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μ'έκαψε και με κέντησε η μάνα σου η αρκούδα,  
που να καεί ως καίγουνε το Πάσχα τον Ιούδα! 
 
 
όπως ξετρέχουν τα κεριά μ’ άγιο φως ν’ ανάψουν  
να συνορίζονται οι χαρές να ‘ρθουν σε σας ν’ αράξουν 
 
 
λογιάζω και επιθυμώ να πω Χριστός Ανέστη  
να σε φιλήσω κοπελιά για του Χριστού τ’ αντέτι 
 
 
Χριστός Ανέστη, μα πολλοί λένε πως ψέματα ‘ναι 
και το’ χουν μόνο γι’ αφορμή να πιούνε και να φάνε 
 

είναι στη φύση τους θαρρώ των έρμω των αρνιώνε 
να κάνου οι άνθρωποι γιορτές μόνο για να τα τρώνε!  

 
εμένα Γολγοθάς, Σταυροί, χλαμύδες, λόγχες, ξύδια, 
μπροστά  στα τόσα που περνώ μου φαίνονται παιχνίδια! 
 
 
και το φιλί τσ’ ανάστασης μου το’ κοψες κι εκείνο 
και μ’ άφησες  αμοναχό να ξεροκαταπίνω 
 
 
Χριστός Ανέστη με αυγά να σπούνε το’ να τ’ άλλο, 
μα’ χα καλλιά στη γ-κεφαλή να σπούνε τω Μεγάλω!  
 
 
αν εσταυρώναν το Χριστό τη σήμερον ημέρα 
ποιος Σίμωνας ‘θελα βρεθεί για να του δώσει χέρα; 
 
 
αν  εφορτώναν ντου Χριστού σταυρό να κουβαλήσει 
σήμερο δε ‘θελα βρεθεί κανείς  να βοηθήσει 
 
 
μ’ ένα φιλί τσ’ Ανάστασης ταΐζεις με ένα χρόνο  
κι όλο ντον αποδέλοιπο καιρό δε ντο λιγώνω! 
 
 
μ’ ένα φιλί τσ’  Αναστασης και οφέτος θα τη βγάλω 
και θα’ ναι το μοναδικό τσ’ αγάπης μου ρεγάλο 
 
 
Χριστός Ανέστη και για μας το βάνουμε στα πόδια 
μόνο δυο ψάλτες κι ο πάπας κρατιούνται  με τα δόδια 
 



ΑΣΤΕΙΕΣ ΜΑΝΤΙΝΑΔΕΣ ΓΙΑ ΠΑΣΧΑ 

 

 
επέταξε τ’ αρνί ψηλά και πως να το σουβλίσω, 
απού δε λέει τ’ άτιμο  ν’ αντιγιαγύρει οπίσω! 
 
 
να’ ταν ο καθαής αρνί, στη σούβλα να γυρίζει,  
να δω αν θα’χε όρεξη για να πανηγυρίζει 
 
 
πλια ώρες τρώμε στο αρνί παρά στην εκκλησία 
που κάθε χρόνο γίνεται κι αυτό για μας θυσία 
 
 

τώρα το Πάσχα επέρασε, να δούμε τι θα γίνει 
με την παλιοκατάσταση και τη χοληστερίνη! 

 

το Πάσχα κι αν  επέρασε Πρωτομαγιά μπροστά ‘ναι 
κι άλλα κατσίκια και αρνιά οι Έλληνες θα φάνε!  

 

κι αν δώσει μάτια μου ο Θιός κανένα και γλιτώσει 
τ’ Αγίου Πνεύματος κι αυτό, ζωή θα παραδώσει! 

 

 
 
 
 


