Οι ελαϊ-δικές μας μαντινάδες…
Τι μαντινάδα να σου πω για να μη σε λαβώσω
Και με το λάδι τ΄ όμορφο να΄ρθω να σε μερώσω.
( Αναστασία Μπαϊλάκη)

Όπως το λάδι τη φωτιά φουντώνει ο έρωτάς μου
κάθε φορά που σε κοιτώ, μα είσαι μακριά μου.

Όταν σε συλλογίζομαι, σκέφτομαι ελαιώνες
Σαν ένα θαύμα που κρατά ολόκληρους αιώνες.

Στον Άι Γιώργη προσκυνώ μ΄ευχέλαιο και τάμα
Γιατί την τάξη δεν περνώ εκτός κι αν γίνει θάμα.
( Χαροκοπάκη Πηνελόπη)

Δεκέμβρης μήνας γιορτινός κι όντε θα πομαζώξω
το πρώτο πράμα στο μυαλό το λάδι που θα κόψω.

Ανάθεμα σας για ελιές και δε σας κουλαντρίζω
και χω στο σπίτι τα σακιά τόνους και τα στολίζω..

Απάνω στη κουτσουρελιά τα όνειρα μου χτίζω
μήτε τσουνάτη γη λιανή το μέλλον είναι γκρίζο..
(Μαρία Μπραουδάκη)

Το λάδι είν΄ απαραίτητο, όλοι το αγαπούνε

ακόμα και στην εκκλησιά κι εκεί το λειτουργούνε.

Ελιά που είσαι αθάνατη και ζεις και μες τα χιόνια
τους ήρωες στεφάνωνες εις τα παλιά τα χρόνια.
(Αργυρώ Χειλαδάκη)

Όπως το λάδι της ελιάς που στο τηγάνι βράζει
έτσι με κάνεις μάτια μου με το δικό σου νάζι.
(Μανόλης Βαλσαμάκης)

Ελιές στην Κρήτη μπόλικες και όλες ντωνε αξίζουν...
που βγάζουν λάδι διαλεχτό και τ' όνομα φημίζουν !!!

Τα κρητικά τα χώματα έχουνε ριζωμένες..
ελιές πολλώ χιλιώ χρονώ....κι'αξιοτιμημένες..!!!
(Γιάννης Κοτσιφάκης)

Η Κρήτη είναι ξακουστή για όλα τα δεντρά της,
μα ένα είναι που βαστά όλη την αρχοντιά της.
Ελιά το λένε στο όνομα έχει μεγάλη αξία,
όλοι το επιλέγουνε χωρίς αμφιβολία!!
Όλοι ζητούν το λάδι της ,τα ξύλα τα πολλά της,
όλοι ζητούνε τον καρπό ,που κρύβει στα κλαδιά της!!
(Αφροδίτη Πολάκη και Καλλιόπη Μπραουδάκη)
ΓΕΛ Βάμου
Γυμνάσιο Βρυσσών

Ο κόπος πού΄χει η ελιά στο λάδι απού βγάνει
είναι αυτό που νόστιμο και λατρευτό το κάνει.

Είναι το ελαιόλαδο εκτός απ΄το φαΐ μας
ο κόπος, ο ιδρώτας μας και όλη η ζωή μας...
Ίννα Μεμινάι

