
1.  Akis Theodorakopoulos 

Στα τρίτα --ήντα εισόδια, 

Οκτώβρη δεκαεννιά, 

ευχές, φίλοι, μου στείλανε, 

γλυκιά, ζεστή, αγκαλιά. 

 

Ένα μεγάλο ευχαριστώ, 

σε φίλους λατρεμένους, 

φιλίες χρόνων άφθαρτες 

μας έχουνε δεμένους 

 

Δύο κεράκια αγόρασα, 

το έξι και το εννιά, 

στην τούρτα πάνω τά 'βαλα 

για το εξήντα εννιά.. 

 

Πόσο σ' αυτά τα δυο κεριά, 

σωστά είχα επενδύσει, 

κατάλαβα όταν στο γλυκό 

τις φλόγες είχα σβύσει.. 

 

Και είπα στην γυναίκα μου:  

--Αυτά να φυλαχτούνε, 

από περίσσια έξοδα 

για να προστατευτούμε. 

 

Τα ενενήντα έξι μου, 

όταν θα τα αφήσω, 

αυτά τα ίδια τα κεριά, 

στην τούρτα μου θα σβύσω.. 

 

Μα και τα ενενήντα εννιά, 

όταν θα έχω αφήσει, 

μπαίνοντας στο εκατοστό, 

τα ίδια θά 'χω σβύσει.. 

 

Και σεις φίλοι μην χάσετε, 

μια τέτοια ευκαιρία, 

τρία γενέθλια βγάζετε, 

με τα αυτά κηρία. 

  

https://www.facebook.com/akis.theodorakopoulos?hc_ref=ARQDo7Zn0E8vsgYGCp3mLns6TnsAMiN6-dCPX9x7BNzfipC5muQUBcRlvNoD9ZXSIiE&fref=nf


 

2. Kostas Kasapakis   Akis Theodorakopoulos  

Φτηνά λοιπόν σου ήρθανε 

εφέτος τα κηρία, 

που τάδωσες για φύλαξη, 

στου οίκου την κυρία! 

 

Σε τρεις γιορτές το έξοδο 

σκέφτηκες να μοιράσεις, 

μα έχω  ιδέα πιο καλή,  

κάτσε να λογαριάσεις! 

 

Του χρόνου παίρνεις άλλα δυο  

το +  και τη μονάδα,  

τα βάνεις δίπλα στα παλιά, 

και να η 70άδα! 

 

Και κάθε χρόνο στο εξής, 

θα παίρνεις μόνο ένα, 

δίπλα στο + θα το κολλάς, 

και όλα τελειωμένα! 

 

Στο βάθος των 30 ετών, 

και χρήματα κερδίζεις, 

και το μυαλό σου εξασκών, 

την …άννοια ξορκίζεις! 

  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001835617669&fref=ufi
https://www.facebook.com/akis.theodorakopoulos?hc_location=ufi


3. Akis Theodorakopoulos  

Η πρότασή σου εύστοχη, 

μα δεν θα την κρατήσω. 

Υπάρχουν λόγοι πρακτικοί, 

και θα σου εξηγήσω. 

 

Όταν τα χρόνια θα διαβούν, 

στην τούρτα όταν σκύψω, 

θα πρέπει τότε αντί για δυό, 

τρία κεριά να σβύσω.. 

 

Τριάντα τρία τοις εκατό, 

πιότερο οξυγόνο, 

τότε εγώ θα χρειαστώ 

για να το κατορθώνω.. 

 

Και πως απ' τα πλεμόνια μου, 

Κωστή θα το αντλήσω; 

Αντί να σβύσω τα κεριά, 

μάλλον εγώ θα σβύσω. 

  

https://www.facebook.com/akis.theodorakopoulos?fref=ufi


4. Kostas Kasapakis   Akis Theodorakopoulos  

Δογματική απάντησις, 

ου πείσεις, καν με πείσεις, 

τάχα που θάβρεις δύναμιν, 

τρία κεριά να σβήσεις! 

 

Όταν θα έρθει ο καιρός, 

τόσο να εξασθενήσεις, 

και οξυγόνο αρκετό, 

δε θάχεις να φυσήσεις, 

 

σίγουρα ....άλλα αέρια, 

πολλά θα περισσεύουνε, 

και είναι μία αφορμή, 

κάπου να χρησιμεύουνε!! 

 

Σκύβων λοιπόν, με ...όπισθεν 

την τούρτα πλησιάζεις, 

και τους παρευρισκόμενους, 

τους.....εντυπωσιάζεις! 

 

Έτσι κι αλλοιώς, εσύ δεν τρως, 

τα σάκχαρα υψούνται, 

των δε γερόντων αι πορδαί 

πάντοτε συγχωρούνται!! 

 

ΥΓ Με άδεια ποιητική 

κατέφυγα σε σκώμμα, 

το χιούμορ όταν χάσουμε, 

θάμαστε για το....χώμα!! 
                                                                                            

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001835617669&fref=ufi
https://www.facebook.com/akis.theodorakopoulos?hc_location=ufi

