


Να τη, η προβάλλει

με χαρές κι αγάπες   πάλι.

Γεια σου, λεβέντη,

π' έστησες στη γλέντι.

κρόταλα κι αντάρα

με την κουμπάρα.

Άνοιξη

Σήμερα το

τη τους τελειώνει

κι αύριο με τη χελιδόνα

θα φορέσουν                   

Παίζουνε                       τ' αηδόνια

και κοτσύφια τα               

Οι γαλιάντρες στα                ,

στα                     η βατραχίνα.

Κούκου! Ο                   το λαλεί!

μύριους γάμους ευλογεί.

αρραβώνα

Άνοιξη 
Θ. Τρουπής

βιολιά

Άνοιξη

λέλεκα

στέγη

Γάμοι

χελιδόνι

φωλίτσα

κούκος

τρομπόνια

κλαρίνα

κρουστά



Άνοιξη  
Λάμπρος Πορφύρας

Άνοιξη! Μόλις ξέσπασε του φθινοπώρου η μπόρα,

κι εγώ το             σου νειρεύομαι από τώρα

ν' αράζει στο λιμάνι μας, με τ' άρμενα ανθισμένα,

πλάι στα καϊκάκια τα φτωχά, τα θαλασσοδαρμένα.

Να φέρεις τον αιθέριο αχό του αφρού στα υγρά                ,

γύρω στα βράχια των φυκιών τις             νταντέλες,

και για τους ίσκιους που περνούν ή μένουν στ‘ ,

να φέρεις απ' τη Βενετιά το πιο λαμπρό κρουστάλλι.

Στα δέντρα, που θρηνούν βραχνά στου κάμπου τη μαυρίλα,

να φέρεις γέλια ολόδροσα, στα νιόφυτά τους .

Μέσα στα ρόδα τ' ουρανού το φώς του Αποσπερίτη,

κι εμένα μια μικρή χελιδονιών στο σπίτι.

καραβάκι

χαλίκια

πράσινες

ακρογιάλι

φύλλα

φωλιά



Μαντινάδες για την Άνοιξη

Πάσχα, Ομορφιά

η πιο μεγάλη σχόλη

σαν την ημέρα τη  ς         

να‘ ναι η ζωή σου όλη!

Άνοιξη

Λαμπρής

Σήμερα την                     

που η φύση όλη γιορτάζει

εύχομαι όλη η ζωή

με            να μοιάζει!

Πρωτομαγιά

Άνοιξη



Θωρώ                 και         

πάλι να μπουμπουκιούνε

τον ερχομό τους στη ζωή

κι                 διαλαλούνε!

Μαντινάδες για την Άνοιξη

λουλούδια δεντρά

Άνοιξη

Όπου περνάς μοσχοβολάς

σαν Άνοιξης   

γι' αυτό κι εγώ σ' αγάπησα

και σ' έκανα               !

λουλούδι

τραγούδι



Πρωταπριλιά

Θ. Τρουπής

Σκάρωσα ψεματάκι

την πρωταπριλιά.

Το πίστεψε  ο             μου

και πήρα δυο                  .

Σέρβιρα κι άλλο ένα

στη               μου

κι απ’ τις χαρές της το' πε

στον              μου.

Καμάρωνα πως πήρα

σ' όλα άριστα!

και πέρασα μια μέρα

γλυκά κι ευχάριστα.

Ας ήταν κάθε ημέρα

και μια Πρωταπριλιά!

Με ψέματα να παίρνω

αληθινά                       !

παππούς

μητέρα

πατέρα

φιλιά

φιλιά



Δέξου, Μάη  

( Στέλιος Σπεράντσας)

Η δροσιές γεμάτη,

καρτερεί μεσοκαμπής,

στ’ ανθισμένο της                   

Μάη μου, για να μπεις.

Δέξου φούχτες τα           ,

απ’ την πλούσια               .

Δέξου, Μάη, γλυκά τραγούδια

κι από τα                       .

Άνοιξη

λουλούδια

ποδιά

παιδιά

παλάτι



Πρωτομαγιά  

Διονύσιος Σολωμός

Του Μαϊού ροδοφαίνεται η μέρα

που ωραιότερη φύση

και την κάνουν λαμπρά και γελάει

πρασινάδες, αχτίδες, 

Άνθη κι άνθη βαστούνε στο χέρι

κι άντρες, γυναίκες και γέροι

ασπροεντύματα, γέλια και κρότοι,

όλοι οι                          γιομάτοι χαρά.

Ναι, χαρείτε του χρόνου τη νιότη,

, γέροι, γυναίκες παιδιά.

ξυπνάει

νερά.

παιδιά

δρόμοι

άνδρες


