


Βρύση Αγίας Τριάδας -- Μετοχιού 
Με τις πέτρες τους έχτισα μια κρήνη 

Στο κατώφλι της έρχονται χλωρά κορίτσια 

Τα χείλια τους κατάγονται από την αυγή… 

    
  Οδ. Ελύτης 



Φουσκίνα 

Πάησα στη βρύση, βέργα μου, λιγνή 
Πάησα στη βρύση για νιρό 

Βάϊα αμάν, αμάν να πιώ κι να 
γιουμίσου. 

Μου πέσιν του μαντήλι μου του 
χρυσουκεντημένου 

  
  

 Βελβεντινό τραγούδι 



Του Παπαγιάννη το Βρυσούλι 
Θέλω κρεμάμενα νερά δεξιά ζερβά να βλέπω 

Θέλω, η βρυσούλα, η ρεματιά, παλιές γλυκές μου αγάπες 

Να μου προσφέρουν γιατρικό τ’ αθάνατα νερά τους 

     
  Κ. Κρυστάλλης 



 

Είμαι το νερό.  Κοιμίζω μέσα μου ουρανούς. 

Κόσμους βλέπω.  Θεούς γνωρίζω. 

Σαν αγάπη καθρεφτίζω και στοχάζομαι σα νούς! 

   
 Ζ.  Παπαντωνίου 

Το Βρυσούλι του Μέλιου 



Λεπτοκαρυά 

Νερά καθάρια και γλυκά, νερά χαριτωμένα, 

Χύνονται μες στην άβυσσο τη μοσχοβολισμένη 

Και παίρνουμε το μόσχο της, κι αφήνουν τη 
δροσιά του. 

 

   
   

 Δ. Σολωμός 



Γαλανόβρυση 

Στο Βελβεντό το ζηλευτό περνάμε λεβεντιά… 
Αι-λιάς, Αι-λιάς και Γαλνόβρυση αλλού δεν έχουν πουθενά. 

Αλλού δεν έχουν Πλατανόπουλο κι ανθόσπαρτα στενά. 

Χαρείτε τα Βελβεντινοί κι ομορφονιές κι ομορφονιοί. 

    
  Ν.  Φυλακτός 



Βρυσούλι Αγίου Δημητρίου 



Κουπάνα 

Χτυπήσανε τη μέρα σε καλή μεριά 
Ξύπνησε το νερό μέσα στο χώμα 

Κρύα φωνή νεογέννητη 

Που σμίγει από μακριά τη γειτονιά των βρύων 

   
   Οδ. Ελύτης 



Η Παλιά Βρύση στο Μετόχι 

Και κείνος ο ήχος του νερού κρεμάμενος μέσα στη νύχτα 
Πήζει απ’ το κρύο των αστεριών σε κρυστάλλινα κρίνα 

Που καρτεράνε να τα βάλουμε μες στο ποτήρι της 
ψυχής μας 

    
   

 Γ.  Ρίτσος 



Η Βρύση των Κυνηγών 

 

Πίνε, διαβάτη, χορταστά το καθαρό 
νερό μου. 

Κάθου, ξαπόστασε κοντά στη ρίζα των 
δεντρών μου. 

Οι κυνηγοί μ’ ανάστησαν και μ’ έχουν 
παραγγείλει 

Να θεραπεύω δροσερή το διψασμένο 
χείλι. 

  
  
 Ι.  Βηλαράς 



Βρύση Σιόντα 

Παιχνίδια τα νερά 
Στα σκιερά περάσματα 

Λένε με τα φιλιά τους την αυγή 

Που αρχίζει 

Ορίζοντας – 

  
  
 Οδ. Ελύτης 



Βρύση Αγίου Αθανασίου 

 

Νάξερες όμορφο βουνό, 

Τι κελαηδεί σε μένα 

Της βρύσης το γάργαρο 

Και δροσερό νεράκι. 

  
 Κ.  Κρυστάλλης 


