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A. B.

To κερί mow u ’ έκαμε; ν’ ανάψω, μπροστά 
στήν Παναγιά, μαζΰ σου στό ξοχικό ρημοκλήσι, άναψε γιά σένα, 

—μυστική ψυχή, χιμαιρική.

ΙΙοΰ ήσουνα τόσον καιρό λησμονημένη; 
Σέ ποια ζωή άλλοτινή σ’ εχω άνταμώσει, 
καί σέ ξαναβρήκα πάλι ενα δειλινό μπροστά μου

—αόριστη, περής^ανη, θλιμμένη καί σιωπηλή;

Ή ρθες. Καλώς ήρθες,
—Καλόγρηα τοΰ ονείρου,

Κάθισες κοντά μου, πάνω στή σκληρή πέτρα 
μέ άναγνρτό τό τσιγγάνικο κορμί σου,

—ν’ άκούσης τήν κατήχησή μον.

Μά τά μάτια σου φοβούνταν νά κυτάξουν 
ιά δικά μου, γιατί τά μάτια μου έχουν άντιφεγγισμένη μέσα 
ιους δλη τήν πίκρα τοΰ εκπληρωμένοι' καί τοϋ τελειωτικόν.
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Σοΰ έκαναν κακό τά λόγια τής ζωής, γιατί σοΰ λέγανε 
πόσο μάταια είναι τά ιδανικά μας κα'ι πόση αθλιότητα σέρνει 
στό βάθος δ,τι λένε,

—έρωτα καί πίστη καί αιώνιο....

Πρώτη φορά νά τ’ ακόυες τά λόγια τής ζωής; Κανένας 
άραγε δέν έχει ανεβεί ψηλά, στό κάστρο τής χίμαιρας σου, γιά 
νά σοΰ πει πώς τίποτα δέν αξίζει,

— τή στιγμή πού φεύγει,
— τή στερνή αχτίδα, πού χρυσώνει τή μετόπη

τοΰ Παρθενώνα,
— τή σκιά πού γιομίζει τήν ανοιχτή θύρα τοΰ

ρημοκλησιού,
— τή διαβατάρα λάμψη δυό ματιών, πού είναι

έτοιμα νά σβΰσουν,
— τό λεπτό δηλητήριο, τών χείλιών πού σμί

γουν.
γιά νά μή ξανασμίξουν;

Μυστική ψυχή ! Δέν σοΰ τώχουν π ε ι; Ή  σοΰ τό είπαν 
καί δέ θέλησες ποτέ νά τό πιστέψεις, γιατί σέ τρέφει ή χίμαιρα 
τοΰ ωραίου,

—πού έχει οργώσει τή μορφή σου
καί υποτάξει τό κορμί σου τό κυματι στό ;

Σιωπάς καί περιμένεις, χαμηλοβλεπούσα, στοχαστική. Καί 
σιωπώ κ’ εγώ καί σέ κυτάζω,

—Καλόγρηα τοΰ ονείρου—
μέ μάτια εταστικά καί ψυχή ανήσυχη.

Ποΰ ήσουνα τόσον καιρό λησμονημένη; Τί ήρθες νά ξυ
πνήσεις μέσα μου, γνά*ριμη άλλοτι.νή ψυχή, τή; παληάς ψυχής 
μου αδερφή,

—τής πρωτινής ψυχής μου,
πού πέθανε μιά μέρα άπό π ίστη ;

!4 )V )i6  Θ, Ν ιχ ο λ ο ϋ η ί

Διηγήματα.

Ό  Π ρ ο φ ή τ η ς

Εΐτανε παραμονή γιορτής μεγάλης δταν πέρασε στήν πο
λιτεία μέσα ό προφήτης.

Καί νά, οί αδιαφόρετοι τόν μπρουμοΰτισαν καί τόνε σκούν
τησαν γιά νά περνάνε, γιατί ποιος είναι δέν ήξέραν.

Κι’ αύτός έπήγαινε άνάμεσό τους, μάνας κ’ εκείνος γέννημα, 
άνθρωπος στόν κόσμο.

Καί πλήθος έμπαινόβγαινεν στά μεγάλα στά μικρά πραμα- 
τευτάδικα, στά μαγαζιά, πραματευτάδες, στρατιώτες, κόσμος, 
παρδαλόθωρες γυναίκες.

Μέσα στις σκεπασμένες αγορές κάτω απ’ τίς σκοταδερές 
καμάρες χάθηκε πολλές ώρες.

Τά είδε καί τά ξέταξε δλα ό ξένος πού δέν τόν ήξεραν ποιος 
είναι.

Κ’ έκεΐ πήγε νά πιή νερό, τόν έφαγεν ό ήλιος καί στή βρύση 
μέ τά συντριβάνια ποτίζανε τ’ άρχοντός τ’ άλόγατα.

Καί τούδωκαν νά πιή δπ’ τό σίκλο τών αλόγων, γιατί δέν 
ήξεραν ποιος είναι.

"Ενας τόν ρωτάει—Ποιος είσαι; ξενοφέρνεις.
— Οί πατέρες μου χτίσανε τήν ώρια βρύση μέ τά συντρι- 

βάνια γύροι, και. τώρα ποτίζει ό άρχοντας τ’ άλογά του.
Τότε εκείνος πού τόν ρώτησε γύρισε καί λέει στούς χασο

μέρηδες—Έλατε κι’ άκοΰστε, τί λαλεϊ τ’ ανθρώπου αύτοΰ τό 
στόμα. Τή βρύση, άκοΰτε, τήν ώρια μέ τά συντριβάνια γύρο» 
πού βρήκαμ’ εμείς στόν τόπο αύτό χτισμένη άπό τούς παπούδες 
μας, λέει πώς δ πατέρας αύτουνοΰ έδώ τήν έχτιζε.

Καί τότε αποκρίνεται άπύ τούς χασομέρηδες ένας και τού 
λέει—’Αλλου άμε νά βρής τών πατεράδων σου τή βρύση. 
Εμείς ξέρουμε ποιός τήν έχτιζε αυτήν έδώ. 'Ενας παλιός Θεός 
μας πού σπλαχνίστηκε τόν τόπο.

Γύρισε καί τούς κάνει—Νά... άνοίξτε, ξεθάψτε τά θεμέλια 
Γης) χαράζοντας ολόγυρα τόν τόπο, γιά νά βρήτε τδνομα έκεινοϋ 
πού τήν πολέμαε.



Κ’ έφυγε έτσι κουνώντας τό κεφάλι ενώ άπό πίσιο τούρρί- 
χναν λιθάρια

Κι’ αυτός προβαίνοντας λίγο-λίγο στήν. πολΰβουη τήν πο
λιτεία μέσα, γλυκά ευχαριστούσε τήν ψυχή του, βλέποντας τις 
πόρτες ϋλε; διάπλατες, σ" εκείνον ποίίθελε νά βλέπη καί νά εύ- 
φρανθή στις νοικοκυροσύνες.

Γιατί τά ξέταζε δλα ενα-ενα ό ξένος.
Μιά βεργόλιγνη νέα μητέρα μητέρα στό κατώφλι της τα

χτάριζε τό μωρό της, πού εγερνε ζητώντας της τόν κόρφο, δθε 
έπαιρνε τής ζωής τό γάλα. Ή  αδερφή της παραμέσα στό όλοή- 
σκιωτο τό δροσερό χαγιάτι κατάχαμα πολεμαε τήν ανέμη.

Οί κόρες δλες, οί γυναίκες δλες τής πανώριας πολιτείας δού
λευαν τήν καλή τή μέρα, τόν καλό τόν ήλιο.

Κ εκεϊ είδε ομπρός στό μώλο π<ος τά παιδιά, ανήξερα άπό 
κάθε πράξη, πού παίζανε, γκρεμίζανε στό γυαλό τίς πέτρες.

Στάθηκε κΓ αυτός τότε κ’ ειπε σέ δυό γυναίκες ποΰχανε 
κουβέντα στημένη στή μέση από τό δρόμο—Γιατί χαλνάτε τά 
έργα τών δικώνε μου; Πάρτε τα στις αυλές σας μέσα τά παιδιά, 
κι’ · αυτά αθώα κι’ ακάτεχα είναι καί δέν ξέρουν, πα ιδ ιά ’ναι, καί 
πώς γίνεται στό κόσμο δέν κατέχουν. Μαζώξτε τά παιδίάσας. 
Αυτά γιά δική σας τάφτιαξε ωφέλεια άπ’ τούς δικούς μου τούς 
προγόνους ένας.

Γοτε μια γυναίκα είπε γι αυτόν—Τρελλό είναι τό ν.ακόμοιρο 
μήν τό συνοριστήτε.

Κι αύτός άκουσε τή ψωνή καί γύρισε κατά τήν γυναίκα 
που μίλησε έτσι, κ ειδε την κατάματα μέσ’ στό χαγιάτι της.

Κ’ έλαμπε στά χέρια της τό γνέμα καθώς έκλωθε μετάξι.
Τότε ή γυναίκα σάν τήν έβλεπε χωρίς πειά νά τά κοιτάς 

μεσ στή δουλειά της αποειπε—Ίο μώλο αύτό τόν σο'ιριασεν ή 
λίμνη άτή της μέ τό κϋμά της, καί ποιος λέει πώς ανθρώπου 
γνιόμη τόν σοφίστηκε;

Εσυρε τά μάτια κατά τό πέλαο καί γιά κάμποση ώρα έθο>- 
ραε τόν γιαλό καί τα καΐκια μέ τίς άλικοβαμένες τέντες.

Υστερα έσκυψε χάμω ψηλός καθώς ητουν, κ’ εγνρε ύ αλύγι
στο; κ έστρωσε τον μωλου όσο εϊτανε χαλασμένο γύρο> στά 
ποδιά του, βάνοντας τίς πέτρες σέ τάξη κ’ ειπε αποτελειώνοντας 

Να... μήν τίς χαλνάτε πεια, μήν άφίνετε τή γενιά σας να 
σκορπίζη εκείνο πώστησαν οί πατεράδες μου.
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"Ενα μικρό άγώρι, τόν έκοίταζε μέ μεγάλα καί συλλογισμένα 
μάτια.......

Κι’ αύτός πήρε ένα δρόμο άνηφοράκι πού έκλωθογύριζε τ’ 
απότομα »:αί δεντρωμένα πλευρά ένοΰ βραχότοπου. Άποστα- 
μένος πήγαινε γιατί τόν έτρωγεν δ ήλιος.

ΚΓ αύτός δ δρόμος έβγαζε ψηλά σέ μιά πλατέα πυκνοφντε- 
μένη άπύ λογής δέντρα καί πού πλήθος τάφθονα νερά άναβρύ 
ζαν. Κ’ έκεΐ λοιπόν άνάσανε στό καθαρό τό φώς βαθειά κ’ ελεύ
θερα. Κόσμος Ικεΐ κανένας, μόνο εϊτανε μερικοί πού φύλαγαν 
τόν τύπο, νά μή μπαίνει άνθρωπος. Κ’ άφοΰ στάθηκε, θάμαζε 
τήν δλοπράσινη απλωσιά κ’ έφραινότανε καθώς περνούσε στά 
ήσκερά τά ήσυχα δρομάκια καί τά μονοπάτια καί τά κλωθογν- 
ρίσιιατα, πού απαλά δλόγυρα έβούϊζε δ λαμπρός αέρας.

Τότε ένας άπ’ αύτούς πού φύλαγαν τόν τόπο τούκοψε τό 
δρόμο καί τον είπε—Δέν μπαίνει έδώ κανένας εξόν άπό τοΰ 
άρχοντα τή θυγατέρα, καί σύ πώς μπήκες; Κάνας νι,οφερμένος 
μήν είσαι ;

Καί σάν αργούσε, πολλή ώρα δλόγυρα θωρώντας, ό ψυλα- 
χτής ό άνθρωπος τοΰ ξαναμίλησε καί τούπε, τήν ϊδια ωρα παίρ
νοντας τον άπό τήν άμασκάλη—’Άνθρωπε, σοΰ μίλησα καί δέν 
άκοΰς; Έγώ είμαι άπ’ αύτούς πού φυλάνε τό μέρος...

Τότε καί τούτος τοΰ μίλησε έτσι—Ποΰ εΐναι δ άρχοντάς σας; 
Γιατί βλέπω πώ ; περιορίζουνε τόν κόσμο νά μπαίνη στούς κή
πους μέσα πού έγώ έδίδαξα νά τούς φυτέψουν. Γιατί δέν άφί
νετε. νά μπαίνουν δ κόσμος, γιά νά δούνε καί νά ευχαριστη
θούνε, ϊσως ήθελε νά μέ γνωρίσουν τότε ποιος είμαι

’Εκείνη τήν ώρα λάλησε τ ’ αηδόνι τό πουλί, φώναξε τό που
λάκι άπ’ τό λιμέρι του μονάχο.

Ό  φυλαχτής έγέλασε στά λόγια του καί τόν ώδηγούσε έξω 
καί δέν τόν άφηκε ν’ άναπανθή μιά στάλα στόν τόπο έκεΐνο τόν 
ψηλό, δείχνοντάς του πώς κανένας, δέν ειχε άδεια στήν πλατέα 
πού έβγαινε καί περπατούσε τοΰ άρχοντα ή θνγατέρα.

Καί τοΰτος τράβηξε, κατέβηκε μ’ αργό πάτημα ένα δεντρο- 
φυτευμένο δρόμο πού ροβόλαε πρός μιά έρημη μακριά στράτα, 
πού στά δεξιά εϊτανε κάποια φτωχικά χαμόσπιτα καί ζερβά 
αλλού είχε τό κύμα, αλλού τήν καλαμιά κΓ άλλον απλωμένα 
περι βόλια πού μέσα τους έβόϊζαν λογής δέντρα τών άνέμω.

Κι άκουσε μακριά τοΰ πολυτάραχου γιαλού έ'να ή σαν τρα-



γοΰδι ή σάν άναστέναγμα και βόϊζε ή καρδιά του, ταράχτηκε ό 
λογισμός ίου.

Πολΰ μόχτο άγροίκησε μέσ’ στήν ψυχή του—Δέν είναι πειά 
εδώ τό σπίτι σας κα'ι δέν είναι εδώ τά έργα σας.

Τάφηκε έκεΐ τό πέλαο, τό διάστημα νά βουΐζη κι’ αυτός μέ 
τά μάτια χαηλωμένα, μέ το λογισμό παρμένον χάθηκε από μιά 
πύλη σάν  καστρόπορτα, καί νά, βγαίνει σέ μιάν έρμη κ’ ήσυχη 
συνοικία μέ τά παλιά τά σπίτια θεοσάραγα, άπο τδνα κ’ άπό 
τάλλο μέρος στις στενές τους ρΰμες. Σ’ έκεΐνο τό μέρος τής πο
λιτείας μερικά σπίτια είχανε κάτι σάν γεφύρια πού τά ένωναν 
απάνω από τό δρόμο γιομάτα γλάστρες Ανθοφορτωμενες στά 
κάγκελά τους, και πέρα δώθε οί κήποι απέραντοι καί γαληνοί— 
Έδώ, συλλογίστηκε, έχουνε Αναμεταξύ του; αγάπη ό κόσμος.

Καί στό γύρισμα στό κλώσιμο ένοΰ έρημου δρόμου μ’ Ανά
λαφρη σάν τοΰ δειλοΰ περιστεριού περπατησιά, νά, όλόμπροστά 
του έ'να ώριο κορίτσι, μ5 ενα πρόσωπο πολΰ γλυκό μέσα στό κε- 
φαλογυρι της πού προχύνανε ενα γλυκότατο φώς τά μάτια. Τόν 
είδε καί στάθηκε καί δείχνανε τά μάτια της τ’ ανήσυχα πώς 
κοίταζε ποιό δρόμο να γυρίση, ποΰ νά δοίκη γιά νά φύγη, γιατί 
τόν έφοβήθηκε. Τράβηξε ίσια Απάνω της αυτός κ* ευθύς προγ- 
γάει ή κόρη, μά καθώς έκανε νά φΰγχ) τής χαμοκυλάει άπό τήν 
βιά της τό μαντήλι της. Τοΰτος δέν έσκυψε γιά νά τό πάρη, 
παρά έβαλε απάνω το πόδι καί τό πάτησε. Κ° ή κόρη άπ’ άλάργα 

-ώ, ρίξε μου, τοΰ κάνει, τό μαντήλι μου. Θά μέ μαλώσουνε 
ταδέρφια μου καί θά γνοιαστή τό σπίτι μου. Μήν είσαι κά'νας 
μάγος; Καί ταδέρφια μου νά δοΰνε τά μαλλιά μου ξέλυτα π’ 
Αντάμα τρων καί πίνουν μέ τόν άρχοντα, κ’ είμαστε σόι του κ’ 
εμείς, ταδέρφια μου θά μέ κακοβάλουνε καί θί νά μοΰ θυμώσουν.

Τής άπολογήθηκε τοΰτος καί τής κάνει.:—Γιατί μέ φοβούν
ται οί Αδερφές μου; Τάχα νά μή μέ γνωρίζουνε; Μέ τά δικά μου 
τά τραγοΰδια, μέ τής ψυχής μου τάσματα άπ’ τά μπαλκόνια 
τους κάτω ξενυχτάνε οί νέοι οί ά'γουροι οί σγουρομάλληδες. 
Έ γώ  καί τούς λαληχάδες σας έδίδαξα νά ρίχνουνε τά χέρια τους 
άπάνοϊ στά λαλούμενα μέ τά ηχερά τά τέλια καί νά βγάζουν τόν 
καλδν ήχο. Άπδ τ’ Αμπέλι κι’ Απ’ τί) κλήμα μου είναι πατημένο 
τί) οταφύλι κι’ ό ευφραντικός χυμός του. Τδ αίμα τό δικό μου 
βγάζουνε κι’ οί πατητάδες κι" άλικοβάφουνται τ« ποδάρια τους·
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Ώ ; πότε καί γιατί θά κρΰβουνται Από τά μάτια τού κόσμου 
τάρχοντα τό σόϊ;

Μά εκείνη τότε Ατό τά μάτια του χάθηκε σ’ έ'να δρόμο 
μέσα, γιατί τόνε φοβήθηκε κι’ αύτόνε καί τά λόγια του.

Κι’ αύτδς άρατος άποκεί πήρε τά μάτια του κ’ έγινε άφαντος 
Απ’ ιόν τόπο έκεΐνο.

Καί βρέθηκε σ’ ένα σιάδι τόπο, σ’ ένα μέρος Ακρινό τής 
πολιτείας πού στή μέση κάτω άπδ έναν χιλιόχρονον πολυκερι- 
σμενον δέντρο φώναζε ένας διαλαλητής στά πλήθη ποΰτανε έκεΐ 
κάτω συναγμένοι.

Κι’ ό διαλαλητής εκείνος έλεγε καί διαλαλοΰσε'
— Ακούστε, Ακούστε, έβγαλε βουλήν ό άρχοντας καί κρίση 

οί βιαβασμένοι κι’ ορίζει ή βουλή κ’ ή κρίση, άνθρωπος πίο/ει 
χτίση σπίτι πού νά μήν τόνε γνωρίζη, Αφέντης κάστρου πού 
στέκουνε οί βάρδιες κι’ Απ’ τίς πύλες του τδν Αμποδίζουν, π ι
στικός πού δέν τόνε γνωρίζουν τά σκυλιά του, Αφέντης κι’ άρ
χοντας καί γιά τούς σκλάβους του δουλεύει, σέ τούτον πρέπει 
σκοτωμός καί θάνατος, μέ θάνατο νά θανατώνεται.

Καί τά πλήθη χούγιαζαν κ’ έφώναζαν κι’ ύχλοβοοΰσαν ση
κώνοντας τά χέρια—θάνατος !

-  Αυτός είνε σταλμένος γιά νά τελείωση έργο, κ’ έργο νά 
μή χαρή κι’ αύτδς κ’ οί κληρονόμοι του. Γιατί σταλμένος είναι 
ό ίδιος γιά νά θεμελιώση καί νά στοιχειώση ό ίδιος. Δέν πρέπει 
να ζή ο άνθροοπος παρέ/.ει άπό τδ έργο του καί παραπέρα άλλη 
μέρα κ>.’ αύριο νά μήν τά βλέπη. Καί τούς διαλεχτούς τούς στέλ
νει ό Κύριος γιά νά πεθάνουνε στά έργα τους έπάνω, γιατί έμεΐς 
οί Ανίδεοι είμαστε τά πρόβατά του καί τδ καλό κοπάδι, γιά 
μάς είναι τό χόρτο καί ο καρπός τής γής καί στούς πιστικούς 
φροντίδα, έργο καί θάνατος είναι γραμμένος. Αυτοί πεθαίνουν 
στόν αιώνα ύστερα.

Κ’ είπανε μιά μαρμαρένια βρύση δπου πάει καί πλύθηκε κ* 
ένιψε τά χέρια καί τύ πρόσωπο κ’ έβρεξε τά πυκνά μαλλιά του, 
κι’ άφοΰ ετοιμάστηκε έτσι, τότε βγήκε στή μέση καί τούς φώναξε.

— Νά, αυτός άναμεσό σας είναι καί δέν τόν γνωρίσατε; 
Σκύψτε καί πάρτε πέτρες καί λιθάρια. Νά, σάς λέω, αύτή τήν 
ώρα είναι εκείνος σ’ αυτό τό μέρος, στή μέση σας είναι.

Κ’ εκείνοι κοιταχτήκανε αναμεταξύ τους. Κ’ έλεγε ό καθένας
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—Έγώ δέν είμαι, δέν είμαι έγώ, κι’ αυτός τρελλός κανένας. 
Παραμονή μεγάλη κα'ι μεθυσμένος μέ κρασί κανένας.

Τότε έσκυψε τό πρόσο>πό του, κ’ έρριξε τό ροΰχο τής κεφα
λής του κ’ έγυρε κ’ έφυγε μ’ ορμή, μπαίνοντας άπό μιά πόρτα 
μέ καμάρα, ποΰτανε τό έ'μπασμα ένοΰ νκρέμιου ναοΰ καί τρε
χάτα περνώντας άπ’ τό ή/.οπράσινο περβόλι τβυ χύθηκε Ιξω 
σ’ έ'να δρόμο από τό πισινό μέρος τοΰ ναοΰ. πού έκεϊ μόλις 
έφτανε ώς ταύτιά του τής χλαλοής τοΰ κόσμον ή αντάρα κ’ ή 
ψηλή φωνή τοΰ κράχτη.

Τότε μόνο ξεσκεπάστηκε, κ ι αμόλησε τή χιούτη του στόν 
άνεμο. Και πειά δρασκελώντας τή γή μ’ όρμή πού πάταγε, δέν 
έβλεπε τ' αητίσιο μάτι του τίποτε απ' δ,τι Ιβοοΰσε γύρω του.

Οί ώμοι του μεστοί άπό δύναμη, τό φύλλο τοΰ μετώπου δι
πλωμένο φουρτούνα τής δύναμής του άπό μέσα.

Μόνο ό ταύρος ξέρει τήν άλογάριαστη δύναμή του όντας 
χτυπάει κατάστγ|θα-

Βούίζε στόν άνεμο, δέν περπατούσε.
Κ εκεί στής .πολιτείας τό έβγα σέ μιά πλαγιά γλυκόλαλος ό 

πιστικός στό ρουμάνι μέσα, τριγύρω τά λαμπροκούδουνα καί 
τό πολύβουο τ’αθώο βέλασμα τόν ένικήσαν.

Καί σέ μιά άπειρη γλυκάδα, σ’ένα πέλαγο άχνιασμένο πού γι- 
αλίζει στό....φεγγάρι, απλώθηκε ψυχή :ιαί λογισμός του.

Καί σπάρθηκε ή ψυχή του κι’άμόλησε τά δάχτυλα, ξέσφιγη 
πειά ή γροθιά του, δπως στά τέλια άπάνου τά τρεμουλιαστά τής 
άρπας χύνουνται καί παίζουνε καί φτερουγίζουν τά χέρια τοΰ 
τεχνίτη.

Τότε ευθύς είδε ολοφάνερα μπροστά του μέσ’ στόν ψηλόν 
ιόν άερικό τόπο, τήν κόρη τ'άρχοντα νά σεριανίζη.

Μακριά πολύ τελείωσε ό ήλιος κή  πολύβουη μέρα κοντά 
τον. μόχτος καί βάσανο τ’άνθριύπου, σ’ενα τέλος αρμονίας πού 
τά στερνά της άφινε ήχΐσματα στόν άπειρο τόν άφραστο ου
ρανό.

Υστερα ένας κόκκινος καπνός σ όλα τά πάντα.
Σάν ξάχνισμα βρέθηκε αύτό; άπό τή γής κοντά «τον πιστι

κόν ολόρθος.
Κ είτανετα ματια του σάν τό στερνό ουρανό εκβινής τής μέ 

ρας καί τοΰ μίλησε έ τσ ι:
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—«Ξέρεις μέ τή φλογέρα σου τί παίζεις, στά δάχτυλά σον 
τώρα τί παίζεις, πιστικέ;

«Διδάσκεις τήν ειρήνη στούς ανθρώπους, προσταγή ειρήνης 
είναι τό λάλημά σου.

«Νά, σοΰ λέω, υπάκουα τά ψηλά βουνά, στό δικό σου νόμο.
« ‘Ως καί τά ζά άγροικανε τό νόμο κι’ώς καί σ αύτά βαραί

νει ή δύναμη τον'.
«Καί, κοίτα, σ’άφογκράζεται τ άβάσταγο τό λαμπρομέτωπο 

κριάρι.
«Σκύβει πειό ταπεινή ή αρνάδα ή μάνα νά τήν ιραβήξη τό 

μικρό της.
«Έ σύ είσαι ένας διαλαλητής τής νύχτας καί τάστρια θά μαυ- 

λίσης, σέ λίγο τό πρώτο έρχεται σκοτάδι».

Ό  πιστικός φοβήθηκε καί συλλογιζότανε -—Κακής ώρας ά- 
πάντημα είναι.

Κ’εκείνος τό κατάλαβε σάν καρδιογνώστης κ ήθελε νά τοΰ π ή 
πώς είναι ό δάσκαλός του, άλλά δάγκασε τό λόγο τον.

"Ενα κριάρι τον τραβούσε άπό τό ροΰχο κ’έτριβε τα κέρατά 
τά του επάνω του. Τότε τόν έμάζωξαν τά ζά δλα ολόγυρα καί 
τούγλυφαν τά χέρια, ‘/.’εκείνος ολόρθος στή μέση στεκότανε κ’έ- 
δειχνε κ’έφάνταζε σάν τή νύχτα πού ολόρθη ανεβαίνει καί κα
πνίζει κατά τό βαθύ ούρανό.

Ό  πιστικός έλεγε μιά προσευχή.

Τότε μήν έχοντας ποΰ νά πάη, πειό πέρα κίνησε, περπάτη
σε, ώσπου βρέθηκε σ’έ'να έρΐ|μον κάμπο, έρημο καί βουβό.

Μιά στρούγγα, σ’έ'να ψήλο)μα παρατημένη εϊτανε τής έρμιάς 
ή σκέπη. Τήν έκοίταξε μέ μια ματιά θολή. "Ενα κοράκι πού κα
θότανε σ’ένα κάτασπρο λιθάρι απ’ τά πατήματά του πρόγγηξε 
καί γιόμισε μαυρίλα τόν θολόν άέρα. Σέ λίγο οί γρύλοι άρχί’ 
σανε σ’δλη τήν άπλα ώ ; πέρα τοΰ κάμπου τό τραγοΰδι, σέ λίγο 
τάστρια γιαλίζανε. Μακριά ή πολιτεία μέ τα φώτα, καί τάπειρο 
τό βουητό της κ’ή γιορτή ή μεγάλη, μέσ’ στούς δρόμους, στις 
πλατείες, στούς ναούς, στις αγορές. Γύρω δμ(ος τή ζώνουνε οί 
κάμποι μέ τή σιωπή πού αιώνια εκεί γυρίζει, τά βουνά μέ τό αί-



ώνιο άγνάντεμα τους, δπου καμιά έρημη μονάχα βρύση λέϊΐ 
πάντα τό τραγούδι τοΰ παντοτεινοϋ.

Στάθηκε κ’έρριχνε τά μάτια τον προς τύ φάνταγμα τής πο
λιτείας, σκεπασμένο; μέ τό ροϋχό του δοί>ός κι’άσάλευτος... Σι
ωπή, ώρες, λάμψιμο τών άστρων... Γιά μιά στιγμή τό σκοτάδι 
πέρασε απάνω του. Εϊτανε το πέρασμα τής νύχτας.

Όταν γλυκοχάραζαν οί κορφές είδανε στό μέρος πού ςενύ- 
χτησε εναν άσπρο βράχο οί πιστικοί πού μακριά δείχνει σχήμα 
άνδρός πού αΙώνια άγναντεΰει κατά τή πολιτεία μέρα-νύχτα πε
τρωμένος, άλαλος, άτάραγος. Λένε πώς τής μεγάλης γιορτής τό 
βράδυ τήν παραμονήν, άκοΰγεται στόν κάμπο ενα σούσουρο 
μακρύ απ’ τά μύρια του χορτάρια.

-—Πολιτεία βασιλοπούλα, βασιλοπούλα, βασι-λοπούλα....
Άλβξ& ς.

Τ« παράπονο τοΰ μαρμάρου
'Αφιερώνεται 

είς τον αγαπητό μου κύριο Γειόργιο Καλοσγοϋρο.

Με τα πόδια οπασμέν’ άπό τό γόνατο, μέ τά χέρια κομμέν 
άπο τόν αγκώνα, κοίτεται μέσα στό μουσεΐον τό παλληκάρι τό 
αρχαίο. Μισοπεσμένο στό δεξί του πλευρό, γερνώντας ζερβά λί
γο τό κεφάλι, εινε ξαπλωμένο, όλόβολο, απάνω στό ξύλινο στή
ριγμά του, καί φαίνεται ωσάν νά κυττάζη τό ίδιο του τό κορμί. 
Άκέρηο απ’ άκρη σ’ άκρη, τό σώμα του τεντόνεται, σάν κατά- 
λευκ’ όνειροφάντασμα ωραιότητας καί γεροσύνης. Τής γλυκείας 
ωσάν κοριτσιού, τής παλληκαρίσιας σάν ήρωα μορφής του τό 
αλαφρό σήκωμα βαστούνε τού εξαίσιου λαιμού του ή χαριτω
μένες γραμμές. Από τό σβέρκο του πού σκύβει λιγάκι, φεύγου
νε πίσωθε, ανοιχτές, ή δυνατές πλάτες του- μά άπό μπροστά, τά 
στήθια του όρθόνονται, εύρωστα, σφιχτά, μέ φουσκωμένα, ξα
ναμμένα τά βυζά, σά νάν τ’ άνασηκόνη δ πλούσιος χυμός, που 
αναβράζει άπομέσα τους. 'Η  ράχη τον, μακρυά, ίσια, κατεβαΓ 
νει, χωρισμένη μέ αυλάκι βαθύ, καί τυλίγει, λες καί τό βλέπεις, 
άποκάτου άπό tq δέρμα, τό χανονιχώτατο φκιάσιμο τών κοκκά'

λων καί τό άξεχώριστο δέσιμό τους. ‘Απαλή, μέ τά πλευρά πλεγ- 
μέν’ άρμονικά, τώνα μέ τ ’ άλλο, λυγίζεται ή μέση του ή λεπτή; 
ποΰ σε πάει μαλακά-μαλακά, άπό τό ανδρικό τένιωμα τών στη
θών του, είς τής τρεμάμενης, τής ανθισμένης σάρκας τών πισι
νών του τήν αφροδίσια έμμορφιά, στά ρυθμικά μάγια τών λα
γαρών του. Λαμποκοπάει, γυαλιστερή σάν καθρέφτης, δλη, μέ 
ανεπαίσθητες ζάρες, έδώ κ’ έκεΐ, ή κοιλιά του, ή πλατειά καί ή 
σύμμετρη αντάμα, καί καταμεσής της, χαμογελάει γλυκύτατα ό 
αφαλός του, ποϋ μόλις φαίνεται, καί άποκάτου της, ξέσκεπο, ε
λεύθερο, περίλαμπρο, ολόφωτο, τό θείο βασίλειο τής νειότης 
του ύψόνεται, ’Ακμαία, γενναία, τορνευμένα, στρογγυλόνονται 
τά μεριά, καί τραβούν κατά κάτου, ομαλά, εύθύγραμμα, γιά νά 
βροΰν τά κορδωμένα ντικλίνια*). Λώθε καί κείθε, δίπλα είς τό 
κορμί, ξεφυτρόνουν άπό τούς ώμους του τά νευροδύναμα μπρά
τσα του, κι’ άπάνω τους, χωρισμένοι, καθαρά-κα9αρά, κάθ’ έ
νας άπό τόν άλλον, μά κ’ ενωμένοι άξεκόλλητα εντούτοις, ήσυ
χοι, άξέννοιαστοι, ωσάν ν’ άναπαύουνται μέ απόλυτη εμπιστο
σύνη στόν εαυτό τους, προβάλλουνε οί μυώνες, καμαρωτοί καί 
περήφανοι. "Αλλά κεΐ ποϋ μέ τόν αγκώνα ή πήχη θά έκαρφο- 
νότανε στερεά στό μπράτσο, κεΐ πού ή πανώρηα καμάρα τής άν- 
τζας θά έκολλοϋσε σφιχτά μέ τήν ισάδα τήν τολμηρή τοΰ μεριον 
σά μιά πληγή ανώμαλη καί βαθειά, μέ απότομα τά ξεπεταχτά 
της τά χείλια, μονάχη δείχνει, ποϋ θά ήντουσαν τά στιβαρά χέ
ρια, τά επιδέξια νά ρίχνουνε τό  λιθάρι ή νά κατεβάζουν τή γρο
θιά, ποΰ θά ήντουσαν τά πόδια τά φτερίομένα, τά πόδια τά 
άφθαστα είς τό τρέξιμο καί τά ασύγκριτα εις τό πήδημα, Σάν 
νάν τήν έχη δομένη παλάμη άγνωστη, οπού νά προμελέτησε τό 
χτύπημα, ποϋ νά έπροσχεδίασε τό άδικο, τ’ άρπαξε, χέρια καί 
πόδια, καθώς κατέβηκε, ή βαθειά πληγή, καί λείπουνε παρμέ
να. "Ολο τό άλλο του σώμα, απείραχτο κι’ άνέγγιχτο καί έμψυ
χο, παρουσιάζετ’ εμπρός σου, μονομιάς ,σά νάν τοΰ χάρισαν, λες 
δέν έπέρασε ακόμη στιγμή, τό δώρο τής ύπαρξης, σά νά έφύση- 
ξαν μέσα του, λες καί δέν είνε στιγμή άκόμη, τήν πνοή τής ζω
ής. Ά πό τά σκέλια εως είς τά μαλλιά, άπό τήν κορφή εως τά

*) Έτσι λέγονται εις την Κρήτην, κατ'' άλλους μεν, οί όποιοι παρά
γουν τήνλέξιν  έκ τοΰ *άντικλίνα>*, α ί Ιγνΰς, κατ’ άλλους δέ, οί όποιοι 
τήν παράγουν έκ τοΰ «άντικνήμιον», δτι πρέπει νά γράφϊται καί «ντι- 
κλήνια ί, δλο τό χά«9 rofi γόνατος ποδάρι.
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ντικλίνια, τίποτα ί>ε θολονει τό φάνταγμα τοΰ θαυμαστοί τον 
κορμιού, τίποτα δεν ατιμάζει τή μαγική τον τή δψι, τίποτα δέ 
ντροπιάζει τήν δψι του τή λαμπρή. Οΰτε το μικρότερο τρίψιμο, 
ούτε το άπλούστερο ράγισμα, οΰτε τό ελάχιστο χάλασμα, δέ ζημι
ά νει καθόλου τοΰ παλληκαριοΰ τή θωριά ποΰ σέ θαμπόνει. Ά λ
λά τών μπράτσων του ή πληγή, μα ή πληγή τών μεριών του. 
προβάλλει καί χάσκει, άσπλαχνα, φρικτή, καί κόβει, μέ κακία στή 
μέση τό κατάλενκ’ ονειοοφάντασμα, καί ξυπνάει τό μάτι άξα
φνα, άπ’ τό μεθύσι του τό γκυκό. Θάλεγες πώς μοίρα κρυφή, 
θάλεγες πώς έκδίκησι; μυστική, ποΰ. ή εφθόνησε ή ίδια τό τέ
λειο, τό μοναδικό τό κορμί, ή θέλησε νά δοΐ'λέψη τό άγριο μϊ- 
σος εχθρού ζηλιάρη, επίτηδες άπλωσ’ απάνω του τό βαρύ χέρι 
της, τό χέρι της τό αλύπητο, κ’ επίτηδες τ’ άφηκε άνέγγιχτο τ' 
άλλο, κ’ επίτηδες τούκοψε μονάχα τα άκρα του, γιά νάν τον πά- 
ρη τή δύναμι νά κινιέται, γιά νάν τό κάμη ν’ άπομείνη νά σέρ
νεται, τό φτωχό, πεντάμορφο μά κολοβωμένο, γιά νάν τό κάμη 
νά βλέπη, ώσάν κατάδικος, τόν εαυτό του παράλυτο, γιά νάν τό 
κάμη νά παρασταίνη αντάμα καί τή μεγαλήτερη έμμορφιά καί 
τή μεγαλήτερη ασχήμια. Καί ό νέος, κοίτεται τόρα, έτσι, έκεί- 
πέρα, δίχως νά μπορή οΰτε στά χέρια του νά βασταχθή ούτε στά 
ποδάρια του νά στηρίξη, δίχως νά μπορή νά σταθή ορθός, δί
χως νά μπορή νά σηκωθή, σάν σακάτης σέ κρεββάτι αρρώστιας. 
Τήν ασπράδα τήν άγγιχτη τοΰ κορμιού του, θλιβερά αγκαλιάζει, 
ή μαυρίλα τοΰ ξύλου, ποΰ ε ιν ’ απλωμένος, κι3 άποκάτω ίου έ’να 
ψηφίο φανερόνει τή σειρά ποΰ τόν έχουν βαλμένον. Ά π ’ τών 
ταραθυριών τά αψηλά τζάμια, πέφτει χάμου, θαμπό τό φώς. 
καί σκορπίζει πένθιμη λάμψι. Γύρω-τριγύρω του, συντρόφια 
του, σά νάν τά σώριασε, ή ίδια μοίρα, κΓαύτά κει-πέρα, παρό
μοιας κατάρας θύματα, άθλια χαλάσματα τής ζωής, όποΰ γυρεύ
ουν ησυχίαν άπό τά πάθη, λείψανα τέτοιας τύχης, όποΰ βρήκαν 
λιμάνι γιά νά φύγουν τής μπόρες, νά γλυτώσουν τά βάσανα τα
ραγμένης νπάρξεως, μέ τόν ίδιον τρόπο, άπαράλλαχΓ απάνω 
στά ξύλινα, απάνω στά μαΰρα στηρίγματά τους, σά σέ κρεββά- 
τια ξαπλόνονται, γεμίζουν ολον τόν τόπο, κοψοπόδαοα, ή κουλά, 
ή ραγισμένα, ή μισοσπασμένα, σα σέ νοσοκομείου ζωγραφιά, 
λες κι’ άκαοτεροΰν τό χειρουργό γιά νά ίδή τής πληγές τους, έ'να 
σωρό κΓ άλλα κορμιά σάν αύτόν, ώσάν αύτόν κΓ άλλα κουφάρια 
ενα σωρό. Μέσα στήν κρύα τή σάλα. τή στρωμένη μέ πλάκες, ή
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σιωπή εινε απόλυτη, ανέκφραστο παράπονο βασιλεύει. Καί μι- 
σοπεσμένο στό δεξί του πλευρό, γέρνωντας ζερβά λίγο τό κεφά
λι, τό παλληκάρι τό ώραϊο, φαίνεται σάν νά βλέπη τό ίδιο του 
τό κορμί, καί σάν σύνεφο λύπης, ποΰ μόλις διακρίνεται, νά σκε·· 
πάζη τήν καλή του μορφή, τήν παλληκαρίσια καί τή γκυκειά. 
Ά χ  δέν έφανταζότανε, ποτέ βέβαια, αυτήν τήν τύχη, δταν, λε
βέντης καμαοωμένο;, έσυργιανοϋσε εις τής στοές καί στά γυ
μναστήρια τή; παλαιά; πόλεω; τήν ανεκδιήγητη δόξα τών άψε- 
γαδιάστων μελών του. Ά χ  δέν έφανταζότανε βέβαια αύτήν τήν 
τύχη, δταν, στεφανωμένος άγοννιστής, ερριχνε τό λιθάρι στό 
Στάδιο, ή ένικοΰσε στό πάλαιμα, ή έκουβέντιαζε μέ τούς φιλο
σόφους, ή ανέβαινε στήν Άκρόπολι, μπροστά-μπροστά στά ιερά 
πανηγύρια. Δέν έφανταζότανε ποτέ βέβαια αύτήν τήν τύχη, δ
ταν έβγαινε άπ’ τά χέρια τοΰ γλύπτη του, δταν άστραφτε μέσα 
ατ’ άργαστήρι του, άποκάτου άπ’ τόν όλάνοιχτο ούρανό τής 
Αθήνας, άποκάτω άπ’ τοΰ ήλιου τήν ασκίαστη λάμψι, άνατρι- 
χιάζωντας δλος άπό δύναμι κι’ άπό άντρειά. Καί δέν έφανταζό
τανε,—άχ, ποτέ βέβαια !—, αύτήν τήν τύχη, δταν θνητός αύ
τός, έβλεπε νάν τόν στηλόνουνε στό ναό, γιά νά παραστήση τοΰ 
Απόλλωνα ή τοΰ 'Ερμή τό άθάνατο τό είδωλο. Καί σάν νικη

μένος πολεμιστής, μέ σπασμένα τά πόδι’ άπό τό γόνατο, μέ κομ
μένα τά χέρι’ άπό τόν αγκώνα, είνε ξαπλωμένο, όλόβολο, απά
νω στό ξύλινο στήριγμά του. Ακίνητο, μέ τά μάτια του σταθε
ρά, θάλεγες δμως πώς τριγυρνάει τό βλέμμα του, άπό τούς ώ
μους του τούς νευρώδεις εις τά τορνευμένα του τά μεριά, άπό 
τή λυγερή του τ ή μέση ε ι; τό φούσκωμα τών στηθών του, άπ’ 
τήν τρεμάμενη, τήν ανθισμένη σάρκα τών πισινών του στό θείο 
βασίλειο τής γυμνής νειότης του. Καθώς σκύβει άλαςιρά τό 
λαιμό του. λές κ5 εξετάζει μονάχος τον τό σώμα τον, καί μελετάει 
τούς μνώνες τον, καί σπουδάζει τό φκιάσιμό του. Καί κάπου- 
κάπου, στόν κρυφό του περίπατο, τό βλέμμα του φαίνεται, σά 
νά καρφόνεται, βαρύ, βαρύ, καί εις τών /ονάτων τον τής από
τομες λαβωματιές, καί εις τής σκληρές τών αγκώνων του τής 
πληγές. ΚΓ άν τόν κυττάξης ώρα πολλή, πεσμένον, έτσι μέ τής 
λύπης τό σύννεφο τό άφαντο, όποΰ σκεπάζει τό μέτωπό τον. 
θαρρείς πώς οτι,—τάχα μονάχα ο< γελάει τό μάτι σον , σιω
πηλό δάκρυο λαμποκοπάει κάπου-'ά'ττου, μέσ’ άπ’ τα πέτρινα 
ματόφυλλά τον . . .

Μάρτιος, 1890 ΚιχαηΑ Μ ητοάκης
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Μία νέα φδη χ ή ζ  £απφού§.

Εύρέθη ττρό ολίγων ήμε
ρων είς τήν Αίγυπτον καί 
γνωρίζεται ττρώτην φοράν είς 
τήν Ε λλάδα άπότά« Φύλλα».

Έλα κοντά μου, δέσποινα "Ήρα, μες στόνειρό μου 
τήν πανωραία σου μορφή νά ίδώ, πού οί ’Ατρείδες 
οί ξακουστοί μέ άποθυμιά τήν είδαν βασιλιάδες, 
δταν τήν Τροία κούρσεψαν’ και πρώτα δέ μπόρεσαν, 
τοϋ φουσκωμένου Σκάμανδρου σάν πέρασαν τό ρέμα, 
νά φτάσουν στήν πατρίδα τους, προτού παρακαλέσουν 
εσένα καί τό μέγιστο τό Δία καί τής Θυώνας 
τ*όμορφοπαΐδι. Δέσποινα, κέγώ παρακαλώ σε 
τώρα κέμένα πάλι έσιί, σάν πρίν, νά μέ άξκόσης, 
τό κάθε ωραίο, τό κάθε αγνό στό νοΰ μου πάντα νάχω. 
σάν είμαι μέ τίς άμορφες Μυτιληναΐες παρθένες, 
πού πάντα έγώ τις μάθαινα νά ξέρουν στίς γιορτές σου 
χορό νά στήνουν και σκοπούς νά σιγοτραγουδάνε· 
κι’ δπως μέ τή βοήθεια σου μπόρεσαν οί Ατρείδες 
άπό τό Ίλιο μακριά νά σύρουν τά καράβια, 
ετσι κέμένα ξάκουσε τόν πόθο μου και δώσε 
Ηρα γλυκειά, στό σπίτι μου ξοπίσω νά πρυμίσω

Το άρχαίον κείμενον

Πλάσιον δή μοι κατ’ δναρ παρείη 
πότνι’ Ή ρα, σά χαρίεσσα μόρφα, 
τάν άράταν Άτρέϊδαι ΐδον κλή 
τοι βασίληες

έκτελέσσαντες Τροίΐας όλεθρον 
πρώτα μέν παρ’ ώκύροω Σκαμάδρφ 
τυίδ’ άπορμάθεντες έπ’ οίκον ίκην 
ούκ έδύναντο.

πρίν σέ καί Δι’ άντίασαι μέγιστον 
και Θυώνας ιμμερόεντα παΐδα. 
νΰν δέ κάγω, πότνια, λίσσομαί σε 
κάτ τό πάροιθεν

άγνα και κάλ’ έν Μυτιλανάαισι 
παρθένοις με δράν πάλιν, αϊς χορεύην 
άμφι σαΐσι πόλλ* έδίδοξ’ έόρταις 
πόλλα τ’ άείδην.

ώς τε νάας *Ατρέϊδαι σύν ύμμι 
άραν Ίλίω , κέλομαι σε κάμοι 
εμμεναι προς οίκον άποπλεΰαι Ή - 
ρ’ ήπι’. αρωγόν.



Αλκαίου.

flotpoiviov

Τδ λάρ υγγά σου μέ κρασί βρέχε τί τάστρο γέρνει 
κ’είνε βαρειά ή ώρα αύτή κι’ δλα διψάν στό κάμα. 
ΓλυκοβουΕζεί δ τζίτζικας κρυμμένος μές στά φύλλα 
καί κάτω άπ’τά φτερούγια του χύνει πυκνή φωνούλα, 
δντας τοΰ ήλιου άπάς στή γής ίλα  τά καίγει ή λαύρα 
άνθεΐ τδ γαϊδουράγκαθο· κ’είνε οί γυναίχες λάγνες, 
κ’οί άντρες άπ’ τά κάματα τοΰ Σείριου άποσωμένοι.

Έμπρδς άς πίνο υμε· γιατί τούς λύχνους καρτεράμε ; 
Μέρα μόνο ένα δάχτυλο· φέρνε ποτήρια, φίλε, 
λογιώ λογιώ· τί στούς θνητούς τοΰ Δία καί της Σεμέλης, 
ίδωκε, 4 γιδς κρασί γιά νά ξεχνάν τούς πόνους· χύνε 
μές στδ κροντήρι Ινα νερδ καί δυδ κρασί, καί πάντα 
γιομάτα άς παν κι’άς Ιρχουνται ώς τά χείλια τά ποτήρια. 
Καί στά κεφάλια ,πού Ιπαθαν πολλά καί στά άσπρα στήθια 
κάποιος άς χύνη μυρωδιές κι’άς τά γλυκομυρώνη.

Σαπφοΰς

Τραγούδι τής αγάπης

Μέ τούς Θεούς μοΰ φαίνεται πώς μοιάζει αύτές δ άνδρας, 
κείνος πού τώρα καθιστδς άντίκρυ σου γροικάει 
τά ζαχαρένια λόγια σου τδ πρόσχαρό σου γέλιο. 
Τρεμοχτυπάει μου ή καρδιά μέσα στά στήθια Ιμένα 
καί πιάνεται μου ή φωνή στδ φέγγος τδν ματιών σου 
κ’ ή γλώσσά μου· τά σωθικά ψιλή μοΰ καίγει φλόγα, 
φεύγει άπ' τά μάτια μου τδ φως, βουίζουνε ταύτιά μου 
κρύος ιδρός μέ περιχά, τδ σώμά μου δλο τρέμει, 
χλωμότερη άπ’ τδ χόρτο έγώ γίνομαι, παρά λίγο 
πεθαίνω. Κι’ ομως δλα αύτά νά τά τραβώ γραφτό μου.

Δ ήμ ο ς  B tp c v in n t

ί 6 ΐ

'Ορθρινέ,
Άκόμα άνήμπορο τδ φώς δέ φτάνει 
τών αύγινών ΰπνων τή Ποδισμένη 
πάχνη άπ’ τά μάτια νά σκορπίσ^. Δένει 
τά πάντα άκόμα ή σιγαλιά. Τλουπάνι

τδ χΰμα τών μαλλιών σου γύρω πιάνει 
καί στδ έρημο τδ τρίστρατο, σκυμμένη 
στή βρύση έμπρός, δσα λέν οί κρυμμένοι 
καϋμοί της στδ σταμνί σου. πού Ιχει δγράνη

συμπονώντας, κρυφακοΰς. Μά πιά λύπη
τδ γάργαρο νερδ νά σοϋ θυμάη
καί στέκεις θλιβερή ; Κ’ δμως γυρνάει

φαιδρδ παντοΰ ξυπνώντας καρδιοχτύπι, 
μέ τήν αύγή καί τδ <*ρθρινδ τραγούδι 
τών πουλιών, τής χαράς τδ άγγελοΰδι.

Σούρουπο.
Τδ βραδυνδν άπόφεγγον άπλώνει 
στή γή τδ θείο δώρο τής γαλήνης 
καί τδ βουβδ τής λήθης κΰμα πίνεις, 
ψυχή, πού τή διψάς μ’ δση δέ σώνει

χαρά νά δείξη τό λουλοΰδι. ώς ξεδιπλώνει 
τά πέταλά του στή δροσιά. Κ’ άφίνεις 
τά μάτια στδ κυνήγι τής είρήνης, 
στ’ άβρά πέπλα τής νύχτας πού ζυγώνει

νά άργοπλανιοΰνται. Κύτα νά διαβάσης 
μέσ’ στούς λαμπρούς τών άστρων κύκλους πάλι 
πώς αύριο θά σέ φωτίση μιά άλλη

χαρούμενη £ωή. Κύτα νά μάσης 
άπλόχερκ τά £όδα τών δνείρων, 
κλήρα στερνή, μεγάλη, τών άμοίρων.

Β.



Ά π ό  τά «Παράταιρα τραγούδια»

I

Καί μέ τά ζαφειρόβραδα, περνάω τήν ώρα 
κάτω άπ’ τή δράνα μέ τά κλώνια 
Πέρα., πίσω άπ’ τδ άγώκλημα στρώνεται 6 κάμπος 
και πέρα άπδ τδν κάμπο ή χώρα.

Καί είναι οί χαρές—παράταιρες χαρές—σά θάμπος 
βουνά, δέντρα δασά, τρυγόνια, 
σύννεφα διαβατάρικα καί όνειροφόρα 
πουλιά γαλάζια, χελιδόνια.

Καί 6 νοΰς μου μέ τά χελιδόνια πάει
καί μιά άψηλώνει στδν αιθέρα,
καί μιά, πάνω άπ’ τά χόρτα φτερουγάει.

Δροσιά κάτω άπ’ τά φύλλα έχει άπομείνει
καί μυρωδιά βραδινού άγέρα
πού άπλώνει γύρω έλόγυρα γαλήνη.

II

Ρόδα έντύθηκες, θάλασσα, καί έπήρες 
τις χάρες καί τά γέλοια πού ξαμώνουν 
πάνω στά στήθεια σου οί φωτοπλημμύρες 
τών βραδυνών κυμάτων πού άπλοστρώνουν.

Καί ήρθες γαλήνια καί άνοιξες τις θύρες 
πού τίς βαρειές καρδιές διπλοκλειδώνουν.
’Αλήθεια!... καί νάν τδ έγραφαν οί Μοίρες, 
τήν ώρα τή στερνή σάν θά τελειώνουν

δσοι ποθοκαημοί δέν έχω ζήσει
νά μέ έφερναν κοντά σου νά μέ θάψουν
σέ Ινα παραθαλάσσιο έρημοκκλήσι

καί νά έρθή δ ήλιος στδ βασίλεμά του 
καί Σύ μέ τά νερά σου ώς άχνοβάψτ^ς 
νά μέ πρωτοσύρετε στδ μνήμά μου άποκάτου.

ΝΙη0( 2αψτορΐγαΙβ(

Ο a γ ρ ρ .

Μήν άφίσεις τ’ άτι 
σάν θεριέψει έντός σου 
Πάρε τ’άπελάτη 
τά φτερά κι’ απλώσου.

Τά θά φκιάσεις λίγα 
στή ζωή πού ρέβεις... 
κι’ώρα, μάγου ρήγα 
κλήρα, καί τρανεύεις.

Κιότεψες; άλλοί σου! 
σάν τελειώσει ή μάχη 
σκλάβα τήν ψυχή σου 
τ’άχτι της θενάχει.

Νεραϊδοχτήπημα

’Αράδα στήν πλαγιά τά τουρκοχώρια 
λουφάξαν πριν τδ σούρουπο δροσίσει.
Καί πίσω άπ’ τά καφάσα κι’ άπ’ τά στόρια, 
τδ κομπολόϊ μονάχο τοΰ ντερβίση 
μύρεται. Κι’ άπ’ άνάρια βαροΰν κάτι 
σάν τέφια σάν ταψά μές στδ σκοτάδι, 
πού δέν τ ’ άκούει παρά τοΰ νυχτοβάτη 
έμένα, ή συντυχία πρδς τδ βράδυ.

Κ φ ρ ι ί ίγ γ ο f

Beate amico
Στ&ν Δ. B.

Τής πικρής μας ζωής τδν τροχδ 8λο δουλεύοντας, 
στδ χορό τδν άπέθαντο πού σέ προσμένουνε 
κάποιες άλλες σκιές άοερφό τους στή δόξα τους 
στά λειβάδια νά πας, έκεινΦν, τά μακάρια, 
πού οί νεκροί λησμονάνε τή δίψα τους 
καί σεβάμενος, φίλος μέ φίλους έκεΐ, 
τά γαλήνια πνεύματα, στήν άνήλιαγη μέρα 
σύ νά μήν άγροικδς τά έγκόσμια σπλάχνα.

Λ .  Σ
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Ά πό τούς «Σκλάβους*
Έ γώ είμαι γέννα τ’ ούρανοΰ στά ρόδα τών Όλύμπων 

Τήν πρώτη  άνάσανα δροσιά καί στής σκλαβιάς τήν πίκρα 
Γιά νά τά φτάσω άνήμπορος τ’ άθάνατα τά ώραία 
Μιά ένθύμηση, Ινας τύραγνος τά κάνει άφανισμό μου.

Πλάσμα σου γή είμαι ταπεινό καί λίγος κουρνιαχτός σου 
κι’ οδτε τ’ άχνάρι τοΰ Θεοΰ δέ μ’ άγροικάει έμενα- 
τ ’ άμάζωχτο ομως ξάπλωμα τά βράδια μεσ5 στούς κάμπους, 
τ’ άτάζωχτο είμαι τής δροσιάς ξάπλωμα μεσ’ στδ δάσος.
Κι’ ώρες ξανοίγω στή σιγή χίλιες φωνές μέ κράζουν, 
μέ χίλιες γλώσσες ή σιωπή με κράζει στ’ δνομά μου 
Κι’ ώρες στά δρη οί δράκοντες στούς μακρυνούς ήχούς των 
τά παραμύθια τά παλιά τοΰ κόσμου νά διηγιοϋνται.

Μά σάν άνοίξςι

Μά. . . . σάν άνοίξχ) δρόμος τ' ουρανόν 
βαθύ στό μέτωπο τ’  αυλάκι, 
νόημα κρυφό, νόημα βαρύ 
τής ανελέητης σκέψης τό σαράκι

Μέ τά χβράκια —άλλοιά σου—τά χρυσά

ίάνεσαι καί χτυπιέσαι. . . . 
λύκειά μου, «ώ ς έχλώμιασες 

στά λόγια μ ' πώς χαλνιέσα ι;

Κ’ έσύ κίσαι κΰμα τοϋ γιαλού
πού οΐ μπάτηδες μέ τ ίς  δροσιές τ ’ αφρίζουν
κ’ είσαι τά γέλοια κ’ οί εΰιυχισμοί
πού τίς καλές καρδιές γεμίζουν.

Δέν είναι στις δροσόβολες πνοές 
ν ’ άεροσειένται τά μαλλιά σου, 
νάγάλλιαζε στών μάηδων τις δροσιές 
καί στά γλυκά τους φώτα ή ματιά σου;

Κ’ ήλιος γλυκός σάν τό κρασί πυρώνει σε 
Τά νειάτά σου σ ’ έσένα αιώνια 
κ’ είσαι θεά, κ* είσαι γλυκειά. 
στά βύτυχισμένα χρόνια.

Είμαστε άπό τήν ερμη τή γενιά
Θεοί, πού ό θάνατος δέ γνοιάζεται κ ι’ ό χάρος
Κ’ είμαστε άπό τή θάλασσα μακριά
τό μέγα τοΰρανοϋ στό μέτωπο βαστάμε βάρος.

Α λ·(άς
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L. A n d r e i e f .

Ό Κουσοάκα (*)

Δέν εΐταν κανενός- δέν είχεν δνομα και κανείς δέ θά μπο
ρούσε νά πή ποϋ είχε περάση τό μεγάλο δυνατό χειμώνα, 0ΰτε 
πώς τρεφότανε. Σκύλοι πεινασμένοι δπως κι’ αυτός, μά υπερή
φανοι και δυνατοί, γιατί είχεν ό καθένας τόν κύριό του, τόν έ
διωχναν άπό τίς ζεστές καλΰβες. "Οταν έπρό βάλλε στό δρόμο» 
είτε άπό τή μεγάλη του πείνα, είτε άπό τήν αυτόματη ανάγκη 
τής συντροφιάς, τά παιδιά τον έπετροβολοϋσαν καί δέν έπαυαν 
νά τόν σφυρίζουν καί νά τόν βασανίζουν. Σαστισμένος αυτός 
έφεγε άπ’έδώ κι’άπ’εκει, σκοντάφτοντας απάνω στους φράχτες καί 
στους διαβάτες κ’ έφευγε προς τήν άκρη τοϋ χωριοΰ, στό βάθος 
ενός μεγάλοι' κήπου σέ κάποιο γνωστό του μέρος. Έκεΐ έγλυφε 
τίς πληγές καί τίς λαβωματιές του καί ζάρωνεν υστέρα μονάχος* 
τρομαγμένος, γεμάτος μίσος. .

Μόνο μιά φορά τόν χάϊδε/ψε κάποιος. Εί’ταν ένας μεθυσμένος 
χωρικός πού έβγαινεν από ένα κοπελιό. Άγαποϋσε δλο τόν κό
σμο, «δελφωνοΰτανε μέ τόν καθένα καί μουρμοΰριζε, κ’ έγώ δέν 
5έρω τί, σάν συντύχαινε βλάμηδες. 'Έτσι λυπήθηκε καί τόν ά-

(1) Κ ονσβ ά χ η  ρωσσικαοημαίν»: δαγκανιαρής
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σχημο, τον βρώμικο σκύλο, πού έπεσαν κατα τύχη απάνω του τα 
θολά κι’ απλανή βλέμματά του.

Μέντοορ! έφώναξε μέ t o  όνομα πού συνειθίζουν καί φω
νάζουν κάθε σκύλο. Μ έντωρ! έλα δ ώ ! μή φοβάσαι!

Ό  σκύλος επιθυμούσε πολύ νά ύπακούση, κουνούσε τήν ου
ρά του, μά δέν αποφάσιζε. Ό  χωρικός έχτΰπησε μέ τό χέρι τό 
γόνατό τον έπαναλαμβάνοντας μένα τόνο πειστικό:

— ’Έλα λοιπόν, ζωντόβολο! ’Έχεις τύ λόγο μου, δέ θα σέ 
πειράξω ! Έ νφ  ό σκύλος εδίσταζε κουνώντας ολοένα πειό δυ
νατά τήν ουρά του και τόν επλησίαζε μέ μικρά βήματα, τό κέφι 
τού μεθυσμένου άλλαξε. Θυμήθηκε δ,τι είχε πάθη άπό τούς «βλά
μηδες » ιόν επιασε ένας άγριος θυμός καί όταν ό Μέντωρ έπεσε 
ανάσκελα μέ τά πόδια στόν αέρα, τού'δωσε μιά κλωτσιά στό 
πλευρό.

— Νά, βρωμόσκυλο!
'Ο σκύλος άρχισε ναγαυγίζη πιότερο άπό έκπληξη κι’ από 

λύπη παρά άπό πόνο’ Ό  χωρικός γύρισε σπίτι του τρικλίζοντας, 
έπειτα άφοΰ έδειρε τήν γυναίκα τον, έκανε κομμάτια τήν και
νούργια μπέρτα πού τής είχε κάνη τήν περασμένων εβδομάδα.

Ά πό τότε δ σκύλος δυσπιστούσε σ’δσους ζητούσαν νά τόν χαϊ
δέψουν. Έβαζε τήν ουρά του μεσα στά σκέλια του κι’ έφευγε να 
σωθή. . . .  “Ενα χειμώνα εκόνεψε κάτω άπό τήν ταράτσα μιας 
βίλλας έρημης, πού δέν είχε ούτε φύλακα και την φύλαγε άφιλο- 
κερδώς' τή νύχτα έβγαινε πότε—πότε απάνω στά δρόμο καί γαύ 
γιζε ώσπου βράχνιαζε. 'Ύστερα, άμα πλάγιαζε, εξακολουθούσε να 
γρυλλίζη μέ μανία, μά ένοιωθε πώς εΐταν ικανοποιημένος κ’ υ
περήφανος άπό τόν εαυτό του.

Οί χειμωνιάτικες νύχτες εΐταν φοβερά μακρές καί τα μαύρα 
παράθυρα τής έρημης βίλλας κοιτούσαν σκυθρωπά τόν ακίνητο 
καί παγωμένο κήπο. Κάποτε κάποια γαλαζωπή λάμψη χτυπούσε 
πάνω στό τζάμι- ειταν ή άντανάκ?.ασις κανενός διάττοντος ή κά
ποια δειλή ακτίνα τής ημισέληνον.

II.

Ή ρϋεν ή άνοιξη καί /ύρω στο σιωπηλό σπίτι άντήχησαν τά 
τριξίματα τών τροχών, οί βαρειές περπατησιές καί οί χονδρές
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φωνές έκεινών πού κουβαλούν τά μπαούλα. Έπειτα έφθασα ν άπό 
τήν πόλη καί οί νοικοκύρηδες: ολόκληρος ένας χαρούμενος όμι
λος άπό μεγάλους, νέους καί παιδιά, μεθυσμένοι άπό τό χλιαρό 
καί φωτεινόν άέρα. Φωνές, τραγούδια, διαπεραστικά γέλοια γυ
ναικεία αντηχούσαν παντού.

Τό πρόσωπο πού πρωτογνώρισεν ό σκύλος εΐταν μιά χαριτω
μένη μικρούλα, πού έτρεχε μέσα στόν κήπο μ’ ένα σταχτί όμορφο 
φορεματάκι. Άνυπομονούσε ν’ άγκαλιάση τό κάθε τι πού έβλεπε 
γύρω της. Είδεν εκστατική τόν καθαρόν ουρανό, τά κόκκινα κλα
διά τών κερασιών κ’ έπειτα ξαπλώθηκε στό χορτάρι μέ τό πρό
σωπο γυρισμένο προς τό ζωηρόν ήλιο. Ξάφνου σηκώθηκεν άπό* 
ιομα έσφιξε τό κορμάκι της μέ τά μπράτσα της,φίλησε τόν ανοι
ξιάτικο ν άέρα μέ τά δροσερά της χείλη κ’ έφώναξε μέ ύφος βα- 
θειάς πεποίθησης:

— Ά χ  ! τί μαγεία!
"Υστερα άρχισε νά γυρίζη καί νά κάνη τή σβούρα. Τήν ίδια 

στιγμή, ό σκύλος, πού είχε πλησιάση αθόρυβα, τήν άρπαξε άπό 
τόν ποδόγυρο τής φουσκωμένης ποδίτσας της, τής ξέσκισεν ένα 
κομμάτι καί χάθηκεν, όπως ήρθε, πίσω άπ’ τίς πυκνές βατομου- 
ριές καί φραγκοσταφυλιές.

— Ά ,  τό παληόσκυλο ! έφωναξεν ή μικρούλα φεύγοντας·
Και πολλή ώρα άκουότανε ή τρομαγμένη φωνή της : « Μα

μά! παιδιά! Μήν πάτε στόν κήπο Είναι ένας σκύλος ! “Ενας
άγριόσκυλος! »

Τή νύχτα ό σκύλος ξαναρθε /.ρυφά στήν αποκοιμισμένη 
βίλλα κ’ έπεσε στή συνειθισμένη θέση του, κάτω άπό την 
ταράτσα. Άναδίνονταν άνθρώπινες μυρωδιές κι’άπό τ’ άνοιχτά 
παράθυρα έφθαναν ασθενικοί θόρυβοι αναπνοής. Οί μουσαφί
ρηδες νοικοκυραίοι κοιμοντανε* εΐταν άπροστάτευτοι, άλλ7 ό σκύ
λος τούς έφύλαγε ζηλότυπα : λαγοκοιμότανε καί στόν παραμι- 
/.ρότεοο ψίθυρο, έμάκραινε τή μούρη του μέ τά δυό άκίνητα καί 
φωσφορίζοντα μάτια του. Καί χήν άνοιξάτικη εκείνη νύχτα ά- 
κουόντανε πολλοί άνήσυχοι θόρυβοικαί τριξήματα: μέσα στό χόρτο 
έσύριζε κάτι μικρό κι’ αόρατο πού ερχότανε εως τή γυαλιστερή 
μύτη τού σκύλου" ένα ξερόκλαδο έσπαε άπό τό βάρος κάποιου 
άποκοιτασμένου πουλιού, κάποιο κάρρο άνατιναζότανε κι άμά 
ξια βαροφορτωμένα τρίζανε άπάνω στόν άμαξόδρομο. Καί στόν 
ακίνητον άέρα έχύνονταν τά νέα άρώματα τής ρετσίνας ποΰ



σοΰ ερχόταν* νά φύγης μακριά προς τό πορφυρωμένο βάθος.
Οί χωρικοί αυτοί εΐταν πολύ καλοί άνθρωποι, καί τούς έκαμε 

καλύτερους ή ζωή πού ζοΰσαν μακρνά άπό τήν πόλη, αναπνέ
ο ντας αέρα καθαρό καί βλέποντας γύρω τονς δλο πράσινα πράγ
ματα, γαλάζια κΓ αθώα. Οι άκτΐνες τοΰ ήλιου τούς διαπερνού
σαν μέ τή θερμότητα τους καί τούς έκαμαν εύ'θυμους καί πρόσχα
ρους. Ά πό τήν πρώτη στιγμή, θέλησαν νά διώξουν τό σκύλο 
πού τούς ανησυχούσε κΓάκόμα νά τόν σκοτώσουν μέ καμιά ρεβολ- 
βεριά άν δέν έφευγε" ύστερα δμως συνείθισαν τά νυχτερινά του 
γαυγίσματα καί, κάποτε, τό πρωΐ κανένας τους ρωτούσε :

— Μά ποΰ εί ναι ό Κουσσάκα;
Τδνομα αυτό τοΰμεινε. Τήν ήμερα βλέπανε μέσα ατούς 

βάτους έ'να σκούρο σώμα νά χάνεται μέ τό πρώτο κίνημα τοΰ 
χεριού πού τοΰ πετούσε ενα κομμάτι ψωμί, σάν πού πετφ 
κανείς μιά πέτρα. Σέ λίγες μέρες δλοι πειά είχαν συνειθίση τόν 
Κουσσάκα" τόν θειοροΰσαν σάν σκύλο τού σπιτιού και διασκε
δάζανε μέ τήν αγριάδα καί τόν παράλογο φόβο του. Κάθε μέρα 
ό Κουσσάκα λιγόστευε κατά έ'να βήμα τό διάστημα πού τόν 
«χώριζε άπό τούς κατοίκους της βίλλας’ εξέταζε τά πρόσωπα 
τους καί άρχισε να συνειθίζη τά φυσικά τους: μισή ώρα 
πριν νά φάνε τόν έβλεπε κανείς μέσα ατούς βάτους νά μι- 
σσκλείνη τά μάτια μέ οικειότητα. Καί ή Λέλια εϊταν εκείνη, ή 
μικρή μαθήτρα, πού ξεχνώντας τήν πρώτη συνάντηση, τόν 
έφερε μιά καί καλή άνάμεσα στούς ευτυχισμένους αύτούς ανθρώ
πους ν’άναπαύεται καί νά διασκεδάζη.

“Ελα δώ, Κουσσάκα, τοΰ φώναζε, έλα, σκυλάκο μου, έλα 
λοιπόν. Θέλεις ζάχαρη;... Θά σου δώσω ζάχαρη, θέλεις: Έλα 
λοιπόν, σοΰ λέω !

Μά ό Κουσσάκα δεν έρχότανε: φοβόταν. Καί μέ τό χα
ριτωμένο ύφος πού πέρνει κανείς σάν έχη γλυκεία φωνοΰλα κΓδ- 
μορφο μουτράκι, ή Λέλια προχώρησε σιγά κοντά στό σκύλο, 
χτυπώντας τά χεράκια της, κΓάπδ φόβο μήπως τή δαγκάση.

—Σ αγαπώ, Κουσσακα, ο αγαπώ πολύ.Έχεις μιά χαριτωμένη 
μυτούλα καί ιιατάκια τόσο εκφραστικά. Δέ μέ π(,στ*ύεις, Κονσ- 
σάκα ;

Τά (ΐατόκλαδα τής Λέλιας άνάδεψαν' είχε κι αύτή μια δμορ. 
φη μυτίτσα καί ματάκια τόσο έκφρακτικά πού ό ήλιος είχε
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μεγάλο δίκιο νά τής χαϊδεύη τά ζωηρά καί ρόδινα μάγουλά της 
καί τό ολόφρεσκο προσωπάκι της μέ τήν αθώα ομορφιά.

Τότε, γιά δεύτερη φορά στή ζωή του, δ σκύλος έ'πεσε άνά- 
σκελα κ’ έκλεισε τά μάτια, μή ξέροντας αν θά τόν κτυπήσουν ή 
άν θά τόν χαϊδεύσουν. Άλλά τόν χάϊδεψεν. Έ να  χεράκι ζεστό 
έχάϊδεψε δισταχτικά τό ορθωμένο κεφάλι καί, ώσάν νά εϊτανε 
μοιραία ιδιοκτησία του, έγλύστρισε ελεύθερο καί θαρραλέο έπά
νω σ'δλο τό βελουδένιο σώμα, πού τό γαργαλοΰσε τρίβοντας το·

-  Μαμά! παιδιά! Δήτε: Χαϊδεύω τόν Κουσσάκα, έφώναξεν 
ή Λέλια.

"Οταν έτρεξαν τά παιδιά φωνάζοντας, ξαναμενα, ζωηρά κ’ 
ευκίνητα, σάν σταγόνες υδραργύρου, ό Κουσσάκα έμεινε παγω
μένος άπό φόβο’περίμενε ένυπεράσπιστος'ηξερε πώς δν τόνκακο- 
ποιούσανε, εΐταν αδύνατο νά χώση τά μυτερά δόντια του σ’ 
εκείνον πού θά τοΰ ριχνότανε: τοΰ είχαν καταπραύνη τόν αδυ
σώπητο θυμό του. ΚΓ δταν τό καθένα άρχισε νά τόν χαϊδεύη 
ανατρίχιαζε άκόμα περισσότερο σέ κάθε άγγιγμα τών φιλικών 
χεριών, ύποφέροντας τήν ασυνήθιστη αύτή χειρονομία σάν νά 
έπρόκειτο νά τόν χτυπήσουν.

I ll

Ό  Κουσσάκα αναγάλλιαζε μ’ δλη του τη σκυλίσια καρδια. 
Είχε πειά δνομα. ΚΓ άκουε δταν τόν φωνάζανε μ’ αυτό τρέ- 
χοντας μέ τά τέσσαρα άπό τό βάθος τοΰ κήπου' είχε τοόρα αφεν
τικά καί μπορούσε νά τούς φανή χρήσιμος. Μήπως δέν είναι 
άρκετό αυτό γιά τήν ευτυχία ενός σκύλου;

Τόσων χρόνων άλανιάρικη ζωή καί πεινασμένη τόν έκαμε λιτό 
κ’ έτρωγε πολύ λίγο' τουλάχιστον μεταμορφώθηκε δλως διόλου: 
οί μακριές του τρίχες πού έπεφταν πρώτα σέ τούφες κόκκινα)' 
πές καί ξεθωριασμένες, πάντα λασπωμένες κάτω απ’ τήν κοιλιά, 
σκουρίνανε, Λαθαριστήκανε καίγυαλίσανε σάν τό σατέν. Ότανγιά 
νά διασκεδάση, έτρεχε στήν πορτάρα κ’ έστεκε πάνω στό κατά>- 
φλι της παρατηρώντας τό δρόμο άπό τή μιά έως τήν άλλη άκρη, 
κανείς δέν σκεπτότανε νά τόν πειράξη ή νά τόν πετροβολήση.

Μά τήν ύπερηφάνειά τον γιά τήν ανεξαρτησία του αύτή τήν 
ένοιωθε μονάχα σάν έμενε μόνος. Στό βάθος της καρδιάς του ό



φόβος δέν είχεν άκόμα εξάτμ ισή  καί κάθε πού έβλεπε κανένα 
νά τόν πλησιάζη, τρόμαξε καί νόμιζε πώς θά τόν χτυπήσουν. 
Γιά ηολυν καιρόν άκόμα,τό κάθε χάδι εΐταν γι’αΰτόν καί μιά έκ
πληξη. Αλλοι σκύλοι ξέρουν καί σηκώνονται στά πισινά τους 
πόδια, τρίβονται πάνω ατούς ανθρώπους, καί χαμογελούν 
ακόμα" ό Κουσσάκα δέν ήξευρε τίποτ’ άπ’ αύτά.

Τό μονο πράγμα πού μ.ίοροΰσε να κάνη, εΐταν νά πέψτη 
άνασκελα, καί μέ τά μάτια κλειστά, νά σιγογαυγίζη. Άλλ’ αύτό 
εΐταν πολυ λίγο γιά νά έκφράση τή χαρά του, τήν εύγνωμοσύ- 
νη του και τήν αγάπη του. Καί άπό καποια έξαφνική έμπνευση 
ο Κουσσάκα άρχιζε νά μιμήται δ,τι είχε δή νά κάμουν μιά φορά 
οι σύντροφοί του, άλλα τό είχε ξεχάση προ πολλοΰ. ’Έκαμε γε
λοίες τούμπες, πηδούσεν αδέξια κ’ έστριφογύριζε" καί τό σώμα 
του φυσικά τόσο εύστροφο, ευλύγιστο, καταντούσε βαρύ, 
γελοίο καί αξιοθρήνητο.

Μαμά ! Παιδιά ! Κοιτάτε ιόν Κουσσάκα πού παίζει, έ- 
φώναξεν ή Λέλια, κ’ επρόσθεσε ξεκαρδισμένη στά γέλια:

— Άκόμα, Κουσσάκα, άκόμα! ’Έτσι μπράβο.
Ολοι τρέξανε τότε καί γελούσαν βλέποντας τόν Κουσσάκα 

πού εστριφογύριζε καί πηδούσε, μα κανείς δέν έπρόσεξε τήν πα
ράξενη προσευχή τή ζωγραφισμένη μέσα στά μάτια του. Κι’ δ
πως άλλοτε φωνάζαν τό σκύλο καί τόν έπείραζαν γιά να δούν 
τόν παράλογο φόβο του. έτσι καί τώρα τόν χαϊδεύανε εως δτον 
προκαλέσουντίς εξάψεις αύτές τής εύγνωμοσύνης τής τρομερά γε
λοίας. Δεν περνούσε ώρα χωρίς εν’ άπό τά παιδιά νά φωνάξη:

— Κουσσάκα, χαριτωμένε Κουσσάκα. παίξε λιγάκι!
Καί ό Κουσσάκα στριφογύριζε καί πηδούσε μέσα σ’ άσβυστα 

γέλοια.Έξυμνοΰσαν τά ταλέντα του σάν εΐταν παρών καί σάν έλει
πε και λυπουντανε μονάχα ποϋ δέν ήθελε νά κάνη τούς γύρους 
μπροστά στούς έπισκέπτας: άλλ’ έφευγε τότε στόν κήπο καί κρυ
βότανε κάτω άπό τήν ταράτσα.

Αιγο λίγο ο Κουσσάκα συνείθισε νά μήν άνησυχ^ πειά γιά 
τήν τροφή του' σέ ώρισμένη ώρα ή μαγείρισσα τοΰ έδινε τάπο 
φαγια και κοκκαλα : έπεφτε καί κοιμότανε στήν αγαπημένη του 
θέση, καί είς τό εξής τα γύρευε τά χάδια. Έχόντρινε, ά'φινε σπά
νια τη βιλλα, κι οταν τά παιδια τόν φώναζαν να παν στό δάσος’ 
κουνούσε τήν ούρά του]καί χανότανε χωρίς νά τόν δή κανείς. Τή’
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νύχτα δμως τά προστατευτικά του γαυγίσματα αντηχούσαν πάν
τοτε.

IV.

Οί χρυσές φλόγες τοϋ φθινοπώρου άναψαν, καί μπάρες έπνι
γαν τόν ούρανό. Οί βίλλες αδέιασαν Αμέσως κ έγιναν σιωπηλές- 
δμοιες μέ φωτιές σβησμένες άπό τόν άνεμο καί τή βροχή.

— Τί θά κάνουμε τόν Κουσοακα ; ρώτησε σκεπτική ή Λέ
λια· μέ ι ά  χέρια γύρω στά γόνατα, καθόταν κοντά στό παράθυρο 
κοιτάζοντας μέ θλίψη τίς σταγόνες τής βροχής πού κατρακυλού
σαν πάνω στά τζάμια.

— Τί κάθισμα είν αυτο, Λέλια! Είδες ποτέ συν κανένα να 
<αϋεται έ τσ ι; είπεν ή μητέρα της- έπειτα έπρόσθεσε: Οσο για 
τόν Κουσσάκα, πρέπει, νά τόν άφίσονμ έδώ' τοσο τό χειρότερό 
γι*’ αύτόν.

— Είναι κρΐμα! ξανάπε ή Λέλια σιγανά.
— Τί νά κάνουμε; Δέν έχουμε αύλή καί δέν είναι δυνατόν 

νά τόν κρατήσουμε μέσα στό σπίτι. Το καταλαβαίνεις πολύ καλά·
— Τί κρίμα ! έπανέλαβε ή Λέλια, έτοιμη νά κλάψη· φτερού- 

γισαν πάλι τά μαύρα ματόκλαδά της, σάν φτερούγες χελιδονιού· η 
μυτίτσα της άνάδευσε παραπονιάρικα, σάν ή μητέρα της έπανέ
λαβε:

— Οί Ντογκάγεφ άπό καιρό μοΰ είπαν να μοϋ χαρίσουν 
ένα σκυλάκι. Λένε πώς είναι άπό πολύ καλή ράτσα" θαναι μεγα
λούτσικο τώρα μ άκοϋς; Ενώ τούτος εδώ είναι ενας κο-
πρόσκυλος.

— Είναι κρΐμα! είπε άκόμα μια φορά ή Λέλια, μα δέν έ- 
κλαψε.

Ξαναφάνηκαν πάλι τ’ άγνωστα πρόσωπα καί τα κάρρρ 
έστέναξαν καί οί σανίδες τοΰ πατώματος έτριξαν κάτω 
απ’ τά βαρειά πατήματά τω ν  κανένας δμως δέν γελούσε κ οι 
φωνές εΐταν λιγώτερο ζωηρές.

Τρομαγμένος άπό τά ξένα πρόσωπα, προαισθανόμενος κά
ποια αόριστη λύπη,ό Κουσσακα έφυγε στό βάθος τοΰ κήπου: άπ 
εκεί, άνάμεσα άπ’ τούς γυμνούς βάτους, κοιτούσε επίμονα άπό 
τήνταράστατή γωνία δπου πηγαινοερχόντανε άνθρωποι μέ κόκκι
νες μπλούζες.
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— Αύτοΰ είσαι, φτωχέ μου Κουσσάκα, είπεν ή Λέλια σάν 
γύρισε. Ή ταν με ρομπίτσα ταξειδιοΰ καί φοροΰσεν από πάνω 
τήν ποδίτσα τή σταχτιά εκείνη πού είχε ξεσχίση ό Κουσσάκα. 
’Έλα μαζί μου!

Ο σκύλος τήν ακολούθησε απάνω στό δρόμο. 'Η  βροχή 
επεψτε κατά διαλείμματα καί όλο τό διάστημα μεταξύ ούρανοΰ 
καί γής είταν γεμάτο άπό κυματιστά σύννεφα πού έτρεχαν γρή
γορα. Φαινόνιανε βαρειά κι5 ό ήλιος έστενοχωρούταν κάτω άπό 
τό πυκνό αύτό τεϊχός.

Από το δεξιό μέρος τοΰ δρόμου απλωνόντανε μαυρισμένες 
καλύβες, ενφ ο ορίζοντας μονάχα, ό στενός καί ορεινός ορίζον
τας, εγεμιζε νησάκια καμωμένα άπό θάμνους καί βάτους. ΓΙολύ 
κοντά στήν είσοδο τής πόλεως, εΐταν ένα καπελιό, μέ σκεπή άπό 
τσίγγο κοκκινοβαμένο’ μπροστά στήν πόρτα μερικοί διασκεδά
ζανε πειραζοντας τον βλάκα τοΰ χωριοΰ, τό Ζλιούσα.

Δώσέ μου ενα καπίκι ! έλεγε μέ τή μύτη.
Φωνές ερεθιστικές και κοροϊδευτικές τοΰ άπαντοΰσαν μα

ζεμένες :
— Θέλεις να σχίσης ξύλα;

Ο Ζλιούσα ετραύλιζε ταπεινές βρυσιές κ’ αισχρόλογα, 
πού προκαλοΰσαν ένα βιασμένο γελοίο.

Μιά άκτϊνα τοΰ ήλίου έφώτισε, κίτρινη κΓ άνεμική ώσάν ό 
ήλιος ναταν άρρωστος φθισικος. Πέρα τό φθινοπωρινό καί ομι
χλώδες βάθος γινότανε ολοένα πλατύτερο καί θλιβερώτερο.

Στενοχωροΰμαι, Κουσσάκα, μουρμούρισεν ή Λέλια καί 
μέ τά μάτια χαμηλωμένα, ξαναγύρισε στή βίλλα. Καί μονάχα 
στό σταθμό θυμήθηκε πώς δέν άπεχαιρέτησε τό σκύλο.

V

Πολλήν ώρα ο Κουσσακα έτρεχε μ’ δλη τή δνναμη μυρίζον
τας τά ίχνη εκεινών τού έφευγαν πήγε ώς τό σταθμό, έπειτα 
γύρισε, λασπωμένος καί βρεμένος, στήν έρημη βίλλα. Έκεΐ 
έκανε ένα νέο δυνατό στριφογύρισμα, πού κανείς δέν είδε : γιά 
πρώτη φορα άνέβηκεν απάνω στήν ταράτσα, άνασηκώθηκε στά 
πισινά του πόδια καί κοίταζε άπό τήν τζαμένια πόρτα γρουτζα- 
νίζοντάς την μέ τά νύχια του. Μά οί κάμαρες εΐταν άδειες καί 
δέν τοΰ άπήντησε κανείς.
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"Αρχισε νά ψιχαλίζη κΓ άπ’ ολα τά μέρη έπεσαν χά σκοτάδια 
τών μεγάλων φθινοπωρινών νυχτών. ’Αθόρυβα καί βιαστικά 
έγέμισαν τό ά'δειο σπίτι.Έ βγαιναν καί συρνόντανε απάνω στούς 
θάμνους, γλυστροΰσαν μαζύ μέ τήν βροχή ψηλά άπό τόν πέν- 
θιμον ουρανό. ’Απάνω στήν ταράστα, πού τή; είχαν βγάλη τή 
σκεπή, πράγμα ιού τήν έκανε νά φαίνεται μεγαλύτερη καί πα
ράξενα άδεια, τό φώς έπάλεψε πολύ άκόμα μέ τό σκότος, φωτί
ζοντας θλιβερά τά ίχνη τών λασπωμένων πατημασιών, μά σέ 
λίγο ύπεχώρησε κΓ αυτό.

Ένΰχτωνε.
Καί όταν πειά δέν τοΰ έμεινε καμιά άμφιβολία, ό σκύλος 

άρχισε νά ούρλιάζη βίαια καί θρηνητικά. Σέ μιά ηχηρή καί 
διαπεραστική νότα, σάν τήν απελπισία, ή κραυγή του άνακατευ- 
θηκε μέ τό μονότονο θόρυβο τής βροχής, ξέσχισε τόν άέρα κ 
εσβήσθη πέρα πάνω στούς μακρυνούς καί γυμνωμένους αγρούς.

' 0  σκύλος ού'ρλιαζεν επίμονα, σέ ώρισμένα διαστήματα, με 
μιά ήσυχη απελπισία. Κι’ όσοι ακόυαν τό ούρλιασμα αυτό 
νόμισαν πώς εΐταν ή ίδια νύχτα, ή μαύρη νύχτα πού έθρηνοΰσε 
κ’ έρυάζετο πρός τό φώς, προς μιά ζεστή γωνιά, πρός μιά αγα
πημένη γυναικεία καρδιά.

Ό  σκύλος οΰ'ρλιαζε.
Μ ετ. Δώ ρος Σ τέλλα ς .

Shelley

Τό τραγούδι ενός Πνεύματος.

Μέσ’ στό βουβό κέντρο τής γής, ή κατοικία μου είναι, 
πού Ιζησα άπό τήν αρχήν γιά πάντα σφηνωμένο.
Γύρω στόν ΰπνο μου δφανα τις θαυμαστές εικόνες 
τής σκοτεινής αύτής μέριας, πού κόσμο λέν οί άνθρωποι.
Βάθη στοιχείων άγνωστων ατέλειωτα έχω υφάν^ 
μέσα σέ μιάν άπέραστη χωμένα προσωπίδα.
Σεντόνια άμέτρητης φωτιάς, καί φλέβες έχω βάλτ  ̂
μάλαμα, σίδερο σκληρό, καί πέτρα· και σάν πέπλο, 
πού μέσα του περιπατώ άνάμεσα στά ουράνια, 
έγραψα θάλασσες, βουνά, καί κύματα, καί νέφη, 
κι’ άπέ, τό ΦΩΣ πού ή λάμψη του χύνεται κΓ άνατέλλει 
μέσα στό μαΰρον άπλωμα τοΰ άστερωμένου αιθέρα.

Μβτ. Δ. Σ τα ύ ρ ο υ
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M i l l e v o y e .

T ά ρ ό δ α .
Χαμόγελα σκορποΰν στή^ πλάση πάσα 
τά ρόδα, τά γλυκά ούράνια δώρα.
Στολίδι ζηλευτέ σέ κάθε χώρα
άπ’ τών θεών, λές, πέφτουν τήν άνάβα.

'Απλόχερα ώς τά πέρνει θά τά ράνη 
ή ’Αφροδίτη. Οί Μοΰσες τά μαλλιά των 
ζώνουν μ’ αύτά καί στ’ άσπρα μέτωπά των 
Οί χάρες τά φορούν πλεχτό στεφάνι.

Ά ς  έχουνε τ’ άγκάθια έλόγυρά τους.
Κ’ έτσι ποθεί καθένας νά τά μάση, 
τές ήδονές σ’ αυτό πιστά έχουν μοιάση 
2σοι σταχολογούνε τα, χαρά τους!

Στδ κάθε τι πού πνέει χάρη άπλώνουν.
Τ’ άγνά στολίζουν στήθια σου, ώ παρθένα, 
τή λύρα, ποιητή, σοΰ στέφουν σένα, 
γιά σέ πού πίνεις τό κρασί μυρώνουν.

Ρόδα παντοΰ ! Τά γυμνωμένα χέρια 
δές, τών νυμφών μ’ άβρό πώς βάφουν χρώμα 
καί της αύγής τά δάχτυλα, κ’ άκόιχα 
τήν ’Αφροδίτη στέφουν σάν άστέρια.

Ό ταν ή νιότη πιά τοΰ ρόδου σβύνει 
γοργά, σάν μιάν αυγή, καί μέσ’ στά μαδρα 
τά γηρατιά τών μύρων του ή άνάβρα 
τή μετρημένη ζήση του μακραίνει.

Τή μέρα, πού ή Κυθήρεια έγεννήθη 
άπ’ τούς άφρούς, τότε στή νέα, ώραία 
θεά τά ρόδα έχάρισεν ή Ρέα.
Τό άρχαΐο μάς τό λέει παραμύθι

Ή  άγάπη τών θεών τά ρόδα θρέφει 
μέ τό ποτό του δ Βάκχος τά ποτίζει 
κι’ αύτό τό νέκταρ έτσι τά ροδίζει 
καί μ’ ευωδιών τά τριγυρνάει νέφη.

M n. Β ' ΕΧ»γ&ί

Charles Van Lerberghe

Άπ© τά ^Τραγούδια τής Εΰας».
ν

Μέσ’ στό σιωπηλό της κήπο τό ροδοφραγμένε 
Προβαίνει άργά συλλογισμένη 
μέ κουρασμένο μέτωπο σκυμμένο.

Προβαίνει τόσο άργά, σά νά κοιμάται.
Μά όχι άγρυπνη είναι* άφοΰ βλέπει.
Τά σκοτεινά τά μάτια της κυτάνε 
τούς ήλιους, δπου τά λευκά της πόδια 
στήν άκρη ένός ήσκιου σταματάνε.

Ποιός έρχεται;... μονολογάει, περιμένει.
Μά άργός ό ήσκιος πλησιάζει,
σβήνει τά λούλουδα, τά λευκά πόδια σβήνει,
ψηλώνει, άπλώνει κ^ δλα τά σκεπάζει.

«Βράδυασε κιόλας;» Άφουκράται.
Ό χι, δέν άπλωσε τό σκότος.
Κανένα γλύστρημα στόν ούρανδ φτερούγας, 
Πάνω στή γή κανένας κρότος...

Κι’ ώς τόσο φαίνεται... Κάποιος φωνάζει 
καί χέρια άνοίγονται τό σάλεμα τοΰ αιθέρα.

Μά έκείνη μοναχή της σιγομουρμουρίζει : 
«Είναι σάν θείος πού έρχεται Ιτσι αύτός 
«σάν τάρωμα μέσ’ στήν πνοή κρυμμένο 
*σάν τάνθος δπου κρύβεται ό καρπός.»

Χαμογελώντας νείρεται άκόμα :
«Σάν μιά γλυκειά καί βαθειά νύχτα»...

Φωνή, κ’ δστερα κάποιο στόμα πλησιάζει.

«Σάν τόν έρωτα καί τήν εύτυχία»....

Αιγάει τό κεφάλι της κατ’ άπ’ τό στόμα 
καί τά μαλλιά τά μακριά της 
άγγίζουνε στήν άνθισμένη γή.

Μ η . θ. EtagX
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Λόγια.
..................λόγια

πού ψέλλισα, παιδάκι, μ’ άπαλά σκιρτήματα,—πρωτόλογα πού 
λαχταρώντας παραμόνευε, ώς άνθίζανε—στδ εύωδιασμένο στό
μα, ή γλυκειά μητέρα·—άθώα γνέματα τής βρεφικής ψυχής— 
στ’άόριστο τδ φώς,πρόσχαρα κ’ίξυπνα—-βαβίσματα στό παχουλό 
τδ χείλι πού άναβρύζατε—ώ θρήνοι δροσεροί, πιπίσματ’άγια 
πού στάζατε—άπδ αύγι.νές φωλιές ώ λόγια, λόγια, λόγια!,...

Λόγια, άνήσυχα ερωτήματα, στής νιότης τδ κατώφλι!— 
Σ’όλους τούς δρόμους τής ζωής είναι μιά πόρτα—βαρειά κλει
σμένη, σιδερόπορτα. Καί πίσω της—φωνές, κρυφομιλήματα κ’ 
ύπόσχεσες καί γέλοια—γυναικεία γέλοια άκούονται κι’ άπδ 
ψηλά—βοή σάν φτεροκόπημα φτερών άόρατων...— «"Ολες ο? 
πόρτες θά σ’άνοίξουνε φτάνει νά πής—τή λέξη έκείνη!»...

Κι’άρχίζεις καί προφέρεις δλες, κάποιες παίζοντας—καί 
κάποιες μέ λαχτάρα κι’άγωνία.—Μά πίσω άπ’ τήν κλεισμένη 
θύρα άκούονται—γέλοια βραχνά περιπαιγμοΰ

Ώ  φλογισμένα κ’υπερήφανα, ταπεινά κι’άγια—μά τής καρ
διάς μου αιώνια πιστά.—Σάν τά ούράνια άπέραντα καί άρμο- 
νικά—βουβά κι’άν είσθε άκόμα! Γιά Ολολύζοντας κλεισμένα— 
μέσ’ στήν καρδιά τήν πληγωμένη, γιά στενάζοντας—βγαλμένα 
στής ψυχής τήν έπιφάνεια.—Σύννεφα άστέρινα, στεφάνια πορ
φυρά σέ κόμες θαλερές.—Ώ  λόγια, πού μέσ’ στ’ άπειρο σάς 
παραρρίξαμε—κι’άπ’τάπειρο γυρνάτε στίς μοναχικές ψυχές....— 
*Ω λόγια έρωτικά πού τήν άρμύρα—άφίνετε στδ στόμα 
τών δακρύων.

Ώ  λόγια πού σπουδάζοντας έδιάλεξα σ’ άσπρα κα
τεβατά—γιά Ιρωτοπαρμένος ε?δα νά πληθαίνετε άσυνείδητα

\

—στά βάθη τής ψυχής.... Εΐτανε κάποιο χέρι—στδ φλογισμένο 
μέτωπό μου;... κάποιο στόμα—εΐταν θεδς πού τά κρυφόλεγε 
βλα κ ι’ έγώ άδραξα·—ένα, τδν πειό μεγάλο λόγο,γιά μονάχα— 
θυμήθηκα τά λόγια πού άνθρωπινώτερα—κατέβηκαν ως τήν 
καρδιά μου:—Καί συνεπήρέ με τδ θείο ρίγος σου, (1> Τέχνη!-

νΩ λόγια άνείπωτα, ώς τδ διαμάντι σκοτεινά—τών άνθρ*κορυ~ 
χείων τδ άκατέργαστο, βαρειά μέσ’ στή βαθειά καρδιά— θη
σαυροί πού έντός μας άσυνείδητα κρατάμε—μά πού τδ μέτωπό 
μας πλήγωσαν σάν χτύπημα φτερούγας....—λόγια, πού άλλος 
θέ νά πή, ευτυχισμένος,—στδ διψασμένοκόσμο τή νέαν αύγή, 
λουλούδια—άχτινοβόλα πού ΰάνοίξουν στδ κλαδί, πού μέσα μας 
—σαλεύει ή  πρώτη τρυφερή του ρίζα—ώ λόγια άνείπωτα πού 
στή βαθειά άναδεύετε καρδιά!

Ώ  λόγια άνήσυχα, σκληρά και δύσφημα—όσα τών μέτριων 
ώρών ή άνημπόρια καί τδ σύχαμα—σέ πρόσκαιρους άφρούς ξε
χύσανε στδ κύμα τής ζωής μου...—Φαρμακωμένο άφίσανε τδ 
στόμα μά λαφρειά—άφίσαν τήν ψυχή καί ε!δ’ άνάμεσα—στά 
φευγαλέα σύννεφα, στούς πειδ καθάριους ούρανούς της—ούρά- 
νιων τόξων λάμψεις.

λόγια, πού καρδιές προσφέρανε σέ πλανήτες καρδιές— 
λόγια θερμά σάν χέρι πού άλλο χέρι σφίγγει—τήν ώρα τής 
δοκιμασίας- πιστά πού ώς σύμβολο σας θέσαμε—στρατιώτες τής 
ζωής στούς πειδ τραχείς αγώνες της—καί στήν τυφλήν άγρύ- 
πνια τής νυχτδς σκορπίσαμε —σέ φύλακες άπομοναχιασμένους... 
Γιά σημάδι—τά λόγια σάν άχοι γυρίσανε, πότε βαρειά καί πότε 
άχνά—-άγνωστα άδέοφια στδ σκοτάδι, άπόμακρα κι’άγνώριστα 
—καί μετρηθήκαμε. Κ’εϊμαστε λίγα μά δεμένα—μέ τήν κα
λήν άδελφωσύνη. (

Ώ  λόγια είρηνικά στή δύση της ζωής—λόγια στοχαστικά 
ένδς γαλήνιου «χαϊρε> στδν κατήφορο-—πού οί Ικλεχτοί μας
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π^ραν.... φρόνιμα στερνά  λόγια,—πού άπό τώρα άναλογιέμαι 
καί μαθαίνω γιά τήν ώρα—πού & θάνατος θ ’άνοιξ^ τις πλατείες 
μπασιές—πού φέρνουνε προς τ’άπειρο.

Άμποτε, λιτά λόγια, νά είπώ σέ οσους παραστέκουν 
—γύρω άπ’ τό υστερνό μου τό κλινάρι μέ γερή καρδιά—κι’ά πΥ  
άτρεμό μου χέρι αύτο'ι ειρηνικά νά πάρουνε—τό λύχνο πού στό 
χέρι τους θά έμπιστευθ^—γιά νά παρηγορά τούς γιους μου καί 
τούς γιούς τωνε—μέ τό λευκό του φως—Αμήν.

Μετ. Γ. Σ υρ ιώ τη ς

Paul Fort

*Η ζωη και β Θάνατος.
(Ά πό  τίς «Γαλλικές Μπαλλάντες»).

Ά ν  πρέπτ|, ε, ας πεθάνουμε λοιπόν. Άλλ’ ας γυρίσουμε 
τό χορό, αυτή είναι ή ζωή !

Ά π ’ τις άκρογιαλές, ώς τά λειβάδια, τά βουνά, κι’ άπό τά 
εργοστάσια μέσα, καί κάτω άπ’τίς μηλιές,

Κα'ι μέσ’άπ’ τά χωριά, τίς κώμες καί τίς πολιτείες, ναύτες, 
σιδεράδες, ξυλάδες, μυλωνάδες,

Οί έπαγγελματίαι δλοι, εκείνοι πού χτυποΰν τό σίδερο, 
εκείνοι πού χτυπιούνται συναμεταξΰ τους, γιά νά γνωρισθοΰν 
καλλίτερα,

"Ολοι εκείνοι ποΰ μισούνται, δλοι οι ερωτευμένοι, χειροπια- 
σμένοι δλοι τους,

Οι βασιλιάδες καί οί τρελλοί, καί σύ, Σιμόννη μου, κ’έγώ, 
κατακοντά σου, γιά νά σέ φιλώ στό λαιμό.

Χωρίς νά παίρνω αναπνοή, γιά ιδές πώς αγαπιόμαστε, χε- 
ροπιασμένοι, τρυπιόνοντας τή Μοίρα !

Θά εξακολουθήσουμε γυρίζοντας τό χορό άπ’ τις πίσω 
πόρτες τοΰ θανάτου.

Καί θά ξαναμποΰμε στις πόρτες τής ζωής, γιά νά ξαναρχί
σουμε, άπ’τήν άλλη μεριά !

Met. Ε

Ένα νέο μανιφέστο.

*79

Η Ποιητική

Νά πιστεύης στή Μούσα. Νά τής προσφέρης τή σιωπή καί 
τή μόνωση. Νά έλπίζης στά χαρίσματα της.

Στόν εσωτερικό ψίθυρο νά υποκΰπτί) τό παν. Νά ύποτ,άσσης 
τή θέληση. Νά άναχαιτίζης τό λογικό. Νά αντιλαμβάνεσαι τήν 
ανώτερη φωνή. Ν’ άκούς πολλή ώρα.. . .  Χωρίς ν’άπαντάς.

Ν’ άποκαλύπτης οτι ή Μούσα μπορεί νά υποβάλλη τόν ήχο 
πρίν άπό τήλέξη, τό ρυθμό πρίν άπό τή φράση· καί δ τελευ
ταίο; της λόγος, να ναι ή πρώτη σκέψη της.

Ποτέ σχέδια. Νά γράφης πρί ν νά ξεγυμνώσης τό μοντέλο, 
πρίν Λ’ά  περιγράψης τό υποκείμενο, πρίν νά γνωρίσης άκόμα τήν 
ιδέα άπό τδνομά της.

Αυτό εΤ.ναι ή ολοζώντανη σκέψη πού υπαγορεύει τό αθάνα
τον ΰφος. Ευθύς πού βρήκε έκεΐνο πού ζητούσε, δέν υπάρχει 
πλέον.

Ή  λευκή σελίδα πρέπει νάναι πάντα μυστηριώδης.

ΙΊοτέ μουντζούρες.Όΰτε χαρτί άκόμα κάτο> άπ’ τό χέρι γ ιάτή  
δοκιμή αυτή.

Μιά φράση, μιά ακυριολεξία, δέν πρέπει νά γράφωνται. Κα
λύτερα ν’ άφίνης τήν πέννα μιά ώρα μετέωρη παρά νά βλέπης 
λεκέδες απάνω στή σελίδα.

Νά διαλέγης τί] λέξη. Μιά μονάχα. Νά ξέρης νά τήν έπανα- 
λαμβάνης. Τά συνώνυμα είναι ένα άθλιο παιχνίδι γιά τόν ποι
ητή πού κυβερνά με τή γροθιά, γιά τόν ποιητή ποΰ συγκρατεΐ- 
ται ή πού ξαπολΰει τόν κεραυνόν αυτόν: τήν επανάληψη.



Περιφρόνηση στά επίθετα. Όχι πάρα πολλά. Νά χάνης μιά 
μέρα γιά νά να κάλυψης τό αληθινό, γιά τήν αρετή ποΰ εχη νά δο- 
λοφονή τά ψεύτικα. Ν’ άφίνης αχαλίνωτο τό νοΰ σάν κυνηγά τό 
επίθετο. "Επειτα μέ μιά χειρονομία : Έ δ ώ ! γιά τό αγριογού
ρουνο ! Γιά τό κυνήγι τοΰ ρήματος.

Νάξέρης πώς νά πνίγης τό ηχηρό φωνήεν άνάμεσα σέ δυό 
κούφια, πώς ένας ήχος πλαδαρός νά γίνεται ξηρός καί σκληρός...

Νά έπαγρυπνής στή φυσική αύξηση τού σκελετού, που πρέπει 
νάναι, χωρίς νά φαίνεται, ρωμαλέος καί λεπτός. Νά ξέχνα- πώς 
τόν λέγουν: σύνταξη.—Μά πρώτ’ απ’ δλα:

Ν’ άκολουθής τό ρυθμό πού πάλλει μαζίμέ τήν καρδιά τής 
Ιδέας—Θεμελιώδ ης κανών τού στίχου. Καί τής πρόζας. Καί τής 
μουσικής.

Νά μετράς σειρά-σειρά τήν πρόζα.
Μιά σελίδα καλογραμμένη είναι εκείνη ποΰ, δέ θά μπορούσε 

νά βγάλη κανείς μιά συλλαβή χωρίς νά διαστρέψη τό μέτρο τής 
φράσης.

Νά κάμης νά πηδά τό ρυθμό μέ τό ρ, μέ τό λ, καί μέ τά 
διπλά σύμφωνα πού πάλλουν, πού συρίζουν. Νά τόν σπάνης καί 
νά τόν χτυπάς στή πνοή ενός άφωνου, αν πρέπη νά ξαναπέση 
καί νά ξαναπηδήση.

Νά κυτάξης νά μή θίγεται μονάχα ό ρυθμός, μά νά φωτίζονται 
κ’ οί σκοτεινές ήχηράδες, άν ή αργή πέννα χώνει, μέ τρόπο, κα
νένα κόμμα.

Ά πό τήν αυγή δταν τό έργο τελείωση.. . .Νά συλλογίζεσαι.
Νά συμπληρώνης.
Νά μή σφαλνας τά μάτια παρά μονάχα μέ τήν ελπίδα πώς 

θά όνειρευθής: αυτό είναι ό υπέρτατος ψίθυρος τής ενδομύχου 
φωνής.

Είς τό εξής, έπάνω στό χειρόγραφο, στό βιβλίο, άνάμεσα
στή ζωή καί έ'ως τόν ταφο Ανησυχίες, άλλά σοοφροσύνες
τού ρετουσαρίσματος.

ι 8ο
Στίχοι ή πεζά, τά ποιήματα είναι δημιουργήματα- είναι ζω

ές, ποΰ αναπνέουν, ενόργανες, πού θά πεθάνουν αν τούς κοπή 
μιά λέξη.

Δημιουργήματα κάτι παραπάνω άπό άνθρώ τινα, κόρες ίσως, 
αιώνιες τοΰ πνεύματος πού τό ξεπερνοΰν....

Ποιηταί, εΰαγγελισταί μιας ενδομύχου θεότητας, μεταμορ- 
φώ νεσθε τή νύχτα.

Γράφετε απομονωμένοι. Σημειώνετε. Μπαίνετε μέσα στή
σκιά.

Ό  Λόγος μονάχα είναι έ'νδοξος.
' Οχι υπερηφάνεια στά κεφάλια σας. Ν ά διώχνετε καί τή δόξα 

άκόμα άπό τό σπίτι σας. Σιωπή γύρω σας. Μοναξιά. 'Υπερη
φάνεια....

Μάιος 1916. Pierre Louys

Σέρβική λογοτεχνία

Αναμονή
'Η  τελευταία στιγμή δέ θ  άργήση νάρθη. Καί σάν έρθη 

άφοΰ περιμείναμε τόσο θά ποΰ με τέλος : Είναι καιρός νά πεθά- 
νουμε. Σά νά λέγαμε: Είναι ώρα νά γυρίσουμε σπίτι.

Τά μάτια μου θά θαμπωθούν γιά μιά στιγμή άπύ τύν ορί
ζοντα που φεύγει μπροστά στύ Θέαμα τών φώτων καί τών σκι
ών πού /ορίζονται,. Τύ τελευταίο δάκρυ θά κρυσταλλωθή κι’ 
υστέρα θά λουφάξη κι’ ή τελευταία λύπη. Θάναι η αόριστη λυπη 
πού δέ θά κατορθώσουμε ποτέ, ποτέ νά μή συναντήσουμε.

’Ά ν  κΓ δλα τά βράδια ζητηθήκαμε στις ακροποταμιές καί στή 
σιωπή τής νύχτας, πού τίποπαδέν εΐταν πειά έκεΐ γιά νά ταρά- 
ξη τήν πρώτη μας συνάντηση καί τύ σεληνόφως ψυχρύ κι’ ακί
νητο καθρεπτιζότανε στύν ποταμό—Μολαταύτα ή ώρα τοΰ γυ
ρισμού έπλησίαζε σιγά σιγά- κ’ οί δύο μας σάν πού θάμαστε 
κουρασμένοι τότε άπύ τήν ατελείωτη αυτή αναμονή, θά πούμε 
ύενας στόν άλλονε: Είναι καιρός νά πεθάνουμε. Σά νά λέγαμε :

Είναι ώρα νά γυρίσουμε σπίτι.
Γ ιοβάν  Ν τοϋσ ιτς

ι 8ι



Από τά « Ερεΰηα»

"Έφεαβ$.
Σ ϊήν Κυρία Μ. ΝβγρΕπόντη

"Ηρωες, θεοί, ωραίοι Μΰθοι, Θρύλοι, 
στδν ΰπνο τδ βαθύ σας ξεχασμένοι 
τδ μελιχρδν άφουγκραστήτε έτοΰτο δείλι 
τή λύρα τή νοσταλγική καί τή θλιμμένη

Ό ,τι μέ δένεις με τδν κόσμο κοίμου.... 
Τής ραγισμένης ομορφιάς τό στεναγμό, 
απόκοσμο τραγοϋδι στήν ψυχή μου, 
τδ νοιώθω πόνο, τρικυμία, χαλασμό.

Δίπλα σας καί παρέκει, όλοτριγυρα, 
μιά νέα ζωή τοϋ κάκου μέ καλεί.
Ή  μοίρα σας είναι δίκιά μου μοίρα 
καί μοΰ μοιρολογάει καί μοΰ μιλεί.

Αφάνταστα τά λόγια κι’οί σκοποί 
καί τδ τραγούδι απόκοσμο, θλιμμένο....
Κι’άπ’τή χαμένη κ’ήσυχη ζωή 
μιά νέα ζωή δνειρεύομαι, προσμένω.

Άκόμα μέσ5 στδν πάλλευκο ναό 
νοιώθω τοΰ Χαλαστή τή τρικυμία, 
καί λειτουργιέμαι ό βέβηλος έγώ 
σέ κάθε πίστη, κάθε μιά θρησκεία.

'Ιεροθύτες, Καλογέροι, Μουεζίνοι, 
μιά πρόσκαιρη άκολούθησαν λατρεία, 
μά πάντα Ακέρια στήν ψυχή μας θ^άπομείνη 
τδν γκρεμισμένων σου μαρμάρων ή θρησκεία.

Έφ*οος 1915. Κ ώ ατας  P l ta a i jk i i f i
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Μισοζωϊσμός

Θά μάς επιτρέψετε τόν νέυν αυτόν δρυν : Μ ι σ ο ζ ω ϊ  σ μ ό ς. 
Είναι τό μικρόβιο τής σύγχρονης φιλολογίας μας, ή κυριολε
κτικότερα τής σύγχρονης ποίησής μας. Επειδή ή εποχή πού 
διατρέχομεν συμβαίνει νά είναι εποχή τών φιλολογικών πα
ρεξηγήσεων’ (άς σάς τό πιστοποίηση ύ κ. Ξενόπυυλος!) ανάγκη 
νά παρακαλεσωμεν τούς αντιπροσώπους τής νέας ποιητικής γε
νεάς νά μάς πιστεύσουν. Δι* όνομα τοΰ θεοΰ ! Λέν έχομε τήν 
παραμικρή πρόθεση νά τούς κατακρίνουμε.

Ή  σύγχρονη ποιητική μας γενεά είναι, χωρίς αντίρρηση, 
πολύ ανώτερη άπό τήν προκάτοχή της. Τά πρώτα της βήματα, 
άν δέν διαφέρουν σέ τίποτε άλλο άπό τά βήματα τής προκατό- 
χου της, είναι τουλάχιστον στερεώτερα και όυθμικώτερα. Αυτό 
ή σύγχρονη γενεά τό οφείλει στούς δύο πόλους τής νεοελληνι
κής τέχνης, στό Γρυπάρη και τόν Παλαμά, πού έστάθησαν οί 
καλύτεροι οδηγοί της στήν τέχνη. Ό  ενας μέ τόν άπαλύ καί 
μουσικό, μέ τύν αδρό καί τραχύ ό άλλος ρυθμύ τοΰ στίχου- άν 
καί τύ παράξενο, τύ δυσκολογέννητο, ή έκκενιρικότης τής 1 1 α- 
λαμικής φ ό ρ μ α ς  έβλαψε πολύ τήν ο υ σ ί α  τής ποιήσεως 
τής σύγχρονης γενεάς. Καί ή σημαντική αυτή έπίδρασις άπο- 
δείχνει ότι ή φόρμα τής ποιήσεως τοΰ ΓΙαλαμά ειταν πολυ δυ- 
νατώτερη άπύ τήν ουσία, κ’ ή πρώτη είναι πού τύν άνέδειξε 
μ α ι τ ρ .

Οί σημερινοί ποιηταί μας υποθέτω πώς είναι δυνατώτερα 
ταί.έντα άπύ τούς συγχρόνους ποιητάς τής Βαλκανικής καί άν 
θέλετε δχι κατώτερα άπύ τά ταλέντα τών συγχρόνων ποιητών τής 
Ευρώπης.
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Καί μόλα ταϋτα ή προοπτική τής ποιήσεώς των είναι πτωχή, 
γιατί φαίνεται άδυνατισμένη άπό τήν παράδοση, τό Δημοτικό 
τραγούδι, τό δημοκοπικό πατριωτισμό, τό ονειροπόλημα καί 
τήν υπερβολική φυσιολατρεία. Τό περιβάλλον τών ποιητών τής 
σύγχρονης γενεάς εχει πολύ στενό καί αναχρονιστικό πλαίσιο. 
Κι’ αύτή τή φύση τή βλέπουν ελεεινά. Δέν έχουν νοιώση δτι 
μιά σύγχρονη άν&ρω,τότητα θέλει καί μιά σύγχρονη φυση. Μέ 
λίγα λόγια ό σύγχρονος ποιητής είναι παραστρατισμένος στή 
ζωή του. Αύτό είναι τό μικρόβιο τής ποίησής του: 'Ο Μ ι σ ο- 
ζ ω ϊ σ μ ό ς  τ ο υ ,  δπως τό χαρακτηρίσαμε στήν αρχή. Τόν 
έκληρονόμησε από τήν προκάτοχη γενεά κ’έτσι ή ποίησή του 
δέν ειχε τήν εξέλιξη πού έπρεπε νά πάρτ).

Ό μ ι σ ο ζ ω ϊ σ μ ό ς  δέν είναι άλλο παρά συνέπεια τής 
φτώχειας καί τής κακομοιριάς, πού είναι αχώριστες άπό τούς 
ποιητάς μας. Εξαίρεση βέβαια κάμουν τά μεγάλα ταλέντα. Ούτε 
εχουμε τήν αξίωση νά ξαναφανούν στήν εποχή μας συναγωνι- 
σταί τοϋ Γκαΐτε καί τοϋ Σαίκσπηρ στά μεγάλα καί αιώνια θέ
ματα. Θέλουμε δμως ύμνητάς τών λεπτομερειών τής πραγματι
κής ζωής. Θέλουμε ποιητάς, πού νάχουν τά μάτια τους στηλω- 
μένα προς δλα τά μέρη τής πόλης μέσα εις τήν οποίαν ζοΰν.

Κάποτε κάποιος ξένος δταν πρωτογνώρισε τό συνεργάτη μας 
Βουτυρά, πού έκ φήμης μονάχα ήξερε πώς είναι ό μεγαλείτερος 
Έλλην διηγηματογράφος, στενοχωρέθηκε. Τόν έφαντάζετο άν
θρωπο «τοϋ κουτιοϋ, μέ τσακιστό πανταλόνι καί μέ πούρο στό 
στόμα,» χ είδε έναν άνθρωπο φτωχικά ντυμένο, μέ τήν κλασσική 
του ρεμποΰπλικα, κι’ άντίς πούρο μέ μιά προκατακλυσμιαία 
πίπα στό στόμα σπασμένη καί βουλωμένη μέ κερί! Μάς τά διη- 
γόταν έπειτα γελώντας ό ίδιος ό Βουτυράς μά κι’άγαναχτισμένος 
συγχρόνως:

— Άκοϋς έκεϊ, νά μέ θέλη μέ ποϋρο καί τσακιστό παντα
λόνι! κ’έκλειε τή φράση μέ τήν έπφδό:

— Τί κουτός πού είναι ό κόσμος !
'Ένας Βουτυράς έχοντας συναίσθηση τοϋ γερού του ταλέντου, 

άδρός καί ορμητικός Μεσσολογγίτης, δπως είναι, είχε δίκιο ν’ 
άγανακτήστ). Γενικά δμως είχεν άδικτ*. Γιατί άν τό μάτι τοϋ 
Βουτυρά έβλεπεν άλλους κοινωνικούς ορίζοντας, κι’δχι μονάχα 
τήν ταβέρνα μέ τήν αθλιότητα τών τύπων της, ή φιλολογία μας 
θδχε σήμερα π ο λ ι τ ι σ μ έ ν ο  διήγημα πρώτης καί ή αί-

αθητική τοΰ Βουτυρά θάταν σέ ανώτερο επίπεδο. Γ C αύτό άν 
έξαιρέατ) κανείς τά ψυχολογικά ιιέρ>ι κάθε νουβέλας του, πού 
ήρωας είναι ό εαυτός του, θάπαντήση τήν ϊδια εικόνα τής τα
βέρνας καί τούς ίδιους τύπους μέ διαφορετικές μονάχα φωτο
σκιάσεις. Στενότητες στά θέματα πού θά πλουτιζότανε μέ ανώ
τερο περιβάλλον καί μέ ανώτερης κοινωνικής διανοητικότητας 
χαρακτήρας. Τί και νούργιους κόσμους θά μάς έβγαζε ό Βουτυ
ράς άν τό [ΐάτι του, δπως πέφτει μέσα στήν ταβέρνα τοϋ ...Δη- 
μητρού, έπεφτεν έξαφνα μέσα στοϋ « ’Αβέρωφ» ή μέσα σ ένα 
αριστοκρατικό σαλόνι-

Δέν τήν έχει τή ζωή μέσα του ό ποιητής. Τήν αντλεί άπ 
έξω. Αύτό είναι factum.

Κι’ αυτός ό Παλαμάς θάταν πολύ μεγαλύτερος άν τα θέμα
τα του τάπαιρνε άπ5 εύθείας απ’ τήν αληθινή ζωή κι δχι ά.τό 
τά βιβλία. Κι’ άν δέν τόν έ.τηρέαζαν τά ξένα μοτίβα, ή ποίηση 
του θάχε τήν ένωτική γραμμή, πού τής λείπει. Ο άληθινός, ο 
μεγάλος ποιητής πρέπει νά βλέπη. Ο οφθαλμός είναι εκείνος 
πού γεννά τά έργα μέ αλήθεια. Κ ι’ 6 ο φ θ α λ μ ό ς  γ ι ά  ν α  
ji λ έ π η π λ α τ ε ι ά  π ρ έ π ε ι  ε κ ε ί ν ο ς  π ο ύ  τ ό ν  έ χ ε ι  
ν ά ζ ή π λ α τ ε ί α .

Οί νεοι ποιηταϊ μας άπό κληρονομικότητα ; άπό κακομοιριά ; 
— ποιος ξέρει! — είναι, μ ι σ ο ζ ω  ί σ τ α ί .  Και ο μ ι ο ο - 
ζ ω ϊ  σ μ ό ς αύτός δέν άφίνει τή νεοελληνική ποίηση νά 
τραβήξη τό δρόμο της.
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Ή  νέα Σ α ηφ ιπή

'Η νέα \2δή τής Σαπφοϋς, πού εύρέθη τώρα τελευταία στο 
Όξίρυχο τής Αίγυπτου, πρωτοδημοσιεύθηκε στήν «Κλασσική 
Επιθεώρηση» τοϋ Λονδίνου, συμπληρωμένη σύμφωνα μέ τούς 
παπύρους άπό τόν καθηγητή τού πανεπιστημίου τού Καΐ- 
μπριτζ’Έδμονδς. Τή μετάφραση τήν έκαμε ό τακτικός συνεργά
της τών«Φύλλων» καί μέλος τής φάλαγγας των Λεσβίων λογοτε
χνών Δήμος Βερενίκης (Δημήτριος Βερναρδάκης) πού έχει κατα- 
γίνη ιδιαιτέρως στή μελέτη τών Σαπφικών ’Ωδών. Έ χει μετα- 
φράση δλα τραγούδια τής Ψαπφας και οί μεταφράσεις του ει-
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ναι, χωρίς υπερβολή, οί πειό επιτυχημένες καί ώς αποδόσεις 
καί ώς λογοτεχνήματα. "Αν ή μετάφραση είναι σέ δεκαπεντασυλ
λάβους κΓ δχι σέ μέτρο Σαπφικό υπάρχει λόγος σπουδαίος, πού 
ό κ. Βερενίκης τόν φέρνει ώς επιχείρημα. ’Απόσπασμα τής 
περίφημης φδής τής Σαπφούς: ·1 Ιοικιλόθρον’ άθάναΓ Άφρο-
δίτα» μέ τον τίτλο : «Ή  Θιά τς Σαμφώς» (ί| ’Αφροδίτη) είναι 
σέ μέτρο δεκαπεντασύλλαβο καί τραγουδιέται σήμερα στά 
χωριά τής Μυτιλήνης σάν δημοτικό τραγούδι. 'Ορίστε γιά 
παράδειγμα δυό του στίχοι :

Μες ο τού άμάς’ Λού έκαισις μι μιά γουργά ιού Λήρον 

Ά π ’ τούρανοΰ τή ξώπουρτα σπουργίιις τσί του ούραγ.

Τήν ανεύρεση τής νέας Σαπφικής φδής τήν ανήγγειλε μέ 
ιδιαίτερο τηλεγράφημα μόνη ή < Ε στία- κΓ αυτό τιμά πολύ τό 
φιλολογικό μέρος τής εφημερίδας.

Μιχαήλ Μ ητοάχη ς

Απέθανε στις 7 ’Ιουνίου. Εΐταν τό τολμηρότερο φιλολο
γικό ταλέντο τής εποχής τον.

Μπορεί νά τόν χαρακτηρίση κανείς πρόδρομο τοΰ ρεαλι
σμού στή νεοελληνική φιλολογία. ’Εκείνο πού κνριολεκτι- 
κώς προέχει στά έργα του είναι ή αρμονία καί ό ρνθμός 
τής πρόζας του καί πρό πάντων ή καταπληκτική π α ρ α τ η ρ η 
τ ι κ ό  της .  Ούδείς νεοέλλην λογοτέχνης ειχε τόν οφθαλμόν τοΰ 
Μητσάκη. Καί άν αγαπάτε εΐταν μ ύω ψ ! μά τά μυωπικά αυτά 
μάτια μάς έχάρισαν τό άριστονργηματικό πορτραΐτο τ ο ν : 
«Γο Παράπονο τον Μαρμάρου» πού δημοσιεύομεν είς άλ- 
λτ|ν σελίδα καί πού είναι ώρισμένως τό λογοτεχνικώτερο έργο 
τον. Διά τήν μανίαν τής παρατηρητικότητας τον Μητσάκη, φίλος 
τον στενός μάς διηγείται δτι στό δρόμο τόν σταματούσε πολλές 
φορές ξαφνικά καί φώναζε παράφορα:

«’ Ανοιγε τά μάτια σον, μωρέ.Βλέπε! βλέ- πεε!
Λέν ξέρομε γιατί μας συγκινοϋν τά λόγια αντά. ’Ίσως γιατί 

μάς φαίνεται πώς ταιριάζονν τόσο στούς σημερινούς νέονς λο- 
γοτέχνας μας.
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Μ ισ ιρ ιώ τη ς

’Απέθανε τό μήνα τούτον ό καθηγητής τής αρχαίας ελληνικής 
•λ. Γεώργιος Μιστριώτης, ο επιλεγόμενος γ λ ω σ σ ά  μ ύ ν τ ω ρ .  
Οί νεοέλληνες λογοτέχνες ασχοληθήκανε πολύ μέ τόν άνθρωπον 
αυτόν γιά τον: περιφήμονς τον γλωσσικούς άγώνας, συνέ
πειες τής ήλιθίας άρχαιολατρείας τον και τον σνχαμερού δα
σκαλισμού του. Πολλοί νομίζουν δτι οί αγώνες αυτοί τού αγα
θού καθηγητοΰ είχαν κακά αποτελέσματα στή γλώσσα καί κατά 
συνέπειαν καί στή λογοτεχνία. Ή  γνώμη αυτή είναι κωμική. 
Ό  Μιστριώτης ωφέλησε ό'σον δέ φαντάζεσθε τη νεώτερη λογο
τεχνία. δχι γιά τίποιε άλλο, άλλά γιατί έφερε τήν αντίδραση· 
ό Μιστριωτισμός κγέννησε τόν ψυχαρισμό. Είναι αλήθεια πώς 
άπύ τόν πρώτο μάς άπάλλαξεν ό Ψνχάρης, μά κι άπ τον δεν- 
τεοο μάς άπαλλάττει σιγά*σιγα παλιν . . . ό ίδιος !
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άροουσΐα,λίΛέ,ς. Π ά νο ν  Α Τ α γχ ο η ο ύ λ ο ν

Συλλογή τραγονδιών χωρισμένων σε τρία μέρη: «Γού Χω
ριού-',«Τής Ζωής* και «Τού όνείρον». 'Ως έμπνευσις, αν εξαίρεση 
κανείς—μέ τή σχετική πάντοτε αναλογία πρύς τά επίλοιπα τά . 
Στ ’ ά γ ν ά ν τ ε μ α  τ ο ν  Μ ο ι ρ α ί ο υ ,  Μ ε θ ή σ ι ,  Χ α ρ ά  ή 
χ α ρ ά  ο τ ο ν ή λ ι ο, Γ ν ρ ι σ μ ο ς  κ ενα δνύ τύ πολύ άκομα, τά 
τραγούδια τον κ. Ταγκοπούλου δέν μάς ενθουσιάζουν καί 
πολύ. «Τ ο ν  X ω ρ ι ο ύ» , εκτός ενός μονάχα, τού Γ υ ρ ι σ μ ο ύ. 
είναι γραμμένα άπάνω σε κοινά μοτιβα, φρεοκαρισμένα όμως 
είναι ή αλήθεια. «Τής Ζωής» δυστυχώς μάς μιλούν γιά μιά ζωή 
στενού κύκλου άπό τόν όποιον ξεφενγουν ελάχιστα πραγματά- 
κΐα καθώς λόγον χάριν τύ Μ ε θ ή σ ι ,  όσο άγονρο καί επιτηδευ
μένο κΓ αν είναι. Τό άναφέρονμε αύτό μόνο καί μόνο γιατί οί 
νεοέλληνες ποιηταί μας είναι κολλημένοι ακόμα σάν στρίδια 
.}’ αισθηματολογίες καί σέ πεσσιμισμούς τίς περισότερες 
φοράς γελοίονς κΓ αναιμικούς. Οί ποιηταί μας νομίζονν την 
ποίηση πώς βρίσκεται μονάχα στά χωριά καί στις εξοχές κι 
όχι μέσα στήν πόλη με τά τα ρεαλιστικα θέματα της. Ισως παρα- 
ξβνευθή γΓ αντό ό ποιητής τών «Δροσοσταλίδων» γιατί ώρι-
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σμένως κάποιους «ρεαλιστικοφανεΐς> στίχους του θά τούς, 
παίρνη γιά ρεαλιστικούς. (Ζιοή καί Ζωή).

Φαίνεται δμως πώς θάχη τήν εξέλιξή του. Είναι πολύ νέος 
ακόμα καί ταλέντο έχει και τήν τέχνη τήν έχει πασπατεΰση. 
Φτάνει νά στρέψη τούς προβολείς τής παρατηρητικότητός του 
πού δέντοΰ λείπει, κατά τήν πολιτεία καί θάβρισκαν ιό δρόμο 
τους στίχοι σάν κι’ αυτο ί:

Στήν πολιτεία, ρόδο μου, ανθούνε τ ’άσφοδέλια 
Μαδοΰν οί σφελαχτοί.

Οί κυκλαμιές φουντώνουνε. Κάρινα έκεΐ τά γέλοια 
Χολάτη ή χαραυγή.

Ι'νρνώ σ ιήν πόλη, κρίνο μου. Ή  κυκλαμιά χολάτ η 
Πικρογελούσ’ άνθεϊ 

'Αλλοιάμον! Κάτι μ‘έφερε ο to δειλινό χαλά ζ ι  
Πού μοίρεται ή Ζωή.

Καί οί μκλλοντιστικοί:

Τό σήμερα στό βράχο τής ζωής 
σάν άνερροΰσα ήρθε, χαΐδεψε καί πάει.
2 τό κΰμα τής καινούργιας δροσαυγής. 
νέος ρυθμός, χαμόγελα σκορπάει.

Τό σήμερα τό Χ ίες αντάμωσε 
Καί τ ’ Αύριο στό Σήμερα θά σύρ-β 
Κ’ έτσι κυλα καί τρέχει πάντα άσπέδιστο 
Τ’αλογο στής ζωής τό παραδείρι.

Οου γιά τήν τέχνη του έχουμε νά παρατηρήσουμε πώς τό 
μεγαλύτερο του, τό χτυπητότερό του σφάλμα, πού δέν σ’άφίνει 
νά πάρης αναπνοή είναι ή ρίμα, αληθινά ά π ο τ ρ ό π  α ι ο ς. Νά 
σμίγτ) ή ρίμα τό στίχο μά τά μή ξεκουφαίνει μέ τύν κωδωνι
σμό της. Σέ πολλά μέρη ή ρίμα είναι τόσο εκβιασμένη, πού δί
χως άλλο ξεσαίρνει τό νόημα καί τό βγάνει όπου καί όπως λάχει. 
Τσάκισμα αυτό τής έμπνευσης. Τή στιγμή πού οί κορυφές τής 
λογοτεχνίας είναι σχεδόν όλοι κηρυγμένοι υπέρ τοϋ ε λ ε υ θ έ 
ρου  σ τ ί χ ο υ  είναι κρίμα νά στριμώνεται τόσον επίμονα στή 
ρίμα ποιητής καί ν’ άδική τό έργο του. Μέ λίγα λόγια ή ρίμα 
είναι τό νεκρώσιμο σήμαντρο τών στίχων του γιά νά τούς πε-
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θάνη μιά ώρα άρχήτερα. Μπορούμε νά τοΰ ποΰμε μέ παραλ- 
λαγή δικοΰ του στίχου:

«Τίς ρύμες μήν τίς αγροίκας θανάτους προμηνάνε 
στ’ άνθισμά τής ζω ής!»

'Έπειτα καί τό υλικό τών νέων λέξεων του καί τών τύπων 
του, κακό. Διάβολε, μήπως ί)έλει νά κάμη έκθεση γλωσσολογι- 
κών γνώσεων του απάνω σέ στίχους;

Έτσι οί στίχοι του δέν μπορεί νάναι ποτέ μουσικοί κ’ έχουν 
μιά τραχύτητα καί αποκρουστικότ ητα ψυχαρισμού. ’Ά ν καί τό μά
τι του βλέπει αρκετά καλά, είναι περίεργο πώς σέ πολλά μέρη οί 
παρομοιώσεις του είναι άστοχες. Τελει ώνοντας επαναλαμβάνομε 
τή συμβουλή πού τού δίνει στό πρόλογό του ό Παλαμάς ύστερα 
άπό τόσα στριφογυρίσματά του σέ γενικότητες ότι «ό ποιητής εί
ναι καρδιά, μά ό ποιητής είναι, πρώτ άπ’ ολα, μυαλό- άνίσως 
δέ βοηθήση τό δεύτερο χάρισμα, τό πρώτο πάει χαμένο.» Μή
πως τά ϊδια δέ φώναζε καί ό Σολωμός: "Οχι μονάχα αίσθημα μά 
καί σκέψη.

Γιά έλαφρυντικό τοΰ ποιητή σημειώνομε πώς οί «Αρο- 
οοσταλίδες» γραφήκαν σ’ ένα μήνα μέσα !

θ  έ  α τ ρ ο ν

Ή  θερινή θεατρική σαιζόν δέν μάς παρουσίασε έως τώρα 
κανένα νέο έργο τής προκοπής. Αν εξαίρεση κανείς το δραμα- 
τάκι τής κ. Ζαβιτσάνου τό άνεκτοτερο, τά άλλα ειταν . . . κου- 
τότερα καί άπ’ αυτές τίς έπι&ειορησεις τών συνοικιακών θεά- 
τοο3ν ! ’Αντί λοιπόν νάσχοληθοΰμε σέ περιττές κριτικές παρα
θέτουμε μερικές γνώμες. . .  έστω και φουτουριστικές πως πρεπει 
νάναι τό σημερινό δράμα.

Ό  αληθινός δραματικός συγγραφεύς οφείλει νά περιφρονή 
τό κοινόν τών «πρώτων» γιατί η συνθετική ψυχολογία τοΰ κοι
νού αυτού δέν είναι τίποτ άλλο παρα ανταγωνισμός στά κα
πέλα καί τίς γυναικείες ντουαλεττες, ματαιοδοξια για τήν κατα- 
ληψη τών διακεκριμένων θέσεαιν καί τών θεωρείων από 
μεσόκοπους πλουσίους κυρίους, πού έχουν χυδαίο μυαλό καί



χωνεΰουν δύσκολα. Ό λ ’ αυτά δέν έχουν καμμιά σχέση μέ τή 
διανοητικότητα. Έ πειτα τό κοινό τών θεάτρων δέν έχει οΰτ»·· 
τήν ίδια διάθεση ουτε τήν ίδια νοημοσύνη. Επηρεάζεται άπό 
τά πολιτικά καί κοινωνικά γεγονότα, άπό τι. καπρίτσια τής μό
δας, άπό τή ζέστη, από τό κρύο κι’ άπό τό τελευταίο άρθρο 
άκόμα τής άπογευματινής έφημερίδος. Δυστυχώς ή μόνη του 
επιθυμία είναι πώς νά χώνευση ευχάριστα στό θέατρο ! ΓΓ αύτό 
είναι ολωσδιόλου ανίκανο νά νοιώση ενα έργο τέχνης και νά τό 
έπιδοκιμάση ή νά τό άποδοκιμάση. Ό  συγγραφεύς μπορεί νά 
επιχειρήση νά τό συρη άπό τή μετριότητα του και νά τό σώση 
σάν ναυαγό άπό τό νερό. Νά προσεχή δμω: μήπως παρασυρθή 
άπότά τρέμοντα χέρια τοΰ κοινού του γιατί θαπεφτε σ’ ενα χείμ- 
μαρο χειροκροτημάτων.

Μακριά άπό τις ε ΰ κ ο λ ε ς έ π ι r υ χ ί ε ς. Αύτές τίς έχου ν μό - 
νον τά μέτρια καί τά χυδαία έργα. Τό εργο πού συναρπάζει 
άμέσως δλους τούς θεατάς είναι εργο περισσότερο ή όλιγώτερο 
καλοφτιασμένο, δέν εχει δμως τίποτα άπολύτως καινούργιο ούτε 
δημιουργικό.

Τά έργα πρέπει νάχουν π ρ ω τ ο τ υ π ί α  ν ε ω τ ε ρ ι σ τ ι 
κή . Κάθε έργο μέ κοινοτοπία, μέ δανεική υπόθεση, μέ δη- 
μοκοπία, είναι άξιοκατάκριτο.

Οί κυρίες αιτίες τοΰ έρωτος, πού έχει μεταχειρισθή τόσες φο
ρές ή φιλολογία, επάνω  στη σκηνή πρέπει νάχουν δευτερεύουσα 
θέση επεισοδίων, δπως έχουν καταντήση άκριβώς σήμερα στη 
ζωή. Σκοπός της θεατρικής τέχνης, δπως κάθε τέχνης, είναι νά 
τραβά τήν ψυχή τοΰ κοινού άπό τόν καθημερινό ρεαλισμό και 
νά τόν ύψώνη σέ μιά άτμοσφαΐρα θαμβωτική διανοητικής μέ
θης. IV αύτό δλα τά έργα πού ζητούν μέ >:άί)ε τρόπο νά συγ- 
κινήσουν καί νά προκαλέσουν τά δάκρυα μέ τό οικτρό θέαμα 
μιας μητέρας, λόγου χάριν, πού έχασε τό παιδί της ή μιας κόρης 
πού δεν μπορεί νά πάρτ) τόν ερωμένο της ή μέ παρόμοιες άλλες 
αηδίες, είναι αξιοκατάκριτα.

Αξιοκατάκριτα επίσης εΐναι καί τά λεγόμενα ι σ τ ο ρ ι κ ά  
έργα, εκείνα δηλαδή πού ό μύθο; ξαναπλάθεται άπό τήν ιστο
ρία, έστω καί άν προκαλοΰν ενδιαφέρον μέ περιφήμονς ήρωας 
(Νερών, Καΐσαρ, Ναπολέων κτλ) ή άν προσπαθούν νά θαμπώ
σουν τά μάτια μέ τήν άνωφελή πολυτέλεια τών κουστουμιών 
καί τοϋ πλουσίου διακόσμου.

iqo ι9 ι

Τό νεώτευο δράμα οφείλει νά έκφράζη τό μεγάλο φουτου
ριστικό όνειρο πού βγαίνει άπό τή σύ/χρονη ζωή μας τήν το
νισμένη με τή ταχύτητα τής ξηράς, τής θάλασσας καί τοΰ άέρα 
καί τήν εξουσιασμέν η άπό τόν άτμό καί τόν ηλεκτρισμό. Ε πάνω  
στή σκηνή πρέπει νά βασιλεύη ή Μηχανή, τά επαναστατικά 
ρίγη πού ενθουσιάζουν τά πλήθη, οί νέες ιδέες, οί μεγάλες επι
στημονικές άνακαλύψεις πού έχουν μεταβάλη τελείως τήν αι
σθητική καί τή μανταλιτέ μας.

'Η  δραματική τέχνη δέν πρέπει νά φτιάνη ψυχολογικές φω 
τογραφίες, μά μιά μεθυστική σύνθεση τής Ζωής στις σημαντι
κές καί τυπικές γραμμές της.

Δραματική τέχνη δίχως ποίηση, ήγουν δίχως μέθην καί 
σύνθεση, δέν υπάρχει. ”Η κοινή προσιρδία πρέπει νά άποκλει- 
σθή. Ό  φουτουριστής συγγραφεύς θά μεταχειρισθή λοιπόν τόν 
ελεύθερο στίχο ·· Ζωηρή όρχήστρωσις τών εικόνων και τών 
ήχων, πού αρχίζοντας άπό τόν άπλούστερο τόνο γιά νά έκφρα
ση π. χ. μέ άκρίβεια, τήν είσοδο ενός υπηρέτη ή τό κλείσιμο 
μιας θΰρας, υψώνεται λίγο, λίγο μέ τά ρυθμό των παθών σέ με
γαλοπρεπείς στροφές δεαν πρόκειται, λόγου χάριν, ν άγγελθή η 
νίκη ενός λαοΰ ή ό ένδοξος θάνατος ενός άεροπόρου.

Πρέπει νά καταστροφή ή υποβολή τοΰ πλοϋτου στόν φ ι
λολογικό κόσμο καί ή άπληστία τοϋ κέρδους τ«>ν εμπορολογίων.

Οί ηθοποιοί πρέπει νά υποταχθούν στήν εξουσία τών συγ
γραφέων καί ν’ άποσπασθοΰν άπό τήν δεσποτεία τοϋ κοινοΰ, 
πού τούς σπρ<ύχνει μοιραία στήν άναζήτηση τής εύκολης επιτυ
χίας καί τούς άπομακρύνει άπό κάθε ζήτηση βαθειάς εξήγησης.

Άκριβώς γι’ αύτό πρέπει νά λείψη ή χυδαία συνήθεια τών 
χειροκροτημάτων καί τών σφυριγμάτων, πού μπορεί ναναι το 
βαρόμετρο τών ρητόρων τής Βουλής δχι δμως καί ενός έργου 
τέχνης.Έοϊς δτου καταργηθοΰν, οί συγγραφείς καί οί ηθοποιοί 
άς προτιμοΰν τήν ηδονή τών σφυριγμάτων.

Κάθε έργο που σφυρίζεται δέν είναι κατ' ανάγκην ούτε 
ωραίο, ούτε νέο. Μά κάθε ποΰ χειροκροτείται άμέσοις, ώρισμέ- 
νως είναι μέτριο, μπανάλ κ α ί... ευκολοχώνευτο!

Ή περίφημη Άμερικανίς συγγραφευς Μαρία Safford απέ- 
θανε ε ί: ηλικίαν 72 ετών. Ή  μεταφραστική της εργασία είναι
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σημαντική και σοβαροτάτη. Αύτή έγνώρισε εις τήν Αμερικήν 
τήν κρέμα τής Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας. Οι φιλο
λογικοί αγώνες της μέ τούς όνομαστοτέρους ’Αμερικανούς ποιη- 
τάς έσημείωσαν εποχήν καί εις αύτούς κθαυμάσθη ή κατα
πληκτική πολυμάθειά της.

—Άλλοι επτά γάλλοι συγγραφείς έπεσαν εις τά πεδία τών 
μαχών τον περασμένον Μάϊον. "Εως τόν μήνα αύτόν ό αριθ
μός τών φονευθεντων γάλλων συγγραφέων ανέρχεται εις διακο- 
σίους δέκα επτά. Είκοσι επτά άλλων δέν έπιστοποιήθη έπισή- 
μως δ θάνατος καί θεωρούνται έξαφανισθέντες. ‘Ο αριθμός τών 
αιχμαλώτων φθάνει τούς είκοσι πέντε.

Τήν 1 1  Ιουνίου έγινεν εις τύ μουσεΐον τοΰ Λουξεμβούρ
γου τελετή διά τήν τοποθέτησιν τοΰ πορτραίτου τοΰ μεγάλο. 1 

Βέλγου ποιητοϋ Emile Verhaeren, πρύς τιμήν της Βελγικής 
φιλολογίας τής οποίας είναι δ υψηλότερος αντιπρόσωπος. Τό πορ- 
τραιτο, έργο τοΰ μεγάλου Βέλγου Ζωγράφοι.· Theo Van Rys- 
selberghe έτοποθετήθη απέναντι τής εΐκόνος τοΰ Ντανοΰτσιο. 
Τά δύο πορτραΐτα έχουν πολύ δυνατές αντιθέσεις. Ό  Ντανοΰτσιο 
είναι ρωμαντικός, μέσα σ’ένα κρίζο φόντο, ό Verhaeren ρεαλι
στικός λουσμένος μέσα σένα θερμό φώς. 'Ο ποιητής κάθεται στό 
γραφείο του, μέ ρόμπα ντί κάμαρα, στή συνειθισμένη του στάση. 
Γράφει μέ έκφραση ήρεμη συγχρόνως καί ανήσυχη. Τά φλέ- 
βαράτου κατεβασμένα κρύπτουν τύ βλέμμα του γιάνάφίσουν το 
έ'δαφος στύ ωραίο σκεπτικύ καί ρυτιδωμένο μέτο)πό τον. Ή  
προέχουσα έκφρασις είναι τής γαλήνης, τής άπλότητος καί τής 
υψηλής σκέψης εκφρασμένη μέσα στύ φώς τοΰ ήλίου.

— 'Ο ποιητής Jean  Richepin έβγαλε νέα τραγούδια μέ τύν τ ί
τλο: Π ο λ ε μ ι κ έ ς  Π ρ ό ζ ρ ς ,  ό πρόλογος τοΰ βιβλίου καθι
στά περιττήν κάθε κρίσιν γιά τύ βιβλίο. Γράφοντας τά τρα
γούδια αυτά δ Ricbepin «Ακολούθησε, λέει, τον  όχλο στύ πά
θος καί στύν ενθουσιασμό του. κ’ ελπίζει πώς οί σελίδες αυτές, 
υπαγορευμένες απ’ αυτά τά γεγονότα, θάχουν τή χρονογραφι- 
κή τους αξία !-

Α λληλογραφ ία .

Α. Λ .— Άργησε νά ov/xmgaittQ ή <>/->| γιατί απούσιαζαν μ*ρικοί 
•υνιργά ια ι μα;. Ί ίς  \03ο ή άνυ.τομονηοια σα; μάς συγχινεϊ !

Α . Γ ια λ . U g iu tτήν . —Δέν τυπώσαμε to γράμμα οας γιατί ήρθ* πολύ 
αργα. Μά, βρέ άδελφέ, αξίζει ιόν κόπο τώρα νά κάνεχί;ζήτημα, Λου οας 
εχλεψαν ενα ψευδώνυμο; Γ ια ι ί  νάσθε τόσο έγωίστή; ; Άφ ίσασε χ ι’ άλ
λου; νάδρέψονν . . ποιητικά; Δ ά φ ν α ;  κ ι’ άποχηρύξετ* χά Ίοιιιματα 
ποιι δημοσιεύσατε τότε στό ·Νουμά>.

Μ . . . Έθαυμασαμί: ο ιην άκροσιιχίδα σας, άρσενιχη δεσποινίς, τη 
μεγάλοι,ιυΐα σας. Οί π ε θ α μ έ ν ο ι  κ α η μ ο ί  σας έχουν τόσο μϊγάλο 
συμβολισμό που είναι αδύνατο νά τόν voiokjij χαί τό πλέον intel- 
lectuel κοινόν- Γιαύτό καλά θά κάμετε «νά μείνετε γιά  κάμποσο 
καιρό άκόμα άγνωστη» όπως μας γράφετε, έκτος εάν έν τφ  μεταΕύ . . . 
π ε θ ά ν ε τ ε ά π ό τ ό ν  κ α η μ ό  σ α ς !

— Μά; έοτάληοιιν ιοσα έργα που είναι αδύνατον ν'άπαι'τηοουμ* σέ 
καθένα χωριστά. Έκτος άπό μερικά : Φλ ο γ έ ρ α ,  Ά π ο μ ε ι ν ά ρ ι α ι  
Σ ά μ ο ς ,  ’Α ρ χ α ί ε ς  ψ υ χ έ ς ,  Ή  Κ α μ π ο ύ ρ α ,  Σ τ ι γ μ έ ς  π ο ύ  
έ ρ χ ο ν τ α ι ,  Κ ο ν τ ά  σ ο υ , Σ τ ά  π α λ ά τ ι α  τ η ς ,  Ά ν ο ι ξ η ,  
Π ρ ό τ ί μ η σ ι ς ,  Τ ά  χ έ ρ ι α  σ ο υ ,  Ό  Ι σ κ ι ο ς  σ ο υ ,  Έ  ξ α  ύ λ ω -  
σ η, πού έχουν κάτι, χωρίς δμως νάναι δημοσιεύσιμα. “Ολα τ" άλλα ε ί
ναι ανάξια προσοχής. Ίσ ω ς ύστερα άπο μιά προσεχτική παραβολή μέ 
τά πρωτότυπα τυπωθούν οί καλούτσικε; μεταφράσεις τής Χρυσαν- 
Οέμισας χαί τού Μηχέ, πού τόν παραχαλοϋμε νά περάσχι άπό τό γρο.- 
φεΐα μας.

Δ. Στ. Ε Σ ώ μ α  Σ τ ρ α τ ο ύ .—Γελάσαμε .τολυ με τυ γράμμα σας. Σείς 
ιό  .πήρατε στά σοβαρά τό ζήτημα. Σάς δικαιόνουμε ΰμω : γ ια τί εΐσθε 
πολύ μακρυά άπό τήν Α θήνα  !

Δ ροαοαταλίδες, Πάνου Λ. Ταγκοπούλου, Μέ πρόλογο τον
Κωστή Παλαμα. Δρ. 2.

Ο Δ ι ΐπ ν ς  μ έ  τά  Σ κώ μμ*τα . Μεταφραστής Ν. Πο
ριώτης. 0 5  άριθμύς τής εκδοτικής εταιρείας. Τά Εργα Δρ. 1 .

Σελ. 151 στ. 13 βιαβασμένοι αντί διαβασμένοι. 
19] » μέθην · μέθη

Ο άρι&μός %ώτ φ ν λ λ ν ν  ntaXtUm i f .  1 ,5 0 .



Εκδόσεις Εταιρίας «Φύλλα»

• ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΜΩΠΑΣΣΑΝ» 

' Έ ν δ ε κ α  δ ι η γ ή μ α τ α
π ρ ώ τ η γ  φ ο ρ ά ν  μ ε τ α φ ρ α σ μ έ ν α

Τόμο; κομψότατος τ% τσέπης χρυσόδετος, 128 σελίδας καί 
τήν εικόνα τοΰ συγγραφέως. Πωλείται εις δλα τα βιβλιοπωλεία 
καί τά κιόσκια αντί δρ. 1.25. Etc τάς επαρχίας αποστέλλεται 
ελεύθερον ταχυδρ. τελών εις πάντα ζητοϋντα. Διά τους συνδρο- 
μητάς ιο ί' περιοδικού «Φύλλα» δρ. 1 .

Έ κ τον Τυπογραφείου ' Επαμ. Ζαγκοΰρογλου—Ά βήν.ιι 
-________________________________________________________


