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Κάπου, μια φορά, 
σε άγνωστο καιρό, 
ήτανε μια πόλη 
κι μικρό χωριό. 
Ήτανε και δίπλα, 
τα χώριζ’ ένας ποταμός. 
 
Στην πόλη ζούσαν άνθρωποι 
με μπόλικα λεφτά, 
το μόνο που κοιτούσαν 
ήταν η δουλειά. 
Είχανε μια κρύα 
και άδεια καρδιά. 
 
Του χωριού οι κάτοικοι 
ήτανε απλοί. 
με χαμόγελο στα χείλη, 
να ανθίζει ολομερής, 
δούλευαν μεσ’ τους αγρούς. 
σαν τ’ αδέλφια, όλο 
με χαρούμενα τραγούδια, 
χωρατά και γέλια. 
 
Οι άνθρωποι της πόλης, 
τους χωρικούς, σαν τους θωρούσαν, 
πίσω τους γελούσαν, 
πολύ υποτιμούσαν. 
 
Στον ποταμό από πάνω 
ήτανε δυο γεφύρια. 
ο ψηλό ήταν γερό, 
φτιαγμένο από πέτρα. 
το άλλο ήταν γέρικο 
φτιαγμένο από ξύλο. 
 
Στις σχέσεις των κατοίκων 
σαν να υπήρχε τοίχος. 
 
Στο ψηλό γεφύρι πήγαιναν 
οι άνθρωποι της πόλης, 
γι’ αναψυχή και σχόλη. 
 



Απ’ το ξύλινο περνούσαν 
άνθρωποι απ’ το χωριό, 
που τ’ αγαθά τους 
εις την πόλη, 
στους πλούσιους πωλούσαν. 
 
Το πέτρινο γεφύρι κόμπαζε 
στο ξύλινο μπροστά. 
του έδειχνε το ύψος του, 
το είχε και καμάρι, 
πως πλούσιοι περνούσαν, 
γιατί το προτιμούσαν. 
 
Το ξύλινο το χαμηλό, 
που ήταν ταπεινό, 
με των χωρικών το πέρασμα χαιρόταν, 
γιατ’ ήταν άνθρωποι απλοί, 
καλοί κι εργατικοί. 
 
Μια μέρα που ο χωρικός, 
ο κύριος Ανδρέας, 
σαν στην πόλη 
αγαθά πωλούσε, 
άκουσε φωνή 
που γύρω διαλαλούσε: 
 
«-Ζητείται επειγόντως άνθρωπος, 
τον ένα νεφρό να δώσει 
και μια ζωή να σώσει» 
 
Κανείς δε συγκινήθηκε 
απ’ τους κατοίκους της πόλης, 
το βήμα τους το τάχυναν, 
έτσι κάναν όλοι. 
 
Ο κυρ Ανδρέας ένοιωσε 
κάτι μεσ’ το στήθος, 
κτύπους ανθρωπιάς, 
να πάλλουν στην καρδιά. 
 
Χωρίς στιγμή να χάσει, 
χάνεται στο πλήθος, 
το νεφρό, πάει να δώσει, 
άνθρωπο να σώσει. 
 



Μα η μοίρα θέλησε 
ο δέκτης να ’ν’ γνωστός 
άνθρωπος στην πόλη, 
γέρος σεβαστός. 
 
Ήτανε ο δήμαρχος, 
που σαν τη ζωή του πήρε, 
τον κυρ Ανδρέα έτρεξε 
στο σπίτι του και βρήκε. 
 
Θερμά τον ευχαρίστησε 
για το καλό που του ‘κανε 
κι όταν στην πόλη γύρισε, 
κάθισε και σκέφτηκε, 
τα γεφύρια επισκέφτηκε. 
 
Τους ανθρώπους όλους κάλεσε 
πόλης και χωριού, 
τους έβαλε να στέκονται στη μέση 
του ξύλινου φθαρμένου γεφυριού. 
 
Με φωνή τρεμάμενη, 
στον κόσμο ανακοίνωσε 
της ανθρωπιάς την πράξη. 
-Τα τείχη καταλύονται 
γεφύρια αγάπης να κτιστούν, 
τα τείχη υπεροψίας, 
ευθύς να γκρεμιστούν! 
 
-Έτσι, το ξύλινο γεφύρι, εγώ, 
γέφυρα αγάπης, 
ευθύς το θεωρώ. 
 
Χιλιάδες χέρια έσπευσαν 
γεφύρι για να φτιάξουν. 
 
Το ξύλο, πέτρα έγινε, 
με βάσεις σταθερές, 
 
Έτσι από τότε 
μέχρι σήμερα, 
να στέκει  
ψηλό και δυνατό. 
 



Έτσι απ’ όλ’ αυτά εφάνη πως 
το ξύλινο γεφύρι, 
φτιαγμένο από αγάπη, 
είναι πιο γερό! 
 
Από τη συλλογή ποιημάτων «Ένα μπουκέτο από εμπνεύσεις», σελ.83 


