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Ξ Ε Ν Η Τ Ε Μ Ο Σ

Του κάκου, ταςειδεύτρα, σε προσμένει 
το σπίτι πού εχει ό πόνος μας άγιάσει.
Βουβή στον τοίχο, εικόνα καί θλιμμένη 
καλού γονιού, να σου χαμογελάσει 
καί πάλι άποζητα. Ποια να υπομένει 
μοίρα σκληρή ή ψυχή σου ; Ποιο γιορτάσι 
χαρας τή ζωή σου τάχατε νά εύφραίνει;
Σέ πο[6 λιμάνι απόμακρο εχεις φτάσει;
Σέ νοσταλγούν τα πάντα 6σ’ αγαπούσες, 
τό πιάνο στή γωνιά και τα βιβλία.
Και στο άδειο τό θρονί πού μου ιστορούσες 
εναν καιρό τα βάσανα στή ζήση, 
τώρα έρχεται βαρεία ή Μελαγχολία 
τΙς νύχτες συντροφιά μου νά καθήσει !

ΓΑ ΛΗ Ν Η
Τ ο υ  Ν ίκου  Καρβούνη

Στού δειλινού τόν ήρεμον αγέρα 
τά πάντα γαληνεύουνε. Σιμώνει 
λήθη στον πόνο ή νύχτα και μητέρα.
Νεροσυρμής αχός δπου δεν σώνει 
τό κλάμμα της, ξεπροβοδάει τή μέρα...
Φύλλου θροή τή ζήση δεν προδόνει* 
φυσάει μά λές πώς ανασαίνουν πέρα 
στήθεια πού δέ βαραίνουν γήϊνοι πόνοι.
Καί ως πεις κάθε καημός πώς εχει σβύσει, 
θολή ή ματιά μας ξάφνου συντυχαίνει 
ασάλευτο 2να μαΰρο κυπαρίσσι, 
πού μοιάζει στά θαμπόφωτα τά βάθη, 
κραυγή στήν άνεπνιά μαρμαρωμένη, 
πού κλαίει βουβά τ’ ανθρώπινα τά πάθη !

ΛΗΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΛΣ:
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Λ Υ Ρ Ι Κ Ε Σ  Π Ρ Ο Ζ Ε Σ

Τ ’ 0HEIPQ Τ Η Σ  Χ Ρ Υ Σ Ω Μ Ε Ν Η Σ  Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α Σ

Ό  ήλιος άστέρωνε τό βουνό, χρύσιζε τις ξερές άγκαθιές καί 
χαΐδευε την πονεμένη ψυχή του Στρατολάτη, πού μύνος του, μο- 
ναχός του στο μεγάλο μεσημέρι, εβλεπε με τά κλεισμένα του μά
τια νά φτερουγίζουνε γΰρω του, τόσα λαμπερόχρωμα όνειρα και 
τόσες μεγάλες ελπίδες.

Οί μεγάλες ελπίδες γιά την τελειωτική απολύτρωση πετοΰσανε 
γΰρω του σάν τά φτερωτά έντομα του κάμπου, και τΙς άκουγε νά 
βουΐζουνε, νά βουΐζουνε, και νά του λένε πώς πέρ3 από τό βουνό 
χαράζει μιά πολιτεία έδεμική, μιά πολιτεία χρυσωμένη, με χα
ρισάμενα δέντρα λυγισμέν’ από τούς πολλούς ώριμους καρπούς 
καί μ’ ανθισμένες λεϊμονιές, λευκές, σάν τις ξανθές παρθένες στην 
ώρα της μεγάλης χαράς.

Ή  ψυχή του στο άκουσμα των λόγων αυτών έπερνε νά φτε
ρώνει καί προσπαθούσε ν’ ανοίξει τά λιγυσμένα της φτερά γιά 
νά πετάξει μακριά-μακριά στή χρυσωμένη πολιτεία, στην πολι
τεία την έδεμική πού είχε τά πολλά δέντρα καί τις ανθισμένες 
λεϊμονιές.

Του κάκου δμως ! Τά φτερά της δεν άντέχανε γιά τά μεγάλα 
φτερουγίσματα καί σπούσανε στην άγονη προσπάθεια, σάν τις 
ξερές καλαμιές στο μάνιασμα του βορριά. ’Ήτανε γραμμένο στο 
Στρατολάτη νά μην μπορεί νά φΰγει από τό βράχο τής ’Ανάγκης, 
ητανε μοιραίο του νά βλέπει τό φώς νά γλυστράει μες άπ3 τά 
δάχτυλά του μόλις εκανε να τ’ αγκαλιάσει. Ό  μεγάλος ανθρώπι
νος πόνος του βάραινε την ψυχή σά μολύβι, καί τού κάκου μι
λούσανε οί μεγάλες ελπίδες γιά τή χρυσωμένη πολιτεία με τά 
πυκνά δέντρα καί τις ανθισμένες λεϊμονιές, σάν τις ξανθές παρ
θένες στην ώρα τής μεγάλης χαράς.

Έ χ ει πέρα δε θά  μπορούσε νά φτάσει. Τό αίστανότανε. Οσο 
κι αν τδθελε νά πετάξει κεϊ πέρα, δσο κι αν τού λέγανε οι ελπί
δες γιά τή χρυσωμένη πολιτεία με τά πολλά δέντρα καί τούς 
ώριμους καρπούς, ή ψυχή του δεν αίστανότανε τή δύναμη νά πε- 
τάξει πιο πέρα άπ3 τό βράχο, κι εκείνος δεν μπορούσε μέ τίποτα 
νά την τονώσει.

«Π ΥΡΣΟ Σ» ■3

Τά σκληρά δεσμά τόν σφίγγανε δυνατά, δυνατά πάνου στο 
βράχο τής 3Ανάγκης καί τά μεσάνυχτα τού πόνου πέρνανε μα
κριά του, μακριά τό γλυκό φώς τού "Ηλιου.

Μιά νύχτα μεγάλη, σκοτεινή, πλημμυρισμένη από ανέμους καί 
καταιγίδες τόν κύκλωνε τόσο πού ελεγε πώς θά χανότανε πιά 
μες τά μαύρα κύματά της, δπως χάνεται τό ελαφρό τρεχαντήρι 
στή σκληρή σοροκάδα.

Οί ελπίδες σιγά-σιγά, μέρα μέ την ημέρα βασιλέβανε καί δέ 
βουΐζανε πιά στο φώς τού ήλιου καί δέ λέγανε σάν καί τότε τά 
μεγάλα τραγοιίδια, τά ρόδινα τραγούδια τής χρυσωμένης πολι
τείας, πού απλωνότανε κάτου από τόν ήλιο γελαστή καί χαρούμε
νη, σάν ανοιξιάτικη θάλασσα λουλουδισμένη μ’ άφρούς καί μέ 
λευκά πανιά.

Τά λαμπερόχρωμα όνειρα, τά χρυσά κι αλαφριά σάν πετα
λούδες όνειρα, είχανε πετάξει μακριά καί τώρα πιά τίποτα δεν 
τού άπόμενε πάρεξ από ενα στεγνό καί λιγυσμένο κορμί, ματω- 
μένο στήν άγονη προσπάθεια, πού περίμενε τήν απολύτρωση στο 
θάνατο. Κι ό θάνατος δεν άργησε νάρθεΐ' σκληρός, αδέκαστος 
μά καί λυτρωτής. *·

Ό  ήλιος πού άστέρωνε τό βουνό, σάν και τότε, καί χρύσωνε 
στο φώς του τις ξεραγκαθιές, τού κάκου προσπαθούσε νά βρει 
τό Στρατολάτη, νά του χαϊδέψει τήν πονεμένη του ψυχή κι ίσως 
νά τού στείλει καί πάλι τις καλές τις ελπίδες. Ό  Στρατολά
της δέ φαινότανε πουθενά. Μονάχα στο μέρος πού άλλοτε 
τόν δένανε τά σκληρά δεσμά τής ’Ανάγκης, τώρα γυάλιζε απαί
σια ένας βράχος πού έμοιαζε σάν άνθρα>πινο σώμα, στεγνωμενο 
από τή Στέρηση καί τόν Πόνο.

Τά σκεβρωμένα πλευρά τού βράχου σκάγανε γιομάτα χαρα
μάδες κι άραγούς, καί μόνο στ3 αψηλά χάραζε μιά μικρή ραγι
σματιά, σάν ειρηνικό χαμόγελο,-σάν τά χαμόγελο πού γλύκαινε τά 
χείλια τού Στρατολάτη δταν οί μεγάλες Ελπίδες τού λέγανε γιά 
τή χρυσωμένη Πολιτεία, πού δέν τού στάθηκε βολετό ν’ άντικρύ- 
σει...

ΠΛΝΟΣ ΤΛΓίςΟΠΟΥΛΟΣ



4 « Π Υ Ρ Σ Ο Σ » -

ΦΩΝΗ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

'Ομολογώ δτι ήμουν λιγάκι ζαλισμένος. Δεν ήταν τό κρασ'ι, 
γιατί έμενα τό κρασ'ι δε μέ πιάνει εύκολα, άλλα τό τσιγάρο 
έφταιγε Ναι, ένα ολόκληρο πακέτο σε τρεις ώρες. Τσιγάρο και 
κρασί μαζί, χτυπάει.

Έκρέμασα τό καπέλο μου σιήν κρεμάστρα του διαδρόμου, 
καί, χωρίς νάνάψω φως, έξηκολούθησα νά γδΰνουμαϊ. Έβγαλα  
τό σακάκι μου, τό παντελόνι, τό κολάρο, τό πουκάμισο, τα παπού
τσια και, σχεδόν μηχανικώς, από συνήθεια, τάβαζα δλα στη θέση 
τους. "Υστερα άνοιξα την πόρτα τής κάμαράς μου. "Ενα ρεϋμα 
αέρα μέ χτύπησε κατάμουτρα. Τό παράθυρο ήταν ανοιχτό. Τό 
φανάρι του δρόμου, απ' την απέναντι γωνιά, έρριχνε ενα άμυ- 
δρό φώς κι έκανε τό σκοτάδι πειό μαΰρο.

* Αναψα ενα σπίρτο, μά ό αέρας ή ή αναπνοή μου, τόσβυσε. 
Έτράβηξα κατ’ ευθείαν κι έκλεισα τό παράθυρο. Αυτή τή στιγμή 
μου φάνηκε πώς από μακρυά κάποιος τραγουδούσε. Μου φάνηκε 
τόσο περίεργη αυτή ή σιγανή φωνή πού *ρχόταν από μακρυά 
μέσα στή σκοτεινή σκοπή ! Δε μοΰκανε τήν εντύπωση τραγουδιού. 
"Οχι. Τραγούδι ήταν αυτό πού κάναμε ’ μεΐς στο καπηλειό. Ό  
ταβερνιάρης κερνούσε και ’με^  τραγουδάγαμε. Και προσέχαμε νά 
τραγουδάμε ωραία. Γ ι’ αυτό λέω πώς δεν ήταν τό κρασ'ι πού μ’ 
είχε ζαλίσει. Μεθυσμένοι άνθρωποι ποτέ δεν τραγουδοΰν ώραια. 
Αυτή ή φωνή δμως μου φάνηκε σαν τραγούδι, σάν κλάμα, σάν 
ένα ξέσπασμα ψυχής πού αρπάζει στο μεθύσι τής χαράς ενα λυπη
τερό τραγούδι γιά νά ξεθυμάνει, ν’ αφήσει τον εαυτό της νά 
κλάψει, έστω και φορώντας τήν μάσκα του τραγουδιου.

Έμεινα μέ τό χέρι τεντωμένο πού προσπαθούσε νά στρίψει 
τό πόμολο του παραθυριού. Δεν άνάσαινα, φυσούσα μανιακά απ' 
τό στόμα και τή μύτη. Σιγά-σιγά ένοιωθα και τό στήθος μου 
ολόκληρο νά τραντάζεται. Μου χρειαζόταν αέρας. Άνοιξα πάλι 
τό παράθυρο ρουφώντας μέ δίψα τήν υγρή ατμόσφαιρα.

Ή  φωνή τώρα άκουγόταν πειό ζωηρή κι δσο πήγαινε ζωή
ρευε. Μέ τό κεφάλι άδειο, δίχως καμμιά σκέψη, ειχε προσηλωθεί 
δλη μου ή προσοχή σ’ αυτή τή φωνή. Ό  μεθυσμένος ήταν πιά 
κάτου από τό παράθυρό μου. Τό τραγούδι του, πού τήν πρώτη 
στιγμή μου φάνηκε σάν κλάμα, ήταν ένα βάλς από μιά οπερέτα.

- « Π Υ Ρ Σ  Ο Σ > -

Τά λόγια επνιγόντουσαν στοΰ βραχνιασμένου λάρυγγα τό βυθό, 
καί μόνο κάπου-κάπου άκουγότανε μιά λέξη σά ρεφραίν : «Σ*
αγαπώ, σ3 αγαπώ »

Κ9 υστέρα, ένας ήχος κλαψιάρικος ακολουθούσε τό πνιγμένο 
πάθος πού ζωγράφιζε αυτή τή λέξη. Κι αυτό τό τραγούδι ήταν 
ένα ζωηρό, πεταχτό βάλς !...

Δεν ξέρω πώς, αλλά μου φάνηκε δτι αυτός ό μεθυσμένος ήμουν 
εγώ, ό πραγματικός εαυτός μου. Τό τραγούδι ή ζωή μου καί ή 
φωνή του ή ζωή τής καρδιάς μου ! Κείνο πού ’γώ δεν τολμούσα, 
δχι από τούς ξένους, αλλά από τον εαυτό μου νά ξεστομίσω, νά 
κάνω ταύτιά μου νά μ’ ακούσουν, να τό αιστανθώ απ' αντανά
κλαση, δηλαδή πειό ζωηρό, πειό ανθρώπινο, νά μέ κάνει νά κλά- 
ψω, νά πονέσω, χωρίς νά προσπαθήσω καί νά μπορώ νά κρύβω 
τον πόνο μου από τον εαυτό μου, αυτός τδκανε πάνου στο μεθύσι 
του. ’Έβλεπα τον εαυτό μου νά τρεκλίζει μέσ9 στο δρόμο καί νά 
μέ ελέγχει μέ τό κλάμα του.

Ξεσπούσε δ πόνος στο τραγούδι, κι άντίς νά κλαίει, άφινε νά
τού ξεφεύγει ή λέξη «Σ* αγαπώ » !

Μόνο μιά ζωντανή αγάπη σε μιά πού πέθανε, τραγουδάει 
κανείς μέ λυγμούς !...

ΚΩΣΤΑΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ

Φ ΤΩ Χ Ε Σ  ΨΥΧΕΣ

Είναι φτωχή, ώ, φτωχές ψυχές, ή αγάπη σας 
Φτωχά τα κρίματά σας 
Κι είναι φτωχά πλεγμένο τ’ ώριοστέφανο 
Του έρωτά σας...

”Ολα φτωχά ! φτωχοί οΐ πόθοι κ’ ot ελπίδες σας
Φτωχά τ’ δράματά σας
Καί μοναχά στδν πόνο σας ατέλειωτα
Τά κλάμματά σας...

ΚίίΣΤΗΣ ΒΒΛΡΥΡΑΣ
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Π Ε Ζ Α  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ ΙΑ

ΕΝΘ ΥΜ ΗΣΗ

Μέ τά λυτά παιγνίδιζαν μαλλιά σου οί νύχτιες αεροπνοές, 
στον κήπο έθρόϊζαν τά φΰλλα όνειροφόρες αρμονίες καί στον 
ανέφελο ουρανό— θεία μαγεία— των αστεριών οι κρυσταλλόφω- 
τες πομπές.

Πλημμυρισμένη ή γή άπ; όνειρα ευτυχίας, έπλεαν τά πάντα 
σέ χαράς ωκεανό* κι εμείς τής ηδονής τό ατέλειωτο κύπελλο κρα
τώντας τής πικρής αυγής ξεχνούσαμε τό χωρισμό.

Σ Ε  ΜΙΑΝ ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΕΜΦΑΝΙΣΗ

Στην ήρεμη σιωπή τής δεντροστοιχίας εϊχεν απλώσει τό δεΐλι 
τό μαγευτικό νανούρισμα των λεπτών ίσκιων, δταν έθρόϊσε τών 
βημάτων σου τό ευτυχισμένο τραγούδι.

Έ ν α  κΰμα από πέταλα χλωμών ρόδων ειχε τυλίξει μέ αγάπη 
την ωραιότητα του κορμιού σου κι έμεινε έκει πλημμυρισμένον 
απ’ τό ολόδροσο φώς σου.

Τριγύρω απ’ τό λαμπρό μετάξι τών μαλλιών σου, πού ειχε 
φωλιάσει του ήλιου ή ανοιξιάτικη αχτίδα, αύγινών κήπων τά 
γέλοια μαγεμένα φτεροΰγιζαν.

Και τά δέντρα, πού ό εσπερινός ΰπνος είχε αγκαλιάσει, στο 
πέρασμά σου ψιθύρισαν αΰγινούς πόθους γλυκούς σαν τό χαμό
γελο τών χειλιών σου, μεθυστικούς σάν τών ματιών σου τό χάδι.

Και κάθε ζωή κ* ή μικρή μαζί τους καρδιά μου, ευλαβικά τη 
χαρά τους ανύψωσαν προς τόνειρο τής αυγής πού περνούσε.
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3Από χρόνους παληούς λησμονημένος στήν πλαγιά του βουνοΰ 
έχει άπομείνει ρημαγμένος δ πύργος* μόνο κάπιοι θρύλοι, πού 
του βιολιού οί χορδές φτερσννουν,πονεμένοι στοΰ χωρίου τον ήρεμο 
πλανιώνται αγέρα, δταν λικνιστικό πέφτει τό δείλι, και τις πα- 
ληές του ημέρες μάς διηγούνται.

’Έξω  ή χαρά του ήλιου κ’ οι αγάπες άπ’ τών δέντρων τά κλώ- 
νια ανυμνημένες στών ονείρων, σάν πάντα, πλέουν τό μεθύσι, μα 
μες στά έρειπωμένα δώματά του οί ’ίσκιοι παγεροί τών περασμέ
νων, τά τραγούδια, οί χαρές, οί δόξες, δλα, σά σκιές βρυκολάκων 
πλανημένες.

Κι δταν τής νύχτας απλωθούν οί πέπλοι και την αυγή ή ζωή 
γύρω προσμένει, δ νύχτιος ήλιος, πού άλλοτε του δάσους μέ τό 
φώς του ημέρωνε τούς τρόμους, μές τό βαθύ σκοτάδι βυθισμέ
νος κοίτεται εκεί απ’ τη μοίρα νικημένος.

Μά ακόμη υψώνεται καί μές στήν καταιγίδα, δταν τών κε
ραυνών ή οργή τριγύρω του ξεσπάει, ήρεμος καί περήφανος προ
σμένει βυθισμένος μές στδνειρο ενός κόσμου, πού έτσι θλιμμένα 
επέρασε καί πάει.

Πύργε μιάν ϊδια μοΐρα δέρνει τή ζωή μου· ή χαρά χαμένη 
άπ* την ψυχή μου κι δλα τά όνειρα μου νεκρωμένα πλανιούνται 
παγερά στη σκοτεινιά της καί μ3 ενθυμίζουν χρόνια περασμένα.

Χαρούμενα δλα* γύρω μου κι ευτυχισμένα, σάν τον παληό καιρό 
πού έχει βυθίσει μές στη θλιμένη σιωπή, πλέουν στο μεθύσι 
ονείρων πρωτοξύπνητων δλα σάν τότε ώραια καί τά ρόδα, πού 
στοργικά στολίζανε τό πρόσωπό της, δλόδροσα άπομείναν κ3 ή 
αχτίνα, πού φωτοΰσε τά βάθη τών ματιών της καί σ3 ευτυχία 
απόκοσμη ώδηγοϋσε, λάμπει σάν πρώτα μές στά μάτια της τάγα- 
πημένα. Μόνο ή χαρά μου, αλλοίμονο, ένεκρώθη. Τριγύρω απ’ 
τη βαρυόμοιρη ψυχή μου μαϋρα του πόνου τά φτερά απλωμένα 
καί μές στοΰ μαριυρίου την καταιγίδα του κεραυνου μ’ άπόμεινε 
ή ελπίδα.

ΛΩΡΗΣ ΑΠΟΣΠΒΡΙΤΗΣ
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P IE R R E  L O U 'V 'S

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΣΤΟ ’ΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ

Α ρ κ ά ς .— Κοπέλλα μέ τά μαύρα μάτια...
Μ έλ ιττα . — Μή μ’ αγγίζεις!
’Α ρ κ ά ς .— Μά δχι· μένω μακρυά, τό βλέπεις, αδερφή της 

Αφροδίτης, κοπέλλα μέ τά σγουρά μαλλιά, ωσάν τά τσαμπιά των 
σταφυλιών. Στέκω στήν άκρη του δρόμου και δέ μπορώ πιά νά 
πάω, τό βλέπει;· οΰτε σέ κείνους πού μέ περμένουν, οΰτε σέ κεί
νους π’ άφησα πίσω.

Μ έλ ιττα .— Πήγαινε ! πήγαινε ! άσκοπα μιλάς, βοσκέ δίχως 
πρόβατα, διαβάτη των έρμων δρόμων ! Ά ν  δέ μπορείς πια ν’ 
ακλουθήσεις τό δρόμο, πήγαινε τότε σ’ άλλα χωράφια* μά νά μή 
μπεις στή βοσκή μου, συ πού δέ σέ ξέρω· άλλοιώς φωνάζω !

Α ρ κ ά ς .— Ποιόν, λοιπόν, θά φωνάξεις σ* αυτή τήν ερημιά ;
Μ έλ ιττα .— Τούς θεούς! πού θά μ’ ακούσουν.
Α ρ κ ά ς .— Ά  ! μικρούλα ! Οι θεο'ι είναι πιο μακρυά από σένα 

απ’ δτι είμαι τώρα ’γώ* μά και σιμά σου ακόμα νασαν, δέ θά 
μ’ εμποδίζανε νά σου πω δτι είσαι ώμορφη, γιατ’ είναι περή
φανοι γιά τό πρόσωπό σου και ξέρουνε καλά δτ’ είναι τ’ αρι
στούργημά τους.

Μ έλ ιττα .— Σώπα, βοσκέ. Φεύγα. Ή  μητέρα μου μούπε νά 
μήν ακούω κανέναν άνθρωπο. Είμαι *δώ γιά νά φυλάξω τά μαλ
λιαρά μου πρόβατα καί νά τά κάμω νά βοσκήσουν Υσα με τό ’λιο- 
βασιλεμα. Δε χρωστάω ν' ακούω τή φωνή των παιδιών πού περ
νάνε στο δρομο μέ τά βραδυνό τ’ αγέρι και τις φτερωτές τις 
σκόνες.

5Α ρ κ ά ς .— Γ ια τ ι;
Μ έλ ιττα .— Δεν τό ξέρω. Ή  μητέρα μου τό ξέρει γιά μένα. 

Δεν πέρασαν ακόμα δεκατρία χρόνια από τότε πού γεννήθηκα 
στο φυλλαρένιο της κρεββάτι, καί θάμουνα πολύ σιχαμένη, αν 
δέν έκανα δ,τι μέ διατάζει.

"Α ρκάς.—  Δέν τήν κατάλαβες, παιδί, τή μητέρα σου τήν τόσο 
καλή καί φρόνιμη, ώμορφη καί τίμια. Θά σου μίλησε γι’ ανθρώ
πους βάρβαρους πού περνάνε καμμιά φορά τις έξοχες, μέ τήν
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ασπίδα στ’ αριστερό τους χέρι καί τό σπαθί στο δεξιό. Αυτοί 
θασαν κακοί γιά σένα, γιατ3 είσαι αδύνατη κ* είναι δυνατοί. 
Μέσ’ τά μεγάλα χωριά πού κυριέψανε κατά τούς μισητούς πολέ
μους εσκότωσαν πολλές νέες παρθένες σχεδόν σάν καί σένα ώμορ
φές καί δέ θά  σ’ άφιναν καί σένα αν σ’ ευρισκαν στο δρόμο τους. 
Μά *γώ τι κακό μπορώ νά σου κάνω ; Δέν εχω παρά τ’ άρνίσο 
μου τομάρι στον ώμο καί τή μαγκούρα μου στο χέρι. Κύτταξέ με. 
Είμαι, λοιπόν, τόσο τρομερός ;

Μ έλ ιττα .—Ό χι, βοσκέ. Τά λόγια σου είναι γλυκά καί θά  τ’ 
άκουγα πολύν καιρό... Μά τά πειό γλυκά λόγια είναι δόλια, μού- 
χουν πει, δταν τό στόμα ενός νέου τά ψιθυρίζει σέ μιά από ’ μάς.

'Α ρ κάς .— Θά μ’ άποκριθεις αν σέ ρωτήσω κάτι;
Μ έλιττα . —Ναί.
Α ρ κ ά ς .— Τί συλλογιόσουνα, κάτ’ άπ’ τή μαυροληά, δταν πέ

ρασα ;
Μ έλ ιττα .— Δέ θέλω νά στο πώ.
Α ρ κ ά ς .— Τό ξέρω.
Μ έλιττα .— Πές μου το.
'Α ρκάς .— "Αν μ’ άφινες νά ’ρθω κοντά σου. Άλλοιώς μου

γκός θά μείνω. Δέ μπορώ νά στο πώ παρά στ’ αυτί* έπειτα εΰναι 
τό μυστικό σου κι δχι τό δικό μου. Θέλεις λοιπόν, νά ’ρθω κον
τά σου ; νά πάρω σου τό χέρι;

Μ έλ ιττα .— Τί συλλογιόμουνα ;
’Α ρ κ ά ς .— Τή νυφικιά σου ζώνη.
Μ έλ ιττα .— *Ώ ! ποιος σου τό είπε... Μίλησα τόσο δυνατά ; 

Είσαι θεός, βοσκέ, γιά νά διαβάζεις από τόσο μακρυά στά μάτια 
τών κοριτσιώνε ; Μή μέ κυττάς έτσι! μή ζητάς νά μάθεις τί συλ
λογιέμαι αυτή τή στιγμή...

* Α ρ κ ά ς .— Συλλογιόσουνα τή νυφικιά σου ζώνη καί τόν άγνω
στο πού θά τήν ελυνε μέ μερικά από κείνα τά γλυκόλογα πού 
φοβάσαι δτ’ είναι γύρω σου. Καί κείνα θαναι δόλια ;

Μ έλ ιττα .— Δέν τάκουσα ποτέ...
'Α ρκάς. — Μ* άκους τά δικά μου καί βλέπεις τά μάτια μου...
Μ έλιττα . — Δέ θέλω πιά νά τά βλέπω...
'Α ρκάς .— Τά βλέπεις μέσ’ τή σκέψη σου.
Μ έλ ιττα .—Ώ  ! βοσκέ !,..
Α ρ κ ά ς .— O ta v  σου πιάνω^τό χέρι γιατί ανατριχιάζεις ; Ό ταν
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to μπράτσο μου σφίγγει τ’ άστήθι σου, γιατί γέρνεις ; Γιατί τ’ 
αδύνατο κεφάλι σου ζητάει τον <ϊ>μο μου

Μ έλιττα  — *Ώ ! βοσκέ !
’Α ρ κ ά ς .— Πώς θάσουν έτσι σχεδόν γυνή στα μπράτσα μου, 

αν δεν ήμουνα πιά, σχεδόν, άντρας σου ;
Μ έλ ιττα .— Άλλα δχι, δεν είσαι· άσε με, άσε με, φοβάμαι, 

φεύγα, δε σε ξέρω* άσε με, τά χέρια σου μου κάνουνε κακό, άσε 
με, δέ σέ θέλω !

’Α ρ κ ά ς — Γιατί μού μιλάς, μικροιΐλα, μέ τό στόμα τής μ η τέ
ρας σου ;

Μ έλ ιττα .— Ό χι, δεν ε!ν’ αυτή, είμαι *γώ πού σου μιλάω. 
Είμαι φρόνιμη* άσε με, βοσκέ. Θάχω ντροπή νά κάνω δπως ή 
Νάϊς, ή δπως ή Φιλύρα, ή ή Χλόη πού δεν περίμεναν καθόλου 
τή μέρα των γάμων τους για νά μάθουνε τά μυστικά τής Α φ ρο
δίτης καί νά κάνουνε παιδιά μυστιριακά. Ό χι, δχι, δέ θά σ9 α 
κούσω! μπορείς νά σκίσεις τήν έσθητα μου, δέ θά ύποκύψω, 
βοσκέ 1 θά πνιγώ κάλλιο μέ τά χέρια μου.

’4> κ άς.--Μ ά γιατί; Καί τί σου έκαμα; Ά γγιξα αυτή τήν 
έσθητα, δέ τήν έσκισα. Φίλησα τή ζώνη σου δέ τήν έλυσα. Έ ! 
καλά, ας είναι ’· σέ παρατάω, σέ λευτερόνω, σ* αφήνω... Φεύγα ί 
Γιατί δέ φεύγεις ;

Μ έλ ιττα .— Ά σ ε  με νά κλάψω.
'‘Α ρ κ ά ς .— Πιστεύεις, λοιπόν, δτι σ’ αγαπάω τόσο λίγο γιά 

νά σ’ αρπάξω από τον εαυτό σου ; Θά σου μίλαγα έτσι από 
τότε πού μ’ άκους, άν δέ σου ζητούσα παρά μιά στιγμή δπόλα- 
ψης τέτοιας πού δ^ες οι βοσκοποΰλες θά μπορούσαν νά μού δώ
σουνε ; Δέ σου τό λέν3 τά μάτια μου Μά συ πιά δεν τά κυτ- 
τάς. Σκεπάζεις τά δικά σου καί κλαις...

Μ έλιττα . — Ναι.
y Α ρκ άς . — Ό μως, αν είχες θελήσει, θ ’ αγαπούσα νά περάσω 

στά πόδια σου ολάκερη μιά ζωή απ’ αγάπη καί τρυφερά λόγια. 
Θάφερνα τά δυό μου χέρια γύροο στο κορμί σου, τό κεφάλι μου 
πάνου στον κόρφο σου, τό στόμα μου κάτ3 απ’ τό δικό σου, καί 
θαλυνες τά μαλλιά σου γιά νά μου κάνουν χάδια γύρω άπ3 τά 
φιλήματά μας... Άκουσε ! αν τδθελες θά σοΰκανα μιά καλυβί- 
τσα πράσινη μέ κλαδιά ανθισμένα καί μέ χορτάρια δροσερά, γε
μάτα ακόμα από τραγουδιστές τζιιζίκους καί χρυσούς σκαραβέους 
ακριβούς σάν τά στολίδια. Καί κεΐ θά κλεινώμαστε δλες τις νύ
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χτες κι άπάνου στο άσπρο κρεββάτι τής ξαπλωμένης κάππας μου, 
οί δυό μας καρδιές θά χτύπαγαν αιώνια ή μιά πάνου στήν άλλη.

Μ έλιττα . — "Ω 1 άσε με νά κλάψω ακόμα...
'Α ρκάς . — Μακρυά μου ; #
Μ έλ ιττα .— Στά χέρια σου... στά μάτια σου...
'Α ρ κ άς .— Αγάπη μου... Τό βράδυ προβαίνει καί τό φώς 

φεύγει, σάν ένα είναι φτερωτό, προς τον ούρανό... Ή  γης πιά 
είναι μαύρη. Δέ βλέπει πιά κανείς μακρυά, παρά τό γαλαχτένιο 
δρόμο τού ρυακιού πού πετάει φωτιές, σάν ένα ποτάμι απ’ αστέ 
ρια, γύρω στον κάμπο μας... Μ* αυτό ’ναι πολύ λαμπερό...

Μ έλ ιττα .— Ναι, αυτό ’ναι πολύ... όδήγα με.
' Α ρ κ ά ς .— Έ λ α ... Τό δάσος είναι τόσο βαθύ, πού, ακόμα 

καί τή μέρα, οί θεοί φοβούνται. Δέ βλέπει κάνεις ποτέ μέσ3 τά 
μοναπάτια τά διχαλωτά πόδια των σατύρων νάκλουθάνε τά άλα- 
φρηά πόδια των νυμφών. Δέ βλέπει κανείς ανάμεσα στά φύλλα 
τά πράσινα μάτια τών άμαδρυάδων νά τραβάνε τά φοβισμένα 
μάτια τών άντρων. Ά λλα δέ θάχουμε φόβο αφού είμαστε μαζί 
κ3 οί δυό, σύ καί 3γώ...

Μ έλ ιττα .—Ό χι. Κλαίω χωρίς νά θέλω, μά σ’ αγαπάω καί σ’ 
άκλουθάω. 'Ένας θεός είναι στήν καρδιά μου ! Μίλα μου ! Μίλα 
ακόμα! Έ να ς θεός είναι μέσ3 τή φωνή σου.

3Α ρ κ ά ς .— Βάλε τά μαλλιά σου ολόγυρα στο λαιμό μου, τό 
μπράτσο σου γύρω στή ζώνη μου καί τό μάγουλό σου στο δικό 
μου. Προφυλάξου, νά πέτρες. Χαμήλωσε τά μάτια, νά ρίζες. Τό 
γρασίδι γλιστράει κάτου άπ* τά γυμνά μας πόδια κ3 ή γης είναι 
δλο δροσιά... Μά τάστήθι σου είναι ζεστό κατ’ άπ3 τό χέρι μου.

Μ έλ ιττα . Μήν τό ζητάς. Είναι μικρό, είναι νέο, δέν είναι ώ -  

μορφο. Τό τελευταίο χυνόπωρο δέν ήχαν μεγαλείτερο άπ3 δ,τι 
ήταν τή μέρα πού γεννήθηκα. Οί φιλενάδες μου μέ κοροΐδευαν. 
Ή ρ θ ε  ή άνοιξη πού τό είδα νά μεγαλώνει μαζύ μέ τά βλαστάρια 
στά δεντρά...Μήν τό χαϊδεύεις έτσι... Δέ μπορώ πιά νά περπατήσω.

9 Α ρ κ ά ς .— Έ λ α  δμως... Έ δ ώ  είμαστε μέσ3 τά σκοτάδια. Δέ 
βλέπω πιά τό πρόσωπό σου. Δέν είμαστε ούτε σύ, ούιε ’γώ. Μή 
μου δίνεις πιά τά χείλια σου : θέλω νά ξαναϊδώ τά μάτια σου. 
Έ λ α  ϊσα με τό γέρικο δέντρο, 3κεΐ κάτου, πού είναι μπροστά 
στο φώς τού φεγγαριού. Ή  μεγάλη του σκιά φτάνει ίσα με μάς, 
έλα 3κεΐ...

Μ έλ ιττα .— Είναι μεγάλο σάν παλάτι...
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Α ρ κ ά ς .— Τό παλάτι τών γάμων μας, π3 ανοίγει γιά μάς 
ιούς δυο ατό βάθος της ιερής νύχτας...

Μ έλιτχτα .— * Ακούω θόρυβο... είναι οί φοίνικες...
Α ρ κ άς .— Οί μουρμουριστάδες φοίνικες τής νυφικιάς πομπής.

Μ έλ ιττα .— Αυτά τ3 αστέρια...
5Α ρ κ ά ς .— Αυτοί ’ναι οί πυρσοί.
Μ έλ ιττα . — Κι αυτές οί φωνές...
'Α ρκάς .— Είναι οί θεοί.
Μ έλ ιττα .— νΩ ! βοσκέ, μπήκα έδώ παρθένα σάν την ’'Αρτεμη 

πού μάς φωτίζει από μακρυά ανάμεσα από τά μαύρα κλώνια και 
πού, ίσως, ακούει τον δρκο μου. Δεν ξέρω αν έκανα καλά νά σ’ 
ακολουθήσω 3δώ πού σ’ ακολούθησα, αλλά μιά πνοή ήταν μέσα 
μου, ενα πνέμα πού ή φωνή σου έκαμε νά γεννηθεί... και μου 
εδωσες τήν ευτυχία, σάν ένας αθάνατος, δίνοντάς μου τό χέρι.

’Α ρ κ ά ς — Κοπέλλα μέ τά μαΰρα μάτια, ούΥ δ πατέρας σου, 
οΰτ’ ό δικός μου δέν είχανε ’τοιμάσει την ένωσή μας μπρος τό 
βωμό τών σπιτιών των, ανταλλάσσοντας τά πλούτη σου και τά 
δικά μου. Είμαστε φτωχοί, λοιπόν, είμαστε λέφτεροι. "Αν κά
ποιος μάς παντρεύει απόψε, σήκω τά μάτια : είναι οί ’Ολύμπιο* 
προστάτες τών βοσκών.

Μ έλ ιττα .— *Αντρα μου, ποιο είναι τδνομά σου ;
Α ρ κ ά ς .— ’Αρκάς. Καί τό δικό σου ;
Μ έλ ιττα .— Μέλιττα.

Ά Φ ή ν α  22)9)916 Τ Λ Κ Η Γ  θ η ο ^ ι λ ο π ο υ λ ο ζ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΥ ΜΟΥ

'Ανάξιος δ πινδαρικός 6 μαρμαρένιος ύμνος,
’Ανάξιο καί τ’ άργόβαρο βυζαντινό τροπάρι 
Σύννεφο τδ λιβανωτό γύρο Σου κι άν απλώσει, 
θείο τδν Δωρικό ναό κι αν Σου υψώσει εκείνος.
’Ωδή σέ Σένα άταίριαστην έκρούσαμε οί πιστοί Σου 
Πάνου στήν άρπα της ’Αλκής καί γίναμε οί στροφές της !

Γ ΙΛ Π Η Γ  Β Ο Υ Λ Η Σ
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ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ
(’Απόσπασμα)

ΤΩ θ έ  μου, ή πίστη μου βαθειά κ’ ή ελπίδα μου σέ σένα !

Βαρύς έ πόνος μου, βαρύς καί σέρνει τήν ψυχή μου 
Σέ σκοτινούς άθεώρατους βυθούς κ’ ή μπόρεσή μου 
Αιγίζεται καί σπάζεται καί στον πισσένιο άγέρα,
Καθώς άητδς που κυνηγός του λάβωσε τή φτέρα, 
Κατρακυλάει καί δέρνεται καί πάσκει στά χαμένα...
*Ω Θέ μου, ή πίστη μου βαθειά κ* ή έλπίδα μου σέ σένα !

Ό χ ι , του κάκου, δντας έκεΐ πού μόνος περπατούσα
Καί τ’ άστρα άπάνου μου έλαμπαν κι’ άνάλαφρα έχτυπούσα
Τή γής, ποί>'βαριοστέναζε κι’ άγρίκουνα τδ βόγγο,
Καθώς γρικιέτΛι άν άνεμος άψιδς φυσάει σέ λόγγο,
Ό χ ι, του κάκου άπάντεχα στ3 άδύναμά μου μάτια 
Δέν έλαμψες που έθάμπωσαν καί τ’ άχραντά σου πλάτια 
Μές τής ψυχής μου τάδυτα δέ γρίκαα για πολληώρα 
Του κάκου, ώ ναί, δέ δύνεται νά μέ άπολέσεις τώρα.

i

XU Θέ, τδ ξέρεις καί καλά τδ ξέρω άφτό, ή έλπίδα 
Πούχε στά στήθια μου σδυστει τδ θέλημά σου ώς είδα,
Πώς γιά τή ζήση, δπ’ έρεβε, στηλώθηκε καί πάλι .
Κ’ είπα : « Έ  φωνή μου σάλπιγγα 3πδ μιά μεριά στήν άλλη 
Στδ Κοιμητήριο, πού νεκροί τδν τάφο τους κρατούνε,
Νά ήχήσει καί στδ ήλιόφεγγο φωτόλουστοι νά βγούνε,
Ό χ ι βρικόλακες στεγνοί, μά ζωντανοί καί ωραίοι,
Ώ ς  δντας έξαϋλώνονται μ’ ώραίαν ιδέαν οί νέοι,
Που σταθεροί, χαρούμενοι κι* άδελφομένοι πάνε,
Μέ ρυθμικό περπάτημα γιά ’κείνο που άγαπανε» !



14 «Π ΥΡ ΣΟ Σ»

Ω θ έ , βαρύς 6 πόνος μου , σπασμένη ή μπόρεση μου,
Οχτροί κ* ο? φίλοι μου Sytvav κ* ή ή αγαπητή μου,

Κι δπου τό δάκρι μου θερμό σταλάξει, βγαίνει άγκάθι*
Ω θ έ , παντέρμος Ιμεινα καί γύρου άχοΰν τά πάθη 

Μουγκά, θολά, ματόβαφα κι' άτέλειωτα μέ βιάση 
Κνα μέ τάλλο δέρνεται χωρίς καί ν’ άποστάσει.
Ω Θέ μου, δ πόνος μου βαρύς, μ’ άς μουστεργες τή χάρη,

Τό φώς που μ’ άφισες νά 15ώ σάρκαν  ω ρα ία  να π ά ρ ε ι !
Θά τ αντικρίσουν οί ψυχές πώχουν πολύ άμαρτήσει 
Καί τις δεσμέδουν τά υλικά πώχουν σφ οδρά  άγαπήσει,
Γ ικτ  άλλο άφτές δέ δύνανται νά νοιώσουν απ’ τήν υλη,
Κ είναι παιδιά σου, κ* είναι μου, ώϊμέ ! αδελφοί καί φίλοι.

Μέ τής εικόνας τή λαλιά που λέει χωρίς νά κρένει 
Κ είν τής βουλής σου ένσάρκωση καί ωραία τήν ξεσκεπαίνε^ 
Ακόυσα καί τό βήμα μου καρφώθηκε στο χώμα,
Ενφ έγενόμουν μιά ψυχή που δέν τή φράζει σώμα 

Κ* έχύθηκα στοϋ ’Απόκοσμου τό φώς που πλημυρίζεις 
Καί που στήν Πλάση σκεπαστό σέ μας άντιφεγγίζεις 
Μές άπ’ τήν υλη τή στεγνή, τή σκοτινή τήν κρύα 
Κ’ εικόνες πλάθεις πού ξηγοϋν τί θές ή κάθε μία.
"Q ! στέρξε, μέγα Ποιητή, μικρός ποιητής νά δώσω 
Τό φώς στά μάτια τών πολλών πριν τή ζωή τελειώσω 
Καί θά  τό νοιώσουνε οί ψυχές κι* άς έχουνε άμαρτήσει 
Κι* άς είν τής υλης δουλικά πώχουν σφοδρά  αγαπήσει,
Μιά καί αντικρίζουν κι3 αγαπούν δτι σαρκώνει ή υλη,
Κ 3 είναι παιδιά σου κ* είναι μου γλυκοί αδελφοί καί φίλοι !

/
"Ω Θέ βαρύς ό πόνος μου καί σέρνει τήν ψυχή μου 
Σε σκοτινούς άθεώρατους βυθούς κ 3 ή μπόρεσή μου 
Αιγιζεται καί σπάζεται καί στον πισσένιο αγέρα,
Καθώς αητός που κυνηγός του λάβωσε τή φτέρα,
Κατρακυλάει καί δέρνεται καί πάσκει στά χαμένα...
*Ω Θέ μου, ή πίστη μου βαθειά κ* ή ελπίδα μου σέ σένα!

Γ ·Ρ .  ΖΠΛΤΛΛΛΓ
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P A U L  C L A U D E L

ΟΙ ΜΟΥΣΕΣ-

Οί ’Εννιά Μούσες κι ή Τερψιχόρη στη μέση !
Σέ γνωρίζω, ώ Μαινάδα ! Σέ γνωρίζω, ώ Σίβυλλα ! Δέν προ

σμένω μαζί μέ τό χέρι σου καθόλου τό κύπελλο ή τόν ίδιο σου 
κόρφο

Στά νύχια σου μέσα σπαρταριστόν, ώ Κυμαία,
Στο στρόβιλο μέσα τών χρυσωμένο)νε φύλλων !
Μά ό χωριάτικος αυτός αυλός, ό κατατρύπιος από στόματα 

στά δάχτυλά σου δείχνει καλά
Πώς δέν εχεις πιά ανάγκη νά τόν φυσήξεις μέ τήν πνοή, που 

γιομίζει σε
Και ορθή σέ κρατάει, ώ Παρθένα !
Καμμιά σύσπαση* καμμιά του λαιμοϋ δέν ταράζει τις πτυχές 

τις ωραίες της ρόμπας σου, που ώς τά πόδια σου φτάνει και τά 
κρύβει όλότελα !

Μά τό ξέρω καλά τι θέλουν νά πούνε αυτό τό κεφάλι, πού 
γυρίζει προς τήν πλαγιά, ή μεθυσμένη και σκοτεινή αυτή οψη 
και τό πρόσωπο αυτό πού ακούει δλο αστραπές πετώντας άπ* τό 
ξεφάντωμα τής όρχήστρας !

Έ ν α  μονάχα χέρι: νά συγκρατήσεις καθόλου δέν μπόρεσες ! 
'Υψώνεται, συσπάται,

'Όλο ανυπόμονο απ’ τή μανία νά βαρέσει τόν πρώτο σκοπό !
Μυστική φωνή ! έμψύχωση του λόγου πού γεννιέται · σ κ ο 

π ό ς ,  πού δλο τά πνέμα σ υ φ ω ν ά ε ι μαζί του !
*Ω Τερψιχόρη, εφευρέτρα τής όρχησης! τι θδταν ό χ ο ρ ό ς 

χωρίς τήν όρχηση ! ποιος άλλος θά αιχμαλώτιζε
Και τις οχτώ μαζί αχαλίνωτες αδερφές, γιά νά τρυγήσει τόν 

υμνο, π* αναβρύζει, τήν άρχέγονη τή μορφή εφευρίσκοντας;
Σέ ποιου, αν απ’ την αρχή τόν εαυτό σου φυτεύοντας στοΰ 

πνεμάτου του μέσα τό κέντρο, ώ παρθένα, πού πάλλεις,
Τό χοντρό και ταπεινό του λογικό δέν κατέστρεφες, όλόφλογη

1 Σαρκοφάγος Λθύ βρέθηκε στο δρομο τής Οστίας. Στο Λούβρο.
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στά φτερά τής οργής σου μέσ’ τό αλάτι τής φωτιάς, πού τρακάει, 
Θά στέργαν νά μπούνε οι αγνές αδερφές ;
Οί Εννιά Μούσες ! καμμιά παραπάνου δέν είνε γιά μένα ! 
Βλέπω στο μάρμαρο πάνου τήν έννιάδα ολάκερη. Στά δεξιά 

σου, ώ Πολύμνια ! και ζερβά το(5 βωμού, πού άκουμπάς !
Οί αψηλές παρθένες ίσιες, τών εύγλωττων αδερφών ή αράδα. 
Θά πώ σέ ποιο βήμα νά σταματούνε τις είδα και πώς δελεά- 

ζαν ή μία τήν αλλη
Άλλοιώτικα παρ’ δπως γιά τούτο τό κάθε χέρι 
Μαζεύει τά δάχτυλα πού τεντωμένα του είνε.

Και στήν αρχή, έσέναν’ έγνώρισα, ώ Θάλεια !
Απ’ τήν ίδια μεριά σέ γνώρισα, ώ Κλειώ, σέ γνώρισα, ώ 

Μνημοσύνη, σέ γνώρισα, ώ Θάλεια !
Σάς γνώρισα, ώ συνέδριο πλέριο τών εννιά εσωτερικών?. 

Νυμφών !
Μητέρα φράση ! βαθειά τέχνη τής γλώσσας καί τυλιχτάρι 

ζωντανών γυναικών !
Παρουσία δημιουργική ! Τίποτες δέν θά γεννιώτουν, αν δέν 

εϊστανε εννιά !
Νά, ξάφνου, δντας ό ποιητής καινούργια ξεχειλισμένος φορά 

απ’ τό καθαριονόητο ξέσπασμα,
Γή μαύρη κραυγή δλης τής ζωής, πού ειν’ απ’ τον αφαλό 

δεμένη στή θεμελιώδικη μέσα συγκίνηση,
’Ανοίγεται, τό γιουρούσι
Πού πηδάει τό φράχτη, ή πνοή μοναχή της
Πού παραβιάζει τά κοφτερά σαγόνια,
Ή  Έννιάδα, πού φρίττει, μέ μιά κραυγή !
Γώρα δεν μπορεί πειά νά σιγήσει'· Τό ρώτημα, πού βγήκε 

απ’ τήν ίδια, σάν τό λινάρι
- ‘του μεροκαμματου τις γυναίκες, τό έμπιστεΰτη γιά πάντα 
Στο σοφό χορό τής άσώπαστης Ήχώς !
ΙΙοτες ολες δέν κοιμούνται μαζί ! μά προτού όρθωθή ή με

γάλη Πολύμνια.
Η με τα δυο σου χέρια τό διαβήτη, ω Ουρανία, άνοίγοντας 

τήν ’Αφροδίτη μοιάζεις
Οντας το τοξο της τεντώνοντας σκοπεύει τον Έρω τα,
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Ή  ή γελαστή Θάλεια μέ τό μεγάλο του ποδιού της δάχτυλο 
ή ρέμα κρατάει τό χρόνο, ή μές στών σιωπών τη σιωπή 

Ή  Μνημοσύνη στενάζει.

Ή  μεγαλήτερη, κείνη, πού δέ μιλάει ! Ή  μεγαλήτερη, πώχει 
τήν ίδια ηλικία ! CH Μνημοσύνη, που δεν μιλάει πότες ! 

Ακούει, παρατηράει,
Αίστάνεται, (ή εσώτερη δντας του πνεμάτου αΐστηση), 
Καθαρή, απλή, άνάγγιχτη ! θυμάται.
Είναι του πνεμάτου ή βαρύτη. Τό κρυφτόγραμμα πού μέ 

πολύ ωραίο έξηγιέται κλειδί. Είναι βαλμένη μ ενα άφραστο 
τρόπο

Ά π ά  στον ϊδιο του είναι τό σφυγμό.
ΕΙν’ ή έσώτερη ώρα* ο θησαυρός, π’ αναβρύζει κ η βρυσο

μάννα ή χωμένη.
Ή  σύνθεση, πού δέν τής υπάρχει καθόλου χρόνος τοϋ χρόνου 

μέ τή γλώσσα νά λέγεται.
Δέ θά μιλήσει* είναι σπουδασμένη στο νά μή μιλάει καθό

λου. Προσαρμόζεται.
Γνωρίζει, θυμάται, καί δλες οί αδερφές της προσεχτικές στέ

κουν στών ματοκλαδιώ της τήν κίνηση.
Γιά σέν’, ώ Μνημοσύνη, οί πρώτοι τούτοι στίχοι καί ή ξα

φνική πυρκαγιά τής ’Ωδής !
( Ή  συνέχβιο στο ερχόμενο) γ ι α |*Ηε  Β Ο Υ Λ Η Ν

»

Σ Τ Ο Ν  ΚΑΜΠΟ

Μοσκοβολάει τό χαμομήλι 
Σεμνό κι* αγνό στόν κάμπο εκεί,
Σά νάναι άπόψε ή μαγική 
Βραδεία του έρωτικοΰ μου ’Απρίλη.

*Ω ! έλα νά τρέξουμε έκεΐ κάτου 
Στό χαμομήλι πάλι έμεΐς 
Μέ τον άγέρα τής δρμής,
Σά νικητές κάποιου θανάτου.

( Π Λ *θΖ Α. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
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A L B E R T  S A M A IN

ΑΠΟΒΡΑΔΑ
■ ι

Στούς μώλους άνατάραγα τά πλοία ’ποκοιμιοϋνται 
Τελείωσαν οί βαριές δουλειές τής μέοας. Νά τό δείλι 
Μέ τά γυναικεία δάχτυλα, νά το τό μπλάβο δείλι, 
θ'! λάμψες, δες, του ποταμού οί μεταλλένιες σβυοϋνται.

Τις σιδεροταναΛίες τους ξεσφίγκουν τ’ άργαστήρια*
Δές, του λαου άνάμαλλες κι ώχρομορφες οί κόρες,
Γο φτωχικό τον πόθο τους τρέχουν  στις φωτοφόρες 
Βιτρΐνες, στά πετράδια νά κεντήσουνε τά μύρια.

Ό  κόσμος τό σκοτείδιασμα, στήν πόλη πώς σκορπάει! 
Ό  ουρανός σέ περουζέ κι άχνόσταχτη γλυκάδα 
Τό δείλι του χινόπωρου, θαρρείς, λιγοθυμάει.

Ή  ώρα μαγναδόντυτη περνάει δμοια νεράδα
Και μου πλαταίνει ή καρδιά στοΰ σκότους τήν άχνάδα
Γιά ν’ αγκαλιάσει τονειρο πού ό ’Αποσπερνός κερνάει.

I I

Τό χερουβείμ τ’ απόβραδου άπ’ άνθό σ’ άνθό πετάει 
Στής έκκλησιάς τ’ αρμόνιο ψέλνει ή κυρά τ’ ονείρου, 
Τής μέρας τό σιγόσβυμα στον ουρανό τρογύρου 
Μ’ έξαίσια χρωμάτινη αγωνία μας κερνάει.

Τό χερουβείμ τ’ απόβραδου κάθε καρδιά περνάει, 
Ρουφάν τής αύρας τήν γλυκειάν αγάπην οΕ παρθένες 
Χλωράδες, λές, γητευτικές πώς πέφτουνε σβυσμένες 
Σά χιόνι. Κόρες καί άνθούς τ* απόβραδο φιλάει.

«ΠΥΡΧΟΣ»

Σκύβει κάθ-ε τριαντάφυλλο στόν κήπο κουρασμένο. 
Τοΰ Σοϋμαν γύρου ή ψυχή ή μεγάλη πλανεμένη 
Τον πόνο τόν αγιάτρευτο θρηνάει τόν μαραμένο.

Κάποια κοπέλλα όλόγλυκεια κάπου θέ νά πεθαίνει... 
Ψυχή, στή βίβλο τών ωρών σημάδεψε νά μένει 
Τί τ’ όνειρό σου δ άγγελος θά  δρέψει πιά σβυσμένο.

Ό  ουρανός, όλόχρυση λίμνη λιγοθυμάει 
Σκέφτεται, λές, δ έρημος ό κάμπος έκεΐ πέρα 
Καί τό κενό κ3 ή σιγαλιά πλαταίνουν τόν αγέρα 
"Οπου κάποια τρανή ψυχή θλιμμένη άργοσκορπάει.

Τήν ώρα δπου ’δω καί ’κεΐ μιά λάμψη αχνή φωτάει 
Τά βώδια νά από τή δουλειά γυρνάν ζευγαρωμένα 
Κ* οι γέροι τά κεφάλια τους στά χέρια στηριγμένα 
Τήν ήρεμία τ’ απόβραδου χαίρουνται που μεθάει.

Εικόνα δπου παράπονο ή καμπάνα ήχολογάει 
Ή  φύση, σά ζουγράφισμα άνίδεου προ^τάρη 
"Οπου 6 ποιμένας όδηγεί τ ’ αρνί του που πηδάει.

Χιονίζουνε τόν ουρανό τ* άστέρια δλο χάρη *
Καί πάνου— πάνου: στήν κορφή του λόφου φιγουραρει 
Ή  σιλουέττα ένός βοσκοΰ πού σ’ όνειρα πεταει.

ΚΊΣΤΗΣ ΒΕΛΤΒΥΡΛΣ
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F .  S C H I L L E R

ΚΑΚΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΙΜΗ
Α Λ Η Θ Ι Ν Η  Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α

Ά π* δλη την ανθρώπινη ιστορία δέν υπάρχει κεφάλαιο πιο διδαχτικό 
γιά τήν καρδιά καί τό πνεύμα από τά χρονικά ενός παραστρατήματος. 
Γιά  κάθε μεγάλο έγκλημα βρίσκεται σέ κίνηση μιά ανάλογη δύναμη. Τό 
σκοτεινό παιχνίδιασμα τής επιθυμίας, δταν κρύβεται πίσω άπό τό άτονώ- 
τερο φώς συνειθισμένης προσποίησης, γίνεται στήν ορμητική έκτΰλιξη 
τού πάθους πιο εκφραστικό, πιο γιγάντιο, πιο δυνατό.

Γ ι αυτό κι ο λεπτότερος εξεταστής τής ανθρώπινης ψυχής, πού 
ξέρει πόσο μπορεί κανείς νά λογαριάζει αποκλειστικά στο μηχα
νισμό τής συνειθισμένης έλευθεροβουλίας, κι ώς πόσο μπορεί νά βγάλει 
«νάλογα συμπεράσματα, μέ τήν ιστορία μου αυτή, θά  άποχτήσει κάποιες 
•ψυχολογικές γνώσες πού θά  τόν βοηθήσουν νά έργασθεΐ γιά τήν ηθική 
ζωή.

Είναι κάτι τόσο απλό, μά καί τόσο σύνθετο ή άνθρα>πινη καρδιά. 
Η ίδια έπιδεξιότητα ή ορμή μπορεί νά αλλάζει χίλιες μορφές καί χίλιες 

διεύθυνσες, νά παρουσιάζει χίλια δυο αντίθετα φαινόμενα νά πλεχτεί άλ- 
λοίίότικα μέ χίλιους χαραχτήρες καί νά ύφάνει πάλι πολλές ανόμοιες 
ενέργειες από μιά μονάχη κλίση, έστω κι αν ό άνθρωπος καμμιά τέτοια 
συγγένεια δέν αίστάνεται. rAv βρισκότανε, όπως καί γιά τά ζώα, ένας 
Λινναΐος γιά τόν άνθρωπο, νά τόν κατατάξει κατά τις ορμές καί τις κλί- 
σες του, ποσο θ  απορούσαμε σα βρίσκαμε τόσες πολλές κλίσες πού ο όγ
κος τους αναγκαστικά πνίγεται σέ μιά στενή σχολαστική σφαίρα, καί 
μέσα στο φραγμό τόν περιοριστικό τών νόμων, στήν ιδια σειρά μέ τόν 
απάνθρωπο Βοργιά.

Αν τό πάρουμ έτσι τό πράμα, πολλά βεβαιοΰνε τήν άσυνείθιστη πλοκή 
τής ιστορίας μου καί εδ(ο ’ναι κατά τήν ιδέα μου ή δυσκολία, γιατί ή 
σπουδή τής καρδιάς, πάντοτ* έμεινε άνιόφελη γιά τήν κοινωνική ζωή... 
Ανάμεσα στις σφοδρές ψυχοτρικυμίες τού συγγραφέα καί τήν ήσυχη διά

θεση του αναγνώστη πού θά  δει τήν ιστορία νά περνάει μπροστά άπ* τά 
μάτια του, υπάρχει μιά τόσο μεγάλη αντίθεση, ανοίγεται ένα τόσο με
γάλο βαραθρο, ώστε πολλές φορές είναι αδύνατο νά νοιώσει κείνος πού 
διαβάζει μιά συνοχή στήν Ιστορία.

Βρίσκεται ένα κενο ανάμεσα στήν ιστορική υπόθεση καί στον ανα
γνώστη, κι έκεϊ μέσα χάνεται κάθε πιθανότητα νά νοκόσει μιά παρο
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μοίωση ή μιάν αντίθεση καί αντί συγκίνηση πού θάδειχνε μιά σωστή 
κρίση, του φέρνει τόν οίκτιρμό τής έκπληξης. Βλέπουμε τό δυστυχισμένο 
οπού τήν ώρα που κάνει τό κρίμα, όπως καί τήν ίόρα πού μετανοιωνει, 
είναι άνθρωπος σάν κι εμάς, μά τόν περνάμε γιά άλλοιώτικο πλάσμα, 
πού τό αίμα του δέν τρέχει στις φλέβες του σάν τό δικό μας, πού ή θ έ 
λησή του κανονίζεται άλλοιώς άπό τή δίκιά μας. Λίγο μάς συγκινει ή 
τύχη του, γιατ* ή συγκίνηση βασίζεται πάνου σέ μιά σκοτεινή συνείδηση 
όμοιου κινδύνου, κι’ είμαστε μακρυά καί νά ονειρευτούμε ακόμα παρό
μοια θέση γιά μάς. Ή  διδαχή έτσι χάνεται μαζύ μέ τή σχέση καί ή διή
γηση αντί νάναι διαπλαστικό σκολείο, μάς ωφελεί αναγκαστικά πολύ 
φτωχά σβύνοντας τή περιέργειά μας. Γιά, νά μάς είναι πιο ώφέλιμη και 
νά φτάσει τό μεγάλο σκοπό της, πρέπει νά διαλέξει μιά απ τις δυο μεθο- 
5ους ή  νά κάνει τόν αναγνώστη νά αίστάνεται σάν τόν ήρωα της, ή νά 
ψυχραίνει τόν ήρωά της σάν τόν αναγνώστη της.

Ξέρω πώς άπ’ τούς καλύτερους συγγραφείς τών νεώτερων χρόνοον καί 
τού παληού καιρού, μερικοί διαλέξανε τήν προ!)τη μέθοδο καί έτσι κολα
κέψανε τήν καρδιά τού αναγνώστη τους μέ τό ελκυστικό κείμενό τους. 
Μά αυτή ή μέθοδος είναι κατάχρηση τού συγγραφέα καί βλάφτει τήν 
απόλυτη έλευτερία κεινοΰ πού διαβάζει* γιατί αυτός πρέπει νά είναι ό 
κριτής. Κ 3 είναι καταπάτηση τών ορίων τού σωστοϋ, γιατί η μέθοδος αύτή 
είναι αποκλειστικό κτήμα τών ρητόρο>ν καί ιών ποιητών* στο διηγηματο- 

γράφο άπομένει ή δεύτερη μέθοδος.
* 0  ήρωας πρέπει νά ψυχραθεί σά τόν αναγνώστη ή, πούναι τό ιδιο, 

πρέπει νά γνωρίσουμε τόν ήρωά μας σέ κείνον πού διαβάι^ει τήν Ιστορία 
μας, προτού νά ενεργήσει : δέν πρέπει νά αποτελειώσουμε τήν ενέργειά 
του, αλλά νά παρακολουθήσουμε κάθε πράξη του. Μάς ε ν δ ια φ έ ρ ο υ ν  πολύ 
περισσότερο οί σκέψες του παρά οί πράςες του, κι ακόμα περισσότερό οί 
πηγή τής σκέψης του παρά οί συνέπειες τής πράςης του...

Τά ρειπωμένα χωριά γιίρ’ άπ’ τό Βεζούβιο ερεύνησαν, γιά νά νοιω- 
σουνε τής φωτιάς του τή δύναμη. Γιατί νά προσέχουμε λοιπόν πιο πολύ 
τό φυσικό φαινόμενο άπό τό ψυχικό :...

Γιατί δέν προσέχουμε τό ιδιο τή κατασκευή καί τή θέσι τών πραγμά
τωνε πού περιτριγυρίζουνε έναν άνθρωπο ίσαμε χή πηγή πού άναψε τή 
φωτιά μέσα του ;...

Τόν όνειροπόλο πού τ ’ αρέσουν τά υπερφυσικά, τον σέρνει τό σπάνιο 
καί τό μυστήριο μιας τέτοιας έμφάνησης. Μά ο αγαπητικός τής αλήθειας 
ζητάει τή μητέρα αύτών τών άπόπαιδων* τήν αποζητά μέσα στήν αμετά
βλητη πλοκή τής ανθρώπινης καρδιάς καί τους μεταβλητούς κανόνες πού 
τήν ορίζουνε εξωτερικά* καί στούς δυο τήν βρίσκει αναμφίβολα... Μά δέν 
τόν παραξενεύει πιά νά βλέπει μέσα στήν ίδια βραγιά πού άλλοτε άνθού- 
σανε Ιερά λουλούδια, νά βλασταίνει τ ’ αφιόνι, νά βρίσκει σέ μιά κούνια 
τή σοφία μέ τήν τρέλλα, τά έλαττώματα μέ τις αρετές...
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’ Αν και δέν υπολογίζω σοήν ιστορία μου αυτή τήν ωφέλεια πού μπο
ρεί νά προκόψει, απ’ τή κατανόηση τής ψυχολογίας, βγαλμένη από τή 
πλοκή τής διήγησης, μου φαίνεται πώς τό κομμάτι αυτό εχει μέσα του  
τό πλεονέχτημα νά ξεριζίόνει τήν απαίσια ειρωνεία καί τήν υπερήφανη 
βεβαιότητα μέ τήν οποία βλέπει συνήθως ή αδοκίμαστη ορθή αρετή τήν  
κατρακυλισμένη' γιατί μεγαλώνει τό πράο πνεύμα του συγχώριου πού 
χωρίς αυτό κανένας αμαρτωλός δέ μετανοιώνει, καμμιά εξιλέωση δέ χω- 
ρεΐ ανάμεσα στο νόμο καί τον κριματιστή, κανένα σαπιασμένο κομμάτι 
τής κοινωνίας δέ σώζεται απ’ τήν γενική πυρκαγιά...

Μήπως ό κακούργος τής διήγησής μου είχε δικαίωμα νά έπικαλεσθεΐ 
αυτό τό συχώριο; Ή τα ν  άρα γε αληθινά χαμένος δίχως σωτηρία γιά τή 
πολιτεία ; Δέ θέλω νά προκαταλάβα) τή κρίση του αναγνώστη. Ή  επιεί
κειά μας δέν τον ωφελεί πειά— γιατί πέθανε από τό χέρι του δήμιου— 
μά ή ανατομία τοϋ εγκλήματος, του θά  διδάξει τήν ανθρωπότητα καί μπο
ρεί ίσως καί τή δικαιοσύνη.

Ό  Χρήστος Βόλφ ήταν γυιός ξενοδόχου σέ μιά πολίχνη— (ό αναγνώ
στης θά  καταλάβει παρακάτω τούς λόγους πού κρύβω τ ’ όνομά της)— καί 
βοήθαγε τή μητέρα του στις δουλειές τοϋ ξενοδόχου ίσα μέ είκοσι χρό
νων γιατ’ ό πατέρας του είχε πεθάνει. Οί δουλειές παγαίνανε άσκημα 
κι ό Βόλφ είχε πολλές ώρες τεμπελιάς. ’Από τό σχολείο τον ξέρανε γιά  
παληόπαιδο. Οί δ ε σ π ο ι ν ί δ ε ς  παραπονιούντουσαν γιά τήν άδιαν- 
τροπιά του κι οί νέοι τοϋ χωριού θαυμάζανε τό εφευρετικό του κεφάλι. 
Ή  φύση παραμέλησε τό σώμα του. Ενα μικρό άφανο πρόσωπο, κατσαρά 
μαλλιά, μέ αντιπαθητικό μαύρο χρώμα, μύτη σιμή, κι ενα άμορφο χείλι 
πού είχε στραβίόσει από μιά κλωτσιά κάποιου άλογου, δίνανε στήν όψη 
του μιάν απέχθεια, πούδιωχνε τις γυναίκες, κι εδιν’ αφορμή στήν πλού
σια ειρωνεία τών συμμαθητών του.

Ή θ ελ ε  ν* άποχτήσει δ,τι τουλειπε. Δέν άρεσε καί προσπαθούσε ν’ 
αρέσει' ήταν φιλήδονος κι* επεισε τόν εαυτό του πώς αγαπούσε. Τό κο
ράσι πού διάλεξε τόν κακομεταχειριζότανε κι είχε αφορμές νά πιστεύει 
πώς οί αντεραστές του ήτανε πιό εύτυχισμένοι απ’ αυτόν. Τό κοράσι 
ήταν φτωχό. Κι ή καρδιά της πουμεινε σφαλισμένη στήν εξομολόγησή 
του, θάνοιγε ΐσο)ς μέ τά δώρα. ’Αλλά κι αυτός ήταν φτωχός καί ή φι
λάρεσκη προσπάθεια νά κάνει τό εξωτερικό του πιό μεγαλόπρεπο τόν 
Ικανέ νά ξοδεύει τά λίγα πού κέρδιζε μέ τή δουλειά του. Τεμπέλης, κι 
ανίκανος νά βοηθήσει τό ρημαδιασμένο σπιτικό του μέ κερδοσκοπικές 
επιχείρησες, περήφανος καί πολύ καλομαθημένος ώστε από κύριος πού 
ήταν νά γίνει σκαφτιάς καί νά άρνηθεΐ τή λατρεμένη του λευτεριά, εβλεπε 
μπροστά του μόνο μιά διέξοδο πού χιλιάδες προτήτερα άπ’ αύτόνε καί 
πιό έπειτα ακολουθήσανε πιό εύτυχισμένα : νά κλέφτει ά ν τ ρ ί -
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κ ι α. Τό χωριό του συνο^ρευε μ* ενα Ιδιωτικό δάσος— έγινε λα
θροθήρας. Κι' δ,τι κέρδιζε απ’ τήν κλεψιά του τάδινε -πάντα 
στήν αγαπημένη του. Μέσα στους αγαπημένους τής Γ  ιαννούλας 
ήταν κι ό Ρομπέρτος, κυνηγός τοϋ δασοφύλακα. Γρήγορα κατάλαβε 
τήν υπεροχή πού είχε κερδίσει μέ τή γενναιοδωρία του ό αντεραστής 
του καί μέ φθόνο ζήτησε τήν αιτία αύτής τής αλλαγής. Πάγαινε 
ταχτικώτερα στον « 'Ή λ ιο »— αύτή ’τανε ή ονομασία τοϋ ξενοδοχείου— καί 
τ ’ άγρυπνο βλέμμά του, πιό προσεχτικό ακόμα απ’ τή ζήλεια, τόν έκανε νά 
ανακαλύψει από πού ετρεχε τό χρήμα. Προ ολίγου καιρού είχεν ανανεω
θ ε ί ενα αυστηρό διάταγμα κατά τής λαθροθηρίας πού κατεδίκαζε μέ 
φυλάκηση τόν παραβάτη του. 'Ο  Ρομπέρτος ακούραστος ακολουθούσε τις  
κρυφές πορείες τοϋ εχτρού του. ^]τά τελευταία κατώρθίοσε νά πιάσει στή 
πράξη άπάνου τόν απρόσεχτο .. eO Βόλφ δικάστηκε καί μόνο μέ θυσία  
τής μικρής του περιουσίας κατώρΟωσε ν ’ άποφύγει τή φυλάκιση. 'Ο  Ρομ
πέρτος θριάμβευε... Ό  άντεραστής του βγήκε απ’ τή μέση κ5 ή ευνοια

4̂  , VC ,
τής Γιαννούλας δέ βρίσκεται πιά γιά τό ζητιάνο. Ό  Βόλφ ήξερε τον 
εχτρό του κι αυτός ήτανε ευτυχισμένος μέ τή Γιαννούλα του. Βαρύ τό 
αίσθημα τής φτώχειας συντρόφεψε μέ τή πληγωμένη του περιφάνεια, ή 
ανάγκη καί ή ζήλεια γινήκανε θύελλα γιά τήν εύαισθησία του, ή πείνα 
τόν τράβηξε στο πλατύ κόσμο, καί ή εκδίκηση καί τό πάθος τόν βασα
νίζανε.

’Έ γινε γιά δεύτερη φορά λ,αθροθήρας. Μά ό Ρομπέρτος μέ διπλασια
σμένη προσοχή τόν έπιασε πάλι. Τώρα κατάλαβε δλη τήν αύστηρότητα 
τι·ν νόμων γιατί δέν είχε πιά τίποτα νά δώσει καί σέ λίγες βδομάδες 
τόν πήγανε στη φυλακή. Ή  τιμωρία του πέρασε καί τό πάθος του μεγά- 
λωσε απ’ τή μοναξιά, καί γιγάντωσε ή. τόλμη του από τό βάρος τής δυ
στυχίας. Μόλις λεφτερώθηκε πήγε στο χωριό του γιά νά τόν δεί η Γιαν
νούλα. Μά αύτή τόν άπέφυγε. Ή  βαρειά ανάγκη νίκησε στά τελευταία 
τήν περνφάνειά του. Πρόσφέρθηκε στους πλούσιους νά δουλέψει μέ τό  
μεροκάματο. Μά κείνοι σηκώναν τούς ώμους τους σά βλέπανε τό αδύνατο 
καί καλομαθημένο αύτό παιδί. "Ενας χεροδύναμος καί γερός τόν παραγ
κώνισε άπό τούς αναίσθητους προστάτες. ’Έκανε μιά στερνή δοκιμή. 
Μιά δουλειά έμεν’ ακ όμα : τό τελευταίο του καταφύγιο, τής έντιμης 
ζωής.... Πήγε στο βοσκό τοϋ χωριού τοι* μά ό βοσκός δέ θέλησε νά μπι- 
στευτεΐ τούς χοίρους του σ’ εναν τιποτένιο. Γελασμένος σ’ όλα του τά  
σχέδια, διωγμένος άπό παντού, γένηκε γιά τρίτη φορά λαθροθήρας : γιά 
τρίτη φορά ή κακή του τύχη τόν έρριξε στά χέρια τοϋ εχτρού του. Τό  
διπλό κατρακύλισμα επιβάρυνε τήν ένοχή του. Οί δικαστές διαβάσαν τό 
βιβλίο τών νόμων, μά δχι καί τή συνείδηση τοϋ κατάδικου.

Τό διάταγμα γιά τούς λαθροθήρες απαιτούσε μιά επίσημη, παραδειγ
ματική τιμωρία, κι ό Βόλφ καταδικάστηκε σέ 3  χρόνια κάτεργα καί νά 
σημαδευτεί μέ καμμένο σίδερο στήν πλάτη.

(*Η  συνέχεια στό ερχόμενο) α ι μ ι λ ι ο ζ  * Η Μ Ο * ρ ι τ ι γ ι ο ι :
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ffVHNIATIWI MNHZH

—  Μ* αληθινή συγκίνηση διαβάσαμε τό τελευταίο φύλλο του «Νου
μά» καί, προ παντός, τόν «Επίλογο» του κ. Δ. Ταγκόπουλου του μεγά
λου αύτοΰ ύποστηριχτή κι αγωνιστή τής Ιδέας, του πρώτου  ’Έλληνα πού 
τόλμησε, ’δώ και δεκαπέντε περίπου χρόνια νά βγάλει ένα περιοδικό 
σάν τόν «Νουμά» στήν αγνή καί διαμαντένια γλώσσα τοϋ Λαου πού γα- 
λούχησε μιά επανάσταση τού 21 κι ένα Σολωμό.

Κι αληθινά είναι γιά κλάμμα νά βλέπει κάνεις ένα «Νουμά* νά 
σβύνει «τώρα π* άνθισαν τά κλαριά κι έβγαλε ή γης χορτάρι* απ’ τούς 
δικούς του κόπους...

— Ό  κ. Ξενόπουλος, πού πάντα θέλει ν’ ακούει θόρυβο γύροι του, 
επειδή κάμποσον καιρό βρισκότανε σ’ άφάνεια, άνοιξε τώρα τελευταία μιά 
φιλολογική (ό θεός νά τήν κάνει τέτοια) συζήτηση σ’ ένα έβδομαδιάτικο 
επιχειρηματικό περιοδικό μέ τό -ψευδαινυμο «"Ενας Παληός-Παληός».

Έγραψ ε, μ άλλα λόγια, πώς «νέοι» δέν υπάρχουνε μ* δλη τήν υποστή
ριξη πού οι «παληοι > τούς έκαναν και πώς κιντυνεύει ή Ελληνική φιλο
λογία νά σβνσυεΐ άμα πεθάνουν κ’ οί γέροι, οι «παληοί-παληοί», πού 
τήν κρατάνε μέ τά δόντια !

Αυτά, σχεδόν, έγραψε ο κ. Ξενόπουλος στήν αρχή γιά νά τ' άρνηθεΐ 
έπειτα από κάτι απαντήσεις δυο-τριών νέων, καί νά πει, τάχατες, π(^ς 
ό,τι έγραψε τόγραψε έτσι γιά νά δώσει κάποια... ζωή στή φιλολογία ! Τά 
συνηθισμένα του, δηλαδή.

— Κατά τά μέσα του Μάη βγήκε κ5 ένα νέο περιοδικό μέ αξιώσεις, 
οπωσδήποτε σοβαρές.

Πρόκειται γιά τό «Λόγο» πού, μ ’ δλη του τή μεγαλοπρέπεια καί πο
λυτέλεια, μάς έκανε κρύα εντύπωση.

— Οί γαλλικές εφημερίδες μάς πληροφόρησαν δτι ό κ. Σ . Σκίπης 
έγραψε ένα δράμα, «Οί Πέρσαι τής Δύσεο^ς», εις τό όποιο άναδείχνεται 
άνοηερος κι άπ* τόν Αισχύλο κι άλλα τέτοια κολακευτικά διαφόρων.

Δέ μπορούμε νά εκφέρουμε ’δώ κρίσεις καί ’μεϊς γιά τό δράμα τοϋ κ. 
Σκίπη, άφοΰ δέν τό είδαμε καθόλου, αλλά πιστεύουμε πώς ό; κ. Σκίπης 
θά  ξεπέρασε ασφαλώς τόν Αισχύλο, άφοΰ στον « ’Απέθαντο» του λέει πώς 
ξεπέρασε τόν Ντάντε καί τόν 'Όμηρο !...

—  Ό  «Π Υ Ρ Σ Ο Σ » θά  άναγγέλει μέ τή σχετική κρίση κάθε βιβλίο πού 
θά  τοϋ στέλνεται σέ δυο αντίτυπα.

—  Γράμματα, συντρομές κι δ,τι άλλο πού θά  είναι γιά τόν «Πυρσό» 
πρεπει να στελνεται προς τόν κ. Taxtjv Θεοφιλότζονλον— 'Ισαύρων 2 4 .
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