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Azért jÓ emberek e borbó11gyának, 
E lakodalomban vígan mul:assanak. . 
Köszöntsék a klanosót, s el ne aludj1anak 
De a vőfiélynek ils a borból adjianak. 

(Kovászna). 

újabbétel behozásakor: 

Itt van ná~znagy uram a következő étel, 
1Mig más következik~ egy1~k egészséggel. 
Szívesen adja ezt a ,háznak g~aW.áj1a; 
Etelét, italát tűlünk nem sajnálja. , 
- (Kovászna). 

Biz Isten nem csoda, hogy a bort szereteni j 
Szent Borbála napján pincében születtem. 
Nagyapám kántor volt, apám kefekötő, 
A jó bort csap 1alól itta mind a kettő. 
Ha az én torkomról egy osep is lefolyna, 
Sírjában mind a kettő megfordulna: 
Én az úristentől csak azt kivánom, · 
Fuljak egy hordóba, s az legyen halálom:. 
Hosszukás nagy hordó, bo!lral ~egyen tele, 
Ha: megunom magam, abba ülök bele. 
Kitátom a számat, gyül a jó bor belé: · 
Ha meghaltam, lelkem repül az ég felé. 
Angyalok visznek a menn_ybe amint dukáJ 
Szent Péter a kapunáll szalutáJl.: 
Uram ezt vegyed be a te ~ebeledbe, 
Él t ében a vizet a csizmáj án se ·türte. 
N o de most már eLég is lesz ebből, 
Nem szeretek soiDat egy sütetből. 
Akadoz a nyelvem, nem áll rigmus felé, 
Biz Isten, nem tudom m'i üthetett belé. 
A fejem megszédült, forog ~z egész ház, 
Kívánok kendteknek csendes jó éjs21akát. 

(Bikfalva). 

Az étkezés vége felé tányéroznak a szakácsnő részére : 

Hallják a szót urtalim, megint .prézsmttélok 
A szakácsnő meli1et mivel morst felállok, 
.Addig kietektől én el sem is váJ.ok, 
Mí.g azt meg nem nyerem, amiért instá·lok. 
Bezzeg jó uraJ.m, rossz hír vagyon, 
A sz•akácsné keze sebes igen nagyon, .· .. 

· · · '" S_zegény, hogy a kását ott künn kevergeté
A tűz a jobb kezét nagyon megégeté. · 



Ennek a számára most erszényt nyissatok, 
Garast és sustákot számá:ra adjatok. 
A pénzen Szentgyörgyrffi fialastromct hozzon, 
Hogy a mé~ges sebe jól be gyógyuljon. 

(Sepsibükszád). 

A rigmus elhangzása után megjelenik felkötött kézzel a szakácsnő. 

Szabad kezében nagy kanál. A vendégek között kéreget. ·A közönség 
megtréfálja öt, kenyérhajiat és csontolmt dobván a lmnálva. Végül is meg
kapja az ajándékot. 

Ezután megjelennek a muzsikások. Asztalt bontanak és megkendóclik 
a tánc. 

A tánc ke~dete előtt köszöntő hangzik el, ameily a menyasszony tánc-
ba szólításával végződik, a következöképpen : 

No de amint látom, lábáro sem sánta, 
A gondviselője étellét sem szánta. 
Vőlegény uralm is tudom, meg nem bánta, 
Hogy sok fáradtságot ·tett volna utána. 
Nyugodjatok tehát egymás árnyékába, 
De az én taná'csom se vessétek sárba. 
Magatok bajáért ne hágjatok fára, 
Hogy le ne essetek fejetek lágyá:r~a. 
E}ső.ben szólít['ak én mcstan tégedet, 
Aki házasságra adtad a fejedet. 
Soha a csizmádban ne tarsd az eszedet, 
Hogy a nagy konty előtt 1evedd süvegedet. 
Te pedig menyasszony, hogyha kiviheted, 
Uradnak sapkáját fejedre teheted, · 
Parancsolsz a háznál bízvást elhiheted, 
A spártai leányoklat, tudom lcineveted. 
Végü[ azt kivanom egekből reátok, 
Szeressétek egymást, mint ig,azi párok. 
·Mint a csiga-biga, felkuporodjatok, 
Mint a ha[ a vízben úgy szaporodjatok. 
Te meg Rigó koma, ne kíméld a gyantát. 
Húzz a lábunk alá valami jó nótát. 
N em látunk közöttünk egyet sem apá·cát, 
Járjuk el hát frissen a menyasszony táncát. 
Utánam az öregek, 
Hallám mire mehetnek ! 
H " . " app . 

(Komolló). 
(Más változat) 

Ime itt á!ll előttnk az ékes menyasszony 
Hogy rnenyecske fövel először mul:asson, 
S az ajándékbó1l új aipőt v:arrasson. 
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