
ΛΙΜΕΡΙΚ, τα «ανόητα» ποιήματα! 

 

Τα λίμερικ (limerick) είναι ποιήματα σύντομα, σατιρικά ή απλώς κωμικά, "δίχως νόημα". Αυτός 
που βοήθησε να γίνουν γνωστά ήταν ο   Έντουαρντ Λιρ (Edwad Lear), όταν το 1864 δημοσίευσε 
μια ποιητική συλλογή με λίμερικ, με τον τίτλο Το βιβλίο των ανοησιών (The book of nonsense).  

 

 

 

 

 

 

Ας πάρουμε ένα από τα ποιήματα του Σεφέρη (ο οποίος «σύστησε «τα λίμερικ στην Ελλάδα) για 
να καταλάβουμε καλύτερα:  

Ένας μαχαραγιάς από τον Γάγγη 
είχε στη μύτη κρεμασμένο ένα σπαράγγι. 
Tο κουνούσε, το κουνούσε, 
απ' τον ύπνο κουτουλούσε 
και κοιμότανε στις όχθες του Γάγγη. 
 
Στους στίχους αυτούς δεν μπορεί να βρει κανείς κάποιο 
ιδιαίτερο νόημα. Όμως η εικόνα του μαχαραγιά που κρέμεται 
από τη μύτη του ένα σπαράγγι (!) που το κουνάει είναι αστεία. 
Οι δύο επόμενοι στίχοι  ζωγραφίζουν άλλη μια εικόνα, τον 
μαχαραγιά να κουτουλά από τη νύστα και να κοιμάται στις 
όχθες του ποταμού.  Μέσα σε πέντε στίχους ολοκληρώνεται, 
λοιπόν, μια μικρή ιστορία, αστεία και σκωπτική ή  και ανόητη!  

 

Στην ιστορία υπάρχει ένας πρωταγωνιστής που αναφέρεται στον πρώτο στίχο, δηλαδή ο 
μαχαραγιάς από τον Γάγγη. Στον δεύτερο μαθαίνουμε κάτι χαρακτηριστικό γι' αυτόν, μια 
ιδιότητά του ή μια παραξενιά του, δηλαδή όπως το σπαράγγι που κρέμεται από τη μύτη του 
μαχαραγιά!. Στην τρίτη και στην τέταρτη στροφή έχουμε δράση, κάτι συμβαίνει και κάπως 
αντιδρά, κάτι λέει ο ήρωάς μας: ο μαχαραγιάς από τον Γάγγη, κουνάει το σπαράγγι και 
κουτουλά από τον ύπνο! Τέλος, ο τελευταίος στίχος μοιάζει πολύ με τον πρώτο και κλείνει το 
ποίημα με ένα κατάλληλο επίθετο ή ιδιότητα. Εδώ ο μαχαραγιάς κοιμάται δίπλα στο ποτάμι! 

 



Πιο συγκεκριμένα:  

Από τους 5 στίχους ομοιοκαταληκτούν ο πρώτος, ο δεύτερος και ο πέμπτος στίχος μεταξύ τους 
και ο τρίτος με τον τέταρτο. 
 

• Ο πρώτος στίχος μάς λέει ποιος είναι ο πρωταγωνιστής της ποιητικής μας 
ιστορίας, δηλαδή στον πρώτο στίχο δηλώνεται το Υποκείμενο (Ποιος;) 

• Ο δεύτερος στίχος μάς πληροφορεί για την ιδιότητα του πρωταγωνιστή, δηλαδή 
αποτελεί το (Ιδιότητα) 

• Ο τρίτος και τέταρτος στίχος μάς λέει τι έκανε ο πρωταγωνιστής ή τι είπε ο 
κόσμος γι’ αυτή του την πράξη. Λύνεται, με άλλα λόγια, το κατηγόρημα του δεύτερου 
στίχου. 

• Ο πέμπτος στίχος είναι αφιερωμένος στο τελικό επίθετο που χαρακτηρίζει τον 
πρωταγωνιστή. 

 

Μπορούμε κι εμείς να φτιάξουμε λίμερικ! Να ένα παράδειγμα: 

 

Ποιος; Ένα παιδί από την Παλλήνη 

Ιδιότητα; τρελαινόταν να παίζει με πλαστελίνη 

Τι έκανε; παντού, όπου κι αν πήγαινε 

Τι έκανε; για πλαστελίνη μίλαγε 

Επίθετο; το ταλαντούχο παιδί απ’ την Παλλήνη 

 

 

 

 

 

 

Εργασίες:  

 

1. Να αναλύσετε ένα από τα λίμερικ του Γ. Σεφέρη που βρίσκονται στην σελ. 79 , του α’ 

τεύχους της Γλώσσας.  

2. Να φτιάξετε ένα δικό σας λίμερικ! 


