Οι µαθητές της Στ2 γράφουν Λίµερικ
Μα… τι
είναι αυτά
τα Λίµερικ;

Λίµερικ: ονοµάζεται ένα είδος
ποίησης, µε χαρακτηριστική,
σύντοµη, χιουµοριστική
σύσταση µίας στροφής πέντε
στοίχων και οµοιοκαταληξία
Τα ποιήµατα του είδους
λίµερικ διηγούνται µια
σύντοµη ιστορία, και
καταλήγουν σε ένα ανέκδοτο.
Η ιστορία των λίµερικς
ξεκινάει στην Αγγλία του 1820,
αν και σύµφωνα µε τον Θωµά
Ακινάτη ήταν διαδεδοµένα από
τον µεσαίωνα. Υπάρχουν
διάφορες εκδοχές για την
προέλευση του ονόµατος.

Ένα αγόρι από την Ιταλία
ταξίδευε και έκανε πορεία
σε θάλασσες και χώρες µακρινές
πήγε τις γύρισε κι αυτές.
Μετά από χρόνια και καιρό
γύρισε και πάλι εδώ.
Αχ! Πατρίδα µου καλή,
είσαι όλη µου η ζωή.
Ιταλία σ’ αγαπώ και παντού σ’ ακολουθώ
Παπάζογλου ∆ήµητρα

Η µικρή µας η Λουλού
είναι απ’ τη Χονολουλού.
Τραγουδάει µε ρυθµό
µέσα σε όλο το χωριό.
Τι ωραία τραγουδάει
η µικρή µας η Λουλού
που ’ναι απ’ τη Χονολουλού!
Πασπάλης Νάσος

Σ’ έναν Κινέζο από την Κίνα
έχει πρηστεί η κοιλιά από την πείνα.
Σε µια κατσαρόλα βάζει ρύζι πολύ
και γεµίζει η κοιλιά του στο Πι και Φι.
Και έτσι του έφυγε η πείνα
του Κινέζου απ’ την Κίνα.
Παπανικολάου Μαρία

Η φίλη µου η Ισπανίδα,
ήρθε να µ’ επισκεφθεί στην πατρίδα.
Είµαστε φίλες κολλητές,
απ’ των µαµάδων µας τις κοιλιές.
Είµαι χαρούµενη πολύ
που ήρθε να µ’ επισκεφθεί.
Νεράντζη Ματίνα

Ένας Ινδιάνος απ’ την Αµερική,
φτερά φορά στην κεφαλή.
Γύρω από τη φωτιά χορεύει
και την πλάση την µαγεύει.
∆ανιηλίδης Πασχάλης

Η φάλαινα η µπλε από τον Ειρηνικό
κυνηγά τον Τιτανικό.
Αλλά ο Τιτανικός είναι γρήγορος πολύ
απ’ τη φάλαινα ξεφεύγει,
στα παγόβουνα να κρυφτεί
και τη µοίρα του να βρει.
Κουτεράνης ∆αµιανός

Μια ελιά από το Βόλο
που ΄χει άρωµα µπουρλότο.
Και την πήγανε στο Πρώτο
και την παίξανε στο Λόττο.
Και σε κάποια φάση πέφτει η ελιά
και έτσι γίνεται νιανιά.
Και τη ρίξανε στο βρόντο,
την ελιά από το Βόλο.
Ζάγκος Γιώργος

Μια ξανθοµαλλούσα από τη Νορβηγία
ήθελε να έχει πολύ καλή υγεία,
γι’ αυτό δεν έτρωγε γλυκά, αλλά…
και πάλι έτρωγε τα έτοιµα τα φαγητά.
Αυτή η φαγανούλα απ’ τη Νορβηγία.
Μαχαιρά Κατερίνα

Ένας γλάρος απ’ τη Μάνη
που πετούσε µάνι - µάνι,
για να φτάσει στην Αγγλία,
έκανε τρελή πορεία.
Για να µάθει Αγγλικά
τα ΄φτυσε για τα καλά,
ο γλάρος απ’ τη Μάνη
που πετούσε µάνι – µάνι.
Ζάγκος Νίκος

Μια γριά απ’ τον Καναδά
ψάχνει να έβρει παστουρµά.
Κοιτά από δω, κοιτά από ‘κει
τίποτα δεν µπορεί να βρει.
Καθώς γυρίζει προς τα κει,
βλέπει ένα µικρό γατί,
να περνάει το δροµάκι
µε το µακρύ του το µουστάκι.
Συριόπουλος Νίκος

Ένα κοριτσάκι απ’ το Γαλαξίδι,
πάντα ήθελε ένα παιχνίδι.
Η Μαρίνα απ’ τη Χιλή,
πάντα έτρωγε πολύ.
Ένα παιδάκι απ’ την Ελλάδα
άρµεγε την αγελάδα
Ένας µικρός απ’ το Κογκό,
έφαγε ένα αυγό.
Τριανταφυλλίδης Στάθης

Ένας ποδοσφαιριστής απ’ τη Βραζιλία,
ο καηµένος κόλλησε ελονοσία.
Τελικά , όµως πήγε στη Ρωσία
και του ΄φυγε η ελονοσία.
Αιµοχίδης Γιώργος
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