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Ονειρεύομαι με μάτια ανοιχτά

Ε, λοιπόν, ναι! Αυτό κάνει ο Ανδρέας! 
Ονειρεύεται με μάτια ανοιχτά! 

Είναι ο δικός του τρόπος να περνάει καλά, ακόμα και στα δύσκολα.
Όμως όταν εμφανιστεί μια ακατάδεκτη 

πανέμορφη πριγκίπισσα, όλα θα αλλάξουν.  
Ο Ανδρέας θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο 

να τη βάλει στα όνειρά του. 
Άραγε θα τα καταφέρει;
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Στον Γιώργο μου,
προσπαθώντας να οραματιστώ τα όνειρά του 

–που με μαγεύει η παλέτα τους–, με την ευχή να τ’ αγγίξει όλα!
Φ. Α–Π.
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με μάτια ανοιχτά
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ΖΗΤΩ Η ΦΑΝΤΑΣΙΑ!!!!

Όλοι λένε πως είμαι ένα χαρούμενο και καλό παιδί. 
Τι είναι «Χαρούμενο παιδί» ξέρετε. «Καλό» παιδί, για τους 
μεγάλους, σημαίνει ότι δεν γκρινιάζω και δεν τους κάνω τη ζωή 
δύσκολη. Για μένα, ότι έχω βρει τον τρόπο να περνάω καλά ακόμα 
και στα δύσκολα. Θα σας πω το κόλπο για να το κάνετε κι εσείς 
– έτσι κι αλλιώς είναι πολύ απλό: 

ΖΗΤΩ Η ΦΑΝΤΑΣΙΑ!!!!
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