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ΠΕΝΤΑΣΥΛΛΑΒΟΙ
Μέεσα στου κόσμου

τή χαΛασια 

προβάλλει εμπρός μου 

μιαν δροσιά.

Κ ά τ ι  π ερ ισ σ ά  

πραο, μιαν αυγή 
μέσ5 άπ3 τήν πίσσα 

κι άπ’ τήν οργή.

[Ιάτημα σ ενα 
σκαλί πιο άπάνου 

τάνθρώπου ή γένα 
ίου δνειροπλάνου. 

Σκαλί άπο σκάλα 

πού μέσα στάλλα  
τέρατα τέρας 1

πάει πάει πάει 
σά ν’ άκουμπάν; 
στο φώς τής μέρα;,.

Μ έσα στήν δργη—  

τ '  αστράφτει κάτι· 
περνάς, °Ά η  Γιώργη. 

στ3 δλάσπρο σου ά τ ι !

μέσ3 άπ3 τή  λύσσα 

κι άπ3 τήν π ληγή.

"Ετσι άπο χτίσμα  

£αρύ μεγάλο 

πού μέσ3 στο σάλο 

πέφτει ή μέ πείσμα 
πού zb  γκρεμίζεις, 
τί σά φοβέρα 
στέκετ3 έμπρος. 
ξάφνου άντικρύζεις 

δρόμο πλατύ, 
και κάτι τι
χλωρό, και περα 

^αθύς λαμπρός, 

γλαυκός, δροσάτος, 
κι ό αιθέρας, νάτος !

'Έ τ σ ι  τά  π έλ α —  

γα  θ ά  πονουσαν 

και θ ά  [ίογγουσαν. 

μαϋρ3 άγρια κ ή τη . 

οταν— ώ γ έ λ α —  

σμα θ ε ί ο ! — γεννούσαν 
τήν 3Αφροδίτη.

Κ άτι περισσά 
πράο. μιαν αυγή Κ Ω Σ Τ Η Σ  Π Α Λ 4 Μ Λ Σ
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Ή  καμπάνα τής εκκλησίας σήμανε τό τέλος τοΰ εσπερινού, 
αργά, κουρασμένη, αηδιασμένη νά λέη ολοένα τά "ίδια καί τά 
ίδια, δταν ή Θοδώρα άνοιξε τήν όξώπορτα τοΰ σπιτιοΰ και βγήκε 
στό δρόμο. Ειχε σάν πάντα τυλίξει τό κεφάλι της μέ ενα μαΰρο 
τσεμπέρι, και περπατοΰσε σκυφτή, μέ τά μάτια κολλημένα στή 
γ'ις ενώ τό μαΰρο τσεμπέρι, κρεμασμένο στά πλάγια, υψωνότανε 
σάν τοίχος, στά μάτια της, γιά νά μή τήν αφήνει νά βλέπει τις 
αμαρτίες τοΰ δρόμου. Σέ λίγο ανέβαινε τά μαρμαρένια σκαλιά 
τής εκκλησίας.

—  Τώρα έρχεσαι; Σκόλασε, τής είπε ό καντηλανάφτης πού 
μετροΰσε τήν ποΰληση πίσω άπό τό παγκάρι.

—  Έ δώ  εινε δ παπάς; ρώτησε κείνη δίχως νά σηκώση τά 
μάτια της στον καντηλανάφτη.

—  Μέσα στό ιερό. Ντύνεται. Τί τρέχει; Τονέ ζητοΰνε που
θενά ; ρώτησε κείνος μέ τήν έλπίδα πώς άν καλοΰσανε τόν παπά 
σέ κανένα σπίτι, κάτι μποροΰσε νά τσιμπήση κι αυτός.

Δέν τοΰ άποκρίθηκε και προχώρησε αργά προς τό ΐ.ερό. Σέ 
λίγο φάνηκε κι ό παπάς νά βγαίνη άπό τή διπλανή πόρτα τοΰ 
ίεροΰ. Τής έρρηξε μιά ματιά.

—  Τί έχουμε κυρά ; θέλεις τίποτα ; ρώτησε.
—  Νά ξομολογηθώ, Δέσποτα, ψιθύρισε κείνη δειλά.
Ζύγωσε ό παπάς, άκκούμπησε σ’ ενα στασίδι ενώ κείνη έσκυβε

τό κεφάλι μπροστά του.
—  Ό  άφεντικός μου... άρχισε νά λέη και στάθηκε σά νά φο

βότανε νά προχωρήση.
Ό  άφεντικός της... Τί έχει μέ τόν αφεντικό της. Ά ν  εΐτανε 

επιτέλους νέα, ό'μορφη... Μά αυτή ειχε περασ^ιένα τά σαράντα 
και τό μοΰτρο της...

—  "Ωστε ό άφεντικός σου ; γιά νάκούσουμε λοιπόν.
Χαμήλωσε πιο πολύ τό κεφάλι της σά νά τηνέ βάραινε τό

κρίμα.
—  Τόν είδα, τόν είδα. . ψιθύρισε κ* ή φωνή της πνίγηκε 

μέσα στό λαρύγγι της.
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Σίγουρα τό κρίμα της θά  εϊτανε μεγάλο. Μήν αμάρτησε ;  Τ ί 
σημαίνει ή ηλικία. Επιτέλους δέν εΐτανε και καμιά γρηά. Σα~ 
ραντάρα. Τά μοΰτρα της βέβαια δέν αξίζανε, μά τό κορμί της... 
Βρίσκου^ται και λυσσασμένοι. Ποιος ξέρει ό άφεντικός της...

θέλησε νά τής δώση κουράγιο μέ τή σκέψη πώς έχει μπρο
στά του μιάν αμαρτωλή.

—  Μίλα παιδί μου. "Ολοι άμαρτάίνουμβ κάθε μέρα μά δ 
θεός είνε μακρόθυμος.

— Δέν τό ήθελα δέσποτά μου, σοΰ τ’ ορκίζομαι πώς δέν τό 
ήθελα* περνοΰσα γιά νά πάω στήν κουζίνα, και καθώς περνοΰσα 
από τήν κάμαρά του, τό παράθυρο τό ειχε αφήσει ανοιχτό και 
δέν πρόφτασα νά τραβήξω τά μάτια μου. Γδυνότανε... και προ- 
φέρνοντας τήν τελευταία λέξη χαμήλωσε τόν τόνο τής φωνής της 
πνιγμένη στή ντροπή.

Τούρθε νά γελάση μά κρατήθηκε. Αύτό λοιπόν εΐτανε δλο τό 
κρίμα της. Είδε τόν άφεντικό της γυμνό. 'Ένοιωσε πώς ειχε νά 
κάνη μέ μιά μανιακή κ3 ετοιμάστηκε νά φύγη.

—  Νοιώθω σά νά μέ άγκυλά>νουνε χιλιάδες βελόνες σέ δλο 
τ ί  κορμί μου, ψιθύρισε κείνη χαμηλώνοντας πιό πολύ τό κεφάλι 
της ενώ ή μύτη της γινότανε πιό σουβλερή.

—  Καλά, καλά* νά κάνεις απόψε πεντακόσιες μετάνοιες πριν 
κοιμηθης κι άλλες εκατό αύριο τό πρωι πού θά ξυπνήσης. Π ή
γαινε τώρα, άποκρίθηκε ό παπάς βιαστικά.

—  Δέν τδθελα δέσποτά μου. Μαύρη νά εΐτανε ή ώρα, μουρ
μούριζε και τά δάκρίΛχ κυλούσανε στά μάγουλά της.

—  Πήγαινε* δέν εινε τίποτα* ό θεός σέ συχώρεσε, τής φώναξε 
δ παπάς πού τραβοΰσε τώρα κατά τήν πόρτα γελώντας γιά τήν 
παράξενη αυτή ξομολόγηση.

Κείνη δέ βγήκε άμε'σως άπό τήν έκκλησιά. Ζύγωσε στις εΐκό- 
νες, τις άσπάστηκε μιά μιά, άναψε κ’ ένα κεράκι πού τό πήρε άπό 
τό παγκάρι, ρίχνοντας στό δίσκο μιά πεντάρα, κ’ έπειτα πηρε πάλε 
τό δρόμο γιά τό σπίτι, σκύβοντας τό κεφάλι μέσα στό μαΰρο 
τσεμπέρι σάν άλογο ζεμένο στό ζυγό...

Ό  άφεντικός γύρισε στό σπίτι περασμένα μεσάνυχτα. ’Ανε
βαίνοντας τή σκάλα είδε φώς μέσα στήν κάμαρα τής Θοδώρας 
κ* ή περιέργεια τόν έσπρωξε νά ζυγώση τό μάτι του σέ μιά χα
ραμάδα τοΰ κλειστού παραθυριοΰ. Μέσα στό μισόφωτο πού
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άπλωνε στην κάμαρα τό μικρό καντηλάκι, είδε τή Θοδώρα νά 
κάνη μετάνοιες μπρος στό κρεμασμένο εικόνισμα. Γονάτιζε, ση
κωνότανε, άκουμποϋσε τό μέτωπό της στό πάτωμα, τσάκιζε τό 
κορμί της, σταυροκοπιότανε...

—  Τί έπαθε ; μουρμούρισε κείνος απορώντας.
Μά ή Θοδώρα δέν εννοούσε νά σταματήση. Σά συνεπαρμένη 

βυθισμένη σέ μιά βαθειά, μυστική κατάνυξη σά νά ζητούσε νά 
πνίξη στό πέλαγος εκείνο της ατέλειωτης άγωνίαο τό μεγάλο 
κρίμα της. Κάποτε σταμάτησε τις μετάνοιες.

Έπ ειτα  την ειδε νάνοίγη ενα μικρό, πολύ μικρό μπαουλάκι, 
κάτι νά βνάίτΐ άπό μέσα και νά τ’ άπλώνη μπροστά της πάνω σί 
μιά καρέκλα. Εΐτανε είκονίτσες, φυλλαδάκια μέ βίους άγίο>ν, 
σταυρολούλουδα άπό τόν επιτάφιο... Ή  θοδο^ρα γονάτισε μπρος 
στήν εικόνα κι άρχισε πάλι νά σταυροκοπιέται. Τώρα τά δάκρυα 
τρέχανε άπό τά μάτια της, ενώ τά δάχτυλά της, τά κοκαλιάρικα, 
ψημένα άπό τη δουλειά, απλωνόντανε πάνω στις είκονίτσες, 
στά φυλλαδάκια,— κι ας μην ήξερε νά διαβάζη,— τρυφερά, σ« 
νά χάδευε τά μάγουλα κανενός παιδιού...

Πήγε στήν κάμαρά του· και σάν έπεσε στό κρεββάτι του προ
σπαθούσε νά βρή τήν αίτια γιατί τακανε ολα αυτά ή Θοδώρα. 
Εΐτανε ή συνηθισμένη βραδυνή προσευκή της; Μά τέτοιαν ώρα ; 
Και τόσην ώρα : ^Βρέ Θοδώρα μήν αμάρτησες κακομοίρα τώρα 
στά γεράματα ; Μή βρέθηκε κανένας μασκαράς καί σέ ξεγέλασε; 
IΙου ξέρεις; Καμιά φορά στήν αναβροχιά, λέει ή παροιμία». 
Έ τσ ι μονολογούσε δσο νά τόν πάρη ό ύπνος— πού αργούσε κείνο 
τό βράδυ— κάτω άπό τό πάπλωμα βλέποντας τό φώς τοϋ καντη 
λιοϋ πού δίχως αύτό δέν μπορούσε ποτέ νά κοιμηθή. Έ πειτα ό 
νοϋς του πήγε στόν πατέρα τον πούχε πεθάνει κείνες τις μέρες- 
Πάει ό καί’μένος ό γέρος. Δέν μπορούσε νάχη παράπονο μαζί 
του. *Ότι μπόρεσε ό μακαρίτης τοκανε για νά τοϋ άφήση αυτή 
ΐήν περιουσία. Παράς μιά φορά. Σπίτια, οικόπεδα, μετρητά. Κι 
αυτός ενα ξερό κορμί. Καί καθώς μάλιστα είχε καί τήν απόφαση 
νά μή παντρευτή, δέ θαξερε τί νά τόν κάνη τόσον παρά. Νά ξα- 
ναγυρίση στήν Ευρώπη δέν εΐτανε καιρός γιά νά ξακολουθηση 
*ά γλέντια. ’Αρκετά γλέντησε. Τώρα επρεπε νά μείνη εδώ, νά 
κοιτάξη τήν περιουσία του, νά τηνέ δουλέψη, νά τηνέ μεγαλώση* 
Νά τή μεγαλοοση ! Δέ βαρυέσαι. Τί τά χρειάζεται τά περσότερα ; 
Μαζί του θά τά πάρη ; όχι* δέ θέλει άλλα* του φτάνουνε airra

« J l V P Z O S » 77

πού τού μάζεψε ό πατέρας. ’Ά ς ζήση νά τά χαρή· όχι, αυτός δέν 
είνε πλεονέχτης σάν τόν πατέρα του. Γιατί ό μακαρίτης δέ χόρ
ταινε κ* ή κοινωνία δέν τουχε καί τόσο καλήν υπόληψη καί μιά 
κακή φήμη τριγύριζε τή. μνήμη του πού βάραινε στή συνείδηση 
τοϋ παιδιού του. ’Όχι. Δέν τόθελε νά τόν κουβεντιάζη ό κόσμος, 
πώς αυτό; εΐτανε γιος εκεινοϋ. Νά ζοϋσε τουλάχιστο ή μητέρα 
του... Μέ τις θλιβερές αυτές σκέψες τον πήρε ό ύπνος. Στόν ύπνο 
του ξαναειδε τή Θοδώρα νά κάνη μετάνοιες...

Τήν άλλη μέρα ζήτησε τή Θοδώρα. Κείνη μπήκε στήν κάμα
ρά του μέ τά μάτια χαμηλωμένα, μήν τολμώντας νά τόν κοιτάξη

<ηο πρόσωπο.
—  Καλώς τή Θοδώρα, φώναξε δυνατά.
Ξιππάστηκε. 3Αφεντικός της καί νά τής μιλάη σέ τέτοιο τόνο. 

Ό  μακαρίτης ό πατέρας του δέν τής μίλησε ποτέ έτσι. Πάντα 
ξυνός, αύστηρός, λιγόλογος. Έ τσ ι, δπως ταιριάζει σ’ εναν αφεν
τικό. Γ ι αύτό κι αυτή τονέ φοβότανε καί τόν αγαπούσε γιατί 
τόν ένοιωθε σάν αφεντικό.

—  Ζύγωσε θοδώρα, δέ θά  σέ φάω.
Κείνη στάθηκε ακίνητη στήν πόρτα.
— θέλω νά σου μιλήσω θοδοορα.

Τούρρηξε μισή ματιά, αμίλητη, σαστισμένη.
— Πόσα χρόνια έχεις θοδώρα στό σπίτι μας ; ρώτησε.
— Τριάντα. Δέκα χρονώ μέ φέρανε από τό χωριό.

—  Τριάντα, φώναξε κείνος. Σ ά  νά λέμε εδώ μέσα μεγάλω
νες. Καλά καί τί συφωνία έκανες μέ τόν πατέρα μου ;

—  Έ γ ώ  καμιά: Ό  πατέρας μου συφώνησε.
— Καί τί συφώνησε ό πατέρας σου ;

Νά δουλέψω είκοσι χρόνια καί νά μου δώση δυο χιλιάδες 
και τά ρούχα μου τή μέρα πού θά...

Στάθηκε* ή γλώσσα της δέν πήγαινε νά τό πή.
—  Πού θά παντρευτής ; Καλά. Μά σύ δέν παντρεύτηκες Θο 

δώρα.
“Εγινε κατσκόκκινη. Πνιγμένη στή ντροπή έκανε νάποτρα- 

$ηχτή, μά ή  φωνή τοϋ αφεντικού της τηνέ σταμάτησε.
—  Στάσου. Δυο χιλιάδες είκοσι χρόνια, εκατό τό χρόνο, δέκα 

δραχμές κοντά δηλαδή τό μήνα. Καί δουλειά άπό τή μιά νύχτα
ώς τήν άλλη. Είσαι φχαο ι/ττημένη ?ιέ τό μιστό σου αύτόνε θοδώρα ;



—  "Έτσι συφωνήσαμε, ψιθύρισε κείνη σιγαλοί.
—* Μά δέν εΐτανε λίγα ;
—  Ό  πατέρας μου είχε ανάγκη γιατί είχε πολλά παιδιά. 

* Επρεπε νά μέ βγάλη από πάνω του καί νά μέ ρίξη σέ ξένα χέρια.
Τηνέ κοίταξε μέ μάτι σπλαχνικό κουνώντας τό κεφάλι του* ή 

Θοδώρα λοιπόν εΐτανε φχαριστημένη άπό τή θέση της. Δέ ζη
τούσε τίποτις, δέν ΰπώπτευε τίποτις. Τό μόνο πού ΰπώπτευε 
εΐτανε δ τρόπος του, σάν της μιλούσε τόσο ξέθαρρα, γελαστά, σά 
νά εΐτανε κ’ οί δυό τους άπό ενα πανί, σά νά δουλεύανε κ’ οί 
δυό μαζι στην κουζίνα.

Σιγαλιά.
—  * Ακούσε Θοδώρα. * 0  πατέρας μου εΐτανε άδικος. Αέκα 

δραχμές τό μήνα και νά δουλεύης άπό τό πρωί ώς τά βράδυ δέν 
το θέλει δ θεός.

—  Ή  συφωνία μας, ψιθύρισε κείνη.
—  Συφωνία τής ανάγκης, ναί. Μά εγώ δέ θέλω νά είμαι άδι

κος. Θά σου πλερώσω τέσσερις χιλιάδες γιά τά είκοσι χρόνια κι 
άπό δώ και μπρος θάχης τριάντα τό μήνα μιστό. Και πάλε βλέ
πομε. Είσαι φχαριστημένη ;

-Δέν του άποκρίθηκε. Τό πάτωμα πού πατούσε τής έκαιγε τό 
πόδια, ή φωνή του τής έφερνε ζάλη, ή παρουσία του τηνέ βά
ραινε. Κείνος σηκίόθηκε, ζύγωσε κι ακκούμπησε τό χέρι του άλα 
φρά πάνω στόν ώμο της.

—  Θοδώρα, τώρα πού πέθανε κι ό γέρος, σύ θάσαι εδώ μέσα 
νοικοκυρά. Μου χρειάζεται £νας άνθρωπος πού νά ξέρη άπό σπίτι, 
— γιατί εγώ δέν σκαμπάζω— νά τό πονάη. Κ’ εγώ δέ θά  παν- 
τρεφτώ σάν καί σένα. Λοιπόν έλα νά γεροκομηθοΰμε, είπε γελών 
τας καί τηνέ χτύπησε στόν ώμο.

Κείνη σά νάκκούμπησε πάνω της σίδερο αναμμένο, δέ στά* 
θηκε νάκούση περσσότερα. Έτρεξε στήν κάμαρά της σά νά τηνέ 
καταδίωκε κανείς κ’ έκλεισε τήν πόρτα μέ φόβο.

Τό βράδυ γλύστρησε πάλε άπό τήν πόρτα και τράβηξε γιά 
τήν έκκλησιά, τυλιγμένη στό μαύρο τσεμπέρι.

—  Τί, πάλε δ άφεντικός σου ; τής φώναξε ό παπάς γελώντας 
σάν την είδε νά ζυγώνη.

Ζύγωσε ιρέμοντας.
—  Κολάζομαι σ’ αύτό τό σπίτι, ψιθύρισε.
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—  Γ ια τί; ρώτησε 6 παπάς βέβαιος πώς κάτι νόστιμο πάλί 
είχε νάκούση άπό τό ζαρωμένο στόμα της μέ τά αιώνια πικρα
μένα χείλη της.

—  Μέ χτυπάει στόν ώμυ, μου γλυκό μιλάει οπως δέ μου μίλησε 
ποτέ τριάντα χρόνια δ πατέρας του. Μου μεγάλωσε τώρα καί τό 
μιστό καί μ’ έβαλε νοικοκυρά μέσα στό σπίτι του....

Γύρισε σπίτι ξαλαφρωμένη κάπως άπό τά λόγια τοϋ παπά 
πού τής σύστησε πάλε νά κάνη μετάνοιες. Μά ή Θοδώρα ζοϋσε πιά 
σάν τό πουλί μέσα στό κλουβί* ή λευτεριά πού τής χάριζε δ 
καινούριος άφεντικός της μέ τό χαμόγελό του, μέ τά χωρατά του, 
μέ τήν καλοσύνη του, τηνέ βάραινε σά σκλαβιά. Καί ή Θοδώρα 
πήρε τήν απόφασή της. "Υστερις άπό κάμποσο καιρό παρουσιά
στηκε μιά μέρα στόν αφεντικό της.

Κείνος τηνέ δέχτηκε χαρούμενος, γελαστός, κείνη ειχε ενα ΰφος 
μελαχολικό, πικραμένο σάν άνθροοπος πού γελάστηκε στις ελπί 
δες του, σά νά τούρθε κάποιο ξαφνικό κακό μέσα σέ μιά ζωή ευ
τυχισμένη

—  Κύριε νά μέ πλερώσετε. Θά φύγω.
Δέν τό περίμενε τέτοιο πράμα. Νά φύγη ή Θοδώρα, αύτή 

πούλεγε πάντα πώς μόνο νεκρή θά  τηνέ βγάλουνε άπό τό σπίτι 
αύτό; αύτή πού μπήκε μικρό κορίτσι καί γέρασε έκει μέσα. 
Τώρα πού τήν έβαζε νοικοκυρά.

—  Νά σου μεγαλώσίο περσότερο τό μιστό. Μείνε' σέ χρειά
ζομαι* σου τό ζητώ χάρη.

’Έσκυβε τό κεφάλι. Τά χείλια της σουρωμένα, μαραμένα άπό

τήν πίκρα.
—  Θά φύγ^> ψιθύρισε μέ: φοονΐ] σβηστή.
Έ τ σ ι ή Θοδώρα βγήκε μιά μέρα άπό τό σπίτι γιά νά μή ξανα 

γυρίση. Τυλιγμένη πάντα στό μαύρο τσεμπέρι, σκυφτή, πήρε τό 
δρόμο ίσια γιάτό νεκροταφείο.’Έπρεπε νάποχαιρετήση κάποιον πού 
κατοικούσε κεΐ μέσα. Τά χοντροπάπουτσά της βουτούσανε βαθειά 
μέσα στή σκόνη τοϋ δρόμου κ’ οί άμαξες πού γυρίζανε άπό τό νε
κροταφείο σηκώνανε σύννεφο τή σκόνη πού χωνότανε στά ρουθού
νια της. Μιά φτωχική νεκροφόρα πέρασε βιαστική ανάμεσα άπό 
τά κυπαρίσσια, πού υψωνόντανε άλύγιστα, σκονισμένα μπρος στό 
νεκρό πού περνοϋσε άνάμεσά τους άγνωστος, άκλαυτος, ίσως άπό
κάποιο άνατομεΐο βγαλμένος...

rH Θοδώρα μπήκε στό νεκροταφείο καί πήρε κάποιο γνώρι
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μό της δρομάκι. Σ έ λίγο σταμάτησε μπρος σέ κάποιο νιόσκαφτον 
τάφο. Μάρμαρα, πέτρες, άσβεστες ριγμένα δείχνανε πώς κάποιο 
μεγαλόπρεπο μνημείο εμελλε σέ λίγο νά νψωθη. Εΐτανε μπρος 
στον τάφο τοΰ παληοΰ της αφεντικού.

’Έβγαλε ενα κερί, πού τόκρυβε κάτω άπό το σακάκι της, τό 
κόλλησε πάνω στον ξύλινο σταυρό. Έ π ειτα  γονάτισε, σταυροκο- 
.τηθηκρ και φίλησε τρεις φορές τό μαλακό υγρό χώμα.

—  Θεός σχωρέσει σε, "ν[*ιθύρισε τρεις φορές μέ μάτια βουρ- 
χωμένα..

"Έπειτα πήρε τό δρόμο για τό σιδερόδρομο. Ή  θοδώρα ξα- 
ναγύριζε στό χωριό της. ΈκεΤ, μέσα στή γαλήνη της ερημιάς, 
έλπιζε νά ξαναβρη τήν παληά ζωή της, τόν εαυτό της, τή σκλα
βιά τη;, που τής εΐτανε τόσο γλυκεία....

Κ Ω Σ Τ Α Σ  Π Α Ρ Ο Ρ Ι Τ Η Σ

ΒΗΜΑΤΑ

Τήν τελευταία στιγμή rzpi φύγεις, 
τδ βράδι εκείνο ήρθ·ες αργά, 
στή συντροφιά σου ήρθες κι ανοίγεις 
τδ φλύαρο στόμα σου γοργά.

Όρμητική ροβόλαες βρύση, 
μά δ λόγος σου έπαιζε αλαφρός, 
κι δλους μας ειχε κεΐ ραντίσει 
τής έξυπνάδας του δ άφρός.

'Απλή κι άθώα στήν ομορφιά σου, 
τί άν είχες πιά πονηρευτώ ;
Τόπος δέν ειταν στήν καρδιά σου 
νά τρέξ·# δ δόλος νά κρυφτή.

Στήν δψη σου επαιρνε νά σβήση 
μι3 άλλόκοτη πικροδροσιά.
Ξέχειλο άπόλαψης μεθήσι 
τής νιότης σου ή άφροντισιά.
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Κ5 έσκυψες δλους νά φίλησες 
γιά τδ στέρνο χαιρετισμό, 
xt αδιάλυτο νά μας άφήσης 
τής ύπαρξής σου τδ χρησμό.

Γιά τδν καθένα είχες μιά φράση 
τόσο τρελά πειραχτική, 
πού έκανε ακράτητο νά σπάση 
τάδολο γέλιο μας έκεΐ.

Και μόνο έμέ, τρικυμισμένο, 
μ’ ένοιωθες πλάι σου νά ρωτώ, 
ποιδ δάκρι μοΰ ειτανε γραμμένο 
πίσω άπ5 τδ γέλιο νά κρατώ.

Τδ μεσονύχτι πάει* στδν αδη 
μονάχη τράβηξες νά πας.
Ζήλευε γύρο τδ σκοι'άδι 
τέτοιο μυστήριο νά σκορπάς.

Τά βήματά σου δεν πατούσαν 
τδ δρόμο, εκείνη τή βραδιά.
Εντός μου δλόρρυθμα χτυποΰσαν 
καί σημαδεύαν τήν καρδιά...

ΙΙανε τά χρόνια, ο: καιροί πάνε, 
τδ νφύ βαραίνουν νέοι δαρμοί, 
μά ο! θύμησές σου άναμετράνε 
νά μοΰ άναστήσουν τήν έρμη.

Γρικώ τάγέρι νά σφυρίζω, 
νά ζωντανεύη τά παλιά, 
ψηλά τή λύρα ν3 άρμενίζη 
νά μου φτεοώνη τή λαλιά.

Κ’ έτσι στο διάβα εδώ τοϋ στίχου, .
μές στδ ρυθμό του, ακούω ξανά, 
μέ τάναστάσιμα ένδς ήχου, 
τά βήματά σου τά στερνά.

Ρ Η Γ Α Σ  Γ Κ Ο Λ Φ Η Σ



88 —  ---------------- «Π Υ Ρ Σ Ο Σ »—

ΑΓΑΠΕΣ

X

Ό ρμα ό Β οριάς  μέ φόρα  
Πού άπ3 τΙς κορφές πετ£. 
Τά παραθύρια άφιστε,
Ω αδέρφια μου, ανοιχτά !

Φυσά ό  Βοριάς κι3 αντάρες 
Καί σύννεφα σκορπά 
Κι3 6 γαλανός αίθέρας 
Λάμπρος λαμποκοπα.

Νά μπε! στίς κάμαρες μας
■ντ * °* f >" '  Ω 'Να οιωςει τα ραρια 
Σύννεφα άπ3 τΙς καρδιές μα;, 
3Ανοΐχτε του Βοριά!

XI

Βρυσούλα, κάθε μέρα 
ΙΙούρχομαι νά σέ βρω,
Λέω : αύριο πιά στερεύει 
Τό λίγο σου  νερό.

Μά πάλι αύτού σέ βρίβκω 
ΙΊαράμερα νά κλαΐς,
Ιίάντα, δίχως σάν άλλους 
Τόν πόνο σου νά λές.

’Απ' τ3 άνθη πού ποτίζεις, 
Βρυσούλα μου, θάρθώ  
Νά φτιάξω ενα στεφάνι 
Νά σέ στεφανωθώ.
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X II

Τού Μ άρτη  τό αεράκι 
Φυσάει* πόσον καιρό 
Ξερόφυλλο νά τρέμεις 
Στό δέντρο σέ θωρώ f

Του Μάρτη τό άεράκ: . 
Φυσάει καί δές ! ξανά 
Σέ μύρια μπουμπουκάκια 
Τί πόθους μας ξυπνά!

Αχ, ερμο άπομεινάρι! 
Κείνος πού δέν μπορεί 
Ν3 άναστηθεΐ τό Μάρτη, 
"Ας πέφτε: άπ3τό κλαρί!

X I I I

Καλώς τά χελιδόνια 
Στον άτακό ουρανό!— 
Στούς δρόμους της ’Αθήνας 
Πάλι νά τριγυρνώ

Μέ βρίσκετε, πουλιά μου, 
Μέ τόν παλιό, τρανό,

tΤόν πόθο, χελιδόνι 
Στόν κόσμο νά γιν6>.

Θάλασσες νά διαβαίνω 
Και νά περνώ βουνά,
Νά φτάνω, νά μισεύω 
Καί νά γυρνώ ξανάI

r
■ *■

I  .
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ΤΟ ΚΑΛΥΒΙ

Δέν είναι γιά νά το ξεχνάς, τό αξέχαστο, 
τό μοναχό καλύβι στά ζερβά του δρόμου, 
πού άρχιζε κι Εγερνε κι ή άχυρο στέγη του 
στό ’να τό πλάι, σάν απ'* τον πόνο— το δικό μου ; -

Έ τσ ι ξεπευαμένο στήν άκρόστρατα, 
τών άνεμων καί της ήλιοβολιάς γιορτάσι 
ποιός νάν τό πη, νά πιστευτή, πώς έκρυβε 
στολίδι μέσα του ακριβό, τέτοιο, κοράσι !

°Ενα κοράσι μέ δυό μάτια ώς αίνιγμα, 
μέ τή μεστή κορμοστασιάν αρχαίας κολώνας 
μαλλιά χυτά, κουρέλια ροϋχα μά έλαμπε 
κάτι χρυσό— χρυσό στό δάχτυλο, αρραβώνας.

Και καθώς έτρεχε στητά κι αλύγιστα 
κατά τούς ταξιδιώτες τούς καβαλΡ.αρέους, 
καί ρούχα και μαλλιά τρελλά άνεμίζανε 
σέ παρδαλά πανιά και πλοκάμους ώραίους.

Κι έτρεχε κι έτρεχε, δίχως λαχάνιασμα, 
ώς νά σέ φτάση μέ μιά ντροπαλή λαχτάρα, 
ώς νά σέ φτάση νά σου δώση άπλότατα 
λίγ3 αγριολούλουδα δετά, γιά «μιά δεκάραν

Έ σ ύ , διαβάτη, τάπερνες— χαλάλι σου* 
κι ούτε νά δής τό πού σ’ εύχαριστουσε μάτι 
και τό κορμί πού ό γήλιος μόνος χάδεψε 
στή χλόη πάνω, στ’ αμόλευτο του άγρου κρεβάτι.

Κι ούτε νά δης τή γύμνια τήν αστόχαστη, 
καί του προσώπου τόν δλόδροσον άέρα 
μές άπ’ τά στέρνα τής καρδιάς δλόχυτο : 
μαγνήτης σου έσερνε τό νουν ή βέρα, ή βέρα !

\

/
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Μά τάλογα, ένα τίναγμα ανεξήγητο 
σά νάν τά ξύπναγε, στήν όψη της, άπό ναν 
ύπνο βαθ-ύ, φτερνίζουνταν, λιγύζουνταν, 
χήτη κι αύτιά στυλώνανε και καμαροναν.

£2 νόδ·η ρωμιοπούλα, ώ ντόπια γύφτισσα, 
μά τήν άξενοιασιά τώ δεκαφτά χρονώ σου, 
μιάν ένοια σ’ δλο τό ταξίδι σκόρπαγες : 
ποιός νά τανε στήν Ιρημιά άγαπητικός σου...

— Δέν s!vat γιά νά τό ξεχνάς, τό αξέχαστο, 
τό μοναχό καλύβι στά ζερβά του δρόμου, 
πού άρχιζε κι έχτιζε κι ή Μοϊρα πάνω του 
παλάτι υπέργειο γιά έ'ναν έρωτα— δικό μου :

Γ Ι Α Ν Ν Η Σ  i  Τ Ο Γ ! Α Ν Ν Η Ζ

Σ Υ Μ Π Ο Ν Ε Σ Η

Στά χείλια σου μή φερνεις τό ποτήρι, 
που είνε φαρμάκι και χολή γιομάτο.
Δέν έξαγνίζει ό πόνος ! Έκει κάτω 
τήζ ζωής αστράφτει τό ξανθό λιοπύρι.
Και τόνειρο σου τό χαμένο, ώ, νά το ! 
λευκό μές στό τρελλό τό πανηγύρι 
στή διάφανη βρυσούλα πάει νά γύρε: 
μές στών ανθών τόν κάμπο το χιονάτο. 
Συμπόνεση άν έπήρε τήν καρδιά σου, 
μήν κλαΐς εκείνους, που γιά σέ δέν κλαίνε, 
μά που γελούνε μέ τά κλάηματά σου.
Κι’ άν ξέχειλη ή καρδιά σου δέν αντέχει 
στά μύρια πάθη, που τήν κρυφοκαΐνε, 
ρίχ’ την στό κυμα, που καρδιά δέν έχει

I. Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Η Σ
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ΕΜΨΥΧΩΣΗ

Δέν είνε ο Κόσμος πάντα ή Αύρα 
Το Πνεύμα μας πού κρούει αρμονικά 
Ό  Κόσμος εχει διάπλατη μιά θύρα 
Τά πνεύματα νά μπαίνουν σπλαχνικά 
Μέ γέλιο του νΑδη 
Στδ ρημάδι
Πού τόχει άραχνοπλέξει ή Μοίρα 
βολικά.
Τά ψεύτικα τά Πνεύματα ειν"' εκείνα 
Και ή ’Αλήθεια μέ τό φώς της φέγγει, λές,
Νά δρέψουν της καρδιάς τά τόσα κρίνα 
Πού οί 3Αγάπες είχανε τοΰ ’Απρίλη 
Ποτίσει μέ τά δάκρυα, έσύ πού κλαΐς !
Δεσμά σου τόρα οι κλώνοι τους καί μή 
θαρρείς πώς τόσο δέ σοΰ φτάνει. Μιά στιγμή 
Χαράς ποιος δοκιμάσει.
Μαζί του έχάρηκε τήν Πλάση,
Γό γέλιο της, πού δέν τό σβύνουν στεναγμοί!

Γ Ι Α Ν Ν Η Σ  Π Ε Ρ Γ Ι Α Λ Ι Τ Η Σ

Σπέτσες 1915— V— 9

Tb ποίημα αυτο σταλόηχε στον Ιίάνο Ταγκόπουλο τήν εποχή που 
βρισκότανε υπόδικος στις Φυλακές των Παραπηγμάτων, σάν απάντησή 
μιας επιστολής πουχε στείλει στό α>?λο του “ποιητή.
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... H οί Α γ άπ ες·—οί παλιές οί ’Αγάπες...
σάν άδερφούλες άρρίοστες περνάν,
μέ τό σύθαμπο*
φοράνε τ ’ άσπρα ρουχαλάκια,
κ5 είναι λυτά τους τά χρυσά μαλλάκια.
H ο ι ’ Αγάπες— οί παλιές οι ’Αγάπες

ήσυχα πίσω απ’ τΙς βραγιές άναδίνουν, 
μιά μιά, σάν άδερφούλες 
άδικομαλωμένες*
τά ματάκια τους ολοένα χ&μηλά ’ναι 
(αργά περνάν, καί δέ μιλάνε,
δέ μιλάνε...) *

...σά νά παν ολοένα βιαστικές κάτι νά θάψουνε* 
σά νά σέρνουν κ’ εναν πεθαμένον άπό πίσω, 
μήν τΙς προκάνει τό σπερνό σκοτάδι, 
δλες— κοπάδι...
(αργά περνάν, χαΐ δέ μιλάνε, 
δέ μιλάνε...)

...οί ’Αγάπες— οί παλιές οί "Αγάπες* 
πίσω άπ3 τΙς βραγιές και πάνε. πεθαμένες 
άδερφούλες!

— Κ* εγώ, σκυφτός στοΰ παραθυριού τήν κώχη, 
άκούω νά πέφτει, άργά, τό πρωτοβρόχι, 
κ«1 κρυώνω...

Ν Α Π Ο Λ Ε Ω Ν  Λ Α Π Α Θ Ι Ω Τ Η Σ
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J O H A N — P A U L  R I C H T E R

«Συλλογή Ποιητικών Κοιιιιατιών»

Η ΑΙΤΝΑ

Ό  δρόμος ακανόνιστος περνούσε μέσα άπ’ τήν παγβ)μένη 
λάβα καί τό μαύρο χώμα που γέννα ή φωτιά.

Κατά την ανατολή ερρόδιζεν ο ορίζοντας... Κι’ ολοένα το 
ρόδινο αυτό χρώμα γίνουνταν λαμπερώτερο κι’ ολοένα ξαπλώ- 
νουνταν στόν ουρανό, πάνω άπ’ τή γη κι* άπό τή θάλασσα, ως 
πού στό τέλος επηρε ολόκληρη την έκταση που κρατούσε πρίν τό 
σκοτάδι.

Έπειτα πρόβαλε κι’ ο ήλιος κΓ έδιάλυσε τά σύννεφα άπ’ τά 
πόδια τοϋ βουνοΰ κι’ εφώτισε τά γυροτόπια μέ τά ώμορφώτερα 
καί τά διαφορετικοίτερα χρώματα. Άφοΰ άπολάψαμε αύτό τό 
θέαμα, ετοιμαστήκαμε γιά ν’ ανέβουμε στον κρατήρα.

Έπρεπε πολλά νά τραβήξουμε, περπατώντας μέσα σέ χιόνια 
και λάβες καί πάγους, ώς ποο νά φτάσουμε την ψηλότερη κορφή, 
που είναι ζεστή, σκισμένη σέ διάφορα μέρη και σκεπασμένη μέ 
σκουργιά καί στάχτη.

Τό άνέβασμα μάς δυσκόλεψε πολύ· τέλος όμως έφτασα με τόν 
ϊσιο δρόμο, που είναι σκεπασμένος άπό ένα μαλακό επίπαγο, 
τέτοιον που κάπου— κάπου νά κολάη κανενός τό παπούτσι.

ΙΙόσο μεγάλος ηταν 6 θαμασμός μας, δταν φτασμένοι στήν 
κορφή, βρεθήκαμε άπένανπ στον τρομερό εκείνο κρατήρα, άπό 
τόν όποιο καπνός έβγαινε καί πρωτάκουστοι κρότοι που ξαφνί- 
ζουν τόν άνθρωπο, πότε σά βροντές καί πότε σάν κανόνια.

Άφοΰ άπολάψαμε κι’ αύτό τό θέαμα γυρίσαμε κάτω τά μά
τια μας κι’ είδαμε, λες, δλη την (ομορφιά του κόσμου μαζεμμένη 
κάτω άπό τά πόδια μας.

Έφαίνουνταν ενα μεγάλο κομμάτι θάλασσας, τό μισό πα
πούτσι τής Καλαβρίας, έφαίνουνταν ή Μάλτα καί τό καπνοστε- 
φάνωτο Στρόμπολι. Είδαμε τό τρίγοονο τής Σικελίας μέ τά 
βουνά, τις πεδιάδες, τά ποτάμια καί τις πόλεις της.
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Ό λα  τά πράμματα τά βλέπαμε μεγαλωμένα, σάν μέσα απο 
φακό, φαινόμενο που γεννούσε ή άφτα&τη καθαρότητα τοΰ 
αέρα. Έ ν ω  είμαστε βυθισμένοι στό θάμασμα τής θέας αυτής ? 
ξάφνου ολόκληρος ό κώνος τής Αίτνας άρχισε νά τρέμη μ3 εναν 
τέτοιον τρόπο, που θάλεγε κανείς πώς ήθελε γκρεμιστή.

Σ έ λίγο μία έκρηξη ακούστηκε, βροντερώτερη κι* ά π  τήν πειό 
βροντερή βροντή, καί μέσα άπ3 τής σκισμάδες τοΰ βουνοΰ κι* «π’ 
τόν κρατήρα ξεπετάχτηκαν καπνοί μαΰροι καί κίτρινοι που συνε
νώθηκαν σ’ ενα πελώριο σύννεφο αμέσως, ύψωνόμενο στριφογυ 
οιστα καί σάν αυλακωτή κολώνα προς τά γαλάζια ουράνια.

Αύτό ηταν δλο και ξαναβασίλεψε πάλι ή ησυχία.....
Είχαμε πιά περάσει δυο ώρες απάνω στήν κορφή καί ξανα- 

πήραμε τό δρόμο μας στά κάτω.

^ Μ Α Ν Ο Λ Η Σ  Μ Α Γ Κ Α Κ Η Σ

ΔΟΞΑ

Βουνό μέ τά σκιασμένα τά νερά 
καί τά χλωρά τά μονοπάτια, 
ώς στήν κορφή σου θά  μέ πάνε όδηγητές 
τά δυό της μάτια.

i

Στό δρόμο μου δαφνόκλαρα πολλά 
βραγιές δαφνών θ έ  νά πατήσω* . 
θ* άνοίξω δρόμο μέ τά δυό τά χέρια μου 
νά περπατήσω!

Καί στήν κορφή σου δταν φτάσω πιά, 
καί προσκυνήσουνε οί άνθρωπος 
τότε άπό τό πιό άπόγκρεμνο άς γκρεμιστώ 
τό κακοτόπ!.

Κ Ω Σ Τ Η Σ  Β Ε Λ Μ Υ Ρ Α Σ
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Ο Μ Η Ρ Ο Υ

ΥΜΝΟΣ ΣΤΗΝ ΑΡΤΕΜΗ

Τήν πολυσέβαστη κυρά μέ το χρυσό τ’ αδράχτι 

Τήν Ά ρτεμη, τή βροντερή τή λαφοκυνηγήτρα,
Τήν αδερφή του Άπόλλονα τοΰ χρυσαρματωμένου.
Θά τραγουδήσω· τή θεά τήν πικροσαϊτεύτρα 

Που σέ βουνά δλοίσκιωτα κι άγερικές ραχούλες 

Μέ τά κυνήγια εύφραίνεται καί τ’ άργυρά δοξάρια, 
Άνατρομάζουν τά βουνά, βουίζει κι δ λόγγος δλος. 
Σαλεύει ή γη και ή θάλασσα ή πολυκυματούσα,

Στών άγριμιών τήν άσωστη στριγγιά κραξά. Μά εκείνη 
Ms τήν αδάμαστη καρδιά στά δρη ροβολώντας 

Γιά τή γενιά τών άγριμιών χαμοϋ σαΐτα. σέρνει.

Μά δταν βαθειά στά φρένα της χαρει άπο τά καρτέρια 
Καί τά πολλά τρεχάματα, τόυε κρέμα υά τόξα 

Τά λυγερά, καί στου αδερφού τοϋ αγαπημένου φτάνει 
Τή χώρα εκεί, τήν πράσινη τή Δελφική ραχούλα.
*Ω ! Στή ραχούλα εδώ καλός ειν9 δ χορδς πού σέρνει 
Μ3 όλες τις χάρες συντροφιά καί μέ τις Μούσες δλες 
Καί στο κορμί μέ δλόμορφα φορέματα ντυμένη.

Πρώτη αύτή στήνει τδ χορό μέ βρόντους και τραγούδια 

Κι άκολουθοΰν ξοπίσω της και διαλαλοϋν εκείνες 
Τή λυγερόκορμη Λητώ σ’ εκστατικό τραγούδι 

Πού τά παιδιά της Εβγαλε στδν κόσμο ξακουσμένα.

Ωραία παιδιά, σας χαιρετώ τής Λητώς καί τοϋ Δία 
Κι άλλοτ’ εγώ θά  θυμηθώ κι3 άλλα γιά σας τραγούδια

Λ Ε Α Ν Τ Ρ Ο Σ  Π Α Λ Α Μ Α Σ
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Α Ι Σ Θ Η Τ Ι Κ Ε Σ  Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΔΙΠΑΟΜΟΝ ΑΞΙΑΣ
*

Κάποια τραγούδια μιλούνε πολύ βαθιά, σχεδόν τραγικά σύμφωνα, στή 
διάθεση πού τ ’ ακούει. Μιά φωνή μέσα τους συντονίζεται τόσο εντατικά 
πού ό αντίλαλος απέραντος γίνεται. CH  φωνή μιά εσώψυχη και μυστική 
Δημιουργία εμπνέει. "Ισως κ’ ή ώρα δπου προιτη φορά ακούστηκε τό τρα 
γούδι νάταν ή ώρα πού παθητικό τό εγώ απαιτούσε τέτοια φτερά.... 
ποιός ξέρει ; Τώρα κάθε στίχος αντηχεί πάντα μεγάλος, πλούσιος, ατέ
λειωτος, σά νά κλείνει μέσα του ενα μεγάλο, ατέλειωτο κόσμο και τήν 
ψυχή τοϋ Ποιητή πού τόν έζησε, καί τού Έ γ ώ  πού τόν αίσθάνθηκε, τόν 
αγάπησε και δικό του τόν έπλασε. Τό τραγούδι τ 5 άγαπούμι τόσο ποΐ* 
σιγά δέν ξεδιαλύνομε πιά αν ΐσως δέν τό ζήσαμε μεις, ούτε ιί |ΐας τό 
κάνει περισσότερο υπέρτερα αγαπημένο, αν ή τέλ»ια πνοή τον ποιητή, ή 
ο,τι μέσα στό είναι ξύπνησε, ή πνοή δ,τι άντιχάρισε τό Elvtu στο τρα
γούδι κι άχίόριστα μαζύ του σφιχτοπλέχθηκε.

Τέτοιο ενα Ποίημα γοητευτικό μάς δίνει 6 ΙΙαλαμας μέ τή «Διπλό - 
μοναξιά». Εκστατικά λυρικό, μά και στοχαστικό, μέ τόν πραματικό τόνο, 
καί τό κάτι πολύ καί μόνο ελληνικό πού χαραχτηρίζουν τόν Παλαμα 
καί στις πιό νοερές καί μεθυσμένες του σύλληψες, ξε?.επτισ^ιένα αίσθαν 

τικό, αντηχεί γενικό, δμως καί μέ μιά σάν όλότελα ατομική έκμυστή- 
ρεψη πού μέ τή συγκίνηση ακόμα περισσότερο τό γενικεύει.

Είμαστε μόνοι, κατάμονοι, άπόλλυτα, πάντα. Παιδιά, μικρά παιδιά. 
κι5 αργότερα, παιδιά πάντα, πιστεύομε, γιατί τόσο τό ποθούμε, πώς 
υπάρχει, πώς μας περιμένει ή πλέρια συμφωνία, ή συγχώνεψη, καί πώς 
θά διαρκέσει ϊδια όλη τή Ζωή.. Είμαστε οί βαθιά έρωτεμένοι τής αιώ
νιας, άνήσκιωτης πίστης, τού ασύλληπτου, τών χεριών πού ενώ γύρω μας 
όλόσφιχτα σφίγγονταν καί τά σφίγγαμε μ9 επιθυμία νά είσχωοέσομε οί 
κείνο, πού έξω άπό κάποιες σπάνιες διαβατικές έξαλλες στιγμές, επίμονα 
καί τυρρανικά ξένο κι9 άγνωστο διαισθανόμαστε, πού βασανισμένοι άπό 
τό άφταστο σφίγγαμε, μόλις γιά μάς κ/,είσθηκαν νοσταλγούμε ειλικρινα 
σάν τ ’ απάνεμο, όλότελα ατάραχο λιμάνι, οί βαθιά έρωτεμένοι μέ τό θέμα  
πού ένω τό ξέρομε δέ μπορούμε, δέ θέλομε αδύνατο νά τό πιστέψομε.
Η Ζωή μαγεύει γιά νά μάς πλανα καί νά μάς χτυπά μέ περισσότερη 

θετικότητα. Είμαστε μόνοι, κατάμονοι, εξόριστοι, κι δλο μας τό Είναι 
επαναστατεί ενάντια στήν τέτοια εξορία . .  Σιγά, πληγωμένο, πονεμένο, τό 
είναι νιώθει. Ν ιώ θει τήν “Ανάγκη, τούς Νόμους της Ζωής.. Τό άδυσσώ
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πητο τοΰ παντοτινά καί σέ όλα ασυμπλήρωτου. Μέ κάτι σπασμένο Ισαμε 
τη ρίζα, κάτι αίματωμένα συντριμένο προσπαθεί τότε περήφανα να χα
μογελά, νά συμμορφώνεται μέ τό Μοιραίο καί νά είναι δυνατότερο του, 
περήφανα νά δέχεται τό δώρο τής Ζωής, άλλα χωρίς νά πνίγει τό άδιά  
κοπο άνταρτικό άνατίναγμα, τόν πόθο τοΰ πιό Τέλειου. Ή  Ζωή Διπλό- 
μοναξιές χαρίζει μόνο.

Δυο μοναξιές πού συναπαντιοΰνται ο*' ενα μονοπάτι πολύ στενό όπου 
περνούνε δύο, πολύ κοντά, πάρα πολύ κοντά, άλλα δυο πάντα, καθένας 
μέ τό δικό του Έ γ ώ , μέ κάτι πάντοτε άτομικό κι άπιαστο από τό άλλο, 
καθένας μέ τή δική του μυστική ζω ή... ΙΙολύ σύμφωνοι, άλλ3 όχι όμοιοι, 
καί πάντα, ακόμα κι5 άσύνειδα, απόκρυφα εχθρικοί, έτοιμοι για νά χωρι
στούνε, γιά ν’ ακολουθήσει καθένας πάλι τό δικό του ξεχωριστό ταξίδι. 
Μοναχικοί διαβάτες, προσκυνητές σέ μιά στιγμή τής ΐδιας θρησκείας, πού  
ενώθηκαν στον ιδιο Βωμό, πού είλικρινά είδαν τήν αλήθεια τής Α γάπης  
κους ο ένας στά μάτια τοΰ άλλου, χωρίς νά παυσουν νά είναι διάφορο», 
καί μοναχικοί.

Μιά Αιπλομοναξ ιά χάρισε τό λουλούδι ιης πού όταν «γελά μοιάζει μΐ 
ορφικό σκοπό» στον Π οιητή καί ό ποιητής ψηλότερα τήν αίσθάνθηκΓ  
καί τήν τραγούδησε. Βασισμένος ατό πραματικό, φυσικά τό Εσώψυχο του, 
ή πλατιά του διανόηση κι’ αίσθαντικότη τόν φέρνουν σχεδόν στό 
σύμ,βολο.

Η  θεία Τύχη επίσημα μάς έσμιξε μιά μερα 
πρώτη φορά, στερνή φορά, φερμένους άπό τόπους 
κρυφούς, δυσκολογνώριστους, κι άπό βωμούς λατρείας 
γιά τόν καθένα χωριστούς, όμοια φωτοκαμένους, 
ή θεία  Τύχη επίσημα μάς έσμιξε μιά μέρα 

γιά ν’ ανεβούμε τόν ιερό τό Βράχο οί δυο σάν ένας.

II μοναξιά μας ταιριαστή, τό άνέβασμα μεγάλο,
Τ ό άνέβασμα ένα, ή  μοναξιά διπλή.

Ύ στερα πάει, χάθηκε. Σιγά, μέ λόγια κρυμένα τό μυστικό του ομο
λογεί ό  ποιητή;, τόν καημό του, σ ’ δσους ξέρουν συμπαθητικά νά δέχον
ται καί νά νιώθουν μυστικά. Έ ν α  μυστικό συνειθισμένο, τιποτένιο’ 
αλλά πάντα τόσο τραγικό. Τ ί σημαίνει πόσο μαζί θ ’ άκολουθήσουν τόν 
ίδιο δρόμο τά μονοπάτια ; Τ ί  σημαίνει ή διάρκεια ή τό εφήμερο ; "Ενας 
χωρισμός αΙώνια υπάρχει, άδιάφορο πως καί ποιός. Κ ’ ϊσως καλύτερος 
πάλι, ωραιότερος, άν καί τόσο πολύ φριχτότερα οδυνηρός, ό  άπότομος, ό 
εξωτερικός σύγχρονος μέ τόν ψυχικό. Τήν άσχήμια λυτρώνει ενός σιγανού 
ξεππεσμοΰ. Τ ί  σημαίνει; Τέτοια ή ζωή. Ή  μιά ή  οι περισσότερες στιγ
μές όπου κάτι υπήρξε είναι απαραίτητο νά φθάνουν. Μόνο πού πονάει 
κανένας.

«Π ΥΡΣΟ Ι!»

Κ’ έσύ ; Λωλή άπό τοΰ κόσμου τή φοβέρα 
Κ ι5 απ’ τών ανθρώπων άγρια τή  ντροπή.
Μέ τά χέρια σου, φόνισσα μητέρα,
Τ ό σκότωσες τό λιόκαλο παιδί.

'Ερπετά τό βούϊσμά τους πού σέρνεται καί υποκρίνονται πώς τό πι 
στεύουν γιά τή μεγάλη τή Σοφία πέταξαν σά φαρμάκι ενάντια στό άγριο 
λούλουδο πού φώτισε τό μονοπάτι καί μέ τήν ώραιοσύνη του τήν άσχήμια 
τους πείραξε* καί τό άγριολούλουδο, τό ευαίσθητο καί τό αδύναμο, μ 
εναν σπαομό μπροστά στήν άπειλή καί στό μοιραίο άφέθηκε νά νικηθεϊ, 

ϊσως καί για άμό?-λυντη μιά νίκη άλλοιώτικη.
Μιά γυναίκα... Τό παραμύθι της πάλι δυσκολοξεδιάλυτα μόνο μάς τό  

λέει ό Ποιητής άφίνοντάς ιιας νά τό μαντέψομε, νά τό δημιουργήσομ* 
σύμφωνα μέ τό δικό μας τό Σκοπό.. 'Ολόμαυρα ντυμένη, τή βλέπομε, σά 
σέ άντικαθρέφτισμα τής πένθιμης ψυχής της.. Μιά γυναίκα πού πόνεοι 
κι* όλας πολύ, μακριά του, λίγο γυρμένη κάτω άπό τό βάρος τοΰ πόθου  
της γιά τήν άφταστη, ώραία, υπέρτερη ζωή. « 9Αγαπητικιά τοΰ ωραίοι* 
Π όθου». Μιά κούραση σέρνει, αγιάτρευτη, αλλά στήν οποία φτερά δίνει 
πάλι τό π?.ανερό συναπάντημα, μαζί του τώρα, μιά άβυθη με/.αγχολία 
πού τί] σπαράζει καί μ ’ ένα πέπλο ύμορφιάς τήν τυλίγει γιά όσους τούς 
ξεχωριστούς άναζητάνε καί μέ θαμασμό, ευγνωμοσύνη καί λατρεία σκύ
βουν κι9 αγαπάνε ό ,τι πιστεύουν. «Τ ό θάμα πού σαρκώθηκε, ά ! καί 
έγεινε γυναίκα». Έ ν α ν  πόνο σέρνει καί ψηλά βλέπει μιά ώραία Ν ο
σταλγία.

Μαζί στον ιερό τό Βράχο ανεβήκανε. 'Στο ναό τής αιώνιας Ομορφιάς. 
Κοντά ό ένας στον άλλο σέ συντονισμό τών πόθων· τής πικρίας, τής 
αισθητικής βαθιά εσώψυχης ηδονής, μέ τήν ξεχωριστή τους άτομικότη 
δυναμωμένη εντατικά άπό τό άνταμωμά τους, ανεβήκανε, νά ρίξουν γ ο 
νατιστές τις ψυχές τους σέ μιά λατρεία πού βάλσαμο στις πληγές στα
λάζει κι9 απλώνει. Εκείνη παθητική, στόν ίσκιο τής οδύνης της, ίέρισσό 
της. Γυναίκα, τό δικό της Έ γ ώ  βουβά, εκστατικά νά σκορπίσει ώστε καί 
μέσα στήν ώραιοσύνη τοΰ εξω κόσμου έστω κι* άσύνέιδα καί τό δικό της 
Έ γ ώ  νά ξαναεύρει. 'Η  διάθεσή της ακούει ένα θρήνο όλοΰθε, o\ivjc 
τώρα σιγόλαλο καί πο?.ύ μουσικό. Τ ό κλάμα πού ήδυπάθεια κλείνει μέσα 
στόν καημό του, τίποτε μικρόπεπο ή ξεσχιστικό, όλο φτερά πού ανέβα» - 

νουνε ,καί Ιερές τελετές κι9 απόκρυφες θυσίες...
Τό ποίημα τής εντέλειας, ά  ! τά ερείπια πώς τύ κλαϊνε..

Κ αί κείνη λείψανο κάποιου μεγάλου πόνου, ωραίου, γιατί εινα« 
«όραία ή ψυχή της, τί περιμένει, τί θέλει τώρα ; Μεθυσμένη κάποιο και
νούριο πέταμα, ή ύλότελα πιά απογοητεμένη, τό χάδι μιας στιγμής καί 
νά διπλίόσει πιά «τά φτερά, καί κάπου νά σταθεί καί κάπου ν9 άκουμ 
πήσει» άποκαμωμένη τή γαλήνη ; Ποιός ξ έρ ει; Τ ό μυστικό της δέν τό 
2,έει ούτε στό σύντροφό της πού όρμέμφυτα τραγούδι θά  τό πλάσει. Καί
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Και κείνος δέ μπορεί μέσα του νά είσχωρέσει, οΰτε νά τό μαντέψει δέ 
μπορεί. Τή χάρη τής πλούσιας Σιωπής της τοϋ χαρίζει. Σωπαίνει καί. 
κλαίει αρμονικά μέ τά ερείπια πού τ ’ αγαπά και πού μ ’ αυτά μοιάζει.»

Εκείνος, κοντά της, σέ λατρεία ακόμα κ* εσώτερα ενεργητική, δη
μιουργεί. Ενεργητικά αισθάνεται καί τραγουδεΐ. Είναι κοντά της καί τά  
μάτια του βλέπουν όπως ποτέ ακόμα δέν είχαν δει. Βλέπουν σάν δραμα 
τή σχεδόν ύπεργήϊνη φύση ολόγυρα απλωμένη, τό πνεύμα πού τραγικά. 
άναδίνει ή πυρόξανθη χέρσα αττική γή. Ή  θάλασσα., ό ουρανός., τά  
βουνά., κάτι σιγολένε καί κάτι φανερώνουν.. προσφέρνονται στήν τέχνη 
«πού μέ τής σμίλης τό φιλί τά μάρμαρα άνασταίνει».

Πλάση ξανθή πανάλαφρη μόλις γραφτή άπό πλάστη 
πού τό κοντύλι του έβαψε σέ χρώμα καμωμένο 
άπό τοΰ νοΰ τά τρίψηλα καί τ ’ άϋλα τών αιθέρων.

Μέσα στό τέτοιο περίγυρο καί μέσα στήν ευτυχισμένη στιγμή τό Είναι 
τό κουρασμένο, πού πολύ εζησε τή δύσκολη ζωή, παραδίνεται στή γοη
τεία τής χαράς.

Καί μέσα μου καημός ξανθός λόγια ξανθά γυρεύει 
Νά ή πλάνη πού δέ λέγεται, πού τραγουδιέται μόνο.

Χαρούμενος, κοντά στη γυναίκα πού κι άν δέν ξεχνάει ολότελα τόν πόνο 
της, ανάλαφρο κοντά του τόν αίσθάνεεαι, καλό σά χάδι, πού, μ5 δλο τόν 
πόνο της, αληθινά, βαθ ιά χαίρεται κοντά του, εκστατικά μεθάει..Χαρούμενα, 
τραγουδεΐ. Τή συμφωνία τους..5Ανέκφραστη ή συγκίνησή του, ανέκφραστη 
ή 'Ομορφιά. Μάταιη κάθε προσπάθεια. Τιποτένιος ξεναπέφτει όποιος 
λόγος θέλει κάτι νά πει γιά τή συναίστηση τού Τέλειου. Καί σκύβοντας 
κάτω άπό από τό άφταστο μεγαλείο θαμπωμένος κυττάζει τή Γυναίκα.. 

Μόνο μιά γλώσσα, μάθε το καί μοναχά ένας ύμνος 
τού κάκου^έν υψώνονται στό άξέφραστο φώς γύρω, 
τά μάτια σου, νά, ή γλώσσα, ν ά ! Κ αί τό χαμόγελό σου 
νά, κι5 ό ύμνος.

Μά τά μάτια του, τ ’ άνήσυχά του μάτια καί τά διψασμένα, πού δέν 
τά τυφλώνει σέ δ,τι άλλο καμιά εικόνα όσο κι9 άν τή θαμάζει κι’ άν 
τήν άγαπάει, τά μάτια του βλέπουν τιάρα κάτω τήν πολιτεία, τήν ασχή
μια της πού σέρνεται, αλλά μέ τήν έμνευσμένη του διάθεση πάντα, κυτ- 
τάζοντας μέσ’ άπό τό όλόλαιιπρο φώς πού καίει στό βλέμμα του.. Τρα
γουδάει τήν Πολιτεία. Τή σερνάμενη άλλά κ' επιβλητική ορμή τής αστι
κής μικροζωής όλα νά τά κυριέψει καί νά τά υποτάξει, όλα, καί τά πιό 
αγνά καί τά πιό έλεύτερα ακόμα, τήν έλεύτερη Φύση, όλων νά ρουφήξει 
τό αίμα, «καί μάγεμα καί νόμος καί καταβόθρα νά είναι αυτή». *Η 
«στική θέληση τής ίσοπέδίοοης καί τής μιας όμοιας μορφής σέ ό?.α...

Κι δμως ή Α θή ν α  ξεχωριστή. Πολιτεία, μ’ όλη τήν άσχήμια τήν 
κοινή σέ κάθε πολιτεία, δεν είναι σάν όλες. Κάτι καταδικό της, μιά
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άτομικό της. Ό  Παλαμας δημιουργεί ^  ατ“  ,  νέκρα
Ή  περιφρόνησή του, τό μίσος V -  τη «τεϊοα
της, ή'προσπάθεια όλης τής ζωής too όρμή να δώσει στο >
■νεοελληνικής ψυχής, ή άπεριόριστη λατρεία τσ» γ α  *
"Ομορφιά τραγουδούν. Και δυνατότερη είναι σ αυτο ^ ^
ή Ε λπ ίδ α  άπό τη συχνή άπογοήτεψη και την πικρία...
L v o  σκοτάδι πιστεύει και ε λ π ίζ ε ι - . Ό λ ο , ν α  περηφανα το 
Ό λ ο  τό έργο του είναι ή μεγάλη φωνή τής πίστης και της , ^ « ς  
ίνα άνΰψωμα πού τόσο πολύ τ ’ άγάπησε, πού γι’ αυτο τόσο πολυ »  
λαιψε μέ τήν ενέργεια τής εμπνευσμένης τσυ τέχνης. Και σήμερα η 
Μ εσίτου ά κ ό μ α  περισσότερο τήν καλωσύνη αισθανεται. Τ ο  διπλό 

άνέβασμα υπέρτερο κάτι υπέρτερο δίνει σέ κάθε ε ν »
Κι άν είναι πλήθος τ’ άσκημα, κι αν είναι τ  «δεια αφεντ ς, 

φτάνειτ μιά σκέψη, μιά ψυχή, φτάνεις εσύ, έγω φτάνω, 
νά δοιση νόημα στών πολλών τήν ύπαρξη ενας φτάνει.

..............................
Φτάνει ίίνας "νοΰς, ενα όνειρο, Ενα δνομα, δλα τ ’ άλλα, 
ί>ένε δέ θένε, υπάκουα, τό σάλεμα προσμένουν

„rf, Μ ·  * « *  " Ί  » * ·  · ' °  Β0“7·ο!· *
Α Λ Κ Η Σ  Θ Ρ Υ Λ Ο Σ

(*Η συνέχεια στο ρχόαενο)

ΛΥΠ ΕΣ
• I

Κλαΐς, * ·  ί »  τ»  ? « '* > “  « “ f * * * ?  * * * *  
■ Q i w S w r . Λ " )  τ ί | ς χ « Ρ * ί ,  « * * * «  * “ *” )
Κ ρ ι,έν» , 4  φτίρούγι* *·.' ή 
άκόμη δεν άντίκρυσε τοϋ κόσμου τήν αλ/jtt-ia. 

Έ γ ώ  είμαι, πού δοκίμασα τον πόνο, δσο κανείς. 
Τώρα μεθάω άναίσθητα στ’ αλλόκοτα μιας πλάση,. 
Πάρ’ τό ποτήρι τό χλωμό μιας λύπης μακρινής, 
ν* πιής άπό τήν πίκρα μου καί σύ, γ *  να ξεχασ,ς.

Σ Τ Ε Λ Ι Ο Σ  Σ Π Ε Ρ Α Ν Τ Σ Α Σ
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Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α

—  Τ ό διαμαντάκι πού στολίζει τήν πρώτη σελίδα του «Ιΐυρσοΰ*, 
«ίναι άπό τούς «Πεντασύλλαβους» του Μοναδικού μας Τεχνίτη καί Δά
σκαλου, πού αργότερα μας τάζουνται νά βγούνε σέ ξεχωριστό βιβλίο 
«ιαζί μέ τά «Π αθητικά Κρυφομιλήματα»

—  Τό γράμμα τού Ψυχάρη γιά τό «Σταμάτημα τού «Νουμά» ξανα- 
ύημοσιεύτηκε στήν Τρικκαλινή εφημερίδα τό «θάρρος» (3 ]8 ]9 1 7 ) μέ τή 
χαραχτηριστική σημείωση πώς είναι «μιά ζωντανή εικόνα τής νυχολογι - 
κής καταστάσεως τού Έ θ ν ο υ ς» .

—  cO συνεργάτης μας Κώστας Παρορίτης εργάζεται τώρα ο3 ένα και 
νούργιο ρομάντζο του εμπνευσμένο από τήν τελευταία κατάσταση.

—  Σημειώνουμε ξεχωριστά τήν αισθητική μελέτη τοϋ Αλκη Θρύλοι».
Είναι γραμμένη πάνω στούς «Βωμούς» τοϋ Παλαμά και φτερουγίζει

γύρω στό τρίτο Βιβλίο τής «Διπλομοναξιάς».
Θά κρατήσει ακόμα δυό τεύχη.
—  Λάβαμε τή νέα ποιητική συλλογή τοϋ Γεράσ. Σπαταλά. «'Ωδές, 

Μπαλλάντες. Έ λεγε ιες».
Τά τραγούδια τής συλλογής αυτής τά χαρακτηρίζει ενα βαθν ανθρω

πιστικό αΐστημα καθώς υψηλή έμπνευση και δυνατή έχτέλεση.
Πουλιέται σ9 όλα τά βιβλιοπωλεία δραχμές δύο τό αντίτυπο.
— ’Ακόμα λάβαμε μιά μικρή φυλλαδίτσα τοϋ Βέλμου.
Είναι πεζά τραγούδια, εμπνευσμένα από τίς τραγικές σκηνές τον 

Νοέμβρη.
—  Τ ό τέλος τής Ιστορίας του S ch iller έμεινε γιά τό ερχόμενο τεύχος 

μαζί μ= ένα πεζό τραγούδι τοϋ Κλεομένη Τσαγρή.
—  Περασμένα τεύχη τοϋ «ΙΙυρσοϋ» βρίσκουνται στά 1'ραφεία μας. 

οδός “Ακαδημίας 5 3 , και στό Βιβλιοπωλείο Γ .  Βασιλείου, Σταδίου 42 .
 — -

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟΒΡΑΔΑ
 Ο—

Επ ειδή  δέν κατορθιυθηκε ακόμα κι ΐοως γιά πολύ καιρό δέ θά  κα
τορθωθεί νά συσταθεΐ ενα κέντρο αύστηρά φιλολογικό, όπου οί λόγιοι \ά 
διαβάζουν αναμεταξύ τους τά ανέκδοτα έργα τους καί ν’ ανταλλάζουν? 
τίς γνώμες τους πάνω στά φιλολογικά ζητήματα, αποφασίσαμε νά ξανα 
συστήσουμε τά γνωστά Σαββατόβραδα συνερχόμενοι προσωρινά στό ιδιαί
τερο τού «Μαύρου Γάτου», Ακαδημίας 40 , πλάι στό σπίτι τοϋ ΙΙαλαμα.

'Όποιος θέλει νά λαβαίνει μέρος άς απευθύνεται στήν "Επιτροπή πού 
είχε τήν πρωτοβουλία καί πού είναι οί παρακάτω ύπογραφόμενοι·

ΙΙάνος Λ. Ταγν,όπονλο^;
A nyοόθ. Ν· Bovtvpai 
Γεράσιμος Σπαταλ<!<;
Φ ωΐοο Γιο ^ νλλης



ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
Τ Ο  Κ Ρ Ά Τ Ο Σ »

Α ρ ισ τ ε ίδ η  1

Α Θ Η Ν Α

■ —  ' ■ 1 S i*·-

Τ ο  « Ο χ ο ς  λ ε π τ ά

ΣΥΝΤΡΟΠΕΣ
Ί ’ιίω ιερ ικον  Ε ξω τερ ικ ό ν

P ta  ενα χρόνο δραχμές πέντε Γιά ενα χρόνο δραχμές δκτώ

Γιά εξη μήνες » τρεις Γιά εξη μήνες » τέσσερις
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