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ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ 

ΠΟΙΗΜΑΤΑ 

 
(Από την παγκόσμια ποιητική Ανθολογία,  
Εκδοτικός οίκος ΠΕΡ. ΣΑΨΑ- ΧΡ. ΣΙΑΜΑΝΤΑ 
ΑΘΗΝΑ 1953) 
 

 

Οι μοιραίοι  
Μες στην υπόγεια την ταβέρνα, 

μες σε καπνούς και σε βρισιές 

(απάνω στρίγκλιζε η λατέρνα) 

όλ’ η παρέα πίναμ’ εψές· 

εψές, σαν όλα τα βραδάκια, 

να πάνε κάτου τα φαρμάκια. 
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Σφιγγόταν ένας πλάι στον άλλο 

και κάπου εφτυούσε καταγής. 

Ω! πόσο βάσανο μεγάλο 

το βάσανο είναι της ζωής! 

Όσο κι ο νους να τυραννιέται, 

άσπρην ημέρα δε θυμιέται. 

 

Ήλιε και θάλασσα γαλάζα 

και βάθος τ’ άσωτ’ ουρανού! 

Ω! της αυγής κροκάτη γάζα, 

γαρούφαλα του δειλινού, 

λάμπετε, σβήνετε μακριά μας, 

χωρίς να μπείτε στην καρδιά μας! 

 

Του ενού ο πατέρας χρόνια δέκα 

παράλυτος, ίδιο στοιχειό 

τ’ άλλου κοντόημερ’ η γυναίκα 

στο σπίτι λιώνει από χτικιό· 

στο Παλαμήδι ο γιος του Μάζη 

κι η κόρη του Γιαβή στο Γκάζι. 



 

- Φταίει το ζαβό το ριζικό μας! 

- Φταίει ο Θεός που μας μισεί! 

- Φταίει το κεφάλι το κακό μας! 

- Φταίει πρώτ’ απ’ όλα το κρασί! 

Ποιος φταίει; ποιος φταίει; Κανένα στόμα 

δεν το ‘βρε και δεν το ‘πε ακόμα. 

 

Έτσι στη σκοτεινή ταβέρνα 

πίνουμε πάντα μας σκυφτοί. 

Σαν τα σκουλήκια, κάθε φτέρνα, 

όπου μας εύρει, μας πατεί. 

Δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα, 

προσμένουμε, ίσως, κάποιο θάμα! 

 

 

 

  



 

Η Μάνα του Χριστού 

Πως οι δρόμοι ευωδάνε με βάγια στρωμένοι, 
ηλιοπάτητοι δρόμοι και γύρω μπαξέδες! 
Η χαρά της γιορτής όλο πιότερο αυξαίνει 
και μακριάθε βογγάει και μακριάθε ανεβαίνει. 

Τη χαρά σου Λαοθάλασσα, κύμα το κύμα, 
των αλλώνε τα μίση καιρό τηνε θρέφαν 
κι αν η μαύρη σου κάκητα δίψαε το κρίμα 
να που βρήκε το θύμα της, άκακο θύμα! 

Α! Πως είχα σα μάνα κι εγώ λαχταρήσει 
(ήταν όνειρο κι έμεινεν άχνα και πάει) 
σαν τα άλλα σου αδέρφια να σ´είχα γεννήσει 
κι από δόξες αλάργα κι αλάργα από μίση! 

Ένα κόκκινο σπίτι σ´αυλή με πηγάδι… 
και μια δράνα γιομάτη τσαμπιά κεχριμπάρι, 
νοικοκύρης καλός να γυρνάς κάθε βράδι, 
το χρυσό, σιγαλό και γλυκό σαν το λάδι. 

Κι άμα ανοίγεις την πόρτα με πριόνια στο χέρι, 
με τα ρούχα γεμάτα ψιλό ροκανίδι, 
(άσπρα γένια, άσπρα χέρια) η συμβία περιστέρι 
ν´ανασαίνει βαθειά τ´όλο κέδρον αγέρι. 

Κι αφού λίγο σταθείς και το σπίτι γεμίσει 
τον καλό σου τον ίσκιο, Πατέρα κι Αφέντη, 
η ακριβή σου να βγάνει νερό να σου χύσει, 
ο ανυπόμονος δείπνος με γέλια να αρχίσει. 



Κι ο εκατόχρονος θάνατος θάφτανε μέλι 
και πολλή φύτρα θ´άφηνες τέκνα κι αγγόνια 
καθενού και κοπάδι, χωράφια κι αμπέλι 
τ´αργαστήρι εκεινού που την τέχνη σου θέλει. 

Κατεβάζω στα μάτια τη μάβρην ομπόλια 
για να πάψει κι ο νους με τα μάτια να βλέπει. 
Ξεφαντώνουν τ´αηδόνια στα γύρω περβόλια 
λειμονιάς σε κυκλώνει λεπτή μοσχοβόλια. 

Φεύγεις πάνου στην Άνοιξη, γιε μου καλέ μου, 
Άνοιξή μου γλυκειά γυρισμό που δεν έχεις. 
Η ομορφιά σου βασίλεψε κίτρινη γιε μου 
δεν μιλάς, δεν κοιτάς πως μαδιέμαι, γλυκέ μου! 

Καθώς κλαίει σαν της παίρνουν το τέκνο η δαμάλα 
ξεφωνίζω και νόημα δεν έχουν τα λόγια. 
Στύλωσέ μου τα δυο σου τα μάτια μεγάλα 
τρέχουν αίμα τ´αστήθια που βύζαξες γάλα. 

Πως αδύναμη στάθηκε τόσο η καρδιά σου 
στα λαμπρά Γεροσόλυμα Καίσαρας νάμπεις! 
Αν τα πλήθη αλαλάζανε ξώφρενα (αλιά σου!) 
δεν ηξέραν ακόμα ούτε ποιο τ´όνομά σου! 

Και στο πλάγι δαγκάναν οι οχτροί σου τα χείλη 
δολερά ξεσηκώσανε τ´άγνωμα πλήθη 
κι όσο ο γήλιος να πέσει και νάρθει το δείλι 
το σταυρό σου καρφώσαν οι οχτροί σου κι οι φίλοι. 

Μα, γιατί να σταθείς να σε πιάσουν; Κι ακόμα 
σα ρωτήσανε «ποιος ο Χριστός;» τι´πες «Να με!». 
Αχ! Δεν ξέρει τι λέει το πικρό μου το στόμα 
τριάντα χρόνια, παιδί μου, δε σ” έμαθα ακόμα! 



Ἡ μπαλάντα τοῦ κυρ-Μέντιου 

 

Δὲ λυγᾶνε τὰ ξεράδια 
καὶ πονᾶνε τὰ ρημάδια! 
Κούτσα μία καὶ κούτσα δυὸ 
τῆς ζωῆς τὸ ρημαδιό! 

Μεροδούλι, ξενοδούλι! 
Δέρναν οὗλοι: ἀφέντες, δοῦλοι, 
οὗλοι: δοῦλοι, ἀφεντικὸ 
καὶ μ᾿ ἀφήναν νηστικό. 

Τὰ παιδιά, τὰ καλοπαίδια, 
παραβγαίνανε στὴν παίδεια 
μὲ κοτρόνια στὰ ψαχνά, 
φοῦχτες μῦγα στ᾿ ἀχαμνά! 

Ἀνωχώρι, Κατωχώρι, 
ἀνηφόρι, κατηφόρι, 
καὶ μὲ κάμα καὶ βροχή, 
ὥσπου μοῦ ῾βγαινε ἡ ψυχή. 

Εἴκοσι χρονῶ γομάρι 
σήκωσα ὅλο τὸ νταμάρι 
κι᾿ ἔχτισα, στὴν ἐμπασιὰ 
τοῦ χωριοῦ, τὴν ἐκκλησιά. 

Καὶ ζευγάρι μὲ τὸ βόδι 
(ἄλλο μπόι κι᾿ ἄλλο πόδι) 
ὄργωνα στὰ ρέματα 
τ᾿ ἀφεντὸς τὰ στρέμματα. 



Καὶ στὸν πόλεμ᾿ «ὅλα γιὰ ὅλα» 
κουβαλοῦσα πολυβόλα 
νὰ σκοτώνωνται οἱ λαοὶ 
γιὰ τ᾿ ἀφέντη τὸ φαΐ. 

Καὶ γι᾿ αὐτόνε τὸν ἐρίφη 
ἐκουβάλησα τὴ νύφη 
καὶ τὴν προῖκα της βουνό, 
τὴν τιμή της οὐρανό! 

Ἀλλὰ ἐμένα σὲ μία σφήνα 
μ᾿ ἔδεναν τὸ Μάη τὸ μήνα 
στὸ χωράφι τὸ γυμνὸ 
νὰ γκαρίζω, νὰ θρηνῶ. 

Κι᾿ ὁ παπὰς μὲ τὴν κοιλιά του 
μ᾿ ἔπαιρνε γιὰ τὴ δουλειά του 
καὶ μοῦ μίλαε κουνιστός: 
«Σὲ καβάλησε ὁ Χριστός! 

Δούλευε γιὰ νὰ στουμπώσει 
ὅλ᾿ ἡ Χώρα κι᾿ οἱ καμπόσοι. 
Μὴ ρωτᾷς τὸ πῶς καὶ τί, 
νὰ ζητᾷς τὴν ἀρετή! 

-Δὲ βαστάω! Θὰ πέσω κάπου! 
-Ντράπου! Τὶς προγόνοι ντράπου! 
-Ἀντραλίζομαι!... Πεινῶ!... 
-Σούτ! θὰ φᾶς στὸν οὐρανό!» 

Κι᾿ ἔλεα: ὅταν μίαν ἡμέρα 
παρασφίξουνε τὰ γέρα, 
θὰ ξεκουραστῶ κι᾿ ἐγώ, 
τοῦ θεοῦ τ᾿ ἀβασταγό! 



Κι᾿ ὅταν ἕνα καλὸ βράδυ 
θὰ τελειώσει μου τὸ λάδι 
κι᾿ ἀμολήσω τὴν πνοὴ 
(ἕνα ποὺφ εἶν᾿ ἡ ζωή), 

Ἡ ψυχή μου θὲ νὰ δράμῃ 
στὴ ζεστὴ ἀγκαλιὰ τ᾿ Ἀβράμη, 
τ᾿ ἄσπρα, τ᾿ ἀχερένια του 
νὰ φιλάει τὰ γένια του! 

Γέρασα κι᾿ ὡς δὲ φελοῦσα 
κι᾿ ἀχαΐρευτος κυλοῦσα, 
μὲ πετάξανε μακριὰ 
νὰ μὲ φᾶνε τὰ θεριά. 

Κωλοσούρθηκα καὶ βρίσκω 
στὴ σπηλιὰ τὸν Ἅη-Φραγκίσκο: 
«Χαῖρε φῶς ἀληθινὸν 
καὶ προστάτη τῶν κτηνῶν! 

Σῶσε τὸ γέρο κυρ Μέντη 
ἀπ᾿ τὴν ἀδικιὰ τ᾿ ἀφέντη, 
σὺ ποὺ δίδαξες ἀρνὶ 
τὸν κυρ λύκο νὰ γενῇ! 

Τὸ σκληρὸν ἀφέντη κᾶνε 
ἀπὸ λύκο ἄνθρωπο κᾶνε!...» 
Μὰ μὲ τὴν κουβέντα αὐτὴ 
πόρτα μοῦ ῾κλεισε κι᾿ αὐτί. 

Τότενες τὸ μαῦρο φίδι 
τὸ διπλό του τὸ γλωσσίδι 
πίσω ἀπὸ τὴν ἀστοιβιὰ 
βγάζει καὶ κουνάει μὲ βιά: 



«Φῶς ζητᾶνε τὰ χαϊβάνια 
κι᾿ οἱ ραγιάδες ἀπ᾿ τὰ οὐράνια, 
μὰ θεοὶ κι᾿ ὀξαποδῶ 
κεῖ δὲν εἶναι παρὰ δῶ. 

Ἂν τὸ δίκιο θές, καλέ μου, 
μὲ τὸ δίκιο τοῦ πολέμου 
θὰ τὸ βρῇς. Ὅπου ποθεῖ 
λευτεριά, παίρνει σπαθί. 

Μὴ χτυπᾷς τὸν ἀδερφό σου- 
τὸν ἀφέντη τὸν κουφό σου! 
Καὶ στὸν ἵδρο τὸ δικὸ 
γίνε σὺ τ᾿ ἀφεντικό. 

Χάιντε θῦμα, χάιντε ψώνιο 
χάιντε Σύμβολον αἰώνιο! 
Ἂν ξυπνήσεις, μονομιᾶς 
θά ῾ρτη ἀνάποδα ὁ ντουνιᾶς. 

Κοίτα! Οἱ ἄλλοι ἔχουν κινήσει 
κι᾿ ἔχ᾿ ἡ πλάση κοκκινήσει 
κι᾿ ἄλλος ἥλιος ἔχει βγῇ 
σ᾿ ἄλλη θάλασσ᾿, ἄλλη γῆς». 

 


