
Δημιουργική Γραφή
Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015
Διδάσκουσα: Ελένη Γκόρα

8 Δημοτικό Σχολείο Κοζάνης

Παναγιώτης Δαβιδόπουλος 

'Ενα ποίημα του Σολωμού

Αγάπησε Ανθούλα μου τα μαργαριτάρια που φορώ

και μη διακηρύσσεις πάλι γιατί θα στεναχωρεθώ.

Δος μου μια ελπίδα ακόμα για να σε χαρώ

και μετά άμα θέλεις πέταξέ με απ΄ τον γκρεμό.

Γεωργία Στεφανίδου 

Μια φορά κι έναν καιρό ήταν ένα φόρεμα που το έλεγαν Ανθούλα και μια μπλούζα που την έλεγαν

Σολωμό. Ο Σολωμός αγάπησε την Ανθούλα και της έδωσε του κόσμου τα μαργαριτάρια. Είδε όμως,

ότι δεν είχε καμία ελπίδα μαζί της και εδάκρυσε. Αυτή ήταν ένα φόρεμα κι αυτός μια μπλούζα.

Αγάπη Κουτσογεωργοπούλου 

Η Ανθούλα εδάκρυσε

αγάπησε τον Διονύση

γεννήθηκε ελπίδα

μαργαριτάρι έδωσε

όταν την πρωτοείδε

Μαρία Ραφαηλία Μαρκοπούλου 

Μια μέρα ο Σολωμός, που ήταν ένα ψάρι μαγικό και μπορούσε να βγει στη στεριά, είδε ένα κορίτσι

που το έλεγαν Ανθούλα κι εδάκρυσε απ΄ την αγάπη του. Μια και δυο πήγε στο μαγεμένο δάσος για

να ψάξει το πιο σπάνιο λουλούδι του κόσμου- το μαργαριτάρι. Έψαχνε, έψαχνε ώσπου στο τέλος το

βρήκε. Ήταν τόσο όμορφο που θαμπώθηκε απ΄ την ομορφιά του. Το έκοψε και το έδωσε στην



Ανθούλα. Πίστευε πως έτσι θα είχε κάποια ελπίδα μαζί της. Εκείνη το δέχτηκε. Τώρα είναι επίσημα

ζευγάρι και ζουν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα!

Γιώργος Νούσης 

Η Ανθούλα περπατά

Κάποτε σ΄ ένα λιβάδι ήταν ένα κορίτσι, η Ανθούλα. Περπατούσε, έπαιζε και ήθελε να ανέβει σ΄ ένα

δέντρο. Κάθε φορά που προσπαθούσε, έπεφτε. Τα χρόνια πέρασαν και μεγάλωσε. Τα μάτια της

έγιναν σαν τα μαργαριτάρια κι όταν δάκρυζε τα δάκρυά της ήταν λαμπερά σαν τις ακτίνες του

ήλιου. Μια μέρα ένας κύριος που λεγόταν Διονύσιος Σολωμός την πλησίασε. Από την πρώτη ματιά

την αγάπησε Της είπε ότι ήταν η πιο όμορφη κοπέλα που γνώρισε ποτέ και ότι ήταν η μόνη του

ελπίδα να παντρευτεί. Αυτή τελικά τον παντρεύτηκε μετά από αρκετό και έζησαν καλά μαζί, μα η

Ανθούλα καλύτερα!


