
ΤΟ ΚΑΝΟΝΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ  

 (Σκηνικό λιβαδιού. ∆εσπόζει ένα µαύρο Κανόνι. Λουλούδια  γύρω αλλά όχι κοντά του.) 

 

 

 

 

ΛΟΥΛΟΥ∆Ι: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
 

Στο λιβάδι ξεχασµένο 

χρόνια παραπεταµένο 

µε τον ήλιο µε το χιόνι   

ζει µονάχο ένα κανόνι.  

 

Με κανένα δε µιλάει 

κι όλο άγρια κοιτάει 

µαύρο έξω απ’ τη σκουριά 

µαύρη µέσα κι η καρδιά 

 
 

 

 

 

ΚΑΝΟΝΙ: ΒΑΣΙΛΗΣ 

 

Το κανόνι σοβαρό 

και µε τόνο φοβερό 

λέει αµέσως στο λεπτό: 

 

‘Αχου, πόσο µου τη δίνει 

Είναι βαρετή η ειρήνη 

Ας γινότανε µια µάχη  

για να δεις πλάκα που θάχει! 

 

Κλάµατα και σκοτωµοί 

µπαµ και µπουµ κάθε στιγµή 

Μια σκοτώνω, µια γκρεµίζω 

φόβο γύρω µου σκορπίζω 

 
 

 

 

 



ΛΟΥΛΟΥ∆Ι :ΓΕΩΡΓΙΑ 
 

Σύννεφο έρχεται µια µέρα  

και τον ήλιο κάνει πέρα 

Είναι γκρίζο, βροχερό 

κουβαλά πολύ νερό 

 

Αχ καλό µου συννεφάκι  

θέλω να σταθείς λιγάκι  

δεν αντέχω  άλλο νερό   

θέλω  τον Ήλιο αµέσως να δω  
 

 

 

ΣΥΝΝΕΦΟ: ΑΓΓΕΛΟΣ 
 

Όλη µέρα τριγυρίζει 

άνθη και φυτά ποτίζει 

Πίνει η φύση, ξεδιψάει 

κι όλη η γη µοσχοβολάει. 

 

Τα πουλιά και τα λουλούδια 

σύννεφο όλα καρτερούν 

δροσερό νερό να πιούν 

και το ουράνιο τόξο να δούν 

 
 

 

ΛΟΥΛΟΥ∆Ι : ΜΑΡΙΑ 
 

Ένα ηλιόλουστο πρωί 

πού χε πάψει πια η βροχή 

πάνω στο σκληρό κανόνι 

Μαργαρίτα, δες, φυτρώνει 

 

Γύρω της παντού κοιτάζει 

και την οµορφιά θαυµάζει 

Αχ και να ΄ξερε η καηµένη 

τι κακό την περιµένει… 

 
 

 



ΚΑΝΟΝΙ   : ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        

               

Το κανόνι σαν ξυπνάει 

αρχίζει αµέσως να µιλάει 

 

Μπα, τι γίνεται εδώ πέρα; 

Σα στραβά ν’ αρχίζει η µέρα 

Ε, τι µε κοιτάς; Κουνήσου 

Φύγε αµέσως, ξεκουµπήσου! 

 

Τι µε πέρασες κυρά µου; 

Χάσου τώρα από µπροστά µου 

Φύγε, γιατί αλλιώς θ’ανάψω 

µια φωτιά και θα σε κάψω! 

 
 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ: ΦΑΙ∆ΡΑ 
 

Μα γιατί καλέ Κανόνι; 

Λέει ευθύς αυτή µε χάρη 

Τώρα είµαστε γειτόνοι   

και θα κάνουµε παρέα 

θα δεις, θα περνάµε ωραία 

 

Θα σου λέω παραµύθια 

πού χουν µέσα τους αλήθεια 

Θα σου τραγουδώ τραγούδια 

που µοσχοβολούν λουλούδια 
 

 

ΠΟΥΛΙ: ΣΤΕΛΙΟΣ 

 

Μαργαρίτα τι κοιτάζεις; 

Φύγε αµέσως, δεν τροµάζεις; 

Είναι ένα σκληρό Κανόνι 

που µε όλους µας θυµώνει.  

 

Κοίτα, εµένα µια φορά 

µούχε κάψει τα φτερά 

Φύγε πριν το µετανιώσεις 

Φύγε, φύγε, να γλυτώσεις.. 



 

ΗΛΙΟΣ: ΗΛΙΑΝΑ  

 

Μαργαρίτα µου είσαι µόνη 

µ’ αυτό το σκληρό Κανόνι 

Πόσο αλήθεια σε λυπάµαι 

Μη σε κάψει πώς φοβάµαι.  

 

Είναι άγριο σα θηρίο 

του πολέµου το εργαλείο 

Την ειρήνη πολεµάει 

και το θάνατο σκορπάει. 
 

 

 

 

ΑΣΤΕΡΙ: ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

Έρχεται σιγά το βράδυ 

σκοτεινιάζει το λιβάδι 

Όλοι γύρω ανησυχούνε 

µε αγωνία ξενυχτούνε 

 

 
 

ΑΣΤΕΡΙ : ΒΑΓΓΕΛΗΣ  
 

Πάνω στην κακία, κοίτα 

φύτρωσε µια Μαργαρίτα 

Τι οµορφιά, τι καλοσύνη 

Είναι ίδια η ειρήνη! 

 

 

Όµως πόσο είναι κρίµα! 

Το Κανόνι βρήκε θύµα 

Το πρωί µόλις ξυπνήσει 

θα την µπαρουτοβολήσει! 

 

 

 

 



 

ΦΕΓΓΑΡΙ : ΣΤΡΑΤΟΣ 

 

Επιτέλους, ήρθε η ώρα 

κι έτσι το Κανόνι τώρα 

ένα µάθηµα θα πάρει 

κι ίσως πια πάρει χαµπάρι 

 

Πάνε του πολέµου οι µέρες. 

∆εν περνάνε πια οι φοβέρες 

Μη δειλιάζεις, αντιστάσου! 

Θα ΄µαστε κι εµείς κοντά σου! 

 

 

 

ΠΟΥΛΙ : ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 

 

Το Κανόνι όταν ξυπνάει 

το κεφάλι του γυρνάει 

Να κοιµάται την κοιτάζει 

και το θάρρος της θαυµάζει 

 

Νιώθει µέσα του βαθιά 

πως µαλάκωσε η καρδιά 

Λαχταρά τη συντροφιά της 

και την τρυφερή µατιά της. 

 
ΠΟΥΛΙ : ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 

 

Γνώµη  στη στιγµή αλλάζει 

Το λουλούδι δεν θα κάψει 

Τη ζωή του όµως θα αλλάξει! 

Την κακία διώχνει πέρα 

και της λέει:  ΚΑΛΗΜΕΡΑ! 

 
 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ : ΦΑΙ∆ΡΑ 

 

Τι  λουλούδια , τι πουλιά 

Γέλια, αγκαλιές, φιλιά! 

Μπρος! Κι εµείς, όπως κι εκείνοι 

ας  πούµε:    ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΙΡΗΝΗ! ( όλοι µαζί ) 


