
l.
2.
3.
4.
5.

6.

tΙ Aγριoβιολfτα

Mικρη βιoλ^6τα ρζωμvη
Σ' θνα παντ6ρημo βoυν6
Δi1ωg δρooιd, και 1d,ρη βvει
Σα 1oρταρd,κι ταπειv6

Mα 6ταν oηg vυμαg ην αγκd,λη
Τ, d,λλα d,νθη γ6ρνoυνε δεild,
Ξυπvd,ει αυη γεμd,η κd.λλη
Kι αρfζει να μoο1οβολ&,

.Eτoι κι o π6νo9 o δικ69 μου
Απ6 τον ηλιo απ6 τo φωζ
Aπ6 τα μd,τια 6λoυ τoυ κ6oμoυ
Mθvει oτα oτηθη μoυ κρυφ69

ΚΑΛΛΙTEXNΙΚO MEPOΣ ToY ΠPOΓPAMMATOΣ
Θα ακουoτo6ν μελοπoιημενα τιοιliματα του Γ. Δροoiνη με τηγ ακ6λουΘη oειριi:

H Αγριοβιολ6τα, μoυακη Aνδρ6α Nεζερiτη
Aν €φυγεg, μoυσικη Γεωργiου Σκλ&βου
Tηg κoπ€λλαg τo νερ6, μoυσικη Σπr5ρoυ Σαμ&ρα
Mιiwα και γυιoζ, μoυσ1κη Σπυρoυ Σαμd,ρα
Tα μικριi ooυ γipια, μoυσ1κη Nαπoλfoντog Λαμπελ6τ
H Mυγδαλιιi, oυνθ6τη9 d,γvωoτοg

Και μ6νo μ6νo oαν ιυμciro.ει
Ξυπvrilνταg μ6οα οην καρδιd,
Σκoρπd,ει για oεvα αγd,πη τ6oη,oo, 

η βιολiτα μυρωδιd,

Αν fφυγεq

Αν 6φυγε9 ταστα, βαθειd, κι αληθεια αγατημεvog,
Mη οε τρoμd,ζαυν χ6ρεζ και π6λαγα πλατειd,.
Mακρυd, σηζ γηζ τα π6,pατα vα παζ δεν εiοαι ξ€νoq,
o κ6ομoq ηζ αγd,πηζ δεv 61ει ξεvιτειd,.

Eκεivοg πoυ 6ρημo9 γυρνd, μεζ η ζωη ην iδια,
Mακρυ& απ,ηζ αγd,τηq τoν ξdoτερο oυραv6.
Ξ6νοζ γωρqξxνττεuα, ξθvog 1ωρξ ταξiδια,
E,κεivog εiναι ξ€νog, εκεiνoν oυμπoνcil'



Tηg κoπ6λλαq τo νερ0

Mια κοπ6λλα λυγερη
To ψηλ6 βoυv6 διαβαivει
Ι11αρ6 ηv καρτερεi
Στο ακρoγι&λι πoυ zηγαiνει

Και τo κ6μα εiναι βαρ,υ
Ι(ι ειν, η κ6ρη διψαoμειη
Bρηκε βρ6oη δρooερη

, ΙΙπε, αρριilσησε, πεθαiνει.

Mα η φωvη τ1.lζ πριv vα oβriοει
Ι(αταριioηκε η βρrioη.

Κι απ6 κεivo τoν καιρ6
.Eρμη 

η βρ6oη 61ει απομiνει.

Και κανεig πoτ6 δεν πiνει
Τl1g κοπ6λλα9 τo vερ6.

Mιiwα και γυι69

Παvτρεβνoζ πριν πdω οτα ξ6να,
Nfφη ακ6μα ξανΘoriλα, μικρη,
Tη γυvαiκα μoυ o,dφηoα εο6vα
Kαι γυρνιil και η βρiοκω νεκρη.

Τo 1ωρι6 πoυ μ, αγd,7η ηv κλαiει
Τηv καλξ, ηv 6μoρφη ιια
To 1ωρι6 μαρτυρd,ει και λ6ει
Α1! Mητθρα μoυ! Eοεvα φovι&.

Σηv αγ&zη, σην πριbη 1αρ& o.αq,

Σαg ζευγd,ρωoεv iυραν κακη,
Και τoυ γd,μoυ o παπd,g clυμφoρd, oαq
Ei1εv 6ρQει απ6 λεiψαvo εκεi.
,Eτoι 

η Moiρα εqε ταξει τoν θvα
Πριν 1ρoviοει ση γη να θαφτεi
Για να οrbοω α1τ, τo θd,νατo εoθνα
A1! Παιδi βoυ, τ1 oκ6τωoα αυτη'

Tα μικριi οoυ 1fρια

Tα μικρd, οoυ 1€ρια
Δυo αμβιi,δεq ταiρια
οην υγρη αμμουδιd.

,ooo κι αv θεληooυv
τι 1ωρoliv να κλεiooυv
μ6vo μια καρδιd,, vαι!
M6vo μια καρδιd,.

Α! Xαρd, οηv τυμ
Πbια καρδι& θα τf1ει
Να ξεδιαλεμεi,

Πoια καρδιd, θα π6ρει
Σα μιαργαριτ&ρι
Πoια καρδια θα π&ρει
Τ€τoιo ωραio κoυτi.


