
Γεώπγιορ οςπῆρ (1853-1919): ζαηιπικὸρ ποιηηὴρ 

Δπηιεγκέλα πνηήκαηα 

Ἡ ζωγπαθιά μος 

αηίξηδε ηὰ πάληα, ἀθόκα θαὶ ηὸλ  

ἑαπηό ηνπ ὁ νπξῆο, ὅπσο ἔθαλε  

κὲ ηὸ ἀθόινπζν πνίεκα: 

Μπόη δπὸ πῆρεο, 

θόςε θαθή, 

γέληα κὲ ηξίρεο 

ἐδῶ θη ἐθεῖ. 
Κνύηειν ζεῖν, 

ιίγν πιαηύ, 

ηξαλὸ ζεκεῖν 

ηνῦ πνηεηῆ. 

Γπὸ κάηηα καῦξα 

ρσξὶο θαθία 

γεκάηα ιαύξα 

κὰ θαὶ βιαθεία. 

Μαθξὺ ξνπζνύλη 
πνιὺ ζρηζηό, 
θη ἕλα πεγνύλη 
ζὰλ ηὸ Υξηζηό. 
Πεγάδη ζηόκα, 
καιιηὰ ρπηὰ 

γεκίδεηο ζηξῶκα 

κόλν κ᾿ αηά. 
Μνύξε ἀγξία 

θαὶ δαξσκέλε, 
ρισκὴ θαὶ θξύα 

ζὰλ πεζακέλε. 
Καλέλα ρξῶκα 

δὲλ ηῆο ηαηξηάδεη 
θαὶ ηώξ᾿ ἀθόκα 

βαθὲο ἀιιάδεη. 
Γόληηα θαθνύηε 

ὅιν ζρηζκάδεο, 
ὕθνο ηζηθνύηε 

γηὰ καζηξαπᾶδεο. 
 

Νὰ ἤμοςν παππούρ 

«Ἂρ ἔιεγε ὁ Κνθόο,  
παππνὺο λὰ ἤκνπλ ηώξα,  
λὰ θάλσ ηὸ ζνθό,  
λὰ βήρσ λὰ ξνπθῶ 

ηακπάθν ὅιε ηὴλ ὥξα. 
Ἄζπξα λὰ ἔρσ γέληα,  
πνηὲ λὰ κὴ δηαβάδσ,  
ζρνιεηὸ λὰ κὴλ πεγαίλσ,  
ζηὸ ζπίηη κνπ λὰ κέλσ 

θη ὅιν λὰ λπζηάδσ. 
Νὰ παίδσ θάζε κέξα 

κὲ θάπνην θνκπνιόγη,  



λὰ κὴ κνῦ ιέλε γηὰ δνπιεηά,  
θαὶ λὰ θνξῶ γπαιηά,  
θαὶ λἄρσ θαὶ ξνιόγη. 
Νὰ ιέσ παξακύζηα 

ἐπάλσ ἀπὸ ηὸ ζηξῶκα,  
θη ὅινη ηνπο ζηὴ κηιηά κνπ,  
λὰ ζηέθνπλε κπξνζηά κνπ 

κ᾿ ὀξζάλνηρην ηὸ ζηόκα. 
Νὰ κνῦ θηινῦλ ηὸ ρέξη,  
ερὲο πνιιὲο λὰ δίλσ 

θαὶ πάληα θαζηζηὸο 

θαὶ ζ᾿ ὅινπο ζεβαζηόο,  
λὰ ηξώγσ θαὶ λὰ πίλσ. 
Νἄρσ θαὶ κηὰ καγθνύξα,  
λὰ θάλσ ηὸλ θαθό 

θη ἄκα ζπκὸο κὲ πάξεη 
λ᾿ ἀξρίδσ ζηὸ ζηεηιηάξη 
θαὶ ηὸλ ηξειιὸ-Κνθό». 
ηνῦηα θη ἄιια ιέεη 
κὲ γλώζε παηδηθή,  
γηαηὶ ὁ Κνθὸο δὲλ μέξεη 
πὼο ζέινπλ θη ὅινη νἱ γέξνη 
λὰ γίλνπλε Κνθνί... 

Ὁ παισνιδιάπηρ 

Μνῦ ἔιεγε ὁ παηέξαο κνπ 

πὼο ζὰλ γελῶ κεγάινο,  
ὅια κνπ ηὰ παηρλίδηα 

ζὰ ξίμσ ζηὰ ζθνππίδηα 

θαὶ ζἆκαη ηόηε ἄιινο. 
γὼ δὲλ ηὸ πηζηεύσ 

πὼο ζὲ λὰ κεγαιώζσ,  
κὰ θαὶ παππνὺο ἂλ γίλσ 

πνηὲο δὲλ ζὰ η᾿ ἀθήλσ 

θη ἂλ κ᾿ ὅινπο πηὰ καιώζσ. 
κπξόο, ινηπὸλ παηρλίδηα,  
ζηὰ ὅπια! ζᾶο θσλάδσ...  
Ἀπ᾿ ηὰ θνπηηά ζαο βγεῖηε 

θαὶ ζηὴ γξακκὴ ζηαζεῖηε,  
ἐγὼ ζᾶο ηὸ πξνζηάδσ. 
εῖο εἶζηε θη  ραξά κνπ 

θη  κνλαρή κνπ ἔγλνηα.  
Ἄρ! πῶο ζᾶο θακαξώλσ!  
Μὲ ζᾶο ζὰ κεγαιώλσ,  
κὲ ζᾶο ζὰ βγάλσ γέληα. 
Μὰ θη ὁ κπακπὰο ζὰλ βιέπεη 
πὼο ἔρσ θαὶ κνπζηάθηα 

θαὶ παίδσ θη ὁινέλα,  
ηόηε θη αηὸο καδί κνπ 

ζ᾿ ἀξρίζεη παηρληδάθηα. 
  



Σὸ παπαπαῖον γῆπαρ 

Σὰο ηξίραο ἄζπξεο θεθαιῆο 

ζθνπὸλ ηὰο ἔρνπλ πξνζβνιῆο 

θη εἰλ᾿ ἐκπαηγκὸο ηῆο κνίξαο 

ηὸ παξαπαῖνλ γῆξαο. 
Ὅπνπ ηὸ πόδη κνπ ζηαζεῖ 
θαὶ ὅπνπ πεξπαηήζσ 

ζηγὰ-ζηγὰ κ᾿ ἀθνινπζεῖ 
ὁ ράξνο ἀπὸ πίζσ. 
Αηὸ ηὸ ἔξεκν θνξκὶ 
ηὸ ηξηγπξίδνπλ ζθύινη 
θαὶ «ρόξηαζεο θη ἐζὺ ςσκί» 

κνῦ ιὲλ ἐρζξνὶ θαὶ θίινη. 
Ὡο θάζκα ηξέρσ ηῆο λπθηὸο 

καθξάλ ηνπ δξῶληνο θόζκνπ 

θαὶ ὅπνπ ηάθνο ἀλνηθηὸο 

κνῦ θαίλεηαη δηθόο κνπ. 

Και Ὅμωρ! 
Καὶ ὅκσο ἐλῷ πιένλ 

ἐζάπηζα παιαίσλ 

εἰο ηῆο δσῆο ηὴ πάιε 

ηὸ γῆξαο ηὸ κηζῶ 

θαὶ ζέισ θαὶ ιπζζῶ 

λὰ γίλσ λένο πάιη. 

Σεμπελιά 

Γὲλ ἔρσ θέθη γηὰ δνπιεηά, 
πάιη κὲ δέξλεη ηεκπειηὰ 

θαὶ θάζνκαη ζηὸ ζηξῶκα... 
Βξίζθσ ηὸ ζῶκα κνπ βαξὺ 

θαὶ ὀι᾿  γῆ δὲ κὲ ρσξεῖ 
θη ὁ νξαλὸο ἀθόκα. 
Καθὰ λνκίδσ ηὰ θαιὰ 

θαὶ βιέπσ κία ζηὰ ρακειὰ 

θαὶ κία θνηηῶ ἐπάλσ... 
᾿ αηὸ ηὸλ θόζκν ηὸλ ραδὸ 

ἂο κπνξνῦζα λὰ κὴ δῶ 

κὰ ...δίρσο λὰ πεζάλσ. 

ηὸν ἴζκιο μος 

Βξὲ ἴζθηε κνπ γηαηί κ᾿ ἀθνινπζεῖο; 
Γὲ κ᾿ ἀθήλεηο κόλν κνπ λὰ ηξέρσ; 
Βξὲ ἴζθηε κνπ, δὲ πᾶο λὰ κνῦ ραζεῖο, 
πξέπεη θη ἐζέλα ζύληξνθν λὰ ἔρσ; 
Πόηε ζηξαβὸ ζὲ βιέπσ πόηε ἴζν, 
πόηε καθξὺ ζὰ ζνύβια, πόηε λᾶλν, 
ηὴ κηὰ πεγαίλεηο κπξόο, ηὴλ ἄιιε πίζσ 

ζὲ ἀπαληῶ ἐδῶ, ἐθεῖ ζὲ ράλσ. 
Υσξὶο λὰ βιέπεηο, πηάλεηο ὅηη πηάλσ, 
κὲ ὁδεγεῖο ἀιιὰ θαὶ ζ᾿ ὁδεγῶ. 
Καὶ ηέινο πάλησλ θάλεηο ὅηη θάλσ 

θαὶ εἶζαη ἄιινο, δεύηεξνο, ἐγώ. 
Βξὲ ἴζθηε κνπ, γηαηί κ᾿ ἀθνινπζεῖο; 



Βξὲ ἴζθηε κνπ δὲ πᾶο λὰ κνῦ ραζεῖο... 
ὲ ἀπαληῶ ζηὸ ζπίηη θαὶ ζηὸ δξόκν 

θαὶ κνῦ γελλᾷο πνιιὲο θνξὲο ηὸλ ηξόκν. 

Οἱ Ἥπωερ 

Μέζα ζε βόιηα θη ὀβίδσλ θξόηνπο 

ἔπεζαλ ληάηα κὲο ζηὸλ ἀλζό ηνπο. 
Πᾶλε ιεβέληεο, πᾶλε θνξκηὰ 

θη ἄγλσζηα ηά ῾ζαςαλ ζηὴλ ἐξεκηά. 
Καλεὶο δὲ μέξεη πνὺ ηά ῾ρνπλ ζάςεη, 
θαλεὶο δὲ πῆγε γηὰ λὰ ηὰ θιάςεη, 
θαλεὶο δὲλ ἔθαςε γη᾿ αηὰ ιηβάλη, 
θαλεὶο δὲλ ἔπιεμε γη᾿ αηὰ ζηεθάλη. 
Ἀλώλπκ᾿ ἥξσεο, ἄγλσζηνη ηάθνη, 
θαλέλαο ὄλνκα ζ᾿ αηνὺο δὲ γξάθεη, 
κήηε ηὸ ρῶκα ηνὺο θηινῦλε ρείιε, 
ζηαπξὸ δὲλ ἔρνπλε κήηε θαληῆιη. 
Μόλν κηᾶο θόξεο καξγαξηηάξηα 

θπινῦλ ζὲ ηάθνπο πνὺ θάπνηα κέξα 

ζὰ γίλνπλ θόζκνπ πξνζθπλεηάξηα 

θαὶ θάξνη Νίθεο γηὰ κία κεηέξα. 

Ὁ Ῥωμηόρ 

ηὸλ θαθελὲ ἀπ᾿ ἔμσ ζὰλ κπέεο μαπισκέλνο,  
ηνῦ ἥιηνπ ηὶο ἀθηῖλεο ἀρόξηαγα ξνπθῶ,  
θαὶ ζηῶλ ἐθεκεξίδσλ ηὰ λέα βπζηζκέλνο,  
θαλέλαλ δὲλ θνηηάδσ, θαλέλαλ δὲλ ςεθῶ. 
ὲ κία θαξέθια ηὅλα πνδάξη κνπ ηεληώλσ,  
ηὸ ἄιιν ζὲ κίαλ ἄιιε, θη ὀιίγν παξεθεῖ 
ἀθήλσ ηὸ θαπέιν, θαὶ ἀξρηλῶ κὲ ηόλν 

ηνὺο πνπξγνὺο λὰ βξίδσ θαὶ ηὴλ πνιηηηθή. 
Φπρή κνπ! ηί ιηαθάδα! ηί νξαλὸο ! ηί θύζηο ! 
ἀρλίδεη ἐκπξνζηά κνπ ὁ θατκαθιῆο θαθέο,  
θη ἐγὼ θαηεκπλεπζκέλνο γηὰ ὅια θέξλσ θξίζεηο,  
θαὶ κόλνο κνπ ηὶο βξίζθσ κεγάιεο θαὶ ζνθέο. 
Βξίδσ γγιέδνπο, Ρώζνπο, θαὶ ὅπνηνπο ἄιινπο ζέισ,  
θαὶ ζηξίβσ ηὸ κνπζηάθη κ᾿ ἀγέξσρν πνιύ,  
θαὶ κέζα ζηὸ ζπκό κνπ θαηὰ δηαόινπ ζηέιισ 

ηὸλ ἴδηνλ ἑαπηό κνπ, θαὶ γίλνκαη ζθπιί. 
Φέξλσ ηὸλ λνῦλ ζηὸλ Γηάθν θαὶ εἰο ηὸλ Καξαΐζθν,  
θαηελζνπζηαζκέλνο ηὰ γέληα κνπ καδῶ,  
ηὸλ Ἕιιελα εἰο ὅια ἀλώηεξν ηὸλ βξίζθσ,  
θη ἀπάλσ ζηὴλ θαξέθια ραξνύκελνο πεδῶ. 
Σὴλ θίιε καο Δξώπε κὲ πέληε θαζθειώλσ,  
ἀπάλσ ζηὸ ηξαπέδη ηὸλ γξόζν κνπ θηππῶ... 
ρύζε ὁ θαθέο κνπ, ηὰ ξνῦρα κνπ ιεξώλσ,  
θη ὅζεο βιαζηήκηεο μέξσ ἀξρίδσ λὰ ηὶο πῶ. 
ηὸλ θαθεηδῆ μεζπάσ... θσηηὰ θη ἐθεῖλνο παίξλεη. 
Ἀκέζσο ἄλσ θάησ ηνῦ θάλσ ηὸλ κπνπθέ,  
ηὸλ βξίδσ θαὶ κὲ βξίδεη, ηὸλ δέξλσ θαὶ κὲ δέξλεη,  
θαὶ ηέινο... δὲλ πιεξώλσ δεθάξα ηὸλ θαθέ. 
 

Ὁ Ῥωμηὸρ ζηὸν Παπάδειζο 



Θενύιε κνπ, ηί ζνῦ ῾ιζε λὰ κ᾿ ἁγηάζεηο; 
λνκίδεηο πῶο ζὰ κ᾿ ἔκειιε θαζόινπ, 
ἂλ ἤζειεο θη ἐκέλα λὰ θνιάζεηο 

θαὶ κ᾿ ἔζηειλεο παξέα ηνῦ δηαβόινπ; 
Μ᾿ ἀξέζεη ὁ Παξάδεηζνο, ἀιήζεηα, 
ρσξὶο δνπιεηὰ ζθνηώλσ ηὸ θαηξὸ 

βιέπσ ἁγίνπο γύξσ κνπ ζσξό, 
δηαβάδσ ζπλαμάξηα, παξακύζηα, 
θη ἀθνύσ θαὶ ηξαγνύδηα ζετθά, 
κά, ἔια πνὺ δὲλ ἔρεηε ζπλήζεηα, 
λὰ ιέηε θη ἕλα δπὸ πνιηηηθά! 
ὺ θπβεξλᾷο γηὰ πάληα κὲ γαιήλε 

θη ὥξα ἀπ᾿ ηὸ ζξόλν ζνπ δὲ πέθηεηο... 
Ἂο ἦηαλ δπλαηὸλ Θεὸο λὰ γίλεη 
θαὶ ἄιινο ζὰλ ἐζέλα, ιίγν ςεύηεο, 
λὰ κνηξαζζεῖ ηῶλ νξαλῶλ η᾿ ἀζθέξη, 
λὰ πᾶλε θαὶ κ᾿ ἐθεῖλνλ νἱ κηζνί, 
λά ῾ξρεηαη αηόο, λὰ πέθηεηο ζύ, 
λὰ γίλεηαη ιηγάθη ληαξαβέξη... 
Μὰ ὅια ἐδῶ εἶλαη ηαθηηθά, 
ὁ νξαλὸο Θεὸ ἐζέλα μέξεη, 
θαὶ δὲ κηινῦλ πνιηηηθά! 
δῶ πνὺ κ᾿ ζπρία ὅινη δνῦλε, 
γηὰ κέλα εἶλαη θόιαζε κεγάιε, 
πνιηηηθὰ η᾿ αηηά κνπ ἂο ἀθνῦλε, 
θη ἂο εἶκαη θαὶ ζηὴ θόιαζε, ραιάιη! 
Ἂλ εἶρεο εἰο ηὸ λνῦ λὰ κὲ θνιάζεηο, 
θαὶ κ᾿ ἔθεξεο θνληά ζνπ γηὰ πνηλή, 
λά! θόιαζε γηὰ ῾κὲ ἀιεζηλή... 
Μά, θζάλεη πηά, Θεέ κνπ, κὴ κὲ ζθάζεηο, 
θαὶ δηῶμε κε ζηὸ ιέσ παζηξηθά, 
γηαηὶ ἀιιηῶο ζηηγκὴ δὲ ζὰ ῾ζπράζεηο... 
Μνλάρνο ζὰ κηιῶ πνιηηηθά! 

 

Ὁ Φαζοςλῆρ θιλόζοθορ 

γὼ αηὸλ ηὸλ Βνύδδα ηὸλ ἐθηηκῶ πνιύ... 
ηί ἄλζξσπνο ηᾠόληη θαὶ πνία θεθαιή! 
Ἂλ θη ἦην Βαζηιέσο Κξαηαηνηάηνπ ζξέκκα 

ἐκνύληδσζε ηὸλ ζξόλνλ, ἐκνύληδσζε ηὸ ζηέκκα, 
θαὶ ηὰ βνπλὰ ἐπῆξε κὲ ἱεξὰλ καλίαλ 

θη ἐδίδαζθε ηὸλ θόζκνλ ἀγάπnλ αἰσλίαλ. 
Κη ἐκόλαδε ξεκβάδσλ αηὸο ὁ Ἡγεκὼλ 

πόηε παξὰ ηὸλ Γάγγελ  ἄιινλ πνηακόλ, 
θαὶ πόηε εἰο ρεηκάξξνπο θη πὸ ζθηὰλ ζπθῆο, 
ἀθνύσλ ἁξκνλίαο ἀγλώζηνπ κνπζηθῆο, 
θη ἐθνύλησλαλ ὡο δάζνο ηὰ καῦξα ηνπ καιιηὰ 

θη ἐθώιηαδαλ ἀπάλσ ινγῆο-ινγῆο πνπιηά. 
Σξνθή ηνπ ἦζαλ κόλε ηὰ ρόξηα θη αἱ ὀπώξαη 
θαὶ πξὸο ηὰ ὕςε ζηξέθσλ θαζ᾿ ἑαπηὸλ ἐιάιεη, 
θη ἐθάλεζαλ ἐκπξόο ηνπ ηῆο Ἡδνλῆο αἱ θόξαη, 
παγίδαο λὰ ηνῦ ζηήζνπλ κὲ ηὰ γπκλά ησλ θάιιε, 
θαὶ ηῶλ ζαξθῶλ ηὸ ζθξῖγνο πνιὺ ηὸλ ἐζθαλδάιηδε 

θη ἐθείλε ηὸλ ἐθίιεη θη αὕηε ηὸλ ἐγαξγάιηδε. 
Ὅκσο ὁ κέγαο Βνύδδαο, θαηαληθῶλ ηὰ πάζε, 



ζηνὺο δόινπο ηῆο καγείαο ἀηξόκεηνο ἐζηάζε, 
θαὶ πξὶλ ζηὸλ δόινλ θζάζνπλ ηῆο Ἡδνλῆο ηὸλ ἔλλαηνλ 

θαὶ εἶδαλ πὼο ἐθεῖλνο δὲλ ράλεη ηὰ παζράιηα ηνπ, 
κ᾿ ἀθξνὺο ζπκνῦ θαὶ ιύζζεο ἐπῆξαλ ηὰ βξεκκέλα ησλ 

θαὶ ἄθεζαλ ηὸλ Βνύδδα λὰ θάζεηαη ζηὰ ράιηα ηνπ. 
γὼ αηὸλ ηὸλ Βνύδδα ηὸλ ἐθηηκῶ πνιύ... 
ηί ἄλζξσπνο ησόληη θαὶ πνία θεθαιή! 
Ν᾿ ἀλζέ᾿ εἰο ηόζα θάιιε ηὴλ ξάρε λὰ γπξίζε; 
λὰ κὴ ηνῦ θέξῃ ξῖγνο θαὶ ηῆο ζαξθὸο ηὸ ρλνύδη; . . . 
δόμα πνιιὴ ζηὸλ Βνύδδα, κὰ λὰ κὲ ζπγρσξήζε 

ἂλ ηνῦ εἰπῶ κὲ ζέβαο πὼο εἶλαη ιίγν βνύδη. 
Κη ἐκπξόο κνπ εἶραλ ἔιζεη κία θνξὰ 

γπλαῖθεο πνλεξαὶ λὰ κὲ ηξειιάλνπλ, 
πνὺ ἦζαλ ζὰλ ηὰ θξύα ηὰ λεξά, 
θαὶ ἄξρηζαλ ηὰ κάγηα λὰ κνῦ θάλνπλ. 
ζηάζεζαλ ὁιόξζαηο ἐκπξνζηά κνπ 

θη ἐζθόξπηδαλ ἀξώκαηα θαὶ κύξα, 
θη ἐπέκεηλα θη ἐγὼ κὲ ηὰ ζσζηά κνπ 

λὰ δείμσ ζὰλ ηὸλ Βνύδδα ραξαθηῆξα. 
Μὰ κόιηο εἶδα θάπνηαο ιίγν πόδη 
θη  ἄιιε ηὅλα ρέξη μεκαλίθσζε, 
ὁ Βνύδδαο κνῦ ἐθάλε ηόηε βώδη 
θη ὁ δηάβνινο κ᾿ ἐπῆξε θαὶ κὲ ζήθσζε. 
Κη ἂλ ὁ Βνύδδαο πξὸ ηῶλ λεύξσλ 

γσλίδεην ηὴλ δξᾶζηλ, 
κὰ δὲλ δῇ θαλεὶο εἰμεύξσλ 

πνίαλ ἄξα εἶρε θξᾶζηλ. 
Ἀιι᾿ ἂλ ἦην ζὰλ θη ἐκέλα 

ηὸλ ἀρξεῖνλ, ηὸλ θαλάγηα, 
δὲλ ζὰ πήγαηλαλ ρακέλα 

ηῆο ἀγάπεο ηόζα κάγηα. 
  

Λίγο Μελάνι... 
Ἀθιέπωμα ηὴν ππωηοσπονιὰ ηοῦ 1878,  
ζηὴ μεηέπειηα γςναῖκα ηος Μαπία. 
Λίγν κειάλη θαὶ ραξηὶ θαὶ ιίγνη πάιη ζηίρνη 
εἶλαη ηὸ κόλν δῶξν κνπ ὁπνὺ ζὰ ζνῦ ραξίζσ... 
Καιὰ πνὺ κνῦ ῾δσζε θη αηνὺο  ἀθξηβή κνπ ηύρε, 
γηαηὶ ἀιιηῶο δὲ ζά ῾μεξα πῶο λὰ ζὲ ραηξεηήζσ. 
Ὡο ηώξα ἄιιν ηίπνηα ἀπ᾿ ηὸ δηθό κνπ ρέξη, 
παξὰ πνιινὺο λεξόβξαζηνπο θαὶ θξύνπο ζηίρνπο εἶδεο. 
Ἀιιὰ θη νἱ ζηίρνη πνῦ θαὶ πνῦ, θακκηὰ θνξά, πνηὸο μέξεη, 
ἂλ ἔρνπλ δῶξα δειεπηὰ θαὶ δσληαλὲο ἐιπίδεο. 
Οἱ εηπρίεο πνύ ῾ςαιια ηόζεο θνξὲο γηὰ ζέλα 

ἂλ ἔμαθλα θηεξνύγηδαλ κὲ ηὴλ αγὴ κπξνζηά ζνπ, 
ζὰ ἔβιεπεο ηί εἴραλε νἱ ζηίρνη κνπ θξπκέλα 

θη ἄιιε ραξὰ δὲ ζά ῾ζειε ζηὸ θόζκν  θαξδηά ζνπ. 
  

ηὴ γςναῖκα μος 

Πξνζθηιέο κνπ ηαίξη, δίρσο λὰ ζηὸ πῶ, 
ηὸ θαηαιαβαίλεηο ὅηη ζ᾿ ἀγαπῶ. 
Κη ἂλ κὲ ζὲ θαθηώλσ ζηὴ θαθή κνπ ὥξα 

θη ἀξρηλᾷ κνπξκνύξα θαὶ θαθνγισζζηά, 
κνῦ ἀξέζεη λά ῾ρσ θαὶ ὀιίγε κπόξα, 



κνῦ ἀξέζεη ιίγε θνπζθνζαιαζζηά. 
Γίρσο πεῖζκ᾿ ἀγάπε, δίρσο ιίγε πίθξα, 
δὲλ ἀμίδεη δηόινπ θαὶ δὲλ ἔρεη γιύθα. 
Βάζηα κνπ, γπλαῖθα, κνῦηξα ζνβαξὰ 

θαὶ θισζηὴ ζνῦ θόβσ, θάθηα ζνῦ θξαηῶ, 
ἐπεηδὴ λνκίδσ πὼο θακκηὰ θνξά 

θη ε πνιιὴ κπνπλάηζα θέξλεη ἐκεηό. 
Πξνζθηιέο κνπ ηαίξη, δίρσο λὰ ζηὸ πῶ, 
ηὸ θαηαιαβαίλεηο ὅηη ζ᾿ ἀγαπῶ. 
᾿ ἀγαπῶ κὲ γέιηα, κὰ θαὶ ζπκσκέλε 

θη ἂλ πνηὲ γπξίδσ λὰ ἰδῶ θακκηά, 
πάληα ὅκσο θηῆκα ἰδηθό ζνπ κέλεη 
 θαξδηά κνπ ὅιε θαὶ ... ἀζρεκηά. 
  

Εἰρ ηὰ θεμέλια ηοῦ θπενοκομείος 

Τὸ θπενοκομεῖο σηίζηηκε μὲ κληποδόηημα ηοῦ Χίος  
θιλάνθπωπος Τζωπηζῆ Δπομοκαΐηη (ποὺ πέθανε ηὸ  
1880) ἔξω ἀπὸ ηὴν Ἀθήνα, κονηὰ ζηὴ Μονὴ Δαθνίος,  
γι᾿ αὐηὸ πολλοὶ ηὸ λένε καὶ «Δαθνί». Ὁ Σοςπῆρ δὲν  
ἄθηζε ηὴν εὐκαιπία ποὺ ηοῦ ῾δινε ηὸ γεγονὸρ καὶ ηὸ  
...καςηηπίαζε δεόνηωρ... Ἀππίληρ 1884 

Ὢ νξηὴ ηῶλ νξηῶλ... Ὢ εηπρὴο κέξα! 
Ὤ! ηώξα πξέπεη ὁ θαζεὶο ηνῦ Ἄζηεσο πνιίηεο 

λὰ βάιεη ζηὸ κπαιθόλη ηνῦ κηὰ θόθθηλε παληηέξα 

κὲ κηὰ ρξπζὴλ ἐπηγξαθὴ «Εσξδὴο Γξνκνθαΐηεο». 
Ναί! ηώξα πξέπεη ζηνιηζκὸο κὲ δάθλεο θαὶ κπξζίλεο, 
λαί! ηώξα πξέπνπλ θαλνληέο, θαλάξηα θαὶ ξεηζίλεο. 
Φξελνθνκεῖν θηίδεηαη θαὶ ζηὴ ζνθὴλ ιιάδα! 
ἄ! ὁ Θεὸο ἐθώηηζε ηὸλ Υηώηε ηὸλ Εσξδὴ 

θαὶ ηώξα κέζα ζηνῦ Γαθληνῦ ηὴ ηόζε πξαζηλάδα 

ζὰ βξίζθνπκε παξεγνξηὰ θη  κλήκε ηνπ ζὰ δεῖ. 
Ὢ κέγα εεξγέηεκα ηῶλ εεξγεηεκάησλ! 
Ὢ κόλνλ νἰθνδόκεκα ηῶλ νἰθνδνκεκάησλ! 
Θέιεη ιακπξὸλ Μαπζώιεηνλ αηὸο ὁ θιεξνδόηεο, 
παηάλαο θη ἀπνζέσζηλ εἰο ηξίηνπο νξαλνύο!... 
Δξέζε κὲο ζηνὺο Υηώηεδεο, κὲ γλώζε θη ἕλαο Υηώηεο, 
θη ἐζθέθζε ὁ κεγάινο ηνπ θαὶ πξαθηηθόο ηνπ λνῦο 

πῶο κέζα ζηὴλ ιιάδα καο πνὺ πιεκκπξνῦλ ηὰ θῶηα, 
Φξελνθνκεῖνλ ἔπξεπε λὰ γίλεη πξῶηα-πξῶηα. 
  

Ἀπσηγοί 
Σνῦ Γηνγέλε πηάζεηε ἀκέζσο ηὸ θαλάξη, 
θη᾿ ἐιᾶηε λὰ γπξέςνπκε θαλέλαλ ἀξρεγό· 
ἀιιὰ θαζέλαο καο, ζαξξῶ, εἶλ᾿ ἄμηνο λὰ πάξῃ 

ηὴλ ἀξρεγίαλ θόκκαηνο, ἀθόκε δὰ θη᾿ ἐγώ. 
Γηὰ ηὰ πξσηεῖα μεςπρᾷ θάζε Ρῳκηὸο ιεβέληεο, 
κόλνλ αηὸο πξσζππνπξγόο, κόλνλ αηὸο ἀθέληεο. 
Σί ἀξρεγῶλ θαηαθιπζκόο! ... θη᾿ νἱ ἕιιελεο ἐθεῖλνη, 
πνὺ ηὸλ θαθθέ ησλ βεξεζὲ εἰο ηὰ Υαπηεῖα πίλνπλ, 
ἂλ ἀξρεγίαλ ἔμαθλα θαλέλαο ηνὺο πξνηείλῃ, 
δὲλ ζὰ δηζηάζνπλ βέβαηα θαὶ Ἀξρεγνὶ λὰ γίλνπλ. 
Κη᾿ αηὸο ὁ ἕζραηνο Ρσκεὸο γηὰ ὅια θάηη μέξεη, 
ἕιιελνο ηξάρεινο πνηὲ δπγὸλ δὲλ πνθέξεη. 
Ἰδνὺ ληαῆο θνπζηαλειιᾶο κὲ θέζη θαὶ ζειάρη! 



πνηὸο μέξεη ἂλ Πξσζππνπξγὸο δὲλ γίλῃ θακκηὰ ᾿κέξα; 
πνηὸο μέξεη πόζα ζρέδηα θαὶ ἀπαηηήζεηο ζἄρε, 
θαὶ ἂλ ηὴλ δηπισκαηηθὴ δὲλ ζπληαξάμῃ ζθαῖξα; 
Ὤ! λαί! πνηὲ ηὸλ ἕιιελα κὴ ζεσξῆηε πηῶκα... 
᾿ο ὅινπο ζὰ ἔιζε  ζεηξὰ λὰ θπβεξλήζνπλ θόκκα. 
Μᾶο ιείπεη ἕλαο ἀξρεγόο;... πελῆληα μεθπηξόλνπλ, 
ηὸ ἕλα θόκκα ράλεηαη;... ζὰ ἔβγνπλ ἄιια δέθα· 
ὅινη γηὰ ηὸ ἀμίσκα ηνῦ ἀξρεγνῦ καιιόλνπλ, 
θη᾿ ἴζσο ἀξγόηεξα κᾶο βγῇ ᾿ο ηὴ κέζε θαὶ γπλαῖθα. 
Ἀιιὰ θη᾿ ἐγὼ ὁ ἀθαλὴο ηῶλ Ἀζελῶλ πνιίηεο 

ἐιπίδσ πὼο θακκηὰ θνξὰ ζὰ γίλσ Κπβεξλήηεο. 
κπξόο! κὲ πόδα ἀξρεγνῦ θαζέλαο ἂο πξνβάιιε, 
ἀπ᾿ ὅινπο ἂο θπβεξλεζῆ  πξνζθηιὴο ιιάο· 
ἂο γίλῃ ὁ Ἡκέηεξνο, ἂο γίλνπλ ὅκσο θη᾿ ἄιινη, 
ἂο γίλῃ θη ὁ Καηζηθαπῆο θη᾿ αηὸο ὁ Μπνπιειᾶο. 
Ἂο πιεκκπξίζῃ κ᾿ ἀξρεγνὺο ηὸ ἔζλνο πέξα πέξα, 
ἂο κᾶο ζεθώζῃ ἔμαθλα θαὶ  Ρνδνῦ παληηέξα. 
Μνλάρα ἕλαο βαζηιεὺο κὴ κέλε ᾿ο ηὸ Παιάηη, 
πελῆληα δπὸ ηνπιάρηζηνλ ἂο ἦλε βαζηιεῖο, 
ὅινη ἂο ἔβγνπλ θύξηνη ᾿ο ηῶλ ἄιισλ ηὸ γεηλάηη, 
θη᾿ ὀγδόληα πέληε Πξόεδξνη ἂο γίλνπλ ηῆο Βνπιῆο. 
Ὅινη ηξαλνὶ πνιηηηθνί, θαλέλαο ἰδηώηεο, 
ὅινη πνδάηνη ζηξαηεγνί, θαλέλαο ζηξαηηώηεο. 
  

Παπάπονα Φανηάπος 

Μὲο ᾿ζηὸ παιάηη γίλεηαη ρνξόο, 
θη᾿ ἐγὼ ἀπ᾿ ἔμσ ζηέθνκαη θξνπξόο. 
Μηὰ ὥξα, ηξηγπξίδσ ἐδῶ πέξα, 
θη᾿ ἐγὼ ζαξξῶ πὼο εἶκαη ὅιε ᾿κέξα. 
Γηᾶ ζᾶο ὁπνὺ πεδᾶηε ῾ζηὸ ρνξό, 
πεξλνῦλε θαὶ νἱ ὥξεο ζηὸ θηεξό. 
Γηὰ ηὸ θησρὸ θαληάξν πνὺ θπιάγεη, 
ζαξξεῖο πὼο θαὶ  ὥξα πίζσ ᾿πάγεη. 
ηὸλ πόιεκν ζὰλ εἶζαη θαὶ λὰ θξπώλῃο, 
θαζόινπ δὲλ ζὲ κέιιεη, δὲλ ζπκώλεηο. 
Μὰ λὰ ρνξεύῃ ὅιε  ιιάο, 
θαὶ ζὺ κὲ ηόζν θξύν λὰ θπιᾷο; 
Ὄξζε ινηπὸλ εἰο ὅιν ηὸ ληνπληᾶ, 
ηὸλ ἄδηθν, ηὸλ ςεύηε, ηὸλ θνληᾶ. 
Ἄιινο λὰ ηξώῃ θόηαηο θαὶ θαπόληα, 
θαὶ λἄρῃ θάζε ᾿ιίγν θαὶ γαιόληα. 
Καὶ ἄιινο κὲο ζηὴλ λύθηα λὰ παγώλε, 
ρσξὶο λὰ πηῇ θξαζὶ κηζὸ γαιόλη! 
Ἂο ἤκνπλ δπλαηὸο ζὰλ ηὸλ ακςῶλα, 
λ᾿ ἀγθάιηαδα ἐθείλε ηὴλ θνιῶλα! 
Νὰ γθξεκληζζνῦλ θνξώλεο θαὶ παιάηηα, 
θη᾿ εζὺο ἂο ἐγηλόκνπλα θνκκάηηα. 
Υνξεύεηε θαὶ πίλεηε θαὶ ηξῶηε, 
θνκςνί κνπ γαινλάδεο θαὶ ἰππόηαη. 
Καζόινπ ηὰ θαιά ζαο δὲλ δειεύσ, 
θαὶ νὔηε λύθεο πινύζηεο γπξεύσ. 
γὼ κηὰ κόλν ἔρσ ζπιινγή, 
πόηε ζὲ λὰ θσλάμσ -Ἀιι... αγή! 
  



Ὁ ζκαπηάδορ 

Ἕλαο ζθαξηάδνο Βξεηηαλὸο πξνρζὲο ἀλέβε κόλνο 

ἀπάλσ ᾿ζηὴλ Ἀθξόπνιη ηὴ δόμα καο λὰ ᾿δῇ, 
θη᾿ ὅζν ηὰο ζηήιαο ἔβιεπε ηνῦ ζείνπ Παξζελῶλνο, 
ἐζπγθηλεῖην θη᾿ ἔθιαηε ζὰλ ηὸ κσξὸ παηδί. 
Σὸλ ἔπηαζε ληειίξην, ηὸλ ἔζθημ᾿  θαξδηά ηνπ, 
θη᾿ ἐζηάιαδαλ ᾿ζηὰ κάξκαξα δεζηὰ ηὰ δάθξπά ηνπ. 
Κη᾿ ἀκέζσο ηόηε ἔγξαςε κὲ θνῦξθα ᾿ζηὸ Λνλδῖλν 

῾ζηὴλ Ἄλαζζα Βηηώξηα ὀπίζσ λὰ κᾶο δώζῃ 

ηὰ ὅζα ἐζνπθξώζεζαλ ἀπ᾿ ηὸλ γλσζηὸ ιγῖλν, 
γηαηὶ ἀξγὰ ἠ γξήγνξα ζὲ λὰ ηὸ κεηαληώζῃ. 
Αηὰ θαὶ ἄιια ἔγξαςε ὁ θύξηνο ζθαξηάδνο, 
ρσξὶο γη᾿ αηὸ ηὴλ ἄδεηα λὰ πάξῃ ηῆο ιιάδνο. 
Σί δηάβνιν;... θάζε ηξειιὸο ζ᾿ ἐκᾶο ζὰ μεζπκαίλῃ; 
πνηὸο ηνὖπε ηνύηνπ ηνῦ κνπξινῦ γηὰ κάξκαξα λὰ γξάςῃ; 
θαὶ ἂλ γπκλὸο ὁ Παξζελὼλ θη᾿ ἐξεκσκέλνο κέλῃ, 
ζαξξῶ θαλέλαο Ἕιιελαο γη᾿ αηὸ πὼο δὲ ζὰ θιάςῃ. 
κεῖο ἐζπλεηζίζακε ζὲ ηέηνηα θαὶ δὲλ θιαῖκε, 
θη᾿ ἐθεῖλα πνὺ κᾶο ἔθιεςαλ ὀπίζσ δὲλ ηὰ ζέκε. 
Κη᾿ ἂλ ζὲο λ᾿ ἀθνύζῃο, Ἄλαζζα ηῶλ Βξεηηαλῶλ, θη᾿ ἐκέλα, 
ηὸ ιάκπνλ Μεγαιεῖνλ ζνπ ζεξκῶο παξαθαιῶ, 
λὰ κὴ κᾶο ζηείιῃ ηίπνηε ἀπ᾿ ὅια ηὰ θιεκκέλα, 
θαὶ λὰ βνπιώζῃ ηὸ αηὶ γηὰ ηνῦην ηὸλ ηξειιό. 
ὲ βεβαηῶ, Παληάλαζζα, πὼο δηόινπ δὲ κᾶο κέιιεη, 
θαλεὶο δὲλ ηνὖπε ηίπνηα, θαλέλαο δὲλ ηὰ ζέιεη. 
Ὦ Βξεηηαλέ, ηνὺο Ἕιιελαο κὴλ θιαῖο γηὰ Παξζελῶλεο, 
θαὶ νὔηε γξάκκαηα πηθξὰ ᾿ζηὴλ Ἄλαζζα λὰ ζηέιιῃο, 
πέξλε ζὰλ ηὸλ Παξάζρν καο ἀπὸ ηὴ γῆ θνηξώλεο, 
θαὶ ζηνίβαδε θη᾿ ἀζβέζησλε θαὶ θάλε ὅζνπο ζέιεηο. 
Ὅπνπ παηήζῃο κάξκαξα, ὅπνπ ζηαζῇο κλεκεῖα, 
θαὶ ἀπὸ ἀξραηόηεηαο παληνῦ ἐπηδεκία. 
Κη᾿ ἂλ ἔρῃο ὄξεμη λὰ θιαῖο κὲ ὅιε ηὴλ θαξδηά ζνπ, 
γη᾿ ἄςπρα κάξκαξα κὴλ θιαῖο θαὶ γηὰ παιῃὰ θεθάιηα, 
ηὰ δσληαλὰ ἀγάικαηα γηὰ θύηηαμε ᾿κπξνζηά ζνπ, 
θη᾿ ἐκᾶο λὰ θιάςῃο, Βξεηηαλέ, θαὶ ηὰ θαθά καο ράιηα. 
Σὰ πύξηλά ζνπ δάθξπα γηὰ ᾿κᾶο δὲλ πᾶλ ρακέλα... 
ὤ! θιάςε γηὰ ηνὺο Ἕιιελαο, κὰ θιάςε θαὶ γηὰ ῾κέλα. 
Καὶ ζηεῖιε ᾿ζηὴ Βηηώξηα ἄιιν θαηλνύξην γξάκκα, 
θαὶ πέο ηεο γηὰ ηὸ ράιη καο θαὶ ηὴλ θαθή καο κνῖξα, 
θαὶ παξαθάιεη ηελ θαὶ ζὺ κὲ πόλν θαὶ κὲ θιάκκα 

λὰ ζηείιῃ ἀληὶ κάξκαξα θαλέλα θηνῦπη ιίξα, 
θαλέλα παιῃνθάλνλν, θαλέλα παιῃνζηόιν, 
θη᾿ ἂλ ηὸ ζέιῃ, ηῆο ραξίδνπκε ηὸλ Παξζελῶλα ὅιν. 
 

Σος Παλαηιος Η Πςπκαγια 

Ὁ ζαηηξηθὸο πνηεηηθὸο δηάινγνο, κεηαμὺ Φαζνπιῆ θαὶ Πεξηθιέηνπ πνὺ ἀθνινπζεῖ, 
ἔρεη ὡο ἀθνξκὴ κία ππξθαγηὰ πνὺ ἐθδειώζεθε, ηὸλ Ἰνύιην ηνῦ 1884, ζηὸ Παιάηη θαὶ 
ἔδσζε ἀθνξκὴ ζηὸ νπξῆ λὰ ἐθδειώζεη, γηὰ κία ἀθόκε θνξά, η᾿ ἀληηβαζηιηθά ηνπ 
αἰζζήκαηα, γηὰ ηὰ ὁπνῖα εἶρε πνζηεῖ πνιιὲο δηώμεηο. Γηάρπηε ζηνὺο πηθάληηθνπο 
ζηίρνπο ηνπ  ἐθηίκεζε θαὶ ὁ ζαπκαζκόο ηνπ γηὰ ηνὺο πξνδξόκνπο καο ζθαπαλεῖο ηῆο 
Γηινρίαο θαπαλέσλ πνὺ ἐθηεινῦζαλ ηόηε ππξνζβεζηηθὰ θαζήθνληα. 
 

Φαζνπιῆο θαὶ Πεξηθιέηνο, ὁ θαζέλαο λέηνο ζθέηνο 

ΦΑΟΤΛΖ 



Οὔθ! ἄθεζε κέ, Πεξηθιῆ, θαὶ ζνῦ ῾ρσ κία ιύπε! 
ΠΔΡΗΚΛΔΣΟ 

Καὶ γηὰ πνηὸ ιόγν, βξὲ θνπηέ; ἐζέλα ηί ζνῦ ιείπεη; 
ἔρεηο ηὰ παξαδάθηα ζνπ, ἔρεηο θη ἐκέλα θίιν, 
πεγαίλεηο θαὶ ζηὸ Φάιεξν, ηξῷο θάπνηε θαὶ μύιν... 
ΦΑΟΤΛΖ 

Μὰ δὲλ ἀθίλεηο, Πεξηθιῆ αηὰ ηὰ ρσξαηά ζνπ, 
δὲλ ἔξρεζαη γηὰ κία ζηηγκὴ θαὶ ιίγν ζηὰ ζσζηά ζνπ; 
δῶ ὁ θόζκνο θαίεηαη... 
ΠΔΡΗΚΛΔΣΟ 

Σί θαίεηαη, βξέ, πάιη; 
ΦΑΟΤΛΖ 

Νάηα! ινηπὸλ ζηὴλ ππξθαγηὰ δὲλ ἤζνπλ ηὴλ κεγάιε; 
ΠΔΡΗΚΛΔΣΟ 

Πνηὰ ππξθαγηά; 
ΦΑΟΤΛΖ 

Σνῦ Παιαηηνῦ. 
ΠΔΡΗΚΛΔΣΟ 

θάε ηὸ Παιάηη; 
Πάιη ζὲ ηξώεη, θαίλεηαη,  ἔξεκή ζνπ πιάηε. 
ΦΑΟΤΛΖ 

Μὰ πῶο, κσξέ; ζηὴλ πίζηε ζνπ δὲλ πῆξεο ζὺ ρακπάξη; 
δῶ ὁ θόζκνο ζύζζσκνο ζεθώζε ζηὸ πνδάξη 
θαὶ ἔηξερε μεζθνύθσηνο ζηὸ ληάια κεζεκέξη, 
θαὶ ὅινη ἐβαζηνύζαλε θη ἕλαλ θνπβᾶ ζηὸ ρέξη. 
ΠΔΡΗΚΛΔΣΟ 

Πάιη ηὰ ἴδηα κ᾿ ἄξρηζεο θαὶ ζὰ ζὲ κπαγθιαξώζσ. 
ΦΑΟΤΛΖ 

Βξὲ ἄθεζέ κε κία κηθξὴ ἰδέα λὰ ζνῦ δώζσ 

γη᾿ αηὸ ηὸ θνβεξὸ θαθό, πνὺ πάιη κᾶο ζπλέβε, 
γηαηί ἐκέλα ἄξρηζε ὁ λνῦο κνπ λὰ ζαιεύεη. 
Ἄθνπ ινηπόλ.... ἐθύζαγε ἕλα κειηέκη πξώηεο, 
ὅηαλ ἐκπξόο κνπ πέξαζε δξνκαῖνο ζηξαηηώηεο. 
Γεηά ζνπ ηνῦ ιέσ, ἀδειθέ, κὰ ζηάζνπ θαὶ θνκκάηη, 
πνιιὰ ηὰ ἔηε κ᾿ ἁπαληᾶ .... θσηηὰ εἰο ηὸ Παιάηη! 
Σόηε θη ἐγώ, βξὲ Πεξηθιῆ, δηόινπ θαηξὸ δὲλ ράλσ, 
ηὸ βάδσ εἰο ηὰ ηέζζεξα θαὶ ζηὸ παιάηη θζάλσ, 
θαὶ ηί λὰ δῶ, βξὲ κάηηα κνπ;....ζπίζεο, θαπλό, θαληάξνπο, 
θαὶ ηὸλ Σξηθνύπε ζηὴ ζθεπὴ κὲ δπὸ ςεινὺο θνιιάξνπο, 
θαὶ λὰ ζνῦ πῶ, βξὲ Πεξηθιῆ, ηὸλ ζαύκαζα ζη᾿ ἀιήζεηα... 
Δἶλαη ὁ κόλνο ἄλζξσπνο, πνὔρεη δσὴ ζηὰ ζηήζηα. 
Μπνξεῖ θαὶ ηὸλ Κνπηαιηαλὸ ὁιάθεξν λὰ θάεη. 
αηὸο δὲλ εἶλαη ἄλζξσπνο, αηὸο θαὶ πνῦ δὲλ πάεη; 
ζηὶο ππξθαγηέο, ζηὰ δάλεηα, ζηὶο Σξάρσλεο, ζηὰ δάζε 

ζηνὺο θόξνπο, ζηνὺο πξνβηβαζκνὺο θη ὅπνπ ἀιινῦ πξνθζάζεη. 
Πξνθζαίλεη θαὶ ζηὸ ζέαηξν ἀθόκε ηνῦ Φαιήξνπ.... 
Αηὸο εἶλ᾿ ἄλδξαο ηνῦ ππξόο, θαζὼο θαὶ ηνῦ ζηδήξνπ, 
γηαηὶ ζὲ ηνῦην ηὸλ θαηξὸ ὅι᾿  ιιὰο ἀλάβεη, 
θαὶ δὲλ κπνξεῖ θαλεὶο γηαηί θαὶ πῶο λὰ θαηαιάβεη. 
Ἀιι᾿ ἂο ἀθήζνπκε αηὸλ θη ἂο ἔιζνπκε θαὶ πάιη 
ζηὴ θνβεξὴ ηὴλ ππξθαγηὰ θαὶ ηὴλ ἀλεκνδάιε. 
Λνηπὸλ θνληὰ ζηὸλ Πξόεδξν ζηεθόηαλ ὁ Μακνύξεο, 
εἰο ηὸλ Μακνύξε δὲ θνληὰ ζηεθόηαλ ὁ Μπνπληνύξεο, 
εἰο ηὸλ Μπνπληνύξε δὲ θνληὰ ζηεθόηαλε ὁ νῦηζνο, 



θαὶ εἰο ηὸλ νῦηζν δὲ θνληὰ ζηεθόηαλε ἕλαο κνῦηζνο, 
θαὶ εἰο ηὸλ κνῦηζν δὲ θνληὰ ζηεθόηαλε ὁ Λέιεο, 
θαὶ εἰο ηὸλ Λέιε δὲ θνληὰ ζηεθόηαλ ὁ Γνπβέιεο, 
θαὶ ζηὸ Γνπβέιε δὲ θνληὰ ζηεθόηαλε ὁ Λάγγεο, 
θαὶ εἰο ηὸλ Λάγγεο δὲ θνληά, ἕλα θνπζάην κάγγεο, 
θαὶ εἰο ηνὺο κάγγεο δὲ θνληὰ θακπόζνη ισπνδύηεο, 
θαὶ ππξνζβέζηεο ἄπεηξνη ἀπάλσ ζηὶο ζνθίηεο, 
θαὶ ὁ Πελεηόο, ὁ Σζέξλνβηηο, ὁ έθεξεο, ὁ Πάιιεο, 
ἀθόκε θη ὁ Γελήζαξιεο, ὁ Λάκπξνο ὁ Μηράιεο, 
θαὶ κὲ ηὸ ζθύιν ηνπ καδὶ ὁ Φὼλ Κνινθνηξώλεο, 
ὁ Γηώξγεο ηῆο Γεκήηξαηλαο θη ὁ πύξνο ὁ Πνκόλεο... 
ΠΔΡΗΚΛΔΣΟ 

Καὶ ηέινο ηί ἀπέγηλε; 
ΦΑΟΤΛΖ 

Σί ἤζειεο λὰ γίλεη 
κέζα ζὲ ηέηνην θινγεξὸ θαὶ ἄζβεζην θακίλη; 
Πξῶηα ἐπήξαλε θσηηὰ ἄμαθλα νἱ θνπδίλεο, 
ἔπεηηα πῆξαλ ἄμαθλα θσηηὰ θαὶ νἱ θνπξηίλεο, 
ἔπεηηα πῆξαλ ἄμαθλα θσηηὰ θη νἱ θαλαπέδεο, 
ἔπεηηα πῆξαλ ἄμαθλα θσηηὰ θη νἱ ιαθέδεο, 
θνληὰ ζ᾿ αηνὺο ηὸ ζέαηξν, καδὶ θη  ἐθθιεζία, 
θαὶ ηέινο πάλησλ ἔγηλε ἑζπεξηλὴ ζπζία. 
Καὶ ὅηαλ πηὰ ἐπήξαλε θσηηὰ θαὶ ηὰ θνπγάξα, 
ἀπειπίζζεθαλ ὅινη ησλ θαὶ ἄλαςαλ ηζηγάξα. 
ΠΔΡΗΚΛΔΣΟ 

Μὰ πέο κνπ, ηνύηε ηὴ θσηηὰ πνηὸο λὰ ηὴλ ἔρεη βάιεη; 
ΦΑΟΤΛΖ 

Καὶ ζέιεη ξώηεκα θη αηό, κσξὲ ζηξαβὸ θεθάιη; 
Σί ἄλζξσπνο! ... αἰώληα δεηᾷ λὰ κὲ πεηξάδεη!... 
νῦ εἶπα ὅιεο ηί θσηηέο, πὼο ὁ Μειᾶο ηὶο βάδεη. 
ΠΔΡΗΚΛΔΣΟ 

Λνηπόλ; 
ΦΑΟΤΛΖ 

Λνηπὸλ ἐθάεθαλ θακπόζνη ζηξαηηῶηαη, 
κὰ παιιεθάξηα ηῆο θσηηᾶο θη ἀιεζηλνὶ ἰππόηαη, 
πνὺ βαζηιηὰο γηὰ κία ζηηγκὴ ιαρηάξηδα λὰ γίλσ, 
λὰ ηνὺο θνξέζσ ζηέθαλν, θαὶ Φαζνπιῆο λὰ κείλσ. 
ΠΔΡΗΚΛΔΣΟ 

Καὶ πνηνὶ ἀθόκε ηὄδεημαλ; 
ΦΑΟΤΛΖ 

Οἱ ζθαπαλεῖο θη νἱ λαῦηεο, 
θη νἱ ἄιινη ὅινη ἤηαλε ζπνπδαῖνη κπηγνράθηεο. 
ΠΔΡΗΚΛΔΣΟ 

Καὶ ιὲο  λέα ππξθαγηά, λὰ ἔρεη ζεκαζία, 
 ιὲο θη αηὴ πὼο ἔγηλε γηὰ ηὴ θσηνρπζία; 
ΦΑΟΤΛΖ 

Ἔ! ὅηαλ βιέπεηο ζθαπαλεῖο θαὶ κέζα ζηὸ Παιάηη, 
θαὶ βαζηιεῖο κὲ βαζηιεῖο θαὶ θξάηε ἐπὶ θξάηε, 
θαὶ ζηὰ θαιὰ θαζνύκελα ἀλάβεη θαὶ ὁ ζξόλνο, 
αηὸ ζὰ πεῖ, ζπληέιεηα, πὼο ἦιζε ηνῦ αἰῶλνο. 
ΠΔΡΗΚΛΔΣΟ 

Καὶ  δεκία πόζν ιὲο λὰ εἶλ᾿ ἀπάλσ θάησ; 
ΦΑΟΤΛΖ 

Ὅζα πεξίπνπ ἔραζε, ζαξξῶ ηὸ πλδηθάην. 



ΠΔΡΗΚΛΔΣΟ 

Καὶ ηώξα ηνύηε ηὴ δεκηὰ πνηὸο ιὲο ζὰ ηὴλ πιεξώζεη; 
ΦΑΟΤΛΖ 

ηὴ ξάρε ζαο ὁ βαζηιηὰο θη αηὴ ζὰ ηὴλ θνξηώζεη. 
Καὶ ηίπνηα παξάμελν λ᾿ ἀθνύζεηο ζὲ θνκκάηη 
θαηλνύξγηνπο θόξνπο γηὰ θσηηὲο πνὺ βάδνπλ ζηὸ Παιάηη. 
ΠΔΡΗΚΛΔΣΟ 

Καὶ ὕζηεξα ἀπ᾿ ὅια αηὰ ὁ βαζηιεᾶο ηί θάλεη; 
ΦΑΟΤΛΖ 

Σνῦ ηειεγξάθεζαλ, ζαξξῶ, θαὶ κὲ ηὸ πξῶην θζάλεη. 
ΠΔΡΗΚΛΔΣΟ 

γὼ ζνῦ ιέσ πὼο αηὸο δὲλ ηὸ θνπλάεη δηόινπ 

θη ἂλ ὅιν ηὸ Παιάηη ηνπ πάεη θαηὰ δηαβόινπ. 
ΦΑΟΤΛΖ 

γὼ ζνῦ ιέσ πὼο ζἄξζε... 
ΠΔΡΗΚΛΔΣΟ 

γὼ ζνῦ ιέσ ζθάζε. 
ΦΑΟΤΛΖ 

γὼ ζνῦ ιέσ πὼο ζὰ ῾ξζῆ θαὶ λὰ κνῦ ηὸ ζπκᾶζαη. 
ΠΔΡΗΚΛΔΣΟ 

Μὰ ζὺ ηὸ παξαμίισζεο κ᾿ αηό ζνπ ηὸ γηλάηη... 
ὄξζε ινηπὸλ δπὸ ηξεῖο ζβεξθηὲο θαὶ ζῦξε ζηὸ Παιάηη. 
Ἰνύιηνο 1884 

 

Αρ Ριξωμε Και Μια Μαηια - ηηρ Αγοπαρ Μαρ Ση Φωηια 

Κνληὰ ζηὴ κηὰ θαηαζηξνθὴ θαηλνύξγηα κᾶο πξνθζάλεη, 
θνληὰ ζηὶο ηόζεο ζπκθνξὲο θαὶ ζηὶο πνιιὲο ζπζίεο, 
δὲλ μέξσ ηίλνο βάιζεθε παληνῦ θσηηὲο λὰ βάλεη 
θαὶ θάζε βξάδη λἄρνπκε θξηθηὲο θσηνρπζίεο. 
Καὶ δόο ηνπ λέα ππξθαγηὰ θαὶ θάησ ζηὸ παδάξη, 
θαὶ κέζα ζηὴ ζαξαθνζηὴ ἐθάε ηὸ ραβηάξη. 
θάεθαλ ηὰ βνύηπξα, ηὰ κῆια θαὶ η᾿ ἀριάδηα, 
νἱ κπάκηεο ηὰ πεηξέιαηα, ηὰ ξαδαθηὰ ζηαθύιηα, 
νἱ ιεκνλάδεο, νἱ ἐιηὲο ηὸ γηάηζν θαὶ ηὰ ιάδηα, 
 δάραξε θαὶ ὁ θαθέο, ινπκίληα θαὶ θπηίιηα. 
Γηαη᾿ ᾖιζαλ ρξόληα δίζεθηα, θαηαξακέλα ρξόληα, 
λὰ ςήλνληαη ζηὴλ ἀγνξὰ θαὶ η᾿ ἄγνπξα πεπόληα 

Ἦην ζρεδὸλ κεζάλπρηα θαὶ ιίγν πεξαζκέλα, 
ὁ Σαβνπιάξεο ἔπαηδε ζηὸ ζέαηξν ἀθόκα, 
ὅηαλ κπὰκ κπνὺκ ἀθνύζζεθαλ ζηὰ ὕςε ζθνξπηζκέλα, 
θη ὅινο ὁ θόζκνο θώλαμε ἀκέζσο κ᾿ ἕλα ζηόκα: 
πλαζξνηζζῆηε, ζθαπαλεῖο, ὁξκήζεηε θαληάξνη, 
ἀπ᾿ ἄθξε ζ᾿ ἄθξε ραιαζκόο... θσηηὰ θαὶ ζηὸ παδάξη. 
Κη ἰδνὺ κὲ ζθνύθνπο λαπηηθνύο, κὲ λπρηηθὰ θνπζηάληα, 
γπλαῖθεο θη ἄλδξεο ὤξκεζαλ κέζα ζηνὺο δξόκνπο ὅινη, 
κὲ ζηάκλεο, κὲ πιαηύζηακλα, θαὶ κὲ ηὰ γηαηαγάληα, 
θη ἔβιεπεο ζὰλ ζηξαηόπεδν ηῶλ Ἀζελῶλ ηὴλ πόιε. 
λ ηνύηνηο κὲο ζηὴλ ηαξαρὴ πνιὺ παξεηεξεῖην, 
πὼο κόλνλ ὁ πξσζππνπξγὸο ζηὴλ ππξθαγηὰ δὲλ ἦην. 
Ὡο ηὰ ἑπηὰ νξάληα ἀλέβαηλαλ νἱ θιόγεο, 
θη ἐθώηηδαλ ηὰ ηέζζεξα ηῆο πόιεσο ζεκεῖα, 
ζὰλ ζθάγηα ἐζθνξπίδνληαλ ηῶλ ζηαθπιηῶλ νἱ ξόγεο, 
θαὶ πέξημ δηερέεην κεγάιε εζπκία. 
Κνθθίλδ᾿  Ἀθξόπνιηο ἀπ᾿ ηὴλ πνιιὴ ραξά ηεο, 



πνὺ ἔβιεπε λὰ θαίεηαη ηὸ δῶξνλ ηνῦ ιγίλνπ, 
γηαηί αηὴ δὲλ μέραζε ἀθόκε ηὰ παιηά ηεο, 
πῶο ζαῦκα ἔγηλ᾿ ἄιινηε ηνῦ θιέθηε ηεο ἐθείλνπ. 
Ἂλ ηὸ μερλνῦλε νἱ Ρσκηνί, νἱ πέηξεο δὲλ μερλνῦλε 

κὲ πνηνὺο ἐδνῦζαλ ἄιινηε θαὶ ηώξα κὲ πνηνὺο δνῦλε. 
Ὢ ηόζσλ ἀλακλήζεσλ θαεκέλν κνπ παδάξη, 
κὲ η᾿ ἀθξηβά ζνπ θξέαηα, ηὰ βξώκηα ζνπ ηὰ ςάξηα, 
ηὶο μύιηλεο παξάγθεο ζνπ, ηὸλ θάζε καθειάξε, 
ηὶο δπγαξηὲο ηὶο μύγθηθεο, ηὰ μύγθηθα θαληάξηα, 
αἰώληα ζηὴ κλήκε ηνπ θαλεὶο ζὰ ζὲ θπιάηηεη 
θαὶ γαῖαλ ἔρεηο ἐιαθξάλ, ὦ Ἀγνξὰ θηιηάηε. 
Αὔγνπζηνο 1884 

 

"Μςπωμένοι ηίσοι" 

Οη "Μπξσκέλνη ηίρνη" δελ δεκνζηεύηεθαλ ην θαηξό ηνπ νπξή, γηά ελόεηνπο ιόγνπο 
ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπο. Κπθινθνξνύζαλ κόλν ρεηξόγξαθα, αληεγξακκέλα ην έλα από ην 
άιιν. Αξγόηεξα άξρηζαλ δεηιά λα εκθαλίδνληαη δεκνζηεύκαηα εδώ θη'εθεί. Απην δελ 
ζα πεί πσο ην πνίεκα δελ έρεη ηε ζέζε ηνπ αλάκεζα ζηα άιια αξηζηνπξγήκαηα ηνπ Γ. 
νπξή. 
 

Σίπνηε δελ απόκεηλε ζηνλ θόζκν πηα γηα κέλα, 
όια βξσκνύλ ηξηγύξσ κνπ θαη θαίλνληαη ρεζκέλα. 
Όια ζθαηά γελήθαλε θαη ν δηθόο κνπ θώινο 

ζθαηά εγίλεθε θη απηόο, ζθαηά ν θόζκνο όινο. 
 

Μόλν ζθαηά θπηξώλνπλε ζηνλ ηόπν απηό ηνλ άγνλν 

θη όινη ρεζκέλνη είκαζηε, ζθαηάδεο ζην ηεηξάγσλν. 
Μαο έξρεηαη θάζε ζθαηάο, ζαξξνύκε πσο ζσζήθακε, 
κα κόιηο θύγεη βιέπνκε πσο απνζθαησζήθακε. 
 

θαηά βξσκάεη ηνύηνο δσ, ζθαηά βξσκά θη εθείλνο, 
ζθαηά βξσκάεη ην ζθαηό, ζθαηά βξσκά θη ν θξίλνο. 
θαηά θη εγώ, κεο ζηα ζθαηά, θαη κε ραξηί ρεζκέλν 

ό,ηη θη αλ γξάςσ ζαλ ζθαηό πξνβάιιεη ζθαησκέλν. 
 

θαηά ηα πάληα ζεσξώ θαη ρσξίο πηα λα απνξώ, 
ζθαηά καζώ, ζθαηά ξνπθώ, ζθαηά πάσ λα ρέζσ, 
απ' ηα ζθαηά ζα ζεθσζώ θαη ζηα ζθαηά ζα πέζσ. 
 

Όηαλ πεζάλσ ρέζηε κε, ηα θόιιπβά κνπ θάηε 

Καη πάιη μαλαρέζηε κε θαη πάιη μαλαθάηε, 
κα απ' ηα γέιηα ηα πνιιά θνληεύσ λ' αξξσζηήζσ 

θαη δελ κπνξώ λα θξαηεζώ, κνπ θεύγνπλ από πίζσ. 
 

θαηά ν κελ, ζθαηά ν δε, ζθαηά ν θόζκνο όινο 

θη απ' ην πνιύ ην ρέζηκν κνπ πόλεζε ν θώινο! 
 


