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χρϊματα πάρτε από τθν αυγι λουλοφδια από τθν φφςθ  
να κατεβεί κι Παναγιά τθν νφφθ να ςτολίςει 
 
γαμπρζ τθ νφφθ να αγαπάσ και να μθν τθν μαλϊνεισ  
γιατί κα ςε κρεμάςουμε από το παντελόνι! 
 
πείτε τςθ δεν παντρεφγομαι , κθλειά εγϊ δε βάνω  
κι αρραβϊνα ποιο καλά κα το ςκεφτϊ να κάμω 
 
μιςεφγει ο ςτφλοσ του ςπιτιοφ και ςιοφνται τα κεμζλια  
και κλαίνε κι οι γονζοι του ςαν τα μωρά κοπζλια 
 
κατζβα Παναγία μου  με τον Μονογενι ςου, 
ςτ’ αντρόγυνο που γίνθκε να δϊςεισ τθν ευχι ςου 
 
Αυγερινόσ παντρεφεται τθν Ποφλια κάνει ταίρι, 
κι όλα τ’ αςτζρια τ’ ουρανοφ γίνουνται ςυμπεκζροι 
 
γλυκοχαράηει θ αυγι και ξθμερϊνει θ μζρα, 
ςιμερα ςτεφανϊνεται αϊτόσ τθν περιςτζρα 
 
εφχομαι ςτο αντρόγυνο ευτυχιςμζνα χρόνια, 
και να τ’ αξιϊςει ο κεόσ με τζκνα και εγγόνια 
 
εφχομαι το ςτεφάνι ςασ διαμάντια να γεμίςει, 
και να ςασ τρζχουν τα καλά ςαν το νερό ςτθ βρφςθ 
 
θ δάφνθ κι ο κυπάριςοσ επλζξανε τςι κλϊνουσ, 
τουσ εφχομαι να ηιςουνε ευτυχιςμζνουσ χρόνουσ 
 
θ ευτυχία να γενεί πζλαγοσ δίχωσ δφςθ, 
να ταξιδεφετε μαηί ςε όλθ ςασ τθ ηιςθ 
 
μια μαντινάδα κα ςασ πω ευχι να δϊςουμ' όλοι, 
να ηιςει το αντρόγυνο και θ παρζα όλθ 
 
μια μαντινάδα κε να πω απάνω ςτο κεράςι, 
να ηιςει θ νφφθ κι ο γαμπρόσ να ηιςει, να γεράςει 
 
να ηιςει θ νφφθ κι ο γαμπρόσ χωρίσ καθμό και βάροσ, 
ο πεκερόσ κι θ πεκερά, οι φίλοι κι ο κουμπάροσ 
 
νφφθ νεράιδα του γιαλοφ κατάλευκθ γαρδζνια, 
όλοι ςε καμαρϊνουνε μζςα ςτα μεταξζνια 
 
νφφθ νεράιδα του γιαλοφ, τςιγγάνα με τςι μοίρεσ, 
τθν τφχθ ςου τθν ζφτιαξεσ με τον γαμπρό που πιρεσ 
 
ξεχάςαμε να δϊςουμε ευχι πολφ μεγάλθ, 
εισ τω παιδιϊ μασ τςι χαρζσ να αξιωκοφμε πάλι 
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ομορφονιζ τςθ μάνασ ςου λεβζντθ και ηαρίφθ, 
χαρά ς' αυτι που ςτάκθκε ςτο 'να ςου πλάι νφφθ 
 
όςεσ κεδιζσ και βελονιζσ ζχει το νυφικό ςου, 
όλεσ να γίνουνε χαρζσ ςτο νζο ςπιτικό ςου 
 
όςεσ χιλιάδεσ ζρχονται ςτθν Κριτθ χελιδόνια, 
εφχομαι ςτο αντρόγυνο ευτυχιςμζνα χρόνια 
 
όλεσ τς’ ευχζσ μαηϊξαμε κι επζψαμε κοντά ςασ, 
και λζνε καλορίηικα να ‘ναι τα  ςτζφανά ςασ 
 
όλοι να κάνετ' όρεξθ και όρεξθ κα κάνω, 
να τονε ξετελζψομε και τοφτονε το γάμο 
 
πουλιά κι αθδόνια κάκονται εισ τα παράκυρά ςασ, 
και λζνε καλορίηικα να ‘ναι τα ςτζφανά ςασ 
 
ςαν του παλιοφ καλοφ ηευγά το δροςερό ςπαρμζνο, 
να ‘ναι  Χριςτζ τ’ αντρόγυνο καλό και βλογθμζνο 
 
ςιμερο άςπροσ ουρανόσ ςιμερο άςπρθ μζρα, 
ςιμερο ςτεφανϊνεται αϊτόσ τθν περιςτζρα 
 
ςιμερο ςτεφανϊκθκε ο ιλιοσ το φεγγάρι, 
κι όλα τα άςτρα τ’ ουρανοφ γινικανε κουμπάροι 
 
νφφθ ςαν το κρυγιό νερό μοιάηει το προςωπό ςου  
γιατί τονε παντρεφεςαι τον αγαπθτικό ςου 
 
απόψ' αρραβωνιάηομαι κι ο Θιόσ να μ' αξιϊςει  
να βρω κουμπάρο άξιο να μαςε ςτεφανϊςει 
 
αββάτο μζρα τθσ χαράσ που κ' αρραβωνιαςτοφμε  
και κα' ςαι θ αγάπθ μου τα χρόνια που κα ηοφμε 
 
πωσ μου ηθτάσ τον πόνο μου να κρφψω ςτθν ψυχι μου  
ςτο γάμο να' ρκω να ςου πω να ηιςετε ηωι μου 
 
όταν του γάμου ςτζφανα ςτθν κεφαλι ςου μποφνε  
τα εδικά μου ςτζφανα ςτον τοίχο κ' ακουμποφνε 
 
όςεσ χιλιάδεσ κφματα τθν Κριτθ μασ χτυποφνε  
τόςεσ να είναι οι χαρζσ που κα ‘ρκουν να ςασ βροφνε 
 
κζλω ςιγι ςτθν εκκλθςιά μιπωσ και ’ρκει θ πνοι του  
για τθ χαρά τςθ κόρθσ του να δϊςει τθν ευχι του... 
 
ςικω περιφανζ  μου αθτζ κι άνοιξε τα φτερά ςου  
να πεταχτεί θ πζρδικα μζςα απ' τθν αγκαλιά ςου 
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όταν κα ςε ςτεφανωκϊ κζλω να' χει φεγγάρι  
να φζγγει για να φαίνεται που' χεισ αγγζλου χάρθ 
 
και φυλακι να μ' ζχουνε ταχιά ςτθν παντρειά ςου  
κα δραπετεφςω να βρεκϊ ςτα ςτεφανϊματά ςου 
 
όλα τα όπλα του χωριοφ κα παίξουν ςτον αζρα  
όταν το πάρω απόφαςθ να παντρευτϊ μια μζρα 
 
ανοίξετε τθν πόρτα ςασ να δείτε το γαμπρό μασ  
που 'ναι ςτολίδι και πρεπιά ςτο ςόι το δικό μασ 
 
γαμπρζ μασ να τα χαίρεςαι τα όμορφά τηθ κάλλθ  
αποφ δεν εξανάδαμε να τα 'χει κιαμιάν άλλθ 
 
γαμπρζ τθ νφφθ ν'αγαπάσ ςαν και τον απατό ςου  
και ςυ κερά νυφοφλα μασ τον άντρα το δικό ςου 
 
 
 


