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2013 :   Η ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ  ΣΥΝΘΕΣΗΣ 

Ποιο το χρώμα της αγάπης; * 
ποιος θα μου το βρει; 

 

Να `ναι κόκκινο σαν ήλιος 

θα καίει σαν φωτιά. 

Κίτρινο σαν το φεγγάρι 

θα `χει μοναξιά. 

 

Να `χει τ’ ουρανού το χρώμα 

θα `ναι μακρινή. 

Να `ναι μαύρο σαν τη νύχτα 

θα `ναι πονηρή. 

 

Ποιο το χρώμα της αγάπης 

ποιος θα μου το βρει; 

 

Να `ναι άσπρο συννεφάκι 

φεύγει και περνά. 

Να `ναι άσπρο γιασεμάκι 

στον ανθό χαλά. 
 

Να `ναι το ουράνιο τόξο 

που δεν πιάνεται 

Όλο φαίνεται πως φτάνω 

κι όλο χάνεται. 

Όλο φαίνεται πως φτάνω 

κι όλο χάνεται. 

 
Ποιο το χρώμα της αγάπης; 

ποιος θα μου το βρει; 
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1Ο ΣΟΦΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ  
ΑΠΟ ΤΟ MAHATMA GANDHI ** 

 
 

1. Πρέπει εσύ να αποτελείς την αλλαγή που 
θέλεις να δεις στον κόσμο. 
2. Κανείς δεν μπορεί να με πειράξει χωρίς την 
άδειά μου. 
3. Ο αδύναμος δεν μπορεί ποτέ να συγχωρήσει. 
Η συγχώρηση είναι το χαρακτηριστικό του 
ισχυρού. 
4. Δε θέλω να προβλέπω το μέλλον. Είμαι 
αφοσιωμένος στην παρούσα στιγμή. Ο Θεός δε 
μου έδωσε τον έλεγχο της επόμενης στιγμής, αλλά 
αυτής. 
5. Μία ουγκιά δράσης αξίζει περισσότερο, από 
έναν τόνο διδασκαλίας. 
6. Είναι ανόητο να είσαι πολύ σίγουρος για τη 
σοφία σου. Είναι υγιές να υπενθυμίζεις στον εαυτό 
σου ότι και οι ισχυρότεροι μπορεί να 
αποδυναμωθούν και οι σοφότεροι μπορεί να 
σφάλλουν. 
7. Πρώτα θα σε αγνοήσουν, μετά θα γελάσουν με 
σένα, μετά θα σε πολεμήσουν και τότε κέρδισες. 
8. Βλέπω μόνο τις αρετές των ανθρώπων. Αφού 
δεν είμαι αλάθητος, δε θα αναλύσω τα λάθη των 
άλλων. 
9. Ευτυχία είναι όταν αυτά που σκέπτεσαι, αυτά 
που λες και αυτά που κάνεις, βρίσκονται σε 
αρμονία μεταξύ τους. 
10. Η συνεχής ανάπτυξη είναι ο νόμος της ζωής. 
Αυτός που προσπαθεί να διατηρήσει τα δόγματά 
του για να φαίνεται συνεπής στους άλλους, οδηγεί 
τον εαυτό του σε λάθος δρόμο. 
 

Πηγές :** http://www.kala-nea.gr/archives/4372, Περίληψη. 

  

*http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&s

ong_id=2702       ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΓΕΙΩN 
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