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Παραβολή 

 

Οὐδὲ τ᾿ ἄστρον τῆς αὐγῆς, 

ἔχει τόση χάρι, 

ὅσον ἔχεις, ὅταν βγῇς, 

χαρωπὸ καμάρι. 

 

Οὐδὲ τόσην εὐωδιὰ 

τὸ χλωρὸ τριφύλλι, 

ὅσην ἔχουνε δροσιὰ 

τὰ γλυκά σου χείλη. 
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Οὐδὲ τόσην εὐωδιὰ 

τ᾿ ἄνθη τοῦ ναρκίσσου, 

ὅσην ἔχει μυρωδιὰ 

ἡ λεπτὴ πνοή σου. 

 

Οὐδὲ ψάλλει τὸ πουλὶ 

τραγουδάκια τόσα, 

ὅσα ξεύρει νὰ λαλῇ 

ἡ σοφή σου γλῶσσα. 

 

Ἕνα μόνον. -Σ᾿ ἀγαπῶ- 

δὲν μπορεῖ νὰ μάθῃ, 

καὶ γιὰ τοῦτο...  Νὰ στὸ πῶ; 

μιὰ ψυχὴ θὰ πάθῃ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Δίστιχα 

Τὸν ἔρωτ᾿ ἀπεφάσισα νὰ μὴν ἀναγνωρίσω 

νὰ κλείσω τὴν καρδίαν μου καὶ νὰ τὴν θωρακίσω. 

 

Ἂν ἠμπορεῖς φρονίμευσε καὶ ὅταν φρονιμεύσεις, 

δὲν θὰ σοὶ εἶν᾿ ἀδύνατον φιλίαν νὰ μ᾿ ἐμπνεύσεις. 

 

Τῆς χάριτος ἀνώτερος βαθμὸς δὲν εἶναι ἄλλος, 

παρ᾿ ὅταν ἡ ἀφέλεια ἐπικοσμεῖ τὸ κάλλος. 

 

Μικρὸν πὼς εἶχα ἤλπιζα εἰς τὴν ψυχήν σου τόπον, 

σὺ δ᾿ ἀγνοεῖς κι᾿ εἰς τὴν σειρὰν ἂν εἶμαι τῶν ἀνθρώπων. 

 

Ἐγνώρισες τὸ σφάλμα σου ἂν δὲν τὸ ἀποπλύνεις, 

εἰδὲ τοῦ κόσμου ὄνειδος καὶ παίγνιον μὴ γίνεις. 

 

Ἂν ἐμισήσω σφάλμα σου καὶ ὄχι ἄλλου ἦτον, 

ὁποῖαι εἶν᾿ αἱ πράξεις μας τοιοῦτοι κι᾿ οἱ καρποί των. 

 

Ὢ ἅφες τὴν εἰρήνην μου καὶ μὴ τὴν συνταράττεις, 

δὲν εἶναι ἡ καρδία μου διὰ νὰ τὴν σπαράττεις. 

 

 



Ἐπικούρειον 

 

Σ᾿ αὐτὴ τὴ πρόσκαιρη ζωή μας διατί 

νὰ μὴ χαρεῖ τὸ ζωντανὸ τὸ σῶμα; 

Ὡς κι οἱ μωροὶ τὸ λέν᾿ πὼς εἴμαστε θνητοί, 

πὼς θὰ μᾶς βάλουν μία φορὰ στὸ χῶμα. 

Μὰ οὔτ᾿ οἱ δεσποτάδες μας οἱ κορδωτοί, 

οὔτε οἱ πλέον διαβασμέν᾿ ἀνθρῶποι 

γνωρίζουν τί θὰ γίνουμε κατόπι, 

αὐτοῦ ποὺ θὲ νὰ πᾶμε... 

- Βάλτε νὰ φᾶμε! 

- Βάλτε νὰ πιοῦμε! 

Γιατὶ αὐτὸ κανεὶς δὲ τὸ ἀμφισβητεῖ: 

Φαγεί᾿ καὶ πιεί᾿ ἀλλοῦ δὲ θὰ τὰ βροῦμε! 

 

Ἀνέλπιστα γυρνᾷ τῆς Τύχης ὁ τροχὸς 

κι ὁ Χρόνος ποὺ περνᾷ δὲ στρέφει πίσω. 

Τῆς χθὲς ὁ Κροῖσος εἶναι σήμερα φτωχὸς 

κι ἐγὼ ὁ νέος αὔριο θ᾿ ἀσπρίσω. 

Αὐτὰ τὰ ξέρουν ὅλοι πλέον εὐτυχῶς 

κι ὅμως πολλοὶ στεροῦνται καὶ νηστεύουν! 

Θὰ ἐλαφρύνουν τάχα γιὰ ν᾿ ἀνέβουν 

αὐτοῦ ποῦ θὲ νὰ πᾶμε;... 



-Βάλτε νὰ φᾶμε! 

-Βάλτε νὰ πιοῦμε! 

Γιατὶ ὡς κι οἱ τρελλοὶ τὸ ξέρουν, δυστυχῶς, 

Φαγεί᾿ καὶ πιεί᾿ ἀλλοῦ δὲ θὰ τὰ βροῦμε! 

 

Κι ὅποιος μιὰ κόρη, μίαν ὡραίαν ἀγαπᾷ, 

ἂς τῆς χαρεῖ τὰ πρῶτα-πρῶτα κάλλη. 

Λῦπες κι ἀρρώστιες θὰ τῆς πάρουν τὰ λοιπά, 

καὶ θὰ τοῦ μείνει μόν᾿ ἡ παραζάλη. 

Αὐτὸ στ᾿ ἀφτὶ καλὰ βεβαίως δὲ χτυπᾷ. 

Μά, πλὴν αὐτοῦ, ξάφνου προβάλλ᾿ ὁ Χάρος 

κι εἰδοποιεῖ: -«Ἀφέντη, μὴ πρὸς βάρος, 

κοπιάστενε νὰ πᾶμε!...» 

- Βάλτε νὰ φᾶμε! 

- Βάλτε νὰ πιοῦμε! 

Γιατὶ φαγεί᾿ καὶ πιεί᾿ καὶ κάλλη χαρωπὰ 

στοῦ Χάρου τὸ κελλὶ δὲ θὰ τὰ βροῦμε! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Μεταμέλεια 

 

Ἀνάθεμα τὴν πρώτ᾿ ἀρχή, 

ποὺ μ᾿ εἶπαν νὰ πιστέψω, 

πὼς δὲν μοῦ σώζετ᾿ ἡ ψυχή, 

σὰν δὲν καλογερέψω! 

 

Ἀπ᾿ τὴν ζωῆς τὴν Πασχαλιὰ 

μ᾿ ἔκαμαν νὰ ξεπέσω· 

ν᾿ ἀφήσω μακριὰ μαλλιὰ 

καὶ ράσο νὰ φορέσω. 

 

Νὰ ζῶ μὲ τὸ ξερὸ ψωμί, 

μὲ τὸ νερὸ μονάχα· 

γιὰ νὰ παιδέψω τὸ κορμί, 

καὶ γιὰ ν᾿ ἁγιάσω τάχα!… 

 

 

 



 

Καλόγεροι, σᾶς προσκυνῶ, 

καὶ σᾶς φιλῶ τὰ χέρια. 

Καὶ σᾶς πετῶ τὸν οὐρανὸ 

καὶ τὰ χρυσὰ τ᾿ ἀστέρια. 

 

Πετῶ τὸν σκοῦφο στὸ κελί, 

τὸ ράσο στὸ ντουλάπι· 

τὸν νοῦ μου – μόνο στὸ φιλὶ 

καὶ μόνο στὴν ἀγάπη. 

 

Θωρῶ πουλάκια στὴν αὐλή, 

ποὺ παίζουν ταῖρι ταῖρι, 

καὶ λέγω: νἄμουνα πουλί! 

Νὰ ἤμουν περιστέρι! 

 

Θωρῶ κοπέλες ποὺ περνοῦν 

νὰ πᾶν στὸ περιβόλι 

κι αὐτοῦ ποὺ κοντοπροσκυνοῦν– 

μὲ παίρνουν οἱ Διαβόλοι!... 

 

 

 

 



 

 

Τὸ παιδὶ στὸ ποτάμι 

 

Σὰν κρυστάλλι κυλᾷ τὸ ποτάμι, 

τὸ παιδὶ τὸ θωρεῖ καὶ γελᾷ: 

Τί κακὸν εἰμπορεῖ νὰ τοῦ κάμῃ 

τὸ καθάριο νερὸ ποῦ κυλᾷ; 

 

Δυὸ κρίνοι στὸ ρεῦμα σαλεύουν 

πότ᾿ ἐδῶ πότ᾿ ἐκεῖ σταυρωτοί. 

Τὸ παιδάκι θαρρεῖ πὼς τὸ γνεύουν, 

σὰν νὰ θὲν νὰ τοῦ ποῦν κάτι τί. 

 

Πότ᾿ ἐδῶ πότ᾿ ἐκεῖ τοὺς προσκλίνει 

τὸ νερὸ ποὺ περνᾷ μὲ σπουδὴ 

τί νὰ γνεύουν οἱ κίτρινοι κρίνοι, 

τί νὰ θέλουν νὰ ποῦν στὸ παιδί; 

 

Στῆς ἰτιᾶς τὸ κλωνάρι θαρριέται, 

ἄχ! ν᾿ ἀκούσ᾿ ὁ μικρὸς προσπαθεῖ! 

Ξάφνου σπᾷ τὸ κλωνί, ποὺ κρατιέται, 



καὶ κυλᾷ στὸ νερὸ τὸ βαθύ! 

 

Μιὰ τὸ φῶς ἀπ᾿ τὰ μάτια του σβύνει, 

μιὰ σὰν κόκκιν᾿ ἀστράφτει βαφή, 

ὡς ποὺ πέσαν οἱ κίτρινοι κρίνοι 

σὰν σταυρὸς στὴ νεκρή του μορφή! 

 

Ποιὸ παιδί, ποὺ σιμόνει ποτάμι, 

δὲν τὸ βλέπ᾿ ἀπ᾿ ἐδῶ καὶ καλά, 

τί κακὸν εἰμπορεῖ νὰ τοῦ κάμῃ 

τὸ καθάριο νερὸ ποῦ κυλᾷ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Στίχοι τοῦ φρενοκομείου 

 

Μέσ᾿ στὰ στήθια ἡ συμφορὰ 

σὰν τὸ κῦμα πλημμυρᾷ, 

σέρνω τὸ βαρύ μου βῆμα 

σ᾿ ἕνα μνῆμα! 

 

Σὰν μ᾿ ἁρπάχθηκε ἡ χαρὰ 

ποὺ ἐχαιρόμουν μιὰ φορὰ 

ἔτσι σὲ μίαν ὥρα... 

μέσ᾿ σ᾿ αὐτὴν τὴν χώρα 

ὅλα ἄλλαξαν τώρα! 

 

Κι᾿ ἀπὸ τότε ποὺ θρηνῶ 

τὸ ξανθὸ καὶ γαλανὸ 

καὶ οὐράνιο φῶς μου, 

μετεβλήθη ἐντός μου 

καὶ ὁ ρυθμὸς τοῦ κόσμου. 

 

 

 



Μέσ᾿ στὰ στήθια ἡ συμφορὰ 

σὰν τὸ κῦμα πλημμυρᾷ, 

σέρνω τὸ βαρύ μου βήμα 

σ᾿ ἕνα μνῆμα ... 

 

Τὸν σταυρὸ τὸν ἀψηλὸ 

ἀγκαλιά, γλυκοφιλῶ 

τὸ μυριάκριβο ὄνομά της, 

κι᾿ ἀπ᾿ τὰ χώματά της 

 

ἡ φωνή της ἡ χρυσὴ 

μὲ καλεῖ «ἔλα καὶ σὺ 

δίπλα στὸ ξανθὸ παιδί σου 

καὶ κοιμήσου!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Το φάσμα μου 
 

Μέσ᾿ στὰ  στήθια ἡ  συμφορὰ 

 σὰν τὸ κῦμα πλημμυρᾷ,  

σέρνω τὸ βαρύ μου βῆμα  

σ᾿ ἕνα μνῆμα!  

Σὰν μ᾿ ἁρπάχθηκε ἡ χαρὰ  

ποὺ ἐχαιρόμουν μιὰ φορὰ  

ἔτσι σὲ μίαν ὥρα…  

μέσ᾿ σ᾿ αὐτὴν τὴν χώρα  

ὅλα ἄλλαξαν τώρα! 

 Κι᾿ ἀπὸ τότε ποὺ θρηνῶ 

 τὸ ξανθὸ καὶ γαλανὸ  

καὶ οὐράνιο φῶς μου, 

 μετεβλήθη ἐντός μου  

καὶ ὁ ρυθμὸς τοῦ  κόσμου. 

 Μέσ᾿ στὰ στήθια ἡ συμφορὰ  

σὰν τὸ κῦμα πλημμυρᾷ,  

σέρνω τὸ βαρύ μου βήμα 

  σ᾿ ἕνα μνῆμα …  

Τὸν σταυρὸ τὸν ἀψηλὸ ἀγκαλιά,  



γλυκοφιλῶ  

τὸ μυριάκριβο ὄνομά της, 

 κι᾿ ἀπ᾿ τὰ χώματά της 

 ἡ φωνή της ἡ χρυσὴ μὲ  καλεῖ  

«ἔλα καὶ σὺ  

δίπλα στὸ ξανθὸ παιδί σου 

 καὶ κοιμήσου!»...  
 
 

(Γράφτηκε για την δεκατετράχρονη που είχε ερωτευτεί και ενώ βρισκόταν στο 
ψυχιατρείο ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Αποσπάσματα από το βιβλίο: Γεωργίου Βιζυηνού «Τα Ποιήματα» 

Εκδόσεις Γέωργιος Φέξης, Αθήνα 1916 
 

 

 



 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 


