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ΜΑΝΣΙΝΑΔΕ ΓΙΑ ΟΛΟΤ! 

Αθ Βαςίλθ άςε με ςτο Ζλκθκρο ν’ανζβω  

κι από τθν Κριτθ οντε περνάσ πζςτο μου, να κατζβω! 

 

Μπορεί να λιγοςτζψανε εφζτοσ τα λεφτά μασ 

μα ζχουμε ακόμα άκιχτα τα πλοφτθ ςτθν καρδιά μασ... 

 

Ωσ κι ο Αθ Βαςίλθσ ξζφτιςε  ςιγά-ςιγά τα δϊρα  

και μόνο με κινζηικα εγζμιςε τθ χϊρα! 

 

Φζτοσ ςε βλζπω να μετράσ χιλιάδεσ αποδείξεισ, 

υγεία νά ‘χεισ εφχομαι κι υπομονι να δείξεισ… 

 

Όςα ευρϊ μασ ςτζρθςε το ΔΝΣ εφζτοσ, 

τόςεσ χαρζσ ςου εφχομαι για το καινοφργιο ζτοσ! 

 

Όςεσ κάκε Πρωτοχρονιά μασ δίνουνε κερμίδεσ, 

τόςεσ τον χρόνο ποφ ‘φταςε να είναι κι οι ελπίδεσ! 

 

Όςεσ μολϊτοφ ρίχτθκαν ςτα Εξάρχεια εφζτοσ 

τόςεσ χαρζσ ςου εφχομαι να ‘χεισ το νζο ζτοσ! 

 

Όςα τα pixels των φωτό που ζβγαλεσ ωσ τϊρα, 

να ‘ναι για ςζνα οι χαρζσ κι αλάργο κάκε μπόρα! 

 

Όςα ευρϊ κατάςχεςαν ςτα Ηωνιανά οφζτοσ,  

τόςεσ χαρζσ ςου εφχομαι με το καινοφργιο ζτοσ! 
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 Όςα ευρϊ είχε ο Εφραίμ μζςα ςτα ράςα χϊςει 

τόςεσ χαρζσ ςου εφχομαι ο χρόνοσ να ςου δϊςει! 

 

Μίςεψε  Χρόνε και να πασ εκιά που πάνε όλοι 

μα δως’ ςτο νζο να βαςτά γεμάτο πορτοφόλι! 

 

ΜΑΝΣΙΝΑΔΕ ΓΙΑ ΕΛΕΤΘΕΡΟΤ! 

 

Ο νζοσ χρόνοσ που 'ρχεται μόνο χαρά να φζρει 

κι άμα κοιμάςαι αμοναχόσ κι ζνα καινοφργιο ταίρι! 

 

Σο νζο χρόνο τοφτονζ εφχομαι να ςου λάχει  

μια κοπελιά που και καρδιά, μα και παράδεσ να ’χει! 

 

 

ΜΑΝΣΙΝΑΔΕ ΓΙΑ ΟΟΤ ΚΑΝΟΤΝ ΚΑΚΟ …ΠΟΔΑΡΙΚΟ! 

 

Επρόκαμεσ και μου’καμεσ ποδαρικό και πάλι  

και δεχομαι πωσ κα με βρει αναποδιά μεγάλθ… 

 

Κι οπζρυςισ ποδαρικό μου είχεσ καμωμζνο 

 κι αφοφ και φζτοσ πρόκαμεσ, ιντα καλό ανιμζνω; 

 

Μια γριά ξινι ποδαρικό μου κάνει κάκε χρόνο 

 κι ολοχρονίσ οφτε φιλί, οφτε παρά ςταυρϊνω!!! 

 

Ο χρόνοσ αν μασ μπει ςτραβά φταίει το παλικάρι 

που ‘καμε το ποδαρικό τθν πρϊτθ του Γενάρθ; 


