


Μια φορά κι ένα καιρό,

σ΄ ένα σπιτάκι από κορμό ,

μια νεράιδα σοφή,

έφτιαξε μία συνταγή.

Ήταν  λέει μαγική,

γιατί όποιος δοκίμαζε από αυτήν, 

μπορούσε να μεταμορφωθεί

σε ότι επιθυμούσε στη στιγμή.

Όλοι οι άνθρωποι το  συζητούσαν …

Όλοι και κάτι επιθυμούσαν. 

Κάτι σπουδαίο και μεγάλο

και δεν σκέφτονταν κάτι άλλο.



Η Νεράιδα έσμιξε  πολλά υλικά, 

και τ΄ ανακάτεψε καλά.

Αυτό που ήθελε να φτιάξει, 

έλεγε πως τον κόσμο θα αλλάξει!

Πήρε μολύβι και χαρτί 

και έγραψε αυτή τη συνταγή:



Και σαν να μην ήταν αρκετά

όλα αυτά τα υλικά, 

σαν τελείωσε τη συνταγή ,

πρόσθεσε λόγια μαγικά .......

Τα είπε όμως σιγανά, 

να τα κρατήσει μυστικά.

Θα της χρειάζονταν μετά, 

για να ξαναγίνουν όλα όπως παλιά…

Όποιος τη συνταγή  ζητούσε, 

την έδινε και κρυφογελούσε,

γιατί ήξερε καλά, πως χωρίς λόγια μαγικά, 

η μεταμόρφωση θα πάει στραβά.

Κρυβόταν κάπου και κοιτούσε 

κι από μέσα της γελούσε, 

γιατί όποιος τη συνταγή εκτελούσε 

δεν θα γινόταν αυτό που ποθούσε.



Πρώτα ένας αστυνομικός

Έγινε μαύρος αχινός.

Μετά μια θεατρίνα όλο χάρη

έγινε ίδια με ένα κριάρι.

Έπειτα  μια τσαχπίνα μπαλαρίνα

χόρευε πια σαν βατραχίνα !

Τέλος μια όμορφη κοπέλα , 

έμοιαζε με μια γαζέλα ! 



Σύγχυση έγινε μεγάλη, 

από τη μια στιγμή στην άλλη.

Κλάματα ακούγονταν και φασαρία

και η νεράιδα ένιωσε μια μελαγχολία.

Μάθημα ήθελε να δώσει ,

τη σοφία της να απλώσει, 

οι άνθρωποι να εκτιμήσουν 

και αυτό που έχουν να αγαπήσουν !

Άρπαξε το μαγικό ραβδί 

και λόγια είπε στη στιγμή: 

Πες κι εσύ τα λόγια αυτά.

Προσπάθησε να τα πεις σωστά.

Όλα να γίνουν σαν και πριν, 

κανείς να μην στεναχωρηθεί.

Νεραϊδοπαθήματα 

νεραϊδομαθήματα

παθήματα μαθήματα     

νεραϊδομπλεξίματα  

νεραϊδοεξαφανιστείτε

τον εαυτό σας ξαναβρείτε!



Η νεράιδα είπε κάτι τελευταίο ,

μα πολύ, πολύ σπουδαίο.

Τον εαυτό σου να αγαπάς,

άλλος να γίνεις μην ζητάς!

Δεν υπάρχουν μαγικά,

ούτε λόγια μυστικά. 

Η συνταγή είναι απλή. 

Φτάσε όπου εσύ μπορείς !



Μαγεία είναι να πιστεύεις στον εαυτό σου.

Αν μπορείς να το κάνεις αυτό μπορείς να

κάνεις τα πάντα.
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