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Ι ί ,α β ο χ ν δ ρ χ  Χ ο ρ ό ς

( “Ε χ ε ι φ ύ γ ε ι  ό Ά σ τ υ 3 ά μ α ς  ’Β  Κασσάνδρα ά φ ο ϋ  π α ρ α κ ο -  
ύϋ'ησε μ ί  βα& είά μ α τιά  τή  φ υ γ ή  το υ , ά φ ίν ε ι τόν  π ό νο  τη ς  νά  
aniajj).

ΑΣΣΑΝΔΡΑ.— Δ ύστυχε! τής άγάπης σου τή γλύκα 
θάνατο σοΰ τήν κάνω ! "Ομως γενήτε 
σ’ Ιναν άθώον έσεΐς, θεοί, προστάτες 1 

Ώ ϊμέ I πόσο είναι ό πόνος πιό μεγάλος 
ά π ’ τή φτωχήν άνθρώπινη καρδιά μου !
Κι* δσο κι* άν γίνη θρήνος ή φωνή μου, 
τόν πόνο μου νά είπώ δέ θά μπορέσω !

(Σ ω ριά ζετα ι χά μω  Ά φ ί ν ε ι  νά β γα ίνο υ ν  ά να φ υ λλ η τά , ί ν φ  
ιαίνει ό χορός ά π ί  π α ρ& ένες  Τ ρ ω α δ ίτισ σ ες) .

ΟΡΟΣ.— Σωριασμένη κάτω καί δοσμένη 
στόν καρδιοσπαράχτη πόνο 
τή θρηνητική φωνήν άφίνει 
νά ίστορή τό σπαραγμό της.
Μήπως τάχατ’ έμαθε πώς είναι 
σύμφωνη μ ’ έμένα ή χώρα 
καί προσμένει δ  Πρίαμος νάρθ^ 
νά κλειστή στή φυλακή της ;

ΑΣΣΑΝΔΡΑ.— “Ω 1 τί μιλείς γιά  μένα !
Γιατί θαρρείς πω ; κλαίω 
γ ιά  τή δι/.ή μου τύχη ;
Σκληρός δσο κι άν είναι 
κάθε δικός μου πόνος, 
ποτέ δέ θά μέ κάμη 
παράπονο νά βγάλω, 
γιατί πώς μάταιον είναι 
καί τό παράπονό μου 
τό ξέρω έγώ περίσσα.
Μά αύτόν, πού ε!5ες νά φεύγη 
μέ νοΟ τρικυμισμένον, 
αύτόν θρηνώ καί κλαίω ....
"Ω ! πόσο έγώ νά κλάψω 
τήν άδική του μοίρα 
μήπως τών άθανάτων 
τή θέληση μπορέσω 
γι’ αύτόν ν’ άλλάξω κάπως ;
Ώ ϊμέ I τά δάκρυά μου 
δέν ήμποροΟν νά γίνουν

ποτάμι νά τόν σύρουν 
μακριά άπό τή φοβέρα, 
πού έπάνωθέ του άπλώνει 
τ ’ άγριο τής μοίρας χέρ ι.

Χ ΟΡΟΣ.— Τά λόγια σου τό δείχνουν 
ποιά άγάπη γ ι’ αύτόν έχεις.

ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ.—Τώπες καί δέν τό κρύβω.
Χ Ο ΡΟ Σ.—Κ ’ ή ά γά π η  σοΟ ε ίνα ι πόνος.
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ.— Ό  πιό πικρός ά π ’ δλους.
ΧΟΡΟΣ.— Σκληρή τοΟ άνθρώπου ή τύχη
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ.— Τό λές γιά  μέ ή γιά  κείνον ;
Χ Ο ΡΟ Σ.—Ταιριάζει καί στούς δυό σας.
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ.— Έ  1 έ I ζωή μου μαύρη !
Χ ΟΡΟΣ.— Κακόμοιρη παρθένα.
Κ ΑΣΣΑΝΔΡΑ.— Πώς σέ πληρώνω, ώ δίκιο 1

ΧΟΡΟΣ.—Τώρα ξεχνώ καί τήν αίτία, 
πού μ’ είχεν όδηγήσει έδώ.
Τή μαύρη καί βαθιά της λύπη 
δική μου δτ’ είναι τή θαρρώ.
Μές στήν άνθρώπινη καρδιά μου 
τά λόγια της άντιλαλοΟν 
ωσάν τήν πιό πικρήν άλήθεια 
καί τ ’ άγροικώ ν’ άνιστοροΰν 
ποιές συφορές μας τριγυρίζουν 
καί πόσο λ ίγ’ είναι ή χαρά.

Πώς νά μή φέρνω μές στό νοΟ μώυ 
πόσο είναι ή μοΐρά της βαριά ;
Ό σ ο ι τήν είχαν άγαπήσει 
κ ι’ δσους έλάτρευεν αύτή 
κοιμοΟνται τόν άξύπνητο δλοι, 
τούς ί χ ’ ή μαύρη γη  δεχτή, 
θυμάμαι τόν Όθρυονέα, 
βλαστάρι ώραιο βασιλικό, 
πού άπό τήν Κάβησο είχεν Ιλθει 
σπρωγμένος ά π ’ τό ριζικό 
γ ιά  τήν άγάπη της μονάχα.

Μά πρίν δ δόλιος τή χαρή, 
τόν δέχτηκε τό μαΟρο χώμα 
σάν τολμηρό πολεμιστή.
Τ ’ άγαπημένα της τ ’ άδέρφια 
μέ τή σειρά τά κλαίει νεκρά’ 
τό Μήστορα καί τόν Τρωΐλο 
κι’ αύτόν, πού μαύρη συφορά 
μάς Ιγινεν δ θάνατός του, 
τόν Έ χτο ρ α  τό δοξαστό.
Τή μοΐρά της πώς νά μή κλάψω, 
μαζή της πώς νά μή θρηνώ j



Δυστυχισμένη ! σοϋ ταιριάζει 
τα θρηνητά σου νά σκορπάς 
καί τήν άγάπη  νά νομίζης 
μονάχα αίτια συφοράς.

ΧΟΡΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΙΤΟ  ΜΕΡΟΣ

( Ό  χορός Τραοαδίτισσις παρ& ένες, π ο υ  είνα ι σω ριασμένες  
χά μ ω  σάν σκ λά β ες  Φ αίνοντα ι α να λα μ π ές , π ο υ  δείχνουν , διι κ α ί
γε τα ι  ή  Τ ρο ία . Ό  χορός χω ρ ίζ ετα ι σε δύο ή μ ιχό ρ ια ).

Α ' Η Μ ΙΧΟΡΙΟ.— Τά στερνά μου τά δάκρυα, 
ρημαγμένη πατρίδα, 
τρέχουν τώρα γιά σένα.
ΠοΟ νά στρέψω τά μάτια 
καί τόν δλεθρο έμπρός μου 
τρομερό νά μή βλέπω ;
Βωμοί, σπίτια, παλάτια 
ρέπια τώρα, πού καίνε, 
καί πικρό έπάνωθέ τους 
τής όρφάνιας τό κλάμα.

Β ' ΗΜ ΙΧΟΡΙΟ.—Κάμποι πράσινοι, δάση, 
κορφοβούνια γραμμένα 
καί ποτάμια τής Τροίας ! 
τώρα πιά δέ θ’ άκοΟστε 
τής χαράς τά τραγούδια 
σέ γιορτές νά σκορπιοΟνται.
Φωτιάς τρίξιμο τώρα 
κι’ άγριος θρήνος ολέθρου 
σάς μηνούν, πώς ή Τροία 
σέ καπνούς μέσα έχάθη.

Α ' ΗΜ ΙΧΟΡΙΟ.— ΤοΟ γαλάζιου ούρανοΟ μας 
δέ θά ίδώ πιά τό γέλοιο! 
τή ζωή μου σκεπάζει 
τής όρφάνιας τό πένθος.
ΗοΟ μέ σέρνουν δεμένη ;

- Σέ ποιά χώρα θά πάω 
νά στολίζω σάν σκλάβα 
τής γορτής τά τραπέζια ; 
θ ά  κερνδ κρασί σ’ άλλους 
καί δέ θάμαι παρθένα.

Β ' ΗΜΙΧΟΡΙΟ. — ΣτοΟ Σκαμάντρου τό ρέμα 
τό κορμί δέ θά λούσω, 
πριν τραγούδια ύμεναίου 
μοΟ γλυκάνουν τή νιότη.
Μά τί πρώτο νά κλάψω ;
Τή δική μου τήν τύχην ; 
ή τούς δόλιους γονιούς μου, 
τ’ άκριβά μου τ ’ άδέρφια, 
πού νεκροί κείτονται δλοι 
μές στά ρέπια τής Τροίας ;

Α ' ΗΜ ΙΧΟΡΙΟ.— Ώ ϊμένα ! τήν τύχη, 
πού τούς βρήκε, ζηλεύω.
ΤοΟ θανάτου, ώϊμένα ! 
ας μέ σκέπαζε ή νύχτα 
νά μή βλέπω δσα βλέπω.

Β ' ΗΜ ΙΧΟΡΙΟ.— Σ*ν άηδόνι τό θρήνο 
νά ξεχύσω άς μπορούσα 
γιά νά πώ καί ποιός πόνος 
μέ σπαράζει, πού βλέπω 
σκλάβα τήν Πολυξένη !

( “Ε ρ χο ντα ι "Ε λλη ν ες  π ο λεμ ισ τές , π ο υ  σέρνουν τη ν  Πολυξένη 
; *α* ρίχνουν  κοντά  σ τ ίς  α ίλ ι ς  Τ ρω αδ ίτισ σ ες  Οί π ο λ εμ ισ τή  

φ εύ γο υ νε  χω ρ ίς  νά ε ίπ ο ΰ ν ε  λ έξη  )
ΗΛ. Π. ΒΟΊΓΊΊΕΡ1ΔΗΣ

Γ Ι Α Τ Ι  Σ Ω Ζ Ε Τ Α Ι  Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Τ Ι Κ Ο  ΤΟ Ε Ρ Γ Ο  Τ Ο Υ  
Δ ΙΟ Ν Υ Σ ΙΟ Υ  Σ Ο Λ Ω Μ Ο Υ

( Α π ό σ π α σ μ α  ά π ό  τή  μ ε λ έ τη  «Ό Δ ιο ν . Σ ολω μύς, 
ή επ ο χ ή  το υ  κ α ί τό  εργο  τοντ>).

Κάμποσα έχουν γραφεί και περισσότερα ειπώθηκαν μί 
ζωντανή φωνή γιά τήν αιτία πού άπόμεινε τό εργο χοί 
Λ. Σολωμοΰ αποσπασματικό. *0 ’Ιάκωβος Πολυλάς ποί 
εΐιαν σημότερα καί μπορονσε νά ξέρει καλλίτερα, το από 
δωσε σιήν επιβουλή καί στήν αισχροκέρδεια, τόσο μπορο© 
σε τότες νά υποθέσει, ενώ άλλοι τό απόδωσαν σ’ άδυνα 
μία τοΰ Π οιητή, πού τό πιοτό τοΰ προξένησε. Ό  Κωστήί 
Παλαμάς, σά νά ήθελε νά υποστηρίξει τή γνώμην δτι ά 
ποσπασμαιικό έγράφηκε καθώς μάς σώζεται, προσπαθεί 
δειλά νά μά; υποβάλει τή γνώμη του, γιατί διστάζει νο 
τήνε πει άπροφύλαχτα. Έ τ σ ι  άλλοΰ μάς μιλεΐ γιά  Οίκο* 
γενειακά περιστατικά πού έκαμαν τό Δ. Σολωμό νά χάσει 
τή γαλήνη του καί νά τό ρίξει στό μεθύσι, αλλού μάς λέει 
γιά τή μεγάλην αντίληψη πού εσχημάτισε γιά  τήν Τέχνη 
καί δέ μπορούσε νά ξειελειώσει σύμφωνα μ’ εκείνη ιί< 
σύλληψές του, κάπου χαίρεται δτι « Ό  Λάμπρος» άπόμεινί 
αποσπασματικός, καί τό γιατί μά; τό λέει σ’ άλλο σημείο : 
« Ό  Λάμπρος σέ χέρια κατώτερου τεχνίτη, θά καταντοΰσϊ 
μελοδραματικό;».’Αλλοΰ πάλε γράφει δτι, τήν υπεροχή τον 
τό Σολωμικόν έργο τή χρωστάει στό αποσπασματικό του, 
καί δέ διστάζει νά θυμηθεί ιό «Διάκο» τοΰ Βαλαωρίτη, χω
ρίς νά σημειώσει δ η , ή αξία τοΰ σολωμικού έργου δέ βρίσκε
ται μονάχα στή μουσική τορνεμένη φράση, δέ βρίσκεται σ 
ένα κομματάκι εδώ καί σ’ ένα αλλο πιό κάτου, μά σέ κείνο 
πού δλες οι τορνεμένες φράσες, μαθηματικά βαθμολογημένε? 
πρόκειται νά έκφράσουν, καί δέν έσημείωσε δτι, δσο τ’ άπο- 
σπάσματα μεγάληιερα, τόσο ή δύναμή τους τεραστιώτερη.

’Εκείνοι πάλε πού ΰποσιήριξαν δ ιι  ή συγγενική δίκη 
τοΰ άφαίρεσε τή γαλήνη, δέν επ^όσεξαν,δτι άπό τόιες χρο
νολογούνται τά σημαντικώτερα έργα πού γνωρίζουμε άπό 
τ’ αποσπάσματα κυί δ α  από τότες έγινε πιό επίμονος καί 
π ιό υπομονετικός στήν επεξεργασία τών έργων του, γιατί 
άπό τότες καί μόνον από τότες άποχτοΰσε τή βεβαιόιηιο 
τής αύριο, δέν είχε ανάγκη νά λογαριάζει πώ ; θά  μποροΰσι 
νά κερδίσει τό ψωμί μέ τόν ΐδρω  του.

Μά πριν έμεΐ; φτάσουμε σ’ δποιο δήποτε συμπέρα· 
σμα, ά ; εξετάσουμε τίς πληροφορίες πού έχουμε άπό άξιό] 
π ισ ια  πρόσωπα, κ’ έπειτα α; ρίξουμε τή ματιά μας άπό 
νου στό ϊδιο  τό Έ ρ γο .

Ό  Ία κ . Π 'λυλάς αναφέρει ρητώς δ α , άλλοι άπό τούς 
φίλους τοΰ Π οιητή, καί φυσικά καί ό Ύδιος, όίκουσαν με
γάλα μέρη άπό τή μειάφραση ιοΰ Σ  τής Ίλιάδας, άλλοι 
πάλε άκουσαν μές>η άπό ιό «Λάμπρο» πού δέ μά; σώ θη
καν, καί πού αν δέ βρισκότανε ώ ησμένα μέρη στά χέρια 
διάφορων φύλλων π. χ. τοΰ Μάντζαρου, δέ θάχαμε δσα 
Ισώθηκαν, αλλ>ι άκουσαν ολάκερο τόν «Πόρφυρα», καί 
τά ελεγεία στό θάνατο ιή ; ΙΙέρση, τής Ροδόσιαμου καί 
τής ’Α νεψιά; του. "Αλλοι πάλε δυό ολάκερα τελειοποιημένα 
άπό τά ίιαλικά του καί τίλ >ς ά\λοι μέρη άπό τούς «Έλεύ· 
τερους Πολιορκημένους». Μάλιστα άναψέρνει καί τ’ ακό
λουθο γεγ··νός :

Είχε ό Π  αητής αποφασίσει νά δημοσιέψει tov «Πόρ
φυρα», καί σέ κάποιο φίλο του πού τοΰ παρατήρησε δ α , 
καλό θάιανε νά δημοσίευε κάτι εθνικό, τοΰ άποκριθηκε 
to  περίφημον εκείνο: «Τό "Εθνος πρέπει νά μάθει νά θεω 
ρεί εθνικό δ ,τι είναι αληθινό». Κ ι’ δ ίαν τοΰ παραιήοησεν 
δ α ,  καλό θάιανε νά εύχαρισιηθεϊ καί ή εθνική φιλοτιμία, 
έστερξε δ Π οιηιής νά δημοσιέψει κάτι άπό τού; «Έ λεύ ιε
ρούς Πολιορκημένους».

Τώρα, εάν δεχτούμε γιά πραγμαακά δσα ομολογεί ό Π .ι- 
λυλά;, καί δέ βλέπω τό γιατί θάλεγε ψέματα, άφοΰ έχιός 
άπό τήν προσωπική σοβαρότητα τοΰ άντρός πού δέ θά 
καταδεχότανε, έγραφε σ’ εποχή πού ζούσαν οί φίλοι ιοΰ 
Ποιητή πού άναφέρνονται, ρωτούμε : ποιο από τά σωζό- 
μενα άποσπάσματα τοΰ «Πόρφυρα» θά  μπορο'σε νά δη
μοσιευτεί, καί τοΰιο άπό ποίημα πού Ισκόπευε νά δήμο- 
σιέψει ολάκερο δ Π  >ιηιής (χαθώ ; ρηιώς μάς όμολογεΐται 
άπό τόν Π  ιλυλά) ; Καί ποιά άπό τά σωζόμενα άποσπά
σματα τών «Έ λεύιερων Πολιορκημένων», θά μπορούσε 
νά δημοσιευιεΐ σάν ένα κάπως συνολικό κομμάτι ; Ύ π ο -  
θέ ιω  πώ ; ή άπάντηση είναι άρνηιική : κανένα κομμάτι δέ 
θά  μπορούσε νά δημοσιευτεί ξεχωριστά άπό τά σωζόαενα. 
“Ωστε εκείνα πού δ Ποιητής εσκόπευε νά δημοσιέψει, δέ 
βρίσκονται άνάμεσα στά σωζόμενα.

Μά υπάρχει άκόμα κάποια σημαντικώιερη ομολογία" 
το επεισόδιο ιή ; «Μάρθας» πού δ Π ιλυλά; ιό  ακούσε μέ 
τ ’ ά φ ιιά  του καί σιά προλεγόμενά του προσπαθεί νά δώσει 
αχνήν ϊδέα γ ι’ αύιό, δπως τό συγκράιησε ή μνήμη του, τί 
άπόγινε ; Καί τό Ιρώ ιημα αυιό είναι τόσο σημανιικώτερο, 
δσο υπάρχει ή ρητή ομολογία δ α , ό Π ο ιη ιή ; επέτυχε σ’αύιό 
τό νόημα ιής τέχνη:, δπως τό ήθελε. Πώς λοιπόν άπ’ αύτό 
δέ μάς έσώθηκεν υύΥ ένας σιϊχος ; Δέν είναι περίεργο 
τάχα νά μή μά; σωθεί τίποτε άπό τό άραώτερο μέρος τοΰ 
έργου του, διαν μά; Ισώθηκαν άπό τά άλλα, τά νεοσύλλη- 
πτα καί άμορφολόγητα ;

Έ π ε ιτα  έχουμε καί τό ακόλουθο γεγονός : άπό τά δε- 
κάξι όχιάστιχα τοΰ «'Οράματος τοΰ Λάμπρου», δέν εύρέ- 
θηκαν στα χειρόγραφα παρά καμιά δεκαπενταριά στίχοι 
σκόρπιοι, δπως καί άπό τά άλλα μέρη τοΰ «Λάμπρου», «ού  
μερικοί άπό τού; στίχους έκείνους διαφέρουν άπό τούς 
δημοσιεμένους άνιίσιοιχους. Τάχα νά είναι διορθώματα πι,ύ 
έκαμε δ Ποιητής πριν άπό τό 33 πού δημοσΰψε τό « Ό 
ραμα», ή bivai μεταγενέστερα διομθώ μαια ; Δέν είμαστε σέ 
θέση νά ξέρουμε, γιατί δυστυχώς δέν αποδόθηκαν τά χει

ρόγραφα σέ καμμιά Βιβλιοθήκη, ούιε Ιφωτοτυπήθηκαν, 
δπως έτρεπε νά/ει γένει άπό καιρό.

Έ π ε ιτ α  δ «Διάλογος», ενώ Ιγράφηκε ολάκερος καί τό 
βλέπει κ’ ε?ας στραβός, μά; έσώθηκεν αποσπασματικός κι* 
αύτός, γ ια ιί χάθηκε κάποιο άπό τά ιετράδια πού τόν είχε 
καθαρογράψει δ Ποιητής. Τά χειρόγραφά του τά παράδωσβ 
στόν Ία κ . Πολυλά δ ΙΙήλικας, πού τότες βρισκότανε στήν 
’Αθήνα, δ συμμαθητή; καί σιενό; φίλος τοΰ Π .ιη ιή ,  καί 
ρητώς όμολογεΐται, δ α  εχάθηκε κάποιο άπό τά τετράδια 
πού εΐιαν γραμμένος.

Τό ίδ ιο , πολλά άπό γνωστά ποιήματα τοΰ Δ. Σολω- 
μοΰ μά; Ισώθηκαν γιατί τ ’ άντιγράψανε κάποιοι άπό τ<5ύς 
φίλους τού Π οιητή, καί είναι φυσικό τά ποιήματα αύιά , 
πού δέ σωθήκανε άντίγραφα σιά χειρόγραφα πού βρεθή
κανε μετά ιό  θάνατο τοΰ Π ο ιη ιή , ιάναι άρκετά παραφταρ- 
μένα.

Έ τ σ ι,  3ν ίσως δέν είχε συμπληρωθούν τά γνωστά 
σωζόμενα έργα τοΰ Δ. Σολωμοΰ, μέ τ’ αντιγραμμένα άπό 
τυύ; φίλους του καί μ’ δ ,ι ι  θυμώτανε Ικεΐνοι, τό έργο του 
Οάιανε πάρα πολύ μικρότερο άπό τοΰτο πού γνωρίζουμε, 
καί ίσως μέ περισσόιερη βεβαιόιητα θά ύποσιηριζόιανε 
δ α  έισ ι τδ /ρα ψ ί δ Π οιη ιής τό έργο του. Καθένας φαντά- 
ζεια ι τό ύψΛς ιής πλάνης.

Ά ς  ρίξουμε τώρα καί τό βλέμμα μας άπάνω στό έργο 
πού μάς άπόμεινε, καί ας εξετάσουμε τόν τρόπο πού εργα
ζότανε.

Ε κ ε ίν ο  πού καλά γνωρίζουμε καί πού δέν άπασχο- 
λοΰσε διόλου τόν Π οιη ιή , είναι ή μεγάλη σαχουρχική του 
ευκολία. Ή  δρμηιικόιη ια  τών νεανικών του έργων, ή αφ 
ιόνια τών εικόνων καί ή ονοματοποίηση κυριώ ιαια, ομο
λογούν άπόλυια γιά  τήν ευκολίαν εκείνη. Τό ΐ5ιο καιέχει 
ιά μέσα τή; εξωτερική; φόρμα; καί μπορεί νά ιά  έφαρμώ - 
σει. Ο ί τομές λέξεων, πού ό Δ. Σολωμό; έκαμε σιά παιδικά 
του χρόνια, είναι άκόμα καί σήμερα οί τεχνικώτερες τομές 
πού γινήκανε σέ σιίχους νεοελληνικούς, καθώ ; οί δνοματο- 
αοιεΐες καί οί δμοη^εΐες, κιλ. κιλ. Ούτε είναι δυνατό νά 
θεωρήσουμε άξια λόγου τήν παραιήρηση δ ιι,  τόν Ιδυσκό- 
λευεν ή γλώσσα, δταν εΐκοσιτριώ χρονώ —εΐκοσιιέσσερω 
γράφει τόν «"Υμνο», καί λίγο άρ/ότερα τό «Διάλ >γο γιά 
τή γλώσσα» καθώς ιή  «Φαρμακωμένη» καί ιόσα άλλα.

Ό ,τ ι  τόν άπασχολοΰσε εΐιανε νά βρει τίς εικόνες, τά 
Ιπεισόδια, τις υπόθεσες, πού σύμφωνα μέ τήν πραγματι
κότητα έπρεπε νά κάνουν φυσική τή μεταφυσική, κατά τήν 
ίδ ια  φράση τοΰ Π οιητή. Ιίόση τώρα δυσκολία ά ταιτεΐ μιά 
τέτοια Ιργασία, τό εννοεί κανείς άμέσως, μόλις άρχίσει νά 
Ιννοεϊ δ α , γιά μιά τέιοιαν εργασία ή φαντασία και τό πά
θος είναι απλά υλικά μέσα, πού θά ταξινομήσει δ άρχιτέχ- 
τωνας, γιά νά πλάσει κάποιο οικοδόμημα άνάλογο μέ τίς 
Ιδιότητες ιή ; θεότητας πού αύτό είναι άφιερωμένο.

"Ε ισ ι, ή δυσκολία πού αίστανότανε ό Δ. Σολωμός, 
καθώς καί κάθε μεγάλος καλλιτέχνης, δέν εΐταν στιχουρ- 
γική, φαντασίας, πάθους, φραστική, γλωσσική, μά τά νόη
μα τής τέχνης, καθώ; τώ ιε  δ ίδιος, δηλαδή ή καλλιτεχνική 
δημιουργία.

Ά π ό  τήν άνάγκην αΰιή , ή αρχική υπόθεση στά εργα



τοΰ Δ. Σολωμοΰ, έπάθαινε ακατάιταυσιη προσταφαίρεση, 
τέτοια πού νά συντελεί στήν τέλεια παράσταση τής αρχικής 
σύλληψης τόσο στή γενικότητά της δσο και σιά καθέκαστα. 
Και δέ ζητεί αυτό μονάχα, μά θέλει άκόμα τά στοιχεία ποΰ 
θά  μεταχειριστεί σάν υλικό γιά νά χτίσει τόν Παρθενώνα 
του, νά είναι γνώριμα στήν εποχή και στό περιβάλλον πού 
ζεί, και πού γιά  κείνο γράψει ό Π οιη  ή :. Και δέν εννοεί 
ακόμα νά θέλξει άτλώς, δέν εννοεί νά φειστεΐ κάποιας ει
κόνας ωραίας ή κάποιου επεισοδίου ευχάριστου, απλώς γιά 
νά ευχαριστήσει τις αΐστησες στιγμιαία,θέλει δ,τι μεταχειρί
ζεται ν ά α ΐ  αχώριστο κομμάτι καί απόλυτα δικαιολογημένο 
τοΰ δλου οικοδομήματος. Τά λεγόμενά μας αυτά θά τά δεί
ξουμε καθαρότερα στά ειδικά κεφάλαια, έκεΐ πού θ ’ ανα
λύσουμε Sm-Sva τά διάφορα ποιήματα τής Κερκυραϊκής 
περίοδος τοΰ Σολωμικού έργου.

Έ ε σ ι λοιπόν, τά παρατηρούμενα διάφορα σχεδιάσματα, 
έχουν διαφορετικούς λόγους άπό κείνους πού ειπώθηκαν. 
Γ ιατί η στιχουργική ευκολία τοϋ Δ. Σολωμοΰ εΐταν φαινό
μενο. Έ ν α ς άπό τού; λόγους εΐταν νά δημιουργεί ακατά
παυτα δυσκολίες γιά  νά ζυμώνεται κυριολεχτικά ή φράση 
καί νά βγάζει άπό μέσα της τή συνθετώτερη καί σύγχρονα 
τήν άτλούστερη. Μ ’ αύτό δέν τοΰ εΐταν βολετό νά τό κα
τορθώνει στά δρια τοΰ απόλυτα χρειαστοΰ μέ κάθε πο ιη 
τικό σχήμα, καί έτσι κατάληξε σιό ανομοιοκατάληκτο, γιά 
νά μή δυσκολεύεται στίς διάφορες προσταφαίρεσες. Μονα

δικό παράδειγμα στήν παγκόσμια λογοτεχνία. Τώρα γιατί 
νά φτάσει στό δεκαπεντασύλλαβο ή έπειτα στόν ίδ ιον ανο
μοιοκατάληκτο, τί είδος μουσικότητα έζήτησε κ’ έκατόρθωσε, 
καί γιά τ’ άλλα καθέκασια, δέν είναι δώ τόπος νά μιλή
σουμε.

“Ενα γεγονός άκόμα θ ’ αναφέρουμε γιά  νά δειχτεί ή 
ευκολία πού ό Δ. Σολωμός είχε στή διατύπωση. Κάποτε 
εδιάβοζε μ’ έ'ια του φίλο τά « Έ ργα  καί Ή μέραι»  τοΰ 
’Η σίοδου,δπου είναι ό μύθος τοΰ ’Αηδονιοΰ καί Γερακιού. 
*0 Δ. Σολωμός έσταμάτησε γιά λίγο τό φίλο του, κ’ έγρα- 
■ψεν άμέσως χωρίς νά οταμαιήσει καί χωρίς νά με'αβάλει 
ούιε μιά λέξη, τό ίταλόφωνο ποίημα «’Αηδόνι καί Γεράκι», 
καί τό χειρόγραφον εκείνο εύρέθηκεν άθιχτο μέσα στα διά
φορα δοκίμια πού βρέθηκαν μειά τό θάνατο ιού ΓΙοιηιή 
Ό  φίλος του τό είδε τό αναγνώρισε καί τό πιστοποίησε. 
Τό ίταλόφωνον αύτό ποίημα, ό Σολωμός θά  τό στιχουρ- 
γοΰσεν ελληνικά καί θά τδβαζε σάν επισόδιο σέ κάποιο 
άπό τά επικά του ποιήματα.

Ά π ’ αυτά τώρα μπορούμε κάπως νά βγάλουμε κάποιο 
συμπέρασμα γιά  τόν τρόπο πού επεξεργαζότανε τό υλικό 
τών έ'ργων του.

"Εγραφε πρώτα τό ποίημα, δπως ή εμπνεψή του γιά 
πρώ ιη  φορά τό σνλλάβαινε. Κ αιόπι Ιμελετούσε τή φύση 
τής Ιδέας πού έμελλε μ’ εκείνο νά εκφράσει καί άφοΰ εξέ
ταζε τά μέρη πού τήν αποτελούσαν, προσταφαιρώντας διαρ
κώς νέα μέρη σιήν κεντρικήν υπόθεση, έσύνθετε ακατά
παυτα τό ποίημα. Ή  δύναμη πού αΐστανότανε, δέν τόν 
έχανε νά λογαριάζει τή στιχουργία καί τόσο, αύτή δέν εΐταν 
τό δυσκολώτερο μέρος. Έ π ε ιτα  έ'νας αληθινός καλλιτέχνης, 
?ιού μπορεί νά διατηρεί άδιάπτωτη τή διάθεση τής αρχικής

ε'μπνεψη;, δεν έχει νά φοβηθεί ποτέ γιά  τήν απαραίτητη 
φρεσκάδα τοΰ έ'ργου του, ενώ έχει πάρα πολύ νά λογαριά
σει τήν αρχιτεκτονική του.

Τέτοιες πρώτες σύλληψες είναι σχεδόν τά περισσότερα 
άπό τά σωζόμενα ποιήματα τοΰ Δ. Σολωμοΰ, κσι ίσως 
αύώ ς \ά>αι καί ό λόγος πού μάς έσώΑηχαν, Ινώ  άπό κεΐνα 
που είχε τελειοποιήσει, δέ μάς σώζονται παρά μερικοί 
σκορπιοι στίχοι, κι’ αυτό γ ια ιί δ Δ. Σολωμός έχοντας ολά
κερο το ποίημα εμπρός του, σέ διάφορα πρόχειρα χαρτιά, 
εκανε τις τελευταίες διόρθωσες καί τό φραστικό χτένισμα 
τοΰ έργου του.

Σ  αύτό τό συμπέρασμα είμαστε υποχρεωμένοι νά φτά
σουμε, Ιάν λάβουμε ύπ’ δψει τά πάρα— πάνω, καί άκόμα 
άπό τις άκόλουθες παρατήρησες :

Τ οτι στα χαρτια τοΰ Δ. Σολωμοΰ εΰρέθηκαν άπό τό 
«Ό ραμα τοΰ Λάμπρου», μονάχα καμιά δεκαπενταριά σκόρ
π ιο ι στίχοι όπως και ,άπο τά άλλα κεφάλαια τοΰ πο ιήμα
τος, ποιαν έρμηνεία δύναται νά έχει; Ό χ ι  τ’ δ ,τι, δ Π οιη-

έχοντας ολάκερο τό ποίημα, είτε πρίν, είτε μετά τή δη- 
μοσίεψή του, σ’ έ'ια πρόχειρο χαρτί έκαμε μερικές διόρθω 
σες σέ μερικούς στίχους, καθώς καί στά άλλα κεφάλαια τοϋ 
ποιήματος, και δεν είναι παρά οί διόρθωσες εκείνες τά 
σωζόμενα αποσπάσματα ;

Καί τί άπόγινε τέλος πάντων τό επεισόδιο τής «Μάρ
θας», πού κατά τήν ομολογία τοΰ Π οιητή, εΐταν έκεΐνο 
πού πιο πολύ άπό κάθε άλλο τόν ικανοποιούσε : Ό χ ι  τάχα 
γιατί δεν α ίστάνθηκειήν άνάγκη νά κάμει καμμιά μεταβολή 
στό άπόσπασμα εκείνο καί δέν εμεταχειρίστηκε πρόχειρα 
χαρτιά ;

"Επειτα, μήπως δέν άναφέρνεται ή άρχή καί τό τέλος 
τών « Ελεύτερων Πολιορκημένων» άπό τόν ίδ ιο  τό Δ. 
Σολωμο, στά σημειώματα πού βρίσκονται δημοσιεμένα 
μπρος άπό τό ποίημα ; Γράφει δ Π οιητής : «Τό νόημα 
είναι πάντα τό αύτό άπό τήν ά ρ χ ή  ώς τό τέλος, δπου εΐ- 
ναι ή λέξη o ttjj.x -;o -;e 3ix to ji.4 v x » . καί ή λέξη αύτή βρί
σκεται στά άποσ.τάσματα πού μάς σώθηκαν μέ μιά μικρή 
παραλλαγή, έδιόρθωσε δηλαδή τή λέξη αίμοτσακισμέν«, μέ 
τή λέξη ’μ ,-χ τ ο κ ^ λ ιβ μ ιέ ν χ , πού είναι παρασταιικώτερη 
στά συνθετικά της μέρη.

Τ άπομεινάρια άνέγγιαγα καί κατατρομασμένα,
Τά γόνατα καί τά σπαθιά τά ’ματοκυλισμένα.

Πού κ’ ένας στραβός τό βλέπει δτι είναι τό τέλος τοΰ 
ποιήματος.

Επειτα, πώς θά πιχειρούσε νά κάμει τρίτο σχεδίασμα 
τών «Έλεύιερων Πολιορκημένων», χωρίς νάχει τελειώσει 
τό δεύτερο, καί δν δέν έβλεπεν δτι δέ μποροΰσε σ’ ώρισμέ- 
να μέρη νά βαστάξει τά δρια τοΰ άπόλυτα χρηαστοΰ, γιατί 
μιά λεξοϋλα, μιά φρασούλα νέα γιά νά προστεθεί, έπρεπε 
νά ταράξει τήν υπόσταση τό λιγώτερο δύο στίχων πού δε
νότανε μέ τήν ομοιοκαταληξία ;

Kui ομως βλέπουμε, στά σωζόμενα άποσπάσματα, 
σκόρπιονς στίχους, πού λίγο νά προσέξουμε διακρένουμε 
τήν αλληλουχία, βλέπουμε δέφτερα ήμίστιχα δεκαπεντασύλ
λαβου καί απορούμε τί άπόγιναν τά πρώτα, πού τέλος

πάντων τόσην άδυναμία σιιχουργική, ούτε άρχάριοι στιχο
πλόκοι δέν παρουσιάζουν. Βλέπουμεν έννοιες κρικοδεμένες 
ιϊνάμεσ’ άπό στίχους συντριμμένους καί άπό χάσματα, βλε- 
πουμε δηλαδή πράματα, πού δέν είναι δυνατό καμιάν άλ
λην εξήγηση νά λάβουν άπό κείνη πού εμείς έδώσαμε ψη
λότερα.

Ούεε πιστεύουμε νά βρίσκεται άνθρω πος πού κάπως 
νά καταλαβαίνει τί θά  πεΐ άρχιτεκτονική στή ποίηση, καί 
νά παραδέχεται δτι δ Δ. Σολωμός έγραφε δπως τοΰ έρχό 
τανε, πότε δυο στίχους άπό τήν άρχή, πότε δι ό στίχους 
άπό τή μέση, καί πότε ένάμιση άπό τό τέλος. Και άν άκό
μα κάποιος μάς υποστήριζε δ »  τό είχε γραμμένο πεζό καί 
άπό κεΐ έστιχουργοΰσε σιγά— σιγά, τότες πόύ είναι τά πεζά 
σχεδιάσματα ; Ά ν  καί δέν άπαιτεΐ μεγάλη φιλοσοφία γιά 
νά διακρίνει κανένας δτι στό πεζό δέν είχε παρά τά πρώτα 
σχεδιάσματα καί δτι μόλις τούς έ'δινε τήν άρχιτεκτονική τά 
στιχουργοΰσε μ’ δλην εκείνη τήν ευκολία πού τόνε χαρα- 
ραχιήριζε.

Καί τώρα γεννιέται τό έρώτημα : τί άπόγινε λοιπόν 
τό τελειωμένο έργο τοΰ Δ . Σολωμοΰ ; Γ ιατί μάς άπόμειναν 
μονάχα σκόρπια δοκίμια ;

Α ύιήν άκριβώς τή σκοτεινή σελίδα θά  προσπαθήσουμε 
νά ξεκαθαρίσουμε χαμηλότερα.

(Έ χ ε ι  συνέχεια)
ΓΕΡ . ΣΠ ΑΤΑΛΑΣ

ΝΤΑΝΤΕ ΑΛΙΓΚΙΕΡΗ

ΘΕΙΑ ΚΩΜΩΔΙΑ

Κ Ο Λ Α Σ Η  

Ά σ μ *  V

(Δ ο χ ιμ α ο τίχ τ)  μ ε τά φ ρ α σ η )

Κ ι’ ά π ’ τόν πρώτο στόν άλλο έπήγα κάτου 
Τόν κύκλο, γή πιο λίγη πού τειχίζει,
Καί πιο δέρνουν γιά  θρήνους τά δεινά του. 
Τρομερός στέκει δ Μήνος καί γρυ λ ίζει:

5  Τά κρίματα στήν είσοδο έξετάζει,
Κρίνει καί θτέρνει τήν ούρά ώς τυλίζει.
Λέω : ή άθλια ψυχή σάν τόν πλησιάζει,
Τά πάνια  δμολογάει κι’ αύτός πού ξέρει 
Τά κρίματα, τής κόλασης κυττάζει,

10 Σέ ποιο θά  τήνε ρίξει άπό τά μέρη 
Κ ι’ δσα θέλει σκαλιά βαθειά νά πάει,
Τήν ούρά τόσους γύρους καί θά φέρει. 
Π άντα πλήθος εμπρός του άκαρτεράει 
Καί πάει στή δίκη τή σειρά άκλουθώντας 

15 Λέει κ ι’ άκούει καί κάτου ροβΰλάει.
«Αΐ» σά μ’ είδε μοΰ κάνει άπαρατώντας 
Ό  Μήνος τό έργο τό ύψηλό, «στή χώρα 
Τήν πονεμένη δπ’ ήρθες, δες περνώντας 
Π ώ ς καί σε ποιόν μπισιεΰεσ’ ή άπλοχώρα 

20 Είσοδο μήκως πάει καί σ’ άπατήσει».
Κ ι’ δ 'Οδηγός μου ; « Γ ια η  φωνάζεις τώρα ;

Δέ μποδά νάρθει ή Μοίρα, έχουν θελήσει 
“Ετσι εκεί π ’ δ,τι θέλουνε καί πράζουν,
Καί κάθε ερώτηση άλλη ας σταματήσει».

25 Τώρα οί φωνές οί θλίβερες ξεσπάζουν,
Καί γίνονται αίσθητές, τώρα έχω φτάσει 
"Οπου κλάματα πλήθια μέ ταράζουν.
Ή ρ θ α  σέ γή τό φώς πώχει σωπάσει,
Καί σάν πέλαο βογγάει πού κύμα άσκώνει,

30 "Οταν ενάντιος άνεμος ξεσπάσει.
Τ ή ; κόλασης ή οργή πού δέν τελειώνει,
Τίς ψυχές στροβιλίζει κ ι’ οπως πάνε 
Στρέφοντας καί χτυπώντας τίς πληγώνει.
Κ ι’ δίαν φτάσουν στό χάλασμα,(*) άρχινάνε 

35 Τους θρήνους, τούς δαρμούς, παραπονιούνται 
Καί τή θεότη έτότε βλαστημάνε.
Ά κουσα πού έτσι βία ια  τυραννιοννται 
Ό σ ’ είναι δικασμένοι γιά  λαγνία,
Π ού άπ’ τή ροπή τά φρένα τους νικιούνται.

40 Κ ι’ ώς σέ σειρά μακριά καί σ’ ω^α κρύα, 
Πλήθος ψαρώνια σέρνουν τά φτερά του,
"Ετσι κ’ έκειό τό φύσημα τ’ άχρεΐα 
Πνέματα έδώ έκεΐ φέρνει, άπάνου, κάτου,
Κ ι’ δχι τέλος ποτέ δέν προσδοκάνε,

45 Μά κι’ άλάφρωση λίγη άπ’ τά δεινά του.
Κ ι’ ώς τά γεράνια θρηνώντας πετάνε 
Καί στό αγέρι σειρά κάνουν μεγάλη,
Νάρχοντ’ είδα ψυχές καί ν’ άϊλογάνε 
Συρμένες ά π ’ τήν άγρια ανεμοζάλη.

50 Δάσκαλε, τότες εί;ια, ποιά είν’ τά πλήθη 
Π ού δ σκοτεινός αγέρας έχει βάλει 
Σέ τόσο παιδεμό ; καί μ’ άπεκρίθη :
« 'Η  πρώ ιη  αύιώ ν πού νέα μώχεις γυρέψει, 
Βασίλισσα πολλών λαών έστήθη- 

55 Τόσο τήν είχε ή άσωτεία κυριέψει,
Τά έρωιικά πού έλεύιερα είχε άφήσει,
Την τροπή πούχε λάβει νά βολέψει.(*)
'Η  Σεμίραμη, δπ’ άντρα είχε κρατήσει 
Τό Ν ΐνο, ώς λένε, εκείνον διαδεγμένη.

60 Τή γή της έχει δ Τούρκος καταχτήσει. 
Αύτοχτόνησε ή άλλη έρωτεμένη,(3)
Σπώντας τούς δρκους στού Συχαίου τή σκόνη, 
Τ ρ ίιη  ή λάγνα Κλεοπάτρα καί ή Ε λένη  
Πού έτσι μαύροι γι’ αύιή  διαβήκαν χρόνοι,

65 Κι’ δ μέγας Άχιλλέας πού πολεμάει 
Μέ τόν Έ ρ ω τα  κ ι’ έτσι τελειώνει.

(1) Χ άλασμα, τό στόμιο τή - Κόλασης πού κατά τή  Γ ραφ ή  
άνοιξε όταν έπεσε ό ’Εωσφόρος άπό τόν ού^ανό κ’ έφτασε σιό κέν
τρο τής γή :. (Γέννεση. XXVIV, 121 καί κάτω ).

(2) Έ ννο εϊ τό νόμο τής Σ εμ ίραμ ης, ποΰ έκαμε γ ιά  νά μπορέ
σει νά πάρει άντρα της τό γυιό της τό Ν ίνο, ποΰ είια ν  διάδοχος 
τοΰ θρόνου καί νά δ ια τη ρ ή ιε ι τό  β ισιλικό άξίιομα.

(3) Έκνοεί τή  Αιδώ, πού είχε ό ρ α σ τε ϊ στή στάχτη τί ΰ Συ- 
χαίου τοϋ ά ντςό ; της νά μήν ΕαναπαντρβυτεΤ,κϊκείνη «ότοχτόνησε 
άπό έρωτα πρός τόν Αινεία, όταν έχείνος τήν έγκατελειψβ κ" I -  
φυγε γ ιά  τήν Ίιαλία.



Π ά ρ η ς , Τριστάνος...». Κ ’ ίσκιους μοΰ μετράει 
Π ιο  από χίλιους μέ τ’ ονομα καί ορίζει,
Πώχει χωρία μας ό Έ ρ ω ια ς  τούς πάει.

70 Σάν ακόυσα ό Ό δηγός νά ονοματίζει 
Κυρές αρχαίες κ’ ιππότες, νά νεκρώσω 
Κόντεψα, τόσο ή λύπηση μέ γκίζει.
Κ ι’ άρχίνησα : «Π οιη ιή , ποδοΰσα πόσο 
Νά μιλήσω σέ κείνο τό ζευγάρι,

75 Πού φαίνεται στό άγέρι άλαφρί τόσο».
Κ ι αυτός οέ με: «Π ιό κατά μάς σάν πάρει, 
Ορκο σιον ποθο πού τις σέρνει κάνε,

Κ αι δέ θά  σοΰ άρνηθοΰν αύτές τή χάρη».
Κ αι κατά μάς μέ τό βοριά ώς γυρ\άνε,

80 Σέρνω φωνή : «ψυχές πολυδαρμένες,
Νά μάς κρίνετε ελάιε Άν τό σχωρανε».
Κ ι’ δπως περιστερές ποθοκραγμένες 
Μ ’ άτάραγα φτερά πάνε απλωμένα 
Στη γλυκεία τή φωλιά τους κινημένες,

85 "Ετσι άπ’ τό πλήθος τής Διδώς(·) γιά μένα 
ϋεκινονν κι’ άπ’ τοΰ άνεμου τήν κακία,
Τόσο γλυκά τά λόγια είχα ειπωμένα,
« Ω ζωντανέ, μ ’ ευγένεια κ’ εσπλαχνία,
Π ού εμάς στό άχνό τό άγέρι ήρθες ζητώντας, 

ytJ 11ου βάψαμε τή γή μ ’ αίμοχυσία,
"Αν τοΰ κόσμου εΐταν φίλος μας δ Άρχοντας, 
Γ ια  τήν ειρήνη σου ήί)ελε εύκηθοΰμε,
Στ* άγρια πάθη μας τόσο εσύ πονώ^τας.
Νά πεις, ν’ άκούσεις δ,τι θές, θά  ποΰμε 

95 Καί θ ’ άκούσουμ’ ώς πού τ’ άνέμου ή βιάση 
Σταματά και μπορονμε νά σταθονμε.
Βρίσκεται ή γή πουδα τό φώς στήν Πλάση,
Σ τή θάλασσα πού δ Πάδος κατεβαίνει 
Μέ τούς άλλους συντρόφους νά ησυχάσει.

1 0 0  ^Ερω ς, καρδιά πού εύγενικιά εύτύς δένει,
Έ χ ε ι  αύτόν μέ τά κάλλη μου άδραγμένο| 
Πώχασα πιά κι’ δ τρόπος μέ πικραίνει.
Έ ρ ω ς , πού άγάπη στρέει σέ μή Ιρωμένο,
Ετσι εμένα σιή χάρη του έχει σφίξει,

105 Π ’ άκόμα ώς βλέπεις στά δεσμά του μένω. 
Έ ρ ω ς σέ θάνατο δμοιο εχει τραβήξει.
Καίνα οποίον μάς έσβυσε θά φάει».
Τά λόγια έτοΰτα εκείνες είχαν ρίξει.
Κ ’ ένώ άκουα τις πικρές ψυχές, λυγάει 

1 1 0  Ή  κεφαλή μου τόσο πού σ’ έμένα
Μοΰ λέει δ Ποιητής : «Πού δ νοΰς σου πάει»; 
Σάν άποκρίθηκ’ άρχισα ! «Ώ ϊμένα I 
Ποιες γλυκειές σκέψες, πόση έπιθυμία 
Γ ιά  τ’ άθλιο τέλος νάταν Ινωμένα»!

115 Π ήρα στερνά σ’ αύτές τήν δμιλία
Κι* άρχίνησα : «Φραντσέσκα, τό δεινό σας 
Δάκρυα κινάει ’πό λΰπη κ’ εσπλαχνία.
Μά τήν ωρα ά π ’ τό γλυκοστεναγμό σας,

,1) Μέ τΐιφρχοί) ΟλήΘος τΛς Α ιδώ ς, έννοεί δλους έχβίνους 
χον τν»α ν γ ύ  ιό Ιΰια πον κ i ή 4 »δώ.

Γιά πες μου, πώς σά; είχε ή άγάπη φέρει 
120 Νά μάθετε τον άφραστον καϊμό σας» ;

Κ ι αυτη : «Τοσο κάνεις δέν υποφέρει 
Οσο εποχή άν θυμιέται εύιυχισμένη 

Στή δυστυχία, κι’ δ Δάσκαλος τό ξέρει.
Μ’ άν η άγάπη μας πόθε είναι άρχισμένη 

125 Να μάθεις σ εχει δ πόθος σου στενέψει,
Θά κάμω σάν κι’ αύτόν πού κλαίει και κρένει. 
Τό Λαντσελοτο πώς είχει κυριέψει 
Κάποια μέρα ή άγάπη εμείς διαβάζαμε.
Μόν είμαστε καί δίχως κακή σκέψη.

130 Διαβάζοντας συχνά τό βλέμμα άσκώναμε, 
Πώκανε τή μορφή μας νά χλωμίσει,
Μά μιά στιγμή μονάχα μάς ένίκησε- 
’Κεΐ πούχε δ τέτοιος έραστής φιλήσει 
Τό γλυκό γέλιο έφτάσαμε, ή ψνχοϊλα 

135 Α ύιή  πού πιά άπό μέ δέ θά  χωρίσει,
Με φίλησε στο στόμα ολη τρεμούλα.
Γαλεότος(') τό έργο και δ ποιη ιής του αντάμα" 
Τότε πιό μπρος δέν πήγαμε γραμμοΰλα».
Κ ’ ή μιά ψυχή δσο Ιστόριζε, ?να κλάμα 

140 Έ κ α νε  ή άλλη τέιοιο, πού άπό πόνο 
Λιγάκι άκόμα και νεκρός θέ  ιάαα ,
Και σάν κορμί νεκρό στή γή ξαπλώνω.

Μ ε τ α φ ρ α σ τ έ ς  Γ Ε Ρ . Σ Π Λ Τ Α Λ Α Σ

E V f t A I A S M A T A

‘ Ε κ ε ί ν η ς

Στο κελί μου μονάχοί.

Τραβώ ά π ’ τό ράφι κάποια κιτρινισμένη φυλλάδα νά 
διαβυσω. Τήν ξεφυλλίζω. Σέ κάποιο κ α τφ ίτό  της ξεθά- 
φτω τή φωτογραφία σου. Σέ κάποιο άλλο τά λίγα έρμο- 
λυΰλονδα ποΰ τά είχε μαράνη τοΰ σιήθου σου ή άνάσα ! 
Και θυμήθηκα τό στερνό μας συναπάντημα 1 Τή στιγμή 
ποΰ χωριζόμαστε !

-  «Κράτα, καλέ μου, τάχνάρια τής άγάπης μου γιά 
θυμητάρι !»

«Κι έσυ τόν πόνο μου !»

, Κ ,ίπ° ι«  α κ έρ ια  άσβεσιη εύωδία άναδεύει άκόμα άπ’ 
τα ερμολοΰλουδα καί λούζει μου τήν ψυχή.

, , Κ α1 ^ νω ΙαΧωριστά στά χείλη μου τ’ άχνάρια τής 
αγαπης σου καί τά φιλώ σφιχτά.

, Πέρα σϊά Ρ“ θυα μαδιοννται τάλικα τριαντάφυλλα στά 
σύγνεφα καί στά γεράνια νερά τοΰ πελάγου Γά κάποια ξε- 
βαμμένα κόκκινα φω τιά, ’Α λα ργινά  τό σήμαντρο κάποιου 
ρημοκκλησιοΰ τ* άκοΰω νά ψέλνη τάλληλούια οενα Ισπερι- 
νο θρηνητικό πάπόλησε !

«Ε ίμαι δ απόκληρος !»

19,8 TK O rPA S ΑΛΜΤΟΓΡΓΗΤΟΕ
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III

Γραμμές ριγμένες άπό δσα είπε δ ’Ερημίτης στές δμιλίες 
toi ήλθε στά δεύτερα του ξεφαντώματα. — Πρόκειται γιά 
;4 άπειρο, που άνεδάζει τόν άνθρωπο στά πλάτια τών Ού- 
ιανών καί τελιέται τό δεύτερο έκθομπωτικό θαΟμα στή 
β· δστερα άπό τό πρώτο τών Ούρανών 1 Σέ πραγματική 
ιάτνη άλόγων νά γεννιέται πραγματικός θεός : "Οταν 
Ηλιοι καί Σύμπαντα, Ουρανοί καί τροχιές, άναλογίες καί 
ίιαστήματα, άναπαύονται σέ μιά πτυχή τής άνθρώπινης ψυ- 
|̂ τ)ς· ένψ γιγαντώνεται αύτή καί άναπαύεται στό άπέραντο 
ιδν, κουλουριάζοντας το 1 Μά καί ποιά τών νόμων άλλο- 
(ρόσαλλη εδνοια. Τό άπειρο, ένφ θρονιάζει τόν άνθρωπο 
thoio στή γή , άπό τό άλλο νά κατεβάζω αύτόν έως τήν 
Ιξία καί ένός σκουλικιοΟ. Γιατί ; Γιατί είναι άφηρημένο 
:4 δώρημο αύτό. Γιατί δέ φτάνει μοναχά ή ψυχή, ή νόη- 
βτ] : Χρειάζεται καί τέτοια άπειρη έκταση ! Καί πραγμα
τικά· έάν ρωτήσουμε καθετί άπό αύτά πού άποτελιέται δ 
κόσμος, τό^ άνθρωπο π . χ .,  έάν είναι αιώνιος θά μάς άπαν- 
ίήσ 1Q : πώς είναι δν έφήμερο* δηλαδή, αύτό θά βγάλουμε 
ψυχολογώντας μερικούς του λόγους σέ στιγμές βαθειές καί 
ΐίλικρινεϊς, αύθόρμητες, προκειμένου γιά  τήν τύχη του. 
Ένώ έάν ζητήσουμε τό λόγον έμεΐς θά μάθουμε : πώς δέν 
είναι αιώνιος για τί δέν είναι άπειρος. "Ωστε καθετί πού 
*Χ« άρχή δέ μπορεί παρά άναγκαία νά έχη καί τέλος. 
Καί αιώνιο είναι τό άπειρο.

"Ομως ό άνθρωπος προκειμένου γιά  τήν αίωνιότη πε
ριορίζει αύτό στό χρόνο μέ άλλους λόγους παραλογίζεται. 
Καί γιαυτό τό λόγο δέν έξετάζει εύρύτερα τό θεό  του, 
τήν προσωπικήν άθανασίαν, δταν δνομάζη αύτά αιώνια. Δη
λαδή τώρα, προσέξετε, γιά  νά κατανοήσετε τό λόγο πού τό 
άπειρο καταπίνει καί θεούς καί δαίμονες καί άνθρώπους 
«αί ψυχές. Γιατί δέν άνέχεται δριο γιά  νά μή γενή δριο ; 
Γιατί οέν άνέχεται συνθήκη γιά νά μή γενή συνθήκη ; "Ε
κείνο πού θά δοΟμε δταν άκόμα άναπτυχθοΟμε διανοητικά; 
“Οτι στά άληθινά αίωνιότη δέν ύπάρχει παρά άπειρο πού 
άφαιρέθηκε άπό τό γνωστόν άνθρώπινον έγωϊσμό' ένώ ένι- 
οχύθηκε άπό τήν άσύνθετη λογική. Καί έπομένως τότε 
γιά νά είναι ένα πράγμα, δν, αιώνιο, πρέπει νά είναι πρώ
τα άπειρο- δηλαδή, νά δπάρχη στήν ίδιότην αύτή καί σέ 
δλους έκείνους τούς δρους πού άπαιτιώνται γιά  νά πραγ- 
(ΐατοποιγιέται αύτή. Στούς άκόλουθους : Νά είναι δχι μονα- 
Χά ή άτελευτησία τοΟ χρόνου παρά καί τοΟ τόπου καί γε 
νικά νά είναι τό πράγμα αύτό, τό δν ,τό  άτελεύτητο σ’ δλες 
τές έκδήλωσες πού έμφανίζεται: γιατί άλλοιώτικα κάτω 
4πό τοΟτο καί έκεΐνο κάτω άπό δλα καί έξω άπό ένα πε
ριορίζεται. Δέν είναι δλα καί κανένα. Τό άτελεύτητο στήν 

'Αληθινή του σημασία παρά ενα μεταξύ τών πολλών. Τό 
δ* τό περιωρισμένο καί έφήμερο. Ώ ^ τ ε  σύμφωνα μέ αύτά 
’ΚρΦτο γιά τό ίπειρο  πρέπβΐ νά γίνεται μοναχά λόγος. Καί

τό άπειρ ί τότε είναι άπειρο δταν βρίσκεται κάτω άπδ τές 
συνθήκες πού βρίσκεται' καί δέν πιάνεται πουθενά παρά 
στήν ποικιλία καί σ’δλη τήν ποικιλία. Καί ένα δν, πράγμα, 
καθετί, τότε είναι αιώνιο δταν είναι άπειρο. Κάτω άπό τές 
συνθήκες πού είπαμε καί δέν πιάνεται πουθενά παρά στήν 
ποικιλία καί σ’ δλη τήν ποικιλία. Καθώς ή δλη π. χ . πού 
συνολικά είναι άπειρη ένέργεια, παντοτεινό σύμπαν. Έ νώ  
κατά τό πεπερασμένο της μέρος, κατ’ αύτά πού συσταίνουν» 
τό σύμπαν, στές μορφές, καταστροφή καί άνασύνθεση1 γ ια 
τί είναι μέρος. "Ενα μεταξύ τών πολλών έδώ. Καθώς δ 
θ εό ς .......

Μά τότε δ θεός είναι ό άπειρος τόπος καί χρόνος καί 
ή διάφορες άτελεύτητες έκδήλωσες τής κίνησης καί τής 
ζωής. Τό ποικίλο καί δλο τό ποικίλο. Ή  δημιουργία. Καί 
ή δημιουργία είναι τέτοια γιατί άλλοιώτικα θά δποβιβαζό- 
τανε σέ ένα άπό τά πολλά, στό δν τό περιωρισμένο καί έ- 
φήμερο καί δέ θά διταρχε σήμερα. Καί δέν δπαρξε ποτέ. 
Καθώς δέν δπαρξε ποτέ γιαύτόν τό λόγον δ θεός τών Χ ρι
στιανών, ή προσωπική άθανασία. Ώ σ τε  άπό δσα είπαμε 
έχουμε δτι δ λόγος τοϋ άπειρου έχει καθώς δ λόγος τοΟ 
αιώνιου πρός τό χρονικά άτελεύτητο τών πραγμάτων : γν  
νά είναι ή δημιουργία σέ τέτοιο στοιχείο, σέ τέτοιους δροι 
ώστε νά γίνεται άλλο παρά τό γνωστό δν καί νά δπάρ> 
παντοτεινά. Πού διαισθανόσαστε καί σείς γιατί άπό τό 
πείρο παράγεται τό αιώνιο καί έδώ τό βασίζετε.... Μά 
αίωνιότη χωρίς άπειρότη ; Χωρίς δν πού νά πραγματο 
γιέται σ’ δλο τόν τόπο καί σ’ δλη τήν ποικιλία ; Ό  θ ι  
πού φανταζόζασθε ; Έ  ψυχή πού διαιωνίζεται ; Έ  δλ 
είπαμε, τό σύμπαν κατ’ αύτά πού τό συσταίνουνε, στές 
μορφές, είναι καταστροφή καί άνασύνθεση καί συνολικά' 
δλος δ τόπος, δλος δ χρόνος, τό πάν, αίωνιότη....

Ώ ι τ ε  δέν ύπάρχει αιώνιο παρά άπειρο. Γιατί τέτοιο ϊό  
ί άπειρο. Καί αύτός δ λόγος τοΟ άπειρου : νά είναι ή δη- 
μ: ουργία άλλο παρά τό γνωστό, τό άπειρο καί αιώνιο καί 
νά δπάρχη. Καί τότε, καλοί μου σύντροφοι, πώς θεός καί 
προσωπική άθανασία ; Καθώς άκόμα τί πρός τή δημιουρ
γία  αύτά ; Τί πρός τό άπειρο ;

Ι Ι Ι Ι

Γραμμές ^ιγμένες άπό δσα είπε δ Ε ρημ ίτης στές δμι
λίες πού ήλθε στά δεύτερά του ξεφαντώματα. — Βαρειά 
δυστυχισμένος πέφτω καί σηκώνομαι καί βοήθεια ζητάω !λ 
Σ’ άμείλικτη καταδίωξη είμαι άπό τή Φύση καί τούς άν
θρώπους της καί στρέφω τά βλέμματα στούς Ούρανούς, 
σ’ αύτό πού κατεβαίνει άπό τό άνοΐκτό γαλάζο χρώμα τους 
καί γεννάει τόσες έλπίδες καί σκιρτήματα ! ’Αντί τοΟ μάνα 
χολή καί δαγκώματα στυγερά καί γιομάτα άπό ταπείνωση 
καί δολοφόνο δηλητήριο, άντί τής ζωογονήτρας άγκάλης 
δέχομαι, τοΟ νεκροΟ πού άνασταίνω καί τοΟ παγωμένου 
πού θερμαίνω καί πέφτω στά γόνατα μέ ξέσκεπο τό κε
φάλι καί τά μαλιά £ιγμένα στούς ώμους, άπό τά δεινά, τήν 
άνήκουστη καταφρόνηση καί τήν άτιμία, γ ιά  νά δή δ Ου
ρανός καί νά φρυάξη γιαύτά. Ούτε δμως φωνή !... Οδτε 
άκρόαση! 'Ο  "Ηλιος ξακολουθάει τό δρόμο του καί ή ήμέρα 
λαμπρότερη νά γίνεται ! Έ νώ  ή γαιώδης Σελήνη κλέίβ;



τό φως τοΟ Ή λιου καί τές θερμές του άχτίδες, τό άστέρι 
δέν παύει νά άνοιγοκλίνη τό μάτι του, τό άλλο νά δίνη  τδ 
παραταμένο του φώς, τό άνθος νά μοσχοβολάς, τό ποτάμι 
νά κελαρίζη, δ άνεμος νά φυσάη, ή θάλασσα νά μένη κυ- 
ματοΟσα, τά σύννεφα νά σχηματίζωνται, ή βροχή νά πο- 
τίζη, ή χλόη καταπράσινη νά βγαίνη, τό πουλί νά κελα- 
δάη.... καί 6 άνθρωπος νά ύπάρχη 1 Τίποτε λοιπόν !...

Μάλιστα, καλοί μου σύντροφοι, τίποτε ! Ά δ ικ α  στρέ
φουμε τά μάτια μας καί στά γόνατα πέφτουμε καί ά ϊικ α  ξέ- 
σκεποι παρακαλοΟμε γιά τές λευκέ; μας τρίχες καί τό ρυτι
δωμένο μας πρόσωπο' γιά τά δεινά, τήν άνήκουστη κατα
φρόνηση καί τήν άτιμία.

Ή  φωνή πού άκούγεται καί ή άκρόαση πού δόνεται είναι 
θεϊκή ! Μοιάζει μέ τή φωνή καί τήν άκρόαση πού δόνεται 
στό μυρμήκι δταν πατιέται καί φωνάζει ! Μοιάζει μέ τή 
φωνή καί τήν άκρόαση πού δόνεται στό δένδρο δταν κόβε
ται καί φωνάζει ! Μοιάζει μέ τή φωνή καί τήν άκρόαση 
:ού δόνεται στό ζώο δταν σφάζεται καί φωνάζει ! Μοιάζει 
V τή φωνή καί τήν άκρόαση πού δόνεται στόν άνθρωπο 

*.ν έρχεται δ θάνατος καί φωνάζει! Μοιάζει μέ τή φωνή 
τήν άκρόαση που δόνεται στές λιτανείες δταν Ιρχω ν- 
ιεγάλες καταστροφές καί φωνάζει! Μοιάζει μέ τή φωνή 
ήν άκρόαση πού δόνεται στόν κόκκο τής άμμου τής 

τας δταν άφαιριέται καί φ ω νά ζε ι! Καί τήν ψυχρή 
j I Τή λογική πού παγώνει τά μέλη καί σταματάει 

0 . Πού ξερριζώνει κάθετι κα! φέρνει στόν πυκνοσκό- 
ο καί παγωμένον Ά δ η  ! Πού λέγει καί ξερριζώνει, πού 

Κει καί φέρνει στόν πυκνοσκότεινο κα! παγωμένον Ά δ η : 
J t i  μυρκήκι καί κόκκος τά δεινά μας, ή καταφρόνηση καί 

ή άτιμια ! Οτι μυρμήκι καί κόκκος ή παράκλησες καί τό 
ξεσκέπασμα τής κεφαλής! Ό τ ι  μυρμήκι καί κόκκος ή δι
καιοσύνη ! Τα παντα I Καί Ινα μοναχά δχι μυρμήκι καί 
κ ό κ κ ο ς: Τό άπειρο. Ή  ύπαρξη μυρμηκιοϋ καί κόκκου. 

Κατάσταση πού νά μοιάζη μέ τή φωνή καί τήν άκρόαση 
πού δόνεται στό μυρκήκι δταν πατιέται καί φωνάζει I Κ α
τάστασης πού νά μοιάζη μέ τή φωνή καί τήν άκρόαση πού 
δόνεται στό δένδρο δταν κόβεται καί φωνάζει ! Κατάστα- 
σης πού νά μοιάζη μέ τή φωνή καί τήν άκρόαση ποί^δό- 
νεται στό ζώο δταν σφάζεται καί φωνάζει ! Κατάστασης 
πού νά μοιάζη μέ τή φωνή καί τήν άκρόαση πού δόνίται 
στές λιτανείες δταν ίρχωνται μεγάλες καταστροφές καί 
φωνάζει. Κατάστασης πού νά μοιάζη μέ τή φωνή καί τήν 
άκρόαση πού δόνεται στόν κόκκο τής άμμου τή ; θάλασσας 
δταν άφαιριέται καί φωνάζει ! Καί τήν ψυχρή λογική. Τή 
λογική πού παγώνει τά μέλη καί σταματάει τό νοΟ. Πού 
ξερριζώνει καθετί καί φέρνει στόν πυκνοσκότεινο καί π α 
γωμένον Ά δ η . Πού λέγει καί ξερριζώνει, πού λέγει καί 
φέρνει στόν πυκνοσκότεινο καί παγωμένον Ά δ η ... .  γιά  νά 
ξακολουθάη δ Ηλιος τό δρόμο του καί ή ήμερα λαμπρό
τερη νά γίνεται. ’Ενώ ή γαιώδης Σελήνη κλέβει τό φώς 
τοΟ Ή λιου  καί τές θερμές του άχτίδες, τό άστέρι νά μήν 
παύη νά άνοιγοκλίνη τό μάτι του, τό άλλο νά δόνη τό π α 
ραταμένο του φώς, τό άνθος νά μοσχοβολάη, τό ποτάμι νά 
κελαρίζη, δ άνεμος νά φυσάη, ή θάλασσα νά μένη κυμα- 
τοΟσ*, τά ς>ύνν?φ« νά σχηματίζωνται, ή βροχή νά ποτίζ^,

ή χλόη καταπράσινη νά βγαίνη, τό πουλί νά κελαδάη καί 
δ άνθρωπος νά δπάρχη.... γιά νά ξακολουθάη δ Ή λιος τό 
δρόμο του καί ή ήμέρα λαμπρότερη νά γίνεται....

Τίποτε λοιπόν, καλοί μου σύντροφοι. Κα! Ινα μοναχά 
δχι μυρμήκι καί κόκκος: Τό άττείρο! 'Η  ύπαρξη μυρμηκιοΟ 
καί κόκκου. Τί στρέφουμε τά μάτια μας στόν Ούρανό,σ’αύτό 
πού κατεβαίνει άπό τό άνοιχτό γαλάζο του χρώμα καί γεν
νάει τόσες Ιλπίδες καί σκιρτήματα ; Καί τί πέφτουμε στά 
γόνατα καί ξέσκεποι παρακαλοΟμε άπό τά δε:νά, τήν κατα
φρόνηση καί τήν άτιμία ; Ή  φωνή πού άκούγεται καί ή 
άκρόαση πού δόνεται είναι θεϊκή ! Στή λογική πού π αγώ 
νει τα μελή καί σταματαει τό νοΟ I Πού ξερριζώνει καθετί 
καί φέρνει στόν πυκνοσκότεινο καί παγωμένον Ά δ η . Πού 
λεγει καί ξερριζώνει, πού λέγει καί φέρνει στόν πυκνοσκό- 
τεινο καί παγωμένον Ά δ η ... .  γιά  νά άκολουθάη δ Ή λιος 
τό δρόμο του καί ή ήμέρα λαμπρότερη νά γίνεται.

Ν ΙΚΗΤΑΣ Ν ΙΚΗΤΑΣ

ST0 3 V ΠΛΑΤΑΝΟ

Θαυμάζω καί σέ χαίρομαι πλατάνι στόν αιθέρα 
πολύκλαρο, σάν ιόν δροσας, χιλιόρριζε πατέρα 
Κ ι’ ενώ γλυκά στόν ϊσκκΐ σου γάργαρα τρέχουν χάδια 
αηδόνια πάλαι, καθώς θροεΐ:, έκεΐ ψηλά στά κλωνιά 
κοπαδιαστά λες κι’ άναζοΰν ά π ’ τό πλατύ σου στόμα. 
Τήν ώρα τούτη, πλάτανε, τοΰ Ό μ η ρο υ , θω ρώ  τό πνέμα 
νά σέ σκεπάζει ανάλαφρο κ’ ενώ παρηγοριέμαι, 
νοιώ θω  τό νοΰ τό δυνατό στήν ά'ρρωσιη καρδιά μου.

MIA STiriVTH

Μόνος; Τό Μάρτη άκολούθαγα πού φύσαγε στόν κάμπο, 
βοηθός κι’ ή μνήμη· στό κάθε βήμα μου καί παλιούς φίλους

[βρίσκω
Χαμένους τούς είχα καί πάλαι πώς θά πεθάνουν ξέρω.
Μά τί μ’ αύιό ; ιή  χαρά σας γεύομαι καί γιά  μιάν ώραν

[εστω.

SE ΜΙΑ

Ή  άνεβάσταγη καρδιά τής φωνάζει
Κι* δ νοϋς τό τέρας στήν πυρκαγιά της σκάζει.
Καί μιάν εντός της ακούει νά κάνουν 
οί φωνές, πού εδώ κάτω κλαίουν,

«Σήμαντρο σάν πέσω θά  γενώ τοΰ κόσμου 
τήν αμοιβή διπλάσια θά βρώ σιό θάνατό μου».
Μ ’ άλλοί ! τήν καρδιά της ώς άνοιξε στήν πλέμπα, 
σκύλοι νά ιής πιοΰν έχύμηξαν ιό  αίμα.

ΝΙΚ. ΣΠ ΕΡΑ Ν ΖΑ Σ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΡΕΑΣ.

ς: τ  ρ  ο  φ  ε  ς
Βιβλ. II I  στρ. X IV  

Σ ’ άπειρο κάμπο μόνο του σιέκει γεμάτο συλλογή 
Στήν ιιΰρα, στόν αγέρα
Τό δέντρο, καί τόν ΐακιο του μέ φύλλα τρέμουλα στή γή 
Α π λ ώ νει κάθε ημέρα.

Κ ράκια επάνω του πετοΰν κι’ αγριοπερίστερα δειλά 
Νά βρονν ανάσα ολίγη,
Τό τρώει ή μοΰ/λα, καί ό κισσός δ αδύναμος μέ απατηλά 
Πλοκάμια τό τυλίγει.

Νότιες οργίλες κι’ αστραπές τοΰ άφήκαν τήν τρανή συχνά 
Κορφή του συντριμμένη,
Ό μ ο ια  θλιμμένο υπέροχα, πανούργου άνθρώπου τά σκληρά 
Χ τυπήματα υπομένει. ________

Βιβλ. I I I  στρ. V 

Σας ξαναβλέπω άκίνητα, ώ κυπαρίσσια, στό σκληρό 
Φώς, πάντοτε υψωμένα
Σ ’ ακρογιαλιά, σ’ ενα λευκό φράχτη κοντά, στόν ουρανό 
Τό θείο ζωγραφισμένα·

Φυλάμε τό ίδ ιο  τούς νεκρούς· άβυσο μαύρη εχω ψυχή 
Π ιο  μαύρη άπό τή μορφή σας,
Μ’ άπό τή μοίρα πάω μπροστά κι’ άπό τή δύστυχη ζω?|
Σάν τήν τρανή κορφή σας.  '

Βιβλ. V I στρ. I 
Ω ρ α ία  πηγή ακατάπαυτα νά μοΰ θυμας παρακαλώ 
Π ώ ; μιάν ήμέρα άπ’ τή θερμή φ ιλία συντροφευμένος, 
Θώρεια, τήν δψη σου, ώ θεά, μισοκρυμμένη σιό άπαλό 
Χορτάρι θαμπωμένος.

Λάτρης πιστός σου, πώς αυτός, ώ νύμιρη, δ φίλος ποΰ 
Π ικρά, δέν σ’ άπομένει ; [θρηνώ
Νά σμίγει άκόμα στήν πνοή ποΰ σέ χαϊδεύει, ή στό πικρό 
Τό κνμα σου νά κ ο ένει;

Βιβλ. V I στρ. I I  ;
Συλλογισμένος κ’ έρημος θά πάω στους δρόμους πέρα, 
Κάτου άπ’ τό κρύο κι’ ά π ’ τή χαρά ξεγελασμένο αιθέρα,
Κ’ έρωτικά στά χέρια μου θά  σφίξω καί στό στήθος 
Τά φύλλα σου ώ φθινόπωρο,πού οί λεΰκες ρίχνουν πλήθος.

Τόν άνεμο καί τά πουλιά, πού δταν βραδυάζει, κράζουν 
Πετώντας πάνω άπ’ τούς αγρούς θ ’άκούσω, στά θλιμμένα 
Λειβάδια, σ’ δχτους πού νερά λυπητερά λιμνάζουν, 
Θάνατε, εσέ θά  στοχαστώ πολύ ζωή γιά  σένα.

Τά νέιρη, τό δροσόπαγο θά δέσει τρομασμένα 
Καί ή δύση μέ; τήν καταχνιά ί)ά ξεψυ/ίσει άγάλι, 
Ά ποσταμένος τότε έγώ, γαληνεαένος, σ’ ενα 
Λίθο α<ιουμ;ΐώνιας, τό πικυό ψωμί θά κόψω πάλι.

Βιβλ. V I στρ. I I I

Στά μάκρη άμαξωτής όδοΰ, στό άχτινοβόλο δείλι, 
Λεΰκες, νά νιύνεσιε θω ρώ  τή φωτεινή στολή σας,
ΙΙολι λαλη, στερνή φορά, χαιρετισμό, θά στείλει 
Π ουλιά, μέσα στό σούρουπο τό θερηό  ή φωνή σας.

Γλυκεία κατάχνια στ’ ούρανοΰ τά μάκρη ανέβα, σκόνη 
Πολύτιμη άπό σμάραγδο κι* αχάτη νά κεντίσεις,
Στοΰ φθινοπώρου τόν καϊιιό άποψε δπου σημώνει, 
Θέλω μέ τ’ άνθη του κ’ εσύ ψυχή μου, νά σκορπίσεις.

Β ιβλ. I I  Στρ. I

( Λ ιλονσε, ώ  λύρα, στόν καιρό τής νιότης μου ή φωνή σου 
I Α ρμονικά, σάν τό νερό κάτου άπ’ άνθούς καί τώρα 

Μοιάζεις, άλλοί μου I σκοτεινό καϊμό, τά δάχτυλά μου 
Ξάφνου ο! χορδές σου αγγίζοντας πόσο σκληρά ματώνουν.

Γαλήνιο τ’ ολόφωτο ρυάκι αντιφεγγίζει
Τόν ανοιξιάτικο ουρανό καί τά πουλιά, μά ώ λύρα,
Κι’ άπ’ τό νερό, ή ομορφιά, πιο δυναιή είναι άκόμα 
Π υύ μέσα σέ άντρο σκοτεινό τήν πέτρα αργά κοιλαίνει.

Βιβλ. IV  ΣτρΠν

Στό πείσμα εγώ ιών πόνων μου, στή νύχτα δπου μέ ζώνει, 
Νοιώθω  περσότερη ζωή,
Τόσο ποτέ στήν άθρακιάν ή φλόγα δε φουντώνει,
Σάν τήν φυσάει τρελλή πνοή.

Ά θ λ ιε  Δαίμων, σύντροφε τοϋ δλέθρόυ, φτωχέ χάχα,*
Σ ιό  τέλος ξέρεις πιά καλά,
Πώς άπό μέ κι’ άπ’ τών Θ«ών τή θέληση μονάχα 
Μπορείς ν’ άφανιστεϊς σκληρά.

Βιβλ. I  Στρ. IV

Πέρα στήν άκρη τών δασών στοχάζομαι τή χώρα,
Τ ί; νύχτες τίς σπουδαχτικές, ιό  δάσος πυύ έρημώθη.
Ά π ’ τό Νοέμβρη τό σκληρό,—καί καθισμένη τώρα 
Μπρος σ ιή  φωτιά, μία γρηά τή ρόκα της νά κλώθει.

Έ ιέ ν α  πού σ’ αντάμωσα σ’ δλους τούς δρόμους, τόσο 
Θ ημμένη καί τό βήμα μου πάντα ώδηγονσες μόνη, 
Σελήνη, θά σέ καρτερώ γιά  νά σέ καμαρώσω 
Σ ιό  ρέμα ωραίου ποταμοΰ π ’ αρχίζει νά παγώνει.

Βιβλ. V II  Στρ. X II

Θνητέ ολιγόπιστε, καρδιά πολύ ανθρώ πινη, ωίμενα !
Σάν τών ματιών τό άνάβλεμμα τό πλούσιο ς,ώς θαμπώνει, 
Δέν θά τό νοιώστε έοεΐς ποτέ, πόσο φωτίζει εμένα 
Ή  σκιά πού τυύιη ή σκοτεινή δεντροστοιχία ξαπλώνει.
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ΕΡΡΙΚΟΥ Α·Ι·ΝΕ

Τ ΡΑΓΟΥΔΙΑ
Τα κρΐνα, ιά  τριαντάφυλλα, τόν ήλιο, τά πουλιά 
Π ώς τ’ αγαπούσα Ιναν καιρό μ’ ερωτική μανία.
Μά τώρα πιά δέ ν τ’ αγαπώ κα'ι στέργω μοναχά 
Ά χ  τή Μικρή, τήν Ό μορφ η, τήν Καθαρή, τή Μ ία, 
ΓΙ· ύ .α ι  μονάχα της γιά μέ μιά ερωτική πηγή,
Και κρϊνο και τριαντάφυλλο καί ήλιος και πονλί.

*

Σ άν είναι δυο και χωριστούνε 
Δ ίνοΐ'ν τά χέρια τους κ’ οί δυό,
Κι* άπε τά κλάματα αρχι\ανε,
Στενάζουν δίχως τελιωμό,

Έ μ ε ϊς  δέν κλάψαμε καθόλου 
Δέ βγάλαμε ενα στεναγμό,
Μά ήλθανε τ’ αχ κι’ δλα τά δάκρυα 
*Υστερ* άπό ιό  χωρισμό.

«

Φαρμακεμένα τά τραγούδια μου—
Μπορούσε αλλιώς νά γένει ;
’Εσύ τή ζήση μοΰ φαρμάκεψες 
Τήν πρίν λονλουδιασμένη.

Φαρμακεμένα τά τραγούδια μου—
Μπορούσε αλλιώς νά γένει ;
Πολλά εχω φείδια μέσα στήν καρδιά 
Καί σένα αγαπημένη.

*

Μήν περιπαίζεις, ά'νθρωπε, τά διάβολο 
Γ ιατί ή ζ<ι>ή μας σύντομη εΤναι αλήθεια 
Κ ι’ δλα πού άκοΰς γιά τήν αιώ νια κόλαση 
ψέμα δέν είναι κι* οΰιε παραμύθια.

Πλήρωνε, πλήρωνε, άνθρωπε, τά χρέη σου 
Κι* αργά πολύ ή ζωή στό τέλος φτάνει,
Καί πάλι θά  γυρέψεις κάνα δάνειο,
Καθώς συχνά ώς τά τώρα τώχεις κάνει.

ΛΕΩΝ ΚΟΥΚΟΥΛΑ:

ΤϊΙΓΓΑΝΙΚΟ

Σ τ η  λόγια  Δ ία  ' Α ρ τεμ ι Φ αλτά ΐτς

Τά μάτια σου, τσιγγάνα ξελογιάστρα,
Θ υμάμαι ακόμα !

Ή τ α ν  μεγάλα κ’ έλαμπαν σάν άστρα 
σ’ Ουράνιο δώμα.

Παράξενα κυττάζανε, τσιγγάννα, 
φωτιές πειονσαν,

κ’ έκύτταζαν θυμάμαι ! πάντα πλάνα 
σάν μέ κυττοΰσαν.

Σε’ αυτιά μου κ’ ή φωνούλα σου βυίζει, 
φτωχή τσιγγάνα,

Πότε γλυκειά, κα! πότε κλαθμυρίζει 
σάν μιά καμπάνα

’Από καημούς μεγάλους ξεχειλίζει 
πικρό ποτήρι,

— Σέ χάνω ! δμως δ νοΰς μου φτερουγίζει 
μεσ’ τό τσαντήρι.

Κάθεσαι χάμου. Π λάϊ σου δυό μύλοι, 
παρένει ντέφι, 

κι’ απάνω στό κεφάλη σου μαντήλι 
λαδί, μοΰ γνέρει...

Δυό. πλεξουδίτσες κρέμουνται σά φείδια 
στήν ώρια πλάι η, 

μανρες ωσάν τά μαύρα σου τά φρύδια 
κ ι’ ωσάν to  μάτι.—

Μέ σέρνεις δξω τώρα άπ’ τό τσαντήρι 
μιλάς μέ τ’ αστρα, 

καί κάνεις μάγια μεσ’ σ' ενα ποτήρι 
αχ ! ξελογιάστρα..

Μέ πιάνεις απ’ τό χέρι καί μέ φέρνεις 
στή χλόη πάνω* 

μιλάς μέ κάποιο χόρτο, κάτι πέρνεις !. 
κι* εγώ τά χάνω . . . .

Στό πάπλωμά σου τώρα ξαπλωμένη.
— κακιά μου κλήρα—

Μέ μιά φωνούλα ουράνια, λυγωμένη 
μοΰ λες τή μοίρα..

Καί μοΰ μιλάς γιά  χώρες καί γ ι’ ανθρώπους 
ποΰ Ιγώ  δέν ξέρω*

Κορίτσια π ’ αγαπούν άπ’ άλλους τόπους 
μοΰ λές θά  φέρω..

“Ετσι μοΰ λές, καί πιάνεις καί κυττάζεις 
βαθειά τό χέρι* 

καί κάπου-κάπου βωθυοαναστενάζεις 
γ ια τ ί ; ποιός ξέρει!..

Καί μ ’ άρχινας, γλυκειά μου τσιγγανονλα, 
παραμυθάκια 

καί μοΰ μιλά; γιά μιά μελαχροινοΰλα 
γιά δυό ματάκια...

Σάν μαγεμένος τώρα σέ κυττάζω !
μά κάτου άπ’ τ’ άστρα,

Τί μοΰκανες κι’ άκόμα άναστενάζω ;
Ά χ  ! ξελογιάστρα.—

Μ. Μ. ΔΑΜ1ΡΑΛΗ5

ΤΟ ΑΛΛΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑ

|ί' Ή αυλή πού είχε τό σταΟλό του ό άμαξας Ά ντώ νης, 
ΧαΙ πού είχε κάμαρα νοικιάσει, μές τίς τόσες άλλες κάμα- 
ρες, πού κατοικούσανε φτώχειές οικογένειες, εΐτανε άκά- 
θαρτη, έδώ σκουπίδια, έκεΐ κότες περπατούσανε, πιό πέρα 
τής νοικοκυράς ή κατσίκα, κι’ ό σταΟλος, πού εΐτανε γιο
μάτος κοπριά, καί βουίζανε οί άλογόμυΐγες..
F Ή  καημένη Ά σημήνα ά π ’ τόν καιρό πού πέθανε ό 

δντρας της 6 δάσκαλος κ ’ έπεσε στή φτώχεια, ξέπεσε νά 
κατοικεί σέ μιά τέτοια αύλή μέσα,αύτή μέ τό γιό της, Ινα 
Εξυπνο παιδί, ίσα με δέκα πέντε χρονώ. Έ  Μοίρα έτσι τής 
τό είχε γραμμένο στό βιβλίο τή ; ζωής της. Νιά νά χηρέ
ψει καί νά μαραίνονται τά νιάτα της σάν λούλουδο πού 
τοΟ λείπει τό νερό νά ποτιστεί.. Κ ι’ δμως ήθελε νά βρει 
Ιναν άντρα, νά τήν κοιτάξει, άν άρρωστήσει, σέ δποια βρε
θεί άνάγκη, κι’ άργότερα στά γερατειά. Νά φροντίσει γιά  
τδ παιδί της. Νάχει στό σπίτι της μιά καλή συντροφιά. Νά 
πεθάνει τούλάχιστο κάπως εύχαριστημένη σ’ αύτό τόν κό
σμο. Μά εΐτανε κ ’ εύκολο αύτό ; Λεφτά δέν είχε, έχτός 
άπ’ τή μικρή σύνταξη. Έ π ε ιτα  εΐτανε χήρα. Καθένας θά 
τό μετροΟσε νά στεφανωθεί μιά χήρα, μέ παιδί κιόλας. 
ΐ'Ολ’ αύτά τά έβανε στό μυαλό της κ’ εύρισνε τόν όρίζονια 
τής ζωής της γιομδτο σύγνεφα καί καπνούς θολερούς..

Ό  Ά ντώνης μπονώρα Ιζευε τ’ άλογό του κ ι’ άπό 
ίβραδίς τό ξέζευε. Ό σ α  κέρδιζε τά ξόδιαξε γιά  τήν κοιλιά 
του, νά τρώει καλά καί νά πίνει πολύ. Εΐτανε καί κου

βαρντάς. Ξόδιαζε γιά τήν παρέα τό χρήμά του. Έ ν α  ξερό 
κορμί εΐτανε στό κόσμο, δίχως οικογενειακά βάρυτα κ ’ 

j δποχρεώσεις. Γ ι’ αύτό καί ζοΟσε αύτό βιό. Μέ μυαλό ξά
στερο. σάν ούρανός καθάριος..

Τό βράδυ γυρνοΟσε μεθυσμένος, βαρύς, περνοΟσε ά π ' 
τήν αύλή κ ’ είχε τό κεφάλι σκυμμένο.. Οί γυναικοΟλες, τά 
κοριτσόπουλα τής αύλής τό είχανε νά κάμουνε μέ τή σοβα- 
ρίτη του, τήν άκαταδεξιά του. Τόν βλέπανε νά περνάει 
-ϊισι σοβαρός καί τόν θεωρούσανε άνθρωπο ντροπαλό, 
ήθικό.

Ή  Ά σημήνα είχε πολύ προσέξει τόν Ά ντώ νη. Οί 
j πόρτες τους έρχόταν πλάϊ κι* δμ<ος τόσον καιρό, τήν έβλεπε 
■ πού άπ’ δξω καθότανε,—γιατί εΐτανε καλοκαίρι κ’ήθελε νά 

πάρει δροσιά — τήν έβλεπε τήν ώρα πού άνοιγε τήν πόρτα 
νά μπεί στήν κάμαρά του, κ ι’ ούτε μιά καλησπέρα δέ τής 

[έλεγε, τίποτα., τίποτα..
Τό είχε μαράζι αύτό. Ή  άκαταδεξιά του τήν πείραζε. 

Γιατί ήθελε νά πιάσει μαζί του γνωριμία. ΆφοΟ ζητούσε 
ι παντρειά· Αύτό τό είχε σκεφτεΐ καλά, νά μποροΟσε νά π ά 

ρει άντρα της τόν Ά ντώ νη, Ινα δου/ευτή, πού νέρδ.ζε 
S πολλά, έ/αν ώραίο άντρα, μέ πρώτο μπέΐ, λεβέντη, καθ δλα 
ί Ομορφάνθρωπο καί σοβαρό, νά μήν Ιχ ε ι τό νοΟ του στή 

μιά καί στήν άλλη.. Ά λ λ ά  πώς αύτό θά γινότανε; ΆφοΟ 
μιά καλημέρα δέ μποροΟσε νά τήν έχει; Καί βασάνιζε τό 
μυαλό της, σάν έρωτευμένη μαζί του, πώς θά μποροΟσε 
νάβρει τρόπο νά πιάσει γνωριμία. Καί σχεδίαζε τί νά 
Χάμει..

ΠερνοΟσε 6 καιρός, κ ι’ ό πόθος της, πού στή καρδιά 
ώς καί τή ζέστα;ν*, καί ιό  αίμά της

τόν ζητοΟσε, τόν ήθελε νά τόν κάνει δικό της, δπως μπο
ροΟσε.. νά κερίδσει ή δόλια Ιναν άντρα, νά μήν άδικεΐ πιά 
τά νιάτα της..

Έ ν α  φεγγαρόλουστο βραδάκι εΐτανε. Ό  Ά ντώ νης έρ- 
χότανε άπάνου στ’ άμάξι του σιωπηλός.. Ξέζεψε τ άλογό 
του στό σταΟλο καί τράβηξε προς τήν κάμαρά του, δπως 
συνήθειζε, σοβαρός, μέ τό κεφάλι σκυμμένο, σάν άπό 
σοβία..

’Αμέσως σηκώθηκε ά π ’ τή καρέκλα της. Έ κ α νε  δυό 
βήματα, δειλά ή Άσημήνα.

— Συγγνώ μη—τοϋ είπε— μέ γελαστό εύγενίκό ΰφος, 
μήπως έχετε έπάνω σας σπίρτα ν’άνάψω μέσα τή λαμπα;.· 
Καί τά μάτια της πετάξανε φλόγες νεανικές, κ ι’ άπ’ τά 
μάγουλά της κυλίσανε χαμόγελα κρινένια..

Ό  άμαξας έκοψε τό βήμά του, καί μέ άστραφτερή 
προθυμιά,

— Ευχαρίστως κυρία μου—τής είπε—καί τής προσέ- 
φερε τό κουτί νά κάνει τήν εύκολία της, μέ δισταγμό, άν
θρώπου πού χάνει τό θάρρος του εύκολα.

Ή  Ά σημήνα  μπήκε μέσα στή κάμαρά της κ ι’ άπ’ 
δξω ό Ά ντώ νης συζητοΟσε μέ τό μικρό.. Είδε πού εΐτανε 
έξυπνο παιδί, καί τοΟ άρεσε μέ δαύτο νά μιλήσει, ν’ ά- 
στειευθεΐ λ ίγο ..

— Πδς σκολειό Γιάγκο ;
— Πηγαίνω, γιατί ή μάννα μου θέλει νά γίνω άξιωμα- 

τικός...
Καί γιά  νά δοκιμάσει τή ζωηρότη του,τόν ρωτοΟσ*·
— Δέρνεις τούς συμμαθητές σου ή σέ δέρνουνε ;..
Ό  Γιάγκος πί)ρε ύφος έγωϊστικό. Τό βλέμμα του κύ- 

λισε σέ υπερηφάνεια. Φάνηκε λίγες στιγμές μέ άντρικό 
χαραχτήρα. Σηκώθηκε στά νύχια τών ποδ.ών του.

— ’Εμένα νά δείρουνε ; . χά .. χά .. Καί ποιός τολ
μάει;..

Ή  Ά σημήνα , πού βγαίνοντας άκουσε τήν κουβέντα, 
πήρε κι’ αύτή μέρος κ ’ είπε, μέ τόνο φωνής γλυκό..

— Ξέρετε προχτές, κύρ Ά ντώ νη, κάποιο κορίτσι κάτι 
τοΟ είπε καί τό χτύπησε μέ μιά πέτρα στήν πλάτη... Καί 
γίνηκε τόση φασαρία μές τήν αύλή..

Ό  Ά ντώ νης έθύμωσε μ ’ αύτό πού άκουσ», κ’ είπε στό 
μικρό δυνατά.

— Ποτέ σου νά μή χτυπάς γυναίκα.. Αύτό δέν εΐνβ 
άντρικό..

"Εστριψε τό παχειό, μαΟρο μουστάκι του καί κούνησε 
σπασμωδικικά τά χείλια  του. Ε ίχε βρεθεί άπέναντι μιας 
ώραίας..

Τό ροδόλευκο προσο>πάκι τής γυναίκας καί πάλι χα 
μογέλασε έρωτικά κ ι’ αύτός γύρισε άλλοΟ τό βλέμμα., χα 
μόγελα πού μαδούσανε σάν ροδόφυλλα άπό άνθοδέσμη..

Ή  φωνή τοΟ μικροΟ διέκοψε τή σιωπή.
— Πότε θά μέ πάρεις νά πάμε μέ τ’ άμάξι περί- 

! πατο ;..
Ό  Ά ντώ νης, σά νά συνήλθε, κουνήθηκε . καί κοίταξε 

στά μάτια τόν μικρό, πού σπιθοβολούσανε νιότης έξυπνάδα, 
Έ κ α ν ε  δυό βήματα πίσω, κ’ είπε τοΟ μικροί),

Ό π ο τ*  θ ίλ ιις  πδμ*„



— Αδριο μποροΰμε
— Ναι, αδριο τ ’ άπόγιομα νά είσαι δώ καί θά πε- 

ράσω..
— Καλά, μα δχι νά περιμένω;..

— Σοΰ δίνω τό λόγο μου. θ ά  ρθώ...
Η μητέρα θέλησε νά διορθώσει τοΟ παιδιοΰ της τήν έ· 

πιθυμία, μά πάλι ευχαριστιότανε, γιατί κοντά σ’ αυτή τή 
γνωριμία, εδρισκε ό πόθος της τόν δρόμο τής έπιτυχίας..

Τό φεγγάρι φώταγε καί καθώς έχυνε τό άναλυμένο 
άσήμι του στήν αύλή, τής έδινε μιά δμορφιά..

'Η  φουντωτή νερατζιά πιό πέρα ,—ένα μοναχικό δεν
τρί πού ή Μοίρα τδρριξε νά βλαστήσει, δχι σέ κάμπου πλα
τωσιά, ή σέ πλούσιο κήπο τής Έ δέμ ,— καθώς θροΐζανε, 
στό άπαλό φύσημα τ’ άγέρα, τά φύλλα της, λές καί μι- 
λοΟσε μέ λυγμούς καί θρήνο, γιά  τή σκλαβιά της τή με
γάλη.. Καί τά λίγα φύλλα πού πέφτανε,., σά νά κυλούσα
νε στή γ ή ; τά δάκρυά της..

Ό  Ά ντώνης είπε καληνύχτα, Εβγαλε τό καπέλλο του 
καί μπήκε στή κάμαρά του πολύ σκεφτικός...

Ή  καρδιά τής χήρας χτυπούσε δυνατά, δυσκολευό
τανε ή άναπνοή της, θαρρούσε τά πόδια της πιό άλαφρυά, 
νά, ή χαρά τή κερνούσε μέ τό δικό της κρασί σέ ποτήρι 
χρυσαφένιο.

"Η γνωριμία άρχίνισε. Τό σχέδιο μπήκε σέ άρχή. Ό  
σκοπός πήρε τόν δρόμο τής έπιτυχίας.

Τό προσωπάκι της μέ τίς λεπτέί γραμμές, πού ή πίκρα 
κ ή θλίψη τό είχανε ρουφήξει, τώρα ή χαρά τοδδινε τήν 
πρώτη του γλυκοθώρητη καί φεγγερή δψη καί τά χείλια 
της άλικα γίνονταν έτοιμα νά δεχτούνε τή ; δροσιάς τό 
φιλί..

Γελούσε ξανά ή ζωή τής εύτυχίας.
Στά χαλάσματα έκείνης τής ζωής, πού άφισε 6 θάνα

τος τού άντρός της, θά χτιζότανε γιά  δαύτη παλάτι και
νούργιο νά κατοικήσει σάν πριγκηπέσσα..

Ό  θεός λυπάται τού; άγαθούς !— ψιθύριζε..
Καί γελούσε ή ζ ^ ή , κυλιότανε σέ μιάν εύτυχία, σάν 

τόν ώκεανό άτέλειωτη, άπεριόριστη... ένα καίκι καλοτά- 
ξειδο πού βορρηαδάκι φούσκωνε τά πανιά του κ ’ έσχιζε τή 
θάλασσα χαρούμενο..

Προτού χαράξει στό άντικρυνό βουνό ό ήλιος 6 Γιάγ- 
κος σηκώθηκε, ντύθηκε κι’ όλοΐσια στό σταύλο πήγε.

Κείνη τήν ώρα ό Ά ντώνης έπλενε, καθάριζε τ’ άμάξι 
του, νά τό έτοιμάσει χαί νά πάει στή δουλειά του, γυάλιζε 
τά χάμουρα τού άλόγου, πετοΟσε τίς λάσπες άπ’ τά νύχια 
τοΰ Κίτσου καί μαύρα τά έβαφε.

Μόλις είδε τόν μικρό κινήθηκε άπό χαρά.
— Βρέ καλώς το τό παιδί., τόν άσήκη, τόν λεβέντη..
Τού μικρού τά μάτια ά π ’ τόν δπνο είχανε κοκκινήσει

καί πριστεΐ καί τά μάγουλά του σάν παπαρούνες κοκκινί
ζανε..

— Καλημέρα κύρ-Ά ντώ νη..— τοΰ είπε μέ μουλωχτή 
φωνή.

Βρήχε τό καμουτσί παρέχει, τό πήρε κ ’ έκανε στρά- 
κες. “Γστερα πλησίασε τόν Κίτσο καί σήκωσε τό καμουτσί..

Μά τ ί  ϋλογο  τραντάχτηκε, χλιμίντρισε, κούνησε τήν

οδρά του, τά ρουθούνια του.,
Ο μικρός άναλύθηκε σέ γέλια πλατειά..

Νά είδες — γύρισε κ ’ είπε τοΰ άμαξά— κοτσάμ ά- 
λογο φοβά:αι έμένα !..

Ο Αντώνης έκοψε λίγο τή δουλειά του καί μέ παρα- 
τηρητικό βλέμμα περιεργάστηκε τό μικρό, ένώ αύτό πά 
σχιζε νά πιάσει τοΰ Κίτσου τήν ούρά, νά τήν τραβήξει..

Μή, μή φύγε άπό κεΐ — τοΰ φώναξε ό Ά ντώ νης 
καί τό πήρε άπ’ τό χέρ ι— φύγε μή σέ κλοτσίσει.' Καί τό 
άποτράβηξε,.

Ο ήλιος είχε βγεΤ ψηλά καί σά νά θρόνιασε φαινό
τανε άπάνου στοΰ βουνού τή κορφή, έστελνε τις χρυσές 
άχτίδες του στήν πόλη, καί μ’ ένα δίχτυ άπό κλωστές με
ταξωτές, χρυσαφένιες, τύλιγε δλη τή πόλη πέρα ώς πέρα..

Κ ειτανε γαλάζιος, καθαρό; 6 ούρανός σάν κρουσταλ
λένιος.. Μόνο λίγα , σκόρπια συγνεφάκια πού γυρνούσανε 
χαμηλά, τά πιό πολλά φευγάτα άπό καπνοδόχους, άφίνανε 
τήν άχνα τους άπάνω στό κρούσταλλο τοΰ όρίζοντα, σάν 
τζάμια πού δμοια πέρνουνε άχνάδα, δταν τά σφίγγει τό 
κρύο τοΰ χειμώνα..

Δώ καί τρείς μέρες είχε βρέξει καί στήν αύλή είχανε 
σχηματιστεί λιμνοΰλες, δώ καί κεΐ, βρώμικου νεροΰ. Μά 6 
καφτερός ήλιος τις ρουφούσε καί τό χώμα τής αύλής στέ
γνωνε, πού άκόμα κρατούσε τοΰ μουσκέματος τή μυρουδιά, 
άπ’ τό πότισμα τοΰ νεροΰ πού πήρε καί φούσκωσε..

Ή  καημένη φουντωτή νερατζούλα θλιβότανε πού 6 
ήλιος ροφοΰσε τή δροσιά τών φύλλων της καί θά είτανε δι
κασμένη νά δεχτεί τή ζέστη, καί τή σκόνη, πού θά πετοΰσε 
μέ περιφρόνηση κ’ έχθρα ό άνεμος άπάνωθέ της..

Καί καθώς τά πουλάκια σταματημένα στά κλαδιά 
της κελαϊδούσανε τήν καινούργι’ αύγή, τονίζανε μαζί καί 
τού δεντριού τό παράπονο, πού ή φύση τό άπόδιωξε, νά 
μή χαίρεται τή ζωή πλάι σέ άλλα δέντρα, σέ άνοιχτό πε- 
ριβάλλο, σέ άγέρα φρέσκο έξοχής, έτσι ν’ άδικιέται καί 
νά παίρνει τή μυρουδιά άπάνου της τού., άπόπατου, πού 
είχε άντικρύ της !..

Ό  Ά ντώ νης πήδηξε στ’ άμάξι, χαιρέτησε καρδιακά 
τόν Γ ιάγκο, καί καθώς έφευγε είδε τήν Ά σημήνα, πού 
είχε βγει στήν πόρτα καί τή χαιρέτισε μέ άφέλεια.

’Εκείνη τοΰ άπάντησε μέ γέλιο καί βλέμμα έρωτικό..
Μά ό άμαξας δέν έδωκε προσοχή. Τράβηξε τά γκέμια 

τοΰ άλόγου κ’ έφυγε πιό γρήγωρα.. γρήγωρα...

Τ ’ άπόγιομα περίμενε στήν πόρτα τό μικρό. Ή  μάνα 
του τό είχε πλύνει, χτενίσει, τού έβαλε τά γιορτινά του 
καί φαινότανε σάν άρχοντόπουλο.

Ή  Ά σημήνα χτένιζε τά μαλλιά της, πού μαΰρα σάν 
έβενος είτανε στό χρώμα, καί στό γυαλί τοΰ καθρέφτι 
πρόσεχε τήν δμορφιά της, τό ντύσιμό της, τό χτένισμά της, 
δλα,.. σάν άρραβωνιασμένη..

Έ π ε ιτ α  κάθισε στήν καρέκλα κ’ έρραβε μιά ρόμπα 
δική της καί., πρώτη φορά άκούστηκε νά μουρμουρίζει 
τραγουδάκια, πού τά έλεγε, δταν είτανε κορίτσι..

Ξανάνιωνε ή καημένη. Κυλιότανε στά πλουμιστά χ α 
λιά, πού ή έλπίδα ή γλυκειά έστρωσε.. Ό  έρωτας τήν ί -  
ίφερνε στά δίχτυ* τον·. Κ ’ ή συλλοή τήν τ ρ ζ ζ ο ϊπ  πρός

4*εΐνον πού είδε νά λάμπει ή έλπίδα της, πρός έκεΐνον 
πού ένειρεύτηκε νά ζήσει στόν κόσμο, άλλη μιά φορά..

Τ ’ άμάξι φάνηκε άπό πέρα, έρχότανε γρήγωρα..
Ό  Γιάγκος έτρεξε σάν έλαφάκι.
Κ είνη τήν δρα άρχιζε νά σουρουπώνει καί νά σφυρά

νε τών έργοστασίων τή ; συνοικίας οί σφυρήχτρες, νά σχο
λάζουνε άπ’ τή δουλειά οί έργάτες, οί έργάτριες..

Πήδηξε μές τ ’ άμάξι ό μικρός, ξαπλώθηκε καί φώναξε 
σάν κύριος.

— Βάρε άμαξά..
'Ο  Ά ντώ νης γέλασε, καί., κουνοΰσε τό κεφάλι..
—  Γιά πού κύριος θέλετε νά πάτε ;
Έ β α λ ε  ό μικρός τά χέρια στίς τσέπες, τέντωσε μές 

ί τ’ άμάξι τά πόδια του καί μέ δφος άριστοκράτη.
— Τράβα πρός τά Πατήσια—είπε.
Κ ’ ή διαταγή του γινότανε άμέσως.

Έ  ώρα προχωρούσε κ’ ή μάνα, δσο έβλεπε δξω νά 
είνε σκοτεινά, άνησυχοΰσε.

Π ήγαινε στή μεγάλη πόρτα τής αύλής, γύριζε, κοι
τούσε, μά δέν άκουγε νά έρχεται τ ’ άμάξι.

Ε ίχε  σηκωθεί ένας άγέρας θυμωμένος, πού ως καί 
δυνάμωνε, έπαιρνε άπό χάμω τή παλιοκούρελα, τά 

ί  παλιόχαρτα τής αύλής καί τά στριφογύριζε ψηλά καί τά 
(πετοΰσε στίς κεραμυδένιες σκεπές τών σπιτιών καί τά 
ι κάρφωνε στά κλαδιά, τά κολλοΰσε στά φυλλώματα τής 

νερατζούλας, σάν μπλάστρια..
Τό καημένο δεντρί καθώ; κουνηότανε σύσσωμο, τίναζε 

λές άπό εύσπλαγχνία τά χέρια  του, χά κλαδιά του καί 
πέφτανε τά φυλλαράκια του, τά δάκρυά του..

Καμμίά φορά άκουστήκανε οί ρόδες τ ’ άμαξιοΰ, τοΰ 
άλόγου τά πέταλα τό ποδοβολητό..

Έ τρ εξε  καί χάρηκε πού είδε τό γιό της..
—  Α Ι; πώς τά περάσετε— ρώτησε τόν Ά ντώ νη—μά 

έκεΐνος «καλά» είπε καί προχώρησε., πήγε  στό σταΟλο κ ι’ 
άρχισε νά ξεζεύει τ’ άλογο..

Αύτό πήραξε τήν Ά σημήνα . Νά μή σταθεί νά τής 
πει λ ίγα λόγια.. “Ω ιτε δέν έννοοΰσε νά τή βάλει στό μυα
λό του ;.. Λυπήθηκε τόσο πολύ.. Πήρε ά π ’ τό χέρ ι τόν 
Γιάγκο, μπήκε στενοχωρημένη στήν κάμαρα, καθίσανε, μά.. 
είδε, μέ περιέργεια, πώ ; τά μοΟτρα τοΰ παίδιοΰ της είτανε 
σουφρωμένα, έτσι σάν θυμωμένο.. Κ ι’ άμέσως τό ρώτησε., 
τό ρώτησε., μήπως συνέβαΐνε τίποτα, νά μάθει., νά μάθει..

"Εβγαλε τόν κοΰκό του τό παιδί καί σέ συλλοη είχε 
πέσει βαρειά καί στενόχωρη..

Σηκώθηκε ή μητέρα. Τό έπιασε άπ’ τό χέρι.
— Δέ μοΰ είπες,— τό ρώτησε σιγά—πώ ; τά πέρασες 

στόν περίπατο.. Σά νά σέ βλέπω δχι ευχαριστημένο., αί 
Γιατί θέλω  νά μοΰ πεις... τ ’ άκοΰ;

Σήκωσε τό βλέμμα του, κοίταξε καλά στό πρόσωπο 
τή μητέρα του καί . ένα στεναγμό έβγαλε..

— Μητέρα !— φώναξε μέ ταραχή—δ Ά ντώ νης δέν 
είνε καλός άνθρωπος !... δ χ ι ! δέν είνε...

Αί>τό σήκωσε τρικυμία στήν ψυχή τής γυναίκας.

— Πώ; είπες Δέν είνε καλός ;... Καί γιατί, παιδί 
μου ;...

Δέν ήθελε ό Γιάγκος νά μιλήσει, σάν άπό δισταγμό, 
άπό,ντροπή, κάτι νά φανερώσει..

Κ ’ ή μητέρα έπέμενε τόσο πολύ..
Ό ξω  φυσούσε ό άγέρας καί σφύραγε, σάν στόματα 

παιδιών πού παίζουνε στούς δρόμους, τρέχουνε καί σφυ
ράνε..

— Νά, δταν προχωρήσαμε δξω άπ’ τήν Άλυσσίδα, μοΰ 
έπιασε τά χέρ ια ,., έγώ τινάχτηκα μέ θυμό, θέλησα νά κα- 
τεβώ, νά φύγω.. Καί στό γυρισμό τό ίδιο, θέλησε νά μοΰ 
κάνει., χειρονομίες...

Ε ίπε καί κάτι άλλα λόγια τό παιδί, πού ή μητέρα 
άρχισε νά τρέμει σάν φύλλο στόν άνεμο., νά βρίζει τόν άν
θρωπο, ώ ! πώς έκανε σάν τρελλή μανιακή..

Ό  Ά ντώ νης έχτός ά π ’ τό έλάττωμα πού είχε, νά π ί
νει, είχε κι’ άλλο, χειρότερο, πολύ χειρότερο !...

'Π  γυναίκα έβλεπε τώρα πια τήν έλπίδα της σάν που
λί, πού τό βρίσκει σιή φτερούγα βόλι κυνηγοΰ, νά μαζεύε
ται καί νά πέφτει άπ’ τά δψη κάτω σάν δεματάκι..

Ό ξω  ή νερατζούλα δεχότανε άπάνω της τόν μανιασμέ
νο άγέρα, καί βογκοΰσε έκλαιγε.. έκλαιγε.. καί μέ τά 
κλαριά τη ; τρυποΰσε, καθώ; τήν τύλιγε τή ; νύχτας τό 
σκοτάδι, τά πέπλα πού άπάνωθέ τη ; ή νύχτα είχε ρίξει, 
τά τρυποΰσε, νά τά ξεσχίσει, νά τά ρίξει κάτω,·, κ ’ έκλαι- 
γε μαζί μέ τής γυναίκας τήν άπελπισιά καί τή δική της 
μόνωση κ ’ έρήμωση..

Έ τσ ι ή έλπίδα έπήρε τή γραμμή τοΰ χτυπημένου που- 
λιοΰ. Ή  νερατζούλα στέναζε, μουρμούριζε σάν δαρμένο 
παιδί.

Κ. Α. Φ Ω ΤΑΚΗ Σ

Ε Ρ Ν Ε Σ Τ Ο Υ  Μ Α ΡΙΝ Ο Ν Η

Ο ΒΙΟΣ ΤΟΤ  Ο ΥΓΟ Τ  ΦΩΣΚΟΛΟΥ

I  I  ί

Ο Ι Π Ρ Ω Τ Ε Σ  Σ Π Ο Υ Δ Ε Σ

(Συνέχεια από τό προηγούμενο), 

θαταν  ευτύχημα έάν μπορούσε νά παρακολουθήσουμε 
τά πρόκα βήματα τοΰ ποιηιή  στό δρόμο ιή ; τέχνη; και τής 
σκέψης άπ’ δταν ε’άανε παιδί. Μά γνωρίζουμε λίγα. Στό 
1784 δ Νικόλαος (άρχισε νά ονομάζεται Οΰγος στό 1795) 
είτανε στό Σπαλάτο, δπου εσπούδαζε τά εγκύκλια μαθήμα
τα στις σχολές τοΰ έκεΐ Ιεροσπουδαστηρίου, μά ξαναγυρισε 
ΰστερ’ άπό λίγα χρόνια σιή Ζάκυνθο, δπου είχε δάσκαλο 
τών λατινικών και αρχαίων ελληνικών, τόν ’Αντώνιο Μαρ- 
τελάο. Κ’ εΐταν πάντοτε καιά τήν ομολογία του, χείρισιος 
μαθητής.

«Γνωρίζω λίγα’ στά παιδικά μου χρόνια ε’ίμουν οκνη
ρός, πεισματάρη;, άρρωστος συχνά άπό μελαγχολία καί κά
ποτε άγριος καί παράφρονας άπό θυμό. Έ φ ευ γ α  άπό τά 
σκολειά, και έσπασα τό κεφάλι σέ δυό δασκάλους. Ε ίδα 
μόλις Ινα  σκολειό κι’ άκοβάλθη-ια. Μυύρθε ή διάθεση νά
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σπουδάσω oca δεκάξι χρόνια, μά ώφειλα νά σπουδάσω μο
νάχος».

Και φαίνεται δτι αυτός δ άνυπόταχτος μαθητής | γνω 
ριστηκε μέ τίς φυλακές τής Ζάκυνθος, δταν μιά μέρα εδο- 
κιμασε μ* άλλα παιδάκια νά παραβιάσει μέ σφυριά καί μέ

1μΛζ τ!? ί)υρες ττ'15 ’Ε βί>«ϊ*ής συνοικίας, γιά  t^ά δώσει, 
καΗως εΛεγε, τήν λευτεριά  στούς εβραίους». *Q- Γόσο 
Ιναν από τούς συχνούς καί φοβ,ρ,,ύς σ εισ μ ού *  πού περι„- 
δικα δέρνουν τά Ίό ν ια  νησιά, ό μικρός επαναστάτης έ'ΛειΗε 
μεγάλο θάρρος, στεκόμενος ατάραχος, Ινώ  τά βιαιότατα τι- 
ναγματα τόν είχαν άναποδογυρίσει άπό τό κρεβάτι πυύ 
κοιμότανε.

Τέλος στό 1792 δ νεαρός Φώσκολος εμίσεψε γιά τή 
Βενετιά, δπου είχε εγκατασταθεί π ιά  ή μητέρα του : δεκα- 
τεσσερω χρονώ μόλις ό μελλούμενος ποιητής περνούσε άπό 
την αγροτική καί ορεινή Ζάκυνθο, σέ μιάν άπό τίς ώραιό- 
τερες καί π ιό  πολιτισμένες πολιτείες τής Ευρώπης. Έ μ εϊς 
ξαναθυμουμαστε καί ξαναπλάθουμε τή Βενετιά τού δέκα
του ογδοου αίώνα άνάμεσ* άπό τίς «Ά νάμιησες» τοΰ Κα- 
ζανοβα, ή άπό τίς «Έξομολόγισες» τοΰ Ρουσσώ, σά μιά 
πολιτεία έλαφρυά καί αφιερωμένη μόνο στήν πολυτέλεια 
και στις ηδονές. Μα ή Βενετιά εΐταν τότες ε ,α  άπό τά πιό 
διανοητικό κέντρα τής χερσόννησυς, καί ή πιό γόνιμη κοί 
π ιο ελευιερότροπη βιβλιακή παραγωγή της Ιταλίας. Έ κυ- 
κλοφορουσαν στόν κόσμο τη; τόν εΰτυμο μέ περούκες που- 
οραρίσμενες και φορέματα ταντελωιά, οί νέοι τόμοι τή, 
jx  λιας κ«ι τής Αγγλίας, και οί πιό τυλμηρέ; ιδέες 6έν 

ειταν Ικεϊ λιγότερο τής μόδας ά π ’ δτι στά πνεματικά σαλό 
v ia του Παρισιού.

Ό  υ ύ /ο ς , άπό τότες πού ή αν σπουδαστής στίς σχο
λές του Ά γ ίυ υ  Κυπριανού στό Μυυράνο, ποΰ εΐιαν Διευ
θυντής δ Γάσπαρη; Κότση;, άρχισε νά νοστιμεύεται τήν 
τέχνη καί τή φιλοσοφία. Τοΰ άρέσανε στήν άρχή, φνσικά 
οι ποιητές.

«Μόλις είχα πασαλειφτεί μέ λατινικά καί άκάτεχος τε
λειωτικά τή; Ιταλικής, πέρασα από τήν 'Ελλάδα στήν ’Ι 
ταλία. Κ’ εκείνα τά πρώτα χρόνια τής νιότης μ„υ , άν κ,χί 
περιζωσμένα μέ π. λλές δυστυχίες, έφωτίσιηκαν μόλον τοΰ
το άπό την ποίηση, πού ολάκερη ή ψ υχή μου τίς παραδι
νότανε. Και απο τον έρωτά τη; σπρωγμένος, Ιδιάβ ,σα τό
τες καί τούς ’Ιτυλυύς καί πολλούς άπό τούς Λατίνους πο ιη 
τές, και πιό αχόρτ.χγα τόν πατέρα Ά λιγκιέρη χαί Χό ν Ό 
μηρο, τόν πατέρα δλης τής ποίησης».

Διαβάζοντας ποιήματα άλλων τούρθε νά συνθέσει καί 
δικα του, καί στό 1794 ενωνε καμμιά σαρανταριά σ’ Ινα 
χειρόγραφο βιβλιαράκι, πού έστελνε στό φίλο Κα,στανηνο 
Ναραντση. Εΐταν άνακρεόντεια καί τραγουδάκια έλάχισιης 
σημασίας, μά, διαβασμένα άπό τού; φίλους, άοκεσαν γιά 
να τραβη;ουν τήν προσοχή τοΰ κοινοΰ άπάνω στό νεαρό 
ποιητή. Εγκαρδιω μένος άπό τά πρώτα άποτελέσματα, δ 
Ουγος εδοΟηκε όλάκερος στά γράμματα. Ό  Καισαυότης 
και ο Π ινντεμόνιη;, δ Μπέρτολα καί ό Τσικονιάρα, δ 
Κώστας καί δ Μουστοξίδης εΐταν δλοι γνώριμο! προσωπι
κά του Φωσκολου, πού επλάταινε πάντοτε περσόιερο τήν 
ερευνά ιών σπουδών του καί τή νεογέννητη φ ήμη Π)υ 

Ντοκουμέντο πολύτιμο καί μοναδικό τής σπουδής καί

τής τέχνης τοΰ Φωσκολου στά δεκοχιώ του χρόνια, μάς 
πόμεινε gva «Δοκίμιο σπουδών» τοΰ 1796. Αϊστάνεσαι 
αυτό τό συγχυσμένο σχεδίασμα τό παιδί τοΰ Έγκυκλο» 
Λικοΰ αίώνα, πού ήίίελε ν’ άγκαλιάσει τήν ’Η θική καί 
Τέχνη, τήν Π. λιτική καί τή Θο- λογία, τή Μεταφυσική 
τήν Κ ρίίΐκή, τήν 'Ιστορία καί τήν Π .ίη π η . Ή  Π  .ίη 
έχει φυσικά τή μερίδα τοΰ Λέοντα, καί σ’ αύτό τό «Δ . 
μι.» σπουδών» Αγκαλιάζονται ή πάνε ν ’ άγκαλιοστοννε 
ονόματα τοΰ Ό μ ηρου  καί τοΰ Ό σ σ ιαν , τον Τάσσου 
του Μ λ το να, τοΰ S  .φοκλή καί τοΰ Σ ιίκσ^ηο , τοΰ Ά ρ  
στου καί τοΰ Ρουσσώ, τού S w ift καί τοΰ Θ ,ρβάντε, τ 
Όέοκριτου καί τοΰ Γκέσσνερ, τών Γεωργικών καί τών *Γ 
δονών τή; φαντασίας, τής Σ α π ,,ώ ; καί τών επιστολών τ 
U  μιμημένες άπό τόν Π ό τε , τοϋ Ό ράτιου, τ 

I i » f m ,  καί τοΰ Γκ(>έϋ, τοΰ Φρ„υνκό»η κ„! Τοΰ X a ll 
του Σ ι^ ό λ η  καί τοΰ W h a lle r ,  τοΰ R ie h a r d s o n  τοΰ Ά  
νωλδ καί τοΰ Γκαϊτε».

Μά καί στό στάδιο τής φιλολογίας καί τής κριτικής 
νεαρός Φώσκολος είναι κοσμοπολίτη:, καί άντιθέτει τ' 
Κικερονα σιμά στό Μ οντεσκιέ κα! τό Λόκε πλάϊ στό εύαν 
γέλιο, το Βάκονα άπό τό Βε,Λουλάμιο κατά μέτωπο τα 
Ρουσσω, καί τό Μένκς, καί Βίνκελμαν μέ τό Βολτέρο 
το Βολφ. ν. *

Έ τ σ ι  οί προτίμησες τοΰ αίώνα, άρκαδικοΰ, εγκυκλ' 
παιδικού καί φιλοσοφικοΰ, ανακατευότανε, άνάμεσ’ άπό 
το διανοηηκό περιβάλλον τή; Ββνετιά;, στόν ^ραιστιόπρε. 
εγκέφαλο του άρχάριου πο .η ιή . Ώ ;  τόσο λίγες γραμμές το; 
«Δοκιμίου Σπουδών» άρκοΰνε νά ξεσκεπάσουν τήν τόλμη 
ρή προσωπικότητα τής φωσκολιανης σκέψης, τά πρώτ' 
φτεροκοπήματα τοΰ αετόπουλου. «Πρέ,τει νά διατρέξει κ~ 
νενας τήν ίστορία τών φιλοσόφων δλων τών αιώνων γ,* 
να τούς τιμήσει καί νά τού; περγελάσει». « Ό  κύριος Β -λ; 
ταιρος καί τόσοι άλλοι εγρά.ρανβ πολύ, μά μελετούσανε λ 
γο». «Κριτική. Λογγίνος. Π .ίηση τοΰ Μαρμοντέλ. Κα 
γούστο έμφυτο ψυχικό, πού χωρίς του δλα τά β ιβ^ ία 
κριτικής είναι μηδέν». ί

, Κ ι’ ^ “ ΟίθμοΓ’σβ έπειτα έργα ποικιλότατα, πού δια] 
νοουτανε η συνθεμένα στήν πρώιη έκείνη νεανική ζέστα J 
Μεταφρασες απο ποιη ΐέ; κλασικούς καί ξένους σημείωσή 
και σχόλια σε κείμενα φιλοσοφίας καί κριτιΛή;, δ ο κ ίμ ι 
ιστορίας καί μετάφρασες άπό τόν Τάκιτο καί τό Ρουσσώ. 
α.τανω απ ολα έογα σέ στίχους: άνακρεόντεια, ώδές σονέι' 
τα, ειδυλια, έλεύτερα καί τραγούδια. Μερικά ά π ’ αύτά τα 
συνΒεματα τυπωθήκανε στή Βενετιά. Εΐταν, λέει δ Καρν- 
τουτση, «μανέστρες γεσνερομπερτολιάνες», ή πού «νοιώθεΐί 
την ανάγνωση το ΰ Π ιρ ίν η , τοΰ Ά λψιέρη, τοΰ Μάτσα, μί 
χωρις αναμνησες, καί μερικές είκόνες προφητινέ; καί μερ , 
κες μορςες σχεδόν νταντικές καί περ1σσότερο οί μίμηαες J  
Y o u n g  κα, του Ό  .σιαν είναι σέ γλοιτσιάρικο ανακάτεμά 
ζυμωμενες με τη φιλοσοφική φρασεολογία, α’ιστηαατικί 
και δημοκρατικη τοΰ καιοοΰ εκείνου.

Στήν ούρά τοΰ «Δ ,κίμιου Στούδων» εΐταν γραμμένο^
«Τ ρα γω διες,-Θ υεσ τη ;» . Ά π ’ αύτό τό Θ ·έστη, έ> λ λ ε  vd
ε ξ .» ρ ^ ε ι  το πέταμα η δοξα τοΰ Ούγου Φωσκολου.
*■ ( Εχει συνέχεια).

Μ ηαφ. Χ~·.
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Γ * ν « ν η  9  Ί α ν ο υ α ρ ίο ι·  1902.

‘Αγαπητέ φίλε,
Ή θελα  άπδ τίσον καιρδ νά σά; γράψω, άλλά ίπ ιθυ- 

μοΟσα πρώτα νά δώσω μιά πβρασιά στά ποιήματά σας καί 
δέν τδ κατόρθωνα γιά  τόσες ήμερες γιά  πολλούς λόγους. 
Τώρα μέ τήν εύκαιρία τοΟ νέου ίτοος σάς εδχομαι καθώς 
καί στήν οίκογένειά σας δ,τι καλό καί έπιθυμητό.

Έ πέρασα ώραΐες ώρες μέ τόν εδμορφον τόμο σας, μέ 
τούς γλυκούς καί μαλακούς στίχους, μέ τήν ώραία καί κα
θαρή σας γλώσσα καί μέ τή γλυκειά σας καί βαθυά πονι- 
μένη αίσθαντικότητά σας. Μόνο θά έπιθυμοΟσα κάποτε νά 
μήν ήταν τόσο σπρωγμένη ή Απελπιστική διάθεση. ΕΙνα1 

πολύ τό κακό, είναι δμως καί τό καλό στόν κόσμο, καί σέ 
μιά σφαίραν άνώτερη, δπου λίγοι άνθρωποι διαλεχτοί τοΟ 
θεοΟ μιτοροΟν ν’ άνέβουν, τό ταίριασμα τών δύο στοιχείων 
μπορεί νά παρουσιάζεται σέ μιάν άρμονία δψηλά παρηγο
ρητική. Καλλίτερα τέλος πάντων νά είναι κανείς Μαντζόνης 
παρά Λεοπάρδης. Ώ ς  τόσο πάντα άρεστά θά είναι τά 
ποιήματά σας, ποΟ γιά  τό αίσθημα καί γιά  τή μορφή τους 
μάς θυμίζουν τή γλυκειά Ζάκυνθο.

Δέν είδα ποτέ τίποτε πεζό δικό σας· ίσως έχετε καί 
δέν τό γνωρίζω. Πιστεύω ποΟ θά ώφελοΟσε ή έπιμέλειά 
σας σ’ αύτό. θ ά  ήταν καί άφορμή γιά  σάς νά κάμετε γνω
στά στήν Ε λ λ ά δ α  τόσα ώρα7.* πράματα, κ .τ.λ.

Δεχθήτε τήν έκφραση τή ; φιλίας μου.

Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  ϋ α λ ο σ γ ο Ο ρ ο ς .

’Απόσπασμα επιστολής τοΰ Γεώργιου Καλοσγούρου προς 
τά Στέφανο Μαρτζώκη, σταλμένη κατά τις 29 τοΰ Νοέμ
βρη 1899 άπό τή Γ 6νεύη τής Ε λβετία ς. Τό άπόσπασμα 
αύτό άφορά τό περιοδικό «Τέχνη» ποΰ διεύτυνε δ κύ
ριος Κ. Χατζόπουλος.

Χαίρομαι πολύ διά τό νέον περιοδικόν (τό όποιον έβ
γαλε ό Χριστοβασίλης ή πρόκειται νά βγάλει) καί εύχομαι 
νά είναι τόσον δεξιοί οί γράφοντες, ώστε νά έλκύσετ τήν 
συμπάθειαν τοΟ κοινοΟ περισσότερον παρ’ δσον ή «Τέχνη». 
Πολλά τών είς αύτήν γεγραμμένων έμειναν δι’ έμέ δυσνόη
τα καί ύποθέτω καί διά πολλούς άλλους μή όντας ώς καί 
έγώ δέν είμαι, ένήμερος ιδεών κινουμένων σήμερον είς άλ- 
λας κοινωνίας παρά τήν ίδικήν μας.

Βάσις άπαραίτητος διά τήν έιτιτυχίαν ένός περιοδικοΟ 
καί μάλιστα είς δημώδη γραφομένου, είναι νά εδρει θέματα 
καί ίδέας αί όποΐαι νά κινήσουν γενικόν ένδιαφέρον. Ά ν  
κατωρθώνετο αύτό, καί τό ζήτημα τής γλώσση; θά Ικαμνε 
διά μιάς γιγαντταΐα βήματα πρός τήν λύσιν του.

Γ ε ώ ρ γ ι ο ς  Κ .< κ λ ο β γ ο Ο ρ ο ς·

ΒίΒΑΙΟΓΡΑΦΙΑ

Π ίσω  άπό τά κάγκελα.

Είναι τ4 v io  κομψοτβπημίνο βιβλιαράκι τοΟ κ . Λ. Ταγκέκοα- 
Χ ία .  Άποτιλ·ι1ιαι dud καμιά τριανταριά η ιτα χτέ; ίήνηοις π-ή κα· 
Β ιμ ιΐ φτ£ν*ι τή μιά τή μιοίμιχη ο ιλ  Βα, καί οΐ μιχροϊ>τοθ«αο8λ»ς τους 
πλέκονται γΑρω οέ πρόσωπα καί γιγονδτα τής φυλακής n c i  ·1ταν< 
καί £ (Βιος 6 συγγραφέας φυλακισμένος.

Ό λ ίκ ιρ ο  τό 6 βλίο τδ χαραχτηρίζιι μιά Βροσιραίδα καί ή γλΑσ- 
σα p i l l  a iv  ποταμικι άπ) ίν^ιομί/ους θάμνους, γιμάτο βρο-
σιά κα Αραΐα άντιφιγγ{βματα. Μιά Biabe-τ,,μιά ιίλικρίνιια τΒπιρνάιι 
.λάχιρο τ ί  6 6λΙο ' »1ναι δ παλμός πού γβννησ* στδν ποιητή του τά 
άναπάντ·/ο γιγονδς τής φυλάκισης, καί κάτου i n i  τίς ιϋθυμις γραμ
μές, (γιατί τό πιταχτό t lvx i τδ χαραχτηριοτικδ το9 Λ. Ταγκδπουλου, 
πο6 Ιιο ς  Βέν τδ ίκαλλιέργησ* δσο ·Ιχ* τή Βύναμη), iBffl κ ’έχιΐ, σά χα- 
ριμάΒις ξαφνικά φωτιζδμινις, Βιακρινιται δ πδνος πού τοΒ πλημΟριζ* 
τήν ψυχή.

Μιρικά άπδ τά πιταχτά αύτά Βηγηματάκια, ιΐναι μαργαριτάρια 
δλάχιρα στδ ιΐδος τους.Άνάμισ ’ άπδ τά «Κάπαρης», «Μπιθ.χδτσης»» 
«Ό  Μήτρους» καί άλλα, πού τ’ άναφιρδμινα δνίματα άνήκουν σ' άν- 
Ηρώπους φανιρά άδικα φιλακισμένους, μοιάζουν σά νά πιτ&ν* κατά
μουτρα στή Δικαιοσύνη τήν άΒυναμΙα της καί τήν άδικ(α πού αύτή 
κάνιι στούς Ανθρώπους, τήν άΒικία πού τώρα αίστανδτανι καί δ Ιδιος 
δ συγγραφέας άπό προααπική π«Ερα.

Τδ βιβλιαράκι άποτ«λούμ*νο άπδ πέντι πιρίπου τυπογραφικά 
φύλλα, πουλιέται πρδς τριίς Βραχμές.

Ή  Ν αυμ αχία  τής "Ελλης.

Είναι τό νέο βιβλιαράκι τού κ . Κ .  Φαλτοΐτς. Έξιστοριί, καλλιί- 
τιρα πιριγράφιι τη ναυμαχία τού ‘ Ελληνοτουρκικού στόλου κατά τδ 
Βϋλκανοτουρκικδ πόλ·μο Μιά πνοή ένθουοιασμού τό Βιαπνέιι £λάκι· 
ρο, «Ιναι δ ένθουαιασμός πιϋ ιό πλήρωμα τοϋ« Αβ·ρωφ> ιίχ ιν  αίσταν- 
><«t κατά τή ναυμαχία. Τή  σι>γκί.η3η, τή σύγχυση, τή μ«γίλοπρέ- 
πιια καί τή θΛΐβ«ρότητα τής ναυμαχίας μά, τη Βίνιι δ κ . Φ α λτΚτς  
άρκιτά καλά. Σ ’ αύτό ιδ άποτέλισμα (έ  φταν·ι δμως σά συγγραφέας 
ά-ατόμος, δτι τοΰ γ*μ ζ*ι τήν ψυχή ι Ι ό Ι  ή ανάμνηση τού γεγονό
τος, καί δ συγκλονισμός δ «ροσωπιχός πιύ »ίχ ι τότ«ς δ 18.ος αίσταν- 
θή. Ά ί  κάπου ίρώτησι χ’ Ικα μ« ριπορταζ, τόσο γιά τδ χ*ιρισμό τών 
π ολιμικβν μηχανημάτων, δσο καί γιά τά μιχροιπίιεδΒια πού άναφέρ- 
νιι καί πού συμβήχανι σ ΐίύ . Βιαφορους πολ·μιχού( πύργους τού « Ά -  
6<ρωφ>, δλη Βηλα?ή ή μικροΐστορική ύπίσταεη τού βιβλίου, » lv n  μι- 
κροσυμιλήρωμα τ ή ; προσωπικής Βιάθισητ πού έγέ^νησ· τό βιβλίο. 
Μπορούσι νάγραφι Ι ν ι  πο'ηιία, μπορού» νάγρ<φ( μιά λυρινή t u t ζ , 
άντίς νά γράψίΐ |<α Ιστδρηαα, καί 0 i μάς μ*τιίΒιν< τήν Ιίια  αυγκινηση 
χ’ ένθουσιασμδ πού καί το ίιχόρχμα Τό β βλιο βκ.6 ζ*τιιΐ μ’ ι«χαρι- 
στηση και μπορώ νά κώ μ* έ\διαφέρον. Ή  1«αιαστοσ α ιής γλώσσας 
χ , I d  πολύ συχνές έπαναληψ·ς ιώ . Ιδιων ·ίχο- ω>. ποΰ μιρτυρ& ι  τό 
συγκλονισμό τού συγγραφέα καί τ ’ όρμ^τικό του γροψιμο, πού !έν 
τό< άφίναν ν’ άναζητήαιι τήν ποικιλία, »1·αι ot άβυναμίις τοΒ βιβλ ου 
καί οί άΒυναμίις αύτές φαίνονται τή στιγμή τήν πιδ οτ,μαντιχή, πού δ 
συγγραφέας Βέ βΜσκιι λόγια πιά νά π»ριγράψ«ι ix » t<ο *ού συνέβηκ· 
κ ' έκ>(νο πού αίστάνθηκ* χατά τή στιγμή πού δ «Άβέρω φ » πήρ« μο
νάχος σοδ κυνήγι τόν Τουτκικό στόλο. Τις χαρακτηριστικές · ίκδν(( 
τις ι ίχ ι  μ ι:αχ*ιριατ*Ι πολύ κατά τήν άρχή τής ναυμαχίας.

*0 κ  Φχλτάϊτς νιώτατος άκόμα καί μ«λ«τηρός καθώς καί έργα- 
τικός, άλάθιυτα θά μάς Βώσιι Ιργα, δχι μόνον καλλ(τ·ρα, μά καλά, 
dp*«t κανένας νά παρατηρήσιι τή Βιαφσρά πώχιι άπό τό προηγούμι- 
νο δήγη ια -λ υ ρ ιχή  πρόζχ, πού άναφέριται στό θάνατο τής άΒιλφής 
του, ή Ν χυμαχ(α τής Έ λ λ η ς .



’Α π ά νω  στίς σοσιαλιστικές γνώ μες τοΰ Ν . Γ ιαννιοΰ  
γ ιά  τή λογοτεχνία

Παρακολουθούμε από καιρό εναν καυγά παράξενο, 
πού αλήθεια θά  προτιμούσαμε νά μή γίνει, τόσο είναι 
Ιπιζήμιος. 'Ο  κ. Γ ιαννιός άπό χρόνια τώρα κοπανάει τά 
ίδ ια  πράματα, τά διαβάσαμε στά «Γράμματα» τής Ά λε- 
ξάντρειας, ιά  διαβάζουμε τώρα και στήν «Κοινωνία» καί 
θά  θέλαμε δ «Νουμάς» μιά κι’ ανακατεύτηκε στή συζήτηση, 
άντίς ν’ άπαντήσει και ν’ ανοίξει ψηλή κουβέντα, νά τοΰ- 
δινε μιάν απάντηση έντονη και ν’ ανέβαζε τή συζήτηση 
σέ υψηλότερο επίπεδο, άπό κεΐ πού τήν εκατρακύλησεν ό 
κ. Γιαννιός, ανακατεύοντας τή λογοτεχνία και τούς λογο
τέχνες, μέ τή μπροσουρογραψία και τούς προπαγανδιστές.

Έ τ σ ι είδαμε κάτου άπό άρθρα κούφια καί βλακώδη, 
διάφορες υπογραφές’ εργάτης διανοούμενος, διανοούμενος 
σοσιαλιστής, χρωματιστής και τά τέτοια, πού αν δέν είχαν 
τόσο φανερή ιή  βλάβη τους στά πασαλειμμένα κεφαλάκια 
τών άνυποψίαστων δουλευτάκων, και πού αν δέ γινότανε 
μέ μιά μέθοδο έπικίντυνη γιά τήν καλύτερε ψή τους σάν 
ανθρώπους καί δχι σάν ήμερομίστιους, βέβαια πού μονάχα 
νά γελάσουμε έπρεπε, τόσο κωιιικά παρουσιάζονται.

Δέν πιστεύει τέλος πάντων ό φίλος Γιαννιός δτι, με
ρικά πράματα δέ μπορεί ν’ άποτελέσουν θέμα κοινής ομ ι
λίας καί δτι καθώς ενας δταν δέν είναι κάτοχος τών μυστι
κών τής αστρονομίας δέ μπορεί νά μιλήσει γιά  κείνη, έτσι 
άλλοι δέ μπορεί νά μιλήσουν γιά  λογοτεχνία ;

Γ ιατί λοιπόν δ κ. Γιαννιός εξαπόλυσε τά διάφορα ανυ
ποψίαστα κεφαλάκια τών μαθητευόμενών του, πού, σά νά 
γινότανε εκλογική ενέργεια, καί χρειάζονται οί μπράβοι 
κα'ι οί φωνακλάδες γιά  νά προκαταλάβ^υν τήν κοινή γνώμη, 
φωνάζουν και κοκορεύονται καί βρίζουν, γιά ζητήματα 
πού μήτε ν’ ακούσουν δέν είναι προετοιμασμένοι;

Ά ν  δ κ. Γ ιαννιός επιθυμεί, τόν βεβαιώνουμε δτι θ ’ 
άνοίγαμε τή χρειαζούμενη συζήιηση, as  καί τά ζηιήματα 
αύτά είναι τόσο ξεκαθαρισμένα, στήν ανώτερη σφαίρα τους, 
ώστε κάθε συζήτηση νά περιττεύει. "Υστερ’ άπό τήν απελ
πισμένη προσπάθεια τοΰ γίγαντα Λέοντα Τολστόη, στό 
περίφημο βιβλίο του «Τί πράμα είναι ή Τέχνη», τί θά 
μπορέσει νά μεταβάλει μιά συζήτηση λί$Ό-πολύ αυτοσχε 
διαστική, ή κα'ι προερχόμενη άπό οργανισμούς απροετοί
μαστους γ ιά νά  αίστανθοΰν καί νά υπερβάλουν ενα ζήτημα, 
άπ’ δπου τώσυρε ή ιδιοσυγκρασία τοΰ Τολστόη, πού πάντα 
δέν ειόλμησε ή καλλίτερα δέν ανέχτηκε νά τό καταλήξει 
στήν μπροσουρογραφία, μ’ δλη του τήν αποκλειστικόιητα;

Κ’ έπειτα, ρωτάω τόν κ. Γ ιαννιό, νομίζει οτι τά υ
ψηλά αύτά ζητήματα, είναι άπό κείνα πού λύονται μέ φ ω 
νασκίες καί μέ δημοψηφίσματα, ή ευχαριστιούνται στό θ ό 
ρυβο τών τριόδων ;

Ό σ ο  γιά  τά συμπαθητικά κεφαλάκια τών άνεύτυνων 
εργατάκων, πού βγήκανε γιά  κριτές κ’ επικριτές, δέν έχουμε 
παρά νά τούς συστήσουμε δτι, θάκαναν καλλίτερα άν προσ
παθούσαν νά διαβάσουν κάτι, δν προτιμούσαν δτι τούς 
Ινδιαφέρει καί τούς αρέσει, καί νά κάνουν δσο μπορούν 
λιγώτερη κριτική, έκτος εκείνης πού θά κάνουν μέ τόν

εαυτό τους γιά  τήν κατανόηση τού έργου πού έλαχε νά 
δ ιαβάζουν.Ά ς μάθουν έτσι νά μπορούν νά διαβάσουν κάτι, 
α ; μάθουν νά αίστάνονται, ας διακρίνουν δ ιι  ή ανθρώ πινη 
ψυχή είναι ενα χάος καί δτι δέ μπαίνει σέ καλούπια άπό 
τά πρώτα μάλιστα χοντροκομμένα, δτι άλλο Τέχνη καί 
αιώνια ανθρώ πινο καί άλλο μπροσούρα καί Ιποχικά ιδεο
λογικά ρέματα, κ’ έπειτα βλέπουμε άν τολμάνε νά κάμουν 
καί τόν κριτικό, ή δ φίλος Γιαννιός νά συντάζει συνταγές 
λογοτεχνίας.

S H M E I i i M A T A .

—  Τό περιοδικό «Μαύρος Γάτος» θά  βγαίνει μιά φο* ί 
ρά τό μήνα καί τό λιγώτερο μέ δεκάξι σελίδες.

—  Ε πιστολές καί δ,τι άλλο, στέλνονται στό διευθυν
τή κ. Γερ. Σταταλά, δδός ’Ακαδημίας 40.

—  Ό  «Μαύρος Γάτος», πουλιέται σ’ δλα τά κιόσκια 
καί τά βιβλιοπωλεία τή, Πραηεύουσας καθώς καί στόν Π ε ι
ραιά.

— ‘Η  συνδρομή είναι πέντε (5) δραχμές τό χρόνο γιά 
τό εσωτερικό καί εςη (6 ) γιά  τό εξωτερικό.

*
* *

— Ή  κίνηση τών λογοτεχνικών περιοδικών τής Α 
θήνας καί ιή ; ΙΙόλη;, έμεινε γιά  τό ερχόμενο φύλλο, δπου 
ελπίζουμε λάχουμε θέση νά μιλήσουμε καί γιά  τή θεατρική 
κίνηση, πού κατά τό τελευταίο διάστημα εσημείωσε κάποι
ες εύγενέστερες προσπάθειες.

—  Τό ΐόιο, σ’ εν’ άπό τά ερχόμενα φύλλα θά  δημο- 
σιέψουμε πλατύ σημείωμα γιά  τά «Παράκαιρα» τοΰ Κω- 
στή Παλαμά.

*
* *

Έ τυπώ θηκαν κ’ έκυκλοφόρησαν τ’ ακόλουθα βιβλία :
— Γεράσιμου Σπαταλά— Καθώς Αλλάζουν οί ’Επο

χές—Τόμος ποιηιιάτων, κομψοευπωμένος, σέ καλό χαρτί, 
μέ τήν εικόνα τού ποιητή. Πουλιέται πρός 2,50.

Καί τ’ ακόλουθα βιβλία, τυπωμένα άπό τό κατάστημα 
Γ . Βασιλείου :

— Γ χέγεροζαν—Τό αγόρι τή; κύρα Λένης— δήγημα,
πρός 1.75.

— » — Ό  Πέτρος μέ τδ ’να μ ά τι= Χ ιο ν ι-
νισμένος Χειμώνας— δηγήιιατα πρός 1,75.

— Χ ά μ ο ο νν — 'Η  Βασίλισσα τοΰ Σαβά κι’ άλλα δη- 
γήματα, πρός 1,75.

— Κ ή λ λ α ιτ -  'Η  μάχη τοΰ Β ιτερλώ — Δυό φίλοι—
δηγήματα πρός 1,75. Μβτάφρασις Λ. Κουκούλα.

*
•  *

— Ό  πρώτος στίχος τής τελευταίας τερτσίνας τοΰ 
σονέιτου τού Ντάντε, πού βρίσκεται στό τέλος τοΰ πρώ 
του κατεβατού τής 9η ; σελίδας τού προηγούμενου φυλλά- 
διου, άντίς :

Φαίνεται καί ά π ’ τά χείλη της δτι πνέει 
πρέπει νά διαβαστεί

Κ ι’ άπ’ τά χείλη της φαίνεται δτι πνέει.
— 'Υπάρχουν κι’ &λ\α λάθη, πού δ άναγνώστης ας 

λάβει τήν καλωσύνη νά τά διορθώσει μόνος.


