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Ή  «Ζωή» έκδίδεται μέ πρόγραμμα καθα- 
ρώς φιλολογικόν.

Θ ά προσπαθήση να συγκέντρωση γΰρω  της 
μίαν ηρωικήν φάλαγγα, ή οποία θ ’ αναλάβη 
τον ιερόν αγώ να τοϋ λυρισμού.

Ή  «Ζωή» άποκλείουσα πάσαν δημοσίευσιν 
εφήμερου επιτυχίας θ ά  εργάσιμη διά  την υψ η 
λήν και αγνήν φιλολογικήν παραγω γήν, άνα- 
στηλώνουσα τήν σημαίαν τοΰ ωραίου, εις 
μίαν εποχήν έπιζώσαν τής ’Ομορφιάς, μέ τήν 
πεποίθησιν ότι δ ι’ ενός τοιούτου ήρωϊσμοΰ 
δύναται νά  γίνη μία πραγματική άναγέννησις!'

Μ όνον όταν είσέλθωμεν εκ νέου εις μίαν α 
γνήν λυρικήν ζωήν σάν εκείνην ή οποία έφερε 
τό θαυμάσιον εκείνο άνθισμα τής ελληνικής 
ψυχής, δυνάμεθα νά εϊπωμεν, ότι αληθινά  ζώ- 
μεν. '



Ο ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ +  ΥΠΟ 
ΚΛΗΜΗ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝ- 
ΝΗΤΟΤ+ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ

A M"‘ Franzi Hellingrath

Τ ώ ν δέντρων τό συμμάζωμα πού έ'να ερχομό τρομάζει 
την ήσκινη αγω νία  του ρίχνει στην πράσινη δ'ψη 
πού την ακολουθεί διπλός καημός ψιθυρισμένος.

Π άλλουν ψυχές πανέμορφες σε ανάσα μαντεμένη 
καί στους κυπαρισσόκορμους πού τά νερά έπικράναν 
καρδιές άκοΰς παρθενικές μ’ αλαφιασμένους χτύπους.

Στις λυγερές δεντροκορφές μόλις τις πάρει 6 αγέρας 
θαρρείς πώ ς Ν ύφες ξεκινούν μέ ταξιδιού λαχτάρα 
κι όταν τραβοϋντα σύννεφα στο άπόδυσμαώς φορτώσουν 
πετράδια καί χρυσαφικά, τά  χέρια τους απλώνουν 
στα πνεύματα που τα οδηγούν μακριά γιά  νά  τις πάρουν

Θρηνούν δοξάρια άγέρινα σέ φεγγαρένιες κόρδες 
Κ  οι κρήνες παίρνουν το σκοπό σέ μαρμαρένια χείλη 
ενώ χορούς στήνουν θαμπούς οι δέντρινες Νυφούλες 
γιά  ψυχοπαρηγόρημα τής Ρήγισσας τώ ν κρίνων 
π ο ί1 κλαίει, σε πέπλους νυφικούς κεντιόντας τη ζωή τους.



Μέσα σέ πύργο πράσινο, μάγια  τον έχουν δέσει
σέ δίχτια σεληνόπλεχτα και δυσμικά πλεμάτια
και σέ θρονί ελεφάντινο, λιθοϊστορισμένο
τού κάκου σκλάβος τω ν άνθιώ ν και τω ν αχών δεσμώτης
μονάζει— ό νους του θησαυρούς αλαργινούς μαντεύει.

Σ τον  ήλιον άνιστόρησε τό θρυλικό του πόνο 
καί μέ ήχων άντιφέγγισμα και σέ όνειρο χρω μάτων 
τού έχάρισε σέ όι[τη νερών τά  μυθικά πετράδια 
Κ αί χάρηκε τον κόσμο Του στ’ αποσπερνά Του κάλλη.

Μ ια σκέψη χρυσοφόρισυα ρηγάδεψε τά  πάντα ! 
κ ι’ δταν γλυκοπερίπλοκη κρούει τό έ'ρθει τού ονείρου 
ένα ορφικό φρικίασμα τά πλάσματα δλα πιάνει 
πού βύζαξαν πέτρας σιωπή απ’ τώ ν Σ φ ιγγώ ν  τά  στήθη 
καί πέφτουνκαί τόνπροσκυνούν τά δέντρα καί τάνθούλια.

Στού δειλινού τό άπόκλωσμα τό Ρ ή γ α  είδα  τών ρόδων 
νά κρούει άνθόσκοπους πικρούς στήν απολλώνια λύρα 
καί νά ρυθμ ίζει δτι κρυφό κι’ άνείδωτο λαγιάζει, 
στήν ά'γιαν όψη τώ ν νερών καί στών άνθιώ ν τά μύρα.

Μ ιά ασύγκριτη κι’ άσώματη ζωη μακαρισμένη, 
μέ κάπια  ανάσα λυρική, σέ συμφω νία  ονείρου, 
είδα πώ ς 'φάνταξε έ'μνοστα μ’ έ'ναν παλμόν ειρήνης

Κ αί τά  παγώ νια, ιέρειες τών πετρωμένων θρύλων, 
πού ντύθηκαν τη σιωπή τώ ν κρίνινων μαρμάρων 
τά  εφτά, σφραγίδες Λή'θινες στο άνάσυρτο μυστήριο, 
ρίξαν ένα παράξενο κ ι’ άλαργισμένο κλάμα 
σά νά'πιαν φ ώ ς-φ ύ  φεγγαριού σέ κύπελλα δακρύων.
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Τό π α ρα μ ύθ ι έδιάβηκε σέ πράσινη γοργόνα, 
άκουσμα ωραίο καί παλιό, πού μές τό νού ξεχνιέται, 
σάν πολιτεία πού έβούλιαξε σέ λίμνη άραχνιασμένη 
καί τό φ εγγάρι έρράντισε.τής έμπνευσης τά δώρα.

Μ ιά ραψ ω δία  θροούμενη συνήχησαν τά  φύλλα 
σάν κάτι πού έλαχτάρισε καί τ ’ άκλουθήσει-πέρα.

Μ ά ή Δύση τά θροήσματα  ξελιόγιασε μέ μύρα 
καί στά νερά τά πέρασε σέ βάρκες κρουσταλένιες 
δπου ό τ-ρελλός ό Ζέφυρος κιθάριζε σέ φλοίσβους, 
τ ί μές τής λίμνης τά  νερά τά  βαριοησκιωμένα 
κρυφά φλοισβίζει μιά ζωή κόσμου παλιού καί ξένου 
κ’ οι ήσκιοι της, χνούδι απαλό Θεού πού άφήκε χάδι, 
κρατούν τού ύπνου τό άρω μα καί τού ονείρου τη μέθη.

Ό  Ν εραϊδάρης

Γλυκός άφρός κάπιας ζω ής κρυφ ά  θ ά  βράζει κάπου.

Κ αί τού γλυκόφωτου οί Ξω θιές τής δύσεως οί Νυφούλες 
μ’ ανθόνερο, ροδόσταμο καί μόσκο αναθρέμένες 
πειράζουν με, στά τρίστρατα καί στά γλαυκά τριόδια.

κι’ ό έ'ρμος κυνηγώντας τες μόλις τις άκροαγγίζο) 
στά ούρανοθέμελα νερά βουτούν καί παρατούν με.

Μ ά δταν έ'ρθει θρύλινο τό πλάνεμα της Νύχτας 
κρίνινοι κι’ άπαλόσαρκοι μέ περιλάμπουν ήσκιοι 
καί πέφτο) καί λιγόνουμάι στή ρίζα κάπιου δέντρου.

Τ ρυγώ  τ’ άστέρινα φ ιλιά  στά δυσικά τους χείλη 
κ ι’ δταν μ’ άφ ίνουν καί διαβούν κι’ δταν ξανά τις π ιάσω  
μέ κάπιο δάγκαμα αλαφρό τήν άστασία πλερόνω.

Χ αράζει κι’ εγώ ξάγρυπνος γυρνώ  οτόν κήπο ωστόσο 
καί βρίσκω τις δαγκαματιές στά μήλα καί στά ρώδια·
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Γιά τον A. Μελαχρινό.

Κάτου άπ’ τών μηλιών τά πράσινα κλώνια, πού ή τρικυ
μία δέν τά ταράζει ποτέ, κατοικεί ή Κυρά μου, ανάμεσα 
άπό δυό δασάκια, πού είνε γιομάτα κοκκινόροδα, γυρμένα 
άπ’ τή δροσοβολή ν ’ έχει γιά σκλάβες της λογιών, λογιών 
άνθους.—Δέν έχει δοΰλα δμορφη, πού νά περάη τούς χρυ- 
σοπλοκαμούς της, άπό τά χρρσοδαχτυλίδια πού κρατούν, 
δλο τό βάρος τών μαλλιών της· δέν έχει κόρες, πού στά 
πλάγια της νά στέκουνται βαλμένες στά χρυσά: κ ι’ ώς τόσο, 
σ’ δλη τή γης, τή μεγάλη καί τήν πράσινη, καμμιά σάν κι’ 
αυτή δέν είναι μεγάλη.—Δέν έ'χει γιά φορεσά τίποτα αλλο, 
παρά ένα κεφαλομάντυλο ύφασμένο — μέ παράξενο χρυσάφι, 
φκιασμένο γιά μιας τρανής ρήγισσας τήν κεφαλή, μιας πα- 
νιόριας καί τρανής ρήγισσας, πού χάθηκεν άπό καιρούς· 
μια στενή έσθήτα πορφυρή, τής φυλάει τό κορμί άπό τά 
κρύα.— Κάτου άπ’ τά βαθυά της τά ματόκλαδα, πλαγιασμέ
νη ή αγάπη φαίνεται πώς κοιμάται, ή άγάπη έ'τοιμη στόν 
ξύπνο, νά γελάχι, νά κλαίη, νά παρατηρή · τά στήΌια της 
μοιάζουν μέ λευκά πουλιά, κι’ δλα της τά χαριτωμένα λο- 
γάκια, μέ τά δροσόχορτα πού βόσκουν τά κοπάδια, στις καψερές 
μέρες τοΰ Γιούνη. — Γιά τήν καλή μου, κάθε δροσοβόλι- 
σμα, κάθε νεροποντή, είναι αρμονίες· τ ’ δνθια δλα τά λαχτα
ρούν, θρέφουνταν μ’ δλα, ή χαρά της μ’ αυτά" στις πυκνές 
φτέρες βαθειά, τό χάρισμά τους γιά ν’ αρέσουν, σ’ αυτή ά 
νήκει, τό παραμικρότερο άεράκι πού πνέει μέσ’ τις δεντρο
σειρές, σ’ αυτή. — Προβάλλει μαζύ μέ τά πιό πράσινα φύλ
λα, όριμάζει μαζύ μέ τά πυρρότερα στάχυα, ξεχνάει, θυμιέ- 
ται, θρηνεί κι’ δμως Ολιμένη δέν είναι οί 'ήσυχοι κάμποι κ’ 

-οί ουρανοί, '  άφίνουν νά στάζουν τά φώτα τους μέσ’ τά 
μάτια της· κανεί? δέν τήν ξέρει γιά άμυαλη ή γιά φρόνιμη, 
γιά  ευτυχισμένη ή άτυχη. — Κανείς δέ γνωρίζει, κανείς δέ 
νοιώθει, ποιά φιόρα μοιάζουν μέ τά χέρια της, κι’ αν δλες
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τής χώρες γυρίστε, δπου σάς φέρνει ό καιρός, δέ θ ά  μά
θετε ποιά χιόνια μοιάζουν μέ τά πόδια της, αν καί στά 
μάτια της καίει, ή λάβα, γιατί βλέπει τή γλύκα μου’ ώς τόσο 
κανείς δέν τήν έχει ίδεί.—Μονάχα λένε ετούτο γ ι’ αύτή : πώς 
τό λευκό, τό χρυσάφι, τό κόκκινο, τά τρία κύρια λόγια τοΰ 
Θεού, τό ψωμί τοΰ άνθρώπου, τό λάδι καί τό κρασί, τής 
δώθηκαν γιά προίκα, καί τό ρηγάτο δλων τών 'Ωρών, 
καί ή χάρη τών ωραίων λουλουδιών ν ’ ή πολύμορφη 
άμπελος.

Τέτοιος είναι ό έπαινος πρός τήν Κυρά μου : — δ Θεός 
ύστερα άπό μέρες πολλές, τήν έπλασε, μ’ άγνωστον τρόπο, 
στούς τόπους πού φωτοπλημμυράει ή Δύση· τέτοια ή γέννη
ση τής Κυράς μου· δ Θεός τής έδωκε δύναμη καί χαρά κ’ 
έβαλε ανάμεσα στά χέρια της, τή γλυκειά του Γη. — Κά
του άπ’ τών μηλιών τά ήσκιερά κλώνια, ή Κυρά μου κα
τοικεί, τό μέτωπό της στεφανώνουν τ ’ άνθια τους· κάθε λό
γος, δξω άπ’ τοΰ Θεοΰ, είναι γ ι’ αύτή πνοή μάταια- είναι Ι
σχυρότερη άπ’ τό θάνατο, ένφ είναι μαζύ Ισοδύναμη πρός 
τήν Άγάπη»

Σ Τ Ε Ν Α Γ Μ Ο Σ  - f  Τ Π Ο  
Σ Τ Έ Φ Α Ν Ο Ί 1 Μ Λ Α Λ Α Ρ Μ Ε

Τώρα ή ψυχή μου, ώ γαλήνή αδελφή, στό μέτωπό σου, 
πού νείρεται χυνόπωρο γεμάτο (?πό πυκναδες 
καί στόν πλανώμενο ούρανό τοΰ άγγελικού ματιοΰ σου 
πιστή, σά μελαγχολικό περβόλι ανεβαίνει.
Τά συντριβάνια τά λευκά στενάζουν πρός τά ουράνια, 
τά ουράνια τά λυπητερά τού άχνου, καθάριου Όχτώβρη, 
στις γούρνες πού καθρέφτισε μιάν άπειρη νωθρότη 
κι’ άφησε στά νεκρά νερά πού ή ξανθωπή άγωνία 
τών φύλλων πάει στόν άνεμο καί σκάβει κρύο άβλάκι, 
νά σέρνεται ήλιος κίτρινος κάπιας αργής, άχτίνας.
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Ρ Ο Δ Ο Φ Υ Λ Λ Ι  Α Κ Α Ι  Υ Α Κ Ι Ν Θ Ο Σ  
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Είναι πολλά χρόνια τιόρα, πού ζούσε πρός τό μέρος τής 
Δύσης κάπιο παληκάρι. Ή τ α ν  πολύ καλό αλλά και πολυ 
παράξενο. Άφαρπάζονταν αδιάκοπα καί χωρίς λόγο, περπα
τούσε χωρίς νά γυρίσει τό κεφάλι, καθούνταν μονάχος δταν 
οί άλλοι έπαιζαν χαρωπά κι’ αγαπούσε τά παράξενα πράγμα
τα. Οί αγαπημένες κατοικίες του ήταν τά σπήλαια καί τά 
δάση, καί μιλούσε αδιάκοπα μέ τά τετράποδα καί μέ τά 
πουλιά, τούς βράχους καί τά δένδρα. Δέν ήταν φυσικά λό
για γνωστικά αλλά λόγια παράλογα κι1 αλλόκοτα. Πάν
τα όμως ήταν σοβαρός καί σκυθρωπός" κι’ δταν ακόμα ό 
σκίουρος, ή μαϊμού, ό παπαγάλος, ό πιρούλας σκοτόνον 
ταν γιά νά τόν διασκεδάσουν καί νά τόν ξαναφέρουν στον 
ίσιο δρόμο. Ή  χήνα διηγούνταν παραμύθια, τό ποτά
μι βόϊζε μιά μπαλάντα, μιά μεγάλη πέτρα χοροπηδούσε γε
λοία, τό ρόδο γλυστρούσε φιλικά πίσω του καί μπλέκουν- 
ταν στά μαλλιά του κι’ ό κισσός χάϊδευε τό πολυάσχολο 
[ΐέτωπό του. ’Αλλά ή άποθάρρυνσις καί ή θλίψη ήταν ά- 
κλώνητες. Οί γονιοί του ήταν πάρα πολύ λυπημένοι καί δέν 
ήξευραν τί νά κάμουν. Ή τα ν  καλά στήν υγεία του, έτρωγε, 
ποτέ δέν τούς είχε προσβάλει. ΙΙρό λίγα χρόνια ήταν πιο χα
χαρούμενος καί ζωηρότερος άπ’ δλους τούς άλλους. Σ ’ όλα 
τά παιχνίδια ήταν ό πρώτος κι’ δλα τά κορίτσια τόν αγα
πούσαν. Ή τα ν  ωραίος σά θεός κι’ έχόρευε σάν ένα πλάσμα 
υπερφυσικό. ’Ανάμεσα άπό τις παρθένες ήταν κάπια, πού- 
ταν ένα θαυμάσιο καί πολύτιμο κορίτσι. ’Έμοιαζε σάν κερέ
νια, τά μαλλιά της ήταν χρυσομέταξα, τά χείλη της κόκκινα 
καί τά μάτια της άπό ζωηρό μαύρο, οποίος τήν έβλεπε νό
μιζε πώς θά  πεθάνει, τόσο ήταν ωραία.

Κι’ εκείνον τόν καιρόν ή Ροδοφυλλιά (έτσι λέγονταν) άγα- 
πούσεν ολόκαρδα τόν Υ άκινθο (έτσι τόν ονόμαζαν) κι’ ε
κείνος τήν αγαπούσε μέχρι θανάτου. Τ ’ -αλλα τά παιδιά δέν 
ήξευραν τίποτε. "Ενα μενεξεδάκι τούς τό είπε στήν αρχή, 
καί τά γατούδια τού σπιτιού ιό  παρατήρησαν. Οί κατοικίες 
τών πατέρων τους ήταν γειτονικές. "Οταν τή νύχτα ό Ύ ά
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κινθος έγερνε άπό τό παραθύρι του ενώ ή Ροδοφυλλιά έγερνε 
άπότό δικό της, τά γατούδια πού πήγαιναν στό κυνήγι τών 
ποντικών τούς είδαν περνώ.ντας καί πάτησαν τόσο δυνατά 

' γέλια, πού. τάκουσαν καί θύμωσαν.
Τό μενεξεδάκι τό ξεμύστηρεύτηκε στή'φράουλα κι’ αύτή 

τό εΤπε στό φίλο της τό φραγκοστάφυλο κι’ αύτό δέν άργη
σε νά πειράξει τόν 'Υάκινθο δταν πέρασε" καί σέ λίγο δλος 
ό κήπος δλο τό δάσος, τδμαθε τόσο πού δταν δ Υ άκινθός' 
έβγαινε έξω, άπ’ δλες τις μεριές φώναζαν «Ή  Ροδοφυλλιά 
είναι ό θησαυρός μου !» ό Υ άκινθος θύμωσε, κατόπι όμως 
γέλασε άπ’ τήν καρδιά, του δταν μιά σαύρα έφθασε σέρ- 
ποντας, κάθησε σέ μιά ζεστή πέτρα, κούνησε τήν ούρά καί 
τραγούδησε :

Ή  όμορφη Ροδοφυλλιά 
ξάφνου γένηκε τυφλή" 
πήρε τόν Υ άκινθο γιά μάνα της 
καί γοργά τόν άγκαλιάζει.
Βλέπει ξένο πρόσωπο 
μά διόλου δέν τή νοιάζει 
καί ξανά τόν αγκαλιάζει.

Άλοίμονο, αυτή ή χαρά έμελλε νά βαστάξει λίγο. "Ενας 
άνθρωπος είχεν έρθει άπό ξένες χώρες, είχε ταξέώέψει απί
στευτα μακριά, τά γένεια του ήταν μακριά, τά μάτια του 
βαθειά, τά φρύδια του φοβερά καί φορούσε ένα ρούχο θαυ
μάσιο μέ πολυάριθμες πτυχές δπου ήταν ύφασμένες, παρά
ξενες μορφές. Κάθησε μπρός τό σπίτι τών γονέων τού Υ α 
κίνθου. Ή  περιέργεια τού Υ άκινθου γαργαλιστικέ πάρα πολύ, 
κάθησε πλάι στον ξένο καί τού έφερε ψωμί καί κρασί.Ό  ξέ
νος χώρισε τά μεγάλα κάτασπρα γένεια του καί μίλησε ώς τό 
τέλος τής νύχτας. Ό  'Υάκινθος δέν κουνήί) >>κε καί δέν κου
ράστηκε ν’ ακούει. ’Απ’ δ,τι έμαθαν κατόπι μίλησε γιά ξένα 
μέρη, γιά χώρες άγνωστες καί γιά θαυματουργά πράγματα. 
’Έμεινε τρεις μέρες καί κατέβηκε μαζί μέ τόν Υ άκινθο σέ 
πηγάδια βαθύτατα.

Ή  Ροδοφυλλιά καταράστηκε τό γερομάγο γιατί ό Υ ά 
κινθος φαίνονταν δεμένος στά λόγια του καί δέν σκοτίζουν- 
ταν πιά γιά τίποτε. Δέ βαστιόταν πλέον. Τέλος πάντων δ 
ξένος άπομακρύθηκε άλλ’ άφησε στόν Ύάκυνθο ένα βιβλια
ράκι πού κανείς δέν μπορούσε νά διαβάσει. Ό  Υ άκινθος
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του είχε δώσει φροΰτα, ψωμί καί κρασί καί τόν συνώδεψε 
πολυ μακριά στό δρόμο. Γύρισε σκεφτικός κι’ άρχίνησε μιά 
ζωη ολους διολου νέα. Ή  Ροδοφυλλιά ύπέφερε σκληρά, για
τί απο τη στιγμή ετούτη δέν ανησύχησε πλέον γ ι’ 'αυτήν 
κι εμείνε κλειστός στόν εαυτό του. Μιά μέρα ξαναγύρησε 
στο σπίτι και θάλεγες ότι ξαναγεννήθηκε. ’Έπεσε στήν άγ- 
γαλια των γονέων του κι’ έκλαψε. -  Πρέπει νά φύγω είπε’ 
η θαυματουργή γρ1α το0 δάσου? μ . ^  μ , ^  ,
ξαναβρω την υγειά μου, πέταξε τό βιβλίο στις φλόγες καί 
με διεταξε ναρθω σ’ έσάς νά γυρέψω τήν ευλογία σας. 
Ισως ξαναρθω σε λιγάκι, ίσως δέ θά  ξανάρθω ποτές 

Χαιρετίστε μου τή Ροδοφυλλιά. Ή θ ελ α  νά της μιλήσω. Δέ 
s te ω τ ιεχω ,κα τι μέ σκουντά, όταν θέλω νά σκεφθώ τις πα
λιές μερες, ισχυρότερες σκέψεις έρχονται μπρός μου, ή ησυχία 
μου έφυγε η καρδιά κ’ ή άγάπη μαζί. Πρέπει τά πάω νά τις 
βρω. Ηθελα να σας πω πού πάω αλλά κι’ έγώ ό ίδιος δέν 
το ξερω. Πηγαίνω έκεΐ δπου κατοικεί ή Μητέρα τών πραγ- 
γματων, η πεπλοφόρετη παρθένα. Γ ι’ αυτήν πού φλογίζεται 
η ψυχή μου. Χαίρετε. Τραβήχτικε άπό τ ’ άγκαλιάσματά τους 
κι εφυγε. Οι γονείς του έθρήνησαν κι’ έχισαν δάκρυα. Ή  
I οδοφυλλιά κλείστηκε στήν κάμαρά της κι’ εκλαψε πικρά

„ κίνβ(’ς ,Γΐνάί'εσα άπό «οαάδες κι’ έρημιές, χειμάρους 
και βουνά, βιαζουνταν νά πάει πρός τήν μυστιριάκή γή. Ρώ 
τησε τους ανθρώπους καί τά κτήνη, τούς βράχους καί τά 
δέντρα να μάθει το δρόμο πού έφερνε στήν Ίσ ιδα , τήν ιερή 
θεα. Πολλά τόν περίπαιζαν, αλλα σωπαίναν κι’ άπό που
θενά δεν μπόρεσε νά πάρει μιάν απάντηση. 2τήν άοχή π έ
ρασε ο γριές κι ερημες γές. Καταχνιές καί σύννεφα τοΰ σφαλ- 
νουσαν το δρόμο κ ’ οί τρικυμίες δέν έπεφταν ποτέ.

ατοπι βρήκε έρημιές απεριόριστες όσο προχωρούσε 
* η  ψυχη του μεταμορφώνονταν. Ό  καιρός τοΰ έφαί- 
νονταν πο „υς κι ή εσωτερική ανησυχία γαλήνεψε.

γ ΐ 'ε  Ίοεμωτερος κ’ ή δυνατή αγωνία πού τόν έσ
πρωχνε μεταβάλθηκε λίγο, λίγο σ’ έναν κρυφό άλλά δυνατό 
ποθο στον οποίον ολη η ψυχή του έλυωνε. Θάλεγες δτι πολ- 
λα χρονιά ΰφησε πίσω .του. Τώρα οί σκηνογραφίες ξαναγί
νονταν πολυμορφότερες καί πλουσιώτερες, οί ουρανοί νλια- 
ρωτεροι και γαΛανότεροι κ· οί δρόμοι όλιγώτερο σκληροί.

η πρασινοφ όρετα τόν καλούσαν στήν πανέμορφη σκιά
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τους, άλλά δέν καταλάβαινε τή γλώσσα τους. ’Εξόν άπ’ αυ
τό δέν φαίνονταν νσχαν Ομιλήσει, κι’ όμως γέμιζαν τήν καρ
διά του μέ πράσινες θωριές καί μέ κόπια ούσία γαλήνια 
καί δροσερή. 'Όσο πήγαινε περισσότερο ψηλά άνέβαινε δ 
γλυκός αυτός πόθος, καί τόσο περισσότερο ξεχειλισμένα άπό 
χυμό έπλάτυναν τά φύλλα. Τά πουλιά και τά ζώα γίνονται 
θορυβοδέστερα καί πλέον χαριοπά, οί καρποί βαλσαμικώτεροι 
τό γαλαζωπό τ’ ούρανοΰ βάραινε, ό αέρας γένονταν θερ- 
μώτερος, κ’ ή άγάπη του μαζύ. Ό  καιρός κυλούσε δσω πή
γαινε γρηγορότερα, σά νά Λροαισθάνθηκε τό τέλος του. Μιά 
μέρα συναπάντησε μιά κρυσταλένια βρύση καί πλήθος λου- 
λουδιών στόν κατήφορο κάπιου λόφου, κάτω άπ’ τις σκοτει
νές κολώνες, πού ανέβαιναν ως τόν ούρανό. Τόν χαιρέτησαν 
φιλικά μέ λόγια πού ήξερε.—«’Αγαπημένοι πατριώτες,τούς είπε, 
πού θάβρω τήν Ά γ ια  κατοικία τής ”Ισιδος; πρέπει νίίναι εδώ 
κοντά καί τά μέρη θά  σάς είναι περισσότερο άπ’ εμέ γνω
στά.» — «Περνοΰμε μονάχα, άπήντησαν τά λουλούδια, μιά 
οικογένεια πνευμάτων ταξιδεύει καί τής ετοιμάζομαι τό δρό
μο καί τή σκεπή. Ώ ς τόσο περάσαμε άπό κάπια χώρα πού 
ακούσαμε νά λέν τδνομά σου. Α νέβα ψηλότερα, άπ’ έκεΐ 
πού ερχόμαστε καί θ ά  μάθεις περισσότερα.»

Τά λουλούδια κ’ ή βρύοη ξέσπασαν στά γέλια λέγοντας 
αύτά τά λόγια, τοΰ πρόσφεραν μιά γουλιά δροσερό νερό καί 
πήραν τό δρόμο τους.

Ό  'Υάκινθος άκολούθησε τή συμβουλή τους, ξαναρώτη- 
σε άκόμη κι’ έφθασε τέλος στήν κατοικία αύτή πού ήταν 
κρυμένη κάτω άπό φοινικιές καί άλλα πολύτιμα φυτά. Ή  
καρδιά του χτυποΰσε άπό κάπιον απέραντο πόθο κ’ ή γλυ
κύτερη αγωνία τόν έπιανε μπρός στήν κατοικία αύτή τών 
αιωνίων αιώνων. Α ποκοιμήθηκε μέσα σέ μύρα ούράνια, 
γιατί τδνειρο μονάχα μπορούσε νά τόν φέρει στά άγια τών 
αγίων. Καί θαυματουργά στόν ήχον πανήδί&ης μουσικής 
καί μέ σκοπούς πού άλλαζαν, τδνειρο τόν έφερε μέσα άπό 
αμέτρητες σάλες γεμάτες άπό παράξενα πράματα. 'Ό λα  τοΰ 
φαίνονταν γνωστά καί δμως σκεπασμένα μέ μιάν αίγλη πού 
δέν είχε ΐδεϊ ποτές. Τότες χάθηκαν, σά ρουφηγμένα άπό 
τόν άέρα, τά τελευταία ίχνη τής γής κι’ εύρέθηκε μπρός 
στήν ούράνια παρθένα. Σήκωσε τό φωτεινό πέπλο κ α ί . .  . 
ή Ροδοφυλλιά έπεσε στήν άγκαλιά του ! Μιά μακρινή μου



σική σκέπασε τά μυστικά τοϋ συναπαντήματος τών εραστών 
καί τις ξομολόγησες τής άγάπης, καί άπομάκρυνε τούς ξέ
νους άπό τό μέρος τής έκστασης. Ό  Υ άκινθος εζησε ακόμη 
πολλά χρόνια μέ τή Ροδοφυλλιά, ανάμεσα στούς γονείς καί 
τούς συντρόφους τών παιχνιδιών του, κι’ αμέτρητα έγγονά- 
κια ευχαρίστησαν τή θαυματουργή γριοΰλα γιά τις συμβου
λές της· γιατί σ’ εκείνη τήν εποχή οί άνθρωποι ακόμα εί
χαν τόσα παιδιά, όσα ήθελαν.

Α Φ Ρ Ο Δ Ι Τ Η  +  Γ Π Ο  Σ Π Η 
Λ Ι Ο Υ  π α :ς α γ ι α ν ν η 4~ η -

Σ τά  στηθια  ευώδιαζε ή πνοή, παρθένα  τοΰ έ'ρωτά σου. 
Κ ι ακούε τα ρόδα μέλποντας στις φλέβες σου αρμονία 
ό νέος Ρ υθμ ός ατά βάθη σου, ή ανέγγιχτη ομορφ ιά  σου 
τοΰ μυστικοϋ σου ανθόκηπου τερπνά άνθιζε στά μάτια.

Σκυμένη, ως τωρα, ερωτικά έχαμΟγέλα ή Μ οίρα 
και ωσάν σκια στην ερημιά κινοΰσε προς τις λίμνες 
στράτα τη στράτα τ όνειρο καί τόσερνε ή πλημύρα 
πού άνάπνεαν στά στήθη σου τοΰ νέου ρυθμοΰ σου

[οί Ρίμες.

Σ την όχτη έπερπάτει αυγή, ροδοστεφάνωτη ώρα, 
και γύρω  οι κύκλοι φω τεινοί τοΰ ήλιον  άναστημένοι 
με θε ία  αστραπή που έμάρμαιραν τοΰ στήθους σου τά

[δίόρα
τα χαμογελια σου ανθιζαν με ροδα στον αιθέρα.

Κ αί νά ώ χαρά, τά  βέλη ευθύς στό τόξο αράδα απλώνεις 
σκίζεις στά στηθη τώ ν σκιών, τά όνείρατα πού έφτάσαν 
στράτα τΐ| στράτα μέλποντας, στά θε ία  καράβια άπάνου 
στη λίμνη τΐ| μαγευτική όπου γοοΰν οί πόνοι.

Κ εκεΐ εσημάδεψες, Καλή, τον ήσκιο σου, άστοχιά σου, 
μέσα στη λίμνη κ’ εσεισε τά  θ ε ία  σου στήθη βέλος 
καί τά νερά έκυμάτησαν φληγή τό κάθε κύμα 
ρόδα καί^ρόδα στούς άφρούς, ν ’ άνθοβολάει τό μέλος.

1 ί

Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Σ  Γ Γ Ζ Η Σ  +  Υ Π Ο  
Μ  1 Μ  Η  Λ Ι Μ Π Ε Ρ Α Κ Η

V
'Η  πρώτη άπό τίς μικρές μελέτες μου γιά  τήν Τέχνη γε 

νικά, Θέλησα νά άφιερωθ® στό μοναδικό καλλιτέχνη πού έδω- 
κε ή νέα Ε λλ ά δα , άπ’ τόν καιρό πού άπόχτησε τήν  έλευτε- 
ριά. Μοναδικά, γ ια τ ί κανένας ούτε περπάτησε τό μεγάλο δρό
μο πλάι τοϋ Γύζη ζητώντας τά μεγάλα δράματα — έστω καί 
.μέ τό στανιό (&ν αύτό μπορεί σέ μιά στιγμή νάναι δυνατό)— 
ούτε ίσα μέ τώρα άλλος παρουσιάστηκε ν’ άκλουθήση τό έρ
γο του, πού τόσα μεγάλα, στοιχεία έχει καί πού μέσα'του 
βρίσκεται ή ιδέα μιας νεοελληνικής Τέχνης. Λέω παραπάνω, 
παγαίνωντας στό συναπάντημα των μεγάλων δραμάτων, βέ
βαια, γ ια τ ί δ Γύζης άναζητώντας πάγαινε πολύν καιρό, σχε
δόν δλη του τή  ζωή καί μόλις στό τέλος της έφτασε νά γένη 
άργά λίγο, μά τελειωματικά δ ζωγράφος της «’Αποθέωσης 
της Μπαβάριας», τής «’Ανοιξιάτικης" συμφωνίας», τοϋ «Όλυμ- 
πιονίκη», τοΰ «ΙΙνεύματος πού θρηνεί.» Ό  Γύζης, δπως κάθε 
καλλιτέχνης ποΰναι γ ιά  νά ζήση, πολύ γρήγορα είδε πώς ή 
'Ε λλάδα, μέ τά άνθρώπινο περιβάλλον της, γ ιά  κάθε άλλο εί
ναι, παρά γ ιά  τήν άνύψωση στή θέση του, κάθε ξεχωριστού 
της παιδιού, πού φαίνεται και ζητάει τήν άγάπη γύρα του 
γ ιά  νά μπορέση νά νικήση δίχως πολύ πάλαιμα τόν άγωνα 
τής καθημερινής ζωής. Κ αί γ ι’ αύτά ζήτησε άλλου πρόσκαιρη 
πατρίδα, δπου δυναμόνοντας νά γυρίση στερεωμένος πειά έδώ, 
φανερωμένος κ’ ίσιος σ’ έποχή πού τά έθνος του νάναι σέ κα
τάσταση νά τόν νοιώσει ή &ν δέν είναι νά τά έτοιμάση αυ
τόν γιά  τά Μέλλον. Kt’ έφυγε γιά  τό Μόναχο. Καί τότες δ
πως καί τώρα μεγάλα διδαχτήριο τής Τέχνης; μέ τούς μεγά
λους δασκάλους του, τίς ασύγκριτες πινακοθήκες του, τόν κο
σμοπολιτισμό του, τόπος φκιασμένος γ ιά  τήν ύποδοχή εκεί
νων πού ταξιδεύουν άλάργ’ άπ’ τίς χώρες τους, ζητώντας θρο- 
φή πνευματικιά καί γνωριμία άδελφικών ψυχών. Πολωνέζοι, 
διάφοροι σλαΰοι, άμερικανοί, κάνουν έκεϊ τή ζωή μιά γενική 
άδερφοσύνη κάτου άπ’ τήν προστασία τής θ ε ία ς  Τέχνης, ά ς 
δτου έρθει τοΰ καθενός δ καιρός καί νά ειχτή  δ άτομισμός



του καί ξεχω ρίσει, φανερώνοντας τή φυλή του, τά ιδανικά 
της, καί δημιουργόντας τήν τεχνοτροπία του, σύμφωνα μέ τήν 
ιδιοσυγκρασία της.

Είμαστε στήν έποχή πού δ Πιλότυ καί ή σχολή τοΰ Μο
νάχου είναι σ’ δλη τή φανταχτερή δόξα> της, 1854. 'Εποχή 
πού άνάδειξε μεγάλους τεχνίτες, κολορίστες πρώτης γραμμής. 
Ή  ιστορική ζωγραφική μέ τόν Πιλότυ, —  « Ό  Σενί μπρο
στά στά σκοτωμένο Βαλλεινστάιν», «δ Νέρων στά έρείπια τής 
Ρώμης», «δ Κολόμβος άνακαλύπτωντας τήν ’Αμερική» κ. ά. τ. 
άπόχτησε έργα μεγαλότατα. ’Απ’ τή σχολή τοΰ Πιλότυ βγή
κανε οΐ Λένμπαχ, οί Κάουλβ,παχ, Κέλλερ καί οί πασίγνωστοι 
σλαΰοι Ματέϊκο, Μουνκάκσυ, Μπρόζικ, πού τούς έθρεφαν τά 
τρανά περασμένα τών δουλωμένο>ν πατρίδων τους καί ή δκο- 
πη λαχτάρα τους, μέ τήν ξεχωριστήν έκείνην ανησυχία τής 
φυλής τους, γ ιά  τήν έλευτεριά. Μαζύ μέ τήν ήθογραφία, 
Pemtuie clu Genre) τ ίς  μυθολογικές παράστασες, τίς  ιστορικές 
πού διάφοροι καλλιτέχνες" καλλιεργούν, . (Μάκαρτ, Γκάμπριελ 
Μάς, Μάρκ, δ.) άρχίζει άγάλια, άγάλια  νά σιγοπνέει καί τό 
μακρυνό άγεράκι, πού βορριας ύστερα καί φουρτούνα γ ί- 
νηκεν καί μας εφερεν δλύμπιους καβαλλάριδες τόν Άρνολντ 
Μπέκλιν, τόν Φράντς Στούκ, κυρίως αύτούς, καί μαζύ τους καί 
τούς άλλους στήν άκμή τής άντρειιυμένης έξέληξής τους, τό 
Λένμπαχ δηλαδή, τόν ’Αντόλφο Φόν Μέντζελ, τόν Κλίνγκερ 
καί λοιπούς. Μαθητής τοΰ Πιλότυ κ ι’ δ Γύζης.

Ά π ’τήν άρχή μάς δείχνεται ό μεγάλος σκεδιαστής στά 
έργα τής πρώτης περιόδου, δλα έργα ήθογραφικά παρμένα 
άπ’ τήν ελληνική ζωή, τής πατρίδος του, τής μικρής ’Ασίας 
ύστερα, τής ζω ής τοΰ Μονάχου. 'Ό λα έργα καλά καμωμένα, 
σκεδιασμένα καθώς είπα, δσο πέρνει ώραία. Αλλά δχι και 
ξεχωριστά : άπειροι ζωγράφοι έργάζονταν δπως κ ι’ δ Γύζης 
τότες στήν ίδ ια  έκφανση τής Τέχνης μέ ίδ ια  rir!noi l<· μπορώ 
νά πώ,' κ ι’ δλοι τους καλοί ήσαν vn metier, άλλά κανένας 
δέν ξεχώριζε στή δημιουργική σύλληψη, άπ’ αύτούς πού ήσαν 
τής γραμμής τοΰ Γύζη. Ούτε τίποτα δείχνει άπ’ τό Γύζη τής 
τότε, τόν κατόπιν μουσικώτατα έναρμονισμένο ζωγράφο, τόν 
ποιητή καί τό μουσικό μαζύ, τόν συγγενεύοντα μέ τούς δγ- 
γλους προραφαελϊτες,— γ ι’ αύτό παρακάτου, — κάπως μέ τόν 
Πουβίς ντέ Σαβά'ν καί δμως μένοντα κύριο ώς τό τέλος τή ς 
έλλην>·κής’ του φόρμας, πού άργά μέν τήν έμορφοποίησε, μά 
τέλεια. Μονάχα βρίσκει, έκτος τοΰ δυνατοΰ σχέδιου, κάποιες
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ύπόσχεσες στά έξής if/γα  τής δεύτερης έποχής : στήν «Τρι
λογία τοΰ Τάματος» καί σέ μιά σπουδή κεφαλιοΰ ένός έλλη- 
νόπουλου μούτσου. Ό  Γύζης προχωρεί έργαζόμενος καί ζη- 
τώντας πάντα τό κάτι εκείνο, πού ή άνεύρεσή του στό τέλος 
τόν θάμπωσε και τόν κούρασε, μά τόν παρηγόρησε μαζύ. Κ ι’ 
δσο προχωρεί, τόσο τό σκέδιο του λαβαίνει μορφή άρχαίκώτε- 
ρη, άπλούστερη, άληθινώτερην, δηλαδή ελληνική. Πολλές 
σπουοές του, γιά  τά μεγάλα του έργα, είναι πραγματικά δη
μιουργήματα. Κ είναι μέν σωστό πώς κ ι’ αύτός άκλουθεΐ τή 
γιγάντεςα άνάβλεψη τοΰ έλβετοΰ δασκάλου μέ τά γερμανικά 
ιδεώδη, πού Μπέκλιν λογιέται, καί ήσκιώνεται κάτου άπ’ τό 
δίσκο τοΰ μεγάλου "Ηλιου, πάντα άργοπατώντας, μά στέρρεα, 
κάποτε προσπαθεί ά λά Μπέκλιν νά έργαστή (Κένταυρος μ’ 
έρωτα καβάλλα μέσ σέ νερά), μά βλέπει καλά πώς άλ- 
λ°ΰ είναι δ δρόμος του, δ δρόμος πού θά. βγάλει στό μέρος 
πού μέλλει ν άντικρύσει τήν «άνοϊξιάτικην έκείνη συμφωνία»· 
τό «λευκόν όραμα», καί τήν άρχαϊκώτατην έκείνη πομπή, πού 
λέγετα ι «αποθέωση τής Μπαβάριας». 'Ο Γύζης είναι τώρα 
πνεύμα πού άνήκει στήν τέχνη, πνεΰμα μ’ έλληνική μορφή.

Πρώτα πού παρουσιάζεται μέ νέα ιδανικά δ Γ ύζης είναι 
ή άγγελ ία , ή Pia/iai τών γερμανών, ή af'fiehe τών γάλλων. Ή  
άγγελ ία , μέ δύναμη κλασική, βγαλμένη άπ’ τό κοντύλι τοΰ 
Γυζη. Κ ι εχουμε τήν « Ιστορία» τήν «Αρμονία» τή** «Τέχνη», 
άλλες σέ σχέοια, άλλες τελειωμενες. II καλλιτεχνία  τής ά γ - ' 
γελ ίας που στά τελευταία χρόνια τέτοιο δρόμο ξεχωριστό π ή 
ρε στήν Τέχνη καί μιά μορφή της γίνηκε, καί δείχτηκαν, 
σ αύτή στή Γαλλία οί Στάίνλεν, οί Μυσά, οί Κρασσέ καί 
άλλοι, έχει τή δόξα της καί στό Γύζη. Οί μορφές πού λα 
βαίνουν τά δνόματα 'Αρμονία,. Τέχνη, 'Ιστορία, είναι βγαλμέ- 
νες άπό κοσμους έσωτερικούς καί μέ μάτια νοσταλγικά αυτές» 
δραματικά ή άλλες, ξυπνώντας καί γλαρίζον^ας άπ’τήν άσπρη 
γαλήνη τών δρθιων συντριμμάτων, διαλαλοΰν τή δύναμη τοΰ 
Καλοΰ τοΰ αιώνιου, πού σταλμένοι άγγέλοί του είναι.

Κι .έχουμε τό Γύζη προσιυπογράφο, μέ πορτραίτα τής κ. 
Γύζη, των κοοιτσιών του, μέ τό θαυμάσιο έκεΕνο πορτραίτο 
ενός γέρου, πού δείχνει πώς δν ήθελε δ καλλιτέχνης νά πάρη 
τό δρόμο τοΰ πορτραίτου μεγάλος κ ι’ ισοδύναμος, ϊσως καί με- 
γαλείτερος τοΰ Λένμπαχ θά γινότανε. Σ’ ένα άπ’ αύτά, στό 
πορτραίτο τής Πηνελόπης, δ Γύζης φαίνεται πώς γνωρίζει 
πολύ καλά τήν 'τέχνη τοΰ Ιγγλέζου  προραφαελίτου τοΰ σέρ
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Έ ντουαρτ Μπέρν-Τζώνς. Τό έργο αύτό μοιάζει τόσο πολύ μέ 
τή σπουδή τοΰ «άγγέλου τοδ εΰαγελισμοΰ» τοΰ μεγάλου δα
σκάλου τόσο ή τεχνική του είναι Ιδια, που λαμοάνοντας κ 
ύπ’ δψη τή βαθύτερη σκέση των ιδανικών των καί τοΰ ση
μείου τής δρμησής τους, (ό Μπέρν-Τζώνς τραβιέται τόσο άπ 
τό Μποτιτσέλλι κ ι' άπ’ το Μαντένια, δσο κι απ τά μάρμαρα 
τοΰ ’Έ λγιν , πού καλά εχει σπουδάσει, δίχω ς έννοείται νά 
φτάση στήν τελειότητα τής άρχαίας γραμμής καί τοΰ σκε- 
δίου), πιστεύω πώς ό έλληνας γνώριζε καλά τόν εγ- 
γλέζο. Κ ι’ ό ενας προσπαθεί νά ζωντανέψω τ ις  παραδόσεις 
τής πατρίδας του, πού κουρασμένες π ιά  καί ξετοπισμένες 
μέ μιά μοναδικιά άβρότη τις φέρνει ξανά, ό άλλος, δ δικός 
μας, άδερφώνει τούς γ ίγαντας τής ά ρ /α ία ς ομορφιάς μέ τά 
κάποια σιμώτερα πρός τήν έποχή μας άντρειωμένα ιδανικά. 
Ό  Μπέρν-Τζώνς δίνει ζωή στά πλάσματα πού μαραίνονται 
παράκαιρα γ ια τ ί άντίκρυσαν μονάχα τήν άσκημιά στήν πραγ- 
ματικότη. στά πλάσματα τών θρύλλων που έμορφοποίησαν 
οί Λακίστ, δ Τέννυσον, ό Σουϊνμπόρν, ό Κήτς. Ο I ύζης δίνει 
ζο)ή στους άπόκοσμους ήσκιους πού περνούν, σκεφτικοί κ ι ό- 
νειροπλανεμένοι, άπάνω άπ τά αίματοβαμένα χώματα, άπ 
τις ρημασμένες κορφούλες. που πριν άνθιζαν τ αγριολού
λουδα, καί πού υμνολογεί δ Σολωμός, μαζύ όμως τοΰ 
ξανοίγουνται οί έλπίδες νέίον. ανατολών, πανηγυρικών 
δρθρων μέ κάλλη άλάλητα, καί κλα ίει θρηνώντας, ένω 
μαζύ άναγαλλιάζει άπαντέχοντας. Κ οί δύο τους, δίνουν 
στήν κοσμοπολίτικη άδερφοσύνη των συγγενών ψυχών τά χ έ 
ρια τους, στόν άπειρόκαλλο τοιχογράφο τού «. Αλσους πού συ
χνάζουν οί Μούσες» καί τής «Ζωής τής Α γίας Γενεβιέβης» στον 
Πουβίς ντέ Σαβάν.

Ό  Γύζης τής «’Ανοιξιάτικης συμφωνίας» μοΰ θυμίζει τά 
Μπετχόβεν, μία αποκαλυπτική αύγή ό'που μύρια πνεύματα ύ- 
μνούν τήν δμορφιά τής Ζωής, τής «’Αποθέωσης τής Μπαβά- 
ριας« τής «Δόξας τών Ψαρρών» τοΰ «Πνεύματος πού θρηνεί», 
των «Πιστών» είναι ό έλλην ό έκλεχτός, πού έκτοπισθείς άπό 
τό έλεεινό περιβάλλον, τό γεμάτο άζωτο, εις τήν Γερμανία τών 
τελευταίων χρόνων, διείδε άπ ' έκεΐ τήν Ε λλη νική  ψυχή, τήν 
άνέδειξε, άναλοίωτη κι’ αιώνια, εις τά  μεγάλα, έννοείται 
πλάνα τής Τέχνης, άφοΰ δμως τόν Ιθρεψεν ή νεώτερη Γερ
μανία....

Π Α Λ Ι Α  Ζ Ο Τ Γ Ρ Α Φ Ι Α  Τ Π Ο
Κ Λ Η Μ Η  Π Ο Ρ Φ Υ Ρ Ο Γ Ε Ν Ν Η Τ Ο Υ

Τον περασμένο χειμώ να πού ήταν ακόμα στη ζω ή, 
θυμοΰμαι πού μέ φώναξε μιά μέρα στη γω νιά τοΰ σο
φά πού κεντούσε κάπιο άρρωστημένο κέντημα καί μέ 
είπε μέ μ.ιά φωνή τρεμουλιάρικη κοιτάζοντας ντρο
παλά  το εργόχειρό της.

—  Φ α ντά χτη κ α  πώ ς θά φύγω  άφίνοντας τή ^ωή 
μου στά μουσικά δαχτύλια  σου κ ι’ ήθελα ν’ άφήσω 
τήν τελευταία απορία τής ζω ής μου σέ κάπιο υφάδι 
παραπονιάρικο, πού θά κρεμάσεις σ’ α ύ τό τή  θύμησή 
μου. ’Έ λ α  δώσε μου κάπιο θέμα πού νά τό κεντήσω 
μέ τά  ξανθά μαλλιά μου, ήλιους πού τάλεγες καί π έ -  
σαν τόσο μέ τήν άρρώστεια.

Έ γ ώ  πού έχω  ξεχάσει τό παρόν στό παρελθόν καί 
τό παρελθόν στό παρόν θυμήθηκα μιά ζουγραφιά σκο
νισμένη πού ε ίχα  σκοπό νά τής χαρίσω μέ μιάν αι
σθηματικήν αφιέρωση κ ι’ άρχίνησ α-

—  Σ ’ ένα μέρος, πού δέ θυμούμαι πλέον ποΰ, έζη - 
σα μιά φορά κ ι’ έναν καιρό. Έ ν α  άρχίνισμα πράσι
νων συμφωνιών σέ διπλές κορφοσειρές στεφάνωνε τή 
γαλήνη  τοδ άνυπόπτε’φτου χωριοΰ μέ σμαραγδένιες 
κορώνες χιμαιρ ικώ ν ρηγάτω ν. Κ αί στά πόδια του ή 
θάλασσα ή πρω τείκή πού Ιπερνε άπό τό στένωμα, τό 
δρόμο ποτάμιου μέ τήν δψη πελώριου θαλάσσιου δρά
κοντας, πού στά δειλινά φάνταζε πώς φεύγει, ένω ά - 
στραφταν στή ρ ά χη  του τά πετράδινα λέπ ια , ά π ’ τή 
δύναμη τών θρύλων τοΰ τόπου έκείνου κ ι’ ά π ’ τήν 
σπαρταριστήν ομορφιά τή ς φύσεως — ένα λιμάνι τρ α -
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βιούνταν μέσα γιά  νά περιμαζέψει τδνειρό του, σάν 
κάτι ξεχασμένο άπό τόν άλλο κόσμο.

Ή τ α ν  καιρός πού ή δμορφιά του ήταν ζω ή. Μά 
τόρα πολλές μέρες «μνήσκει σκοτεινό καί θολό σά θλ ι- 
μένο, ά π ’ τους καπνούς των μεγάλων βαποριών πού 
περνούν, καί τίς μέρες πού δέ φυσάει ό αγέρας σ χη 
ματίζουν μιά βαριά καταχνιά . Τ ίς μέρες αυτές οί χ ω 
ριανοί, παλιοί θαλασινοί δλοι τους, κλεισμένοι στά σπί
τια τους τό ριχτούν στο πιοτό, γ ιά  νά ξεχάσουν τούς 
αγιάτρευτους καημούς τους. Κ ’ οί γυναίκες πάλι 
θυμούνται τά  θαλασσοπνιγμένα τους παιδιά  κα ί τούς 
άντρες καί κλαίνε.

Χτά ήσυχα  νερά τοΰ λιμανιού άραδιάζουνται τά κου
ρασμένα καράβια,· .τ’ άχρησίμευτα.

Γιά το χωριό αύτό πού έφυγαν ένας-έ’νας οί πλούσιοι 
κ ’ οι έμποροι είναι τό μόνο στολίδι του ό περασμένος 
αυτός κόσμος τών ταςιδιών, δταν υστέρα άπό τή 
βροχή, άπλώνουν τόν πόθο τοΰ ταξιδιού στά πανιά 
πού μπαλώ θηκαν αδιαφόρετα.

Τ ’ αντικρινά δάση πού άλλοτες ξάπλωναν τή συμ- 
φωνιακή πρασινάδα τους, καλέστρα τών αρχαίω ν Νυμ
φών, άραιωμένα τώρα φαίνονται σάν ένας χορός ξη
μερωμένων Νεράιδων πού κατεβαίνουν στό γυαλό καί 
γνέφουν τά κουρασμένα καράβια, νάρθουν νά τίς π ά 
ρουν μέ τά γλάρινα πανιά , ξεχασμένες στά ξεχασμέ
να, γ ιά  νά φύγουν άφίνοντας τή θλίψη τοΰ αγύριστου.

Μά εκείνα νωθρά, σ ιω πηλά, πού δνειρεύονται τά 
ήρω ϊκά ταξίδια μ ’ απλωμένα τά πανιά  γιά  νά στε
γνώσουν, λυώνουν κάτου ά π ’ έναν πελώριο κρίνινο θά
νατο.

Κ ι’ έρχονται οί άνοιξες, έρχονται οί ζέφυροι, άνυ- 
πόπτεφτα  μέ τό χορό τών ξανθών έρωτόπουλων καί 
τό χορό τών Ω ρώ ν μέ τά χρυσά κρόταλα καί πέρνουν
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τή νύχτα  τ£  όνειροδαρμένα όμοιώματά τους, γ ιά  νά 
ταξιδέψουν στις χώ ρες τών ονείρων τους.

Κ ι’ έρχονται οί μέρες τής βροχής, πότε βαριάς χω 
ρίς σημασία, 'πότε θλιβερής, σά νά ρυθμίζει το 
τών ονείρων πού βαρεθήκαμε π ιά , πότε φέρνοντας μιάν 
άφάνταστην άράχνινη λεπτότητα  ήχω ν , σά νά έπλεκε 
τή φευγαλέα ψ υχή τους, γ ιά  έναν άλλο κόσμο —  π α 

ραδεισιακή βροχή.
Κ ’ οί Νεράιδες πιστεύοντας στις παράδοσες των 

θαλασσινών αυτών άνθρώπων ήρθαν μιά νύχτα  να 
λύσουν τά  καράβια γ ιά  τά φεγγαρόλουστα^ταξίδια, μα 
τά  βρήκαν ακίνητα καί β α ρ ι ά  σ ά ν  καρφωμένα, κ ι’ όταν 
θέλησαν νά τά  σαλέψουν ξερχαβαλώθηκαν καί ξε
κλείδωσαν ά π ’ δλους τους άρμους.

Οί άνθρωποι έκείνου τοΰ χωρίου, δέ ξέρω σέ ποών 
καιρό καί ποΰ, υπακούοντας σέ μιάν εσωτερική πα - 
νάρχαιαν· άνάγκη  τής λατρείας τοΰ ώραιού, επερναν έ
να, ένα κάθε χρόνο τ ’ άλλοτινά καράβια καί τάκαιαν 
στις φωτιές τ’ άι Γιαννιοΰ.

Π Ρ Ο Σ Ε Υ Χ Η  Υ Π Ο  +  .■ .'·■■
Φ Ρ Α Ν Σ Ι Σ  ζ α μ

ΤΩ φύλακα άγγελέ μου έσύ, πού σέ είχα παρατήσει 
για τδμορφο λευκό κορμί σάν πεύκα πασχαλιών, 
είμαι μονάχος σήμερα, νά, σφίςε μου τό χέρι.

Ώ  φύλακα άγγελέ μου έσύ, πού σέ είχα παρατήσει 
δταν ξβσποϋσε ή ρώμη !ι° 1’ Ρτο 'βέρος της χαράς μου. 
είμαι Ολιμένος σήμερα, νά, σφίξε μου το χέρι.

’Ο φύλακα άγγελέ μου έσύ, πού σέ είχα παρατήσει, 
δταν πατούσα σπάταλα τοΰ δάσου τό χρυσάφι, 
σήμερα είμαι πάαπτωχος, νά, σφίγξε μου τό χέρι.

τΟ φύλακα άγγελέ μου έσύ, πού σέ είχα παρατήσει, 
δταν νειρεύουμουν μπροστά στό χιόνι των στεγών, 
δέν ξέρω πλέον νά νειρευτώ, νά, σφίξε μου το χερι.



Β Ε Ρ Α + Τ Π Ο  V I L L I E R S  
D E  L ’I S L E  A D A M  -f« +

To σχήμα τοΰ σώματος τοΰ 
είναι ο ΰ σ ι α στ ι κ ώ τ ε ρ ο ν  

άπό τήν υπόστασή του.
Ή  Ν έ α  Φ ι σ ι ο λ ο γ ί α .

Ή  ά γά πη  είναι ισχυρότερη άπό τό θάνατο, ειπεν δ 
Σολομών, ναί, ή μυστική δύναμη της είναι άπεριόρι- 
στη. Ή τ α ν  μιά βραδιά φθινοπωρινή, τών τελευταίων 
αυτών χρόνων, στό Παρίσι. ΙΙρός τήν σκοτεινήν συνοι
κίαν τοΰ 'Α γίου Γερμανού, τ ’ αμάξια πού άναψαν τά 
φώτα κυλούσαν βραδιασμένα, υστέρα ά π ’ τήν ώρα τοΰ 
Δάσους. Έ ν α  ά π ’ αυτά στάθηκε μπρός στόν πυλώνα 
ένος άπέραντου άρχοντικοΰ μεγάρου, τριγυρισμένου 
μέ κήπους παμπάλαιους· στήν αψίδα ήταν βαλμένος 
ό πέτρινος θυρεός, μέ τά  οικόσημα τής αρχα ίας οίκο- 
γενείας τών κόντηδων Ά θόλ , τά όποια ήταν άπό 
ουρανί μέ άστρο όλάργυρο καί τό έμβλημα « Ρ  a l 
i i  d ,ι V i c t r i x »  κάτω  ά π ’ τήν κορώνα άνασηκω - 
μένη μέ γούνα νυφίτσας κατά  τόν πρ ιγκη π ικό  σκοΰφο. 
Τ ά  βαριά θυρόφυλλα άνοιξαν. "Ενας άνθριοπος a f ti  τρ ι
άντα έως τριανταπέντε χρονώ, μέ πένθος, κα ι πρόσωπο 
θανατερά χλωμό κατέβηκε. Στό άνάβαθρο σιωπηλοί 
υπηρέτες σήκωναν λαμπάδες. Χ ωρίς νά τούς διεϊ ά -  
νέβηκε τά  .σκαλοπάτια καί μπήκε μέσα. Ή τα ν  ό κόν
της Ά θόλ . Κλονιζόμενος ανέβηκε τά λευκά σκα
λοπάτια  πού έφερναν στήν κάμαρα εκείνην δπου τό 
πρωί άκόμη είχε ξαπλώσει σένα βελούδινο φέρετρο 
κα ί σκεπάσει μέ μενεξέδες σέ κύματα μπατίστας, τήν 
κυρά τής ήδονής του, τή χλω μή  γυναικούλα του, τή 
Βέρα, τήν άπελπισ ιά  του.

22

Ί  η / ά  ή γλυκιά  θύρα στράφηκε άπάνω  στό χαλί· 
σήκωσε τό καταπέτασμα . "Ολα τά πράγμ ατα  ήταν 
στή θέση τους, δπως τά ειχε  άφήσει ή κοντέσα τήν 
παραμονή. Ό  θάνατος, ξαφνικός, ε ίχε  κατακεραυνώ σε
ι ήν τελευταία νύχτα  'ή  πολυαγαπημ ένη  του είχε λ ιγω 
θεί άπό χαρές τόσο βαθιές, ήταν χα μ ένη  σέ σφιξίματα 
τοσο πανέμορφα, πού ή καρδιά της κομματιασμένη άπό 
ήδονή λιγοθύμησε. Τά χείλη  της ξαφνικά μούσκε
ψαν άπό μιά θανάσιμη πορφύρα. Μόλις βρήκε τόν 
καιρό νά δώσει στόν άνδρα της ένα φιλί αποχα ιρέτι
σα00) χαμογελώ ντας, χω ρίς καμιά  λέξη. Έ π ε ιτ α  οί 
μακριές βλεφαρίδες· της, σάν πέπλα  θλίψης, χα μ ή λω 
σαν στήν ώραία νύχτα  τών ματιών της. Ή  δίχω ς δ- 
νομα μέρα περασε. Πρός το μεσημέρι ο κόντης Ά -  
θολ ύστερα άπ  τή  φρικώδη τελετή τής οικογενεια
κής κρύπτης, έξαπέστειλε στό κοιμητήριο τή μαύ
ρη συνοδεία. Κ ατόπι άφοΰ ξα,νασφαλήχθηκε μόνος μέ 
Γή_ σαί5ανωμένη μέσα στούς τέσσερεις μαρμάρινους 
τοίχους σφάληξε τή σιδηρένια πόρτα τοΰ μαυσωλείου. 
Α πάνω σένα τρίποδο έκαιε θυμίαμα, μπρός στό φέ

ρετρο, ένα φωτοστέφανο άπό τά κεριά στό προσκεφά- 
λι τής πεθαμένης τήν άχτίδ ιζε. Ε κ ε ίνο ς  βρθιος σκε
φτικός μέ μόνον τό αίσθημα ένός φίλτρου δίχω ς έλ π ί- 
πίδα έμεινε έκεΐ δλη τήν ήμέρα. Κ ατά τις έξη στό 
σούρουπο είχε βγει άπό τόν ιερό τόπο.'Σφαλνώ ντας τό 
μνήμα είχε πάρει άπό τήν κλειδαριά τό άσημένιο 
κλειδί, καί Ανεβαίνοντας το τελευταίο σκαλοπάτι' τοΰ 
κατωφλιού, τδριξε σιγά· μέσα στό μνήμα. Τό τίναξε 
στις μέσα πλάκες άπό τό τριφύλλι πού ήταν άπάνω  
απ  τή θύρα. Γ ιατί τά χα ; Χωρίς άλλο υστέρα άπό χ ά 
π ια  μυστηριώδη απόφαση, πού πήρε γιά  νά μή ξανάρ- 
θει. Κ α ί τώρα ξανάβλεπε τή χηρεμένη κάμαρα. Τό π α 
ράθυρο κάτου άπό τά πλούσια καταπετάσματα μόρι-



κου κασμιριού, κεντημένου μέ χρυσάφι, ήταν ανοιχτό" 
μ ιά  τελευταία  βραδινή αχτίνα  φώτιζε σένα πλαίσιο 
παλιοΰ ξύλου τό μεγάλο πορτραίτο τής άπεθαμένης. 
Ό  κόντης κύταξε, γύρω του, τή ν  έσθήτα ριχμένη 
άπό τήν παραμονή σέ μιά .πολυθρόνα- απάνω 
στήν εστία τά  διαμαντικά ή τρα χη λ ιά  τών μαρ- 
γαριταριών ή βαντάλια της μισοσφαλιγμένη, τά 
βαριά κανιά των μυρωδιών πού Α υ τή  δέν θ’ άνά- 
πνεε πιά . Στό έβένινο κρεββάτι μέ τις στρυφογυριστές 
κολώνες πού έμεινε χαλασμένο, κοντά στο προσκέφα
λο ό'που ή θέση τοΰ λατρεμένου κ α ί θεϊκού κεφαλιού 
ήταν φανερή ακόμα μές τίς ταντέλες, είδε, τό μα ντη - 
λάκι κοκκινισμένο μέ τίς σταγόνες τού αίματος, όπου 
ή ψυχούλα της χτύπησε τό φτερό μιά στιγμή . Τό 
πιάνο άνοιχτό σήκωνε μιά μελωδία ατελείωτη γιά  
πάντα. Τ ά  ινδικά, λουλούδια πού είχε δρέψει αυτή άπό 
τό θερμοκήπιο καί πού πέθαιναν μέσα σέ παλιές σα- 
ξωνικές άνθοδόχες, κα ί στά πόδια τού κρεβατιού α
πάνω  σέ μιά μαύρη γούνα, οί μικρές παντούφλες άπό 
ανατολίτικο βελούδο, απάνω  στις οποίες τ ό γελαστό 
έμβλημα της Βέρας άστραφτε κεντημένο μέ μαργα
ριτάρια: "Ο ποιος δ ιε ΐ τή Β έρ α  ϋ·ά τή ν α γα π ή σ ει.
Τ ά γυμνά πόδια τής π ολυα γά π ητη ς έπαιξαν έκεΐ έ- 
χτές τό πρωί φιλημένα σέ κάθε βήμα άπό το πούπου
λο τών κύκνων. Κ ι’ έκεΐ, έκεΐ στή σκιά, τό ρολόγι 
τοΰ 6ijoίου είχε  σπάσει τό μ η χά νη μ α  γιά  νά μή χτυ 
πήσει άλλες ώρες. Έ τ σ ι  είχε φύγει !... Π ο ΰ  λοιπόν!... 
Νά ζήσει κανείς τόρα ; γ ιά  νά κάμει τ ί ;... Ή τα ν  α
δύνατο, παράλογο. Κ αί ό κόντης βυθίζονταν σέ σκέ
ψεις άγνωστες. Σκέπτονταν όλη τήν περασμένη ζωή.

"Εξι μήνες είχαν  περάσει άπό το γάμο αύτό. Αέν 
ήτβίν στό· εξωτερικό στό χορό τή ς ’πρεσβείας, πού τήν 
είχε διεΐ γ ιά  πρώτη φορά ; Ναί αυτήν τήν στιγμήν
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τήν ξανάφερνε μπρός/στά μάτια  του πολλή ζω ηρή.Τοΰ 
έφαίνονταν ν’ άχτινοβολεΐ. ’Εκείνο τό βράδυ τά βλέμ
ματά τους απαντήθηκαν αναγνωρίσθηκαν κατάβαθα, 
τής ιδίας φύσεως καί μέλλοντας ν’άγαπηθοΰν γιά  πάντα.

Τ ’ ά πατηλά  λόγια , τά χαμόγελα* πού παρατηρούν, 
οί παρεισδύσεις, δλες οί δυσκολίες πού φέρνει ό κόσμος 
γιά  ν’ άργοπορήσει τήν άναπόφεκτη ευτυχία  εκεί
νων πού άνήκει δ ένας τοΰ άλλου, είχαν χα θεί μπρός 
στήν ήσυχη  βεβαιότητα πού έλαβαν τήν ίδια στιγμή 
6 ένας γ ιά  τον άλλο.

Ή  Βέρα κουρασμένη άπό τίς περιποιητικές άνοστιές 
τοΰ κύκλου της, ήλθε σ’ αυτόν άπό τήν πρώτην περ ί- 
στασιν αντιλογίας άπλοποιώντας έτσι μέ έναν τρόπο 
σεμνό τά κοινά διαβήματα δπου χά νετα ι ό πολύτιμος 
καιρός τής ζωής.

πόσο στά πρώτα λόγια οί μάταιες εκτίμησες τών 
αδιαφορών γ ι’ αύτούς τούς φάνηκαν σάν π έτα γμ α  νυ
χτοπουλιών πού γυρίζουν στή νύχτα .

Τ ί χαμόγελο άλλαξαν ! τί ανέκφραστο άγκάλιασ μα  ! 
Κ ι’ δμως οί φύσεις των ήταν άλήθεια, άπό τίς πλέον 
παράξενες! Ή τ α ν  δυό όντα προικισμένα μέ θαυμάσιες 
αίσθησες, μά αποκλειστικά γή ινες. Αί αισθήσεις πα ρ α - 
τείνονταν εντός των μέ μίαν έντασιν ανησυχητικήν. 
’Α πολησμονιούνταν σ’αύτές κ ’οι ίδιοι δοκιμάζοντάς τες. 
’Α πεναντίας μερικές ίδέες, ή ιδέα τής ψ υ χή ς π -χ . τοΰ 
άπειρου, κα ί τοΰ θεοΰ  τοΰ ίδιου ακόμα, ήταν σάν σκε
πασμένες στό νοΰ τους. Ή  πίστις μεγάλου αριθμού 
άνθρώπων γιά  τά  υπερφυσικά ήταν γ ι’ αύτούς ένα 
θέμα άορίστων εκπλήξεω ν, γράμμα  κλειστό γ ιά  τό 
όποιο δέν σκοτίζονταν μήν έχοντας τήν ίδιότητα 
νά καταδικάσουν ή νά δικαιώσουν. Έ τ σ ι  άνα - 
γνωρίζοντας δτι ό κόσμος τούς ήταν ξένος άπομο- 
νόθηκαν αμέσως υστέρα άπό τήν ένωσή τους, σ’ αύ-



τή  τήν παλιά  καί σκοτεινή κατοικία  δπου ή π υκ νά - 
δα τών κήπω ν εσβυνε το θόρυβο πού έρχονταν άπ 
έξω. Έ κ ε ΐ  οί έρασταί σκεπάσθηκαν στόν ωκεανό τών 
άποχαυνομένων καί διεφθαρμένων χαρώ ν, δπου τ ό . 
πνεΰμα ένώνεται μέ τήν μυστηριώδη σάρκα.

Ε ξά ντλ η σ α ν  τήν ορμήν τών πόθων των, τά  φρικ ι- 
άσματα καί τις σφοδρές τρυφερότητες. Κ ατηντησαν 
ό χτύπος τοΰ είναι τους, ό ένας τοΰ άλλου.. Σ αυτους 
τό πνεΰμα διαπερνοΰσε τόσον καλά  τό κορμί πού οι 
μορφές τους τούς έφαίνονταν πνευματικες, κ α ί τα 
φ ιλιά, φλογερές θελιές, τούς έδεναν σέ μίαν ιδανικήν 
χώνευσιν.Μ ακρά θάμβη! Ά ξ α φ ν α  ή γοητεία  χαλνούσε, 
τό τρομερό περιστατικό τούς χώ ριζε. Τ ά  χέρ ια  τους 
είχαν  ξεπλεχθεϊ,ποιά  σκιά τόν είχε  πάρει τήν α γ α π η 
τή πεθαμένη του ·,

Πεθαμένη ! όχι. Μ ήπως ή ψ υχή  τών βιολιντσελων 
φεύγει στήν κραυγήν μιας κόρδας πού σπάνει ; Οι 
ώρες περνούσαν. Έ β λ επ εν  άπό τό παράθυρο τήν νύ
χ τα  πού περπατούσε στον ουρανό κ ’ ή Ν ύχτα  τοΰ 
έφαίνονταν π ρ ο σ ω π ικ ή —  τοΰ έφαίνονταν, σά βασί
λισσα πού περπατοΰσε μελαγχολική  στήν εξορίαν καί 
ή  διαμαντένια πόρπη τής πένθιμης χλαμύδας της, ή 
Α φ ροδίτη , μονάχη άστραφτε άπάνω  ά π ’ τά δένδρα 
χαμένη  στό βάθος τοΰ γαλαζώ ματος. Ε ίνα ι ή Βερα, 
σκέφθηκε. Σ τ ’ δνομ’ αυτό πού έπρόφερε πολυ σιγά 
άνατινάχθηκε σάν άνθρωπος πού ξυπνά, ύστερα σ τη - 
λώνοντας τον έαυτό του κοίταξε γύρω του. Τ ά  πράματα 
στήν κάμαρα έφωτίζονταν τώρα άπ  ένα φώς ως ε
κείνη τήν <δρα άπροσδιόριστο, άπό τό φώς μιας καν
τήλας πού έγαλάζω νε τό σκότος καί πού ή νύχτα , πού 
είχε άναβεΐ στόν ουρανό έκαμε νά φαίνεται σάν ένα 
άλλο άστρο. Ή τ α ν  ή κανδήλα μέ μυρωδιά θυμιάματος 
τοΰ εικονοστασίου, λειψανοθήκη οίκογενεική τής Βέ

ρας. Τό τρ ίπτυχον ενός παλιοΰ πολύτιμου ξύλου ή 
ταν κρεμασμένο άπό το ρούσικο σπαρτόπλεγμά του, 
ανάμεσα στόν καθρέφτη καί τήν εικόνα. Μιά χρυσή 
άναλαμπή άπό μέσα έπεφτε τρέμοντας, στό περιδαίραιο 
άνάμεσα στά διαμαντικά τής έστίας/Γό φωτοστέφανοτής 
Π αναγίας,μέ ρούχα ούράνια έλαμπε ροδισμένο μέ τόν 
Βυζαντινό σταυρό τοΰ όποιου τά άπαλά  κα ί κόκκινα 
διαγράμματα  λυωμένα στις άναλαμπές ήσκαιναν μέ 
κ ά π ια  αίμάτινη βαφή τήν άνατολή, άναμμένην έτσι μέ 
μαργαριτάρια . Ά π ό  τά πα ιδ ιάτικα  χρόνια της ή Βέρα 
παραπονούνταν, γ ιά  τά μ εγά λα  της μάτια , τό μητρικό 
κα ί τόσο άγνό πρόσωπο τής κληρονομικής Π αναγιάς 
καί άπό ιδιοσυγκρασία μήν μπορώντας νά τήν αφιε
ρώσει παρά μίαν δεισιδαίμονα ά γά π η ν  τής τήν προ- 
σέφερε κάποτε αφελής, σκεφτικά, δταν περνούσε μπρός 
ά π ’ τήν καντήλα . Βλέποντας την ό κόντης, συγκινη- 
μένος άπό βλιβερές άνάμνηαες ίσια μέ τά πλέον άπό - 
κρυφα τής ψ υχής, στηλώθηκε φύ'σηξε τό ιερόν φώς 
καί πασπατεύοντας στό σκότος ξάπλωσε το . χέρ ι σ’ 
ένα κουμπί κ ι’ έχτύπησε. Έ ν α ς  υπηρέτης παρουσιά- 
σθη, ήταν ένας γέρος μαυροφορεμένος, κρατούσε μιά 
λάμ πα  τήν άφησε μπροστά στό πορτραίτο τής κοντέ- 
σας. "Οταν γύρισε μέ κάπιο ρίγος δεισιδαίμονος τρό
μου είδε τόν κύριό του δρθιον νά χα μ ογέλα  σάν νά 
μή είχε τίποτε συμβε'ΐ.—  Ραϊμόνδε, είπεν, ήσυχα  ό κόν
της, απόψε είμαστε κατακουρασμένοι ή κοντέσα καί 
έγώ  θά σερβίρεις τό δείπνο κατά  τίς δέκα. Α λ ή θ ε ια , 
άποφασίσαμε νά άπομονοθοΰμαι περισσότερο έδωπέρα 

άπό αύριο. Κ ανείς άπό τούς υπηρέτας εκτός άπό σέ 
δέν πρέπει νά μνήσκει, στό σπίτι, θά τούς δώσεις τρία 
χρονιάτικα  κ ι’ άς φύγουν. Κ ατόπι θά βάλλεις τήν 
άμπάρα στήν πόρτα, θ’ άνάψεις τίς λαμπάδες στήν



τραπεζαρία· θά μας είσαι αρκετός. Δέν θά δεχόμαστε 
κανένα εις τό μέλλον.

, °  ^ ος έτρεμε βλέποντας τον προσεκτικά. Ό  
ζ " ν ; Τ;'  ^ ναψε ενα τσιγάρο καί κατέβηκε στον κήπο. 
U υπηρέτης σκέφθηκε στήν αρχή  ότι ή βαριά θλίψη 

πο ,υ απελπιστική , είχε αποπλανήσει τό πνεύμα του 
κυρίου του. Τόν γνώριζε άπό τά πα ιδικά  του χρόνια- 
καταλαβε, άμέσως,ό'τι τό σκοντούφλημα ενός ξαφνικού 
ξυπνήματος μπορούσε νά ήτανε απαίσιο στόν υπνοβάτην 
αυτόν. Τό καθήκον του πρώ τα, πρώτα ήταν νά σε- 
ραστει ενα τέτιο μυστικό. Χ αμήλω σε τό κεφάλι, νά 
γενει άφοσιωμένος συνένοχος στό θρησκευτικό αύτό 
όνειρο ; Λά υπακούσει;:... Νά εξακολουθεί νά το ύ ς  
υπηρετεί χω ρίς νά λογαριάσει τό θά να το ;—  Τ ί π α -  
ραςενη^ ιδέα... θά βαστοΰσε μιά νύχτα;.... Αύριο 
αύριο, άλοίμονο ! Ά  πιός ήξεύρει; ίσως! ΙΙρόθεσις ιερή 
το κατω  κάτω . Μέ τί δικαίω μα, σκέπτονταν;.... Β γήκε 
απο την καμαρα, έκαμε τις δ ιαταγές κατά  γράμαα 
και την ίδια βραδιά ή ασυνήθιστη ύπαρξιξ άρχίνησε. 
υ  λογος ηταν νά δημιουργηθεϊ μία αλλόκοτη πλάνη.

«η ρτεν°χώ ρΐα  τών π Ρωτων μερών πέρασε εύκολα.
U αιμονοος στήν αρχή  μ ’ έκπληξη  κατόπι μ ’ ενα 

ειοος υποχωρήσεως καί στοργής ε ίχε  κατορθώσει νά 
φα./=.τα^ τόσο φυσικός, πού πριν περάσουν ακόμη 
τρ=..Γ οβοομάδες αισθάνονταν κάποτε τόν εαυτόν του 

υμα τής καλής του θελήσεως. Ή  όπισθοβουλία έ -  
αδυνε. Κ άποτε αισθανόμενος ενα είδος σκοτοδίνης 
είχε την ανάγκη  νά πει δτι ή κοντέσα θετικά ήταν 
πεθαμενη. Αφινε τόν εαυτό του σ’ αύτό τό πένθιμο 
πα ιχνίδ ι, και ςεχνοΰσε κάθε στιγμή τήν πρα γμ α τικό - 
τη ια. _,έ λίγο τοΰ έχρειάζονταν πολλή σκέψη γιά  
ν* πεισθεΐ κα ί νά πάρει- άπάνω  του. Κ ατάλαβε δτι 
στο τέλος θ’ άφ;νε τόν έαυτό τ&υ ολόκληρο στό φο
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βερό μ α ^ η τ ισ μ ό  μέ τόν όποιον δ κόντης διαπερνούσε 
άγάλ ια  άγάλ ια  δλη τή γύρα τους ατμόσφαιρα. ,Έ φ ο -  
βούνταν, έ'νας φόβος απροσδιόριστος, γλυκός. Ό  Λ - 
θόλ τψ δντι ζοΰσε μή έχοντας, βλους διόλου, συνείδηση 
τοΰ θανάτου τής πολυαγαπημ ένης του.

Τ ήν εύρισκε πάντα  μπροστά του- τόσον ή μορφή τής 
νέας ήταν ενωμένη μέ τή  δική του. Πότε σέ κάπιο 
πά γκο  τοΰ κήπου , στις μέρες τοΰ ήλιου, διάβαζε μεγα
λόφωνα τά ποιήματα  πού άγαποΰσε, πότε τό βράδυ κον
τά στή φωτιά, τά δύο φλιτζάνια , τοΰ τσαγιοΰ άπάνω  
στό τραπεζάκι,μ ιλούσε μέ τήν π λ ά ν η  του, πού χα μ ο γε
λούσε, καθήμενη , στά μάτια  του,στήν άλλη πολυθρόνα. 
Οί μέρες, οί νύχτες, οι έβδομάδες διάβαιναν.Ούτ’ ό ένας 
ούτ’ ό άλλος ήξευρε τί έξεπλήρωνε. Κ αί παράξενα φαι
νόμενα συνέβαιναν τώρα δπου ήταν δύσκολο νά ξεχω ρί
σουν τό μέρος δπου τό φαντασιώδες καί το πραγματικόν 
ήταν δμοια. Κ ά π ια  παρουσία έκυμάτιζε στόν άέρα. Μία 
μορφή προσπαθούσε νά διαφανεΐ,νά υφανθεΐ στοδιάστη- 
μα τό όποιον είχε γίνει άπροσδίοριστον.Ό  Ά θ ό λ  ζοΰσε 
διπλά σά φωτισμένος. "Ενα πρόσωπο γλυκό καί χλω μό 
μισοειδομένο σάν αστραπή έν ριπή δφθαλμοΰ, εν’ α
δύνατο κρούσιμο πιάνου ξαφνικό, ένα φιλί πού τόν 
σφαλνοΰσε κάποτε τό στόμα τήν ώρα πού ήθελε νά 
μιλήσει, ή συγγένεια τών γυ ν α ικ ε ίω ν  σκέψεων πού 
ξυπνούσαν έντός του,ώ ς άπάντηση σ’ έκεΐνα πού έλεγε, 
Ινα  ξεδίπλωμα τοΰ έαυτοί? του, τέτιου είδους πού αι
σθάνονταν σάν μιά π ά χνη  ρευστή, τό πλανερά γλυκό 
μύρο τής αγα πη μ ένη ς του σιμά του, κα ί τήν νύχτα 
μεταξύ άγρυπνίας καί ύπνου λόγια άκουσμένα σ ιγά  
σιγά, ό'λα τόν προμηνούσαν. Ή τ α ν  μιά άρνηση τοΰ 
θανάτου άνεβασμένη τέλος σέ μιά άγνώριστη δύναμη! 
Μιά φορά ό Ά θ ό λ  τήν αίσθάνθηκε κα ί τήν είδε τόσο
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πολύ κοντά του, πού τήν πήρε στήν ά γγα λ ιά  του, άλ
λά  τό κ ίνημα αύτό τήν εξαφάνισε.

— Π αιδί, Ιψυθύρισε χαμογελώ ντας. Ξανακοιμήθη κε 
σάν έ'νας έραστής κακιωμένος μέ τή  γελαστή  και 
νυσταγμένη ερωμένη του. Τ ήν ήμέρα τής γιορτής 
της, έβαλλε άπό αστειότητα έν’ άμάραντο στήν ανθο
δέσμη που έρριξε στό προσκέφαλο τής Βέρας. —  Ά -  
φοδ φαντάζετα ι πού είναι πεθαμένη, είπε. Χ άρις 
στήν βαθιά καί δυνατή θέληση τοΰ Ά θ ό λ  & οποίος 
μέ τήν άγάπη  έπλαττε τήν ζωήν καί τήν π α 
ρουσία τής γυναικός του στό ερημικό σπίτι, ή ύ
παρξη αυτή κατήντησε μιά γοητεία  πειστική καί σκυ- 
θρο)πή.—  Κ ι’ 6 Ραϊμόνδος ό ίδιος δέν αισθάνονταν 
κανένα τρόμο, γ ια τί είχε' συνηθίσει βαθμηδόν στις 
εντυπώσεις του. Μ ιά έσθήτα άπό μαΰρο βελοΰδο πού 
έβλεπε στό στρίψιμο κάπιου δρόμου, μιά φωνή γελα
στή πού τόν φώναζε στό σαλόνι, ενα χτύ π η μ α  κου- 
δουνιοΰ τό πρω ί στο ξύπνο του δπως άλλοτες, δλ’ αυτά 
τά είχε  συνηθίσει- θάλεγε κανείς δτι ή νεκρή έπ α ιζε - 
τό αόρατο σάν ένα παιδί. Αισθάνονταν δτι άγαπ ιούν- 
τανε τόσο. "Ηταν πολύ φυσικό.

Έ ν α ς  χρόνος πέρασε.
Τό βράδι στήν επέτειο, ό κόντης καθήμενος κοντά 

στή φωτιά στήν κάμαρα τής Β έρας,τής είχε τελειώσει 
τό διάβασμα ενός φλωρεντινού μύθου... ό Κ α λ λίμ α χο ς . 
Σφάληξε τό βιβλίο κατόπι βάζοντας τό τσάϊ.— Γλυκιά 
μου, είπε, θυμάσαι τήν κοιλάδα τών ρόδων, τ ’ άκρογιά - 
λια τοΰ Αάν καί τό παλάτι τών τεσσάρων πύργω ν ; 
αύτή ή ίστορία θά στά ξανάφερε στό νοΰ. Δέν είναι 
έτσι; Σηκώ θηκε καί στό γαλαζω πό καθρέφτη είδε πώς 
ήταν χλωμότερος ά π ’ άλλοτε.Π ήρε ένα βραχιόλι μ α ρ γα - 
ριταριών 'α π ’ ένα ποτήρι καί κύτταξε τά μαργαριτάρια 
προσεκτικά. Ή  Βέρα δέν τά  έβγαλε άπό τό χέρι της
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έδώ καί λ ίγη  ώρα, πριν νά ξεντυθεΐ; Τ ά  μαργαριτάρια 
ήταν  ακόμη χλ ιαρά  κ ’ ή λάμψη τους μετριασμένη σάν 
άπό θέρμη σαρκός. Κ αί τό δπάλλι τοΰ σιβηρικοΰ π ε -  
ριδεραίου πού άγαποΰσε κ ι’ εκείνο τδμορφο στήθος 
τής Βέρας μέχρι χλω μάδας, άρωστιάρικα, στο χρυσό 
δικτυωτό του, όταν ή κοπελλιά  το ξεχνοΰσε κάμποσον 
καιρό ! Ά λ λ ο τες  ή κοντέσσα άγαποΰσε γ ι’ αυτήν τήν 
αιτία τό πιστό αυτό διαμαντικό !... Α π ό ψ ε τό δπάλλι 
άστραφτε σάνά τό είχε  παρατήσει κα ί σάνά τό περ
νούσε άκόμη ό έξοχος μαγνητισμός τή ςώ ρα ία ς νεκρής. 
Ά φ ίνοντας χά μ ω  τό περιδέραιο καί τό ακριβό πετράδι 
δ κόντης άκούμβησε κατά  τύ χη  τό μπατιστένιο μαν
τήλ ι τοΰ όποιου οί αίμάτινες σταλαγματιές ήταν υ 
γρές καί κόκκινες σάν γαρύφαλα έπάνω στό χιόνι !... 
Έ κ ε ΐ  έπάνω στό πιάνο πιός λοιπόν είχε γυρίσει τήν 
ύστερη σελίδα τής άλλοτινής μελωδίας; Πώς! Ή  ιερή 
καντήλα  είχε ξανανάψει στή λειψανοθήκη! Ναί, ή 
χρυσή φλόγα της φώτιζε μυστηριακά τό πρόσωπο 
τής Π αναγίας μέ τά  σφ αληχτά  μάτια. Κ αί τά λου
λούδια αυτά τά  ανατολίτικα πού τά είχαν νωπά μ α - 
ζωμένα κ ι’ άνοιγαν έκεΐ στις παλιές Σαξωνικές άνθο- 
δόχες, πιο χέρι τά είχε βάλλει έ κ ε ΐ ; Ή  κάμαρα έφαί
νονταν χαρούμενη καί προικισμένη μέ ζωή μ’ έ'ναν 
τρόπο σημαντικώτερο καί δυνατότερο άπό τά συνειθι- 
σμένα. Ά λ λ ά  τίποτε δέν μπορούσε νά έκπλήξει τόν 
κόντη. Αύτό τοδ έφαίνοντα^ν τόσο φυσικό πού δέν πρό
σεξε άκόμη δτι ή ώρα χτυποΰσε στό ρολόγι αύτό πούχε 
σταθεί έδώ κ ι’ ενα χρόνο. Ώ ς  τόσο άπόψε θάλεγες δτι 
ά π ’ τό βάθος τοΰ σκότους, ή Βέρα προσπαθούσε λα 
τρευτά νά ξαναγυρίσει στήν κάμαρα έκ είνη ,πού  ήταν 
μυρωμένη άπό αυτήν: Ε ίχε  άφήσει σ’ αύτήν τό
σο άπό τό είναι της. "Οτι ε ίχε σχηματίσει τήν ύπαρξή 
της τήν τραβούσε έκεΐ.
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Ή  γοητεία  της κυμάτιζε αύτοΰ, οί μακριές όρμές 
πού έκανε ή έρωτόπαθη επιθυμία τοΰ άνδρός της, έ
πρεπε νά είχαν  λύσει τά  αόριστα δεσμά τοΰ ’Αόρατου 
γύρω της. Ή τ α ν  χρειαζούμενη έκεΐ. "Ο,τι άγαποΰσε 
έκεΐ εύρίσκονταν. θ ά  έπιθυμοΰσε νά έρθει νά χα μ ογε
λάσει άκόμη σ’ αύτό τ'ο μυστηριώδικο καθρέφτη δπου 
τόσες φορές είχε θαυμάσει τό κρίνινο πρόσωπό της. 
Ή  ήμερη αποθαμένη, έκεΐ κάτου, είχε  σκιρτήσει, 
βέβαια, μές τίς μενεξέδες της κατω ά π ’ τίς σβυσμένες 
λάμπες, ή θεϊκιά νεκρή είχε ριγήσει μέσα στήν 
κρύπτη δλομόναχη βλέποντας τδ ασημένιο κλειδί ρ ιχ -  
μένο άπάνω  στίς πλάκες. Κ αί κείνη ήθελε νάρθει 
σ’ αυτόν. Κ ι’ ή θέλησή της χάνονταν στήν ιδέα τοΰ θυ
μιάματος καί τής μοναξιάς. Ό  θάνατος είναι μιά πε
ρίπτωση τελειωτική γ ιά  κείνους πού ελπίζουν τδν άλ
λο κόσμο- άλλά δ θάνατος κ ι’ δ άλλος κόσμος κ ή 
ζωή γ ι’ αυτήν δέν ήταν τδ αγκάλιασμά τους ; Κ αί τ'ο 
έρημικδ φ ίλημα τοΰ άνδρός της τραβούσε τά χείλη  
της στή σκιά. Κ ι’ δ περασμένος ήχος τών μελωδιών, 
τά  μεθυσμένα άλλοτινά λόγια , τά υφάσματα που σκέ
παζαν τδ κορμί της κα ί τοΰ έπερναν τή  μυρωδιά, 
τά  μαγικά  αυτά πετράδια πού τήν ηϋ ·ελαν  στή θαμ
πή  συμπάθεια τόυς —  καί πρδ πάντω ν ή άπειρη καί 
απόλυτη έντύπωση της παρουσίας της, · γνώ μη πού 
τήν συμμερίζονταν κ ι’ αυτά τά πρά γμ α τα , δλα τήν 

■'καλούσαν έκεΐ, τήν τραβούσαν έκεΐ άπδ τόσον καιρό, 
τόσο ακατανόητα , πού γιατρεμένη τέλος άπδ τδν κοι- 
μώμενο θάνατο, α υ τ ί)  μ ό νη  έλειπε!

Ώ ,  οί ίδέες είναι ζω ντανά δ ν τα ! Ό  κόντης 
είχε σκάψει στδν αγέρα τή  μορφή τής α γά π η ς του 
καί έπρεπε νά# γεμίσει μέ τό μόνο δν πού τού ήταν 
δμογενές, άλλιώς δ κόσμος έπρεπε νά κρεμίσει. Ή  
έντύπωση πέρασε σ’ αύτήν τή στιγμή τελειωτική α

π λ ή , απόλυτη , δτι αύτή επ ρ επ ε  νά  ε ίν α ι έκεΐ, στην  
κ ά μ α ρ α . Ή τ α ν  γ ι’ αύτό τόσο ήρεμα βέβαιος δσο καί γ ιά  
τήν ίδια ύπαρξή του, κ ι’ δλα τά  π ρά γμ α τα  γύρω του’ 
ήταν γεμ άτα  άπδ αύτήν τήν πεποίθηση. Τδ έβλεπε 
κανείς καλά. Κ α ί κα& ώς μ ο νά χ α  ή Β έρ α  ελε ιπ ε , ή 
ίδ ια  χεροπιαστή , έξωτερική επ ρ επ ε  νά  βρ εύ 'ε ϊ έκ ε ΐ  
κα ί τδ μεγάλο Ό νειρ ο  τής Ζωής καί τοΰ θανάτου , νά 
μισανοίξει μιά στιγμή  τίς απέραντες πόρτες του. Ό  
δρόμος τής ανάστασης είχε  σταλεί ά π ’ τήν πίστη 
ίσια μ ’ αύτήν ! "Ενα δροσερό ξέσπασμα μουσικού γέ
λιου φώτισε μέ τή χα ρά  του τδ νυφικό κρεβάτι, δ 
κόντης γύρισε. Κ αί κ ε ΐ μπρός τά μάτια  του, καμω μέ
νη άπό θέληση καί ενθύμηση, άκουμπισμένη ρευστή 
στό μαξηλάρι τών ταντελών, μέ τδ χέρ ι της υποβα
στάζοντας τά  βαριά μαύρα μαλλιά  της, τδ στόμα της 
ήδονικά μισόσχιστο σ’ ενα χαμόγελο παραδεισιαμένο 
άπδ ήδονές, ώραία πού σέ πεθαίνει τέλος πάντω ν, ή 
κοντέσα Βέρα λίγο άποκοιμισμένη άκόμη. — Ρ ογήρε, 
είπε, μέ μιά φωνήν άλαργινή . Ή ρθε σιμά της τά χε ί
λη τους ενώθηκαν σέ μιά χα ρά  θεϊκή, άπολησμονιά- 
ραν, απέθαντη! Κ αί κατάλαβαν τότες πρα γμ α τικά  πού 
ήταν ένα  μ ο νά χ α  δν. Οί ώρες μόλις ά γγιξαν μ ’ ενα 
ξένο πέταμα  τήν ύπαρξη αύτή δπου ένώνονταν γ ιά  
πρώτη φορά ή γή  μέ τόν ούρανό. Ά ξ α φ ν α  δ κόντης 
Ά θ ό λ  άνατινάχθηκε, σά νά τού ήλθε μία . ανάμνη
ση όλέθρια. —  Ά ! τώρα θυμούμαι, είπε. Τ ι έχω  λοι
πόν —  άλλά έσύ είσαι πεθαμένη. Τ ήν ίδια στιγμή σ’ 
αυτόν τδ λόγο, ή μυστική καντήλα  τοΰ εικονοστα- 

■ σίου έσβυσε. Τδ χλω μό λίγο φώς τής αύγής, —  μιας 
αύγής, κοινής, σ ταχτιάς καί βροχερής —  διαπέρασε 
στήν κάμαρα ανάμεσα ά π ’ τδ άνοιγμα τών μπερτέ- 
δων. Τ ά κεριά χλώ μαιναν κ ι’ έσβυσαν άφίνοντας νά 
καπνίζουν δριμέως τά κόκκινα φυτίλια τους, ή φωτιά
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χά θη κ ε κάτω  ά π ’ ένα στρώμα ζέστης στάχτης· τά 
λουλούδια μαράθηκαν κα ί ξεράθηκαν σέ λίγες στιγ
μές, τό έκκρεμές τοΰ ρολογιού ξαναπηρε βαθμηδόν τήν 
άκινησία του,

Ή  β έβ α ιό  της  δλων τών πραγμάτω ν χά θη κ ε έξαφνα. 
Τό όπάλλι πεθαμένο δέν έλαμπε π ιά , οί αίμάτινες 
σταλαγματιές είχαν  μισοσβεστεΐ άπάνω  στή μπατίστα 
κοντά της, κα ί σβΰνονται μέσα στ’ άπελπισμένα 
χέρ ια  του, πού ήθελαν μάταια  νά τή σφίξουν άκόμα, 
ή  ζω ηρή καί λευκή όπτασία γύρισε στόν άέρα κ ι’ έ -  
χά θηκ ε. Έ ν α ς  άδύνατος στεναγμός άποχαιρετισμοΰ 
ευκρινής κα ί μακρινός έφθασε ως τήν ψ υχή τοΰ 
Ρογήρου. Ό  κόντης άναστηλώ θηκε- ε ίχε  καταλάβει 
δτι ήταν μονάχός. Τόνειρό του διαλύθηκε μονομιάς· 
ε ίχε  σπάσει τή μαγνητική  κλωστή τοΰ άχτιδωτοΰ νή
ματος, μέ μιά μόνη λέξη.

Ή  ατμόσφαιρα τώρα ήτανε τών πεθαμένων ά τμ ο- 
σφαίρα. "Οπως τά γ ιάλ ινα  αύτά δάκρυα ένωμένα π α 
ράλογα καί δμως τόσο στερεά πού μιά κοπανιά  στο 
πυχτό  μέρος τους δέν θά τά τσάκιζε, άλλα τά όποια 
πέφτουν σέ μιά ξαφνική καί ά νέγκ ιχτη  σκόνη έάν 
σπάσουν τήν άκρ ια ,'λεπτότερη  ά π ’ τή μύτη βελονιοΰ, 
δλα είχαν χα θεί.— *Ω ψιθύρισε, τελείωσε λοιπόν, χ α 
μένη ! ολομόναχη ! Ποιος εΐν’ ό δρόμος τώρα πού θά 
μέ φέρει ίσια μέ σέ ; δείξε με το δρόμο πού μπορεί 
νά μέ φέρει σέ σέ ! Ά ξ α φ ν α , σά μιά απάντησ η , ένα 
πράμα στραφτερό έπεσε ά π ’ τή  νυφική κλίνη μ’ ένα 
μεταλλικό ή χο , μιά άχτίνα  τοΰ φρικτοΰ γήινου φωτός 
τό έφώτισε!... Ό  παρατημένος έσκυψε, τόπιασε κ ι’ένα 
χαμόγελο υπέροχο έφώτισε τό πρόσωπό του αναγνω 
ρίζοντας τό πράμα αύτό’ ήταν τό κλειδί τοΰ τάφου.
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Ή τ α ν  έκεΐ μτϊροστά μου ο θεόρατος πλάτανος μέ 
τή βρυσούλα άπό κάτω , πώ χυνε άφθονο κ ι άδιάκοπο 
τό νερό της καί κελαρίζοντας πότιζε τήν προκατα
κλυσμιαία του ρίζα, τή  γόνιμη ρίζα, πώτρεφε πελώ 
ριο, τόν άτελείωτο γέρικο κορμό μέ τάμέτρητά  του 
κλαδιά  κα ί τό πυκνό του φύλλωμα, πού έδινε άσυλο 
σέ χιλ ιάδες πουλιών καί σκέπαζε τίς φωλλιές τών 
πελεκάνων.

Ή τ α ν  έκεΐ μπροστά μου, άπάνω  σέ μιά διασταύ
ρωση κλαδιών δπου είχε χτισμένη τή φωληά του, κι 
ό σκεπτικός, ό ρεμβαστής πελεκάνος, μέ τό μάτι 
του καρφωμένο άπάνο) στό ταίρι του, πού ^,εσταινε τά 
τρία τους τ’ αύγά , άκίνητος στηλωμένος άπάνω  στά 
μακρυά του ποδάρια μέ τή μύτη μισοκρυμένη μέσα 
στό φταίρωμα τοΰ λαιμοΰ του, μελαγχολικός μέχρι 
θανάτου, σάν νάχε πάρει απόφαση π ιά  τήν π ίκρα τοΰ 
τρομεροΰ έκείνου τρίτου του αύγοΰ.

' Ή τ α ν  έκεΐ μπροστά μου καί τό χά νι μέ τή γόνιμη 
του τή βρώμα καί τήν ατέλειωτη του, πού ξεπερνοΰσε 
τή  στέγη τό κτήριο δυσανάλογα καί σ χημάτιζε σκε
πασμένη στοά. Κ αί τό απαραίτητο πεταλαδικο πλάι 
καί ο εύρύχωρος καφενές παρέκει, μέ τούς φαρδυούς 
σοβάδες κα ί λίγο? λοξά τό μπακάλικο καί τό μαγεριό 
καί γύρω -γύρω  τό χωριό μέ τά  ταπεινά  του σ πη τά - 
κια , κάπου καμ ιά  τριανταριά, καί στό πλά ι ό ποτα
μός κα ί στό βάθος ή λίμνη καί πιό έκει ή απέραντη 
θάλασσα κ ι’ άπό πάνω  ή νυστάλα τοΰ μονότονα κ α 
θαρού καί ήλιοπλημυρισμένου ούρανού καί τής ατέ
λειωτης πολυλογίας τών πουλιών.
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"Ήταν εκεί μπροστά μου, σαύτόν τόν τόπο πού 
βρέθηκα άξαφνα πλανεμένος χω ρίς νά ξέρω τονομα 
του, γ ιά  πρώτη φορά υστέρα άπό εικοσιπέντε χρόνια 
ποδμαι στήν Πόλη', δλα αυτά τά άψ υχα  και τά  ζων
τανά πράμματα  κ.’ ενα σωρό άλλα αόρατα κ ι αόρι
στα πού πλημμυροΰσαν τό νοΰ και τή φαντασία μου 
κα'ι ξυπνούσαν λίγο λίγο τό μνημονικό μου τό κου
ρασμένο και μέ φαίνονταν πώς ό'λα αύτά, μά πρό 
πάντων τόν πλάτανο καί τόν πελεκάνο, πω ς τόν είΟα 
κ ι’ άλλοτε όλοζώντανο μά τό σαστισμένο μου άπ 
αύτή τή συνάντηση μνημονικό δέν μπορούσε να πή  
τό πού καί τό πότε.

Κ άθησα στόν καφενέ, κατάντυκρα στό γεροπλά
τανο καί ρώτησα’ τού παιδιού πούλθε νά μέ χα ιρετηση 
τό καλώς ώρησα, τονομα τοΰ χωριού....

Ε ίδα έκεΐ μπροστά μου σφαλνώντας τά  μάτια  μιά 
μπρίσκα, στρωμένη μέ κρεβατοστρώματα π α χυ ά  καί 
μέ προσκέφαλα. Στό βάθος τή  μάννα μου, νέα ακόμα, 
μέ θολωμένα άπ’ τά δάκρυα μάτια κα ί στήν αγκα λ ιά  
τή μικρότερή μας αδελφή, πολύ άρρωστη, τόσο άρ
ρωστη πού δέν τής έδιναν π ιά  γιατρ ικά , κ ι’ δλοι εί
χα ν  χαμένη  τήν έλπίδα. Έ γ ώ  κ ι’ ή  άλλη μου ή α
δελφή, μικρά παιδιά  αμέριμνα κ ι’ άξερα άπο λύπη 
διασκεδάζαμε βλέποντας τόν θεόρατο πλάτανο τήν 
άφθονη βρύση καί τά παράξενα εκείνα πουλιά μέ τά 
μακρυά τά πουδάρια κα ί τή μακρυά τή  μύτη.

Τ ί αλλόκοτα πού κύτταζαν τά πουλιά εκείνα ! . . .
Ό  άμαξας πότισε τάλογά του, μά δέν ξεκινούσαμε. 

Π εριμέναμε, κάτι πού δέν ήταν ώς φαίνεται πολύ 
μακρυά. Κρότος άκούονταν μεταλλικός, βαρύς άπο 
λίγη  ώρα. Ή τ α ν  τό πυροβολικό πού πλησ ίαζε.

Ξάφνου άπάνω  άπό ενα πελώριο κόκκινο άλογο έ
σκυψε μέσ’ στο αμάξι μας ένας νεος άξιωματικος,
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λαμτϊρός μέσα στήν κατασκονισμένη στολή κ ι’ ώραϊος 
άν καί πολύ ήλιοκαμένος.

Ή τ α ν  δ πατέρας.
Μ α ς’χα ΐδεψ ε δλους μέ τό λυπημένο καί αγαθό του 

βλέμμα καί μέ τή  φωνή του, πού δέν έτρεμε μά πού 
είχε κάτι νότες πού ξέσχιζαν τήν καρδιά , ρώτησε τής 
μητέρας.

—  Ζή άκόμα ;
—  Ό  Θεός είναι μεγάλος ιατρέ μου . . .
Ά π ά ντη σ εν  έκείνη.
’Ά νο ιξα  τά μάτια κ ’ είδα αντίκρυ μου άπάνω  ά π ’ 

τή φωληά του, τον πελεκάνο, τόν μελαγχολικό, τόν 
σκεπτικό, τόν ρεμβαστή πελεκάνο, μέ τό μάτι σ τη - 
λωμένο έπάνω στό ταίρι του πού ζέσταινε ταύγά  τους 
τά  τρία τους τα ύγά , κ ι’ έλεγες πώ ς τδχε πάρει π ιά  
δλως διόλου άπόφαση, κ ’ ήταν έτοιμος νά ξεσκίση 
τά  σπλάχνα  του καί νά γκρεμίση έξω ά π ’ τή φωλιά 
τό περιττό προϊόν τοΰ τρομερού τού τρίτου εκείνου 
αύγοΰ !

Μ Α Σ  Χ Ω Ρ Ι Ζ Ο Υ Ν  +  Υ Π Ο  
Α Χ Ι Λ Α Ε Α  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Α Δ Η

—- Μιά βορεινή πνοή έρχετα ι κι ανατρ ιχιάζω  σύσ
σωμος. Λ ύπη νοιώθω τριγύρο μου καί θάνατο.

—  Ε ίν ’ τού χυνόπωρου το .χαιρέτισμα ή βορεινή 
πνοή κ ’ ή  λύπη πού σέ τριγυρνά ή καθημερινή θρο- 
φή τού κόσμου.

—  Κ αί δμως διές, οί κάμποι πώς πρασινίσανε, σκορ
πούνε, θαρρείς, τοΰ Μάη τίς λουλουδένιες μυρωδιές....

■—  Δέν είνε ζωή αύτό, είναι τοΰ άρρώστου οί τελευ
ταίες αναλαμπές.

—  Ό  χρυσός μάγος λούζει μέ τίς αχτίδες του τήν 
περίλυπη ψ υχή  μου κι ένα σύννεφο, σά μαΰρο σάβα

37



νο, τήνε σφίγγει, ώ πόσο σφ ιχτά  τηνε σφ ίγγει, κα ί 
θαρρείς, τήν κατεβάζει στά κρύα τάρταρα .... Ε ίναι 
άλήθεια πώς υπάρχουνε στιγμές άνεξήγητες

—  Ε ίναι αλήθεια πώ ς δέν υπάρχουνε στιγμές έξη - 
γημένες.

—  Μαυρίλα σκεπάζει τά μάτια μου κ ή καρδιά 
μου σφίγγει. Π άσχω  σήμερα. Δέ νοιώθω τή χα ρα . Εσύ 
τή νοιώ θεις; Δέ λα χτα ρά  στά στήθεια σου βαρειά θλί
ψη ; ,

—  Έ γ ώ  τίποτα δέ νοιώθω, γ ια τί έγώ  είμαι ή π ι-
κρα, έγώ  είμα κ ι’ ή χα ρά .

—  Μιά σκιά μέ μαύρες άχτίδες... Διέ, διέ, πώ ς σέρ- 
πει στή μαλακή γα λ ή νη  τή ς φύσης... Ώ  πώ ς μέ λ α χ 
ταρά δ φόβος! Σέρπέι^ σερπει και με τις οηλητηρια— 
σμένες άχτίδες της, δέν είναι δηλητηριασμένες ·, προσ
παθεί νά π ιάση τήν παρθένα... Μήν τήν άφινης.

—  Δέν μπορώ.
—  Κ ι άλλες σκιές έρχουνται, νάτες, νάτες... κα ί το

νίζουν αρμονικούς σκοπούς, χορέβουνε χορούς χα ράς 
κι άκούουνται γελοία. Ώ ! πως μοΰ πιέζουν την πε
ρίλυπη ψ υχή  μου. Ε ίναι περίλυπη ή ψ υχή  μου.

—  Πεπρωμένο, π επ ρω μ ένο !
—  Στεφάνια  γάμου βαστούνε. Γής παρθένας ή 

μορφή σκυθρωπάζει. Τ ί, μήπω ς είναι οακρια τα μαρ
γαριταρένια έκεΐνα στρογγυλά, πού λαμπουνε στά μ α - 
τια τ η ς ;

—  Ε ίνα ι δάκρια...
—  Νοιώθω τδ μύρος πού χύνουνε. Μιά χα ρά  μοΰ 

προξενούν. Ή  ψ υχή  μου στέκεται περηφανη. Ολύμπιο 
κάλλος τήνε περιλούζει... Ό νειρέβουμ α ι; Ρ ίχνετα ι 
θερμά στήν άγκαλιά  μου κι ά π ’ τδ στήθος της λόγια 
βαθειοΰ παράπονου, βγαίνουν. ?

Ώ  πώς. μέ σ φ ίγ γ ε ι! Ποθητδ σφίξιμο.. Μ παίνω σ 
ένα παραδεισένιο κόσμο... Οί ψαλμουδιές πού άκουω 
δέν είναι νεκρώσιμες...
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Ή  ένωσή μας απέραντη είναι. Ά ς  λουλουδίση ή 
φύση ακόμη μιά φορά, άς τονίσουν τά πουλιά τραγού
δια χα ράς, τής απέραντης χα ρα ς μου....

—  Σ τά σ ο υ !
—  Η ζωή Τελ* Λ';'ή Χ“ ρά πα ίζει καί συμπλέ- 

κουνται κ οι ουδ σε θείους κ ι’ αρμονικούς χορούς... 
Κ α ί μένα μ ’ άρέσουνε τά ξεφαντώματα.

—  Σ τά σ ο υ !

—  Έ τ σ ι τά δάκρια θά είναι πιο πικρά ... Ή  μ εγά 
λη ψευτιά φέρνει τή μεγάλη  αλήθεια... Μή σκου- 
π ίζη ς  τά  δάκρια σου κ ι’άφησε τή  ψ υχή  σου νά χυθή  
στή λύπη ... Κ λάψ ε !

Ε Δ Γ Α Ρ  Π Ο Ε  +  Η  Τ Π Ν Ι Α Ρ Α  
Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Η  Α .  Μ Ε Λ Α Χ Ρ Ι Ν Ο Υ

Γά μεσάνυχτά, στον Ιούνιο μήνα βρίσκομαι κάτω  
ά π  τή μυστική Σ ελ ή ν η .Έ ν α ς  άφιονισμένος αχνός, θο
λός, δγρδς άναδύνεται έξω ά π ’.τδ χρυσό της γύρο καί 
ήσυχα  αποσταλαζοντας σταγόνα πρδς σταγόνα στήν 
ήσυχη  βουνοκορφή γλυστρα μέ ναρκωμδ καί μουσι
κή ανάμεσα ά π ’ τήν παγκόσμια  κοιλάδα...Τδ δενδρο- 
λίβα'Ό  υποκλίνεται στον τάφο, τδ κρίνο πλέει στο 
κύμα, περιτυλίζοντας μέ π ά χν η  τδ στήθος της ή 
φθορά στοιβάζεται στήν άνάπαυση. Παρόμοια μέ τή 
λήθη , διέτε, ή λίμνη φαίνεται ν’ απολαμβάνει έναν 
ϋπνο συνειδητό καί γ ιά  τδν κόσμο -δέν θά ξυπνούσε. 
Κ αθε δμορφιά κοιμάται κ ι’ άναπαύεται, τδ παράθυρο 
της άνοιχτδ πρδς τδν ουρανό, ή Ρ ήνη  μέ τίς μοί
ρες της !

’U περίλαμπρη κυρά, αληθινά τό παράθυρο αύτδ 
είναι άνοιχτδ στή νύχτα  ; Οί σερπετοί άγέριδες πέφ 
τουν ά π ’ τίς δεντροκορφές γελαστά ανάμεσα ά π ’ τά 
παραθυρόφυλλα, οί άσώματοι άγέριδες, μαγικδ  κ οπά 
δι , πετούν μεσα κι δξω άπ  τή ν  κάμαρη καί κουνοΰν
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τούς μπερτέδες τοΰ κουβούκλιου, τόσο άπότωμα τόσο 
φοβερά άπάνο) ά π ’ τά  σφαλιγμένα κροσάτα βλέφαρα 
δπου ή ψ υχή  σου μνήσκει κρυμμένη πού στδ μάκρος 
τοΰ πατώ ματος και στο άρχίνισμα τοΰ τοίχου σάν 
φαντάσματα σηκώνεται κα ί πέφτει δ ήσκιος. Ώ  ά γ α -  
πη τή  κυρά, δέ φοβάσαι ; γ ια τ ί κα ί σάν ΐ ί  νά ονει
ρεύεσαι τώρα έδώ ; Βέβαια, θά ήρθες άπο τίς 
μακρινές θάλασσες, θαΰμα γ ιά  τά δένδρα τών κήπω ν 
αυτών. Π αράξενη είναι ή χλω μάδα  σου, παράξενη 
είναι ή φορεσιά σου ! ά π ’ δλα πιο παράξενο το μά
κρος τών μαλλιών σου, κ ι’ δλη αύτή ή πανηγυρ ική  
σιωπή !

Ή  κυρά κοιμάται !' Ώ  μακάρι δ ύπνος της, πού 
παρατείνεται νάναι καί βαθύς. Ό  ούρανδς νά τήν έ
χε ι στήν άγια  σκέπη του. Η σάλα ν’ άλλαζει σέ μιαν 
άγιώ τερη , τδ στρώμα αυτό σέ μελαγχολικώ τερο, π α 
ρακαλώ τδν Θεό νάναι ξαπλωμένη γ ιά  πάντα χωρίς 
ν’ ανοίξει τά  μάτια  της ένω θά φύγουν τά φαντά
σματα μέ τίς θαμπές πτυχές. Α γά πη  μου, κοιμάται, 
ώ μακάρι δ ύπνος της δπως παρατείνεται νάναι 
κα ί βαθύς.

Κ αί σιγά σιγά γύρω της νά σέρπουν τά σκουλήκια. 
Μ ακρυά στό δάσος στό σκοτεινό κα ί γέρικο δπου ά -  
νοίγει γ ι’ αύτήν κάπ ια  υψηλή κρύπτη , κάπ ια  κρύπτη 
πού συχνά σκέπασε τά μαΰρα φτερά τών κινουμένων 
πλαισιωμάτων της, θριαμβευτική, άπάνω  στά κ α τα 
πετάσματα σημαδιασμένα άπό τίς θανές τής μεγάλης 
οίκογένειάς της, κάπιο μνήμα παράμερο, μοναχικο, 
στή θύρα τοΰ δποίου έρριξε στά νιάτα της πολλές πέ
τρες άνεργες —  κάπιος τάφος που οξω άπ τήν ή χ ε -  
ρή θύρα του δέν θά. κάνει πλέον νά βγαίνει δ άντίλα - 
λος, γιά · νά σκεφθεΐ τρέμοντας, φτωχό παιδί τής ά -  
μαρτίας, S'y ήταν ο; νεκροί πού στέναζαν άπό μεσα.
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Τ Α  Τ Ρ ΙΑ  ΦΙΛΙΑ. ΤΟ Γ Χ ΡΗ ΣΤΟ Μ Α Ν Ο Γ. -
Τ ά  Τρία  φιλιά είναι έργο λυρικο-δραματικό β γα λ- 
μένο· άπό τή φαντασία τοΰ συγγραφέα του. Π αραστά
θηκε δυό φορές άπό τό θίασο τής Κ οτοπούλη ή οποία 
έβαλε δλη της τήν τέχνη  γιά  νά τό άναδείξη στή 
σ κηνή. Τό έργο άρεσε σέ μερικούς έκκεντρικούς. 
Γ ιά  τό πολύ κοινό κα ί γ ιά  κείνους πού νοιώθουν άπό 
θέατρο άπότυχε.

Ό  λυρισμός τοΰ έργου είναι κοινός, φλύαρος καί 
πολλάκις χυδαίος. Τό δραματικό του μέρος έντελώς 
άψ υχολόγητο, απίθανο καί παράξενο. Ώ ς  ^θέατρο ^εί
ναι άτεχνο κα ί.σ χεδόν άντιπαθητικό. Σ τήν πρώτη 
πράξη κουράζει, στή δρύτερη ξιππάζει, στήν τρίτη κ τυ - 
π α  στά νέβρα.

Ή  πρώτη πράξη σύγκειται άτό ένα άτέλειωτο διά
λογο δυό φιλενάδων συμμαθητριών, τής Δόρας κα ί τής 
Αιάνας πού μποροΰσε νά είναι κατά  τά  τρία τέ
ταρτα μικρότερος, κα ί από μια ερωτική συνάντηση 
τής Δόρας μέ τόν άγαπητικ ό  της Φ αίδωνα κατά  τήν 
οποίαν τά  φ ιλήματα  περνούν καί δίνουν ένώ ή Δ ιά 
να κρυμένη ακούει κα ί κλαίει σαν μωρό παιδί από
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χή ζήλ ια  της. Σκηνές κ ι’ οί δυο παιδαριώδεις, φλύα
ρες, κουραστικές. Τό μόνο έμορφο είναι πού ό Φαίδων 
δίνει και τής Λιάνας ένα φιλάκι γ ιά  νά τήν ήσυχάση 
καί ό κηπουρός πού βγαίνει στό τέλος καί ζη τά  τίς 
γάτες πού χάλασαν τά λα χα ν ικά  τ ο υ !

Σ τή  δεύτερη πράξη οι έρασταί βρίσκονται παντρε
μένοι. ’Επιστρέφουν άπό τήν Ευρώ πη δπου ή Δόρα 
άρπαξε ένα δυνατό κρυολόγημα καί βήχει. Β ή χ ε ι κ α ί 
φιλά ά κα τά πα υσ τα .Ό  Φαίδων μάς παρουσιάζετα ι πώ ς 
α γα π ά  τή  φιλενάδα τής συζύγου του. Κ αί γίνετα ι ά
ξαφνα μιά σκηνή ερω τικής έξομολογήσεως μεταξύ 
τή ς Α ιάνας κα ί τοΰ Φαίδωνος πού πέφτει σάν μπόμπα 
στό ακροατήριο. Τό περίεργο είναι δτι άφτή τή σκη
νή τήν προκαλεΐ ή ίδια ή Δόρα.

Έ γ ώ , λέγει, πηγα ίνω  στήν κάμαρα μου καί σάς ά - 
φίνω νά κάμετε κόρ-ςε. 'Κΰστερα τούς π ιάνει νά τά 
λένε. "Ωστε τό δράμα κυρίως είναι στή δεύτερη πρά
ξη· άλλ’ είναι αύθαίρετο, άνοστο, ξεκάρφωτο. Ευτυ
χώ ς πάλι πού είναι ένας υπηρέτης ό όποιος διασκεδά
ζει τό κοινό πηγαινοερχόμενος κα ί κάμνοντας διάφο
ρες κωμωδίες δ'ταν κάθε φορά πού έρχετα ι βρίσκει 
τούς κυρίους του νά φιλιούνται.

Τ ήν τρίτη πράξη τήν  κ α τέχ ε ι σχεδόν όλόκληρη ή 
Δόρα. Γνωρίζει δτι ό σύζυγός τη ς  ά γα π ά  τή Α ιάνα 
καί αισθανόμενη πού είναι φθισική καί θά πεθάνη 
τή ς τόν παραδίνει ή ίδια μέ τά  χέρ ια  της. Γ ιά  νά 
τούς κάμη  καί μιά αστεία έκπληξη  πη γα ίνει στήν 
κάμερά της καί σκοτώνεται. "Ολη ή πράξη είναι έ'να 
άτέλειωτο Βερθερικό μυρολόγι τή ς Δόρας. Έ ν α  εί
δος Τραβιάτας ξετραβηγμένης κα ί έκνευριστικής.

Τόν κ. Χρηστομάνο συγχαίρω  γ ιά  τούς ήθοποιούς 
πού μάς έφκιασε δ χ ι δ'μως καί γ ιά  τό εργο του. θ ά  
μοΰ ειπή δτι δέν είναι δράμα άλλά σονάτα δπως τό 
δνόμασε. Μήτε τό έ'να είναι μήτε τό άλλο· πολύ όλι- 
γότερο τό δεύτερο, θ ά  μοΰ είπή  δτι έννοοΰσε τοΰτο, 
δτι ήθελε νά είπή  έκεΐνο, δτι δέν παραδέχετα ι τό άλλο, 
καί τά  λοιπά. "Ολα αύτά τά συλλογιστικά κα ί συλ
λογιστικά κ α ί τούς έπαίνους πού τοΰ γράψ α νε. Δυ
στυχώς δέν'κατόρθω σα νά εΰρω ώραϊο τό έργο του.

Φ  Υ Τ Ι Λ Η Σ .
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Ο Δ ΙΑ Γ Ω Ν ΙΣ Μ Ο Σ  Τ Ο Υ  Φ ΙΛ Ο Λ Ο Γ ΙΚ Ο Υ  Σ Υ Λ 
Λ Ο ΓΟ Υ . 'Η  αποτυχία τοϋ δραματικο ί διαγω νισμού τοϋ 
'Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου, γ ιά  δσους κι’ άπό 
μακρυά άκόμα ακολουθούν τή φιλολογία μας, ήταν βέ
βαια. ’Α κόμα πριν δημοσιευθη το πρόγραμμα δσοι 
γνώ ριζαν τίς ιδέες τοϋ αγω νοθέτη καί τίς σκέψεις τοϋ 
Συλλόγου δέν έτρεφαν καμμιά  ελπίδα πώ ς κάτι μπο- 
ροϋσε νά  γίνη. Ό  φόβος αυτός εγινε βεβαιότης δταν 
δημοσιεύτηκε τό πρόγραμμα. Ο ί χειροπέδες, καί οί 
άλυσσίδες πού έπρεπε νά  φορέση κάθε συγγραφέας 
πού θ ά  επερνε μέρος στό διαγω νισμό απέλπισαν καί 
τούς πιο αισιοδόξους. Τελευταία καί ή παράλειψ ις τών 
ονομάτων τώ ν ανθρώ πω ν πού ί)ά ήταν οί κριτές, ά- 
πόδειξε πώ ς ούτε ό Σύλλογος, ούτε ό αγω νοθέτης κα
ταλάβαιναν τί εργο άνελάμβαναν διότι ενομιζαν οτι 
μπορούσε συγγραφεύς κάποιας αξίας νά  στείλη έ'ργο 
σέ μέρος πού άγνωστο είνα ι ποιος θ «  τό κρίνη καί 
πού δλοι ήταν κατάλληλοι νά  τό κρίνουν, αφού αδιά
φορα ή κριτική επιτροπή, θ ά  απετελεΐτο άπό μέλη 
τού Συλλόγου. Σ υνέπεια  αυτών δλων δτι κανένας ει
λικρινής συγγραφεύς εστω καί τής πιο μικρής αξίας,
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αγαπώ ν όμως τήν τέχνην του, δέν έστειλε έργο κι έ
μεινε τό στάδιο ελεύθερο σέ γραφ ιαδες ο πω ς οι συγ
γραφ είς τών άποσταλέντων έργων.

Ή  εκλογή τής κριτικής επιτροπής ήταν, βέβαια, π ο 
λύ άτυχη, δμω ς και τά  σταλέντα έργα δέν είχαν α
νάγκην άπό καλλίτερους κριτάς.

Ό  κ. Ά ποστολίδης άνθρω πος μέ πολύ καλή θέλη
ση τελευταία έπαθε ασθένεια κριτικομανίας. Α φού 
πρό τίνος καιρού έγραψε έπαινετικωτατα κρίνοντας το 
έξαμβλωματικό ημερολόγιο τού Σκόκκου ηΰρε τήν ευ
καιρία νά  κάμη μιά μακρυά εισήγηση σάν νά  έπρόκει- 
το νά  μιλήση γιά  έργα κάποιας σημασίας. Κ αμμιά  α 
νάγκη δέν υπήρχε νά  συγκρίνη τούς αρχαίους διαγω - 
νισμούς μέ τούς συγχρόνους ελληνικούς, αφού καθώ ς 
είπε ό ι'διος οί τελευταίοι είνα ι παρω δία  τών πρώτων. 
Π εριττό ήταν νά  χάση τόσον καιρό να  απόδειξη τήν 
μηδαμινότητα τοΰ ενός έργου, γιατί δσο παιδαριώ δης 
δουλιά ήταν ή συγγραφή του άλλο τοσο και η ασχολία 
νά  γελοιοποίηση. Ο ί έπαινοι τώ ν έργων πολυ υπερβολι
κοί διότι έργα δπου καί ένα απόσπασμα υπάρχει σάν 
εκείνα πού άνέφερε, είνα ι α ιώ νια  καταδικασμένα και 
συγγραφεύς πού έγραψε τά  ολίγα εκείνα λόγια είναι 
αδύνατο νά  είνα ι συγγραφεύς.

'Ο  κ. Ά ποστολ ίδη ς έπήρε πολύ σοβαρά τήν ιδιό
τητά του γ ιά  εισηγητής κι’ έκοπίασε γιά  τήν είσηγησί 
του, ήταν ό μόνος πού επιεικώς μπορούσε νά  έχει 
-θέσι σέ κριτική επιτροπή διαγωνισμού Ε να  ευχάρι
στο είδαμε ακόμα, καί γ ιά  μάς και γ ια  τον κ. εισηγη
τή, πώ ς παραδέχεται δτι ή γλώσσα τού δράματος πρέ
πει νά  πλησιάζει πρός τήν όμ ιλο υ μ ένη ν  πράγμα  πού 
μάς κάνει νά  περιμένουμε καλήν έξέλιξιν απ αυτόν.

Α νά γκ η  6 Σύλλογος κι’ ό αγω νοθέτης του νά  μά
θουν πώς: πρέπει αν ένδιαφέρονται νά  επιτυχή ό δια-
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γώνισμός, ν ’ άφίσουν ελευθέρους τούς συγγραφείς σ’ 
ολα, νά  διαλέξουν καί κατάλληλους κριτάς γ ιά  νά 
μπορούν νά  τούς εμπιστευτούν οί συγγραφείς. ’Ίσ ω ς 
μονάχα ό εισηγητής τού διαγω νισμού μπορεί νά  μεί- 
νη καί στή νέα κριτική επιτροπή πού πρέπει νά  άποτε- 
λεΐται άπό άνΰροόπους πού νά  ξέρουν καλά όχι μόνο 
τήν αρχαία μά καί τή νέα φιλολογία καί νά  έχουν 
ποό πάντω ν φιλολογικό γούστο.

Γ .
■ΚΑΤΟΥΑΑΟΣ ΜΑΝΔΕΣ.—Τόν είχα ΐδεϊ στήν κηδεία 

τοΰ Φρανσουά Κοππέ τήν ώρα πού έβγαινε άπό τήν εκκλη
σία τής νεκρώσιμης ακολουθίας, τοΰ St. Francois Xuoitir. 
Μαζί μέ τούς λίγους ακαδημαϊκούς πού αντιπροσώπευαν 
έπισήμως τήν Γαλλικήν ’Ακαδημία, τό Μωρίς Μπαρρές καί 
δυό-τρεις άλλους. ’Ακολουθούσε άπό σιμά τό φέρετρο στό 
πλάι τοΰ Διέρξ. Λίγο μακρ ΰτερα είχα διακρίνει τόν 'Ανρί- 
ντέ-Ρενιέ, τόν Πώλ Φώρ καί άλλους συμβολιστάς ανα
κατωμένους μέ τό πλήθος, πού είχαν έρθει μάλλον άπό πε
ριέργεια, χωρίς καμμιάν επίδειξη.

Ό  Κάτουλλος Μανδές μαζί μέ τόν ξεχωριστόν Διέρξ μοΰ 
ήταν άπό τίς συμπαθέστερες μορφές τού «Παρνασοΰ,» άπ’ ε
κείνους, εννοείται, πού έμειναν π ισ το ί. ώς τό τέλος, χωρίς 
νά λογαριάσω τούς δασκάλους Μπανβίλ καί Λεκόντ Δελίλ 
καί τούς ριψάσπιδας: Βιλλιέ-ντελίλ-’Αδάμ, Μαλλαφμέ, Βερλαί- 
καί Κάρολον Κρός. Ποιητής, δραματικός, μυθιστοριογράφος 
καί πρό πάντων κριτικός έκαμε τήν καλλίτερην άπολογία τοϋ 
«Παρνασοΰ»μέ τό «Θρύλο τοΰ συγχρόνου Παρνασοΰ» καί πρό 
πάντων μέ τό περίφημο ραπόρτο του, πού τύπωσε ή Έ θνΓ  
κή Βιβλιοθήκη έδώ καί λίγα χρόνια. Στήν κριτική του ανΰ 
τή μίλησε μέ πολλή δικαιοσύνη καί γιά  τούς περισσότερους 
νέους. Ά πό  τούς παρνασίους ήταν ό πρώτος πού βροντοφώ. 
νησε τήν άξια τών πρώτων έργων τοΰ Μαλλαρμέ, το ΰ . Βιλ- 
λιέ-ντελίλ-’Αδάμ καί τοϋ Βερλαίν. Ά ν  φάνηκε άδικος γιά 
πολλούς νέους, γιά  τόν ελεύθερο στίχο καί γιά τά ερμητι
κά έργα τής τελευταίας παραγωγής τοΰ μεγάλου δασκάλου 
τοΰ συμβολισμού, σ’ αύτό δέν πολυφταίει τόσο αύτός δσο 
οί άρχές πού άκολουθοΰσε θέλοντας ώς τό τέλος νά υπερα
σπίσει άξιοπρεπώς τούς συντρόφους του.
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Ή  αδυναμία του ήταν ούγωλατρεία, πού τόν χάνει νά είναι 
τόσον άδικος καί να θέλει νά σκεπάσει τή δόξα τοϋ Άντρέ 
Σενιέ καί τοϋ Βινύ, δυο ποιητών πολύ ανώτερων τοΰ Ούγ- 
γιΰ, οί όποιοι άνοιξαν τούς μεγαλείτερους δρόμους στό Ρω- 
μαντισμό καί πού φάνηκαν άπό τήν αρχή μέ τόν δυνατόν 
ατομισμό τους, ενώ ό Ούγκώ στις πρώτες ώδές του φαίνεται 
άκομη μαθητής τοϋ ποιητή Ρουσώ καί στά κατόπι έργα 
του δέν έχει τήν τελειότητα πού άπαντοϋμε στά ποιήματα 
τών δύο αυτών αριστοτεχνών.

Ό  Μανδές μολονότι βάσταξε τίς αρχικές θεωρείες τοΰ 
Παρνασοΰ κι έμεινε ώς τό τέλος καθολικός παρνασιακός, 
ηταν ό μόνος άπό τούς συντρόφους του πούχε τή μεγαλεί- 
τερη ζωή μέσα του, καί διαρκώς άνανεόνουνταν, διαρκώς 
αλλαζε μορφές, καί σ’ αύτό μποροΰμε νά τόν παραβάλλουμε 
μέ τό δικό μας τόν Παλαμά ποΰναι πάντα ζωηρότερος άπ’ 
όλους τούς νέους.

 ̂Ο Μανδές πρό πάντων ήταν εχθρός τών νεωτερισμών τής 
φόρμας. Από τούς συμβολιστάς επαίνεσε εκείνους πού δέν 
άφησαν την κλασική παράδοση τοϋ άλεξανδρινοϋ στίχου. 
Μ έναν άπ’ αύτούς, τόν γλυκύτατον Έ φραίμ  Μικαέλ συνερ
γάστηκε μάλιστα σ’ έ'να λυρικό δραματάκι τήν «Βρύσηίδα» 
πού ό πρόωρος θάνατος τοΰ Μικαέλ τόν άφησε μόνο ν’ α
πολαύσει τήν επιτυχία τής παραστάσεως. Πεθαίνει τώρα κι’ 
αύτός προτελευταίος άπό τούς παρνασιακούς άφίνοντας μο
νάχα τόν «πρίγκηπα τών ποιητών», τον Διέρξ, τόν εύγενικώ- 
τατον κι ερημικόν αύτόν ποιητήν, στούς στίχους τοΰ όποιου 
λευκάζει όλη ή τραγική αποκρυστάλλωση τοΰ θρύλου, σέ 
μιά κρίνινη διακόσμιση, πού χαρακτηρίζει τά ωραιότερα 
εργα τών δασκάλων τοΰ συμβολισμοΰ κ ά  πού είναι τό ενω
τικό σημείο τών καλών έργων τοϋ Παρνασοΰ μέ τούς σι>μ- 
βολιστάς.

Μ.
Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΕΤΗΡΙΣ ΤΟΓ ΕΓΔΑΡ ΠΟΕ. Στήν ‘Αμερική 

γιορτάζουν τήν εκατονταετηρίδα τοΰ μεγάλου ποιητοϋ "Εγδαρ 
Αλλαν-Πόε, τοϋ πραγματικού δημιουργοΰ τοΰ νέου «φρικια- 

σμοϋ». Οσοι γνωρίζουν τό δυστιχισμένο καί παραγνωρισμένο  
ποιητή Θά χωροϋν άλλη μιά φορά γ ιά  τό Θρίαμβο τής πρω
τότυπης δημιουργικής γρ α φ ή ς ,  πού κέρδισε άπό τούς πλαδα
ρούς κόλακας τοϋ όχλου, τούς ρακοσυλλέκτας των τετριμμέ

νων φράσεων καί τών ξεπλυμένων κοινών τόπων. 'Η  φιλογο- 
γική  ζωή τοϋ Πόε ήταν γεμάτη άπό είρωνίες καί σαρκα
σμούς πού τοΰ Ιτόξευαν οί συνάδελφοί του. Μιά φορά κάπια 
έπιθεώρηση τοΰ είχε γυρίσει ένα ποίημα, γ ιατ ί, λέει, δέν εϋ- 
ρισκε ούτε κεφάλι, ουτε ουρά, ένω θά ήταν, βέβαια, κανένα 
άπό τά ά(»ιστουργηματάκια πού μάς άφησε. "Ενας φίλος του 
τόν συνεβούλευε ν’ άφήσει αύτό τό παράξενο κ’ ιδιότροπο 
δφος κ α ί νά γράφει δπως δλος δ κόσμος, γ ια τ ί μέ τήν δύ
ναμη πού είχε, γλήγορα θά γίνονταν ένας συγγραφεύς μέ 
χρήμα. Δυστυχώς τήν έπωδό αύτήν τήν άκοϋμε κάθε φορά πού 
παρουσιάζεται κάθε νέος ποιητής μέ δυνατή πρωτοτυπία. Ό  
κόσμος δέν τή θέλει τή μεγαλοφυΐα, τή φοβάται.

Αν στήν πατρίδα του δέν μπόρεσε νάβρει έκείνους πού θά
τόν καταλάβαιναν, δ Πόε στάθηκε πολύ ευτυχισμένος βρί-
σκοντας στή Γαλλία τό Μπωντελαίρ, πού τόν μετάφρασε άριστο-
τεχνικά  καί τόν έκρινε δσο τοΰ άξιζε. Τό εργο τοΰ Μπων-
τελαίρ ήταν μία άπαρχή μεγάλης έπίδρασης τοΰ δαιμονίου
άμερικανοΰ σ’δλη τήν κατόπι φιλολογία. Ή  Γαλλία τοϋ χρωστά 
πολλά.

Ιστερα  άπό τά Μπωντελαίξ, δ Μαλλαρμέ μαθαίνει δλα τά 
μυστικά τής τέχνης του καί μεταφράζει τά ποιήματά του, σέ 
μιά μετάφραση πού άποκρυσταλλώνει καί τΙς λεπτότερες άπό- 
χρωσες τοϋ πρωτοτύπου καί τούς χαϊδευτικώτερους ρυθμούς. 
Σ ’ αύτόν χρωστά καί τό Β ιλλιέ-ντελίλ-Ά δάμ δν καί ό ποιη
τής τών «σκληρών διηγημάτων» ξεπερνά μερικές φορές τό δά
σκαλό του, κ ι δλη ή συμβολική γενεά κάτι τοΰ έχει πά
ρει είτε κατ εύθεΐαν άπ’ αύτόν, είτε άνάμεσα άπό τό Μπων- 
τελαίρ καί Μαλλαρμέ. Eivat, άληθινά, πολύ παράξενο πώς 
ένα πνεΰμα σάν τόν Πόε βγήκε άπό ένα τέτιο περιβάλλον χω 
ρίς άλλα ιδανικά άπό τά χρήμα, τήν πρόοδο, τή βιομηχανία 
και τόν ήλεκτρισμό.

Ό  Πόε φαίνεται σάν ένας ξετοπισμένος γερμανός ποιητής 
tj5« ρωμαντικής^ σχολής,_σά σύντροφος τοΰ Νοβάλης, τοϋ Τήκ, 
τοϋ Σέλλιν, τοΰ 'Όφμαν, τοΰ Έ γέλου καί άλλων. Ή  Σχολή 
αύτή πού δέν άξιζε τίς  είρωνίες τοϋ «σοφοϋ τής- Βεϊμάρης» 
βρήκε στόν Πόε τόν άνθρωπο πού τήν κατάλαβε κ ι’ έδόξασε 
τήν αισθητική της προσθέτοντας, εννοείται, τό δυνατόν άτομι- 
σμό του. Μαζί μέ τούς γερμανούς ρωμαντικούς ό Πόε φαίνε
τα ι νά μελέτησε πολύ καί τάν Κόλεριζ πού τόν άκολούθησε 
στις γενικές ιδέες.



"Ηταν ένας μεγάλος ιδεαλιστής πού έξεμεταλεύτηκε τ ίς  θε- 
ωρείες τοΰ Έ γέλου στά δημιουργικά του έργα. 'Η  πραγματι- 
κότης γ ι ' αύτόν είναι δ κόσμος τών ιδεών κΓ άπάνω σ αυτό 
έστήριξε τήν αισθητική του.«Τέχνη είνε δτι άντιλαμβανόμαστε 
άπό τή Φύση σκεπασμένο μέ τόν πέπλο τή ς ψυχής». Σύμφωνα 
μ’ αύτή του τή θεωρία έκαμε τά ίδεαλιστικά του διηγήματα, 
τών όποιων οί παραδεισιακές ήρωΐδες, είναι δλες ένσαρκώσεις 
ιδεών καί τά ποιήματά του —  μιά κρυστάλλινη ποίηση, άπό 
τήν όποιαν είναι ξωρισμένα δλα τά παράσιτα τών ήθικών 
συμπερασμάτιον καί τοΰ ρητορισμού, κ ι’ δπου τδνειρο άλαφρο- 
πετάει μέ κάπιο ήδονικά ναρκωμό.

22. Σκίπη. —  Μεγάλη Αύρα. — Κάλβεια Μέτρα. —  Γιά τά 
βιβλία αύτά τοΰ κ. Σκίπη θά μιλήσει στό άλλο φυλλάδιο δ 
Ιίλήμης Πορφυρογέννητος, γ ιά  τήν ώρα άναδημοσιεύουμε τά 
δύο αυτά ωραία ποιηματάκια. 

cO χορός το ν  Ζ α λό γγο υ .

Σάν ιδέες μές σ’ εγκέφαλο 
Ε νός Θεοΰ αθανάτου, 
Χορεύουν οί Σουλιώτισσες 
Στό βράχο τού Ζαλόγγου

Μέ ρυθμόν άγριο.
Μεγαλώνουν, πλατύνουνται, 

Δέ. χωρούν στήν Ελλάδα 
βγαίνουν όξω άπ’ τά σύνορα 
Τής Ζωής, καί σά σύμβολα 

Άεροκινοΰνται.
Πάνου στής Αιωνιότητας 

Τό βράχο, οί Κρινοδάχτυλες 
’Αγγελικά χορεύουν 
Κ1 είν’ ό γκρεμνός τους τιόρα 

’Αθανασία.
’Ό χι, δέν έτελείωσε,

Μόν’ άνυψώθη αμέτρητα 
Κι’ ώς νέος ’Αστερισμός 
•Ό  Χορός τοΰ Ζαλόγγου

Λάμπε» στά ΰψη

Σ . Δ.
Σ τό ν  Ά λ α μ ά ν ιο .

"Ηρωα άλαμάνιε, ό Χάροντας 
Δέ σέ πήρεν εσένα.
Ε ιν’ αλήθεια, σέ σούβλισαν 
Τά σκυλλιά καί σ’ έφτάγλωσση 

Φωτιά σέ ψήσαν.
Μά ή παγκαλώμορφη "Ανοιξη, 
Πού κρυχά σέ ποθούσε 
"Οταν Κλέφτης στά τρίκορφα 
Τών βουνών έπλανιόσουν

Καί τήν τραγούδαγες, 
“Η ρθε αόρατη Δύναμη,
Ώ  ’Αθανάσιε Διάκο,
Καί τή φωτιά μέ ’Αθάνατο 
Νερόν έσβυσε. Άγέρινον 

Σ ’ έκαμ’ εσένα .
Καί σ’ έπήρε καί σ’ έσυρε... 
"Οπου πάει, τό κατόπι της 
ΙΊάντ’ άκλουθάς. ’Απρίλης 
Έγίνηκες, τά λούλουδα

Γιά νά μάς φέρνης.
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