
 Ο γλάροςΟ γλάροςΟ γλάροςΟ γλάρος
 
Στίχοι: Οδυσσέας Ελύτης 

Μουσική: Μιχάλης Τρανουδάκης 

Πρώτη εκτέλεση: Αφροδίτη Μάνου 

 

 

Στο κύµα πάει να κοιµηθεί 

δεν έχει τι να φοβηθεί 

Μήνας µπαίνει µήνας βγαίνει 

γλάρος είναι και πηγαίνει 

 

Από πόλεµο δεν ξέρει 

ούτε τι θα πει µαχαίρι 

Ο Θεός του 'δωσε φύκια 

και χρωµατιστά χαλίκια 

 

Αχ αλί κι αλίµονό µας 

µες στον κόσµο το δικό µας 

∆ε µυρίζουνε τα φύκια 

δε γυαλίζουν τα χαλίκια 

 

Χίλιοι-δυο παραφυλάνε 

σε κοιτάν και δε µιλάνε 

Είσαι σήµερα µονάρχης 

κι ίσαµ' αύριο δεν υπάρχεις 

Η ποδηΗ ποδηΗ ποδηΗ ποδηλάτισσαλάτισσαλάτισσαλάτισσα    

    

Στίχοι: Οδυσσέας Ελύτης 

Μουσική: Μιχάλης Τρανουδάκης 

Πρώτη εκτέλεση: Αφροδίτη Μάνου 

 

 

Το δρόµο πλάι στη θάλασσα 

περπάτησα που 'κανε κάθε 

µέρα η ποδηλάτισσα. 

 

Βρήκα τα φρούτα που 'χε 

στο πανέρι της, το δαχτυλίδι 

που 'πεσε απ' το χέρι της. 

 

Βρήκα το κουδουνάκι και το 

σάλι της, τις ρόδες, 

το τιµόνι, το πεντάλι της. 

 

Βρήκα τη ζώνη της, βρήκα σε 

µιαν άκρη, µια πέτρα διάφανη 

που 'µοιαζε µε δάκρυ. 

 

Τα µάζεψα ένα ένα και τα 

κράτησα κι έλεγα πού 'ναι 

πού 'ναι η ποδηλάτισσα. 

 

Την είδα να περνά πάνω 

απ' τα κύµατα, την άλλη µέρα 

πάνω από τα µνήµατα. 

 

Την τρίτη νύχτωσ' έχασα 

τ' αχνάρια της, στους ουρανούς 

άναψαν τα φανάρια της. 



 

 

Το µαγισσάκιΤο µαγισσάκιΤο µαγισσάκιΤο µαγισσάκι    

Στίχοι: Οδυσσέας Ελύτης 

Μουσική: Νένα Βενετσάνου 

Πρώτη εκτέλεση: Νένα Βενετσάνου 

 

Από τους χρόνους τους παλιούς το 'χω βαθύ µεράκι 

να βγω στις πέρα θάλασσες να βρω το µαγισσάκι 

 

Τ' άπιαστο σαν αερικό στην εµορφιά του Μάης 

που αν κάνεις να τον µυριστείς αλίµονό σου εκάεις 

 

Έβγα έβγα µαγισσάκι χτύπα χτύπα το ραβδάκι 

ντο και ρε και µι και φα µες στα ροζ τα σύννεφα 

 

Τι ζουµπούλια και τι κρίνα τι και τούτα τι κι εκείνα 

ντο και ρε και φα και µι φούχτα µου και δύναµη 

 

Ποιος θα µου δώκει δύναµη κι ένα µακρύ καµάκι 

να βγω στις πέρα θάλασσες να βρω το µαγισσάκι 

 

Που 'ναι σπηλιά του ο ουρανός άγγελος η µαµά του 

κι αφρός το φουστανάκι του στην άκρια του κυµάτου 

 

Χτύπα χτύπα το ραβδάκι γίνε το νερό στ' αυλάκι 

φα και ρε και µι και ντο µες στο µπλε το ξάγναντο 

 

Τα παπιά και τα βαπόρια παν µαζί και πάνε χώρια 

έξι τέσσερα κι οχτώ γούρι µου και φυλαχτό 

 

Ανοίξτε πύλες κι εκκλησιές ν' ανάψω ένα κεράκι 

να κάνει θαύµα στα κρυφά για µε το µαγισσάκι 

 

Που να κοιµάµαι ξυπνητός να τρέχω ξαπλωµένος 

και να µε λεν χωρίς καρδιά µα να 'µαι ερωτευµένος 

 

Έβγα έβγα µαγισσάκι χτύπα χτύπα το ραβδάκι 

ντο και ρε και µι και φα µες στα ροζ τα σύννεφα 

 

Τα παπιά και τα βαπόρια παν µαζί και πάνε χώρια 

έξι τέσσερα κι οχτώ γούρι µου και φυλαχτό 

Τα τζιτζίκιαΤα τζιτζίκιαΤα τζιτζίκιαΤα τζιτζίκια    

Στίχοι: Οδυσσέας Ελύτης 

Μουσική: Λίνος Κόκοτος 

Πρώτη εκτέλεση: Μιχάλης Βιολάρης 

 

Η Παναγιά τα πέλαγα 

κρατούσε στην ποδιά της. 

Την Σίκινο, την Αµοργό 

και τ' άλλα τα παιδιά της. 

 

Ε σεις τζιτζίκια µου άγγελοι 

γεια σας κι η ώρα η καλή. 

Ο βασιλιάς ο Ήλιος ζει; 

Κι όλ' αποκρίνονται µαζί. 

 

Ζει και ζει και ζει ..... 

ο βασιλιάς ο ήλιος ζει. 

 

Από την άκρη του καιρού 

και πίσω απ' τους χειµώνες 

άκουγα σφύριζε η µπουρού 

κι έβγαιναν οι Γοργόνες. 

 

Ε σεις τζιτζίκια µου άγγελοι 

γεια σας κι η ώρα η καλή. 

Ο βασιλιάς ο Ήλιος ζει; 

Κι όλ' αποκρίνονται µαζί. 

 

Ζει και ζει και ζει ..... 

ο βασιλιάς ο ήλιος ζει. 

 

Κι εγώ µέσα στους αχινούς 

στις γούβες στ' αρµυρίκια 

σαν τους παλιούς θαλασσινούς 

ρωτούσα τα τζιτζίκια: 

 

Ε σεις τζιτζίκια µου άγγελοι 

γεια σας κι η ώρα η καλή. 

Ο βασιλιάς ο Ήλιος ζει; 

Κι όλ' αποκρίνονται µαζί. 

 

Ζει και ζει και ζει ..... 

ο βασιλιάς ο ήλιος ζει. 


