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«Πϊει κι αυτό η Κυριακό»
τύχοι Γιϊννησ Αργύρησ
Μουςικό  Λϊκησ Παππϊσ

Πϊει κι αυτό η Κυριακό
και η χαρϊ μασ πϊει
ότανε τόςο βιαςτικό
όπωσ και κϊθε Κυριακό
που πριν τη ζόςουμε περνϊει

Πϊει κι αυτό η Κυριακό
κι ασ καρτερούμε μια ϊλλη
που να ‘ναι ολόκληρη ζωό
που να ‘ναι απϋραντη γιορτό
μια Κυριακό τόςο μεγϊλη

Πϊει κι αυτό η Κυριακό
κι ασ καρτερούμε μια ϊλλη







Έλα μαζύ μου 
κϊπου να πϊμε 
χϋρι με χϋρι,
σ’ ϋνα ϊςπρο ςύννεφο, 
ς’ ϋνα παρϊδειςο,
ςε κϊποιο αςτϋρι.

Πϊνω από ςύννεφα, 
πϊνω από θϊλαςςεσ
κι από ςτεριϋσ
τουσ γαλαξύεσ και
ςτισ απϋραντεσ τισ 
ξαςτεριϋσ.

«Έλα μαζύ μου»
τύχοι Γιϊννησ Αργύρησ          
Μουςικό  Παντελόσ Λεούςησ

Έλα μαζύ μου 
μια νύχτα μόνο 
βόμα με βόμα,

σαν γλϊροι ξϋνοιαςτοι 
να ταξιδεύουμε
πϊνω απ’ το κύμα.

Εμεύσ κι η αγϊπη μασ 
για ϊλλο όνειρο
γι ϊλλη φωλιϊ,

τον ϋρωτϊ μασ 
Θεό να κϊνουμε και 
βαςιλιϊ.







«Μια αγϊπη για το καλοκαύρι»
τύχοι  Γιώργοσ  Παπαςτεφϊνου
Μουςικό Γιϊννησ πανόσ

Μια αγϊπη για το καλοκαύρι
θα `μαι κι εγώ
να ςου κρατώ δροςιϊ ςτο χϋρι
να ςε φιλώ.
Θα μ’ αγαπϊσ ςαν καλοκαύρι
και ςαν παιδύ,
μα θα μου φύγεισ με τ’ αγϋρι
και τη βροχό.

Μια αγϊπη για το καλοκαύρι
θα `μαι κι εγώ
να ςου κρατώ δροςιϊ ςτο χϋρι
να ςε φιλώ.
Και ςαν θα `ρθει το καλοκαύρι
και ςε ζητώ
θα μεύνει μόνο ϋν’ αςτϋρι
να το κοιτώ.









«Σο Δελφινοκόριτςο»
τύχοι  Οδυςςϋασ Ελύτησ
Μουςικό  Λύνοσ Κόκοτοσ

Εκεύ ςτησ Ύδρασ τ’ ανοιχτϊ 
και των πετςών
να ςου μπροςτϊ μου ϋνα 
δελφινοκόριτςο.

Μωρϋ τού λϋω 
πούν’ το μεςοφόρι ςου
ϋτςι γυμνούλι πασ να βρεισ 
τ’ αγόρι ςου
Άιντε μωρό μου, 
ανϋβα και κινόςαμε
πϋντε φορϋσ 
τουσ ουρανούσ γυρύςαμε

Αγόρι εγώ δεν ϋχω, 
μου αποκρύνεται
βγόκα μια τςϊρκα 
για να δω τι γύνεται.
Δύνει βουτιϊ ςτα κύματα 
και χϊνεται
ξανανεβαύνει 
κι απ’ τη βϊρκα πιϊνεται
Άιντε μωρό μου, 
ανϋβα και κινόςαμε
πϋντε φορϋσ 
τουσ ουρανούσ γυρύςαμε



Θεϋ μου, ςυγχώρεςϋ με, ςκύβω 
για να δω
κι ϋνα φιλύ μου δύνει
το παλιόπαιδο
α λεμονιϊ τα ςτόθη του 
μυρύζουνε
κι όλα τα μπλε ςτα μϊτια του 
γυαλύζουνε

Άιντε μωρό μου, 
ανϋβα και κινόςαμε
πϋντε φορϋσ τουσ ουρανούσ 
γυρύςαμε
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«Μικρό παιδύ ςαν όμουνα»
τύχοι  Αργύρησ Βεργόπουλοσ
Μουςικό  Λύνοσ Κόκοτοσ

Μικρό παιδύ ςαν όμουνα
και πόγαινα ςχολεύο, μικρό 
παιδύ
ςτα μϊτια εύχα τη χαρϊ
ςτα χϋρια το βιβλύο, μικρό 
παιδύ

Κι όταν η βαρυχειμωνιϊ
μου πϊγωνε τα χϋρια
ςτον ουρανό τα ςόκωνα
να ζεςταθούν ςτ’ αςτϋρια

Παιδύ ςτα δεκατϋςςερα
κλϋψανε τη χαρϊ μου, 
μικρό παιδύ
ςτα μϊτια εύχα τη φωτιϊ
τον όλιο ςτη καρδιϊ μου 
μικρό παιδύ

Μικρό παιδύ ςαν όμουνα
και πόγαινα ςχολεύο 
μικρό παιδύ
το γϋλιο εύχα ςυντροφιϊ
ςτα χϋρια το βιβλύο, 
μικρό παιδύ





«Σο θαλαςςινό Σριφύλλι»
τύχοι  Οδυςςϋασ Ελύτησ
Μουςικό  Λύνοσ Κόκοτοσ



Μια φορϊ ςτα χύλια χρόνια
του πελϊγου τα τελώνια
μεσ ςτα ςκοτεινϊ τα φύκια
μεσ τα πρϊςινα χαλύκια,
το φυτεύουνε και βγαύνει
πριν ο όλιοσ ανατεύλει
το μαγεύουνε και βγαύνει
το θαλαςςινό τριφύλλι.

Σο θαλαςςινό τριφύλλι 
ποιοσ θα βρει, θα βρει 
να μου το ςτεύλει
ποιοσ θα βρει, θα βρει 
να μου το ςτεύλει
το θαλαςςινό τριφύλλι.



Μια φορϊ ςτα χύλια χρόνια
κελαηδούν αλλιώσ 
τ’ αηδόνια
δε γελϊνε μότε κλαύνε,
μόνο λϋνε μόνο λϋνε
μια φορϊ ςτα χύλια χρόνια
γύνεται η αγϊπη αιώνια
να `χεισ τύχη να `χεισ τύχη
κι η χρονιϊ να ςου πετύχει.

Σο θαλαςςινό τριφύλλι
ποιοσ θα βρει, θα βρει 
να μου το ςτεύλει
ποιοσ θα βρει, θα βρει 
να μου το ςτεύλει
το θαλαςςινό τριφύλλι.





«Άκρη δεν ϋχει ο ουρανόσ»
τύχοι  Γιϊννησ Κακουλύδησ
Μουςικό  Νότησ Μαυρουδόσ



Η δύψα μου ’γινε φωτιϊ,
ςτερεύει ςτα φιλιϊ ςου,
το δϊκρυ μου ςταλαγματιϊ
χϊνεται ςτη ματιϊ ςου.
Άκρη δεν ϋχει ο ουρανόσ,
αρχό δεν ϋχει η δύςη.
Σϋλοσ δεν ϋχει ο καημόσ,
το χαμογϋλιο θλύψη.

το παραθύρι ςου κρυφϊ
γρούκαγα περιςτϋρι,
ςαν το μαχαύρι απϊςτραφτε,
ςβόςε, χλωμό μου αςτϋρι.
Άκρη δεν ϋχει ο ουρανόσ,
αρχό δεν ϋχει η δύςη.
Σϋλοσ δεν ϋχει ο καημόσ,
το χαμογϋλιο θλύψη.







«Μια φορϊ θυμϊμαι»
τύχοι  Γιώργοσ  Παπαςτεφϊνου
Μουςικό Γιϊννησ πανόσ



Νύχτα βροχερό 
ϊδειο το χϋρι
ψϊχνει να ςε βρει 
μα δεν το ξϋρει
πού θα ςε βρει

Μια φορϊ θυμϊμαι 
μ’ αγαπούςεσ τώρα βροχό
μια φορϊ θυμϊμαι 
μου μιλούςεσ τώρα ςιωπό

Πϋτρως’ η φωνό 
και πώσ να κλϊψει
που ’φυγεσ εςύ 
κι ϋχουν ανϊψει
χύλιοι καημού

Μια φορϊ θυμϊμαι 
μ’ αγαπούςεσ τώρα βροχό
μια φορϊ θυμϊμαι 
μου μιλούςεσ τώρα ςιωπό

Θα ’ρθει το πρωύ 
και θα περϊςει
θα με λυπηθεύ 
θα με ξεχϊςει
όπωσ κι εςύ

Μια φορϊ θυμϊμαι 
μ’ αγαπούςεσ τώρα βροχό
μια φορϊ θυμϊμαι 
μου μιλούςεσ τώρα ςιωπό







«Ντούκου Ντούκου μηχανϊκι» 
τύχοι  Οδυςςϋασ Ελύτησ
Μουςικό  Λύνοσ Κόκοτοσ



κύζει η πλώρη τα νερϊ
κι αντηχϊνε τα βουνϊ.
Ντούκου ντούκου μηχανϊκι,
ντούκου το παλιό μερϊκι.

Σρύτη, Πϋμπτη και αββϊτο
μεσ τησ θϊλαςςασ τον πϊτο
ποιοσ θα ρύξει, ποιοσ θα πϊρει
τ’ αςημϋνιο το φεγγϊρι.

Χϊιντε, χϊιντε βρε παιδιϊ,
πϊμε ςτην Άγια Μαρύνα
πϊμε ςτην Άγια Μαρύνα
με την όμορφη μπενζύνα.



Και Δευτϋρα και Σετϊρτη
ποιοσ θ’ ανϋβει ςτο κατϊρτι
κι ϊχου την Παραςκευό
ποιοσ θα κϊτςει ςτο κουπύ.

Βρε παπϊ το θυμιατό ςου
γύριςϋ το κατα δω
και με το βαςιλικό ςου
ρϊντιςε μασ το νερό.

Χϊιντε, χϊιντε βρε παιδιϊ,
πϊμε ςτην Αγια Μαρύνα.
Πϊμε ςτην Άγια Μαρύνα
με την όμορφη μπενζύνα.



Να βγουν και να περπατόςουν
ςαν κορύτςια οι νερατζιϋσ
κι όλ’ οι ϊντρεσ ν’ αγαπόςουν
μια και δυο και τρεισ φορϋσ.

κύζει η πλώρη τα νερϊ
κι αντηχϊνε τα βουνϊ.
Ντούκου ντούκου μηχανϊκι,
ντούκου το παλιό μερϊκι.

Χϊιντε, χϊιντε βρε παιδιϊ,
πϊμε ςτην Αγια Μαρύνα,
πϊμε ςτην Άγια Μαρύνα
με την όμορφη μπενζύνα.









Α ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ



«Να διώξω τα ςύννεφα»
τύχοι  Άκοσ Δαςκαλόπουλοσ
Μουςικό Ηλϋκτρα Παπακώςτα



Σησ νύχτασ κυλϊνε οι ώρεσ
τον ύπνο μου διώχνει η βροχό,
φοβϊμαι μη ς’ ϊρπαξαν 
μπόρεσ
κι απόμεινα εγώ μοναχό
φοβϊμαι μη ς’ ϊρπαξαν 
μπόρεσ
κι απόμεινα εγώ μοναχό

Να διώξω τα ςύννεφα
θα γύνω αγϋρι
να φϋγγω ςτο δρόμο ςου
θα γύνω αςτϋρι
κι αν πϊλι τ’ απόβραδο
καημό θα μου φϋρει
θα μεύνω ςτο δρόμο ςου
να γύνω φωτιϊ

...

Σην πόρτα χτυπϊει αγϋρασ
το ςπύτι βαραύνει ςιωπό
γυρεύω το φϋγγοσ τησ μϋρασ
ζητώ τη δικό ςου φωνό
γυρεύω το φϋγγοσ τησ μϋρασ
ζητώ τη δικό ςου φωνό

Να διώξω τα ςύννεφα...

Σησ νύχτασ κυλϊνε οι ώρεσ
τον ύπνο μου πόρε η βροχό
μη χϊθηκεσ ς’ ϊγνωςτεσ χώρεσ
μη ς’ ϋδεςαν ξϋνοι καημού
μη χϊθηκεσ ς’ ϊγνωςτεσ χώρεσ
μη ς’ ϋδεςαν ξϋνοι καημού

Να διώξω τα ςύννεφα...



«Δε βαριϋςαι αδερφϋ»
τύχοι  ώτια Σςώτου
Μουςικό Κώςτασ Χατζόσ 

Κϊποιο παρϊθυρο ϋχει φωσ
κϊποιον τον καύει ο πυρετόσ
μασ φεύγει βόμα βόμα
Κϊποιο καρϊβι ςτ’ ανοιχτϊ
με χύλια βϊςανα βαςτϊ
να μην το πιει το κύμα

Κι εμεύσ οι τρεισ ςτον 
καφενϋ
τςιγϊρο πρϋφα και καφϋ
Βρε δε βαριϋ , βρε δε 
βαριϋςαι αδερφϋ



Πόςοι απόψε ξαγρυπνούν
ςαν κολαςμϋνοι τριγυρνούν
και κλαύνε και πονϊνε.

τϊςου και ςκϋψου 
μια ςτιγμό
πόςοι ςκοτώνονται 
ςτην γη
την ώρα που μιλϊμε.

Κι εμεύσ οι ϊλλοι, μα το ναι
κϊνουμε πϊρτι ρεφενϋ
Βρε δε βαριϋ , βρε δε βαριϋςαι 
αδερφϋ



«υννεφούλα»

τύχοι  - Μουςικό 
Διονύςησ αββόπουλοσ 



Εύχα, εύχα μια αγϊπη 
αχ καρδούλα μου,
που `μοιαζε ςυννεφϊκι 
ςυννεφούλα μου.
αν ςυννεφϊκι φεύγει 
ξαναγυρνϊει,
μ’ αγαπϊ τη μια 
την ϊλλη με ξεχνϊει.

Κι ϋνα βρϊδυ, κι ϋνα βρϊδυ 
βρϊδυ αχ καρδούλα μου
διώχνω ξαφνικϊ τη 
ςυννεφούλα μου.
Δεν αντϋχω, δεν αντϋχω 
ϊλλο πια να με γελϊει,
μ’ αγαπϊει τη μια 
την ϊλλη με ξεχνϊει.

Κι ϋρχεται ο Απρύλησ 
αχ καρδούλα μου
να κι ο Μϊησ, ο Μϊησ,  
ςυννεφούλα μου.
Δύχωσ, δύχωσ τραγούδι, 
δϊκρυ και φιλύ
δεν εύναι ϊνοιξη φϋτοσ αυτό.

υννεφούλα, ςυννεφούλα
να γυρύςεισ ςου ζητώ
και τριγύρνα μ’ όςουσ θϋλεισ 
κϊθε βρϊδυ.
Δεν αντϋχω, δεν αντϋχω 
ϊλλο να `μαι μοναχόσ
μ’ αγαπϊσ τη μια κι ασ με 
ξεχνϊσ την ϊλλη.



«Σο όνειρό μου πϋθανε»
τύχοι Ναπολϋων Λαπαθιώτησ
Μουςικό Γιϊννησ πανόσ

Σ’ όνειρό μου πϋθανε χθεσ αργϊ το βρϊδυ.
Μόνοσ τώρα κι ϋρημοσ τι μπορώ να πω;
Κι όμωσ το `ξερε καλϊ το βαθύ του χϊδι
πόςο τ’ αγαπώ.
Μου κρατούςε ςυντροφιϊ ςτισ βαριϋσ τισ ώρεσ
που τισ τρϋμει μοναχό κϊθε μια ψυχό
κι όςο το `χει δύπλα τησ ασ κυλούν οι ώρεσ,
δεν μ’ ανηςυχεύ.
Σ’ όνειρό μου πϋθανε χθεσ αργϊ το βρϊδυ.
Πεσ, δεν ϋζηςε ποτϋ, μην τ’ αναπολεύσ.
Μα ο καιρόσ μου που `χαςα ςτο δικό του χϊδι,
τώρα εύναι πολύσ.



«Άςπρα Καρϊβια»
τύχοι ωτόρησ κύπησ
Μουςικό Γιϊννησ πανόσ



Άςπρα καρϊβια τα όνειρϊ μασ
για κϊποιο ρόδινο γιαλό,
ϊςπρα καρϊβια τα όνειρϊ μασ.
Θα κόβουν δρόμο κι ϋνα δρόμο
μυριςτικό κι ευωδιαςτό,
θα κόβουν δρόμο κι ϋνα δρόμο.

Κι από ψηλϊ θα μασ φωτύζει
το φεγγαρϊκι το χλωμό
κι από ψηλϊ θα μασ φωτύζει.
Και θ’ αρμενύζουν, ω χαρϊ μασ,
ύςα ςτο ρόδινο γιαλό,
ϊςπρα καρϊβια τα όνειρϊ μασ.



Άςπρα καρϊβια τα όνειρϊ μασ
για κϊποιο ρόδινο γιαλό,
ϊςπρα καρϊβια τα όνειρϊ μασ.

Και θ’ αρμενύζουν, ω χαρϊ μασ,
ύςα ςτο ρόδινο γιαλό,
ϊςπρα καρϊβια τα όνειρϊ μασ.



Κι από ψηλϊ θα μασ φωτύζει
το φεγγαρϊκι το χλωμό
κι από ψηλϊ θα μασ φωτύζει.

Και θ’ αρμενύζουν, ω χαρϊ μασ,
ύςα ςτο ρόδινο γιαλό,
ϊςπρα καρϊβια τα όνειρϊ μασ.


