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1.  Μηα θνξά θαη έλα θαηξό                                                    

  ζ’ έλα βαζίιεην καθξηλό, 

έλαο βαζηιηάο γηα πξώηε θνξά  

έθαγε ζηαθύιηα ιεπθά! 

                                                      

2. «Τη φραίο θρούηο, παηδηά 

Πφ - πφ ηη ιατηαρηζηά! 

Άζπρα όκορθα γισθά  

Πόζο είλαη δροζηζηηθά! 

 

3. Κάζε κέρα ζα σπάρτοσλ  

κε ηο θαγεηό κοσ, 

θοστ-  θοστ ατ πλίγεθα 

θάηη κπήθε ζηο ιαηκό κοσ! 

 

4. Ακάλ ηη θοσθούηζη θαη θαθό 

καθάρη λα κελ είταλ έλα ζφρό» 

Λέεη ν βαζηιηάο κέζα από ηε γξίιηα 

θαη ζπλερίδεη λα ηξώεη ηα ζηαθύιηα.     
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5. Η αγνξά ιεπθά ζηαθύιηα πιεκκύξηζε 

εζληθό θξνύην ην αλαθήξπμε! 

Σ’ όια ηα καλάβηθα ηώξα ηα ζηνιίδνπλ, 

ηα ιεπθά ζηαθύιηα όινη δηαθεκίδνπλ. 
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6. Μηα κέξα όκσο παηδηά  

ζην καλάβηθν πνπ ςσλίδνπλ 

κόλν γηα ην βαζηιηά,  

ζ’ έλα θαθάζη πνπ ήξζε από καθξηά,  

γεκάην κε ζηαθύιηα ιεπθά, 

έλα ηζακπί καύξν ζηαθύιη  

ζηελ άθξε θάζεηαη ζησπειά. 
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7. «Χα τα πφς είζαη έηζη 

δελ είζαη ζαλ εκάς» 

ηνπ ιέλε ηα ζηαθύιηα ηα ιεπθά  

θαη γειάλε θνξντδεπηηθά. 

 

8. «Καλείς δελ ζα ζ αγοράζεη 

ζα ζαπίζεης ζηο θαθάζη. 

Χα - τα είζαη δηαθορεηηθό 

θαη ποιύ ελοτιεηηθό». 
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9. «Πφ-πφ ηη είλαη ασηό? 

Να ηο θρύυφ κέζα ζηο ζφρό. 

Άκα ηο δοσλ από ηο παιάηη 

ζα τάζφ ηο βαζηιηά από πειάηε. 

 

10. Μαύρο, τφρίς θοσθούηζη θαη κηθρό,  

Ακάλ! ηη πιήγκα ηροκερό!» 

Λέεη ν καλάβεο κε ζπκό, 

ην καύξν ζηαθύιη έρεη ππό δησγκό. 
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11. Πξσί- πξσί κε ηελ απγνύια 

ν ήιηνο βγαίλεη από ηε ξαρνύια. 

Καηλνύξηα μεκέξσζε εκέξα  

θαη ζην παιάηη όια πάλε ζθαίξα. 
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12. «Ατ βαρέζεθα! Δελ αληέτφ πηα 

λα αγοράδφ ζηαθύιηα γηα ηο βαζηιηά». 

Ο ππεξέηεο ιέεη ηζαληηζκέλα 

θαη ζην καλάβηθν πάεη λεπξηαζκέλα. 

 

13. Μπξνζηά ζηα ζηαθύιηα είλαη ηώξα 

θαη βιέπεη έλα ζηαθύιη ζαλ 

καπξνθόξα. 

«Να ηο βρήθα! Ασηό ηο καύρο ζα 

πάρφ 

ηο βαζηιηά λα ηολ θιαηάρφ. 
 

 

 

 

14. Να δειεηερηαζηεί, λα αρρφζηήζεη 

ηα ζηαθύιηα λα ηρώεη, λα ζηακαηήζεη. 

Είλαη καύρο θαη κηθρό, 

ζίγοσρα ζα θέρεη ηο θαθό». 
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15. Σην παιάηη θηάλεη ηδξσκέλνο  

θαη πνιύ επραξηζηεκέλνο! 

«Θα ηο βάιφ αλάκεζα ζε άιια  

εδέζκαηα κεγάια!  

Ο βαζηιηάς λα κελ ηο θαηαιάβεη 

λα πάζεη κεγάιε βιάβε!» 
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16. Ο βαζηιηάο ζηελ ηξαπεδαξία 

ην ζηαθύιη πεξηκέλεη κε αγσλία. 

Από ηε κεγάιε ιαηκαξγία  

ην καύξν ζηαθύιη ηξώεη κε καλία. 

 

17. Γιύθα, άξσκα, ρξώκα, ηη κείγκα! 

νύηε έλα θνπθνύηζη γηα δείγκα. 

        Από ηα θνπθνύηζηα ιπηξσκέλνο, 

ηώξα δελ πλίγεηαη ν θαεκέλνο! 

 

18. Είλαη ελζνπζηαζκέλνο πνιύ  

ηα ζηαθύιηα ξίρλεη κέζα ζην θξαζί. 

Η γεύζε ηνπ θξαζηνύ αιιάδεη 

θαη ν βαζηιηάο από ραξά θσλάδεη:  

 

            

 



Σταφύλι μαύρο και μικρό                                                                                                          Ζέλου Παναγιώτα  

 

12 | Σ ε λ ί δ α  

 

 

 

 

 

 

19. «Τη φραίο ζηαθύιη είλαη ασηό! 

κεζαύρηο ζηε γηορηή  

λα  έτεηε θαη από ασηό ποιύ! 

Μηζά - κηζά ζα είλαη ηα ζηαθύιηα 

γεκίζηε όια ηα δεκπίιηα. 

      Να θάεη ο θόζκος λα γιεληήζεη 

      ηελ οκορθηά ηοσ λα γλφρίζεη!» 
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20. Ήξζε ε κέξα ηεο γηνξηήο, 

ζην παιάηη όια ηέιεηα, ζα ηα δεηο! 

Τν καύξν ζηαθύιη έρεη ηελ ηηκεηηθή 

ηνπ 

όινη ζέινπλ ηε γεπζηηθή δνθηκή 

ηνπ! 

 

21. Είλαη ηζάμην κε ην ζηαθύιη ην ιεπθό  

θαλέλα δελ είλαη αλώηεξν από ηα 

δπν! 

Σ όια ηα ηξαπέδηα ην βιέκκα 

καγλεηίδνπλ 

άζπξν θαη καύξν ην ίδην αμίδνπλ! 
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22. Από ηελ άιιε θηόιαο κέξα  

γέκηζε  καύξν ζηαθύιη πέξα σο 

πέξα. 

ινη νη θάηνηθνη ην δεηάλε 

θαη όια ηα καλάβηθα ην πνπιάλε. 

 

23. Άζπξν θαη καύξν ζηαθύιη καδί 

πνξεύνληαη πηα ζηε δσή! 

Ούηε θνξντδίεο, νύηε απνκνλώζεηο 

κόλν ηζνλνκία ηώξα ζα ληώζεηο! 
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  Ζέλου Παναγιώηα   e-mail: 10giota@gmail.com   site: https://zeloupanagiota.blogspot.com     

 

Η Παλαγηώηα Ζέινπ γελλήζεθε ζηελ Ίκβξν θαη κεγάισζε ζηελ Αζήλα. 

Έρεη θάλεη ζπνπδέο κνπζηθήο θαη κεηαπηπρηαθό ζηελ Εηδηθή Αγσγή θαη Εθπαίδεπζε. 

Εξγάδεηαη σο εθπαηδεπηηθόο Μνπζηθήο ζην ρώξν ηεο Εηδηθήο Αγσγήο θαη Εθπαίδεπζεο.  

Έρεη γξάςεη παξακύζηα γηα ηε δηαθνξεηηθόηεηα ζε έκκεηξν ιόγν. 

Τα παξακύζηα απηά ηα παξνπζίαζε σο ζεαηξηθέο παξαζηάζεηο, 

κε πξσηαγσληζηέο καζεηέο κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο. 

Τν «Σηαθύιη καύξν θαη κηθξό» είλαη ην πξώην ηεο e-book, 

ην νπνίν θπθινθνξεί δσξεάλ ζην δηαδίθηπν.                                                                              
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