
Σπουργίτης 
 
Στίχοι: Χρήστος Μπάρµπας / Βασίλης Χατζηβασιλείου 

 
 1. 
 
 Σαν σπουργίτης µπροστά στην πόρτα    

χτυπάς και ο χρόνος παίρνει ρότα.  
Σαν σπουργίτης κελαηδείς στο παραθύρι 
πηδάς και γίνεσαι του ανέµου δίνη. 
 

 Να πετάξεις πιο µακριά είναι τ’ όνειρό σου  
εκεί που στήνουνε χορό στον ερχοµό σου. 
Φτερουγίζεις πιο ψηλά πάνω απ’ το σπίτι 
πηδάς και φτάνεις σ’ ουρανού γαλάζια κοίτη. 
Γύπες κι όρνια στα γκρεµνά θα σου ορµήσουν,     
πάρε ασπίδα σου το φως µη σε φοβίσουν. 
  

 Σαν σπουργίτης κελαηδείς µπροστά στην πόρτα    
χτυπάς και ο χρόνος παίρνει ρότα. 

 
2. 
 

 Σαν σπουργίτης κελαηδείς κι είν΄ η χαρά σου 
ποτάµι που κυλά καθάριο στα όνειρα σου. 
Να πετάξεις πιο µακριά κει είν’ η καρδιά σου, 
στο φως τ΄ουρανού ψηλά κει είν’ η φωλιά σου. 
         

 Θάλασσες βουνοκορφές στοιχειά και µάγια 
θ’ ανοίξουν πόρτες να διαβείς δρόµους µε βάγια. 
Ρώτα ήλιους µυστικούς, δες, θα νικήσεις 
ολάκερη τη γης, µαθές, θα τη φωτίσεις.  
Στου ανέµου το φτερό χρυσός να γίνεις 
όνειρο µικρού πουλιού να ξαναγίνεις. 
    

 Σαν σπουργίτης κελαηδείς και είν΄ η χαρά σου 
ποτάµι που κυλά καθάριο στα όνειρά σου. 
 
3. 
 

 Σαν σπουργίτης κελαηδείς και σ’ όποιον ξέρει 
τραγούδι µυστικό σκορπάς το φως να φέρει. 
 

 Κι είν΄ ο δρόµος που άνοιξες όλο σηµάδια 
να βρίσκουν οι περαστικοί κρήνες και χνάρια. 
Έγινες αητός και πας πιο πέρα απ’ όλους 
µονάχος σου σεργιάνισες πληγές και πόθους. 
Θύµησες αλλοτινές αρχή του κόσµου     
στου ουρανού την αγκαλιά βάλσαµο δώσ’ µου. 
 

 Κι όµως από κει µακριά που ταξιδεύεις 
µες στην καρδιά µου εδώ ζεις και νήµα υφαίνεις. 
Να το πιάσω ν' ανεβώ να ανοίξω πόρτα 
λαλεί άλλος σπουργίτης, ώρα, άκου τώρα... 

 



Sparrow 
 
Lyrics: Christos Barbas / Vassilis Chatzivassiliou 
 
1. 
 
Like a sparrow at the front door 
you knock spinning time’s yarn. 
Like a sparrow at the window you chirp,  
dive and become one with the whirling wind. 
 
You dream to fly ever farther 
where a great dance awaits your arrival. 
You flutter higher over the roof-top 
leap and reach the celestial stream. 
Vultures will hunt you against rough crags 
but light is your shield so fear not. 
 
Like a sparrow you sing before the door 
you knock spinning time’s yarn. 
 
2. 
 
Like a sparrow you sing and your joy 
is a clear river flowing through your dreams. 
Your heart rejoices flying afar 
your nest lies high in the bright skies. 
 
Oceans and summits spirits and spells 
will lead you to paths of deceitful laurels. 
Ask secret suns and you too, look, will rise 
over the whole world and bathe it in light. 
You will be shining golden on the wings of wind 
to become once again a little bird’s dream. 
 
Like a sparrow you sing and your joy 
is a clear river flowing through your dreams. 
 
3. 
 
Like a sparrow you tweet and those who listen aware 
hear the secret song you spread 
so they may bring the light. 
 
The path you’ve opened is strewn with signs 
revealing springs and tracks for the passers-by. 
You’ve become an eagle flying beyond reach 
alone you’ve wandered over wounds and yearnings. 
Bygone memories origins of the world 
Within the sky’s embrace give me your balm. 
 
Still, however far you may travel, 
you live here by my heart spinning yarns 
for me to grip and climb, for me to open doors. 
Another sparrow has started singing, so listen now... 


