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Ωραία που'ναι η θάλασσα
τώρα το καλοκαίρι,

η αλμύρα και τα άλατα
το δροσερό αγέρι.
Όλος ο κόσμος χαίρεται
τα όμορφα νερά της
και σαν ιδρώσει βρέχεται
και παίρνει τη δροσιά της.
Βλέπεις παιδιά, γέρους και νιους
να παίζουνε μαζί της,
στην άμμο σαν τους ναυαγούς
να παίρνουν το φιλί της.
Έχει παιγνίδια και χαρές,
το σώμα μας γυμνάζει,
στην άμμο, στες ακρογιαλιές
ο άνθρωπος ξενοιάζει.
Ανδρέα Α. Παναγfδη

