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ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ * * * * 

ΤΟΥ ΑΝΤΡΕΙΩΜΕΝΟΥ

—  Τό νερό στέκει αμίλητο, 
δεντριού δέ σειέται φύλλο* 
δλα λες κι άφουγγράζουνται 
τοΰ’Αντρειωμενου νά μας πεις τό θρΰλο. -

— Ό  Άντρειωμένος εγεννήθηκε !
Άκοΰοτε το ό'ρη και βουνά, 
ακούατε το και μην τρομάξετε 
καί διαλαλείστε το ξανά.—

Στον  κόσμο ώς βγήκε άρώταγε 
για τούς αντρείους πώχει:

— "Εχει κι άντρειότερο άπό εμέ;
Κι έντρομα τά στοιχιά έλεαν.— Ό χ ι!

Γιγάντους, Σαραντάπηχους, 
γι'ρευε κ’ έπολέμα· 
κ’ οί Δράκοι μόλις τΛ'κουγαν 
έκατουροΰσαν αίμα.—

Κάθε άσκημου ξολοθρεμός, 
μέ άράπηδες είχε εχτρα, 
πού υποταγμένους σφύριζε 
Νεράιδα περιπαίχτρα·

πού έκόλναγαν στον ουρανό 
τό ενα τους μαΰρο χείλο 
καί τό άλλο τό άναδρόσιζαν 
ξεραίνοντας τό Νείλο

καί τώρα άσήκωναν γυρτοί 
τό νικητή στο νώμο 
η φράζαν μέ τά χείλη τους, 
σά διάταζε, τό δρόμο.—

,



Τοΰ είπε τοΰ κόσμου ή Γιόμορφη 
μια μέρα : — «  Παραδώσου !»

—  «Σκλάβος ποτές μου δεν μπορώ 
νά γίνω Ιγώ δικός σου,

τι είμαι τής αστραπής δ γιος» 
και στα βοννά ίτραγούδα·

—  «Σοΰ έ'δεσα χεροδύναμη 
στον τοίχο την πλεξούδα!»

*
* *

Πέρα, σέ χώρα μακρινή, 
σέ μια κρήνη κατάκρια, 
σέ βράχο— νέα σαν κρΰο νερό— 
δεμένη, Εχυνε δάκρια.

—  Τ ί κλαίς ; —  Ξένε μου άλάργαρε ! 
Παραμονεύει γύρα, ,
ή πού θά φάγει με όχεντρα, 
τί μθΰ ήταν τέτιά ή κλήρα·

κ’ Ετσι νάφήκει έλεύτερη 
λίγον καιρα τη βρύση, 
νάρ&ει β λαός μέ τά σταμνιά 
νερό νά τά γιομίσει.

Φύγε· κεΐσαι γλυκύτερος 
από "Ηλιον δταν βγαίνει 
κέγώ to Χάρο δς καρτερώ 
σά νύφη στολισμένη.

Φύγε· γιατί ΐΐσαι πιό δμορφός 
κι άπ’ τάστρο τό συρμένο 
και τώρα που σέ άγνάντεψα 
δίχως καημό πεθαίνω!— —

Κρύβεται άκαρτερώντας το 
μές τό ηχερό ραγάζι, 
πού τό στεκάμενο νερό 
παρέκει βαθρακιάζεΐ.—

Βάλτος μπροστά του απλώνεται, 
κι άνθοϋν νυμφαίες στα βούρκα- 
λαλεΐ ή νεροχελώνα έκεΐ 

, . κεκεΐ κρύβεται ή νούρκα.

Κ ι άφαντος— πέρα— δ γήταυρος 
κάθε διαβάτη διώχτει,

. · φρουμάζοντας την άνοιξη
κι άχοϋν σύντρομοι οί δχτοι.

Βγαίνουν τη νύχτα και γυρνοΰν 
στην όψη του τά φώσια, 
δταν στούς δχτους του οί £.ωθιες 
ήσκινα πλέχνουν κρόσια

Έκεΐ τό νυχτοπάρωρο 
σέρνει τό χαμοδράκι 
κι δμπρόςτου βγαίνει ή Ξωτικιά' 
πού τη στολίζουν μάκοι,

πού έδιάλεγε στοχαστικά 
κεσμιγε τά καλάμια, 
λαλώντας του ως τό χάραμα, 
σά βλέπει πού ήταν Λάμια.------

Καί νά ! Φουσκώνουν τά νερά, 
δπου ριπίδιαζε ή δψη· 
βγαίνουν κεφάλια εφτά φιδιοΰ 
κι όρμάει νά τοΰ τα κόψει.

Τό πρώτο εύτίς κοντάριασε 
καί βγάζει μαβιά χνώτα· 
μόλις τό δεύτερο χτυπά, 
τό άλλο φυτρόνει ώς πρώτα.

Στά μάτια του στραφτοκοποΰν 
πλήθος ρουμπίνια— σάμπως 
καΐν τάναμένα κάρβουνα —  
πού λες κι άναψε δ κάμπος !



ΤΙς γλώσες πέταε σά σπαθιά 
κι ώς στίβουνταν, πού έπόνα, 
μέ τήν ουρά του έθ έριζε 
τό σύθροο καλαμιώνα—

Πά στο πετσί της ράχης του 
μια πιθαμή είχε γλήνα 
μά στήν πιτσιλωτή κοιλιά 
τά λέπια έγοργοκίνα.—

ί

Μά είδε πού δίχως τελειωμό 
πάλεμα εϊναι παρόμιο 
κΐσως νά φαρμακώνουνταν 
άπ' τό αίμα του τό βρώμιο.

Θυμήθη : —  "Αν πολεμά; θεριό,
—  τουπέ ή 'Ωραία τής πλάσης —  

κεΐναι ή μονιά του αθάνατη, 
νά to άλλαξοτοπιάσεις.

Κάνει πώς φεύγει κα'ι χυμά 
νά φάει τον ή φιδώνα 
κέτσι τήν εξολόθρεψε 
πέρα άπ’ τον καλσμιώνα.—

Στάθηκε ορθός. Τοϋ άντίφεγγεν 
άλλόκοιη μιά δύση, 
πού ελεες άπ’ τό αίμα τοϋ θεριοϋ 
πώς θάχε πλημμυρίσει.

Καί τό κοντάρι καί σπαθί 
σκούπιζε πά στά βροΰλα.

— “Ελα, γιά τό παλάτι μας, 
τοϋ ελεγε ή ρηγοπούλα,

νά σέ παινοϋν τραγουδιστές 
πά στο γλυκό λαγούτο.

—  Δέν είμαι εγώ, είπε φεύγοντας, 
άπό τον κόσμο έτοΰτο,—

*
* *

Χυμάει ό λαός νά πιει νερό 
καί τον ανήλιαγο ό'φιο, 
τον βλέπει έκεϊ νά κοίτεται, 
σέ βούρκο αιμάτων, ψόφιο.

Κι δ Ρήγας : — ΓΙιός τόν σκότωσε ; 
στήν κόρη λέει πού άπόρα.

— Ξένος θάταν κι άπόξενος 
κι άπ’ άγνωρη μιά χώρα.

Ντυμένος φάνταζε άπό φώς, 
κρίνος στο λίγισμά του 
πού τόν χαϊδέβει ανάλαφρα 
πνοή άγεριοΰ δροσάτου.

Μά άλοί σέμέ, πού άπόμεινα 
στόν κόσμο αύτον τόν πλάνο· 
μιά πού εϊδα τόν ασύγκριτο 
κεχάθηκε, ας πεθάνω ! -----

— ’Άλαλο στέκει τό νερό 
δεντριού δέ σειέται· φύλλο· 
ολα λές καί μαγέφτηχαν 
τοΰ’Αντρειωμένου άκούγοντας τό θρύλο

Α Π .  Μ Ε Λ Α Χ Ρ Ι Ν Ο Σ

/



ΟΙ ΜΙΜΟΙ ΤΗΣ ΣΙΩΠΗΣ

Τό χαμόγελο τής Τζιοκόντας.

Μέσα άπό τδμόγνωμο τών μαργαριταριού, μέσα άπό τό σάλεμα των 
κοραλλιών σά νά ξαναζούσαν στά ϋαλασοινά βύθη ώ μέοα απ’ τό ζευγα
ρωμένο πνρωμα των καρβοννιών, μιά ονειρεμένη χαραυγή, ενα άκληρό 
άντιλάμπισμα,— πώς νά τό ταιριάζω που χάνουμαι οτών παραομοιασμάτων 
τό άβόλετο κυνηγώντας ήσκιους!

χαμογέλασες !—

Κενα ψιθύρισμα άνάκουστο, ενα θρόισμα αρρύθμιστο, ενα φλοίσβισμα 
νεραϊδοπόίαμων, γιατ'ι είχε άχούς που dkv αισθανόμουν αντίστοιχες δνναμες 
ατό νου γιά νά σημαδέψω τό πέρασμά τους— δλα μ;ά λάμψη, μιά ευωδιά, 
μιά έξαρση, γιά νά σ'βυοτονν άφοΰ μέ πήραν τά φρένα, γιά νά μοϋ κάμουν 
νά μην μπορέσω νάντικρύσω πιά τίποτε γήινο.

Ποιά μουσική αναπάντεχη, αμελέτητη,άχνη των άμίλητων πραγμάτων, 
οτοίχιωσε ξάφνω τό θάλαμό μου, άπονειρόν όντας δλα τά πλάσματα τής 
ζωής και τής τέχνης ; Και πρώτη φορά μοϋ πρόβαλλε τό διπλοπρόσωπο 
αίνιγμα :

— 'Όλο εκείνο τό αβέβαιο τοϋ νοϋ, τό αμφίβολο τής ψυχής, τό τρε
μούλιασμα τών φώτων, τό φρικίασμα των γραμμών, τό λιποθύμισμα τών 
μύρων— ώ δλα τά στοιχεία τάπαλώτατα τον μουσικού μεθυσιού, πλάσματα 
τή , φύσης και τοϋ νοϋ,4 όντα ξέχωρα κι ενωμένα σενα πλάσμα τής τέχνης 
— εΐτανε μαντατοφόρυι τον " Ηλιου που θάρχονταν ή άπομεινάρι ενός "Ηλιου 
που βασίλεψε πιά ; —

Γλυκά, απαλά, χωρίς νά τό νιόσουμε εΐμααταν συρμένοι μπρος τή 
βιβλιοθήκη που έκρυβε τους διαλεχτούς .μον, άφαιρεμένα διαλέγοντας τόν 
άνθό τών εκλεχτών—κεΐταν ή δμιλία μας τής στιγμής μπρος τά αιώνια, 
κεΐταν ό λόγος μας πρόφαση ενός άρχινίσματος μπρος στ'ις υποβαλλόμενες 
γοητείες. Κι όταν κοιταζόμασταν, οί ψνχές μας σάν αντικριστοί καθρέφτες, 
παράτειναν στο άπέραντό τό σχεδιαζόμενο όνειρο, δίχως τελειωμό.

Κι όπως ή στοιχειωμένη άτμόσφαιρα μοϋ εϊχε δώσει τοϋ ονείρου τήν 
πίστη, κι δπω; ή δημιουργική δρμή που ξεχύνουνταν μέσα ατό σαστισμένο 
θάλαμο, άθελα ξεχείλιζε σεξομολόγηση' υπνωτισμένα τά χείλη μου σοϋ 
είπαν τήν αιώνια λέξη.

Μά ίου δίχως νά ξαφνιστεϊς δέ θέλησες νά ζευγαρώσεις τόνειρο κι 
άνά ρ ιξες τήν παραδείσια υπόσχεση.
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Κεΐδα τό χαμόγελό σου— κρεμά μεν α άνθονέρια άπό κρουστάλια— πού 
εΐταν ειρωνεία, νά κλειδόνει τό σφίγγινο λόγο και πήρα τό δρόμο τοϋ σου
ρουπώματος πονώντας και θρηνώντας τό ήλιοβούτημα, στους δρόμους 
τοϋ αβέβαιου.

”Ονειρο. —
• (  Μέσα ok κήπους ρηγικούς, δίχως τέλος, σάν άντιλαμπιομένους, εΐταν

παράξενα δέντρα πού ατά κλώνια του; κρέμοννταν ώριμοι δλων τών επο
χών οί καρποί, μαζ'ι μέ ξωτικές κι άγνωστες οπώρες. Πέτρινες Σφίγγες 
πού μέ τό ίδιο σου χαμόγελο χαμογελούσαν γιά τή σονβλεράδα τών ννχιών 
τους, βίζλιζαν τούς ξωτικούς καρπούς φυλάγωντάς τους με τήν ειρωνεία 
τών σκληρών χειλιών.Μά θάλεγες που παραμόνεβαν πιότερο τόν άρπαγα τοϋ 
μυστικού παρά τόν τρυγητή τών φρούτων, τόσο κοιτάζανε τά μάτια τους με_ 
σα,' άλλόκοτα.

Κενας ψηλόλιγνες άαπροφόρος, σάν αίγύπτιος ιερέας, ξηγονσε ατάφαντα 
πού κρεμάστηκαν γιά νάκοναουν, τή μυστική θεωρεία του, που ειταν: η 
ειρωνεία αφορμή μεθυσιού κι ό σαρκασμός στοιχείο δημιουργίας.

Μά δλα τά φανερά, νερά, δέντρα και πέτρες φαινόταν νά μιλούσαν 
αναμεταξύ τους δίχως ιά προσέχουν σε τίποτε άλλο:

*Νά συγκεντρωθούν δλα: άνθια, πετράδια, μύρα, σκοποί. Νά διαπερα- 
στοϋν, νά άνατριγιάσουν, νάλαλαμπίσουν, νάντιφωνήσονν. Νά κορφολογη&εϊ 

ν ό βαλσαμουργικός άχός τοϋ παλιού λ·'γον στο άπόβαθο ύ^όρχημα τοϋ
θρύλον και στοϋ σύμβολου τό άνθισμα τό πατροπαράδυτο. ' Η  ψυχή, 
πεταλούδα, νά βυζαίνει λουλούδια ξωτικά-κρου στ άλινα.- Ολοδροσο άνα- 
βρετό νά βγαίνει άπ’ τό στόμα μυθικών πουλιών σκαλισμένων άπο πολύ
τιμες παλαιικές πέτρες.

Κ ’ ή πεταλούδα κ’ ή άνάβρα, νά σχεδιάζουν στά σαλέ ματ ά τους μιάν 
Ιερογλυφική γραφή, τοϋ ονείρου γραφή.

Μιά γραφή θεοτική πού θά σέ καλεϊ νά τήν ιδεάσεις μέ τούς άβέβαιους 
στοχασμούς σου, αά βαρύ μυρωδικό ριχμένο στο άναβρετό-γιά ra δόσεις 
νόημα στά σαλέματα τής Φύσης καί νά θεοπαρθεΐς ί » —  )

Ξεθρόιαμα. —
"Ομως τα μάτια σου τά δλόμαύρα μέ τά δλόμακρα ματόκλαδα είναι 

ρουφήχτρες ονείρου.
—  Θυμήσου, τό πανέμορφο στένεμα τοϋ Βόσπορου, τό μαγικώτερο κα

θρέφτη πού γνώρισα— ό διπλός άντιλαμπισμός τών πράσινων κορφο
σειρών κρύβει γοητείες πού δεν έχουν τελειωμό'και σήμερα a to μα ή Κρυ- 
μένη Νεράιδα μέρα μεσημέρι τόν κρνφοπαίζει— εκεϊ πού τά ρέματα σννα- 
παντιούνται και σχηματίζεται δ πιο επικίνδυνος στρόβιλος-άλοί, καί στον πιο 
ίπιδέξιο κ ο λ υ μπηστή. ” Ω  τά γλυκύτατα σά θάνατος ονειρευτός μάτια σου.

*Ετσι μέ ειχε τραβήξει ή ηδονή τοϋ χαμόν, μά ξάφνω σά νανιωοα 
πού ήμουν καβάλλα στή Χίμαιρα, τράβηξα γερά τά λουριά γιά νά τή δα
μάσω, καί τή Σφίγγα πού μοϋ άρνιούνταν τό μυστικό τή φοβέριζα μέ τη 
νεφέλινη ρομφαία-χι ώρμηαα άλλόφρενος ατά χείλη σον πού μεκρνβες και 
ατό σώμα σου πού τραβούσες :



iVa το πώ ,’ Ολα μαζι τα φευγαλεα οντα πον δέν είχα νιόσει την 
υπόστασή τους, που δέ βρήκα καιρό νά τά στοχαστώ, ο λα τάνάνιω τα 
πλασματα, ολα ταμιλητα κι ολα ταφαντα στοιχεία: γέλασαν, ενα γέλιο
παραδεισιακό, που τακοναε ή ψνχή μ ον— γελούσαν ακόμη, ώ μάϋε πώς 
κρατιέται η αιωνιότητα σα σταλα όροσιας στη φούχτα τής στιγμής, όταν 
σέ είδα συμοζωμενη κατον άπ το μεγάλο πορτραϊτο τής Τζιοκόχτας rd 
να γνρενες προστασία κατον άτι το χαμόγελο που μελέτησες, σά νά γύρευες 
καταφνγιο στην τέχνη πον ok δαοκαλεψε. Κι άτι’ έκεΐ μον ξανάρχονταν 
ζευγαρωμένη τάρα ή ειρωνεία σον,σά δίδυμο βέλος στην καρδιά : — Τρελέ !

Xαγαπώ! Ως τόρα δέν τολμούσα να ξεστομίσω τη λέξη αυτή πον 
είναι τοσο^κοινη, πον μι ριοειπωμενη μον φα[νουνταν ^ώς είχε ξεϋνμάνει 
καί δέν ϋάχε καμιάν άξια γιά τον ασύγκριτο καημό μου.

^ οιταξε την ομορφιά τής ξαναγεννημένης πλάσης, υπάρχει πιο δρο- 
σερο πράμα, στον κόσμο άπ.ο τη φρεσκάδα τής πράσινης κλίμακας πον δείχνει; 
Μπορείς να πεις πως ταηδοηα, —το μολογησες δτι σέ μάγεψαν εψές τό βράδι— 
μιμιοννται τα περσπα ; Οχι, η Φύση τά όδηγάει ολα μέ μιάν δρμή παρ&ένα.

Κεγω που̂  παραννχτωϋηχα εψές στον κήπο τον Μαγιοϋ ρωτούσα κά- 
#£ πλάσμα πον τυν ειχα παραδώσει τό μυστικό μου, νά μέ βοηθήσει 
στην καινονργια έκφραση. Μα τό ρυάκι κυλούσε κρονστάλινα: Σάγαπώ 
και τάηδονιαπαίρνοντας^ το το μάγεβαν στην ανείπωτη γλνκάδα τοΰ σκοπού 
των καί το αψηλωναν απ τη γη παραδίνοντάς το σταστρα. Καί τά δέτνρα 
τα πλατνφυλλο. μέσι άπό μνρια ήχοσυναπαντήματα, λικνίσματα, παλμούς, 
ξεΰροιζαν: σαγαπώ.^ Κι ενιοσα το μοσχοβόλημα τών νυχτολούλουδων πον 
με αρωμάτιζε μέ την ιδια λεξη. Μά τότες παράξενα την ένιο’&α σά νέα, 
θα να την πρωτάκουσα κι όχι μονάχα είχε τον καημό μον άλλα μοϋ φάνηκε 
πον ειταν το αποστυγμα τον ττονον όλων τών ερωτικών καημών πον 
προαπέρασαν κεδιναν την στερνήν υπεροχήν άναλαμπή τους οτή ‘λέξη που 
ανάδευε στά χείλη μον.

Μερε!)ιζειζ μέ την ειρωνεία σου καί μένα δεμάτι νιοΌέριστων χόρτων 
μου εχάιδεψες τό πρόσωπο :

Μιλάς σαν εκείνους πον τραγουδονν εκεί κάτου απ' τα πλατάνια.
—  ’Αστόχαστη, ξεχνούσες πον τους είχε μεϋύσει δ Μάης!

, , ~  Χ αΜ°γέλας εφιγγινα και την ειρωνεία σου τή Φέλεις ξεχωριστήν 
απο τη δημιουργία. Δέ θέλεις νά τή ζευγαρώσεις μαύτή.

Μά έμενα δέ μέ νιάζει πιά Άν επιμένεις νά μην έχεις πίστη, &ν την 
άρνηση στερεώνεις. —  Τόσο βαϋυ ξεχνϋηκε τό μεϋύσι στη ψνχή μον ατό 
άγγιγμα τών χειλιών μου στά χείλη σου τάλη&ινά, —αυτό δέν μπορείς ποτέ 
να το αρνηστεις — πον ή Φύση χόρεψε μαζί μον.

Κ ι Sv λές πον έμεινες ξένη άπό την ηδονή μον, τί μέ μέλλει I εγώ 
εχω αρπαξει τή ξωτικήν οπώρα άπό τον κήπο του ονείρου.

Κ ι άν δεν απαντηαες ακόμα στο ερώτημα μου εγώ βρήκα τήν απόκρισή 
σου στη Φύση.

Εγώ βρήκα τήν άνταπόκριση τοΰ μεϋυσιον μον στά ροδόφνλλα,—  
χλυκόχειλα ίδανικεμένα —  όμολογώντας με όλα πώς είναι μεϋνσμένα άκόμα 
απ το φιλί μον.

, _Κοίταξε τα I σ οροί στο θάλαμό μου στοιβάζονται. Δέ χόρτασα νά
τα ρ cot to ολη νύχτα. —

ΡΟ ΔΟ Φ ΙΛΟ Σ

Α Γ Γ Ε Λ Ο Κ Ρ Ο Υ Σ Τ Ο Ι

Τάν κύτταξε βαθιά στά μάτια,κρα
τώντας τον άπό τό χέρι, σφίγγον
τας του τό χέρι, καί τρομασμένη άπό 
άγνωρη φοβέρα, μέ τό πρόσωπο 
δλο τρεμάμενο. Τά μάτια έβουρκώ- 
σανε, τά κύκλωσε τό δάκρυ, καί τρε- 
με μέσα ή κόρη άπό φωτεινό σπα
σμό. Φαινόταν πώς έπασχε νά τοΟ 
μιλήσει. Γιά μιά στιγμή έσταξε τά 
δάκρυ,τά μάτια προσοχή ταραγμένη 
Ιπήρανε καί φάνηκε δτι άκροάζεται,' 
κατά τήν κάμαρα τοΟ άρρωστου 
στηλώνοντας τοΟ κορμιοΟ τό κί
νημα.

— «Μίλησε ;»
Ψιθύρισε ρωτώντας. Καί βάνον- 

τας τό χέρι στήν καρδιά, άνάγειρε 
στό διβάνι άδυνατισμένη· άκούμπισε 
πίσω τά κεφάλι, κι άνάσαινε γλή- 
γορα. Τής έπιασε τότε καί τά δυό 
χέρια, ποΟ ήτανε παγωμένα. Ή  
άχνάδα τοΟ προσώπου της έσβυνε 
σιγά-σιγά, κεί μιάν άντιφεγγιά ρο- 
δοκέρινη διάβαινε, περνοδιάβαινε 
τό δέρμα, σάν τό φώς μέσα σέ 
κρουσμένο άπό τή τή δύση ίκαθρέ- 
φτη.Τά βλέφαρά της έπέφτανε άπά- 
νω στά μάτια μέ κίνηση παράξενη, 
σκοτωμένα άπό όπνερά τρόμο, σάν 
τής πεταλούδας τά φτερά στό θά
νατο τοΟ πάθους της.

— «"Οχι πατέρα . . .  μή σταυρό- 
κοπιέσαι πατέρα μου . . .  πονεΐς
πολύ μή δέρνεις τά χέρια σου
πατέρα μου, τά χέρια σου ποΟ τά 
φιλώ . . .  Είσαι τόσο άχαμνισμένος, 
είσαι τόσο βασανισμένος. . .  θά γιά- 
νεις πατέρα θά γίνεις καλά . . .  μά 
ίδές πατέρα τή μανοΟλα πώς κλαίει 
. .  .μή δέρνεσαι έτσι πατέρα.. .Καί

ή τανε άχαμνισμένος σβυσμένος στό 

κρεβάτι ή τα ν ε . . .  καί τά  μάτια του 

δέ φαίνονταν νά βλέπουνε.. .άπλανα 

ητανε, πονεμένα .. .  τά  μαλλιά του 

άσπρισαν τόσο καί μακρύναν τόσο 

ποϋ σκεπάζανε τό  προσκεφάλι. . .  

καί τό  στόμα του σάν νάθελε 

πάντα νά γελάσει, νά>.γελάσει δυ

να τά , νά είπεΐ τάν πόνο του, μά 

δέ δύνονταν . . .  καί τά  χέρια τευ  

δέρνονταν, δέρνονταν, ' κ ’  Οστερα 

πέφτανε σ τά  σκεπάσματα ήσυχα 

σιγαλά, σάν νά ζητούσανε κάτι νά 

χαϊδέψουνε . . .  καί τάπερνα τό τε , 

τά  φιλοϋσα, καί έ λ ε γ α . . .  Κ ’ ά λ 

λοτε  σηκωνόντανε σ τό  κρεβάτι σιγά, 
καί πάσχιζε νά πάρει δύναμη νά 

μ5ς μ ιλήσει, καί κ ύ ττα ζεν  όλόγυρά 

του, καί σάν νά μήν ήξερε τ ί  ήθελε, 

ξανάπεφτε πάλι στό  κ ρ εβ ά τι. . .  

Κύταξε πρόσωπο ποΟ άχάμνινε, ποΟ 

ξεράθηκε, κορμί ποΟ έλυωσε . . .  

Πατέρα φιλώ τά  χέρια σου ποΟ τρέ- 
μουνε- καί μανοΟλα μή κλα ΐς . . .  
Τήν ξέρω τή ν ιστορία  . . . μή λέτε 

πώς δέν τή ν  ξέρω . . .  γιά  τό 2πύρο 

μητέρα τί φ τα ίτ ε  σείς . . . γιά  τ ϊ ν  

άδερφό μου πατέρα  τ ί ’φ τα ΐτ ε  σείς ... 

Δέν πρέπει μητέρα νάρχετε Ιδώ 

σ τό  κρεβάτι τοΟ πατέρα 6 Σπύρος 
πώς βα να ν ίζετε - μητέρα . Ό  πα

τέρας κά τι θέλει νά είπεΐ μητέρα 

... Τί θέλεις πα τέρα μου ; . . .  έδώ 

ε ίμ α σ τε .. .

«Λίγο... άκόμη νά ζήσω... θέλω 
νά ζήσω γιά κείνο... νά τό Γδώ καλά 
... θέ μου, δόσε με'δύναμη νάζν'σω 
...νά τό βλεπα καλά καί νά σβυνα. 
Τήν ίδια στιγμή... ΆκοΟτε μάνα



καί άδερφή.,.σάν πεθάνω ζήστε σείς 
γιά κείνο...»

— «Μή μίλϊΐς έτσι, καλέ μου... 
μή μ5ς πικραίνεις έτσι... μή μ<£ς 
μιλεΐς έτσι γιά κείνο τό άμοιρο...·»

Καί βούρκωσαν τά μάτια τής 
μητέρας. Τό πρόσωπό της γύρισε 
καταμένα, σάν νά ζήταε βοήθεια- 
καί ^γώ έκατάπινα τό φαρμάκι· ό 
πόνος μ ’ έχαιγε στά σπλάχνα, πώς 
νά μιλήσω, τί νά είπώ- καί/νύχτες, 
νύχτες άγρύπνιας θενατερής στό 
προοχεφάλι του, καί ή μανούλα μας 
νά λυώνει στόν άπάνω κόσμο... Ό  
Σπύροε νά μπαίνει στήν κάμαρα 
άμίλητος, νά κυττάζει τόν πατέρα, 
νά κυττάζει άμίλητος, καί τό μα
κρύ του πρόσωπο νά μή δείχνει τ ί
ποτα παρά μιά καταφρόνια... κ ’ 
Οιτερα νά βλέπει καταμάς, χαμογε
λώντας μόλις, μέ μιά πίκρα... Κι 
£να βράδυ, ποΟ ό πατέρας ήτανε 
κάπως ήσυχασμένος, γύρισε καί μέ 
είδε πλάϊ, στό κρεβάτι του, καί μ’ 
έρώτησε- «ΠοΟ είναι 6 Σπόρος, 
Μάρθα μου;»

— «Eivat στήν κάμαρά του, πα
τέρα μου, κι δλο διαβάζει...» Καί 
6 Σπύρος άνοιξε τήν πόρτα γλήγο- 
ρα, καί τρέχοντας ίπεσε πλάϊ στό 
κρεβάτι* γονατιστός, έπήρε τό χέρι 
τοΟ πατέρα καί τόφερε στά χείλια 
του, ξεσπώντας, σέ λυγμούς... *0 
πατέρας έκαμε ν’ άνασηκωθεΐ, τόν 
βοήθησε· έπιασε τό  κεφάλι τοΟ Σπύ- 
ρου, τό χ ϊδεψε πικροχαμογελώντας 
κ’ ΰιτερα μέ ταραχή, φίλησε τό 
Σπύρο στά  μαλλιά, στά μάτια.

« — Μή μέ πεθαίνεις, πατέρα μου, 
μέ τό παράπονό σου, μή μέ πονδΐς, 
μέ τόν πόνο σου γιά μένα. . .  δέν 
έχω κανένα πόνο γιατί τότεμέ βα

σανίζεις χειρότερα . . .  Έ λα , παιδιά 
μου, πηγαίνετε τώρα νά πλαγιάστε 
... είμαι καλά...»

Καί μοθ έγνεψεν & πατέρας. Πώς 
νά τόν < άφίσω καί νά πάω μέ τό 

Σπύρο; Δέ λυπόμουν γιά  τόν άδερ- 

φό μου δσο γιά  τόν πατέρα μου- 

ίσως γ ια τ ί τονε συνήθισα κι άπό 

μικρό παιδάκι νά είναι έ τσ ι ' καί 

’κείνο τόν καιρό σάν πηγαίναμε 

νά κοιμηθοΟμε μέ ρωτοΟσε γιά  τόσα 

πράματα, μέ τρόπο^παράξενο, ποΟ 

έγώ  δέν ήξερα νά τοΟ άποκρίνομαι, 

Καί κείνη τή νύχτα μοθ έλεγε-

« — Μάρθα, στοχάσου νά θέλω νά 
ζήσω. Κάθομαι καί συλλογιέμαι 
πολλές φορές, γιατί τάχα είναι ό
μορφο νά ζεΐ Ινας άνθρωπος σάν έ- 
μένα; Πώς νά νοιώθεις έσύ τή ζωή, 
Μάρθα; Τό ξέρω πώς είσαι άλλη 

άπό μένα έσύ, γιατί έσΰ παίζεις δτι 
σοΟ ταιριάζει, έσΰ γελδς τά γέλοια 
άλλοιώτικα, καί σάν τραγουδάς έγώ 

Ιχω κάτι σάν λύπη στήν ψυχή μου, 
γιατί πώς νά τραγουδήσω έγώ ; 
Ούτε ποΟ χάρηκα ποτέ, ούτε ποΟ 

λαχτάρησα γιά τή χαρά μου ποτέ, 
γιατί ποιό νά είναι κείνο ποΟ.λές 

έσύ «χαρά μου». Πώς νά νοιώθεις 
έμένα έσύ, Μάρθα πώς νά μέ νοιώ
θεις ; Θλίψη είναι γιά μένα σέ κάθε 
πρίμα κι δλα τά βλέπω άλλοιώτι
κα, κι δ τι σύ λές όμορφο έγώ δια
φορετικά θά τό αίαθάνομαι, γιατί 
δέ θά τό βλέπω τέτοιο, δέ θά τό 
κατέχω τέτοιο... Μόνο ξανοίγεται 
ή ψυχή μου νά νοιώσει κάποιαν ό- 
μορφιά, μόνο πάσχω νά ζήσω στήν 
ψυχή μου τήν δμορφιά τής ζωής, 
Μάρθα- και* σάν στέκεις έδώ πλάϊ 
μου, καί κυττάζω τό είναι σου, κά
πως άναγαλλιάζω ποΟ συλλογίζομαι

πώς έσύ ζείς μιά χαρά* καί σέ βλέ
πω φωτεινή στήν ψυχή μου, σάν 
άπό άλλο κόσμο σέ βλέπω, καί χαί
ρεται τό είναι μου ίσως τότε άπό 
χήν άναγάλλιαση τής δικής σου 
ζωής. *Αχ, νά αίσθανόμουνα τή 
ζωή δπως έσύ, λέω τότε μέ τόν 
εαυτό μου, νά μέ λαχτάριζε δτι καί 
σένα λαχταρίζει, νά ζοΟσα μέ τό 
αίμα' σου, μέ τό στοχασμό σου, μέ 
τό τραγούδι σου... Μέ καταλαβαί
νεις, Μάρθα;... ’ Αδερφή μου, νά 
ήμουνα καί γώ καλός, δυνατός, ό
μορφος, θάκουγα τή φωνή σου  ̂νά 
μοθ μιλεΐ. βαθύτερα τότε, ή τώρα 
ποΟ τήν άκούω θλιμμένη μέσα στό 
είναι μου; Πώς έζησα ώς τώρα, 
Μάρθα, ποΟ'νειάτα έχω, καινά μήν 
είχα τό ίδιο θά ήτανε, πώς έζησα 
έτσι χωρίς ζωή, πεσμένος σέ βασα
νιστικό, σέ άσάλευτο κόσμο, άπό 
μ ι κ ρ ό ς  ξαπλωμένος στό κρεβάτι μου, 
καί μόλις λίγο μέ βγάνανε στό πε
ριβόλι, μέ τό ξυλοκρέβατό μου, καί 
κείτομουν έκεΐ άνασκελα, κι άνα- 
aatva άπό τ ϊ  φύλλα μιάν ευωδιά, 
κι ένοιωθα στό πρόσωπό μου τό 
μουχλιασμένο, φώς ξάστερο νά μέ 
άγγίζει, έβλεπα τόν ουρανό νά μοθ 
άνοίγεται στά μάτια, άφταστος,ώς 
ποΟ χάνονταν τά μάτια μου μέσα, 
καί πλημύριζε ή ψυχή μου πρώτη 
φορά άπό κάτι άγνωρο... Καί σάς 
έβλεπα ποΟ έπαίζατε καί είχα χα- 
μογέλοιαστό πρόσωπο, καί σάν τρέ
χατε έτρεχε μαζή σας ή ψυχή μου, 
καί τότε δέν έζήλεψα- καί λέω,πώς 
νά ζώ έτσι πάντα,'πώς>ά ύποφέρω 
έτσι τή ζωή θλιμμένη, ποΟ δέν είναι 
λόγια νά σοΟ είπώ τ ί  νοιόΡω, Καί 
σάν συλλογίζομαι τόσα ποΟ δέ θα 
νοιωσα καί δέ θά αίσθαντώ στή

ζω ή , καί ποΟ τά  μαντεύω νά μοθ 

έγγίζουνε μόλις τί)ν  ψυχή, νά μοθ 

τή  λαχταροΟν καί νά φεύγουν ύ3τερα 

περιπαιχτικά, καί πάλι νά ξαναγυ- 

ρίζουνε, καί μ άλιστα  σ τά  όνειρά 

μου, σ τις  συλλογιστικές μου στιγμές, 

σ τά  ξεχάσματά  μου καί στή  βαθιά 

μου θ λ ίψ η ...Έ τσ ι σάν βλέπω τά  δέν

τρα  στό περιβόλι τή ν αύγή, νά παί

ζουμε στό  φώς, στόν άγέρα, στή  

δροσιά. Τί μοθ κεντάει μέσα στό 

χορτάρι, νά μή σέ φτ/\ω στό κυ
νηγητό , νά λα χ τα ρ ίζω  άπό μανία,

γ ια τ ί δέ θά μπορώ νά σβύσω τή  

δίψα ποΟ μοθ έβασανίζε τή ν ψυχή, 

χή λαχτάρα  ποΟ δέν άπολαψα, δέν 

χάρηκα... Καί πάλι σάν βλέπω τό  

δείλι νά χαρά ζωνταν ώσάν πολύ

χρωμα λουλουδιστά ποτάμια κά τω  

σ τό  δύσμα τά σύγνεφα, τό τε  κύμα
τ α  σιγαλά,άπό εύωδισμένα περιβόλια 

διαβαίνουμε σ τή ν  ψυχή μου, καί 

βλέπω τόν κόσμο νά σχη μ α τίζε τα ι 

νέος, άναγαλλιαστός, πλασμένες άπό 

όμορφιά, ποΟ μοθ άναδίνει στό κορ

μί έναν καημό νά φτερωθώ, νά ά- 

νοίξω τή ν άγκαλιά μου γιά  νά 
δεχθεί μύρια πλάσματα, καί άνοί- 

γω τά  χείλια  μου γιά νά φιλήσω 
μιάν άγάπη σέ δλα . · . Καί τό τε , 

άχ, πώς βλέπω νά μηδενίζετα ι στή  

θάλασσα δ καημός μου, στις άλλα- 
γές καί σ τις  φ α ντα χ τερ έ ; γαλήνες, 

στους ήσκιους πο5 πραγματικά πί

στεψα πλάσματα, καί ξίφνου σβύ- 
νουνε οί λαχτάρες ποΟ ένοιωσα νά 

μ’ άγγίζουνε οί άγνωρες γιά  τήν 

ψυχή μου πρίν, καί νά μ Ο άπομένεί 
μόνο μιά γλυκειά θύμηση, ώσόν 

λαλιές γνώριμες στόν ύπνο μου, σάν 
όμορφιές ποΟ όνειρεύθηκα, κοί στο-, 

λίσματα ποΟ φαντάστηκα  τή ς ζωής



μου, καί ποΟ ποτέ δέν έχάρηκα . . . 

Καί νάξερες πόσο μ ’ έφραίνει, τ ί 

νοιίΓω σέ μιάν άνθρώπινη φωνή, 

δταν τήν άκούω κείνες τΙς στιγμές, 

και νάξερες σ τά  μάτια τοΟ άνθρώ- 

που τ ι  βλέπω, καί πόσες δψες άπο- 

λαβαίνω στάν αιθέρα καί τ ις  χ α ί
ρομαι, έ τσ ι ποΟ ή ψυχή μου λάμπει 

άπό τόσες φωτεινές ϋπαρξες, καί 

ομορφαίνω μοΟ φαντά ζετα ι, γίνομαι 
τό τε  γερός, φ τιάνω  κορμί, τό πρό

σωπό μου τό  νοιόθω άλλο, άλλο τό 

χέρι μου δπως τό κινώ, κι άλλο τά 

πόδι μου δταν τά π α τώ  στά περιβό
λ ι . . . »

— Κ α ί κείνη τή ν νύχτα  ποιά 

συφορά έπεφτε σ τίς  ψυχές μας, 

καί πώς έτρέμαμε σωπαίνοντας ό- 

λόγυρα στά κρεβάτι σου, άμοιρε 

πατεράκη, τό  κρεβάτι σου ποΟ μο

νάχα τά μακρυά μαλλιά σου φ α ί

νονταν ποΟ σκέπαζαν τά προσκε- 

φάλι, κι έκρυβαν τό  πρόσωπό σου, 

ποΟ μίκρυνε, έλυωσε, καί μέσα έκεΐ 

φω τίζα νε στά βασίλεμά τους τά μά

τια σου . . . Κι άχνα δέν έβγαινε 

άπό μδς, και σέ κυ ττά ζα νε  χωρίς 

νά βλεφαρίζουνε'τά μάτια  σου ποΟ 

μ£ς έβλεπες, μ&ς έβλεπες βαθιά, 

πότε τάν ένα καί πότε τάν άλλο, 

καί δειχνόταν σ τά  μ ά τια  σου ή 

θλίψη, φαινότανε πονετικό νόημα, 

ποΟ μ&ς άναφρίκιασε, καί δέν ε ί 

χαμε πνοή νά σοΟ δώσουμε, δέν 

κα-έχαμε νόηση νά σοΟ μιλήσουμε, 

σάν να τρέμαμε νά κόψουμε τό  

συλλόγισμά σου, τή  βαθιά σου σ ι

γαλιά , καί να μή θέλαμε νά τ α 

ράζουμε τάν πόνο σου ούτε μ ’ ένα 

οακρυ, γ ια τ ί θέλαμε νά κλάψουμε 

καί χόμπονε σ τή ν [ ψυχή τό κλάμα, 

πάγονε στάν έρχομά τή ς  συφορδς

ποΟ άγέρ-ζε σ τις  ψυχές τό  ριγιό 

τοΟ χαμοΟ... Τά μάτια του κατά 
τά Σπύρο μας, τά μάτια του γύριζε 
περισσότερό κατά τάν άδερφό μου, 
κι άνοίγανε τότε σάν νά γιομίζανε 
άπό τό φώς χοο δάκρυου ποΟ άνέ- 

βαινε ώς έκεΐ καί δέν έπεφτε, καί 
σάν ν’ άγωνίζοταν τότε νά χαμο
γελάσει, και. στό πρόσωπο του φαι
νόταν έ'να^τρεμούλιαοσμα, έ'να άν- 
τάμωμα τή ς  θλίψης καί τοΟ πικροΟ 
χαμογέλοιου, καί λές πώς έστέκο- 
ταν γιά μιά στιγμή δλος του ό 
νοΟς στή ματιά του, ωσάν v? ζοΟσε 

όλάκερί] < τή ζωή του σέ κείνη τή 
στιγμή, φωτίσθηκε έλπιδερά ή δψη 
του, γαλήνεψε, πώς ή γλώσσα έ- 
κινήθη στό στόμα του τό σπασμέ
νο, πώς συγκέντρωνε τάν έαυτό 
του σέ κάποιο νόημα καί πώς ήθε
λε μιλήσει... καί σκύψαμε σιμά στά 
προσκεφάλι του, καί ή Μανούλα 
τοΟ μίλησε σιγά, πολύ σιγά, σάν 
να μήν ήθελε νά ταράξει τήν γα
λήνη του...

— «Μίλα μας, καλέ μου, τί θέ
λεις ; .  . .»

Καί κείνος σηκώνοντας μόλλις 
τά χέρια, τ ’ άπίθωσε.'1 στά κεφάλι 
τοΟ Σπύρου καί τής Μανούλας πρώ
τα, υστέρα καί στό δικό μου, θέ 
μου, καί σωπαίναμε κυττάζοντας 
τον σ τά  μάτια, κυττάζοντας στά 
χείλια, περιμένοντας τό λόγο ποΟ 

θά μδς έλεγε, καί τόν άκούσαμε 
σάν μέσα στά στήθια του νά μι- 
λοΟσε ή ψυχή του, σάν νά άκού
σαμε τήν καρδιά του νά ήχήσει 
τά στερνά του'̂  λόγια:

« Έ χετε τήν ευχή μου . . .  Τό 
Σπύρο μας...»

Ή  μητέρα τάν έσφιγγε στήν άγ-

γαλια της, τοΟ’φιλοΟσε τά πρόσωπο, 
καί ξεχύθηκε σέ τέτοιο κλάμα, ποΟ 

μέ φόβιξε πώς θά κοπεί ή καρδιά 
της άπάνω στά στήθια του ... καί 
γω έτρεμα, έλειποψύχαγα, δέν είχα 
νόηση κείνη τή στιγμή γιά τό χα
μό, σάν νά μή τό πίστευε πώς έφυ- 
γε ή ψυχή του έτσι σάν τοΟ που- 
λιοΟ, και δακρυα δέν είχα, καί σάν 
νά πάσχιξα νά κλάψω, γιατί μέσα 
μου ένοιωσα πώς σταμάτησε ή ζωή 
μου, πώς δεν έχω πόνο, πώς ςέν 
έφτασε στήν καρδιά μου ό πόνος ... 
κι έβλεπα τάν άδερφό μου ποΟ βου
βός βαστοΟσε τό κεφάλι του, δέν 
έβλεπε κανένα, ενα κορμί φαίνοταν 
καί κείνος άψυχο, σάν νά περίμενε 
νά συνεφερθεϊ ό νοΟς άπό τά ξά
φνισμα του,γιά ν’ άναδοθεΐ ή ψυχή 
στά κλάμα...καί ξαφνικά σηκώθηκε, 
μέ καταφρόνια στήν όψη του, και 
πλησιάζοντας τήν μητέρα, μή κυτ- 
τάζοντας καθόλου τάν ξέψυχο πα
τέρα, τήν πήρε άπά^τό χέρι·, κείνη 
τάν κύτταζε, καί σάν νά τής"πέρασε 
στήν ψυχή ή ματιά τοΟ Σπύρου, 
σάν νά αίσθάνθηκξ μέ κείνη τή μα
τιά, τοΟ^ειπε:— «Ό χ ι παιδί μου, 
τίποτε παιδί μου... έσύ νά είσαι 
καλα, παιδί μου... ό θεάς ήθελε καί 
τόν πήρε...»

Κείνος τήν τράβηξε, πήγανε στήν 
κάμαρα του. Καί γώ άπόμ;να έκεΐ 
παγωμένη/·άσάλευτη, μή ξέροντας 
πώς θά συνεφερθώ άπό τόν τρικυμό 
ποΟ μέσα του σάστισε ό νοΟς μου.

«  — θά πεθάνω, μητέρα, θά πε- 
Οάνω σάν κλαΐς... δέ θέλω νά κλά- 
ψεις, δέ θέλω νά κλάψεις, δέ θέλω 
νά φωνάξεις μητέρα... φτάνει γιά 
τόν πόνο μας ή ζωή μας... μητέρα 
μου δέ θέλω ν « πονέσεις περισ

σότερο... σοΟ φτάνει 6 δικός μου 

πονος, μητέρα... ’Εγώ μητέρα τί 
είμαι; . . .  ζωντανός ή πεθαμένος... 
σοΟ φθάνω έγώ ποΟ θά ζώ σιμά 
σου···» Καί ό Σπύρος ξέσπασε τώ 
ρα σέ λυγμους, καί σηκώθηκα σάν 
παραλυμένη, καί πήγα μέσα στήν 
καμαρα, έτσι σάν νά λησμόνησα τά 

μεγάλο χαμό, σάν νά μέ λαχτάρησε 
ή φωνή τοΟ Σιιυρου· ό πόνος του 
περισσότερο, καί πέφτοντας στήν 
άγγαλία του, τάν έσφιξα πονετικά" 
κείνος σώπασε τότε καί μοΟ είπε. 
—  «Καί σΰ λιγοψυχάς Μάρθα; σύ 
π°0 μέ ξέρεις ;» Καί ή μητέρα άγ- 
γαλιαζοντας μας, Ικαμε νά χαμογε
λάσει, καί θέ μου, τί λαχτάρα φα- 
νερωθη στά πρόσωπό της τότε ποιός 
πόνος έδείχνοταν στά μάτια της. 
«Σεις νάσαστε καλά παιδιά μου ... 
καί δέν είχε άλλα λόγια νά είπει, 
ώς ποΟ έσώπασε,γελώντας ξαφνικά, 
μέ στριγγλικά γέλοια.

« Μαρθα ! Μάρθα !»  φώναξε άπό 
τήν κάμαρά του ό άρρωστος άδερ- 
φός της. Κείνη άνασείστηκε, άνα- 
πήδησε στάν τόπο της, άκρουμά- 
στηκε χωρίς ν’ άποκριθεΐ καί φο
βισμένη φάνηκεν ή δψη της· τά 
κορμί της μαζεύτηκε σιμά στάν 
Πέτρο καί τοο πιασε τό χέρι, τοΟ 
τόσφιξε παραξενα, ώσάν νά ζητοΟσε 
κάποια βοήθεια. Ύστερα είπε σάν 
βυθισμένη σέ συλλογή βαθειά, καί 
σάν νά ρωτοΟσε κάποιο πνεΟμα νά 
τής άποκριθεΐ: «θά  πεθάνω;»

«Μάρθα !-...»
Βάδισε κατά τήν πόρτα τής κάμα

ρας τοΟ άρρωστου,σάν άθέλητα,έτσι 
ώσάν κρατημένη άπό τή φωνή του, 
κυριευμένη άπό τή φρίκη μιδς άγνω
ρης συφορδς π?0 θάμελλε νά γίνει,



« — Φέρε μου ενα φώς, Μάρθα»· 
είπε μ’ άδυνατισμένη φωνή πάλι δ 
Αδερφός της. « — Τί μ’ άφίνεις Ιτσι 
στά σκοτάδια...φέρε μου φώς...»

Κείνη πήρε μέ άβέβαιο χέρι τά 

καντιλιέρι.’Εγύρισε καίκύτταξε τόν 
Πέτρο,καί τό πρόσωπο της Ιδειχνε 
φωτερά μέσαθε, τά μέ μάτια άνοιγ- 
μένα διάπλατα, ώσάν νά πέφτανε 
στήν άβυσσο‘στάθηκε κρατώντας τά / 

καντιλιέρι γιά μιά στιγμή,ώσάν νά 
ήθελε κάτι νά τοΟ γνέψει,κάτι νά τοΟ 

είπεΐ,μά δέν έστάθηκε δυνατό'δαγγά- 
νοντας τά χείλια της,φάνηκε σάν νά 
τήν έσπρωχνε κάποιο δυνατό χέριγιά 
νά μπει στή νκάμαρα τοΟ άδερφοΟτης.

« — Τί δμορφη άλήθεια πεΟ είσαι 
έτσι Μάρθα άπόψε, μέ τό καντη- 
λιέρι στό χέρι1 γιά στάσου λίγο 
Ιτσ ι καί κύταξέ με' μά γιατί μέ 
βλέπεις μέ ξαφνισμένα μάτια;... 
γιατί δέ χαμογελάς Μάρθα;... Εί
σαι πεισμωμένη ποΟ σοΟ είπα νά μή 
διαβάσεις άλλο; Ό χ ι, Μάρθα, δέ 
στό  είπα γιά κακό- Ιτσι, δέν ξέρω 
καί γώ πώς μοθ Ιφάνηκε κείνη τή 
στιγμή... άχ, Μάρθα, πώςδέ μέ 
ξέρεις, πώς δέν ξέρεις τήν ψυχή μου, 
πώς νοιόθω τά πράματα παράξενα, 
άλλοιώτικα άπό’ τούς άλλους... Πό- 
σες φορές δέ σοΟ τό_είπα, μά είναι 
τόσο δύσκολο νά μέ καταλάβεις ... 
Νά τώρα δπως βαστάς τό φώς 
έμπρός μου, τ ’ είναι τ ’ δτι νοιόθω 
άν ήμποροΟσα νά σοΟ είπώ, μά μέ 
τί τρόπο νά σοΟ τό είπώ../Ετσι στά 
μάτια μου είναι θαρρείς ή εικόνα 
σου φωτισμένη,' Ιτσ ι στά μάτια'μου 
είναι ή δψη σου μέ τά μάτια σου 
βαθιά^βλεπάμενα, μέ τόί'στόμα I- , 
τοιμο νά μοθ άγγίξει τήν ψυχή μ’ 
ενα λόγο, μέ τά χείλια σφιγμένα

άπάνω στό φύλλο τής καρδιάς μου... 
Σάν έμπήκες μέσα κάποια θύρα ά
νοιξε μέσα μου, καί κάποιοι ήχοι 
άκουστήκανε καί ϋστερα φωνή άν- 
Ορωπινη ποΟ έμελώδευνε βαθύτατο 
σκοπό, Μάρθα ... Κι άκουσα μαζί 
κάποιες ευωδιές, σάν τις άνοιξιά- 
τικες, ποΟ άπό καιρό τΙς  χαιρόσουνα 
στόν κάμπο έσύ, καί σάν νά μοθ τ Ις  

Ιφερεςστό ροΟχο σου, στόμαντιλάκι 
σου κλεισμένες, καί έσκόρπίσες έδώ, 
στό* κόρφο μου, Μάρθα...Τό ίδιο 
σάν μιλάς, καί μέ παρηγοράς μέ τ ’ 
άθώα σου λόγια, σάν μοθ λές γιά τά 
εέντρα στό βουνό καί γιά τούς βρά
χους σ τ ’ άκρογάλ-.α, πώς είναι καί 
πώς φαίνονται, έγώ νοιόθω όλόγυρά 
σου, καί τά χαίρομαι γιατί έσύ τά 
είδες, τά ζύγοσες, Ικοψες κλαδί, 
καί σέ βλέπω πώς τόκοψες άπό τό  

πεΟκο, ή θαλασσόχορτο άπό τό 

βράχο στό δέντρο ψηλώνοντας τό  

κορμάκι σου, Ιτσ ι σηκώνοντας κατά 
τόν ούρανό τά χέρια σου, ποΟ άσ- 
προλογάνε στά κλαδιά περισσότερο, 
κι Ιτσ ι λυγίζοντας τό κορμάκι σου 
σάν τό κλαδί, καί πάλι σάν σκύ
βεις τό κορμί σου στό άκρογιάλι, 
καί βάζεις τό χέρι στό νερό κι 
άσπρολογάει σάν^μάρμαρο στό ξά
στερο νερό, καί κόβεις τό θαλασ
σόχορτο, καί νοιόθεις τό πελαγίσιο 
μύρο στό σπλάχνο Γσου— δλα έγώ 
τά νοιόθω άπό σένα, σάν μοθ τά 
λές έδώ σιμά καθισμένη στή ζωή 
μου, έδώ σιμά στό κεφάλι μου ποΟ 

γίνεται ενα μέ τό πούπουλο τοϋ rpo- 
σκέφαλου,καί βουλιάζει μέσα γιά ώ 
ρες,καί αισθάνομαι πώς'πνίγομαι μέ

σα σέ^βάθια πνιγερά...Πές μου,Μάρ
θα, ποΟ πήγες σήμερα,πές μου δπως 

πάντα τό τί είδες σήμερα,τό δείλι..,»

« — Πήγα σ τ ’ άκρογιάλι . . .  σ τ ’ 
άκρογιάλι μας .. .σοΟ μίλησα τόσες 
φορές γιά τ ’ άκρογιάλι μας . . .κα- 
θισα στά χαλίκια κιίπαιζα Ιτσ ι τά 
πεντόβολα μονάχη μου . . .  Ή  θά
λασσα φούσκωνε, δλο καί φούσκωνε, 
κι έρχότανε μιά βοή ώς έκεΐ, καί 
γώ φανταζόμουνα δργανα καί χο
ρούς. . .’Έ τσι μοθ φαντάστηκε πώς 
άρμένιζε στά κύματα μιά μουσική, 
κι Ιπαιζα έγώ τά πεντόβολα, χαι- 
ράμενη ποΟ σύνωρα τραγούδαγα μέ 
τά κύματα, καί ή άρμη έρχότανε 
καί μοθ ψυχάλιζε τό πρόσωπό μου, 
τήν έγευόμουνα στά χείλια μου δ
πως έτραγούδαγα...κ’ δστερα Ιλεγα 
μέσα στή βοή τής θάλασσας, λόγια 
γιά σένα καί γιά τή μητέρα μας, 
κουβέντες παράξενες, εύχές γιά σέ
να καί γιά τή μητέρα... Σπύρο μου · 
γίνε καλά, μέ τοΟ ΘεοΟ τή χάρη νά 
δυναμώσεις, νά τρέχουμε στόν κάμπο 
καί σ τ ’ άκρογιάλι...θέ μου, κάμε τό 
καλό νά γιάνει ό Σπύρος μου...Μη
τέρα μου, Ιλα στά καλά, σου, μή 
διαβάζεις νύχτα καί ήμέρα τόν Ίώβ 
μητερούλα μου, καί μή μιλάς στό 
Σπύρο μας νύχτα καί ήμέρα γιά 
τ }ν  Ίώβ μητερούλα μου, καί μιλάς 
στό Σπύρο μας νύχτα καί ήμέρα 
γιά τόν Ίώβ, γιατί δ Σπύρος δέ 
θέλει ν’ άκούει δλη τήν ώρα τά βά
σανα καί τά πάθα τοϋ Ιωβ... Καί 
πάλι Ιπαυα νά παίζω τά πεντόβο
λα, Ιπαυα νά μιλώ καί νά τραγου

δάω, κι άκουα πάλι τό άρμόνισμα 
στή θάλασσα, ποΟ σάν νά έρχότανε 
άπό τό δύσμα έκεΐ στά δάθια, τό 
βασίλεμα ποΟ είχε σύγνεφα κρεμέζα 
καί γεράνια, καί πέρα κατά τά πέ- · 
λαγα κόκκινα σάν φωτιά καί σαν 

αίμα, καί κεΐ τά μάτια μου βύ- ·

θιζα, καί κεΐ μοθ φάνζαζε πώς ξά
ναβαν τά μάτια μου, κι Ιλεγα πώς 
ή δψη μου θά βάφεται τά ϊδια χρώ
ματα, γιατί μέσα στήν ψυχή μου 
χύνονταν έκεΐνα τά χρώματα, καί 
σάν νά βάφονταν τό είναι μου άπό 
τριαντάφυλλα, φωτιά καί αίμα, Ιτσ ι 
γλυκά τά νοιοθα νά σβύνονται στήν 
ψυχή μου, μέ τή βοή τοΟ πέλαου, 
μέ τό άρμόνισμα τής θάλασσας,ποΟ 
καί κείνη Ιπαιρνε τριανταφυλλιές 
άπάνω στά γεράνια της νερά, μιάν 
άλαφρυά μοκκινάδα σάν μαγνάδια 
παιγνιδιστά νά πλέχανε άνάερα στά 
κύματα... Κι Ιλεγα πάλι πώς θά 
κλείνω τά μάτια νά πετάξω κατα- 
κεΐ, καί πόθηνα νά πετάξο», πέρα 
στά βάθια νά πάει άποζήταε ή λα
χτάρα μου, στά ούράνια ποΟ σώ- 
νονται Ιλεγα, στά ούράνια ποΟ είναι 
τριαντάφυλλα, έκεΐ νά ζήσω, νά κα- 
θήσω έκεΐ νά παίξω τά πεντόβολα, 
καί νά πάρω καί σένα Σπύρο μαζύ 
μου γιατρεμένο, έκεΐ γιατρεμένο ά- 
ληθινά, ποΟ θά τρέχαμε μέσα σέ 
κείνα τά χρώματα άλλοι άνθρωποι 
£λεγα, άλλ*ς ψυχές φανταζόμουνα 
— καί τή μανοΟλα μας μαζί— Σπύ
ρο μου.,.Κ’ ήρθεν ό Πέτρος υστέρα, 
πέρασεν άπό μπρός μου καί μεΟ μί
λησε. μά δέν τόν άκουγα...ΜοΟ μι- 
λοΟσε γιά τή θάλασσα, γιά τά που
λιά ποΟ περνούσανε, ενα κοπάδι 
άγριόπαπιες, καί φαινόντανε άπάνω 
άπό τά κύματα νά πετάνε, δλες 
μαζί σάν £να μάΟρο μαντήλι ... καί 
μοθ λεγε γιά τά πεντόβολα, καί γώ 
τοΟ λεγα γιά τά κύματα, καί κεί
νος δέν άκουε κιόλο Ισκυβε- γιά ν’ 
άκούσει, γιατί ή βοή τής θάλασσας 
δέν τόν άφινε γιά νάκούσει...Ύστερα 
περπατήσαμε σ τ ’ άκρογιάλι·, περ-
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σατήσαμεν ώς τόν πέρα βράχω, καί 
κύταζα κατά τά βάθια ποΟ έσιγο- 
σβύνανε τά τριαντάφυλλα στά σύγ
νεφα, καί τά γεράνια ε!τανε τώρα 
σβυμένα στό βράχο δπου ήτανε νιάς 
άρρωστ'ς, άρρωστος πολύ με τά 
σκυλί του ξαπλωμένο πλάι του,καί 
λυπήθηκα τόσο ποΟ τάν είδα,— θυ
μάσαι τά Στάθη ποΟ ψάρευε, θυμά
σαι ποΟ τάν έβλέπαμε πάντα νά 
ψαρεύει στό γιαλό μέ πεζόβολο . . .  
Κι άρχισα πάλι νά φοβάμαι,κι ξίπα 
νά γυρίσω στά σπίτι νά σέ ίδώ, κ ’ 
ήρθα,καί σύ λυπήθηκες ποΟ ήρθα...»

«Πέτρο ποΟ είσαι; Έσύ \ά μοΟ 

τά είπεΐς... Έσύ άλλοιώτικα θά 
μοΟ τά είπεΐς- ποΟ κάθεσαι έκεΐ 
μέσα, καί δέν έρχεσαι έδώ, γιατί 
δέ θέλεις τάχα νά μοΟ τά>είπεΐς... 
Μά έγώ θέλω έσύ νά μο& τά είπεΐς, 

γιά τό πώς περπατήσατε σ τ ’ Α
κρογιάλι, γιατί μ’ άρέσει νά μοΟ 

τά είπεΐς έσύ καθαρά, δπως μ’ ά- 
ρέσει νά μοΟ τά λέει καί ή Μάρθα, 
μά ή Μάρθα μοΟ λέει μονάχα γιά 
τά τριαντάφυλλα πως ήτανε κόκ
κινα, τά σύγνεφα πώς ή τανε κόκ
κινα, τριαντάφυλλα καί φωτιά  τρ ι- 

αντάφυ} α... Έ λα  νά μοΟ τά είπεΐς 
έσύ Πέτρο.Έτσι δπως είσαι καί σύ ά
χνάς άπόψε,δπως είσαιβασανισμένος, 
γιατί πολύ θά λυπήθηκες ποΟ δέν ά 
φησα... Έ λα  πές μου Πέτρο... Μήν 
κυτάζεις ποΟ γελάω,άλήθεια πώς θέ
λω νά μοΟ μιλάτε γιά δλαδσα βλέπετε 
μαζί κι άκοΟτε,γιά δλα δσα νοιόθετε 
σείς— νά μοΟ τά λέτε...

«  Η Μάρθα ήτανε πρώτη σ τ ’ 
άκρογιάλι, κι έγώ ΰστερα πήγα σ τ ’ 
άκρογιάλι, τήν είδα καθισμένη 
κοντά στά κύματα, δπου τέλειωναν 
τά κύματα, καί είπα νά είναι ή

Μάρθα τάχα. Κι ίτσι δπως ήτανε 
_ βασιλεμένος ό ήλιος τότε γύρο στά 
ούράνια ήτανε φώς χρυσάφι, καί 
στά βουνά φώς ξανθοκίτρινο, καί 
στά σύγνεφα άλήθεια ήτανε κόκ
κινα τριαντάφυλλα, καλά στά είπε 
ή Μάρθα, κι έγώ κύτταζα γιά ώρα 
τή Μάρθα ποΟ ήτανε καθισμένη 
κοντά στά κύματα, καί πήγα δστε- 
ρα σιμά της καί τής είπα γιά τά 
πεντόβολα, γιατί τά πεντοβολά έ
παιζε κα! κείνη δέ μ’ άκουγ» γιατί 
φύσαε ό άγέρας καί βουίζανε τά 
κύματα, κι έσκυψα νά μ’ άκούσει, 
καί κείνη έπαιζε τά πεντόβολα καί 
δέ μ’ άκουσε πάλι καλά, μά δστερα 
δέ μιλούσαμε, παρά ή Μάρθα ξαφ
νικά σηκώθηκε, καί κύταζε όλόγυ- 
ρά μας σάν νά περίμενε κάτι, ή καί ' 
σάν νά φοβότανε κάτι, καί έτσι μέ 
κυτταζε τοτε σάν νά μ’ έβλεπε μοΟ 

φάνηκε γιά πρώτη βολά, καί χαμο
γέλασε κιόλα· δστερα μοΟ είπε νά 
περπατήσουμε μαζί σ τ ’ άκρογιάλι 
καί περπατήσαμε έτσι κρατιώντας 
ό ένας τάν άλλο άπό τό χέρι, καί 
είπαμε για μιά ψαροπούλα ποΟ μέ 
κόκκινο πανί φαίνεται σάν τά κόκ
κινα τά σύγνεφα, καί έφευγε τό 
κόκκινο πανί άλήθεια σάν τό σύγ
νεφο πάνω στά κύματα, ποΟ είτανα 
καί κείνα τότε άχνοκόκκινα, άλα- 
φρυά κοκκινισμένα σάν άντιφέγγι- 
σμα άπό τά σύγνεφα... Καί τότες 
πάλε μιλήσαμε γιά τήν νύχτα ποΟ 

θάρχότανε—καί σταματήσαμε κάτω 
άπό τά βράχο έκεΐ στήν άκρη δπου 
ειτανε έ'νας νιός ψαράς άρρωστος, 
μέ τά άχαμνισμένο τά σκυλί,Γ[καί 
τάν ήξερε μοΟ είπε ή Μάρθα, σάν 
τραγουδαε έ τσ ι: «Σάν πεθάνω στά 
καράβια ρίχτε με μές στό γιαλό νά

μέ φάν τά μαΟρα ψάρια . . .» Καί 
μοΟ είπε άν είμαι καί γώ άρρωστος 
— καί πώς δέ θέλει νά είμαι άρρω- · 
στος...»

Ή  Μάρθα τοΰ γνεψε βάνοντας 
τό δάχτυλό της σταυρωτά στά χεί
λια της, καί κυτάζωντας κατά τό 
Σπύρο ποΟ άνάγειρε τά κεφάλι του 
στά προσκεφάλι, κι έκλεισε τά μά
τια. "Γστερα σηκώθηκε σιγά, στίς 
άκρες τών νυχιώνε της καί πήγε 
στό τραπέζι κοντά, πήρε βιβλίο καί 
ξεφύλλιζε, καί πότε-πότε κύταζε 
μιά κατά τάν Πέτρο μιά κατά τά 
Σπύρο, καί άνοίγοντας τά χείλια 
της; παίζοντας τά χείλια της ψι
θύρισε τοΟ Πέτρου: «Κοιμάται...» 
κ’ δστερα άνατρίχιααε δλο της τά 
κορμί σάν τοΟ χαμαγέλασε άφαι- 
ρεμένα. «Κοιμάται...» τοΟ ξανα- 
ψιθύρισε τώρα θλιμένα : «Πώς φαί
νεται...» καί σταυροκοπήθηκε. Καί 
δ Πέτρος έβλεπε τά μελίξανθα μαλ
λιά της πώς πέφτανε στό μέτωπό 
της τό κατάσπρο καί πώς στά με
λίγγια της φαίνονταν καθάριες γραμ
μές οί φλεβίτσες, καί τόν άνοιχτό 
της λαιμά έφαίνοταν τό μεταξωτά 
κορδόνι τοΟ φυλαχτού σάν φειδάκι 
ποΟ πήγαινε νά φωλιάσει στάν κόρφο 
της" κι έβλεπε τά λεβδά μυτόφυλλα 
πώς σέ κάθε της άνάσα άναφύλλι- 
ζαν, καί τά βλέφαρά της έσάλευαν 
άχνά, κουρασμένα, μέ τις βλεφαρί
δες σάν χνούδια μακρυά, σάν φτερά- 
κια ·χνουδωτά· ξαφνικά γύρισε καί 
τόν κύταξε, καί ήθελε νά τοΟ 
μιλήσει κι έγειρε κοντά του, έγειρε 
πολύ γιά νά φτάσει τό κεφάλι της 
σιμά του, νά τοΟ μιλήσει σιγά, κι 
έγειρε καί κείνος κατά τή μεριά 
της, καί είδε τήν πλεξίδα της ποΟ

έχύθη άπό τόν άριστ«ρό της «μο 
σάν κάτι ζωντανό, καί θέλησε, 
έτσι τοΟ φάνηκε, ίνιοσε γιά μιά 
στιγμή έπιθυμιά νά τήν φιλήσβι, 
έκεΐ στήν γαλάζια κορδελίστα ποΟ 
σέ σταυρωτό φιόγκο έδενε τά σφι- 
χτόπλεχτα μαλλιά. « — Ή  μητέρα 
καίει λιβάνι στήν κάμαρά της . . .  
Άκοΰς τή μυρωδιά;... Προσκυ
νάει τώρα τά εικονίσματα» είναι 
νύχτες όλάκερες ποΟ γονατιστή 
προσκυνάει . . .  νά, άνοιξε τήν 
πόρτα τής καμαρής της . . . έ δ ώ  
έρχετα:, θέ μου νά μή τόν ξυπνή
σει . . . »  Καί σηκόθηκε σιγά, στίς 
άκρες τών ποδιώνε της, καί πήγε 
στήν πόρτα, βάδισε ώσάν άνάερη 
βαστώντας καί τήν άναπνοή της, 
καί διαβαίνοντας άγγιξε, άπίθεσε 
μόλις τά χέρι της στόν ώμο τοΟ 
Πέτρου, καί κείνου χτύπησε γλη- 
γορότερα ή καρδιά, καί τήν έβλεπε 
ποΟ στεκότανε στήν πόρτα περιμέ- 
νοντας τόν έρχομό της, μέ τά δά
χτυλο βαλμένο σταβρωτά στά χεί
λια, μέ γυρτό τό κεφάλι κατά τήν 
κάμαρα ποΟ θά ρχόταν ή μητέρα 
της. «Σ ςς...» τής ψιθύρισε σάν 
κείνη φάνηκε, καί σάν έζύγωσε άνά- 
κουστα σιμά της, τής είπε σιγά: 
«Κοιμάται;»— «Ναί»είπε σιγότερα 
ή Μάρθα, καί ή μητέρα της άνα- 
στέναξε, τάν κύταξε, τοΟ χαμογέ
λασε θλιμένα, καί διαβαίνοντας 
σιμά του γ ιά  νά καθίσει στήν άλλη 
μεριά τοΟ τραπεζιοΟ, τοΟ χάϊδεψε 
τά μαλλιά,καί ένοιοσε τήν άναγάλ- 
λιαση ποΟ αίστανότανε σάν τοΟ 
χάϊδεψε τά μαλλιά ή μητέρα του, 
κείνος τής πήρε τό χέρι καί τής τό 
φίλησε, κι άκουσε τή μυρουδιά τοΟ 
μοσκολίβανου άπό τά κορμί της,καί



θυμήθηκε τάν πνευματικά μέ τά 
κατάσπρα μαλλιά καί τήν άγιαστή δ
ψη,ποΟ σάν πήγαινε στά σπίτι νά ίδεΐ 
τάν πατέρα'του μύριζε μιά τέτοια 
μυρουδιά. «Μάρθα μου» είπε σιγά, 
ψιθυριστά, «πρέπει παιδί μου νά 
πάς νά κοιμηθείς». Ή  Μάρθα πήγε 
κοντά τηςκαί σκύβοντας τή φίλησε 
στά μάτια,δστερα τής τής είπε: — 
« ’Όχι μητερούλα^δέ νυστάζω, θέλεις 
νά κοιμηθείς έσύ πήγαινε, μητέρα 
μου». Ύστερα ή μητέρα της γύρισε 
καί κύταξε τάν Πέτρο,τάν κυταξε κα
τάματα σάν νά ζήταε κάτι νά μαντέ
ψει μέ τή ματιά της κείνη, σάν νά 
ζήταε νά ίδεΐ στά μάτια του δτι 
συλλογιζόντανε, κι [έπειτα μέ τά 
ίδιο τρόπο κύταξε καί τήΙΜάρθα. 
Ό  Πέτρος έσκυψε στά βιβλίο, μή 
μπορόντας νά κρατήσει τά ματια 
του στά δικά της, καί ή Μάρθα 
πήγε καί κάθισε μέ χαμηλομένα τά 
μάτια πάλι στή θέση της, ρόδισε 
γιά μιά στιγμή ιό  πρόσωπό της, 
σουφρόσανε τά φρύδια της καί σφί
χτηκαν τά χείλια της. Καί ή μη
τέρα της τότε είπε σιγά σάν μέ ιόν 
έαυτό της: « — Τάν άγαπάει τάν 
άδερφό σου δ Πέτρος, δ καημένος 
ό Πέτρος τδν άγαπάει τά Σπύρο 
μας, Μάρθα». Κείνος σήκοσε τά 
μάτια τήν κύταξε χαμογελόντας μέ 
κάπια θλίψη, καί δέν έμπόρεσε νά 
μή γυρίσει κατά τά Σπύρο ποΟ ά- 
νασείστηκε τώρα στά κρεβάτι του, 
άναστέναξε σάν στάν δπνο του. 
«Ξύπνησε», είπε ή Μάρθα, καί σή
κωσε τά κεφάλι της νά ίδεΐ καλ- 
λήτερα κατά τά κρεβάτι, μά τήν 
έμπόδαε τό φώς άπά τά καντηλιέρι 
κι έβαλε τά χέρι της πλάϊ στά πρό
σωπό της έτσι ποΟ νά μή τήν μπο-

δάει τά φώς.

« — Έπερπατούσαμε σ τ ’ άκρο
γιάλι, σ ’  ένα άκρογιάλι πράσινο, 

σάν νά φύτρωναν τά  θαλασσόχορτα 

στά  χαλίκια,καί τά  χαλίκια  ε ϊτανε 

σάν διάφανα,άπά δροσιά χαλίκια ,καί 

κάθε χαλίκι σάν νά σάλευε άπά ένα 

φώς,κ*εϊτανε μία ώρα ούτε αύγή ούτε 

δειλινά μά έφεγγε δ τόπος σάν άπδ 

τή  θάλασσα μέσα ένα φώς γα λ α 

ζωπό, άχνόασπρο σέ κάποιες άκρες, 

σάν νά πεφτε άπά τούς άφρούς τής 

θάλασσας, καί είχανε γιαλόκρινα 

γυρτά σ τά  βράχια σάν άστεράκ ια · 

κι έπερπατούσαμε §σάν νά μή θέ

λαμε τ ’  ά νέγγ ιτα , καί ε ϊμ αστε  σάν 

άπό ξάστερο χιόνι, καί δέν έπιά- 

ναμε τά  χέρια μας γ ια τ ί είχανε 

χνούδια σάν άπό άνθούς καί σάν άπό 

καρπό- ξα τμ ίζαμε τΙς  θαλασσοπε

ταλούδες καί ε ϊτα νε  οί θαλασσοπε

ταλούδες μέ φτερά σάν άπά δάχτυλα 

χρυσί καί σάν άπό χείλια κοραλέ- 

νια, καί μάτια  ε ϊτα νε  άλλες γα λα 

νά ή κατάμαυρα, μά τια  ποΟ έκά- 

θιυνταν σ τά  γιαλόκρινα στά βράχο 

καί μάς κύταζαν μ έ ' άγάπη, καί 

μάς κύταζαν μέ φόβο, καί πώς τά  

βλέπαμε κι έμεΐς σάν ^γνώριμα μά

τια  άπαπημέ\α, καί μάς φάντα ζε 

ώσάν νά περιμέναμε ν ’  άκούσουμε 

γνώριμες φωνές τά  χείλ ια  νά μάς 

μιλήσουνε' μά οί θαλασσοπεταλού

δες σβύνανε πότε στό  πολύ τό φώς 

καί πότε στά νερά ποΟ έβούλιαζαν, 

έβούλιαζαν στούς βυθούς ώσάν νά 

στέρευεν ή θάλασσα μιά καί μιά 

νάνασηκώνονταν άπάνω, άπάνω άπά 

τή  γή ...Κ α ί μεΐς ξετρέχαμε μέ λ α 

χ τάρα  τΙς  πεταλούδες, καί σέ κάθε 

κρίνο έγέρναμε ν ’  άκούσουμε, κά τι 

ποΟ ήθέλαμε ν ’  άκούσουμε, καί

έλαχταρίζαμε νά μάθουμε...μά τά 
κρίνα μόνο έσάλευαν άκόμη τότε 
άπό ένα φώς, κι άπάνω τους δέν 
εϊτανε θαλασσοπεταλούδες σάν τά 
μάτια γαλανά ή κατάμαυρα παρά 
χοντρά δάκρυα σάν τά χαλίκια δά
κρυα ποΟ έμοιάζανε πώς εϊτανε 
τάχα δάχρυα άπό τΙς πεταλούδες 
Καί σ*ν γιά μιά στιγμή μιά προ
σταγή νά βγήκε άπά τή θάλασσα 
έτρεμούλιασε ένα φώς δλόγυρα έναν 
ήχο, έναν ήχο βαθύ, σάν μουσική 
άπ’ τά κύματα, καί 8λα τά μάτια 
ποΟ εϊτανε θαλασσοπεταλούδες έσυ- 
νάχθηκαν σ’ ένα φώς, καί σάν νά 
γήνανε ένα, ενα, σάν ένα φωτεινό 
στεφάνι ποΟ άλάργευε κατά τά πέ- 
λαγα, κι δσο άλάργευε τόσο έμοιαζε 
σάν ένα μάτι πάλε...*Καί μεΐς έφο- 
βηθήκαμε/δέν έπιαστήκαμε άπό τά 
χέρια, παρά κυταζόμαστε στά μά
τια, κυταζόμαστε πολύ ώρα στά 
μάτια χωρίς νά τά βλεφαρίζουμε, 
καί σάν νά μάς έκίνει μιά μουσική 
έσαλεύαμε/] κι άγγίζαμε τά χείλια 
μας, κι έφυγε τό χνούδι άπό τά 
χείλια μας, τό χνούδι ποΟ εϊτανε 
σάν άπό άνΡό καΓσάν άπό καρπό...» 
Καί γέλασε δστερα^τί παράξενα, ώ 
τ ί  παράξενα ποΟ έγέλασεν δ Σπύ- 
ρος λέγοντας: «Νά έτσι τό είδα σ τ’ 
δνειρό μου, δμοια τά είδα σ τ’ 
δνειρό μου» καί γέλαε δυνατά γιά 
ώρα ώς ποΟ άπόκαμε κι άνάγειρε 
στό προσκεφάλι πάλε, καί σάν νά 
γύριζε τά γέλοιο του σέ κλάμα, σάν 
ν.ά γελόκλαιε δστερα. «"Αχ , Σπύρο 
μου, πώς μοΟ κάνεις έτσι, γιατί 
παιδί μου, τί έχεις καί μέ λαχτα
ρίζεις έτσι, τί σοΟ καμα παιδί μου» 
είπε κι έτρεξε ·κατά τά κρεβάτι^ ή 
μητέρα του, κι έγειρε άπάνω του

καί χαϊδεύοντάς του τά κιφάλι: 
«"Αχ, Σπύρο μου, παιδί μου, δέ θά 
ζήσω σάν μέ κάνεις έτσι, γιατί 
παιδί μου, τί έχεις, πές μ®υ».— 
«Τίποτε μητέρα* κι έγώ δέν ξέρω- 
έτσι άρχινάει μιά πίκρα μέσα στή 
ψυχή μου, καί μέσα στό δνειρό μου 
άκόμα μοΟ άγγίζει τή χαρά, μοΟ 

θολόνει κάπια πίκρα τή χαρά, καί 
πάσκω νά λαχταρίζω άπό τάν πόνο 
ποΟ έρχεται μόλις ξυπνήσω, τή 
λαχτάρα τής ζωής μου, ποΟ μοΟ 

πέφτει σάν άστραψιά στά μυαλό 
καί μέ καίει, μοΟ καίει τό είναι 
μου, δτι δοκιμάζω μέσα στοΟ δπνου 
τήν ήσυχία, μέσα στοΟ δνειρου τό 
δόλομα- μιά σπίθα πάει ν ’ άνάψει 
μέσα μου καί σβύνει πάλε, ένα τρα
γούδι πάει νά τραγουδηθεΐ~καΙ κό
βεται στή μέση, στό σήκωμα τής 
ψυχής μου κόβεται, έκεΐ ποΟ πάω 
νά νιόσω τή χαρά, νά τή ? ζήσω 
δλάκερη, σάν μιά καλοσύνη, σάν 
μιάν άγάπη, σάν ένα γέλασμα- και 
πάσκω νά ταιριάξω τό αϊστημά της 

μέ τοΟ πόνου στό ξύπνιο, νά τό  

κρατήσω μέσα μου στό ξύπνημα τής 

θλίψης, καί σπάει σάν ρόιδι μέσα 
μου, καί ένα γέλοιο τοΟ είναι σάν 
θλιμένος ήχοςΓάπό τά στήθια μου 
νά βγει, ένα γέλοιο ποΟ σκορπιέται 
στά στήθια μου 'σάν κλάμα, καί 
χύνεται σάν κλάμα στήν ψυχή μου, 
μητέρα, πώς νά στά είπώ, σάν ά 
νοιγμα πάλε τής ψυχής μου στό 

είναι της, σέ μιά αίώνια θλίψη,ποΟ 

μέ κατέχει τυραννικά, μόλο ποΟ 

δυναμόνω νά ξεδιαλυθεΐ σέ άλλο 
αϊστημα, καί πάσκω νά τήν ξεχει
λίσω άπό ένα γέλοιο, ποΟ σμίγεται 
στά κλάμα, στά κλάμα μου ποΟ 

καί σάν κοιμάμαι, σάν ονειρεύομα;



δουλεύβι σάν τήν άστήρευτη πηγή, 
μητέρα, γιατί μητέρα, γιατί μέ 
βασανίζει ή ζωή μου μ ητέρα ;. . . »

ΕαΙ σάν έσήκωσε τά μάτια συλ
λογιστικά τώρα κατά τή Μάρθα, 
Οστερα τά ριξε κατά τή μητέρα 
του:— «Πώς σδς νιόθω τυραγνι- 
σμένες μέ τό είναι μου, καί πώς 
μέσα στή θλίψη μου σδς κατέχω 
νά τό ξέρετε* πώς βλέπω πάντα 
τις δψις σας βαθιά μου, καί θάθελα 
νά ζώ  μιάν Αληθινή ζωή γιά νά 
ζήστε σείς τή χαρά μητέρα· πώς 
θέλω Μάρθα νά φαίνεσαι δλόψυχα 
καλή μέ μένα, γιατί δέ μοθ είσαι 
καλή, δχι δέ μοθ είσαι καλή σάν 
τή μητέρα, δέ θάθελα νά μέ φοβδ- 
oat, Ixdt δπως μέ φοβάσαι, καί στά 
μάτια σου ποτέ δέ βλέπω δτι βλέ
πουνε οί άλλοι, ποτέ δέν είσαι ή 
ίδια μέ μένα δπως μέ τούς άλλους, 
γιατί δέ θά μπορέσεις ποτέ νά νιό- 
σεις τί είμαι, πώς κυτάζω έγώ 
στά μάτια σου, πόσο διάφανα βλέ
πω μέσα μου έγώ, καί ξέρω έγώ 
τί διαλογιέσαι μέ τό νοϋ σου σάν 
μοθ μιλάς χωρίς νά τό θέλεις, καί 
πώς θάθελα νά ζής τή ζωή σου . . .  
δχι, δχι Μάρθα μου, μή σκύβεις τό 
κεφάλι καταγής έτσι θλιμένη γιατί 
φαίνεσαι σ τ ’ άλήθεια πώς πονάς 
γιά μένα, δέ θέλω νά πονδς γιά μέ
να, γιατί σύ μέ γλύκανες στή ζωή 
μου μέ τό είναι σου ποΟ λέει τό
σα μυστικά σέ μένα, ποΟ ξεφεύγει 
άπό τοί»ς άλλους καί λέει τόσες 
άλήθειες... δχι, δχι, Μάρθα νά 
δείχνεσαι κι άλοιότικη σέ μένα, 
μ’ ένα λόγο παρηγορητικό δέ θέλω 
ούτε μέ τό φόβο θέλω μό-ο, ούτε 
μέ τή θλίψη σου Μάρθα, γιατί καλή 
είσαι, είσαι σάν τήν Παρθένα ποΟ

πρέπει νά είσαι μά δέ θέλω νά στέ
κεσαι έμπρός μου σάν νά φοβάσαι, 
σάν νά λαχταρίζεις άπό μιά φοβέρα, 
γιατί τί έχω Μάρθα στά μάτια μου 
ποϋ τά σκιάζεσαι καί ποΟ λαγκεύεις 
τά δ'.κά σου, καί τί έχει ό άδερφός 
στά χέρια του Μάρθα παρά ενα 
χάϊδι γιά τήν άδερφή του τή Μάρ
θα, καί γιατί τά τρέμεις πάντα τά 
χέρια τοΟ άδερφοϋ Μάρθα . . . δχι, 
δχι, Μάρθα, νά τό μολογήσεις πώς 
μ’ άπαρατδς έμένα, δέ θέλω μόνο 
νά μοθ μιλδς γιά τή θλίψη σου, 
θέλω νά μοθ χαρίζεις τό κάθε ποϋ 
βλέπεις καί χαίρεσαι έτσι μέ τά  

λόγια σου, μέ τή χαρά .σου, καί 
μοθ φτάνει Μάρθα νά μοθ φαίνεται 
πώς περπατΐμε μαζί σ τ ’άκρογιάλι 
καί πώς παίζεις τά πεντόβολα Μάρ
θα, καί πώς κυτάζουμε τά σύγνεφα 
ποΟ είναι τριαντάφυλλα, καί πώς 
κυτάζουμε τά κύματα ποΟ είναι 
γεράνια, καί πώς διαβαίνει ενα κο
πάδι άγριόπαπιες σάν τό μαΟρο 
μαντήλι πάνω άπό τά κύματα Μάρ
θα, καί νά βλέπουμε Μάρθα τόν 
άρρωστο ψαρά καί νά μή λυπάσαι 
γιά τόν άδερφό σου Μάρθα . . .  καί 
πήγαινε τώρα νά κοιμηθίΐς, πήγαιγε 
νά κοιμηθείς Μάρθα μου, πήγαζε 
νά κοιμηθείς κι έσύ μητέρα, ναι 
μητέρα μόνο ό Πέτρος θά μείνει, 
καί θά κουβεντιάσω μέ τόν Πέτρο 
γιά δλα, γιά δλα τά καλά. . . »

Δέν έμιλήσαμε, παρά τόν κυτά- 
ζανε ποΟ ή δψη του άλλαξε παρά
ξενα έτσι μιλώντας, άλλαζε δπως 
άναγύριζε ψηλά τά μάτια του καί 
μεγάλονε τό στόμα, άνοίγοταν καί 
σαν νά έπαιρνε μιάν άκινησιά προ
σωπίδας ύστερα έχαράχτηκε άπάνω 
της άπό τις άκρες τοΟ μελιγγιοΟ
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ώς τις  άκρες κάθε χειλιοΟ, ξεφεύ- 

γοντας σ τις  ζάρες κάθε κάτο) βλε
φαρίδας έ'να γέλοιο. Ή  Μάρθα θά 
ήθελε νά πέσει στήν άγγαλιά του 
νά τοΟ είπεΐ δτι άναχαιρότανε πώς 
τή ς μίλησε έτσι, καί έλαχτάρ'σε 
στήν ψυχή της ό πόθος νά γείρει 
πλάϊ στόν Πέτρο, νά το0 πιάσει τό 
χέρι, νά τόν κυτάξει στά μάτια 
γιά νά ίδεΐ άλήθεια είναι πώς έδα- 
κρύσανε τά μάτια του,καί τήν ίδια 
στιγμή ένα φόβο ένιοσε στά κύ- 
ταγμα τής μητέρας ποΟ ξενόφρενή 
δειχνόταν ανακλώντας τά χείλια 
σάν νά μ:λοΟσε μονάχη. Μά ό Πέ
τρος αίστανότανε πώς θά ψυχομα
χήσει έκεΐ μέσα κάπιος, καί πώς 
δτι άκουε μέσα στήν ψυχή του εΐ- 
τανε νά χυμήξει, ν’ άδράξει τά καν- 
τηλιέρι, νά τό χτυπήσει στόν το ί
χο, ή νά σείρει μιά φωνή δυνατή 
γιά βοήθεια, γιά τά μελλάμενο κακό 
ποΟ άρχιζε νά κρέμεται τοΟ φαντά
στηκε άπό τά κρεβάτι τοΟ Σπύρου 
σέ περιγελαστικές δψες, σέ πρό
σωπα άναφρικιασμένα άπό μιά δια
βολική θλίψη ποΟ έμοιαζε καί σάν 
χαρά. Καί ή δψη τοΟ Σπύρου άπο- 

λιθώθηκε στήν άκίνητη της έκφρα
ση, στό άσάλευτο περιγελαστικό δεί
ξιμο,καί τά μάτια του φαινότανε πώς 
μονομιάς δλους τούς έκύταζε βαθιά.

— Παιδί μου, έσκουζε ή μητέρα 
κι έπεσε χάμω σάν άναίστητη, καί 
ή Μάρθα πήγε σιμά στόν Πέτρο 
όλότρεμη, μαζεύτηκε σιμά στόν 
Πέτρο σάν άψυχη, καί μέ τήν ίδια 
φωνή άπό τό σπλάχνο της είπε: 
<Θά πεθάνω...» Ό  Πέτρος τήν άγ- 
γάλιασε: «Ό χ ι Μάρθα μου, δέ θά 
πεθάνεις!» φώναξε.

— Μητέρα μου, άχ, μητέρα μου, 
είπε ό Σπύρος σάν συν.-φερμένος, 
κι άνασηκώθηκε άπό τά κρεβάτι,

έγειρε άπάνω στή μητέρα του, καί 
μέ τρεμάμενα χέρια τήν έπιασε,τήν 
άνασήκωσε. «Μητέρα ! Μητέρα !» 
είπε τότε ή Μάρθα, «Τ ί έχεις μη
τέρα μου»,καί ξέσπασε σέ κλάματα, 
μά δ Σπύρος κύταξε άλλόκοτα τόν 
Πέτρο, βαστώντας τό κεφάλι τής 
μητέρας ποΟ άνοιγε τώρα τά μά
τια της καί είπε: Νά φύγεις! ά- 
κουσες ; νά φύγεις! '

Ξημέρωσε ή πρώτη μέρα, πού 

ύστερα άπό κάμποσα χρόνια ξενη- 
τεμοΟ βρισκότανε στόν τόπο δ Πέ
τρος. "Αμα έξύπνησε, συλλογίστηκε 
τις αύγινές δταν τά ίδιο αίσθημα 
μιδς άόριστης άναγάλλιασης τόν 
κάτεχε. "Οταν διάβαινε τόν κάμπο 
καί ξημερωνότανε σ τ ’ άμπέλια ή 
αύγινή δροσιά τάν άνάχαιρε, τοΟ 

δυνάμωνε τό είναι. Άνεχαιρότανε 
στά φυσίματα τοΟ αύγινοΟ άγέρα, 
στά τερπνά άναφυλλητά τής δροσι- 
σμένης χλόης αισθανότανε τά κορμί 
του όμορφονίνητο, άρμονισμένο στά 
σαλέματα κάθε κλαδιοΟ. Σέ κάπιες 
εικόνες εϋρισκε ν’ άνταμόνει κινή
ματα άγαπημένης θύμησης τώρα, 
καί κυτάζοντας τά πηγάδι μέσα στά 
περιβόλι, τοΟ φαντάσθηκε μιά ήμέρα 
φθινοπωρινή πού έκουβέντιασε μέ 
άγαπημένο πρόσωπο τότΐ, μά μέ 
ποιό δέν άνεθυμήθη, καί πώς τά 
σπουργίτια τερέτιζαν στό ύπόστεγο 
καί στά δυό κυπαρίσσα. θυμήθηκε 
πώς τόν ίδιο καιρό άκουστήκανε 
φοινές μικροΟ παιδιοΟ, καί πώς βά- 
βιξε τό σκυλί τής αυλής σύνωρα.

Καί τήν αύγινή αύτή τοϋ άνα- 
δίνονταν στήν ψυχή ή άνάσα τής 
γής σάν άποβροχάρικη. "Αγγιξε τά 
φύλλα τοϋ παράξενου φυτοΰ πού 
χοντρόκλαδο τρέφονταν μέσα στήν
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παληά, χορταρισμένη γλάστρα τοΟ 
έξώστη, καί σάν Αμπελίσια άχνα τοΟ 
ήρθε, σάν εύόδισμα γής διψασμέ- 
νης στίς πρώτες χοντρές στάλες 
πρωτόβροχης. 'Ακούσε τό λάλημα 
πετεινοΟ ποΟ μηνοΟσεν Αλλαξοκαι
ριά, μά στή ψυχή του Ιπέρασεν ή 
<δρα ποΟ άρεά σύγνεφα φεύγουν στόν 
ούρανό σάν λευκά περιστέρια, πη
γαίνοντας, γιά άλλους τόπους, μα
κρινούς.

Καί πρωτοβρόχι* βουλήθη ν’ 
Αναθί,μηθεΐ ή ψ̂ χή> δπως είκονι- 
σμένα ξάστερα τά κάτεχε, στά μο
νοπάτια δταν τόν εόρίσκανε άξαφνα 
στά βράχια, τής Ακρογιαλιάς, κα
θούμενος σάν τά νοιωσεν.ν’ άναφυλ- 
λίζουνε στίς διπλές τοΟ κυμάτου 
μακρύ άθε έρχάμενα, νά φτάνουνε 
οί στάλες, άριές, λεβδές— χοντρές, 
πλατιές ώς τήν άμουδιά, δθε ξε
χώριζαν τά βράχεια, καί νά ψυχα- 
λίζουνε στά χαλίκια, στά φύκια 
σάν νά ' ψαχουλεύουνε, νά ' ραντί
ζουνε τά άκρογιαλίσια χαμόκλαδα 
άκουε συνάρμόστους ήχούς, έβλεπε 
άναχαρίσματα σέ άφρό, σουφρώ
ματα στό γιάλο τοΟ πελάγου, καί 
τό μύρο άπό τό χΟμα Αντάμα στό 
πελαγίσιο νιοθε.

Στά μονοπάτια δταν τόν εύρί- 
σκανε ξαφνικά, φερμένα άπό βουνά 
καί πλάγια, σάν τάνιοθε στά δέντρα 
ποΟ έψιχάλιζαν, καί σπρώχνονταν 
Από τό νωπόν^άγέρα κυνηγημένα,ώς 
ποΟ στίς πρώτες στάλες τΙς άριές 
σάν φτερωτές, στό χόρτο έγύρευε 
νά ίδεΐ πώς πέφτουν, ν ’ Ακούσει πώς 
άκούγονταν,' κι Από τίς ξερές φρά
χτες ώς τά βαθιά φυλλώματα ένα 
ψυχαλητό άλαφρυό, καί _στίς'πλα- 
τιόφυλλες φραγκοσυκιές ένα χον

τρό σπόρισμα κι έκράταε τήν πνοή 
του δ έρχομός τους Από τά χωρά
φια , σιγά σάν άναφυλλητό Απάνω 
Από τά χαμόκλαδα Αγγίζοντας τα 
κάθε στάλα καί φύλλο μέ παιγνιδί- 
σματα, καί φεύγοντας ριπιστικά 
στίς ξέθρες, στίς χέρσες άπλες, πότε 
φωτεινή ψυχάλα διαβατάρικη Από 
σύγνεφο ξεδιάλυτο, καί πότε Αρηο- 
πέραστη βροχή. Καί νά ποϋ έστε- 
κότανε σέ δχτο, ή κάτω άπό δεντό, 
ή σιμά σέ βράχο, στή χέρσα γή. 
Στόν δχτρω άκουε κάτω τό ρωβό- 
λισμα τής ψυχάλας, στίς πέτρες, 
στά χορτάρια ξερά, στό σφιχτό 
χώμα- κάτω άπό τό δέντρο μουσική 
στά φύλλα πολύκρουστη ώς τή ρίζα, 
καί τόν περίχυνε χλωράδα, μουσκε
μένη εύωδιά φρούδας χλωρής· άπό 
τό σφιχτό χώμα άναδίνονταν χλιά 
Ανάσα γής διψασμένης, άχνα χωμα
τίλας βαριάς,καί μυρουδιά σάν δταν 
σπάζει πέτρα στουρναρίσια. Καί 
λιγαπόθυμος μέσα στή φύση νοτι- 
σμένη, δπως ξαστέρωνε υστέρα άπό 
τΙς διαβατικές βροχοριπιές, καί φα
νέρωνε, στήν ήσκιωμένη φανέρωση 
της άπό τά σύγνεφα, νέες είδές 
γιατί καί τάγγάθία εύώδιαζαν καί 
τό ξερό χορτάρι έχλώριαζε μά^καί 
τό άχνο δίχτυ τής άράχνας στά 
χαμόδεντρα πλεγμένο έδείχνοταν 
καθάριο περικέντητο δροσιά- άπο- 
λάβαινε τό πέρασμα τοΟ σπουργι- 
τιοΟ σάν σπαρτάραε τά φτερά, στά 
νωπά χώματα, πρώτα νά τινάξει 
τήν περισσή νοτιά, γιά*νά πετάξει 
έλεύθερα, καί στίς^ποντισμένες μερ- 
μηγγοφολιές έβλεπε τόν^ κάματο 
νάρχίζεί γιά^τό στέγνωμα τής σο
δειάς- καί πώς τά βώϊδα Αναγυρί
ζανε τά κεφάλια καί φαινόντανε

χυμένα τά κορμιά τους σάν άπό τό 
μουσκεμένο χώμα, καί τά μάτια 
φέγγανε πλατύτερα: Καί τό άδύνα- 
το κουδούνι τής σπιτικής προβάτας 
άκολουθόντας τήν κοπέλα μέ τά 
φύλλα στήν ποδιά τάκουγε καθάρια 
μέσα στό μονοπάτι δπως ποτέ άλ
λοτε, μά καί νά διάβαινε φτερωτό 
ζωΐφι στίς καλαμιές σάν φτέριασμα 
πουλιοΟ κατά! τό δειλινό τ ’ άγροί- 
καε στή σιγαλιά, στήν ψυχή δέν 
ήτανε ή άποβροχάρικη χαρά μο
νάχα, καί δέν άνάσα·.νε τά εύω- 
διάσματα άναδοσμένα άπό τό ίγρά 
κλαδικά, τά χώματα, τίς πέτρες, 
παρά καί Από τόν αιθέρα έρχότανε 
ή άχνα τοΟ σύγνεφου καί τοΟ ά γ
γιζε τό πρόσωπο καί τοΟ νότιζε 
τά βλέφαρα: Παιδάκι ένιοθότανε: 
'Ύστερα Από τό θάνατο τής μητέ
ρας του περάσανε κάποτε έ'να κα
λοκαίρι περαστικό, κι έμείνανε 
τότε γιά ένα βράδυ στόν τόπο. Ό  
πατέρας του ήτανε πάντα άρρω
στος. Τόν έκαλέσανε στή συντροφιά 
τότε οί κοπέλες, εί εύγενικες κο
πέλες ποΟ έκουβεντιάζανε παρήγορα 
γιά τοΟ καλοσυνέψουνε τή θλίψη, 
καί δέν είχανε παρ* καλοπροαίρετα 
στοχάσματα νά μιλοΟνε.

”Οταν γελούσανε, ήτανε τά γέ- 
λοια της καλόηχα, σάν νά χαιρόν- 
τανε γιά τόν ξένο, πού κείνο τό 
βράδυ δέ θά θλιβότανε, θά λησμο- 
νοΟσε τήν πίκρα. Κάθε κουβέντα 
δέν εβγαινε άπό τά χείλια τους 
παρά μέ τόνο γνωστικό, καί δπως 
ήτανε δλες, καθισμένες στά πεζού- 
λιας μιάς αύλής, κοντά στό Ακρο
γιάλι, τοΟ έντυπωνότανε παράξενα 
ώσάν νά ήξερε άπό καιρό μιά τέ
τοια συντροφιά καί μιά παρόμοια

κουβέντα σάν νά τήν ξανάκουσε, 
καί θυμότανε τότε κάπιες άσύμαν- 
τες λεπτομέριες πού έγινήκανε δταν 
ή κουβίντα ειπώθηκα κάποια σημά
δια τόπου. Έπαίξανε παιγνίδι πα- 
ράξζνο τότε, καί οί κοπέλες παρά
ξενα τόν κυτάζανε, γ ια τί; θά είπε 
κάτι παιγνίδι χωρίς νά τό θέ
λει, ή μή καί ξέχασε κάτι νά είπεΐ, 
καί γελάσανε σάν παιδιά; ΤοΟ ε ί 
πανε κάποιες μαζί:Είπές τί χρώμα ;» 
Καί κείνος είπε τά ίδια λόγια: «Ε ί- 
πές τί χρώμα.» Γελάσανε καί τοΟ 
είπανε: «-Όχι, νά είπεΐς τί χρώμα 
θέλεις.» Καί τότε μιά κοπέλα μί
λησε παραπονάρικα καί τοΟ είπε: 
«Νά είπεΐςτί χρώμα νάνε τό«τριαν- 
τάφυλλο,» κόκκινο, κίτρυνο, άσπρο, 
ή μαΟρο;» Καί κείνος είπε: «ΜαΟ- 
ρο.»—Τό μάντεψε» είπανε δλες. Τί 
έμάντεψε ; Δέν ήξερε. . .

Έφύγανε ξαφνικά. ΤοΟ φαινόν
τανε δνειρο ή γνωριμιά ή γλήγορη 
καί περαστική μέ τις κοπέλες, μέ 
τίς πρωτόβλεφτες, πού τόσο εύγε- 
νικά μιλούσανε καί έκινηθήκανε 
καλοσύνευτα όλόγυρά του γιά νά 
τόν γαληνέψουνε. Καί τοΟ φαινό
τανε οί φωνές άπό τή θάλασσα γιά 
πλανερό χαρούμενο ταξείδι, γιά 
άλαργινό μισεμό, δπου θ’ Αντά- 
μωνε Αγαπημένα πρόσωπα. Πριν 
νά πάει στή συντροφιά, έστέκονταν 
κι έβλεπε τά πρι-ίρια πού ώσάν νε- 
κρόκασσες μέσα στό μισοφωτισμένο 
άπό τδ λειψό φεγγάρι λιμιώνα έσα- 
λεύανε, καθένα μ’ ένα ψαρά, κι 
έγλυστρούσανε σιγαλά στό νεροπό 
μάρμαρο, καί πρόβαιναν τά μυστικά 
μιλήματα τών νερών μέσα άπό τις 
καλαμωτές τοΟ γηβαριοΟ σάν κατέ
βαιναν ρέματα^ καί Ακούσε τότε



ψαρά νά είπεΐ μονάχος του, σάν νά 
μιλοΟσε μέ τή  θάλασσα. «Βιολιά 
λαλοΰνε καημένα πέλαγα». Καί 
Αναδινότανε μέσα του ό λόγος κεί
νος τοΟ ψαρά όληνύχτα, μαζί μέ τις 
εύγενικές κουβέντες πού έκουβεντιά- 
σανε σέ κοπέλες, καί τοΟ ξύπνησαν 
μυστική λαχτάρα στ* δ\ειρό του 
γιά κάπιο περασμένο καλό καί στό 
ξύπνιο μιά έπιθυμιά Αλλόκοτη, Ακα- 
ταλάβητη τόν κάτεχε. Καί πλή- 
θαινε τώρα στή ψυχή του κ’ 
Αναγάλλιασε τήν αύγή , δπως γλυ
κά έπλήθαινε τό φώς καί ξαστέ
ρωνε τά βουνά καί τή θάλασσα σι- 
γά-σιγά. Μιά χαρούμενη ξύπνηση 
έπέρναε στό κορμί του δλο, ένιωθε 
δροσισμένα τά βλέφαρα του, καί 
Ανασήκωνε τά στήθια του έλαφρό 
τό Αγέρι ώς πού > άνάσανε βαθιόν 
άνάσασμα τελειόνοντας σέ τρέμουλο 
άναστέναγμα, δπως τ ’ Αναστέναγ- 
μα πού Ακολουθάει τό ήσυχασμένο 
κλάμα τοΟ παιδιού. Γιατί τώρα 
δέν έθυμότανε ξάστερα τά πρόσωπα, 
τής γλήγορης γνωριμιδς; γιατί τό 
λειψό φεγγάρι ήτανε πίσω άπό τό 
σπίτι, καί ήσκιωνεν ό τόπος, καί 
δέν τ *  είδε καθαρά στό φώς. . .  Τό 
χλωμό κεφάλι κείνης πού τόνε ρώ
τησε στερνή στό παιγνίδι είχε Ανα· 
σηκωμένα τά  μαλλιά σέ κόμπο δεξά 
πίσω, μέ άλαφριά γάζα. Έπήγε 
σιμά του, κι έσκυψε νά τόν ρωτή
σει στό παιγνίδι καί τόν κύταξε· πα
ράξενα, προσεχτικά στά μάτια, καί 
τοΟ χαμογέλασε ξάστερο, παιδια
κίσιο χαμογέλοιο, ποΟ είχε θλίψη 
ή γραμμή ή δαχτυλιδωτή στά χεί
λια της. Καί θά ήτανε ή λεφτή 
γάζα ποΟ Ανάδειχνε τή γραμμή κα- 
θαρώτερα άπό τις άλλες, ή χλω-

μάδα της, ή μή καί τήν έπρόσεξε 
περσσότερο σάν έγειρε έμπρός του 
μέ λύγισμα τού κορμιού, καί ζύγωσε 
τό πρόσωπο της στό δικό του τόσο 
πού ένιοσε τήν άνάσα της στά μά
τια του ; Μέ τά πρώτα ήσκιώ- 
ματα τού δειλινού, μέ τά μουχρώ
ματα, συλλογιότανε, πώς πρόσωπα 
στεκάμενα στό παραθύρι είχανε τό 
φευγατικό φώς θαμπό στά μέτωπο 
καί σουρπωμένο στίς γύρες τοΟ μα
τιού περισσότερο, καί πώς έβαθου- 
λώνανε στίς άρχές τά μάγουλα, 
κάτω άπό τά μάτια- παράξενο πώς 
τά μαλλιά φωτίζονταν περσσότερο.

Καί συλλογιότανε πάλε πώς στό 
παραθύρι μαζεύεται τό φώς καί πέ
φτει άχνά τά ήσκιωμα στά πρόσωπα, 
μά στίς θύρες δυναμόνουνε οί γω 
νιές, χαράζονται βαθύτερα 'τά  ή- 
σκιώματα τους κι Αναφαίνονται άπό 
κάτω φωτισμένα τά πρόσωπα. Τά 
είδε στά κατώφλια νά στέκουνε τις 
ώρες πού άργονυχτώνει, καί οί γε
ροντικές σαγόνες ξεβγαίνανε βαθύ
τερες, οί κόχες στά μάτια πλάται
ναν ώς τά μελίγγια, τό στόμα βύ
θιζε, καί μοιάζανε ώσάν περιγελα
στικά κρανία- στά παιδιά κύταζε 
πώς τρυφεραίνανε τά ήσκιώματα 
καί πώς κυκλόνανε τά πρόσωπα 
στά μάγουλα καί ξεβγαίνανε τά 
χείλια Ανοιγμένα σέ χαμογέλοια, 
καί τά μάτια πώς γελούσανε βλέ
ποντας κάπια εικόνα στά σουρπώ- 
ματα νά κατεβαίνει. Στίς στρογγυ
λοπρόσωπες γυναίκες κατέβαινε τό 
φώς σάν μέσα άπό τά μαλλιά, καί 
μιά χαρακιά τής χωρίστρας ζύγιαζε 
φωνεινή άπάνω άπό τά στρογγυλά 
μέτωπα, χάραζε στα μάτια καί ξε- 
χείλαε στίς κόχες σάν δάκρυ, καί
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παράξενο πώς πέρνανε είδή θλιβερή 
μόλο πιύ φαίνονταν ώσάν νά θέ
λανε νά γελάσουνε" μα δέ δειχνό
ταν στά πρόσωπα παρά τό ήσκιωμα 
τ τς  θλίψης νά νικάει, καί δθε νά 
κύταζε κανένας έβλεπε πώς θά τού 
χαμογελ ίσουνε θλιβερά" τις κοτ.έ- 
λες πάλε έβλεπε πώς τά πρόσωπα 
τους σκυμένα καταγής θέλανε νά 
γέρνουνε, καί τή στιγμή άκόμα πού 
κυτ'ϋ ζανε βαθιά έμπρος τευς, πλα
γιάζοντας τά κ·.φάλ’.α δεξιά καί 
Αριστερά, καί πώς τό φώς δέν άγ
γιζε πα^ά τά μάτια, πού δλο Α
νοίγονταν, καί πώς τά ήσκιώματά 
τους έσαλεύανε άπιαστα πότε στίς 
άκρες τών χειλιών καί πότε στά 
αυτιά άπά κάτω, καί κάποτε στούς 
λαιμούς- κι οπίσω οί κοπέλες δ:ί- 
χνονταν φωτεινότερες καί ξεστέρω- 
νε τό πρόσωπό τους σέ χαμ'>γέλο.α 
χαρούμενα . . .

M i στήν πλακόστρωτην αύλή, 
καθισμένες δπως ήτανε στά πεζού
λια, μέ τά κεφάλια κατά τόν άσπρο 
τοίχο, έπεφε θαμπό φώς άπό τά 
λειψό φεγγάρι πίσω Από τό σπίτι 
καί μονάχα Αχνίζανε βαθύτερα τά 
ήσκιωμένα πρόσωπά του, καί μέσα 
σέ βαθύτερο μυστήριο Ανοίγονταν 
τά μάτια τους κυτάζοντάς τον. Έ -  

ξάνοιγε στό μισόφωτο τή χλωμάδα 
σάν νεκρική, καί στά μελαχρινά 
πρόσωπα έβλεπε τά μάτια νά βα- 
θύνονται καί τά στόματα νά σβύ- 
νουνε- καί δέν έξεχώριζε είδή κα
θάρια, Ανάβλεμα νοητικό γιά νά εί- 
κονιστεΐ στό νοΟ του ή Ιδέα τού 
προσώπου, γιατί οΰτε καί τά κι
νήματα δειχνόντανε ξάστερα τής 
μορφής, ούτε οί λεβδές Αναφυλλησες 
τού χειλιού καί τοΰ βλεφάρου- Ατο-

νίζανε οί δψες στό σαστισμένο μού

χρωμα περισσότερο κι Απά νά φαί

νονταν στό γιομάτο σκοτάδι. Κ α ί 

σάν έσκυψε νάτοΟ μιλήσει, τά χλω
μό πρόσωπό της τά είδε σάν συγ- 
κινημένο Απά τρεμάμενο φώς δπως 
τοΰ μαρμάρου πού νειοκομένο είναι, 
καί δέν κράτησε παρά μιάν Ασπρά
δα, μιά χλωμάδα θανατερή, μα τό  

πικραμένο χαμογέλοιο στά χείλια 
μπορεί καί νά τοΰ φαντάσθηκε,δπως 
τοΰ φανταζότανε στά λείψανα πώς 
χαμογελάνε. Μά τά μάτια Ανοιχτή
κανε ώσάν νά ήθέλανε νά κλείσουνε 
ένα φώς μέσα τους, καί ώσάν νά 

πασχίζανε νά ίδοΰνε τέλεια τά  δι
κά του- καί είδε τότε τά βαθύ 
νόημά τους, καί στοχάστηκε τήν 
εικόνα της στήν ψυχή σάν μάλιστα 
τοΰ πήγεν ή Αναπνοή της ώς τά  

μάτια του, κι άκουσε τά κορμί της 
νχ κινηθεί όλόγυρα του έτσι που 
ένιοσε κρυάδα.Καί πώς έσβύστηκαν 
στά μάτια του δλα τά θαμπά πρό
σωπα όλότελα τώρα, κι έβλεπε σ 
δλες τά Ιδια μάτια τοΰ χλωμοΰ της 
πρόσωπου. ώσάν νά ήτανε δμοιες, 
τά ίδιο είναι άνανεούμενο, τό  Ιδιο 
κίνημα. Κάθε κουβέντα Απά κείνης 
τή φωνή ήτανε, καί ήχοΰσε στή 
σιγαλιά τόν ίδιο τόνο, δνειριασμένο,
χωρίς Αλλαγή, χωρίς Απόκριση . . .  

*
* *

Κατραμώνανε τό καΐκι καί ή 

μυροδιά τοΰ κατραμιοΰ μιά γερο
σύνη άνάχυνε στά στήθια, δπως έ- 
πέρασε σιμά καί στάθηκε γιά λίγο 
βλέποντας τά παλάμισμα. Περπα
τούσε στά χαλίκια Αργά, καί τά- 
νιοθε στά τρίξιμό τους σάν νά τοΰ 
Αγγίζουνε τά κόχκαλα,μά έπατοΰσε



δυνατά, μ’ δση δύναμη τοΟ άπόμεινε 
στους άρμούς, καί πάσχιζε νά βου
λιάζει μέσα τά πόδια, Ιτσι γιά νά 
δοκιμάζει μιάν "ευχαρίστηση παρά
ξενη, δπως καί στό Ανατρίχιασμα 
πού τά ξερά καί σφιχτά στιβαγμένα 
φίκια τοΟ φερναν ώς τά νύχια τών 
ποδι&νε του.'Ο χτύπος στά πλευρά 
τοΟ καΐκιοΟ, οί σφυριές μέ τό ξύλινο 
σφυρί μιά Αντηχούσανε στό λιμάνι 
καί μιά σάν νά πέφτανε στό κου
φάρι του, καί τό καραβόσκυλο Αλύ- 
χταε βραχνά, κούφια, Αλυχτίσματα 
μέσα στά νερά βουλιαγμένα, Ανάν- 
τηχα, καί σάν έπέρασε στήν άλλην 
άκρη Ακόμη έμύριζε κατράμι, κι 
Ακόμη στά πόδια του έπέφτανε οί 
σφυριές σάν Αντίλαλος άπό βαριές 
πατημασιές σέ κούφιο τόπο, ή μέσα 
σέ σπηλιά. Έ κεΐ στήν άκρη άντρας 
έσκυβε μέ δυό παιδάκια καί κυτά- 
ζανε κάτι. Κ ’ ή γυναίκα όλόρθη 
κράταε παιδί στήν Αγκαλιά, καί 
έσκυβε καί κείνη, τό χλωμό της 
πρόσωπο φέρνοντας πάνω άπό τά 
κεφάλια τους. Ό  πατέρας έκύταζε 
καταπάνω του δστερα άπό τή γυ
ναίκα, πού γιά μι* στιγμή ένιωσε 
τά βήματά του,' γύρισε καί τόν κύ
ταζε, καί κάτι θά είπε στόν άντρα, 
καί κείνος είπε δυνατότερα: «Κ ε ί
νος είναι, καλά λές.» Έκυτάζανε 
στό βενέτικο πιάτο μέ τόν καβα
λάρη μέ κοντάρι χρυσό, καί στοι
χειό πού βγαίνε άπό πηγάδι. Ή  μη
τέρα μίλαε στό μικρό χαϊδεφτά στήν 
άγγαλιά της, καί τό φίλησε κυτά- 
ζοντας τονε προφυλαχτά. Κι ό 
άντρας έλεγε στά παιδιά: «Είναι ό 
"Α'ίγηώργης πού σκοτώνει τό θη
ρίο.»—Έχεις καί τάλλο μέ τή γορ
γόνα πατέρα ; είπε τ ’ άγόρι. Καί

σάν προσπέρασε, γύρισε καί κύταξε 
πίσω του, κ’ είδε τά πρόσωπα νά 
τόν κυτάνε δλα, καί τά παιδάκια 
σκύβανε τώρα σιμά στόν άντρα καί 
τόν ρωτούσανε κάτι σιγά. Καί ή 
γυναίκα είπε σιγά, μά ό άγέρας τοΟ 
πήγε τή φωνή άδύνατα ώς έκεΐ, 
παραπονιάρικα. «Δέν τονε θυμάσαι 
έσύ, μά κείνος είναι.»

Καί δταν άποτράβήχθηκε μακρύ - 
τερα άκουγε τή σφυριές σάν νά έρ
χονταν άπό τήν άντικρινή μεριά, 
άπό τό βρίχο, καί πρόσεξε, κατα- 
κεΐ, μά σύγκαιρα άναθυμήθηκε έτσι 
πού διάβαινε, τότε κάπου, καί σάν 
νά ξανάϊδε τούτη τήν εικόνα τοΟ 
πατέρα, τής μητέρας, μέ τά παι
διά. Μά ή γυναίκα ήτανε βέβαια 
στά μάτια του, μιά διαβατική μορ
φή, σάν σέ ταξιδεμένη γνωριμιά δε
μένη μέ χαρά, μυστική θύμηση,σάν 
τΙς άφανισμένες κείνες θύμησες ξα- 
ναφαινούμενες μόνο άπό άφορμές 
παράξενες πού φέρνει μιά Αλλόκοτη 
Αλλαγή μέσα μας. Ό τα ν έφτανε 
στόν τόπο πού φτάνουνε τά χαλίκια 
φερμένα ώ; έκεΐ Από τήν άμουδιά, 
άναθυμήθη τή φωνή τής γυναίκας, 
καί δέν ήτανε πιύ Αναθυμήθη τή 
φωνή παρά καί τό πρόσωπο πού 
βαθιά τό σολλογίστηκε: Σάν νά 
έδιάβηκίν ή βάρκα τότε κι άκ'.υσε 
δταν έφτασε στό πέραμα, δπου 
στεκότανε κείνος, άκουσε τή φωνή 
τότε στό περασμένο μαζί μέ άλλη 
μιά φωνή πού Ικουβεντιάσανε, καί 
δτι βέβαια περνώντας άπό τίς κα
λαμωτές τά νερά είχανε ρέματα, 
καί βιολίζανε στόν άγέρα σάν τά 
χελιδόνια. Καί ήτανε Από τούτη 
τή βίρκα πού έτραγούδισε ή φωνή, 
καί δστερα είδε τίς δυό γυναίκες νά

βγοΟνε στόν δχτο, τίς είδε στό 
φεγγάρι τό λειψό, καί πώς τής μιας 
τό πρόσωπο τό είδε σταθερότερα 
καί συλλογίστηκε πβς ήταν πολύ 
άρρωστη ; Νεκρόκασσες φαινόντανε 
πάντα στή νυχτιά τά πριάρια, καί 
σαλεύανε Αργά, μυστικά, καί ό ψα
ράς περίμενε πάντα νά μιλήσει μο- 
ναχος του, σαν άπολΐθωμ,ένος νά 
κουβεντιάσει: «Βιολιά λαλοΟ'ε καη
μένα πέλαγα.» Γό άκουσε τότε ;

Βασανιζότανε ό νοΟς του νά ξε
διαλύνει τίς θαμπές εικόνες ?πως 
Αναδοθήκανε φευγατικές κατά τό 
δειλινό, καί καθισμένοι στόν Ιξώστη 
τό σκεπασμένο άπά τήν περγουλιά 
έπλανευε τή φαντασία στά φαντα- 
χτερά. Εδυναμονε τή θύμηση νά 
σχηματίσει μιά στέρεη έποχή, μέ 
τή σειρά άπό δ,τι έγι-.ε, γιά νά 
ξεκαθαρίσει τά χαρούμενο αίσθημα 
άπό ποΟθε έγενιότανε ματάλλαζε σέ 
μιά θλιμένη κατάσταση. Καί ή 
γυναίκα πάντα πολύμορφη tcO διά
βαινε άπά τά νοΟ, καί ξέψευγε τό 
συστατικό της πρόσωπο σέ ίδιαστές 
δψϊ?, άγνωμες μιά κάπου θυμητι- 
κές, καί ώσάν νά πάλευε νά τίς εί- 
κονίσει σέ μιά μορφή, δποια καί κυ- 
ριαρχοΟσε στήν Αποθυμιά τής ψυ
χής. Είτανε τό πρόσωπο τής Μάρ
θας τής γαλανομάτας καί τοΟ μίλαε 
χαμηλόνοντας τό κεφάλι Ινα δείλι, 

..κ*1 κάποτε νύχτα ήτανε μεγαλω- 
μένη κοπέλα τώρα πού λύγισεν 
όμπρός του τά κλαδιοτό κορμί, καί 
τά κερένε ο πρόσωπο. Καί ξεχωρί
ζανε πλειότερο οί δυό τούτες ζωές 
καί διασταυρόνονταν τά πρόσωπα 
στά νοΟ του όμοιαστά. Στά θαλασ- 
σιά ή Μάρθα ντυμένη ένα δείλι έ
παιζε στάκρογιάλι, πεντόβολα καί

κύταζε κατά τά πέλαγα μιλώντας 
του, καί δέν άκουε καλά, έσκυβε 
σιμά της γιατί τά κύματα βουΐζανε, 
καί δσο έσκυβε τόσο ή κοπέλα 'μ ί
λαε σιγότερα. Ίσ τερ α  σωπαίνανε, 
σωπαίνανε γιά ώρα, καί δέν έκύ
ταζε τά πέλαγα παρά ρόδιζε ή δψη 
της άπά τά δειλινό μισόφωτο, έ
παιζε τοΟ όρίζοντα τά πολύχρωμο 
ύφάδι σάν μαγνάδι γύρο Από τό 
ξανθό της κεφάλι.“Επειτα έπερπα- 
τήσανε Αντάμα ώς τά βράχο δπου 
Ικάθονταν κατά γής νιός άρρωστος, 
ενας ψαράς, καί έδειχνε πώς θανα
τικά βάσταε τήζωή στά πονεμένα του 
μάτια. Ή τανε μιά συμπάθεια στό 
πρόσωπό του γαλανά, καί άπό τά 
μάτια έσουρωνε ή θλίψη στά σκα- 
μένα μάγουλα, ώς τά βασιλεμένα 
του χε λια. Χνούδιαζε γύρω στά 
μελίγγια σάν μαλλιαρό Αχνό χορ
τάρι, καί τ ’ αυτιά του Ιφέγγανε 
ροδοκίτρυνα, καί τά χέρια του 
βαργγομιστά Ικινιότανε. Καί τά 
λεβδά σκυλί, τό άχαμνισμένο σάν 
δρεπάνι έκείτοναν σιμά του, κι 
δσφραίνοταν τά πόδι του καί τόν 
κυταζε στά μάτια, καί δστερα Απί
θωνε τή μακρουλή μούρη στά μπρο
στινά πόδια κι έδειχνε άπνοο. Τότε 
ήτανε που μιλήσανε βαθύτερα σάν 
νά τούς Αντάμωνε ή θλίψη, καί τό
τες ήτανε πού ή κοπέλα τοΟ πήρε 
τό χέρι σάν φοβισμένη καί τοΟ είπε 
νά πάνε κάπου σάν μακριά, πολύ 
μακριά... Γιατί τοΟ είπε πώς γνώ
ριζε τό νειό μικρό καί πώς διαβή
κανε μαζί κάποια χρόνια, καί τάν 
είδι να ζει πλαϊ στό σπίτι της μέ 
μιά χαρά πάντα, καί πώς τραγούδαε 
πάντα μέσα στή θάλασσα; «Σάν. 
πεθάνω στά καράβια ρίχτε με μές
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στό γιαλό, νά μέ φάν τά μαΟρα 

ψάρια καί τό  άρμυρά \ερό.» Καί 
τραγούδαε σάν γύριζε άπό τήν πριά 
τή  νύχτα, τή  νύχτα πού κείνη δ- 
νειριαζότανε, καί τό ξανάλεγε μέσα 
τη ς  τό τραγούδι. Καί δπως κράταε 
τό  χέρι της καί περπατούσανε στήν 
Ακρογιαλιά σωπαίνοντας τόν ρώαη- 
σε γιατί δέ μιλάει ποτέ χωρίς νά 
φαίνεται λυπημένος καί γιατί είναι 
πάντα μοναχός, μή καί είναι άρ
ρωστος ; Καί τόν κύταζε στά μάτια 
πονετικά. Καί τοΟ είπε πώς μέσα 
στό σπίτι δέ ζεΐ πού είναι άρρω
στος ό Αδερφός της, πώς τά βράδια 
σιγά*λεμένα λόγια λέει πάντα, καί 
πώς σάν θλίβεται, βαθιά θέλει νά 
μιλήσει δυνατά νά τρέξεί μέσα στό 
σπίτι τραγουδιστά, νά είπεΐ λόγια 
πού μονάχα σάν βρίσκεται μονάχη 
στήν Ακρογιαλιά μιλάει στά κύμα
τα, δυνατά λόγια, δτι δέν είπε άπό 
καιρό, ώς πού Αποσταίνει. Καί τώ
ρα τοΟ φάνταζε πώς κάπου κατά 
τή ν Ακρογιαλιά θ’ Απαντήσει κείνη 
τήν ίδεαστή μορφή, πώς Ανάμεσα 
άπό τά βοϊτά κύματα θ’ Ακούσει τή 
λαχανιαστή κουβέντα της, καί πώς 
θά περάσει πλάϊ στά νειόν. άρρωστο 
κ ρα τώ ντα ς τη  άπό τό χέρι, Ιτσι 
άπό τά φύκια σάν Ινιοθε τήν πελα
γίσια μυροδιά, καί σάν πατοΟσε 
στά κάτασπρα χαλίκια άναλογίζο- 
ταν τό κίνημα της καί άπό τή 
θάλασσα ή πνοή τοΟ χυνε μέσα 
στήν ψυχή δτι Ινιοσε τότε άπό τό 
είναι της. Σάν νά φτέριαζαν τά 
λεβδά της χείλια άπάνω άπό τά κύ
ματα καί τρεμούλιαζαν τραγούδι 
στά ριγιά τοΟ νεροΟ, πολυκύκλωτα, 
ώσάν νά δείλιαζε πού θά σίμω\ε νά 
V  Ακούσει, καί ξεχυνόταν στήν Α

κρογιαλιά δάν τό θαλασσοπούλι, 
δταν πετάει στό σοΰρπωμα ανάμεσα 
στεριά καί κΟμα ώς πού νά μή τό 
ξεχωρίζεις ποΟθε ζύγιασε. Μά δέν 
ήτανε μιά νύχτα τότε ^τού διαβαί- 
να,ε τά πριορια σάν νεκρόκασες 
μέσα στά νεροπά μάρμαρο, ούτε 
καί τά λόγια της άνταμόνανε μέ 
άλλοτινά μέσα στίς συλλογιές του, 
μόλο πού θυμιαινότανε ή ψυχή του 
νά τά φαντάζεται Ανταμωμένα μέ 
τίς κουβέντες τής αύλής κείνο τό 
βράδυ, σάν νά σμίγοταν στήν ίδιαν 
άρχινή του μουσική, πού τόν κάτεχε 
δπως τόν έκραζαν τά λόγια άπό τή 
θάλασσα γ ιi  μακρινά ταξείδι, δπου 
0’ άντάμοναν Αγαπημένα πρόσωπα, 
καί δπως πάντα άχώριστα Ινιοθα 
καί τή βαθιά φωνή τοΟ ψαρί νά 
λέει, μέσα άπό τά πριάρι : «Βιολιά 
λαλοΟνε καημένα τ.έλαγα;»

Πως έφάνψε στήν άλλη άκρα 
τό τ ε  ή μητέρα της ή ψηλή γυναί
κα πού ήνανε πάντα στά μαΟρα 

ντυμένη, καί τής Ιγνεψΐ μέ τά 

χέρι, καί ακούσε νά τή φωνάζει: 
«Μάρθα ! Μάρθα». Καί κείνη Είπε ’ 

ή μητέρα μου, πάμε, ή μητέρα 
μου.» Καί κείνος θίλησε νά μείνει, 
μά κεί-.η τοΟ είπε νά πίνε μαζί στό 
σπίτι της, καί πώς Ιπ/,γανε πρός 
τή μεριά ποΟ περίμενε ή μητέρα 
της, καί πώς τοΟ χαμογέλασε ή 
θλιμένη γυναίκα, πού πίστευε πάντα 
σάν τήν Ιβλεπε πώς είχε δάκρυα 
στά μάτια, ποΟ έβλέπανε πάντα 
κατά κάτω καί μέ τά βλέφαρα πού 
φαίνονταν σάν άσά)ευτα. «Έ λα  
παιδί μου τί σέ ζητάει ό Σπύρος...» 
Καί σάν έπήγανε στά σπίτι ή μη
τέρα της- τούς άφησε καί πήγε στήν 
κάμαρα τη ς, καί πώς τό σπίτι δλ<?
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μύριζε σάν έκκλησιά μιά μυρουδιά 
άπό κερί κι άπό λιβάνι, κάτι σάν 
νά λειψάνιαζε σ’ δλα τά πράγματα. 
Καί θυμήθηκε πδς έμείνανε μονάχοι 
γιά ώρα άμίλητοι, γιατί ό Σπύρος 
έκοιμότανε πάλε, μέ τόν άρρωστη- 
μένον ΰπνο πού βάσταε μέρα νύχτα, 
καί πού ξαφνικά έπεφτε σέ μεγάλες 
άγρύπνιες, Αγρύπνιες πού βασάνιζαν 
τή Μάρθα, καί πού καί κείνος πα
ράστεκε πολλές φορές, νιόθοντας 
εύτυχία νά παραστέκει πλάϊ. της, 
καί νά κάθονταν ώρες άμίλητοι, μέ 
τόν άδερφό της άμίλητο, πού τούς 
κύταζε βασανιστικά, δέν έσήκωνε 
τά μάτια του άπό πάνου τους, καί 
κείνοι πότε διαβάζανε καί κάποτε 
μιλούσανε κομένα, σιγαλά λόγια ; 
«Πώς φυσάει!» — «θ ά  φέρει μπόρα 
...» «ΠοΟ χτυπάνε ;. ..»— «Δέ είναι 
στή δική μας πόρτα...» Δέ φωτάει 
άποσπεροΟ τό καντηριέρι» καί τό 
ξεφυτήλιζε ή Μάρθα. Κάποτε κάπο
τε κυτάζανε κατά τόν άδερφό της 
νά ΙδοΟνε είναι ξύπνος ή Αποκοι- 
μήθη, καί τόν βλέπανε πού Ασάλευ
τος τούς κύταζε, βυθισμένος σέ 
συλλογή τούς κύταζε, καί ξανα- 
σκύβανε τά κεφάλια στά βιβλία, καί 
κείνος κύταζε λοξά, πάνω άπό τό 
τραπέζι τά χέρια τής Μάρθας, καί 
πότε τό κορμί πού άνάστανε βαθιά, 
καί φαινότανε τά πρόπωπο της πώς 
πάντα κάτι συλλογιέται, πώς είναι 
άφηρεμένη πάντα.

Καί θυμήθηκε πού ήτανε σάν τό 
λείψανο κείνη τή νύχτα ό άρρωστος 
Αδερφός της, καθισμένος δπως πάν
τα  στό παληό κάρινο κρεβάτι, μέ 
τό μακρουλό πρόσωπο καί τά με
γάλα μαΟρα μαλλιά, καί τή βλε
φαρίδες πού Αγγαθωτές, μακρύτατες
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ήσκιώνανε τά πεταχτά του μάτια. 
Πώς τά χείλια του σφίγγανε καμ- 
πυλωτά κατά κάτω καί έδένοταν 
άπάνω τους περιγέλοιο καί κατα
φρόνια, καί πώς είχε τά μάτια 
θλιμμένα, καί τά μακρούμενα ώς 
τά μέσα τοΟ κρεβατιοΟ χέρια του 
πώς ήτανε άσχημα, μαλλιασμένα 
καί πάντα νοτισμένα στό πιάσιμο. 
Στήν κάμαρα έμπ/,κανε νά τόν ίδεΐ 
σάν Ιξύπνησε καί μίλησε: «Μάρθα 
...» καί κείνη βάσταε τό καντη- 
λιέρι κι Ιφεγγε, καί τοΟ χαμογέ
λασε σάν φοβισμένη, πού κείνος 
δείχτηκε σάν πεισμομένος καί κα
τέβασε τά μάτια σάν τόν είδε. Δέν 
τοΟ είπανε τίποτε, δέν τοΟ μιλή
σανε καί στέκανε άπραγοι, σάν 
κείνος δέν έσήκωσε τά μάτια νά 
τούς ίδεΐ, καί ξέφτιζε μιάν Α*ρα 
Από τό σκέπασμα του σπασμωδικά 
κινώντας τό χέρι του. Κείνη άπί- 
θωσε τό καντηλιέρι στό τραπέζι, 
κάθησε πήρε βιβλίο καί ξεφύλλιζε. 
Τή ρώτησε σιγά τί βιβλίο ήτανε, 
καί πώς τής ζήτησε νά τοΟ διαβά
σει λίγο, μά σιγά, δχι φωναχτά 
δπως ήθε)ε πάντα νά διαβάζει, σάν 
νά ψαίλνει πεθαμένο. Ή τανε τρα 
γούδι γιά δυό Αγαπημένες, καί δπως 
κείνη έδιάβαζε θυμόταν πώς σάν 
Ιφτιανε μέ τή φαντασία του τή 
δική τους Αγάπη, καί πώς σάν έφ
τασε στό μέρος πού ί  Αγαπημένος 
τής φίλητε τό στόμα τρεμάμενος, 
καί σάν τέλειωσε μέ τά λόγια τά 
πικρά τής Αγαπημένης πού έλεγε 
πώς άπό κείνη τήν ήμέρα δέν ξα 
ναδιαβάσανε άλλο, ό Αδερφός της 
έβλεπε κατά άπάνω τους μέ τά 
μάτια διάπλατα Ανοιγμένα, συγ- 
κρατώνας στά χείλια σφιχτά γέλοιο
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μισερό τοΟ φαντάστηκε, καί δστερα 
σκοτεινιάζοντας τό Ανάχαρο πρό
σωπά του είπε: «Σώνει» καί σάν 
κείνη πήγε κάτι νά μιλήσει κείνος 
πίστεψε πώς θά διάβαζε Ακόμα και 
είπε πάλε κυτάζοντάς τη μ! κάποιο 
πείσμα: «Σώνει acO είπανε!··» Καί 
δστερα έπεσε σ .ό προσκέφαλο καί 
φανήκανε τά μάτια του βουρκωμέ
να καί σάν έβγ,ήκανε Αμίλγ;τοι άπό 
τήν κάμαρα, Ακούσανε δστερα βα
θιούς λυγμούς, πνιχτούς στό προ- 
σκεφάλι τοΟ άρρωστου. Κείνη ά- 
κούγοντας τό πνιγμένο κλάμα τοΟ 
ΑδερφοΟ άχνισε τά μάτια κυτάζον- 
τας κατά τή θύρα τής κάμαρας 
τ,ου καί δστερα φρικιάζοντας στό 
κορμί πήγε σιμά του, καί τοΟ είπε 
μέ φωνή σιγαλή, σάν νά μήν έβ
γαινε άπό τά χείλια της, σάν νά 
τόν ρώταγε γιά μεγάλη συμφορά 
πού μελλε νά γείνει: «θά  πεθάνω; 
...» Καί τρεμάμ^νη δλάκερη έγειρε 
τό κεφάλι κατά πάνω του, πού τή 
συγκράτησε στήν Αγκαλιά του, καί 
Αμίλητος άκουε στήν καρδιά του 
τό σπασμό 'τοΟ κορμιοΟ της, καί 
τή φίλησε στά μαλλιά. Έσωπάσα- 
νε δστερα οί λυγμοί τοϋ άρρωστου 
καί πότε πότε Ακούγοταν μέσα 
στή σιγαλιά έ-'α βαθύ Αναστέναγ- 
μα, σάν νάβγαινε άπό κοιμισμένα 
στήθια, Αναπαμένα δστερα άπό με
γάλη θλίψη, καί κείνη τόν κύταζε 
σάν βυθισμένη σέ βαθιάν Αφαιρεμά- 
δα, σέ λαχτάρα μυστική, γιατί καί 
τά μάτια της πλαταίνανε, καί βυ
θίζανε σέ χαμό, καί τά χείλια της 
τρεμάμενο κατέχανε χαμογέλοιο. 
Καί δπως έμείνανε Ακίνητα τά 
βλέφαρα της καί άπλανα τά μάτια 
της, τοΟ φαντάστηκε πώς σβύνεται

ή ψυΧή σχήν κερένια της δψη, καί 
τήραξε τά στήθια νά νοιόσει τήν 
Αναπνοή της, \ά καταλάβει άν Α- 
νασάνει, καί τής πήρε τό χέρι πού 
έπάγωνε, ήτανε ξυλιασμένο, καί 
είδε τή χλωμάδα της νά χύνετε ώς 
τά δάχτυλα, ώς τά νύχια. Τής είπε 
σιγά, βαθιά κάπια λόγια νά τ ή 
συνεφέρει, καί κείνη μόλις άνοιγό- 
κλεισε τά βλέφαρα σάν νά ξυπνοΟσε 
άπό βαθύν δπνο, καί κύταξε όλό- 
γυρα της χαμένα, τρομαγμένα, καί 
σάν νά μιλοΟσε μονάχη της ψιθύρι
σε : «θά  πεθάνω;» —

. . .  Καί δέ θυμότανε Από τότε τί 
έγινε. Μόνο έπίμονα έδυνάμονε τό 
Αντάμωμα κάθε μιδς μορφής Από 
τίς δυό κοπέλες σ’ ενα φδς, σέ μιά 
όμοιότητα βασανιστική, πού δέν 
Ιδυνότανε νά ξεχωρίσει τό είναι τής 
μιάς άπό τό είναι τής άλλης. Έ -  
παράδερνεν ή θύμηση άπό τή μιά 
στήν άλλη, καί μόλο πού τήν πρώ
τη τήν είδε πολύ, τήν είδε καθα- 
ρώτερα, ώστόσο τούτη ήταν πού 
έθαμπόνοταν στό νοΟ του περισ
σότερο καί παράξενα Ιφανταζότανε 
πώς ξαναζοΰσε στήν άπιαστη μορ
φή τής άλλης πού Αντάμωσε γιά 
λίγο κείνο τό βράδυ στήν αυλή, μέ 
τό λειψό φεγγάρι, μά πού ήικιωνε 
βαθιά ό τόπος έκεΐ, καί έπήγε σιμά 
του κι Ισκυψε νά τόν ρωτήσει στό 
παιγνίδι, τόν κύταξε παράξενα, 
προσεχτικά στά μάτια, καί τοΟ 
χαμογέλασε ξάστερο, παιδιακίσιο 
χαμογέλοιο, πού είχε θλίψη ή δαχ- 
τυλιδωτή γραμμή στά χείλια της. 
Μά καί τότε δέν έξεχώριζε είδή 
καθάρια, άνάβλεμμα νοητικό γιά 
νά είκονιστεΐ στό νοΟ του ή ιδέα 
τοΟ προσώπου, γιατί ο$ τε καί 'νά
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κινήματα δειχνόντανε ξάστερα τής 
μορφής οδτε οί λεβδές Αναφύλλησες 
τοΟ χειλιοΟ καί τοϋ βλεφάρου’ άτο- 
νίζανε οί δψες στά σαστισμένο μού
χρωμα περισσότερο κι άπό νά φαί
νονταν στά γιομάτο σκοτάδι. Καί 
σάν έσκυψε νά τοΟ μιλήσει, τό 
χλωμό πρόσωπό της τό είδε σάν 
συγκινημένο Από τρεμάμενο φώς 
δπως τού μαρμάρου, πού νειοκομένο 
είναι, καί δέν κράτησε παρά μιάν 
Ασπράδα, μιά χλωμάδα θανατερή, 
καί τό πικραμένο χαμογέλοιο στά 
χείλια μπορεί καί νά τοΟ φαντά
στηκε δπως τοΟ φανταζότανε στά 
λείψανα πώς χαμογελάνε.

Κι άπό τ ’ Αξεδιάλυτα μυστικά 
βάθια τής ψυχής του πού κάτεχαν 
τίς δυό τούτες μορφές σέ μιά άντα- 
μωμένη, σάν Από τά ίδια χείλια 
μιλιότανε ένα νόημα, σάν Από τά 
ίδια μάτια έφεγγε μιά ματιά, καί 
σ’ δλο του τά είναι τυραγνικά έ 
νοιωθε νά τόν λαχταρίζει ίδέα πώς 
ήτανε ή μιά άγάπη, γιατί καί Από 
τήν ίδια φωνή άκουγε μέσα του 
πάντα σάν ιδεαζότανε τίς Αξεχώ
ριστες μορφές : «θ χ  πεθάνω;» Καί 
μαζί ένα βαθύ ρώτημα, σάν νά τού 
Ιρχότανε Από θανατερά χείλια : 
« Μάντεψες; »

Σ π η λ ι ο ς  Π α ς α π α ν ν η ς

FRANZ VON S C H IL L E R

ΜΥΡΟΛΟΓΙ

Πεθαίνει—άλί—καί τ ’ "Ομορφο! Σκλαβώνει θεούς κι άν θριοπους, 
Μά είν’ άπονα τά χάλκινα στήθια τοΰ στύγιου Δία.
Μιά μόνο δ ψυχοκράτορας άγάπη έμάλαξέ τον,
Κι άπ’ τό κατώφλι, αγέλαστος, τό δώρο έκραξε πίσω.
Δέ γαίνει τή λαβωματιά μέ φιλιά ή ’Αφροδίτη 
Πού άνοιξε ό κάπρος άπονα στ* δλόγλυκον αγόρι.
Δέ γλυτώνει τόν ήρωα ή αθάνατη μητέρα
Τό ριζικό ϋντας ξόφλαγε πέφτοντας στή Σκαιά Πύλη.
"Ομως πετιέται απ’ τό γιαλό μέ τοΰ Νηρέα τίς κόρες 
Κι ολόγυρα στό λείψανο σηκώνεται τό θρήνος.
Κύττα: πώς κλαίν δλ’ οί θεοί, πώς κλαίν οιθέϊσσες δλες 
Πού πάει χάνεται τ ’ "Ομορφο, πού τό Τέλειο πεθαίνει!
Σ ’ όπ’ άγαποΰνε στόματα θείο κ’ ενα μυρολόγι,
Γιατί τό πρόστυχο άδοξο στόν "Αδη κατεβαίνει.

GERARD DE NERVAL

LES CYDALISES

Οί άγαφτικές μας πούνε ;
Τίς θάψανε στή γή :

"Αχ, τώρα θά χαροϋνε 
Σέ χώρα πιό καλή !



Μ* άγγελοι αντάμα πάνε,
Στά βάθη τ ’ ουρανοί,
Τούς ϋμνους τραγουδάνε 
Τής Μάνας τοΰ Θεοΰ !

Χλωμή άρρεβωνιασμένη I 
Παρθένα, άνθέ χρυσέ !
Πού αγάπη προδομένη 
Ψυχομαραίνει σε . . .

Τοΰ αιώνιου τί λαμπράδες 
Στά μάτια σας βαθειά . . .
Γιά έδώ σβυστές λαμπάδες,
Στά ουράνια άνάφτε πιά !
/

ΜΕΣ ΤΑ ΔΑΣΗ

’Άνοιξη τό πουλ'ι γεννιέται καί λαλεΐ :
Οποιος δέν τ ’ άκουσε πολύ εχει χάσει! . .  .
Ειν άδολη, είναι τρυφερή, είναι κι άπλή 
Τοΰ πουλιοΰ ή φωνούλα— μές τά δάση I

Τό καλοκαίρι ταίρι τό πουλί ζητεϊ,
Κ έρωτα δέ θά ξαναδοκιμάσει!
Είναι γλυκειά, είναι κ’ ήμερη, είναι καί πιστή 
Τοΰ πουλιοΰ ή φωλίτσα— μές τά δάση !

Καί σάν έρθει τοϋ χινοπώρου ή καταχνιά 
Σωπαίνει . . , τό κρυγιώμα προτοΰ πιάσει.

Ά ,  πόσο ευτυχισμένα θά τό πέρνει—άλιάΙ —
Ό  χάρος τό πουλάκι— μές τά δάση !

Η ΞΑΔΕΡΦΗ

Καί τό χειμώνα έχει χαρές. Συχνά τήν Κυριακή,
Αμα ενας ήλιος λιγοστός κιτρινίζει τή γή,
Μέ μιά ξαδέρφη βγαίνετε μαζί νά περπατήστε.

«Ποΰ είστε; τό βράδυ στό φαγί μήν τύχει μάς άργήστε!» 
λέ’ ή μάνα.

Καί στά μελανά δέντρα τών ΤουϊλερΙ 
Τις ανθισμενες φορεσιες άμα κανείς χαρεΐ,
Κρυών’ ή κοπέλλα καί δειλά δειλά σοΰ τό θυμίζει 
Πώς ή όμίχλ’ ή βραδυνή νά σηκώνεται άρχίζει.

Γυρνάτε κουβεντιάζοντας πώς ή γλυκειά βραδυά 
Πέρασε κι δλας ..καί γιά μιά διακριτική φωτιά.
Καί φτάνοντας στό σπίτι σου, στή σκάλ’ άκόμ’ άπάνου 
Μέ πόση δρεξη σοϋρχεται ή μυρουδιά τοΰ διάνου!

Α ν τ ω ν η ς  Π ρ ω τ ο π λ τ ς η ς

Ε Υ ^ Ι Γ Τ Ι Δ Ο Υ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ Η ΕΝ ΤΑΥΡΟΙΣ

Τ Α  Π Ρ Ο Σ Ω Π Α  Τ Ο Υ  Δ Ρ Α /Λ Α Τ Ο Σ

Π Υ Λ Α Δ Η Σ ,  π ισ τό ς  φ ίλος τον  Ό ρ έ σ τη ,  έξάδελφος κα ί 
γαμπρός του.

Χ Ο Ρ Ο Σ ,  δεκαπέντε Έ λ λ η ν Μ ω ν  σκλάβων, π ο ί, υ π η - 
ρετοϋν τήν  Ιφ ιγ έν ε ια . Μ ία  ά π ' αύτές , Ιν α ι ή 
κορυφαία τον  χορόν.

Β Ο Υ Κ Ο Λ Ο Σ ,  αγροίκος βάρβαρος βοσκός.
Θ Ο Α Σ ,  βασιλιάς τώ ν  βαρβάρων Ταύρω ν.
Α Γ Γ Ε Α Ο Σ ,  νέος εν τόπ ιος .
Α Θ Η Ν Α ,  ή Φεά.
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7 Σ  E ° ° a' ^ ° \  ^  αΗηνή; ψ α ίγ° νταί ^ ό κ ρ η μ ν α β  οννά κα ι άγρια
T J Veve?al l L 7 ° J a% ^  *αί βΜμ6ς· “ ί ^ ^ ο ς  « « °  ά ν ϋ ρ ω π ο ϋ -υ σ ίε ς . Ι 'Ηιφ ιγ έ ν ε ια  β λ έπ ε ι π ε ρ ίλ υ π η  προς τή θάλασσα καί Χ ίγ ε ι· )

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Στήν ΙΙίσα ώς ήρθ* ό Τανταλίδης Πέλοπας 

μέ τές γοργές φοράδες του παντρεύτηκε 
τήν κόρη τοΰ Οίνομάου, καί τόν Ά τρέα  γεννά’ 
κι άπ τόν Ά τρέα  γεννήθηκε 6 Μενέλαος 
κι ό Άγαμέμνονας, πού τοϋ είμαι κόρη έγώ 5
άπό τήν Κλυταιμήστρα, ή Ιφ ιγένεια· 
κέμέ θαρρεί ό πατέρας μου στήν Άρτεμη 
πώς έξ αίτιας τής Ελένης μ* έσφαξε 
στ αραξοβολια της Αύλίδας τάκουστά, 
πού μ* άνεμοσυρμές συχνές ό Εύριπος 
στρεφογυρίζει τή γαλάζια θάλασσα. 10
Εκεΐ στολον 'Ελληνικό χιλιάρμενο 

μάζεψεν ό Άγαμέμνονας ό βασιλιάς, 
γιατ’ ήθελε νά λάβουν τό καλόνικο 
τοϋ Ιλιου στεφάνι οι "Ελληνες, κέκδικηθή 
to γάμο τής Ελένης τόν υβριστικό, 
κάνοντας χάρη εκείνος στό Μενέλαο.
Μά άπό τή φοβερήν άναποδοκαιριά · - 15
σα δε μποροϋν νά ξεκινήσουν, ξέταξε
τής φλόγας τή μαντεία, θυσιάζοντας,
κι ο Καλχας τοΰ ειπε: Βασιλιά Άγαμέμνονα,



πλοίο άπ’  εδώ δέ θάβγη,· πριν ή Άρτέμιδα 
λάβη σφαχτήν τήν κόρη σου ’ Ιφιγένεια- 
γιατί έταξες θυσία στή φωτοφόρα θεά 
τό πλιό δμορφο πού θά γεννιούνταν στή χρονιά. 
Κόρη στό σπίτι γέννησε ή γυναίκα σου- 
θά τήν προσφέρης— κειναι ή παγκαλόμορφη.
Κοί δόλοι τοΰ Όδυσσέα άπό τή μάνα μου 
μέ πήραν, τάχα νύφη τ ’Αχιλλέα. Κ ι άφοϋ 
πήγα μές στήν Αύλίδα ή δόλια, μ’ έσυραν 
γιά νά με σφάξουν στή φωτιά- μά ή Άρτεμη 
μ’ αρπάζει πένα ελάφι δίνει τους γιά ’μέ 
και μέσ’ άπ’ τό λαμπρόν αί&έρα μ’ έ'στειλε 
στόν τόπο αυτόν τών Ταύρων, πού σέ βάρβαρους 
βάρβαρος βασιλεύει δ Θόας,— έ'τσι τόν λέν 
γιατ’ είναι γοργοπόδης σά νάχε φτερά.
Καί στούς ναούς αυτούς ίέρεια μ’ έ'βαλε 
κατά τούς νόμους τής γιορτής της νά εκτελώ, 
γιορτής πού μόνον έ'χει τό'νομα καλό, 
μά τά'λλα— σιωπώ, φοβούμαι τή θεά.
Γιατί κάθε άντραν "Ελληνα πού θάρθη εδώ 
τόν θυσιάζω, κειναι αυτό νόμος παλιός.
Άρχίζο) έγώ, δμως άλλοι τή φριχτή σφαγή 
τήν κάνουν μές σ ’αύτά τάνάκτορα τής θεάς.—  
Μά τούτης τής νυχτός τά ύπνοφαντάσματα 
θά πώ εγώ στόν αιθέρα, κϊσως γιά καλό.
Μοΰ έφάνη άπό τόν τόπο αυτόν πώς γλύτωσα 
καί πήγα στ”Αργος- στά κορίτσια άνάμεσα- 
κοιμώμουν, κή γή σείστηκε κέτράνταξε, 
κέφυγα κι άμα βγήκα άπό τάνάκτορο 
τό είδα νά πέφτη ολόγυρα άπό τήν κορφή 
κέρείπιο δλο συθέμελα νά σωριαστή.
Μόνο ένας στύλος έμεινε, ως μοΰ φάνηκε, 
στό πατρικό μου, κι άπ’ τό κεφαλόστυλον 
έ'βγαλε ξανθή κόμη κι ανθρώπου φωνή. 
κέγώ τήν τέχνη αυτή τήν ξενοφόνισσα 
πδχω, τιμώντας, κλαιάμενη τόν ράντισα 
γιά νά τόν σφάξουν.— Έ τσ ι τδνειρο ξη γώ : 
άπέθανεν ό Όρέστης, πού τόν ράντισα. 
Τάρσενικά παιδιά είναι στύλοι τοΰ σπιτιοΰ- 
καί θάνατος προσμένει δποιους ραντίσω έγώ. 
Μηδέ είναι γιά τούς συγγενείς μου τδνειρο- 
δέν ειχ’  ό Στρόφιος γιο σάν χάνομουν έγώ.

Τώρα λοιπόν στόν άδερφό μου επιθυμώ 
χοές νά δώσω, αυτό πού μοναχά μπορώ, 
μ’ αυτές τές Έλληνίδες, οπού μδδωκεν 
δ βασιλιάς τοΰ τόπου γιά ύπηρέτρες μου.
Μά πώς δέν ήρθαν ; πάω νά ΐδώ στά δώματα, 65
μέσα στής θεάς τάνάκτορα, πού κάθομαι.—

(Μ π α ίν ε ι  σ τό  ναό.— “ Ε ρχε τα ι  προφυλαχτ ικά  άπό τάριοτερά  
παρασκήνια πρ ώ τα  6 Π ν λ ά ίη ς  πνοτερα  ό Ό  ρ έσ τη ς . )

Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. Κύτα, φυλάξου μή στό δρόμο είναι κανείς.
Π Υ Λ Α Δ Η Σ , βλέπω, καί ρίχνω ολόγυρα τά μάτια μου.
Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. ΓΙυλάδη, νάναι αυτά τής θεάς τά μέγαρα,

πού μέ τό πλοίο γ ι ’ αυτά άπό τΆ ργος ήρθαμε; 70
Η Υ Α Α Δ Η Σ . Ό ρέστη , έ'τσι θαρρώ- καί πίστεψε κέσύ.
Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. Κείνα,ι δ βωμός, πού χύνετ’ αίμα Ελληνικό;
Π Υ Λ Α Δ Η Σ . Ξανθά έ'χ<Η τά θριγκώματα άπό τά αίματα.
Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. Λάφυρα κρεμασμένα στούς θριγκούς θωρεϊς ;
Γ ΙΥΛ Α ΔΗ Σ . Τών σκοτωμένων ξένων είναι οι κεφαλές. 75

Μά κύταζε τριγύρω σου καί πρόσεχε.—
( 'Ε ν ώ  δ Πυλάδης π ε ρ ισ κ ο π ε ί ,  ό Ο ρέστης  λ έ γ ί ι  λ ιγόψυχος ’)

Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. ΤΩ Φοίβε, σέ ποιο δίχτυ πάλι μ’ έφερες
μέ τούς χρησμούς σου, άφοϋ τή μάνα σκότωσα
καί πήρα τό αίμα τοΰ πατρός μου ; Έξόριστον,
ξετοπισμένο, οί Έρινύες μέ κυνηγούν 80
τόπους πολλούς διαγύρισα λοξόδρομους-
ήρθα καί σέ ρωτώ πώς τήν τροχήλατη
μανία ναποφύγω καί τά βάσανα,
πού τριγυρνώντας στήν Ελλάδα τράβηξα.
Κέσύ μοΰ είπες στόν Ταυρικό τόπο νά ρθώ, 85

. πδχει βωμούς ή άδελφή σου ή Άρτεμη, 
καί τάγαλμα τής θεάς νά λάβω, πδπεσεν, 
ώς λέν, άπό τόν ουρανό μές στό ναό- 
κι άφοϋ μέ τέχνες ή μέ τύχη λάβω το, 
τόν κίνδυνο ώς περάσω, νά τό δώσω ευθύς 90
στούς ’Αθηναίους- δέ μοΰ είπες άλλο τίποτε- 
μοΰ είπες πώς θάβρω άνασασμό άπό τά δεινά 
σάν κάνω αύτά. Νά, πίστεψα τούς λόγους σου 
κήρθα σέ τόπον άγνωστο, άφιλόξενο.—
Πές μου, Πυλάδη, σύντροφε στούς κόπους μου, 95

, τά βλέπεις τά ψηλά περιτοιχίσματα-
τί κάνομε ; μέ σκάλα θάνεβοΰμ’ έκεΐ;
δέ θά μας νοιώσουν; Ή  τούς χάλκινους αρμούς
μέ τούς'μοχλούς θάνοίξωμε, οί άνήξεροι;



100

^  αν θ «  πιαστούμε άνοίγοντας τές ξώθυρες ι ηη
«α ι^οσπαθώντας νά'μπουμε, χαθήκαμε. ^
Αλλα πριν ^  χαθοϋμ’ « ς φΰγωμε

Π Υ Λ Α Δ Η Σ  Μ ' ο τ °  π. ο Το πού θαλασσοδρομήσαμε·
Υ Λ Α Δ Η Σ . Να ^  έν πρ, πει> ούδέ ^  μας>

« « ς μ η  κακολογούμε τό χρησμό τοϋ θεού. 105
Μον παμε ν«  κρυφτοϋμ’ απ’ τό ναό μακΡΙά

" f  σΛηλΐα π° ύ τά Μ * »  ή μαύρη θάλασσα 
με κύματα, μακριά απ’ τό πλοίο, μήν τό ίδή 
κανε,ς κα,, πη στό βασιλιά καί πιάσουν μας.
Και σαν ερθη τό μαΟρο μάτι τ%  ννχτ^

‘ * ” * )  με κα° 8 τ (?όπο νά  τολμΓσο.με 
να παρωμε τής θεάς τό  ξΰλινο ^ α) μα

ίες σταδειο μέρος τών τριγλύφων κοίταξε

έ ν ώ Τ Π Γ ; · 1 Γ"ντρεΓ° ι τά δΰσκολα τολ^ ν>ενω οι δειλοί παντού δέν είναι τίποτε.
Δε μακροτάξιδέψαμε μέ τό κουπί

Ο ΡΕ ΣΤΗ Τ ί^ ι  V(l πισ&)γΐ’ρίσωμε, ενώ φτάσαμε. 
υ ^ Ι Η Σ .  Καλά είπες και σ ’ άκοιί™· AV .

« ν „ , ας π£>οχωρησ(ομε
μια ακρη να κρυφτούμε νά μή μας ίδοΰν.

Κ α . δ ε ν  (  „ ώ ς  ν . γ ίν η  . ο . ι ιο ί

η ετσι °  ^ησμός του· τόλμη χρειάζεται- 
κόπος κανείς δέ φέρνει πρόφαση στοίς νιούς. .

ΠΑΡΟΔΟΣ

ΧΟΡΟΣ ΕΛΛΓΙΝ ΙΔΩ Ν
4

Κομμός.

( Μ π α ί ν ο υ ν  ά π ό  τά  ί ε ξ ι ά  π α ρ α σ κ ή ν ια  δ ε κ α π έ ν τ ε  ’ F 1 1  -Λ
σ κ λ ά β ε ς .  Έ  u i a  ά π ’ a tW ir- '  ^ ε π α π ε ν τ ε  Ε λ λ η ν ιδ ε ς
° τ έ ς  ά λ λ ε ς :) ’  * ° ρ ν φ α ία ,  π ρ ο χ ω ρ ε ί « ο ί  λ έ γ ε ι

Γ ια  σωπατε γιά σιωπάτε, 
κάτοικοι τοϋ Εύξείνου πόντου, 
πόχει τών στενών τές πέτρες 
άλληλοχτυπουμενες,

( ‘ Ε μ π ρ ό ς  α τ ό  ν α ό  μ '  ε ν λ ά β ε ια )

Κόρη τής Λητώς, βουνήσια 
Δίχτυννα, μές στήν αυλή σου 
στών κολόστυλων ναών σου 
τους περίχρυσους θριγκούς, 
δοΰλα έγώ σεμνής ιέρειας

τό σεμνό μου πόδι σέρνω, 
το παρθένο, σάν άφήκα 
τής Ελλάδας, μέ τά ώραϊα 
τάλογα, πύργους και κάστρα, 
σάν άφήκα τής Ευρώπης, 
τά καλόδεντρα περβόλια, 
ποΰναι ή πατρική μου γή.

(Π ρός  τήν ’Ιφ ιγ ένε ια  π ο υ  βγαίνει, άπό 

Ή ρθα· τί καινούργια; τί έχεις; 
τί με θέλεις στό ναό, 

κόρη τοϋ άκουσμένου Άτρείδη, 
πού στής Τροίας τούς πύργους πήγε 
μ’ ακουστά καράβια χίλια, 
κι ανεμετρητο στρατό ; 

ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Δυστυχία μου, κοπέλες,
σέ τι μαϋρους θρήνους είμαι 
θλιβερά μυρολογώντας 
μέ πικρό αναστεναγμό, 
μέ θανάσιμη τή θλίψη 

-  γιά τις συμφορές πού μ’ ηΰραν. 
Κλαίω τό δόλιον αδερφό μου, 
καί νεκρόν πλιό τόν θαρρώ· 
τέτοιο ολέθριο όνειρον είδα 
τή νυχτιά, πδχει περάσει.
Χάθηκα πλιά, συμφορά μου, 
μο'σβησαν τά γονικά, 
ξερριζωθηκε ή γενιά μου.
Οϊμέ στ'Αργους τά κακά.

Μαύρη τύχη, πού μ’ αρπάζεις 
τό μονάκριβο άδερφό μου, 
καί τόν έστειλες στόν "Αδη, 
σ αυτόν φέρνω τώρα έγώ 
με το νεκρικό προχύτη 
τές χοές στής γή ς τές πλάτες, 
γάλα άπ·’ ορεινές δαμάλες,
Βακχικό ιερό κρασί, 
καί ξανθών μελισσιών έργο, 
πού τά χαίρονται οί νεκροί.—

( Σ ε  μιά υπηρέτρ ια · )
Δός μου τό χρυσό προχύτη 
και τή νεκρική σπονδή.- 
ΤΆγαμεμνονα βλαστάρι,



ΧΟΡΟΣ.

ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ :

σου τά στέλνω εσένα αυτά, 170
πού είσαι πλιά νεκρός στόν Ά δ η ·
τά μαλλιά μου τά ξανθά
δέ θά φέρω σου στό μνήμα,
μήτε δάκρυα καυτερά.
Γιατί βρίσκομαι στά ξένα 175
άπό τόν τόπο μας μακριά, 
όπου ακόμα ή φήμη μένει 
πώς ή δόλια είμαι σφαγμένη.
Κέγώ θά σ’ αντιλαλήσω θρήνους Ασιατικούς 180
κι άντιψαλμουδιές, κυρά μου, μέ βαρβαρικούς αχούς· 
θα σου στήσω μυρολόγια, πού στόν Ά δ η  τά ζητούν 
δέ θά πώ χαράς τραγούδια, πού οί νεκροί δέν τάγαποΰν.185 
—βήστηκε τό φώς, όϊμένα, τοΰ σπιτιού τών Άτρειδώ, 
κλείστηκε ταρχοντικο σου- στΆργος δέν υπάρχει πλιό 
τών καλότυχων ρηγάδων τό βασίλειο τό λαμπρό. 190
Και πληθαίνουν παντα οί πίκρες, άπό κείνον τόν καιρό, 
πού άλλαξε τό φώς του ό Ή λιος στή λαμπρή του τή θωριά 
καθώς έδωκ’ άλλο δρόμο στάλογα τά φτερωτά. 195
Κ επεσε στο πατρικό σου, νέα συμφορά πικρή, 
φονοι επάνω σ άλλους φόνους λύπες, θρήνος, γιά τάρνι

πούχεν τό χρυσό μαλλί. *
Και τό σπίτι σου πληρώνει τώρ’ αρχαία φονικά 200 
κι άγριος δαίμονας κέσένα κατατρέχει ορμητικά.
Εμενα η μαύρη μοίρα μου άπό τήν αρχήν έφάνη, 

άπ’ τή νυχτιά πού σπάρθηκα· τής λεχωνιάς οί Μοίρες 205 
βασανισμένη μό’γραψαν άπ.’ τήν άρχή τή νιότη, 
πού ή δύστυχη μ' έγέννησε τής Λήδας θυγατέρα, 
βλαστάρι πρωτογέννητο μές στάμοιρα παλάτια 210
νά γένω θύμα θλιβερό στήν τύφλα τοΰ πατρός μου, 
πού μ’ έ'θρεφε, τοΰ Χάρου, όϊμέ, ταγμένη, νά με στείλουν 
μέ δίφρους άλογόσυρτους στούς άμμους τής Αύλίδας, 215 
νύφη κακόνυφη τοΰ γιου τής κόρης τοΰ Νηρέα.
Και τώρα ξένη κάθομαι μές στΆξενου τοΰ πόντου 
τά έρημα σπίτια ανύπαντρη, δίχως παιδιά καί φίλους, 220 
δίχως πατρίδα, κι άπ’ αυτήν άπολησμονημένη· 
τήν Ή ρα  εγώ δέν τραγουδώ μές στΆργος, δέν υφαίνω 
μέ τή σαΐττα σ ’ αργαλειούς καλόκροτους εικόνα 
τής θεας Παλλάδας Άθηνάς στή μάχη τών Γιγάντων. 
Άλλά ματώνω τούς βωμούς μέ τήν πικρολαλοΰσα 225
φριχτή τών ξένων συμφορά, τών ματοσταλαγμένων, 
πού θλιβερά θρηνολογούν και χύνουν μαύρο δάκρυ.

Μά τώρ ’ αυτά τά λησμονώ και κλαίω τόν άδερφό μου, 230 
πού στΆργος χάθηκεν, όϊμέ, πού έγώ τόν ειχ’ άφήσει 
μωρό καί βυζανιάρικο καί τρυφερό βλαστάρι 
στά χέρια καί στήν αγκαλιά τής μάνας μου, θαρρώντας 
στΆργος νά γένη ό Όρέστης μου τοΰ θρόνου ό κληρονόμος.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ Β'

ΧΟΡΟ,Σ. Μά νά άπό τάκρογιάλι αυτός δ βούκολας, 
ήρθε κάτι καινούργιο πραμα νά σου πή.

Β Ο ΥΚΟ ΛΟ Σ.ΤΩ Κλυταιμήστρας κόρη κι Άγαμέμνονα, 
γιά άκου άπό εμέ καινούργια διαλαλήματα.

ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Τί νάναι αύτό πού μό'κοψε τό θρήνο μου ; 240
ΒΟ ΥΚΟ ΛΟ Σ.Ή ρθαν δυο νέοι στη χώρα μας, σάν ξέφυγαν 

τές μαύρες Συμπληγάδες μέ τό πλοίο τους, 
καλά σφαχτά καί θύματα γιά τή θεά 
τήν Άρτεμη. Καί νά έτοιμάσης γλήγορα 
τούς ραντισμούς και τά χερονιψίματα. 245

ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Πόθεν ήρθαν ; πώς λέγεται ή πατρίδα τους;
ΒΟΥΚΟΛΟΣ."Ελληνες· τούτο ξέρω κι άλλο τίποτε.
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Δέν ξέρεις νά μου πής τών ξένων τόνοι:α;
ΒΟΥΚΟΛΟΣ.Πυλάδη ό ενας τόν άλλον ώνομάτιζε.
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Κ ι 6 σύντροφος τοΰ ξένου πώς έλέγονταν ; 250
ΒΟΥΚΟΛΟΣ.Κανένας δέν τό ξέρει- δέν τάκούσαμε.
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Και πώς τούς εΐδετε καί πού τούς πιάσατε ;
Β Ο ΥΚ Ο Λ Ο Σ.Σ τ’ άξενου Πόντου τόν άπόκρημνο γιαλό.
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Και τί ήθελαν οί βούκολοι στή θάλασσα;
ΒΟΥΚΟΛΟΣ.Πήγαμε γιά νά λούσωμε τά βώδια μας. 255
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Λοιπόν γιά ξαναπέ μου, ποΰ τούς πιάσατε,

καί μέ ποιόν τρόπο ; αύτό νά μάθω επιθυμώ.
Γιατί είναι χρόνια τώρα, πού ό βωμός τής θεάς 
μ’ αϊματα Ελληνικά δέν εκοκκίνισε.

ΒΟ ΥΚΟ ΛΟ Σ.Σά βάλαμε τά βώδια τά δασόθρεφτα 260
στόν Πόντο, πού άπ’ τές Συμπληγάδες άπερνά, 
ήταν κάποια σπηλιά κυματοφάγωτη, 
βαθουλωτή άπό τές μεγάλες τρικυμιές, 
σκεπή τών πορφυράδων. Κάποιος άπό εμάς 
βοσκός δυο νιούς εκεί είδε,κι άπ’ τό φόβο του 265
πίσω γυρνά πατώντας στάκροδάχτυλα.
Κειπε: Κάποιοι θεο'ι είναι ’δώ, δέ βλέπετε ;
Καί κάποιος άπό εμάς θεοφοβούμενος



τά χέρια του σηκώνει και προσεύχεται :
ΤΩ γιε τής Λευκοθέας τής θαλασσινής,
^τών πλοίων προστάτη, αφέντη μας Παλαίμονά, 
σπλαχνίσου μας, καν είναι αυτοί οι Διόσκουροι, 
καν τά καμάρια τοϋ Νηρέα, πού γέννησε 
τών πενήντα Νεράιδων τό σεμνό χορό.
Κ ι άλλος ανόητος κι άπ3 ασέβεια θρασύς 
γελα τήν προσευχή του, κειπε ναυαγο'ι 
μές στή σπηλιά είν’ αυτοί, γιατί φοβήθηκαν 
άκοΰοντας πώς τούς ξένους θυσιάζομε.
Στούς πλειότεροΰς μας φάνηκε πώς λέει καλά, 
καί πιάνοντάς τους νά τοής σφάξωμε στή θεά. 
Κι άξαφνα 6 ενας ξένος βγαίνει άπ’ τή σπηλιά, 
στέκει κι άνατινάζει τό κεφάλι του 
κι αναστενάζει τρέμοντας, ώς τών χεριών 
τές άκρες, σάν τρελλας καί κράζει ώς κυνηγός : 
Πυλάδη, αυτήν τή βλέπεις ; τούτην δέ θωρεΐς 
πώς θέλει νά με φάη, τ'Άδη τή δράκαινα, 
μ’ όχεντρες φόβιες ωπλισμένη ενάντια μου ;
Κή άλλη πού βγάζει φλόγα καίμα, άντις πνοή, 
στήν άγκαλιά της σφίγγοντας τή μάνα μου 
πετάει,σάν πέτρα νά τή ρίξη επάνω μου.
Ό ϊμέ, θά με σκοτώση· ποϋ νά φύγω έγώ — 
Κανείς όμως δέν έβλεπε τέτπες θωριές.
Μόσχων φωνές καί σκύλων άλυχτήματα
τά έθάρρει αύτός τών Έρινύων μουγγρίσματα.
Έμεΐς άπό τό φόβο μας ζαρώσαμε
σέ μιά άκρη- κι αύτός βγάζει τό σπαθί κι άρμά
μέσα στά βώδια σά'λιοντάρι, στά πλευρά
καί στά λαγγόνια τά χτυπά, νομίζοντας
πώς πολεμάει τές Έρινύες τές θεές-
ώστε άπό τό αιμα ή θάλασσα κοκκίνισε.
Τότε καθείς σάν:εβλεπε τά βουκολιά 
πού πέφτουν καί ρημάζονται, ετοιμάζονταν, 
μέ τα κοχλίδια τούς εντόπιους κράζοντας· 
γιατί μ’ ανδρείους ξένους καί καλόθρεφτους 
οί βοόχοίοι ήταν δύσκολο νά παραβγοΰν.
Σέ λίγην ωρα μαζευτήκαμε πολλοί.
Κι απ’ .τόν παραδαρμό τής τρέλλας ήσυχος 
ό ξένος πέφτει, στάζοντας στά γένεια άφρό· 
σάν είδαμε νά πέφτη, καθείς ετρεχε 
νά τό.ν πετροβολήση καί χτυπήση το ν

(

ΧΟΡΟΣ.

ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ .

κι ό άλλος ό ξένος τόν άφρό τοϋ σφούγγιζε, 
τοΰ κύταζε τό σώμα, τό προσκέπαζε 
μέ τά καλοΰφάντά του πέπλα, βλέποντας 
μήν τόν χτυπήσουν, καί φροντίζοντας γ ι’ αυτόν.
Σάν ήρθε στά καλά του καί σηκώθηκεν 315
ειδε κοντά του τών εχτρών τήν τρικυμιά
και το κακό πού τόν προσμένει κι έ’σκουξε·
κεμεΐς πετροβολούσαμεν αδιάκοπα,
κι άλλοι άπ’ έδώ κι άλλοι άπ’ έκεΐ κοντεύαμε.
Τότες άκοΰμε τέτοια λόγια φοβερά : 320
ΙΙυλάδη, θά χαθούμε, μόνο κύταξε
πώς νά χαθοΰμε άντρεΐα· βγάλε τό σπαθί
κελα κοντά μου.— Τών εχτρών τά δυο σπαθιά
σάν τά είδαμε, στούς βραχολόγγους φεύγομε.
Μά φτάνουν άλλοι ευθύς καί τούς πετροβολούν 325
κένώ οί ξένοι τούς κυνηγούσαν, πάλι έμεΐς 
γυρίζαμε καί πέτρες τούς έρρίχναμε.
Μά άπίστευτο- άπ’ τά μύρια χέρια πό'ρριχναν 
κάνεις τής θεάς τά θύματά δέν πέτυχε.
Τέλος, όχι μέ τόλμη, τούς έπιάσαμε 330
σάν τούς περικυκλώσαμε καί βγάλαμε 
μέ τές πετριές τά δυο σπαθιά άπ’ τά χέρια τους, 
κι άπό τόν κόπο γονατίζουν κατά γής.
Κεμεΐς στό βασιλιά μας πλιό τούς φέρνομε.
Κεκείνος γιά θυσία σοΰ τούς στέλνει ευθύς. 335
Τέτοιες θυσίες ξένων πάντα, κόρη μου, 
ευχήσου νάχης· κι αν τέτοιους ξένους χαλνάς, 
ή Ελλάδα θά πλερώση έτσι τό φόνο σου 
καί τή σφαγή, πού στήν Αύλίδα σό'καναν.
Γ ι ’ αυτόν πού έφάνη έδώ στόν αφιλόξενο 340
τόν Πόντο άπ’ τήν Ελλάδα λές παράξενα.

(Σ τ ό  β ο νχ ύ λο · )

Καλά, πήγαιν’ έσύ τούς ξένους φέρε μας-
καί γιά τά έδώ δπως πρέπει θά φροντίσω έγώ.—

(Μ ό γ η  της )

Δόλια καρδιά μου, έσύ ήσουν πρώτα γαληνή 
στούς ξένους, κήσουν πάντα στους ομόφυλους 345
εύσπλαχνική, καΐσθάνοσουν τό δάκρυ τους 
σά λάβαινες στά χέρια σου άντρες "Ελληνες.
Μέ τά όνειρα δμως τώρα, πού μ’ άγρίεψαν
θαρρώντας πώς ό Όρέστης μου πλιό άπέθανεν,
οποίοι κι άν είστε, ξένοι, θά μέ βρήτε εχτρόν. 350
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Κι αυτό, καλές μου, τδννοιωσα που είναι σωστό :
01 δύστυχοι, δταν νέα συμφορά τούς βρή, 
δέ συμπονούνε πλιό τούς δυστυχέστερους.
Ά λ λ ’ ούτε άκόμα άέρα ό Δίας έστειλε,
μήτε πέραμα, άπ’ τές Συμπληγαδόπετρες 355
νά φέρη τήν Ελένη, πού με χάλασε,
και τό Μενέλαο, γιά νά τούς εκδικηθώ,
κι Αύλίδα νέα νά κάνω έδώ γιά τήν έκεΐ,
πού σάν μοσχάρι μ’ έ'σφαξαν οΐ "Ελληνες,
και πρώτος ό πατέρας, πού μ’ έγέννησεν. 360
Ό ϊμέ· τές συμφορές μου έκεΐνες_ δέν ξεχνώ·
πόσες φορές δέν τδρριξα τά χέρια μου
στά γένεια και δέν τδπιασα τά γόνατα,
λέγοντας : "Αχ πατέρα μου, παντρεύομαι
μαύρη παντρειά άπό σένα· κενώ σφάζεις με, 365
τραγούδια γάμου ή μάνα μου κοί ’Αργίτισσες
μοϋ τραγουδούν, κι δλο τό σπίτι άντιλαλεΐ
άπ* τά σουραύλια· κέγώ χάνομαι άπό σέ.
Ό  Ά δη ς  ήταν' ό Άχιλλέας πού μδταξες
λοιπόν γιά ταίρι, κι δχι τοϋ Πηλέα ό γιός, 370
δταν μ’ άπάτη μ’ εφερνες σ ’ αιματηρό
γάμο μέ τές άρμάμαξες. Κεγώ έχοντας
πέπλα "ψιλά στό πρόσωπο, δέν έ'πιασα
στά χέρια μου τάδέρφι μου, πού έχάθ?] πλιά,
δέ φίλησα τήν αδερφή μου άπό ντροπή, 375
πού νύφη στοϋ Πηλέα τά σπίτια πήγαινα-
κι άφησα γιά τό γυρισμό πολλά φιλιά,
θαρρώντας νά ίδφ πάλι τΆργος. Δύστυχε
Όρέστη μου, άν έχάθης, τί καλά άφησες
και τί ευτυχίες τοϋ πατρός μας.— Μά τής θεάς 380
οΐ τρόποι δέ μ’ άρέσουν ενώ διώχνει αυτή
άπ’ τούς βωμούς της τούς θνητούς, πού μπερδευτούν
σέ φόνον ή και λεχωνιά, ή τά χέρια τους
’γγίξουν νεκρό, και μολεμένους τούς θαρρεί,
κι δμως στές άνθρωποθυσίες χαίρεται. 385
Αδύνατο ή Λητώ, τοϋ Δία δμόκλινη,
νά γέννησ’ έ'τσι ανόητη κόρη. Απίστευτα
τά δείπνα τοΰ Ταντάλου στούς θεούς, θαρρώ,
πώς έφαγαν γλυκά τό γιό του" τούτοι εδώ,
σάν είναι άνθρωποφόνοι, ρίχνουν τό κακό 390
στή θεά* εγώ δέ θαρρώ κανένα θεόν κακόν.

ΣΤΑΣΙΜΟΝ Α'.

ΧΟΡΟΣ.

(Στροφή α . )

Ρέματα συντρεχούμενα τής θάλασσας γαλάζια, 
πού μιά φορά τήν πέρασεν ή Ίώ  ξεφρενιασμένη 
σάν άπό τΆ ργος πέταξε προς τάξενο τό κύμα ί 9.)
κι άπ’ τήν Ενρώπη φεύγοντας διάβηκε στήν Ά σ ία - 

ποιοί τόν Ευρώτα άφήκαν 
μέ τά πολλά του τά νερά, τά πράσινα καλάμια, 400
ή τές σεμνές άνάβρυσες τής Δίρκας κέχουν έρθει 
σέ τόπον άγριο κι άσμιχτο, πού γιά τοϋ Δία τήν κόρην 
αίμα χυμένο άνθρώπινο ποτίζει τους βωμούς 405

καί τούς περίστυλους ναούς;

(” Αντιστροφή β ' ■)

Ή  μήπως μέ τά ελάτινα διπλόκροτα κουπιά τους 
πέρασαν τό καράβι τους στά κύματα τοΰ Πόντου, 
κα' μέ τάνεμοφούσκωτα λινά πανιά τους τρέχουν 410 
άνθρωποι μέ φιλόπλουτη προσπάθεια, πού πασχίζουν

τό βιό τους νά πληθύνουν ;
Καί πάντα τών φιλοκερδών ή ελπίδα δε χορταίνει, 415 
καί φέρνει στούς μωρούς κακό, πού θαλασσοπαλεύουν 
καί χώρες βάρβαρες περνοϋν τόν πλοϋτο τους ναύξήσονν. 
"Ετσι είναι δ κόσμος, άμετρα πλούτη πολλοί ζητοΰν,

κι άλλους τά μέτρια ευχαριστούν. 420

( Στροφή β '· )

Πώς τάχα πέρασαν αυτοί τές Συμπληγάδες πέτρες, 
πώς τοϋ Φινέα τούς γιαλούς πού άγρυπνοι μένουν πάντα, 
πώς διάβηκαν τά ορμητικά τής Αμφιτρίτης κύματα, 425 
πού στήνουν κυκλικούς χορούς πενήντα Νεροκόρες, 
καί τραγουδούν μελωδικά μές στανεμοφυσηματα, 
πού τά πανιά τών καραβιών φουσκώνουν, ενώ στρίζοιν430 

στήν πρύμνη τά τιμόνια 
μέ τοϋ Ζέφυρου τές πνοές ή τές ορμές τοΰ Νότου, 
πώς πέρασαν τό μακρυνό τό δρόμο τοϋ Αχιλλέα, 
στόν έρμον τόπο, πού πετοϋν αμέτρητα πουλιά, 435
στοϋ Πόντου τοϋ άφιλόξενου τήν άσπρη άκρογιαλιά;
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( ’Αντίστροφη β '.)

Μέ τής κυρ ας μου τές ευχές άμποτ’ εδώ νά φτάση 
άπό τήν Τροία ή άκριβή τής Λήδας κόρη Ελένη· 440
μέ ραντισμό θανάσιμο νά δροσιστή στήν κόμη της 
και νά τής κόψη τό λαιμό τό χέρι τής κυράς μας, 445
γιά νά τιμωρηθή πικρά γιά τήν ολέθρια γνώμη της.
Κ ι αν μόλεγαν πώς έφτασε κάνεις άπ’ τήν Ελλάδα

' νά γλύση εμέ τή δόλιαν 4<)0 
άπ’ τής σκλαβιάς τά βάσανα, πόση χαρά θά νά είχα.
Κ ι άμποτε ώς ονειρεύομαι στόν τόπο μου νά πάγο»
καί νάπολάψω σπίτι μου τραγούδια εκεί γλυκά,
πού δίνουν στους καλότυχους περίσσια χάρη αύτά. 4ο5

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ Β'

( Ή  ΗΟρνφαία τοΰ χορόν βλέπ ε ι  τ ό ν Ό ρ έ σ τη  παι τόν Ι Ι ν λ ά ίη  
σιον τονς  όδηγονν ίεμ ένονς  ο ί βοσκοί καί λ έ γ ε ι ' )

’Αλλά νά τους κοι δυο προχωρούν 
μέ δεμένα τά χεριά σφιχτά, 
τής θεάς δυο καινούργια σφαχτά, 
ώστε ό βούκολος εΐπεν άλήθεια.
Γιά  σωπάτε, καλές μου, -κοντεύουν 
στό ναό καί τά δυο διαλεχτά 
τών Ελλήνων τά θύματα αύτά.
ΤΩ θεά μου, αν α άρέσουν αύτά, 
πού σοϋ κάνει τών Ταύρων ή χώρα, 
τές θυσίες αύτές δεξου τώρα, 
πού σ’ εμάς θεομίσητες δμως 
τές θεωρεί τών Ελλήνων ό νόμος.

ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Κάλά· γιά τές συνήθειες πρώτα τής θεάς 
νά ίδοΰμε.

(Π ρ ό ς  τονς  βονκόλονς*)

Λΰστε τών ξένων τά χέρια FCFTg. 

κι άφοΰ είναι γιά θυσία· ά; μένουν πλιά άδετοι.
Καί σάν έμπήτε στό ναό ετοιμάσετε 470
τώρα δσα πρέπει κι οσα δ νόμος τά καλεΐ.—
( Ο ί  βουκόλοι μπα ίνουν  ο τό  ν α ό .Ή ' Ιφ ιγ έ ν ια  λέγει ο το υ ί  ξένους .)

Όϊμέ, ποιά μάνα τάχα νά σας γέννησε 
.καί ποίός πατέρας ; κι αδερφήν, αν έχετε, 
ώ τί ζευγάρι αδέρφια νέα θά στερηθή
κι άνάδερφη θά μείνη. Ποιός τή μοίρα του 47;)
ξέρει πώς θά είναι τέτοια ; Κι δλα τών θεών
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εϊν’ άδηλα· κανείς δέν ξέρει τί κακό 
θά πάθη· κεΐν’ άγνώριστα τά τυχερά.
Καί ποΰθε, ώ ξένοι δύστυχρι, εδώ φτάσατε;
Μακρύ εϊχετε ταξίδι, κι απ’ τά σπίτια σας 480
μακριά, στόν κάτω κόσμο, θά είστε πάντοτε.

Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ . Τίκλαΐς, καί μας λυπείς κοντά στες συμφορές
πού θά μας βρουν, γυναίκα, δποια κι αν είσ’ εσύ;
Φρόνιμο δέ θαρρώ τό μελλοθάνατο 

'  πού Θέλει μ’ δδυρμούς τό φόβο νά νικά 485
τοΰ ολέθρου1 κι ό μωρός χωρίς ελπίδα ζωής 
θρηνεί κοντά στόν "Αδη· γιατί δυο κακά 
σμίγει άντίς ενα : καί γιά άνόητος άπερνά 
κι δμοια άποθνήσκει* άς μείνωμε στήν τύχη πλια.
Κεμάς νά μή μάς κλαϊς έσύ· κεμάθαμε 490
τυΰ τόπου τές θυσίες καί τές ξέρομε.

ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Ποιός τάχ’ έδώ άπ’ τούς δυό σας ονομάζεται 
Πυλάδης ; Πρώτ’ αύτό νά μάθα) επιθυμώ.

Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. Αύτός, αν δά νά μάθης τούτο επιθυμείς.
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Κ ι ’ άπό ποιά χώρα Ελληνική κρατιέται αύτός ; 495
Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. Κι αν σοΰ τό πώ, γυναίκα, τί θά ώφεληθής;
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Μήν είστ’ άδέρφια άπό μιά μάνα καί τά δυό ;
Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. Μάς άδερφώνει αγάπη, δχι συγγένεια.
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Κέσένα πώς σ’ ώνόμασε ό πατέρας σου ;
Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. Δίκια μπορώ εγώ δύστυχος νά ονομαστώ. 500
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Αύτό δέ σε ρωτώ· στήν τύχη δός το αύτό.
Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. “Αγνωστοι σάν χαθούμε δέ θά μάς γελοΰν.
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Τ ί σε πειράζει; ή τόσο μεγαλοφρονείς;
ΟΡΕΣΤΙ1Σ. Τό σώμα μου θά σφάξης, δχι τδνομα.
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Ούδέ κάν θά μου πής ποιά εί/αι ή πατρίδα σου; a05
ΟΡΕΣΤΗΣ. Ζητάς γιά μέν’ άνώφελα, άφοΰ θά χαθώ.
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Τή χάρη αυτή νά κάνης τί εμποδίζεσαι;
ΟΡΕΣΤΗΣ. ΤΆ ργος τό φημισμένο ,εϊν’ ή πατρίδα μου.
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Γιά τούς θεούς άλήθεια, ξένε, εΐσ’ άπό κεΐ:
ΟΡΕΣΤΗΣ. Α π ’ τές Μυκήνες, πού εύτυχοΰσαν άλλοτες. 510
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Σ ’ έδιωξαν άπ’ τόν τόπο σου ή πώς έφυγες ;
Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ . Έφυγα μ’ εναν τρόπο θέλοντας καί μή.
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Άραγε, άν σέ ρωτήσο) κάτι θά μου πής;
Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. Γιά νά ελαφρώσω λίγο άπό τή συμφορά;
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Κι δμως μάς ήρθες άπό τΆ ργος ποθεινός. 515
Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. Μπορεί γιά σένα, δχι δμως βέβαια καί γιά μέ.
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Ίσώ;" ξέρεις τήν Τροία, ^ού λέν παντοΰ γ ι’ αύτή.
Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. Μηδέ στόν ύπνο μου ήθελα νά τήν ίδώ,



ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Λέγουν πώς πλιό δέν είναι και ρημάχτηκεν. 
Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. Έ τσ ι είναι αλήθεια, ψέματα δέν άκουσες. 
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Γύρισε ή Ελένη πάλι στό Μενέλαο ; 
Ο ΡΕΣΤΗ Σ. Ήρθε, μά γιά δικοϋ μου κάποιου συμφορά. 
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Κα'ι ποΰ είναι; Και σ’ εμέ χρωστά κάποιο κακό. 
Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. Στή Σπάρτη ιιέ τόν πρώτον ά'ντρα της μαζί. 
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Ώ  μισητή σ ’ εμένα -καί στούς "Ελληνες. 
Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. Απόλαψα κέγώ κάτι άπ’ τούς γάμους της. 
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Κ?γινε, ώς λέν, ό γυρισμός τών ’Αχαιών; 
Ο Ρ Ε Σ ΊΗ Σ . Πώς ολα μέ ρωτάς σάν τά'πιασες μέ μιας. 
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Πρ'ν νά πεθάνης θέλω νά τά μάθω αυτά. 
Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. Άφοϋ τό θέλε'ς ρώτα με καί θά σοΰ πώ. 
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Ά πο τήν Τροία ό μάντης Κάλχας γΰρισεν ; 
Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. 'Ως ελεγαν οί Μυκηναΐοι, χάθηκε ν.
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Θεά μου, τί καλά. Καί τοϋ Λαέρτη ό γιός ; 
Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. Λέ γύρισεν άκόμα, αλλά, δπως λέγουν, ζή. 
ΙΦ ΙΓΕ ΝΕ ΙΑ- Ά  νάχαθή, χωρίς νά ίδή τόν τόπο του. 
Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. Μήν τόν καταραστής· σ ’ ολα του είν’ άμοιρος. 
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Ζή τής Νεράιδας Θέτιδας άκόμα δ γιός ; 
Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. Δέ ζή· ήταν μάταιος στήν Αύλίδα ό γάμος του. 
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Δόλος ήταν, ώς λέν εκείνοι πδπαθαν.
Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ . Μά ποιά εϊσα\ ποΰ γιά τήν Ελλάδα έτσι ρωτάς 
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Ι·.ίμαι άπ’ έκεΐ- μικρή σάν ήμουν χάθηκα. 
Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. Δίκια λοιπόν ποθείς νά μάθης γιά τά έκεΐ. 
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Τ ί κάνει ό στρατηγός, πού λέν πώς ευτυχεί; 
Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. . ΠιΛός; γιατί αυτόν πού ξέρω εγώ δέν ευτυχεί. 
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . "Ακόυσα κάποιον βασιλιά Άγαμέμνονα. 
Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. Δέν ξέρω· αυτόν τό λόγο, κυρά μου, άφησ’ τον. 
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Μή γιά τούς θεούς, μόν πές μου, ξένε, νά χαρώ. 
Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. Πέθανε ό δόλιος, κι άλλον κάποιο χάλασε. 
ΙΦ ΙΓΕ ΝΕ ΙΑ . Πέθανε ; μέ ποιόν τρόπο ; δυστυχία μου. 
Ο ΡΕΣΤΗ Σ. Τ ί στέναξες γι’ αυτό ; μή σοΰ ήταν συγγενής; 
ΙΦ ΙΓΕ ΝΕ ΙΑ . Στενάζω γιά τήν πρώτην ευτυχία του.
ΟΡΕΣ ΓΗΣ. Φριχτά εχάθη, τόν εσφαξε ή γυναίκα του. 
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . "Ω πάγκλαυστη κή φόνισσα κι αυτός μαζί. 
Ο Ρ Ε Σ ΙΗ Σ . Πάψε πλιά, κι’ άπ’ εδώ καί πέρα μή ρωτάς. 
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Τόσο μόνον, τοϋ δύστυχου ή γυναίκα αν ζή. 
ΟΡΕΣ IΗ Σ . Δε ζή· τό ϊδιο τό τέκνο της τή σκόιωσε. 
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ  ΤΩ χαλασμένο σπίτι. Σάν τί θέλοντας ; 
ΟΡΕΣΤΗ1. Να εκδικηθή τό αιμα τοΰ πατέρα του. 
ΙΦ ΙΓΕ ΝΕ ΙΑ . Ώ  τι καλά κακό δίκιο ξαγόρασε.
Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. Ά ν  κείχε δίκιο μά οί θεοί τόν κυνηγούν.

ΙΦ ΙΓΕ ΝΕ ΙΑ . Δέν άφηκε άλλο τέκνο δ Άγαμεμνονας ;
Ο ΡΕΣΤΗ Σ. Μόνον μιά κόρη, τήν Ήλέκτραν, άφησε.
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Γιά τή σφαγμένη κόρη λέγουν τίποτε;
ΟΡΕΣΤΗΣ. Τίποτε, παρά μόνον πώς άπέθανε.
ΙΦ ΙΓΕ ΝΕ ΙΑ . Κρίμα σ’ αυτή καί στό γονιό της τό φονιά.
Ο ΡΕΣΤΗ Σ. Γ ι ’ άχαρη χάρη έχάθη γυναικός κακής.
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Ζή στΆργος ό γιός τοϋ πατρός πού άπέθανε ;
Ο ΡΕΣΤΗ Σ. Άθλιος γυρνά παντοϋ, δέ στέκει πουθενά.
ΙΦ ΙΓΕΝΕ ΙΑ . Χαθήτε, ψεύτικα όνειρα κι ασήμαντα.
ΟΡΕΣΤΗΣ. Δέν είν’ δμως κοί θεοί, πού λέγονται σοφοί, 

πλιό αληθινοί άπό τά όνειρα τά φτερωτά. 
Μεγάλη ταραχή είναι και στάνθρώπινα 
καί στά θεϊκά* γ ι’ αυτό καί θλίβεται κανείς, 
πού πίστεψε τούς μάντες, άν καί φρόνιμός, 
καί—γιά δσους ξέρουν— χάθηκ’ δπως χάθηκε ν.

ΧΟΡΟΣ. ’Αλίμονο· κέμεΐς ; κοί δόλιοι μας γονείς ;
ζοϋν τάχα ; δέ ζοϋν τάχα; ποιος θά μάς τό πή ;

ΙΦ ΙΓΕΝΕΙΑ. Γιάάκούστε· σέ μιά σκέψη, ξένοι μου, έφτασα 
καί γιά δικό σας ό'φελος πασχίζοντας 
καί γιά δικό μου. Κέτσι μόν .ν γένεται 
τώφέλιμο, αν τό ίδιο άρέση σ’ δλους μας. 
θέλεις, άν σέ γλυτώσω, στΆργος σά θά πάς 
κάτι νά πής στούς φίλους μου, καί δώσης τους 
έ'να μου γράμμα, πού κάποιος αιχμάλωτος 
μοΰ τό'γραψε σά μ’ έλυπήθη, βλέποντας 
πώς τό δικό μου χέρι δέν τόν σκότωνε 
μά δ νόμος, πού ή θεά τόν παραδεχεται;
Γιατί δέν είχα ποιος στΆργος γυρίζοντας 
νά πή γιά ’ μέ καί πάρη μου τά γράμματα 
καί σέ κανένα συγγενή μου δώση τα.
Κέσύ— γιατί είσαι, ώς βλέπω, άπό καλή γενιά 
καί ξέρεις τές Μυκήνες κι δσους θέλω έγώ— 
γλύτωσε, καί γ ι’ αυτό τό ελαφρό γράμμα μου 
λάβε καλό μισθό, τή σωτηρία σου.
Κ ι’ αυτός, σάν αναγκάζει ή χώρ’ αυτή, άπό σέ 
θά χωριστή καί θά θυοίαστή στή θεά.

Ο ΡΕΣΤΗ Σ. Καλά ολα τά είπες, εξόν ενα, ξένη μου· 
βαρύ κακό σ’ εμένα αυτόν άν σφάξετε.
Έ γώ  είμαι δ φορτωτής τών συμφορών αυτός 
μ’ ακολουθεί στά βάσανά μου σύντροφος. 
Λοιπόν δέν είναι δίκιο έγώ άπό τά κακα 
νάπαλλαχτώ καί νάβρη αυτόν δ χαλασμός.
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Ά λλ ’ ετσι ας γένη· δός τό γράμμα σου σ’ αυτόν
καί μή σε μέλει, στΆργος θά τό πάη· κεμέ
ποιός θέλει δς μέ σκοτώση· είναι βαρειά ντροπή 605
νά ρίξη στά δεινά κανείς τους φίλους του
και νά γλυτώση ό ίδιος· κειναι δ φίλος μου
τέτοιος, πού θέλω αυτός νά ζή πάρεξ εγώ.

ΙΦ ΙΓΕΝΕΙΑ. rQ φρόνιμη βουλή, άπό ρίζα ευγενική
φαίνεσαι που είσαι καί στούς φίλους σου πιστός· 610
ας ήταν τέτοιο; κι δ άδερφός πού μό'μεινε.
Γιατί κέγώ δέν είμαι δίχως άδερφό, 
παρά μόνον πού δέν τόν βλέπω, ξένοι μου.
Κ ι άφοΰ τά θέλεις ετσι αυτόν θά στείλωμε 
νά πάη τό γράμμα, εσύ δμως θά θυσιαστής·

, κεΐσαι θαρρώ, έσύ πρόθυμος πολύ γ ι’ αύτό.
Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. Καί ποιός θά κάνη τή θυσία τή φοβερή ;
ΙΦ ΙΓΕΝΕ ΙΑ . Έ γώ - γιατ’ ΐχω αυτήν τής θεάς τήν εντολή.
ΟΡΕΣΤΗΣ. ’Αζήλευτο κι ολέθριο πράμα, κόρη μου.
ΙΦ ΙΓΕ ΝΕ ΙΑ . Μά βρίσκομαι σ’ άνάγκη άκατανίκητη. 620
Ο ΡΕΣΤΗ Σ. Μέ τό σπαθί νά σφάζης άντρες, κόρη Ισύ ;
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Όχι- μόνον θά σοϋ ραντίσω τό λαιμό.
ΟΡΕΣΤΗΣ. Καί, άν πρέπη νά ρωτήσω, ποιός θά σφάξη με ;
ΙΦ ΙΓΕΝΕΙΑ. Μές στό ναό είναι αυτοί, πού τό'χουν έ'ργο τους.
Ο ΡΕΣΤΗ Σ. Καί σάν πεθάνω ποιός τάφος θά με δεχτή; 625
ΙΦ ΙΓΕ ΝΕ ΙΑ . Μέσα εΐν’ υπόγειο χάσμα μέ ιερή φωτιά.
ΟΡΕΣΤΗΣ. Ά χ  άς με νεκροστόλιζε χέρι άδερφής.
ΙΦ ΙΓΕΝΕ ΙΑ . Χαμένη ή ευχή σου, οποίος κι άν είσαι δΰστυχε, 

γιατί μακριά είναι άπό τή βάρβαρη τή γής.
Ά λλ ’ δμως, άφοΰ είσαι Έλληνας, δ τι μπορώ 630
γιά σέ θά κάνω. Μές στόν τάφο σου πολλά
στολίδια θά σου βάλω, καί τό σώμα σου
μέ ξανθό λάδι θά τό σβήσω, ρίχνοντας
μές στή φωτιά σου καί τής ξανθομέλισσας
τής ορεινής τό μέλι τάνθοστάλαχτο. 635
Μά πάω νά φέρω άπ’ τής θεάς τάνάκτορα
τό γράμμα· άλλά νά μή θαρρής πώς φταίω εγώ.—
Κέσεΐς νά τούς φυλάτ’ αύτοϋ χωρίς δεσμά.—
Ίσω ς στΆργος θά στείλω άνέλπιστες χαρές
σέ κάποιο άπ’ τούς δικούς μου, πού άγαπώ πολύ· 640
πώς θά χαρή σά μάθη άπό τό γράμμα μου
πώς ζοϋν εκείνοι πού τούς νόμιζε' νεκρούς.

(Μπαίνουν οτό  ναό . )
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ΧΟΡΟΣ.

Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ.

ΧΟΡΟΣ.

Π Υ Λ Α Δ Η Σ .

ΧΟΡΟΣ.

ΟΡΕΣΤΗΣ.
Π Υ Λ Α Δ Η Σ .
ΟΡΕΣΤΗΣ.

Π Υ Α  Α ΔΗ Σ .

Κομμός.

(Στροφή. Α ' ημιχόριον.)

Σενα κλαίω, πού σ ’ ετοιμάζουν 
γιά θυσία καί σέ ραντίζουν 
μέ ρανίδες φονικές.
Να μη με κλαΐτε, ξενες, μόν νά χαίρεστε.

(  Αντιοτροφη. Β '  ημιχόριον.)

Σένα δμως καλοτυχίζω, 
ποΰχες τέτοια μοίρα, νιέ μου, 
στην πατρίδα σου νά πας.
Μά άφοΰ πεθαίνει δ φίλος μου τί μ’ ώφελεΐ; 650

( ’Επωδός.)

ί·4 ' ήμιχόριον- στόν Π υ λ ά ί η )

Ώ  πικρός ό γυρισμός σου.

( Β 'ήμ ιχόρ ιον · στόν  Ό  ρ έ σ τη · )

Χάθηκες, άλίμονό σου, 
χάθηκες, κρίμα σ ’ έσέ.

( "Ο λ ο ς  δ χ ορός · )

Ποιός χειρότερα άπ’ τούς δυό ;
κειναι άκόμα δ λογισμός μου δίβουλος καί δίδυμος, 655
αν εσενα η τοΰτον πρεπει νά θρηνήσω πλειότερο.
Μήν επαθες, Πυλάδη, δ τι έ'παθα κέγώ ;
Δεν ξερω τί ρο>τάς γιά νά σου άποκριθώ.
Ποιά νάναι τοΰτη ή ν ιά ; πόσο Έλληνόπρεπα 
μάς ρώτησε γιά τής Τροίας τά βάσανα 
και τών Αχαιών το γυρισμό, γιά τό σοφό 
τον Καλχα, και τον Άχιλλέα, πώς εκλαιγε 
τό δύστυχο Άγαμέμνονα, ρωτώντας με 
γιά τή γυναίκα καί τά τέκνα του. Θαρρώ 
κι Άργίτισσα εΐν’ ή ξένη· άλλιώς δέ θάστελνε 
γράμμα καί δέ θά ρώταε τέτοια, ώς νάθελεν 
αν ευτυχούσε τΆ ργος νά ευτυχή κι αυτή.
"Οσο μέ πρόλαβες· κέσύ τά ίδια λές, 
εξόν έ'να: μέ κόσμο δσοι άνταμώνονται 
ξέρουν τών βασιλ'άδων τά παθήματα.—
Άλλά καί κάποιον άλλον λόγον είπε αυτή :

660

665

670

ί
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ΟΡΕΣΤΗΣ. Π οιόν; πες νά τόν ξετάσωμε καλύτερα.
Π Υ Λ Α Δ Η Σ . Ντροπή μου νά χαθής έσύ κέγώ νά ζώ -

μαζί σου ήρθα ως εδώ, μαζί σου θά χαθώ. 675
Γιατί κακόν καί φοβητσάρη θά με ποΰν
στΆργος καί στή Φωκίδα τήν πολύρραχη,
και θά φανώ στόν κόσμο — είναι πολλοί οί κακοί—
πώς σ’ άφηκα κέγώ μονάχα γλύτωσα,
η μές στες συμφορές ποΰβραν τό σπίτι σου 675
πώς γιά τή βασιλεία σέ δολοφόνησα,
τήν αδερφή σου παίρνοντας γυναίκα μου,
τοϋ θρόνου κληρονόμα. Αυτά φοβοΰμ’ εγώ
και ντρέπομαι, κι άδύνατο μαζί μέ σέ
νά μή σφαγώ καί ξεψυχήσω καί καώ, 685
άφοΰ είμαι φίλος καί φοβούμαι τή ντροπή.

Ο ΡΕΣΤΗ Σ. Μίλα καλά- τά πάθηα μου μονάχος μου
πρέπει νά τά ύπομείνω' δέ βαστώ διπλούς
πόνους, άφοΰ είναι δυνατό μονούς. Ανχό,
πού φέρνει ώς λές ντροπή καί φόβο, είναι γιά μέ, 690
άν θά σκοτώσω εσέ, βοηθόν τών κόπων μου.
Γ ιά  μένα όμως κακός δέν εΐν’ δ θάνατος,
άφοΰ οί θεοί μέ τιμωροΰν' μά έσύ ευτυχείς
κέ'χεις σοοστό κι άμόλυντο τό σπίτι σου,
έγώ όμως μαΰρο κι άνομο. Κ ι άφοΰ σωθής 695
σάν κάνης τέκν’ άπό τήν άδερφούλα μου,
πού σό'δωκα γυναίκα, θά μου ανάψετε
τδ'νομα καί ποτέ δέ θά ξεκληριστή
τό πατρικό μου. Άλλά σύρε καί ζήσ’ έσύ
στά γονικά μου, κι* δταν στήν Ελλάδα πας 700
καί στάλογότροφο Άργος, έ'τσι όρκίζω σε
στό δέξιο σου τό χέρι: τάφον χτίσε μου
καί μνήμα επάνω καί σ ’ αυτόν τό δάκρυ της
άς δώση ή αδερφή μου καί τήν κόμη της.
Καί πές πώς μέ θυσίασε μιά Άργίτισσα 705
σέ τοΰτον τό βωμό καί μην άφήσης. μου
τήν αδερφή ποτέ, βλέποντας ξέκληρα
κέρμα τά πατρικά μου. Σύρε στό καλό,
πρώτε μου φίλε, ’γκαρδιακέ, συγκυνηγέ
καί συνανατροφέ μου, έσύ πού τράβηξες 710
λύπες πολλές στά πάθηα μου. Μ ’ απάτη σε ν
δ Φοίβος αν καί μάντης· καί, μέ πονηριά
μ’  έδιωξ’ άπ’ τήν Ελλάδα, γιατί ντρέπονταν
τούς πριν χρησμούς του. Έ γώ  σ’ ολα τόν πίστεψα,
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καί χάνομαι άφοΰ σκότωσα τή μάνα μου.
Π\ Λ Α ΔΗ Σ . Καί τάφο θάχης καί στήν αδελφή σου έγώ 

δέ θάπιστήσω, δόλιε, πού θά σ ’ αγαπώ 
πλειότερο πεθαμένο παρά ζωντανόν.
Άλλα τοΰ θεοΰ τό μάντεμα δέ σ ’ εβλαψεν, 
αν κα1 κοντά στο φονο τώρα στέκεσαι.
Μόν ή μεγάλη δυστυχία, σάν έρθή, 
δίνει καί τές μεγάλες τές μεταβολές.

Ο ΡΕΣΤΗ Σ. Σώπα- δέ μ’ ώφελοΰν τ ’Απόλλωνα οί χρησμοί- 
γιατί ρξιυ άπ’ τό ναό πέρνα ή γυναίκα αυτή.

ΙΦ ΙΓΈΝΕΙΑ. Πάτε έσεΐς τώρα νά παραβοηθήσετε
τούς άλλους μέσα πού ετοιμάζουν τή σφαγή.__
ώένοι μου, αύτό είν’ τό γράμμα,μου, πολύφυλλο 
καί παραδιπλωμένο· ακούστε νά σάς πω 
τί θέλω ακόμα- αλλάζει πάντα δ άνθρωπος 

. σάν πάρη θάρρος φεύγοντας τή συμφορά. 730
Κέγώ φοβούμαι μήπως σάν φύγη άπ’ εδώ 
δέ θά σκεφτή κάν τές παραγγέλιές μου ηχίτός, 
πού μέλλει στΆργος νά μου πάη ΐό γράμμ’ αυτό.

ΟΡΕΣΤΗΣ. Λοιπόν τί θέλεις; καί γιατί είσαι ανήσυχη;
ΙΦ ΙΓΕ ΝΕ ΙΑ . Ά ς  μ’ δρκιστή πώς θά μου πάη τό γράμμ’ αυτό 735

στΆργος, στά χέρια τών δικών μου, πού ποθώ.
Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. Άλλά κέσύ γ ι ’ αύτά τό ϊδιο θά δρκιστής.
ΙΦ ΙΓΕ ΝΕ ΙΑ . Σάν τί νά κάνω ή νά μήν κάνω; λέγε το.
Ο ΡΕΣΤΗ Σ. Ν ’άφήσης άπ’ έδώ νά φχιγη ζωντανός.
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Σωστά· αλλιώς πώς θά πάγη τές παραγγέλιές ; 740
Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. Καί θά έπιτρέψη αΐτά τοΰ τόπου δ βασιλιάς;
ΙΦ ΙΓΕ ΝΕ ΙΑ . Θά πείσω τον, κέγώ στό πλοίο θά βάλω τον.
ΟΡΕΣΤΗΣ. (Στόν Πνλάδη·)

'Ορκίσου-
( Σ τ η ν  ’Ιφ ιγ έ ν ε ια · )

λέγ’ έσύ τόν δρκο τόν Ιερό.
ΙΦ ΙΓΕ ΝΕ ΙΑ . Πρέπει νά πής: θά δώσω στούς δικούς σου αύτό.
Π Υ Λ Α Δ Η Σ . Θά δώσω στούς δικούς σου αύτό τό γράμμα σου. 745
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Κέγώ άπ’ έδώ θά σ’ άποστείλω ζωντανό.
Π Υ Λ Α Δ Η Σ . Κα' ποιόν θεό μοΰ ορκίζεσαι γ ι ’  αυτά πού λές;
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Τήν Άρτεμη, πού τό ναό της κυβερνώ.
Π Υ Λ Α Δ Η Σ . Κέγώ τό Δία, τούρανοΰ τό βασιλιά.
ΙΦ ΙΓΕΝΕ ΙΑ . Κι άν δέ σταθής στόν δρκο σου καί βλάψης με ; 750
ΙΙΥ Λ Α Δ Η Σ . Σπίτι μου νά μήν πάω. Κέσύ αν δέ σώσης με ;
ΙΦ ΙΓΕ ΝΕ ΙΑ . Ποτέ νά μήν πατήσω στΆργος ζωντανή.—
Π Υ Λ Α Δ Η Σ . Άκουε λοιπόν τόν λόγον δποιτάφήσαμε.

715

720

725
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n v u m v  ’Λλ\’ δν εΙναι σωστόζ, ξαναορκιζόμέστε.
Εξαίρεση μια δος μου· αν πάθη τίποτε 755

το πλοίο καί μέ τά πράματα στήν τρικιμιά 
τό γράμμα σου αν χαθή κέγώ μόνον σωθώ,

ϊ<Ι>τπ?\τρ·τλ “ παλλαγμένος νά Flfmi άπ° τ ° ν °Ρκο αυτόν. 
h INH A · Ξέρεις τί λέω ; γιατί πολλά είναι δυνατά'

με λόγια θά σοϋ πώ νά πής στους φίλους μου 760
αυτα που είναι γραμμένα μές στό γράμμα μου.
Ετσι είναι ασφάλεια· κι αν θά σώσης τή γραφή 

μόνη της τά γραμμένα αμίλητη θά πή· 
κι αν θά χαθή στή θάλασσα τό γράμμ’ αϊτό, 
τους λόγους μου θά σώσης, άν σωθής κέσΰ. 765

Π\ Λ Α ΔΗ Σ . Καλα είπες και, για σένα κα' γιά μέ. Λοιπόν
πές μου σέ ποιόν πρέπει νά πάω τό γράμμα σου 
στ Αργος, και τι λες να τοΰ πώ άπό μέρους σου. 

ΙΦ ΙΓΕ ΝΕ ΙΑ . Πέ στόν Όρέστη, τ ’Αγαμέμνονα τό γιό :
αυτά ή ’Ιφιγένεια παραγγέλλπ ζων»ανή, 770
πσσφαξαν στήν Αΰλίδα καί θαρρούν νεκρή.

Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. Και ποΰ είν’ εκείνη ; γύρισε*άφοΰ πέθανεν ;
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Αύτη πού βλέπεις· μήν κόφτεις τό λόγο μου;

Φέρε με στ Αργος πρίν πεθάνω, αδέρφι μου,
κι από τόν άγριο τόπο, πόχω τήν τιμή 775
να σφαζο) στη θεα τούς ξένους, πάρε με.

Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. Πυλάδη τί νά πώ ; ποΰ νά βρισκόμαστε :
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . (Έ ξαχολον€εϊ·)

Αλλιώς θα σοΰ καταραστώ τό σπίτι σου,
Ορεστη, σοΰ ειπα τονομά του δυό ccoofc 

Π Υ Λ Α Δ Η Σ . Θεοί μου/

ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Στά δικά μου τί κολεΤς τούς θεούς; 7£0
Π Υ Λ Α Δ Η Σ . Τίποτε- πήγε ό νοΰς μου άλλου- τε/είωνε.
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Αμεσως_θά σου πώ πράματ’ απίστευτα:

Πές του πώς τότε μ’ εσωσ” ή θεά Άρτεμη— 
σάν έδωκε ένα ελάφι, πού στόν τόπο μου 
θυσίασ’ ό πατέρας μου, νομίζοντας 785
πώς έμπηξε σ ’ εμέ ταψύ μαχαίρι του— 
και μ’ έφερ’ έδώ πέρα. Αύτά τοΰ γράφω έδώ.

Π Υ Λ Α Δ Η Σ . Ώ  έσύ ποΰ μ’ έχεις δέση μ’ όρκους εύκολους, 
μά και πιστά μοΰ ώρκίστης, δέ θάργήσω έγώ, 
και θα εκτελεσω ευθύς τόν δρκο πόκανα.—  790
Όρέστη, νά, σοϋ φέρνω και σοΰ δίνω πλιά 
τό γράμμ’ άπό τήν αδερφή σου αυτήν έδώ.

Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ . Τό δέχομαι· κι αφήνοντας τά γρι'μΐ'οπα

θά λάβα) μ’ έργα, όχι μέ λόγια τή χαρά.

(  Ορμα ναγχολιαστή  τήν Ιφ ιγένε ια ,  χ έχ ε ίνη  φ ε ύ γ ε ι . )

Αγαπημένη μου αδερφή, αν και τάχασα 795
(ΐά σφίγγοντας σε στανυπάκουα χέρια μου, 
γ ι ’ αύτά τά θαυμαστά πού ακούω ίύφραίνομαι.

ΧΟΡΟΣ. ί,ένε, τής θεάς τήν υπηρέτρια είν’ άπρεπο
νάγκο λιαστής κα1 ’γγίξης τά ιερά πέπλα της.

Ο ΡΕΣΤΗ Σ. Συνάδερφή μου, κόρη τοΰ ϊδιου μας γονιοΰ 800
τ Ατρείδη, μή με φεύγεις, πόχεις άδερφόν, 
ένώ ποτέ δέν πίστευες νά τόν ίδής.

ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Έσύ αδερφός δικός μου ; πάψε νά τό λές.
Σ τΆ ργος και στή Ναυπλία εκείνος βρίσκετπ.

Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. Δέν είναι ό αδερφός σο-υ'έκεΐ, ταλαίπαιρη. 805
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Αλήθεια ή Τυνδαρίδα λές σέ γέννησε ;
Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. Γεννήθηκα άπ’ τό γιό τοΰ γιοΰ τοΰ Πέλοπα.
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Τ ί λές; κεχει; σ ’ αύτά καμιάν απόδειξη ;
Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. Ναί γιά τό πατρ κό σου, άν θέλης, ρώτα με.
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . ’ Εσύ πρέπη νά λές και νά σ ’ ακούω έγώ. 810
Ο ΡΕ ΣΊ ΗΣ. Αεω πρώτ αυτα, που ο;π’ την Ήλέκτραν ακόυσα1 

ξέρεις τοΰ Θυέστί] κα' τ ’Ατρέα τό μάλοιμα;
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Τόχω ακουστό, γιά τό χρυσόμαλλο τάρνί.
ΟΙ Ε Σ Τ ΙΙΣ . ιερείς που αυτα. σ υφαδια ρι/Τα τά ύφα·\'ες;
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Μοΰ ’γγίζεις τήν καρδούλα, αγαπημένε μου. 815
Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. Κύφανες στά πανιά τό ηλιοβασίλεμα;
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Κι αύτό ύφανα μέ πλέξιμο καλόμιτο.
Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. Κή μάνα πριν στήν Αύλη πας δέ σ ’ έλουσε;
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Δέν τό ξεχνώ, κι δ γάμος μου ήταν άτυχος.
Ο ΡΕΣΤΗ Σ. Στή μάνα τές πλεξοΰδρς σου δέν έστειλες ; 820
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Στόν τόπο τοΰ κορμιαΰ μου, γιά τό μνήμα μου.
Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. Τώρα θά πώ κι δσα είδα μέ τά μάτια μου : 

τήν παλιά λόγχη, πού βαστοΰσε ό Πέλοπας 
και τόν Οίνόμαο σκότωσε κέπήρε του 
τήν κόρην Ιπποδάμεια, κρυμμένη έκεΐ 825
στό πατρικό μας, μές στόν παρθενώνα σου.

ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . ΤΩ τρισαγαπημένε μου, και περιπόθητε μου,
μακριά άπό τήν πατρίδα μας, μακριά άπό τΆργος σ ’έχω· 
μονάκριβέ μου Όρέστη. 330

Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. Κέγώ έχω σένα, πού νεκρή θαρρούσαμε πώς είσαι.
Κα' κατασταζει ο πονος μας με τη χαρά σμιγμένος 
δάκρυα πυκνά άπ’ τά μάτια σου, καθώς κι άπ’ τά δικά μου.

ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Ρρεφος ακόμα σ ’άφησα μικρό. Νά παραστήσουν ,835 
την ευτυχία μου ποτε τ «  λόγια μου δέ φτοίνουν.
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τοΰτα κι από τά θαύματα κι από τόν κάθε λόγον
έχουν περάσει εμπρός.

Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. Κοί δυό άμποτε απ’ έδώ κέμπρός νά ζοΰμ’ ευτυχισμένοι.
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Καλές μου φίλες, έ'λαβα μιά ανέλπιστη χαρά·

καί τρρμο* άπό τά χέρια μου μή φνγη κα’ πετάξη
στόν ουρανό ψηλά.

Ω σπίτι μου, ποΰ οί Κύκλωπες θεμελιωμένο σ ’έχουν, 845 
ώ ποθεινή πατρίδα μου Μυκήνα, ευχαριστώ

καί χάρη σοΰ χρωστώ 
γιά τή ζωήν όπδδωκές καί τήν ανατροφήν 
όπου μου άνάστησες αυτόν τόν ακριβό άδερφό μου, 

γιά φώς στό πατρικό μου.
Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. Τό γένος μας δέ θά σβηστή κι ίσο  γ ι ’ αυτό ευτυχούμε,850 

μά έχει ή ζωή μας συμφορές καί πίκρες, αδερφή μου.
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Ναί τό θυμούμαι ή δυστυχή, άφότου στό λαιμό μου 

μό'βαλεν ό σκληρόγνωμος πατέρας τό σπαθί του,
Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. Ό ϊμέ· 8ν κέκί=ΐ δέ βρίσκομουν, νομίζω δτι σέ βλέπω. 855
ΙΦ ΙΓΕ ΝΕ ΙΑ . πού στ’Αχιλλέα τή σκηνή, δίχο'ς τραγούδια γάμου, 

τάχα γιά νΰφη μ ’έφερναν μέ δόλον, αδερφέ μου, 
ενώ ήταν δίπλα στό βωμό δάκρυα πικρά καί θρήνοι- 860 
άλίμονον αλίμονο γιά τή θυσία εκείνη.

ΟΡΕΣΤΗΣ. Κέγώ γιά έκανη έθρήνησα τήν τόλμη τοϋ πατρός μας.
ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ./Ασπλαχνη μοίρα μδ'λαχεν άπ’ ά'σπλαχνον πατέρα.

Καί τά κακά μ’ έπλάκωσαν, τόνα κατόπι στάλλο, 865 
άπό θεϊκή καταδρομή.

ΟΡΕΣΤΗΣ. Τοίλαίποϊρη, αν θ(/ σκότωνες τό μοναχό άδερφό σου.
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Ώ  ή δόλια γιά τή φοβερή μου τόλμη· άχ, αδερφέ μου,

τί τρομερά πού τόλμησα, τί τρομερά, καί μόλις 870
έγλΰτωσες άπ’ άνομη σφαγή, πού τά δικά μου 
τά χέρια θά σε σκότωναν. Τώρα τί θάπογένη ;

ποιά τύχη μέ προσμένει;
Τ ί τρόπο νά'βραι τώρα έγώ γιά νά σε ξαναστείλω 875
μακριά άπό’ δώ,από τη σφαγή | ακριά, έκεΐ στήν πατρίδα. 
στΆργος, πριν φτάση τό σπαθί τό αίμα σου νά χΰση; 880 
Αύτό είναι χρέος σου νά βρής, δόλια ψυχή μου, τώρα. 
Ποιό άπό τά δυό; άπό τή στεριά μέ τά γοργά σου πόδια885 
κι δ'χι μέ πλοίο; Στό θάνατο θά πλησιάσης τότε 
περνώντας βάρβαρους λαούς καί δρόμους διαστραμμένους· 
μά καί τής στενοπέραστης μαυρόπετρας τό διάβα 890
στών πλοίων τά φευγατίσματα μακρύ ταξίδι ανοίγει. 
’Αλίμονο μου. ΓΙοιός λοιπόν θεός ή θνητός τώρα, 895
ή ποιό άπό τάνεπάντεχα θά διορθώση τοϋτα
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τά μπερδεμένα, καί τούς δυό πού άπόμειναν ’ Ατρείδες 
άπό τές τόσες συμφορές θά τούς άπογλυτώση ;

ΧΟΡΟΣ. Αύτά ποΰ είδαν τά μάτια μου είναι θαΰματα- 900
περνοϋν τούς μΰθους- θά τά λέω δσα ακόυσα.

'j Π ΥΛ Α Λ Η Σ . Δικοί μέ τούς δικοΰς των σάν ανταμωθούν,
Όρέστη, φυσικό είναι γιά νάγκαλιαστοϋν 
κι άφοϋ πάψης τό κλιάμα σκέψη χρειάζεται 

\ πώς νά'βγουμε άπ’ αυτόν τό βαρβαρότοπο, 905
σά βροΰμε τό λαμπρό τής σαντηρίας φώς 
Κοί φρόνιμοι άνθρωποι, δταν λάβουν τόν καιρό, 
τήν τΰχη ακολουθούν, νά βροϋν κι άλλες χαρές. 

Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. Καλά είπες- και θαρρώ μ’ εμάς ή τΰχη μας
γι’ αύτό φροντίζει- κι οποίος είναι πρόθυμος 910
κι ό θεός τόν δυναμώνει πάντα πλειότερο.

ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Τίποτε δέ θά μ’ έμποδίση βέβαια
. πρώτα νά μάθω σάν ποιά τΰχη νάλαβεν 

ή Ήλέκτρα· γιατ’ έγώ πολύ τήν αγαπώ.
Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ Ευτυχισμένα ζή μ’ αυτόν τον αντρα της. 915
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ  Καί πόθεν είν’ αυτός και τίνος είναι γιος ;
Ο ρ ρ Σ Τ Η Σ  Τό Στρόφιο άπ* τή Φωκίδα έχει. πατερ αυτός. 
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Τ>1ς θυγατρός τ ’Ατρέα; μάς είναι συγγενής.
ΟΡΕΣΤΗΣ ’Εξάδερφος, κι ό μόνος πιστός φίλος μου.
ΙΦ ΙΓΕΝΕΙΑ  Δέν ήταν τότε πού δ πατέρας μ’ εσφαξεν. 920
ΟΡΕΣΤΗ Σ *Όχι· κα' τότε ό Στρόφιος ήταν άτεκνος.
ΙΦ ΙΓΕ ΝΕ ΙΑ . Χαρ» σ ’έσέ, τής άδερφής μαυ σι>ντροφε.
ΟΡΕΣ ΓΙ1Σ. ΚΙμένα λυτρωτής κα' συγγενής μαζί.
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Καί πώς τό φόνο τόλμησες τής μάνας μας ;
ΟΡΕΣΤΗΣ. Νά μήν τά πώ, γι'* τοϋ πατρός μου τήν τιμή. 925
ΙΦ ΙΓΕΝΕ ΙΑ . Γιά ποιάν αίτια σκότωσε τόν άντρα της;
Ο ΡΕΣΤΗ Σ. Κάλλια μήν τά ρωτάς τής μάνας- αφησ’ τα.
Ι Φ Ι Γ Ε Ν Ε Ι Α .  Σωπαίνω· τΆ ργος τώρα ελπίζει πλιά σ’έσέ.
ΟΡΕΣΤΗΣ. Ε ίν ’ ό Μενέλαος βασιλιάς" κέγώ φυγάς.
ΙΦ ΙΓΕ ΝΕ ΙΑ . Σ ’εδιωξε ό θειός μας στοϋ σπιτιοϋ τή συμφορά; 930
Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ . *Οχι 5 τ“ ν ’Ερινΰων δ φόβος μ’ έ'διωξε.
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ  Γ ι ’ αύτό λοιπόν κέδώ είπαν πως τρελλαθη.κες.
Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ. Πρώτη φορά δέ μούρθε τέτοια συμφορά.
ΙΦ ΙΓ Ε Ν Ε ^ . Νοιώθω' σέ κυνηγούσαν γιά τή μανα αυτές.
Ο ΡΕ ΣΤΗ Σ "Ωστε νά μοΰ ριχτούν μέ στόμα αιματηρό. 935
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Πώς πάτησε τό πόδι σου στή χώρα αυτή,; 

r Ο ΡΕ Σ Τ ΙΙΣ  Μέ πρόσταξε ό χρησμός τοΰ Φοίβου κηρθα έδώ.
ΙΦ ΙΓΕ Ν Ε ΙΑ . Τ ί ήρθες νά κάνης ; λέγεται ή δέ λέγεται ;
Ο Ρ Ε Σ Τ Η Σ  Σ ’τό λέω 'κ ι αύτό μοΰ ήταν αρχή πολλών κακών.



Άφοϋ της μάνας τά κακά, που ας μήν τά πώ, 
πέρασαν άπ’ τά χέρια μον, οι καταδρομές 
τών Έρινΰων μ’έδιωξαν έξόριστον.
Τ ό τ ’ ό Λοξίας στήν ’ Αθήνα μ’έστειλε, 
γιά νά κριθώ μπροστά στες τρομερές θεές.
Κειναι ίερό κριτήριο εκεί, πού μιά φορά 
γιά κάποιον φόνο τοϋ Ά ρη , ό Δίας τδκανε. 
Σάν πήγα έκεΐ, πρώτα δέν ήθελε κάνεις 
νά με δεχτή, σά μισητό άπό τούς θεούς- 
κι αύτοι πού μέ σπλαχνίστηκαν και σπίτι τους 
μ’ επήραν, μονοτράπεζο μ’ έφίλευαν, 
και, μέ κερνούσαν σέ ποτήρι χωριστόν 

< όσο κρασί γλυκόπινε δ καθένας τους, 
κι άμίλητο μέ τή σιωπή τους μ* έκαναν, 
γιά νά είμαι χώρια άπό τό φαγοπότι τους.
Κέγώ τούς ξένους νά ξελέγξω δέ μπορώ, 
μά έκανα πώς δέν έννοιωθα και θλίβομουν, 
κέστέναζα ποΰ ήμουν φονιάς τής μάνας μου.
Κι άκοΰω πώς στήν Αθήνα τά'καναν γιορτή 
τά πάθηα μου- κι άκόμα ό νόμος σώζεται· 
τούς Χόες σά γιορτάζουν έχει έκεΐ ό καθείς, 
σάν τρώγη, έ'να ποτήρι χώρια μέ κρασί.
Σάν έφτασα στό βράχο τΆ ρ η  στάθηκα 
στήν κρίση, κέγώ πήρα τό'να κάθισμα 
κα! τά'λλο άπό τές Έρινύες ή πλιό τρανή.
Κι άφοϋ είπα γιά τής μάνας τό αίμα κι ά'κουσί’ , 
μ’ έσωσε ό Φοίβος μαρτυρώντας· κή Άθηνά 
μέτρησε ϊσοψηφία f έ τό χέρι της.
Σάν κέρδισα τοΰ φόνου τή δίκη έφυγα.
Κ ι όσες τήν κρίση δέχτηκαν σάν κάθησαν 
ναό τους πλάϊ στό δικαστήριο ζήτησαν.
Ά λ λ ’ δσες τήν άπόφαση δέ δέχτηκαν, 
πάντα μέ κυνηγούσαν άδιάκοπα, 
ώς πό'φτασα στοΰ Φοίβου τά'για χώματά, 
κι άφοΰ ’μπρος στό ναό του πέφτω νηστικός 
ώρκίστηκα τή ζωή μου νά τελειώσω έκεΐ, 
αν δέ με σώση ό Φοίβος, ποΰ με χάλασε.
Τότε λαλεΐ άπό τό χρυσό τριπόδι αύτός 
κέδώ με στέλλει γιά νά πάρω τά'γαλμα, 
πδ'πεσ’ άπό τό Δία, κέγκαταστήσο) το 
μές στήν ’Αθήνα Βόηθα με σ’αύτό λοιπόν.
Κ ι αν πάρωμε τής θεάς τό ξύλινο είδωλο,

ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΑΛΛΑΡΜΕ

Λενκό νονφα^ο.

Είχα χ} , ψ ^  πολύ κουπί, μέ μεγάλες χεριές σωστές ναρκωμένες, τά μάτια 
-η λω μενα  εντός στην όλότελη λήθη τοΰ πηγαιμού, ενώ το γέλιο τής ώρας 
κυλούσε ολογ ρα. Τοση ακινησία φαινόταν ποΰ αγγιγμένος άπό έναν αργό 
ΰορ βο στον οποίον σύρθηκε ώς τή μέση ή γιόλα, καταλάβαινα μονάχα τό 
σταματισμα «πο το ακίνητο λαμποκόπημα τοΰ μονογράμματος πάνου στά γυ
μνωμένα κουπιά, που με άναθύμησαν τήν κοσμική μου ταυτότητα.

Ι ι  έτρεχε, ποΰ ήμουν;

Επρεπε γιά νά ίδώ καθαρά στήν περιπέτεια, νάναθυμηθώ τό φευγιό μου 
γληγορα,αυτόν τον φΛογάτο Γιούλη, στό ζωντανό διάστημα, άνάμεσα σαϊτές τίς 
κοιμαμενες χλωρωσιες ενος ,.άντα στενοΰ κι άφαιρεμένου ποταμιοΰ, ζητώντας 
νερένιες άνθησες καίμε τό σκοπό νά ξαναβρώ τόν τόπο πού βρίσκεται τό ξονικό 
της φίλης μιας φιληναδας, στήν οποίαν θαϋτοχρεδίαζα ένα καλημέρισμα. Δί
χως η κορδελλα κανενός χόρτου νά μοΰ κρατήσει μπροστά σένα τοπεΐο περισ
σότερό «π  το αλλο κυνηγημένο μέ τό άντιλάμπισμά του στό νερό απ’ τήν ίδια 
αμερόληπτη κουπιά, είχα καθήσε! σέ μιά τούφα καλαμιών, άραγμα, μυστηριακό 
του ταξιδιού μου, στη μεση τοΰ ποταμιοΰ· δπου στή στιγμή πλατυμένο σέ πο- 
ταμησιο δεντροτοπο, απλώνει μιά νωθρότητα λίμνης διπλωμένης άπό δισταγ- 
μους απ οπού αρχινα μια πηγή.

Ιο  προσεχτικό κοίταγμα μέμαθε πού τό έμπόδιο αύτό τής χλωρασιάς πού 
έβγαινε μες στο ρεμα, σκέπαζε τή μοναδική καμΰρα ενός γεφυριοΰ πού παρα- 
τείΛουνταν «τη  γη απ εδω κι άπ’ έκεΐ άπό ενα φράχτη πού περίφραζε χλόες. 
Καταλαβα. Λπλουστατα τό πάρκο τής Κεράς . . . τής άγνωστης πού Μ  ναι- 
ρετουσα. Λ

Μιά οφορφη γειτονιά, σδλο τό καλοκαίρι, τό φυσικό ενός προσώπου πού 
διαλε;ε ενα έρημητηριο τοσο υγρά άπέραστο εΐταν,βέβαια,παρόμοιο μέ τά γούστα 
μου. Βέβαια . ειχε κάμει μαυτο τυ κρύσταλλο τόν εσωτερικό καθρέφτη της πα- 
ραμερα απο την περίλαμπρην αδιακρισία τών άπογεματινών ερχόταν έκεΐ κ*ή 
ασημένια πάχνη πού πάγωνε τίς ιτιές σέ λιγάκι άπόμεινε στή λαγαρότητα τοΰ 
αναβλεμματος της συνηθισμένου σέ κάθε φύλλο.

Τήν καλνούσα τετρακάθαρη.

, ^ «μ έ ν ο ς  στ,ιν κωπτ|λατισΕΐκή στάση δπου μέ κρατούσε περιέργεια σάν κάτου 
απο την ευρύχωρη σιωπή άπ' δτι μαντέβουνταν ή ξένη, χαμογέλασα στό άρχί- 
νισμα τής σ :λαβιας που έβγαινε άπό μιά γυναικεία πιθανότητα : πού δέ δήλωναν 
αστοχα τά λουριά πού έδεναν τό σαντάλι τοΰ λαμνοκόπου στό σανίδι τοΰ μπαρ
καρίσματος, οπως είναι ένα μονάχα πράμα μέ τό έργαλεΐο τών γητεμάτων της.

*· Ετσι μιά δποια λάχει...» ήθελα νά αποτελειώσω.



"Οταν ενα θρός άνάνιωτος μέκαμε νάμφιβάλλω αν ή πάροχτη σύχναζε τόν 

πόθο μου, η ανέλπιδα ή γούρνα.
Τό βήμα έ'παψε, γ ια τί;

Πιδέξιο μυστικό τών ποδιών πού πάνε, έρχου^αι, οδηγούν τό πνεύμα δπου 
τό θέλει ή αγαπημένη σκιά χωμένη μές τή μπατίστα καί τις νταντέλλες ενός 
μισοφούστανου πού πληθαίνει στό χώμα γιά νά περικυκλώσει άπό τή φτέρνα 
ώς τό δάχτυλο, σέ'να κυμάτισμα, τήν πρωτοβουλία αυτή άπ' τήν οποία τό 
περπάτημα άνοίγεται, κάτου-κάτου κ ’οί δίπλες ριχμένες πίσω σερνάμενες, ενα 
ξεφευγιό, τοΰ διπλού σοφού βέλους της.

“Λραγες γνωρίζει μιάν άφορμή στό σταθμό της, ή ίδια ή περπατήτρα κέγώ 
δέ θά τέντωνα πολύ ψηλά τό κεφάλι,γιαΰτά τά βούρλα μή ξεπερνιόντας κι δλη 
τή διανοητική νυστάλα δπου σκεπάζεται ή λαγαρότητά μου, αν ρώταγα ώς 

έκεΐ τό μυστήριο.
«  —  Σέ ποιό τύπο ταιριάζουν τά μισίδια σου, νιόθω τήν έξα ρίβωσή τους, 

Κυρά,ν'άντι κόβεισκάτι πού θρονιάστηκε μέ τό θρόισμα ένό; έρχομού,ναί I αύτή 
ή δρμέμφυτη γοητεία κάτ,ιιθε .τού δέ διαφεντεύει άπό τόν εξερευνητή πλέον 
αϋθεντιίίά δεμένη, μέ μιά διαμαντένια πόρπη, ζώνη. T0JO αόριστη αντίληψη 
φτάνει μόνη της: και δε θά^ετήίει τήν ήδονη σημαδεμένη μέ τή γενικότητα 
πού επιτρέπει καί διατάζει νάποκλείσω δλα τά πρόσωπα, σέ σημείο πού τό ξε- 
σκέπασμα ενός (μήν τύχει καί τό σκύψεις, εξακριβωμένο, στό κρυφό κατώφλι 
πού βασιλεύω) θά διώξει τή συγκίνησή μου μέ τήν οποία δέν έχει καμιά σχέση.

Τό παρουσίασμά μου, σαύτήν τή στάση τοΰ ποταμήσιου φρουτοκλέφτη, μπο
ρούσα νά τό δοκιμάσω μέ τήν πρόφαση τοΰ τυχαίου.

"Οταν χωρίζονται είναι μαζί: άναδεύομαι μέ τήν άνάκατην οικειότητα της, 
σαύτό τό κρεμάμενο στό νερό δπου τδνειρο μου αργοπορώντας την αβέβαια, 
καλύτερα άπό επίσκεψη, άκολουθούμενη άπό άλλες, θα τό επιτρέψει. Πόσες 
ομιλίες μάταιες παρόμοιες μ' αύεήν πού είπα γιά νά μήν ακουστεί, θά χρεια
ζόμουν πριν νά ξανάβρω τόση αυτονόητη συμφωνία σάν τόρα, τήν άκοή σύρ
ριζα στό άκαζοΰ πρός τήν άμμουδιά ολάκερη πού σώπασε.

Ή  Παύση μετριέται μέ τόν καιρό τής απόφασής μου.
Συμβούλεψε, όνειρό μου, τί νά κάμω ;
Νά στενέψω μένα βλέμμα τήν άπάρθενην απουσία σκόρπια σαυτην την μο

ναξιά καί, δπως τρυγούν γιά ενθύμηση ενός τοπείο-', ενα απ αυτά τά μαγικα 
κλεισμένα νούφαρα πού προβάλλουν έκεΐ ξαφνικά, σκεπαζοντας μέ τήν κούφιαν 
άσ ιράδα τους ένα τίποτα, καμωμένο άπό άνεγγιχτα όνειρα, της ευτυχίας πού 
δέ θαρθεΐ καί τής ανάσας μου πού τήν κρατάω έδώ άπό τό φόβο μιας έμφά- 
νησης, νά τό πάρω καί νά φύγω: σιωπηλά με το σια αγαλια-αγαλια διχο ς με 
τό σκόνταγμα νά χαλάσω τό ίτλάνεμα ουτε ο ρόχθος τής φανερής φούσκας 
τοΰ άφροΰ πού τυλίζεται στό φευγιό μου νά ρήξει στά φτασμένα πόδια κάνενός 
τή διάφανην ομοιότητα τής αρπαγής τού ιδανικού μοί) ανθού.

Ά ν ,  συρμένη άπό ένα αίσθημα τού ασυνήθιστου, φάνηκε, η Στοχαστική, 
ή Πέρήφανη,ή “Αγρια, Ή  Χαρούμενη,τόσο τό χειρότερο γιά τήν άνέκφραστην 
αυτήν δψη πού δέ θά ξέρω για παντά, γιατί έκαμα κάτα τόυς κανόνες τή μά- 
νόβρα: ξεκάθησί γύρησα καί περιτριγύρησα ένα κυμάτισμα τοΰ ποταμιοΰ πέρνον- 
τα5'·’(ΐ«ζί μου σάν ένα εύγενίκό κύκνειό αύγό, Λου δέ θάναπηδησει τό πέταμα, 
τό φανταστικό μου τρόπαιο πού δέ φουσκόνει άπό άλλο τι εξον απο την εξαίρετην 
έλλειψη τοΰ έαυτοΰ της πού άρέζεί, τό καλοκαίρι, νακολουθεΐ στις δενδροστοι- 
χίες ΐοΰ πάρκου της, κάθε Κερά, σταματίσμένη κάποτε καί πολυώρα στήν α- 
κρια μιας πηγής πού θά περάσει ή σέ κάποιο συμμάζεμα νερού.

Τό Μελλούμενο Φαινόμενο

Ενας χλωμός ουρανός, πάνο) στόν κόσμο πού τελειώνει άπό γερατιά, θά 
φύγει ίσως μαζί μέ τά σύνεφ ι: τά κουρέλια τής φθαρμένης πορφύρας τών 
ήλιογερμάτων ξεθωρίζουν σένα ποτάμι κοιμάμενο στόν ορίζοντα πλημμιρισμέ- 
νο απ') άχτίδε; καί νερό. Τά δέντρα στενοχωριούνται καί, κάτου άπ' τό φύλ
λωμά τους πού άσπρισε(άπό τή σκό , η τού χρόνου περισσότερο παρά τών δρόμο, ν), 
σηκόνεται τό πάνινο σπίτι τού Δείχτη τών Περασμένων πραγμάτων: πλήθος
φαναρια προσμένουν τό σούρουπο καί ξενανάβουν τά πρόσωπα ένός δυστιχι- 
σμενου όχλου, νικημένου άπ' τήν άθάνατην άρρώστεια καί τήν αμαρτία τών 
αιωνων, άνθρώπων δίπλα στίς αρρωστιάρες συνέργισσές τους, έγγυες άπό ά
θλιους καρπούς άπ’ τούς οποίους θά χαθεϊ ή γής. Στήν άνήσυχη σιωπή όλων 
τών ματιών πού παρακαλοΰν έκεΐ πέρα τόν ήλιο πού, κάτω άπ’ τά νερά χώ
νεται μέ τήν άπελπισία μιας κραυγής, νά τό άπλό δημηγόρημα :

«  Κανένα σύμβολο δέ σάς ίσοπεδόνει μέ τό έσωτερικό θέαμα, γιατί δέν ν- 
παρχει τόρα ένας ζωγράφος ικανός νά δώσει ένα θλιβερόν ήσκιο. Φέρνω ζων- 
τ ινή (καί φυλαγμένη μές άπ’ τά χρόνια άπ’ τήν υπέροχη σοφία) μιά Γυναίκα 
αλ '.οτινή. Κάποια τρέλα, άργέγονη κι απλοϊκή, μιά χρυσή έκσταση, δέ ξέρω τ£ ! 
που τήν ονοματίζει κόμη της, λυγίζετ ι μέ τή χάρην ύφαδιών γύρο σένα πρό
σωπο πού φωτίζει ή αίμάτινη γύμνια τών χειλιών της. Στή θέση τοΰ μάταιου 
φορέματος έχει ένα σώμα’ καί τά μάτια, παρόμοια μέ τίς σπάνιες πέτρες ! δέν 
αξίζο ν αύτά τό άνάβλεμμα πού βγαίνει άπ’ τήν εύτυχισμένη σάρκα της· τά 
στήθια σηκωμένα σά νάταν γιομάτα άπ’ ένα αιώνιο γάλα, μέ τίς ρόγες πρός 
τον ούρανό, μέ γιαλιστερές γάμπες πού κρατούν τό άλας τής άρχικής θάλασσας. 
Άναθυμάμενοι τις κΛκομοιριασμένες γυναΐκε; τους, φαλακρές, παθιάρες καί 
γιομάτες φρίκη, οί άντρες β.άζουνταΓ κέκεϊνες άπό περιέργεια, μελαγχολικές, 
θέλουν νά ΐδούν.

"Οταν δλοι θάγναντέψουν τό ευγενικό πλάσμα, άπομεινάρι κάποιας εποχής, 
καταραμένης πιά, άλλοι αδιάφοροι, γιατί δέ θάχουν τή δύναμη νά καταλάβουν, 
μα κι άλλοι πολυπ’,κραμένοι καί μέ ύγρά τά ματόφυλλα άπό δάκρια αποφασισμέ
νοι θά κοιταχτούν άναμεταξύ τους· ένώ οί ποιητές έκείνων τών καιρών, νιό- 
θοντας νά ξανανάβουν τά σβυσμένα μάτια τους, νά διαβοΰν πρός τό φώς του;, 
μέ βακχεμένο τό νοΰ μιά στιγμή άπό μιά ανάκατη δόξα, Ρυθμοπαρμένοι ,κέ- 
χοντας ξεχάσει πού υπάρχουν σέ μιάν έποχή πού ζεϊ πέρα άπ’ τήν ομορφιά.

L E O N  D I E R X

ΣΤΟΝ ΚΗΠΟ

'Η  έσπέρα μαλακώτερα κάνει νά πάλουν τ ’ άνθη 
γύρο σέ κύκλο γυναικών πού ράθυμες καθήσαν 
κ' οί φορεσιές πού φαίνουνται σάν άνθηση απλωμένη 
μέ τή λευκή άρμονία τους φωτοβολούν τή χλόη.
Τά σχήματα τ ’ άβέβαια λούζει ήσκιος λίγο-λίγο.
Καί σέ βραχιόλια, τραχηλιές καί χρυσοδαχτυλίδια, 
πού γέμισαν τά χέρια τους, τά στήθια τά δαχτύλια, 
μέ πολυτέλεια βαριάν άλλοτινών κυράδων, 
άπ’ τό ΰψος ουρανού βαθιοΰ, ξάστερου, γαλαζένιου,



τό άστρο πού ανάβει έκεΐ ψηλά και μύρια αστέρια άνάβει. 
Μυστηριακά φλοισβίζοντας ή άνάβρα στό χαβούζι 
πέφτει ξανά στίς άκριες του σάν άραχνιένια πάχνη.
Λές, σταματώντας τις βοέ; τής πολιτείας στό διάβα, 
τά δέντρα πού έμεγάλωσαν, τά φύλλα τους σιμώνουν 
γιά νά μαζέψουν τόν άχό γιαλού, πού άποκοιμιέται
σέ κάπιο κόλπο άλαργινόν— άλλοτινό λιμάνι =
Τό άνάβλεμα κ’ ή στάση τους νωθρότερα έχουν γίνει 
στή σικπή τή θεϊκή πού ενώνει τι ς μέ τά δντα 
καί κάμει τό στηθάκι τους πού σέ στιγμές φουσκόνει 
νά τό περνάει φρικίασμα γλυκιάς άδελφωσύνης.
Μές τή ψυχή της καθεμιά σ ’ όνειρο ώραΐον άφήνει 
τής νύχτας τήν αγνότητα μ’ άργές πνοές νά πέφτει.
Κι δλες μαζί άναπνέοντας στόν γαλανόν αγέρα 
τή νέα ψυχή τών λουλοιδιών, πού τΐς άφήνει κάτι, 
ξαναδίνουν εις αύτά, κρυμένες τίς ψυχές τους 
μέσα σέ μύρα. πού ή ψυχή ζεΐ λονλουδιών χαμένων.

Μ.

Γ Ι Ο Χ Α Ν  Μ Π Ο Γ Ε Ρ

Απο Τ η «ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΨΕΥΤΙΑΣ»

Τέλος δ πνεματικός ανεβαίνει τόν τε
λευταίο λόφο κι έκεΐ βρίσκεται τό 
μικρό τσιφλίκι. Τάχούρι καί τό σπήτι 
μονοκόματο. Δέ θά φαίνούνταν πιο 
νάταν τό σπήτι άν δέν είχε στήν 
άκρη τή σκάλα κι άν δέ φαινότανε 
δυό μικρά παράθυρα άπό κάθε μέρος.

Ή  σκάλα είναι πλυμένη κι άπάνω 
στις πέτρες σκόρπιες φούντες πεύκων 
γιατί περίμεναν τόν παπά.

Πρέπει νά σκύψη γιά νά μπή. Καί 
τό δωμάτιο είναι χαμηλό,κι έτσι πρέ
πει νά κρατά τό κεφάλι του σκυμένο. 
Στό τζάκι άπάνω στή γωνιά βράζει 
ένα λεβέτι νερό καί τό πάτωμα είναι 
κάτασπρο καί σπαρμένο μέ φούντες 
ισαμιών.Ή  γυναίκα μέ τά κυριακάτικά 
της κάθεται μ ’ ένα ψαλτήρι στό χέρι 
κο,ί στό κρεβάτι κάτω άπό ενα παλιό 
σκέπασμα άπό δέρμα κείτίται ό Λάρ; 
Κλέβεν. Τό πουκάμισό του είναι τόσο 
άσπρο πού λές καί τοϋ τόβαλαν μόλις 
ρΤδαν τόν πνεματικό νάνεβσίνη τό λό

φο. Ό  παπά; πιάνει πρώτα τό χέρι 
τής γυναίκας σά χ. ιρετισμό κι έ.ειτα 
πλησιάζει στό κρεβάτι.

—  Πώς τά πάμε,φίλε μου Λάρς ;
Ό  Λάρς τσιμουδιά, σφίγγει τά χεί

λια καί κυττάζει τόν παπά. Ή  γυναΐ 
κα άπαντά; Ά χ !  Ό  Θεός νά μά: βοη- 
θήση. Φοβήθηκα πολύ νά μή τελειιόση 
ίτρίν νάρτετε.

Ό  παπάς πέρνει τό χέρι τοΰ γέρου. 
I ΐναι σκληρό σάν κέρατο καί κρύο. 
Τό πρόσωπο ηλιοκαμένο καί άβλακω" 
μένο είναι άκίνι,το. Τά μάτια φαί’ 
νουνταν μισοσβυσμένα. Ποΰ καί ποΰ 
κουνά τά χείλια. Κρατά άκόμα τόν 
καπνό καί τόν βυζ> ίνει. Ό  παπάς 
κάθεται.

— Φοβάσαι νά πεΰάνης, φίλε μου, 
Λάρς ;

Πάλε ή γυναίκα πήρε τό λόγο.
—  "Εχει βέβαια κάτι νά ξαγορευτή.
^  Λ !
Ό  παπάς γλυκοκύτταξε τό γέρο
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ποΰταν ξαπλωμένος στό κρεβάτι. Α π ό 
ρησε σάν είδε ξάφνου τόν ετοιμοθά
νατο νά πετάξη απ' τό στόμα του μιά 
μπονκουνιά καπνό στό πάτωμα.

— Κάτι σχετικό μέ τή δίκη, είπε, 
καί στύλωσε τρομαγμένο βλέμα άπ '.νω 
στόν πατ,ά.

— Ά  I . . . Γιά τή δίκη τού Οι’άγ- 
γεν καί τοΰ Νόρβιγεν ;

— Θαθελε νά πάη νά μαρτυρήση, 
είπε ή γυναίκα, σκουπίζοντας τή μύτη 
της μέ τά δάχτυλα μά δέν είχε θάρ
ρος νά μαρτυρήση έναντίον τοΰ Νόρ- 
βιγεν.

Ό  παπάς, προσεχτικός, κύταξε τόν 
Λαρς, κι αυτός όλο αύτό τό διάστημα 
τόν θωροΰσε μέ άγωνία πιπιλίζοντας 
τον καπνό του- ένοιωσε κι αύτός τήν 
ανάγκη νά μιλήση δ ίδιος μά πριν 
έπρεπε νά φτύστ) μά αύτή τή φορά 
κόντεψε να λερωστ) τό άσπρο του που
κάμισο.

— Πιστέβεις πώς θά συχωρεθώ ; εί
πε στό τέλος.

Ν α ι . . . γιατί οχι ; Κι ό παπάς 
χαμογελοΰσε.

— Γιατί δέν είπα τήν άλήθεια, άν 
κι δ Κύριος ημών μέ τό προστάζει I 

Είσαι βέβαιος πώς ήξερες τήν αλή
θεια, έσύ, Λάρς ;

— Είχε συνοδέψει στή χώρα τόν Νόρ- 
βιγεν την ήμερα που υπόγραψε, ειπεν 
ή γυναίκα.

Στέκουνταν πάντα όρθή πλάϊ στό 
τραπέζι, μέ τό ψαλτήρι μπροστά της 
καί τρομαγμένη κύτταζε τόν παπά.

Ό  Βόριγγ έμεινε καθιστάς καί έσ
κυψε μιά στιγμή τή ματιά κάτω.

— Καί.δέν πιστίβει άκόμα πού θά 
συχωρεθή είπε ή γυναίκα, σκονπίζον- 

. τας τα μάτια της. Μά έγώ θαρρώ πώς 
δ Χριστός πέθανε άγκαλά γιά τις ά- 
μαρτίες μα : ;

Ό .  πα.-άς κύτταζε άκόμα χάμου.
Ενοιοθε τά μάτια τοϋ ετοιμοθάνατου 

στυλό,μένα μέ άπελπισία έπάνω του 
καί ήξερε πώς δταν θά ιτάντυκρίση 
τοΰ χρειάζουνταν νάπαντήση.

Ά ν  δ πνεματικός Βόρριγγ ήταν μό
νος κι δχι κάτ άπό τή ματιά τοΰ ετοι

μοθάνατου θάπαντοΰσε. « Ά ν  κι δ 
Χριστός πέθανε γιά τήν άμι.ρτία σου κι 
άν άκόμα έσύ έμπης στήν βασιλεία 
τών Ουρανών, άφτό δέ θά πή πώς γιά 
τό σφάλμα σου καί μόνε δέ θά τοϋ 
βΥΪΙ ξυνό τοϋ Ο ί'άγγεν. Αύτό περνούσε 
άκόμα καί τιόρα άπό τό νοΰ του. Μά 
είναι άλλου είδους ταραχή νά σηκώσης 
τό βλέμα καί νά συναπαντήσης τά 
καημένα εκείνα τά μάτια, τά γεμάτα 
φρίκη.

Κι άπ’ τό κρεβάτι ήρταν άφτά τά 
λόγια:

— ΙΙιστέβετε πώς θά συχωρεθώ ;
Καί τόρα δ παπάς έπρεπε νάπαντήση. ■
—  Ναί, τοϋ είπε καί σήκωσε τά μά

τια.
— Ό  πνεματικό; θά έφκηθή γιά 

μένα ; είπε ό Λάρς. Καί μασούλισε 
τόν καπνό του.

Ό  παπάς σηκώθηκε καί στάβρωσε 
τά χέρια.

Μά γιατί έπρεπε νά προσευκηθΓ| 5 
Λογιάζουνταν τον Ούάγγεν.

Μά δ ήλιος λαμποκοπούσε τόσο 
φιλικά άπάνω στό πάτωμα τό σπαρ
μένο φούντες τσαμιών, ρίχνοντας τίς 
άκτΐνες του άπάνιο στό δερμάτινο σκέ
πασμα τοΰ άρρωστου καί στό άσπρο 
του ποί'κάμισο, πού φαίνούνταν σά 
νάταν μ ’νημα έκεινοϋ πού άγρυπνά 
άπάνω στούς καλούς κι άπάνω στούς 
κακούς.

Κι δλα, στό μικρό καλύβι ήταν τ σο 
φτωχά, τόσο γυμνωμένα καί οί καημέ
νοι έκεΐνοι οί δυό γέροι τά γιόμοζαν 
μέ τόση άποθυμιά λύπησης καί συχώ- 
ρησης πού άρχισε νά παρακαλή τό Θεό 
νά κάνη ελεος.

"Οταν τέλειωσε ή γυναίκα έκλαψε 
καί ξαναφύσησε τή μύτη της μές στά 
δάχτυλά της.

Ό  ετοιμοθάνατος είχε σταβρώσει τά 
χέρια του άπάνω άπ’ τό δερμάτινο 
σκέπασμα μά τά δάκρυα έτρεχαν άπ’ 
τά μάτια του καί ξεχνούσε τόν καπνό 
μές στό στόμα του.

"Οταν δ παπάς ξανακάθησε, έφτυσε 
τόν καπνό καί είπε:

— Θέλει ό παπάς νά μέ κοινι νήση ;

\
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Ο πνεματικός σηκιοθηκε σά μηχανή 
κι άνοιξε τό δέμ-.του. "Λκουγε τά 
χελιδόνια νά πετοΰν στόν φο.τολου- 
σμένον αγέρα, μπρός στά παράθυρα 
κι άκονγε τό ψαρόνι πού έχτισε κάτου 
απ τί] σκεπαστή τή φωλειά του. Καί 
τοϋ φαίνονταν σάν νάταν μΰνημα πού 
λέγει πως ή ζωή είναι κάτι ανώτερο 
άπό την αντίληψη πού έχουν οί άν
θρωποι γιά τό δίκιο καί τό άδικο.

Οταν φόρεσε τό πετρ.ιχε^λι κι ετοί
μασε τό δισκοπότηρο, μέ κεφάλι γυρ
τό είπε.

— Ακουσε, Λάρς, ή δίκη εμπρός 
στούς ένορκους θά γένη τήν έρχομένη 
| 'δομάδα. Θέλεις νά π^ς τής γυναίκας 
σου νά πάη νά μαρνυρήση στόν τόπο 
σοj ; καί μέ δίνης τήν άδεια νά κα
ταθέσω τή ξομολόγησή σου ;

Βέβαια, ειπε ό γέρος καί κύτταξε 
στραφτοκοπώντας άπό ελπίδα, τό δι
σκοπότηρο. Ή  γυναίκα αναστέναξε, 
πλησίασε καί άποτράβηξε άπ’τό στόμα 
τοΰ άντρα της τόν καπνό καί τόν άκού- 
μπησε στήν κατεβατή τοΰ παράθυρου. 

Οταν ό παπάς ξανάβαλε στό δέμα 
ieQo.xiy.ix του κυ-Όησε μιά στιγμή 

πλάι στό κρεβάτι τοΰ ετοιμοθάνατου. 
Λές κι ό Λάρς βασταξε τόσο μόνο πε- 
ριμένοντας τήν κοινωνία καί τό σ .- 
χωριο μά τόρα ή ζωή άφχησε νά λιγο- 
στέβη καί νά σβύνη.

Τ Α  Γ Ρ Α

Α Γ Γ Ε Λ Ο Υ  Σ Η Μ Η Ρ Ι Ω 7 Κ :  Τ Α  

Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α  Τ Ο Υ  Λ Υ Τ Ρ Ω Μ Ο Υ

'Ο  "Αγγελος Σημηριώτης φάνηκε 
ένα προη τοΰ 1896 στήν πόλη μας μέ 
μια ποιητικη συλλογή·«Τά Θανάσιμα» 
Ή  συλλογή αυτή ειχεν αρκετή δροσιά 
κε ίταν κάτι εντελώς ασυνήθιστο γιά 
τ>|*ν πολη μας. Μόλο πού ή Φίλο/Ιο- 
ytxjy Η χ ω  άρχισε νά ξαναβγαίνει, ώς 
εκείνην τήν ώρα δέν παρουσίασε κα-

Μιά στιγμή άνοιξε τά μάτια του 
καί τά γύρισε στή γυναίκα του. ’Εκεί
νη κατ λαβε, πηρε άπό τό παράθχιρο 
τό μισομασημένο καπνό καί τόν έβαλε, 
στό στόμα τον. 'Ο  Λάρς τήν κ-'τταίε 
σα νά τής ελεγε: ναι, αύτό ήταν.

Ο παπάς σηκώθηκε κι άποχαιρέ- 
τησε. ’Εκείνη τή στιγμή ό ετοιμοθά
νατος τόν κι'ταξε κι αύτός κι έπειτα 
κν'ταξε στοργικά τή γυναίκα του:

— ”Λ ! όχι, δέν πρέπει, ψιθύρισε, 
νά πάη νά μαρτυρήση γιατί τότε θά 
τής πάρη τό σπήτι.

— Ναί... είπε ό παπάς άμφίβολα καί 
τόκοψε.

Ό  γέρο-Λάρς χαμογέλασε βλέποντας 
πώς ολα είναι τόσο ώρα ία μέσα στόν 
περιορισμένο χρόνο καί μέσα στήν 
αίανιότητα καί βυθίστηκε μέσμ στ» 
προσκεφάλι του* πολέμησε τοΰ κάκου 
να σηκωση τό κεφάλι γιά νά φτύση 
έβηξε κι άρχησε τό ψυχομαχητό. Σέ 
λίγο τίποτα πιά δέν άκούγουνταν.

Ή  γυναίκα έμεινε λίγο ακίνητη καί 
τόν έβλεπε, έπειτα αποφασιστικά τόν 
πλησίασε καί σφάλησε τά μάτια του.

Καί τότε γύρησε στόν πνεματικό καί 
είπε μέ συγκίνηση:

Δόξα σοι ό Θεός ! τόρα ξέρω πώς 
πέθανε σά χριστιανός.

Μετάφ. Ν. Α.

ΜΜ Α Τ Α

νένα νέον ποιητή. Ό  Γρυπάρης άν 
καί πρωτοδημοσίεψε έδώ τό πρώτο σο- 
νέττο,στήν’Αθήνα έκαμε τήν έμφάνησή 
του καί στήν Ή χ ώ  δημοσίευε σπανιώ- 
τατα. Ή  συλλογή λοιπόν αυτή ξάφνισε 
εκείνους πού νιόθουν τήν ποίηση καί 
μολο πού ή τέχνη του έβγαινε άπό τά 
μοντέλλα τής «Λειψανοθήκης» τοΰ 
Κοππέ καί άλλων παρνασσίων καθώς 
καί τοΰ Ούγκώ, καί μολο πού δέν έ
δειχνε'γερό στιχουργό,’ ό νέος ποιητής

είχε κάπιον άγέρα πού έδινε ελπίδες.
Ή  συλλογή ωστόσο τελείωνε με*α 

μέρος πού εΐταν γραμένο πέρα-ώς-πέρα 
στήν άψογο καθαρεύουσα. Εΐταν τά 
πρώτα του π τ ε ρ ν γ ίσ μ α τ τ ,  άπό τά ό
ποια ή άδυναμία τοΰ ποιητή τόν έκαμε 
νά μήν μπορεί νάποχωριστεί.

’Εννοείται πώς ή ευλογημένη αυτή 
καθαρεύουσα έδειχνε έναν άλλο άν
θρωπο πού δέ ξεχώριζε καθόλου άπ’ 
τούς συνηθισμέους πολίτες. "Οταν κα
τόπι διάβασα τό πρώτο του αύτό βι
βλίο μέκαμε τήν εντύπωσην άν Ορο'ιπου 
»ού έχει φορτωθεί στόν ώμο του τίς 
παλιές άμαρτίες του καί δέν τοΰ είνα1 
δυνάτόν νά τίς ξεφορτωθεί. Αύτή μου 
ή εντύπωση δέν άλλαξε ούτε μέ τά 
Μ ανρα Κ ρ ί ν α ) πού έβγαλε ύστερα άπό 
9 χρόνια, όϋτε μέ τά Τραγούδια  τον  
Λ  ντρωμον,  σήμερα. ’Ά ν  κέδώ δέν 
μπορεί νά γίνει σχεδόν λόγος γιά τή 
γλώσσα, ή τεχνοτροπία του έχει κάπια 
καθυστέρηση. Δέ θέλω νά πώ μαΰτό 
οτι ό ποιητής πρέπει νάκολουθεί τή 
μόδα, κάθε άλλο, άφοΰ ό άληθινός 
ποιητής τή δημιουργεί ή καλύτερα γί
νεται άφορμή νά δημιουργηθεί-c-οσο κι 
αν είναι έξω άπό κάθε μόδα—άπό ε
κείνους πού τόν άκολουθοΰν.

’Εκείνος όμως πού άκολουθεί κάτι 
πού εΐταν ή μόδα περασμένου καιροΰ- 
καί μάλιστα όχι πολύ παλιοΰ γιά νά 
ξανανιώσει, μέ κάπιο νέο φρεκάρισμα 
— φαίνεται δλους διόλου demode.

Ό  Σημηριώτης, άν καί φαίνεται νά 
μήν προσέχει ιδιαίτερα σέ καμιά τε
χνοτροπία, ώστόσο άπό τή φιλολογική 
του μόρφωση είναι σκλαβωμένος μέσα 
στά καλούπια τών παρνασιέν, χωρίς νά 
ξέχνα όπως κέκείνοι άπάνου απ’ όλα 
τό δάσκαλο Ούγκώ, πού φαίνεται νά 
τόν άγάπησε ιδιαίτερα. Γιατί ή συλ
λογή αύτή στό συνολότης καί σέ πολ
λές λεπτομέρειες μοϋ κάμει τήν εντύ
πωση τών « Α ν α τ ο λ ί τ ικ ω ν » τοΰ μεγά
λου δασκάλου τοΰ ροηιαντισμοΰ.

’Εξόν άπό αυτούς ό Σημηριώτης 
φαίνεται πού μελέτησε κι άλλους· άπό 
τούς δικούς μας τό Σολωμό άλλά μέ 
κάπια νωθρότητα κέτσι δέ θέλησε

ποτε νά βαθύνει στήν τέχνη του, πέρα 
άπό τό Λάμπρο .  Επίσης βλέπεις κά- 
που-κάπου ότι τόν τραβά καί ή τεχνο
τροπία τών σονέττων τοΰ Γρυπάρη 
εντελώς όμως κομματιαστή. "Οταν 
όμως ςεσκλαβο>νεται άπό τίς διάφορες 
έπίδρασες, όταν κατασταλάζει καί δέ 
βαριέται νά άποτελειώνει τό ποίημα, 
ρίχνοντές το δέ πρόχειρα καλούπια, ό 
στίχος του γίνεται άλλιώτικος καί παί
ρνει μιά γλύκα καθαρά νεοκλασική, 
πράμα πού θα επιΌυμούσαμε νά γίνε
ται συχνότερα, κέτσι θά μπορούσαμε 
νά ΐδοΰμε έναν άλλο (ποιητή λυτρω
μένο άπό τήν παλιάν αμαρτία.

Τά ποιήματα αύτά γραμένα σέ διά
φορες έποχες δέν έχουν όλα τή σφρα
γίδα τή; πατριωτικής ποιήσειος κα! τά 
καλύτερα εΐν^ ι εκείνα πού είναι όλό- 
τελα ξένα άπό αύτήν. Σάλλα πάλι καί 
πατριωτικά άκόμη δέ λεί :ει ή άληθινή 
εμπευση χαλνάει όμω: άπό τό κοινό τοΰ 
φκιασίματος πού μόλις χάσει τή δροσε- 
ρότητα τής ιδέα : πέφτει σέ πεζολογία.

Δυό στοιχεία τόν τραβούν τό καθαρό 
ποιητικό πού τάπόμεινε,γιατ' δέν άπό- 
χτησε νέο, καί τό δημοσιογραφικό, εύ- 
κο’.όφκιαστο, καί επιδεικτικό πού φαί
νεται νικά τίς περισσότερες φορές.__
Μόλο πού δέ γράφει στήν ποίηση τήν 
καθαρεύουσα ή αντίληψη τής γλώσ
σας πού έχει είναι καθαρευουσιάνικη. 
Δέν άγάπησε κατάβαΟα τή δημοτική 
γιά νά ξετάσει όλη τή δύναμή της. 
ΙΙήρε πρόχειρα ότι τοΰ φάνηκε άπ’αύ- 
τήν τριμένο, καθαρευοποιημένο, πιο 
εύκολοπαρουσί ιστο καί τό μεταχειρί
στηκε.
Αύτή είναι ή γενική μου εντύπωση,, 
λυποΰμαι πού δέν έχω .καιρό νά μπώ 
σέ περισσότερες λεπτομέριες.

Θ Ρ Α Σ .  Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ :  Δ Ρ Ο Μ Ο Ι  

ΚΑΙ  Μ Ο Ν Ο Π Μ ' Α .

Νά κι έ'νας ποιητής τής Ιωνίας άλ
λης γενεάς κι όλους διόλου αντίθετος 
άπό τό Σημηριώτη.Στό πρώτο αύτό βι
βλίο πού μάς παρουσιάζει συγκεντρώ-



νει τόνάνθό τή ; ποιητικής εργασία; 
ίου. Η  στιχουργία του άψογη χωρίς 
ναναι καί σοφή ούτε πλούσια· δπως 
στην ποίησή του δέ φέρνει νέα ύλικά 
.αναπλά&ει συντομεύοντας. Καμιά δί
ψα, καμιά προσπάθεια άνεβάσματος, 
ουτε γερά ατομικό ϋφος— μιά παραλ
λαγή τεχνικά έκτελεσμένη στά δεδο 
μενα καί συγχρονισμένη μορφωτικά.

Γνώστης τοΰ στίχου τόν παρουσιάζει 
σφιχτοδούλευτο χωρίς νά τόν στενό
χωρε ι, καλύτερος δμως στά απλά πού 
δε δείχνουν ώστόσο τήν επιτήδευση τοΰ 
απλού, η όποία δταν φαίνεται είναι 
χειρότερη άπ’ δλες. ,

Τέτια χαρίσματα θάταν μοναδικά 
Via πρωτόβγαλτα, άπό τό Σταύροΰ δ- 
μω; πού εχει κάμει αρκετό δρόμο, πε- 
ριμεναμε περισσότερα πρ ίματα,γι αΰ- 
το δέ μας ικανοποιεί στό σύνολο. Πρέ- 
πει νά τόμολογήσο'με. Μδλο τό έκλε- 
πτισμένο γούστο του καί τήν λαγαρό- 
τητα τής ποιητικής ρύσίας του, ό 
σταυρού είναι άπό εκείνους πού παίρ
νουν κι δχι πού δίνουν, κετσι άπό 
την ιδιοσυγκρασία του φαίνεται προο
ρισμένος ναναι δορυφόρος. Ιναί τό ά- 
στρικο του άφησε νά τόν σκεπάσει ή 
απαίσια σκιά τ ,ΰ παλαμισμοΰ.

, Η, εμνευση του, ή στιχουργία του 
ο τρόπος τοΰ ξεδιπλώματος παλαμικά. 
Μολαταύτα ό μαθητής δείχτηκε σοφώ- 
τερος άπ’ τό δάσκαλο, στδτι δέ βιάζει 
τόν εαυτό του, ώρα πάρωρα, νά πει 
πράματα μέ τόζόρι· έξέναντίας άγάλια 
και νωθρά μικραίνει τά μοντέλα δια
λέγοντας τό λαγαρώτερο στοιχείο του;.

Από τόν τίτλο—δρόμοι καί δρομά- 
κηδες τοΰ Π αλαμά -ώ ς τό τέλος πα
λαμίζει. κέκεϊ πού θέλει νά περπατήσει 
άνετώτερα, στόν ελεύθερο στίχο, είναι 
σκλάβος τοΰ Παλαμά.

Ή  Ρήγας Γκόλφης λέει δτι ό Σταύ 
ρου άκολουθάει τόν ελεύθερο στίχο 
πού  πρωτόγραψε ό ΙΤαλαμάς. Δέν έχει 
σημασία ποιός τόν πρωτόγραψε, άν καί 
νομίζουμε άν— δέ μας άπατάει ή μνή- 
μη μας —δτι ό Πέτρος Ζητουνιάτης τόν 
πριοτόφερε. Ό  ελεύθερος στίχος είναι 
πολύμορος καί πολυσύνθετος κι άν

στις 1;, συλλαβές τοΰ πολιτικοΰ στίχου 
Φαίνεται τό διάφορο περπάτημα δυό 
ποιητών, πολύ περισότερο στόν έλεύ- 

ρο· Ο ελεύθερος δμως στίχος τοΰ 
—ταυρου είναι παλαμικός,οί αρμοί του 
το περπάτημά τον παλαμικά. ’Από τό 
πρώτο του ποίημα. 'Η  /Ζ ,^π α λαμ ί-  

ι σε σημείο πού παρασύρθηκε νά 
επαναλαμβάνει άκόμη καί τή σειρά 
των αποκρουστικών *ο ί πού άοχίζουν 
του; στίχους. Λ ^

Στούς 21 στίχους τήςΖ7„,~ - οί 10 
αρχίζουν απο καί.

Θάλεγα ίσως δτι κρυφομπαίνει καί 
απιος καβαφισμό : σαύτό τό ποίημα αν 

φοβούμουν νά μήν κατηγορηθώ δτι 
νυρευω δλο ξένες έπίδρασε . K t δμω 
μεσα απο τέτιες ξεραήλες κατορθώνει 
ο Σταυρου νά μάς δώσει κάπια δροσιά, 
νά  πει πως κάτι ά ίζει. Τό ’ίδιο συμ
βαίνει και μέ τό άλλο ποίημα Χ ρνο& 
χ ίο ν β ια, πού παρουσιάζεται μέ λεπτό
τερο ντύμα καί λαγαρισμένο άπ ’τά πε
ριττά παλαμικά στοιχεία.

Κάπου στά «Μ ε γ α λ υ ν ά 0 ι α κ ο ν ί
ζοντας σε εκκλησιαστικά τροπάρια τήν 
αγάπη του, σάν μερ κούς ,ταλιούς ψαλ
τάδες προσπαθεί νά ξεφύγει, δέν τό 
κατορθονει δμως όλότελα. Κετσι δσο 
ναναι τονισμένα άπάνω aco: Τήν τι 
μιωτέραν τών Χερουβείμ, δέν μπορεί 
ναρνηθεϊ οτι στ ν ίδιο ήχο καί ρυθμό 
ψελνεται κχί τό: Άπό τών πολλών 
μου αμαρτιών ασθενεί τό σώμα άσθε- 
νει μου καί ή ψυχή. Π ιό δικά 

του είναι τά ποιήματα πού τά χαρα
κτηρίζει ή εξωτερική ομορφιά, τό"Π α -  

ι, δπου μέ τό ψηφιδωτό τής 
ριμας σχηματίζει τή βυζαντινή ζου- 
γραφιά, αν καί τέτιου είδους ποιήμα
τα χρωματικά, χρειάζονται πλουσιώτε- 
οη ρίμα καί μεγαλύτερο πλοΰτο λέ
ξεων γιά να δώσουν ενα τοπικό χρώμα 
—τό ίδιο καί στό Τ σ ά ι  δπου ή ρίμα 
πεφτει περισότερο.

Γενικά το βιβλίο αύτό πού έχει σκό
ρπιες χαριτωμένες εικόνες έδώ κέχεΐ 
αν καί δέ μάς έκαμε νά κερδίσουμε τί
ποτα ή άναγνωσή του είναι άπ’ τίς 
πιό ευχάριστες.

’Εκείνο πού χαρακτηρίζει τό Σταύ
ρου είναι μιά ευγένεια άλλά καί μιά 
δείλια μαζι' δεν τολμά τό νέο δταν 
δμως απολυτρωμένος άπό τίς παλιές 
αμαρτίες, μαζέψει νέα στοιχεία αγνά 
τότε ή στιχουργική του γνώση θά κάμει 
ώραία πλάσματα.

Τό βιβλίο τελειόνει μέ λίγε; μετά
φρασες πολύ καλές, άπ’ τίς καλύτερες 
πού έχουμε. Αύτό δυναμόνει δμως τήν 
ιδεα μου οτι ο Σταύρου έπιτυχαίνει 
πιότερο δτιν έχει ώρισμένο πλάσμα 
γιά νά έπεξεργαστεί. Μ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ· ΠΟΛΙΤΗΣ

Τά Ελληνικά γράμματα έθρήνησαν 
καί θά θρηνούν γιά πάντα τόν πρόω
ρό κάπως θάνατο τοΰ μεγαλυτέρου 
σοφοΰ τής νέας 'Ελλάδος, μιας αλη
θινή; Ελληνικής δόξας, τοΰ Νικολάου 
Πολίτη.

Δεν ήταν συνηθισμένη φυσιογνωμία 
ο αοίδιμος Πολίτης. 2* ολα του ήταν 
τέλειος καί άνυπέρβλητος, ώ ; άνθρω
πος, ώς άντρας, ώς "Ελληνας, ώ ; οι
κογενειάρχης, ώς επιστήμονας, ώς δι
δάσκαλος, ώς φίλος.

Σιοστο πρότυπο. "Ολοι δσοι τόν έ- 
γνώρισαν, είτε ώς μαθηταί του, είτε 
ώζ φίλοι του, τόν έθαύμασαν καί τόν 
αγάπησαν μέ δλη τους τήν καρδιά.

Γεννήθηκε στήν Καλαμάτα στά 1852 
καί σπούδασε τή Φιλολογία στό ’Εθνι
κό μας Πανεπιστήμιο καί στή Γερμα
νία. Νεώτατος άκόμα, πριν νά τελειώ- 
ση τές σπουδές του,είχε μορφωθή έπι- 
στημονικώτατα καί φάνηκε ποιός θά 
γίνονταν άπό παιδί άκόμα, πού στά 
1866 έδημοσίευσε στήν Πανδώρα άξιό. 
λογα λαογραφικά άρθρα. 'Ολίγον ύ- 
στερώτερα έγραψε τό πρώτο σπουδαιό
τατο δίτομο σύγγραμμά του «Μελέτη 
έπΐ τοϋ Βίου τών νεωτέρων 'Ελλήνων. 
Νεοελληνική Μυθολογία», πού είχε 
βραβευτή στά 1871 στό Ροδοκανάκειο 
Φιλολογικό διαγωνισμό. ”Ετσι άπό έ
φηβος μποροΰμε νά ποΰμε πώς έγινεν 
ιδρυτή; καί πατέρας τής Ελληνικής 
λαογραφίας. *

Πενηνταπέντε χρόνους αδιάκοπα ό 
μεγάλο; σοφός έσύναξε, ταξιθετοΰσε, 
παραλλήλιζε,ξηγοϋσε καί ερμήνευε μέ 
ακρίβεια καί πολυμάθεια ασυνήθιστη 
καί μέ υπομονή καί έπιστημονική ίκα- 
νόνητα θαυμαστή, τές παραδόσεις, τές 
παροιμίες, τούς μύθους, τά παραμύθια, 
τα τραγούδια καί δ,τι άλλο άναφέρεται 
στή ζωή καί στή γλώσσα-τού Έλληνι- 
κοΰ λαοΰ.

Έκανεν εργασία έπιστημονική, περι
γραφική, καταγραφική, κριτική καί 
δημιουργική, δχι ενός ανθρώπου, άλλά 
ακαδημειών καί πανεπιστημίων. Καί 

- °  ' α ίτ °  τόν βοήθησε ή σιδηρένια 
κράση του, ό ακούραστος οργανισμός 
του ή ακλόνητη υγεία του,ή όποία δμως 
στα τελευταία δύο χρόνια τής ζωής 
του άπό τήν επίμονη καί άδιάκοπην 
εργασία του κλονίστηκε θανάσιμα.

Τό κολοσσιαίο έργο του, γιά τόν όγ
κο του, γιά τή μέθοδό του, γιά τήν 
άκςοβολογία του καί γιά τή κριτικότη- 
τοι του, θά μένη πάντα θαυμαστό πρό
τυπο επιστημονικής εργασίας καί αστεί
ρευτη βρυσομάνα τής Ελληνικής λαο
γραφίας καί λογοτεχνίας. Κι δσο θά 
περνά ό καιρός τόσο θά θαυμάζεται 
περισσότερο καί τό έργο κι ό μοναδικός 
εργάτης, πού θεωρείται καί είναι ό με
γαλύτερος λαογράφος τοΰ κόσμου. Εις 
τό μέλλον θά φαίνεται σωστός γίγαντας 
τής έπιστήμης. Όμοιοι του εύκολα δέ 
βγαίνουν. Ποιός ξέρει πότε ίΐά ξαναφανή 
στήν Ελλάδα δεύτερος Πολίτης.

Μέ πόσους κόπους, μέ πόσες θυσίες 
τήζ χαράς τής ζωής καί τής οικογενεια
κής του ευτυχίας καταγίνονταν στό 
κολοσσιαίο του οικοδόμημα!

Στα 1890 είχε διοριστή τακτικός κα
θηγητής τής Ελληνικής μυθολογίας καί 
των πολιυικών άρχαιοτήτων στό’Εθνι
κό Πανεπιστήμιο. Προτύτερα ήταν τμη- 
ματάρχης τής Δημοτικής έκπαιδεύσεο>ς 
καί Γενικός επιθεωρητής τών δημοτι
κών σχολείων. Είχε καταγράψει καί 
ταξιθετήσει επιστημονικά καί τή βι
βλιοθήκη τής Βουλής. Ή ταν καί διευ
θυντής τοΟ περιοδικού Ε σ τ ί α ς , ’ δπόυ 
εξόν άλλων έγραφε καί τήν παγκόσμια



πνευματική κίνηση μέ σπάνια πολυμά- 
θεια καί ενημερότητα.

Μέ τή σοφή του φροντίδα τυπώθη
καν καί οί δ:'ο πρώτοι τόμοι τοΰ ’Εγ
κυκλοπαιδικού του Λεξικοΰ καί άπειρα 
σ’ αύτό δρϋρα μέ τήν υπογραφή Π.

Πολλά χρό ια ήταν πρόεδρος τοΰ 
Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσοΰ, πού 
τόν ΐδρυσεν ό ΐδιοζ νεώτατος, ώς και 
ενεργότατο μέλος τής 'Ιστορικής καί 
Εθνολογικής 'Εταιρείας, στά περιο

δικά τών οποίων έδημοσίευσεν άξιολο- 
γώτατες μελέτες. >

Νειότατος άκόμα (άπό τό 1872) έστει
λε συλλογές καί μ-λέτες λαογραφικές καί 
στό δικό μα; Φιλολογικό Σύλλογο, 
πού βραβεύθηκαν στό «Ζωγράφειον α
γώνα του καί δημοσιεύθηκαν στό περιο
δικό τοΰ Συλλόγου.Δέν ήταν έπιστημονι- 
κό σωματείο, δέν ήταν σπουδαία εθνική 
υπηρεσία πού νά μήν έζητώνταν,τά φώ
τα του κή ουμβουλή του.

Ένινε πρόεδρος τοΰ ’Εκπαιδευτικού 
Συμβουλίου, άμα ίδρύθη ό ΰεσμός αυ
τός, Πρόεδρος τής αρχαιολογικής Ε 
ταιρείας, Πρυτα·» ις τοΰ Πανεπιστημίου,τό 
όποιον τόν έστειλε πολλές φορές άντι- 
πρόσωπό του σ’ έπιστημονικά συνέδρια 
τής Ευρώπης,καί στόν εορτασμό τής 50 
ετηρίδας τοΰ Φιλογογικοΰ μας Συλ
λόγου.

Στά κυριώτερα επιστημονικά έργα, 
στούς ποιητικούς διαγωνισμούς, &4τός 
ήταν ό έπίσημος κριτής καί συχνά ό 
εΐσηγητής.’Έλεγε πάντοτε τή γνώμη του 
μέ μεγάλη ευθυκρισία, μέ σοβαρότητα 
καί άμεροληψία.

Ή  έρνασία τοΰ μεγάλου σοφού πα
ρουσιάστηκε μ’ δλον τόν θαυμαστόν 
δγκο της καί τήν καταπληκτική της 
ακρίβεια καί μεθοδικότητα συστηματο
ποιημένη στή Βιβλιοθήκη Μαρασλή 
(1899-1902) μέ τήν επιγραφή «Μελέται 
επί τοΰ βίου καί τήςγλώσσης τοΰ Ε λ 
ληνικού λαοΰ.» Έκεΐ δημοσιεύτηκαν 4 
τόμοι H αροιμιών  (άπό τοΰ Α-Ε ) σέ 
3,000 σελίδες, καθώς καί άλλοι δύο με- 

• γάλοι τόμοι ϋ α ρ α ίύ σ ε ω ν  σέ 1500 περί
που σελίδες.

Δέν ξέρει κανένας τί νά πρωτοθαυ- 
μάση σ’ αύτά του τά μνημειώδη έργα·

τήν ακούραστη πολνμ ΰεια καί ευσυνει
δησία, ή τήν ανεξάντλητη υπομονή καί 
άκριβολογία, μέ τήν ό.ιοίη δημοσιεύει, 
συμπαραβάλλει, κρίνει καί ερμηνεύει 
γνωστές κα: δγνωστες'Ελληντκές παροι
μίες, μέ τά ονόματα τών έκδοτών ή συλ
λογέων των καί τών τόπων δπου συνη
θίζονται, καί μέ παραλληλισμό τών πα
ροιμιών τών Βαλκανικών, τών ’Ανατο
λικών καί τών λοιπών Ευρωπαϊκών 

λαών.
Δυστυχώς μέ τό θάνατο τοΰ γενναίου 

χορηγού τής επιστημονικής Βιβλιοθή
κης έσταμάτηιε καί τό μεγάλο του έρ
γο καί μαζί μ’ αύτό κή δημοσίιυση τής 
έργασίας τοΰ μεγάλου μας σοφού. 
Καθώς μας έλεγεν ό ίδιος τές παροι
μίες του τές ύ.τελόγιζε σέ δέκα τόμους. 
Μένουν λοιπόν ανέκδοτοι άκόμα εξ τό
μοι παροιμιών καί ένας τουλάχιστον 
τόμος παραδόσεων.

Ό  Πολίτης ίδρυσε καί τή Λαογρα- 
φική "Εταιρεία· στούς εξ  τόμους τής 
Λαογραφίας της καθρεφτίζεται η λαο- 
γραφική εργασία τής 'Ελλάδος μέ τές 
σοφές οδηγίες, τά υπομνήματα, τές 
παρατηρ- σεις, καί τές μελέτες τοΰ πα
τέρα τής λαογραφίας. Τελευταία καί τό 
Λαογραφικόν άρχει ον τοΰ Κράτους, 
στό όποιον θά δημοσιεύονταν σέ τόμους 
πρώτα-πρώτα ή άνέκδοτη έργασια του

Θησαυρός ολόκληρος εΐναι τ’ άνέκ- 
δοτα έργα του. ’Εκτός τών άδημοσιεύ- 
των Παροιμιών καί Παραδόσεων μάς έ
λεγεν δτι είχε περισσότερα τών είκοσι 
χιλιάδιον δημοτικά τραγούδια μαζεμένα, 
γιά' νά κάμη μιά επιστημονική έκδοση 
μέ τούς σοφούς του προλόγους μέ τές 
παραλλαγές καί τούς ύπομνηματισμούς 
καί τά λεξιλόγιά των.

Ά π ’ αύτά έδημοσίευσεν εις ένα τό
μον μικρόν τές « ’Εκλογές άπό τά τρα
γούδια τοΰ ’Ελληνικού λαού.· Έδημο- 
σίευσε καί γλαφυρές μεταφράσεις ξένων 
έργων,καθώς τό Ν εώτερον  πνεύμα  τον  
Ε. Κυνέ, τήν Έλλάι-α. τού Φάλκε, το 
Έγχειριδιον τής αρχαιολογίας τού δημο
σίου βίου τών Έλλήνον τοΰ Γίλβερτ 
κ.τ.λ. σέ παλαιότερα χρόνια.
Άπειρες είναι οί επιστημονικές (άρχαιο-
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λογικές, λαογραφικές, λογοτεχνικές, βιβ
λιογραφικές) μελέτίς πού δημοσίευσεν ό 
σοφός σέπιστημονικά περιοδικά καί ή- 
μερολόγια, στίς έπετηρίδες τοΰ Πανεπι
στημίου, σέ ιδιαίτερα φυλλάδια.

Κι αύτά πρέπει νά περιμαζευτούν καί 
καί δημοσιευθοΰν σέ τόμους.’Εκτός τών 
άνεκδότων παροιμιών καί παραδόσεων 
άφηκε καί άλλο άπειρο λαογραφικό, αρ
χαιολογικό, μυθολογικό υλικόν ό μέγας 
σοφός,πού μ’εΰλάβεΜχ τό διατηρεί ή τι- 
μημένη οίκ γένειά του, καθώς καί τήν 
πλουσιώτατη καί καλοδεμένη βιβλιοθήκη 
του, μέ βιβλία σπανιώτατα, πού πολλά 
δέν τάχει καμιά άλλη βιβλιοθήκη τής 
'Ελλάδος.

.Είναι χρέος τοΰ Πανεπιστημίου καί 
τού ‘Υπουργείου τής Παιδείας νά κα
ταρτίσουν έπιτροπή άπό τούς συνεργά
τες τοΰ μακαρίτου καί τούς δύο άξιους 
μεγαλύτερους υιούς του, Γεώργιον
καί Φώτον, διά τήν έκδοση τού πολυτί
μου άνεκδότου θησαυρού καί τών δια- 
σπαρμένων . έδώ κ’έκεΐ διατριβών του, 
καθώς έγινε καί διά τήν άνέκδοτη άξιό- 
λογη έργασία άλλου κολοσσού τής 'Ελ
ληνικής έπιστήμης, τοΰ μακαρίτου
Σπυρ. Λάμπρου.

Αύτά σύντομα καί βιαατικά πρός τό 
παρόν γιά τό έργο τοΰ μεγάλου σοφού 
καί πολυθρήνητου διδασκάλου καί φί

λου, πού ώς τές τελευταίες στιγμές τής 
ζωής του εργάζονταν καί παρακολου
θούσε τήν επιστημονική κίνηση.

'Εζήτηοε μάλιστα νά ίδή καί τό πε
ριοδικό τοΰτο, τή Ζ ω ή .  Τοΰ άρεσαν 
πολύ οί ποιητικές μεταφράσεις τού 'Ιπ
πολύτου καί τής Ίφιγενείας έν Άυλίδι 
τοΰ Εύριπίδου, πού ά ν αδ η μ ο σ ι εύθ η καν 
άπ’αύτή καί μ’δλη του τή δύσπνοια,κα
τάκοιτος στήν έπιθανάτια κλίνη του, 
έγραψε μέ άτειρη καλωσύνη,πού τοΰ έ- 
χαρακτήριζε : άντα, θερμότατο συγχα
ρητήριο γράμμα στόν μεταφραστή τοΰ 
Εύριπίδη, ό όποιος άλλοΰθάκάμη έπι- 
στημονικώτερα λόγο γιά τό μεγάλο και 
σοφώτατο διδάσκαλό του καί φίλο.

Πολύ σωστά έγραψεν ό'Παύ>ος Νιρ
βάνας, στή νεκρολογία τοΰ Πολίτη, 
δτι «τήν άληθινήν του δόξαν θα τήν 
δεχθή καί θά έξακολουθή νά τή^ δέχε
ται άπό μέρους έκείνων οί όποιοι θά 
έλθουν κατόπιν μας, διότι διά τό έργον 
τοΰ Πολίτου δέν ύπάρχει σήμερον ή α 
ναγκαία προοπτική. Καί ή καρποφορία 
του θά έλθη άργότερα. Δι’ αύτό τάφος 
του δέν βιάζεται νά δεχθή τό έπιτύμ- 
βιόν του.» Καί τό έπιτύμβιο τούτο 
πέντε χρόνια πριν ν’άποθάνη ό σο<{ός 
τό έχάραξεν έξοχα δ μεγάλος μας ποιη
τής Κ. Παλαμάς στούς Βωμούς του 
μέ τήν επιγραφήν Ο ί  Π α τέρες  έτσι:

«Χαιρε,ό Πολίτης, ό Σοφός!— ‘ Η  αύγή ροδογελοΰσε, 
στάραχνιασμένο, στό κλειστό παλάτι, βαρύς ύπνος 
τό γέρο καταχώνιαζε τό βασιλιά, τό Μΰθο, 
καί γύρω του νυχτερευτές καί λιβανίστρες γύρω 
θρησκείες, λατρείες· καί βωμοί λογής καί σά σβυσμένοι.
Καί τά προτοπαράθυρα τοΰ παλατιού τάνοίγεις
καί μπάζεις μέσα τής ζωής τό φώς καί τόν άέρα,
καί λές τοΰ Μύθου: — Ξύπνησε!— Καί λές τοΰ ρήγα:— Μ ίλα,
ξύπνα, καί νά ή Παράδοση κάί νά ή νεράιδα- μίλα ! —
Καί ξεσκεπάζεις τής κρυφής λιγόλοης Παροιμίας 
τά γα λμ α τέν ιο  πρόσωπο, νόημα, φωνή της δίνεις.
Καί τής καρδιάς μας τήν καρδιά μάς δείχνεις, τό Τραγούδι 
τόλόδροσο, τό πιό όμορφο ρηγοπουλο, καί κράζεις:

-’Ακούστε το πώς κελαΐδεΐ και δέστε το πώς παει !* »
Δ.  Μ.  Σ .

*

Τ Α  Θ Ε Α Τ Ρ Α

Μέ τήν ευκαιρία τών παραστάσεων τών 
«Χοεφόρων»σιό άρχ^ο θέατρο τής Συ
ρακούσας φίλος μας άπ την Ιταλία μάς 
στέλνει τή μετάφραση τοΰ ακόλουθου 
ίγτερβιοΰ πού δημοσιέφτηκε στήν Corri- 
ere dela Sera:

’Ενώ στή Συρακούσα πηγαίνουνε 
πρόςτό τέλος τουςοί προετοιμασίες γιά 
τίς κλασικές παράστασες πού στό έκεΐ 
θαμαστό αρχαίο ελληνικό θέατρο θα

ξαναπιαστή φέτος ή σειρά τους μέ τίς 
«Χοηφόοες» τοΰ Αισχύλου, μεταφρα
σμένες άπό τόν Έχτορα Ρομανιόλη, πα- 
ρακαλέσαμε τό Ρομαλιόλη τόν ιδιο,ποϋ 
τώρα βρίσκεται στό Μιλάνο γιά νά έτοι- 
μάστ) στά καθέκαστα τό θίασο πού θά 
δώσιι τίς συρακουσιάνικες παράστασες, 
νά μας πή τίς τελεφταϊες είδησες γιά 
τό κοντινό γεγονότο.
— Τίς «Χοηφόρες», μάς λέγει ό λογο-



τέχνης ποΰ διαφεντέβει τίς παράστασες 
της Συρακούσας καί τούς δίνει ψυχή, 
■θά τίς ύποκριθοΰνε,στά κυριώτερά τους 
μέρη, ό Έχτορας Μ.τέρτη καί οί κυρίες 
Βαρίνη καί Φραγκίνη.

Τά κοστούμια καί τίς σκηνές τά έχει 
ζουγραφίσει ό Duilio Cambellotti. Γιά 
τήν τεχνοτροπική ομμορφιάτους, άφίνω 
νά πούνε οί θεατάδες τή γνώμη τους, 
μά, γιά νά σας δώσω άπό τά τώρα μιά 
ιδέα γιά τήν έπιβλητικότητα πού θά 
έχη^τό θέαμα, σας λέγω πώς μοναχά 
τά έξοδα γιά τίς σκηνοθεσίες περνούνε 
τίς 200.000 λιρέττες.

Δέν πρόκειται,οπω; βλέπετε, καί όπως 
είναι γνωστό,γιά μιά κερδοσκοπία, για
τί ή ’Επιτροπή σίγουρα θ’ άντικρύση 
ένα πολύ μεγάλο έλλειμμα, καί, άν α
κόμη ύποθέσουμε (πράμα δμως πού δέν 
τό προβλέπουμε) πώς οί παράστασες θά 
μας άφήσουνε ένα κάπιά μικρό περίσ- 
σεμα, άφτό θά δωθή σιό «'Ίδρυμα γιά 
τό Κλασικό Λράμα» πού έχει βγει στή 
Συρακούσα μέ τήν πρωτοβουλία έιός 
ομίλου άπό πολίτες συρακουσιάνουςπού 
ΙΙρόιδρός του είναι ό κόντες Mario 
Gargallo.

Τό καινούργιο άφτό. Ίδρυμα έχει 
σκοπό του όχι μόνο νά παρασταίνω κά
θε χρόνο μερικά κλασικά έργα, μά καί 
νά κόμη προσιτό σέ όλους τό Θέατρο 
καί γενικά όλη τή Ζωή τής κλασικής 
’Αρχαιότητας ui διάφορα'Αναγνώσματα 
καί ’Αναπόλησες. Έχει τώρα τίς προε
τοιμασίες μιανής μεγάλης πινδαρικής 
ωδής πού θά τραγουθηθή γύρω στό 
βωμό τοΰ Ίέρονα άπό έχατοσταριές 
κοπέλλες καί άγόρια τής Συρακούσας. 
Ή  σκηνή, καμωμένη άπό γύψο, παρα
σταίνει άπό μιά μεριά τήν πλατεία καί 
τό αρχαϊκό παλάιι τοΰ Άγαμέμνονα, κι 
απ τήν αλλη μεριά τό προάστειο τής 
Θήβας μέ τόν τάφο τοΰ Βασιλιά στό 
βάθος.

Πρός τά πίσω ύψώνουνται πηχτές 
άράδες κιπαρίσσια, μά κεπαρίσσια άλη- 
θινά, ξερριζωμένα καί φερμένα επίτη
δες στόν τόπο.

— Δέ θά γίνη λοιπόν ανάγκη άπό σκη
νικές αλλαγές μεταξύ τοΰ πρώτου επει
σοδίου που ξετυλίγεται στό προάστειο 
καί τοΰ δέφτερου πού γένεται μπροστά 
στό Παλάτι ;

— Όχι, γιατί ό Cambellotti, μέ τήν 
επιτηδιότητά του σκεδίασε μιά σκηνή 
πού οί_ δυό της οί άκρες είναι άρκετά 
μακρυα ή μιά άπό τήν αλληνε γιά νά 
οωσουνε τήν ιδέα τής άπόστασης.

Μα, κι άν δέ λογαριάσουμε άφτό,τά 
δυο επεισόδιϊχ θά είναι χωρισμένα σάν 
από μιά ηχερή άβλαία,δηλαδή άπό ένα

τραγουδιστό καί όργαι άπαιχτο διάλειμμα 
που στη διαρκεια του θά ξετυλιχτούνε 
διάφορες σκηνές τής ελληνικής ζωής σέ 
πιστές αρχαιολογικές άναποράστασες πού 
θα δείχνουνε τό βράδυασμα.

Θα ίδοΰμε γυναίκες πού έρχουνται 
μέ τις λαγηνες νά πάρουν* νερό άπό τή 
βρύση υστέρα θα περάσουνε κοπάδια 
αγελ δες, πρόβατα καί γίδια πηγαίνον- 
τ“ ς Χ1" ατις μάντρες τους καί θά βγούνε 
οι σκ/.αβες ν αναιρούνε τά φώσια στίς 
κολωννες του Παλατιού καί τού Πύργου. 
Και στο τέλος οί φρουροί θά σααλή- 
ξουνε τις πόρτες τοΰ Παλατιού.

Κατα το δειάλέιμμα τούτο θά τραγου- 
δηΟοι νε και δυο λαϊκά τραγούδια τής 
αρχαίας Ελλαδας πού τώρα τελεφταΐα 
τ ανακαλύψαμε σέ μιά στήλη καί σέναν 
πάπυρο και για νά τά τραγ. υδήσΏ 
«α *θ α ξεπίτηδες ή κ. Genny b'adero.

flnif» V  * μ°~σ1κ’ί’ π<’ύ κ^ρΐς άμφι- βολια θα εχη ενα μεγάλο μέρος στό 
θέαμα, απο πιονα είναι γραμμένη;

Από τό μουσικοδάσκαλο Μουλέ 
γνωστό πριν άπ' ταλλα, άπό μ ι ά  όπερά 
του: Al lupo (στό Λύκο), πού ποραστ?- 
θηκε μέ επιτυχία. '
, Εγώ)θέ μιά μελέτη μου άπάνου στήν 
αρχαία ελληνικη μουσική καί στά τωρινά 
σικελιανα λαικα τραγούδια παρατηρώ 
και αποδείχνοντας όρίζω πώς τά τε 
λεφταια τοΰυα διατηρούνε πολλά χαοα- 
χτηριστικα τής πρώτης δηλαδή τής μου
σικής, και πώς ή αναλογία τους μέ αυ
τήν, φτάνει κι.'πιες φορές ίσιαμε τήν 
ταφτοτητα.

Ετσι καί ό Μουλέ στή μουσική πα
ραγωγή του, χωρίς νά τρέχη όλους διό
λου πισω απ τά τωρινά τραγούδια τοΰ 
τοπου του γράφει μέ τήν ίδια τάση, καί 
ετσι μπορούμε νά ποΰμε πώς άφτός είναι 
το σημερινό σημάδι τοΰ σικελικού λαϊ
κού εκείνου ψυχόρμητου αρχαίας κατα
γωγής.
, Μοί φάνηκε λοιπόν πώς άφτός ήτανε 
ο πιο καταλληλος νά κάμη τή μουσική 
για μια ελληνική τραγωδία καί τώρα 
που η εργασία του είναι τελειωμέ\η,πρέ
πει να πώ πώς τό αποτέλεσμα ξεπέρασε 
τις ελπίδες μου καί τήν προσδοκία μου.

— Θα εχετε πολυ θεατρικό πλήθος στή 
διάθεση σας ; 1

— Πάρα-πολύ. Ό ταν ό Όρέστης χύ
νεται μεσα στο Παλάτι δείχνοντας τούς 
νεκρούς τοΰ Αϊγιστου καί τής Κλυται- 
μνι στρας, όλη ή Θήβα θά προστρέξη 
μέ αλογατα καί αμάξια. Τή στιγμή 
εκείνη θά είναι απάνου στή σκηνή περί
που οΟΟ πρόσωπα.

Καί πόσο θά διαρκέσουνε οί παρά
στασες ;

Ά π ό  τίς 16 ώς τίς 28 τοΰ ’ Απρίλη.


