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Σάν ’Αποκάλυψη.

Μιας φυλής πού δέν πέθανε 
καί μιας φυλής πού δέ ζή.

Ό ραμ α  I.

Καί σταμάτησα όντας χτιζότανε έ Βωμδς καί λάμψανε τά 
χρυσομάνταλα τοΰ Ναοΰ.

Άπώρθενα καί πρωτόβγαλτα τά ήλιοφέγγαρα καί δ νους 
αίσθαντικδς καί ή καρδιά λαγαρισμένη σκέψη.

’Αφέντης κόσμος.
Καί ψηλόνοντας 6 λευκός γλάρος, χάδι στίς κορφές δλονών, 

τρεκλίζοντας τά καλάμια του χαμήλωνε καί ζυγια^εν άπ τήν 
άχνα τής θλίψης ώς στό κρουστάλι τής χαράς.

“Ισα μιά νεροσυρμή πού δθε φορτουνιαζε Λ.ές καί τέτανε γα
λήνη πού παρασιράτισε.

'Ο έρωτας παντοϋ, τδ μπούχτισμα πουθενά.
Καί τδ κακό τους δούλευε, δυνάστης ανίκητος, χΓ άητδς ό
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γλάρος παράσφιγγε διπλές και τρίδιπλες τις κλωστές των κορ
μιών κ’ έστερνε Γιγάντους πρδς τά κοπάδια τών νάνων, οσο 
πούπρόκανε ψυχοπονέτρα κάπια Ά θηνά  .καί τούς εστηνε ψηλά 
ώς στούς Γιγάντους, ώς στούς θεούς.

Καί είδα σμιχτά καί το κΰμα τό ξάστερο καί τό μαβί, καί 
τούρανοΰ τή γαλαζόπετρα καί τοΰ σύννεφού τήν πυρόλαμπη 
στάχτη, καί τοϋ φεγγαριού τδ φίλντισι καί τοΰ ήλιου τδ αψύ καί 
τή βλόγα τοΰ δειλινοΰ μέ τήν άράπισα τή νύχτα, κι’ δλα πού 
νόημα έχουνε καί τ ’ άνθρώπου τά συλλοϊκά καί τις νόησες τοΰ 
ζουδιού καί τίς ανάσες τών πετρολίθαρων, κι’δλα σ’άνέμης μιας 
τδ μελιχρδ μετάξι κλώθανε τήν ύπαρξη τους κι’ άνάβρυζαν ώς 
μιά ψυχή καί μιά γένεση σ’ ενα Ιφηβο μάρμαρο λευκδ πεν
σελίσιο.

Καί μές στο σηκδ τοΰ Ναοΰ στάλισε τδ πνεΰμα τδ ιστορη
μένο τδν έρχομδ καί τδ θάνατο καί τίς γενιές πού υπήρξαν καί 
πού μέλλουνταν πού είδε τδ κάλλος καί τήν αλήθεια τήν 
παντοκρατόρισα, κι’ ανάδεψε τδ νοΰ τους κι’ άρμόνισε τά χείλη 
τους σ’ ενα χρησμδ, ζύγι τής ίδέας καί τής νόησης.

Καί κυλησεν δ χρησμός στή δωδεκάδα τή σοφή κ’ εμεινεν 
άλυτος ώς τή συντέλεια.

Καί τοΰ δεντροΰ τά σείστρα τά μαντικά καί τής Πυθίας οι 
αχνοί βαλάντωναν τούς θΰτες, κι’ αθώρητος στοΰ δάσους τίς δεν- 
τροκουφάλες θρηνοΰσεν δ μάντις καί κρατοΰσε τδ δάχτυλο στό 
στόμα δ ποιητής καί λόγιαζεν δ σοφός, κι’ ανάερα ούτε από κα- 
λαμι κι ουτε κι από χείλι ψήλωνεν & Σκοπός, γητευτής, κοσμο
κράτορας καί στά πρόσωπα τους χάραξε μιάν ούγια ανατρι
χίλας δθε τά μάγγανα δλα πήρανε υστέρα τδ δριο τής σκέψης 
καί τό λίγισμα τής γραμμής.

Καί μίλησεν δ κόσμος εκείνος κ’ έπραξεν ώς έπρεπε κ ’ 
Ιδειξε μπόρεση περίσσια κ ’ ώς έταξε τό πνεΰμα τδ αγέννητο υ
ψώθηκε καί στάθηκεν άλφάδι καί στής σάρκας τή χιλιόγνωμη 
κόλαση καί στής σκέψης τήν απέραντη βασιλεία.

Καί τής δυάδας αύτής τόν ίχώρα τδ θαματουργδ Ιγ ψε στό δι
σκοπότηρο του καί μετουσίωσε θεϊκά τήν ήδονή καί μεταρσίωσε 
τή σάρκα ώς στήν ίδέα καί μετάγγισε τήν ίδέα στούς σταλα- 
χτούς πόρους ενός ώραίου κορμίοΰ πού παράδινε στό βωμό τής 
άπόλαψης. ν
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Ό ραμα II

Καί είπε τδ πνεΰμα, τό αγέννητο, τό παντοτεινό. Τοΰτο είνε 
τό μέγα.

Τδ καλό—κακό.
Ριζοβολιά δέ θ ’ άφίσει δ λαός μου έτοΰτος.
Ζούγριασαν οι άπόγονοι μές στά υπέρακμα κορμιά τών προ

γόνων.
Άμποτες νά τέλειωνεν ή σπορά τοΰ λαοΰ μου ώς αύτόν, ώς 

στόν ίδιο. Σώνει γιά τήν ακμή ή ακμή.
Νά μήν ήτανε άπό αίμα κι’ άπό σάρκα καί νά μή γεννιό

τανε δ λαός μου έτοΰτος από θέλημα άντρδς καί γυναικός καί 
νά μήν άφινε κληρονόμους έτσι άθελα τούς άνήμπορους, παρά 
σάν κάτι άνύπαρχτο κι’ άναίμαχτο νά έσβυνε στήν άκμη του 
καί νάχε ύπαρξη δσο καπνός άπό θυμίαμα πού ούτε τδ καρ. 
βουνο, ούτε ή στάχτη παρά ή εύλογία καί ή ζεστασιά νά χυθ·ή 
γ ιά  δλους καί γιά κ α μ μ ιά  χωριστά στις γενιές τίς κατοπινές, τίς 
αξεχώριστες.

Καί είπε τδ πνεΰμα. ’Αλλοίμονο σ όσους δέ μεταλάβουνε άπό 
τή φλόγα καί τή ζεστασιά.

Χαρά στούς πρωτόλουβους κι’ άλλοίμονο σ’ δσους άπό χέρι 
σέ χέρι κι’ άπό παπποΰ σέ παιδί τή νοθέψουνε.

Χαρά στούς ξένους κι’ άλλοίμονο στους έοικους.
Μολεύεται το φώς πού τό πήρες γιά ταίρι τοΰ αιμάτου σου 

άναπόφευγο, ’τί άθελά σου—τής μοίρας σου·—μικραίνεις ένω- 
πιό του ώς τό παιδί στή ρίζα τοΰ κυπαρισιοΰ.

Άπραγος θά γενεις καί δουλευτής θά πάψεις νάσαι καίθά- 
σαι τόσο μονάχα δσο ενας δραγάτης περβολιού, διαφεντευτής 
πληρωτικός, γιά τά πλήθη πού δθε γής θά περνοΰν στό χτήμα 
σου νά μεταλάβουν καί νά ένωτισθοΰν, καί θά φτάνει σε, έσένα 
πού θά δέχουνται τό χρίσμα άπό τά δικά σου—καυχησάρη 
καί θά σκάζει έσένα στό παχύ σου τό πρόσωπο τό κουτόγελο τοΰ 
άρχοντα καί θά ριφνάς τίς τσέπες σου δντας θά βγαίνουνε τήν 
όξώπορτα τοΰ περβολιού οί νοητικοί κοσμογυριστάδες.

Κ . Φ ριλίγγος.
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Διηγήματα.

Ζωη αρρωστεμένη -
Σ υ ν έ χ ε ι α  κ α ’ι τ έ λ ο ς

’Έφαγε μαζί μ’ δλους στό τραπέζι.
Τόν είχε πάρει ό πατέρας του και τόν έβαλε καί κάθισε 

κοντά του.
Ή  μητρυιά του τοϋ έ'δοσε ενα κομμάτι καλό κρέας διαλεχτό* 

και δ'χι δπως πριν έκανε, ποΰ τοΰ έδινε τό χειρότερο, και τόν 
περιποιήθηκε πολύ.

—Ώ  μανούλα μου, ειπε αυτός άπό μέσα του, τίποτα δέν 
είμαι, έχθρα δέν αισθάνομαι!. Είμαι δειλός, πρόστυχος, παληάν- 
θρωπος!. Κάθουμε και τρώγω στό ίδιο τραπέζι μέ τό φονιά σου 
καί αισθάνομαι ευχαρίστηση, ευχαρίστηση ό πρόστυχος, ποΰ μέ 
περιποιείται !. Λυώνει ή καρδιά μου, κοντεύω νά δακρύσω!. ”Ω 
άλλοίμονο!. Ά φοΰ δ πρόστυχος έγώ δέν τολμώ νά τούς συντρί
ψω, νά σέ εκδικηθώ, μανοΰλα μου, δέ φεύγω, δέ φεύγω !. Ά χ , 
τι νά κάνω ;

—Νά φύγεις νά φύγεις!, άπήντησε στόν εαυτό του.
Αύτό θά έκανε αύτό !.
Σκέφθηκε πώς έπρεπε χωρίς άλλο νά γράψει σ τόθε ι ό  του, 

γιά κεΐνο ποΰ ειχε πει, γιά τήν περιουσία τής μάνας του. Καί 
θά έφευγε!.

Ησύχασε μέ τή σκέψη αυτή, άν καί βαθειά τοΰ φάνηκε νά 
είδε πώς θέν ειχε δρεξη πολύ νά φύγει καί δτι ζητοΰσε μ’ αύτό 
νά ησυχάσει τόν εαυτό του.

Ό  πατέρας του είχε δρεξη γιά αστεία, ήταν ευχαριστημένος 
καί άρχισε νά λέει καί νά διηγείται πολλά επεισόδια τής γει,το 
νειάς του μεταξύ εμπόρων.

Στό Ζάρα, ποΰ τάκουγε, τοΰ φαινόταν παράξενο, πώς δέ 
συλλογιζότανε, δέν τοϋ ερχόταν στό νοΰ του ή γυναίκα του ή 
χαμένη καί πώς μποροϋσε νά γελά..

—Νά, πάρε λίγο άκόμα !. θέλεις;, τοΰ έλεγε κάποτε ή μητρυιάν 
του καί τόν κύταζε μέ τά μαΰρα μαΰρα μάτια της.

Ά ,  αύτά τά μάτια της!.. Δέν μπορούσε νά τά υποφέρει. Τί··
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ποτε δέν λαμπίριζε στή μαυρίλα της, ήτανε βαθειά καί χωρίς 
καμμιά ακτίνα, σά βούρκος μαΰρος καί βαθύς. Τό μικρό μέ τά 
ξανθά μαλλιά, ποϋ πάντα τόν φώναζε καί ήθελε νά τοΰ μιλά» 
ήταν κοντά του.

Θυμήθηκε ό Ζάρας ποϋ τίς πρώτες ημέρες ποϋ πήγε κεΐ 
κάποια γειτόνισσα ειπε σιγαλά στή μητρυιά του, δείχνοντας αυτόν 
.καί τό παιδί της :

— Είδες πώς μοιάζουν;
Ή  μητρυιά του δέν άπήντησε, σιδέρωνε κείνη τή στιγμή 

■άλλά δίπλωσε ή μάζεψε τά χείλια της, σά νά εμπόδισε τά λόγια, 
ποϋ έκαναν νά βγοΰνε.

"Οταν τελείωσε τό τραπέζι, δ πατέρας του είχε άρχΐσει νά 
τρίβει τό στομάχι του καί νά λέη :

— Παράφαγα!
— Ά ς  προσέχεις!.. Μήν τρώς έτσι άφηρημένα. Νάχεις τό 

νοΰ σου!.. Τί λές παράφαγα. Δέ ρωτάς τόν άλλονε άν έχει ό'ρεξη 
νά σ’ άκούει! τοϋ είπε μέ θυμό ή γυναΐκά του.

— Καλά,καλά! Δέ σοϋ είπα νά μέ τρίψεις!
Ξεκούμπωσε τή νυχτικιά του καί φάνηκε τό δασύτριχο στή

θος του καί άρχισε τρίβοντας τό στομάχι του.
— "Ητανε λιγάκι βαρύ αύτό τό φα ί, είπε.
'Η γυναίκα του ειχε σηκωθεί καί μάζευε τά πιάτα. Τό κο

ρίτσι της τήν βοηθούσε. Αύτό τό είχε μ’ άλλον άντρα καί ήτανε 
σαμε δέκα τρι ών, ή δεκατεσσάρων χρονών. ’Έμοιαζε τής 
μάνας τον.

Αύτή τή βραδειά παρατήρησε ό Ζάρας πώς ήτανε νόστιμη 
πολύ ή γινότανε. "Οταν γελούσε έδειχνε κάτι δοντάκια άσπρα, 
μικρά, καί έσκαβε τό γέλιο δυό ηδονικά λακκάκια στά μάγουλά 
της. "Οσο τήν κύτταζε τόσο τήν ευρισκε πιο όμορφη, τόσο αισθα
νότανε παράξενη ηδονή στό σταρένιο χρώμα τοϋ προσώπου της. 
Καί τή ματιά της τήν έννοιωθε, δταν έπεφτε πάνω του, νά 
καίει, νά καίει σά τόν δυνατό ήλιο τοΰ καλοκαιριού, τόν μεση
μεριάτικο, καί τοϋ έφερνε ζάλη, ζάλη...

— Έ τσι θάτανε καί ή μάνα της δμορφη καί έκανε νά μάς 
λησμονήσει ό πατέρας μου ! σκέφθηκε.

Είδε δτι έδινε δίκαιο στόν πατέρα του καί στενοχωρέθηκε 
καί θέλησε νά βρει δτι ή κόρη δέν έμοιαζε τής μάνας της.

Είχε ναί, είχε ομοιότητα, άλλ’ αύτή, ή κόρη της, τοΰ φάνηκε
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πιό μελαχρινή καί τοϋ έφερε στή μνήμη τήν κόρη τής μαύρης. 
Ναι, έμοιαζε λίγο μέ τή μελαψή κόρη τής πατρίδας τοΰ θείου 
του, άλλ’ ή Κοΰλα ήτανε πιό ωραία, αν και μικρή!...

Σηκώθηκε σέ λίγο, ταραγμένος μέ τόν εαυτό του, θυμω
μένος.

■— Θά βγεις έξω ; τόν ρώτησε ό πατέρας του.
—Ναί, λίγο!... τοΰ άπήντησε καί καθώς έκανε νά γυρίσει,ειδε 

τή ματιά τής μητρυιάς του νά περνά μαύρη, ψυχρή σά μαχαίρι 
μαΰρο, σκοτεινό, άπ’ επάνω του.

— Πόσο πρόστυχος εινε ό άνθρωπος!., έλεγε μπαίνοντας στό 
δωμάτιό του.Δέ βλέπεις, νά... άφοΰ λέει καί θαυμάζει πώς γιατί» 
πώς μποροΰνε καί λησμονούνε οί άλλοι,καί δέν αισθάνονται καμ- 
μιάλΰπη, εινε έτοιμος νά κάνει τό ίδιο, φτάνει νάτοΰ χαμογελά
σει ένα ώραΐο κοριτσάκι !...

Ά , αν μπορούσε, θά σύντριβε αυτό τό κεφάλι, αυτή τήν 
καρδιά θά τήν έβγαζε καί θά τήν πετοϋσε στά ό'ρνεα... Λησμονεί 
δμως πώς άμα πούνε στό ώραΐο κορίτσι, καί μή δέ θά τό ξέρει; 
έστω καί νά μήν τό ξέρει!. Ά μ α  τοΰ ποΰνε, πώς αυτός εινε άρ" 
ρωστος, πάσχει, αυτό θά τραβηχτεί.

Ειδε βουρκωμένη τήνκαρδιά του. Τώρα αισθανότανε λΰπη!. 
Ή θελε τήν αγάπη ποΰ τοΰ είχαν άρνηθεΐ καίποΰ κι’ αΰτόςέπειτα 
έπαψε νά ζητά. Καί τό θυμήθηκε, θυμήθηκε πώς άπέφευγε νά 
κυτάζει κορίτσια καί ευχαριστιόταν ποΰ έβλεπε νά έχει τή δύ
ναμη νά τό κάνει. Τώρα δμως σκέφθηκε :

— Μά μποροΰσα νά κάνω κι’ άλλοιώς ;
Έκάθησεμέσ’ στό ύποσκότεινο δωμάτιο.
Θά έγραφε στύ θειό του καί θά έφευγε, χωρίς άλλο θά έ

φευγε. Καί θά έγραφε (αυτές τίς μέρες.
— Μά πότε; ρώτησε τόν εαυτό του.
— Νά, τήν Κυριακή! φεύγει βαπόρι τή δεύτερα τό βράδυ.
Άραγε, σκέφθηκε, αν τοΰ Ζαγκάρδα τοΰ παρουσιαζόταν

ένα ώραΐο κορίτσι άπ’ τή μισητή του οικογένεια, τί θά έκανε;..
Ή  μορφή τοΰ Ζαγκάρδα φάνηκε στό νού του, άλλά καί τήν 

ειδε ξαφνικά, τήν ειδε όχι αντίκρυ του, άλλά σά νά ειχε ντυθεί 
τή σκιά του, τή σκιά τού Ζαγκάρδα, τήν ειδε στόν εαυτό του. 
σ’ αυτόν τόν ίδιο, δυνατά.

Ταράχτηκε καί σηκώθηκε καί γρήγορα βγήκε έξω στύ δρόμο-
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‘Ο νο ίς του σά νά τόν έσφιγγε καί οί σκέψεις σταματούσαν 
απότομα καί άλλες νέες έβγαιναν.

Ή  σελήνη έ?αμπε μεγάλη, μεγάλη καί γύρω της σύννεφα 
κομματιασμένα, μαΰρα, βρισκόντουσαν.

Κάτι σά λαμπερό πέρασε άπ’ τό νοΰ του, κάτι δμοιο με 
γέννημα αστραπής καί τοΰ διέλυσε τίς σκέψεις ή τίς έκανε νά 
πέσουνε θαμπωμένες...

Ξύπνησε τό πρωί τρομαγμένος. ’Έβλεπε πώς ήτανε νεκρύς 
καί αφημένος κάπου, οάν κοντά στήν πόρτα τοΰ νεκροταφείου» 
γιά νά τόν δούνε, σχίζοντας τό κεφάλι του, νά δούνε τί;.. δέν 
θυμότανε.

Καί έβλεπε, σάν νάτανε κι’ αύτύς έκεΐ. όχι νεκρύς, έβλεπε 
τύν εαυτό του ξαπλωμένο, τό τόσο σ’ αΰτύν γνωστύ πρόσωπό 
του, τύ κεφάλι του, το σώμα του άκίνητα.....

Καί είδε νά κόβουνε κοντά στό κεφάλι κάτι νεύρα γιά νά 
βρούνε τύ μυαλύ, χωρίς νά τρέχη αΐμα, καί νά φαίνεται αυτό, 
μυαλύ κοντά στύ λαιμύ, στύ σβέρκο κατεβασμένο. Καί τά έκοβε 
ένας άνθρωπος μαύρος σχεδύν, μέ πλατειά κοκκινόμαυρα χείλια 
καί ψαρά μαλλιά, δμοιος μέ κείνον, ποΰ ειχεν ό καμπούρης στο 
μαγερειό του.

Καί άμα φάνηκε τό μυαλύ, 6 άνθρωπος αύτύς πήρε ένα κομ
μάτι γιά νά τύ δεΐ, φκιάχνοντας τύ υπόλοιπο δσο μπορούσε 
καλλίτερα, γιά νά μή φαίνεται δτι εΐτανε πειραγμένο.

Πέρα, έξω, στύν τοίχο τής μάντρας έβλεπε γυναίκες πολλές, 
πολλές, πλήθος, νά κάθονται ή μιά κοντά στήν άλλη έχοντας 
στή μέση τύν πατέρα των καί νά τύν παρηγορούνε.

Σέ λίγο ό άνθρωπος ό μαύρος τοΰ έδειξεν ένα κομμάτι 
κρέας πού είχε βγάλει άπύ τύ σώμα του, κόκκινο, κόκκινο· 
Άλλά κάτι είχε κι’ αύτύς, ό Ζάρας στύ στόμα του καί ο μαύρος 
τού τύ ζήτησε. Μασσοΰσε έ'να κομμάτι άπ’ τύ μυαλό! Τύ έβγαλε 
καί τού τύ έ'δοσε. Ά λλ’ άκόμα κάτι ειχε καί καθώς έκανε νά τύ 
βγάλει,αίμα κόκκινο, ζωηρύπολύ, χιίθηκε...Φοβήθηκε μη λέρωσε 
τύ  πανταλόνι του καί κύταξε.Ειδε πώς φορούσε λινύ πλατύ παν
ταλόνι. Άλλ’ αίμα δέν ειδε, ούτε οί πλάκες δέν είχανε σταγόνα·

Μπά ή καρδιά του πώς χτυπούσε, ποΰ ξύπνησε. Καί άκόμα 
νόμιζε πώς ειχε κάτι στό στόμα του. Μά τί όνειρο ήταν αυτό;.

Ό  άνθρωπος, πού έκοβε τύ σώμα του τό ξαπλωμένο, τό
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κεφάλι του, ζωηρά βρισκότανε στά μάτια του, παρουσιαζόταν.....
Σηκώθηκε και ντύθηκε.
Δέν μπορούσε νά ησυχάσει, είχε μιά ταραχή καί ζητούσε νά 

βγει έξω, νά δει τόν κόσμο, τήν κίνηση, τή ζω ή !.
"Ολοι κοιμόντουσαν ακόμα.
Πατώντας σιγά βγήκε εξω καί έκλεισε τήν πόρτα.
Δέν πήρε τό συνηθισμένο δρόμο, άλλ’ ανέβηκε έ'ναν ανη

φορικό.
— Αύτό τό όνειρο κάτι κακό κρΰβει γιά μένα!.... έλεγε, 

είδες γιά τό μυαλό, γιά τό μυαλό μιλούσε!..,. ’Αλλοίμονο! "Οταν 
οί σκέψεις τρέχουν και σταματούν σά νά συντρίβονται; οΐ 
λάμψεις ποΰ πάλι ήρθαν; Τί άλλο εινε;.... Μή πάλι αρχίσει καί 
χειρότερα ;

'Η θάλασσα, ή πεδιάδα αύτό τό πρωΐ δέν φαινόντου
σαν, είχανε χαθεί σά νά ειχε κατεβεΐ καί τίς έκρυψε τό ά- 
νοιχτογάλαζο χρώμα τοϋ ούρανοϋ, νά τά σκέπασε δλα. Σά μαυ
ράδια μόνο, σκιές, ξεχωρίζανε τά βουνά. Kui οί κοντινοί λόφοι 
σάν κομμένοι απότομα, φαινόντουσαν νά στέκονται πάνω άπό 
τρομερό βάραθρο.

Ή  ωραία μέρα τοΰ έδοσε καρδιά καί έφερε ησυχία στό νοΰ 
του καί μάλιστα τέτοια ησυχία, ποϋ έμοιαζε μέ νάρκη.

Μιά πόρτα άνοιξε καί ένας νέος μέ λουστρίνια παπούτσια 
καί μουστάκι στριμμένο πολύ βγήκε. "Οταν περνοϋσε ό Ζάρας 
κοντά άπ’ τά κάγκελα τοϋ σπιτιού, είδε μέσα μιά γυναίκα νέα 
νά ανεβαίνει τά σκαλιά τά μαρμαρένια. 'Ο λαιμός της άσπρος, 
άσπρος φαινόταν άπ’ τ’ ανοιχτό πολύ τριγωνικά φόρεμά της, 
τά μαλλιά της υψωμένα καί χτενισμένα καλά.

Θά είχε συνοδέψει τό νέο, ποϋ ειδε νά βγαίνει, ϊσαμε τήν 
πόρτα.

Κάποια ελπίδα αίσθάνθηκα νά τόν χαϊδεύει, άλλ’ ή σκέψη 
ή παληά τής δυστυχίας του, τής άρρώστειας του, φάνηκε πάλι.

’Αλλά τί ειχε πάθει; Ούτε τήν αίσθάνθηκε αύτή τή φορά, 
νά τόν πειράζει πολύ, αίσθάνθηκε, ϊσα-ΐσα, μιά πλημμύρα 
χαράς ξαφνικίας νά πνίγει τή λύπη του, κείνη τή στενο
χώρια του.

— ’Αγάπη, αγάπη!.....
Ό  λαιμός δ άσπρος τής γυναίκας ποΰ ανέβαινε σκυφτά 

λίγο, τό φόρεμά της τό θαλασσί, ήταν εμπρός του, τό έβλεπε....
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Ό  ήλιος έκαιε όμως, άν καί ήτανε .πρωΐ, καί γ ι’ αύτό μπήκε
στή σκιά τών δένδρων.

Μιά μυρουδιά, ή μυρουδιά τους, σά φωνή γνωστή, ποΰ τοΰ 
θύμιζε μάκρυνες αναμνήσεις, περασμένη ζωή, τόν έκαναν νά 
αναστενάξει.

"Ενα κοριτσάκι ερχότανε μέ ψάθινο καπέλο μεγάλο.
'Η καρδιά του σπαρτάρησε. Τού φάνηκε όμορφο, πολύ ό

μορφο.
Τά πόδια του γινόντουσαν βαριά οσο τό κοριπσάκι πλησίαζε.
Μά τί θλιβερή ματιά ήταν αύτή, θεέ μου! έλεγε ό Ζάρας, 

Όταν τό κοριτσάκι πέρασε.
"Οταν τά μάτια τους άντικρύσθηκαν είδε μιά λυπημένη, 

θλιβερή πολύ, πολύ, ματιά. Πάει ή χαρά του ! ’ Ηταν όμορφο, 
ναί, άλλ’ εκείνη ή λυπημένη του ματιά τοΰ άναψε τή θλίψη, 
ποϋ ειχε μέσα του.

—Μή άραγε πολλοί άνθρωποι, έλεγε μέ τό νοϋ του βαδί
ζοντας στί] σκιά τ ώ ν  δέντρων, μή έχουνε ξανάρθει στόν κόσμο 
καί είχανε τότε έγκληματίσει καί γ ι’ αύτό τώρα τιμωρούνται ;. 
ή δ άνθρωπος, δ κάθε άνθρωπος, έρχεται πολλές φορές στόν 
κόσμο, έρχεται καί ώς ευτυχισμένος, έρχεται καί ως δυστυχής.. · 
Περνοΰνε τώρα δ ένας, έπειτα ο άλλος, τό δρόμο τής ευτυχίας η 
τής δυστυχίας; .  ’Ίσως εινε αύτό, γιατί έγώ τί έκανα καί πάσχω ; 
Τί φταίω ;. καί σέ τ ί ;. Γιατί εκείνος, νά εκείνος ό αχρείος καί 
βρωμερός Φαλάρας νά περνά καλά, νάνε γεμάτος υγεία, νάχει 
ερωμένες καί τό σπουδαιότερο νά τίς καταστρέφει καί νά γελά 
χωρίς νά τόν πειράζει ούτε συνήδειση, ούτε άνθρωπος, γιατί εΐνε 
πλούσιος καί άπό καλή οικογένεια!. ούτε θεός ακόμα νά τόν πει
ράζει. Γιατί δλα αύτά; ’Εμένα μέκανε δυστυχισμένο, άρρωστο, 
μοϋ άφήρεσε άπό μικρό τή μάνα μου καί τον πατέρα μου, 
μπορώ νά πώ, γιατί ήτανε πιά σκλάβος εκείνης. Ειδα τΐ| δνστυ 
χία, τόν πόνο, είδα τρομερή άρρώστεια, τόν θάνατο δηλαδή 
νά παίζει μέ μένα χωρίς νά μέ παίρνει!. Δέν ειχα αγάπη, ουτε 
ερωμένη !. Καί δλοι μέ πίριφρονούσανε γι’ αύτό, σά νά τό ήθελα, 
ή νά έκανα γώ τήν άρρώστεια αύτή!. γιατί αύτή ή διαφορά; 
Μή ό πατέρας μου έφταιγε ; Μά γιατί τότε νά τιμωρούμαι γ ω ; 
ενώ αύτός εΐνε δ φταίστης; ενώ αυτός δέν αισθανεται ουτε το 
κακό, ποΰ έκανε; Γιά υγεία ; εΐνε δλο υγεία !.

Ό  Ζάρας κούνησε τό κεφάλι καί χαμογέλασε μέ πίκρα.



—"Ωστε έχω ελπίδα νάέρθω και γεμάτος υγεία, ευτυχισμένος!, 
ειπε.

Περπάτησε λίγο έχοντας μικρό χαμόγελο στά χείλια.
—Και δμως, ειπε πάλι, δταν ερχόμουνα, είδες πώς χτυποΰσε 

ή καρδιά μου στή θέα κάποιας χώρας, παραλίας, ποΰ νόμιζα 
πώς μοιάζει μέ μέρος ποΰ ειχα δει σέ μακρυνά, σέ περασμένα 
χρόνια;. Τό ίδιο δέν παθαίνω δταν μοϋ τυχαίνει κάποια ζωγρα
φιά, ποΰ παριστάνει πόλη ξένη, ποΰ ποτέ δέν είδα, δέν χτυπά ή 
καρδιά μου περισσότερο καί δέ νομίζω πώς την γνωρίζω, πώς 
έχω ζήσει κάποτε σ’ α υ τ ή ’Ίσως έτσι νά μοΰ φαίνεται καί εινε 
ή άρρώστεια, ή άρρωστημένη μου ψυχή, ποΰ τά βλέπει έτσ ι!. 
Αυτή θάνε ή αιτία!.

’Έτσι τοΰρθε νά περάσει άπ’ τό μαγερειό, ποΰ έτρωγε, καί 
ποΰ είχε τόν μαϋρο μέ τά ψαρά μαλλιά καί τά σηκωτά χείλια.

'Ο μαϋρος δέν ήταν έκεΐ καί ρώτησε τί ειχε γίνει. Τόν εί
χανε βγάλει.

Ό  μάγερος διηγότανε σέ κάποιον καί ό Ζάρας θέλησε νά 
προσέξει. Άλλ’ δ μάγερος θά ειχε πιει περισσότερο αυτήν τήν 
ημέρα, γιατί τά λόγια του έβγαιναν πιο ανακατωμένα. Τό ρ, 
καθώς πάντα, δέν υπήρχε διόλου. 'Ο σύντροφός του καθότανε 
καί τόν κύταζε μαρτυρικά κάνοντας δτι άκοΰει. Καί έλεγε δ 
μάγερας:

—Είχαμε φιλία δμως καί ξέεις έγώ !. Αυτό, είμαι καί λίγο 
πολύ ΐδιότοπος!. καί τό ξέω γώ καί νάνε αυτό, δπως νάνε, δέ 
μποώ έγώ !.

Έμεινε ό Ζάρας λίγο. Πήρε μιά εφημερίδα καί διάβασε, έπει
τα χαιρέτησε καί έφυγε.

Πάλι θέλησε νά πάει άπ’ τό ’ίδιο μέρος στό σπίτι, άπ’ τό 
ψήλωμα νά κατεβεΐ κάτω.

Τώρα δμως ειδε, δταν έφθασε, τή θάλασσα νά απλώνεται,, 
τήν πεδιάδα, ή γαλάζια σκέπη είχε τραβηχτεί καί μιά κορυφή 
βουνοΰ κυανοϋ ποΰ πρόβαλλε πέρα, μακρυά, τοΰ φάνηκε σά στή
θος κοιμισμένης κόρης.

’Έφαγε στό τραπέζι μαζί μέ τή μητρυιά του καί τ« παιδιά 
της. Δέν μπορούσε νά πει αδέλφια του.

Τοΰ ειχε χτυπήσει τήν πόρτα σιγά τό μικρό μέ τά ξανθά
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μαλλιά, ό Κωστάκης, καί τοΰ είπε μέ τή γλυκειά φωνοΰλα του.
— Ελάτε, εινε έτοιμο τό τραπέζι.
Καί πήγε συρμένος άπ’ τή φωνή, άλλά,καθώς κατέβαινε στήν 

τραπεζαρία καί περνοΰσε τόν ύποσκότεινο διάδρομο τοΰ παληοϋ 
σπιτιοΰ του, μιά χαρά αίσθάνθηκε γιατί θά έβλεπε τή μελα
χρινή κόρη τής μητρυιάς του, μέ τό αδύνατο πρόσωπο καί τά 
μαΰρα μάτια....

Σούφρωσε τά φρύδια καί δοκίμασε νά θυμώσει, άλλ’ ειχε 
φθάσει.

Ή  σκοτεινή ματιά τής μητρυιάς του στηλώθηκε πάνω του.
— Καθήστε !. τοΰ ειπε κ’ έφυγε.
Άντικρύ του καθόταν ή Κούλα. Τοΰ έρριξε μιά ματιά καί. 

ευθύς κατέβασε τό βλέμμα στό τραπέζι καί μέ τά δάχτυλα χτύ
πησε τό πιάτο της.

Ή  ποδιά της φούσκωνε στό στήθος της πολύ, πολύ...

"Οταν γύρισε στό δωμάτιό του ήταν ξαναμμένος, ταραγμέ
νος καί άρχισε νά βρίζει τόν εαυτό του. Άλλ' ή κόρη ήταν έκεΐ 
σά νά τόν ακολούθησε, ή ματιά της τόν Ικαιε καί ή ποδιά της 
φούσκωνε πολύ, πολύ στό στήθος. Καί βρήκε τώρα πώς έμοιαζε 
στό σχήμα μέ τήν κορυφή τοΰ βουνοΰ, ποΰ ειχε δει, άπ’ τήν 
άνηφοριά τοΰ δρόμου, νά προβάλλει μακρυά καί πέρα άπ’ τή 
θάλασσα.

’Ήθελε νά μήν τήν σκέπτεται, άλλ’ ειδε νά τοΰ κρατά δυνατά 
τό νοΰ ή νά έχει θρονιαστεί τόσο λαμπερά σ’ αυτόν, ποΰ τίποτα 
άλλο δέν μποροΰσε νά σταθεί, νά περάσει καί ταράχτηκε πολυ 
καί κινήθηκε μέσ’ τό δωμάτιό του, έπειτα ώρμησε νά κατεβεΐ 
κάτω. Σταμάτησε δμως στή μέση τής σκάλας.

Μιά σκηνή τούχε έρθει στό νοΰ, πούχε δει στήν πατρίδα 
τοΰ θείου του.

*Ηταν πολλοί καί πήγαιναν αντάρτες. Κρατούσανε μιά ση
μαία στολισμένη μέ μυρτιές, καί πηδούσαν ένα χαντάκι κ’ έ
μπαιναν σέ μιάν αυλή, δπου υπήρχανε δωμάτια,καί δπου έ'ναςμέ 
ψαρά μαλλιά, ξεσκούφωτος, τούς κερνοΰσε κρασί, ποΰ έβγαζε 
από σταμνί κόκκινο. Ά π ’ έ'να απ’ τά δωμάτια έπρόβαλε καί
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κοίταζε ή μελαχρινή κόρη τής μαΰρης, έχοντας κοντά της ενα κο
ριτσάκι, ποΰ λεγόταν Ευχαρη.

Σταμάτησε τήν ενθύμηση.
— Μά πότε συνέβηκε αυτό; ρώτησε τόν εαυτό του κα'ι ζή

τησε νά θυμηθεί, άλλά δέν μπόρεσε.
Τό κοριτσάκι δμως, ποΰ λεγόταν Ευχαρη;... Κ' ειχε πεθάνει 

έπειτα, άφοΰ πρώτα βουβάθηκε. Αυτός είχε πάει στήν άρχή τής 
άρρώστειας του και τό είδε... Μ' δλη τή λΰπη, ποϋ έβλεπε νά 
αισθάνεται γι’ αυτό, δέν μπορούσε νά θυμηθεί, άν ήξερε στήν 
πατρίδα τοϋ θείου του κανένα κοριτσάκι νά τό λένε Ευχαρη 
καί νά πέθανε, άφοΰ βουβάθηκε πρώτα.

Έπλάγιασε. Ειχε κρυάδες, έπειτα, σέ λίγο, έκαιε δλος. Και 
ζητούσε νά κοιμηθεί, νά κοιμηθεί. 'Ο ύπνος δμως μόνε γιά 
μιά στιγμή τόν έπαιρνε καί τόνάφινε.

Σ’ένα άπ’ αυτά τά μικρά βυθίσματα είδε τρία πράγματα ποΰ 
ανακατωνόντουσαν και άλλοτε φαίνονταν πώς ήτανε τό ένα καί 
άλλοτε τό άλλο.

"Ενα στΰλο ξυλένιο γδαρμένον, έναν τοίχο χαλασμένο καί 
ένα πρόσωπο κόρης καταστρεμένο καί κείνος ποΰ τά κατάστρε- 
ψε νά ήταν αυτός, άλλ’ όχι μέ μορφή ανθρώπου, άλλ’ άλογου!

Υστερα πάλι είδε πώς βρισκότανε στό νεκροταφείο καί 
ήτανε τό χώμα κεΐ μαΰρο, κατάμαυρο καί δλο βόλους. Οί εν- 
κροθάφτες χτυπούσανε μέ τά τσαπιά τούς μαΰρους βόλους, ποΰ 
είχανε γίνει άπο καμμένα κορμιά ανθρώπων, καί τούς έκαναν 
σκόνη. "Ενας άνεμος έγινε καί ή σκόνη αυτή υψώθηκε καί γέ
μισε τόν αέρα....

Γήν αλλη μέρα σηκώθηκε καλά. Είχε κοιμηθεί τή νύχτα, ένα 
βαρύ, βαρύ ύπνο, ποΰ τό πρωΐ τοΰ χτυπήσανε τήν πόρτα γιά 
ξυπνήσει.

Καί έβλεπε κείνη τή στιγμή πώς βρισκότανε σέ εκκλησία» 
δπου υπήρχε, δπως στά θέατρα, ένα μέρος ψηλό, ένα πάλκο γιά 
τη λειτουργία. Δεσποτάδες έμπαιναν μέσα, ό ένας πίσω άπ’ τόν 
άλλον.

— Νά, καί ο Αφωνος!.... άκοΰστηκε μιά φωνή νά λέει.

Καί είδε ένα φεΐδι μεγάλο καί χονδρό σάν άνθρωπος, δρθιο- 
τό μισό, νά βγαίνει φορώντας δεσπότου ρούχα...

Αυτός, ποΰ τόν ξύπνησε, ήταν ό πατέρας του, ποΰ, καθώς 
έμαθε έπειτα ό Ζάρας, δέν είχε κοιμηθεί δλη τήν νύχτα.

— Πώς ε ίσ α ι; ρώτησε τό γιό του.
Αυτός θύμωσε, θύμωσε, γιατί είδε νά τόν κυτάζει μέ αγάπη.
— Καλά! ,  τοΰ άπήντησε καί γύρισε τό κεφάλι άλλοΰ.
— ’Έρχεσαι μαζί μου ;
Ή  κόρη τής μητρυιάς του φάνηκε στό νοΰ του., άλλ’ είπε-
— Ναί, θά έρθω !. Πηγαίνετε καί θά έρθω !.
’Έκανε νά φύγει ό πατέρας του, άλλά στάθηκε.
— Τό κεφάλι σέ πονά διόλου τώρα ; ρώτησε.
— ’Όχι, διόλου ! .
Πάλι τόν κύταξε ό πατέρας του καί έφυγε.
Αϋτός σηκώθηκε καί, άφοΰ ντύθηκε, κατέβηκε κάτω.
Στόν κήπο ακούσε ομιλίες κ’ έσκυψε άπ’ ένα παράθυρο καί 

είδε.
"Ολοι ήτανε στόν κήπο καί κοντά στήν πόρτα, καί αγοράζανε 

γυαλικά άπ’ έναν Εβραίο με κοκκινωπά γενεια.
Είδε τήν Κούλα νά στέκεται μέ τό δάχτυλο στό στόμα. Τό 

στήθος της φούσκωνε τήν ποδιά της..
Ταράχτηκε καί μπήκε μέσα καί άνέβηκε στό δωμάτιό του.
— Πάει, πάει, δέ θά φύγω ,δέ θά φύγω !. Θά φύγεις, θά φύ

γεις ! .  Ναί ! .  Μά πώς νά κάνω ;.  ’Έλεγε.
Άλλά μήν ήταν αύτο μιά εκδίκηση εναντίον τής μητρυιάς του· 

άπ’ τήν ψυχή τής μάνας του, άν έκανε ερωμένη τήν κόρη τής 
έχθράς τ η ς ; . Μά θά ήτανε δυνατό αυτό, άφοΰ αυτή ξέρει πώς 
αυτός πάσχει;. Καί έπειτα θά τήν άφηνε;. Μπορούσε μόνο ερω
μένη νά τήν έχη; Πράγμα ποΰ ποτε δεν θά το έκανε ! .

Σούφρωσε τά φρύδια καί προσπάθησε νά θυμώσει, γ ιατί 
τοΰ φάνηκε πώς προσπαθούσε νά γελάσει τον εαυτό του καί τήν 
ψυχή τής μάνας του μαζί, άλλά δεν το κατωρθωσε. Η μορφή 
τής κόρης μέ τό σταρένιο χρώμα, ηταν εμπρός του, τό στήθος 
της φούσκωνε τήν ποδιά της . .

—θεέ μου!. Μά πώς νά κάνω ;.
Πάνω σ’ αυτά του τά λόγια τρόμαξε. Τοΰ φάνηκε πώς ητανε 

νεκρός, καί αυτοί ποΰ ήτανε κάτω, ή κόρη ή μάνα, τά παιδιά

iog
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δέν θά τόν βλέπανε, γιατί αυτός ποΰ γύριζε κεΐ καί εβλεπε καί 
αισθανόταν, ήταν ή σκιά του, ή σκιά τοΰ πεθαμένου Ζάρα.

Πώς ταράχτηκε δνοΰς του, σάλεψε, πέταξε λάμψες!. "Ωρμη- 
σε κάτω γιά νά βρει κάποιον νά τοΰ μιλήσει καί νά βεβαιωθεί 
πώς δέν εΐτανε νεκρός.

Άκουσε ομιλίες καί γέλια, καθώς γρήγορος περνούσε τόν 
ύποσκότεινο διάδρομο, καί είδε νά μπαίνουν κρατώντας βάζα, 
ποτήρια ή μητρυιά του, ή Κοΰλα καί τά παιδιά.

— Ψ ωνίσαμε!, τοΰ λέει ή μητρυιά του γιά κΰτα, σ’άρέσει;.
Καί τοΰ έδειξε ενα βάζο κρυσταλένιο.
Αυτός τό πήρε νά τό δει χωρίς νά έχει διόλου δρεξη.
— Πολύ ώραΐο ! .  Πολύ!. Καί πόσο; ρώτησε κάνοντας δτι 

τό προσέχει.
Ή  κόρη στεκότανε σιωπηλή κρατώντας ένα άλλο βάζο. Τά 

μάτια τους άντικρισθήκανε. Τοΰ φάνηκε νά είδε σ’αυτά μιά 
αχτίνα.. Τό κοκκίνισμά της δμως τό ειδε καλά.

ΤΙ χαρά τόν έπνιξε καί θάρρος τοΰ ήρθε.
— Πολύ καλά!! ειπε στή μητρυιά του δίνοντάς της τό βάζο.
"Επειτα στράφηκε στήν κόρη.
— Γιά νά δώ κι’αυτό ! .  τής ειπε.
— Όρίστε ! .  τοΰ είπε αΦτή μέ ευγένεια καί τοΰ τό παρου

σίασε.
Ειδε τά δάχτυλά τΐ]ς, ποΰ ήταν μικρά καί σάν κερένια. 

Τά δάχτυλά του αγγίξανε τά μικρά κείνα δάχτυλα καί τά αί
σθάνθηκε σά νά τόν κάψανε.

— ’Έξοχο ε ινε ! .  είπε κυτάζοντας τό βάζο.
Ή  μάνα είχε προχωρήσει μέσα. Ό  μικρός Κωστάκης ήρθε 

καί τοΰ έσερνε τό σακκάκι.
— "Εξοχα αγόρασε! . Νά !. "Ετσι πάντα νά αγοράζεις! . τής 

•ειπε καί τήν κύταξε γλυκά.
Κοκκίνισε καί μέ χαμόγελο έσκυβε τό κεφάλι καί έφυγε.
Στάθηκε καί τήν κύταζε κρατώντας τόν Κωστάκη άπ’ τό χέρι. 

Άλλά καί αυτή, καθώς έμπαινε στήν τραπεζαρία, γύρισε λίγο 
τό κεφάλι της καί τοΰ έρριξε μιά ματιά !

Βάδιζε στό δρόμο ξαναμμένος. "Ηθελε νά μαζέψει τίς σκέ
ψεις του, νά μήν πήγαινε έτσι...

— Μά κάνει; έλεγε. Μά έκανε ή μάνα της, ποΰ φιλούσε τόν

I I I

πατέρα μου ; Δέν ήταν τρομερή αμαρτία πού φιλούσε ό "πα
τέρας μου τή μάνα τη ς ; . Μάνα μου . πάει ! . Τί νά κάνω ; ·

Καθώς περνούσε τόν κήπο είχε δει τήν Κούλα νάνε στό πα
ράθυρο καί νά τόν κυτάζει. Τοΰ φάνηκε πώς γ ι’αυτόν είχε βγει 
καί έτσι χωρίς νά σκεφθεΐ έφερε τά δάχτυλά του στά χείλια..

Βρέθηκε στό κατάστημα τοΰ πατέρα του. Ά μ α  τόν είδε αυ
τός σηκώθηκε.

— Σέ θέλω ! .  τοΰ είπε καί τόν έσυρε παράμερα.
— Άκουσε δώ!. Αυτές τίς μέρες, άρχισε νά τοΰ λέη μέ ύφος 

σοβαρό καί μέ λίγο σουφρωμένα φρύδια, θά σοΰ παραδώσω τήν 
περιουσία τής μάνας σου!. Μπορείς νά ζεΐς καί μόνος, δπως θέ
λεις ! .  Είνε αρκετή, θά τό ξέρεις απ’ τό θείο σου !. Γ ιά το σπίτι, 
αν θέλεις, θά σοΰ δίνω καί νο ίκ ι!.

Ό  Ζάρας είχε ζαλιστεί, χαρά, λύπη μέσα του πηδούσαν.
— "Οχι, δχι ! . δέ θέλω νο ίκ ι! .  είπε, γιά τό Θεό! .
Θά έλεγε καί άλλα, πώς δέν ήθελε τήν περιουσία, πώς . .  άλλά 

κρατήθηκε. Τό πρόσωπο τής Κούλας δυνατά, δυνατά φαινότανε 
καί χανότανε πάλι μέ γρηγοράδα τρομερή.

Πάλι γύρισε πίσω, πήρε τό δρόμο τοΰ σπιτιού.
Ή τα ν δμως πιο ξαναμμένος καί δσο πήγαινε ζητούσε κάτι νά 

σκεφθεΐ, ζητούσε κάτι νά ησυχάσει, πού σάν μεγάλη τρικυμία 
άρχισε νά ταράζεται, πού σάν νερά πλημμύρας φούσκωνε, φού
σκωνε . .

— Πάλι τά ίδια. πάλι τά ϊ δ ι α ! .  "Ελεγε κάποτε. Καί βάδιζε 
γρήγορα, γρήγορα.

Ξαφνικά αίσθάνθηκε πάλι τόν Ζαγκάρδα, τόν είδε πάλι σ’ 
αυτόν, αυτός νάνε δ Ζαγκάρδας..

Τότε, μέ άλλη ταραχή ποΰ τοΰ ήρθε, σάν κάτι, μιά σκέπη, νά 
τραβήχτηκε άπό πάνω του, νά έπεσε μέ πόνο, είδε ,δλα γύρω του 
νά αλλάζουνε καί νά φωτίζουνται μέ θαμπό κιτρινωπό φώς( 
έπειτα μιά γρηά νά στέκεται στή μέση τού δρόμου καί νά τοΰ 
λέει δείχνοντάς του πέρα*

— Έκεΐ, έκεΐ ! .
Καί χάθηκε, έφυγε μέ μιας.
"Ενα φώς έλαμψε μακρυά, δπου τοΰ έδειξε, σά μέσα σέ βαθύ 

δάσος σκοτεινό, καί κινήθηκε..
— Ό χ ι ! .  έ'κανε αυτός παλεύοντας νά κρατηθεί καί νά μήν 

τρέξει κοντά στό φώς, ποΰ έλαμπε μέσα στό σκοτεινό δάσος καί
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κουνιότανε. Άλλ’ άλλες μορφές, άλλες έβγαιναν, ξεφύτρωναν 
άπό παντού, μέ μιά κίνηση σά νά θέλανε νά τοΰ ποΰνε, νά τοΰ 
μιλήσουνε. Καί δλες τίς ήξερε, τοΰ ήτανε γνωστές του, ή κάθε 
μιά κάτι περασμένο τοΰ θύμιζε...

Είχε φθάσει δμως κοντά στό σπίτι του καί απ’ τήν ανοιχτή 
πόρτα, ποΰ βρήκε, ώρμησε στό βαθύ κήπο. Άλλ’ οι μορφές τόν 
ακολουθήσανε καί κάτι τοΰ λέγανε, ποΰ αυτός δέν ήθελε, κρα
τιότανε νά μήν άκούση. Προσπαθοΰσε νά παλέψει, νά βγει άπ 
αυτό, ποΰ τόν κύκλωνε, τόν έσφιγγε, ζητοΰσε νά τόν ρουφήξει.. 
Άλλά νά, πάνω σαυτό, ένα κοριτσάκι βγήκε άπ’ τά δέντρα καί 
ώρμησε, τόν άρπαξε άπ’ τό χέρι καί κάτι τοΰ λέει.

Ή  Κούλα, ή Κούλα! .  Τήν γνώρισε. Δέν μπορούσε όμως 
καλά νά ακούσει τ ί τοΰ έ'λεγε, ό νοΰς του γέμιζε άπ’ τίς φωνές 
τών ανθρώπων, ποΰ τόν ακολουθούσαν.. Τό κιτρινωπό, θαμπό 
φώς, ποΰ ειχε πέσει, σάν άπό άλλη ζωή νά βρισκόταν κυκλωμένος 
τοΰ φαινότανε. Καί ή φλόγα, ποΰ έλαμπε μέσ’ τά κλαδιά, τοΰ 
έσερνε τό βλέμμα.

— Έκεϊ, έκεϊ! . τής έλεγε.
— Ποΰ ;.
Καί κύταξε κι’αύτή.
— Μά δέν εΐνε τίποτα, δέν εΐνε τίποτα!.  τήν ακούσε νά τού 

λέει, έλα δέν εΐνε τίποτα ! .  Γύρισε τό κεφάλι σου ! .
Ή  φωνή της μουσική αρμονία, γλυκειά, φωτεινή έμπαινε στό 

θολωμένο νοΰ του σά νά έσχιζε, νά έδιωχνε πηχτό σκοτάδι.
— Έ λα δέν εΐνε τίποτα! .  μήν κυτάζεις! .
— Κούλα μου ! .
Δέν ήταν αυτός, ποΰ μιλούσε. Θυμήθηκε δμως. Ό  νοΰς του 

καθάριζε καί τόν ένοιωθε, ένοιωθε νά φεύγει ή ζάλη σά σύννε
φο μαΰρο, ποΰ τό διώχνει δυνατός άνεμος.

Τό κιτρινωπό φώς είχε χαθεί.
— Ή  μητέρα σου ;.
— Εΐνε έξω μέ τά πα ιδ ιά ! .
Τής έσφιγγε τό χέρι καί τοΰ τό άφινε, τό άφινε, τής τό φ ί

λησε, φίλησε τά δαχτυλάκια της καί δέν τό τράβηξε..
— Μάνα μου, μανίτσα μου, είπε μέ τό νοΰ του, συχώρεσέ 

με, δέ φταίω ! .
Δημον& ένης Ν . Ε ο υτνρ α ς .

Δέν πιστεύω.

Μέ τά βαθειά της μάτια αύτή μοϋ τάζει 
στή χώρα νά μέ πάει των έραμάτων, 
προφήτισσα τών τρυφερών θαμάτων 

τής άγάπης, πού μέσα της φωλιάζει.

Μά έντδς μου δ νοΰς μου πάντα αναταράζει 
σάν καράβι στήνέρμή τών κυμάτων 
καί δαρμένος, στή γή τών έραμάτων 

δέν πιστεύει, πού έκείνη μέ φωνάζει.

Κ’ έτσι τοΰ κάκου μέ ξαφνιάζεις, κόρη, 
καθώς τρομάζει τά σκοτεινά νέφη 

σάν τά τινάζει τοΰ Φοίβου τδ δόρυ.

Κ’ έμένα μαύρος λογισμδς μέ θρέφει 
καί γυρτός κλαίω μέ τδ κΰμα άντάμα 
στδ περιγιάλι τής ζωής τδ δραμα.

Β. Έ λεγας

Πόλεμος

Σ’ άτι αράθυμο, ώς κρούει τή γή καί ραΐζει, 
κόσμους κι’ αιώνες τδ διάβα σου τυλίγει· 
κι’ ώς βροντάει τ’ άστραπένιο του καλίγι, 

τών φυλών τά καρδιόχτυπα ρυθμίζει.

Γαύρη ή νιότη ρουφά άπ’ τδ ρωγοβύζι
τής αντρείας, σέ κρουστδ κΰμα πού πνίγει, 
τήν πιδ άκράτη ζωή· καί, ισόθεη, μπήγει 

τή σημαία σου τοΰ όνείρου μετερίζι.

Μεσ’ στοΰ Πόνου αναδεύουν τά ρημάδια, 
άπ’ τής Δόξας τά δάκρια δλανθισμένα, 

παρηγοριάς τά Παραμύθια χάδια.

Κι’ άπ"'τά ραίσματα σου, άξιας πλάσης γέννα,
μέσ’ στους κάμπους πετιοΰνται κι’ ώς στά ούράνικ 
τών παρθένων χυμών τά συντριβάνια.



Κατευόδιο.
Στό καλό. Κι’ άς σοΰ στρώσουν τά όνειρά μου 

μαδημένα τή στράτα- άβρό μαϊστράλι, 
τό πανί σου γιά τ’ άγνωστο ακρογιάλι 

πρύμα άς φουσκώνουν τά στενάσματά μου.

Τή βαρετή ιστορία σά ροδοστάμου
κρουνός τόγέλοιο θά σοΰ σβήση άγάλι.
Στόν ήλιο της μορφιάς σου ώς δροσοστάλι 

πιά δέ θά λάμπη άνάτρομο ή καρδιά μου.

Σά θά πλανιέται στό Ιρμο περιβόλι
μέ τό δάχτυλο ή θύμηση στά χείλη, 
και στολισμένο ξεψυχάει τό δείλι,

μέσ’ στήν ψυχή, ώς δροσιά, θά δέχομαι δλη 
τήν ανείπωτη δδύνη κι’ ώραϊσμένη 
της βραδιάς, που μοιραία καί άργά πεθαίνει.

Σπονδή·
Τής χαράς τό ποτήρι, “Ηλιε, σοΰ υψώνει

ή νιότη μου, άξιο τοΰ φωτός σου χτίσμα- 
Δέν τό τρύγησε ή Λήθη- και στό σείσμα 

τοΰ άφροΰ του άρχαίοι καί νέοι λαμπίζουν χρόνοι.

Τί κι’ αν, μυγάρια, οί διαλογές κι’ οί πόνοι 
τ’ άγνό κρασί φτεροκοποΰν μέ πείσμα· 
τ’ όνειροθρόφο έντός του Ιβγα σου ή δύσμα 

σέ ρουμπίνι άκρατο πάντα λυώνει.
Τοΰ ρόδου ζούλια ή Ινδοξη δαφνούλα

τί κι’ άν στοΰ βάλτου έφούντωσε τά βρώμικ 
μέσ’ στις συρτές χελώνες καί τά βροΰλα-

στήν κόμη ή νιότη άνάπλεξέ την, και δμοια 
ρήγισσα, έ λαός που μεργιάζει ώς θωρά τη, 
πρός τό λαμπρό σου άνηφοράει παλάτι.

Κ ώ σ τ α ς  Κ ό ν τ β ς

Τραγωδία.

Μέ γέννησε ή κακούργα ή μάνα μου 
και πέταξέ με νά χαθώ στούς δρόμους...

Στά δεκαφτά μου δμορφα χρόνια έγώ ή κουτή, 
ή αθώα, γυρνώντας Ιρμη, ξεσκισμένη, 
τή συναντώ τή σκύλα καί ρωτώ, γιατί 
μέ γέννησε νά ζώ δυστυχισμένη.

Κι’ αυτή ή αστόχαστη μοΰ λέει σιγά στ’ αυτί:

— «Ρώταε τό μεσημέρι, κόρη, νά σοΰ είπή, 
μιά μέρα πού πνιχτό έβραζε τό κάμα, 
ρώταε τή νύχτα, κόρη, τήν αδιάντροπη, 
νά μάθης ποιό είταν τό μεγάλο θάμα.

«Ρώταε τήν ώρα τοΰ όργισμένου μεθυσιού 
πού σταματάει τοΰ λογισμού τή στράτα, 
κι άν θές τό τέλος τοΰ παλιοΰ παραμυθιοΰ 
Ρώτησε τάχαλίνωτά σου νιάτα.»

Καί ρώτησα τό μεσημέρι νά μοΰ είπή, 
μιά μέρα ποΰ πνιχτό έβραζε τόκάμα, 
καί ρώτησα τή νύχτα τήν αδιάντροπη 
νά μάθω ποιό είταν τό μεγάλο θάμα.

Καί τή στιγμή τοΰ φρενιασμένου μεθυσιού 
πού δίχως χαλινάρι τό κορμί περπάτα, 
τό μαΰρο τέλος τοΰ παλιοΰ παραμυθιού 
μοΰ τδμαθαν τάφρατα μου τά νιατα . . .

Μ ίλτος Κ ανντονοας.
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Στό θάνατο τοΰ Ευριπίδη Έλευθεριάδη.
Στήν τίμια ζωή, ποΰ έχει διαβή μεστή κΓ αγνή καί φωνεινή^ 

πού είχε βαθιά πιστέψει 
στήν ’Αρετή, στήν άξια ζωή, πού άρμόνισε γερό κορμί 

μέ ισόρροπη μιά σκέψη,

μιά Τέχνη θάπρεπε σεμνή, γιά νά ύμνηθή ταιριαστικά, 
κρατώντας τήν οδύνη 

μιά στήλη νά τής στήση απλή, στήλη γερή κ’ εύγενικιά.
Μά ώιμέ ! καημοί καί θρήνοι,

φουσκώνει ή οδύνη ποταμός κι’ άνεργα πέφτουνε, βαριά 
τά χέρια τοΰ τεχνίτη,

— άλλί !  ή καντήλα έχει σβηστή κι’ άπλώθη μαύρη ή συφορά
στό ρημαγμένο σπίτι —

γιατ’ ειν’ ή μοίρα μου βαρειά, μέσα στήν ερμη ξενιτειά 
νά σέ θρηνώ έγώ μόνος

— άλλί !  καημοί καί σπαραγμοί — καί κλάψα ακράτητη ξεσπά
μεσ’ άπ’ τά στήθία 6 πόνος.

Μ ελιχέρ τ η ς .

Ά πό τά « Ερείπια "

"Υπαιπα.

Οί άρματοδρόμοι έπέραίαν τόν κάμπο τόν πλατύ 
γιά νέους θριάμβους μάχουνται στοΰ Τμώλου τ’άκροπλάτια, 
μά ξάφνου τάχα ποιός καημός καί πόθος τούς κρατεί 
σκλάβους σέ Άσταρτικά κορμιά καί λιγωμένα μάτια ;

Θειάτειρα.

’Ώ ! εσύ, πού πρώτη έρράγησες τίλόχρυσο ποτήρι, 
σ’ δλα τά χείλη πού έσταξε τό'πιό γλυκό πιοτό, 
τ.ίαοι βουβοί σταθήκανε τριγύρα σου μαρτύροι 
κάποιων Θεών πού φεύγανε μπρός στόν καινούριο θεό !

Κ ώ σ τα ς  Ά ια α η λ ίδ η ς .

ι ΐ 7

Τυρταίου

Πολεμική υποθήκη-

Δέ μελετάω τόν άντρα έγώ μηοέ τόν λογαριάζω, 
κι’ άν είνε αύτός στό τρέξιμο στό πάλεμα αυτός πρώτος, 
καί Κύκλωπας στή δύναμη καί Κύκλωπας στό μπόι, 
κι’ άν τό Βοριά άπ’ τή Θράκη αύτός νικάη στή γληγοράδα, 
καί ξεπερνάη στήν δμορφιά τοΰ Τιθωνοΰ τά κάλλη, 
κι’ άν εχη βιός περσότερο άπ’ τό Μίδα άπ’ τόν Κινύρα, 
κ ’ είνε άπ’ τό γιο τοΰ Τάνταλου πιο βασιλιάς μεγάλος, 
πιό δυνατός, καί στή λαλιά γλυκότερος τοΰ Άδραστου, 
καί δόξα άν έχη περισσή,... μά είνε στή μάχη ανάξιος, 
φαίνεται αύτός άπόλεμος μέ δίχως θάρρος άντρας, 
πού δέ βαστάξη βλέποντας τούς ματωμένους φόνους, 
καί τούς όχτρούς δέν δρεχτή, σιμά τους όντας εινε.
Πρώτη άρετή πρώτη άντριά λογιέται αυτή στόν κόσμο 
καί γιά τόν άντρα, πούνε νιός, ή πιό μεγάλη δόξα.
Δόξα κοινή γιά τό λαό μαζί καί γιά τήν πόλη, 
σάν άντρας νά σταθή κανείς, ριζώνοντας τά σκέλια, 
μές στούς προμάχους κι’ άτιμο φευγιό νάποξεχάνη, 
παίρνοντας θάρρος καί καρδιά καρτερικιά στά στήθια, 
στό πλάγι του τό σύντροφο μέ λόγια νά γκαρδιώνη" 
νά, παληκάρι άτρόμητο, γερός γιά πόλεμο άντρας! 
γυρίζει τών όχτρών μέ μιας τούς λόχους, στή φευγάλα, 
τούς δυνατούς,καί συγκρατά τής μάχης τάγριο κΰμα.
Κ ι’ δποιος μέσα στούς πρόμαχους κοίτεται σκοτωμένος, 
άφοΰ κοντάρια άμέτρητα τή στέρια τοΰ περάσαν 
άσπίδα, τά τσαπράζια του καί χώθηκαν στά στήθια, 
δοξάζει αύτός τόν τόπο του, τόν κόσμο, τούς γονιούς του, 
κι’ δλοι τους τόν θρηνολογαν άντάμα νιοί καί γέροι, 
μέ πόθο πολυστέναχτο τόν θάφτει ή πάσα πόλη- 
τό μνήμά του δέν τό ξεχνά καί τά παιδιά του ό κόσμος 
καί τών παιδιών του τά παιδιά καί τό στερνό του γένος, 
πάντα θά ζήση ή δόξα του μαζί καί τδνομά του, 
γιά πάντα μένει άθάνατος κι’ άς τόν κρατά τό χώμα, 
τί εΐταν δ πρώτος κίπεσε στή μάχη πολεμώντας



ι ι 8

τδν Ά ρ η , γιά τό σπίτι του γιά τή. γλυκειά πατρίδ*.
Τή μοίρα τοΰ σκοταδερού θανάτου σά ξεφύγη, 
καί νίκη αύτδς μέ τδπλο του κερδίση καί καμάρι, 
μύριες τιμές τδν καρτεράν στήν πόλη, μύριες δόξες.
Καί γέρος, ξεχωρίζει αύτδς μές στους αστούς, κι’ ουτε ενας,, 
νά θέ τδν βλάφτη, δέν κοτα άπό σέβας κι’ άπό άγάπη, 
κι’ άπ’ τά καθίσματα δλοι τους γιά χάρη του τρ«βιοΰνται,. 
θές άντρες νιοί θές Ιδιοι του στά χρόνια θ-ές πιδ γέροι- 
καί τή ζωή πιά σά χαρή στδν Ά δη κατεβαίνει.
Καί τώρα αύτή τήν άρετή κά9·ε άντρας άς πασκίση, 
νά τήν περνάη στδν πόλεμο, στήν άκρη της νά φτάν^.

Δ ή μ ο ς  Β ερ εν ίκ η ς .

Θ λ ί ψ η ·

Χυνόπωρο τών πόθων μου, 
τώρα άγροικώ τδ πέρασμά σου, 
μέσ’ στήν ψυχή μου δνειρα σέπονται 
σάν τά ξερόφυλλα τοΰ δάσου.

Στδν πεθαμένο κάμπον δλομόναχος 
πού τόνε ρημαδιάζει δ αέρας, 
τώρα έρχομένος καρτερώ 
τή σκοτεινή δύση τής μέρας.

Τά μάγια βλέπω πού αναλύθηκαν, 
Κλειστές πιά οί μυστικές οί θϋρες 
άνοιχτοπρόσωπες πιά οί σφαλιχτές 

οί μοίρες.

Καί θλίβομαι τδν πόνο τής ιτιάς 
πού κάτω άπ’ τών συννέφων τή μαυρίλα, 
μέσ’ τδ θολδ νερδ τοΰ πηγαδιού 
Γυμνόνεται τά κίτρινα της φύλλα.

Ά ν τ .  Γ ια λο ύ ρ η ς

ι ι 9

Πα ρβ ί ν ιον .

Ά πδ πανάρχαιον κρατήρα 
θέλω νά πιώ καί νά μεθύσω. 
Ραδοστεφάνωτη τή λύρα 
σέ μενεξέδες ν’ άκουμπήσω.
Κι’ έμπρδς στοΰ μισεμού τή θύρα 
τδ γυρισμδ νά καρτερήσω 
άγνής ψυχής πού μούπε ή μοίρα 
μόνο τδ διάβα νά γνωρίσω.

Στδν άλαβάστρινο άμφορέα 
Φαλέρνειο δέν έχω στάξει.
"Οσα παλιά μου έκεϊ καί νέα 
τά δάκρυα μου έχω σταλάξει— 
άψύ κρασί πού ξεροπίνω.
Καί τών ματιών σου έχω ξεχάσει 
τδν άνθοσμία καί τδν οίνο, 
ξανθή, πού μ’ έχουνε κεράσει.

Καί τώρα αντλώ άπδ τδν κρατήρα 
δλα τά δάκρυα πώχω χύσει 
— Δάκρυα άπάρθενα καί στείρα !—
Κι’ έχω διπλδ τώρα μεθύσι, 
γλυκά ροφώντας σου τά μΰρα 
πού έχουν αθώα ξεψυχήσει 
μέσ’ στ’ άμφικύπελλο πού έπήρα 
στοΰ τότε τή θρηνώδη δύση.

Άπδ πανάρχαιο κρατήρα 
θέλω νά πιώ καί να μεθύσω, 
κι’ έμπρδς στοΰ μισεμοΰ τή θύρα 
τδ γυρισμό σου ν’ άναστήσω

Δ. Ώ.. Φ ω τεινός.
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Παράταιρα τραγούδια. 
I.

Στή βυσινιά τήν κάμαρα  ποΰ &ργοδιαβαίνουν 
βουβές οί άνθοφόρες ώρες 
νά ερ-θ-̂ ς έτσι αναπάντεχα σέ περιμένω 
μονάχη σου, ώς μοΰ τό έχεις τάξη.
Κρατάω κλειδί χρυσόβουλον μά δέν έμπαίνω 
μήν τύχει ή σκιά μου καί ταράξει 
τή θύμηση καί οί άνθοφόρες ώρες 
πάψουν βουβές νά άργοδιαβαίνουν.

Στή βυσινιά τήν κάμαρα πλανιέται 
ό γλυκός ήχος δυό φιλιών.
’Απάνω στό τραπέζι σέ κρυστάλινο άν&ογυάλι 
τής Ζωής μου τ’ άνθια αργοπεθαίνουν 
χωρίς δροσιά, χωρίς νερό.
Έ λα, ώς μοΰ τό έταξες, μέ δ,τι δέ σβυέται 
νά ανάψουμε τοΰ Πόθου τό μανουάλι.
Σέ άκαρτεράω . . .  Σέ άκαρτεράω τόσον καιρό 
μέ δάκρυα καί φιλιά πού δέν πεθαίνουν 
νά παρατείνωμε τήν άγωνία τών άνθιών.

II.

Πλατειά απλωμένη ή αμμουδιά, καί ή φουσκοθαλασσιά 
σπρώχνεται άπό τόν άρμυρόν αγέρα.
—Φέρνε άφρισμένες δροσερές τίς κυματοκορφές 
μαϊστράλι, πού σ’ έχρύσωσεν ή ήλιολουσμένη έσπέρα.

Καί σείς λευκοί χαιρετισμοί, άπ’ τά μακρινά νησιά, 
μέ τά όλοφούσκωτα πανιά γοργόφτερες νυφοΰλες, 
ζυγώστε νά λαμπρύνετε τήν ξανθή Ζωγραφιά 
πού έπλάσανε τά μάτια μου, βαρκοΰλες όμορφοΰλες.

Ξανθούλα ωραία, πώς πρόβαλες, γαλάζιε κρινοαφρέ, 
γλυκειά, τρεχάτη, πεταχτή, στό φεύγα τών κυμάτων.

121

Τό μαϊστράλι έλίγωσε κι’ άνέμισε τρελλά, 
τρεμουλιαστά στούς κόρφους σου τριγύρω στά μαλλιά, 
καί—ώ, τί χαρά—άνασήκωσε τρικυμίζοντας 
τήν κοντή σου ποδιά.

Μικρούλα ώραία, πώς ξέφυγες, γαλάζιε κρινοαφρέ, 
μέ γέλια καί ξεφωνητά, μέ τό Ιλα τών κυμάτων.

Ό  γιαλός ανατρίχιασε μέ τή γλυκολαλιά 
καί ώς έξαπλώθης άφελα άπά στήν άμμουδιά,
—Ώ , τί χαρά—πλημμύρηοεν δ ήλιος τά νερά 
καί μοΰ έχρύσωσε, λιγωμένος, όλόξανθος 
τή Ζωγραφιά.

Ν ίκος Σ α ντοο ινα ΐο ς .

Ά μ μ ί α .

Διάβηκε γκρεμιστής καί καταλύτης
καιρός πά στή μεγάλη σου πατρίδα.
Καί στά λευκά συντρίμματα άλλη ακρίδα 

περνάει, δ αρχαιολόγος  δ αγιογδύτης.

Νεκρή παρθένα, τής πικρής μου νιότης 
τή βάρκα γέρνω σήμερα αραγμένη 
πά στήν ταφόπετρά σου τή γραμμένη, 

τραγουδιστής σου "Ελληνας στρατιώτης.

Ρημάδι τό σεμνό σου μνήμα. Μία
μόνο πλάκα—τής Μνήμης μετερίζι— 
τών θλιμμένων γονειών σου μοΰ ιστορίζει

τήν άγάπη, πού μόνο αύτή γνωρίζει 
στή λήθη ένάντια ν’ άκουμπάει μνημεία 
«Τόρκος καί Ή ρώ τή θυγατρί Άμμία».

Ά μφίπολις, Μάρτιος 1916 Σ τοα τή ς  Μ νοιβήλης
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Άπ© τούς «Σκλάβους*.
ι

Πανώριο θάμα τής νυχτός έσκασε τό φεγγάρι 
Κ’ ή νύχτα έγέλασε γλυκά καί μ’ Ισφαξαν οί πόνοι,
Ά π ’ τήν άγάπη πώρριξε κι’ άπ’ τούς καημούς στά στήθια. 
Άηδονολάλειε πειό γλυκά μεσ’ στοΰ γυαλοΰ τήν πέτρα 
Γλυκό καλάμι, άχ φώναζε τίς νύφες τοΰ πελάου 
Μέσα μου πειό πολλοί ήχοι ξυπνοΰν στό λάλημά σου.

II
'Ω νύχτα, ώ νύχτα, πρόφτασε στό μέτωπό μου 
Φίλα, τοΰ πόνου έσύ αδελφή, τόν άδελφό σου 
Καί χάϊδεψέ μου τά μαλλιά μέ τήν όγρή σου,
Μέ τή βαθειά σου τήν πνοή—ώ καλή μητέρα—
Μέ ξόρκια μέ γητέματα νά τόν πλανέσης 
Τό πόνο τόν άκοίμητο πού μέ σκοτώνει.

Ά λ ε ξ ί ς .

Ιοτορίες τής Ζωής.

Ή άτσιγγαν©π©ύλα.

Λίγοι τήν ξέρουν τήν ιστορία τοϋ μελαχροινοΰ παιδιοΰ πού 
παίζει τό παθητικό βιολί. Κι’ δμως τή λέει κάθε βράδυ, μέ τό 
δοξάρι του, μπροστά στό πλήθος τ’ αδιάφορο καί τ ’ ασυγκίνητο. 
Κάθε δοξαριά εινε κι’ ένας ύμνος στή μικρούλα πού δέν θά ξα- 
ναδή ποτέ.

Οί τρίχες πού κόβονται άπ’ τό δοξάρι εινε τά δάκρυα πού 
χύνουνται γ ι’ αυτήν. Μιά-μιά καί οί χορδές θενά κοποΰν, τό 
βιολί άπ’ τό πολύ παράπονο θά σπάση, καί τό μελαχροινό 
παιδί θά ίστοράτ) τότε στούς δρόμους μέ τή γλυκεία φωνή του 
πώς εφυγεν ή συντρόφισσα τών παιδικών του χρόνων.

Μάταια περνάει κάθε βράδυ άπ’ τό μικρό σπιτάκι τοΰ σι- 
νιόρε-Πάολο. Τοΰ μαντολίνου ό ήχος δέν ακούεται. Σκυφτό 
παίρνει τό δρόμο, ξαναγυρίζει μέσα στό πλήθος, σάν τρελλό 
καί παίζει ώσότου κόψει καί τήν στερνή τρίχα τοΰ δοξαριοΰ. 
Τό πλήθος τό ρωτάει αδιάκοπα, μέ λαχτάρα γιά τή μικρούλα 
συντρόφισσα του. Ποΰ νάνε; Θά τούς τό ϊστορίση απόψε ό βιο
λιστής μέ τή γλυκειά φωνή του καί μέ τοΰ δοξαριοΰ τούς ή
χους, απόψε πού τά μάτια του θά κλείσουν απ’ τό πολύ πα
ράπονο.
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Οί ψυχές τους είχαν ένωθή απ’ τά μικρά των χρόνια. Στ» 
ίδιο σπίτι ό σινιόρε-Πάολο τούς έμαθε νά παίζουν μαντο
λίνο καί βιολί, κι’ δταν μεγάλωσαν έβγαιναν στούς δρόμους, 
έμπαιναν στις μπύρες καί στά ξενοδοχεία, έπαιζαν αλέγρους 
σκοπούς, κ’ ύστερα ή μικρούλα, κόρη τοΰ σινιόρε-Πάολο, μέ 
τά μεταξωτά μαλλιά, μάζευε δεκάρες μέ τό άργυρό δισκάκι πού 
τής είχε ν' άφίση γιά κληρονομιά ή χορεύτρια μάνα της, ή ά- 
τσιγγάνα. Μιά μέρα δ βιολιστής ό σύντροφός της ειδε τά μάτια 
της νά πέφτουν παθητικά επάνω σ’ έναν πελάτη τοϋ ξενοδοχείου 
κι’ άπό τότε εινε πού ή καρδιά του πόνεσε γιά τήν συντρόφισσα 
τών· παιδικών των χρόνων. Άπό τότε εινε πού κάτι τοΰ σι- 
γοτρώει τά σωθηκά.

Κι’ δμως ή μικρούλα τοΰ χαρίζει τό δροσερό κορμί της, τά 
χείλια της νά κοραλένια, τά μεταξωτά μαλλιά της, τά μάτια της 
τά γαλανά, μά τήν καρδιά της τή δίνει σ’ ώρες μυστικές στό 
σγουρόμαλλο πελάτη του ξενοδοχείου, στό αμούστακο άρχοντο- 
παίδι, πού θησαυρό έσκόρπισεν επάνω στό άργυρό δισκάκι της 
καί μέ χρυσή βαρκούλα κι’ άργυροσκάλιστα κουπιά τήν άνοιξε 
στό πέλαγο.

’Ώ ! πώς τήν θυμάται τήν ώρα τήν αξέχαστη ό ερωτιάρης 
βιολιστής. Πήγε νά πάρει τήν μικρούλα άπ’ τό σπιτάκι τοΰ 
σινιόρε-Πάολο, γιά νά γυρίσουν στά καφενεία καί νά παίξουν 
ερωτικούς σκοπούς. 'Ο σινιόρε-Πάολο ήταν λυπημένος. Έ στεκ’ 
εμπρός στό κρεββατάκι της μέ τά χέρια σταυρωμένα κ’ έκλαιεν 
επάνω στό φιλντισένιο μαντολίνο. Θαρρούσε κανένας πώς είχαν 
στολίση τήν μικρούλα πεθαμένη. Προτού πετάξη άπό ’κεΐ μέ
σα πέρασε μεταξωτές κορδέλλες στις χορδές τοΰ μαντολίνου κι’ 
ολοτρόγυρα σκόρπισε ροδόφυλλα κόκκινα σάν τά χείλη τής μι
κρούλας άστιγάνας. 'Ο σινιόρε-Πάολο κι’ ο βιολιστής έμειναν 
μπροστά στό μαντολίνο άφωνοι ώρες πολλές. Τήν άλλη μέρα 
ή πόρτα έκλεισε καί τό μαντολίνο μένει σφαλιστό πάνω στό 
κρεββάτι τής άτσιγγανοπούλας, μέ τίς κορδέλλες καί τά μπουκε- 
τάκια, απαράλλαχτα δπως τά κορμιά τών παρθένων καί τών α
μούστακων παλληκαριών μέσα στούς πλούσιους οικογενειακούς 
τάφους.

Ά πό τότε μάταια περνάει ό βιολιστής άπ’ τό σπιτάκι τοΰ 
σινιόρε-Πάολο. Τοΰ μαντολίνου δ ήχος δέν ακούεται. Καί γι’ 
αύτό τραγουδάει άφηρημένα, τρελλά, δπου σταθή, νύχτα καί 
μέρα. .  .

Μ . Ρόδας



Ξ Ε Ν Η  Λ Ο Γ Ο Τ Ε Χ Ν Ι Α

A d o l f o  D e  B o s i s .

Σ’ ενα μηχανοδηγό.

"Ω! εσύ, πού γαλήνιος κατεβαίνεις απ’ τή μηχανή στόν τε
λευταίο σταθμό.

Γειά καί τιμή σ εσέ, ώ! τόν καλύτερο απ’ δλους μας!
Εσύ έστάθης δ καλός πιλότος τής αρμάδας αυτής τών ρυ

μουλκουμένων σ ι δ ερ ο /. ά ρα β ω ν, πού τρέξαν επάνω στούς γλυστε- 
ρούς τροχούς αάν σέ γοργά φευγαλέα κύματα.

Καλέ πιλότο, μέ τ’ άγρυπνο μάτι καί τό στέρεο χέρι, ακά
ματε, ώ! εσύ, πού έστάθης άγρυπνος έως τό φιλόξενο αυτό λι
μάνι γιά τή σωτηρία τοΰ καθενός μας.

Γειά καί τιμή σ’ εσέ, ώ! τόν καλύτερο άπ’ δλους μας!
Εδώ το χέρι, ώ σύντροφε! Τί κι’ αν ή απαλάμη σου εινε 

μαυρισμένη άπό κάρβουνο καί στιλπνή άπό γλυστερό λάδι ;
Τό δροσερό νερό θά καθαρίσω γρήγορα τά χέρια μας—άλλα 

δμως χέρια δέν θά τά καθαρίση, άλλα χέρια πού άλλος σφίγγει 
άπροφύλαχτα.

Καί σύ μπορείς νά σφίξης τό δικό μου, πού δ ελεύθερος 
καματος αποτυπωσεν επάνω του τόσους κάλους, τό [οικόσημο τής 
εύγενείας μου.

Εσυ τωρα μέ αναγνωρίζεις καί χαμογελάς αδελφικά. Τό κα- 
λοκαγαθυ χαμόγελό σου αναβρύζει μέσ’ άπ’ τά δόντια πού 
λευκάζουν πειό πολύ άνάμεσα στό γυαλιστερό άπό καπνιά καί 
ϊδρο πρόσωπό σου καί φωτίζει τά κοκκινισμένα μάτια, πού έ
γιναν πειό έντονα άπ’ τή προσοχή καί τόν κίνδυνο.

Πολλές ώρες, πολλές ώρες—πόσες τάχα; δώδεκα ; δεκατέσ- 
σαρες ώρες;—αγρύπνησες γιά μάς. Έγώ, πού σοΰ.'τό ξεμολογιέ- 
μαι, ξαπλωμένος στό σκληρό βαγόνι μου, δέ βάσταξα κι’ ύπέ-
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κυψα,γιά κάμποσην ώρα στόν ύπνο, έναν ύπνο γεμάτο άπό πα
ράξενα ονείρατα.

’Αλλά συλλογίσθηκα εσένα, καλέ οδηγέ, σέ κάθε σφύριγμα 
πού έσχιζε τόν ύπνο μου.

Εσένα, πού δλόρθος, ζωηρός, διαρκώς στό πόδι, ερευνού
σες τόν μακρύν άπιστο δρόμο.

Σπρώχνοντας μ’ δρμή τό θεριό πού ξετυλιγόταν καί βρον- 
τοϋσεν άγρια μέσα στή νύχτα.

Στή νύχτα πού οί φλόγες κ’ οί βρυχηθμοί καί τά ούρλιά- 
σματα τού θεριού σου έσχιζαν περίτρομα.

Οί κάμποι στενάζανε σ’ ένα του κλαυθμηρό σφύριγμα, μεσ 
στά μετέωρα νέφη στενάζανε οί ερημικοί κάμποι.

Οί λόφοι σκιρτούσαν ξαφνιασμένοι κ’ έβλέπαν άπό μακρυά 
τά βουνά πράα κάτω άπό τάστρα.

Μά ξάφνου οί βράχοι ζάρωσαν μέ τινάγματα τρόμου.
Πήραν παράξενες στάσεις φόβου κι’ οργής.
Ή ταν γιατί εσύ έσπρωξες τό θεριό σου ενάντια στούς βρά

χους κι’ ώρμησες μέ βοή υπόκωφη στά σκισμένα σπλάχνα 
τής γης.

’Εμπρός, τρέχοντα; ολοένα εμπρός, σπηρούνιαρες αδιάκοπα 
τό σιδερένιο άλογο μέ τίς ατσαλένιες δπλές.

Ό σύντροφός σου σκυφτός έτάίζέ τό αχόρταγο στομάχι, του» 
μέ άπειρα μαΰρα ψωμιά, πού άλλοι μακρινοί άγνωστοι αδελφοί 
—δχι δμως σέ μάς άγνωστοι.... Γειά καί τιμή σ’ εκείνους τούς 
σκυφτούς πολεμιστάδες, μέ τό λοστό καί τό λύχνο, ήρωες τοΰ 
σκληρότερου αγώνα!—άποσπάσανεκάτω σέ μιά σκοτεινή φυλακή 
πειό βαθειά άπ’ τή θάλασσα, πειό ερημική άπ’ τή θάλασσα.

Στά έγκατα τής γρηάς γής !....
Έσύ μέ μάτι έμπειρο ξάνοιγες τά ματόμετρα, τίς εύστροφες 

βαλβίδες, τ’ άλλάζοντα σινιάλα καί τόν άπιστο στιλπνό καί 
γλυστερό δρόμο.

Προσεχτικός, ένφ πάνω άπό τό κεφάλι σου, μέσα στό φουν
τωτό φτερό τοΰ καπνού έλυωνεν δ σταχτής δίσκος τής σε
λήνης.

Καί τάστρα έφάνταζαν, σάν φωτεινό μελίσσι, άνάμεσα στις 
δέσμες τών νημάτων, πού φέρνουν τίς σκέψεις τών άνΟροίπων.

Έσύ μόνος γαλήνιος,*εσύ μόνος κύριος τής κίνησης, ένφ 
δλα γύρω τά έκλόνιζεν ή ίδια σκοτοδίνη.
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Τά έμβολα άσθμαίναν ακούραστα, τά φρένα βγάζαν βρα
χνές στριγγλιές, τά ελατήρια έπαλλαν, δ άτμός έ'σπαε τά σίδερα 
κι’ ώρμοΰσεν έξω απ’ τή στιλπνή φυλακή του μέ τρομερό βογ- 
γητό καί σφυρίγματα κ’ ή στερεή γή έ'φευγεν αντίθετα, μπρο
στά σέ σένα.

Έσύ μόνος γαλήνιος, έσύ έ'νας άντρας, ένας κυρίαρχος!

Ποιές ήταν οί σκέψεις σου στήν αγρυπνίαν αυτή μέσα στόν 
άνεμο καί τή φλόγα; Βρήκες καιρό νά συλλογισθής τίς αθλιότη
τες τής στενόχωρης ζωής ; Νά μετρήσης καί νά ξαναμετρήσης— 
ώσότου δ λογαριασμός άρχίση νά δίνη έ'ν’ άθροισμα πού δλοένα 
μεγαλώνει—τό βάρος πού οί αργές ώρες σωρεύουν έπάνω στήν 
ύπαρξή μας ; Νά ύφάνης έ'να τρίχινο ράσο μέ τίς ϊδιες σου 
τίς άποθυμιές ;

Νά καταραστής τή φιλαργυρία τών άφεντάδων ; τήν τυραν
νία τής ’Αρχής ; τήν ανισότητα τών νόμων; τήν αργή εκδίκηση 
καί τήν υπέρτατη ανεκτικότητα τών συντρόφων σου ; τή θολή 
καί μπερδεμένη ματαιολογία τών πολιτικολόγων ;

Άλλά ό καθαρός αέρας έχτύπησε τό άντρίκιο σου μέτωπο 
κι’ δ σιδερένιος κρότος έγέμισε τ’ αυτιά σου τά προσεχτικά.

Κι’ όλες οί κακομοιριές τής γης πού εσύ έφευγες γοργός σάν 
άνεμος,έμειναν πίσω μέσ’ στόν καπνό τής μηχανής σου,πίσω μα
κρινές, σάν θρύλοι, ασύλληπτες δπως σέ λίγο θάναι τό σήμερα 
στόν κύκλο τοΰ χρόνου.

Κ’ έσύ ετήραες εμπρός τό στιλπνό καί γλυστερό δρόμο, ελεύ
θερο, πού έτρεχε προς εσέ ωσάν τό αλάθητο τό μέλλον, ένφ 
εμείς φιλοξενούμενοι στά κινητά σου σπίτια έπαλεύαμε σκληρά 
μέ τά φαντάσματα, πού πλάθει ή τεμπελιά κι* δ φόβος.

Έτήραες εμπρός σου, μέ μάτι καί ψυχή τό μέλλον !
Τί κι’ άν τό καράβι σου, φέρνει άκόμα στ’ αμπάρι του 

> εμπόρευμα τών άπλήστων άφεντάδων ;
Τί κι’ άν έσύ, καπετάνιο, ταξειδεύεις άκόμα έπιβάτες φου

σκωμένους άπό τεμπελιά καί κακία ;
Κι’ άν μπαρκάρης τούς παπάδες κάθε ψευτιάς, τούς φιλάρ

γυρους τραπεζίτες, τούς μπαγαπόντες δικηγόρους ;
Δέν πειράζει—είναι γιά τώρα !
Έσύ εκπληρώνεις τόν προορισμό γενναία : Έσύ σήμερα έκ-
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πληρώνεις σιωπηλά ένα γενναίο προορισμό γιά τό γενικό καλό.
Κάτι άλλο, πού λίγοι ξέρουν, φέρνεις, έσύ, μέσ’ στό καρά

βι σου; Φέρνεις τ ’ ωραίο λαθρεμπόριο ενός θείου πολέμου.
Στις σιδερένιες πρώρες σου, ερέτη, όχι ζωγραφιστή άλλά 

ζωντανή,—κ* έγώ τήν βλέπω—ωραία μεγαλόπρεπη καί τρομερή 
μέ απλωμένα χέρια, κρατώντας δρύινα στεφάνια, φέρνεις, έσύ, 
μέσ’ στούς άνθρώπους τήν αδελφοσύνη.

Έσύ σπέρνεις μεταξύ φυλής καί φυλής τούς σπόρους κάθε 
λαμπρής λευτεριάς.

Έσύ γκρεμίζεις καί περνάς τά σύνορα καί τά μίση, πού 
ύψώσαν οί ό'χλοι κ’ ή φύση.

Έσύ φορτώνεις καί ξεφορτώνεις πυρομαχικά ενάντια στοΐις 
άκαμάτηδες, ένάντια στήν άμάθεια, ενάντια στήν άτιμία.

Έσύ κουβαλάς τά έργατικά μπράτσα γιά νά δουλέψουν τή 
γή καί τίς φλογερές καρδιές, πού θά φωτίσουν σάν λαμπάδες 
τίς έρημιές.

'Η  αυστηρή Επιστήμη καί ή άδάμαστη Ποίηση σκιρτοΰν 
μέσ’ στό καράβι σου.

Έσύ φέρνεις τά έργ αλεΐα πού γκρεμίζουν καί κείνα πού οί- 
κοδομοΰν, έσύ φέρνεις τό βιβλίο καί τήν έφημερίδα, τόν και
νούργιο λόγο, τήν καλήν είδηση, τό προμήνυμα καί τήν πίστη.

Έσύ άνεκατεύεις άσυνείδητα τίς γλώσσες καί τίς γνώσες 
τών άνθρώπων.

Έσύ δδηγεϊς τίς ωραίες γυναίκες στούς γόνιμους έρο>τας, 
άπό έθνος σ’ έθνος μέ τή ζωηρότερη χαρά.

Έσύ σκορπίζεις τή γύρη μιάς άνοιξιάτικης σκέψης έπάνω 
στις νέες συνειδήσεις.

Γειά σου, μηχανοδηγέ, πού κατεβαίνεις στόν τελευταίο 
σταθμό!

Οί άλλοι δέ σέ πρόσεξαν γιατί άγωνίζεσαι δίπλα στή μηχα
νή, απλός καί καλός σάν ήρωας.

Πάνε βιαστικοί στις δουλειές τους. Ό  σταθμός μελισσολογάει 
άπό άνθρώπους καί ζωηρεύει άπό ποικίλους θορύβους. Λοκο- 
μοτίβες ξεφυσοΰν. Σφυριγματιές σέρνουν ή μιά τήν άλλη σάν 
αχοί. Τραίνα γεμίζουν τίς σιδερογραμμές.

Βλέπω ταξειδιώτες πλήθος, άλλοι Ιρχονται, άλλοι πάνε ανα
κατωτά.

Βλέπω παράμερα έναγροΰπο ταπεινών δούλων τοΰ άγροΰ μέ
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μακρυά δρεπάνια και κουρελιασμένους σάκκους στούς γυρτούς 
ωμούς. Στρυμώνονταν ό ένας μέ τόν άλλον σάν αρνιά — ώ, τά 
ξερακιανά πρόσωπα, γλυμμένα άπό τήν υπομονή καί τήν κατά
πληξη στά λησμονιάρικα μάτια.—Βλέπω γέρους φοβισμένους 
άπό τά κυματίσματα τοϋ .πλήθους, βλέπω στρατιώτες, άλλοι νά 
σχίζουν τό πλήθος, ά'λλοι νά προβαίνουν καί νά σκΰβουν δ  
ένας απάνω στόν άλλο μεσ’ άπό ένα τραίνο σταματισμένο άπό 
πολύ- βλέπω λούστρους σκυμένουςκατ’ άπό βαρειά φορτία.

Βλέπω μορφές κιτρινιασμένες, νυσταγμένες, θυμωμένες 
σκληρές κατατομές, χαρακτηριστικά γνώριμα, συνειθισμένα ή 
εξωτικά. Βλέπω θαλλερές ξανθές πλεξούδες κι’ άρηές σταχτό- 
λευκες κόμες. Βλέπω μάτια ρεμβά, άνήσυχα, φοβισμένα, έκ- 
πληχτα, σβυσμένα. Βλέπω μέτωπα χαρακωμένα άπ5 όλους τούς 
πόνους, όλες τίς κούρασες, όλες τίς απληστίες. “Ενα στρίμωγμα, 
ένα σπρώξιμο, ένα σφίξιμο άχαρι- θόρυβος, χλαχοή, διατα
γές άγριες, απάντησες εχθρικές.

Βλέπω τήν προπέτεια τοΰ λούσου καί τήν προπέτεια τής κα
κομοιριάς. Τίς εξεγέρσεις τής άμάθειας καί τίς άπαγορεύσεις 
τοΰ φορατζή- βλέπω μιάν άλληλοδιαδοχή, μιάν σύγχιση χρωμά- 
μάτων σάν σέ όνειρο, μιά ταραχή εικόνων σάν σέ όνειρο πυ
ρετού.

Άλλά έγώ έρχομαι στή μηχανή ποΰ δέν άνεσαίνει, γιά νά 
σοϋ δώσω καί τά δυό μου χέρια, ώ άντρα, ώ φίλε, ώ καλύτερε 
απ’ όλους μας!

Μιά μέρα έν’ άλλο τραίνο, πού ατελείωτο άπό αιώνες προ
χωρεί προς τό τέρμα.

Θά φτάξη, θά φτάξη μοιραία στά σταθμό, στόν τελευταίο 
σταθμό.

Θάχη περάση απάνω άπό ελαφρά γιοφύρια, ποταμούς δα
κρύων, θάχη περάση μονάξιες φριχτές, γεμάτες ένεδρες.

θάχη άνεβή μυθικές άνηφοριές, θάχη σταματήση χρόνια 
καί χρόνια δίπλα σ’ ένα σημάδι, μπρος σ’ ένα τιποτένιο εμ
πόδιο.

Θάχη δυσπιστήση χίλιες φορές γιά τή δύναμη τών μηχανών 
του· θάχη άμφιβάλη χίλιες φορές γιά τό ποΰ καί γιά τό πότε.

Θάχτ] τρέξη σέ καταστρεπτικούς γκρεμνούς, θάχη περιφρό
νηση σκοτεινούς κινδύνους.
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Καί θά φτάξη, θά φτάξη μοιραία στό σταθμό τοϋ τελευ
ταίου τέρματος.

Νά, βλέπω ταξειδιώτες,πού κατεβαίνουν στό σταθμόν εκείνο 
τοΰ τέρματος (ή τής περαστικής ανάπαυσης; . . . )

"Ολοι αδελφοί, ίσοι, ωραίοι άπό μιάν υπερήφανη γλυκύτα
τα, ευχαριστημένοι άπό τούς εαυτούς των καί τό ταξείδι των, 
καί δπως έγώ τώρα χαιρετώ έσένα, χαιρετούν εκείνον ή εκείνους, 
πού ώδήγησαν τή μεγάλη οικογένεια τών άνθρώπων στήν α
νάπαυση μιας μέρ ας ή στό μοιραίο τέρμα.

Μ*τ. Γ .  Σ ν^ ιώ τη ς .

P a u l  F o r t .

Τραγούδια τη$ πεντάρας.
2 τά  ρόδινα μονοπάτια 
Θά πάμε κ’ οί δυό.
Γιά τοΰς ερωτευμένους 
άνοιξαν τά λουλούδια.

1

Ξέρω καλά, έπούλησες τήν ψυχή μου στό διάβολο πού συ
νάντησες, γιά ένα όμορφο μπουκέτο φλόγες πού έκάρφωσε επά
νω στήν καρδιά σου.

Καί ξέρω πώς έκαμες επάνω μου τ’ αγαπημένο πείραμα 
μιας παγωμένης καρδιάς, τό πείραμα τοϋ απίστου έρωτός σου» 
δταν ό καλός αυτός δαίμων έπέρασε.

Ναί, σοϋ έβαλα τή φλόγα στήν καρδιά μέ τή μεσιτεία ενός 
καλοΰ διαβόλου. Έκέρδισα τίποτ’ άπ’ αύτό ; Δυστυχία μου ! 
Τών ερωμένων σου είμαι ή χλεύη.

Ξέρουμε τί είδους δαίμονας ήταν αύτός ; . . . .  Ή ταν μι* μέ 
ρα γεμάτη κορυδαλούς. Ά ν  μ’ αγάπησες, ποιος λοιπόν τό ξέ
ρει ; “Ενας διάβολος καί τό πηρουνάκ ι τον.

1 1

Κ’έπούλησες τήν καρδιά μου, μικρούλα, στόν Έ ρωτα πού συ



νάντησες τέλος, γιά τίποτε, γιά τή μαργαρίτα αυτή πού μάδη- 
σαν τά δάχτυλά σου.

Έ γώ  σ’ αγαπούσα λίγο, μ’ αγαπούσες έσύ ; .  . . Ό  αέρας 
άρπα τά πέταλα: Τό ενα πετά στό βουνό, στάστρα τάλλο . . .

Ξεφυλλίζεις τή μαργαρίτα στό φράχτη τής κλιματίδας. Και 
ή δυστυχία έρχεται σιγά μέ τό άρωμα τής άνοιξης.
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Τά γαλανά μάτια τής Κλημεντίνας καί τά λευκά μπράτσα 
σηκωμένα στύ φώς προς κάθε κλαδί τής λευκαγκαθιάς- τήν 
πρωινή ενός νέου έρωτος,

ή κούνια καί οί σκιάδες, μέσα στις θεμωνιές κάποιος πού 
σφυρίζει, τά δαγκώματά μας, τά μπατσάκια σου καί τό γκλοΰ 
γκλοΰ τού άλικου κρασιοΰ,

μιά βούλα ήλιου πάνω στό τραπεζομάντη)ο, ό κρότος τών 
πηρουνιών, ή ρομάντσα ^κάποιου Ίταλοϋ πού κουνιέται καί 
τραγουδάει κυττώντας τόν ουρανό-

μέσα σ’ έ'να δάσος, πού επάνω του στηρίζεται ό γαλανός ου
ρανός, οί καλοί μας ύπνοι, τ' απομεσήμερο, επάνω στήν καρδιά 
μου τό χέρι σου πού αναπαύεται, τά ξυπνήματά μας καμμιά 
φορά καί οί στάσες μας"

ό γυρισμός στόν ήχο τών βημάτων μας, οί κόμποι στύ λαι
μό σου, τ ’ άναστενάγματά σου, ή φύσις πού τεντώνεται καί μο
σχοβολά σάν τά μπράτσα σου-

ή δύσις επάνω στά χαλάσματα τοΰ τοίχου καί στούς κισσούς 
τοΰ Μπά-Μεντύν, ό δρόμος ό μαύρος πού τελειώνει, ό Ση
κουάνας . . . .

ό πράσινος ούρανός δπου τρεμοσβύνει έ'ν’ αστέρι, τό Σαίν- 
Κλοΰ πού καίεται, οί θλίψες μας, τό δραμα τοΰ ώχροΰ δρομί- 
σκου πού ξαναοδηγεΐ στό δάσος,

{φέρνει στό σταθμό, βραδυάζει) — ή γαλατένια μυρουδιά στό 
διάστημα μέ τά ’Ιαπωνικά χρώματα, τά γιαλένια μάτια κάπιου 
τραίνου πού περνά, τό ρΐγός σου,

ή άνοιξη, δ έ'ρωτάς μας, ή πίστη σου, οί όρκοι μας, τά κλάμ-

ματά μας, οί ρομάντσες σου, τό ηλιοβασίλεμα στό βάθος τοΰ 
δάσους καί τά μακρά φιλήματα μας χωρίς νά μιλάμε,

ά ! είναι κτήνος εκείνος πού θυμάται πράγ ματα πού δέν 
υπάρχουν πειά, πού είναι ονειρώδη κ’ είναι σκληρά, κ’ έπειτα 
νά τά ξεχάνη !

IV

Έ τσ ι καί δ έρωτας είναι ένα όνειρο: είναι δ λεπτός γα
λάζιος καπνός πού τρέχει κάτω άπό τρικυμισμένον ουρανό, πού 
τόν σχίζουν αστραπές, τής σκοτεινής ζωούλας μας-

"Ολα τά πέταλα είναι ψεύτικα τής μαργαρίτας ποΰ ξεφυλλί
στηκε. Ά π ’ τή φωτιά τής καρδιάς μου, μήν έπυρπολήθη τό 
στήθος μου;

Δέν τύ πιστεύω- μά μπορεί κανείς νά πιή, νά πουλήση τήν 
ψυχή του στύ φάντασμα τοΰ άέρινου Δαίμονα, στήν Ελπίδα, 
τήν καρδιά του στύ σκέλεθρο πού ονομάζουν :

Έ ρωτα αλυσοδεμένο, Έρωτα .φτερωτό! 'Ο ’Έρως άπέθανε 
μέσα στύ δίχτυ τών αιωνίων του υποσχέσεων, πού έ'ρριξαν 
άσχημα τά γαλατένια μπράτσα του.

Βασταγμένος στό έδαφος μέ τίς'άλυσίδες “του, υψωμένος 
στόν αέρα μέ τά φτερά του, άνοιξε άσχημα τά χέρια του καί τό 
μεγάλο του δίχτυ τόν έπνιξε.

• V

Δέν αγαπώ πειά τό χαμόγελό σου : σέ είδα νό κλαϊς. Ή ταν 
νά χάσης τήν εξουσία σου γιά νά τήν ξανάβρης.

Τά δάκρυάσου άρεσαν τής ψυχής μου, κοά'μολαταΰτα ξέρω 
πώς οί απιστίες μας θά σοΰ τά ξαναχύσουν.

Είμαι ένας άνδρας αλήθεια, είσαι μιά γυναίκα. ’ Άπ ύ  τύ χα
μόγελό σου προτιμώ τά δάκρυά σου στούς δρκους μας.

Δάκρυα ζηλιάρικα, πολυαγαπημένη μου ! Δέν εΐσ’ εύτυχισμέ- 
ν»); .  . .  Ή  ύ.τερηφάνειά μου παρηγορήθηκε άπύ τά ύπηρήφα- 
να δάκρυά σου.

Μά δέν αγαπώ πειά τήν εξουσία σου, έ'κλαψες πολύ ! ’Έχασες 
τύ χαμόγελό σβν; Τύ ξαναβρήκα.

Ε.

Ι3 Ι
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S t u a r t  M e r r i l

Φθινόπωρο.
Ε κ ε ί ν ο ς

Γυναίκα, δός τά χέρια σου, τούς κόρφους σου, τά χείλη» 
β ίίπνος μέ παίρνει, ένύχτωσε, σ’ εσέ πιστεύω, φίλη, 
σάν ερωμένους που ψυχή στά μάτια τους ζητούνε 
μοιάζουμε, αγάλια σάν κ ’ έμάς δλοι θά κοιμηθούνε.

Ε κ ε ί ν η
Ό χι δμως- άπονύσταξα. Ό σα είπες σ’ έννοια μ’ έχουν. 
Ταξειδευτές μήν είμαστε τάχα πού στά σκοτάδι* 
δυό λόγια λέν, τά δάχτυλά.τους σμίγουν κ’ άπέ τρέχουν 
ζητώντας στέγην άγνωστη σέ βουνά κα'ι λαγκάδια ;

’ Εκ ε ί ν ο ς
’Απόκρυφα τά λόγια σου. Ναί, ακούω τή λαλιά σου, 
νοιώθω τά μέλη σου, γροικώ τί γλύκα έχεις στό στόμα,, 
τδ μύρο τής σαρκός £ουφώ καί βλέπω τή ματιά σου 
κ’ δμως κ’ αν γέρνης δίπλα μου δέ σέ γνωρίζω άκόμα.

’Ε κ ε ί ν η
”£2, δλα τώρα τά γροικώ. Δέν είσαι πιά γιά μένα 
έ ανδρας πού έτυχε νά βρω κλαμμένο στή ζωή μου 
κα'ι πληγωμένο κ ’ έγινα παρηγοριά. Σέ σένα 
κάποιο υπερκόσμιο δνειρον έφερε τήν ψυχή μου.

’ Εκ ε ί ν ο ς
Δέν είσαι πιά ή γυναίκα σύ πού μούπαψε τδ κλάμμα 
μιά νύχτα πού δλη βούιζε τών αρμάτων τδ δράμα 
αυτή είσαι, πού άν δέν μοϋδινεν ή προσευχή της θάρρος,, 
στείρες θά μοΰ ήταν οί όρμές καί κάθε πτώση χάρος.

’ Ε κ ε ί ν η
Λοιπόν άς άγαπιούμαστε στό σώμα πού βαράμε.
Σάν θά πεθάν^ς σάν τρελλή θά κλαίω στο μνήμα γύρω
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jiA τήν αύγή γιά τά έργα μου νά ξυπνώ θά θυμάμαι 
είτε χιονίζει ειτε σκορπούν τά ρόδα πλούσιο μύρο.

’Ε κ ε ί ν ο ς

Κ’ κνίσως πρώτη άργοδιαβεις τή μαύρη Πύλη τοΰ Ά δη , 
πώς δλη ή Πλάση πέθανε θά κράζο) στό σκοτάδι.
Μά τό πρωί άπ’ τό σπίτι μου θά βγαίνω καί—ποιός ξέρει— 
ισως στήν πόρτα ώς ίσκιο ιδώ τ’ έλάκριβό σου χέρι.

Έ  κ ε ί ν η

Καί τέλος οί ψυχές μας πιά θά σμίξουνε έκεΐ πέρα 
άσώματες, δπου οί, αριθμοί ζοΰνε καί τά τραγούδια 
ώς σμίγουνε άπ’ τόν έριοτα τά μύρα, δυό λουλούδια, 
πάνω άπ’ τούς κήπους, τούς άγρούς, μέσ’ τόν άγνόν αιθέρα.

Μετ. Β . Έ λ ε γ α ς .

Ο. L i  ρ ρ a r i η ΐ.

Ναυσικάα. ·
Σ τή  μικρούλα Χ αυσικΰ Δ. Β ο υ τυ ρ ά .

Τοΰ Όμηρου διαβάζω τό θείο το έπος,
Κ’ είμαι ^άν τήν πα ιδούλα  τή ν  άμαθη  
Πού ακούει άπό πέρα  νά  ψ ά λ λ η  rev δχλο 
πάνω σ’ ένα  μεγάλο ποτάμι.

Μέ μύρτα οί δάφνες τήν δχθη σκιάζουν,
-οί άνεμοι περνούν μέ τών πεύκων τόν ψίθυρο, 
στις τριανταφυλλιές άποκάτω ποΐ1 άπανθήσαν 
-γλυκειά είνε ώρα τοΰ ϋπνου.

Τής άμαξας τόν κρότον ακούω τίς φωνές καί τά γέλια· 
καί στό νερό, στήν άσημένιαν έπάνω τήν άμμο 
άστράφτουν τά ροΰχα τ’ άκρατα κ’ ή κόμη 
τής Ναυοικάας.

Ά ργησε σήμερα νάρθης, Κεβήτη'
νά δνειρευθώ άφισέ με τό Ίλίσσιο ρεΰμα
καί νά νομίσω στούς πατρικούς μου ροδώνας πώς είμαι
παρθένος άκόμα.
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"Εσπερος.

Ά πανθεϊ τώρα ή άνοιξη μέσ’ στούς κήπους πεθ-αίνοντας* 
οΕ θερμές περνούν αύρες.
Ή  θεά ή φλογόβολη τδ ζεστό καλοκαίρι σιμώνει, 
κ’ οΕ πηγές ξεραμένες,
Στα μυρτόβατα άνάμεσα οΕ τριανταφυλλιές πειά έμαδήσαν, 
κ’ οΕ κορούλες προσμένουν
ό κρυφός ίσως φτάσει έραστής μέ τό γέρμα της νύχτας. 
Τάστρια κ ’ οΕ καρδιές σιγοτρέμουν........

Μετ. (5. Έ ξαρχ  ος.

/
Με λ έ τ ε ς .

Ο πόλεμος και ή Γερμανική ποίπσις.

Ή  σύγχρονος ποιητική γερμανική φιλολογία έκλονίσθη αρ
κετά έξαιτίας τοΰ πολέμου. Καί ήτο επόμενον «Έ ν τώ πολέμφ 
σιγοϋν αί μοΰσαι.» Ή  γενεά εκείνη, πού άπό τήν αρχήν τοΰ 
εικοστού α’ιώνος παρουσιάσθη μέ τόσην δύναμιν καί αΐγλην, δεί
χνει σήμερα μια συνετή επιφύλαξη πού τής ύπαγορύουν οί ώρες 
τής άγωνίας καί τού πένθους. Οί έμπνεΰσεις της έχουν στομωθή. 
Δέν έχουν άπομείνη πειά παρά λίγοι άγνωστοι πού κρούουν τίς 
χορδές τής λύρας των.Ό σοι ποιηταί τοΰ 1885, πού μαζί μέ τόν 
Kar l  H eunkell είχαν άποτελέση τή φάλαγγα τών συγχρόνων 
λυρικών τής Γερμανίας καί άντιπροσιόπευαν τάς τάσεις τής γερ
μανικής τέχνης στήν Σ υ ν τ ρ ο φ ι ά  τοΰ Conrad εις τήν οποίαν 
έξελίσσετο ό κύκλος τοΰ Μονάχου, έχουν άνακόψη τήν ορμήν 
των. Κάπου-κάπου μόνον ξαναδιαβάζουν τά ποιήματα τοΰ 
Hermann Conradi τοΰ Max Dauthendey, τού Stephan Geor
ges καί τοΰ Gustave Falke. Στό Βερολίνο υπάρχουν άκόμα 
μερικοί πιστοί, πού δέν ξεχάσθηκαν, τοΰ R ilke, τοΰ Shaukal, 
τοΰ Ju liu s Hart, τού Peter H ille καί τοΰ Bruno W ille.

ΙΙρίν τέσσαρα ακόμη χρόνια, στά 1911, οί Γερμανοί ένθου- 
σιάζοντο μέ τήν σχολήν Detlev von Liliencron καί τούς οπα
δούς της : τόν Carl Busse, τόν Jacobowski καί τόν Hugo Sa-

lus, ένδιαφέροντο μέ τήν επανάσταση πού έκήρυξεν ό Arno 
Holz καί δ μαθητής του Cesar F laischlen , μέ τό μυστικισμό 
τοΰ Mombert καί τοΰ Scheerbart, μέ.τό ντιλενταντισμό τοΰ 
Scharf καί τοΰ Avenarius, καί μέ τά ερωτικά τραγούδια τού 
Ριχάρδου Dehmel. Τώρα οί χορδές αυτές έσπασαν, δέν' αντη
χούν πειά- καί ή μεγάλη εποχή τοΰ παρελθόντος πού ελάτρευε 
τή φόρμα, έκαμε τόπο στις τραγικότητες τής πραγματικότητος 
καί στά πεζά οράματα μέσα εις τά όποια καθένας μας βρίσκετα1 

περικυκλωμένος άπό τίς βεβαιότητες τοΰ παρόντος !

Ά πό τά νέα ονόματα αξίζει νά αναφέρουμε ώς πρώτο τοΰ 
Otto K rille. Απλός εργάτης έκαμε τήν εμφάνισή του στό 
θέατρο τριαντάρης- έπωφελήθη τήν πείρα τής ζωής τών εργα
τών, πράγμα πού τόν έκαμε ν’ άποδώση μέ μεγάλη ακρίβεια τά 
αισθήματα τής τάξεως εις τήν οποίαν ανήκε. Δέν έμεινε όμως 
πολύ "στό 'θέατρο καί μόλις έλιποτάκτησεν άπ’ αυτό έδημο" 
σίευσε ένα ποίημα: 'Η σ ι ω π η λ ή  ώ ρ α  που εμαρτυροΰσε 
πόσο λίγο μεμυημένος ήταν στόν φιλολογικό κόσμο, πού αγνο
ούσε τότε τά μυστικά, καθώς τό άποδεικνύουν οί στίχοι του ο1 

τιτλοφορημένοι: 'Ο Γ ερ  μ α ν ό ς  π ο ι η τ ή ς  δπου εκδηλώνε
ται ένας ιδεαλισμός ολωσδιόλου αντίθετος προς τήν πραγματι
κότητα τής συγχρόνου κοινωνίας τοΰ Βερολίνου προ πάντων. 0>* 
φτωχοί αυτοί διάβολοι, θύματα τών ονειροπολήσεών των, πού 
πεθαίνουν άπό τήν πείνα μέσα σέ τρώγλες κ’ έχουν τήν τύχη τοΰ 
Gilbert καί τού Chatterton δέν υπάρχουν πειά μέσα στήν 
Πρωσσική πρωτεύουσα. ’Ίσως νά συνάντηση ’κανείς ακόμη κά
ποτε τέτοιους στό Παρίσι στή Μόσχα ή στή Στοκχόλμη. Οί 
Γερμανοί ποιηταί καί αυτοί άκόμα πού δέν έχουν τριφθή μέ 
εκδοτικούς οι'κους, ξέρουν καί ενεργούν τή ρεκλάμα τους, βρί
σκουν συντάκτας φίλους των πού τούς έπαινοΰν στις εφημερίδες. 
Πολλοί μάλιστα κάνουν καί διαλέξεις καί στρατολογούν μέ 
κάθε τρόπο άκροατάς γιά νά θαυμάσουν τούς στίχους των. Ό  
K rille ειχε τό ευτύχημα νά ύψωθή επάνω άπό τό ταπεινόν αυτό 
περιβάλλον. Κατώρθωσε νά μήν ΰποκυψϊ) στόν αδυσώπητο αυτό 
νόμο τών υλικών αναγκών, νά άνακτήση δλην τον τήν έλευ- 
θερίαν δημιουργίας καί άνεξαρτησίας καί νά άσχοληθή σέ φιλο
σοφικές μελέτες, πού μαρτυρούν τήν ηρεμίαν τιον παρατηρή
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σεων καί τών σκέψεων μιας διανοίας θρεμμένης μέ σπουδές πού 
επιτρέπεται νά κάμουν μονάχα οί ελευθερωμένοι άπό αναπό
φευκτες δονλείες.

Ό  Παΰλος Zecli, άλλος προλετάριος Γερμανός ποιητής, έμπνέ- 
εται πολύ άπό τήν τύχη τών άνθρακοεργατών τών άνθρακο- 
ρνχειφν. Η κακομοιριά τών ανθρώποιν αυτών πού κατεδικά- 
σθησαν στή γέενα αύτή τής δουλειάς ερέθισε τή φαντασία του 
καί τήν άπέδωκε μέ μεγάλη δύναμη καί ρεαλισμό. Τά περισσό
τερα τραγούδια του είναι χυμένα επάνω στό σννηθισμένο κα~ 
λοΰπι τοϋ σοννέτου μυρίζουν δμως αρκετόν Verhaeren. "Οπω. 
καί ό Krille, είναι ειλικρινής μέ περισσότερη διερμήνευση εκεί. 
νων πού αισθάνεται. Πολύ νέος ακόμη άντικρύζει την εργατική 
ζωή σ όλες της τίς τραχύτητες. Ζωγραφίζει μέ δυνατή αντίλη
ψη τά γεγονότα, τίς εργασίες τών εκφορτωτών επάνω στά κα 
νάλια καί τών άνθρακοεργατών μέσα στούς υπονόμους τών ά ν  
θρακορυχείων. Τό στύλ τον δέν έχει τίποτε τό προσποιητό, τί" 
ποτε τό εξεζητημένο' ξέρει νά βλέπη τά πράγματα έπάνω στή 
«ζωντανή ρητορεία» των καί τίς σκηνές πού μπορούν νάζωγρα 
φισΟυϋν μονάχα μέ τό πινέλο καί μέτό μάτι ενός μαίτρ.

Ο Frank W erfel είναι μύστης τοϋ Dehmel καί τοΰ Whi t  
man. Μέτό καινούργιο τον κοινωνικό έργο: W ir sind (Εϊμεθα) 
ζητά τήν αναγέννηση τον εργάτου καί νομίζει κανείς πώς αφ ιε
ρώνει σ αυτήν ολόκληρη τήν ένέργειά τον. Είναι ένας έπανα- 
στατης σαν εκείνους ποϋ τον εμπνεουν καί πού τόν υπαγορεύουν 
τον ρολον του μέσα στις κοινωνικές συγκρούσεις.

Πειό ήρεμος, λιγότερο έπιθετικός είναι ό Wi lhelm S iide l? 
ύ σνγγραφεύς τών Π ρ ώ τ ω ν  Σ τ ί χ ω ν  πού έχει μιά νότα 
ολως διολου διαφορετική. Τό κυριώτερο γνώρισμά του είναι ή 
εξαιρετική λεπτοτης καί ό μονσικός του τόνος. Γ0  Sudel είναι 
καθεαυτοϋ καλλιτέχνης καί τά οράματα τής ζωής τον παριστάνον 
ται σε εικόνες σπάνιας ομορφιάς. Ό  θαυμάσιος’ρυθμός του έχει 
ένα λύγισμα που συναρπάζει. Οί στροφές τον τών τριών καί 
πέντε στίχων προξενούν μεγάλη εντύπωση. Τό τραγούδι του, τό 
τιτλοφορημένο: Ό Π ο ι η τ ή ς  είναι μαζί μέ τό Θέ μ α  γ ι ά  
μ ι ά  σ υ μ φ ω ν ί α  μιά υπέροχη σύνθεση καί μπορεί νά παοα- 
βληθή μέ τίς διασημότερες.

Μιά μικρή συλλογή πρόζες συνδυασμένη μέ στίχους: ή Τε
λ ε υ τ α ί α  η μ έ ρ α  απομακρύνεται πολύ άπο τους κανόνας τής

καλαισθησίας καί συνταιριάζει περιληπτικά τήν κωμφδία,τό διή
γημα καί τό ποίημα. 'Ο νατουραλισμός που δεν έχει πειά οπα
δούς στή Γαλλία, άφότου πέθανε ό Ζολάς, ύφίσταται απεναν
τίας στή Γερμανία μέ τίς τολμηρότητες τοΰ ήδονισμοϋ καί τής 
αΐσχρότητος. Ό  Boldt ό συγγραφεύς τών Α λ ό γ ω ν  έβάλθη- 
κε νά τόν ανανέωση σ’ δλες του τίς εκδηλώσεις. Εχει υπερβή 
δμως τά δρια καί ή άγριότης τών κυρίων μερών Ιχει εκφράσεις 
πού δέν αποπνέουν τίποτε άλλο παρά αίμα.

Μεγαλειτέρα πρωτοτυπία ύπάρχειστά Τ ρ α γ ο ύ  δ ι α  έ ν α ν .  
X ί ο ν τ ο ΰ  θ α ν ά τ ο υ  τοϋ Gottfried Koelwel, τοΰ παράξενου, 
φανταιζίστα, ένα είδος φουτουρίστα, πού μυκτηρίζει έξυπνα σέ 
λίγο μονότονες στροφές καί περιφρονεΐ τό παρελθόν καί εξυμνεί 
τό παρόν έξαίροντας τόν έρωτα.

Στις εκδηλώσεις αύτές πρέπει νά προστεθούν κ’ εκείνες πού 
ύπαγόρευσεν ό πατριωτισμός. Ά πό τίς τελευταίες αύτές βρί
θουν τά πρόχειρα τεύχη στις προθήκες τών βιβλιοπωλείων μέ 
τό τ ίτλο : 'Ο ί ε ρ ό ς π ό λ ε μ ο ς .  Οί εκδόσεις αύτές, εινε άλή- 
θεια, δέν έχουν τή φλογερή πνοή τών Schenkendorf, Korner, 
Arndt, Becker, R iick e rt ,. F re iligrath , πού τούς άποκαλοΰσαν 
Τυρταίους τής Ανεξαρτησίας καί πού ή άνάμνησή των άπο- 
μένει ακόμα ζωηρή στις καρδιές τών Γερμανών. Ό  σημερινός 
γερμανικός πατριωτισμός έχει χρωματισθή δυνατά άπό τόν 
πρωσσισμό. Έ χει γιά σύνθημα τήν κραυγή τοϋ Isolde Kurz 
τό σ π α θ ί  έ ξ ω  ά π ’ τή θ ή κ η .  Επαναλαμβάνει μαζί 
μέ τόν Rosmer (Elsa l ’o rges): «Κι ’ ό τελευταίος άνθρωπος
τοΰ τελευταίου σπιτιού ας άκονίση τό ιερό ξίφος.

'Υπάρχουν μολαταύτα κ* εξαιρέσεις. Ό Otto Sattler, ένας 
Γερμανός πού υψώνει τή φωνή του στή Νέα c\ όρκη καί γίνε
ται ό ερμηνευτής τών προγερμανών μέσα στό: Π ό λ ε μ ό ς ,  
Τ ρ α γ ο ύ δ ι α  τ ο ϋ  Χ ρ ό ν ο υ ,  δέν εινε πειά αποκλειστικά ε
θνικός. Έχει κάτι άπ’ τίς μεγάλες εκείνες καρδιές πού έγγίζει 
κάθε καρδιά. Ό πατριωτισμός του δέν είναι πειά στενός, άλλά 
αποπνέει ιδέες άνθρωπιστικες. Καλεΐ τήν Αμερική : «νά εινε ή 
πιστή εστία τής ειρήνης, νά μή παρασυρθή καί πέση στις φλό
γες τής πυρκαϊας, πού ζώνουν δλη τήν Ευρώπη, νά δείξη τόν
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δρομο στόν κόσμο καί νά γίνη αξία τών επαίνων δλου τοϋ 
κόσμου.»

Οι Γερμανίδες δέν ήταν δυνατό νά μείνουν πίσω στή ποιη
τική αυτή κίνηση. Οί δοξασίες των διατυπώνονται μέσα στο 
ποίημα: Η τ ΰ χ η  μ ι α ς  γ υ ν α ί κ α ς  πού δημοσιεύει άνώ' 
'νυμα ό Fleischel. Είναι ενα κομμάτι πού μέσα του αντηχεί ή 
γυναικεία θλίψη όταν μιά κακομοιριασμένη σύζυγος θυσιάζεται 
στό παιδί παίρνοντας απάνω της δλες τίς πίκρες καί παραδί- 
δοντας έτσι στύν αναγνώστη τίς συγκινητικώτερες ανθρώπινες 
ιδιότητες.

Η Β ά ρ β ι τ ο ς  τής Έρίκας Rheinisch έχει ανώτερη ιδε
ολογία καί ψορμα. Δεν εινε πειά μονάχα ή «τεθλιμμένη» καί 
«περιπαθής» γυναίκα πού απευθύνεται στις άλλες γυναίκες!- 
στις συντρόφισσες των πόνων της. Μερικά άπό τά ποιήματα 
αυτά έχουν μια άδολη τρυφερότητα, που συγκινεΐ βαθειά τήν 
ψυχή. Π ώ ς ό  " Αγ ι ο ς  Χ ρ ι σ τ ό φ α ς  φ έ ρ ε ι  τ ό ν  Ί  η σ ο ΰ  
π α ι δ ί  είναι ένα διήγημα άπό εκείνα πού συναρπάζουν τίς ευ
αίσθητες καρδιές γραμμένο με το τρόπο πού δούλευαν οί μυθι- 
στοριογραφοι τοΰ μεσαιώνος καί ύστερ’ άπύ αυτούς ό lyUng- 
bein, ή Amelie von H elw ig , ό Fr. Kind κτλ.

II καλύτερη άπο τίς γυναικείες ποιητικές συλλογές εινε 
τής Μάρθας Sorge έκδοθεϊσα στήν Jena. Ό  Γ έ ρ ι κ ο ς  δρό-  
μ ο ς με τον οποίον άρχινά ο τομος εινε ενα κομμάτι δυνατό 
μεσα εις τό οποίον ζωγραφίζεται η θλιβερή έρημία τής παλαιας 
Ρωμαϊκής όδοΰ. Τά βουκολικά τραγούδια πού ακολουθούν έ
πειτα εινε μιμήσεις τοΰ Θεοκρίτου καί τοΰ Μόσχου. Ή  Κ ραυ-  
γ ή ά γ ω ν ί α ς  έχει χρωματισμό πού μόνο ό αμετάφραστος στή 
γλώσσα μας ορος gem iithlich (γλυκυθυμος ;) μπορεί νά δια- 
τυπώση· ολόκληρο δέ τό έργο ενθυμίζει Ada Christen πού 
σαράντα τώρα χρόνια έλεγαν πώς είναι 6 μόνος ποιητής πού 
μπορεί νά παραβληθή μέ τόν Heine.

\

Μ Α Ι Ο Σ  Ί 0  Ί 6

Μ ελλο ντισ μ ό ς  η λ ' ι  Ρ ο μ α ν τ ισ μ ό ς .— 'Έ ν α ς  λόγος το ϋ  Μ α ρ ιν έ τ τ ι .

— Ό  φουτουριστικός χρωματισμός τών «Φύλλων» αρχίζει 
•νά ζωηρεύη μέ τή δημοσίευση τοΰ «Σ ένα Μηχανοδηγό» τοΰ De 
Bosis. Οί στροφές του άποτελοΰν μια θαυμασια πρόζα με 
πλατεία καί αδρότατη έμπνευση κ’ έχουν, άν μπορη νά λεχθη, 
μιά φουτουριστική κλασικότητα. — Επίσης γιά νά συμπληρώ
σουμε τόν κύκλο τής φουτουριστικής ιδεολογίας, δημοσιεύουμε 
έ'να λόγο τοΰ Μαρινέττι πολύ άξιωσημείωτο γιατί ^μ αύτον 
δίδεται τό τελειωτικό πλήγμα στό Σ ε λ η ν ό φ ω ς  ήγουν στο 
ρομαντισμό πού εκπροσωπεί ή Βενετία:

Βενετοί ! 'Όταν φωνάζαμε : Ά  ς σ κ ο τ ώ σ ο υ μ ε  τ ύ σ ε λ η ν ό 
φ ω ς !  ειχαμϊ σάς στό νοΰ μας, ',Βενετοί, σκεπτόμεθα σένα, Βενετία, 
σάπια καί ρομαντικιά ! .  . . Μά σήμερα ή φωνη μας μεγάλωσε καί φω- 
νάζουμε δυνατώτερα : «ώ! α ς  γλυτώσουμε ;λοιπόν τόν κόσμο άπο την 
τυραννία τοΰ ερωτος !» Κουραστήκαμε από τίς ερωτικές περιπέτειε-., 
άπό τήν ασέλγεια, άπό τήν αισθηματολογία κ α ί  τη νοσταλγία ! Μά γιατί 
•θέλεις νά μάς παρουσιάζης άκόμα γυναίκες πεπλ,οφόρες σ όλες τίς 
διασταυρώσεις τών καναλιών σου Φθάνει ! φθάνει I ΙΙαϋσε πειά νά 
ψ ιθυρίζης αίσχρές προσκλήσεις σ’ όλους τούς διαβάτες τής γή ςϊ... 
Βενετία ! γρηά μεσίτρα, καμπούρα άπο τό βάρος τοΰ μανδύα σου, ποι* 
κατάντησε μωσαϊκό! Γιά ποιόν λοιπόν ετοιμάζεις ακόμη χαυνωτικές 
νύχτες ρομαντικές, μελαγχολικές σερενάδες κ ι5 απαίσιες ενεδρες ; » 

Αγάπησα κ’ εγο), όπως τόσοι άλλοι, ώ Βενετία, τό μεγαλοπρεπές 
ημίφως τής Μεγάλης σου Διώρυγος, τής ποτισμένης από σπάνιες ασέλ
γειες... Αγάπησα κ’ έγώ τήν πυρετώδη ωχρότητα τών ωραίων σου ερω
μένων, ποΰ γλυστροΰν. κάτω άπό τά μπαλκόνια μέ σκάλες πλεγμένες 
άπό άστραπές, άπό βρόχινες κλωστές κ ι’ άπό φεγγαρίσιες άχτινες ανά
μεσα στήν κλαγγή τών διασταυρωμένων ξιφών. Φθάνει ! φθάνει ! Ολ 
αυτά τά περιττά πράγματα, όλες αυτές οί άνοησίες, τά έκνευριστικά καί 
συχαμερά κουρέλια, μας αηδιάζουν !

Άπό τώρα κ 9 εμπρός θέλουμε οί ήλεκτρικοί λαμπτήρες μέ τίς χιλιά
δες φώτα των νά ξεσχίζουν βίαια τά μυστηριιόδη σκοτάδια, τά γοητευ
τικά καί φανταστικά. Τό μεγάλο σου Κανάλι θά γίνχι μοιραία ενα με
γάλο εμπορικό λιμάνι. Τραίνα καί τράμβαϋ ξαπολυμένα μέσα ατούς 
μεγάλους δρόμους τούς φτιαγμένους έπάνω στά κανάλια που, πού θά 
μολωθοΰν στό τέλος, θ ’ αυξήσουν τά εμπορεύματα ανάμεσα σ ένα πλή
θος πλούσιο, βιομήχανο κ\έμπορικό.

Βενετοί, σκλάβοι τοΰ παρελθόντος, μήν ουρλιάζετε λοιπόν εναντίον 
τής δήθεν άσχήμιας τών λοκομοτίβων, τών τράμβαϋ καί τών αυτοκίνητων 
μέ τά όποια έγκαινιάζομεν τήν μεγάλην αισθητικήν τοΰ μέλλοντος !....·
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Αλλ αγαπάτε να  εξευτελίζεσθε μπροστά σ ’ όλους τούς ξένους, ύποια- 
& ήποτε κ ι' αν  είναι ή Ιθνικότης των γ ια τ ί έχετε απάνω σας μιάν απεχθή 
δουλοπρέπεια !

Βενετοί ! Γ ιατί νάστε άχόμα καί πάντοτε οί πιστοί σκλάβοι τοΰ πα
ρελθόντος, οι αηδείς φύλακες τοΰ μεγαλειτέρου πορνείου τής 'Ιστο
ρίας, οι νοσοκόμοι τοΰ πλέον θλιβερού νοσοκομείου τοΰ κόσμου, μέσα 
*ίς τό όποιον- μαραίνονται ψυχές δηλητηριασμένες θανάσιμα άπό τό μία
σμα τής αίσΌηματικότητος;

Ω ! δέν βρίσκω εικόνες δταν θέλω νά καθορίσω τήν άκατανόμαστη 
οκνηρία σας, πούναι μάταιη καί ανόητη δσο καί ή οκνηρία ενός πλου- 
«ιόπαιδου ή ενός συζύγου φημισμένης αρτίστας! Δέν θά  μπορούσα τάχα 

παραβάλω τούς γονδολιέρους σας μέ νεκροθάφτας πού ανοίγουν 
«υθμικά βρωμερούς λάκκους μέσα σ’ έ να πλημμυρισμένο κοιμητήριο ;

Μά σάς δέν Ιδρώνει τ ’ αύτί σας γ ιατί ή χαρμέρπειά σας δέν έχει όρια...
Επειτα ξέρουμε πως εχετε τή φρόνιμη ενασχόληση νά πλουτίζετε 

τήντ« Εταιρία τών μεγάλων ξενοδοχείων» καί γ ι’ αυτό επιμένετε νά 
σαπίζετε στή θέση σας. Καί μολαταύτα εΐσθε μιά φορά ανίκητοι πολε- 
μισταί, έξυπνοι καλλιτέχνες, τολμηροί θαλασσοπόροι κ ’ επιτήδειοι 
βιομήχανοι . . . .

Μά σήμερα εΐσθε γκαρσόνια ξεδονοχείων, ξεναγοί, μεοϊτες, δόλιοι 
αρχαιολόγοι, φαμπρικάντες παλαιών εΐκόγοη',[ζονγράφοι άντιγραφεϊς καί 
λογοκλόποι !

Εχετε λησμονήσ*) λοιπόν πώς πρώτ’ άπ ’ όλα εΐσθε ’Ιταλοί ; Ξέρετε 
τ ί σημαίνει ή λέξις αύτή στή γλώσσα τής ιστορίας ; 2ημαίνει : Δημι_ 
ουργοί τοΰ Μέλλοντος ! . . . ’Εμπρός ! Δέν πιστεύω νά ύπερασπισθήτε 
καταγγέλλοντας τά άποκτηνωτικά αποτελέσματα τοΰ σιρόκο. Ή τα ν α ν '  
τός ό άνεμος πού έφούσκωνε μέ τ ίς  φλογερές καί πολεμικές πνοές του 
τά ιστία τών ηρωων τοΰ Lepanto ! Ε ίναι ό ίδιο; αφρικανικός άνεμοςι 
πού ξαφνικά κανένα απαίσιο μεσημέρι, θά έπισπεύση τό εργο τών κα
ταστρεπτικών ύδάτων επάνω στά θεμέλια τών παλατιών σας.

Ω ! θά χορευψουμε καλά τή μέρα εκείνη καί θά χειροκροτήσουμε 
για  νά ενθαρρύνουμε τήν πλημμύρα . . .  Τά χέρια θά ζητήσουν τά χέρια 
γιά νά σχηματίσουν τόν απέραντο καί τρελλό κύκλο γύρω στό ένδοξο 
πνιγμένο ερείπιο . . . καί θά τρελλαθοΰμε άπό χαρά. ήμεΐς οί τελευ
ταίοι μαθητευομενοι έπαναστάτι τοΰ τόσον φρονίμου αύτοΰ κόσμου"!

Ετσι, ω Βενετοί, ί)ά -ψάλουμε. , θά  χορέψουμε καί θά γελάσουμε 
μπροστά στην αγιονία τοΰ νησιοΰ τοΰ P h ilae , πού άπέθανε σάν ένας 
γεροπόντικος μεσα στό πρόχωμα τοΰ Άσσουάν, τόν απέραντο ποντικο- 
Οήρο μέ ηλεκτρικές παγίδες, όπου τύ φουτουριστικό πνεύμα τής Ά γ- 
γλίας αιχμαλωτίζει τά ιερά καί φευγαλέα ϋδατα τοΰ Νείλου.

Μπορείτε νά μέ άποκαλέσετε βάρβαρο, ανίκανο νά αισθανθώ τή θεία 
ποίηση πού κυματίζει επάνω στά μαγευτικά νησιά σας ! , . . ’Εμπρός 

λοιπόν ! Λέν υπάρχει, αλήθεια, έχει τίποτα πού νά σάς κάνει πολύ υπε
ρήφανους. Δέν έχετε παρά νά απαλλάξετε τά Torcello , Burano, τό Νησί 
τών Νεκρών άπό ύλη αρρωστιάρικη φιλολογία κα ί τήν απέραντη νο-

σταλγική ονειροπόληση μέ τίς όποιες τά περιέβαλαν οί ποιηταί, γιά νά. 
μπορέστε, γελώντας μαζί μου, νά δήτε νά νησιά αύτά σάν πελωρίους 
σωρούς κόπρου πού άφισαν νά πέσουν έδώ κ’έκεΐ τά Μαμούν) περνώντας
τά προϊστορικά σας κανάλια.

Ά λλά σείς εξακολουθείτε νά τά θαυμάζετε εκστατικοί, εύτυχισμένοι 
πού σαπίζετε μέσα στό άκάθαρτο νερό σας, γιά νά πλουτίζετε άκατά- 
παυστα τήν «'Εταιρία τών Μεγάλων Ξενοδοχείων» πού παρασκευάζει 
μέ τόση επιμέλεια τίς ερωτικές νύχτες όλων τών μεγάλων τής Γης.

Αύτοΰ, αύτού είναι ή δόξα σας, Βενετοί !
’ Ώ ! Κοκκινιστέ άπό εντροπή καί πέστε καταγής μπρούμυτα, ό ενας 

έπάνω στόν άλλον, στιβαγμένοι σάν τσουβάλια γεμάτα άμμο καί πέτρες, 
γιά  νά σχηματίσετε ενα οχύρωμα έπάνω στά σύνορα, τήν ώρα πού εμείς 
θά παρασκευάζουμε μιά μεγάλη καί δυνατή Βενετία,ϊβιομήχανο καί πο
λεμική, πού θά περιφρονη τήν αυστριακή προπέτεια έπάνω στήν ’Α- 
δριατική, τή μεγάλη αύτή ’ Ιταλική λίμνη !

—Μ . Τ ρ ι α ν τ α φ υ λ λ ί δ η ,  Ή  γ λ ώ σ σ α  μας  σ τ ά  σχο
λ ε ί α  τ ή ς  Μ α κ ε δ ο ν ί α ς . — Ό ταν πήραμε στά χέρια μας τί» 
βιβλίο αυτό καίτύ διαβάσαμε, ενα μόνον αίσθημα έκυρίευσε τήν 
ψυχή μ α ς :Ή ά γα νά κ τη σ ις .Φ α ντα σ θή τε  γιά ενα άπλοΰστατο 
άλλά ζωτικώτατο εθνικά ζήτημα, πού έπρεπε ναταν άπύ χρόνια 
λυμένο, νά γίνωνται άκόμα συζητήσεις καί νά βγαίνουν βιβλία 
πού νά ζητούν ν’άνοίξουν τά μάτια τοΰ Κράτους! Μά δέν κάναμε 
λοιπόν οΰτε ένα βήμα πρύς τά εμπρός γιά νά ξεφωνίζη ό βουλευ
τής και άλλοτε διδάσκαλος καί επιθεωρητής κ. ΓΙΰρζας πώς «άν 
θέλωμε νάπροετοιμάσωμε τύν εαυτό μας γιά μιά δράση στά Βουλ
γαρόφωνα μέρη τής Μακεδονίας οφείλομε μέ χέρια και- πόδια 
νά ξεσκεπάσωμε τά πράματα και νά τά ιδοΰμε μέ τά φ  υ σ ι κά 
μας μάτια» ; Κρίμα, κρίμα! — Τύ βιβλίο άποτελεΐται άπύ μια 
πολύ φωτεινή, περιεκτική καί πρακτική εισήγηση τοΰ κ. Ιριαν— 
ταφυλλίδη, άπύ άρθρα και γράμματα δασκαλών, άπύ εκθέσεις 
επιθεωρητών καί άπύ γνώμες καί κρίσεις ειδικών καί βγήκε, 
νομίζει κανείς, στήν κρίσιμη αύτή εποχή γιά νά μάς ύπεν- 
θυμίση τύ θλιβερό του συμπέρασμα: δτι ο ί Β ο ύ λ γ α ρ ο ι  ξ έ 
ρ ο υ ν  κ α ί  π ο λ ε μ ο ΰ ν  ο'χι μ ο ν ά χ α  μέ τ ύ  σ π α θ  ί α λ λ ά 
κ α ί  μέ  τή γ λ ώ σ σ α .  Τύ Βιβλίο είναι άφιερωμένο εις τύν 
Βασιλέα μας μέ τήν Υ ψηλήν Του συγκατάθεσιν παρήγορ·· 
σημάδι κι’ άς λέη δ.τι θέλει ό κ. Ξενύπουλος.

— Φ ώ τ ο υ  Γ ι ο φ ΰ λ λ η ,  Σ υ ν  θ έ μ α τ α . —Μέ τήν πρώτη 
ματιά πού θά ρίξη κανείς στή συλλογή αυτή θά ςεχωοίση μιά 
άντίθεση φοβερή στούς στίχους. Νομίζει πώς τά ποιήματα 
δέν είναι δλα τοΰ ίδίου ποιητοΰ. ’Άλλα τεχνικά, κι αλλα 
πάλι άδύνατα καί άτεχνα, σχεδύν παιδιακίσια. ΙΙολύ εβλαψε τύν 
συγγραφέα, στήν τέχνη του τουλάχιστον, ή άδικαιρλόγητη στοργηι 
του σέ μερικά ποιήματα, πού δέν είχαν κοθόλου θέση μέσα στό

ΐ4 ΐ



142

βιβλίο. 'Ως τόσο ή ποίηση τοΰ κ. Γιοφύλλη φαίνεται νάχη κά
ποιο ιδιαίτερο γνώρισμα. Στόν ποιητή παίζει προ παντός ρόλο 
τό μάτι. Ή  τέχνη του βοηθεΐται αρκετά άπό τό γλωσσικό 
αίσθημα πού εχει σάν έπτανήσιος πού είναι.

— Γ. Γ ε ω ρ γ α κ ο π ο ύ λ ο υ ,  Π ο ι ή μ α τ α . —Μιά συλλογή 
άπό 46 κομμάτια γραμμένα γαλλικά, τά περισσότερα άπό τά 
όποια εΐνε σκίτσα μάλλον παρά τελειωμένα τραγούδια. ’Αρκετά 
φαίνεται νάναι αποσπάσματα ή πυρήνες άσχεδίαστων άκόμα 
τραγουδιών του. Μά αν τά κρίνη κάνεις κ’ έτσι όπως είναι μπο
ρεί νά πή άδίστακτα ότι ό Γεωργακόπουλος είχε ποιητική φλέβα 
και ειχε μπή σέ πολλά μονοπάτια τής τέχνης. Τό έντονώτερο 
γνώρισμά του στήν ουσία άν δχι στή φόρμα, πού δύσκολο είναι 
ν ’ άποφανθή κανείς προκειμένου γιά ξένη γλώσσα, γιατί πρέπει 
νά τή ζήση κι3 όχι νά τή μελετήσή μόνο, είναι ό πεσιμισμός του, 
ένας πεσιμισμός, πού θυμίζει πολύ Moreas. Ξεχωριστή εντύ
πωση μας κάνουν μερικά άτοσπάσματα δίστιχα καί μέ κάτι 
γραμμές πού συναρπάζουν μέ τήν άληθινή ποιητικότητά τους. 
Λόγου χάριν:

oh Nuit ! que tu es belle 
oh Nuit remplie d’E lle !

Περίεργοι όμως γιά ένα πεσιμιστή είναι καί οί εμπνεύσεις 
στούς στίχους εκείνους πού φαίνονται σάν άποστάγματα ευτυ
χών οραμάτων ή σκέψεων όπτιμιστοΰ (40, 33). Τό καλύτερο 
ποίημα τής όλης συλλογής είναι τό 24.—Τά τραγούδια είναι 
μεταφρασμένα καί ελληνικά ολως διόλου άπρόσεκτα, άτεχνα, ε
λεεινά. Ό  Γεωργακόπουλος εΐταν μιά ευγενική άλλά πολύ δυσ
τυχισμένη ύπαρξις καί άπέθανε άπό τύφο στρατιώτης μέσα στό 
στρατιωτικό νοσοκομείο.

— Ποιος τή χάρη τη ς! Ή  ποίησή μας έπλουτίσθη — είναι 
δυο χρόνια τώρα — μέ στρατιωτικά τραγούδια πού έμελοποιή- 
θησαν καί θά ψαλλοΰν μεθαύριο στό Στάδιο πανηγυρικά. Ά ν  
έξαιρέση κανείς τοΰ Ζαχ. Παπαντωνίου όλα τά'λλα σχεδόν είναι 
εμπνεύσεις δημοκοπικές καί έκχυδαϊσμοί τέχνης. Κ’ έγιναν άν 
άγαπάτε κατόπιν διαγωνισμού.

Σ α ίκ σ π η ρ  —Θερβάντες.
Ή  "Αγγλία καί ή ’Ισπανία έωρτάσανε τίς μέρες αύτές τήν τρίτη ε 

κατονταετηρίδα τοΰ Shakespeare καί τοΰ C ervantes δύο άπό τούςμε- 
γαλυτέρους συγγραφείς τοΰ κόσμου. Πόσο έντονα έτίμησαν τή μνήμη 
τού μεγάλου των δραματικοΰ οί "Αγγλοι αρκεί νά σά; πούμε δτι δλα 
τά θέατρα σχεδόν τού Λονδίνου παίζουν ολόκληρη τή σειρά τών Σαικ- 
σπηρείων δραμάτων, στούς δέ ναού; οί ιεροκήρυκες στά κηρύγματα 
των παίρνουν ώς μοτίβα Σαικσπηρικές φράσεις.

Ό  Σαίκσπηρ εχει ^ύποτάξρ εις τό σκήτρον τής τέχνη; του δλα τά 
άνθριόπινα δράματα. "Ολα τά πάθη τά έχΐ} ένσαρκοιση ύπό τήν όρι-
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στικήν μορφήν τους. 'Όλους τούς τόπους καί τούς χρόνους τού; εζησε 
καί τούς είδε. Μέσα σ τ ί; τραγικότητες τών δραμάτων του παραμονεύει 
ή ειρωνεία πού αποσπά άλλοτε τά γέλοια άπό τά δάκρυα καί άλλοτε, μέ 
μιά απότομη χειρονομία, τήν προσωπίδα άπό τίς ματαιότητες τής ζωής. 
Στό Έλσενερ, οί νεκροθάφτες βωμολοχοΰν επάνω στόν τάφο πού πε
ριμένουν τό πτώμα τή ; Ό φηλίας καί γύρω στή νεκρική κλίνη τής’Ιου- 
λιέττβς άστειολογοϋν οί μουσικοί πού καλέσθηκαν γιά νά  παίξουν στούς 
γάμους της. Τό δαιμόνιον τοΰ Σαίκσπηρ ένφ ωρύεται μαζύ μέ τά κτήνη 
τραγουδάει μαζί μέ τίς κόρες. Οί γυναίκες τών έργων του είνα ι λυγη- 
ρές σάν κύκνοι καί ευαίσθητες σάν λουλούδια.

Τό τελειότερο έργο τοΰ Σαίκσπηρ είνα ι ό "Αμλετ. ’Αποτελεί αλη
θινήν άποκάλυψιν τής προσωπικότητος τοΰ Σαίκσπηρ στά μάλλον 
προεξέχοντα χαρακτηριστικά του. Μία αναμφισβήτητος άπόδειξις τής 
ταύτότητος αύτής τοΰ "Αμλετ μέ τόν ποιητήν του είναι πού δσες φο
ρές ό Σαίκσπηρ άπομακρύνεται άπό τόν χαρακτήρα πού περιγράφει, ε
πανέρχεται άσυναίσθητα στόν ° Αμλετ. 'Ο Ρωμαίος π. χ. είναι "Αμλετ ε
ρωτευμένος. "Αμλετ άκόμα σοΰ θυμ ίζει καί ή μελαγχολία τοΰ Τζάκ 
στήν κιομφδί^: «"Οπως άγαπάτε*.

Ό  Σαίκσπηρ δέν είναι μόνον δραματικός ποιητής είναι κα ί λυρικός 
ή καλύτερα δπως τόν άποκαλεΐ Johnson «ερωτικός s. Τά περισσότερα, 
τραγούδια του είναι επάνω στή φόρμα τοΰ σοννέτου. Γιά τούς στίχου; 
του άς τόν άφίσουμε νά όμιλήσι) ό ϊδ ιο ; στό υπερήφανο καί ρωμαλέο 
αύτό σοννέτο, πού μετέφρασε πρόχειρα ό συνεργάτης μας κ. Έλεγάς"

Ούτε μάρμαρα, ουτε χρυσά πριγκιπηκά μνημεία
πέρα θά ζήσουν άπ’ αύτά τά δυνατά μου μέτρα, 
άλλά θά φέγγης πιο λαμπρή έδώ μέσα, παρά πέτρα 
ασκούπιστη μέσ’ στοΰ λεροΰ καιροΰ τήν άσχημία.

Ά μ α πολέμου χαλασμός τ’ αγάλματα άνατρέψη
καί ξεριζώση τών χτιστών τά Ιργα ή Έρις, τοΰ Ά ρη 
τό σπαθί μήτε, ούτε ή φωτιά τοΰ πολέμου θά πάρη 

— γοργή φωτιά — τή ζωντανή σου θύμηση άπ’ τή σκέψη.
Στό χάρο άγνάντια θά πρόβας καί στήν Ιχτρα τή στείρα 

τής λήθης. Θάβρη άπλοχωριάν ή φήμη σου τρεχάτη 
άκόμα καί στών γενεών πού θάρθουνε τό μάτι 

καί πού θά παν τόν κόσμο αύτόν πρός τή στερνή του Μοίρα. 
Κ’ Ιτσι ώς τή μέρα πού έξαφνα θάναστηθής τής Κρίσης 
στά μάτια τά έρωτικά καί μέσα έδώ θά ζήσης.

Ό  "Αμλετ καί τό πρώτο μέρος τοΰ Δόν Κιχώττη,οί δύο αυτοί τύποι, 
πού άποτελοΰν τ ίς  αντίθετες όψεις τής άνθρωπίνης φύσεως, έτυχε νά 
δημοσιευθοΰν τόν ίδιο χρόνο. Τ ί περίεργη καί χαρακτηριστική συγ
χρόνως, μά τήν αλήθεια, σύμπτωση! Ό  Ίβάν Τουργκένιεφ λέει δτι 
«όλοι οί άνθρωποι, λίγο ή πολύ, άνήκουν στούς δύο αυτούς τύπους· ό 
καθένας μας κλείει μέσα του πολύν ή λίγο Δόν Κιχώττην ί, "Αμλετ».

Γιά κριτική τοΰ Δόν Κιχώττη άξίζει νά τυπώσουμε τ ίς  λίγες αύτές 
γραμμές τοΰ F laubert πού παίρνουμε άπό τήν « ’Αλληλογραφία του·» 
«Τί καταπληκτικό βιβλίο, άύτός ό Δόν Κιχώττης ! δσο τό προσέχεις, 
τόσο μεγαλώνει, δπως οί πυραμίδες καί στό τέλος καταντά νά σου προ
ξενεί φόβον. Τό πειό παράδοξο δμως στό Δόν Κιχώττη είναι ή έλλειψη 
τέχνης καί τό αδιάκοπο έκεϊνο μίγμα τής πλάνης καί τής πραγματι- 
μότητος πού κάνει τό βιβλίο τόσο κωμικό κα ί τόσο ποιητικό συγχρό
νως. Τ ί νάνοι πού είναι δλοι οί άλλοι κοντά του ! πόσο νοιώθουμε τή
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σμικρότητά μας, θ εέ  μου ! ποσό νοιώθουμε τή σμικρότητά μας ! . .  . »
Γιά τήν εορτή τοϋ θερβάντες πήγαν στήν ’ Ισπανία ό Segur, ό La- 

tny καί ό R icliep in . β ά  κάμουν διαλέξεις στή Μαδρίτη, στή Σεβίλλη 
καί στό Πανεπιοτήμιο τής Σαλαμάγκας. Τήν ’Ισπανία θά έπισκεφθούν 
επίσης καί ό Bergson, ό Perrier καί ό Rostand- ό τελευταίος \)α ά- 
παγείλη στίχους άπό κάποια σύνθεσή του πού έχει φτιάσει έπάνω στόν 
Δόν Κιχώττη. Στό Παρίσι έιόρτασσν πολύ άπλά τόν θερβάντες μέ ανά
γνωση τοΰ έργου του. Στή Γερμανία έξέδωκαν ενα πελώριο λεύκωμα 
εικονογραφημένο μέσα. είς τό όποιο έμάζεψαν ό,τι έγράφηκε γιά τόν 
αθάνατο συγγραφέα καί τό έργον του.

— ’Απίθανε σιό ΙΙαρίσι τίς τελευταίες αυτές μέρες ό Reniy de 
Gourmont. Έθεωρείτο ένας άπό τούς μεγαλυτέρους συγγραφείς τής 
συγχρόνου Γαλλίας καί έγραψε διηγήματα, μυθιστορήματα, μουσικές 
πρόζες, λεπτότατα ποιήματα, φιλοσοφικές καί κριτικές μελέτες, Τόν 
παρέβαλλαν μέ τόν A nato le France. Είχαν κ ’ οίδυό τους κοινά γνωρί
σματα :Τολμηρή σκεπτικότητα, εΰθυμον οπτιμισμό καί λεπτό σαρκασμό. 
Πολλοί έφΟασαν νά ποϋν ότι ήταν ό τελευταίος απόγονος καί ό μόνος 
σύγχρονος κληρονόμος τού Βολταίρου καί τοΰ Ρενάν. Είχε τύ άπλό, το 
καθαρό Οφος τοΰ πρώτου, τή σοφή του συντομία καί τό αρνητικό του 
πνεΰμα. Τή σοφή αμφιβολία τοΰ δευτέρου, τό μισός του στις οριστικές 
καταφάσεις καί τήν πρόζα του τή γεμάτη ήδυπάϋεια καί απαλλαγμένη 
άπο κάθε σχολαστικισμό, Τά σπουδαιότερα εργάτου είναι : « Ή  αισθη
τική τής Γαλλικής γλώσσης» ό «Βελουδένιος Δρόμος» καί « Ή  φυσική 
τοΰ Έ ρωτος?.

— Ή  Ρωσσία έχασε ένα καλόν ποιητήν : τόν μέγα δοΰκα Κωνσταν- 
τίνοβιτς Ρομανώφ, θειον τού Τσάρου, θρηνώντας τό θάνατο τού γιοΰ row 
καί του γαμβρού του, πού έπεσαν κ’ οί δύο στή μάχη, άπέθανεν άνάμεσ α 
σέ σκηνές, πού τίς είχε προΐδη. Τό ταλέντο του ήταν αξιοσημείωτο. Φυ
σιολάτρης είς ύπέρτατον βαθμό. Ή  άπλότης, ή διαύγεια καί ή ώραι ό- 
της, ήταν τά κυριαρχούντα στοιχεία τής ποιήσεώς του. Τά ποίημα τά 
του τά υπέγραφε μέ ψευδώνυμο κ ’ έτσι πολύν καιρό δέν ήξευρ αν 
τόν πραγματικό συγγραφέα των. "Εμοιαζε νά ποϋμε στό σημείο αν  τό 
μέ τόν ίδικόν μας Μάρκον Μαρήν, τήν Α. Υ. τόνπρίγκηπα Νικόλαον.

— ’Επειδή πολλοί άπό τούς νέους συνδρομητάς τών «Φύλλων» παρε- 
ξενεύϋησαν μέ τήν μή λογοτεχνική έκδοση τών « ’Εκλεκτών σελίδιογ 
τοΰ Μιοπασσάν», δηλοΰμεν ότι ό τόμος αυτός δέν σχετίζεται μέ τό 
πρόγραμμα τοΰ περιοδικού. Ή  έκδοσις ανήκει είς τήν Ε ταιρίαν καί 
όχι είς τό Περιοδικόν είνα ι δέ σχεδόν λαϊκή. Λύτό ομιος δέν σημαίνει 
ότι ή έκδοσις δέν πρέπει νά ένδιαφερί] καί τούς κύκλους τοϋ περιοδι
κού, άφοΰ ή μετάφρασις είναι πισεή καί διατηρεί τό ύφος τοϋ συγγρα- 
φέως. Πρέπει μάλιστα νά σημειωθή ο ιι ή 'Εταιρία είναι άξιέπαινοΐ 
διότι μέ τήν κατάλληλον εκλογήν τών διηγημάτων πού έκαμε, κατώρ- 
θωσε νά τροφοδοι;ήση τόν λαόν καί νά συγκρατήσα τύ ενδιαφέρον μέ 
ένα Guy de M aupassant — ήγουν όχι μέ ψεύδος κα ί oouiivuv άλλά μέ 
άλήΟειαν καί τέχνην.

— Τά«Φυλλα»θά εξακολουθούν νά είναι μηνιαίο περιοδιχό. 
Δεκαπενθήμερο θά γίνουν αργότερα.

ϊ
“ΦίΓΛΛΑ,, — Φ ιλολογική  εκδοτική εται

ρία—Σειραι εκδόσεων—Εις τόμους κομψούς 
βιβλιοδετημένους—Μ έ λ α ικ ά ς  τιμάς—Τ ά  αρι
στουργήματα τής ξένης φ ιλολογίας—Μετα
φράσεις πισται και έπιμελημέναι.

— "Εκαατον τεύχος τοϋ περιοδικού «Φύλλα» 
π ω λε ίτα ι δραχ. ί .  Σημειώνουμε τήν τιμή κ’έδώ ιδιαιτέ
ρως γιατί έμάθαμε πώς μερικά κιόσκια έπουλοΰσαν το 
προηγούμενο τεϋχος δραχ. 1,25 άπό παρεξήγηση ή άπό 
σύγχυση ίσως μέ τήν τιμή τοΰ «Μωπασσάν». Μόνον τά  
πρώ τα  τεύχη πω λοϋντα ι ά ντ ι δρ. 1 .5 0  ηι αυτό 
γιατ'ι εμ ειναν πάρα πολύ λ ίγα  πού μάς χρειάζονται 
γιά  τούς νέους συνδρομητάς.

—’Αλήθεια, θά ήταν περιττή κάί)ε απάντηση στο περιοδικό 
πού έ σ ά λ ε υ σ ε  ύστερα άπό τόσους μήνας σάν μικρόβιο άποκρΰ- 
φου νόσου, γιατί οί κύριοι έκδόται τον μπορούσαν νά τήν έ
παιρναν και μόνοι τους, έφτανε νά συνέχιζαν, έπάνω στήν ϊδια 
νότα, το αγαπητό τους σχολικό τραγουδάκι, πού σάν επιμελή § με
γάλα πλέον παιδία το ενθυμούνται ακόμη. Πρέπει όμως νά τούς 
πούμε πώς εμείς, άν και δέν εϊμεθα υπερκριτικοί, μολαταύτα 
ντρεπόμαστε, ό'χι πειά άπό κρίση, άλλ’ άπό ένστικτο γιά μερικά· 
μερικά πράγματα που μ,ιλοΰν—τά άθλια !—γιά κείνους|πού τά 
γράφουν καλύτερα καί άπό τις σοβαρότερες κριτικές τους καί... 
τού Καρλάϋλ, δν θέλετε, ακόμα! ;

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ : Μ. Τ ρ ια νζαφ νλλ ίύη ,  'Μ γλώσσα;μας στά 
σχολεία τής Μακεδονίας.— Φώτου Γ ιοφύλλη ,  Συνθέματα (δρ. 2) 
—Γ. Γ εω ργαχοποΰλ ον ,  Ποιήματα (δρ. I).

Το Σάββατο ν 28 λίαΐου τό πρώτον ψύλλον τού θεατρικού 
καί καλλιτεχνικού περιοδικού, Θέατρον κα ί Τ έχνη» .  Διευθυν- 
τ α ί : Κ ίμων Μ ιχ α η λ ίδ η ς—Μιχ. Ρόδάς.

Σιλ. 66  στιχ. 32 νέους, γέρους αντί νέους γερούς,
» 72 στιχ. 5 τά δρομαλάκια στά δρομαλάκια
> » στήν αφιέρωση: Στού Βασίλη Τοΰ Βασίλη

Έ κ τοΰ Τυπογραφείου Επαμ. ΖαγκούρογλσΟ.—ΆΟήν.ιι



Εκδόσεις Εταιρίας «Φύλλα»

«ΕΚΛΕΚΤΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΟΥ ΜΩΠΑΣΣΑΝ» 

" Ε ν δ ε κ α  δ ι η γ ή μ α τ α

π ρ ώ ι η ν  φ ο ρ ά ν  μ ε τ α φ ρ α σ μ έ ν α

1 . ’Οδύσσεια κόρης.
2 . Σεληνόφως.
3. Τό κρεββάτι.
4. Τήν άνοιξη.
5. Τό παράθυρο.
(ί. Αί ιδέες τοΰ συνταγματάρχου.
7. Λΰπη.
8 . Αύτό το γουρούνι ό Μορέν.
9. Ή  επάνοδος.

1 0 . Μπροστά σ’ ενα νεκρό.
Π. Αυτοκτονίες.

Τόμος κομψότατος τής τσέπης χρυσόδετος, μέ 128 σελίδας 
καί τήν εικόνα τοϋ συγγραφέως. Πωλείται εις ο λα τά βιβλιοπω
λεία καί τά κιόσκια αντί δρ. 1.25. Είς τάς επαρχίας άποστέλλεται 
ελεύθερον ταχυδρ. τελών είς πάντα ζητοΰντα. Διά τούς συνδρο- 
μητάς τοΰ περιοδικού «Φΰλλα» δρ. 1 .


