γάμου», 
μαζεμένα όλα στήν περιοχή Μουζακίου (Μουζάκι, Μαυ
ρομάτη χωριά δήμου Γόμφων, Άργιθέας κ.ά.). Πρόκειται 
γιά νυφιάτικα τραγούδια, πού τραγουδιούνταν σ’ όλα τά 
στάδια τής χαράς: στά προζύμια, στις προετοιμασίες, στήν 
παραμονή τοΰ γάμου, όταν παίρνουν τή νύφη, μετά τό 
μυστήριο, στό γλέντι, στό χορό κλπ.

Ή παρουσίασή τους γίνεται σύμφωνα μέ τις αρχές τής 
Λαογραφίας καί — λίγο πολύ — τής Φιλολογίας. Στά κεί
μενα δέν προστέθηκε ούτε μιά λέξη, γιά μιά τάχα αίσθη- 
τικώτερη έμφάνισή τους. Γιά τή λαογραφική έπιστήμη 
δέν ύπάρχει «καλύτερο», άλλά μόνο «καλό» καί τούτο 
είναι κάθε τι τό γνήσιο λαϊκό. Παράλληλα όμως, όπου 
είχα παραλλαγάς τοΰ ίδιου τραγουδιού, υστερ’ από προσ
εχτική συγκριτική έργασία, προτίμησα τόν κατά τή γνώμη 
μου καταλληλότερο στίχο χωρίς ν’ άφήσω άσημείωτες καί 
τις άλλες μορφές του πού έβαλα σέ υποσημείωση.

I. ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

’Απόψε ή μάννα τοΰ γαμπρού καί πεθερά τής νύφης 
μέ τόν άέρα μάλωνε, μέ τό βοριά μαλώνει.

— «Πάψε, βοριά μ’, τά κύματα, πάψε καί τόν άέρα, 
ν’ άρραβωνιάσω τά παιδιά καί νά τά στεφανώσω.
Τότε νά ρίξεις μιά βροχή καί.........
ν’ άσπρίσει νύφη καί γαμπρός, κουμπάρος καί

[κουμπάρα,
ν’ ασπρίσουν σάν τόν "Ολυμπο, σάν τ’ άσπρο

περιστέρι».

ΤΑΣΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ

Γεννήθηκε στή Νίκαια τοϋ Πειραιά, όπου έλαβε τή στοιχειώδη κι 
ένα μέρος από τή γυμνασιακή του παιδεία. ’Αποφοίτησε άπό τό 
Νυκτερινό Γυμνάσιο τοΰ Πειραϊκοΰ Συνδέσμου τό 1949. Πτυχιοΰ- 
χος τής Φιλοσοφικής Σχολής τοΰ Πανεπιστημίου ’Αθηνών. 'Υπη
ρέτησε στό στρατό μέ τό βαθμό τοΰ έφέδρου άνθυπολοχαγοΰ τοΰ 
μηχανικοΰ. 'Υπηρέτησε στά γυμνάσια Μουζακίου, Ναυπλίου καί 
Δραπετσώνας καί Νίκαιας. ’Επιστήμονας μέ πλούσια φιλολογικά 
διαφέροντα κι εύδόκιμη διδασκαλική δράση. Άσχολεΐται μέ τήν 
ιστορία τοΰ 'Ελληνισμού τής περιόδου (1204-1821). Τύπωσε σέ βι
βλίο τήν καλογραμμένη μελέτη: «Ή Ναυπλιακή ’Επανάσταση, ’Α
θήνα 1963» Μιά μελέτη-γλωσσάριο: «Μιά συντεχνιακή συνθημα
τική γλώσσα τής Δ. Θεσσαλίας — Τά «κουδαρίτικα» τής ήρακότρυ- 
πας» βραβεύθηκε στόν διαγωνισμό τής έν Άθήναις Γλωσσικής 'Ε
ταιρείας (1964). Δημοσίευσε έπίσης αξιόλογα μελετήματα, σημειώ
ματα καί άρθρα ίστορικοΰ ή φιλολογικού περιεχομένου σέ έφημερί- 
δες καί περιοδικά. ’Επίσης έτοιμάζει γιά έκδοση τή μελέτη: «Τό 
παιδομάζωμα ώς θεσμός τής ’Οθωμανικής αυτοκρατορίας». Είναι 
ύπότροφος τής UNESCO στό έξωτερικό (Γαλλία, Γιουγκοσ
λαβία) γιά τήν ειδίκευση στήν ’Επιμόρφωση τών ’Ενηλίκων.

Τραγούδι τής νύφης 
τήν παραμονή τοϋ Γάμου στό σπίτι της

Μιά Παρασκευή κι ένα Σαββάτο βράδυ 
ή μάννα μ’ μ’ έδιωχνε άπό τά πατρικά μου 
κι’ ό πατέρας μου κι αυτός μοΰ λέει «φεύγα»,(α) 
τ’ άδελφάκια μου μοΰ λένε «μείνε ακόμα».
Φεύγω κλαίγοντας, φεύγω παραπονώντας, 
παίρνω ένα στρατί, στρατί καί μονοπάτι, 
βρίσκω ένα δεντρί, ψηλό σάν κυπαρίσσι,(Ρ) 
στέκω, τό ρωτώ καί τό βαρυοξετάζω

— «Πές μου, βρέ δεντρί, σάν πού νά μείνω άπόψε;»(γ)
— «Νά οι ρίζες μου, νά δέσεις τ’ άλογό σου,

νά κι οί κλώνοι μου νά δέσεις τ’άρματά σου» (δ)

α) Όλοι μ’ έδιωχναν, όλοι μοΰ ’λεγαν «φεύγα»
β) . . .στέκω καί τό ρωτάω.

— «Ποΰ είν’ τό σπίτι μου ψηλό μου κυπαρίσσι;» ή
— «Ποΰ θά μείνω ’γώ, τώρα άπόψε βράδυ;»
— «Νά οί ρίζες μου. . .» κλπ.

γ)— «Δέ μοΰ λές, δεντρί, ψηλό μου κυπαρίσσι, 
ποΰ ’ναι ό ήσκιος σου, ποΰ είναι ή δροσιά σου;»
— «Νά ό ήσκιος μου, νά καί ή δροσιά μου, 

νά κ’ οί κλώνοι μου, νά δέσεις τ’ άλογό σου».
δ) .. .νά στρώσεις νά πλαγιάσεις».
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Δέ μοϋ λές, καλή μου μάννα,
πότε μάλωσάμ’ αντάμα
καί μέ διώχνεις τόσο άλάργα;
Τώ τά ξένα δέν τά ξέρω 
καί τόν κόσμο δέν γνωρίζω.
Τώ στά ξένα θ’ άρρωστήσω, 
μιά μαννούλα θά ζητήσω.
Νά ζητήσω τήν κουνιάδα 
καί τήν πρώτη συννυφάδα;
'Η κουνιάδα δέν αδειάζει, 
συννυφάδα δέν τή νοιάζει· 
ή κουνιάδα τά προικιά της, 
συννυφάδα τά παιδιά της.

’Έχετε γειά, γειτόνισσες καί σείς γειτονοποϋλες, 
θά κάνω ξένες αδελφές καί ξένες φιληνάδες. 
Μάννα, σ’ άφήνω γειά, θά πάω μακρυά στά ξένα. 
’Αφήνω σου, μαννούλα μου, τρία γυαλιά φαρμάκι. 
Τό ’να νά πίνεις τό πρωί, τ’ άλλο τό μεσημέρι, 
τό τρίτο τό πικρότερο νά πίνεις βράδυ βράδυ.

'Όσο ’ναι ή θάλασσα πλατειά, 
τόσο ό πατέρας μου μακρυά.
Ό πατέρας μου, άν μέ θέλει, 
θά κινήσει γιά νά έρθει.

'Όσο ’ναι ή θάλασσα πλατειά, 
τόσο ’ναι ή μάννα μου μακρυά.
Ή μαννούλα μου, άν μέ θέλει, 
χαιρετίσματα μοΰ στέλνει.

"Οσο ’ναι ή θάλασσα πλατειά, 
τόσο εΐν’ τ’ άδέρφια μου μακρυά. 
τ’ άδέρφάκια μου, άν μέ θέλουν, 
γραμματάκια θά μοΰ στέλνουν.

Λάμπει ό ήλιος, λάμπει, λάμπει τό πρωί, 
λάμπει καί μιά κόρη σέ καινούργια αύλή 
κι ό ξένος παραδέρνει νά ’βγει νά τή δει

— «Γιά κοντοκαρτερεΐτε, καινούργιοι φίλοι μου, 
ν’ άποχαιρετήσω τή μαννούλα μου, 
ν’ άποχαιρετήσω τόν πατέρα μου, 
ν’ άποχαιρετήσω τ’ άδελφάκια μου».

* * *

Όταν παίρνουν τή νύφη γιά τήν εκκλησία

"Ασπρη κατάσπρη πέρδικα είχα στή γειτονιά μου(α) 
κ’ ήρθε ξένος παντάξενος, ήρθε καί μας τήν πήρε® 
Ξεησκιώσανε τά σπίτια μας καί ήσκιώσανε τά ξένα(γ) 
καί κλαίγει δλη ή γειτονιά γιά τό καλό κορίτσι.

Σάς πατησάμαν τό χωριό, 
σάς πήραμε τή νύφη, 
σάς πήραμε τήν πέρδικα, 
τήν πλουμιστή τρυγόνα, 
πού ’χει τά νύχια κόκκινα 
καί τά φτερά βαμμένα 
πού ’χει καί στό κεφάλι της 
πλουμπίδια περασμένα.

* * *

Πέρδικα στέκει καί λαλεϊ 
καί τ’ άδέρφάκια προσκαλεϊ.

α) . . .είχαμε στήν αύλή μας.
β) Τώρα μας τήν παντρέψανε, τή δώσανε στά ξένα, 
γ) Κι άσκήμηναν τά σπίτια μας κι όμόρφηναν τά ξένα.

— «Ποΰ ’στε, άδέρφάκια, έλάτε εδώ, 
τί θά μ’άδράξει ό σταυραϊτός 
καί θά μέ πάει στόν τόπο του»

— «Μή σκιάζεσαι, περδίκι μου, 
δλα τριγύρωσ’είμαστε
δλα ντουφέκια ρίχνομε».

***

•— «Περδικούλα γκερδενάτη μέ χρυσά φτερά,
’κεΐ στά πλάγια πού κοιμάσαι καί στά πετρωτά, 
δέ φοβάσαι τά γεράκια καί τό σταυραϊτό;»

— «Τά γεράκια τά ’χω αδέρφια καί τό σταυραϊτό, 
μόν’ φοβούμαι τό ντουφέκι καί τόν κυνηγό».
Πέρδικα, περδικούλα μου, πέρδικά μου γραμμένη, 

σ’ δλον τόν κόσμο ήμερη, σέ μένα στέκεις άγρια.
Ρίξε τήν άγριοσύνη σου κ’ ελα σιμά μου κάτσε, 
νά βαστώ στά γόνατα, νά σέ κοιτώ στά μάτια, 
στά μάτια, στά ματόφρυδα, στά φρύδια τά γραμμένα.

* * *
Καλέ κοντούλα λεμονιά 
καί κοντοκλαδεμένη, 
πότ’ αυξηνες καί πλάτηνες 
κι άπόλυσες κλωνάρια, 
κλωνάρια χρυσοκλώναρα 
καί χρυσοκλωναράκια 
καί σκέπασες τή γειτονιά 
κι δλα τά παλληκάρια 
καί μένα δέ μέ σκέπασες 
καί μένα τό λεβέντη;

* * *
Δέν ήξερα, λεβέντη μου, πώς ήταν ή αφεντιά σου, 
νά γίνω γης νά μέ πατεΐς, γιοφύρι νά περάσεις,
νά γίνω καί....................  στόν ήσκιο μου νά κάτσεις,
νά πέφτουν τ’ άνθη άπάνω σου, τά μήλα στήν ποδιά σου 
καί τά χρυσά τριαντάφυλλα στά κατσαρά μαλλιά σου.

* * *
’Επάνω σέ τριανταφυλλιά 
φτειάχνει ή πέρδικα φωλιά 
μέ συρματάκια, μέ φλουριά 
καί μέ σαρανταπέντε αύγά.
Κι άναταράχθη ή πέρδικα 
καί πέσαν τά τριαντάφυλλα 
καί τά σαραντεπέντα αύγά.
Τά μάζεψαν οί άρχόντισσες, 
τά βάλαν σέ ζεστό νερό, 
νά λούσουν νύφη καί γαμπρό 
κι δλο τό συμπεθεριακό.

* * *
Όλη τή νύχτα περπατώ μ’ ενα δμορφο κοράσιο.
Νά τό φιλήσω ντρέπομαι, νά τής τό πώ ντηριώμαι, 
νά τήν άφήσω άφίλητη, αύριο γελούν μέ μένα.
Πεζεύω, δένω τ’άλογο από μηλιάς κλωνάρι, 
φιλώ τήν κόρη μιά φορά, φιλώ τήν κόρη δύο 
κι’ άπάν’ στό τρίτο φίλημα μοϋ φεύγει τ’ άλογό μου.

— «Σύρε, κόρη, γιά τ’ άλογο καί γώ γιά τό ντουφέκι»
— «Λύκος νά φάει τ’ άλογο κι άρκούδα τό ντουφέκι 

καί μεΐς νά ζήσουμε τά δυό, τά πολυαγαπημένα».
* * *

Κάτω στά δασιά πλατάνια, 
στήν κρυόβρυση, 
κάθονταν δυό παλληκάρια 
καί μιά λυγερή, 
κάθονταν, τρώγαν καί πίναν, 
καί κουβέντιαζαν.

— «Διαμαντούλα, τί ’σαι τέτοια, 
τί ’σαι κίτρινη;
Μήν ό ήσκιος σέ πατάει,
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TO IITOPIKQN ΗΡωΟΗ THl ΠΙΝΔΟΥ 
ίΡΓΟΝ Ανη Γεκτεκογ γλυπτου καθηγητου 
ΙΝΗΓΙΜΗ MHAHAIi TIM «ΑΝΤΑΜ Mp IMWHAIW

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝ. ΓΕΝΤΕΚΟΣ 
Γλύπτης - Καθηγητής

Κατάγεται έκ Τυρνάβου γεννηθείς τό έτος 1908, έπεράτωσε τάς 
εγκυκλίους σπουδάς του έν Ααρίση καί έσπούδασε τήν γλυπτι
κήν εις τήν Άνωτάτην Σχολήν Καλών Τεχνών ’Αθηνών. Ώς 
πρωτοετής σπουδαστής τό έτος 1926 έξετέλεσεν τό πρώτον μαρ- 
μάρινον εργον του (τό 'Ηρώον Τυρνάβου) ώς σπουδαστής δέ τών 
εργαστηρίων γλυπτικής τό 1930 έξετέλεσε τό Ήρώον Σάμου, εν τών 
μεγαλυτέρων Ηρώων τής Ελλάδος, μέ σύμπλεγμα δύο στρατιωτών 
έν ώρα μάχης, ϋψος 5 μέτρων, τό αύτό δέ έτος έξετέλεσε καί τήν προ
τομήν τοϋ Στρατηγού Πλαστή ρα έκ τού φυσικού, τό δέ έτος 1932 
τελειόφοιτος έξετέλεσεν τό 'Ηρώον τής 7ης Μεραρχίας Δράμας. 
Μετά τήν άποφοίτησίν του έκ τής Σχολής έξετέλεσε πλεΐστα όσα 
Δημόσια καί ιδιωτικά έργα, (άνω τών 40). Τό 1938 έξετέλεσε 
τό Ήρώον Άγριάς καί τό Μαυσωλεϊον Στακού έν Τσαγκαράδα. 
Έκ τών σπουδαιοτέρων του έργων θεωρούνται: τό 'Ιστορικόν Ήρφον 
τής Πίνδου (ή Γυναίκα τής Πίνδου) διεθνώς γνωστόν, ό έπιτιθέμενος 
Σπαρτιάτης, τό περικαλλέστατον έν Θεσσαλία Ήρώον Ζάρκου, καί 
ό άνδριάς τοϋ ήρωος Νικηταρά εις Λεοντάριον ’Αρκαδίας. Πολλαί 
δέ προτομαί καί ανάγλυφα κοσμούν Ιδιωτικάς συλλογάς. Παράλληλα 
μέ τήν γλυπτικήν ό κ. Γεντέκος ήσχολήθη καί μέ τήν ζωγραφικήν.

Φ

Ό ΣπαρτιάτηςΉ Βασοΰλα
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ΑΝΝΑ Δ. ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΥ 
Ζωγράφος

Γεννήθηκε στάς ’Αθήνας. Πατρίς Κεφαλληνία καί τής μητρός Μη
λιές Πηλίου οίκογ. Φιλιππίδου. Έσπούδασε είς τήν σχολήν Καλών 
Τεχνών καί άπεφοίτησε έλθοϋσα πρώτη μέ τό Χρυσοβέργειον βρα- 
βεϊον. Έμελέτησε έπί δύο έτη είς Γαλλίαν καί Γερμανίαν. Έλαβε 
μέρος είς δλας τάς έκθέσεις Συνδέσμου Ελλήνων Καλλιτεχνών-Λυ- 
κείου Έλληνίδων έδώ καί στό Λονδίνο. Εκθέσεις Θεσσαλονίκης- 
Άγροτικής, Ναυτικής Ελλάδος καί τής περισσότερες Πανελληνίους. 
Τό 1947 μέ 32 ζωγράφους κυρίας-μέλη τού Καλλιτεχνικού Επιμε
λητηρίου διοργάνωσαν έκθεσιν είς τόν Παρνασσόν διά τούς ’Ακρί
τας — ύπό τήν ύψηλήν προστασίαν τής Βασιλίσσης προσφέρουσα 
τά έργα τους. Είσέπραξεν 2.400.0000 τότε καί έστειλεν διά τού 
Επιτελείου, άπό 400.000 είς κάθε μαχόμενον έκεί ψηλά στρατιώτην.

Ό μικρός μου άνηψιός. A. I. Σκληρός.

Πρωινό στις Μηλιές. Πήλιον.

*

Σπήτια.

Άπό τό χωριό Μηλιές.
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μήν άφάντασμα;»
— «Ούτε ήσκιος μέ πατάει, 

ουτ’ άφάντασμα, 
μέ πατάει τ’ άστροφεγγάρι 
καί τά δώδεκα.

* * *
Μ’ αυτήν τήν άσημόκουπα θέλω νά πιώ πεντ’ έξι 
κι αν δε μεθύσω, κόρη μου, κέρνα με όσο νά φέξει, 
όσο νά σκάσει ό αύγερινός, νά πάει ή πούλια γιόμα, 
νά κάτσεις νά σοϋ (διηγηθώ) τής ξενιτειάς τά πάθια: 
’Από μικρός όρφάνεψα, άπό μάννα, άπό πατέρα 
καί πήγα καί ρογιάστηκα σέ μιά κυρά βουργάρα.
Μέ τό ζευγάρι δούλευα καί τήν κυρά άγαποΰσα. 
Δώδεκα χρόνους έκανα, στά μάτια δεν τήν είδα 

— «Δός μου, κυρά μ’, τή ρόγα μου, δός μου τή δούλεψή μου.

* * *
— «Νεραντζούλα φουντωμένη 

καί κλωναρωτή,
πού ’ναι τ’ άνθη πού ’χες πρώτα 
ποϋ ’ναι κι ό καρπός; (α)»

— «Τράβηξε ((5) βοριάς άέρας (γ)
καί τά γκρέμισε».

— «Σέ παρακαλώ, βοριά <δ) μου, 
τράβα (β) σιαγαλά,
ν’ άρμενίσουν (ε) τά καράβια 
τά ζαγοριανά
πού ’χουν μέσα παλληκάρια(στ) 
κι όμορφα παιδιά».

II. ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΙΑΝΟΤΡΑΓΟΥΔΑ

Φέρτε σίτες άπ’ τήν Πόλη 
καί σκαφίδια άπ’ τό Ζαγόρι, 
ν’ άναπιάσουμε προζύμια, 
τά προζύμια τής νυφούλας.

Ξύπνα περδικομάτα μου, κι ήρθα στην κάμαρά σου, 
χρυσά στολίδια σοϋ ’φερα, νά πλέξεις τά μαλλιά σου.

Νύφη μου, ποιος σέ στόλισε καί είσαι στολισμένη;
Ή μάννα μου μέ στόλισε καί είμαι στολισμένη.

Νυφούλα μ’, ποιος σέ στόλισε καί σ’ ηύραν στολισμένη 
Τ’ άδέρφια μου μέ στόλισαν καί μ’ ηύραν στολισμένη.

— Ευχήσου με, μαννούλα μου, τώρα στό στόλισμά μου.
— Μέ τήν εύχή μ’, παιδάκι μου καί μέ τής Παναγίας.

— Εύχήστε μ’, άδελφάκια μου τώρα στό στόλισμά μου.
—"Ωρα καλή, άδελφούλα μου, ν’ άσπρίσεις νά γεράσεις.

Σήμερα άσπρος ούρανός, σήμερα άσπρη μέρα, 
σήμερα στεφανώνεται άϊτός τήν περιστέρα.

Τρία χρυσά γαρίφαλα σ’ ένα άσημένιο τάσι, 
τ’ άντρόγυνο πού γίνεται νά ζήσει νά γεράσει.

"Ενα τραγούδι θά σάς πώ έπάνω στό ρεβύθι:
Χαρά στά μάτια τοϋ γαμπρού πού διάλεξε τή νύφη.

α) . . .τά κάλλη σου 
β) Φύσηξε. . Φύσα. . . 
γ) .. .καί λίρας... 
δ) Βρέ βοριά Καταραμένε... 
ε) νά περάσουν. . .
— Μεταξύ στ. 4-5 ό στ. «νά σηκώσεις τήν άντάρα καί τά σύννεφα».

"Ενα τραγούδι θά σάς πώ έπάνω στή δεκάρα:(α)
Νά ζήσει ή νύφη κι ό γαμπρός, κουμπάρος καί κουμπάρα. 

"Ενα τραγούδι θά σάς πώ έπάνω στό κεράσι:
Νά ζήσει ή νύφη κι ό γαμπρός ν’ άσπρίσει νά γεράσει. 

"Ενα τραγούδι θά σάς πώ έπάνω στό λεμόνι:
Νά ζήσει ή νύφη κι ό γαμπρός κ’οί συμπεθέροι όλοι. 
Ωραία(β) είναι ή νύφη μας, ώραΐα τά προικιά της, 
ώραία® κ’ ή παρέα της, πού κάνει τή χαρά της.
Νύφη μου, τό στεφάνι σου άγγέλοι σοϋ τό ράψαν 
καί γύρω(γ) στόν ποδόγυρο τό όνομά σου γράψαν.(δ) 
Ποιος ήταν ό προξενητής πού νά ’χε φάει κανέλλα 
καί πήγε καί άντάμωσε άϊτό μέ περιστέρα;

Ό ήλιος ήταν προξενητής, 
ό αυγερινός στεφανωτής.
Χαρά στή μάννα τοϋ γαμπρού 
πού θά πάρει τέτοια νιά 
τέτοια καλή νοικοκυρά, 
χρυσό καμάρι τοϋ σπιτιοΰ, 
βασίλισσα τής γειτονιάς.

Σήκω νύφη μ’, καί φίλησε τής πεθεράς τό χέρι, 
γιά νά σοϋ δώσει τήν εύχή νά ζήσεις μέ τό ταίρι. 

"Εβγα μαννούλα τοϋ γαμπρού,(ε) 
νά δεις τή νύφη στό χορό, 
πώς σειέται, πώς λογίζεται, 
πώς λυγοκαμαρώνεται(στ)
Έβγα πατέρα τοϋ γαμπροΰ, 
νά δεις τή νύφη στό χορό, 
πώς σειέται πώς λογίζεται 
πώς βεργοκαμαρίζεται.
Έβγάτ’ άδέρφια τοϋ γαμπροΰ, 
νά δεΐτ’ τή νύφη στό χορό, 
πώς σειέται, πώς λογίζεται 
πώς βιργιοκαγκελίζεται 
’Εμείς τώρα θά φύγουμε, 
τή νύφη τήν άφήνουμε.
Νά μή μάς τή μαλώσετε, 
νά μάς τήν καμαρώσετε.
Νά τήν ταίστε ζάχαρι, 
νά τήν ταΐστε μέλι, 
νά τήν ποτίστε κρύο νερό, 
πού πίνουν οί άγγέλοι.
(Γαμπρέ) τή νύφη πού σοϋ δώσαμε, 
νά μήν μάς τή μαλώνεις, 
σά γλάστρα μέ βασιλικό 
νά μάς τήν καμαρώνεις.

α) . . .πεντάρα
β) Καλή. . . καλά. . . καλή.
γ) . . .κάτω.. .
δ) τήν τύχη σου έγραψαν
ε) . . .μαννίτσα πεθερά.
στ) άκολουθεϊ ό στ. «άπ’ τά φλουριά δέ φαίνεται».

438

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:25:10 EEST - 54.226.8.97


