
Εικονογράφηση Μαρία Τζαμπούρα

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Φ
ρ
α
ντ

ζέ
σ
κα

Αλ
εξ
οπ

ού
λο

υ-
Πε

τρ
άκη 4 ΕΚΔΟΣΗ

η



ΦΙΛΟΙ; ...ΦΩΣ ΦΑΝΑΡΙ

Εικονογράφηση: Μαρία Τζαμπούρα
Διόρθωση: Αντωνία Κιλεσσοπούλου

© 2005, Εκδόσεις Κυριάκος Παπαδόπουλος Α.E., Φ. Αλεξοπούλου-Πετράκη

EKΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Καποδιστρίου 9, 144 52 Μεταμόρφωση Αττικής

τηλ.: 210 2816134, e-mail: info@epbooks.gr

ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙO
Μασσαλίας 14, 106 80 Αθήνα, τηλ.: 210 3615334

www.epbooks.gr

ISBN 960-412-394-7
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΕΤΡΑΚΗ

Σε μια νεροσταγόνα
το αγοράκι έψαχνε να βρει τη φωνή του.

Δεν τη θέλω για να μιλάω,
θα την κάνω δαχτυλίδι
που θα φοράει η σιωπή μου
στο μικρό της δαχτυλάκι.

(απόσπασμα από το ποίημα 
“ΤΟ ΜΟΥΓΓΟ ΑΓΟΡΑΚΙ” 
του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα)

Εικονογράφηση

Μαρία Τζαμπούρα



«Ξύπνα,

Ισμήνηηηηηη,

ώρα για

σχολείοοοοοο!!»

φωνάζει η μαμά

μου και, περνώντας

βιαστικά από το

δωμάτιό μου, τραβάει το

σεντόνι μου και με

ξεσκεπάζει. 

Γιατί οι μαμάδες και οι

μπαμπάδες νομίζουν ότι είναι

διασκεδαστικό να σε ξυπνούν το

πρωί γαργαλώντας την πατούσα

σου και τραβώντας το σεντόνι

σου, δεν μπορώ να το

καταλάβω!

Γιατί πρέπει κάθε πρωί να είμαι

όλο χαμόγελα και κέφι ενώ τα

μάτια μου κλείνουν από τη

νύστα, κι αυτό δεν μπορώ να το

καταλάβω!







Με ένα σπρώξιμο της

μαμάς μου μπαίνω στο σχολικό,

φορτωμένη την τσάντα μου, τη νύστα μου

και τα νεύρα μου! Κάθε πρωί τα ίδια... Ουφ,

βαρέθηκα πια! Κολλάω τη μύτη μου στο τζάμι,

για να μη μου μιλάνε οι συμμαθητές μου.

Στο φανάρι σταματάει δίπλα στο σχολικό μου

ένα άλλο σχολικό και έρχεται απέναντί μου ένα

άλλο νυσταγμένο προσωπάκι, που κάνει μάλλον

ό,τι κάνω και γω – κρύβεται στο παράθυρο!



Τι βάσανο για την Ισμήνη να ξυπνάει πρωί-πρωί!
Όμως, η διαδρομή με το σχολικό κρύβει απίθανες
εκπλήξεις, όταν δυο μουτράκια κολλούν στα τζάμια

και χαιρετούν το ένα το άλλο. Μπορεί αυτή η φιλία να
κρατηθεί, ακόμα και μετά από ένα σιωπηρό ...μυστικό;

Φως Φανάρι!

Κωδ. μηχ/σης 12.382


