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ΝΙΚΟΥ ΜΠΑΖΙΑΝΑ

Γειά καί χαρά λεβέντισσα, πανώρια Καραγκούνα 
μέ τή χρυσή σου φορεσιά καί τά πολλά στολίδια, 
μέ τόν σαγιά τον κεντιστόν, τήν όμορφη σεγκούνα, 
μέ μαύρα μάτια σάν έλιές καί μέ γραμμένα φρύδια.

Άράδα-άράδα τά φλουριά τό στήθος σου στολίζουν 
καί μοιάζεις μέ μιας άνοιξης φανταχτερό λουλούδι. 
Χρυσές ποδιές κι’ ώριόπλουμα μαντήλια ξανεμίζουν 
μές στ’ άλαφρό σου πέταμα καί γίνεται τραγούδι.

Τί νάσαι; Μάης τάχατες μήν είσαι χρυσωμένος 
Νεράιδα τής δροσοπηγής μήν είσαι πού σκλαβώνεις; 
μήν είσαι νύχτας ούρανός διαμαντοκεντημένος; 
μή είσαι πέρδικα καί σύ καί τόσο καμαρώνεις;

Μά τώρα πιά σ’ άφάνισε μιας έποχής φουρτούνα 
καί μέλλει σου βασίλισσα παραμυθιού νά γίνης. 
'Αγνή λεβεντοπάρθενη, πανώρια καραγκούνα 
παλιού καιρού μας σύμβολο αιώνια θ’ άπομείνης.

Κ’ ένα τραγούδι σου θά ζή παλιά νά μας θυμίζη, 
νά ζωντανεύη όνείρατα μέ θρύλους ζυμωμένα 
πίκρες καινούργιους καί καημούς αγάλια νά κοιμίζη 
καί νά μας φέρνη πού καί πού μακρυά στά περασμένα. . .
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Η ΝΕΑ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΑ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΝΟΥΣΙΑ

“Αϊτέ καραγκού-καραγκούνα στολισμένη 
“Αϊτέ καί περή-καί περήφανα ντυμένη 
“Αϊτέ μέ τσεμπέ-μέ τσεμπέρια καί φλωριά 
“Αϊτέ σκουλαρί-σκουλαρίκια μου χρυσά.

“Αϊτέ μέ σαγιά-μέ σαγιάδες καί φουστάνια 
“Αϊτέ κεντημέ- κεντημένα μέ γαϊτάνια 
“Αϊτέ τήν παρά-τήν παράδοσι κρατάς 
“Αϊτή Θεσσαλί-τή Θεσσαλία εσύ τιμάς.

“Αϊτέ τό χορό-τό χορό μπροστά τόν σέρνεις 
“Αϊτέ τά βιολιά, τά βιολιά «άργά» τά λέγεις 
“Αϊτέ μέ φιγοΰ-μέ φιγούρες καί ναζάκια, 
“Αϊτέ εις τούς νιούς-εις τούς νιούς φέρνεις

μεράκια

ΚΑΤΕΡΙΝΑ Ν. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ

Σύζυγος τού Καλλιτέχνου Νικόλα Στουρνάρα βρίσκεται πάντα έρ- 
γαζομένη κοντά του βοηθούσα αυτόν στήν δημιουργία του. Κύριος 
προστάτης στό έργο τού συζύγου της έχει έμποτισθή καί αυτή μέ 
καλλιτεχνική πνοή καί συνειδητή έργασία. Άρτίως κατηρτισμένη 
στον βιομηχανικό κλάδο τής παραγωγής των Δελταρίων είναι ό κυ- 
ριώτερος μοχλός τής παραγωγής τής έπιχειρήσεως. Χόμπυ της τό 
ύπαιθρο καί τό αυτοκίνητο. ’Εξαιρετική μητέρα δύο υπέροχων παι
διών δέν ξέχνα καί τις υποχρεώσεις τού σπιτιού της, έπιφορτισμένη 
οΰτω διά ύπερόγκων ύποχρεώσεων τάς όποιας μέγάλην εύκολίαν 
καταφέρει νά φέρη είς πέρας λόγφ τού μαχητικού της ταλέντου. 
"Αξια κάθε έπαίνου, φωτεινόν παράδειγμα συγχρόνου Έλληνίδος.
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