
ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΠΑΣΧΑ 

1 

 

πέμπω τη σκέψη να σε βρει, μαζί σου να τσουγκρίσει 
«Χριστός Ανέστη!» να σου πει κι οπίσω να γυρίσει 
 
 
όσες κροτίδες πέσουνε του Πάσχα την ημέρα 
τόσες χαρές σου εύχομαι να έχεις κάθε μέρα 
 
 
εύχομαι η Ανάσταση καρδιές να μαλακώσει 
το αύριο καλύτερο μπορεί να ξημερώσει 
 
 
τη μέρα της Ανάστασης δε θα βρεθώ μαζί σας 
ας γίνει η σκέψη μου φωτιά ν’ ανάψει το κερί σας 
 
 
άνοιξη, Πάσχα, ομορφιά, η πιο μεγάλη σκόλη, 
σαν την ημέρα της λαμπρής να ‘ναι η ζωή σου όλη 
 
 
το άγιο Φως τσ’ Ανάστασης που κράτησες στο χέρι, 
την ευτυχία στη ζωή εύχομαι να σου φέρει 
  
 
έλα να κάμω Ανάσταση, η θλίψη  να περάσει 
έλα ψυχή μου για να βρω το γέλιο που ‘χω χάσει 
 
 
όσες ευχές απλόχερα  οι άλλοι θα σου πούνε 
εγώ απλά σου εύχομαι αλήθεια να γενούνε 

 
 
βάνω τση σκέψης μου φτερά να γίνει περιστέρι 
όπου κι αν είσαι να σε βρει τσ ’ ευχές μου να σου φέρει 
 
 
ήρθανε και οι εορτές και πρέπει να χαρούμε 
και από καρδιάς ο ένας τ’ αλλού «Χρόνια Πολλά!» να πούμε 
 
 
δίκροκο κόκκινο αυγό, θα βάψω να σου στείλω, 
να το θωρείς να μη ξεχνάς ένα καλό σου φίλο  

 
σαν και την λάμψη του κεριού τσ’ Ανάστασης το βράδυ,  
να ’ναι η ζωή σου φωτεινή χωρίς σταλιά σκοτάδι 
 
 
του Ιησού η Ανάσταση εύχομαι να μπορέσει,  
όλου του κόσμου τσι χαρές μόνιμα να σου πέψει 
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η φλόγα τση Ανάστασης να ανάψει στην καρδιά σου,  
για να κρατήσει ζωντανά όλα τα όνειρά σου 
 
 
Χριστός Ανέστη και ευχές σου στέλνω από την Κρήτη,  
να φτάσεις όσο θες ψηλά ωσάν το Ψηλορείτη 
 
 
να φέρει η Ανάσταση στον κόσμο τη γαλήνη,  
στις χώρες που σκοτώνονται να φέρει την ειρήνη 
 
 
εύχομαι η Ανάσταση καρδιές να μαλακώσει,  
το αύριο καλύτερο μπορεί να ξημερώσει 
 
 
σήμερα την Ανάσταση άσπρα πουλιά θα στείλω,  
να παν να πουν χρόνια πολλά σε ένα καλό μου φίλο 
 
 
όταν το φως τση ανάστασης ανάψει το κερί σου,  
κάθε ακτίνα μια χαρά να είναι στη ζωή σου 
 
 
όσες λαμπάδες φώτισαν ολόκληρη τη φύση,  
τόσες χαρές σου εύχομαι σε όλη σου τη ζήση 
 
 
πασχαλινές δέξου ευχές απ' την καρδιά βγαλμένες,  
όλες οι μέρες τση ζωής να είναι αναστημένες 
 
 
άνοιξη, Πάσχα, ομορφιά, η πιο μεγάλη σκόλη,  
σαν την ημέρα τση Λαμπρής να ‘ναι η ζωή σου όλη 
 
 
και φέτος την ανάσταση ευχή καρδιάς θα κάνω,  
η μοίρα να σκορπά χαρές να περπατείς απάνω 
 
 
μια μαντινάδα έφτιαξα για σένανε μονάχα,  
για να ευχηθώ χρόνια πολλά ετούτονε το Πάσχα!  
 
 
στσ’ ανθρώπους όσα δίδαξες ένα θυμούνται μόνο,  
να σε ξανασταυρώνουνε  Χριστέ μου κάθε χρόνο... 
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ως αναστήθηκε ο Χριστός του ζήτησα χατίρι,  
να σου 'χει πάντα τη χαρά μόνιμο μουσαφίρη! 
 
 
τση Ανάστασης τα χρώματα να έχει η ζωή σου 
και μην ξεχάσεις μια καρδιά πονά για την δική σου 
 
 
ο Ιούδας για τα αργύρια κι ως λένε για τριάντα, 
της προδοσίας έγινε παράδειγμα για πάντα 

 
 
ανήφορο του Γολγοθά καθημερνώς διαβαίνω, 
γι’αυτό τα πάθη σου Χριστέ εγώ καταλαβαίνω 
 
 
εχάθηκε το γέλιο μου τα λόγια μετρημένα, 
ένα σταυρό κουβάλουνα κι εδά ‘χω άλλο ένα 
 
 
ελπίδα για ανάσταση κανείς δεν μου 'χει δώσει,  
όλοι ξανοίγουν ποιος μπορεί πρώτος να με σταυρώσει 
 
 
κράτα μια θέση αδειανή στο Γολγοθά απάνω,  
γιατί Xριστέ μου σύντομα παρέα θα σου κάνω 
 
 
Χριστός Ανέστη μου ‘πανε, Θέ μου, κι αναρωτιέμαι,  
αν θα υπάρξει λύτρωση για να μην τυραννιέμαι 
 
 
χαρές στο διάβα τση ζωής δεν το θυμούμαι να δα,  
κι όλη η ζωή μου ήτανε μια μεγαλοβδομάδα 
 


