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Οι μαύροι δεν ξεβάφουν 

(Αφιερωμένο στο παιδί που δεν ήθελε κανείς να του κρατήσει το χέρι) 
 

 
Σε όλα τα παιδιά του κόσμου αξίζει η ευτυχία 
Σε όλα τα παιδιά του κόσμου αξίζει η χαρά 
Σε όλα τα παιδιά του κόσμου αξίζει η παιδεία 
Σε όλα τα παιδιά του κόσμου αξίζει η αγκαλιά 
Δώσ’τους στέγη και τροφή, δώσ’τους ελπίδα και στοργή………….. 
Δώσ’τους φιλία και αγάπη, η μοναξιά να γίνει 
στάχτη……………  
  
 
Ένα αγόρι σκορπάει  μαύρο φως, κανείς δεν τον πλησιάζει…γιατί είναι διαφορετικός. 
Γι’ αυτόν ο κόσμος γύρω είναι σκοτεινός. 
Μα αν δεις μέσ’την καρδιά του είναι αστραφτερός. 
Λύπη και μοναξιά ο αναστεναγμός του. 
Συννεφιασμένος ουρανός είναι ο οδηγός του. 
Κι εσύ φίλε που κάθεσαι και αγναντεύεις, 
την ευτυχία της καρδιάς του κλέβεις…… 
 
Δεν έχει σημασία το χρώμα, και το ξέρεις. 
Από τον εγωισμό σου τζάμπα υποφέρεις. 
Μη νοιάζεσαι για την ενδυμασία και τα έθιμα του, 
Αλλά γι’ αυτά που έχει στην καρδιά του….. 
Μη τον αποφεύγεις και πεισμώνεις. 
Από τη φιλία μεγαλώνεις…. 
Πλησίασέ τον κι άσε τις ντροπές 
Αγάπησέ τον ,το ξέρω ότι το θες. 
Δώσ’του την ευκαιρία να γίνει σαν και σένα, 
Τέτοιο φίλο πιστό δε θα΄χει άλλο κανένα…. 
Παίξε μαζί του,νιώσε ευγενικός, 
Διασκέδασέ τον ,γίνε δοτικός. 
Δώσε του χρόνο,χρόνο απ’τη ζωή σου. 
Θα πάρεις πίσω κομμάτια απ’ την ψυχή του. 
 
ΘΥΜΗΣΟΥ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΦΥΓΑΝ 
ΣΚΕΨΟΥ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑΡΘΟΥΝ 
ΚΑΙ  ΠΑΝΤΑ  ΝΑ’ΧΕΙΣ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ 
 
«ΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΔΕΝ ΞΕΒΑΦΟΥΝ» 
                                           
 



 
 
                                   
Ερωτήσεις 
1)Σε ποιόν απευθύνεται το ποίημα;Γιατί νομίζεις ότι γράφτηκε; 
2)Ποια είναι τα συναισθήματά σου για το αγόρι; 
3Αν ήθελες ν’αλλάξεις τον τίτλο τι τίτλο θα έδινες; 
4)Αν έπρεπε να πεις κάτι στο αγόρι τι θα του έλεγες; 
5)Γιατί οι τελευταίοι στίχοι είναι γραμμένοι με κεφαλαία γράμματα;Tι θέλουν να πουν; 
6)Βρες όλα τα ρήματα που βρίσκονται σε προστακτική και γράψτα στο γ΄ενικό 
πρόσωπο της οριστικής  του ενεστώτα και του αορίστου. 
 
 


