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Άμμος, άμμος και θάλασσα
Αχ τα μαλλιά μου τα χάλασα!
Να ο αστερίας να κι ο αχινός

αν τον πατήσω πώς θα γλιτώσω πώς;

Η βάρκα βυθίζεται, βαραίνει απ’ το νερό
Βασίλη πιάσε το βαρέλι κι άσε το χορό!

Βάτραχε πρόσεχε τον βράχο και σήκωσε πανιά
αν έρθει η βροχή θα πάμε στα βαθιά!



Γρήγορα γατούλη, πρέπει να γδυθείς
να βγάλεις τις γαλότσες σου και να κοιμηθείς,
να γύρεις στη γωνία σου να πεις το τραγουδάκι,

γλυκά να ονειρευτείς να πίνεις γαλατάκι!

Στο δάσος εκδρομή πηγαίνουν τα παιδάκια,
να δουν θάμνους και δέντρα κι όμορφα λουλουδάκια.

Κι εκεί που όλοι ήρθαν να δουν τις ομορφιές της φύσης,
δείτε δυο χελιδόνια φωνάζει ο Διονύσης.



Ελαφάκι, ελαφάκι μη τρέχεις δεν σε φτάνω,
ψάχνω όλη μέρα να σε βρω αλλά γρήγορα σε χάνω.

Κάνε μου τη χάρη και πάψε γρήγορα να τρέχεις,
Έλα δίπλα μου και σου υπόσχομαι φίλο να με έχεις.

Ζυμώνω μαζί με τη μαμά ζαχαρένια κουλουράκια, 
αρχίζω να τα φουρνίζω γρήγορα με τα δυο μου τα χεράκια.

Τα βγάζω, τα ζυγίζω γρήγορα και ζεστά τα δοκιμάζω 
μμ, είναι τόσο νόστιμα που στους φίλους μου τα μοιράζω.



Να, βγήκε ο ήλιος, ήρθε να μας ζεστάνει,
η συννεφιά πήγε μακριά με τίποτα δε μας πιάνει.
Κοίτα, η ζέστη κι η λιακάδα κρατάει όλη μέρα

η άνοιξη ήρθε για τα καλά ο χειμώνας πήγε πέρα.

Ο Θανάσης ο Καλαμάρης στη θάλασσα μένει
εκεί είναι ο θρόνος του κι έχει παράθυρο να μπαίνει.

Παίζει κιθάρα στα ψάρια, στα δελφίνια, στο βυθό
και κάπου εκεί στη θέση του κρύβει θησαυρό.



Ιπποπόταμος μικρός βουλιάζει στο ποτάμι
βαριέται όμως να κουνηθεί να πιάσει το καλάμι.
Τον βλέπει μία μέλισσα και πάει να τον πιάσει

μπιζ του κάνει στο αυτί μήπως και νευριάσει.

Μία κότα κι ένας κόκορας συνέχεια καβγαδίζουν
τσακώνονται από το πρωί και όλο κακαρίζουν.
Ώσπου το βράδυ εμφανίζεται η κυρία Κατερίνα

τους κλείνει στο κοτέτσι τους ολόκληρο το μήνα.



Ο Αλέκος λέρωσε τη μπλούζα του με μελάνι
πώς θα φύγει ο λεκές, πανικός τον πιάνει.

Έρχεται όμως η μανούλα του, τη λύση για να δώσει,
ρίχνει λεμόνι γρήγορα και στο ψυγείο για να κρυώσει.

Μαρία κοίτα, μία μέλισσα που μπήκε στο μπουκάλι.
Μία είναι η ευκαιρία της να βγει, δεν υπάρχει άλλη.

Εμπρός να τη βοηθήσουμε να φύγει άμα θέλει,
να πάει στο μελίσσι της και να μας φτιάξει μέλι.



Είναι ήρεμη η λίμνη και ακίνητο το νερό,
τα νούφαρα πλέουν και κοιτούν τον ουρανό.

Εκεί ψηλά κοιτάζουν τις νεράιδες που πετούν
ήσυχα σκεπάζουν τα αστέρια με σκοπό να κοιμηθούν.

Ξένοι μαζεύτηκαν να δουν τα εξωτικά νησιά μας
και να θαυμάσουνε ξανά τα αξιοθέατα  μας.

Ξεχύθηκαν στις θάλασσες και στα ξενοδοχεία
και φάγαν στις ταβέρνες μας φιλέτο από ξιφία.  



Ορέστη κοίταξε μπροστά να είναι αδειανός ο δρόμος
και πρόσεξε τι θα σου πει ο κύριος τροχονόμος.

Όταν σου κάνει νόημα τότε να ξεκινήσεις,
σαν ποδηλάτης φρόνιμος να πας και να γυρίσεις.

Παύλο, κοίτα τα πουλιά ψηλά στον ουρανό,
δες το περιστέρι, κοίτα τον πελαργό.

Να κι η πεταλούδα δίπλα στο σπουργίτι
πετάει και μπαίνει στου παραθυριού το σπίτι.



Κρύο και βροχή πέφτει στο χωριό
κι ένα γουρουνάκι ψάχνει τα άλλα δυο.

Γυρεύει τα αδερφάκια του δίπλα του στο ρυάκι
και τα βρίσκει μπρούμυτα κάτω απ’ το βραχάκι.

Ένας σκύλος σκανταλιάρης στο σχολείο πάει
τους μικρούς τους μαθητές τους ακολουθάει.

Στη σκάλα περιμένει μέχρι να σχολάσουν
να βγουν τα φιλαράκια του και να τον κεράσουν.



Το πρωί με τάραξε μια δυνατή τσιρίδα
στο δωμάτιο η μαμά είδε μία κατσαρίδα.

Έτρεξα και την είδα να περπατάει στον τοίχο
κι από το ντουλάπι έφερα το σπρέι να την πετύχω.

Η θεία υποσχέθηκε κουλούρια να κεράσει
όμως τη συνταγή της κάπου την έχει χάσει.

Τη συνταγή και τα υλικά γυρεύει η θεία Βανέσσα
και βρίσκει τον τσελεμεντέ που τα ‘χει όλα μέσα.



Στέφανε τρέξε γρήγορα τα φώτα για να σβήσεις
κι εσύ Φανή τον ξάδερφο να τον καθυστερήσεις.

Σοφία φέρε το γλυκό παρέα με τον Φοίβο
αντίστροφα μετρήστε κι εγώ την πόρτα ανοίγω.

Χρήστο δείξε μας στον χάρτη που είναι η Χαλκίδα
Όχι, δε δείχνεις σωστά εκεί είναι η Στυλίδα.

Συγνώμη είμαι αδιάβαστος, δεν έχω μελετήσει
τον χάρτη έχασα προχθές, δεν είχα άλλη λύση. 



Πήγα για ψώνια το πρωί, ψαράκια να αγοράσω
και να τα ψήσω στη φωτιά τους φίλους να κεράσω.

Με καλημέρισε ο ψαράς τι ψάχνω με ρωτάει
όλα είναι φρέσκα κοίτα τα, να δες το σπαρταράει.

Ώρα για τρέξιμο παιδιά, ελάτε για αγώνα
και τρέξτε όλοι σαν λαγοί και όχι σαν χελώνα.
Να αγωνιστείτε τίμια, μη σπρώχνεστε εκεί πίσω

εγώ μετράω αντίστροφα για να πυροβολήσω.
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