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Οι σελίδες 1-2
χάθηκαν μες στο νερό
το παπούτσι μου σαν βρέχω
ψάχνω κάπως να τις βρω.

Έριξα πόδι για δίχτυ
το παπούτσι το μικρό
το’ ριξε στο παραμύθι 
σ’ έναν άσπρο αστακό.





Στο όνειρό μου, είμαι πάντα
ταξιδιώτης πειρατής
και σχεδία μου μια βάρκα
στο ταξίδι της ζωής!



Αν κοπώ στην ΑΒ
αν δεν ξέρω να μετρώ
δε με νοιάζει γιατί ξέρω
στα βαθιά να κολυμπώ….



Η σχεδία δεν βουλιάζει
στης φουρτούνας τα νερά
και ακούω την καρδιά μου
να χτυπά πιο ζωηρά.

«Θάλασσα δεν σε φοβάμαι
είμαι βέρος ναυτικός
ούριος είναι ο μπάτης,
σύμμαχός μου ο καιρός».





Σαν η νύχτα πλησιάζει 
κάνω σχέδια τρελά
χάρτα μου είναι τ’ αστέρια
και πυξίδα τα βουνά.

Κάνω προσευχή και πάντα
καρτερώ πως θα το δω
των ονείρων το αστέρι
που πολύ επιθυμώ.





Τρέχω τώρα στα χωράφια
στης στεριάς μου τον ρυθμό
φτιάχνω ψεύτικα παλάτια
που βουλιάζουν στο νερό.

Όλα μοιάζουνε ωραία
του νησιού τον θησαυρό
με τα όνειρα παρέα
κάπου κάπως θα τον βρω.





Οι σελίδες 1-2
χάθηκαν μες στο νερό
χάθηκαν κι τελευταίες 
στον παράξενο γυαλό…

Έριξα πόδι για δίχτυ
το παπούτσι το μικρό
μέσα σ’ ένα παραμύθι
μου ‘δωσε φιλί
γλυκό…







Η Vivi Markatos είναι βραβευμένη θεατρική
συγγραφέας με πολλές διακρίσεις στον καλλιτε-
χνικό χώρο και βραβευμένη ραδιοφωνική παραγω-
γός υπό την αιγίδα της UNESCO (2009). Έχει
συμμετάσχει σε λογοτεχνικές παρουσιάσεις βι-
βλίων και έχει σκηνοθετήσει  παραστάσεις για το
Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ είναι εικονογράφος
παιδικών παραμυθιών.

Έργα της βρίσκονται τόσο διαδικτυακά όσο και
έντυπα και έχει κερδίσει την αγάπη των μικρών της φίλων. Για εκείνην
και για τα έργα της γράφει συχνά ο Τύπος. 

Στον ελεύθερο χρόνο της της αρέσει να ζωγραφίζει να ακούει μουσική
και να πηγαίνει βόλτα με τον αγαπημένο της σκύλο που δεν αποχωρίζε-
ται. 

Εργάζεται ως δημοσιογράφος στον πολιτιστικό τομέα με διακριτή πα-
ρουσία και με σημαντικές συνεντεύξεις στο "Γαλαξία FM  92,1", ενώ είναι
η πρώτη ραδιοφωνική παραγωγός στην Ελλάδα που παρουσίασε σε εκ-
πομπή τα "anime", που πλέον έχουν ένα τεράστιο αριθμό ακολούθων ανά
την χώρα.
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