
ΚΕΙΜΕΝΑ ΒΑΠΤΙΣΗΣ

1. Με φωνάζουνε μπεμπέκα
οι γονείς μου κι άλλοι δέκα,

μα εγώ τους λέω φτάνει
γιατί το 'χουν παρακάνει.

Η νονά μου
θα σας πει το όνομά μου

που 'ναι όνομα γλυκό
όμορφο και λατρευτό.

 Φίλοι μου και συγγενείς μου2.
όλους σας προσκαλώ

να έρθετε για να με δείτε
βουτηγμένη στο νερό.

 Θα μου δώσει η νονά μου3.
ένα όνομα γλυκό

μου το χάρισε η γιαγιά μου
που πολύ την αγαπώ.

 Είμαι μια μικρούλα4.
όμορφη και νοστιμούλα

μπέμπα όλοι με φωνάζουν
και πολύ με νευριάζουν.

 Μου είπανε θα με βαπτίσουν5.
σαν νυφούλα θα με ντύσουν
και οι νονοί που μ' αγαπάνε

τ' όνομά μου το κρατάνε
και προσμένω μ' αγωνία

να το πουν στην εκκλησία.

 Σώμα έχω καλλίγραμμο6.
και πρόσωπο φεγγάρι

γι΄ αυτό θα πάω στην εκκλησιά
γεμάτη με καμάρι.

 Σαν μια γοργόνα στο νερό7.
εγώ βουτιά θα κάνω

χωρίς σουτιέν χωρίς μαγιό
όλους θα σας τρελάνω.

 Μ' ένα φιλάκι τρυφερό8.
όλους εσάς σας προσκαλώ
να ΄ρθείτε στη χαρά μου
απ' την καλή μου τη νονά

να ακούσετε το όνομά μου.

 Αν σας αρέσει το στριπτίζ9.
ιδού η ευκαιρία



θα δείτε όλη τη σκηνή
χωρίς λογοκρισία.

 Μη με βλέπετε μικρούλα10.
είμαι όμως εξυπνούλα
ξέρω τι όνομα θα πάρω

και πολύ το αγαπάω.

Δεν το λέω σε κανένα
το κρατάω μυστικό

σας καλώ στη βάπτισή μου
και εκεί θα σας το πω.

 Νεράιδες όμορφες μικρές υφαίνουν το όνομά μου11.
και μου χαρίζουνε ευχές για κάθε πέταγμά μου.
Να 'χω χαρές και αρετές κάτι να μην μου λείψει

να ΄ναι οι στιγμές μου διαλεχτές, το πιο
γλυκό χαμόγελο πόνος να μην το αγγίξει.

Μαζί με τούτες τις ευχές ,θέλω και τις δικές σας
αγνές και αληθινές μέσα από τις καρδιές σας.

  Στης θάλασσας το κύμα,12.
επάνω στον αφρό,

ήτανε κρυμμένο
ένα όνομα γλυκό...

Το πήρε ένας γλάρος,
το 'φερε στη στεριά, 

το έκρυψε στην άμμο, 
στην ακροθαλασσιά.

 Ο θησαυρός μου είναι
και ψάχνω να τον βρω,

άραγε ποιο να είναι 
το όνομα αυτό?

 Μέρα χαράς, μέρα γιορτής13.
ήταν η γέννησή μου

κι άλλη χαρά μα και γιορτή
θά ΄ναι η βάφτισή μου.

Φίλους γνωστούς και συγγενείς
όλους σας περιμένω.

 Μια όμορφη πεταλουδίτσα πέταξε κοντά μας14.
και γέμισε με χρώματα και γλύκα την καρδιά μας.

Είναι τόσο όμορφη τόσο χαριτωμένη
και όταν γελάει και χαίρεται η πλάση γαληνεύει.

Έτσι αποφασίσαμε Ελισάβετ να την πούμε
και στης κολυμπήθρας τα νερά μέσα να την δούμε.

 Ένα θερμό φιλάκι15.
και χίλια ευχαριστώ



που θα με τιμήσετε
στο πρώτο κοσμικό

γεγονός της ζωής μου.

 .Ήρθε η ώρα μου κι εγώ16.
όνομα ν΄ αποκτήσω

μη μου ζητάτε να το πω
δεν θα το μαρτυρήσω.

 Σήμερα που βαφτίζεσαι 17.
φοράς τα γιορτινά σου,

τον ήλιο έχεις στην καρδιά
χρυσάφι στα μαλλιά σου.

Είναι που πρωτακούγεται 
μάτια μου τ' όνομά σου,

στης εκκλησιάς τη σιγαλιά
απ' τη γλυκιά νονά σου.

Άγγελοι να χαράζουνε
το δρόμο της ζωής σου, 

να ΄ναι γλυκιά η στράτα σου 
ροδόσταμο η ψυχή σου.

  Σας καλούμε να παραβρεθείτε18.
στη βάπτιση της κόρης μας

Το…………………
Και ώρα …………………

Στον Ιερό Ναό …………………
Η παρουσία σας θα είναι χαρά και τιμή για μας

. Έχουμε τη χαρά να σας προσκαλέσουμε19
στη βάπτιση της κόρης μας

την………………
και ώρα ………………

στον Ιερό Ναό ………………

 Η μαμά μου, μου 'πε χθες20.
πως μεγάλωσα λιγάκι

και πως έφτασε ο καιρός
να μην είμαι πια μωράκι.

Κι ο μπαμπάς μου 'πε χθες
να διαλέξω ονοματάκι,

και αποφάσισα πως θέλω
να με λέτε.....................

Κι αφού βρήκα και νονά
απ' το χέρι να με πάρει,



τα καλά μου θα φορέσω
για την ώρα την μεγάλη.

Σας καλώ λοιπόν να 'ρθείτε
την χαρά να μοιραστείτε,
κι άμα κλάψω και λιγάκι
είναι που 'μαι μωράκι.

 Ετούτη η Πρωτομαγιά, δε θα ΄ναι σαν τις άλλες21.
σας περιμένει βάφτιση, χαρές πολύ μεγάλες.

 Δεν μου φτάνουν οι μπελάδες που τραβάω σαν νινί,22.
ήρθε η ώρα η νονά μου τ' όνομά μου να μου πει.

 Λάδια, μύρα στο κεφάλι , σαν να μη φτάνουν όλα αυτά,
θα μου κόψουν με το ζόρι και μια τούφα απ' τα μαλλιά.

Ραντεβού την __________και ώρα___________
στον Ιερό Ναό___________

 Είμαι μια μικρή, γλυκούλα 23.
κι έχω και μια αδελφούλα

Μαρία την έχουνε βαφτίσει
κι όλους προσπαθεί να πείσει,

πως κι εγώ με τη σειρά μου 
πρέπει να 'χω το όνομά μου,

όλα τα 'χει κανονίσει 
εκκλησία έχει κλείσει

κι όλους εσάς σας προσκαλεί
να ΄ρθετε όλοι μαζί!
Τον Οκτώβρη στις 9

και ώρα 7 στην εκκλησία ..........

 Είμαι μικρή και όμορφη 24.
κοκκινομαγουλίτσα, 

γι' αυτό και η μανούλα μου 
με λέει πεταλουδίτσα.

Αυτό όμως δεν αρκεί 
θέλω να έχω το όνομά μου. 

Ευθύς απευθύνθηκα 
με χάρη στη νονά μου.

"Νονά καλή μου σου ζητώ 
όνομα να μου δώσεις 

στην εκκλησιά του Αϊ........ 
να 'ρθείς να με λαδώσεις! " 



Βαπτίζομαι την Κυριακή....
και ώρα ....... 

 Έχω ένα αυτοκινητάκι που όλο όλο τρέχει25.
και που θα σταματήσει; Θα σταματήσει στον

Ιερό Ναό ___________
.

 Σας προσκαλούμε στη βάπτιση του γιου μας που θα γίνει26.
την ______και ώρα_____στον Ιερό Ναό _______

 Θα χαρούμε πολύ να σας έχουμε κοντά μας27.
στη βάπτιση του γιού μας που θα γίνει

την_________και ώρα ______στον Ιερό Ναό ______________

28. Είμαι τόσο δα μικρούλης
αλλά είμαι ζωηρούλης

κι΄ αν στην κολυμπήθρα κλάψω
υπομονή... θα ησυχάσω.

 Είμαι αντράκι ζόρικο29.
θα πάρω μηχανάκι

κι αν θα αποκτήσω όνομα
θα βρω και γκομενάκι.

 Βάφτιση μου ετοιμάζουνε30.
Νικολάκη θα με πούνε

και όλοι οι θρύλοι του ντουνιά 
στην εκκλησιά θα ρθούνε !!

Και ΄σεις που είσαστε αλλού 
σ' άλλη ιδεολογία 

εμείς σας περιμένουμε 
χωρίς δικαιολογία!!!! 

 Γκοοοοοο ........λ31.
Ένας καταπληκτικός συνδυασμός,

Αγαπητοί ακροατές.
Σε μεγάλη μέρα ο Παππούς, πήρε την μπάλα,

με βαθιά μπαλιά ακριβείας βρήκε το Μπαμπά,
ο Μπαμπάς με φανταστική προσποίηση

απέφυγε δύο αντιπάλους και έβγαλε
καταπληκτική πάσα στη Μαμά,

σέντρα ακριβείας της Μαμάς στο Νονό,
ο οποίος πιάνει ένα φοβερό σουτ και.....

Ελάτε να πανηγυρίσουμε μαζί το γκολ της χρονιάς!!!

 Σ'ονειρευτήκαμε, σε περιμέναμε, σ'υποδεχτήκαμε,32.
σ'αγαπήσαμε .... Και να που

τώρα διαλέγουμε για σένα όνομα.
Την_________και ώρα_________

στον Ιερό Ναό _____________



 Σας καλούμε να παρευρεθείτε στη βάπτιση του παιδιού μας42.
το________και ώρα_____στον Ιερό Ναό_________

Η παρουσία σας θα είναι χαρά και τιμή για μας

 Το ταξίδι ξεκινά με μια βάρκα στ΄ ανοιχτά,33.
το ταξίδι πριν αρχίσει πρέπει πρώτα η νονά

όνομα να μου χαρίσει.

 Στα βαφτίσια μου να ρθείτε34.
θα χαρώ πολύ 

δεν θα κλάψω θα το δείτε
θα 'μαι φρόνιμο παιδί.

 Στον παππού μου τον καλό35.
το κρατάω μυστικό

πως θα πάρω το όνομά του
και όλα τα χαρίσματά του.

 Η μαμά θα με κρατάει36.
σαν λουλούδι ακριβό,

να με δώσει στο νονό μου
να με κάνει χριστιανό.

 Με φωνάζουν φυστικάκι , φρατζολάκι & μπεμπάκι.  37.
Τελειώσανε όμως τα αστεία γιατί έγινα
αντράκι και στην κολυμπήθρα μπαίνω

για να πάρω ονοματάκι.
Θέλω όλοι σας να 'ρθείτε και τη βάπτιση να δείτε .

Ραντεβού την __________ και ώρα ___
στον Ιερό Ναό____________

 Ένα χαμόγελο γλυκό χαρίζω σε σας που αγαπώ.38.
 Μα και εσείς αν μ' αγαπάτε , όλοι στην εκκλησιά ελάτε,

βρεγμένο σαν παπάκι να δείτε ένα παιδάκι . Βαπτίζομαι την ......

 Είμαστε δύο αδερφάκια 39.
δύο τόσο δα αστεράκια,

της μαμάς και του μπαμπά μας,
τα μικρά τους ζουζουνάκια.

Όλοι σας μην απορείτε, 
βάφτιση κοινή θα δείτε, 

γιατί είμαστε δεμένα 
και πολύ αγαπημένα!! 

Το μυστήριο θα πραγματοποιηθεί ........ 
Με αγάπη τα νινάκια..........



 Είμαστε δύο διδυμάκια 40.
δύο μικρούλια κοριτσάκια

όμορφες σαν οπτασίες 
δύο μικρές σωστές κυρίες.

Η βάφτισή μας θέλουμε 
τον Αύγουστο να γίνει 

όλος ο κόσμος να μαζευτεί
γλέντι τρελό να γίνει.

Πρόσκληση σας κάνουμε 
στην εκκλησιά να ΄ρθείτε 

μην το πολύ-σκεφτόσαστε 
γιατί θ΄ ανταμειφθείτε!!!!


