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Aπ' ην παξάζπξό κνπ ζηέιλσ 

έλα, δύν θαη ηξία θαη ηέζζεξα θηιηά 

πνπ θηάλνπλ ζην ιηκάλη 

έλα θαη δύν θαη ηξία θαη ηέζζεξα πνπιηά. 

Πώο ζεια λα είρα 

έλα θαη δύν θαη ηξία θαη ηέζζεξα παηδηά 

πνπ ζαλ ζα κεγαιώζνπλ όια 

λα γίλνπλ ιεβέληεο γηα ράξε ηνπ Πεηξαηά. 

 

Όζν θη αλ ςάμσ, δελ βξίζθσ άιιν ιηκάλη 

ηξειή λα κ' έρεη θάλεη, ν ηνλ Πεηξαηά. 

Oηαλ βξαδηάδεη, ηξαγνύδηα κ' αξαδηάδεη 

θαη ηηο πεληέο ηνπ αιιάδεη, γεκίδεη από παηδηά. 

 

Aπό ηελ πόξηα κνπ ζα βγσ 

δελ ππάξρεη θαλείο πνπ λα κελ ηνλ αγαπώ. 

Kαη ζαλ ην βξάδπ θνηκεζώ 

μέξσ πσο, μέξσ πσο, πσο ζα ηνλ νλεηξεπηώ. 

Πεηξάδηα βάδσ ζην ιαηκό 

θαη κηα ρά- θαη κηα ρά- θαη κηα ράληξα θπιαθηό 

γηαηί ηα βξάδηα θαξηεξώ, ζην ιηκάλη ζαλ βγσ 

θάπνηνλ άγλσζην λα βξσ. 

 

Όζν θη αλ ςάμσ, δελ βξίζθσ άιιν ιηκάλη 

ηξειή λα κ' έρεη θάλεη, ν ηνλ Πεηξαηά. 

Oηαλ βξαδηάδεη, ηξαγνύδηα κ' αξαδηάδεη 

θαη ηηο πεληέο ηνπ αιιάδεη, γεκίδεη από παηδηά. 

 

Πώο ζεια λα είρα 

έλα θαη δύν θαη ηξία θαη ηέζζεξα παηδηά. 





Άζπρα, κόκκινα, κίηρινα, μπλε 
 

 

Άζπξα, θόθθηλα, θίηξηλα, κπιε 

θαξαβάθηα, ζην ηαμίδη δε κε παίξλεηε, θαιέ; 

Δε κε παί-, δε κε παίξλεηε, θαιέ  

ίζα κε ην Γαιαμείδη, δε κε παίξλεηε, θαιέ; 

 

Έλα θαη δύν κεηξάσ ηα θύκαηα 

έγηα κόια, έγηα ιέζα, 

πνηνο ζα κε θέξεη θνληά ζνπ, θαξδνύια κνπ 

θαη ζηελ αγθαιηά ζνπ κέζα; 

 

Έλα θαη δύν ζνπ ζηέιλσ κελύκαηα 

λαη, θαη ην ζηαπξό κνπ θάλσ, 

αλ δε κε πάξεηο θνληά ζνπ, θαξδνύια κνπ 

λα ην μέξεηο, ζα πεζάλσ. 

 

Άζπξα, θόθθηλα, θίηξηλα, κπιε 

θαξαβάθηα, ζην ηαμίδη δε κε παίξλεηε, θαιέ; 

Δε κε παί-, δε κε παίξλεηε, θαιέ  

ίζα κε ην Γαιαμείδη, δε κε παίξλεηε, θαιέ; 
 




















’





















’













’







’























’







’





















’









’

’

’





’





’

’

’











’

’

’


 

 

 

 

 

 

 



Set 2  
    Ενα Το Χελιδόνι 

 

όιν:  Έλα ην ρειηδόλη θη ε άλνημε αθξηβή, 

  γηα λα γπξίζεη ν ήιηνο ζέιεη δνπιεηά πνιιή. 
 

Χνξσδία: Έλα ην ρειηδόλη θη ε άλνημε αθξηβή, 

  γηα λα γπξίζεη ν ήιηνο ζέιεη δνπιεηά πνιιή. 
 

  Θέιεη λεθξνί ρηιηάδεο λα ‘λαη ζηνπο ηξνρνύο. 

  Θέιεη θη νη δσληαλνί λα δίλνπλ ην αίκα ηνπο. 

  Θέιεη θη νη δσληαλνί λα δίλνπλ ην αίκα ηνπο. 

  Θέε κνπ Πξώηνκάζηνξα κ’ έρηηζεο κέζα ζηα βνπλά, 

  Θέε κνπ Πξώηνκάζηνξα κ’ έθιεηζεο κεο ζηε ζάιαζζα. 

 

όιν:  Πάξζεθελ άπό κάγνπο ην ζώκα ηνπ Μαγηνύ 

  ην ‘ρνπλε ζάςεη ζ’ έλα κλήκα ηνπ πειάγνπ 

 

Χνξσδία:  Πάξζεθελ άπν κάγνπο ην ζώκα ηνπ Μαγηνύ 

  ην ‘ρνπλε ζάςεη ζ’ έλα κλήκα ηνπ πειάγνπ 

 

  ’ έλα βαζύ πεγάδη, ην ‘ρνπλε θιεηζηό 

  Μύξηζε ην ζθνηάδη, θη όιε ε άβπζζν 

  Μύξηζε ην ζθνηάδη, θη όιε ε άβπζζν 

  Θέε κνπ Πξώηνκάζηνξα κέζα ζηηο παζραιηέο θη Εζύ 

  Θέε κνπ Πξώηνκάζηνξα κύξηζεο ηελ Αλάζηαζε. 

  Θέε κνπ Πξώηνκάζηνξα κέζα ζηηο παζραιηέο θη Εζύ 

  Θέε κνπ Πξώηνκάζηνξα κύξηζεο ηελ Αλάζηαζε. 

 

  Ena to xelidoni ki i anoiksi akrivi 

  gia na gyrisei o ilios theli douleia polli 

  theli nekri xiliades na 'nai stous troxous 

  theli ki oi zwntani na dinoun to aima tous (2) 

Thee mou Proto-mastora m' extises mesa sta bouna 

Thee mou Proto-mastora m' ekleises mes ti thalassa  

Parthiken apo magous to swma toy Magiou 

to 'xoune thapsi s' ena mnima toy pelagou 

s' ena bathi pigadi, to 'xoune klisto 

mirise to skotadi, ki oli i avisso  (2) 

Thee mou proto-mastora mesa stis pasxalies ki Esi 

Thee mou proto-mastora mirises tin Anastasi 
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Μικρά Αζία – Αποζπάζμαηα (Α. Καλδάρας) 
 

Φέξηε κνπ λεξό λα μεδηςάζσ θαη κηα πέηξα  

γηα λα μαπνζηάζσ, ηη λα ζπκεζώ, 

ηη λα μεράζσ απ' όζα πέξαζα. 

 

Φέξηε κνπ λεξό λα μεδηςάζσ θαη κηα πέηξα  

γηα λα μαπνζηάζσ, ηη λα ζπκεζώ, 

ηη λα μεράζσ απ' όζα πέξαζα. 

 

 

Ρσκηνζύλε, Ρσκηνζύλε, 

δε ζα εζπράζεηο πηα. 

Έλα ρξόλν δεηο εηξήλε, 

θαη ηξηάληα ζηε θσηηά. 

 

Ρσκηνζύλε, Ρσκηνζύλε, 

δε ζα εζπράζεηο πηα. 

Έλα ρξόλν δεηο εηξήλε, 

θαη ηξηάληα ζηε θωηιά. 

 

 

Φωηιά | ζηα ζύλνξα | ηεο γεο | 

ζ' αλάςνπκε | εκείο | κε ζπίξην | ηελ θαξδηά καο. 

Φσηηά | λα ζβήζεη ηε | θσηηά | 

πνπ άλζξσπνη | ηξειινί | 

αλάβνπλ | ζηα όλεηξά καο. 

 

Αγάπε ζέιεη ν θόζκνο. 
 



same as in first set) 
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