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... η Κωλοτούμπα, που έτρωγε μπανάνες, μπανάνες  
και μπανάνες... και ό,τι άλλο έβρισκε στο πάτωμα,  

παρέα με τον Ηλία, που είχε φίλο τον Διονύση,  
που έτρωγε αέρα κοπανιστό.

Μια φορά ήταν… η Φωτεινή, που είχε αδελφό  
τον Γιώργο, που παραγέμιζε την κοιλιά του με γαριδο-  

πατατοπατατοκεφτεδοκεφτεδολουκανικολουκανικοκαραμελοκαραμελοψωμοψωμοαυγοαυγοκρεατοκρεατοσοκολατο-σοκολατο-  
 γλυκογλυκοσουβλακοσουβλακο (πάρτε βαθιά αναπνοή) καροτοκαροτομηλοζουμο-μηλοζουμο-  

λαδολαδοτυροτυροψαροψαρομαρουλομαρουλοφάσουλοφάσουλο..

Μια φορά ήταν… η Λουκία, που, όταν ήταν μικρή, έτρωγε μαλλί 
της γριάς και, τώρα που μεγάλωσε, τρώει μακαρόνια.

Μια φορά ήταν… η Νεφέλη, που δεν της άρεσε καθόλου  
το ψωμί, που έπινε φρουτοχυμούς και μεγάλωσε πολύ.

Μια φορά ήταν… ο Γιάννης Αριστουργίνος Πατατίνος Αϊνστάιν 
Τσβαϊστάιν Ντραϊστάιν, που έπλαθε ωραίους κεφτέδες.

Μια φορά ήταν... 



*η φίλη μας η 
Κωλοτούμπα, που 

θέλει να τρώει μόνο 
μπανάνες

 *
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Μια φορά ήταν… ο Έκτορας, που μάσαγε όλη μέρα τηλεόραση, 
που είχε αδελφό τον Στρατή, που μπορούσε να φάει τρία 

γουρούνια και δύο κότες στη στιγμή.

Μια φορά ήταν… η Ελίνα, που της άρεσαν τα φρούτα, που είχε 
αδελφό τον Αλέξη, που έτρωγε ολόκληρη μια τούρτα.

Μια φορά ήταν… ο Ευγένιος, που είχε ξαδέλφη τη Δήμητρα, 
που κοιμόταν με ένα βιβλίο αγκαλία.

Μια φορά ήταν… ο/η ……………………………………, που ρούφηξε με 
τ’ αυτιά και έφαγε με τα μάτια αυτό το παραμύθι.

Μια φορά ήταν... ο Παρλαπίπας, που στόμα είχε  
και φωνή δεν είχε.

Μια φορά ήταν... ο Πανωκάτω, που είχε φίλη  
την Κωλοτούμπα, που είχε γείτονα τον Παρλαπίπα.

Κάτι τρέχει, 
κάτι τρέχει...

... ήταν ο Παρλαπίπας,  
που κατάπιε τη φωνή του, 

τη φωνή του,  
τη φωνή του...


