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φανταστικά τραγούδια 
για φανταστικά παιδιά

Για φαντάσου έναν κόσμο 
γεμάτο με τα πιο φανταστικά πράγματα... 
Γάτες γίγαντες, σχολεία σπιρτόκουτα, 
τεμπέληδες ήλιους, αρκούδες μπαλαρίνες,
τραγουδίστριες τσιπούρες.
Kόσμους από βελόνα και κλωστή,
δρόμους από λέξεις, σύννεφα από σκέψεις,
αστέρια από ζάχαρη. 
Μαγαζιά που πουλάνε κεραυνούς, 
ποτάμια που σε γυρίζουν πίσω, 
ορυχεία που βγάζουν σπάνιες λέξεις. 
Για φαντάσου όλα αυτά 
να χωράνε μέσα σε ένα τραγούδι. 
Σ’ ένα βιβλίο.

Για φαντάσου...
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Ο ΤΕΜΠΕΛΗΣ ΗΛΙΟΣ

Για φαντάσου έναν ήλιο 
που βαριέται να ξυπνήσει,

ουρανό να διασχίσει 
και τον κόσμο να φωτίσει.
Κι έτσι η νύχτα να τραβάει

δυο και τρεις και πέντε μέρες,
το σκοτάδι να κρατάει,

να μαραίνονται οι σέρες.
Και η μάνα του επιτέλους
να τον βάζει σε μια τάξη,

θυμωμένη να χυμάει
στο υπνοδωμάτιό του,

δίχως πόρτα να χτυπάει.
Να κρατάει το πρωινό του,

το κρεβάτι να τραντάζει 
και με νεύρα να φωνάζει:

«Σήκω πάνω, βρε κοιμήση!
Περιμένει όλη η φύση!

Και περσότερο από όλους
τα αστέρια στους δυο Πόλους,

που από την υπερωρία
έχουν πάθει υστερία!

Σήκω, βγες να ξημερώσει
και η νύχτα να ξαπλώσει,
που από την ορθοστασία

έχει πάθει ισχιαλγία!».



ΜΥΓΟΚΤΟΝΙΑ

Για φαντάσου μία μύγα
αεροπλάνο του πολέμου,
τέσσερις πιλότοι ψύλλοι

να την κουμαντάρουν, Θεέ μου!
Μες στα σχίνα να αλωνίζει
και τα ρείκια να χτενίζει,

πτήσεις χαμηλές να κάνει,
ως τη θάλασσα να φτάνει,

μακρινές περιπολίες
γύρω από τις παραλίες.

Μα ο χαμός παραμονεύει
και στο έλος ελλοχεύει,

γιατ’ η γλώσσα του εχθρού,
του βατράχου του χοντρού,

διοικητή του πεζικού,
που το ένα μέτρο φτάνει,

έχει ρίξει και νταβάνι.
Κι έτσι που την εκτοξεύει,
την παρέα εξολοθρεύει.

Φτάνουν σ’ όλους τα μαντάτα,
κλαίνε ακόμα και τα βάτα.
Θρήνος στην αεροπορία,

με στεφάνια η κηδεία·

ήρωες όμως τους λένε
και τ’ αγάλματά τους στήνουν

μες στη ζουζουνοπλατεία.
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