
Δφο ποιιματα και ζνα πεηό του Γιάνθ Βθλαρά 

 

Γέρος και θάνατος 

Ζνασ γζροσ ςε φτϊχιασ ανάγκθ, 
άλλον τρόπο να ηιςει δεν είχε, 
χϊρια ξφλα να κόφτει ςτον λόγγο, 
μετά βιασ το ψωμί του να βγάηει. 

Μιαν θμζρα βαριά φορτωμζνοσ, 
περπατϊντασ ς’ ορκό μονοπάτι, 
οχ τον κόπο και κάμα του ιλιου 

τθν ανάςα να πάρει δε φτάνει. 

’ ζναν όχτο τ’ ανάςκελα πζφτει 
και ςτο μζγα πολφ κοφραςμά του 

τθ ηωι του μιςϊντασ βαριζται 
και το Χάρο με πόκο του κράηει. 

Να ο Χάροσ ομπρόσ του πετιζται, 
το δρεπάνι κρατϊντασ ςτο χζρι, 
με άγριαν όψθ και ςχιμα τρομάρασ, 
- Για με, γζρο, του λζγει, τι κζλεισ; 

-- Αχ, ο γζροσ ευτφσ αποκρίκθ, 
το ηαλίκι μου αυτό δεν μποροφςα 

να ςθκϊςω· ςε φϊναξα ο δόλιοσ 

να μου δϊκεισ ολίγθ βοικεια. 
 

Πουλάκι ξένο 

Πουλάκι ξζνο,  
ξενιτεμζνο, 
πουλί χαμζνο, 
ποφ να ςτακϊ; 
Ποφ να κακιςω, 
να ξενυχτιςω, 
να μθ χακϊ; 

Βραδιάη’ θ μζρα,  
ςκοτάδι παίρνει,  
και δίχωσ ταίρι,  
ποφ να ςτακϊ; 
Ποφ να φωλιάςω,  
ςε ξζνο δάςο  

να μθ χακϊ; 

Η μζρα φεφγει.  
Η νφχτα βιάηει  
να θςυχάηθ  

κάκε πουλί.  
Εγϊ ςτενάηω,  
το ταίρι κράηω,  
ξζνο πουλί. 

Κοιτάηω τ’ άλλα  

πουλιά ηευγάρι  
αυτιν τθν χάρθ  

δεν ζχω πλιά.  
Νφχτα με δζρει  



με δίχωσ ταίρι,  
χωρίσ φωλιά. 

Γυρίηω νά ’βρω  

ποφ να κακιςω  

να ξενυχτιςω  

καν μοναχό.  
Κάκε κλαράκι  
βαςτάει πουλάκι  
ηευγαρωτό 

Δεν με γνωρίηουν,  
κι εδϊ με διϊχνουν,  
και κει μ’ αμπϊχνουν  

Ποφ να ςτακϊ; 
Αχ, πϊσ να γζνω,  
ποφ να πθγαίνω,  
να μθ χακϊ; 

Λυγάν οι κλάδοι,  
τα φφλλα ςειοφνται,  
γλυκοτςιμπιοφνται  
τ’ άλλα πουλιά.  
Κι εγϊ το ξζνο,  
το πικραμζνο,  
χωρίσ φωλιά. 

Από ’να ς’ άλλο  

πετάω δενδράκι,  
να βρω κλαράκι  
για να ςτακϊ,  
για ν’ ακουμπιςω  

να ξενυχτιςω,  
να μθ χακϊ. 

Απορριμμζνο  

ςε άγρι’ αγκάκια,  
πικρά μου πάκια  

και ξενιτιζσ,  
κρθνϊντασ μζνω,  
κι εκεί διαβαίνω  

κακζσ νυχτιζσ. 

Ο Λογιώτατος ή ο Κολοκυθοφλης 

 

- Μθν αφινεισ το παιδί ςου να μάκει πολλά γράμματα, ιλεγε θ κυρά-Ριγανοφλα τθσ γειτόνιςςάσ τθσ κυρα-

Παπαροφνασ· γιατί το φςτερο κζλα το χάςεισ. Ο Θεόσ να του φυλάξει τθ γνϊςθ του! … Αμ, δεν είδεσ τον 
Κολοκυκοφλθ τθσ κυρα-Παρδάλωσ, οποφ δεν είναι ςτα μζτρα του; Διάβαςε, διάβαςε, αλλαλόγθςε το παιδί! 
Ξζρεισ οποφ μου το ’χε ειπεί και ο Αϊγοφμενοσ από το Πουρνάρι – να ’χωμε τθν ευκι του – πωσ τα πολλά τα 
γράμματα δεν είναι καλά για τα παιδιά; 

Γιατί τα ιλεγε τάχα αυτά θ κυρα-Ριγανοφλα; Επειδισ ικουγε το λογιϊτατο κυρ-Κολοκυκοφλθ να κρζνει 
αλλοιϊτικα απ’ όςουσ δεν είχαν τθ χρυςι μοίρα να ςπουδάξουν, ςαν κι αυτόν, ςτα ςκολειά μασ. Ο χρθςμόσ 
του Αϊγοφμενου, ξεχωριςτά, τθν είχε πλθροφοριςει, πωσ θ πολλι ςπουδι χαλνάει τθ γνϊςθ. Δεν είχε τάχα 
δίκιο θ κυρα-Ριγανοφλα να τον πιςτζψει; 

Αυτι δεν είχε ακοφςει καμμιά φορά τον Αϊγοφμενο να τθσ μιλιςει με τθ γλϊςςα του κυρ-

Κολοκυκοφλθ, και ξεχωριςτά όποτ’ εχρειάηονταν να τθ κυμίςει για τεσ προςφορζσ ι για τεσ λαμπάδεσ ι για 
τα μνθμόςυνα, οποφ θ καλι γυναίκα ζδινε άκοπα ςτο Μοναςτιρι από ευλάβειά τθσ. Μθ κζλα ιξερε και 



πλειότερα ο Λογιϊτατοσ από τθν αγιωςφνθ του; Αϊγοφμενοσ αυτόσ! και τον ζφτανε άλλοσ ςτθν προκοπι; 
Δεν είχε άδικο λοιπόν θ κυρα-Ριγανοφλα να ςτοχάηεται πωσ ο κυρ-Κολοκυκοφλθσ είχε χάςει τθ γνϊςθ του, 
αφορμισ οποφ είχε γζνει λογιϊτατοσ. 

Αυτι θ κυρα-Ριγανοφλα είναι και ςαν κομμάτι ςκανταλιάρα, κι ιταν καλό να μθν παρακρζνουν οι 
λογιϊτατοι, καταπϊσ ςυνθκάν, επειδι μπορεί να τα ακοφςει, κι απζ δεν αργάει να τουσ ονομάςει 
Κολοκυκοφλθδεσ. 

Μιαν θμζρα ιλεγε τθσ ίδιασ γειτόνιςςάσ τθσ: 

- Ξζρεισ, κυρα-Παπαροφνα μου, τι ιλεγε του Κολοκυκοφλθ ο πατζρασ του; «Άφθςε αυτά τα 
κορακίςτικα, παιδί μου, γιατί ςε περιγελάν ο κόςμοσ. Αν ορζγεςαι ν’ αποχτιςεισ υπόλθψθ και να φανείσ 
άξιοσ ςτο Γζνοσ, αγωνίςου να φωτίςεισ το Γζνοσ με ςυμβουλζσ και ςυγγράμματα ςε γλϊςςαν οποφ να τθν 
απεικάηουν όλοι. Μθ φαντάηεςαι να ςε πάρουν για ςοφόν, επειδι και καμϊνεςαι να κρζνεισ τθ γλϊςςα των 
προπατόρων ςου, ςε τρόπον οποφ δε κζλα τθν απείκαηαν μιτ’ εκείνοι, αν τθν ικουγαν από το ςτόμα ςου. 
Αμ’ δε μου λεσ, παιδί μου· όταν λεσ το «ψωμί» ψωμίον, οποφ από τουσ Ζλλθνασ ονομάηονταν «άρτοσ», μθ 
παντεχαίνεισ να το λεσ ελλθνικά; Σο αγοράηεισ φτθνότερο ι το τρωσ με περςότερθ νοςτιμάδα; Φοβάςαι 
τάχα να ειπείσ το νερό νερό, οποφ το λεσ νθρόν, κι οποφ οι Ζλλθνεσ το ’λεγαν «φδωρ», για να μθ γζνει λάδι; 
Μακάρι να είχαν τα λόγια τθ δφναμθ να μεταμορφϊνουν τα πράματα! Κανζνασ δε κζλα απόμνθςκε, οποφ 
να μθ γζνει λογιϊτατοσ, αν ίςωσ και το λογιϊτατοσ ζκανε τον άνκρωπο. Η προκοπι ενόσ αλθκινοφ 
λογιϊτατου, παιδί μου, είναι να ξζρει να παραςταίνει με τάξθ τεσ ιδζεσ του ςτθ φυςικι του γλϊςςα. Η 
διαφορά από τον ςπουδαίον εισ τον αμακι δεν είναι άλλο από τθν ταχτικι ι άταχτθ παράςταςθ των ιδεϊν 
τουσ. Σα ομορφφτερα λόγια του κόςμου, ςαν δε φανερϊνουν ςωςτιν ιδζα και δεν τ’ απεικάηουν όλοι, δεν 
αποκόβουν τθν κυρα-Ριγανοφλα να λζει πωσ ο λογιϊτατοσ Κολοκυκοφλθσ αλλαλογάει… » 

Δεν ξζρω, αδερφοφλα, ποφ μ’ ικουςε οποφ είπα αυτόν το λόγο! Ωςτόςο τον ορμινευε ςαν πατζρασ, 
οποφ όχι καλφτερα. Μόνε τι το όφελοσ; Ξζρεισ τι ζκανε ο Κολοκυκοφλθσ, όςθν ϊρα τον ορμινευςε ο 
πατζρασ του; εχαμογζλαε κι ζπιανε μφγεσ! Ο Αϊγοφμενοσ, κυρά μου, ξζρει τι κρζνει… 


