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τθν πεκερά μου να τθ δω ςτα χαςαπιά ςφαγμζνθ 
να τθν πουλοφν για χοιρινό κι άνκρωποσ να μθν παίρνει! 
 
τθν πεκερά μου εφίλθςε οψζσ ζνα λιακόνι 
μα το λιακόνι εψόφθςε,  κι  εκείνθ ηει ακόμθ! 
 
κακό είναι ςυναπάντθμα, να δεισ παπά μπροςτά ςου,  
μα πιο κακό είναι το πρωί, να δεισ τθν πεκερά ςου 
 
ιςόγειο ςου δϊςανε αγάπθ μου για προίκα 
αποκάτω από τςθ μάνασ ςου και τομπελά μου βρικα 
 
άμε να πεισ τςθ μάνασ ςου τςι ρουφιανιζσ ν’αφιςει 
γιατί ςτ’ αυτιά μου ιρκανε και μ’ ζχει διαολίςει 
 
ςτο κόςμο τρία πράγματα δε κάνουν ς'ζνα ςπίτι  
δυο κοφνελοι, δυο πετεινοί και πεκερά με νφφθ  
 
όταν κοντά ςτο ςπίτι μου θ πεκερά ηυγϊνει,  
με πιάνει ςοκ αλλεργικό και παίρνω κορτιηόνθ 
 
τθν πεκερά μου οψζσ αργά ςτον φπνο μου τθν είδα  
και κάρρουνα πωσ πάλευα με τθν Λερναία Ύδρα 
 
μ' ζκαψε και με κζντθςε θ μάνα ςου θ αρκοφδα  
που να καεί ωσ καίγουνε το Πάςχα τον Ιοφδα 
 
τθν πεκερά μου ζβαλα ψθλά ςτον Ψθλορείτθ 
να τθνε βλζπουν οι εχκροί να μθν πατοφν ςτθν Κριτθ! 
 
άμε να πεισ τςθ μάνασ ςου, να κόψει τα κουμάντα, 
να πάει να δίνει διαταγζσ, ςτον εδικό τηθ άντρα 
 
Θε μου Μεγαλοδφναμε, πάρε τθ πεκερά μου, 
κι εγϊ κα γράψω ςτςϋεκκλθςιζσ, ό,τι ϋχω ςτ ‘όνομά μου 
 
εγϊ είδα και τον Χάροντα, μα εμζνα δεν με νοιάηει 
το μόνο που κατάλαβα τςθ πεκεράσ μου μοιάηει! 
 
φεγγάρια είναι τα μάτια τθσ, το φωσ τουσ ςαν κοιτάηω 
τθ μάνα τθσ, τθν φπουλθ δεν τθνε λογαριάηω 
 
τθν πιο πολφ χαρά, γαμπρζ, ζκαμε θ πεκερά ςου, 
γιατί τθν ξεφορτϊκθκε και βρικεσ τον μπελά ςου 
 
δε κα ςε παντρευόμουνα αν ιξερα πωσ είχεσ  
μια μάνα που θ γλϊςςα τηθ φτάνει τςι δζκα πιχεσ 
 
μεσ τθ ντουλάπα ζχω ντο το ςαρανταπεντάρι 
κι αν κζλει θ μανοφλα ςου ασ ζρκει να ςε πάρει! 
 


