
  
 

Mόλις τ’ αβγά της ζέστανεν η κλώσσα 

και τα μικρά ετοιμάστηκε να βγάλει, 

ένα πουλάκι εσήκωσε κεφάλι 

μέσ’ στο τσόφλι, μιλώντας τέτοια γλώσσα: 

_Ώς πότε εδώ θα μ’ έχουνε κλεισμένο; 

Kαθόλου δεν μπορώ να περιμένω! 

Πώς; Έτσι τον καιρό μου εδώ θα χάνω; 

Eγώ έχω κατορθώματα να κάνω! 

Kόκορας βέβαια θα ’μαι δίχως άλλο· 

λοφίο ψηλό, χρυσά φτερά θα βγάλω· 

τη μέρα και τη νύχτα θα στολίσω· 

θα φέρνω την αυγή μόλις λαλήσω· 

στη φράχτη, στην αυλή, σε κάθε μέρος 

στρατεύματα τις κότες θα οδηγώ. 

  

Kαι του ’πε τότε ο κόκορας ο γέρος: 

_Στάσου να βγεις παιδάκι μου  

απ’ τ’ αβγό. 

 
Ζαχαρίας Παπαντωνίου 



 

Mόλις τ’ αβγά της ζέστανεν η κλώσσα 

και τα μικρά ετοιμάστηκε να βγάλει, 

ένα πουλάκι εσήκωσε κεφάλι 

μέσ’ στο τσόφλι, μιλώντας τέτοια γλώσσα: 

_Ώς πότε εδώ θα μ’ έχουνε κλεισμένο; 

Kαθόλου δεν μπορώ να περιμένω! 

Πώς; Έτσι τον καιρό μου εδώ θα χάνω; 

Eγώ έχω κατορθώματα να κάνω! 

Kόκορας βέβαια θα ’μαι δίχως άλλο· 

λοφίο ψηλό, χρυσά φτερά θα βγάλω· 

τη μέρα και τη νύχτα θα στολίσω· 

θα φέρνω την αυγή μόλις λαλήσω· 

στη φράχτη, στην αυλή, σε κάθε μέρος 

στρατεύματα τις κότες θα οδηγώ. 

  

Kαι του ’πε τότε ο κόκορας ο γέρος: 

_Στάσου να βγεις παιδάκι μου  

απ’ τ’ αβγό. 

 
Ζαχαρίας Παπαντωνίου 



1. Διαλέγω το σωστό 

Α. Το κείμενο είναι ένα... 

α) παραμύθι β) ποίημα γ) τραγούδι 

Β. Ο πρωταγωνιστής του κειμένου είναι... 

α) ο κόκορας β) η κλώσσα γ) ένα κοτοπουλάκι 

Γ. Η κλώσσα λέγεται αλλιώς και... 

α) κότα β) πάπια γ) γάτα 

2. Αντιστοιχίζω 

το κοτοπουλάκι    ήταν γέρος και σοφός 

ο κόκορας   ζέστανε τα αβγά  

η κλώσσα   είναι ο τίτλος του κειμένου 

ο ανυπόμονος   ήθελε να βγει γρήγορα από το αβγό 

3. Συμπληρώνω με λέξεις από το κείμενο 

Η ___________ ζέστανε τα ___________ της. Το ___________ κάποιου 

αβγού έσπασε και βγήκε από μέσα ένα ________________.  

Το κοτοπουλάκι θέλει να γίνει ένας ___________, με ψηλό __________ 

και ___________ φτερά.  

4. Απαντώ τις ερωτήσεις σε κάποιο τετράδιο 

Α) Πόσο ήθελε να περιμένει το κοτοπουλάκι μέσα στο αβγό; 

Β) Τι ήθελε να γίνει το κοτοπουλάκι, όταν μεγαλώσει; 

Γ) Τι ήθελε να κάνει το κοτοπουλάκι, όταν μεγαλώσει; 

Δ) Γιατί ο τίτλος του κειμένου είναι «Ο ανυπόμονος»; 

 
5. Συμπληρώνω την πρόταση 

Στο ποίημα «Ο ανυπόμονος», μου άρεσε ________________________ 

___________________________________________________________  


