
Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πα. Μακ. 

Τραγούδια εποχής Μπαρόκ 

Στίχοι: Ζωή Τσιλίκη 

 
                      

               Bach - Μινουέτο από τη σουίτα αρ. 2 

 

Μια ιστορία αρχίζει 

του Μπαχ θα είναι παιδιά, 

πως στη μουσική του, δίνει τη ψυχή του, 

είτε θλίψη, είτε χαρά … 

 

Μια ιστορία αρχίζει 

του Μπαχ θα είναι παιδιά, 

πως η έμπνευσή του; μεσ’ τη μουσική του; 

δυναμώνει την καρδιά! 

 

Θα περάσουμε ωραία 

με τον Μπαχ μας παρέα, 

μουσική θ’ ακούμε και θα τραγουδούμε  

όλοι μαζί. 

 

Συντροφιά κι εσύ έλα 

να περάσουμε ωραία 

μουσική θ’ ακούμε και θα τραγουδούμε 

για του Μπαχ μας τη ζωή! 

 

Bach – Air από τη σουίτα αρ. 3 

 
 

Αλλελούια θα ψάλλω! 

Μύρια χρώματα του Μπαχ ώρα μυστική, 

ήχος, άρωμα, αυγή, νοσταλγίας μουσική, 

γαληνεύει τις καρδιές μας αγκαλιάζει τη ψυχή!  



 

Αλλελούια θα ψάλλω! 

Μύρια χρώματα του Μπαχ ώρα μυστική, 

ήχος, άρωμα, αυγή, νοσταλγίας μουσική, 

γαληνεύει τις καρδιές μας αγκαλιάζει τη ψυχή!  

 

Αλλελούια, Αλλελούια! 

 

 
Bach - Μινουέτο σε Σολ μείζονα 

 
 Όταν συνθέτω μουσική 

από πολύ μικρό παιδί 

ένταση, πάθος, δύναμη, ελπίδα 

νιώθω μεσ’ τη ψυχή! 

 

Σαν παίζω νότες στο βιολί 

ή  διευθύνω στη σκηνή, 

όνειρο μοιάζει ο κόσμος όλος 

μέσα απ’ τη μουσική. 

 

Είν’ η ζωή μου νότες γεμάτη, 

όμορφες αρμονίες, ρυθμό, 

μελωδίες που αγαπώ  

να παίζω, να μελετώ. 

 

Σαν προσευχή γύρω μου αντηχεί, 

κάθε μου σκέψη μουσική. 

Έμπνευση που ταξιδεύει, 

ανυψώνει, συγκινεί! 

 

 

 

 



                      Handel - La Grande Sarabande 

 

Θαύμα Σοφίας, δώρο ευσπλαχνίας, 

Ανθρώπου ευλογία, η Θεία θυσία! 

Φως Βασιλείας, Φύσης Αγίας, 

Πηγή  Ευτυχίας, Ζωής Αιωνίας! 

Φως Βασιλείας, Φύσης Αγίας, 

Πηγή  Ευτυχίας, Αθάνατης Ζωής Αιωνίας! 

 

 
Handel – Μινουέτο II  

(από τα Βασιλικά Πυροτεχνήματα) 
 

 
Έλα τώρα στη συντροφιά μας 

του Χαίντελ μας ν΄ ακούσουμε τη μουσική  

Με χαρά θα τραγουδάμε, 

 μελωδίες π΄ αγαπάμε,  

κέφι και ρυθμό μας δίνουν στη ζωή! 

 
 

Vivaldi – Spring  
(από το κονσέρτο Τέσσερεις Εποχές) 

 
Η Άνοιξη είναι εδώ 

ζωντανά θα το τραγουδώ 

με χαρούμενο ρυθμό (Χ 2) 

 

Vivaldi η μουσική σου 

φωνή είναι της ψυχής σου 

την κάθε καρδιά αναγεννά (Χ 2) 

 

Η Άνοιξη είναι εδώ 

ζωντανά θα το τραγουδώ 

με χαρούμενο ρυθμό (Χ 2) 

 

Vivaldi η μουσική σου 

φωνή είναι της ψυχής σου 

την κάθε καρδιά αναγεννά  



 

ΠΑΜ ΠΑΜ ΠΑΜ 

ΠΑΜ ΠΑΜ ΠΑΜ ΠΑΜ 

ΠΑΜ ΠΑΜ ΠΑΜ  ΠΑΜ ΠΑΜ,   ΛΑ………. 

 

Vivaldi η μουσική σου 

φωνή είναι της ψυχής σου 

την κάθε καρδιά αναγεννά (Χ 2) 

 

Η Άνοιξη είναι εδώ 

ζωντανά θα το τραγουδώ 

με χαρούμενο ρυθμό (Χ 2) 

 

Vivaldi η μουσική σου 

φωνή είναι της ψυχής σου 

την κάθε καρδιά αναγεννά λα, λα, λα, λα,…….. 

 

Άνοιξη ήρθε στη γη 

όλη η φύση μια γιορτή 

τα πουλιά γύρω κελαηδούν 

τα λουλούδια ξανανθούν 

κι οι ψυχές μας τραγουδούν 

 

Vivaldi η μουσική σου 

φωνή είναι της ψυχής σου 

την κάθε καρδιά αναγεννά (Χ 2) 

 
 


