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Καραμελοχώρα

Σέ μιά καραμελοχώρα

καλή ώρα σάν καί τώρα

καραμέλες είναι δλα

τό φαϊ κι ή κατσαρόλα

Καραμέλα κάθε σπίτι

καραμέλα κάθε μύτη

καραμέλα ό ύπουργός

καραμέλα ό στρατηγός

Καραμέλες καί τά βόλια

καραμέλες στά περβόλια

μόνο ό βασιλιάς σέ μας

είναι ενας λουκουμάς



(ο Λολολέφαντας

Ό κροκόδειλος κι ό έλεφανταο

παντρευτήκανε μιά μέρα

ό κροκόδειλος κι ό έλέφανταο

σ' άφρικάνικη ζούγκλα πέρα

Κι ό κροκόδειλος κιό έλεφανταο

κάνανε δίδυμα μιά μέρα

τόν κροκόφαντα τόν έλέδειλο

σ' άφρικάνικη ζούγκλα πέρα

Κι ό κροκόφανταο κι ό έλέδειλος

μεγαλώσανε μ ιά μέρα

κι ό κροκόφανταο κι ό έλέδειλος

παντρευτήκανε έκεϊ πέρα

Κι ό κροκόφανταο κι ό έλέδειλος

έγεννήσανε μ ιά μέρα

τόν κροκοδειλολολοελέφαντα

σ' άφρικάνικη ζούγκλα πέρα



οι έργασίες

Ξέρω έναν εργάτη

έναν οίκοδόμο

έναν ταχυδρόμο

κι ένα γεωργό

όλοι τους δουλεύουν

όλοιτουςίδρώνουν

όλοι τους πληρώνουν

γιά νά τρώω έγώ

όλοι τους δέν έχουν

γιά νά έχουν άλλοι

πρώτα οί μεγάλοι κι ϋστερα έγώ



Ξέρω μία πλύστρα

μία καθαρίστρια

ξέρω μιά μοδίστρα

κ ι έναν όδηγό

όλοι τους δουλεύουν

όλοι τους Ιδρώνουν

όλοι τους πληρώνουν

γιά νά τρώω έγώ

όλοι τους δέν έχουν

γιά νά έχουν αλλοι

πρώτα οί μεγάλοι κι ϋστερα έγώ

Κι όλοι δουλεύουν

όλοι όσοι Ιδρώνουν

κι όλοι όσοι πληρώνουν γιά νά τρώμε έμείς

όλοι τους δέν έχουν γιά νά έχουν αλλοι

πρώτα οί μεγάλοι κι όπό μας κανείς
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Τό μπαστάρδικο σκυλί

'Ένα μπαστάρδικο σκυλί

κι ένα άλλο ράτσας πιό καλής

στό δρόμο τρακαρίστηκαν

γαυγίσαν καί μυρίστηκαν

Τό 'να ήταν ράτσας πρώτης

τ' άλλο ήταν κοπρίτης εεροο

μά καί στό 'να καί στό άλλο

ή καρδιά στό ίδιο μέρος

παν' στήν κυρά οί γείτονες

της τά 'παν δλα τό καί τό

καί πρίν νά τό καλοσκεφτοϋν

είχαν στό σπίτι τοκετό

Τό 'να ήταν ράτσας πρώτης

τ' άλλο ήταν κοπρίτης βέρος

Στά νιογέννητα σκυλάκια

ή καρδιά στό 'ίδιο μέρος



,'Έχω δύο μάτια

'Έχω δύο μάτια

έχω μία μύτη

έχω ένα στόμα

κι ένα λαιμό

είναι δικά μου καί μου τά παίρνουν

αύτοί πού κάνουν τον πόλεμο

έχω δυό μάτια

εχω μία μύτη

έχω ένα στόμα

καί μία καρδιά

καί αγαπώ τούς λαούς του κόσμου

κίτρινα μαύρα καί άσπρα παιδιά

πού 'χουν δύο μάτια

πού 'χουν μία μύτη

πού 'χουν τό στόμα

κι ένα λαιμό

είναι δικά μας καί μας τά παίρνουν

αυτοί πού κάνουν τόν πόλεμο



Οί έμποροι τών παιχνιδιών

Οί έμποροι των παιχνιδιών

πουλάνε μπιστόλια

πουλάνε κανόνια

πουλάνε όβ ίδες

καί χειροθομθίδεο

πάει ό πατέρας όγοράζει δύο μπιστόλια

όγοράζει δύο κανόνια

όγοράζει δύο όβίδες

καί χειροθομθίδεο

τά δίνει στά παιδιά του

στον Πέτρο στο Γιάννη

όρχίζει τό παιχνίδι

όρχίζει ό πόλεμος

ρώσοι όμερικάνοι

τρέχει τό αίμα κλαίει ή μάνα

πάει τό 'να όγόρι όνάπηρος ό όλ/ος

γελάνε οι εμποροι

κι οί έμποροι των παιχνιδιών

πουλάνε πουλάνε πουλάνε ...



Στήο κουζίνας μου τό τζάκι

ένα έγγλεζάκι

καί τό κινέζικο εκείνο

άπό τό Πεκίνο

καί ή κούκλα μου ή Λιλίκα

πού 'ρθε ζέστη νά 'βρει

έπεσε ή κακόμοιρη καί εχει γίνει μαύρη

στό μικρό μου κρεβατάκι

έχω τό έγγλεζάκι

καί τό κινέζικο εκείνο

άπό τό Πεκίνο

καί ή κούκλα μου ή Λιλίκα

πού 'ρθε ζέστη νά 'βρει

νά του κόσμου οί δνθρωποι

κίτρινοι άσπροι μαύροι



Τά μολυβένια στρατιωτάκια

Τά μολυβένια στρατιωτάκια

πού κάποια μέρα μάς χαρίσαν

τά μολυβένια στρατιωτάκια

όπό τήν μάχη δέ γυρίσαν

Τά μολυβένια στρατιωτάκια

πάν τά παιχνίδια μας τελειώσαν

τά μολυβένια στρατιωτάκια

μές στή φωτιά πέσαν καί λιώσαν

Τά μολυβένια στρατιωτάκια

κάποιοι έμπόροι τά πουλάνε

κι όσο πουλάνε δλο πλουτίζουν

κι δσο πουλάνε δλο γελάνε

Τά μολυβένια στρατιωτάκια

μοιάζουν σέ σένα καί σέ μένα

τά μολυβένια στρατιωτάκια

τιέφτουν στή γη τραυματισμένα

Τά μολυβένια στρατιωτάκια

μόνο ή φωνή, λέει, τούς λείπει

μά κι αν μιλοϋσαν τί νά λέγαν

πού 'χουν στό στόμα τόση λύπη

Τά μολυβένια στρατιωτάκια

κάποιοι μεγάλοι τά διευθύνουν
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τούς δίνουν μολυβένια όηλα

μέ μολυβιά στολή τά ντύνουν

Μ ία δραχμή ένα στρατιωτάκι

έκατομμύρια πεθαίνουν

έκατομμύρια πόνε φεύγουν

κιοί έκατομμυριοϋχοιμένουν

μές σέ παλάτια άπό χρυσάφι

πίσω άπ' τό φοεο κι άπ' τό ψέμα

κι όλο πουλόνε τό μολύβι

κι όλο πλουτίζουν μέ τό αίμα

Τά μολυβένια στρατιωτάκια

νά τα παιχνίδια πως τελειώνουν

τα μολυβένια στρατιωτάκια

μές στή φωτιά πεφτουν καί λιώνουν



Είρήνη

Αύτό τό τραγούδι βγηκε όπό τά παιδιά μιας πρώτης τάξης

aτή συζήτηση: τί είναι ΕΙρήνη.

Τό τραγούδι είρήνη

τό παιχνίδι είρήνη

τό σχολείο είρήνη

τό άλφα βητα είρήνη

καί τοϋ κόσμου οί λαοί νά 'χουν όλοι τους φαϊ

Ό γονιός είρήνη

ό χορός είρήνη

ό παππούς ειρήνη

ό όδελφός ειρήνη

καί τοϋ κόσμου οί λαοί νά 'χουν όλοι τους φαϊ..
Ή βροχή είρήνη

ή λιακάδα ειρήνη

ή δουλειά είρήνη

ή μπουγάδα ειρήνη

καί τοϋ κόσμου οί λαοί νά 'χουν όλοι τους φαϊ

Ή καρδ ιά ειρήνη

ή βραδιά ειρήνη

ή έργατιά ειρήνη

τά παιδιά είρήνη

καί τοϋ κόσμου οί λαοί νά 'χουν όλοι τους φαϊ



'Η κυρία Κόκκινου

Ή κυρία Κόκκινου όπό τήν Κοκκινιά

φοράει κόκκινα πέδιλα μέ κόκκινα σχοινιά

κίνησε κατακκόκινη όπό τήν Κοκκινιά

στό κόκκινο ρολόι της ή ώρα ήταν εννιά

Τήν κυρία Κόκκινου όπό τήν Κοκκινιά

τή διώχναν άπ' τήν Κοκκινιά σε μιά αλλη γειτονιά

κι ή Κόκκινου κοκκίνιζε καί πάει aτόν ύπουργό

καί λέει ό δικηγόρος της πού ήμουνα έγώ

Ή κυρία Κόκκινου είναι άπό μιά ράτσα

κόκκινο τό σπίτι της κόκκινη ή ταράτσα

κόκκινο έχει καθίκι κόκκινη κρησάρα

κόκκινη ή γκαζιέρα της κόκκινη κιθάρα

Κόκκινος ό κήποτ; της κι ή τριανταφυλλιά της

κόκκινοςό σκύλος της οί κότες τά πουλιά της

κόκκινος κι ό παπαγάλος της πού 'χει πιά ψοφησει

κι έλεγε κύριε ύπουργέ πώς θά σάο ψηφίσει

Κόκκινα μολύβια οί βελόνες τά γυαλιά της

κόκκινος κι ό άφαλός στήν κόκκινη κοιλιά της

κόκκινη κι ή πόρτα της κόκκινοι κι οί τοίχοι

δλα τά 'χε κόκκινα μά είχε μαύρη τύχη

Τήν κυρία Κόκκινου όπό τήν Κοκκινιά

τήν διώξανε όπό τήν Κοκκινιά σέ μιά αλλη γειτονιά

κι ή κυρία Κόκκινου πρίν καλά κινήσει

δλη ή αλλη γειτονιά είχε κοκκινίσει



Πώς κaί τί

Πώς καί τί πώς καί τί έξηγηστε μου γιατί

γιατί τήν όδερφούλα μου τήν βρηκαν aτή λεκάνη

γιατί μέ φέραν πελαργοί καίσένα οί πελεκάνοι

γιατί έγώ είμαι όλλιώτικος κι ήάδερφή μου έτσι

γιατί ύπάρχει κόκορας καί κότα στό κοτέτσι

γιατί φιλιόσαστε κρυφά σάν δέν σάς βλέπουν άλλοι

καί λέτε πώς ή θεία μου φίλησε τόν μπακόλη

γιατί δταν σάς ρώτησα γιατί κολλάνε οί σκύλοι

μοϋ είπατε νά τραγουδώ τό ντίλι ντίλι ντίλι

γιατί ή γιαγιά πού γέρασε είναι γιά νά μπαλώνει

καί δέν μπορεί νά γκαστρωθεί άν φάει κι αύτή μπαλόνι

γιατί μου λέτε Ψέματα καί χίλια παραμύθια

καί θέλετε όπό μένανε νά όκοϋτε μόνο όλήθεια

πώς καί τί πώς καί τί έξηγηστε μου γιατί



της κοιλιας τό έργαστήρι

'Ένα όλόκληρο εργαστήρι

στήν κοιλιά έχει κάθε μάνα

κι ή μαμά σου κι ή μαμά μου

καί ή θεία μου ή "Αννα

κι άπό αύτό τό έρναστήρι

βγήκαν οί άνθρωποι ολοι

κίτρινοι άσπροι, μαύροι ολοι

κι ό Χριστός κι οί Άποστόλοι

άγιασμένο έργαστήρι

τό 'ίδιο έδω καί σ' άλλοικ; τόπους

πού αν θά μάθεις πως δουλεύει

θά άγαπήσεις τούς όνθρώπους

Τά κορίτσια ολου τοϋ κόσμου

έχουν τέτοιο εργαστήρι

καί γεννοϋν άράδα άνθρώπους

αν δέν παν στό μοναστήρι
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CHμανταρινιά

Χθές ή θεία μου ή Είρήνη

μοϋ 'δωσε ένα μανταρίνι

σε μία ώρα κούτσα κούτσα

είχα φάει καί τά κουκούτσια

Τά κουκούτσια θεία Είρήνη

στήν κοιλιά όπ' τό μανταρίνι

τά κουκούτσια θεία Ρηνιά

γίναν μιά μανταρινιά
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Γιά μόλα Υιό λέσα

Γιά μόλα γιά λέσα

έηήγα νά παίξω

καί βρήκα ένα ζώο

στό σπίτι μου όπέξω

Τό πήρα τό ζώο

γιά μόλα γιά λέσα

καί μέσα aτό χέρι μου τό 'βαλα μέσα

Γιά μόλα γιά λέσα

τή μάνα του βρίζει

πετάει το πιάτο καί φτϋνει τό ρύζι

πετάει το πιάτq καί φτύνει τό ρύζι

γιά μόλα γιά λέσα στό χέρι μου μέσα

Γιά μόλα γιά λέσα

μέ όλους τά βάζει

είναι δλο όταξίες ποτέ δέν διαβάζει

είναι δλο όταξίες ποτέ δέν διαβάζει

γιά μόλα Υιό λέσα aτό χέρι μου μέσα

Γιά μόλα γιά λέσα

τό σπίτι λερώνει

κι αν κάνει ζημιές

κάποιος αλλος πληρώνει

κι αν κάνει ζημιές

κάποιος αλλος πληρώνει

γιά μόλα Υιό λέσα στό χέρι μου μέσα
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Γιά μόλα γιά λέσα φωνάζει καί κλαίει

είναι δλο όταξίες καί Ψέματα λέει

είναι δλο όταξίες καί Ψέματα λέει

γιά μόλα γιά λέσα στό χέρι μου μέσα

Γιά μόλα γιά λέσα τά ζώα χτυπάει

κι δ,τι άγαπώ μόνο αυτό άναπάει

κι δ,τι αγαπώ μόνο αυτό άγαηάει

γιά μόλα γιά λέσα στό χέρι μου μέσα

Γιά μόλα γιά λέσα

αν πάει στόν μπακάλη

καί δεϊ σοκολάτες τοϋ σπάει τό μπουκάλι'

καί δεί σοκολάτες τοϋ σπάει τό μπουκάλι

γιά μόλα γιά λέσα στό χέρι μου μέσα

Γιά μόλα γιά λέσα

στό χέρι μου αίμα

γιά μόλα γιά λέσα

στό στόμα μου ψέμα

Γιά μόλα γιά λέσα

στό στόμα μου ψέμα

νιά μόλα γιά λέσα

στό σπίτι μου μέσα



,Αγaπατε τούς άνθρώπους

'Αγαπάτε τούς όνθρώπους

τούτο λέγεται αρετή

άναπάτε τούς όνθρώπους

',.. μή ρωτάτε πως καί τι "
κι αύτοί κάνουνε πολέμους

καίσκοτώνονταιοίλαοί

καί τούς δίνουνε τά δπλα καί τούς παίρνουν τό φαϊ
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'Αγαπάτε τά ζώα

τούτο λέγεται αρετή

άναπατε τά ζώα

μή ρωτάτε πως καί τί

κι αύτοί έχουν τά σφανεϊα καί ψυγεία στήν καρδιά

καί τά ζωα aτά ψυγεία γιά ώραία μυρωδιά

'Αγαπάτε τή φύση

τούτο λέγεται αρετή

γιατί ή φύση θά ψοφήσει

μή ρωτάτε πως καί τί

κι αυτοί σκότωσαν τή φϋση μέ έργοστάσια καί όλα τά

πλαστικά καπνούς καί λάδια γιά νά κάνουνε λεφτά

1>I_WI 1 1
)~~ι_11

ιιι ~ IJ-·I Ι Ι



'Η καρδούλα τού Γιωργάκη

Ή καρδούλα του Γιωργάκη τίκι τάκ σάν ρολογάκι

μές στό στήθος του κει πέρα νύχτα μέρα

ή καρδούλα τού Γιωργάκη τίκι τάκ σά ρολογάκι

τρώει λάδι τρώει ρύζι καί γυρίζει

'Έμαθες ποτέ Γιωργάκη της καρδιάς τό ρολογάκι

πού όσταμάτητα γυρίζει πως κουρδίζει
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'Αγαπάτε τά ζώα

τούτο λέγεται αρετή

άναπατε τά ζώα

μή ρωτάτε πως καί τί

κι αύτοί έχουν τά σφανεϊα καί ψυγεία στήν καρδιά

καί τά ζωα aτά ψυγεία γιά ώραία μυρωδιά

'Αγαπάτε τή φύση

τούτο λέγεται αρετή

γιατί ή φύση θά ψοφήσει

μή ρωτάτε πως καί τί

κι αύτοί σκότωσαν τή φύση μέ έργοστάσιε καί όλα τά

πλαστικά καπνούς καί λάδια γιά νά κάνουνε λεφτά
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Τόaκατάστατο σπίτι

Κοίτα χάλια μές στό σπίτι

είναι νά σού φύγει ή μύτη

6ρωμαόκαταστασία

·στόκαθίκιή Τασία

ενας σκUλος ροχαλίζει

μία κότα δλο σκαλίζει

μίαγάταμαγεφεύει

εναςποντικός χορεύει

στό.κρε6άτι ή. σοκολάτα

., στην καρέκλα ή σαλάτα

Π(.ί> πω πΦβρωμάει σκόρδο

κάποιος άφησε ένα πόρδο
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CHκαμήλα

Πές μου κάτιθρέ καμήλα

κάνε μου τή χάρη μίλα

πές μου κάτι πώς τιερνάο

κεϊ στά μέρη πού γυρνάς

δέν μπορώ θά πέσω χάμω

θά ψοφήσω μές στήν άμμο

,'ο τό φορτίο μου βαρύ

καί ή ζέστη φοθερή

Πές μου κάτι βρέ καμήλα

σου όρέσουνε τά μηλα

οί μπανάνες τό πιοτό

τά γλυκά τό παγωτό;
Βρέ κορόιδο ή καμήλα

,τρώει χόρτα κι όχι μηλα

'κι ϋστερα άπό καιρό

πίγει και πολύ νερό

Σέ κατάλαθα καμήλα

μόνο οί πλούσιοι τρώνε μηλα

κι δσοι κάνουνε δουλειά

έχουν άδεια τήν κοιλιά



-ο Κύκλωπας

Ό Κύκλωπας έθύμωσε

σάν νά 'πιασες τη μύτη του
ό Κύκλωπας έθύμωσε

καί τά 'κανε όλα ρημαδιό

γιατί τού είπε ή μάνα του

σά γύρισε στό σπίτι του

καλώς τά μάτια μου τά δυό



1:0Μπακλαβάς
κι ή ίVIπαKλαβoύλα

Ό Μττακλαθάο κι ή Μπακλαθούλα

τοϋ ζαχαροπλαστείου ή Βούλα

στή βιτρίνα έχουν μείνει

τό ζαχαροπλαστείο κλείνει

Ό Μπακλαθάο κι ή Μιιακλαθούλα

τοϋ ζαχαροπλαστείου ή Βούλα

ζαχαρένιο χύνουν δάκρυ

στήο θιτρίναο κάποιαν άκρη

Ό Μηακλαθάο κι ή Μιιακλαθούλα

πρίν νά έλθει ή αύγούλα

χίλιες γίνανε μερίδες

καί τίς φάναν οί κατσαρίδες

Τόν Μπακλαβά τήν Μπακλαθούλα

τοϋ ζαχαροπλαστείου ή Βούλα

τούς συχώρεσε ό πλάστης

μά ποτέ ό ζαχαροπλάστης



"Ό μπαξές

Μπήκα μέσα στον μπαξέ

κι είπα γειά σου μενεξέ

μάζεψα πεντόβολα

καί στήν τσέπη τά 'βαλα

Ποϋ τά πάω δέ θά σάς πω

θά τά δώσω πού άγαπώ

θά μετρήσω ως τό εξι

κι ή καρδιά μου θά διαλέξει



'Η πασχαλιά

Στόμικρό μας δρομάκι μιά πασχαλιά

χίλια χρώματα αρώματα καί πουλιά

χίλια χρώματα αρώματα καί πουλιά

κι ή φωλιά μέ αύγά ή μικρή φωλιά

σάν λουλούδι μεγάλο ή πασχαλιά

σάν τραγούδι ατέλειωτο τά πουλιά

σαν τραγούδι ατέλειωτο τά πουλιά

κι ή φωλιά μέ αύγά ή μικρή φωλιά

τό πριόνι τό πριόνι κόβει τήν πασχαλιά

τό πριόνι τό πριόνι ρίχνει κάτω τή φωλιά

Τό μικρό μας δρομάκι αχ τί κακό

θά ένωθεϊμέ τό δρόμο έκεί τον κεντρικό 
καί έμποδίζει ατά σχέδια ή πασχαλιά

θά βρομίζουν τήν άσφαλτο εΙπαν τά πουλιά

ττέφτει κάτω τό δέντρο τί χαλασμός

. στό δρομάκι μας μπήκε ό πολιτισμός

Πέφτει κάτω στό δρόμο ή πασχαλιά

κιή φωλιά μέ τ' αύγά ή μικρή φωλιά

τό πριόνι τό πριόνι κόβει τήν πασχαλιά

τό πριόνι τό πριόνι ρίχνει κάτω τή φωλιά



Οί βρομιές

'Όλα τά φουγάρα

καπνίζουν σαν τσιγάρα

κι όλα τά αύτοκίνητα

καuσαεριοκίνητα

μαύρισε ή μύτη μας

μαύρισε τό σπίτι μας

μαύρισε ή 'Ακρόπολη

κι όλη ή πόλη

μαύρισαν τ' άρχαϊα μας

μαύρισε ή Τροχαία μας

μαύρισε ή μέρα μας

μαύρισε ό άέρας μας

μαύρισε ή μπάλα μας

μαύρισε ή τραμπάλα μας

μαύρισε ή ώρα μας

μαύρισε ή χώρα μας

μαύρισε ή μοίρα μας

ή 'Αθήνα ή κακομοίρα μας

κι όταν θά πεθάνει

θά τήν κλάψουν 'Αφρικάνοι



Μιά κυρά Καλοκυρά (Γεωγραφία)

Μ ιά κυρά Καλοκυρά

πού τή λένε Κέρκυρα

φύτεψε Ιάκυνθο

μύρισε στή Ζάκυνθο

φϋτεψε μιά πασχαλιά

καί τήν πήραν τά πουλιά

καί τήν κάναν δυό κλωνιά

κι άνθισε ή Κεφαλλονιά

μιά κυρά Καλοκυρά

πού τή λένε Κέρκυρα

λιακαδοσυγύΡισε

κι ή Λευκάδα μύρισε

καί στό φώς τό μενεξί

νά ή 'Ιθάκη καί οί Παξοί



Έδώ καί κεί

'Εκεί στήν 'Αφρική

οί άνθρωποι είναι μαύροι

καί στην Εύρώπη έδώ

οί άνθρωποι είναι άσπροι

καί κει καί έδώ

καί δω καί κεί

κι οΙ μαύροι κι οΙ λευκοί

πάνω ατό σώμα

μαύρο η άσπρο δέρμα

μέσα τους έχουν κόκκινο αίμα

έκεί στήν 'Αφρική ό φούρναρητ; άσπρίζει

καί στήν Εύρώπη έδώ ό θερμαστής μαυρίζει

καί κεϊ καί δω

καί δω καί κεϊ

οΙ μαύροι κι οΙ λευκοί

πάνω στό σώμα

μαύρο η άσπρο δέρμα

μέσα τους έχουν κόκκινο αίμα

κόκκινο αίμα έχουν στό σώμα

καί τήν ειρήνη έχουν στό στόμα



CHτρελοϊστορία

'Εθρήκα στό δρόμο μου μιά Ιστορία

τή μάζεψα έγώ καί ή μικρή Μαρία

τήν πέταξα μέσα σέ κάποιο κοτέτσι

τή μάθαν κι οί κότες καί τή λέν κάπως έτσι :
Ό κόκορας κι ή κότα μέ ένα μπουκάλι

πού παν νά γεμίσουν κρασί στόν μπακάλη

μιά γάτα πού μπαίνει στό λεωφορεϊο

μιά μύγα γεννάει καί τήν παν μέ φορεϊο

τό σαλιγκαράκι μέ μιά όμπρέλα

c>C
.cι

C

ό



,
μιά βάρκα φοράει παπιόν γιά προπέλα

ή πάπια της θείας καπνίζει μιά πίπα

κι ό βάτραχος μές στό νερό ανοίγει τρύπα

ένα άλογο πράσινο σημαία καί σέλα

τό σώβρακο καί του παππου τή μασέλα

στόν κήτιο άνθίσανε τά μακαρόνια

στόν περιστεριώνα πέντε εξι κανόνια

χτυττοθν τά κανόνια θροντοϋν κάτι τιέφτει

καί μέσα στό κάτι γνωρίζω τόν ψεύτη

καί τρέχω κι έγώ γιά νά πιάσω τόν ψεύτη

καί φεύγει πού λές σάν νά του Έ~αλαν νέφτι

κι άφήνει ξοπίσω του μιά Ιστορία
τήν πήρα κι έγώ κι ή μικρή Μαρία

τήν πέταξα μέσα σέ κάποιο κοτέτσι

τή μάθαν κι οί κότες καί τή λέν κάπως έτσι



(ο μικρός ανθρωπος

Ό μικρός ό άνθρωπος

άπ' τό μικρό νησάκι

μέ τό μικρό ανάστημα

καί τό μικρό δισάκι

Μέ τό μικρό .ρολόι του

καί τά μικρά γυαλιά του

μέ τά μικρά ματάκια του

καί τή μικρή κοιλιά του

Μέ τή μικρή γραβάτα του

καί τή μικρή καρφίτσα

μέ τό μικρό καπέλο του

καί τή μικρή βαλίτσα

Μέ τό μικρό του φλάουτο

καί τή μικρή κιθάρα

μέ τή μικρή χατζάρα του

καί τή μικρή τσατσάρα

Μέ τή μικρή σκυλίτσα του

καί τό μικρό παιδί της

ό μικρός μας ήτανε

μεγάλος λωποδύτης

'Έργα τοϋ ίδίου στά Έλληνικά:

ΓΕΙΑ ΧΑΡΑ, Κέδρος, 1977

Τά τραγούδια της

συλλογης αύτης κυκλοφοροϋν

σέ δίσκο της COLUMBIA.
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