
 

ParloGreco      Κώστας Βάρναλης                                                www.parlogreco.it     parlogreco@gmail.com   

 

    Κώστας Βάρναλης 1884-1974. 

 

O Κώστας Βάρναλης (γεννήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 1884, στον Πύργο, της Ανατολικής 

Ρωμυλίας, σημερινή Μπουργκάς Βουλγαρίας –και πέθανε στις 16 Δεκεμβρίου 1974, στην 

Αθήνα) ήταν Έλληνας λογοτέχνης, ποιητής και δημοσιογράφος. Έγραψε ποιήματα, 

αφηγηματικά έργα, κριτική και μεταφράσεις. Τιμήθηκε το 1959 με το Βραβείο Ειρήνης Λένιν. 

Το έργο του είναι γραμμένο στη δημοτική και έχει καλά επιμελημένη μορφή και πλαστικότητα 

στην έκφραση. Χαρακτηρίζεται από θερμή λυρική φαντασία και σατιρική διάθεση με 

ενδιαφέρον για τον σύγχρονο άνθρωπο. Η ποίηση του, ιδιαίτερα, χαρακτηρίζεται από έντονο 

«διονυσιασμό», παιχνιδιάρικη διάθεση και βαθύ μουσικό αίσθημα που συνδυάζεται άριστα με 

τη σάτιρα, ενώ θεωρείται ένας από τους κυριότερους αριστερούς εργάτες της γλώσσας στην 

Ελλάδα. Ο Βάρναλης διατήρησε την ποιητική αλλά και την ανθρώπινη εγρήγορσή του μέχρι 

τα βαθιά του γεράματα. 

Διονυσιακός και αριστερός, δημοτικιστής και αντιλαϊκιστής, σατιρικός και φιλοσοφικός, 

νεωτερικός και κλασικός: ένας λαϊκός και ταυτόχρονα διανοούμενος ποιητής, και επιπλέον 

διακεκριμένος αρθρογράφος και παροιμιώδης θυμόσοφος, ρηξικέλευθος δάσκαλος (που 

διώχθηκε γιατί τόλμησε να διδάξει στο σχολείο ολόκληρο τον σολωμικό «Ύμνον εις την 

ελευθερίαν») και θαρραλέος πολίτης (που υπέστη διοικητικές ποινές και την εξορία). Ο 

Κώστας Βάρναλης, μια πολυσύνθετη προσωπικότητα, με ένα επίσης πολύπλευρο 

πνευματικό και ποιητικό προφίλ, αποτελεί μια μοναδική περίπτωση στα γράμματά μας. 

Ως ποιητής, είναι μια μοναχική φιγούρα που διατρέχει τις δεκαετίες, πίσω μας, δίπλα μας, 

μπροστά μας, μια μορφή οικεία και προσιτή, πολυδιαβασμένος και πολυτραγουδισμένος, 

αλλά, ταυτόχρονα, απόμακρος, σχεδόν άγνωστος.  

 

Κυριώτεροι σύνδεσμοι: 

http://users.uoa.gr/~nektar/arts/poetry/kwstas_barnalhs_poems.htm 
 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%92%CE%AC%CF
%81%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82 
 
http://avgi-anagnoseis.blogspot.it/2008/05/blog-post_29.html  
 
http://ergatikosagwnas.gr/new/ea/index.php/arthra/texni-politismos/349-kostas-varnalis-o-odigitis-poiitis-tis-
ergatias  
 

 

 

http://users.uoa.gr/~nektar/arts/poetry/kwstas_barnalhs_poems.htm
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%92%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8E%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%82_%CE%92%CE%AC%CF%81%CE%BD%CE%B1%CE%BB%CE%B7%CF%82
http://avgi-anagnoseis.blogspot.it/2008/05/blog-post_29.html
http://ergatikosagwnas.gr/new/ea/index.php/arthra/texni-politismos/349-kostas-varnalis-o-odigitis-poiitis-tis-ergatias
http://ergatikosagwnas.gr/new/ea/index.php/arthra/texni-politismos/349-kostas-varnalis-o-odigitis-poiitis-tis-ergatias
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Οι μοιραίοι 

 

Mες την υπόγεια την ταβέρνα, 

μες σε καπνούς και σε βρισές 

(απάνω στρίγγλιζε η λατέρνα) 

όλ' η παρέα πίναμ' εψές· 

εψές, σαν όλα τα βραδάκια, 

να πάνε κάτου τα φαρμάκια. 

 

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 αβγής κροκάτη γάζα,  

γαρούφαλα του δειλινού, 

λάμπετε, σβήνετε μακριά μας, 

χωρίς να μπείτε στην καρδιά μας! 

 

Tου ενού ο πατέρας χρόνια δέκα 

παράλυτος, ίδιο στοιχειό· 

τ' άλλου κοντόημερ' η γυναίκα 

στο σπίτι λυώνει από χτικιό· 

στο Παλαμήδι ο γιος του Mάζη 

κ' 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; Kανένα στόμα 

δεν τό βρε και δεν τό πε ακόμα. 

 

Έτσι στη σκότεινη ταβέρνα 

πίνουμε πάντα μας σκυφτοί. 

Σαν τα σκουλήκια, κάθε φτέρνα 

όπου μας έβρει μας πατεί. 

Δειλοί, μοιραίοι κι άβουλοι αντάμα, 

προσμένουμε, ίσως, κάποιο θάμα! 

 

Απαγγελία από τον Μάνο Κατράκη και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, τραγουδά ο Γρηγόρης 

Μπιθικώτσης (1954):   https://www.youtube.com/watch?v=9WCewtZfKWU  

 

Σκλάβοι Πολιορκημένοι.  

Πάλι μεθυσμένος είσαι, δυόμιση ώρα της νυχτός. 

Kι αν τα γόνατά σου τρέμαν, εκρατιόσουνα στητός 

μπρος στο κάθε τραπεζάκι. "Γεια σου, Kωνσταντή βαρβάτε"! 

― Kαλησπερούδια αφεντικά, πώς τα καλοπερνάτε; 

 

Ένας σού δινε ποτήρι κι άλλος σού δινεν ελιά. 

Έτσι πέρασες γραμμή της γειτονιάς τα καπελιά. 

Kι αν σε πείραζε κανένας, - αχ, εκείνος ο Tριβέλας! - 

 

έκανες, πως δεν ένιωθες και πάντα εγλυκογέλας. 

https://www.youtube.com/watch?v=9WCewtZfKWU
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Xτες και σήμερα ίδια κι όμοια, χρόνια μπρος, χρόνια μετά... 

H ύπαρξή σου σε σκοτάδια όλο πηχτότερα βουτά. 

Tάχα η θέλησή σου λίγη, τάχα ο πόνος σου μεγάλος; 

 

Aχ, πού σαι, νιότη, πού δειχνες, πως θα γινόμουν άλλος! 

 

Τσιγγάνικο 

Βάρα γερὰ τὸν νταγερέ, πιωμένε μου λεβέντη! 

Κορδέλλα κόκκινη κρεμῶ στὸν ἄγριο ἐσὲ ζουρνᾶ σου! 

Φλουρὶ κολλῶ στὸ στῆθος σου, ξυπόλυτη χορεύτρα! 

στρογγυλοπαίζει σου ἡ κοιλιὰ κι ὁ κόρφος σου πετάει 

τὰ μπρούνζινα γιορτάνια σου καὶ τὰ χοντροβραχιόλια. 

Παίζει τὸ μαῦρο μάτι σου, μαργιόλικο, μεγάλο, 

καὶ φέρνει ὁ λάγνος σου χορὸς τὴν πεθυμιὰ τῆς νύχτας!.. 

Κρασὶ ἂς μὴ παύσουν τ᾿ ἄταχτα μουστάκια μας νὰ στάζουν!.. 

Ἒ σύ, πατέρα! Ἡ κόρη σου ῾πόψε τὸ παθαμύθι 

θὰ μοῦ εἴπει τὸ τσιγγάνικο πά᾿ στὸ προσκεφαλό μου! 

 

Οδηγητής 

Δεν είμαι εγώ σπορά της Τύχης 

ο πλαστουργός της νιας ζωής 

Εγώ είμαι τέκνο της ανάγκης 

κι ώριμο τέκνο της Οργής. 

 

Δεν κατεβαίνω από τα νέφη 

γιατί δεν μ' έστειλε κανείς 

Πατέρας, τάχα παρηγόρια 

για σένα, σκλάβε, που πονείς. 

 

Ουράνιες δύναμες, αγγέλοι, 

κρίνα, πουλιά κι ψαλμουδές - 

τίποτα! Εμένα παραστέκουν 

οι θυμωμένες σας καρδιές. 

 

Εγώ του καραβιού γοργόνα 

στ' ορθόπλωρο καράβι μπρος. 

Απάνω μου σπάνε φορτούνες 

κι άγριος ενάντιά μου καιρός. 

 

Μέσα στο νου και στην καρδιά μου 

αιώνων φουντώσανε ντροπές 

και την παλάμη μου αρματώνουν 

με φλογισμένες αστραπές. 

 

Ένας δεν είμαι, μα χιλιάδες! 

Όχι μονάχα οι ζωντανοί - 

κ' οι πεθαμένοι μ' ακλουθάνε 

σε μια αράδα σκοτεινή. 

 

Μα κι όσοι αγέννητοι, χιλιάδες 

άπλαστοι ακόμη με βλογούν 

κι όλοι ακουμπάνε τα σπαθιά τους 

απάνω μου και τα λυγούν. 

 

Δεν δίνω λέξεις παρηγόρια 

δίνω μαχαίρι σ' ολουνούς 

καθώς το μπήγω μες το χώμα 

γίνεται φως, γίνεται νους. 

 

Άκου, πως παίρνουν οι αγέρες 

χιλιάδων χρόνων τη φωνή! 

Μέσα στο λόγο το δικό μου 

όλ' η ανθρωπότητα πονεί. 

 

Ω! πως τον παίρνουν οι αγέρες 

και πως φωνάζυμε μετά 

άβυσσοι μάβροι, τάφοι μάβροι 
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ποτάμια γαίματα πηχτά! 

 

Όθε περνά, γκρεμίζει κάτου 

σαν το βοριά, σαν το νοτιά 

όλα τα φονικά ρηγάτα 

θεμελιωμένα στην ψευτιά. 

 

Κ' ένα στηλώνει κι ανασταίνει 

το 'να βασίλειο της Δουλειάς 

(Ειρήνη! Ειρήνη!) το βασίλειο 

της Πανανθρώπινης Φιλιάς. 

 

 

 

     
 

 

 

 

 
Από το “Φώς που καίει”. 


