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N octurne

’Απάνω μας περνούσε επιβλητική ή ο κοπή τής προχωρημένης 
ώρας.

Μΰριες αναμνήσεις μάκρυνες κρατούσαν τή ψυχή μου άγρυ
πνη. ενώ έσύ στή γωνιά τοΰ καναπέ—αντίκρυ μου—μισόγυμνη, 
αχνή, μέ κόμη ταραγμένη, καί χείλη πορφνρά, έκάπνιζες άδιά- 
φορη, αναίσθητη, καλή ώς τόσο

—σαν δμορφο ζώο.

Χίμαιρες κα'ι πόθοι 6έ σέ τυραννουσαν. Εϊξερες τή μοίρα 
σου, κ'είχες τή γαλήνη τών απελπισμένων. Γύρω δλα ήτανε ζε
στά κα'ι ήρεμα, σάν τά ικανοποιημένα μας κορμιά. Κα'ι δέν πο
θούσαμε παρά τόν ύπνο, γιά νά σφραγίση τή μελαγχολική μα
καριότητα, πού φέρνει πάντα ό σαρκικός οργασμός.

Ό ταν άπό μακρυά στόν πλατύ, τόν άστροφωτισμένο δρό
μο, γροικήστηκε ό γδοΰπος ενός κάρρου στρατιωτικοΰ, και ή θλιμ
μένη μελωδία ενός χωριάτικου σκοπού,

Ή  μελαγχολία τοΰ έλάτη είχε σκορπίσει τή νάρκη τοΰ δρόμου. 
Κι’ δταν πέρασε κάτω άπ’ τά παράθυρά μας, μπορέσαμε ν’ άκου-

( ‘ Φύλλα*—1 Μαΐου 1917.—*ΑριΦ. 6)



226

σουμε τα λόγια του, που τραγουδούσαν, κάποια otj χωριό χα
μένη αγάπη.

Ιότε σε είδα σένα τή νεκρή—πού ποιος ξέρει ποΰ σέ κλαΐν 
και πιοί ν ακροάζεσαι άναγυρτή, ανήσυχη, μέ πίκρα; κΰμα στήν 
ακίνητη μορφή’ σου.

Στάθηκε μιά στιγμή ευτυχισμένη, ποΰ έκανε νά λάμψη έ'να 
φώς απάνω σου, και μιά ελπίδα μέσα μου, 

γιά τή ψυχή σου.

Μά η ελπίδα και τό φώς δέ βάστηξαν, παρ’ δσο και ή νο
σταλγία στό δρόμο τόν πλατύ τοΰ περαστικού έλάτη.

V στερα, δλα ήσυχάσαν, δλα κοιμηθήκανε. Καί μαζν τους κ’ 
ή φτωχή, σβυστή ψυχή σου...

Κα'ι δεν ήσουν παλι στή γωνιά τού καναπέ, παρά τό άδιάφορο 
αναίσθητο,—μα ως τόσο καλό ζώο—πού χίμαιρες και πόθοι, 
δεν τό τυραννούν, γιατί ξέρει πιά τή μοίρα του, κ’ έχει τή γαλήνη 
τών απελπισμένων.

θ  Ν ι ν . ο λ ο ν δ η ς
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Κ5 ητανε μιά βραδυά...

Ή  γνωριμία τοΰ Κώστα Λαρδα μέ τήν Κική Γιωργαλά είχε 
προ καιρόν, προ δυό, δυόμιση χρόνων, ού'τε αύτός δέν μπορούσε 
νά ορίσει.

Νόμιζε δτι τον αγαπούσε ή ψηλή και μελαχροινή κόρη. Καί 
αυτό γιά νά τό πιστέψει είδε πολλά δείγματα αγάπη;, καθώς έλεγε 
στόν εαυτό του κα'ι κάποτε στους φίλους του. Καί δ α  τον αγα
πούσε ήταν αλήθεια. Ή  μελαχροινή Κική άν κάποτε έστρεφε τό 
κεφάλι της καί κύτταζε κάποιον άλλον, ήτανε γιά μιά ματιά μόνο.

Μιά μέρα δ Κώστας πήρε άπόφαση και τήν ζήτησε. Ό  χον- 
τροπλούσιος τού άπήντησε μέ περιφρόνηση, πώς δέν είχε σκεφτεΐ 
άκόμα νά τήν παντρέψει, γιατί ήτανε μικρή !

Έ  μελαχροινή Κική, ποΰ άγαπούβε μέ τά σωστά της τόν Κώ
στα, καί πού άπό πολύ καιρό πίστευε, πώς ήταν αρκετό μεγάλη 
γιά παντρειά, θύμωσε κ’ έκλαψε. “Υστερα προσπάθησε νά δώσει 
καρδιά καί υπομονή στόν Κώστα, πού τόν φαντάστηκε καί τόν 
είδε άπ’ τό παράθυρο, λυπημένο, συντριμμένο.

Καί γρήγορα τό κατιόρθωσε. Πάλι αύιός ειδε τήν ελπίδα νά 
πετα γύρω του.

Ό  καιρό; δμως περνούσε. *Ηρθε τό καλοκαίρι. Ό  χοντρο- 
πλονσιος, δ πατέρας τής Κικής, δέν κοιμότανε, άγρνπνούσε.

Αύτός παλιός κννηγός γνναικών, καυχότανε δτι γνωρίζει τις 
γυναίκες καί σκεπτόταν πώς νά πολεμήσει τήν άγαπη τής κό
ρης τον.

Μέ τή βία ; Όχι. Πάει πιό βαθειά. Μέ τό καλό ; Όχι. Καί 
εινε κίνδννος νά πειστείς αντί νά πεισεις. Υπάρχουν άλλα καί 
άλλα μέσα !

"Ετσι ειπε σέ κάποιον πολύ φίλο του.
Καί δ χοντρογιωργούλας σκεπτότανε νά βρει τό μέσο, πού θά 

έβγαζε τήν άγάπη τής κόρης του, πού είχε στό φτωχό, καθισμέ
νος κοντά στό παράθυρο τού γραφείου του και κυττάζοντας τα 
σύννεφα, πού σά βουνά, βράχοι χιονισμένοι, τρέχανε στόν ουρανό. 
Ό ταν άκουγε δτι ή κόρη του είχε πονοκέφαλο καί δέν μπορούσε 
νά πάει στό τραπέζι, έλεγε μέ τό νού του.

— ΚΓ αύτή άγαπα θερμά σάν καί μένα !... Είνε δ ίδιος έγώ !
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Έ πειτα πάλι έλεγε, δίνοντας ελπίδες στά σχέδια, πού εκανε νά 
ξεριζώσει τό πάθος τή; κόρης του :

— Θερμή αγάπη, άλλ’ ό'/ι βαθειά. Ά πό πάνω ή φλόγα, ή 
φωτιά και άπό κάτο> ή στάχτη, δλο στάχτη !... Καθώς είχα εγώ 1

• Μιά μέρα ειπε νά έτοιμασθοΰνε γιά τήν έξοχή.
'Ο Γιωργαλάς ήτανε χήρος καί ενα μόνο παιδί ειχε, τήν Κική. 

Ή  κόρη, άφοΰ έκλαψε τή νΰχτα καί τήν ημέρα έστειλε πλήθος 
φιλήματα καί έ'να γράμμα στόν Κώστα, ετοιμάστηκε γιά τό τα- 
ξεΐδι. Είχε κα'ι ορκιστεί νά μή κυττάξει ά'λλον άπ’ αύτόν.

Ό  πατέρας της στήν έξοχη ειχε νοικιάσει έ'να ώραΐο σπιτάκι 
μέ πύργους, πού είχανε στέγη δμοια μέ κούκο παληάτσου, μέ 
κήπο, κούνια στά κλαδιά ενός μεγάλου δέντρου και θέα καλή.

Κοντά ειχε καί μιά λίμνη.

"Οταν φθάσανε κεΐ τό. άστρο τό πρωινό άσπριζε σά νά κρύω
νε στό ψυχρό αεράκι, πού είχε αρχίσει νά φυ τά. Ή  λίμνη ήτανε 
σκεπασμένη άπό έ'ναν πέπλο σά νά τόν είχαν άφίσει έκεΐ οί νε 
ράιδες τής λίμνης, δταν στόν ερχομό τής ημέρας βυθισθήκανε στά 
νερά.

Τής έκανε τής Κικής καλή εντύπωση, ή καρδιά τη; χτύ τησε. 
Κουρασμένη έπεσε στόν ύπνο μόλις φθάσανε στό σπίτι. Ή ταν 
κοντά τό μεσημέρι πού ξύπνησε. Πήγε στό παράθυρο καί κύτταξε 
έξω.

Ό  ήλιος είχε απλωθεί παντού καί δλα τά κύκλωνε.
Είδε τριανταφυλλιές, γαρουφαλλιές καί ά'λλα λουλούδια. Είδε 

καί τά σκοινιά μιας κούνιας, πού τής φανήκανε νά φωνάζανε-
— Έδώ είμαι !...
Φαντάστηκε τό εαυτό της νά πηδά. Κάτι μπήκε δμως στή 

μέση καί σταμάτησε τή χαρά.
Καί ήταν αυτό ή αγάπη της, ή αγάπη της, πού τής παρουσιά

στηκε σά φάντασμα. Κ5 αίσθάνθηκε ξαφνικά λύπη. Ώ , δν δέν 
αγαπούσε !

Ό ταν είδε δμως τόν πατέρα της τοΰ παρουσίασε πρόσωπο 
μελαγχολικό, λυπημένο άπό κάποια ενθύμηση.

Περάσανε μέρες. Ό  νοϋς της έτρεχε κεΐ πέρα, μακρυά, σένα 
δωμάτιο άντικρύ στό σπίτι της, μέ πράσινα παραθυρόφυλλα. Έ *
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βλεπε τή μιά γρύλια τού παραθύρου, πού έλειπε, τόν κίτρινο 
τοίχο...

"Ενα πρωΐ, καθώς ήτανε στήν ταράτσα, είδε ένα νέο στό 
δρόμο. Φορούσε καλοκαιοινά σταχτιά ροΰχα καί καπέλο ψάθινο. 
Τήν ειδε κΓ αύτός. Ό  ή'.ιος τόν χτυπούσε στά πλάγια, καί τόν 
έκανε νά έχει άπό πάνου τό χέρι του γιά νά προφυλαχτεΐ.

Στό νοΰ της φάνηκε ό Κώστα;, τό παράθυρο τό πράσινο, ό 
κίτρινος τοίχος...

Έκανε πρός τά μέσα. Ό  νέος πέρασε. Αύτή θέλησε νά δει 
πάλι, άλλά κρατήθηκε. Στάθηκε λίγο. Ξκφνικά δμως, καθώς 
έκανε νά φύγει, χωρίς νά σκεφτεΐ, γύρισε καί είδε.

Ά λλ’ 6 νέος δέν ήτανε στό δρόμο πιά.
Τήν άλλη μέρα πάλι ειδε αύτόν τόν νέο. Αύτός τώρα πέρασε 

χωρίς νά κυττάξει. Σά νά δυσαρεστήθηκε ή Κική, ή έκανε νά 5υ- 
σαρεστηΟεΐ, πού ό νέο; πέρασε χωρίς οΰτε ματιά νά ρίξει, άλλά 
μέ μιας είπε-

— 'Ορίστε !... Καλλίτερα !...
Τό μεσημέρι άκουσε τόν πατέρα της νά λέει-
— Γνώρισα σήμερα ένα νέο γείτονά μας. Κάθε:αι δώ, κοντά, 

πέρα λίγο άπ’ τό σπίτι μέ τή μεγάλη κληματαριά !...
Ό  Γιωργαλά;, καθώ; έλεγε αυτά, είδε τό πρόσοιπο τής κόρης 

του νά παίρνει ένα ύφος, νά ζαροϊνει τά φρύδια καί νά γυρίζει 
λίγο τό πρόσο)πό της αλλού, σά νά έλεγε-

— 'Ορίστε μα:, γιά γαμπρό !
Καί ό Γιωργαλάς τελείωσε έτσι-
— Καλός νέο*:, άλλ’ ιδιότροπος πολύ ! Τοΰ είπα νά έρθει νά 

περάσουμε καμμιά ώρα μαζί, άλλά τό άπέφυγε μέ τρόπο! Τοΰ 
αρέσει ή μοναξιά !...

Το πρωΐ τής άλλης μέρας πάλι τόν είδε. Σήκωσε αύτή τή φο
ρά τό κεφάλι του καί τήν είδε, άλλά γρήγορα τό κατέβασε σά νά 
τόν βίασε κάποια ενθύμηση.

"Ολη τήν ή μέρα μέσα στό νοΰ της παρουσιαζότανε, χωρίς τήν 
άδειά της, καί ή μορφή τοΰ νέου. Ιό καπέλο του τύ ψάθινο μέ τό 
μπροστινό μέρος κατεβασμένο, ό λαιμοδέτης του, πού ό άνεμος τόν 
κουνούσε, πάντα ήτανε μπρός του. Καθώς τής φαινόταν απ τη φο
ρεσιά, θά ήτανε πλούσιος νέος. Καί θαμπά έκανε τήν εμφάνιση 
της μία σκέψη.
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— Ά ν  ήταν αύτός δέν θά υπήρχαν εμπόδια !
Μιά μέρα τόν απαντήσανε στό δρόμο. Ό  πατέρας της τόν σύ

στησε. ’ Ερχόταν απ’ τη λίμνη και φορούσε υποδήματα άσπρα. 
Γλυκός νέος. Αύτό τό σκέφιηκε, άλλά μ’ αύτό θυμήθηκε τόν Κώ
στα καί είπε, δτι μόνον αυτόν θάγαπά !

Μιά βραδυά ό νέος αύτός πήγε στό σπίτι τους. Τόν είχε παρα- 
καλέσει ό πατέρας της πολύ. Ήξερε φλάουτο. Τήν είδε πού έπαι
ζε πιάνο καί είπε, δτι καί αύτός παίζει φλάουτο. Ό  πατέρα; τής 
Κικής τόν παρεκάλεσε ευθύ; νά πάει νά τό φέρει. Καί αύτός πήγε 
καί τό πήρε.

Έπαιξε μαζί μέ την Κική.
’Έκανε πολύ ζέστη κείνο τό βράδυ. Τά παράθυρα καί τίς 

πόρτες τίς είχαν ανοιχτές.
Παίξανε μέρη άπύ όπερέττες. Ό  νέος πού λεγόταν Αριστείδης 

έπαιζε πολύ γλυκά καί καλά. 'Όταν παύανε άκουγαν ένα τραγούδι 
νυχτερινού εντόμου. Ή  μορφή τοϋ Κώστα χάθηκε καί αν παρου
σιάστηκε, παρουσιάστηκε μισοσβυσμένη σά ζωγραφιά παληά καί 
διαλύθηκε γρήγορα. Καί κείνο τό βράδυ ήτανε σωστή βραδυά όχι 
έρωτα, άλλ’ ηδονής.·Φύλλο δέν κουνιότανε καί δλα ήτανε σά ναρ
κωμένα, λιγωμένα άπύ λάγνο σ.ρίξιμο ερωτικό, ηδονικό. 'Η  Κική 
είδε τό νέο. Αύτός δέν την έβλεπε. Είδε έπειτα τόν πατέρα της 
νά στέκεται καί νά ακούει καί την ενόχλησε. Τής φάνηκε, ποΰ στε
κόταν εκεί, σά νά σκίαζε τήν ψυχή της. Κείνη τή στιγμή δμως ό 
πατέρας της κινήθηκε καί βγήκε οτόν εξώστη. Αύιή κύτταξε πάλι 
τόν Αριστείδη. Τώρα καί αύτός τήν είδε καί σταμάτησε-

— Ώραΐα τά καταφέρνουμε, σά σωστοί αρτίστες ! τής είπε 
χαμόγελών τα:.

Τοϋ χαμογέλασε κι’ αύτή χωρίς νά απαντήσει καί στράφηκε 
άφίνοντας τό πιάνο.

Μιά μυρουδιά ανέβαινε άπ’ τύν κήπο καί τύ τραγούδι τοΰ εν
τόμου ακούστηκε δυνατά, καλά. Αίσθάνθηκο έ'να φύσημα αέρα- 
στό λαιμό της ελαφρό, άλλά θερμό σάν πνοή. Τά κλαδιά τών δέν
τρων σά νά σηκωνόντουσαν, εχωρίζονταν άπό σφίξιμο, άπό αγκά
λιασμα, κινηθήκανε καί μέσα άπ’ αυτά έλαμψε ένα αστέρι.

Ό  πατέρας φάνηκε νά περπατά σιγά στόν εξώστη.
— Τί ωραία βραδυά ! είπε δ νέος.
— Ναί, ωραία ! είπε κι’αύτή καί άνέπνευαε βαθυά τύν άέρα,

τόν γεμάτο μυρουδιά. Ό  πατέρας της πέρασε. Φωτίσθηκε καλά 
άπ’ τό φώς, πού έπεφτε έξω άπ’ τό δωμάτιο, καί ρίχνοντας μιά 
ματιά μέσα, χάθηκε.

— "Ενα άεράκι ώραΐο !. Έρχεται ζεστό δμως !
— Ναί, ν α ί ! είπε αύτή καί κύτταξε τά κλαδιά. Μέσα άπ’αύτά 

είδε τό άστέρι νά λάμπει.
Ό  πατέρα; της πάλι φάνηκε, έπειτα δέν ξαναφάνηκε. Τόν α

κούσε κάτι νά λέει στόν κηπουρό, έπειτα νά κατεβαίνει τή σκάλα.
Αύτό τήν εύχαρίστησε. Έ  κάθε εμφάνιση τοΰ πατέρα της ήταν 

ένα εμπόδιο σέ κάτι, ποΰ έτρεχε στό αίμα της...
Τά φύλλα κουνιόντουσαν τώρα καλά καί άφιναν έ'να θόρυβο 

σά νά φλυαρούσαν ερωτικά. Ή  μυρουδιά τών λουλουδιών γέμιζε 
τό δωμάτιο. Καί τό νυχτερινύ έντομο ξακολουθοϋσε νά τραγουδά 
τύ μονότονο τραγούδι του σά νά διηγότατε στά λουλούδια τοΰ κή
που ιστορίες ερωτικές...

Δ ημοσ& ένης ά. Β ο υ τυ ρ ά ς
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Έ  λ α

Ή  αύγή λαμποκοπούσε κ’ ή ομορφιά τήν πολιτεία ολόγυρα 
κυκλόνει. Κατέβηκε καί στις μαρμαρένιες σκάλες ό γέροντας ό 
παπούς καθισμένος χαμογελούσε. Τήν ψυχή τήν εύρραιναν μέ τίς 
φωνές πού κάνουνε τά πρώτα γλυκοξυπνήματα στούς κήπους. Καί 
περίμενεν εκεί ό γέροντας νά τοϋ φέρουνε τύ καλότροχο τ’ αμάξι νά 
πάη στύ πανηγύρι.Κατέβηκε καί πέρασε τύν κήπο, μέσα στά πρώτα 
γλυκοξυπνήματα πού φωνάζουν, άνοιξε τήν πόρτα καί βρέθηκε 
στό δρόμο. "Ενα αμάξι στεκότανε άτέξω άπύ τύ σπίτι τού Κα- 
λοκύρη. Τέσσερα πέντε παιδάκια άνεβοκατεβαίνανε τή σκάλα τοΰ 
αμαξιού κ’ ήτανε τά γέλοια τους σάν τά γλυκοξυπνήματα τοϋ 
κήπου. Σέ λίγο δλο τύ σπίτι μέσ’ στ’ αμάξι, τά παιδιά στύν αμα
ξά τριγύρω σάν ένα όλάσπρο μπουκέτο, καί τύ ποδοβολητύ καί 
τύ βροντοκύλισμα ποΰ κάνουν οί ρόδες ταράξανε τήν πρωινή ησυ
χία. "Ενα κεφάλι πρόβαλε άπό ένα παρ/θυρι. Χαιρετούσε. Σε 
λίγο τίποτε, ό δρόμος άδειος μά ή ψυχή γεμάτη. Τράβηξε, οί 
πλατείες άδειες άκόμα, τό παλάτι τοΰ βασιλιά λαμποκοπούσε σάν 
ή αύγή, πέρασε. Νά, τό παλιό τύ σπίτι πού κατοικούσε τής μα



232

γεύτρας Άγγελώς ή ομορφιά. Τώρα τό φεγγάρι καμιά φορά 
ξενυχτάει έκεϊ, ύ μοναχός ξενύχτης πού άπόμεινε. 'Η ϊδια κοιμά
ται σε μιά πλάκα άποκάτου σχή Μητρόπολη. Ποΰ είναι τό κρα- 
σάχο φόρεμα καί τά φονικά χαμόγελα ; Περάσανε χρόνια τώρα. 
Νά, ένας πανηγυριώτης σ’ άσπρο άλογο καβάλλα, ανέμελος περ
νάει, ένας γερολεβέντης πενηνχάρης, μέ στριφτό χό γκρίχο του 
μουστάκι. Περνάει απέξω άπό τή ρημαγμένη πόρτα. Σά νά σά 
λεψε ή πόρτα, σά νά τοΰγνεψε. Είχανε χής Άγγελώς μιά φορά 
φίλος. Τώρα, μέ σχριφχό χό γκρίζο χου μοι σχάκι, καλοκουμπω- 
μένος, σ’ άσπρο άλογο καβάλλα πάει άπ’ χήν αυγή σχό πανηγύρι, 
με χ’ άργυρό χου καμουχσί. "Ενα άσπρο όρνιο έκραξε άπό ψηλά 
κι ό καβαλλάρης ένρεχε σχή δημοσιά πιά ό'ξω καί χ’ άσπρο άλογο 
λαμποκοπούσε.

Τράβηξε άκόμα καί βουτούσε σχΐς δροσιές τών λειβαδεών πα- 
ρασχραχισμενος, ξεσυνοϊσ μένος. Περπαχοΰσε σχών πουλιών χΐς 
βοσκες. Εδώ είχανε άλλη φορά ένα περβόλι παλιόν καιρό, κ’ ένα 
εξοχικό παλάχι, κι αυτοί πού τό κατοικούσανε ένα πουρνό, τό 
παράτηκαν στοΰ καιρού τά χέρια καί δέν ξαναφανήκανε πιά έκεϊ. 
"Υστερα άπ’ αύτό περάσανε οί νύχιες καί χό σχοιχειώσανε, περά
σανε κ ’ οί μέρες καί χ’ άναμελήσανε. Κι αύχό ρημάδι παραδομένο 
άπ’ δλους σέ μιάν άγρια μοίρα αφού έκλαψε χήν έρμιά καί χήν 
έγκαχάλειψη σωριάσχηκε καί θάφχηκε άγάλια-αγάλια σχόν ώριό- 
τοπο πού χά πουλιά χαμοβοσκούν. Πρόβαλε ώς χό φρύδι χοΰ 
ψηλού λειβαδιού πέρα, καί χόν χχύπησε ή βοή χοΰ πανηγυριού 
σά μαυρίλα, σάν κάποιου ξενοιασιά, πού δέ βλέπουν καί ξεχνάνε 
τή φοβέρα, τή μοίρα, τό γραφτό. Καί στή δημοσιά άπ’ άλάργα 
στρατός δ κόσμος, άμαξες, καβαλλάρηδες, πεζοί, σέ μιά κορτέλλα 
μακροσυρτή. Στάθηκε καί θάμαζε. Οί καμπάνες ηχολογούσανε κ’ 
οί φωνές τών πουλητάδων σάν τελάληδων φωνές. Τότε έκανε τά 
μάτια ολόγυρα προς τόν κάμπον δλο κ’ είδε άσκέρι τούς χωρια
νούς άπ’ τά ριζοβούνια τους κι άπ’ χά χίοριά χους καχηφορ- 
νούσαν πρός χόν τόπο πού βούϊζεν ή κοσμογιορχή. Άναχρίχιασε. 
Κάθε δρομαλάκι, κάθε μονοπάχι φειδωχό έβγαζε μέσ’ σχόν κάμ
πο ένα παρδαλλόχαχο κομπολόγι, χόν κόσμο χών χωριών. Συν- 
δυό, συνχρεΐς, συνχέσσερες, ένας-ένας, άραδαριές-άραδαριές πολλές. 
Τόχε ένοιωσε ένα άδειο φοβερό άπ’ άκρη ώς άκρη σχήν πολι- 
χεία καί σχήν έρημιά, κ’ είπε μέ χό νοΰ χου : «ώ άγριο, ώ άγριο 
•ψέμα. ’Εκεί είναι κ’ οί χαπεινοί, έκεϊ \α ι κ’ οί πολύξεροι καί
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μέσ’ σχά κοπάδια οί κυβερνήχες. Δέ μένει πειά κανένας πού νά 
έλπίση. Τούχο χό άγριο ψέμα είναι ή ζωη». Γύρισε πίσω σάν 
πουλί σκιαγμένο. Έκανε μακριά. Τράβηξε στήν πολιχεία μέσα, 
έκεϊ πιά είχανε ή ερημιά. Βρέθηκε σχή Μηχρόπολη μπροσχά οί 
νεκροί χόν έκαλούσανε, καί ποτές, δέν μπήκε στό περιβόλι εκείνο 
τοϋ θανατου μέ τόση άποθυμιά. "Οποιος θέλει νά σκοχωθή πα
ρόμοια θάχη αισθήματα. Κυπαρίσσια θεόρατα, αιώνια ησυχία, 
ξενοιασιά, κ ’ ή πέτρα ή άσπρη ή μαρμαρένια μέ τοΰ φεγγαριοΰ 
τή λάμψη καί τής νυχτός τό λ,ογισμό αντιμιλάει στόν ήλιο τόν 
προηόκρουχτο τοΰ πρωινού. Έδώ ρέει τής σιωπή; τό σιγαλό πο
τάμι, κ’ έδώ μουρμουρίζει χής αϊωνιόχηχος ή βρύση. Τοϋχος δ 
σκοπός χοΰ άρεσε. Ζήχησε κ’ ηύρε χής μαγεύτρα; τής Άγγελώς 
χό μέρος. Έσκυψε. Κι άκουσε χίς νυχχωδίες χίς παλιές, πού μέ χά 
βιολιά βροντήσανε χίς παθηχικέ: νυχχιές άπέξω άχ’ χό σπίχι χης 
σχούς δρόμους οί ξενύχχες, οί ξεφανιωχές. Γιά χό λαιμό χης, για 
χά χέρια χης, γιά χ’ άνισχόρηχο χό φονικό χαμόγελό χης. Κ’ έσκυ
βε άκόμα μιά φορά γιά νά προσκύνηση, νά φιλήση, δχαν ένα χερι 
λυγερό χόν χράβηξε άπ’ χό ρούχο. Έ γυρε χό κεφάλι κ είδε χ 
άσπρο καί λυγερό σχήμα χής κόρης π’ αγαπούσε. Κι αύχός νχρά- 
πηκε πολύ. Είχανε τής Ειρήνης χό χαμόγελο. Τήν κοίταζε μέ 
θαυμασμό, κ’ εκείνη χαμογέλασε.

— Δέν ήρθα γιά τούς τάφους... ά.τ' τή ντροπή του ήθελε ν 
άπολογηθή. Τό πλάσμα έκεΐνο κοκκίνισε σάν ήλιος κι αυτός ζαλί
στηκε. "Υστερα τού ά.τλωνε μέ τό χέρι της μιά χρυσή κιθάρα.

— Έ/.α, μάς περιμένουνε. Ποιος θά μάς τραγουδηση ; Πάμε 
λοιπόν στό πανηγύρι...

Κι άπέξω έχειροκροιούσαν κι άεροσάλευαν τίς παρδαλές 
εσάρπες.

Ά λεξας
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Τό τραγούδι τού τζίτζικα

—Άκράτο πανηγύρι, ώ πύρη, ω φώς, ώ ήλιε, 
ώ δόξα τ’ ούρανοΰ, 

φλόγα ψηλά ποΰ άστράφτεις, κ’ άνάφτεις κάθε σπέρμα 
καί πέρνεις μου τδ νοΰ !

Βαθειά μέσα στά σπλάχνα τήν άχνα Ιχω ρουφήξει, 
πού σπίθες διασκορπά 

τδ άργδ τδ μεσημέρι στδ άγέρι, καί βαραίνει 
σά νάρκη καί χτυπά.

Στά βλέφαρά μου θάμπη σά λάμπει, δέ μοΰ φέρνει 
δ κύκλος δ χρυσός.

Λατρεύοντας σε, & μέρα, στοΰ αιθέρα τές αχτίδες 
κρεμιέμαι σάν κισσός.

Μέσ’ τής νυχτδς τή δρόσο, ώ ! πόσο λαχταρούσα 
τήν ώρα πού θά βγής, 

δταν μέσ’ τ’ άστρα πέρα ή μέρα πάει νά σκάση 
στά ρόδα τής αύγής !

Χαΐρέ μου, ή πρώτη αχτίδα. Ώς σ’ είδα άνατριχιάζω 
σ’ άλλου; καϋμούς κουφός, 

βοερά σάν τδ χαλάζι ξεσπάζει έντός μου ή μπόρα 
γιά σένα αγάπη, ώ φώς !

’Ατέλειωτη ή χαρά μου, σά γάμου χαροκόπι 
πού άσώπαστο βροντά, 

άτέλειωτη ώς τδ κύμα, τδ νήμα δταν τών ήχων 
στήν αμμουδιά κέντα.

Κ’ ελα τδ μέγα θάμα ! Τδ κάμα νά θρονιάσεις 
στοΰ αγέρα τήν κορφή.

Ψηλά σά συντριβάνι θά βγάνη κ’ ή φωνή μου 
τών ύμνων τή στροφή.
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Κρυμμένος μέσ’ τά πεΰκα, σέ λεύκα σκαλωμένος 
ή σέ γρηάν έληά 

θωρώ τή λαμπηδόνα μέ αγώνα άργδν νά σφίγγτ; 
τά πάντα σέ θηλειά.

Στούς ίσκιους τδ τρυγόνι διπλώνει αλαφιασμένο 
τά τρυφερά φτερά 

καί κλαίει μέσ’ τή λαύρα τήν αύρα πού στής κάψας 
τά νύχια σπαρταρά.

Μά έμέ στά μάτια θάμπη, σά λάμπει δέ μοΰ φέρνει, 
έ κύκλος δ χρυσδς 

κ’ ώς σέ λατρεύω, ώ μέρα, στοΰ αίθέρα τές άχτΐδες 
κρεμιέμαι σάν κισσός.

ΙΙιές φλόγα στάλα στάλα. Τή σκάλα, εμπρός, τής μέθης 
άνέβα μου, ψυχή, 

καί μέσα στή χαρά σου ξεχάσου, κ’ ώς τή νύχτα 
τραγούδα μοναχή.

Καί λέε τδ πανηγύρι, τήν πύρη, ώ φώς, τδν ήλιο, 
τή δόξα τ’ ούρανοΰ, 

τή φλόγα έκεΐ πού άστράφτει κ ’ άνάφτει κάθε σπέρμα 
καί παίρνει μου τδ νοΰ.

Β . Έ λ ε γ α ς
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Έπήγα

Δέν έδεσμεύθηκα. Τελείως άφέθ-ηκα κ ’ έπήγα. 
Στες άπολαύσεις, πού μισό πραγματικές, 
μισό γυρνάμενες μές στό μυαλό μου ήσαν, 
έπήγα μές στήν φωτισμένη νύχτα.
Κ’ ήπια άπό δενατά κρασιά, καθ-ώς 
ποΰ πίνουν οί ανδρείοι τής ήδονής.

Ή  πόλις

Είπες· «Θά πάγω σ’ άλλη γή, 9-ά πάγω σ’ άλλη θάλασσα.
Mt& πόλις άλλη θά βρεθεί καλλίτερη άπ’ αύτή.
Κάθε προσπάθειά μου μιά καταδίκη είναι γραφτή· 
κ’ εΐν’ ή καρδιά μου—σάν νεκρός—θαμένη 
Ό νοΰς μου ώς πότε μέ; στόν μαρασμόν αυτόν θά μένει.
"Οπου τό μάτι μου γυρίσω, δπου κι άν δω
έρείπια μαΰρα τής ζωής μου βλέπω έδώ,
πού τόσα χρόνια πέρασα καί ρήμαξα καί χάλασα».

Καινούριους τόπους δέν θά βρεις, δέν θάβρεις άλλες θ'άλασσες. 
Ή  πόλις θά σέ άκολουθεΐ. Στούς δρόμους θά γυρνάς 
τούς ίδιους. Καί στές γε'.τονιές τές ίδιες θά γερνάς· 
καί μές στά ίδια σπίτια αύτά θ ’ άσπρίζεις.
Πάντα στήν πόλι αύτή θά φθάνεις. Γιά τά άλλοΰ—μή έλπίζεις— 
δέν έχει πλοίο γιά σέ, δέν έχει δδό.
Έτσι πού τήν ζωή σου ρήμαξες έδω
στήν κώχη τούτη τήν μικρή, σ ’ δλην τήν γή τήν χάλασες.

Κ. Π. Κ α βά φ η ς
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Σονέι;ο

(Στήν Κλάρα, τή γυναί
κα τοΰ άδερφοϋ μου)

Πανέρμη ή καμαρούλα σου κι ό γρύλος 
κάθε νυχτιά πικρό τραγούδι χύνει, 
πού άργοξυπνα θλιφτό; τής ζωής σου δ θρύλος 
κι άνεΐ τήν άσωστη τοΰ πόνου κρήνη.
Χαρδς είσουν πηγή κ’ έλπίδων στύλος 
πού αμέριμνα οι ψυχές μας είχαν κλίνει· 
μά ξάφνου—αλί μας — μαύρου φθόνου σκύλος 
φωνή στριγγιά στό μεσονύχτι άφίνει.
Κ* ήρθες γλυκόνειρο μές στοΰ πολέμου 
τόν πικρόϋπνο λίγη χαρά νά χύσεις, 
κ’ Ισβυσες μέ τό ξύπνι μου, άγγελέ μου, 
σάν ωχρός ήλιος μιας θλιμένης δύσης 
σκλάβο τό νοΰ μας σέρνοντας στά βύθη 
μέ τ’ ώραίο τής ζωής σου παραμύθι.

Δ. Π  Π ε λ ε χ ϋ η ς

Ψιλή μαρτιάακη βροχούλα...

Ψιλή μαρτιάτικη βροχούλα 
’Αργή κι’ αθόρυβη σταλάζει 
Κ’ ή έρμη τοΰ βουνοΰ ή ραχούλα,
Κι’ αύτή λίγα λουλούδια βγάζει.

Ψιλή κι’ αθόρυβη βροχούλα 
Τό δάκρυ τό κρυφό σταλάζει 
Κ’ ή έρμη, ή γέρικη καρδούλα,
Κι’ αύτή στερνές άγάπες βγάζει.

Ζ έ φ υ ρ ο ς  Β ραόννάς
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’Αθανασία

Κάποιας δύναμης πλάστρας υπερούσιο πλάσμα 
σύ πού κάτι τής δύναμης πλειόχερο πλήρες, 
χήν ίίγια πνοή χης, χδ χώμα, χή φλόγα, 
κ ’ έγινες πλάσχης καί σύ σάν έκείνη, 
κάχι να κόψη σου άργεΐ χδ γερό μου κοπίδι.
Κι’ οΰχε χής σάρκας ή λάβα ποΰ άνάλυωσε χώρα 
χίς γερές κενχημένες κλωσχές χοΰ κορμιού σου 
πού χίς είχαν οί έρωχες σχής ζωής χίς άνέμες χυλίξει 
ούχε αύχή μέ βοηθάει νά κόψω
κείνο πού κάπου φωλιάζει-σχών παθών χδ πημένο σου γαιμα-
κεΐνο πού σ’ Ικανέ λάχρη κι* άρνηχή κ ι’ άποσχάχη,
κι’ δλα σ ’ έκανε καί χδ πάν μά καί χίποχα,
καί σέ πήγε κα'ι μίανες σάν χδ έγώ μου και σύ
κάθε τίμιο κΓ αγνό, χοΰ έαυχοΰ σου χά εσω,
και χήν κλίνη χήν πάλλευκη
πού χή μάνα σου βρήκες σ’ ένα βέβηλον δραμα,
Σαχανά και Αρχάγγελε, Προμηθέα καί αητέ καχαλύχη 
σά σέ λάκκο βουβδ κάθε χί σου γρεμίστηκε τώρα, 
κ’ ειρωνικά χδ σοφό σου ψοφήμι 
άπδ πάνου χηρά. Σ’ αγαπώ πεθαμένε.
Σύ αξίζεις. Δέν άξίζει δ,χι ζή πάρεξ δχαν 
σχδ σχριφχό χής ζωής ποχαμό, πού χυμούν οί ζωές 
σχών θριάμβων χίς δάφνες σχών παθών χά μεθύσια 
ξαγρυπνάει σχδν δχχο σκεφχικό, μέ χ’ άχείλια 
κολληχά σέ παράξενο γέλιο, ψοφήμι.

Κ . Φ ριΙίγγυς
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Χοκηατυ.τοΰλα

Τί νά μέ κάνη χδ νεμδ χδ κρύο, χδ πηγαδίσο,
σχή συνχεφένια χούφχα σου κι’ άπ’ χά σχαμνιά χ’ άκράχα !
Σά θρς ν’ άνερραγώσης με, νά—άπδ χδ φράχχη πίσω, 
δός μου νά πιώ, ψυχόπονη, χά κρούσταλλά σου νιάχα.

Σάν τ' άνοιχχό δλοσχρόγγυλοι βα'ίζουν σου οί κόρφοι άφιόνι 
καί βαλχινδ ήλιογιάλισμα λαμπίζει σου σχά μάχια· 
κι ή απλή ψυχή σου, άπάνεμη νόγάω νά μέ φλομώνη 
σάν χήν πνιχχή κουφόβραση σχοϋ κάμπου σου χά πλάχια.

Σχδ σάλεμά σου χοΰ κορμιοΰ, ή ώραί* δαμάλα σειέχαι, 
πού, ανίδεη γιά χή λάβρα χης, χή σίχλια δσμίζεχαι αύρα.
Καί λέω κι’ άπ’ χά μισάνοιγα χά χείλια σου πεχιέται 
πυρή ή κραυγή χή; ήδονής σάμπως βουλκάνου άνάβρα.

Μεσχδς δ πόθος μου έγειρε σάν χοΰ Μαγιοΰ χ’ άσχάχυ.
Έλα· ούι’ άχιινα δίκοπη χής μέθης μας χδ κΰμα 
δέ θά σπαθίση. Κι’ δ Χρισχός βαρύκουος 9-ά λάχη 
γιά χή μελένια σου άνομιά καί γιά χ’ άθώό σου κρΐμα.

Τοιγγάνα

Κροΰε χή χεριά στο ντέφι σου καί σχδ λαιμδ χά σεΐσχρα 
καί πιδ πολύ χά φρένα μας μέ χά πυρά σου γέλια, 
χσιγγάνα έσύ χελόκορμη· μεσ’ σχ’ άμοιασχα κουρέλια, 

πλιδ άπδ σεράϊ ή χένχα σου κόσμο χραβάει μαυλίσχρα.

Βλέπουν μεσόκοποι καί νιοί χή μοίρα χήν χσακίσχρα
μέσ’ σχή ρουφήχχρα λάβρα σου καί σχά κρουσχά σου σκέλια 
Μά έγώ —νά, σχέκω άνάμελος· σχής σάρκας χά χσιγγέλια 

μηδέ κρεμάω χή νειόχη μου μηδέ χοΰ νοΰ χά κλεΐσχρα.

’Ανάερα ύψώθηκες σχδ φώς μέ σείσμα καί μέ διώμα, 
καί σχοΰ φρυδιοΰ χ’ άκρόσυρμα κυχχάω νά χρεμουλιάζη 
χδ πείσμα χής άποκοχιάς καί χοΰ θυμοΰ χδ νάζι.

Σά δαχχυλίδι σοΰ έσφιξε χ’ άδρδ ή μαχιά μου σώμα 
καί λέω σου : Κέρνα χή σχιγμή πού δλη χή ζήση κλείνει 
σάν άσχραπή πού μέσα χης χδν κόσμο άκέριο σχήνει.

Κ ώ α τα ς  Κ ό ν τ* ς



’Αγάπη

Έσύ ή καλή, μήν παραπονεθής : 
ή τέχν’ είναι σκληρή, χάδια δέν ξέρει, 
τά ξέρει μόνο τό άπαλό σου χέρι 
τά χάδια τοΰ κορμιοΰ καί τής ψυχής.

Τά λόγια, και στό στίχο νάν τά πής, 
καπνός και θέ νά πάνε μέ τάγέρι 
κι είναι ή μεγάλη άγάπη ώς μεσημέρι 
καλοκαιριού στόν ίσκιο τής σιωπής.

Έσύ ή καλή, μήν παραπονεθής...
Έ χεις τήν όμορφιά άγιασματονέρι 
γιά τή βασκάνια κάθ-ε ξαστοχής 
κι Ιχεις τόν έρωτα άσβυστο άγιοκέρι 
πού λυώνει ευλαβικό άπ’ δλα τά μέρη 
σέ σιωπηλήν έκσταση προσευχής.

Γ .  Σ τ ο γ ι ά ν ν η ς

’Ιδαλγός

ΙΤάντα κλωθογυρίζει μέσ’ τά φρένα 
καί στ' δνειρο συχνά μέ βασανίζει 
κ’ έρχεται καί γυρνάει σάν ρεφρέν α, 
τήν άλησμό,ητη ώρα νά θ-υμίζη.

Έ φυγε σέ ταξείδια δνειρεμένα
κΓ άν ή γολέττα μου καιρό άρμενίζη,
σέ λιμάνι δέν η&ρέ την κανένα,
δσο κι άν τά πελάη τοΰ “Γπνου σχίζει.

Κι άν στό καπέλλο χθές φτερό έλυγοΰσε 
κι αύτή μαντίλλια στά μαλλιά έφοροΰσε : 
'Ιππότης ’Ιδαλγός καί ’Ανδαλουσία.

Περνούσε στό πλευρό μου δπως καί πρώτα, 
σά νάφευγε πρός τήν Άχερουσία, 
μέ τά μάτια στηλά πρός άϋλα φώτα I

Ρόάμος Φιλύρας
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’Ό ιΐορ '{ος κύαμος !

(Ό  κ. Δ. Π. Ταγκόπουλος είχε τήν κιλωσύνη νά δώσι) στά «Φύλλα» 
μιά σκηνή χαρακτηριστική ά,τό τό ανέκδοτο κοινωνικό δράμα του «"Ομορ
φος κόσμος !». Στό δράμα του αϋτό, ο κ. Τ. έξετάζει τό ζήτημα τής ο ι
κογενειακής τιμής καί χτυπάει τήν αστική, τήν κ α θ ι ε ρ ω μ έ ν η ,  νά 
ποϋμε, αντίληψη καί εξήγησή του. 'Ο Ρύπας σκοτώνει τή γυναίκα του 
γ ιά  λόγους τιμής. Δικάζεται κ ι άθωώνεται πανηγυρικά. Μά ό Ρύπας έχει 
καί κόρη Καί ή κόρη του, η Μυριέλλα, ποΰ βλεπει με δικα της ματια κ 
εξηγεί μέ τή δική της συνείδηση τά διάφορα κοινωνικά ζητήματα, έρχε
ται ΰστερ’ άπό είκοσι χρόνια νά ξαναδικάση τον πατέρα της καί να τοΰ 
ζητήση λόγο γιά τό στυγερό έγκλημα.

Ή  σκηνή πού δημοσιεύουμε είναι άπό τήν τρίτη πράξη καί μ’ αύτήν 
τελειώνει τό δράμα. Η Μυριέλλα, ποΰ εχει χωρίσει τόν αντρα της, 
γ ια τί δέ συμφωνούσαν οί χαρακτήρες τους, καί πού δέν μπορεϊ νά ζήση 
οΰτε σιμά στόν πατέρα της, γιά τόν ίδιο λόγο, κάθεται μονή της, βλέ
ποντας μόνο τίς φίλες της, τήν Τζουλια καί τή Φρόσω, καί τον κ. Φιλίδη 
πού τό αΐοθημά του γ ι’ αύτήν δέν ξεχωρίζεται καλά καλά αν είναι έρω
τας ή φιλία.

Τό δράμα τοΰ κ. Ταγκοπούλου θά παρασταθεϊ φέτος στό «Θέατρο Κυ
βέλης» καί θά κάμει δυνατή εντύπωση γιατί ή υπόθεσή του είναι παρ
μένη άπό τή σύγχρονη ’Αθηναϊκή ζω ή )

Είναι δειλινό. Ή  Μυριέλλα έχει βγει έξω καί στό σπίτι της τήν περι - 
μένουν ή Φρόσω καί η I ζουλια. Λκουγεται κουδουνισμα στην πόρτα.

Τ ζ ο ύ λ ι α· Μπά ! Κάποιος έρχεται !. .
Φ p ό σ ιο. Ί1 Μυριέλλα τόσο γλήγορα ;
Τ ζ ο ύ λ u α Γιά νά δώ !... (Τρέχει πρός τή βεράντα. Τή στιγμή εκείνη 

μπαίνει ό Ρύπας)
Ρ ύ π α ς  (μ·’ αύστηρό τόνο) Γειά σας ! .. Ή  φιλενάδα σας δέν είνα ι δώ
Φ p ό σ ω· Δέν έχει πολλήν ώρα πού βγήκε...
Τ ζ ο ύ λ ι α. Μέ τόν κ. Φιλίδη...
Ρύπας·  Χμ ’·
Φ p ό η ω. Μά θά γυρίσει γλήγορα...
Ρ ύ π α ς  (χλευαστικά). Μέ τόν κ. Φιλίδη ;
Φ s ό σ ω (ψυχρά). Μπορεί! . .  Θά τήν περιμένετε ;
Ρ υ π α ς .  Χμ ! .· Βλέπουμε! 'ίίςτοσο, έχω παράπονα μαζί σου, κα 

Φρόσω... Λ έ σου τό κρύβω... Μεγάλα παράπονα...
Φ Ρ ό σ ω. Παράπονα μαζί μου ;
Ρ ύ π α ς. Πάντα περίμενα άπό σένα πώς μέ νίς συμβουλές σου θαν

τής έδειχνες τόν κακό δρόμο πού πήρε καί θάν τής έβαζες λίγο μυαλό...
Φ ο 6 η ω. νΕ/ει τόσο μυαλό ή Μυριέλλα...
Ρ υ π α ς. Χμ ! Μυαλό τρικούβερτο...
Φ ρ ό σ ω .  "Οσο γιά  κακό δρόμο... Δέ βλέπω νά πήρε κανένα δρόμο 

κακό...
Ρ ύ π α ς .  Φοβάμαι πώς δέν υπάρχει καί χειρότερος...
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Τ ζ ο ύ λ ·  α. Μά γιατί μιλάτε τόσο σκληρά γιά τήν κχημένη τή Μυ
ριέλλα ;

Ρ ύ π α ς. Γ ιατί κι αύτή, παιδί μον, σκληρά φέρθηκε... πολύ σκληρά... 
κι απέναντι μου κ ι απέναντι..

Φρ ό σ  ω. Μά αύτή βρίσκει τό φέρσιμό της φυσικό... Έ τσ ι, λέει,, 
έπρεπε νά φερθεί...

Ρ ύ π α ς .  'Έτσι λές καί σύ ;
Φ ρ ό σ ω  (κομπιασμένα). Μά έγώ...
Ρ ύ π α ς. Ά ς  είναι ! Καλό κακό τό φέρσιμό της, θά διορθωθεί... δσο· 

είναι άκόμα καιρός, θά διορθωθεί...
Τ ζ ο ύ λ ι α. Φοβάμαι πώς...
Φ p ό σ ω. Κ έγώ φοβάμαι...
Ρ ύ π α ς Μή σάς νοιάζει... "Υπάρχει κάποιος τρόπος... (Γ ιά λίγο σο> 

παίνουν. Ό  Ρύπας κο ιτά ίει τίς εικόνες πούναι στόν τοίχο. Φτάνοντας 
κάτου άπό τήν εικόνα -,.οΰ ώριμου άντρα, π ιύνα ι κρεμασμένη πλάϊ στήν- 
είκόνα τής μητέρας τής Μνριέλλας, κάνει κίνημα απότομο). Μπά!... Κι 
αύτός έδώ ; Καί πλάϊ στήν εικόνα τής μάννας της ; Μά αύτό είναι πολύ !... 
πολύ !...

Φ ρ ό σ ω .  ΤΙοιά εικόνα ! κοιτάζοντας) Ά , ή εικόνα τοΰ κ. Τραύλη ;
Ρ ύ π α ςΆ ύτουνοΰ τοΰ παλιανθρώπου ..
Τ ζ ο ύ λ ι α· Μά αύτός είναι φίλος της καί πολύ καθώς πρέπει κύριος..* 

Τονέ γνιόρισα κ’ έγώ... Προχτές μάλιστα...
Φ ρ ό σ ω  (σιγά). Σώπα, Τζούλια !...
Τ ζ ο ύ λ ι α. Δέν ξέρετε πόσο ευγενικός είνοι... Καί τΐ| λατρεύει τή 

Μυριέλλα... Σ'αν παιδί του ι ι [ λατρεύει... Ω, πρεπει νά τόν αγαπάτε καί 
σεις αύτόν τόν κύριο...

Ρ ύ π α ς  (αγαναχτισμένος', Γ ι’ αύτό λοιπόν εφυγε άπό τό σπίτι μου;.. 
Γ ιά νά δέχεται αύτόν τόν αχρείο ;... Κ’ έγώ έλεγα πώς έφυγε γιά νά δέ
χεται μόνο τόν κ. Φιλίδη !... Α, τωρα θα διορΟιοθοΰν ολα... ( ( )  ρ μ άε ι \ά
ξεσκίσει μέ τό μπαστούνι τοι> τήν εικόνα).

Φ ρ ό σ ω  (κρατώντας τον). ’Όχι, κ. .Ρύπα !. . Δέ σάς άφίνω !... Ά μ α  
γυρίσει ή ίδια, κάνετε δ,τι θέλετε...

Τ ζ ο ύ λ ι α  (πού έχει πάει ώς τή βεράντα). Συχάσιε !... Έ ρ χετα ι!....
Ρ ύ π α ς .  Ά , έρχεται Μέ τό καλό νά μάς ορίσει ..
Φ ρ ό σ ω .  Ό χι σκηνές, κ. Ρύπα !... Νά ζήσετε...
Ρ ύ π α ς .  Σκηνές;... ΚαΓ ποιός έχει όρεξη ;....
Μ u ρι έ λ λ α (μπαίνοντας). Αϊ ;... άργησα; . .  (βλέπει τόν κ. Ρύπα). νΩ, 

χάρηκα πολύ, πατέρα, πού. .
Ρ ύ π χ ς (αύσιηρά). Έγώ δέ χάρηκα καθόλου πού ήρθα ! .. Εΐταν 

όμως, βλέπεις, ανάγκη νά γίνει αύτή ή βίζιτα...
Μ υ p ιέ  λ λ α. ’Ανάγκη ; Μά δέ βλέπω καμιάν ανάγκη έγο), πατέρα...
Φ ρ ό σ ο) (σιγαλά) Μυριέλλα μου, μήν τόν ερεθίζεις...
Τ ζ ο ύ λ ι α  (τό ίδιο). Ά φ ισ έ  τονε, θά ξεθυμάνει...
Ρ ύ π α ς .  Αϊ  ;... Δέ βλέπεις καμιάν ανάγκης... Φυσικά... ΙΙοΰ νά τή 

δεις τήν ανάγκη έσύ.. Έσύ μόνο τά καπρίτσια σου βλέπεις...
Μ υ ρ ι έ λ λ α (ήσυχα). Βλέπω καί κάτι άλλο άκόμα, πατέρα... Βλέπω 

πώς ήρθατε άπόψε έδώ μέ σκοπό νά...
Ρ ύ π α  ς. Ναί !... ναί !... Ηρθα μέ σκοπό νά κανονίσουμε κάτι μικρο- 

ζητήματα...
Φρόσω.  Κύριε Ρύπα, έμεΐς νά φύγουμε...
Τ ζ ο ύ λ ι α. Είμαστε περιττές έμεΐς...
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Ρ ύ π α ς -  Ό χ ι ! Νά μείνετε !... Κάτι γνωστικό Οάχειε νά πήτε καί σείς, 
κι άν είστε φιλενάδες της... Λυ.τοΰμαι μάλιστα πού δεν ε ιν ’ έδώ καί ό κ. 
Φιλίδης... Εκείνος ό διαμαντένιος χαραχτήρας, ντε !...

Μ υ ρ ι έ λ λ α .  Μή λυπάστε άδικα, πατέρα, γιατί σέ λίγο θάρθεΐ... 
Κάτω στήν πόρτα μ’ ά φ ισ ε ..

Ρ ύ π α ς  (χλευαστικά). Μπά ! θάρθεΐ κι αύτός ;... Μεγάλη ευτυχία !... 
Μήπως θάρθεΐ κι ό κ. Τραύλης;

Φ ρ ό σ ω  (τρομαγμένη). Κύριε Ρύπα!...
Μ υ ρ ι έ λ λ α ·  Μπορεί νάρθεΐ κι αύτός... Δέν ξέρω...
Ρ ύ π α ς  Ή  άδιαντροπιά σου, κόρη μου, έχει περάσει κάθε δριο... 

Σάν παλιογυναίκα φέρνεσαι καί μιλάς... eH διδασκαλία τοΰ κ. Γραύλη κ* 
ή φ ιλία  τοΰ κ. Φιλίδη, νά, πού σέ φέρανε...

Φ ρ ό σ ω .  Κύριε Ρύπα..
Τ ζ ο ύ λ ι α -  Γιά όνομα τοΰ θεοΰ !...
Μ υ ρ ι έ λ λ α  (γλυκά καί ήσυχα). Ά φίστε τον !... Πατέρας είναι...Έ χε; 

δικαιώματα, βλέπετε... Γά δικαιώματα τά πατρικά...
('II Τζούλια κ’ ή Φρόσω τροβάνε σιγά σιγά προς τή βεράντα. Σέ 

λίγο χάνουνται).
Ρ ύ π α ς  Καί τά σέβεσαι πολύ αύτά τά δικαιιόματα έσύ, όπως σεβάστη

κες καί τά συζυγικά δικαιιόματα ..
Μ υ ρ ι έ λ λ α .  Τά συζυγικά δικαιώματα ;... Μά κείνα δέν αξίζανε νάν 

τά σεβαστώ...
Ρ ύ π α ς .  Γ ι’ αύτό έφυγες κι άπό τό σπίτι τοΰ άντρός σου...
Μ υ ρ ι έ λ λ α .  Δέν έφυγα... Μ’ έδιωξε...
Ρ ύ π α ς .  Σ’ έδιωξε ; Μά είσαι κοντά στ’ άλλα, καί ψεύτρα ;
Μ υ ρ ι έ λ λ α .  Ναί, μ’ έδιωξε μιά καί τόλμησε νά σάς βρίσει μπροστά 

μου...
Ρ ύ π α ς. Νά βρίσει εμένα ; Μιά καί πάρει κανείς τόν κατήφορο στήν 

■ψευτιά, δέ σταματάει πιά .. ξέρε το !
Μ υ ρ ι έ λ λ α .  Ναί, σάς έβρισε... Μοΰ θύμησε τό δυστύχημα τής μητέ

ρας μου...
Ρ ύ π α ς .  Τήν άτιμία της, πές !... _
Μ υ ρ ι έ λ λ α  Μοΰ θύμησε τό δυστύχημα τής μητέρας μου... Καί τ ί 

άλλο είναι αύτό παρά βρισιά ενάντιο σου ;
Ρ ύ π α ς .  Β ρισιά; όχι ! Είπε μιάν άλήδεια, ό Κωστής... δπως τήν ϊδ ια  

τήν αλήθεια τήν είπε, έδώ κ’ εϊκοσι χρόνια κ ι  ολάκερη ή κοινωνία μας... 
Έ παινός μου εΐτανε αύτό.. τιμή μου... δόξα μου..

Μ υ ρ ι έ λ λ α .  Εΐτανε βρισιά καί βρισιά δεινή μάλιστα...
Ρ ύ π α ς  Βρισιά είναι αύτό πού μοΰ κάνεις έσύ, ναχεις στό σπίτι σου 

τήν εικόνα αύτοΰ τοΰ άτιμου ανθρώπου (δείχνει τήν εικόνα τοΰ Τραυλή), 
πού μάς κατάστρεψε, πού μάς βύθισε στήν άτιμία...

Μ υ ρ ι έ λ λ α. Ό  άνθρωπος αύτός δέν είναι άτιμος... Ό  άνθρωπος 
αύτός μοΰ είναι σεβαστός γιατί αγάπησε τή μητέρα μου... Δέ μοΰ τή σκό
τωσε τή μητέρα μου αύτός γιά νάν τονέ μισώ... ^

Ρ ύ π α ς  "Ωστε μέ μισείς εμένα ;... Πές το λοιπόν ! Πές το νά ήσυ- 
χάσουμε...

Μ υ ρ ι έ λ λ α .  ’Εσάς... Μά εσείς εϊσαστε πατέρας μου.
Ρ ύ π α ς  (αναμμένα). Κι αν τή σκότωσα... νά ... μάθετο λοιπόν ! Κι αν 

τή σκότωσα... γιά τήν τιμή τή δικη σου τή σκότωσα... ^
Μ υ ρ ι έ λ λ α. Τή σκοτώσατε γιά  νά μή χάσετε τήν προίκα της... για 

νά μή χάσετε τήν κληρονομιά τοΰ παποΰ... Έπρεπε νά σκοτώσετε...
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Ρ ύ π  α ς. Τό μολογά; λοιπόν κ ά  σύ π ώ ; έπρεπε
Μ υ ρ ι έ λ λ α .  Ναί, έπρεπε νά σκοτώσετε και σκοτώσατε δταν ή μητέρα 

μου, πού δέν εΐταν άτι μη γυναίκα, σάς δήλωσε ρητά πώ ; πρέπει νά φύγετε 
έσεΐς γιά νά μπορέσει \ά ζήσει μέ κείνον πού αγαπούσε...Καί τότε εσ ε ίς ..

Ρ ύ π α ς. Καί τόιε έγ ώ ;
Μ υ β ι έ λ λ α. Μά δέν τή σκοτώσατε έσείο... Τή σκότωσε ό ίδιος ό πα

τέρας της.. Γιατί ό ίδιος ό πατέρας τη?, ΰσιερ’ άπό τό έγκλημα τό στυ
γερό, ήρθε καί σας αγκάλιασε καί σάς φίλησε καί σάς υποστήριξε κοτό
π ι στή δίκη σας, γ ιατί είπε, τοΰ σώσετε τήν τιμή του...

Ρ ύ π α ς (περήφανα1. Κίταιε τίμιος άνθρωπος ό πεθερός μου... Δέν 
έ'μοιαζε. .

Μ u p ι έ λ λ α "Οχι !... ΙΙατέρας πού αγκαλιάζει τό δολοφόνο τοϋ παι- 
διοΰ του... πατέρας πού...

Ρ ύ π α ς (άγαναχτισμέ·\ος). Μέ πνίγεις, Δαλιδά... Μέ πνίγ ις.
Μ υ ρ ι έ λ λ α Δέ σάς πνίγω έγώ... Τό αίμα τής σκοτωμένης χύνεται 

ποτάμι πάνω σας καί σάς πνίγει... Καί τό αίμα αύτό δέν τόχυσα έγώ γιά 
νά καταριέστε εμένα... (Πνίγεται σ’ άναφυλητό Σέ λίγο συχάζει σηκώνει 
τό κεφάλι της, τόν κοιτάζει κατάματα καί τοΰ λέει άξιόπρεπα καί ήρε
μα). "Ο,τι είχαμε λ ά πούμε, τό είπαμε, θαρρώ, πατέρα..

Ρ ύ π α ς. Πατέρας δέν είμ ’ έγώ... Μή μέ λές πατέρα σου !... Πατέρας 
σου είναι οΰτός ό ά τ ιμ ο Γ , αυτός ό άναντρος, πού δέν εχει τό κουράγιο 
ναρίΐεΐ σαν αντρας να μ’ εκδικηθεί, αν έχει μίσος έναντίο μου, μά μετα
χειρίζεται γιά οργαιό του τό κχρίτσι μου... μά βάζει τό κορίτσι μου νά 
μέ δολοφονήσει...

Μ υ ρ ί ε λ λ α. Δέ σάς δολοφονώ, πατέρα... Σάς εξηγώ τά πράματα 
όπως είναι.. Κι ό κ. Τρανλης είναι τόσο ευγενικός, τόσο τίμιος άνθρωπος, 
ώστε ποτέ δέν ξεστόμισε λόγο έναντίο σας, ποτέ δέ μοϋ μίλησε γιά σάς...

Ρ υ τ. α ς. Μπά ! τόν καημένο!... Σιγά σιγά θά μοϋ τονέ φορτιόσει; τόν 
αξιόλογο αύτόν κύριο καί γιά φίλο μου...

Μ υ ρ ι έ λ λ α. Δέν είπα αύτό, πατέρα...
Ρ ύ π α ς. Δέν είπες αύτό ;... Είπες δμως κ’ έκαμες καί κάνεις τόσα 

πράματα, πού αν σοϋ τίναζα καί σένα εδώ τά μυαλά στόν αέρα...
Μ υ ρ ι έ λ λ α (χαμογελώντας). Θά βρισκότουσαν πάλι δώδεκα τίμιοι 

ένορκοι νά σάς άί)ωώσουνε...
Ρ ύ π α ς (αύστηρά). Άκουσε δώ Δέ. σοΰ έπιτρέπω νά μιλά; μέ τόση 

άδιαντροπιά γιά τή δικαιοσύνη τής πατρίδας μου!...Δέν είσαι έσύ άξια νά...
Μ υ ρ ι έ λ λ α. Νά σκοτώσω ;... Ό χι, φυσικά..
Ρ ύ π α ς Ή  Δικαιοσύνη μ’ έδικαίωσε γιά τήν πράξη μου κ’ ή Κοι- 

νοχία  μ’ έχειροκρότησε... Κ’ έρχεσαι έσύ, ΰστερ’ άπό είκοσι χρόνια, νά...
Μ υ ριι έλ λ α (ήρεμα). Κ’ έρχοΐ'μ^ι έγώ, τό π:αιδί σας, ΰστερ’ άπό ε ί 

κοσι χρόνια, ναί, έρχομαι ν ’ άναθεωρήσω τή δίκη σας καί νά σάς κατα
δικάσω, πατέρα...

Φ ρ ό σ ω  (άπό μέσα, δυνατά). Τρέχα, Μυριέλλα, τρέχα!... Θά χάσεις!...
Τ ζ  ου λ ι α (το ιδιο). Έ λα νά ίδεϊς κάτι χρυσαφιά χρώματα στή δύση!.. 

Τρέλλα !...
Μ υ ρ ι έ λ λ α .  Μοΰ τό έπιτ^έπετε, πατέρα;...
Ρ ύ π α ς. Πφ ! Ά ν  σού επιτρέπω !... ’ Ισαμε τώρα, βλέπεις, μόνο δσα 

σοΰ έπέτρεπα έκαμες καί κάνεις...

Δ . Π .  Τ α γ κ ό π ο ν λ ο ς

ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

’Άνοιξις
(τοΰ Φλαμανδοΰ Andre de R idder)

'Όταν ό Ρούφ μπήκε μέσα στόν κήπο μέ τά βλέφαρα βαρε- 
μ-'να ακόμη άπό ιόν ύπνο ή ζωηρή χαρά τής άνοιξης χύθηκεν 
έξαιρνα μέσ’ ατά μάτια του... Τά δέντρα α·ο το βάθος τοΰ κήπου 
καλωσώρισαν τό ξανάνιωμα τής φύσης μέ τ’ άναρίΟμητά τους 
χέρια καταφορτωμένα η.το φύλλα κι’ άνθους. Από μακρυα φ α ι
νόντουσαν λουσμένα μ’ έ'να γλυκό κ’ ήσυχο φώς κι’ άπό τή λευ
κότητα μοιάζανε σάν ιερατικός κ/,τασπρος μανδύας. Μία ατέλειω
τη σειρά άπο άνθοδεσμες λευκές, ρόδινες και μενεξεδενιε, νόμι
ζες πώ; ήιανε φυτεμένη _καταγής άνάμεσα στο πρασίνισμα τών 
θάμνων.

Κυνιά (ic; μηλιές και τις κερασιές τ ς ανθισμενες, οι μικρές 
οξιές λ οί λεύκες σχημαιίζανε πλεχιε; πρασιιες νταντελτες. 1 
oiojiou τσαμπιά γυαλιζα\ε μέσα στό προπνο φώς, ολα νεα καί 
καθιΐιιά, και τα λουλούδια ιιου αργοσαλευαν α.το την αυρα βγα 
ζανε μιά πλούσια και γλυκειά μυρουδιά.

Έκαμε δυό βήματα πάνω στή στρωμένη δενδριστ νχίη  κ’ ή 
καρδιά του πλημμύρισε ξαφνικά από μια γλυκύτατη γαληνη κι
άπό μιάν άδολη χαρά.

Μιά εορτή παγκόσμια στηνότανε μέσα στόν κήπο. Οί φραου 
λιές στολίζανε τις πλευρές τών μπουλεβάρτων μέ τά κιτρινωπά 
τ’ άνθάκια τους κ’ οί πασχαλιές κινούσανε τοΰς θύρσους των πάνω
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άπό τά παρτέρια. Κοντέβανε ν ' ανθίσουνε κ’ οί ίριδες. Άνάμεσα 
στά στέλεχα μέ τό πλούσιο φύλλωμά τους τ" άκάμωτα καλύκια 
φουσκόνανε μέ μορφυρά χρώματα. Μέσα σέ κάθε βλαστό χυνό - 
ταν ή ζωή.

Άκόμα μιά φορά ό Ρούφ άρησε τά μάαα του νά πλανηθούν 
απάνο) στις μηλιές, τις φραουλιές και τις ροδακινιές μέ τούς 
τριανταφυλλένιους κι ασ.τρους άνθους, πού είχαν ενα πράσινο 
χρώμα τόσο ιδανικό, ενα πρίσινο τόσο τρυφερό, τόσο βελούδινο, 
που δέν το ειχεν ακόμη σ<τιλώση κα'ι σκληρύνη ούιε ό άέρας 
ούτε 6 ά'μμος ούτε η ζέστα τοΰ καλοκαιριού.

Δεν πίστευε πο>ς εζοΰσε... Περπατούσε σιγά-σιγά προσέχοντας 
τούς νέους βλαστούς, παρατηρώντας περίεργα δλα τά φυτά και τά 
δεντρουλάκια... Μιά χλιαρή γλυκ ίδα έλουζε τήν ψυχή του άλα- 
φροεγγίζοντάς την μ’ άποκοιμιστικά χαϊδέματα.

Γυρω -γυρω στις πρασιές η ταν ανοιγμένες οί πλούσιες γαρυ· 
φαλιές λυγισμένες άπό τό βάρος έ'να σωρό κόμπων καί ζευγαρω - 
μένες μέ άλλα χιλιόχρωμα λουλούδια...

Τί πανωραία πού ήταν ή βλάσιησις και πόσο πλούσια ή 
συμφωνία τών άνοιξιάτικων χρωμάτων !

Ο Ρούφ δε χόρταινε το σπάνιο θέαμα τής αναγέννησης αύτή;. 
Το πεταλοχιόνισμα εκεί στήν άκρη τοΰ κήπου, ή άσπιλη λευκό- 
τη? τής ανθισμένης άνοιξης, ή χαριτωμένη τρυφεράδα δλων 
αυτών τών λουλουδιών πού έστεφάνωνε τούς κομπιασμένους κλά
δους, δλο κ’ έμάγευε τά μάτια του.

Επειτα τοΰ ήρθαν στο νοΰ οί παιδούλες, πού πήγαιν ιν γιά 
νά μεταλάβουν περνώντας φρόνιμα, υπερήφανες, μέ τίς όλάσπρες 
ρόμπες τους καί μέ τήν καθαρότητα τής άδολης καρδιάς των, τό 
μονοπάτι τών παιδιάτικων τους χρόνων, τό ανθισμένο μονοπάτι 
πού ευωδίαζαν τ' αγκάθια καί τό περιορίζανε ιά δένδρα τοΰ 
τρελλοΰ Μάη... II καλυπτρα τους εκυμάτιζε πίσω τους δταν φυ- 
σούσεν αέρας· εκυμάτιζε τόσο εύθυμα σάν καμμιά έορτάσιμη ση
μαία. Στό μάκρος τών δρόμων μέσα στήν πρωινή λαμπριίδα, μέσα 
στή δροσιά τής μαργαριταρένιας δρόσου ήταν σάν μιά μεγάλη 
πομπή πού εκινούσε προς το ναο, μιά πομπή λευκών κοριτσιών, 
άσπιλων κοριτσιών...

Τά θυμόταν δλα καλά.
Ρεμβός ο Ρούφ πήγε κΓ άκούμτηοε στά κάγκελα. Κύτταξε 

τά γειτονικά λειβάδια πού οί μαργαρίτες καί τάλλα άγριολούλουδα
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σμαλτώνανε τήν πρασινάδα τή βελούδινη τών νέων χορταριών. 
Αριστερά υψωνόταν ενα μεγάλο έλατο τριγυρισμένο άπό σκιά κΓ 
άνάμεσα στά φυλλόκλαδά του έπεφτε λίγος ήλιος καί τά χάϊδευε 
μέ ήδυπάθεια. Καί πειό μακρυά δ Ρούφ παρακολουθούσε τή στενή 
λουρίδα τοΰ καναλιού, τό σταχτογάλαζο ρεΰμτ τοΰ νερού καί τήν 
χυδαία ώχρα τοΰ παραποταμόδρομου, τήν πλημμυρισμένην άπό 
άμμο, τό βαθυπράσινο χρώμα τοΰ άφθονου χορταριοΰ κ’ έ'πειτα 
τήν αψηλή άκτή μέ τούς κοκκινωπούς της τόννους...

Ξάνοιξε τότε τή θέα τήν πανέμορφη στό φωτισμένο κ’ εύλο- 
•γημένο διάστημα οοΰ πρωινού εκείνου. Περα-πέρα η εξοχή ηταν 
έρημη... Ό  ουρανός καταγάλανος στραφτοκο.ιώντας άπό έ'να φώς 
συγχυσμένο κ’ έλαφρόχρυσο. Ενα περιστερι τον διεσχισε με τις 
μεγάλες του ευλογημένες φτερούγες καί ό μαγιάτικος ήλιος έζέ- 
σταινε γλυκούτσικα κρεμασμένος ψηλά από εναν υπαίθριον ου
ρανό... -Μιά όμορφη μυρουδιά χυνότανε γύρω.

"Evu διειρο...
Κ’ ύστερα ξαφνικά χωρίς καμμιάν άφορμή, καμμιάν αιτία, χω

ρίς νά μπόρεση νά καταλάβη άπό ποιές κρυφές πήγες τής συνείδη
σης του ανάβρυζαν οί περαστικές αύτες άναμνήσεις, θυμήθηκε την 
’Άννα του, τήν άγαπημένη του τήν Άννούλα, τή θελκτική κούκλα 
τοΰ έρωτός του. Πόσο τήν αγαπούσε. Μα τωρα τελείωσε πεια. 
Ξαναθυμήθηκε τό κάτασπρο θερινό σωματακι της, τις ρόδινες 
ρογίτσε; τών σκληςιών βυζιών της, τό παθητικό προσωπακι της, 
τά πλάνα της μάτια. Άνέπνευσε τή μυρουδιά της, τό λεπτό άρω
μα τοΰ ηλιοτρόπιου πού έμούσκευε τό κλινάρι της... κ’ εύθύς άρ
χισε νά κλα'ει, νά βογγά τρελλά, κτηνώδικα, χωρίς νά ξέρει, γιατί, 
άν ήτανε ατό χαρά ή άπό λύπη...

(Άπό μετάφραση στό Γαλλικό τοΰ ϊ5ιου συγγραφέα)

Θ. Ε.
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Κ ρ ιτ ικ έ ς  μελέτες

ΟΕ νέοι ποιηιαΐ τής Γερμανίας

Για νά χαρακτηρίσουμε τή μανταλιτέ τών ζώντων ποιητών πρέπει, 
νά μιλήσουμε πρώτα γιά έναν πεθαμένο, τόν δυστυχισμένο Peter H ille.

Πέθανε πενηντάρης. Σήμερα θάταν εξήντα δύο ετών. Ά ν  καί 
κάποιοι πιστοί του φίλοι έξέδοσαν τά έργα του είναι πολύ λίγο γνωστός, 
στήν πατρίδα του γ ιατί ή αληθινή τέχνη του δέν κολακεύει τό γούστο 
τό χυδαίο καί τό κοινό. Είναι μολαταύτα ένας άπό τούς δυνατωτέρους 
χαρακτήρας ποΰ δοξάσανε τά γερμανικά γράμματα.Έμεΐς θαυμάζουμε τό 
γερόν ενθουσιασμό τοΰ άμερικανοΰ ραψωδού W alt W hitm an πού ανα
κάλυψε μιά σύγχρονη φύση γιά  μιά σύγχρονη ανθρωπότητα. Δέν εϊτανε 
πια η επιτηδευμενη χαρά τών εξοχών, τών ουρανών καί τών χελιδονιών 
πού τραγουδήστηκε, εϊτανε μιά φύση σοβαρότερη, είρωστότερη αληθι
νότερη, ό κόσμος τών μεγαλουπόλεων, τών εργοστασίων καί τών κοινω
νικών αγώνων.

Οί Γάλλοι έχουν ώς άξιο καί πνευματώδη μαθητή τοΰ W hitm an 
τόν Em ile V erhaeren Στή Γερμανία εζησε κ ι’ ό Peter H ille  μά δέν 
εϊτανε μιμητής χοιρίς πρωτοτυπία' απεναντίας συμμάζεψε μέσ’ τήν ψυχή 
του ο,τι μπορούσε νά χαρακτηρίσει μιά γερμανική ποίηση

Εϊτανε αναγκασμέ·»ος νά ζή τόν περισσότερον καιρό στό Βερολίνο κ’ 
η φτώχια τόν εκανε νά κατοική πάντα στις φτωχές συνοικίες. ’ ■ κεΐ δά 
στά βορεινά ή στά βορειοανατολικά τής πρωτεύουσας, νοίκιαζε μέ καμ- 
μιά εικοσαριά φράγκα κάποιο δωμάτιο στό τέταρτο πάτωμα. Τό παρά
θυρό του εβλεπε στις στέγες καί στις καπνοδόχες μά ή φαντασία ίου 
πετοΰσε πάντα κατά τήν ανοιχτή φύση. Σάν εϊτανε νέος γύρισε μέ τα. 
πόδια δλη σχεδόν τήν Εύριόπη : τήν ’Ιταλία, τή Γαλλία καί φυσικά ολό
κληρη τήν πατρίδα του. Έ πειτα  έζησε μέ τίς άνάμνησές του κ ' έπειτα 
στράγγιζε (ίλες του τίς χαρές σέ λυρικά ποιήματα. Τόσο πλούσιο εΐταν τό 
ταλέγτο του, τοσο ανεξάντλητο, πού σάν πέθανε κ’ υστέρα βρήκανε πελώ
ριες κάσες καί σακκιά γεμάτα χειρόγραφα πού τά περισσότερα δέν δημο- 
σιευθτ|καν ακόμα. Και τό νόστιμο είναι πώς τά χειρόγραφα αυτά είχαν 
μιά παράξενην δψη 'Ο H ille  τίς περισσότερες φορές δέν είχε χρήματα ν ’ 
αγοράσει χαρτί κ ’ έτσι έγραφε πάνω σέ σελίδες πού τίς είχε μεταχειρι- 
σθεΐ μιά καί δυο καί τρεις άκόμα φορές. Κάποτε τοΰ τΰχαινε νά μή βρί
σκει ούτε τό παραμικρό άγραφο τοπαλάκι πάνω στά χειρόγραφά του μά 
πάλι δέν απελπιζότανε· σπούσε ένα κουτί άπό σπίρτα κ ’ έγραφε στό μέσα 
μέρος τοΰ λευκόξυλου τά λυρικά του ποιήματα !

Υστερα από τόση δυστυχία έφκιασε τούς ώραιοτέρους στίχους, πού- 
οί Γερμανοί έπρεπε ν ’ αγαπήσουν. Ή  τέχνη του είχε μιά θαυμαστή ε ι
λικρίνεια πού άξιζε νά μνημονευθεΐ τ ’ δνομά του μαζί μέ τοΰς κα?.υτέ- 
ρους ποιητάς πού τραγούδησαν τή φύση. 'Ο H ille  άφιέρωσε μερικές λυ
ρικές σκηνές στον περίφημο W alter von der V ogelw eide, πού είναι 
γιά το γερμανικό πνεύμα ή τελειοτάτη ένσάρκωσις τοΰ φυσιολάτρου ποι- 
ητοΰ. Δέν μποροΰαε μέ τήν επιτυχία αύτή στήν τρυφερότητα ν ’ άρέσει στ ά 
πολύ κοινό, ούτε μέ τούς δηκτικούς του άφορισμούς κ ι ’ άκόμα πολΰ λ ι

γότερο μέ τούς μύθους του, τούς γεμάτους σοφία. Άπόμεινε ποιητής 
ενός μικροϋ κύκλου πιστών μά οί φίλοι του ξέρουν πολύ καλά πώς μιά 
εκλεκτή έκδοσις τών άμέτρητων ποιημάτων τού Peter H ille  θάβανε ενα 
στολίδι τής παγκοσμίου φιλολογίας.

'Η ζωή τοΰ μεγάλου τούτου καλλιτέχνου εΐταν πολύ μυστηριώδης· 
έχάνετο γιά κάμποσες έβδρμάδες άκόμα καί πολλούς μήνες απ δλο 
τόν κόσμο καί ξέρανε μονάχα πως ζήτησε κάπου τή μοναξιά τών βουνών 
καί τών δασών μά σάν κανένας γυριστή; τυχοδιώκτης πού δέ στενοχωριέ
ται άπό βραδύς πού δέν είναι βέβαιος τί θά φάγει τήν αύριο

Οί αδελφοί του Ju liu s  καί H einrich H art, οί πιό αγαπημένοι κρ ι
τικοί τής νέας γερμανικής φιλολογίας, είχαν ιδρύσει μιάν εταιρία πολύ 
παράξενη, πού είχε σκοπό νά εφαρμόσει μιάν καινούργια θρησκεί ι ομορ
φιάς καί μονισμού. Οί οπαδοί τής νέας αυτής αίρεσης μαζευθήκαιε γιά 
νά φκιάσουν ένα κοινό δόγμα ιδεών καί, εκείνο πού είναι τό περιεργο- 
τερο καί τό δυσκολώιερο, κοινό ταμείο καί μαγειρείο. 'Η Ε τα ιρ ία  όνο· 
μάζετο «ή νέα Ε τα ιρ ία » ' είχε ιούς κήτους ιη ; καί τό οίκημά της, 
ενα παλαιό άσυλο τών μεθυσμένων σ’ δμορφο μέρος στή Sch lachtensee 
κοντά στό Βερολίνο. cO H ille καλέστηκε να πάρει κι αύτός μέρος μά 
δέ δέχτηκε παρά μιά μικρότατη παράγγα, ένα είδος σάν περιστερεώνος, 
τριγυρισμένου άπό δέντρα δπου ή9ελε νά ζήση ακούοντας τό τραγούδι τών 
πουλιών μέσα στή μοναξιά του θαυμάζοντας τίς νύχτες τήν ομορφιά των 
άστρων. Υποθέτουν πώς τόν έσκότιυσαν τυχοδιοικτες. Από τοτε πέρα
σαν δώδεκα χρόνια,

Σήμερα ή νέα γενεά τή ; Γερμανίας θυμάται ζωηρά τόν Peter I lille .

Σπονδαιοτέρα διάδοχος τού P. H ille θεωρείται ή Κα l ’.lse I.asker- 
Schueler κ ι’ αύτή; ό άντρας, ό αίσΟηματίας επαναστάτης H ervarth  
W alden δ διευθυντής τής «Καταιγίδος» είναι πού δημοσιεύει συχνά-πυ- 
κ ιά  ξεχασμένες κ ι’ απόκρυφες σελίδες τοΰ μακαρίτου φίλου του Ενας 
πνευματώδης κριτικός γράφοντας γιά τό V erlaine ονομασε τήν Κα I,a- 
sker-Schueler «απαίσια ποιήτρια». Μά ή παραβολή αυτή εινε ψεύτικη 
11 άλήιίεια είναι πώς ή φιλολογική ύπόστασις τή : γυναίκας αυτής ειταν 

μιά αδιάκοπη άπάτη. Ο κόσμος δέν ήθελε νά τήν ακούσει Μονάχα λίγοι 
εκλεκτοί αγόραζαν ιά βιβλία της. Μά ή ιιοιητρια δέν έχανε τό θάρρος 
της γιατί δέν μπορούσε νά κερδίσει τόν όχλον αυτόν πού ακολουθεί ενα 
ακατάσχετο ρεύμα αποκρούοντας κάθε αληθινή προσωπικότητα, περιγελων- 
τας κάθε εκδήλωση τρυφερής κ ι’ εύαίσΟητης ψυχής. 'II Else δέν παρε- 
πονέΟηκε ποτέ γ ι ’ αύτό, καί ποτέ δέν επιτηδεύτηκε τόν απαίσιο ποιητή. 
Α πεναντίας έχει πολλήν άπαλότητα. Ά ν  ζοΰσε τό μεσαιωνα, στήν εποχή 
πού βασίλευαν οί μεγάλες θρησκευτικές ίΟέες, στήν έποχή πού οι ιδέες 
αύιές δέν είχαν άκόιιη χάσει τήν αγνότητά των μέ άτιμα κ εγωιστικά τερ
τίπια, θά γινότανε ενα ά.τό τά εύγενικά καί δυνατά εκείνα μυστικά πνεύ
ματα πού άναφέρει ή Ιστορία. Τό πιό ενδιαφέρον της έργο είνα ι «Τά 
θαύματά μου.» Τόν τίτλο τοΰτο δέν τόν έβαλε στό βιβλίο της έτσι τυχαία 
γιά  τής άρεζε ν ’ άφ ίνει τή φαντασία της νά πλανάται στόν κόσμο τπ>ν 
θαυμάσιων καί παράδοξων τής Ανατολής. "Εζησε στις χώρες αυτές των 
παραμυθιών καί διηγείται δ ,τι είδεν έκεΐ, χίλια-δυό έξοχα δράματα. Η 
ήρωις ενός άλλου βιβλίου της είναι ή ίδ ια πριγκήπισα πού τραγου
δάει τή μοναξιά τών ήλιολουσμένων ερήμων, τή ζ·»ηρή χαρα των παρα
δείσιων κήπων, τήν ομορφιά τών δούλοιν της καί των έρωμενων τη_. Μία 
άπό τίς χαριτωμένες της εικόνες είναι εκείνη ποΰ β/.επει ιόν εαυτό της νά
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κουράζεται μέσα στόν έρωτά της σά νά έλικνίζετο πάνω σ’ ενα ροδό- 
φυλλο. Οί ελεύθεροί της στίχοι δέν είναι τίποτε φκιασίματα τυπικά ξηρά 
και δυσκολογέννητα' είναι γεμάτοι πάθος. Τά πρώτα τραγούδια καί τό 
τραγικό ρωμάντζο «τό θαυμαστό πρόσωπο( τής κομήσσης de Noailles 
εΐτανε γεμάτο άπό τή δυνατή έμπνεψη πού χαρακτηρίζει τ ίς λυρικές εξο
μολογήσεις τής E lse.

Στό Βερολίνο άνε:ίαλΰφθησαν ώς τώρα κα ί ταλέντα πού υπόσχονται 
πολλά. Μπορεί νά συναντήσει κανείς έκεΐ καί κούφιες μετριότητες κ ι’ 
ακόμα κ ι’ άνισορρότους. Είναι εκείνοι πού μαζεύονται στό «Καφενείο 
τής Λειποταξίας» ποϋ ό τίτλος του μονάχα άφίνει νά σχηματίσεις ιδέα 
γιά τήν πελατεία του. Ε ίναι οί πελάτες ενός άλλου καφενείου που οί 
υπερήφανοι άστοί τό βάφτισαν «Στήν τρέλλα τού μεγαλείου». Κακομοί
ρηδες αστοί ! Λέν κοιτάζουν παρά κάποιες έκκεντρικότητες τοϋ μποεμι- 
σμοϋ αύτοΰ χωρίς νά κάνουν τόν κόπο νά μελετούν πιό συχνά τά έργα 
τών καλλιτεχνών αύτών, πού τρυπώνουν τό χειμώνα στό ζεστό καφενείο 
γ ια τί ξεπαγιάζουν μέσα στά εργαστήρια καί τίς σοφίτες τους καί πού ζη 
τάνε τό καλοκαίρι τό καλοαερισμένο γιατί κινδυνεύουνε νά σκάσουν μέσα 
στή ζεστή άτμοσφαϊρα τών χαμηλών κατωγιών τους.

Ο ί  α ν ε ξ ά ρ τ η τ ο ι .

Στά έργα των δέν καθρεφτίζεται ή πραγματική ζωή. Αύτή είνα ι σπου" 
δαιοτέρα κατηγορία πού εΐτανε γιά τούς φιλόλογους τοϋ είδους αύτοΰ' 
Μά μελετώντας κανείς τήν ποίηση αύτή, θά ίδεΐ πώς μιά τέτια κατηγο' 
ρία δέν είναι καθόλου δ ίκηη . ’Απ’ εναντίας οί ποιηταί αυτοί είναι οί 
ε ίνα ι οί πλέον ευσυνείδητοι παρατηρηταί τής ανθρώπινης ψυχής· έχουν 
μονάχα τήν ιδέα πώς στήν ποίηση χρησιμοποιήθηκε ώς τιόρα μιά γλιόσσα 
γέρικη καί πολύ τριμμένη πού δέν είνα ι δυνατό νά ζωηρέψει τή φαντα
σία τους. Τό πιό αναγκαίο οργανο τής ποιήσεως, δηλ. ό ζωντανός λόγος, 
δέν πρέπει νάναι άδυνατισμένο άτό τήν παράδοση. Κάθε ποίημα πρέπει 
νάναι προσωπικό γεγονός τοΰ ποιητή, κάθε ποιητικός λόγος πρέπει νά 
φορένει τόν προσωπικό χαρακτήρα τοΰ δημιουργού του. Είναι ευχάριστο 
νανακαλύπτει κάνε ς δτι οί καλύτεροι άντιπρόσωποι τής νέας γερμανι
κής γενεάς είναι φ ίσεις απλές καί μετριόφρονες. Λέν άγαποΰν τά ήρωϊκά 
κατορθώματα, γ ι ’ αυτό κ ’ οί στίχοι τους έχουν μιάν ειλικρίνεια πού δέν 
ε ίνα ι καθόλου ψεύτικη κ ’ επιτηδευμένη. ’Αναφέρω γιά παράδειγμα τέσ
σερα ονόματα: Γό M ax Dan thendey, τό Max Brod, τό Franz W erfer 
καί τό Rene Schieckele .

Τά πρώτα έργα τοϋ D authendey είναι χοντροκομένα καί μέ πολύ 
•νίγην άξια. Γ/ιήγορα δμως ό ποιητής άφηκε τίς χοντροκοπιές καί τάς 
επιτηδεύσεις κ ι' αγκάλιασε τήν ειλ ικρ ίνεια  καί τήν αλήθεια. Κάποτες 
εΐτανε καί συμβολιστή;. Σήμερ ι  δμως βάνει στά έργά του πολύ καθα
ρούς τίτλους λ. χ. «ανοιξιάτικα τραγούδια» ή «ηδονικός κήπος». Είναι 
ακούραστο; κ' έγρχψε άκό ι ι καί δράματα καί μυθιστορήματα καί διη
γήματα κ ι’ δλα αύτά μέ μεγάλη ευχέρεια καί καταπληκτικόν οίστρο. Τό 
καλύτερο προσόν του είναι πού βρήκεν ένα νέο ρυθμό γιά νά εκφράζει 
ολα του τά αισθήματα, δλες του τίς φαντασίες. Ό  γερμανικός ελεύθερος 
στίχος είχε ξε.τέσει πολύ, κατάντησε πολύ πεζός χωρίς νά διαφέρει καθό
λου άπό τό κοινό καί τριμένο ΰφος. Μπορεί νά πει και είς πώς στό διε- 
φθαρμένον αύτόν έλεύθερο στίχο τήν ομορφιά καί τό λαγάριασμα ξανά- 
δωκεν ό D authendey. "Αν πρέπει ό σύγχρονος ποιητής νά μήν εμποδίζε
ται ατό μιά προσωδία πολύ μηχανική, οφείλει ώς τόσο νά σέβεται τούς
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κανόνας τής ευφωνίας. Ό  D authendey αισθάνεται πολύ. Λατρεύει τό 
κάθε γήινο κ ι δλα δσα τοϋ έγγίζουνε τίς αισθήσεις του τίς λεπτές.

Οί Αύστρογερμανοί απαιτήσανε πάντα τά μερίδια τής δόξης το>ν άπό 
τά γερμανικά γράμματα. Ό  Brod κ ι’ δ W erfel πού άνάφερα πρό ολίγου 
ε ίνα ι Αυστριακοί πού γεννηθήκανε καί ζήσανε στήν Πράγα, τήν πρω
τεύουσα τής Βοεμίας."Κως σήμερα έχει έχδόσειοχτώ βιβλία, μιά παραγωγή 
πολύ άξιόλογη, γιατί ό Brod έχει ένα προσωπικότατο ΰφος, τόσο στούς 
στίχους του δσο καί στά πεζά του.Όπως οί περισσότεροι σημερινοί ποιηταί 
είναι άνθρωποι μέ σύγχρονη ανατροφή, έτσι κ ι’ ό Brod δέν είναι άπό τούς 
τύπου; έκείνους τών ποιητών πού παραμελούν τίς πραγματικότητες γιά 
νά ζήσουν άποκλειστικώς μέ τίς χίμαιρες καί τά όνειροπολήματά των. Τό 
περιβάλλον πού ζεί ό Brod είναι κομψό καί χαριτωμένο κ ι’ άπ’ αύτό 
παίρνει τίς πρόζες του. Τόν πρώτο του λυρικό τόμο τόν τιτλοφορεί «τό 
στάδιο ενός έρωτοχτυπημένου», τό δεύτερό του άπλούστατα «έμμετρη 
εφημερίδα». Τόν άδικεΐ κανείς σά ζητά στήν ποίησή του ’ιδέες βαθειές. 
Ό  Brod δέ φιλοδοξεί διόλου νά γίνε ι πανθεϊστή:, δπως ό D authendey. 
Ό  είκοσιπεντάρης νέος θέλει νά φαίνεται ή ηλικία του, δέν τήν κρύ
βει κ’ ένα χαμόγελο κοριτσοοΰ τόν συγκινεί χίλιες φορές πιότερο άπό 
κάθε σοβαρότητα καί φρονιμάδα Διηγείται τίς μελαγχολίες του καί τούς 
ερωτικούς του πόνους. Τό βάλς πού θά τοϋ ύποσχεΟεϊ τό θελντικό κορί
τσι τόν κάνει άπύ τόν ενθουσιασμό του %ά τονίσει έναν ύμνο. Τρελλαίνε- 
ται άπό χαρά γιατί κατώρθιυσε ν ’ άκούσει στό τηλέφωνο τή γλυκειά καί 
παθητική φωνή κάποιας φιλενάδας του. Θά μπορούσε κανείς νά πει στόν 
ποιητή «Γύμναζε τή θέση σου μέ σοβαρότερα θέματα». Θά τόν αδικούσε 
έχει τόση λεπτότητα στις έμμετρες αυτές εξομολογήσεις. Ψυχολογεί έξοχα 
τήν ψυχή τοΰ νέου καί τής νέας. Παρατηρεί κ ερμηνεύει μ’ έκτακτη 
διαύγεια τήν ψυχική ζωή τοΰ άντρα καί τής γυναίκας σάν βρίσκουνιαι στή 
πιό ? επτή τους περίοδο, στήν ήλικία τών δεκαπέντε ώς είκοσι -/ρονών. Ό  
Brod δέν είναι μονάχα λυρικός ποιητής· είναι καί ρομαντζογράφος· μέ 
τό ρομάντζο του «ή Τσέχα ύπηρέτρια» φάνηκε πολύ δυνατός ρεαλίστας. 
Είναι γνωστόν δτι ή Εβραία έπαιξε μεγάλο καί σπουδαίο ρόλο στή γερ
μανική φιλολογία, πρό πάντων στή σημερινήν έποχή. "Ενα σωρό φημι
σμένοι συγγραφείς άνήκουν στή θρησκεία αύτή. "Ενας άπ’ αυτούς είναι 
κ ι’ 6 Brod καί θέλει νά περιγράφει μέ περισσότερη εύχέρεια τήν ήθι- 
κότητα καί τή διανοητικότητα τών ομοθρήσκων άδελφάδων του μέσα στο 
τελευταίο κοινωνικό ρομάντζο του πού έχει τόν τίτλο «Οί 'Εβραίες κυ- 
ρίες».Τό βιβλίο αύτό άποδεικνύει π ώ ; ό Brod έχει μιά διορατικότητα καί 
μιά λεπτότητα άληθινά αισθητική γιά νάναλύει τίς κρίσεις τή ; ψυχής. 
Είναι ό καλύτερος ερμηνευτή; τής νεανικής καρδιάς.

'Ο προιϊμος αύτός διδάσκαλος βρήκε πολύ γρήγορα τόν μαΟητη του, τό 
πατριώτη του Franz W erfe l.'Όλη ή παραγωγή τοΰ ποιητοΰ τούτου είναι 
μιά μικρή συλλογή άπό καμμιά είκοσιπενταριά ποιήματα πού τήν τιτλο
φορεί «ό φίλος τοΰ κόσμου». Κανένας άλλος τίτλος δέν ταίριαζε πιότερο. 
’Εκείνο πού ξεχωρίζει τούς στίχους του άπό χίλιους άλλους είναι ή γερή 
καί κοινωνική διανοητικότητα τού ποιητοΰ Δέ θέλει νά φαίνεται μισάνθριο- 
πος ε ίνα ι ένας κήρυξ τοΰ κοινωνικού έρωτος. Θέλει νά βοηθάει ό ένας 
τόν άλλονε, ό δυνατός νά υποστηρίζει τόν άδύνατο. Οί μεγαλουσιάνοι νά 
μή σκληρύνονται μέ τήν ένοχη υπερηφάνεια των ξεχνώντας τούς μικρούς 
καί τούς φτωχούς.

Μένει άκόμα νά μιλήσουμε γιά τό Rene Sch ieckele . Είναι Λλσατια-
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νός κ ’ έζησε αρκετά χρόνια στό Παρίσι, Τό ύφος του είναι επηρεασμένο 
άπό τήν πρόζα τοΰ Φλόμπερ. Τό συγγραφικό του στάδιο τάρχισε δέκα 
οκτώ χρονώ στό Στρασμποΰργο ν'  επειτα στό Βερολίνο, δπου άνέλαΡε 
τήν έκδοση τοΰ «εργαστηρίου τών ωραίων γραμμάτων», περιοδικού μ’ 
αρκετή φήμη γιατί έβγαινε έπί ογδόντα χρόνια. "Υστερα άπό μιά 
ταραγμένη ζωή ό ποιητής έφυγε στήν ’Ιταλία και κατόπι στό Παρίσι 
δπου κατά τύχη κατοίκησε σ ιή βίλλα τοΰ S u lly  Prudhomme· Σήμερα 
δυό βιβλία τοΰ Sch icke le , ό έμμετρος τόμος «"Ασπρο και κόκκινο» καϊ 
τό μικρό του ρομάντζο «ή φίλη μου Λό» τοΰ «σφαλίζουν τόν τίτλον τοΰ 
φιλολόγου. Ό  S . είνα ι όρμητινό ταλέντο. Είναι ενα; φαντασιοκόπος 
πού θέλει νάρέσει λέγοντας γλυκά πράματα, πράματα χιλιοειπωμένα. Θέ- 
λε ινά να ι συμβολιστής τραγουδοητας τό άθώο: τήν παιδιάτικην άθωότητα, 
τό άσπιλο τής Παναγίας πού τήν λατρεύει καί τήν άγαπά δχι γιατί 
είναι ευλαβητικός καί θρησκόληπτος άλλά γ ιατί τό Αελκτικό αύτό πλά
σμα τής θρησκευτικής φαντασίας, τοΰ φαίνεται σάν ενα ούμβολο κάθε 
αρετής. ’Απαράλλαχτα τραγουδάει τό καθάριο ίδα-ικό τής Μητέρας τοΰ 
Χριστοΰ κ ι’ δλων τών επισήμων αγίων, πάντα στήν ίδια γυναίκα άφιερώνον- 
τας τή άγάπη τον, στή μητέρα τοΰ γιοΰ του. 'Ο ποιητής ψάλλει άκόμα 
τίς μεγαλουπό?εις. τή φτωχολογιά καί τήν άθλιότητα, τίς κακίες τών τυ 
ράννου καί τά πολιτικά πάθη.

Ο ί  δ ρ α μ α τ ι κ ο ί .

Οί ιστοριογράφοι τής γερμανικής φιλολογίας είναι αλήθεια πώς είναι 
Γ;θλΐι σ( φοί καί πολύ έπιφυλαχτικοί. ' Υπρστηριζουν τή θεωρία πώς είναι 
άδύνατο νά σχηματίσει κανείς σωστή κ ι’ οριστική κρίση γιά ποιητή πού δέν 
πέθα\εν άκόμα. Καί γ ι ’ αύτόν τόν λό’, ο βρίοκει κα·\είς πολ.ύ λίγες λεπτο
μέρειες στ’ αναρίθμητα βιβλία τής ούγχρονης γερμανικής φιλολογίας γιά 
τούς ποιητάς πού άνα<(τρόμε σ αύτή τή μελέτη μας. Αύτό είνοι πολύ 
λυπηρό γιατί ή κριτική πού δέν είναι ολωσδιόλου τυφλή μπορεί ν ’ απο
δείξει τι ώς ή ιεοπερη γερμανική γε·\εά έβγαλε μερικό καινούργια ταλέντα 
πολύ καλά. Καί. πρέπει ιά  ξέρουμε πώς δλοι αύτοί οί ιέο ι ποιηταί γιά 
ν ’ άναπιύξουν τήν π ροοο,ιπι κόιη Ι ά  τους άπάντησαν δυσκολίες σχεδόν ανυ
πέρβλητες. "Έπειτα, είναι κληρονόμοι πλουσιωτάτης τέχνης. Ή  προκάτο- 
χή των γενεά τοΰ H auptm an. τοϋ Schtiitz ler καί τοΰ Herman B ah r— 
γιά ν ’ άναφέρουμε μονάχα τοΰς πιό γνωστούς—μπορούσε καί δούλευε μέ 
ΰρους πολύ εύνοϊκώτερους· ήρθεν ύστερα άπό μιάν εποχή σχετικώς φτωχή, 
κ ι’ αν θέλετε μάλιστα, τά άδύ\·ατα ταλέντα άποκιήσα'ε γλήγωρα μιάν 
εύκολη δόξα y.ui ή κολή θέληση έλογοριάζετο πλεονέκτημα.

Οί οημερηοί Λέοιποιηταί δέ βρίσκουν πιά τή μεγάλη ί.ύτή φιλοφρο
σύνη άπό μέρους τής κριτικής καί τοϋ κοιιοΰ. Οί λνρικοί τής προκάτο- 
χης γενεάς λεπτινα ιε τό ύφος τους σέ τέτοιο βαθμό πού τό γενικό έπί- 
πεδο τού ποιητικού αύτοΰ είδους ε’η α ι πολύ άΛεπτυγμένο. Λείπουν μονά
χα ανώτερες άτομικότητες καί πρέπει ·\ά τιμήσοτμε άκόμα πιότερο εκεί
νους πού είχαν τή δύναμη ·\ά ελευθερωθούν άπό τήν παράδοση. < ί λ.υρι- 
κοί ποιηταί τής προκάτοχης γενεάς άρχισαν άπό έναν περιπαθή νατου
ραλισμό γιά νά πέσουν τελευταία στό ρομαντισμό τών ισχυρών καί πα
θητικών κατορθίυμάτων. Οί καλύτεροι άπό τ(ύς·\έους λυρικούς ποιητάς 
είναι πιό φυσικοί καί πιό άτλοί Νά, ή ηθική τους άξία μεγαλωμέ·\η άπό 
τήν άξία τήν αισθητική πού τούς άπαγορετει ν ’ άφίσουν νά τούς ξεφύγει 
ένας σιίχος πού νά μήν είναι ή άληθινή ήχώ τής εύαίσθητης καρδιάς των.
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Θάξιζε τόν κόπο νά έξεα ίσομε γιά ποιους λόγους οί νεώτεροι γερ- 
μανοί ποιηταί δέν προοδεύσανε στή δραματική τέχνη Ώ ς τόσο οί δοκιμές 
δέν λείπουν Τά τελευταία χρόνια φανήκανε πολλά 'έ α  ονόματα, τά θέα
τρα έπαιξαν τά έςγα τών καινούργιων δραματουργών μά καμμιά επ ιτυ
χία δέν εΐταν ίση μέ τίς επιτυχίες τών δραμάτων τοΰ Χάουπταν ή τοΰ 
Όφμανσταλ.

ΙΙάνε τώρα δέκα τέσσερα χρό.ια  πού κάπιος κριτικός ε ίπ ε : « Άπαλ- 
λ.αθτείτε άπό τόν Γκέραρτ Χάουπτμαν» μά ή χειραφέτησις δέν έγινεν 
άκόμα "Ας πούμε «ευτυχώς» γιατί ό Χάουπτμαν συγκεντρώνει άκόμα έως 
σήμερα σιή εύγενική του προσωπικότητα δλην τή δύναμη κ ι’ δλην τήν 
αίγλη τού σύγχρονου θεάτρου τής Γερμανίας ‘Ο Χάουπτμαν είναι ό άπο 
κλεισιικός διδάσκαλος στήν κωμωδία καί στήν τραγωδία. Οί νέοι δραμα
τικοί ποιηταί βλέπουν μέ τά μάτια τοΰ Χάουπτμιν κ’ εί>'αι παρατηρη
μένο πώς άμα θελήσουν νά ξε ρύγουν άτό τήν ισχυρήν αυτήν έπιρροή, ή 
τέχνη τους γίνεται αδύνατη κ ι’ ασθενική.

'Υπάρχουν μολαταύτα τρεις δραματικοί πού γευθήκανε τή χαρά τής 
ζωηρά; επιτυχίας καί τό έκνεύρισμα τών άτοθαρρυντικών αποτυχιών : ό 
Carl Schoenherr, ό W ilhelm  Schm idt-Bonn κ ι’ ό F rank W edekind.

ΙΙιό ευτυχισμένο; άτό τού; τρεις στάθηκεν ό Schoenherr γιατί κα- 
τώρθωσε νά πάρει τό πιό πολ^ύτιμο έπαθλο πού μπορεί νά δοθεί σέ γερ- 
μανό ποιητή : τό έ,ταθλ.ο τοϋ Sch ille r ένα βραβείο δηλ. άπό εξ χιλιάδες 
μάρκα. Τήν επιτροπή τοΰ βραβείου Sch iller αποτελούνε κριτικοί, διευ- 
θυνταϊ θεάτρων, πρόσωπα μέ επίσημο κύρος καί καθηγηταί τής ποιήσεως, 
τής ρητορικής καί τή; φιλοσοφίας στό πανεπιστήμιο. Μ’ αύτού; ::ριτάς 
τό γερμανικό έθνος έβράβεψε ένα έργο έλεεινό, κάτι χειρότ ρο άπό μέτριο, 
τήν τραγωδία «Πίστη κ ύ  πατρίδα». Είναι το τελευεαΐο δράμά τοΰ συγ
γραφέα πού στά πρωτόλεια του έδειξε κάποια δύναμη παίρνοντας τά θέ
ματά του άπό τή ζωή τών συμπατριωτών του, τών χωρικών τή; Τυρολίας. 
Άπό τόν τίτλο του φαίνεται πώς είναι δράμα κοινωνικό θρησκευτικό. Ό  
ποιητής άντί νά γράψει δράμα γιά θέατρο, έγραψε μελόδραμα γιά κινη
ματογράφο. Οί περισσότερες σκηνές του είνα ι άκομψα συγυρισμένες. 
Ά ντ ί νά μάς δώσει ένα ψυχολογικό ξετίλυγμα, μάς παρουσιάζει έκκρή- 
ξ ε ι; θεατρικών βομβών. Α ύ τή ή μαστοριά, αύτή ή σκηνική τέχνη, άρεσε 
πάρα πολύ στήν έπιτροπή τοΰ βραβείου τοΰ Sch iller Κάπιος αύτοκράκορ 
είπε στόν Schoenherr πώς τόν θεωρεί τή μεγάλη ελπίδα τοΰ γερμα
νικού θεάτρου. Μιά αύτοκράτειρα ώμολόγησε πώς σέ δλη τή διάρκεια 
τής παρασιάσεως τοΰ «Πίστη καί πατρίδα» έ,;υσε θερμά δάκρυα. Μά μ’ 
δλα αύτά τό έργο τοϋ Schoenherr δέν έγινε καλύτερο. Ό  ποιητής είναι 
ένα ια/νέντο προικισμένο μέ κάποια δύναμη κ ι’ άν ήθελε νά ξεχάσει δλες 
τίς κολακείες πού δέν κάνουν άλλο παρά τόν ταπεινώνουν, θά μποροϋσε 
νά ξαναγύριζε σιή νεότητά του, πού άποστρεφότανε τίς φρίκες τής κορ- 
δέλλας γιά  νά ζητήσει τίς ώραιοσύνες τής ψυχής.

Ό  άλλος συγγραφεύς πού επηρέασε πολύ βαθειά τό σύχρονο γερμα
νικό θέατρο είναι δ Ούγγό φόν Όφμανσταλ, ό μεγάλος διδάσκαλος τοΰ 
παθητικοΰ στίχου. Ό  "Οφμανσταλ δημοσίευσε ένα πολυ πνευματώδες β ι
βλιαράκι γιά τόν Βίκτωρα Ούγγό καί ζητάει πράγματι σήμερα τό ίδιο 
σχεδόν πράμα πού ήθελεν άλλοτε ό γάλλος ποιητής : τό θέατρο τών μεγά
λων αιωνίων παθών, τών Σαιξπηρείων νά πούμε παθών, δχι τής ίλατραγω-
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διας ούιε ακόμα τής συνειθ ισμέν ης καί u:roυρζουαΛκής τραγωδίας.

Ό  Όφμανσταλ έλάτρευε τή γυμνότητα τί| σαγηνευτική τής γυναίκας 
καί δεν '/ονραζόταΛγ νά τήν ψάλλει καί νά τήν ΰμνεΐ. Μέσα στις θεατρι
κές του σκηνές νομίζει κανείς πώς άνάφιει ένας αληθινός οργιαστικός 
ερωτισμός πού τρελλαίνει άπό ενθουσιασμό τούς Οεατάς Καί οί μαθηταί 
τοΰ ’Όφμανσταλ ; Afaoi έχουν εκφυλίσει τό ΰφος τοΰ διδασκάλου των. Γρά
φουν μιά γλώσσα συμβολική καί ρομαντική.Οί σ 'ίχοι τοΰ Όφμανσταλ είναι 
πλούσιοι σέ άξιοηιατα βαθειά καί φιλοσοφικά. Οί συναγωνισταί του μ ι
μούμενοι τόν τρόπο αύιό, κατάντησαν νά γράψουν κοινά καί τετριμένα 
πράγματα. Ό  Όφμανσταλ έγραψε τά καλύτερα του ποιήματα δεκαοκτώ 
ετών, αποτελείωσε τά μικρά του αριστουργήματα είκοσιπέντε ετών κ ι’ 
άπό τότε στέρεψε. Ώ ς τόσο δουλεύει άκόμα μέ πολύ ζήλο. μά δέν είναι 
πιά δημιουργός.· Είναι ένας απλός φιλόλογος ξεφουρνίζοντας τό βιβλίο 
του ή τό δράμα του γιά κάθε περίοδο. Δέν είναι δυνατό νά ελπίζει κανείς 
πο>ς ή φιλολογική φυσιογνωμία τού Όφμανσταλ θά αλλάξει άκόμα, μά 
πρέπει ολωσδιόλου οί νέοι δραματικοί ν ’ άφίσουν κατά μέρος τήν επ ι
κίνδυνη αυτήν ερωτομανία, πού δέν είναι λιγώτερο γελοία άπό τόν ασκη
τισμό πού εκθειάζουν οί ι(ιυχροί καί ξηροί ηθικολόγοι.

Ό  νέος ποιητής W ilhelm  Schmidt-Boon προσπάθησε νά μήν έπη- 
ρεασθεΐ άπύ τύν 'Όφμανσταλ. Τό καταλαβαίνει κανείς εύκολα σάν μελε
τήσει τό τε/ευταϊο του δράμα «ό θιμός τοΰ Άχιλλεώς»' ζητάει τήν απλό
τητα πού δέν έχει μπερδεμένη ψυχολογία καί πασχίζει νά χειραφετη
θεί άπό τό μυστικισμό, τόν κάποτε τεχνητό τοί ’Όφμανσταλ καί τών μα
θητών του. Προτιμά νάναι ποιητής ειλικρινής παρά ένας στιχοπλόκος 
προφήτης, σκορπιστής μυστικών κ ’ αινιγμάτων. Ή  είλ ικρ ίιε ιά  του αύτή 
είναι αλήθεια, πώς συγγενεύει μέ τή μικρολογία, μά πρέπει ν’ αναγνω
ρίσουμε πώς μονάχα οί άπλοι ποιηταί επιτυγχάνουν στό νέο γερμανικό 
θέατρο.—Ό  Schmidt-Boon δοκίμασε μέ πολύ θάρρος νά μεταρρυθμί
σει τό ΰφος τής γερμανικής κωμωδίας. 'Η κωμωδία του «Βοήθεια ! 
Βοήθεια ! ένα παιδί 2πεσε άπό τόν ούρα\ό» έχει σκηνές όμορφης φιλαν
θρωπίας καί βαθειάς τρυφερότητος. Ό  συγγραφεύς αύτός έγραψε πολλά 
άλλα δράματα. Επιθυμώντας νάναι ειλικρινής, έπεσε στήν κοινοτυπία. 
Ζητιόντας τή βαθύτητα, είναι κάποτε χωρίς γούστο καί μέτρο. Ή  αλή
θεια δμως είναι πώς δέν μπορεί νά τοΰ άρνηθεϊ κανείς τήν άξία πού 
άπηρνήθη τό δογματισμό τοΰ ’Όφμανσταλ.

Τό δράμα  τοϋ  Wedekind·

'Η γερμανική λογοκρισία, οί κυβερνητικοί δηλ. υπάλληλοι πού είναι 
υποχρεωμένοι νά επιβλέπουν τήν ηθική τής φιλολογίας μισεί τόν F rank 
W edekint σάν τό διάολο καί τόν κυνηγάει ακατάπαυτα πανεοΰ. Φτάνει 
ν ’ άναγγείλη ένας διευθυντής θεάτρου τήν παράσταση κάπιου δράματός 
του κ ι’ αμέσως θά τοΰ τήν απαγορεύσει ή λογοκρισία. Ευτυχώς όλοι οί 
λογοκριταί τοΰ κόσμου δέ θά μπορέσουν νά ξεκολλήσουν τό W edekind 
άπό τήν πνευματική ζωή τής πατρίδος του.

’’Αν ό Χάουπτμαν φύσησε μέσα στό σύχρονο γερμανικό θέατρο κάπιο 
καινούργιο αίσθημα κοινωνικού οίκτου, άν ό Ό φμανταλ τό πλούτισε μέ 
νέους δραματικούς τύπους, ό V edekind έκήρυξε τό δίκαιο τοΰ άτόμου, 
καί άνατρέποντας τήν ηθική τοΰ πλήθους, θέλησε νάποδώσει σέ κάθε 
ανθριόπινο όν τό προνόμιο νά ζή κατά πώς βούλεται κ ’ επιθυμεί.

Ό  ποιητής W edekind μάς δείχνει ιό μίσος τών παιδιών εναντίον 
στούς γονείς καί στούς κοντόφθαλμους παιδαγωγούς. Μάς ξεσκεπάζει τίς 
πρώτες ανησυχίες τού έροηος τών άγοριών καί τών κοριτσιών, τήν πρα>τη 
ντροπή, τήν ^ροπη χοςά, τήν πρώτη λύπη, τάς τύψεις τής σινειδήσεως 
τέλος και καμιά φορά τ ήν αύτοκτονία «δταν ξυπνάει ή άνοιξη» κατά τήν 
έκφραση τοΰ ΐόιου AVedekind- Περιγράφονιάς δλες αυτές τις αθλιότητες 
ίής παιδικής ηλικίας δέν παραβαήει τό δικαίωμα τοΰ ποιητοΰ. Δέν κατη
γορεί απ’ ευθείας, δέν καταπιάνεται μι μεταρρυθμίσει* άφίνει τά γεγονό
τα νά μιλήσουν' μόνα τ οτς. Τό ερ\ο αΰιό καταδικάστηκεν άπό τή λογο
κρισία ώς πορνογραφικό και τοΰ κόστισε μιά μεγάλη δίκη πριν μπορέσει 
νά παίξη τήν τραγο)δία αύτή : «δταν ξυπνάει ή άνοιξη».

Μιά ιδιότροπη ειρωνεία αναγκάζει τόν W. νά βάνει στά έργα του 
λίγο-πολύ συνειθ ισ  μένους τίτλους. Κοί τό πιό κατάλληλο δράμα του νά. 
δώσει μιάν ιδία τής τέχνης του, τό τιτλοφορεί «τό Κουτί τής Πανδώ
ρας» Θά περίιιενε κ/Λεις νάβρει μέσ./. στό δράμα αύτό ευχάριστά κ/ 
εύθυμα γεγονόεα. ?ΙΙ πρόθεση τοΰ ποιηιού είναι ολωσδιολου άλλη. Ο 
σκοπός του εινοι νά παρουσιάσει μέσα σ’ ένα μοναχα έργο τό ριζικό 
τής σύ/ρονης γυν.Ηχ,α:. Γ ι’ αύτό φαντάζεται μιά γυναίκα πού τήν ανε
βάζει ο>ς τήν άιό ίιψηλή κορυφή τής ανθρώπινης ζωής γιά νά τήν ρίξει, 
έπ ε ιta μέσ.ι. στήν πειό σκοτεινήν άβυσσο τής άθλιότητος. Γ0  μεγάλος 
αυτός διάβολος καταντάει τό άϋλιέστερο πλάσμα και δολοφονείται στή 
Λόντρα μέσα σ’ ένα ανώγι κάπιου επιπλωμένου σπιτιοΰ. Τό «κουτί τής 
ΙΙανδοόρας» μπορούσε νά όνομασΟεΐ ό «Φάουστ τοΰ W edekind .

r0  W. είχε πει σέ μιά του κο,μωδία : « Ή  ζωή είναι ενας γλυστερος 
κατήφορος», Ή  φράση αύτή πού άναφέρεται συχνά στά έργα του μάς 
δίνει τό καλύτερο αχνάρι τοΰ μοιρολάτρη ποιητή, πού πιστετει στή θεά 
Τύχη. Γ ι’ αυτόν, δύναμη ή άδννομία, καλοσύνη ή κακία, τό ϊδιο ^ά’' 6*· 
'II τύχη μονάχα κάνει τούς καλούς καί τούς κακούς—Είναι λυπηρόοτι t> 
W. πού ειχε τόσο χιούμορ, τόοη δηκτικήν ειρωνεία, τραχύνΟηκε καί 
σκούριασε από τίς αλλεπάλληλες έχθρικές προσβολές. Θέ?νθντας νά δυνα- 
μο)σει τις δοξασίες τον, τις πολλαπ>ασίαζε μέσα σέ άρθρα, σέ διαλέξεις,, 
σέ νέα έργα, μά χωρίς νάχει—αλίμονο — τό ύψος τοΰ προτινοΰ του πνεύμα
τος οιηε τή νεανική του φαντασία. 'Όμοιος μέ δογματικόν ιεροκήρυκα,, 
δέν εΐναι πιά σήμερα πα?ά ή μεταμορφωμένη ήχο) τοΰ παρελθόντος καί 
γ ι ’ αύτό εύθύνεται ή κτηνώδης ?α>γοκρισία καί τό ήλίίΗο κοινό.

Οί ρομαντζογράφο ι

Οί ποιηταί τής νέας γερμανικής γε\εάς είχαν κοί κάπια αναπάντεχα 
κ’ ευχάριστα γ ι’ αυτούς κατορθώματα. Θάψανε τρεις απομάχοι»ς τής πέν- 
νας, πού αντιπροσωπεύανε σιή γερμανική φιλολογία την αντιδραστική 
τάση, τήν άκαλαισΟησία, τήν ψεύτικη αϊστηματικότητα, τόν επιπόλαιο 
πατριωτισμό, μέ μιά λέξη. κάϋε ασχήμια τής γερμανικής ποιήσεως. Οί 
τςεΐς αύτοί συγραφεΐς είναι : ο Adolf λ\ ilbrandt, ο W ilhelm  Jen 
sen κι ο F elix  D alin, πού σβύσαν πιά σήμερα. Μονάχα μιά ψυχολογία 
μπερδεμένη μέ γερμανικό γούστο ώς προς τήν τέχνη θά μας εξηγούσε 
γιατί οί χειρότεροι κ ι άπό μέτριοι αύτοί ποιηταί έπιτύχανε τόσο καί^θά 
μάς έδινε νά καταλάβουμε γιά πιό λόγο έργα πo?wύ πιό ανώτερα δέγ έγι
ναν τόσο δημοτικά.

Τούς γερμανούς μυθιστοριογράφους τής νατουραλιστικής εποχήν μπο
ρεί κανείς νάν τούς χωρίσει σέ τρεις φημισμένες σχολές : ,Στοΰς δίδασκά-
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λονς τής πατςίίο ς τ ο ν  η κ νς  Ζ«/ά χαί ιούς |.ιο.\)ΐ|Τίΐς ίου. καί στούς 
σκα'νδηοβούς στγςαςεϊς. Ε ηαι γ·\ο.στό τί δτνατήν επίδραση είχε τό 
ύφος τοΰ Φλωμπέρ στούς lirod καί Schichele* οί ·\έοι γερμανοι τρώτε 
τήν Me de B ovary , χήν Education sentim entale να ί ιό  Salamm bo 
γιαχί υπάρχουν ε£οχες γερμαΛίκες μεταφράσεις τών ΓργαΛ' ιού έρημίχη 
τοΰ Κρουασσέ.

Ό  H einrich M ann, ό οτ^γραςεύς μιας ψ ι χολογικής μελέτης γιά 
τη q i/.ία τής George Sand καί τού F laubert, είΛοι τό ;ιιό λαμπερό χα- 
λενχο αναμεσα οχοτς ■νεονς γερμα·\ούς ρ< μανχζογρό(|οτ £. Σοφι£ειαι πολύ 
τολμηρές σκη·\ές και τις περιγράφει μ.’ £λο ϋηος πού καίει ένχυπωση, 
υΦ0>? οημερίλό, κι ολωσδιολου προοοιπιχο ίου. *Ανχί μακρές διηγήσεις 
μεταχειρίζεται ίο  δια?^ογο. Ιά  πρόσωπά τοιι μιλούν μέ σύντομες φρά
σεις και όταν ξεχειλίσει η καρδια τονς, όταν τό αΐσϋημά χοτς, ζητάει 
μιάν εκψραση λεπτομερέστερη φκιανει x ό ι ε τή λιρ ική περίοδο μέ τή 
μελωδική της φόρμα. Ο Mann πού εζησε πολύν καιρό στην ’Ιταλία καί 
πού τήν επισκέπτεεαι συχνά, γνώρισε πολύ καλά τήν αριστοκρατία καί 
περιεγραψε τό ιόιο περιβα/*Λ.ον πού βρίσκουμε μέσα σιά ρομάντζα τού 
Νχ Αννούντσιο. Σημειώστε όμως πώς ό γερμανός ποιητής δέν μιμείται 
τόν ίταλό διηγηματογράφο κι άν καμμιά φορά συμπίπτουνε, είναι ολωσ
διόλου τυχαίο. Τό τελευταίο του ρομάντζο είναι ή «Μικρή Πόλη».

Ι1ά'ε τώρα  εξ χρόνια άπάνου κάτου πού ό φιλολογικός κόσμος 
ξαφνιάστηκε σαν εμαΟε πως ο Χάουπτμαν ειχε *·κ/ειο>σει ενα του μυθι
στόρημα, τό πρώτο πού έγραψε σ’ όλο τό ποιη ικό του σ ,ά «ο. "Εως 
σήμερα κανείς δέν γνώριζε πιότερο άπ τά διό /.«{.άτια σέ πρόζα, πού- 
γραψε σάν εϊτανε νέος, στόμορφο ίου ημερολόγιο τοΰ ταξιδιού του στήν 
eΕλλάδα. Τό ρομάντζο αυτό εχει τόν τίτλο : «ό Έμμάνοτελ Κάντ, ό κ α τ ά  
Χ ρ ι ο τ ό ν  ο α λ ό ς » Αν >; εχει σπουδαία λάθια, παρουσιάζει όμως μεγάλο 
ενδιαφέρον. 'Ο ποιητής διηγούμενος τίς περιπέτειες τοΰ Τμμάνονελ Κάντ, 
(έλησε νά μάς δώσει ενα -παρόμοιο ταίρ ι τής ζωής τοΰ Χριστού. Κ' ένφ 
μέσα στά τέσσαρα ευαγγέλια ό Χριστός σταυρώθηκε, κι άναστήΟηκε, 
στό έργο του ο Χαουπτμαν εξαφανίζει μέσ’ τά βουνά τό Σωτήρα τών κα- 
κομοιριασμένων καί τών ζητιάνων τοΰ εικοστού αιώνος. Δέ θά γνωρίσει 
ποτέ κανείς τό καταφύγιό του καί τό μυστήριο τής ζωής καί τοΰ θανά
του του \)ά ντυθεί μέ πιότερο μεγαλείο. βΟ Χάουπτμαν εφκιασε ενα 
πλαίοιο πού μέσα του μπορούσε να κλείσει τά πιό ευγενικά αισθήματα 
καί λά ζωγραφίσει όλες τίς αθλιότητες πού δέρνουν τούς χωρικούς πα- 
τριώτας του.

Ενας ποιητής δεν εχει δίκιο νά φαίνεται σκεπτικιστής έπιθυμοΥντας 
τά πλασματα τής φαντασίας του να ξυπνούν στους άλλους κάτι παραπάνω 
άπό μιά κοινή περιέργεια. Γιαύτό στό νέο τούτο ευαγγέλιο βρίσκονται 
πολλά ψεύτικα σημάδια, μέρη κακοβαλμένα, πού δέ φαίνονται νάναι τής 
έμπνευσης τοΰ ποιητοΰ.

Ο H einrich Mann κι ό Gerhart Hauptmann παριστάνουν τούς 
δυό άντιθέυους πόλους τού νέου γερμανικού μυθιστορήματος. e(J Mann, 
φαντασιοκόπος διασκεδάζοντας από τά πλάσματα του, ένα μονάχα πρό
βλημα γνωρίζει : τόν ερυ.>τα καί τή φιληδονία. Ό  Χάουπτμ,αν, φιλόσο
φος καί κοινωνιολόγος φέρει στή μέση τό κοινωνικό ζήτημα έπιθυ- 
μώντας^ να δημιουργήσει τήν ευτυχία τοΰ λαοΰ. ’Ανάμεσα στούς άντίθε- 
τους αυτούς πολους βρίσκει κανείς ολη τή φάρα τών ρομαντζογράφων 
πού δέν τούς λείπει τό γούστο μά πού δέν αξίζει νά γνωσΟοΰν κ ’ εξω 
άπό τά μέρη τους.

Αιορ&ώμ«τα —στό προηγούμενο τβυχος σελ. 215 <Jtιχ. 16 αντί : που 
ό πέπλος νά γίνη : πού ό πέπλος σου.

Γ. Β . Π ε ιρα ιά .— Τό γράμμα σας έλήφθη ύπ* δψιν. Τό περιοδικό θά 
βάς στέλλ§ται από το σημερινό τεϋχος τακτικά. Οί στίχοι σας δέν είναι 
άπό κείνους πού §έν προσέχονται. Καταπιαστήκατ* δμως πολύ μεγάλο θβμα» 
άπλαστο άκόμα στό νοΰ σας. Τό σώζει λιγάκι ή χέχνη τών στίχων. Πολύ 
επικίνδυνη ή τιχνοτροπία τοΰ τελευταίου «ρεφρενικου» στίχου. Οί καλύ- 
τΕροι στίχοι είναι του δευτέρου πεντάστιχου :

Τρίζουνε, λυγιοΰνται, σπαν 
Σάπια βάθρα καλαμένια 
Καρδιά, μήνιγγες χτυπάν 
Και τά χέρια μου κ* ή έννοια (;)
Στά σκοινιά τά μεταξένια.

— Τά γραφεία τών «Φύλλων» μετεφέρθησαν *ίς τήν δδόν 
Σταδίου 65.

— At Ιπιστολα! πρός τά «Φύλλα» πρέπει νά άπευθύνωνται 
προσωπικώς πρός τόν : Κον Θ. Έ ξαρχ ο ν  -  Σ τα δ ίο υ  6 5 .

— Ά πό τήν ακανόνιστη έκδοση τών «Φύλλων» οι συνδρομη- 
ταί των δέν έχουν νά χάσουν τίποτε διότι ή συνδρομή των θά 
ύπολογισθή εις τεύχη κα! δχι εις μήνας.

— Εις τάς επαρχίας δέν επερίσσευσε νά σταλή τό προηγού
μενο τεϋχος. Ό σοι κρατούν σειρά ας τό παραγγείλουν νά τούς 
οταλή άπό τό ένταΰθα Βιβλιοπωλείο ν τοΰ Βασιλείου, Σταδίου 
42. Εϊς τό ϊδιον Βιβλιοπωλεΐον πωλοΰνται κα! δλα τά προηγού
μενα τεύχη.

— Ή  φθηνή έκδοση τών «Φύλλων» θά πωλήται εις τό εξής 
σ’ δλα τά βιβλιοπωλεία κα! τά κεντρικά κιόσκια 3 0  λεπ τά .

— Τό πρώτον τεϋχος, τό όποιον πλησιάζει νά εξαντληθή
πωλείται δρ. 2.

— Τά «Φύλλα» ανταλλάσσονται μόνον μέ φιλολογικά πε
ριοδικά. Αγγέλλουν και κρίνουν οίονδήποτε φιλολογικόν βιβλίον 
εάν τούς σταλούν δύο αντίτυπα.

ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΜΩΠΑΣΑΝ
(ένδεκα  δ ιη γήμ α τα -έ 'κ δοσ ις  uΦ ύλλων,,)

Τόμος κομψότατος τής τσέπης χρυσόδετος μι 128- σελίδες 
και τήν ε’ικόνα τοΰ συγγραφέως. Πωλείται εϊς δλα τά βιβλιοπω
λεία δρ. 1,25. Εις τάς επαρχίας άποστέλλεται ίλεύθερον ταχυδρο
μικών τελών εις πάντα ζητοϋντα. Είς τούς συνδρομητάς τών 
«Φύλλων» τούς προπληρώσαντας τήν συνδρομήν των άποστέλλε- 
ται δωρεάν.



ΕΚΘΕΣΗ
ΑΓ. ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ
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