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        [254] Οὐδὲν ἀκούεις, οὐρανέ; καὶ τί; κωφὸς ἐγένου; 

          255 οὐκ ἔμαθες τὰ ἡμέτερα; καὶ πῶς ἀπεκοιμήθης; 

πῶς οὐ πλαντᾷς, παράδοξον; πῶς οὐ χαλᾷς καὶ πίπτεις; 

πῶς ὑπομένεις, ἀπορῶ, ταύτην τὴν ἀδικίαν; 

Ὁκάποτε εἰς τὸν δεῖπνόν μας, ἐκείνας τὰς ἡμέρας, 

παρὰ διαβόλου ἐπήδησεν ἐκ τὸ λυχνάριν τζίον 

          260 καὶ τώρα βλέπω ἐμπυρισμόν, ἐκάησαν τὰ πάντα. 

Ποτὲ καιροῦ ἐχασμήσετον ὁκάτις κατὰ τύχην 

καὶ τώρα ἐποῖκε τὸν σταυρὸν καὶ τώρα ἀπεσφραγίσθη· 

ἀπεσκεπάσθη πρόπερσι κ’ ἐφέτο ἐρρεματίσθη. 

Πῖνε γρουτίτσαν, λέγουν τον, [μυρί]ζου λαδανίτσιν, 
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καὶ διαβῇ ὁ ρεματισμὸς καὶ πάλιν νὰ ἐπανέλθῃς. 

Ὁκάτις πάλιν ἔτρωγε καθ’ ὕπνου του πεπόνιν· | 

ἐξύπνησε καὶ λέγουν τον: «Σφογγίσου ἐκ τὸ πεπόνιν, 

κρύον οἰνάριν ρόφησε [μ]ή κ[ρυώ]σῃς καὶ πυρέξῃς». 

Ἔδε κριταὶ καὶ δικασταὶ καὶ νόμοι καὶ κανόνες! 

          270 Ἡ παπαδιὰ παρέπεσεν, ἐξύβρισε τὴν κοίτην 

καὶ καθαιροῦσιν τὸν παπᾶν! αἴ συμφορὰ μεγάλη! 

Ἐκείνη παρηνόμησε καὶ τοῦτον τιμωροῦσιν. 

Οὐκ ἔνι τοῦτο πλανταμός, οὐκ ἔν’ μελαγχολία; 

Ἐλάκτισεν ὁ γάιδαρος καὶ δέρουσι τὸ σάγμα 

          275 νὰ γένῃ καλοπαίδευτον, ἄλλο νὰ μὴ λακτίσῃ. 

Ἡ θάλασσα ζαλίζεται, βρυχᾶται, κυματίζει 

καὶ τὸν περάτην τὸν πτωχὸν ὡς πταίστην ἀνατάσσουν. 

Ἄρτι καὶ νόμος ἀπρακτεῖ τελείως, ὁ κελεύων: 

«Ἃ παρ’ ἑτέρων γίνονται μὴ καταβλάπτειν ἄλλους». 

          280 Καὶ τί ὠφελοῦν τὰ περισσά, τὰ τοῦτα καὶ τὰ ἐκεῖνα; 

Ἐδῶ τὸ δός, ἐκεῖ τὸ δός, παρέκει οὐκ ἔλαθέ μας; 

Ὁποὺ τὸν φοῦρνον ἔκτισε, πάλε ἂς τὸν χαλάσῃ· 



 

 

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, MIS:296442 Π 4.3.7: «Πρόσθετο 
ψηφιακό υλικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας: Ψηφιοποίηση Αρχείου Γεωργακά.» 

Μιχαήλ Γλυκάς, Στίχοι γραμματικού Μιχαήλ του Γλυκά ους έγραψε καθ΄ ον κατεσχέθη καιρόν εκ προσαγγελίας 
χαιρεκάκου τινός, στίχοι 254-288. 

ἂς μείνῃ ὁ τόπος ἔρημος, ἂς γένῃ ὡς ἦτον πρῶτον· 

ἄλλο παρέκει οὐ δύναμαι, κρατῶ καὶ οὐχ ὑπομένω· 

          285 βλέπεις, ἀπῆρε με ἡ χολή, τὸ τὶ λαλῶ οὐκ ἐξεύρω, 

ἔβρασεν ἡ καρδία μου, παρέκει οὐδὲν βαστάζω· 

νὰ δώσω εἰς πέτραν καὶ λυθῶ, νὰ ποίσω θέαμα μέγα, 

ἀπὸ στενοχωρίας μου νὰ πνίξω τὸν ἑαυτόν μου· 
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