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VOTE SGOUROS 
(Ballot-Time) 

 

«Αν δεν ψθφίςετε, Γραικοί, 
ςτθν Αττικι τον Σγοφρο, 
βλζπω το μζλλον ςασ κολό 
and I would say …ςκοφρο!» 
 
«Δεν κζλω χειροκρότθμα 
για ...όςα ζχω κάνει˙ 
what the fuck do you want 
κι ο Σγοφροσ δεν ςασ κάνει;» 
 
«Εάν δεν τον ψθφίςετε 
κα πάμε ς’ εκλογζσ! 
Listen to me, αχάριςτοι, 
the man who …λζει YES!» 
 
«Kαι τί κα πουν οι αγορζσ; 
«Look dear at Γιωργάκθ, 
μόλισ τα βρικε difficult 
επνίγθ ςε ...χαντάκι;» 
 
«What to tell to Dominique, 
what και τθσ Αγγζλασ; 
For sure, μετά κα μ’ ζχουνε  
για ...βάςταγμα ομπρζλασ!» 
 
«Όταν εκάναμε το deal, 
the things were too clear: 
“Εμείσ ςου δίνουμε το Fund 
και ςυ τθ ...χϊρα, dear!”» 
 
«...”Κρατιςτε ςεισ το status ςασ, 
που είςτε εξουςία, 
protect the bankers, as well, 
and start the …ςυνουςία!”...» 
 
«...Εμείσ, ό,τι δανείςαμε 
το κζλουμε επί ...τρία, 
fuck whatever you want 
χωρίσ ...εκεχειρία...» 
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«So, mammy, things are like that, 
ςτριμόκωλα, που λζνε, 
πονάω, mother, when ...fuck, 
μα κείνοι γιατί ...κλαίνε;» 
 
«George, ask the vice president, 
to fuck you,  for …a try, 
and come to tell ςτθ μάνα ςου 
if boy μου you …cry!» 
 
«Oh, mother, he has really 
forgotten το πουλί του, 
το ζχαςε απ’ τθν κοιλιά 
που κουβαλά μαηί του!» 
 
«What he ate with us 
and with the ...poor, together, 
να τα χωνζψει προςπακεί 
ϊςπου να γίνει ...feather!» 
 
«Don’t masturbate, tell him, son, 
κα χρειαςτοφν ...αιϊνεσ! 
Πεσ του να βγει ςτθν αγορά 
ν’ αρχίςει τουσ αγϊνεσ!» 
 
«Oh, my mom, ςτθν αγορά 
who dares να περπατιςει, 
κα φάει ...λεμονόκουπες 
προτοφ one μετριςει!» 
 
«I’m thinking generous to be, 
να ρίξω κάνα ...κζρμα, 
μιπωσ τςιμπιςουν οι πτωχοί 
και βάλω ζνα τζρμα!» 
 
«Don’t tell me, son, stupidities 
και step μθν κάνεισ πίςω! 
Change the cabinet a little 
και κράτθςε το ίςο...» 
 
«And have a glance, καμμιά φορά, 
ςτου father ςου το ...book! 
Beside sex, he ζλαμψε 
ςτο …politics and cook!» 
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«Concerning sex, ναι κα το πϊ, 
ιταν ...savouro-fucker 
and if his cock είχε μυαλό 
μάλλον κα ιταν ...hacker!» 
 
«Όμωσ, little George, από μυαλό 
δεν ζμοιαςεσ ς’ εκείνο, 
although from your childhood 
ςε ζταξα ςτθν ...Τινο!» 
 
Στο bike σου ςαν ςε κωρϊ 
χωρίσ ...βοθκθτικζσ, 
you kill me, dummy boy μου, 
και κάνω προςευχζσ!» 
 
«Never to fix the chain, 
βρε, booby, κακ’ οδό, 
τθ χϊρα μθν αφιςεισ 
χωρίσ πρωκυπουργό!» 
 
«Who pushed you, son, to interview, 
damn you, χαντακωμζνο; 
Μθν είχεσ τον Πεταλωτι 
για adviser, βλαμμζνο;» 
 
«Tell me, where you’ve found him, 
που είναι ςαν ...μπιλότα; 
Dear, he looks more idiot 
και από ...πανακότα!» 
 
«Did you decide μόνοσ ςου 
και γίναμε ...ρεηίλι 
ι by intention ς’ ζβαλαν 
κάποιοι ”καλοί μασ φίλοι”;» 
 
«Every decision, mother μου, 
τθν παίρνω από μόνοσ!» 
«Για ρϊτα και τθ mother ςου, 
μθν γίνω ...παιδοκτόνοσ!» 
 
«Για ςζνα, damn, υπζφερα 
to put you on the top 
και Δου-Νου-Του ςου ζφερα, 
μυαλό δεν ζχεισ …drop;»  
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«Ακόμα και το γζρο ςου 
τον είχα φορτωμζνο, 
ανζχτθκα so many whores 
απ’ τον ξεμωραμζνο!» 
 
«I tolerated a lot, 
even that stewardess, 
ποιά mother για το ςπλάχνο τθσ 
made so much, confess!» 
 
«Any secretary he had 
τθν είχε κι ωσ ...μαιτρζςα, 
κι όλο το ...ΠΑΚ εγνϊριηε 
αυτά τα νιτερζςα!» 
 
«Later on and since the girl 
γινόταν …patsavura 
τθν ζςτελνε ςτθν Commision 
ν’ αλλάξει τθν ...κουλτοφρα!» 
 
«Η Κεντρικι Επιτροπι!  
Oh, God! What …τςατςάδεσ! 
I’ve  never met so meanfull 
in politics …ραγιάδεσ!» 
 
«Οι Άκθδεσ, οι Κϊςτθδεσ, 
οι Κίμωνεσ κι οι Μζνιοι 
supported his activities, 
ςαφϊσ ...ευτυχιςμζνοι!» 
 
«Το ξζρω, με κορόϊδευαν 
behind my back 
και ιταν πάντα πρόκυμοι 
even his cock to suck!» 
 
«When he met, later on, 
that blond n’ fatty ciulla 
ο Andrew ρεντίκολο 
κατζλθξε με βοφλα!» 
 
«Then I was the family’s 
θ βαςικι κολϊνα, 
μάνα με τζςςερα παιδιά 
μόνθ ςαν ...ανεμϊνα!» 
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«And I had only a dream 
to see you on the peak, 
Προχκζσ μόλισ εχρόνιαςεσ 
κι already είςαι ...freak! 
 
«Αν προκθρφξεισ εκλογζσ, 
κα ςε ...πθδιξω bastard 
and I’ll stuff into your ass 
a cucumber with mustard!» 
 
«Βρε είδαμε και πάκαμε 
να φτάςεισ until here˙ 
και καναλάρχεσ γλείψαμε 
να ςε παινεφουν, dear!» 
 
«Και τϊρα που βολζψαμε 
your brothers and your friends, 
κα χφςεισ τθν καρδάρα μασ 
onto the ...κϊλο-spreads;» 
 
«Convenient the power 
for many useless people˙ 
ταϊηει τα βλαςτάρια μασ 
τ’ ακοφσ βρε stupid cripple;» 
 
«Oh, thanks to god of politics 
το κράτοσ ςτθν Ελλάδα, 
είναι for our families 
the fatest …αγελάδα!» 
 
«It’s clear that γεννικθκεσ 
having an empty scalp 
κι ό,τι μετά ςου βάλαμε 
ιτανε ςκζτθ ...pulp!» 
 
«Τι Σγοφρο, τι Καικίλια 
τι Δθμαρά ι Σοφτςο 
όποιον κι αν βάλεισ dominee 
κα πάρεισ ζνα ...λοφτςο!» 
 
«As have you treated pensionists 
and the working class, 
κα βγάλεισ απ’ τισ κάλπεσ ςου 
μόνο archidia-plus!» 
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«Oh, mammy, ςυ με ζςπρωξεσ 
να γίνω ….like father, 
I am talented …πίτςεσ HUT 
να κουβαλάω ...rather!» 
 
«Τι να ςε κάνω άχρθςτο 
ςτο ςπίτι όλθ μζρα; 
Υou entered into politics 
για να τα βγάηεισ πζρα! 
 
«Περίπτερο να ς’ άνοιγα; 
Υοu hardly speak τθ γλϊςςα, 
in counting you stop to …ten, 
πϊσ κα μετράσ τα γρόςα; 
 
«Delivery ςαν δοφλευεσ 
εμπζρδευεσ τουσ δρόμουσ˙ 
ςτθσ Ψαροκϊςταινασ γι’ αυτό 
ςε φόρτωςα τουσ ϊμουσ!» 
 
«The shoulders of greek people 
are really the throne 
να κάκεται και να μαςά 
ο κάκε …foolish clown!» 
 
«Mammy, δεν κάκονται καλά 
αυτοί οι ...από κάτω, 
δεν ζχουν βιμα ςτακερό 
και οφτε ...αεράτο!» 
 
«Am I, mom, a socialist 
ι μιπωσ κάνω λάκοσ;» 
«You are mispelling …το “λθςτισ”, 
παιδί μου, κατά βάκοσ!» 
 
«Μα κι οι πτωχοί, oh mammy μου, 
τί κζλουνε ...at LAST;;; 
Of course, the FOOD τουσ τό’κοψα, 
μα άφθςα το ...FAST!» 
 
«Mother, the POOR are …μπάςταρδοι, 
το ζλεγε κι ο …father!» 
«Boy, he meant …”STANDARD & POOR’S”! 
Υour thoughts a little bit …gather!» 
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I’m also, mother, furious 
with these unbearable people, 
με κράηουνε χαηοφλιακα, 
γιατί με βλζπουν ...simple!» 
 
«Μαφρο, μου είπανε, προχκζσ, 
κα φάω ...μονοκοφκι! 
Is the word a synonym 
of the word …tsibouki?» 
 
«Boy, don’t mention the word, 
reminds me of … Clinton, 
but if somebody ask for that, 
ψυχι ζχουμε ... στείλ’τον!» 
 
«Sometimes I feel 
like a motherless child… 
Μάνα γιατί με γζννθςεσ 
και μ’ ζκανεσ so mild!» 
 
«B a l l o t - T i m e   
and the cheating is easy, 
spreads are jumping  
and the rates are high, 
so hush little baby 
and don’t you cry!» 
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