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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
Τα «ΓΑΜΗΛΙΑ ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ» είναι έμμετροι διάλογοι, που ξεκίνησαν να 
γράφονται για πλάκα στο facebook, μεταξύ τριών καλών φίλων από την Αττική, που 
συμμετέχουν ως ηθοποιοί στον ερασιτεχνικό θίασο «ΟΝΕΙΡΟΒΑΤΕΣ»: του Κώστα 
Σικαλιά, της Νατάσσας Μαράτου και της Ελένης Δανδουλάκη. Στη διαδικτυακή τους 
παρέα προστέθηκε από ένα μικρό χωριό της Αρκαδίας, τη Ζώνη, η Ζαχαρούλα 
Γαϊτανάκη, με δικούς της στίχους – απαντήσεις σε όσα ωραία έγραφαν οι τρεις τους. 

Συγκεντρώθηκαν (από τις 16 έως και τις 22 Οκτωβρίου 2018, που έγιναν οι 
αναρτήσεις) αρκετοί στίχοι και αποφασίσαμε να τους εκδώσουμε σε αυτό το 
ηλεκτρονικό βιβλίο για να τους διαβάσουν και όσοι άλλοι θα ήθελαν.. 

Ήταν κάτι που κανείς από μας δεν είχε προσπαθήσει να κάνει πιο πριν, να γράφει 
δηλαδή ο ένας μετά τον άλλο στίχους – απάντηση σε όσα προηγουμένως είχαν 
γραφτεί και μάλιστα σε έμμετρο στίχο, που δεν είναι τόσο απλό και εύκολο όσο 
νομίζουμε. 

Ελπίζουμε, διαβάζοντας τα «ΓΑΜΗΜΙΑ ΠΡΟΕΟΡΤΙΑ», να διασκεδάσετε και σεις, 
τόσο όσο γελάσαμε κι εμείς, περνώντας πολύ όμορφα, όταν τα γράφαμε στο 
facebook. 

 
 

Κώστας Σικαλιάς 

Νατάσσα Μαράτου 

Ελένη Δανδουλάκη 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 
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Κώστας Σικαλιάς 
Τα πίστεψα τα λόγια σου, τα βαλα στην ψυχή μου μέσα, 

πικρά όμως το κατάλαβα ότι δεν είχες μπέσα. 
 

Κώστας Σικαλιάς 
Πέρασα από το σπίτι σου και στάθηκα για λίγο, 
μα σαν το χθες θυμήθηκα, κίνησα για να φύγω. 

 
Νατάσσα Μαράτου 

Ο δρόμος ήταν έρημος, κλειστά τα παραθύρια, 
και γω για πάντα σφάλισα του πόθου τα γεφύρια ! 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Κλείνω λίγο τα μάτια μου, στο νου μου πάλι σε φέρνω. 
Στη σκέψη του προσώπου σου με γλύκα εγώ χορταίνω. 

 
Νατάσσα Μαράτου 

Με τη γλυκιά σου θύμηση τη βάρδια μου αρχίζω, 
στα τούνελ μέσα του μετρό καθώς θα τριγυρίζω ! 

 
Δημήτρης Μαρτάκος 

Μόλις που ανοίγω το φ/β το Σικαλιά μου βγάζει 
τσε με την μαντινάδα του όμορφη μέρα χαράζει. 

Καλή σου μέρα Σικαλιά, φιλαράκι απ' τα παλιά ! 
 

Κώστας Σικαλιάς 
Σήμερα μάλλον είναι της μαντινάδας η μέρα, 

και η Μούσα με την έμπνευση πλανιέται στον αέρα ! 
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Νατάσσα Μαράτου 
Γροικάτε σεις οι μίζεροι, ...μα κι οι ερωτευμένοι, 

σκαρώνει στίχους ο Κωστής, τη μέρα ομορφαίνει ! 
 

Κώστας Σικαλιάς 
Έφτιασες μαντινάδα εσύ και γω ακολουθάω. 

Στα μονοπάτια σου τα πνευματικά λίγο σε βοηθάω... 
 

Δημήτρης Μαρτάκος 
Έφτασε τ' απόγεμα και στίχους άλλους δε βλέπω. 

Γι' αυτό κι εγώ βρε ποιητές για ύπνο την πέφτω… πέφτω. 
 

Κώστας Σικαλιάς 
Πήγαινε συ Δημήτρη μας, κοιμήσου στο κρεβατάκι, 
και μείς αύριο θα σου έχουμε έτοιμο νέο στιχάκι... ! 

 
Νατάσσα Μαράτου 
Του στίχου η πλοκή 

δεν είν' καθόλου απλή. 
Θέλει μυαλό, συγκέντρωση, 
για να μου έρθει έμπνευση! 

Ευθύς όμως πήγαινε εσύ στο κρεβατάκι, 
Ο ύπνος γρήγορα να 'ρθει σαν ελαφρό αεράκι ! 

 
Νατάσσα Μαράτου 

Ύπνο καλό να έχετε σιορ Γερασιμάκη, 
εις αύριο τα υπαδέλοιπα, κάμε τα στιχάκι ! 
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Κώστας Σικαλιάς 
Σε έχω μέσα στο μυαλό, μου διαγείρεις την φαντασία. 
Κι ας λείπεις είσαι δίπλα, κοντά, ωραία μου οπτασία... 

 
Νατάσσα Μαράτου 

Μα σαν ξυπνώ απ' το όνειρο, και βγω απ τη φαντασία 
ευθύς αντιλαμβάνομαι, πως ήσουν οπτασία ! 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Κλεισμένες όλες οι καρδιές χωρίς καν αντικλείδι, 
μα στη δική σου έχω μπει σα βασιλιάς εγώ ήδη.... ! 

 
Νατάσσα Μαράτου 

Μα πρόσεχε φωστήρα τα βήματα που κάνεις, 
γιατί στο πρώτο λάθος σου, εμένανε με χάνεις ! 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Αν θα σε χάσω μέσα στου σύμπαντος τον άπειρο το χώρο, 
για να σε βρω θα δώσω την ψυχή στο διάβολο για δώρο... ! 

 
Νατάσσα Μαράτου 

Πέρασαν χρόνοι και καιροί, για να 'ρθει η αγάπη. 
Για μια στιγμή ενόμιζα πως είσαι οφθαλμαπάτη ! 

 
Νατάσσα Μαράτου 

Στην αγκαλιά σου θα κλειστώ για πάντα θα κουρνιάσω 
την τρομαγμένη μου ψυχή εκεί να ξαποστάσω ! 
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Νατάσσα Μαράτου 
Χαλάρωσε φιλαράκι μου και συνονειροβάτη, 
στο μαξιλάρι άφησε τη σκέψη σου φευγάτη ! 
Έτσι πολύ γρήγορα ύπνος γλυκός θα έλθει, 

σαν χάδι και σαν μυρωδιά θα σε έχω εγώ στη σκέψη ! 
 

Κώστας Σικαλιάς 
Θα κοιμηθώ λοιπόν εγώ, θα έχω όμως ελπίδα, 

πως αν σε εφιάλτες θα πνίγω, θα είσαι σωτηρίας σανίδα... ! 
 

Νατάσσα Μαράτου 
Σαν την ακτίνα του φωτός στον ύπνο σου θα έλθω, 
να σε φυλάω απ το κακό πάντα να σε προσέχω ! 

 
Σικαλιάς Κώστας 

Θα κοιμηθώ ήσυχος λοιπόν, ο Μορφέας θα με πάρει, 
χωρίς καν άγχος για το τι θα δω, με τη δική σου χάρη... ! 

 
Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 

Για ύπνο δεν μου φαίνεται, Κώστα μου, να πηγαίνεις, 
των Μαντινάδων το χορό, αφού συνέχεια σέρνεις ! 

 
Στέφανος Παπατριανταφύλλου 

Και τώρα που θα σηκωθείς να πιεις το καφεδάκι, 
βάλε και μας στη σκέψη σου κaλό μας φιλαράκι ! 

Κι αν πάλι δε το θες να μας σκεφτείς λιγάκι, 
κάνε λιγάκι υπομονή. Θα κοιμηθείς βραδάκι ! 
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Σικαλιάς Κώστας 
Πρωί πρωί με ξύπνησε η σκέψη σου και πάλι, 

και η ψυχή μου τα καλά τα ρούχα της έχει βάλει... ! 
 

Νατάσσα Μαράτου 
Με τη χαρά μες την καρδιά, τη μέρα ξεκινάω, 

Κάθε στιγμή, κάθε λεπτό εσέ αποθυμάω! 
Προσμένω το απόγευμα να προχωρήσει η μέρα, 

για σε δω φωστήρα μου ...να μου φορέσεις βέρα ! 
 

Κώστας Σικαλιάς 
Τη βέρα θα φορέσουμε μια μέρα σε ξωκλήσι, 

προτού γυρίσει η χρονιά, προτού ο χρόνος κλείσει... ! 
 

Νατάσσα Μαράτου 
θα περιμένω εγώ λοιπόν, προικιά θα ετοιμάζω, 
κεντίδια και δαντελωτά στο νυφικό θα βάζω ! 

 
Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 

Χειμώνας είναι, πρόσεξε, μπορεί και να κρυώσεις, 
με τις δαντέλες μοναχά ίσως να πλευριτώσεις !!!! 

 
Νατάσσα Μαράτου 

Όρκο βαρύ θα κάνω εγώ ποτέ δε θα γκρινιάζω 
και με τους φίλους σου να βγεις… δε θα το κουβεντιάζω !! 
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Κώστας Σικαλιάς 
Εγώ δε θέλω τα προικιά για κίνητρο σε γάμο. 

Για εσένα μόνο νοιάζομαι και υπομονή θα κάμω... ! 
 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 
Γυναίκα είναι πρόσχαρη, κοίταξε μην την χάσεις, 

μην είσαι με τους φίλους σου κι αργά στο σπίτι φτάσεις. 
 

Νατάσσα Μαράτου 
Είμαι Κεφαλλονίτισσα, έχω μεγάλη τρέλα 

και μες το καταχείμωνο εγώ φορώ νταντέλα ! 
 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 
Καλή κι η προίκα, φίλε μου, δύσκολα είναι τα χρόνια, 
δυο ρούχα σπίτι να 'χετε, μα και δυο - τρία σεντόνια !!! 

Κι ένα παλτό παρήγγειλε, μπορεί να κάνει κρύο, 
μέχρι να είσαστε μαζί, να ζεσταθείτε οι δύο !!! 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Δαντελωτό το νυφικό, κορδέλες, γαϊτανάκια, 
θα σου τα ράψει η μάνα μου με χρυσές κλωστές και βελονάκια... ! 

 
Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 

Ορίστε, και η πεθερά κόπους πολλούς θα κάνει, 
από τα γέλια δεν μπορώ. Με έχετε πεθάνει !!! 
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Νατάσσα Μαράτου 
Άξια η μανούλα σου, που είναι χρυσοχέρα. 

Νύφη θα γίνω εγώ σωστή, όμοια με θυγατέρα ! 
 

Κώστας Σικαλιάς 
Τις αλητείες τις πολλές θα τις εσταματήσω, 
τα νυχτοπερπατήματα ευθύς εγώ θα σβήσω! 

Η μάνα μου πρώτη ήτανε για εσένα που είχε μάθει, 
και η πρώτη που συγχώρησε μικρά δικά σου λάθη... ! 

 
Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 

Μην βγάλετε τα άπλυτα, παιδιά, έτσι στη φόρα, 
γιατί οι φίλοι άρχισαν να παραγγέλνουν δώρα ! 

 
Νατάσσα Μαράτου 

Ελπίζω η μανούλα του, μην έχει αντιρρήσεις, 
γιατί είμαι μεγαλύτερη μα σαν τη κρύα βρύση ! 

 
Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 

Γιατί με την ταυτότητα εσύ θα 'σαι στο χέρι; 
Είναι ανάγκη η μάνα του τα χρόνια σου να ξέρει ; 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Η κρύα βρύση ειν' δροσερή. Εσύ με καις, με λιώνεις... 
Αλλά από το καταχείμωνο μονάχα εσύ με σώνεις... ! 
Τόσο καυτή που είσαι εσύ τη θάλασσα θα εξατμίσεις, 

και πίσω σου ψαράκια άστεγα και ψόφια θα αφήσεις... ! 
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Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 
Στην παραλία βρίσκεται η νύφη και προσμένει 
ν' αποφασίσεις γρήγορα ο γάμος αν θα γένει. 

Άσε τα ψάρια ήσυχα, γαμπρός αν θες να γίνεις, 
αλλιώς την άμμο θα κοιτάς, πικρό καφέ θα πίνεις. 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Καφέ πρωί δεν πίνω εγώ, η σκέψη της με ξυπνάει. 
Και άγρυπνος μένω μεσάνυχτα, το δοντάκι με πονάει... ! 

 
Νατάσσα Μαράτου 

Καλά τα λέει η φίλη μας σύρε γαμπρέ ετοιμάσου, 
πλιο μη καθυστερείς εσύ. Σε εμέ να έλθεις βιάσου ! 

 
Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 

Τρέχα στον οδοντίατρο, λυπήσου την κοπέλα, 
φτιάξε τα δόντια έγκαιρα, αλλιώς βάλε μασέλα ! 

 
Νατάσσα Μαράτου 

Να πας στον οδοντογιατρό, φαφούτη δε σε θέλω, 
κι ας είναι από έρωτα το δόντι πονεμένο ! 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Αφού το θες θα έρθω εγώ στην παραλία να σε βρω, 
και στη δουλειά κάποια δικαιολογία καλή να τους την πω θα εφεύρω ... !!! 
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Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 
Να μην χαλάσει ο καιρός και πιάσει καμιά μπόρα, 

άντε επίδοξε γαμπρέ, δεν θα γλιτώσεις τώρα ! 
 

Κώστας Σικαλιάς 
Το δόντι μου θα φτιάξω εγώ να μην έχει τερηδόνα, 

μη φύγεις πάλι προς νοτίως γλυκιά μου Χελιδόνα.... !! 
 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 
Καλός είναι ο έρωτας μα όχι δίχως δόντια, 

αυτά θα τα σκεφτόσαστε σαν γίνετε γερόντια ! 
Από τα ψάρια έφτασες πουλιά να αναφέρεις, 

άντε να δούμε στις δουλειές πώς θα τα καταφέρεις ; 
 

Κώστας Σικαλιάς 
Καθυστερώ εγώ τις δουλειές στιχάκια για να γράψω, 

τον ράφτη μου ευθύς τηλεφωνώ γαμπριάτικο να ράψω.... ! 
 

Νατάσσα Μαράτου 
Πολύ στον ήλιο κάθισα, θα πάω να βουτήξω. 
Μόλις γυρίσω στην ακτή θα σου το συνεχίσω ! 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Κάνε συ το μπανάκι σου, μη νοιάζεσαι για μένα. 
Πάω και γω για συντήρηση σε κάνα δύο τρένα... !!! 
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Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 
Αχ, τι τραβάνε οι άνθρωποι, όλα για ένα γάμο, 
η νύφη τον παράτησε και φεύγει από την άμμο. 

Στη θάλασσα πάει για βουτιά και ο γαμπρός στα τρένα, 
στο γλέντι μην ξεχάσετε να 'χετε και λατέρνα ! 

 
Νατάσσα Μαράτου 

Πρόσεχε λεβέντη μου εκεί μες στα σκοτάδια, 
μες στο μυαλό μου σε έχω εγώ... κι ας ρίχνω παραγάδια ! 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Το τάμπλετ μου θα αφήσω εγώ δύο τρεις δουλειές να κάμω, 
και συ γοργόνα του νερού στίχους γράφε στην άμμο. 

Να μου τους θυμηθείς για να τους δω το τάμπλετ σαν ξανανοίξω, 
και εγώ την άδικη τούτη προσμονή με γάμο θα την λήξω... 

 
Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 

Πρέπει να 'σαι προσεχτική, άσε τα παραγάδια. 
Πάει ο λεβέντης για δουλειά, δεν τέλειωσε τη βάρδια ! 

Ο γάμος που υποσχέθηκε, φαίνεται πως θα γίνει, 
στην ιστορία η τελετή έτσι όπως πάει θα μείνει !!! 
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Νατάσσα Μαράτου 
Κοιτώ το μπλε της θάλασσας, τα μάτια σου θυμίζει, 
οίστρος πάλι με έμπνευση το νου μου πλημμυρίζει. 

Στην άμμο γράφω το Κωστής, καρδούλες ζωγραφίζω 
και τ’ αεράκι το απαλό κρατώ για να δροσίζω 
τη λάβα αυτή του έρωτος να την καταπραΰνω, 

αφού δεν είναι μπορετό μαζί σου πια να σμίγω ! 
 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 
Στο σπίτι σας ολημερίς, όταν θα παντρευτείτε, 

με μαντινάδες φαίνεται κι οι δυο σας πως θα ζείτε. 
Τι όμορφη αυτή η ζωή, με ποίηση και γέλιο, 
θα γράψετε τώρα εσείς και νέο Ευαγγέλιο! 

Στου έρωτα τα δύσκολα, κάτω να μην το βάζεις, 
από έρωτα για τον Κωστή μόνο ν' αναστενάζεις !!! 

 
Νατάσσα Μαράτου 

Θα 'μαι καλή θα 'μαι γλυκιά κι όλη η ζωή μας μέλι, 
αρκεί τους γάτους ν' αγαπά και το μικρό κουνέλι ! 

 
Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 

Αναστασία θα παντρευτεί, Νώε θα του προκύψει, 
πιστεύω ότι σ' αγαπά και μάλλον θα υποκύψει ! 
Τους γάτους σου θα αγαπά, λατρεύει τα κουνέλια, 
όλη η ζωή σας θα κυλά, με ποίηση και γέλια !!! 

Σταματήστε με !!! 
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Νατάσσα Μαράτου 
Όχι δε σε σταματάμε 

και τους στίχους σου ευλογάμ ! 
 

Κώστας Σικαλιάς 
Εδιάβασα τους στίχους σας και έχω πλέον καταλήξει, 
πως μόνο με το γάμο μας, Νατάσσα, αυτό θα λήξει.... 
Οπότε εγώ θα ετοιμάζομαι καλού κακού από τώρα, 
για ένα γάμο μοναδικό σε ολόκληρη τη χώρα... ! 

 
Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 

Μήπως πρέπει καλύτερα να το σκεφτείς λιγάκι; 
Με φίλους σου δεν θα μπορείς να βγαίνεις το βραδάκι. 
Τους γάτους της να αγαπάς, πρέπει, και το κουνέλι, 
αντίρρηση σ' αυτά που λέει, δεν φαίνεται να θέλει. 

Σκέψου το, φίλε μας, καλά, μην βιάζεσαι για γάμο, 
πριν καταλήξεις ρώτησε και βάλ' τα όλα χάμω ! 

 
Νατάσσα Μαράτου 

Είναι τα λόγια σου κοφτά και έχω παρανοήσει. 
Σκέψεις μη βάζεις στο γαμπρό και το μετανοήσει ! 

 
Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 

Μα σ' αγαπά πάρα πολύ και δεν θα τον πειράξει, 
ό,τι κι αν πω σαν συμβουλή, γνώμη δεν θα αλλάξει. 

Καθόλου μην ανησυχείς και έχει καταλήξει, 
"κουπί" στο καταχείμωνο σκέφτεται να τραβήξει. 
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Κώστας Σικαλιάς 
Οι φίλοι μου ετοιμάζονται γαμπρό για να με ντύσουν, 
και για στιγμές συγκίνησης χειμωνιάτικα να ζήσουν. 
Δεν με πειράζουνε τα ζα, πρόβλημα ουδέν με δαύτα. 
Γρήγορα κάνε τα προικιά και ξύλα στο τζάκι καύτα. 

Μέσα στο καταχείμωνο κρύο πολύ θα έχει, 
μα ο γαμπρός στην εκκλησιά να περιμένει αντέχει.... 
Να μην αργήσεις και πολύ, ρεζίλι μη με κάνεις... 

Γιατί τον πονεμένο τον Κωστή να ξέρεις πως τον χάνεις... 
 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 
Αρχίσανε τα όργανα, μια τέλεια αφασία, 

θύμωσε μάλλον ο γαμπρός, 'τοιμάσου Αναστασία ! 
Τώρα μιλάει και για προικιά, κάτι πρέπει να δώσεις 
και μην αργήσεις να φανείς, γιατί θα μετανιώσεις. 
Θα φύγει αμέσως ο Κωστής, δε θα σε περιμένει 
και μ' απορία θα κοιτούν γύρω οι καλεσμένοι... 

 
Ελένη Δανδουλάκη 

Καλά είπα εγώ να ραφτώ... !!!!!! 
 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 
Θα παν οι φίλοι να ραφτούν, στο γάμο πώς να ‘ρθούνε, 

και μεσ' το καταχείμωνο βαριά θε να ντυθούνε. 
 

Κώστας Σικαλιάς 
Ράψου εσύ Ελενίτσα μας κουμπάρα για να γίνεις, 

και ρύζι στους καλεσμένους μας απλόχερα να δίνεις... ! 
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Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 
Ορίστε, να που βρέθηκε αμέσως κι η κουμπάρα, 
αυτός ο γάμος φαίνεται χειμώνα θα ΄ναι αντάρα. 

Όλα έτοιμα μοιάζουνε, είστε αποφασισμένοι; 
Πριν βγει ο χρόνος, φίλοι μου, να είστε παντρεμένοι !!! 

Μαζέψτε με ! 
 

Ελένη Δανδουλάκη 
Όνειρο το χω από καιρό την κουμπαριά να κάμω... 
Να ζήσει η φίλη μου χαρά, σ' έναν ωραίο γάμο... !!! 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Κουμπάρα τα μιλήσαμε, τα 'χουμε συμφωνημένα. 
Στο πάθος μας συ μάρτυρας, στον εγωισμό μας φρένα... ! 

 
Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 

Μπράβο, ταλέντο έχετε, πάντα έτσι να είστε, 
τις ομορφιές και τις χαρές αυτού του κόσμου ζήστε ! 

 
Δώρα Κολοκούρα 

Χαχαχαχαχαχαχαχα, γέλασα πολύ !!!!!! 
Ας τα αυτά Κώστα, 

πας να βγάλεις την ουρά σου απ’ έξω, 
το κορίτσι τα νιώθει ότι γράφει, 

έχεις εκτεθεί κ στο διαδίκτυο, τώρα θα την πάρεις. 
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Κώστας Σικαλιάς 
Θεοδώρα μου να σαι καλά, οι ευχές τόπο θα πιάσουν. 
Μα τώρα τα κορίτσια μας άσε τα κορμιά να λιάσουν. 
Έχουνε πάει στη θάλασσα, η νύφη και η κουμπάρα, 

και για τη χειμωνιάτικη χαρά κρατάνε κρυφή λαχτάρα... ! 
 

Ελένη Δανδουλάκη 
Κλαίω Κωστήηη !!!!! 

 
Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 

Κι εγώ που είμαι από χωριό, τις κότες πάω να κλείσω, 
ωραία η παρέα σας, πρέπει να σας αφήσω. 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Κλάψε κουμπάρα όσο ειν' καιρός, γιατί χαρά περιμένει, 
και λύπη σε ευτυχές γεγονός δεν κάνει δίπλα να μπαίνει... ! 

 
Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 

Από χαρά τα δάκρυα, την πήραν την κουμπάρα, 
σαν διάβασε τι γράφουμε της ήρθε μια τρομάρα! 

Πού έμπλεξε να φανταστεί ο νους της δεν μπορούσε, 
πώς να ξεφύγει γρήγορα με τρόπο αποζητούσε... 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Για την κουμπάρα μη φοβού. Η Κρητικιά τα ξέρει, 
τα έθιμα τα παντρικά και στέφανα θα φέρει, 

να τα βλογήσει ο παππάς, με θυμιατά να μυρίσει, 
και μοναχά ο θάνατος τους νιόνυμφους να χωρίσει... 
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Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 
Νύφη απ' την Κεφαλονιά, κουμπάρα από την Κρήτη, 

γαμπρέ μου πρόσεξε πολύ, φοβού τον Ψηλορείτη ! 
Κάνε για αρχή μια προσευχή, μπορεί και να βοηθήσει, 

απόφαση πάρε σωστή, Θεός να σε φωτίσει. 
Μου φαίνεται πως έμπλεξες, δύσκολα θα γλιτώσεις, 
μάχες μάλλον ηρωικές ίσως χρειαστεί να δώσεις ! 

Καλό σου Σαββατόβραδο, ωραία η παρέα, 
με στίχους διασκεδάσαμε, περάσαμε ωραία ! 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Στο γάμο Ζαχαρούλα μου θα είσαι καλεσμένη. 
Με της Αρκαδίας τις ευχές θα είμαστε βλογημένοι.... 
Ξέρω καλά από Κρητικούς και από Κεφαλλονίτες. 
Εμείς θα τους εμάθουμε για τις στριφτές τις πίττες... 

 
Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 

Σ' ευχαριστώ, η πρόσκληση τιμή μεγάλη είναι. 
Θα γίνει γάμος τρανταχτός, θα κουνηθούν οι Αθήναι ! 

Η νύφη γιατί εσιώπησε ; Είναι συγκινημένη ; 
Ή μήπως απ' τη θάλασσα ένιωσε κουρασμένη ; 

Θάρρος, όλα θα φτιάξουνε, τέτοιο παιδί που παίρνει, 
στο χέρι της και γρήγορα όλα θα της τα φέρνει ! 
Νιώθω βαθιά συγκίνηση, ευτυχισμένοι να ‘στε, 
όλα από 'δω ξεκίνησαν, αυτό να το θυμάστε ! 
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Κώστας Σικαλιάς 
Ας ειν' καλά το ίντερνετ, που σμίγει τους ανθρώπους, 

και κάνει πιο ευχάριστους τους πνευματικούς μας κόπους. 
Γιατί αλλιώς πώς θα γράφαμε τόσα πολλά στιχάκια ; 

Πώς θα γεμίζαμε τον τοίχο μου με τόσα γλυκά λογάκια ; 
Αυτά ούτε στο σινεμά δεν γίνονται, στο λέω. 

Από το χιούμορ, την χαρά, τώρα δα εγώ κλαίω... 
 

Νατάσσα Μαράτου 
Η νύφη εσιώπησε γιατί έμεινε χωρίς δίκτυο. 
Καταραμένο ίντερνετ μ’ έπιασε στον ύπνο ! 

Τώρα ξανασυνδέθηκα και μόλις τα διαβάζω. 
Δώστε μου χρόνο να σκεφτώ στιχάκια για να βγάζω. 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Εγώ όμως τώρα αποχωρώ γιατί σε λίγο σχολάω 
και ύστερα βόλτα με ένα Γεράσιμο σε κλαμπ μαζί θα πάω... 

Γιορτάζει και εγώ τον τιμώ σαν να ήταν Κεφαλλονίτης. 
Οπότε πάλι μαντινάδα θα σκεφτώ σαν να ήτανε της Κρήτης 

από αύριο περί τις δυο που θα είμαι στη δουλειά μου. 
Σας στέλνω την αγάπη μου και τρία καυτά φιλιά μου... ! 

Ένα για την αγάπη μου, ένα για την κουμπάρα, 
και ένα για την Ζαχαρούλα μας που τράβηξε λαχτάρα, 

γιατί ήθελε με Γορτύνια αυτή να με παντρέψει, 
αλλά εν τέλη η Κεφαλλονίτισσα έλαχε να με κλέψει... !!! 
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Νατάσσα Μαράτου 
Στα κλαμπ εκεί που θα γυρνάς να μη μου ξεμακραίνεις 

και πάντα μες το λογισμό εμένανε να φέρνεις ! 
Γιατί είναι οι πειρασμοί πολλοί χωρίς εμέ μαζί σου, 

στ' αυτιά μου ψύλλοι... άμα μπουν, κάμε την προσευχή σου ! 
 

Κώστας Σικαλιάς 
Στα νυχτοπερπατήματα πάλι σε σένα φτάνω. 

Θαρρώ πως μακριά σου εγώ το δρόμο μου το χάνω... ! 
Πέρασα από το σπίτι σου πάλι εχθές το βράδυ, 

με νοσταλγία και αδημονεί για το απαλό σου χάδι. 
 

Νατάσσα Μαράτου 
Θα σου το ματαπώ γιατί το λησμονάς, 

πάντα στα νυχτοπερπατήματα θα με αποζητάς ! 
Κάτω από το σπίτι μου εσύ μη φέρνεις βόλτες, 

άμα σε δει ο πατέρας μου Θα μας φάνε οι κότες ! 
 

Κώστας Σικαλιάς 
Τις κότες δε φοβήθηκα, πίτουρα εγώ τους δίνω... 

Κάτω απ' το παραθύρι σου τον πόθο μου το σβήνω... 
Από τις ευωδιές που βγαίνουνε από την κάμαρά σου, 
ποθώ για την αγάπη σου και τα καυτά φιλιά σου...! 
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Νατάσσα Μαράτου 
Πλεξούδες κάνω τα μαλλιά σκάλα για να σου φτιάξω, 

απ' του πατέρα την οργή για να σε προφυλάξω ! 
Ταχιά ταχιά, να τηνε σκαρφαλώσεις, 

και μέσα στην αγκάλη μου σα βούτυρο να λιώσεις. 
 

Κώστας Σικαλιάς 
Βούτυρο άμα θα γενώ απ' τις πλεξούδες θα γλιστρήσω.... 
Θα πέσω, θα γκρεμοτσακιστώ, την πνοή μου θα αφήσω. 
Θα σιγουρέψω πρώτα πως στην κάμαρα σου μπήκα, 

και ύστερα θα την γευτώ την απολαυστική σου γλύκα... 
 

Νατάσσα Μαράτου 
Με σύνεση και προσοχή θα γίνουν όλα τούτα, 

μη μείνω χήρα η δύστυχη πριν τη γαμήλια τούρτα ! 
 

Κώστας Σικαλιάς 
Η τούρτα ας είναι φυτική, απλά στο διευκρινίζω, 
γιατί δεν τρώω ζωικά... Στο λέω, δε στο τονίζω... 

Τώρα αν στο γάμο μας γευτώ το τριώροφο γλυκό μας, 
Θα μου θυμίζει τα κρυφά, πριν γίνει το σπιτικό μας... ! 

 
Νατάσσα Μαράτου 

Θα είναι κρίμα και άδικο μετά από τόσο αγώνα, 
να μείνω μπρος στην εκκλησιά σαν τη παγοκολώνα... 

Το ξέρω δεν το λησμονώ πως είσαι ένας Βίγκαν, 
για τούτο και τα ζώα μου μες στην καρδιά σου μπήκαν ! 
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Κώστας Σικαλιάς 
Τα ζώα σου θα τα’ αγαπώ, θα τα 'χω στην καρδιά μου, 
αρκεί δικιά μου να γενείς, ψυχή μου, ομορφιά μου... !!! 

 
Νατάσσα Μαράτου 

Στα πιάτα μας λαχανικά λογιών λογιών σαλάτες, 
μαγειρεμένα σπιτικά, και γύρω μας οι γάτες ! 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Στην εκκλησία θα σταθώ εγώ να περιμένω, 
και αρτιμελής θα αδημονώ, στην είσοδο θα μπαινοβγαίνω. 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Θα τρώμε όλο όσπρια, πορδές θα αμολάμε, 
θα έχουμε σειρά σωστή, τα ζώα να φυλάμε... 

Μία εσύ μία εγώ θα τα ταΐζουμε καρότα. 
Για απορίες περί διατροφής τη θειά μου Βέτα ρώτα... 

 
Νατάσσα Μαράτου 

Δε θα σ' αφήσω εγώ ποτέ εσύ να περιμένεις, 
στους ώμους βάζω τα φτερά. Κοίτα να με προσμένεις ! 

Αγέρωχος και λαμπερός καθώς αυτό σου πρέπει, 
με 'κείνη την κορμοστασιά που την ψυχή μου τέρπει ! 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Αγέρωχος θα είμαι εγώ μπροστά σου όλα τα χρόνια, 
θα νιώθεις πάντα ασφάλεια, και σε βροχές και χιόνια... 
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Νατάσσα Μαράτου 
Στον τόπο μου είναι χρέος, γαμπρέ, σ’ ενημερώνω, 

πως στα Προικιά σου εσύ καλέ πρέπει να τα χεις όλα, 
και πλέον απαραίτητη και μια μικρή κλανιόλα ! 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Προικιά και αν δεν έχω πρόχειρα θα αγοράσω σπίτι, 
να μείνουμε, να έρχεται και η κουμπάρα απ την Κρήτη... 

 
Νατάσσα Μαράτου 

Πάω τώρα φωστήρα μου λίγο να ξαποστάσω, 
γιατί είμαι έξω απ' το πρωί και θέλω να πλαγιάσω.. 

Σε παίρνω μαζί στο όνειρο γλυκά να ηρεμήσω, 
σε κάνω παραμύθι εγώ για να με νανουρίσω ! 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Ύπνο να έχεις συ καλόν, όνειρο θα σου γίνω, 
θα είσαι ξαπλωμένη εσύ και αμβροσία θα σου δίνω... 
Θα είναι ύπνος βαθύς, θα ξεκουραστείς κουκλάρα, 

και θα ισιώσει από τις δουλειές η θεία σου η κορμάρα... 
 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 
Αχ χαίρομαι και με τους δυο, τι ταιριαστό ζευγάρι, 

τη σχέση σας με ποίηση και κέφι έχετε πάρει. 
Η κοπελιά είναι όμορφη και ο γαμπρός γελάει, 

αυτή η σχέση φαίνεται σε γάμο οδηγάει... 
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Νατάσσα Μαράτου 
Πες - πες, Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη μου, εγώ θα το πιστέψω 

και άντε μετά απ’ τη μάνα του σώα να ξεμπλέξω ! 
 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 
Άμα τον θέλεις γι' άντρα σου, τίποτε μη σε νοιάζει, 

η μάνα του είναι καλή, αυτό μη σε τρομάζει ! 
 

Κώστας Σικαλιάς 
Της μάνας μου εγώ πολλές τις γνώμες δε ρωτάω. 
Εγώ αποφασίζω ποια την θέλω και αγαπάω... 

 
Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 

Μπράβο σου, Κώστα, μα η κοπελιά, έτσι όπως την κόβω, 
έχει πάρει τη μάνα σου από μεγάλο φόβο. 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Καλή ειν' η μανούλα μου και μύγα δεν πειράζει. 
Κακία μοναχά αν με αδικούν εκείνη μόνο βγάζει. 
Οπότε η Νατάσσα μου φόβο δεν πρέπει να χει. 

Ποτέ άδικο σε με από κείνη δεν θα λάχει. .. 
Με αγαπά τόσο πολύ, πρόβλημα δεν θα προκύπτει. 

Έτσι και αλλιώς στην ομορφιά της η κρίση μου πάντα υποκύπτει.... 
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Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 
Αν βλέπει η κυρά-Φανή, όλα αυτά που γράφω, 
ξύλο θα φάω απ' αυτή και σας το υπογράφω. 
Γιατί λίγο δεν ντρέπομαι, για γάμους κανονίζω, 

στην εκκλησιά σας έφτασα και ρύζια θα σκουπίζω. 
 

Κώστας Σικαλιάς 
Ρύζια πολλά σαν ρίξουνε, θα τα σκουπίσει η νεοκόρη. 

Και έτσι και αλλιώς δεν με παντρολογάς φίλη μου με το ζόρι... 
Θα καταλάβει πως εγώ ξέρω φιλίες να κρίνω, 
και την Γορτύνια ποιήτρια ποτέ δεν κατακρίνω... 

Οπότε μη φοβού και συ αν για γάμο κουβεντιάζεις. 
Σου βρήκα εγώ ευθύς δουλειά, προσκλήσεις να μοιράζεις... 

 
Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 

Αναστασία, μη φοβού, ο Κώστας σε στηρίζει, 
η μάνα του αντίρρηση για σένα δε γυρίζει. 

Αχ, πόσο με συγκίνησε το γνήσιο αίσθημά σας, 
μπροστά βαδίστε άφοβα, σε ό,τι πει η καρδιά σας. 
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Κώστας Σικαλιάς 
Αυτά που λέει η καρδιά ο νους μας τα φοβείται. 

Οπότε καλεσμένους φίλους μας να κράζετε γρηγορείτε... 
Γιατί αν ο νους θελήσει ευθύς τον γάμο να χαλάσει, 

θα αρχίσει στην καρδιά μειονεκτήματα για τούτο να την πιάσει 
και να της λέει πως εγώ μικρός είμαι για γάμο 

και πώς η Αναστασία μας κυλιέται όλο στην άμμο... 
Ας αφήσουμε λοιπόν κατά μέρους τις αμφιβολίες 

και ας κόψουμε και ας στολίσουμε τις καρδιές με καμέλιες... 
 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 
Αναστασία, σταμάτησε, στην άμμο όχι κάστρα, 

μη χτίζεις, γιατί ο Κωστής θα σου χαρίσει τ' άστρα ! 
Μονάχα αποφάσισε τίποτα μη φοβάσαι, 

γιατί για όσα δεν τόλμησες στο μέλλον θα λυπάσαι ! 
 

Κώστας Σικαλιάς 
Με τη Νατάσσα, εγώ και αυτή, τα 'χουμε μιλημένα. 
Φόβο δεν έχει για παντρειά, πεθαίνει αυτή για εμένα. 

 
Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 

Τότε τι άλλο θέλετε, να 'χετε την ευχή μας 
και για την ευτυχία σας είναι η προσευχή μας. 
Για πάρτε το απόφαση, Νατάσα μη διστάζεις, 

άμα είναι ο Κώστας δίπλα σου, δεν πρέπει να τρομάζεις. 
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Κώστας Σικαλιάς 
Η Αναστασία σιώπησε, μάλλον κάνει δουλίτσες... 

Έτσι είν η χρυσοχέρα μου, διαφέρει απ τις τσουλίτσες... 
Αλλά και γω με το καλό όταν θα παντρευτούμε, 

δε θα το ντρέπομαι να της το πω τις δουλειές να μοιραστούμε... 
 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 
Η Αναστασία δεν φάνηκε, σκέφτεται τι να κάνει; 
Να πει το ΝΑΙ και έπειτα να πλύνει το τηγάνι; 

Γιατί ώσπου να παντρευτεί κι ο Κώστας να βοηθάει 
δεν θα αφήσει αφρόντιστο, το σπίτι της να βρωμάει ! 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Είναι σου λέω νοικοκυρά, είναι και χρυσοχέρα ... 
Να δεις πώς την χειρίζεται στο σπίτι τη μαχαίρα... ! 

Κόβει τα φρούτα, το ψωμί, κόβει δυστυχώς και κρέας... 
Αυτά τα λίγα σου λέγω εγώ για της Νατάσσα της ωραίας 

τα φανερά χαρίσματα και τα όμορφα τα κάλλη... 
Άλλη πια νύξη δεν σου γροικώ, δεν τα ξαναλέω πάλι... 

 
Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 

Ο Κώστας είναι λεβεντιά και σπάνιο παλικάρι, 
αφού αγαπά τα ζώα σου, μαζί σας θα τα πάρει. 

Χαρά που θα ΄χουν τα γατιά, θ' αρέσει στο κουνέλι, 
θα 'ναι η ζωή σας όνειρο, όλο γέλιο και μέλι. 

Θα γράφετε και ποιήματα, στίχους για να γελάτε, 
αφού τόσο ταιριάζετε, ωραία θα περνάτε. 
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Κώστας Σικαλιάς 
Αχ…! Όνειρα κάνω πολλά εγώ για μας τους δύο πώς θα ζούμε, 

αλλά καθώς φαίνεται, Ζαχαρούλα μου, άλλη ώρα θα τα πούμε... 
Η Αναστασία σιωπηλά κάνει αλλού τη ζωή της. 

Θα περιμένουμε λοιπόν να κάνει την εμφάνισή της... 
Ως τότε θα είμαστε και μεις σιωπηλοί για να έχουμε την δική της γνώμη, 

ώστε αργότερα να μην χρειαστεί να ζητήσουμε συγγνώμη... 
 

Νατάσσα Μαράτου 
Μωρό μου δε σε ξέχασα στο λογισμό μου σ' έχω. 

Μα έπεσε βαρύ το πάπλωμα, μακρά σου δεν αντέχω... 
Σε λήθαργο έπεσα βαρύ. Όρκο εγώ σου κάνω, 
βαρύ το παραστράτημα, δε θα το ξανακάνω ! 
Στενάχωρο απόγευμα πέρασα μακριά σου, 

μου λείψαν τα ποιήματα και τα καμώματά σου ! 
 

Κώστας Σικαλιάς 
Απλά ποιητικά αγάπη μου θα σ' αποχαιρετήσω, 

για να ετοιμαστώ να φύγω από τη δουλειά, δυστυχώς θα σε αφήσω... 
 

Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 
Τα άτιμα ωράρια, φέρνουν μεγάλα ζόρια, 

αγαπημένους κάνουνε, να 'ναι συνέχεια χώρια ! 
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Νατάσσα Μαράτου 
Να με αφήσεις όμορφε να πας στο σπιτικό σου, 

το κουρασμένο σου κορμί άραξε στ αρχοντικό σου... 
 

Κώστας Σικαλιάς 
Δύσκολα αφήνεσαι εσύ, η παρέα σου μεθάει. 

Απλά η ώρα είναι δύσκολη και πρέπει αλλού να πάει 
ο αγαπημένος σου, πρέπει πια να κινήσει, 

και για το σπίτι το αδειανό να πάει και να σε αφήσει... 
 

Νατάσσα Μαράτου 
Ναυάγιο η σκέψη μου, προχώρησε η νύχτα... 

Στο τέλειωμα της μέρας μου μόνο εσένα είχα... 
 

Κώστας Σικαλιάς 
Άλλη μια ώρα έχω εγώ στην συντροφιά σου να μείνω. 
Για αυτή την ώρα και την ψυχή στο διάολο την δίνω... 

 
Νατάσσα Μαράτου 

Κράτα ψυχή, κράτα καρδιά γιατί μου τα χεις τάξει. 
Και γω υπόσχομαι ζωή σαν απαλό μετάξι ! 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Κρατώ την ψυχή λοιπόν για σε, στο διάολο δεν τη δίνω, 
και από την υπόσχεση κρατώ γλυκό οίνο πώς θα πίνω… 
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Νατάσσα Μαράτου 
Μα πρόσεχε ψυχούλα μου, με σύνεση τον οίνο... 

Άμα μεθύσεις τώρα εσύ εγώ τι θ' απογίνω ; 
 

Νατάσσα Μαράτου 
Ωχ η μανούλα φάνηκε στα διαδικτυακά τα μέσα, 

αλίμονο σε μένανε την άμοιρη μπαμπέσα ! 
 

Κώστας Σικαλιάς 
Μα από σε εγώ μεθώ, ρύθμιζε λοιπόν τις δόσεις, 

που θα με κερνάς τον οίνο σου, και έτσι θα με σώσεις... 
 

Νατάσσα Μαράτου 
Αρχίνησαν τα όργανα και δεν είναι για γάμο...! 

Πάω να κρυφτώ στο δώμα μου, να μη το παρακάνω! 
 

Κώστας Σικαλιάς 
Στο δώμα σου και αν κρυφτείς η μάνα μου θα σε βρει. 
Αλλά εσύ μην ανησυχείς, για το αίσθημα μας ξεύρει... 

 
Νατάσσα Μαράτου 

Θα σε έχω πάντα αγκαλιά, πάντα θα σε προσέχω, 
και κάθε επιθυμία σου να κάνω ευθύς θα τρέχω ! 
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Κώστας Σικαλιάς 
Δε θέλω δούλα, αλλά κυρά, γι' αυτό μην εσύ προτρέχεις. 
Απ' την αγάπη μου τα καλύτερα τα φρούτα εσύ θα έχεις. 

Θα σου φέρνω λογής λογής καλούδια να θαυμάζεις, 
και μεταξένια ρούχα να φοράς, βόλτα σαν θα με βγάζεις... 

 
Νατάσσα Μαράτου 

Καλέ μου φίλε και άρχοντα θα μας παρεξηγήσουν, 
μα δε με νοιάζει τίποτις, αρκεί να 'μαι μαζί σου ! 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Δύο πιπεριές μου έβαλε η μάνα μου στο στόμα, 
για να καώ, μα θα της πω ότι σε θέλω ακόμα ! 

 
Νατάσσα Μαράτου 

Τρέξε να πεις στη μάνα σου πως είσαι πια φευγάτος, 
γιατί είσαι ο άντρας ο σωστός και ότι δε κάνεις λάθος ! 

Τη νύφη την ξεχώρισες ανάμεσα σε άλλες, 
γιατί η καλοσύνη της πολλές σου φέρνει ζάλες ! 

 
Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 

Τι στίχοι καταπληκτικοί κι ας γράφτηκαν στ' αστεία, 
θα βγει βιβλίο όμορφο, Κώστα κι Αναστασία ! 

 
Νατάσσα Μαράτου 

Είναι επικίνδυνο πολύ των στίχων το παιχνίδι, 
γιατί μια αγάπη αρχινά και δέκα σπίτια κλείνει ! 
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Κώστας Σικαλιάς 
Δεν είν' για παρεξήγηση τέτοια βαθιά φιλία... 

Με αυτά μας τα στιχάκια μας θα γράψουμε βιβλία.... 
Και μη νομίζεις πως εγώ θέλω να σε ξενερώσω, 
απλά για τις προθέσεις μου θα σε ενημερώσω... 

 
Νατάσσα Μαράτου 

Η πρόθεση μας ειν' γνωστή καλά σε μας τους δύο... 
Και όποιος το αμφισβητεί, διαβάζει... το βιβλίο ! 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Ο Ερωτόκριτος μπροστά στις δικές μας μαντινάδες, 
θα είναι ένα ποίημα που απλά θα φέρνει ζαλάδες 

εις τον μεγάλο ποιητή Κορνάρο, τον Βιτσέντζο, 
που εκεί εις τον παράδεισο Θα τόνε λεν πια λέντζο... 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Λέντζο και κουρελή θα προσφωνούν τούτο τον ποιητή τον γίγα, 
γιατί και εμείς τολμώ να πω δε γράφουμε και λίγα... 

 
Νατάσσα Μαράτου 

Η ώρα πέρασε λοιπόν, πρέπει να ξαποστάσεις, 
γιατί φοβάμαι στο μετρό τα τούνελ πως θα χάσεις ! 
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Κώστας Σικαλιάς 
Για το μέτρο μην συζητάς, όλα είναι ρυθμισμένα, 

και για την αυριανή την πρόβα μας όλα κανονισμένα. 
Απλά νωρίς θα κοιμηθώ, αίμα αύριο να δώσω, 

και κάτι μικρολογαριασμούς θα πάω να πληρώσω... 
 

Νατάσσα Μαράτου 
Θα περιμένω να φανείς το βράδυ από τη Σίνα, 
και τα μετάξια θα φορώ, θα γίνω μια σειρήνα ! 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Καβάλα στο αμάξι μου θα έρχομαι Ιωαννίνων, 
θα κλείσω όλα τα στόματα των κακοηθών εκείνων 
που λεν πως δεν θα κάνουμε εμείς το λόγο πράξη. 

ΘΑ ΓΡΑΨΟΥΜΕ ΒΙΒΛΙΟ ΕΜΕΙΣ, ΕΤΣΙ ΌΠΩΣ ΣΟΥ ΧΩ ΤΑΞΕΙ ! 
 

Νατάσσα Μαράτου 
Τους γάτους παίρνω αγκαλιά, στους στίχους βάζω τέλος... 

Με χτύπησε κατακούτελα του έρωτα το βέλος ! 
 

Κώστας Σικαλιάς 
Κλείνω και γω, πλυντήριο να πάω να απλώσω, 

και με τη θύμηση σου, Νατάσσα μου, 
ύστερα να ξαπλώσω... ! 
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Νατάσσα Μαράτου 
Ωωωω τώρα τι μου θύμισες... 
Να 'σαι καλά βρε Κώστα... 

Έβαλα πλυντήριο... το ξέχασα... 
τα ρούχα θα γίνουνε κομπόστα ! 

 
Νατάσσα Μαράτου 

Κυρά εγώ γεννήθηκα και έκπτωση δεν κάνω. 
Όμως για την αγάπη σου φαγάκι θα σου φτιάχνω ! 

Ψηλά θα χτίσω μια φωλιά, έρωτα να στεγάσω, 
και σαν πουλί σε ξόβεργα εσένα θα σε πιάσω ! 
Θα κελαηδάμε ολημερίς, το βράδυ θα σιωπάμε, 

και μέσα στις φτερούγες σου όμορφα θα κοιμάμαι ! 
 

Κώστας Σικαλιάς 
Να μη μου βάλεις ξόβεργα, θα έλθω μοναχός μου. 

Επιάστηκα πριν πολύν καιρόν και τώρα είσαι το φως μου. 
Όσο για τη φωλίτσα μας, θα είναι χρυσαφένια, 

και μέσα θα έχει πούπουλα, να 'σαι άνετα μελένια... 
Ήσυχα θα κοιμάσαι εσύ μες στις πλατιές μου φτερούγες, 

θα σε ζεσταίνω, θα ανακουφίζεσαι, θα σε ταΐζω αντζούγιες... 
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Νατάσσα Μαράτου 
Όλα καλά και όμορφα εκτός απ' τις αντζούγιες... 

Γιατί είναι Κώστα μου αλμυρές και θα σου κάνω τούμπες ! 
Είναι βλέπεις και βάσανο σαν πάρεις μεγαλοκοπέλα... 
Θα πρέπει πάντα να κρατάς και μια μικρή ομπρέλα ! 

Γιατί βγαίνουν προβλήματα ένεκα ηλικίας 
και πρέπει εσύ να είσαι έτοιμος για κάθε προστασία ! 

Αντζούγιες άμα φάω εγώ πολύ νερό θα θέλω 
και θα πηγαίνω για πιπί ως που να μπει ένα τέλος ! 

Η πίεση θα σηκωθεί θ' ανέβει στα ντουλάπια... 
Θα τρέχεις πανικόβλητος για να μου δώσεις χάπια ! 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Μη σκιάζεσαι το αλάτι πολύ, και πίεση ας φέρνει, 
γιατί έτσι ο οργανισμός το δρόμο του τον παίρνει. 

Θα τις ξεπλένω αφού όμως το θες, θα φεύγει το αλάτι, 
και έτσι δεν θα είναι γουρλωτό από την πίεση το μάτι... 

 
Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 

Τον Κώστα μην προειδοποιείς και τον προβληματίζεις, 
γιατί τα προσκλητήρια μετά εσύ θα σκίζεις. 

Αφού σε θέλει ο άνθρωπος, θα σ' έχει όπα - όπα, 
μην του μιλάς για πίεση και ηλικία, ΣΩΠΑ! 

Όλα καλά ασ' τον να τα δει, μη βρίσκεις πια προφάσεις, 
γιατί με τα προβλήματα τον άντρα θα τον χάσεις. 
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Νατάσσα Μαράτου 
Είσαι καμάρι, είσαι σωστός, ο άντρας ο κιμπάρης, 
μαζί σου θα ‘μαι ασφαλής, είσαι μαργαριτάρι ! 

 
Νατάσσα Μαράτου 

Μα πρέπει Ζαχαρούλα μου τα πάντα ο γαμπρός να ξέρει, 
να μην κιοτέψει ξαφνικά και η νύφη υποφέρει ! 

 
Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 

Μα τι λεπτά αισθήματα, έχει αυτή η κοπέλα, 
γι’ αυτό θα 'ναι ο γάμος της του έρωτα μια τρέλα ! 
Νομίζω, Κώστα, σου 'φεξε, βρήκες μαργαριτάρι, 

είν' απορίας άξιο πως δεν στην έχουν πάρει ! 
Βιάσου και το Μυστήριο, γοργά κοίτα να γίνει, 
είναι η νύφη θησαυρός, στο ράφι δεν θα μείνει ! 

 
( Έχει περάσει αρκετή ώρα και ο Κώστας αναφέρει πως θα πάει για ύπνο ) 

 
Νατάσσα Μαράτου 

Καλή ξεκούραση αητέ και βασιλιά στο στίχο... 
Εγώ θα παραδέρνομαι μονάχη μου στον τοίχο ! 
Γιατί αν δε λαλείς εσύ και τη σιωπή κρατήσεις, 

άδεια θα είναι η μέρα μου και ολόκληρη η ζήση ! 
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Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 
Φόβο δεν έχεις, δυνατά και με πίστη προχώρα. 

Ν' αρχίσουνε οι φίλοι σας με του γάμου τα δώρα, 
να ψάχνουνε στα μαγαζιά κάτι καλό να βρούνε, 
για την κοινή σας τη ζωή σαν 'ρθουν να ευχηθούνε ! 

 
Κώστας Σικαλιάς 

Ξεκούραση εγώ νοώ και τούτα τα στιχάκια, 
άσχετα αν με πλάκωσαν κιόλας παπλωματάκια... 

Θα σας αφήσω λίγο εγώ ο ύπνος να με πάρει, 
και το απόγευμα ξανά με στίχους θα φλερτάρει 

Ο Κώστας τη Νατάσσα του, μαζί και η Ζαχαρούλα, 
μαζί και με την επίσημη της μάνας μου αδειούλα... 

 
Νατάσσα Μαράτου 

Τώρα που 'χω το λεύθερο, την άδεια απ' τη μανούλα, 
χωρίς το φόβο σ' αγαπώ, το ξέρει κ η Φανούλα ! 

 
Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη 

Αφού και η κυρία Φανή, συμφώνησε εν τέλει, 
Νατάσα πάρε το παιδί, τίποτα μη σε μέλει ! 

Ταιριάζετε τόσο κι οι δυο, θα 'ναι η ζωή σας μέλι, 
με τα γατιά σου συντροφιά, παρέα και το κουνέλι ! 
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΕΣ 
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ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΚΑΛΙΑΣ 
 

 

 
 

 

Ο Κώστας Σικαλιάς γεννήθηκε στις 5 Αυγούστου του 1977 στην 

Αθήνα, όπου και ζει μέχρι και σήμερα. Σπούδασε στα ΤΕΙ Αθήνας 

ως Μηχανικός Έργων Υποδομής και τώρα εργάζεται ως τεχνικός 

στο μετρό της Αθήνας, στην συντήρηση του δικτύου. Με την 

ποίηση άρχισε να ασχολείται από το 2003. Η θεματολογία του 

ποικίλει αλλά γράφει πάντοτε με ομοιοκαταληξία. Άλλες του 

ασχολίες είναι η συμμετοχή σε ερασιτεχνικές θεατρικές ομάδες 

σαν ηθοποιός, να γράφει μουσική, κυρίως ηλεκτρονική, και να 

παίζει που και που μουσική με έγχορδα όργανα. 
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΡΑΤΟΥ 
 

 

 
                                           

 Η Αναστασία, ή αλλιώς Νατάσσα όπως την προσφωνούν οι φίλοι 

της, Μαράτου γεννήθηκε το 1967 στην Αθήνα, όπου και διαμένει 

μέχρι σήμερα. Εργάζεται στον Δήμο Ιλίου. Η καταγωγή της είναι 

από την Κεφαλονιά. Έχει ασχοληθεί επί 18 χρόνια  με το χορό, 

αλλά από το 2014 και μέχρι σήμερα την έχει κερδίσει το 

ερασιτεχνικό θέατρο. Στιχάκια και μαντινάδες άρχισε να γράφει 

από μικρή, κυρίως για την δική της ψυχαγωγία, των φίλων και 

οικείων της. Η συμμετοχή της στο παρόν βιβλίο ποίησης άρχισε 

σαν αστείο, που της έδωσε την ευκαιρία να ξεδιπλώσει το 

ταλέντο της στην έμμετρη ποίηση.  
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ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΓΑΪΤΑΝΑΚΗ 

 

 

 

Η Ζαχαρούλα Γαϊτανάκη γεννήθηκε στην Αθήνα στις 30 

Νοεμβρίου 1966. Φοίτησε στη Νοσηλευτική Σχολή του ΤΕΙ 

Αθήνας και σε Σχολή Ιδιαιτέρων Γραμματέων. Γράφει από τα 

Γυμνασιακά της χρόνια και έχει εκδώσει αρκετά βιβλία. Ζει σε ένα 

μικρό χωριό της Αρκαδίας. Το πλήρες βιογραφικό της είναι 

αναρτημένο στο προσωπικό της ιστολόγιο:  

www.zaharoulagaitanaki.wordpress.com 
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ΕΛΕΝΗ ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗ 

 

 

 

Η Ελένη Δανδουλάκη είναι στενή φίλη της Νατάσσας Μαράτου 

και καλή φίλη του Κώστα Σικαλιά. Κατάγεται από την Κρήτη και 

ζει στο Ίλιον με την οικογένειά της. Οι τρεις τους μοιράζονται 

όμορφες στιγμές και συγκινήσεις στην ερασιτεχνική Θεατρική 

ομάδα "Ονειροβάτες" στο Δήμο Ιλίου της Αθήνας εδώ και 

τουλάχιστον 4 χρόνια. Στην παρούσα έκδοση συμμετέχει με 

μερικά τετράστιχά της, αυθεντικές μαντινάδες, τα οποία και 

αποδεικνύουν περίτρανα την κρητική καταγωγή της. 
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Η Ελένη Δανδουλάκη, ο Κώστας Σικαλιάς και η Αναστασία Μαράτου, 
μετά τη λήξη της παράστασης "Ο μπαμπάς ο πόλεμος" 

του ερασιτεχνικού θιάσου "Ονειροβάτες" που συμμετέχουν. 
 

 

Ο Κώστας Σικαλιάς και η Νατάσσα Μαράτου σε σκηνή από την 
παράσταση "Ο μπαμπάς ο πόλεμος" του Ιάκωβου Καμπανέλλη, 

από τον θίασο "Ονειροβάτες" ( 3/11/2018 ) 
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