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Σήμιρα Γιάνν’ς σήμιρα Γιάνν’ς παντρεύιτι
σήμιρα Γιάνν’ς σήμιρα Γιάνν’ς παντρεύιτι
σήμιρα κάνει γάμο 
με παπά και με κουμπάρο
σήμιρα κάνει γάμο 
με παπά και με κουμπάρο
όλο τον κό- όλο τον κόσμο κάλεσε
όλο τον κό- όλο τον κόσμο κάλεσε
κι όλη την οικουμένη 
τι κακό ’παθε η καημένη
κι όλη την οικουμένη
τι κακό ’παθε η καημένη
την Αρετή την Αρετή δεν κάλεσε
την Αρετή την Αρετή δεν κάλεσε
και πάει να την καλέσει 
και να την παρακαλέσει
και πάει να την καλέσει 
και να την παρακαλέσει.
Κόρη μ’ ο γιο- κόρη μ’ ο γιος μου σε καλεί
κόρη μ’ ο γιο- κόρη μ’ ο γιος μου σε καλεί
να πας να στεφανώσεις 
δυο κορμάκια ν’ ανταμώσεις
να πας να στεφανώσεις 
δυο κορμάκια ν’ ανταμώσεις.
Βάζ’ η Αρετή βάζ’ η Αρετή στολίζεται
βάζ’ η Αρετή βάζ’ η Αρετή στολίζεται
και βάζει τα χρυσά της 
κι όλα τα διαμαντικά της
και βάζει τα χρυσά της 
κι όλα τα διαμαντικά της.
Την είδε ο ή- την είδε ο ήλιος κι έλαμψε
την είδε ο ή- την είδε ο ήλιος κι έλαμψε
την είδαν κι οι παπάδες 
και σβήσαν τις λαμπάδες
την είδαν κι οι παπάδες 
και σβήσαν τις λαμπάδες
την είδε ο δό- την είδε ο δόλιος ο γαμπρός
την είδε ο δό- την είδε ο δόλιος ο γαμπρός
και βαριαναστενάζει 
και από καρδιά φωνάζει
και βαριαναστενάζει 
και από καρδιά φωνάζει.
Πάρτε τη νύ- πάρτε τη νύφη από δω
πάρτε τη νύ- πάρτε τη νύφη από δω
και φέρτε την κουμπάρα 
την παλιά μου φιλινάδα
και φέρτε την κουμπάρα 
την παλιά μου φιλινάδα.
Σήμιρα Γιάνν’ς παντρεύιτι σήμιρα κάνει γάμο 
                                 με παπά και με κουμπάρο
όλο τον κόσμο κάλεσε κι όλη την οικουμένη 
                                τι κακό ’παθε η καημένη
την Αρετή δεν κάλεσε και πάει να την καλέσει 
                                    και να την παρακαλέσει.
Κόρη μ’ ο γιος μου σε καλεί να πας να στεφανώσεις 
                                      δυο κορμάκια ν’ ανταμώσεις.
Βάζ’ η Αρετή στολίζεται και βάζει τα χρυσά της 
                                      κι όλα τα διαμαντικά της.
Την είδε ο ήλιος κι έλαμψε την είδαν κι οι παπάδες 
                                          και σβήσαν τις λαμπάδες
την είδε ο δόλιος ο γαμπρός και βαριαναστενάζει 
                                         και από καρδιά φωνάζει.
Πάρτε τη νύφη από δω και φέρτε την κουμπάρα 
                                       την παλιά μου φιλινάδα.


