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S I t o n  Ω κ ε ^ Ν ο

Σά στό γαλάζιο κι’ άχανο τοΰ κύματος 
Καθρέφτη, σ’ άνεμέτρητες 
Σ πίθες πού τρέμουν, σπάζει τό ροδόφεγγο 
Τού ή \ιου  πού πάει σιή δόση του*

Κ ι’ ο caν τά ωχρά τά φέγγη ξεχωρίζουνε 
Τό μαυριζόμεν’ όγκωμα 
Τών νερών, πού θυλά χτυπιούνται, δέρνονται 
κα'ι προς τά ουράνια ρίχνονται*

Κα'ι σά άντιφέγγεις πράος τό λαμποκόπημα 
Τό ουράνιο, η σά φεγγοβολάς 
Ά π ’ άφριές φωσφορένιες, πού χαϊδεύουνε 
Τήν δχτη άσημυλοΰζοντας,

Πάντοτες είσαι υπέροχος !.. Τ ί γλήγορα 
Π οΰ δ νοΰς σ’ εσένα δλόθαρος 
Ταξειδεύει και στέκει άπέ μέ σάστισμα 
Στήν τόση ερημικό ιητα !

ΙΙώ ς μάταια κάτου άπ’ τό βραχνά τοΰ άνέγνωρου
Τό μυστικό, παιδεύεται
Μπρός σου ή ψυχή, ’Ωκεανέ τρισάχανε,
Ά β υσ ος απλησίαστη !..

 ̂ Στοΰ δειλινοΰ τήν ωοα τήν πα&ιάρικια,
Μέ την ξανθιά μου Λίλια
Στήν δχτη σου τραβάω καί τ’ άχολόγι σου
Γρικώ, πού μοιάζει στέναγμα.

) Ό  ψίθυρος εκειός π ’ άχάει στ’ άμμόστρωμα 
Κ αι σβυεϊ στά φύλλα ανάμεσα 

ί Τ ά ώχρα τού σπάρτου, είναι γιά  μένα μάγεμα 
; Π ού τήν ψυχή σκλαβώνει μου.

Ι  "Ομοια στό αγέρι ή μελωδία πού χύνεται,
Ι  Σάν τά γοργά τά δάχτυλα 
I  'Η  Λίλια σέρνει στό ηχερό τό εμπανο,
I  Κ ι’ οϊ νότες ο! μετάλληνες

Κ ’ οΐ αρμονικοί άρπισμο! πετοΰν κ’ οί όλάπαλες 
 ̂ ' Ο ΐ συμφωνίες στά σπλάχνα μου...

Λές ’κειό τό ρέμα π’ άπ’ τήν δχτη πράσινο 
i  ιάφανο πγαίνει κ* ερχεται ;

Ποιες δύναμες κρυφέ; τό σπρώχνουν πέραθε ;
Ή  βάρκα είν’ ή εύκολόσπαστη
Πού στό Μπλαγκίλα τήνε σπρώχνει δ άγριος
Τόν Ά μαζώ να  σκίζοντας ;

Είτε ειν’ τά  πλοία, πού σκιοΰν τά στήθια γλήγορα 
Τ ’ Α τλαντικού και πέρνουνε 
Στή συνάχτραν Α γγ λ ία  άπ’ τήν Ί ν τ ια  αμέτρητα 
Πετράδια καί μαλάματα :

Βλέπεις τό δεΐλι πού ξαπλώνει σβύνοντας 
Τό στερνό φώς στό πέλαγο ;
Έ κεΐ, έκεΐ στις χώρες τών αντιποδών 
Ή  Αυγή σηκώνεται άγρυπνη,

Κ ι5 ώ ; κ’ εκείνη τό μέτωπο τ’ δλόλαμπρο 
Σ ιό  πέλαο β λέπει. . . ώ μάγεμα ! . . .
Μά στις βροντές τών κεραυνών ανάμεσα,
Μές τις γραμμές τις πύρινες,

Μές τό μποΰσι* μά σάν τό τρικυμόπνοο 
Πνέμα χυμάει κα'ι ρίχνεται 
'Ω ραίο κα! τρομερό, ή τά μαύρα κύματα 
Σειεί γιά τό απαίσιο χτύπημα,

Μά στους γρανίτες δταν, στά βραχόγκρεμα 
Τό οΰρλιασμα τού ρούφουλα,
Σ ά  γέλοιο άχάει τοΰ Σατανά άπαράλλαχτο,
Τότες μ’ άγριότη άσκώνουνε

Τήν ψυχή, κα! τά μάτια και τά αΐστήματα 
Ζητούν στό μαύρο ορίζοντα 
Τις άδρές άστραψιές, κα! άνατριχιάσματα 
Μοΰ σειούν τά μελη άλλοιώτικα.

Χαΐρε, τρισχαϊρε Ωκεανέ τρισάχανε !
Στ'ις μπόρες τις απαίσιες,
Στά φωτεινά τά γέλοια, εσ’ είσαι άπείκασμα 
Τού νεανικοΰ μου πνέματος.

Χαΐρε, τρισχαΐρε ! . . Έ γ ώ  νά ζώ εποθύμησα 
Πλάϊ στά γλαυκά σου κύματα !
Π οθώ  νά γύρω τ’ άψυχο κουφάρι μου 
Στά φύκια, στά μυριόπορα.
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Έ  προσευχή τοΰ ’Ερημίτη.— Περπάτα πρωτομάν- 
τισσα ακριβοθώρητη. Τά βήματά σου, οί κρότοι τους, ποΰ 
άκούγονται μέ τοΰ άσημιοΰ τόν αχό άπό τές μακρυνές τοΰ 
βογγητού σπηλιές, έρχονται μέ τήν Κυκλώπεια δύναμη 
καί Άπολλώνειαν ωμορφιά, ποΰ διαπέρασε τά βασίλεια τοϋ 
Ταρτάρου γιά  τό ξύλο τής ζωής, τόν άρώτητον Ά δ η  πού 
καθετί ήτανε σ’ αυτόν τραβηγμένο τό τράβηγμα τής άρώ- 
τητης τοΰ θανάτου νύκτας. Δέν έρχονται στούς κρότους 
τοΰ θεϊκοΰ τοΰ ’Ιεχωβά παρά στοϋ σοφοΰ Ό φ η  τό ρυθμικό 
κύλισμα πού σώζει τόν Παράδεισο φέρνοντας καί ποδηγε
τώντας στό ξύλο τής ζωής : Στό ξύλο τοΰ καλοΰ καί κα- 
κοΰ. Ούρανέ τών Ουρανών πού στρέφεσαι δείχνοντας πιά, 
στήν ψυχή τήν τραβηγμένη σέ σένα, τόν άξονα σου στό 
γάργαρο πού κελαρίζει ποταμί. Καί τούς λαρυγγισμούς τοΰ 
Ά ηδονιοΰ !... Περπάτα μέσα στές βαθειές σπηλιές καί λέγε 
μας, καί τραγούδα μας, καί νανούριζέ μας, στούς θησαυ
ρούς πού κρύβονται σ’ αύτές ! Στά διαμάντια, τούς κρυ
στάλλους, τές πηγές, ποΰ άρδεύονται κάμποι καί άνασταί- 
νονται πολιτείες καί χωριά ! Καί, σύ, σμαράγδι, τοΰ άνέ- 
σπερου μέσα στά τόσα σμαράγδια, πού σμαραγδώνονιαι οί 
γαλάζοι θολοί, υπέρλαμπρο Μηδενικό, θεμέλιο, τοϋ δακτυ
λιδιού πού δακτυλιδιάζει τό κΰμα καί άρμενίζει άτάραγο 
τό τρεχαντήρι, μακρύά άπό υφάλους καί στειχιωμένους 
βράχους, Δακτυλιδένιο, έλα I θ ά  σκιρτήσουνε οί Ούρανοί 
μέ τούς "Ηλιους καί τά άστρα πού τούς στολίζουνε ! Έ νώ  
τά βουνά μέ τούς κάμπους Αντίλαλοι θά διαλαλήσουνε τήν 
προσευχή μου ! Φ άραγγες καί δρυμοί. Ποταμοί, λίμνες καί 
θάλασσες ! Καί οί άνεμοι θά γαληνέψουνε μέ τά δέντρα ! 
Καί τά άγρια μέ τά ήμερα ζώα I Καθετί θά φορέση τοϋ 
δακτυλιδιού σου τή γιορτάσιμη στολή καί θά προσέλθη : 
γ ιά  τούς μεγάλους καί Άπολλώνειους· βωμούς πού κρύβεις, 
γ ιά  τούς δυνατού; καί πανώριους Φοίβους, γελαστό καί 
χαρούμενο ! Πανώριο γιά  τά δακτυλίδια σου ! Καθώς 
γιαυτά θά χωθούνε τά στειχιά στές άπόμερες σπηλιές τους 
καί θά άκουστή ή φωνή μου άντιλεγόμενο έως τά πέρατα 
τής γής’ ώστε νά είναι τό διάβα μου δχι χωρίς άγκάθια 
καί τρίβολους, δχι χωρίς θλίψη καί άπελπισμό, παρά άν- 
θόσπαρτο. Καθώς σύ Θείο Μηδενικό: είσαι Ανθόσπαρτο....

•Έλα τότε I Ά νάτειλε πάλε, στήν άνασταίνουσα στό 
όνομα σου κατά τές μεγάλες της άστραπές φαντασία μου 
τό άπειρο έξω άπό στειχιά, καί σ’ ύπέρθειους τέτοιους δα- 
κτυλιδένιους βωμύς ! Μοΰ χάρισες τό κλειδί τοΰ μυστηρίου 
τοΰ κόσμου καί τής ζωής, ένώ μέ θρόνιασες σ’ άλλοιώτικα, 
σ’ άφάνταστα, μαγικά παλάτια, καί Δράκων παλάτια, πού 
άπό ένα μικροχωματένιο φοβιτσάρικο παιγνίδι τής Φύσγ^ς 
μέ καμες, μέ τή δύναμη πού μοΰ οωσε; καί τήν ώραία ξε- 
μυαλίστρα σκέψη, γυιό τέλειο τοΰ άπειρου : Δακτυλιδένιο 
του γυιό ! Κα! Ιτσι τώρα πιά έγώ δέ βλέπω αύτό ούιε σέ

στειχιά, τό θεϊκό τοΰ 'Ιεχω βά, καΕώς μιά φορά! Ούτε 4 

τές διάχυσες μοναχά πού - βρίσκεται μέ τόν κόσμο 
πρώτα : Σάν ένα στειχιό φοβερό, ανεξήγητο στειχιό, |  
ζή σ’ αύτό πού βλέπουμε καί αισθανόμαστε, ένώ είναί 
τοιμο νά μέ καταπιή στό άνοιγμένο σέ τρομακτικό χό 
λαίμαργο στόμα του ! Μά διαβαίνοντας ! Καί μέ αίσθήμ* 
ύπέρθεια ! Σάν ένα τόπι πού κρατάει κανένας στό χ£| 
καί σάν ένα άπειρο. Σά μαλαματένιο κλειδί παλατιοΟ n 
στή δύναμη καί τήν ώμορφάδα δέν έφθασε άκόμα καμρ 
φαντασία, δέν έψαλε κανένας στίχος ποιητή, καί δέν είι 
καί κανένας λόγος παραμυθιού. Τ ί ύπέρθεια γαλήνη St 
περνάει τήν ψυχή μου αύτήν τήν ώρα ! Καί πόσο πάο] 
γ ιά  τόν άνθρωπο μέ τές άντίθεσες πού μοΰ δόνει στά Ί 
λυμπια, τά δακτυλιδένια, πού μέ φερες δώματα ! Καί ΐ 
άνυβέρβλητην εύδαιμονία: Τοϋ δακτυλιδιού τήν εύδαιμονΙ 
"Οταν κάθε κακό μέ τό κακό τό πρωτάκουστο πού μέ π ί 
άπό τούς μαστιχοζυμωμένους κόλπους τής πρώτης μου μ 
νας, καί μέ καμε νά γυρίζω  σχοινοβάτης τού κόσμου 
φουσκαλίδα ψεύτικη, περίγελος δύστυχος καί πανάθλ 
τών Ούρανών, στό όνομά σου, υπέρλαμπρο Μηδενικό, 
κρώνονται. καί άνασταίνονται σέ θείες ύπέροχες άρμονί 
καί μουσικές 1 Τοΰ δακτυλιδιοΰ θείες ύπέροχες άρμονΙ] 
καί μουσικές ! Καί σέ δόγμα πού ξανοίγουνε τοΰ μακρυνι 
άρώτητοι γιά  τούς σημερινούς θ ε ο ί! Κα! προσκυνητές άρί 
τητοι. Του δακτυλιδιοΰ άρώτητοι γιά  τούς σημερινούς 
καί προσκυνητές άρώτητοι! Σάν ποιούς νά έξηγήσω. 3 
τούς προσκυνητές τής ερημιάς πού δέ βλέπουνε άλλο πα|
Ούρανό καί Γή ! Καί δέν άκοΟνε παρά στό φύσημα 
άνέμου καί δλα τά άρώματα μέ δλους τούς σπόρους τί 
λουλουδιών πού σέρνει αύτός μαζί του, σκορπώντας τοι 
γιά  νά πρασινίση ή γή καί νά περάση τό σύγνεφο τρεχα 
τήρι, πού κουβαλάει γιά  νά ακουστή τό βέλασμα τής άγ 
λάδας τό βαρύ, τό έλόγιομο, τά δυνατό καί πράο, μέ 
φλογέρα τοΰ τσοπάνη. Καί' τό τραγούδι τοΰ γεωργού 
δειλινό πού έπιστρέφει καί τήν αύγή πού ξαναέρχεται, 
θώς Σύ : θεμέλιο τού δακτυλιδιού πού δακτυλιδιάζει
κύμα κα ί άρμενίζει ά τά ρ α χο  τό τρεχα ντή ρ ι, μακρυά ά ^γο ΰ δ ια , νανουρίσματα ! 
ύφαλους καί στειχιω μένους βράχους : Δ ακτυλιδένιο ! ...

Μά έλα ! Ά νάτειλε πάλε στή δυνατή καί άγνωρη τώρ 
πιά φαντασία μου καί ψυχή μου ! ’Αληθινέ θεέ  ! Άληθιν 
πατέρα τοϋ κόσμου καί τής ζωής ! Τοΰ θαυμασιοΰ καί δυ 
νατοΰ ! Ή  δηλητηριάστρες μούμιες κάθε ζωής καί προό 
δου πάντοτε τριγυρνοΰνε άπόξω καί καιροφυλακτοΰνε 
νά όρμήσουνε μέσα μου, καί ακάθεκτες νά ξαναζωντανί 
ψουνε τό καθετί τοΰ παλιοΰ μου άνθρώπου. Τού μακάρι® 
έκείνου καί άστείου καραγκιόζη !... Καί τό θεϊκό τοΰ 
χωβά πού τά βασίλεια τοΰ Ταρτάρου 1 Γιαυτό καθώς άν*

χ&νω κόσμον επάνω σέ σένα. Πού μοΰ λέγει : Νά πά- 
οχω γιά τ° ν άνθρωπο μέ τές άντίθεσες πού μοΰ δο
νεί ατά ’Ολύμπια, τά δακτυλιδένια, πού μέ φερες δώματα. 
Καί τήν άνυπέρβλητην εύδαιμονία. Του δακτυλιδιοΰ τήν 
Κδαιμονία. Καί νά ζητάω τή σωτηρία του. Νά τοΰ χαρίσω 
τούς μεγάλους θησαυρούς, τούς βωμούς πού κρύβεις τούς 
■Μλους καί Άπολλώνειους καί δέν τούς βλέπει. "Ο,τι γέ- 
Κ ι  σέ μένα. Νά άναβλέψη τό μεγάλο αύτό παιγνίδι, νά 

|π ί τέλους του δακτυλιδιού τό παιγνίδι, πού παίζει στό 
Η^τοσκαλισμένο της βελουδένιο τραπέζι τών μεγάλων 
Κ^πόσιων μέ τά κοντυλένια της χέρια ή μάγισσα τού για - 
ΧοΟ γιά τά άρμενα πού άρμενίζουνε σ’ αύτόν μέ άνοιγμένα 
*4 «ανία καί στερεωμένα τά κατάρτια, καί νά χτίση τήν 
Η ί α  του σ’ αύτό ! Τό μεγάλο καί πανώριο που είναι^ 
nine νά άναστηθή σέ θεό . Στόν άνυπέρβλητο θεό  !... Σέ 
ϋίνα, Μηδενικό, πού περιμένεις άνυπόμονο τόν άνθρωπο σέ 
B e  γωνιά του Σύμπαντος νά άκούσης τούς μεγάλους του 
ρ ΐ  βαθείς παλμούς γιά  νά θεμελιωθής σ’ αύτόν καί νά τού 

^ς τό θείο σου καί δυνατό τραγοΰδι ! Τοΰ δακτυλιδιού 
ΒϊραγοΟοι μέ τοΰ λιοβασιλέματος τό τραγοΰδι πού αίώ- 
»R άπειρα τραγούδια, του δακτυλιδιού τραγούδια. Καί 
βώνιες άπειρες αύγές, τοΰ δακτυλιδιού αύγές ! Καί έτσι 
γιά νά λιτανεύεται πιά δχι σχοινοβάτης τού κόσμου καί 
■βυσκαλίδα ψεύτικη καί δύστυχη παρά μεγάλος Φοίβος 
ΚόΐΙ μεγάλος Ά πόλλωνας : Δύναμη, φώς καί χορδή. Τοΰ 
■ΒίτυλιδιοΟ δύναμη φώς καί χορδή πού κάθε νεράϊδα φαν- 
Βζεται υμέναιους καί άφίνει τό μοσχομυρισμένο ταντελέ- 

πουκάμισό της γιά νά πιαστή. Κάθε νεράιδα πού ζη 
τάει τής άγελάδας τό βέλασμα τό βαρύ, τό όλόγιομο, δυ
νατό καί πράο : Τοΰ δακτυλιδιοΰ τό βέλασμα....

Τό ξεύρω. Κεΐ κάτω άνθρωπάκους θ* βρώ ! Καί, ώϊ- 
Βίνα ! δχεντρες καί άλλα φαρμακερά φείδια ! Μά αύτό 
»«ι γραφή γιά  τούς Ε ρη μ ίτες : νά ψαρεύουνε καί νά σταυ- 
■νω ντα ι.... γιά  τήν πρωτομάντισσα τήν άκριβοθώρητη πού 
βρπατάει μέσα σέ βαθειές σπηλιές καί μάς λέγει, καί μάς 
Βαγουδάει, καί μάς νανουρίζει, τοΰ δακτυλιοΰ λόγια, τρα-

ΝΙΚΗΤΑΣ Ν ΙΚΗΤΑΣ

0 ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΠΟΥΡΓΙΤΑ

( Ά π ό  τόν Λ α τίν ο  Κ άτονλλο)

Υ“ [Κλάψιε Α φ ροδίτη  κι’ Έ ρω τες, ώμορφονιυί καί κόρες, 
Κ) σποΰργιτας άπέθανε τής πολυαγαπημένης 
Ποΰ άγάπουνε περσότερο κί’ από τά δυό της μάτια. 
[Ηταν καλός ό δύστυχος, τόσο τόν είχε μάθει 
,Ώαάν παιδάκι τρυφερό τήν ποθητή μανοΰ?ια,

_ , Μέ τό π ί πί του ιό  γλυκό πά^τα τήν ακολουθούσε,
πήδησε ξαφνικά στή φτωχική φαντασία μου στή σπί» (»π^ τ^ν κ(5ρφ0 Χης π ο ,£ δέν ηίίελε νά φύγ*ι.
πού ζητοΰσα στή στάχτη, ξαναπήδησε σ’ αύτή. Καί μάλ» 
στα δσο Θεϊκά ! "Οση σου ή δύναμη, ή ώμορφάδα καί 
μαγικό τραγούδι πού αιώνια άπειρα τραγούδια καί αιώνι* 
άπειρες αύγές : Ά π ό  τού σοφού "Οφη τό ρυθμικό κύλΐσί* 
πού σώζει τόν Παράδεισο φέρνοντας καί ποδηγετώντας ο* 
ξύλο τής ζωής. Στό ξύλο τοΰ καλού και κακοϋ.— Υι1 

ν’ άκολουθήσω καί τήν παράδοξη μοίρα μου, πού μο' 
λέγει : Νά πάω σέ πολιτείες καί χωριά καί νά ξετρελ

Και τώρα πάει σιό σκοτεινό δρόμο χωρίς ’πιστρόφια, 
ν  έσέναν ",\δη  φτονερέ, ποΰ τρις άναθεμάσε 
bT' δλες τοΰ κόσμου τσ’ εμμορφιέΰ άνέσπλαχνα θερίζεις, 
Κ,’ εμέ ιό  μτ'ριοχάριτο μοΰ έίήλεψες πουλάκι,
Ω ! τί κακό ποΰ μ’ εΰρηκε, ώ μ«ΰρι> μου σπουργίτι, 

Βώρα γιά σένα έπρίσιηκαν τή; κοράσια; τά μάτια 
Κ’ έ’/ιναν καιακόκκινα μέ τό πολύ ιό κλάιιμα.

Η ΡΑ Κ Λ Η Σ  Σ Τ Α Υ ΡΟ Υ

Ο  Χ ι Ω Ρ Ι £ Μ θ ε

το ν  Λ εω νίδα  Π α νλ ίδ η

Κατέβαινα τή θυμαρωτή πλαγιά. Σεήν τρεχάμενη πη
γή σάντίκρυσα. Ριγμένη σέ κάποιο παλαϊκό κοτρώνι κύτ- 
ταζες τό θλιμμένο βασίλεμα πού ερχότανε βαθυά άπό τό 
δύσμα εκεί σεά βάθυω θρηνητικά νά σβύση στήν ψυχή σου. 
Σύρθηκα στό πλευρό σου. Άνασείστηκες. Γύρισες και μέ 
είδες. 'Η  ματιά σου μαρτυρούσε πώς ύπόφερνες.

— «Α ναρριγώ  σά συλλογιέμαι τό περασμένο. Κλειοΰσε 
στιγμές ποΰ ποτέ πιά δέ θά γνωρίσω !»

Γονάτισα μπροστά σου καί σοΰ έπιασα τό χέρι
— «Τά λόγια σου χαμό σταλάζουν στή ζωή μου 1»
— «Κι ομως πάνιεχα πώς θά  ερχότανε έ’να αύριο νά 

χωριστούμε !»
— «Καί νά σβύσω ! Ξέρεις πόσο στενά δεμένη είσαι 

μέ τή ζωή μου !»
Σηκώθηκες. Βύθισες ανήσυχη τά μάτια σου πέρα καιά 

τόν Έ?Λΐιώνα π άναρριγάει στό διάβα τοΰ άγέρα και γέ- 
μει αχό τόν τόπο.

—  «Χαμός !»
Ά κουσα τό κλάμα τής ψυχής σου κα'ι μιά νύχτα μπήκε 

στήν ψυχή μου.

Μ έσυρες.
«Σήκω και πάμε.» Σηκώθηκα και περπαιήσαμε. Μιλιά 

δέν αλλάξαμε. Στό πέτρινο γιοφύρι στάθηκες. Μοΰ έσφιξες 
τό χέρι. Κι άπέ τό έφερες στά στήθια σου και μέ κΰτταξες 
πονετικά στά μάτια.

— «Συμπάθα με ! Σ ’ έκαμα νά πονέσης !»
— «Πες μου πώς υπάρχει ακόμα κάποια έλπίδα !»
— «Μή μοΰ ζηιας τάδύνατα ! Σκλάβο στής Κοινωνίας 

τό γράμμα δένει με τά χρυσό αυτό δαχτυλ ίδ ι!»
— «Σώπα. Κ ι’ ορθώσου νά γκρεμίσουμε τίς πρόληψες 

ποΰ στήσανε άναμεσό μας ! Γΰρε σέ μένα. Νά σ οδηγήσω 
στή Ζωή και νά σταθοΰμε νικητές ! Τ ί ό μέγας Πάνας ζεΐ 
και δέν π εθ α ίνε ι!»

"Εκρυψες τήν δψι μές τά χέρια σου. Έκλαιες. Δέ μπό
ρεσα τίποτα νά προστέσω. “Εσκυψα κα'ι σοΰ φίλησα τό 
χέρι.

— < Π οιέ δέ θά σ αλησμονήσω !» *
Χωριστήκαμε.
Στή σιγαλιά ενα βαθύ κλάμα άκούσιηκε !

Γύρισα στό κελλί μου. Στάθηκα στό παρεθΰρι. Κάτω 
έκεΐ στά βάθυα — στό βασίλεμα— κα'ι τά γεράνια σύγνεφα 
τώρα χονεύανε.

«Μισεύει !>
Ά π ’ άλλαργινά τδ σήμαντρο κάποιου ρημοκκληβιοΰ 

ραίνει μέ πέταλα άσπρων άνθιών τόν Έ ρω τα  ποΰ πέθανε 
απόψε τό βράδυ.

Κατέβασα ευλαβικά τό κεφάλι.

γκ ο γρ α ϊ αλειτογργητοϊ



'Α γ α π η μ έ ν ε  μ ο υ  Π ο ιη τή  Γ . Σ π α τα λ α ,

ΣοΟ τό στέλνω, άκόμα νωπό. Τ ’ ονομάζω άσμα πρώτο. 
Καθαυτό εον ενα είδος προοίμιο’ πρόσωπο τοΟ κύριου ποιή
ματος· μιά δικαιολογία στά πεταχτά τών πίστεών μου.

Οπου φαίνεται, πώς όμιλώ έγώ, ξέρε το, πώς έγώ  α 
ληθινά δέν υπάρχω. ’Αντιπροσωπεύω κάποιον τρ ίτον ίσως 
έκεΐνον, πού έπ ρ επ ε  νά υπάρχει. Κάποτε τό έγώ  γίνετ’ 
έμεϊς- κάμνω τότε τήν αντίθεση τής συνολικής ψυχής απέ
ναντι τών μονάδων, πού παρανοούν τό βάθος της. Κ ι’ δ 
πόθος μου είναι, δντας συνεργάτης αύτής τής ψυχής, νά 
βρεθώ δημιουργός μέ τή δύναμή· της.

Μ’ εξαιρετικήν έχτίμηση
ΚΩΣΤΑΣ ΒΑΡΝΑΛΗΣ

Cliamoilix τη; Σαβόϊυς.
10 Αύγουστου 1919

4 Σ Μ Α  Π ΡΩ ΤΟ

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ
Τοΰ σοφού μου δασκάλου Λ'. Γ . Π ο λ ίτ η

Ά π ’ άλήϋ'εια  σ '  άλήϋ'εια  ά κ ρ ο π α τώ ν τα ,  
ννχτά η μ ερ α  λουσμ ένος τω ν  κ λα μ μ ά τω ν ,  
τή  &εία β ουλή  νά σμ ίξω  λα χτα ρώ ντα  
στο κ ύκ λ ω μ α  το υ  ήλιον  κ α ι σ τώ ν π ν εμ ά τω ν  
το υς  ή λ ιο ν ς" μ έ  τή ν  ά σκ ησ ή  μ ο υ  ζώ ντα  
μ ια  ζη σ η , ά λλί ! καϋ·ημερνώ ν ϋ ·α νάιω ν,  
π ίσ ο υ  ά π * ολα αέ μ ά ντευα  ώ ς παρ& ένα  
σ κ έ ψ η  γο ργή  σέ μ ά τ ια  έρω τεμένα .

Κ α ιν ί  το ΰ  ροδοστάγμα τος , Χ ρ ισ τέ  μ ου  
Κ ό τσ ιψ α  έσ ΰ  το ϋ  Α ιώ νιο υ  κ ή π ο ν  κ ρ ά χ τη ’
Α φ έ ν τ η  τετρ ά λό γ ισ τε , α δερφ έ μ ο υ '
τή ς  Μ ιας Ά λ ή & ε ια ς  π ύ λ η  εσ ύ  κ α ί φ ρ ά χ τη '
Χ ρ υσ έ  Β α σ ιλο π ό τα μ ε ' το ν  *Α νέμ ο υ  
ρ ιπ ή , π ο ΰ  λ ε ΐ  τά  μά τα ια  εργα  σ τά χ τη '  
μ ο ύ π ες  εσ ύ , π ώ ς  τή ν  α ιώ νια  ζή σ η  
π ρ ίπ ε ι  κ α νε ίς  έδώ  νά τή ν  αρχίσει.

I

Μές τη σιωπή σ’ αργάζομουν, Καράβι, 
ώς τό χρυσό κουκούλι της ή κάμπια* 
και φουντωμένο φλόγες τώρ’ ανάβει 
τό κορμί, τό κατάρτι σου κ’ ή γάμπια- 
κα! νά σου όλόρτο στήθος, δπου θραύει 
τά πεπρωμένα—πολεμίστρα τάμπια !
Κα! κάθε ξύλο ώς γεύτηκε τό είλάτι 
έγινε Νοϋς καί Θέληση κα! Μ άτι.

Π ίσω  βοριάς, πηχτό εμπροστά τό πούσι’ 
κ ι’ δμως μέσα μου ό ήλιος λαμποβόλα.
Κ ι’ cfcv ερχόταν ιιετάνοιωμα νά κρούσει 
τό θάρρος μου, τά σπλάχνα έξύπνααν ΰλα.
Πόσες φορές ή άντένα μου είχε ακούσει, 
σφιγμένη στήν καρδιά, τή νυφοστόλα 
’Ιδέα χαρά νά βάνει μου στά γόνα, 
ρτά χέρια τά κομμέν’ απ’ τόν άγώνα !

Κι άς μή σάς βλέπω, ελληνικά ακρογιάλια, 
μες τοΰ μαιιοΰ μου λάμπετε τήν κόρη.
Π ώς λαχταράει τά θεία σας ρ ιδοκάλλια, 
(.τάντοτες θεϊα μ’ αστέρια ή μέ λιοβόρι !), 
ή καρδιά μου καί θα»ελεν αγάλια 
σάν ή<ερο χαλίκι σας νά ήμπόρει 
μέ τό δικό σας τό ρυθμό καί ιό  ίσο 
να κυλίσει, νά πάει καί νάρτει πίσω.

II

Πριχού νά γγίσω τοΰ ’Α γαθού τή ρίζα, 
πριχού ή καρδιά γευτεί τ ’ άγιο σου χώμα, 
πάθη  παλιά, παλαιά πού τήν δρίζα, 
βαθυά τά ξεβοτάνισα- και σώμα 
αχαμνό, κεφαλή μέ χαίτη γκρίζα, 
τά χέρια μέσα κ’ έξω καί τό στόμα 
τάλουσα μέ κρασί καί μέ μπαχάρια 
καί σοΰ τά δίνω, ώς έπρεπε, καθάρια.

Μ ’ άλλί ! τώρα πού ζύγωσα ένα μάτι 
ταχύ μέσα στό πλεούμενο δοξεύω· 
ποΰ οί θησαυροί, πού σοΰφερνα οί φλόγατοι, 
ποΰ τής ψυχής τ’ ασάλευτα « πιστεύω» ;
Ελεα, πώς θά σέ ξάφνιζα μέ κάτι 

αναπάντεχα ώραΐο καί σημαδεύω 
ναμσι γυμνός, νασαι γυμνή, ώ Ελλάδα, 
φτωχή σάν τ’ οΰρανοΰ τή γαλανάδα.

Έ τσ ι αδειανός στήν άχτιδόβολη άμμο 
τής μιας στιγμής λαφροπατάω τά κρίνα, 
Ν ά μ α ι! χωρίς πιθέματα στό γάμο 
και ρεγαλα χωρίς. ’Αλλά μιά σφήνα 
γλυκό ψωμί θά  διακονέψω χάμο— 
συρτός καί μιά γουλιά πικρή ρετσίνα* 
μ’ ΰ,τι γενναίο τό στίχο μου γεμίστε, 
διπλό θά  σάς το δώσει, αν τό ζητήστε.

Ό π ίσ ω  μου λυθήκανε τα ξύλα * 
τοΰ καραβιοΰ καί τδ’νειρον έλύθη !
Απάνω στά νερά μιά ανατριχίλα 

κ’ έ’νας καπνός μυριστικός έχύθη.
Μέ δίχως γυρισμό σέ σας μ ’ έκύλα 
ή νύχτα, ώϊμέ ! Τά σκοτεινά μου στήθη 
ζητάνε άπό τά σας αλήθεια κ ι’ δ ,τι 
κομματιαστό δεχτοΰν, θά  γίνει δλότη.

Καλά γιά νά σέ νιώσω—ώ! νά ριζώσω 
σέ σένα, γή μου, δλης τής Γης άφάλι! 
Σταυρανυιμένα χέρια νά σέ ζώσω 
στην άνεχόρταγή μου τήν αγκάλη I 
Ερωτικά, σάν κόρφο, νά δαγκώσω 

τό χώμα σου- νά γίνω  χώμα πάλι 
καί νοΰς βαθυά χωστός νά μελετήσει 
τ?| Θίληση, πού κλεΐ βαθυά σου ή Φύση.

II I

"Οσες φορές μεγάλοι άνάψαν ήλιοι 
στού ανθρώπου τήν ψυχή (εκκλησίες οί λόγοι !), 
διδάχος τοΰ λαοΰ ήτανε τά χείλη 
καί τό παντοτεινό του μοιρολόγι.
Μέ τό δικό του εσύρανε μαντήλι 
"Ομηρος, Σολωμός τ’ άρχοντολόγι 
τών αρετών Σον: ολίγη άγάπη δός μου 
καί μένα, ‘Ελλάδα, Στόμα δλου τοΰ κόσμου.

* * *

Σέ θρόνον από πέτρα λαών ποιμένας ·
Ι μέ τούς πρωτάρχους πλάγια του — δλ* ή ρ ώ η  !— 
Ιπδχει νυφάδες εκατό καθένας 

κ’ ενα σφαχτό στή μοιρασιά του τρώει, 
άκοΰν ιό  ραψωδόν, ολύμπιας γέννας, 
σιό ραβδί κ^εμασμένον, πώς οί Τρώοι 
βαστάξαν τούς ’Αργίτες χρόνια δέκα. 
γιά μιά μάργελη, Αιώνιο Φώς, γυναίκα !

Κ ι’ αντιβογγάει τό χάλκωμα στούς τοίχους 
καί τά φτενά, γραμμένα σειοΰντ’ ελαφια, 
δταν μαζί μέ τούς άντρίκιους στίχους 
τοΰ Σκάμαντρου κυλάνε τά χρυσάφια.
Κα! λάμπει στους τετράχρονους ιούς ήχους 
τοΰ Έ χτορα  6 γυιός αστέρι- κα! τα εντάφια 
τά κλάηματα τοΰ Π ρίαμου πώς ξεσκίζουν !
Τήν ίδ ια  ’Ανάγκη άνθρωποι, θεοί γνωρίζουν.

* * *

Έ δ ώ  τό Γέλιο κχε βωμό καί φλόγα, 
πού κάπνιζε άπό κέρατα κα! ξύγκια-, 
ή Τρέλλα έδώ μέ βούκινα αχολόγα 
καί φούσκωνε άπό σκέψη τά μελίγγια* 
έδώ ήταν κόσμος άστρινος ή Ρόγα, 
πού βράχνιαζε κ’ έθέωνε τά λαρύγγια- 
κ’ ενας φαλλός, άγριοσυκιάς κλωνάρι, 
έπήδαε μπρος νά φτάσει τό φεγγάρι.

Κατακάθι τό πρόσωπο αλειμμένο 
καί τράγια δρά σαλεύοντας στη μεση, 
πηδώντας σέ τονλούμι λαδωμένο 
ποιός θά  σταθεί όρτός χωρίς νά πέσει ; 
δλο τό μανροζούμι θυμωμένο, 
ή άγέμιστη κοιλιά θάν τό κερδέσει!
’Αλλά στερνά μ’ αίμα κι’ άφρού:, το χώμα 
δαγκάνοντας, στριγγά κλαϊγε τό στόμα.

"Ολοι μαζί νέπάσκανε τό θρύλλο 
τοΰ ξαναγεννημοΰ καί τοΰ θανάτου*

. δλοι μαζί βοηθήσαν τόν Αισχύλο 
νά ξεγείρει τόν "Ολυμπο εδώ κατου’ 
κα! στό ραβδί μέ τοΰ πευκιον τό μήλο 
άεροκινούσαν τή χρυσή καρδιά του- 
καί γνώριζαν στό στίχο τόν καυτό του 
καθένας τόν καλύτερον εαυτό του.

Ρηγαδικός δ Λόγος, πού τον Α ιώνα
σέ ξύλινο παπούτσι είχε βαστάξει
κί’ ώς μιά καρδιά δλος ράγιζε ν' επονα !
Μήτρα υλων τών Μουσών, ήτανε Πράξη, 
τοΰ Κόσμου τ’ ’Ανεθώρητου κολωνα, 
τής πολιτείας θεμέλιωμα στήν τάξη, 
γνώμη τοΰ ?.αοΰ, ποΰ στή θυμέλη γύρα 
σεμνά πηδώντα έδίκιωνε τή Μοίρα.

Κ ’ οί νέοι, πού τοΐ’ς έδένανε τά ωραία 
έργα τα κ’ ίερό τών δπλων τάμα, 
τήν νυχτιάν άκλουθώντας τή μοιραία, 
πδκαιε τίς ρούγες τοΰ κρασιού τό άνάμα, 
έστηναν τόν ξυλένιο Έλευτερέα 
στήν δρχήστρα γιά  νά χαρεϊ τό δρΰμα 
μ’ δλους ’ίσα, αυτοπρόσωπα, καί νάναι 
βονβός κριτής μ’ αυτούς, πού ξεφωνάνε !

* Ίί *

Ο ί λύκοι τών Ά γραφ ω ν, οί έλυμπίσοι 
αητοί, πού θρέφαν π ιθαμή το νύχι' 
τού Ταΰγετου οί αστρίτες, ποΰχαν βρύση 
τήν καρδιά- κα! τής Ρούμελης τά ρηχη, 
πι ί' αρίφνητον Ά ρ ά π η  εΐχαν σαπίσει4 

δ Διγενής μέ λιονταρίσο βρύχι— . 
σμα, άπό τό Χάρο μέ χωσα ριγμένος, 
καλάδερφος κα! πάντα λαλημένος: —

απ’ ΰλες τίς κορφάδες, 'Ρωμιοσύνη, 
τραγουδομάνες σ’ είχανε κυκλώσει!
Τό λεύτερο σου πνέμα, ή άντρειωσύνη, 
ή γλυκειά τού θανάτου κι’ άγια γνώση 
(αχός τά πέρνει στόν αχό τά δίνει !) 
τόν καθαρό σου στίχο είχαν φουντώσει, 
πού τούδωκε άιτλα πιότερη καί θάρρος 
μέ ρίμες κελαϊδίστρες ό Κορνάρος,

Ό λ ά  ταν ενας πόταμος μέ χίλια 
στόματα- χίλιοι αντίλαλοι μιά γλώσσα. 
Φιαμπόλια, ταμπουράδες, καριοφίλια 
μέσα στόν ίδιον άνεμο έκορωσα.
Μέ μάτια μαυρογάλαζα, μέ χείλια 
άκροσυρμένα, σέ άχολογια τόσα 
ε-.λινβ δ Σολωμός νερό νά πάρει, 
τήν ίδ ια  του ομορφιάν ειδε κ εχαρη.-

Κι* άνέβασέ την, φώς περιγραμμένη, 
στά ουράνια,—-Ελλάδα εσένα, άσειστο Μ αιι 
πνεματικής ημέρας ! Α νοιγμένη 
στά έσχατα βάθη τής ψυχής, γεμάτη 
ψι>χέ; έφάνης ! Κ ι’ άλλη δεν ξεβγαίνει 
τη νίκη σου γιά έ'να ψωμιού κ ο μ μ ά τι!
Κ αί τοΰ σεισμού τά χάσματα στή γή σου 
κλείσαν εύτύς μ’ άνθοίις τού Παραδείσου !



ΜΑΥΡΟΣ ΓΑΤΟΣ

IV

ΙΙο ια  vq-vcti, Λαε μοιι, ή πιό μεγάλη τώρα 
η χρεία σου νά βαλτώ νά τή βοηθήσω' 
η πιό βαθυά σου αλήθεια, ή άμοιαστη ώρα, 
πού μές σέ άστήθι καίει παλληκαρίσο" 
νά σταματήσω τη άξαφνα άστροθώρα 
στό βλέμμα σου δμπροστά, τ’ άτρεμο κ’ ϊσο. 
Νόμος μοιραίος μαζί σας μεγαλώνει : 
ποΰθε άρχινάει και ποΰ «ραγές τελειώνει ;

Γά ποτήρια χαρούμενα τριγύρω 
καθώς κυττάω, άλλα γεμάτα, άλλ’ άδεια !) 
ήλιον όγρό βαθυά τους κι’ δλο μύρο 
τό κρασί νά σαλεύουν, τί σκοτάδια 
θολ,ωνουν τοΰ προσώπου σας τό γύρο !
Καί μέ βιολιά (καημός καί χτυποκάρδια !) 
η λαλια σας σπαράζοντας χτυπάει 
τή μαύρη ετούτη γής, ποΰ θά μας φάει !

Καί τάλογά σας (μέση δαχτυλίδι!), 
πού τά σκεπάζει δλο πλουμίδι χράμι, 
μέ τήν δρά πλεξίδι τό πλεξίδι, 
φρεσκαλειμμένα νύχια μέ κατράμι, 
έτσι καθένα ώς λιάζεται λεπίδι, 
σά βαράτε παλάμη τήν παλάμη 
τινάζονται κι’ αύτιάζονται μέ φρένα 
ανθρώ πινα τό θάνατο καθένα.

Καί νά ! πηδάει ή κοπέλλα, δροσοβόλια
άπάνω στό ψηλόαιθο τό θυμάρι,
μέ τά μαλλιά κΰμ’ άφριστό σέ δμπόλια
μεταξοκεντημένη, ίδ ια  φεγγάρι
μέσα σέ αχνάδες διάφανες (ώ  ! βόλια
στήν καρδιά !), κι’ δπως πάει βόλτα νά πάρει,
τής πετάγεται άπό τόν κόρφο κάτω
παλιός σταυρός κι’ άγιοκωνσταντινάτο.

Ομοια ή καρδιά μέ τά κινήματά της 
στά χείλια φέρνει πικραμένα βάθη.
ΙΙοΰ ό χρόνος όδηγάει, πού πάει μπροστά της, 
μιά δίψα σκοτεινή τήν καίει νά μ ά θ ε ι!
Μέ βουτηγμένα στό αιμα τά φτερά της 
τοϋ λογισμοΰ μητέρα ή λύπη εστάθη, 
η λευτερώτρα λΰπη, πδχ’ οικίσει 
μέ κρίση καί σκοπό τήν αιώνια Φύση.

Ανάμεσά σου, πού ένας κόσμος είσαι, 
καί τούρανοΰ ποιο ναναι τό γεφύρι ;
Μή ’ναι ό τάφος, πού πάντα τυραγνεΐ σε 
σ’ όνειρα, σέ δουλειά, σέ πανηγύρι 
καί σ’ έργα καλωσύνής οδηγεί σε ;
Τ ί μάγια τό κλεισμένο παραθύρι 
καί τί φοβέρες κρύβει, πού ώς ανοίξει, 
νά Ιδεΐς, δέ θόίχβι; μάτω , δ,τι σοΰ δείξει ;

V

Απ δλα, πού σφυράνε στήν ακοή μου, 
τά βέλη σου νάπό γυναίκα ούδ’ ενα !
Γόσο πολύ μοΰ άργάσαν τήν ψυχή μου 
χρόνια άδικα, πολύ τυραγνισμένα !
I ιατί νά μή μοΰ δένεται ή πνοή μου 
μέ θύμηση καμιά γλυκά κ’ Ιμένα !
Μ ’ ενα δάκρυ στό μάτι σάς,κυττάζω 
μακρυά μου, δλες μαζί, δραμα γαλάζο.

Δέ μ κ'φερε, σταράτες Ρωμιοπούλε;, 
πού τοΰ σπιτιοΰ λαμποβολεϊ τό τζάκι 
στήν καρδιά καί στοΰ γέλιου σας τίς βούλες, 
κανένα νέο κ ι’ ουδέ παλιό μεράκι· 
κάποια λατρεία εσώτερη, άδερφούλες : 
νά ίδώ  πιανοΰ φωτός θέ νάβγει αυλάκι, 
ποιι,ς καλές απ τα σπλάχνα σας γιορτάδες 
τής ράτσας,— βάρδοι καί πολεμιστάδες.

Π ώς σάς χτυπάει στό πρόσωπον δ άγέρας, 
που απ τα Φάληρα πνέει καί τήν Πεντέλη ! 
Π ώς λαιμά κυματάτε περιστέρας, 
πού τήν άγάπη άρνιέται, μά τή θ έλ ε ι!
Μ ’ όνειρα τής νυχτός καί τής ημέρας 
καρπολογάτε— ήλιοθρεμένο α μ π έλ ι!
Απ τό Τραγούδι ουράνιο τόξο βγαίνετε 

και στο Τραγούδι νά βυθίστε πγαίνετε.

’Ονόματα (ποιά ανάγκη 1) δέ θυμάμαι !
Σ άν πελαγίσα βοή σάς νιώθω  εντός μου. 
Αντάμα >άπό τά θάνατο περνάμε 

στά ολόφωτα ρηγάτα άλλουνοΰ κόσμου : 
Ζάλογγο, Μεσολόγι, Ά νά π λ ι, ν ά μ α ι!
Μέσα στό φώς σας στέκω μέ τό φώς μου.
Κ ’ εμένα σώ μα γή ϊνο  δέ μέ ορίζει 
κ ι’ Ονομα κάποιο  δέ μέ ξεχωρίζει.

Πόσοι αργαστήκαν αιώνες, μαΰροι αιώνες, 
τον Ζάλογγου τό πήδημα νά κάνουν !
Με τά τραγούδι τ’ Ά ναπλιοΰ οί τρυγόνες
πώς μοσκοσαπουνάνε νά λευκάνουν
τά ματωμένα ρούχα ! Τίς ε’ικόνες
και τά σεμνά κρεβάτια, πριν πεθάνουν
μάνες μεσολογγίτισες, τά ρήχνουν
στή φωτιά καί γαλήνιαν δψη δείχνουν !

Σέ σάς τό χώμα ετούτο, πού σάς ξέρει, 
τά χτυποκάρδια του δλα έκλεισε πάλι.
Τών περασμένων άρετών τά θέρη 
σε σάς λουφάζουν κορφωτά. Μεγάλη 
συρμή καιρού στό φώς θέ νάν τίς φέρει 
δλες μαζί νά δέσουνε μιάν άλλη 
καί θά  χυθεί στήν δψη μας πού τρέμει 
πάλι άπό σάς δροσιστικό μελτέμι.

ΜΑΥΡΟΣ ΓΑΤΟΣ

Καρδιά, πού τά κοράσια ελαχταροϋσες 
κι’ άρκοΰσε καί σέ θάμπωνε δ εαυτός σου, 
ιίς  πιό καλές σου δύναμες σκορπούσες 
στίς ηδονές, χαημός καιροΰ, χαημος σου !
Τώρα μαζί, αν μπορείς, ολες τις Μούσες 
ν’ άγκαλιάσεις στό στίχο σου αρματώσου 
καί σιά νερά τής ’Αρνησιάς βυθίσου 
τό μέγα Ν Α Ι νά βγάλεις ιής ζωής σου !

Τής μοναξιάς τό ρήγα Ιδές ! τό γύπα, 
πώς βγάνει ζωήν ά π ’ τό λυωτό ι}υφίμι ! 
τίς πεθαμένες αμαρτίες σου τρύπα 
μέ μΰτη άτσαλωτή, βαρυά βολίμι !
’Αντάμα σέ πολλά σημάδια χτύπα 
κ ι’ άπό τή Λησμονιά τήν άξια Μνήμη 
κι’ απ’ τό χαημένο τόν καιρό σου τρύγα 
τόν Καιρό, πού θά  ζήσει, ώ Στίχε ρηγα !

V II

‘Ολούθ’ ελάτε, ελληνικά διαμάντια ί 
’Απ’ τό Μ ωριά, πού πνίγεται στ’ αμπέλια, 
απ’ τά νησιά, πού στό Μωριάν αγναντια 
σειρηνικά άστραποβολάνε γέλια, 
άπ’ τών Τεμπών τά βράχη τά γιγάντια 
ελάτε άπάνω στοΰ βιολιού τα τέλια : 
κάθε πολύς σας πόνος, κάθε λίγη 
χαρά στόν πάνω άγερα παει και σμίγει.

Τήν πιό καθάρια άχτίδ’ άπ’ τήν ψυχή του 
άς φέρει πασανείς στή φούχτα μέσα !
Ά ς  φέρει πασανείς στήν προσευκη του 
τήν πρώτη του κα'ι τή στερνή του ανεσα. 
Καθώς κατηφοράει, πώς άντηχεϊ του 
ή πέτρα άργά δσες λύπες τόν πόνεσα !
’Ό χ ι θεατές τοΰ κόσμου* έσεΐς εντός μου 
κι’ αντάμα μου λευτερίοτές τού Κοσμου !

Καθώς απ’ τούς βοριάδες κι’ απ τά παγη 
τό κρασί στό σκοτάδι φώς ταμιεύει, 
ή θέλησή μου σέ καρδιά έφτασφραγι- 
σμένη καιρό δλη δύναμες χορεύει.
Τή δύναμή σας σιάξτε μου κ’ εράγη !
"Ω ! νά τη άνεβρυτή φωτιά πού άνέβη 
στά χέρια μου σφυρώντας καί στόν άέρα 
πλατυάν ανάβει έργου τρανοΰ παντιέρα.

Ή ρ θ α  πολύ νά Ιδώ, πολύ ν’ ακούσω !
"Ολα, βουνά, πελάη σου νάν τά κλ,είσω 
σέ μιά ματιά κι’ άπόναν τρΰγο πλοίσο 
δυό λόγια μοναχά νά ξεχωρίσω.
Καί μέ σφυρί τό πνέμα νάν τά κρούσω 
απάνω στήν καρδιά σου και να σκίσω 
βουνά, πελάη σου, Γ ή  μου !—Ώ ϊμ έ  ευτυχία 1 
τα πιδ καλά οην άντίκρνσε στοιχεία ·

Ά γ ά π η  σ’ δ ,τι άκόμα δίνει μίσος, 
διπλής τριπλής αγάπης φέρνω πάθος !
Τά φώτα σου καί τά σκοτάδια σου 'ίσω ς 
πιό πολύ τά σκοτάδια σου ί), δ ,τι λάθος, 
δ,τι άλήθεια λογιέται, στέρεος κ ίσος 
τά γγίζω : δλα τό γόνιμό σου βάθος, 
τό βάθος μου τό γόνιμο, πού τρεχει 
κάτου άπ’ δλα καί πού δνομα δέν έ χ ε ι!

Καθώς κρούω μετ’ ανάστροφο δαχτύλι 
τ’ άστήθι σου, τί άχοί σμιχτοί ανεβαίνουν I 
Πόσοι σβημένοι ξαναψλέγονται ήλιοι, 
πόσοι νεκροί σάν τά μελίσσια βγαίνουν 1 

’Αθώρητοι στά μάτια, χίλιοι, μιλιοι 
μές τό αίμα σου, τούς βλέπω, νά διαβαίνουν ! 
Τής πιό βαθυάς καί σκοτεινής σου άβύσσου 
ή πιό άψηλή αποκρίνεται κορφή σου.

Καί στοχασμούς καί λόγια κ’ έργα θεία 
Ώ  θάματα, πού κοιβαλεΐς μετα σου !
Χριστό κι’ Ό ρφ έα , Ά θ η ν ά  καί Π αναγία 
κινάς «αί σμίγεις στά κινήματά σου.
Μά καί μαζί κάθε παλιά αμαρτία 
παλεύοντας ισορροπεί βαθυά σου : 
τής Σαλαμίνας τά κουπιά, σαν ενα, 
μέ τόν ’Εφιάλτη σοΰ χτυπούν τά φρένα.

ΓΙ 1 ατράτα, πού άκλουθεϊς, ζερβά κι u στρέφει, 
δεξιά κι’ άν πάει, τό τέρμα έχει δοσμένο.
Κ ι’ αν σοΰ τό κρύβει άπέραστο ένα γνέφι, 
ιιέ το τραγούδι ιδές το σκορπισμένο.
Βήμα γοργό, γοργή καρδιά πού τρέφει, 
βάλε νά φτάσεις, πνέμα κουρασμένο !
Ά π ’ άλλες στράτες άλλοι τρέχουν κι’ άλλοι' 
πρόφταξε πρώτη εσύ, φυλη μεγάλη.

Κάθε σου βήμα πρέπει και μιά νίκη.
’ Εντός σου κ’ δξω καί μιά νίκη κάνε !
Κ αθώς χτυπάει κι’ αστράβει τό χαλίκι, 
άστράβουν κι’ οι καρδιές καθώς χτυπάνε 
οέ κάθε μπόδιο άπάνω. Δ ικιοι, αντρικιοι 
οί θανάτοι, τούς άλλους πού β ο η θ ά ν 3  !
Τά πλούτη σου ιό ψυχή, ή θυσία τα δείχνει, 
πού λευτερώνει οποίον γιά  πάντα ρήχνει.

Ααφνόκλαρα, τριαντάφυλλα καί σμύρτα, 
λόγια τριμμένα κι’ άστοχα δέ φέρνω.
Στή μάχη (δλ’ ή ζωή ναι μάχη !) σκίρτα’ 
κίντυνα ανοίγω και θανάτους σπέρνω.
Νά σοΰ τανύσω κάθε δύναμη ηρτα
κι’ α μ’ άφήσεις στή μέση Ιγώ δέ γέρνω !
"Ο ,τι δώσεις, αύτό θά λάβεις πίσου ·· 
μικρή άφοοοή ζητά δλη τήν ψυχή σου I



Τής ποίησης τό παιχνίδι, ελάτε ! άς γένει 
ήρώΐσσα Πράξη· μιά καινούργια κ ’ εχτη 
αΐστηση μές τίς άλλες ανοιγμένη, 
θεϊκή άστραψιά, πού ξάφνου ό νοΰς έδέχνη.
Μ αυτήν ή ζωή μας ξαναγεννημένη 
θενά χορτάσει δ ,τι καιρούς ώρέχτη.
Βοηθάτε μ· καί θέλει σάς βοηθήσω 
αιώνες μπροστά νά ίδή τεκ ι’ αιώνες πίσω !

Ό  Λόγος τριαδικός, καθώς ή Θεότη :
’Ομορφιά κι’ ’Αρετή κι’ ’Αλήθεια αντάμα 
Κ αρδιά και Νοϋς καί Θέληση· μιά Ό λότη  
τής Ζωής, πού βαθυά της γέλιο ή κλάμα, 
μελλούμενα καί περασμένα σκότη 
φωτίζονται καί πέρνουν νόημα κι’ άμα 
χτυπήσουνε σωστά, δίνουν μιά δίκια 
ζήση στ άθλια, τ ’ ανθρώπινα σκουλήκια.

’Απάνω στά ήχοκύματα υψωμένοι,
(πέτρα σέ πέτρα κάθε κϋμα στέκει 
καί τραγουδάει καί λέει καί δέ σωπαίνει 
β ιολί καί^ταμπουράς καί τουμπελέκι 1) 
πάνω άπ τοΰ Χρόνου τά δρια άνεβασμένοι, 
(ποιος δφδα, ποιός δρεπάνι, ποιός πελέκι !) ’ 
τήν Πολιτεία, τό Κράτος, τό Έ θ ν ο ς  πρώτοι 
αφήνετε καί γίνεσιε ’Α νθρωπότη !

X

’Α πάνω ά π ’ τής ψυχής Σου τό φαράγγι 
(ποιος θαν το κλείσει ;) άκούω χαράς τραγούδια. 
Αναδετος γιορτάσιμο σμιλάγγι 

τών ήχων Ή ρ ω α ς μέ τά μαθητούδια 
χορεύοντας, στή φθαρτική Σου ανάγκη 
του λυτρωμοϋ, μέ φραστικά λουλούδια 
Σ  άντικρύζει ! Χαιράμενος αστέρα 
τό κορμί του αέρα γέμει τόν αέρα !

Μακρυάθε άπό τής ζήσης τό χειμώνα 
θρεμμένος πάντα άπό μεστήν αργία 
μ’ άστροκέντητο Σοΰρχεται χιτώνα 
κι’ ολος φκιασίδι δ λόγος τοΰ Γοργία.
Σε μιας άλήθειας μοναχή σταγόνα 
πνίγουμε πάσα ετούτη τή φλυαρία ! 
τό πνέμα Ιμάς δέν κάθεται στά τσίρκα 
γιά νά μπραβάρει, αγαπημένε κύρκα !

Είμαστε μεΐς άλλη γενιά, άλλο σπέρμα !
Χαλάσαμε πολύ μιά νιότη πλέρια.
Τώρα, τοΰ ήλιοΰ καθώς μάς κρούει τό γέρμα, 
στερνά, γιά  πάντ’ άσκώνομε τά χέρια. ’
Κ ι’ άπέ βαρυά τά μπήγομε μές τά ερμα 
σπλάχνα τής Γής καί στά φαρμακονέρια 
τής Στόχασης : ψηλά γιά  ν ’ άνεβ ,ΰμε, 
πρέπει πολύ βαθυά νά κατεβοϋμε.

Αχαμνά τά κορμιά μας πώς φεγγρίζουν J 
Βλέπετε μέσα ή πού μάς φλέγει δγνώμη. 
Δρολάπια, άνεμικές δέ μάς λυγίζουν* 
στερεά βαστοΰν ό ενας στόν άλλο οϊ νώμοι. 
Τά σπλάχνα μας πείνα καί δίψα σκίζουν 
καί σκίζουνε τίς σάρκες μας οί δρόμοι.
Η θέλησή μας μιά καί μ ιά ή <5ρμή μας· 

ο πόθος ο κοινός ή δύναμή μας.

Χτυπάει τριπλή στά γύρω βράχη ή άγκούσα, 
μα μεσα μας κανέν’ άχό δέν κάνει.
Μακρυα', δετή καί νυχτοπερπατούσα 
κυλάει ή συντροφιά μας καί δέ φτάνει. 
Φλογα^ μικρή μας σέρνει κυματούσα, 
πού μέσα της γυρίζουν κόσμοι ουράνιοι* 
ώς^τήν κυιτάμε χρόνια, δέ μπορον-με 
(μάς τύφλωσε!) άλλο τίποτα νά ιδοΰμε.

Βγαλμένοι ά π ’ τά κορμιά μας δξω, πάμε 
καί πρι νά φτάσομε, είμαστε φτασμένοι.
Σέ κάθε μπροστοπάτημα κυπαμε, 
τό τέρμα εντός μας νέους άνθυύς νά βγαίνει. 
Π οί μαστέ καί γιά ποιόν, γιατί μ.ιχιάμε 
τό ξε/άσαμε άπ’ δλο. ς ξεχασμένοι!
Καί τελευταία, άξιά υψηλή τοΰ άνθρώπου,
Γ ια  ιη  χαρά κοπιάζομε τοΰ κόπου!

Χρονιά, σα νά πληρώνομ’ ενα κρίμα,
Χωρίς μιλιά στά χείλη μας νά δέσει, 
μέ τώ χεριώ νογάμ ' εμείς τό γγίμα 
«ι ως τών ψυχώ βυθά ή αφή τή μέση.
Αηχοι, καθώς λαδιοΰ κυλάμε χύμα’ 

συρμένοι προσπερνάμε δ,τι μάς πέσει* 
στερνά, χωρίς τά πόδια νά κινούμε, 
πάμε και νά σταθοΰμε δέ μποροΰμε !

Που πάμε ; Ά κούω  πάσ’ άνοιξη τ’ αηδόνι 
δλβια ζήση στό πάθος του νά βρίσκει.
Δέν εχει χτες καί σήμερα. Ή  Δωδώνη
κι’ δ  Ά γ ιο ς  Τάφος βαθυά μας όρθιος μνήσκει
Κι* άν καταρρέουν οι πίστες, μεϊς αιώ νιοι
περνάμε άπ τή ζωή στό θάνατο ήσκιοι
καί στη ζωή άπ’ τό θάνατον ! Ό χ ι  δντα,
εϊμασιε ’Ιδέες, πού ζοΰνε πολεμώντα.

X I

Αλλί! δέ σάς γρικάω, ώ σύντροφοί μου, 
ήσκιοι μου έσεΐς, παθητικοί, μου ά νεμ ο ι!
Στέκει μονάχη στήν ερμιά ή  κορφή μου 
« ι’ απάνω στό ροβδί μου δ ήσκιος μου τρέμει 
υ υ δ  ειμ ’ |γ ώ  ! Δέν είν’ αυτή ή ,,ορφή μ„υ ! 
Με τι τροιιπρο ή μοναξιά μέ γπιει !
Σάν τοΰ τυφλοΰ τοϋ Ο ίδίποδα γυοίζει 
ξένη ή φωνή μου γύρα καί μέ ραΐζει !

*Ηταν βραχνάς κι’ ονείρου ήταν πεθύμια, 
πού πλήθαινέ μου τόν πικρό έμαυτό μου.
Πάντα μονάχος ήμουν* τά δοκίμια 
τά πήδαα μόνος μέ τόν εμαυτό μου.
Ζητάω τριγύρω σέ ομορφιά κι’ άσκήμια, 
μά πάντα βρίσκω εμπρός τόν εμαυτό μου.
Έ γ ώ  μουν δλοι έσεΐς, έγώ μουν ή άχνα, 
πού άπό τής μάζας εβγαινε τά σπλάχνα.

Μέ τά δικά μου γόνατα δλη οδεύει
Κ  ή θάλασσα κ ’ ή γής, γλυκειά στό ίδεΐ της.

Μέ τά δικά μου μάτια ό ήλιος γυρεύει
Κ τής Μοίρας σας τό γέλιο ή τήν οργή της.
b  Μέ τή δίκιά μου τήν ανάσα άντριεύει 
Ε  νέων ουρανών τό πνέμα σας, πετρίιης.

Ά ν  φτάσω, είναι τό φτάσιμο δικό σας,
|  ή ήττ * δίκιά μου, άν πέσω γιά τό ς>ώς σας.

ΚΩ ΣΤΑΣ ΒΑΡΝ ΑΛΗΣ 

Chamonix τ ή , Σ ιβ ό ϊα ς . ’Ιούλιος 1919

J V I π ρ ο ς  Σ τ ο  J V I n m m t s

Χ α ρισ μένο  το ν  φ ίλ ο ν  π ο ιη τ ή  Γεράσ Σ π α τα λ α  

Ε. Ό τα ν  ξαναγύρισε δ Μίλκας καί μπήκε στήν Καλύβα 
του άφανισμένος άπ’ τήν άγρύπνια καί τήν κούρααη, ή 
πρώτη ματιά πού έρριξε ήταν στό κρεββάτι τοΰ πα’.διοΰ 
του. Το νεκρό κοίτουνταν στό σανιδένιο κρεββάτι,άπάνω σέ 
μώιΧροβιά, μέ τό κεφάλι άκουμπισμένο σ’ ενα βρώμικο 

[ («ξιλάρι. Σκεπασμένο μέ μιά κάππα, φορεμένο ενα σκούρο 
ΡΜΟχάμισο, τό πεθαμένο κρατούσε άκόμα κάτι σάν ενα ή 
ο«χο χχμόγελο στό στόμα. Τά άχτένιστά του μαλλιά είχαν 
τώρα πάρει μιά θωριά βαθιόξανθη, χάνονταί τό παλιό, ξε 

Βριασμένο ήλιόκαυτο χρώμα τους.
Ό  κίτρινος μαντρόσκυλλος τοΰ Μίλκα μέ στηριγμένο 

τδ κεφάλι στά σανίδ:α τού κρεββατιοΰ φύλαγε άκόμα άκί- 
[»ητος.

|  Έ κ ε ΐ στά σκληρά άπάνω εκείνα σανίδια, μέσα στό 
βάθος τής καλύβας τδ μικρό παιδί τρία μερόνυχτα είχε 
λυιίπε: στό παραμίλημα καί τόν πυρετό. Ό λο ν  αύτό τόν 
**ιρά ο Μίλκας είχε μείνει άγρυπνος, προσέχοντας μόνο νά 
Μχει μέ δροσερό νερό πού τραβούσε ά π ’ τό πηγάδι τά 
Χείλια καί τό καυτερό μέτωπο τού άρρωστου. Έ π ε ιτ α , τά 
npiat τό μικρό ξεψύχησε τήν ώρα πού άπ’ τά θαμπά τζάμια 
%  καλύβας έμπαιναν οί πρώτες άκτίνες τής αύγής. Ό  
Μίλκας τοϋκλεισε τά μάτια κ ι’ έλεγες πώς έννοιωθε άκόμα 

άκρες τών δαχτυλιών του κάτι άπό τό φοβερό έκεΐνο 
[4Τγιγμα.

·: "Υστερα κάθισε στόν ξύλινο πάγγο κι’ έκλαψε μ ’ ά-
‘ίΚλπίσία. Έ κ λα ψ ε καί τά δάκρυά του πέφτοντας στό χω- 
Νιτένιο πάτωμα άντιφέγγιζαν στίς άκτίνες τής άνοιξιάτικης 
Νρας πού προχωρούσε.
[ ’Αλήθεια πόσο είχε ζήσει δυστυχισμένος ό Μίλκας ! 
Απδ παιδί μόλις είχε γνωρίσει το / κόσμο είχε δουλέψει 

®τΙς πιό δύσκολες δουλιές. Είχε σκάψει χωράφια, ε ίχε κου
βαλήσει φορτία, είχε ξεφορτώσει καΐκια, είχε κόψει ξύλα

στά δάση. Μιά μέρα δέν είχε γνωρίσει άνάπαψη. ώς τή 
στιγμή πού δνειρεύτηκε νά ζήσει κ ι’ αύτός σπιτικό, ένώ- 
νοντας τή ζωή του μέ κάποια κοπέλλ^α πού είχε γνωρίσει. 
Κ ι’ δμως λίγο ύστερα άπ’ τδ γάμο τους, τόν είχε άφίσει 
κ ι’ αύτή φεύγοντας στήν άγκαλιά ένός άλλου. Ά π ό  τότες 
είχε τραβηχτεί ό Μίλκας έκεΐ στήν έρημη πλαγιά τοΟ λό
φου, μέ τό παιδί πού τού είχε άφίσει, μόνος κατοικώντας 
σ’ ένα παμπάλαιο έρείπωμένο σπίτι άπό μιάν αύλή καί μιά 
κάμαρα. Στήν αύλή κοιμοΰνταν δ ίδιος, ένώ πλάϊ, στό δω
μάτιο φώλιαζαν οί νυχτερίδες κι’ οί κουκουβάγιες, ποΟ τή 
νύχτα μπαινόβγαιναν ά π ’ τά παράθυρα. Βέΐ(τε χρόνια τώρα 
είχε μείνει έκεΐ δραγάτης τών χωραφιών καί τών μπαξέδων 
μέ είκοσι μετζή :ια χρονιάτικο.

Στήν άπόμακρη έκείνη βουνοπλαγιά ώς τή μΙρα αύτή, 
συντροφιά του μονάχη καί παρηγοριά, είχε σταθεί τδ παιδί 
του καί τό πέλαγο πού άνοίγουνταν διάπλατο κατά τδ σι
ρόκο. Τό δύστυχο του τό παιδί !

Τίς πρώτες στιγμές σαστισμένος, συγκλονισμένος τί
ποτα δέ μπόρεσε νά σκεφτει, έμεινε μόνο άκίνητος μέ τά 
μάτια ξεκοχιασμένα άποβλακωμένος, μήν μπορώντας τίποτα 
νά συλλογιστεί. Τοΰ έφερε στό νοΰ του τδ έπίμονο κελάϊ- 
δημα ένός μικροΰ πουλιοΰ πού δοκίμαζε νό νέο λάρυγγά 
του.

Ό  Μίλκας τότε σηκώθηκε Περπάτησε άπάνω κάτω 
κάμποση ώρα. Έ π ε ιτ α  τοΟ ήρθε μιά σκέψη στό νοΰ. θ έ -  
λΥ]σε νά κόψει λίγα λουλούδια γιά  νά στολίσει τό νεκρό. 
Έ ξω  στίς πλαγιές φύτρωναν άγρια γαρύφαλλα, παπαρού
νες, μαργαρίτες καί μύρια άλλων λογιών πολύχρωμα λου
λούδια άραχνε ΰφαντα φυτρωμένα άπάνω στούς βράχους. 
Μέ τά ροζ;ασμένα κ ι’ άνεπιτήδεία του χέρια ό δραγάτης 
έκοψε άφθονα καί τάπλεξε άπάνω σ’ ένα κλωνάρι μοσκο* 
μύριστο δάφ· ης. Κατόπι, τράβηξε πέρα κατά τό χείμαρρο 
έκεΐ πού γνώριζε πώς άνΐηζαν τ’ άγριόκρινα.

Έ τσ ι στό/ΐσε τδ νεκρό, τό στεφάνωσε καί τοΰ άπό- 
θεσε στά σταυρωμένα χέρια ένα μπουκέττο κίτρινα σπάρτα. 
Έ π ε ιτ α  μιά βαριά σκέψη τοΰ ήρθε κι’ ένας πόνος σκληρός 
τοΰ πέρασε τήν ψυχή σάν τό μαχαίρι. Συλλογίστηκε πώς 
έπρεπε νά φωνάξει τόν πάτερ Άλ.ύπιο νά διαβάσει μιάν 
εύχή στόν νεκρό κι’ έπειτα . . . . .  τά δάκρυα τοΰ πλημμύ
ριζαν τά μάτια, νά τδ θάψει χωρίς καμμιάν έλπίδα πιά νά 
τό ξαναϊδει.

Δίστασε πολλή ώρα Έ π ε ιτ α  μέ βαρειά ψυχή σηκώ
θηκε άπάνω, έβαλε τό φέσι του ναί πέρασε άπό συνήθεια 
τό τουφέκι στόν ώμο. Μιά ώρα μακρυά τό χωριό. Έ κ ε ΐ 
είχε τρέξει κι’ άπό κεΐ τώρα γυρνοΰσε μέ τό νοΰ σκεπα
σμένο μαυρίλα. θαύ μα  πώς είχε κατορθώσει νά γυρίσει. Τό 
μόνο πού έφερνε στό νοΰ του ήταν πώς είχε δρασκελίσε1 

μπαξέδες, δπου τά κλαδιά τών κεράσόδεντρων λιγοΰσαν 
άπ’ τά βάρος τών μαύρων κοιί τών κόκκινων κερασιών, πώς 
είχε τρέξει άνάμεσα στήν πρασινάδα κάμπων σίκαλης αί- 
ματωμένων έδώ κ ι’ έκεΐ άπ’ τίς παπαρούνες, πώ ; είχε περ
πατήσει μονοπάτια δπου οί ροδιές έδειχναν τ ’ άλικά τους 
λουλούδια. Πραγματικά είχε φύγει άποσβολωμένος. Τώρα 
κλαίοντας τά συλ.λογίζουνταν ένα ένα. Στόν αυλόγυρο τής 
έκκλησιά; κάτω άπο μιάν άνθισμένη φλαμουριά κάθουνταν 
δ ΙΙάτερ-Ά λύπιος. Αύτός τόν είχε δεχτεί μέ συμπάθεια τό



Μ ίλκα, ίσως γιατί τον είχε βρει παράξενο, Ιτσι πού τόν 
είδε άγριο καί βουνήσιο, ξυπόλητο μέ τά μαλλιά τά ψαρά, 
ξεχυμένα έξω άπ’ τό στενό φέσι, μέ τά γένια άνω κάτω, τό 
σκισμένο πανταλόνι, τό κίτρινο ζακέτο, τό πουκάμισο άνοι- 
χτό ώστε νά φαίνονται αί τρίχες τοΟ στήθους καί μέ τό του
φέκι περασμένο άπό τόν ένα ώμο στήν άλλη πλευρά.

—Τί έπαθες χριστιανέ είχε ρωτήσει ό πάτερ-Ά λύπιος, 
δταν δ δραγάτης μέ κόπο καί μέ κλάμματα μπόρεσε καί 
τοΟ Ιξήγησε τό τί ήθελε.

*0 πάτερ Ά λύπιος τόν είχε στείλει στό γραμματικό 
τής κοινότητας, ό Μίλκας τόν γνώριζε τόν άνθρωπο αύτό 
γιατί ήταν ενας άπό τούς πιό Έ κτιμημένους τοΟ τόπου.

Στό βάθος τοΟ αύλόγυρου πλάϊ στό κελλί τοϋ Πάτερ 
Ά λύπ ιου  ήταν τά γραφείο Ό  Μίλκας άνέβηκε τή μισογ- 
κρεμισμένη σκάλα. Έ  πόρτα ήταν κλειστή. Μέ πολύ δι
σταγμό είχε τολμήσει ν’ άνοίξει. ’Ανάμεσα σέ κάμποσα τε- 
φτέρια άνω κάτω, άλλα ριχμένα κατά γής άλλα άπάνω 
στό τραπέζι καθούνταν δ γραμματικός.

Ό  δραγάτης πλησίασε.
— Κύρ γραμματικέ είχε τολμήσει νά πει.
Ό  γραμματικός σήκωσε τά μάτια.
— Τ ί θές ; ρώτησε.
Ό  Μίλκας άρχισε τότε μέ κόπο καί δυσκολία νά ξα- 

ναδιηγέται τόν πόνο του.
— Πενήντα γρόσα γέροντα διάκοψε <5 γραμματικός.
Ό  δραγάτης σήκωσε τό κεφάλι σάν νά ξυπνοΰσε άπό

λήθαργο. Τότε συλλογίστηκε γιά  πρώτη φορά πως τοΟ 
χρειάζονταν καί παράδες. Ά π ό  τό πρωι στριφογυρνοΰσε 
στή σακκοΰλα του ένα άσημένιο τέταρτο τοΰ μετζητιέ γιά 
νά πάρει ένα άσπρο ποκάμισο στό νεκρό. Τ ί νά κάμει ; Τά 
πόδια του άρχισαν νά τρέμουν. Τό γόνατά του πού άνε 
βοκαταίβαιναν τόσο εύκολα τά βουνά άρνιοΟνταν νά τόν 
κρατήσουν.

Ά ρ χ ισ ε  νά κλαίει. Πού νά βρ&ΐ πενήντα γρόσα ένας 
φύλακας τών μπαξέδων ; τί ψωμί νά φάει μέ είκοσι μετζή- 
τια χρονιάτικο ;

Ά ς  διάταζαν νά διαβαστεί μιά εύχή κι’ άς τδθαφταν 
κι’ αύτό σά χριστιανό.

Α δύνατο. Ό  Γραμματικός είχε μείνει άλύγιστος.
Ό  δραγάτης ξαναπαρακάλεσε-
Α δύνατο. Έ δώ  ύπαρχε κανονισμός έπικυρωμένος άπ’ 

τό Δεσπότη. Δωρεάν οί άποροι μονάχα κ ι’ δ Μίλκας Ιπερ- 
νε χρονιάτικο. Έ π ε ιτα  είχε ή κοινότητα τόσα έξοδα. Ή τα ν  
ή έπιχορήγηση τής Σεβασμιότητός του, ήταν οί επιδιόρθω
σες, οί μισθοί τών δασκάλων.

Ό  Μίλκας γονάτισε τότε χάμω καί παρακάλεσε στοΟ 
Χριστού τό δνομα. Τ ί κόστιζε μιά εύχή κ ι’ ένας τάφος ;

Ό  γραμματικός είχε έπιμείνει ώς τό τέλος καί γιά  νά 
δείξει πώς ή όμιλία είχε τελειώσει σηκώθηκε καί βγήκε 
άπό τήν κάμαρα.

Ό  Μίλκας έφυγε τότε ζαλισμένος καί κουτουλώντας νά 
γυρίσει στήν καλύβα του.

Καί τώρα τί μποροΟσε νά κάμε: ;
Έ  ! δ ίδιος έπρεπε νά τελειώνει τή δουλιά.
Νά έδώ στό θαλασσόβρεχτο λόφο, πέρα στήν άκρια 

πού μόσκιζαν τά καραμπάσια. ‘Ύστερα κάρφων* καί Ινα

σταυρό πού θά τόν πελεκούσε δ ίδιος καί θά πήγαινε κάβι «Οσε σταυρός ούτε ξεφτέρι. Εδώ τουλάχιστον τό χ " μ  
μέρα νά τό κλαίει, δσο νάρχουνταν ή ώρα νά πάει νά τ’ά* δταν βλοημένο άπ τά τρισάγια. _ ,
ταμώσει. Ή τα ν  πιά άρκετά γέρος καί γρήγορα θά ξ έ κ ΐ  f Ή ταν καιρός ν’ άρχίσει. Ό  Μίλκας στηρίχτηκε άπανω 
άπ’ τή ζωή. ιτήν άξίνα. Δέν τολμούσε.

Έ τσ ι βυθίστηκε σέ σκέψες σκοτεινές άτελείωτες. ί Παρατήρησε τριγύρω. Ί ό  καμπαναριό τή* έκκλησία,
Ό  ήλιος ε ίχε  κατεβεΐ χα μ η λ ά  κ ι’ ά γ γ ιζ ε  τίς  πρασινά. ίούζουνταν φ εγγα ρ ο α χ τ ίδ ες . Ά π ’̂ τ ά  ο ιπλανα  παραΗυρα

δες τών άπέραντων χωραφιών. Μπρός στό βράχο πού κά· tflO i£F°° V-*.aa άπ τό πράσινο τζάμι φα νουνταν τρε

ιορυφές τών φυ 
κιών σχεδόν δρθιες άγγίζοντας μέ τήν κορυφή τους τήιί 
έπ:φάνεια τοΰ νερού χόρευαν σ’ ένα άδιάκοπο πηγαινοερ· 
χομό. Τήν ώρα έκείνη στήν κορυφή ένός πλατάνου κάποιο 
βραδινό άηδόνι έπαιρνε ένα παραπονιάρικο τραγούδι γε 
μάτο άτέλειωτα λαρυγγίσματα κ ι’ ό Μίλκας βυθισμένος σέ 
διαλογισμούς κάτι ζητούσε μέσα στό νοΰ του.

Είχε σκοτεινιάσει καί τ ’ άστρα ήταν άναμένα στόν οδ* 
ρανό δταν δ Μίλκας σηκώθηκε. Φαίνουνταν σάν νά είχε 
πάρει στήν ψυχ·ή του κάποιαν όρισμένη άπόφαση. Μπήκε 
στήν καλύβα ψηλαφώντας καί σήκωσε τό νεκρό στήν άγκα· 
λιά του. Ό τα ν  έννοιωσε τό κρύο μέτωπο τού παιδιού του, 
νά τόν άκουμπά αίστάνθηκε μιά σύγκορμην άνατριχίλα, 
"Ύστερα πήρε ά π ’ τή γωνιά τήν άξίνα, τήν άκούμπησε στόν 
ώμο πλάϊ στό κεφάλι τού νεκρού καί βγήκε Ιξω. Ά ρχισε 
νά κατεβαίνει τον κατήφορο.'Ο  δρόμος ήταν σκοτεινός δμω{ 
δ Μίλκας τόν γνώριζε σάν νά ήταν μέρα. Έ ν α  δροσερό άε· 
ράκι φυσούσε σειώντας τά νειόβγαλτα φύλλα τών πλατα- 
νιών πλάϊ στίς νεροσυρμές. Σ ιγά  σιγά στίς κορυφές τών 
άνατολικών βουνώ νάρχιζε νά φαίνεται μιάν άσημένια λάμψη. 
Τό φεγγάρι έβγαινε δυό μέρες ύστερα άπ’ τ’ όλοφέγγαρο

Ό  δραγάτης όδοιποροΰσε τώρα μέσα στό σεληνό 
φεγγο. Σέ δυό ώρες έφτασε στό χωριό.

Ή  έκκλησία φάνηκε στήν άνατολική πλευρά. Μέσα 
στόν αύλόγυρο της, πίσω άπ’ τό ιερό ήταν τό μικρό νεκρό 
ταφεΐο. Ό  Μίλκας τό κύτταξε άναστενάζοντας.

Πλάϊ στήν έκκλησιά τό σπίτι τού γραμματικού πλατδ 
ξύλινο. Η σ υ χ ία  άπόλυτη παντού.

Ό  δραγάτης άνοιξε τότε τή ξύλινη θύρα άπ’ δποι» 
έμπαινες στό νεκροταφείο προσέχοντας νά μήν κάνει τόν 
ποραμικρό θόρυβο.

Μπήκε.
Οί πλάκες τών τάφων φαίνουνταν τώρα σεληνοφώτι 

στες. Μπρός μπρός άκουμπώντας σχεδόν τό 'Ιερό στέκουν 
ταν τά μνήματα τών πλούσιων φυτεμένα κάποτε μέ κανένα 
κυπαρίσι καί μέ λουλούδια. Πέρα στό'βάθος τά μνήματα 
τών φτωχών μέ ένα μαύρο σταυρό γκρεμισμένο τίς περισ
σότερες φορές.

‘Ο Μίλκας διάλεξε έναν τόπο άνάμεσα στά φτωχά. 
Δέν ήθελε νά ζημιώσει τήν κοινότητα, άπόθεσε κάτω τ4 
φορτίο του καί στάθηκε νά πάρει άνάσα. Έ δ ώ  θά κοίμιζ* 
τό παιδί του. Δέν τοΰ βαστούσε ή καρδιά νά τό θάψει ξα>* 
ρισμίνο πέρα στήν πλαγιά τοΰ καλυβιού έκεΤ πού δέν π«ρ*

:σε μέ άγγομάχημα.
. . .  σίδερο μπήχτηκε πετώντας άνάκατα χώματα καί 

*Ιχρες. Ό  κρότος άντήχησε βαθιά καί μέσα στήν ψυχή τοΰ 

ϊρβγάιη.
^Έπειτα δ Μίλκας έξακολούθησε τό σκάψιμο ρίχνοντας 

ρ|τά χέρια τά χώματα έξω άπ’ τό λάκκο.
/Ε τ σ ι έσκαψε πολλή ώρα. Μέ τή λερωμένη του παλά- 

I  σκούπιζε τόν ιδρώτα πού έσταζε άδιάκοπα άπ’ τό^ μέ
τωπό του. Τά μαλιά καί τά γένεια του ήταν ύγρά άπ’ τη 
[ραδινή δροσιά Κύτταξε τό λάκκο. Ή τα ν  βαθύς δσο έ

πρεπε. Ύ στερα θάφερνε καί τό σταυρό πού είχε συλλογι- 
στεΐ. θ ά  προσπαθούσε νά φυτέψει καί καμμιά ιτιά πού θά 
τήν ξερίζωνε τό χειμώνα δίπλα άπό κανένα ρέμα.

Άφοΰ θά ξάπλωνε τό νεκρό έπρεπε νά σημαδέψει καλά 
Ε τερος γιά  νά μήν τύχει καί τό χάσει.

Έ τσ ι ή σκαπάνη άνεβοκατέβηκε μερικές φορές άκόμα 
Β δουλειά  τελείωνε.

C0 δραγάτης παρατήρησε τότε τό νεκρό. Στό κίτρινο 
|.τοΰ φεγγαριού τό πεθαμένο πρόσωπο Ιπερνε μιά πιό 

J s  χλωμάδα. Μερικά κομμάτια χώμα τιναγμένα άπό 
τό [σκάψιμο ήταν σκορπισμένα άπάνω στήν καπα πού τό 
(βχέπαζε. Ό  δύστυχος Μίλκας δέν μπόρεσε νά κρατηθεί.

_  Σταύρωσε τά χέρια  στό στήθος κι’ άρχισε νά κλαίει, 
i t  δάκρυα του στήν άρχή έπεφταν άριά άπάνω^στά ψαρά 
τον μουστάκια. Καπόπι ένα δυνατό άναφυλλητό τόν κλό
νισε έλόκληρο. Σέ κομμάτι μή μπορώντας πιά  νά βασταχ
τεί γονάτισε μπρός στό νεκρό κ ι’ άρχισε νά θρηνεί μέ βογ- 
γητα καί οίμωγές πού άντηχούσαν μέσα στήν άπόλυτη ή- 

®»χία.
■  Ά ξαφ να φωνές καί βιαστικά τρεξίματα αντήχησαν άπ 

μέρος τής έκκλησίας.
■ S — Πιάστε τον, πιάστε τον. Κλέφτες..

° ν Ό  δραγάτης γνώρισε τή φωνή τού γραμματικού. ’Από 
πίσω Ιρχουνταν ό Π άτερ-Ά λύπιος μέ τόν καντηλονάφτη 
^  έκκλησίας.

Κ ' — Πιάστε τον ξαναφώναξε ή φωνή.
Κ  *0 δραγάτης στάθηκε δρθ«>ς περιμένωντας τήν προ-

ί;0Τ* ^· .
Έ σύ είσαι ξαναφώνησε δ γραμματικός που θέλησες 

Ik  π α τή σ ε ι ιή  διαταγή τής έφορίας ; 
i  Ό  Μίλκας έμεινε άφωνος κρατώντας τό κεφάλι σκυμ- 
Μνο. Μέ τήν άξίνα στά χέρια περίμενε σάν άνθρωπος πού 
■Χλημάτησε καί καρτερεί τήν τιμωρία.

I  — Νά κλείσεις τό λάκκο, έξω έξω τό ζητιάνο.
| Ό  γραμματικός τόν πλησίασε καί τόν σκούντησε νά 

?ύγ*ι,

Τότε κάτι σάν μιά τρικυμία πού κουφόβραζε, σάν μιά 
έπανάσταση πού συγκρατιοΰνταν άρχιζε νά ξεσπαει στό 
στήθος τού δραγάτη. Έννοιωσε, τό κεφάλι του νά ζαλίζε
ται', τό κορμί του νά καμπουριάζει. Χωρίς νά θέλει άρχισε 
νά πασπατεύει τό κοκκαλένιο μανίκι τής κάμας πού είχε 

πάντα στό ζωνάρι του.
— Έ ξ ω  ξαναφώναξε ό άλλος καί έβαλε τό χέρι ν άγ- 

γίξει τό νεκρό πού ήταν ξαπλωμένο χάμω.
Τότες δλα σκοτείνιασαν μπρός στά μάτια  ̂τοΰ Μιλκα. 

Τά άντικρυνά βουνά, οί κάμποι γέμιζαν μαυρίλα, τό φεγ
γάρι έσταζε φώς καταμέλανο.

— Φ ιάνει μούγγρισε καί έπεσε άπάνω στό γραμματικό 

μέ γυμνή τήν κάμα.
Έ κεΐνος ξέφυγε μ’ έπιτηοειότητα τό χτύπημα κι άρ

χισε νά φεύγει *ωνάζοντας μέ κραυγές δυνατές μέσα στό 

σκοτάδι.
— Φονιά, φονιά.
Ό  δραγάτης σύρθηκε νά τόν κυνηγήσει.
Τότες ένα χέρι τού έπιασε τό μπράτσο.
Ή τα ν  δ πάτερ Ά λύπ ιος πού τόν τραβούσε.
— Τρελλάθηκες χριστιανέ είπε δ γέροντας.
'Ο  Μίλκας ύπάκουσε σά μικρό παιδί. Έ ρρ ιξε  κάτω τήν

κάμα.
— Πάμε μαζύ νά τό εύλογήσωμε το πεθαμένο, ξακο-

λούθησε δ πάτερ Ά λύπιος.
Έ σ κ υψ ε καί τό πήρε στήν άγκαλιά του.
Ή  τσομπάνικια κάπα πού τό σκέπαζε είχε πέσει κά

τω, καί τό νεκρό ήταν ντυμένο μέ τό σκούρο του μόνο 
πουκάμισο. Τό κεφάλι του βαρύ κρέμουνταν κάτω άπ τήν 

άγκαλιά τοΰ γέροντα.
'Ο  παπάς τού χάϊδεψε τότες τά μαλιά τά γεμάτα χώ 

ματα. Έ π ε ιτ α  προχώρησε μπρός ένώ πίσωθέ του έρχουν- 
ταν καμπουριασμένος, καί τρεκλίζοντας σέ καθε βήμα ό 

Μίλκας.
π . 1 η  Α Ν Τ Ω Ν Η Σ  Γ ΙΑ Λ Ο Τ Ρ Η Σ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ά π ό  σήμερα και πέρα, τά γράμματα και δ,τι άλλο θά 

στέλνονται σιή διεύτυνση :
Κλεισόβης 3 , παρόδου τής όδοΰ Θεμιστοκλέους.

Σ’ αίιτό μας Αναγκάζει ή πληθώρα τών γραμμάτων πού 
λαβαίνουμε, πού δέ μπορεί ν’ απασχολεί ενα καταστημα 

ολάκερο γιά λογαριασμό της.

_  Τό περιοδικό «Μαύρος Γάτος» θά βγαίνει μιά φο
ρά τό μήνα καί τό λιγώτερο μέ δεκαξι σελίδες. ^

_  'Η  συνδρομή είναι δ  δραχ. τό χρόνο γιά  το εσωτε

ρικό κ’ Ιςι γιά ιό  εξωιερικό.



FPNES^OY ΜΑΡΙΝΟΝΗ

Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΟΥΓΟΎ ΦΩΣΚΟΛΟΥ
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II  Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η  Κ Α Ι ΤΟ Κ Α Μ Π Ο Φ Ο ΡΜ ΙΟ .

(Συνέχεια άπό τό προηγούμενο).

Το σονέττο «Σ^ή Βενετία» είναι τό πρώτο πολιτικό 
ποιηιια πού έδειξε τό Φώσκολο γιά δημοκοατικό δ ίοδό 
τής Γαλλίας. Μά ώ : τόσο ή επιτυχία τοϋ «Θιέστη» οφειλό
τανε κατά μέγα μέοος στίς δηιιοκοατικές ιδέες τοΰ νεαροΰ 
συγγραφέα. Σ ’ αΰ 'όν, σημειώνει δ Φλώρης, «δ Ά ντρέας 
ενσαρκώνει το δίκαιο τοΰ Κράτους, τό θείο δικαίωμα, τό 
δεσποτισμό τής Κνβέρνησης, δλες τέλος τις αρχαίες και γέ
ρικες μορφές, θεωοητικές καί πραχτικές, τής κυβερνητικής 
επιστημης. Έ ν ώ  6 Θιέστης αντιπροσωπεύει τήν ’Ε πανά
σταση, ποΰ αναβρύζει άπό τά πιό ιερά όρμέμφυτα τής φ ύ
σης καί τής ζωής, τή βίαιη αντίθεση καί τολ'.ιηοή προς τό 
παλαιό, πού ερειπώνει «τόν δχλο τών πατρικίων». Μά ή 
διάθεση αύτή πάρα πολύ ξέσκεπα επαναστατική είχε καταν
τήσει επικίντυνη τή διαμονή τον Ούγου στή Βενετιά. 'Η  
ετοιμοθάνατη άριστοκοατική κυβέρνηση, κατά τό πλησία
σμα τών νικητήριων δπλων τοΰ Βοναπάρτη, είχε γένει πιό 
ύπ< ψιασηκή και ίεροεξεταστική. Ό  νεαρός ποιητής έκαμε 
συνετά νά προφυλαχτεΐ στή γειτονική καί νεογέννητη Δημο
κρατία τήν άπό κείθε τοΰ Πάδου και νά καταταχτεί στό 
σώμα τών έφ ιππω ν κυνηγών. Γ ιά  λίγο δμως : Τά σκληρά 
Πάσχα τής Βεοοννης εξομαλύνανε στόν κορσικανό στρατηγό 
το δοομο τών ελών. Τ!ς 15 τον Μάη τοΰ 1797 ή κυβέρνηση 
τή: Γαληνότητα: έπεφτε, ή Βενετιά καταντούσε δημοκρατι
κή. Α κολούθησε τότε τό βραχύ ό'νειρο τής έλευτεοιάς και 
τής Ισότης τοΰ ποιητή, πού άπό τούς τόιιους τής γαλλικής 
φιλοσοφίας εΐ/ε  πιά αντλήσει, άκόιια έφηβος, τις διδασκα
λίες τον Κοινω νικού αυμβόλαιου  καί τών Δικαιωμάτων  
τοϋ άνϋ·ρώπου.

Έ γρ α ψ ε κατά τό Μάη εκείνον τής επανάστασης, τήν 
άΛή «Βοναπάοτη; ελευθερωτής», υποσχότανε νά δώσει στό 
θέατρο τον «Τιμοκρά^η», «τραγωδία δημοκρατική γιά  νά 
παρασταθεΐ στή Βενετιά, αξια τώρα πιά ν’ ακούσει άπό 
ελεύτερες γλώσσες, ελεύθερα αιστήιιατα». Και τόν ίδ ιο  Μάη 
εγύρισε στήν πόλη τοΰ Α γ ίο υ  Μάρκου, (δηλαδή τή Βενε- 
τ ιά ) .Έ δ ώ  ερρίχτηκε στήν πολιτική μέ τήν ορμή τής εποχή; 
καί τής ιδιοσυγκρασίας του, βιαιότατα κα'ι τά δύο. Μέλος 
τοΰ Συνδέσμου τής δημόσιας εκπαίδεψης καί γραμματέας 
τή; Δημαρχίας εκαμε δημοκρατικές ομιλίες στό λαό, πότε 
γιά  υπεράσπιση τοΰ Βιτσέντσου Μόντη, φιλοξενούμενου κ’ 
εκείνου τής Βενετιά;, πότε εναντίον τής γεροντικής πατρι- 
κιακής τάξης τής Βενετιά;, πότε ακόμη εναντίον τ<>ΰ δασκά
λου του Ά λφ ιέρη , ποΰ, καθώς είπε τίς 22 τοΰ Σεπτέιιβρη, 
«δημοκρατικός πριν άπό τήν ε ιανάσταση, κατάντησε έ.τειτ’ 
άπό χό 92 ό εχτρός τών έπαναστατηαένων λαών».

'Ο  ξαναμένιις Ο ΰ/ος έ πίστεψε βέβαια δ ι ι  ανάμεσα στούς 
επαναστατημένους λαούς εΐτανε ώ ; καί 6 σκεπτικιστής καί

ειρωνικός λαός τής Βενετίας : ή συνθήκη τοϋ Καμποφόρ- 
μιου, πού ή Βενετιά έδέχτηκε χωρίς άγανάχτηση καί χωρίς 
φριαγμούς, υποχρέωσε νά ξυπνήσει τό νεκρόν όνειροπόλο 
ανοίγοντάς του τά μάτια στή σκληρή πραγματικότητα. Ε 
κείνος ναί, άγαναχτονσε καί εφώναζε γιά τό ανάξιο παζά
ρεμα τοϋ Βοναπάρτη ποΰ πούλησε τήν πιό δοξασμένην ιτα
λική δημοκρατία . στούς Ά φτριακούς, μά εΐτανε θυμοί μά
ταιοι πού εξατμιζόντανε σέ ρητορική γιακοβινική.

’Ά ν  οφείλουμε νά πιστέψουμε στόν Καρρέρ, ό Φώσκο
λος εσκέφτηκε, νέος Σαμψών καί Ήοώστρατος'; νά κάψει 
τή θαυμάσια βασίλισσα τής Ά δριατικής καί νά τήν καταν
τήσει ενα σωρό άπό ερείπια μάλλον, παροΓνά τήν παραχω
ρήσει στούς ξένους : πρόθεση τρελλή, μά ΰχι απίθανη σέ 
κείνη τήν τραγική στιγμή καί σέ κεΐνα τά εξημμένα μυαλά. 
Πειστήριο τής τέτοιας άγανάχτησης τοΰ νεαροΰ ποιητή εναν
τίον τοΰ Κ αμποφόρμιου μας άπόμειναν ή ωδή «Στούς νέ
ους δημοκρατικούς», τυπωμένη άκριβώς στή Βενετιά τό 
1797, ή νέα άφιέρωση τής ωδής «Βοναπάρτης Έλευτε- 
ρωτης», ξανατυπωμένη στή Γένουα τό 1799, καί δλος « Ό  
Ό ρτης» , ώς τήν τελευταία γραμμή.

Εχτός ποΰ οί στίχοι καί οί λόγοι οί επαναστατικοί ά 
φηναν τήν κατάστασην αμετάβλητη· ή ευγένεια έμισοϋσε τίς , 
άνατρεπτικές ιδέες και ό λαός τούς στρατιώτες τούς αρπαγές 
τής Γαλλίας. Ο ί λίγοι διανοούμενοι,πού έστάθηκαν τό πραγ
ματικό στήριγμα τοΰ δημοκρατικού κινήματος στή Βενετιά, 
δεν είχαν άλλο καταφύγιο παρά τή φυγή μπροστά άπό τ’ : 
αφτριακα στρατεύματα, καί ώς καί δ «Έλεύτερος άνθρω* 1 

πος,Νικόλαός Οϋγος Φώσκολος», επροφυλάχτηκε στήν πρω
τεύουσα τής άπό δώ τών ’Ά λπεω ν Δημοκρατίας.

Παρατούσε στή Βενετιά τή μητέρα τήν αγαπητότατη 
Λαουρα, δηλαδή τήν ’Ισαβέλλα, κ’ εύρισνε στό Μιλάνο τό \ 
δεύτερον έρωτά του, δηλαδή τήν Τερέζα Μόντη.

Γ ι’ αυτούς τούς πάμπολλους έρωτες θά  ξαναμιλήσουμε, ■ 
αλλοϋ. Γ ιά  τήν ωρα θά  ακολουθήσουμε τό νεαρό δημο
κρατικό στήν κοντή το\> και τρικυμισμένη καρριέρα, τοΰ 
ταραχοποιού» πολιτικού. Σέ κάθε άλλον πού νά μήν είχε τό 
βίαιο και επίμονο χαραχτήρα τοϋ Φώσκολου οί κακές τέχνες, 
οι 6 o?lo i ,  οί βιαιοπραγίες καί οί αρπαγές τοϋ στρατηγού 
τής I  αλλιας, πού κατέβηκε γΙά νά μάς φέρει τή Λευτεριά, 
τήν Ισότητα καί τήν Α δελφότητα, θάχαν κάμει νά περά
σει για  πάντα τό μεθύσι τής επανάστασης. Μά ό Ούγος 
ειταν είκοσι χρονώ, είχε νωπά τά διαβάσματα τά πλουταρ
χικά, και είχε μεταφράσει τό «Κοινωνικό Συμβόλαιο καί 
γράψει το «Θ ιεστη ' : δε μπορούσε μ ’ ενα χτύπημα ν’ άρ- 
νηθεΐ τή νιότη του καί τά ιδανικά του. Στό Μιλάνο μπήκε 
σα συνταχτης στον «’Ιταλικό Μηνύτορα» φηιιερίδα ιδεών 
δημοκρατικών, πού συνεργαζότανε ό Κουστώδης καί δ Τζιό- 
γιας. Η  πεννα του εχτυπησε με τή συνειθισμένη δύναμη 
τούς πλουσίους, υπερασπίζοντας Ιδέες τής μικροαστικής 
οικονομίας πού τίς επερνε βεβαίως άπό τό Ρονσσώ. ‘Ο 
«Μηνύτορας» δέν άρεσε στήν Κ. βέονηση τής Τσιζαλπί- 
νας, π  ΰ κατά τόν Α π ρ ίλ η  τοΰ 1798 τόν επαψε. Μέλος 
τ«ϋ '«Σωματείου τών Συνταγματικών», ό Ούγος Ιξεθύμανε 
νά ρητορεύει εναντίον «τών τρομερών κακών τής τυραν
νίας», φωνάζοντας: «δς ξαναγυρίσουν οί ωραίες ημέρες τής

Ρώμης, τής Α θ ή να ς και τής Σπάρτης, ας σβΰσουνε δλοι 
οί τύραννοι καί ας γίνει ελεύτερος δ κόσμος. Ζήτω ή δη
μοκρατία τής οικουμένης !»
L Πέριμένοντας νά ιδρυθεί αύιή ή παγκόσμια δημοκρα
τία, δ ποιητής εγνωρίστηκε μέ τόν Π αρίνη, γέρο καί αύ- 
’ τηρό εναντίον κάθε άναρχίας, έγραψε μίαν έξέιαοη ά· 

νω ατις κατηγόριες έναντίον τον Β ιταέντοου Μ άντη , 
Ιρωτεύτηκε, καθώς είπαμε, μέ τήν γυναίκαν εκείνου. 'Η  

ρευνα είναι μία δεινή-καί εύγλωττη υπεράσπιση τής άλλα- 
ης τών πολιτικών φρονημάτων τοΰ συγγραφέα τής «Μπα- 
^βιλιάνας» : μά περσότερο ακόμη άπό μιά υπεράσπιση τοΰ 

τηγορουμένου, είναι μία κατηγορία εναντίον ιώ ν  κατη- 
■ων, αρκετά χειρότερών του. Τό γράψιμο, πυύ δειχτεί 
νεβρό άπό έναν γεννημένο πεζογράφο, είχε άριστο από
ξεσμα, καί ή στενή φ ιλία μεταξύ τοΰ Μόντη και τοΰ 

®ώσκο?.ου έγινε στενότατη. Α π οτυχ ία  δλοκληρωτική ειχε 
άπ’ εναντίας δ έρωτας γιά  τήν Τερέζα: καί δ ποιητής, στήν 
"πρώτη εκείνην άρνηση κατάντησε βίαιος εναντίον τοΰ έαυ- 
τοΰ του. 'Η  Μόντη τό δηγήθηκε στόν Π ιέρη: 
f «'Ω ς κι’ αύτός (δ Ού/ος) έλ,σβε ένα βίαιο πάθος γιά μέ. 
*Ξέρετε τί άνθρωπος είναι, μ’ εκείνες τίς άγριες τρέλλες του 
ήθελε δλες οΐ γυναίκες νά τοΰ δώσουν άκρόαση. Μέ φοβέ- 

[ ρισε δτι θά  σκοτωνότανε, μά Ιγώ  δέν τό πίστευα. Καί όμως

Ι
εψτασε ΐσιαμε νά καταπιεί μια μεγάλη δόση άπό δ πιο και 
ba/ε  πεθανει, άν στόν ύ ιήρέιη, που αγόραζε το όπιο άπό 
Ιιάφορα φαρμακεία, δέν ερχότανε κάποια υποψία. Μίλησε 
μ’ ένα γιατρό, πού εννοώντας τό πράμα, άντίς u g  τε
λευταίες δόσες τοΰ δπιου τοΰ’όωσε δυό χάπια πού τού προ
ξένησαν ένα κάποιο άποτέλεσμα... έπειτ’ από ένα μακρυνόν 
p v o , άπό τόν δποιον εκείνος δ τρελλός επίστευε δ »  δέ θα

ί
πνήσει πιά»,

Έ ξύπνησε: εΐτανε χωρίς ασχολία καί χωρίς έ^ωτα, άνα- 
ιρησε πρός τήν Μπαλόνια, σέ ζήτηση μιας εργασίας καί 
ων ερώτων. ________

V I

ΟΓΙΛΑ Κ ’ Ε Ρ Ω Τ Ε Σ

Ι Τήν εργασία τήν εύρηκε τόν Ό χτώ βρη τοΰ 1798, μά 
[κτριώταιη: ό ποιητής κατάντησε Βοηϋ·ός τον Καγκε/Ιλά~ 
Ιιο υ  καί Γραμματέα γιά  τά γράμματα τοϋ δικαστηρίου.
Βόν ίδιο καιρό δ Μαρσίλης άρχιζε νά τυπώνει τά «τελευ- 
Ιαΐα γράμματα τοΰ -Γιάκοπου Ό ρ τη ς» . "Οσο γιά τοί', 
ρ ω τες άς ακούσουμε έκεΐνο πού διηγούνται ό Μπριγκέντης 
Κχί δ Πέ πόλης.
ν Ό  Μπριγκέντης γράφει σ’ ένα γράμμα :
|  < Ό  Ούγος τό πρωί αληθινά κομψευόμενος άναστέναζε
ί*«ί ερωτοτροποΰσε μέ τίς κυρίες, καί τίς Νύχτες κατεβαινε 
ΐσιαμε τή Φλόρα, πού πουλούσε τά ψημένα κάστανα στίς 
Κιαβατοϋρες. Εΐταν έρωτεμένος σάν ένας γάτος πυρόχρω- 
|μος, καί κάθε φορά πού περνούσα άπο κείνο τό μέρος τή 
ίνύχτα, τόν εύρισκα πάντοτε φρουρό τής Φλόρας, καί υπο
κρινότανε δτι δέ μέ γνώριζε. Π ιστέβω δτι σάν έφυγε έπό- 
νεσε περσότερο γιά  τή Φλόρα παρά γιά  δλες τίς ευγενικές 
Κυρίες, καί τής εδώρισε ένα δαχτυλίδι είκοσι σκούδων, πού

θά πήγε στό ενεχειροδανειστήριο καί χειρότερα».
Και δ Πέπολη;, σ’ ένα σημείωμα στούς «Στίχους» του:
«Αύτός (δ Φώσκολος) δταν κατοικούσε στήν Μ '* λό 'ΐα , 

περιπλανιώτανε στούς ωραιότατους λόφους πού τήν περι
ζώνουν, καί κατέβαινε μακριά τίς ό’χτες τοΰ Ρήνου κα'ι 
συχνά-σιχνά, περιπατούσε στά κηπάρια πού περιζώνουν τήν 
Τσερτόζα δπου είναι τό δημοτικό Κοιμητήριο. Σέ κείνους 
τ·>ύς τόπους είδε μιά χωριάτισα: τήν ερω τεύηκε καί τόν 
ερωτεύτηκε, Τόν επήρε γιά  Ισπανό: καί άπό τήν άρχή τήν 
άφησε νά τό π ισ τέψ ει: καί ονομαζότανε δον Γιάκοπος. 
Τυλιγμένος σέ μακρυνό μανδύα τήν εσπέρα καί τό βαθύ- 
ταχο βράδυ επερπατοΰσε Ικεΐ πέρα, πότε μελετώντας άπάνω 
στούς τάφους, πότε παρηγορούμενος μέ τή χωριατοπούλ,α 
του, πού τής έγραψε πολλά γράμματα κυρίως σε κείνο το 
στύλε πού δ φανταστικός καί μεγάλος άνθρωπος έγραψε μέ 
τό ψευδώνυμο τοΰ Γιάκοπου Ό ρ τη ς. Έ π ε ιτ α  δείχνοντας 
μιά φρενιασμένη ζηλοτυπία αναχώρησε γιά πάντα. Είδαμε 
αύτά τά γράμματα πού έπειτα τ’ άφαίρεσε από ιήν ωραία 
του δ κύριος.... άπό τή Μπρέσια».

Μά ή Τσιζαλπίνα Δημοκρατία, ποί> δ Ούγος εΐτανε 
υπάλληλος μετριώταια καί κακά ιιληρωνόμενος, εΐταν έ
τοιμη νά πέση μπρος άπό τό σπρώξιμο τών Ά φ τρο-Ρ ου- 
σικών δπλων. 'Ο  ποιητής άλλαξε τήν πέννα μέ τό σπαθί, 
καί κατά τόν Α π ρ ίλ η  τοΰ 1799 τόνε βρίσκουμε δπολοχαγο 
τής ’Εθνικής Φρουράς τής Μπολόνιας, κάτου άπό τό στρα
τηγό Φριπούλτ, έναντίον τών συμμοριών τών επαναστατη- 
μένων χωρικών, πού φοβερίζανε τήν πόλη

Ό  Ούγος εδείχτηκε άριστος στρατιώτης: ή δοξασμένη 
γεννεά τοΰ ’Αλκαίου, πού μέ τού; έρωτες καί τή λύρα έγνώ- 
ριζε νά ενώνει τήν άρετή τών δπΛων, δεν εψευτισε στον 
"Ελληνα ποιητή. Στήν κατάληψη τοΰ Τσέντο, άνέβηκε τ$* 
τείχη πρώτος κ’ έλαβε μιά πληγή άπό σ παθί στό ένα μερι 
καί ένα πιστοποιητικό επαίνου άπό τό Φρίπουλτ, τίς 15 
τοΰ Φιορίλε, δηλαδή 4 τοΰ Μάη τοΰ 1799.

Τίς 30 τού Μάη, ενώ εΐταν στά Μοντεβέλιο, ίσως γιά 
νά φροντίσει τήν πλ,ηγή του, έφυλακίσιηκε κατά διαταγή 
τοΰ Δημαρχείου τοΰ Β^τσάνο πού τόν υποψιαζότανε γιά 
πράχτορα άφτριακό ! Φυλακισμένος στό Βατσάνο, καί γιά 
έμπαιγμόν δλων τών διαμαρτυριών του, μεταφέρθηκε στίς 
φυλακές τής Βινιόλας, έ ιειτα τή; Μοδενας, δπου τέλος τίς 
12 τοϋ ’Ιουνίου, ελευτερώθηκε άπό τό στρατηγό Μαγδο- 
ναλ. Άγαναχτισμένος έιρεξε στή Μ πολόνια, καί κατάγγειλε 
γιά ενόχους αποστασίας τούς κατοίκους τοΰ Βατσάνου !

Μά τά Ά φτρο-Ρουσικά δπλα κυνηγούσαν άπό σιμά τά 
στρατέματα τής Γαλλίας : δ Μάγδοναλ άποτραβήχτηκε στή 
Φλωρεντία, δ Οϋγος τόνάκολούθησε κατά τά τέλη τοΰ ’Ιου
νίου, καί φαίνεται δτι "τότες έγνώρισε τόν ’Ιωάννη Β αφ τι
στή Νικολίνη. Αναχώρησε άπό κεΐ κατά τόν ’Ιούλιο καί 
έπειτα άπό τήν άποτυχία τή; μ«χης τοΰ Ν οβί, δεν τοΰ άπό- 
μενεν άλλο παρά ν’ άποτραβηχτεϊ στή Γένοβα καί νά περι
μένει καλλίτερες ήμερες γιά τά δπλα τής Γαλλίας.

Στη Γένοβα ξανάπιασε τήν πέννα. Έ πρόταξε στό ξα- 
νατύπωμα τής ’Ωδής < Βοναπάρτη; Ε/ιευτερωιής«■ τήν αγα- 
ναχτισμένη κ<?ί προφητική επιστολή πού έφημίστηκε άρκετά 
περισσόιερο άπό τήν ίδ ια  τήν ώ$ή· διεύιυνε πρός to στρα-
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Τήγό Σαμ.τιονέλ §·ι·α «Λόγο άπάνω στήν ’Ιταλία», jc«.ύ είναι 
έ'να αληθινό πρόγραμμα γιακοβίνικής ενέργειας καί τρομο
κρατικής εναντίον τών μεταναστών τών οποίων έπρεπε νά 
δημέψονν τ αγαθά, τ< ύς προδότες νά θανατώσουν, τούς 
παπάδες νά ξεκάμουν καί νά τούς ταπεινώσουν μέ κείνους. 
Από τύχη τέτοιες Ιδέες τών άκρων εΐταν άσΰμφωνβς σέ 

κείνους τούς άκρους κινδύνους, καί ό Οΰγος εΐιαν πάρα 
πολύ πο ιη ιή , ώσιε νά λησμονήσει τίς Μούσες ώς καί ανά
μεσα ■ στά θόρυβο τών δ.ιλων. ’Έ τσι έσυντέθηκε σέ κείνες 
τις ημέρες ή ωδή στή «Λο. ίζα Παλλαβιτσίνη ποΰπεσε άπό 
ταλογο», πού είναι ένα άπό τά πιο τέλεια λυρικά του καί 
τό καλλείτερο βέβαια άπ’ δσα ειχε συνθέσει έως τότε.

Τό Γενάρη τοΰ 1800, ό Φώσκολος έστάλθηκε σιή Νίσ 
σα με μέρος τών στρατεματων πού είχαν ενωθεί στή Γέ
νοβα. Μά μία επιδημία καί ή διαταγή νά εξακολουθήσει 
γιά τό Ντιτζιόνε, τόν παρακίνησαν νά ζηιήσει νά ξαναγύ- 
ρει στή Γένοβα, δπου δ Μασσένας έμάκραινε τήν ήρωικην 
αντίσταση, περιμένοντας τήν έπιστρο(ρή τοΰ Βοναπάρτη 
από τήν Αίγυπτο. Εξακολουθώντας ή πολιορκία ιής Γένο
βας, ό Ο ύ/ος έγραψε τίς πιό ωραίες σελίδες τής στρατιωτι
κής του ζωής. Έ διακρίθηκε στό ξαναπάρσιμο τοϋ φρου
ρίου τών Δύο 'Αδελφών «εφορμώντας κατά τοΰ εχτρού ε
πικεφαλής έιός αποσπάσματος πεζικοΰ, εκεί πού συντέλεσε 
δχι λίγο στήν λαμπρήν έκβαση εκείνης τής ημέρας, > καθώς 
έπιστοποίησε ό στρατηγός Σπιτάλ, τίς 2  τοΰ Μάη επληγώ- 
θηκε στή σύγκρουση τής Κορωνάτας, τίς 28 τοΰ Μάη, μό
λις γιαιρεμενος, εΛαβε μέρος σε μιάν άλλη σύγκρουση. 
Έ χτός πού ή Γένοβα, σφιγγότανε ά/ιό τούς Ά φτριακούς, 
τούς Ίγκλέζους καί τήν πείνα, τίς 4 ’Ιουνίου παραδινότανε, 
καί ό Φώσκολος, μ’ δλη τή φρουρά, μειαφέρθηκε καί απο
βιβάστηκε στό Ά ντίμ πο . Δέκα μέρες έπειτα, ή νίκη τοΰ 
Μαρέντο άνοιγε γιά τούς φυγάδες τό δρόμο πρός τήν Ί ια -  
λία. Ό  Ούγος, γυρίζοντας στό Μ ιλάνο, καί ονομασμένος 
λοχαγός συμπληρωματικός τοΰ επιτελείου, σέ λίγους μήνες 
ενασχολήθηκε σέ νέες στρατιωτικές διαμονές : πήγε σιήν 
Ά λεξάντρια, στή Μπο?.όνιιι, στό Λουγκο γιά  νά έμπυδίση 
τή ληστεία, στή Φλορεντία,σιήν Π ιστόγια, σιή Σιένα, καί 
ιό  Νοέμβρη ονομάστηκε ’Επίτροπος ιής έχτελεσιικής εξου
σίας γιά τό πρώτο συμβούλιο τοΰ πολέμου στή Μπολόνια. 
’Εξακολουθώντας αψιές τίςπεριοδείες έγνώρισε στή Φλορεν- 
ι ία  τήν ξανθή καί εύγενικιά Ίσαβέλα Ροντσιόνη, δ άτυ
χος έρωτας τής δποίας ειχε ενα άντιφέγγισμα σιήν έπόμενην 
έκδοση τοΰ « Ό ρ χη ^ ,κ α ί πού ιό Γενάρη τοΰ 1801 ό ποιητής 
άρνήθηκε χήν παραποίηση πού έκαμε ό Μ αρσίλιη;, έπειτ’ 
άπό τήν αναχώρησή του άπό τή Μπι λόνια, καθώς θά 
πούμε προοιμιάζοντας τά «Τελευταία Γράμματα τοΰ Γ ιά - 
κοπου Ό ρ ιη ς» .

VIII

Σ Τ Η  ΓΑΛΛ ΙΑ

Σ ’ αύτά τά χρόνι’ ακριβώς, ευρισκόμενος σ’ οικονομι
κές στενοχώριες, έδοκίμασε νά μπει στό διπλωματικό σχά- 
δι ·, π<·ύ έλπιζε περισσότερο καρποφόρο άπό τό στρατιω
τικό, xui τίς 19 ιοΰ Μαρτίου τοΰ 1802, έγραψε ατό Μέλχση,

αντιπρόεδρο τή; ’Ιταλικής Δημοκρατίας, γιά νά σταλθεί α 
γραμματέας τής Πρεσβείας στό Π αρίσι ή σιήν Έτρουρί( 
Ο Μκλτση τόν ευχαρίστησε μέ προθυμία, καί έπρότειν 

στόν ΙΙροεδοο, δηλαδή στόν παντοδύναμο Βοναπάρτη, γ 
στείλει τόν Ο ύ /ο  σιήν Τοσκάνα. Τοΰ απαντήθηκε δτι < 
πρόξενος δεν ή)ελε νά σιαλθοΰν ξαναμένα κεφάλια», » 
άλλοιώς δέν έγινε.

Ο ποιητής τότες, ξεγελασμένος καί ώργισμένος, εζΐ] 
τησε νά ξαναμπεί σιήν ενεργητική στρατιωτικήν ύπηρεσίς 
γράφοντας στό Μέλτση τίς 25 Νοεμβρίου 1802 :

« Είναι καιρός ένας νέος εϊκοσι πέ*χε χρονώ ν’ άφήσι 
τή σχόλη τών γριιμματων, κι’ έ'νας άνθρωπος πού έχει χ( 
ρια και νοΰ δε ζεί μονάχα άπό ευεργεσίες. Ξανατρέχω και1 
ακολουθίαν στή δικαιοσύνη σας, καί ζηιώ  νά ξαναμπώ σια 
ενεργητικό στρατό. Απο πολλά χρόνια είμαι λοχαγός,τολμϊ 
νά ελπίζω ότι αξίζω ένα βαθμό περισσότερο. Ζητώ νά όνο 
μαστώ και νά λάβω δίπλωμα ταγματάρχη υπεράριθμου το1 

ταγματος τής φρουράς τής κυβέρνησης πού πάει στή Γαλ 
λία. Θα μπορέσω μ αυτό το βαθμό νά περάσω στό έπιτε 
λείο τοϋ στραιη/οΰ Ρ ίνο . ’Ίσως είναι άκόμα ώφέλιμο στήι 
τατρίδα νά κυτταχτεΐ καί νά γραφεί ή ίστορία ή στρατιω
τική άπό έναν ’Ιταλό».

Η  εκστρατεία, που δ Φώσκολος επρότεινε νά γράψει 
τήν ιστορία, είιαν εκείνη πού ό Βοναπάρτης έτοιμαζότανι 
να επιχειρήσει κατά τής ’Αγγλίας.

Τόν Ιούνιον τοΰ 1804, δ Ο ύ/ος άναχωροΰσε σά λο
χαγός πρόσιετος γιά  ιή Γαλλία, καί άφοΰ έρτασε στό Π α
ρίσι, βρισκότανε κ< βερνήιης δ Μυράτ. Αύιός εΐιαν ΰπερα* 
γαναχτισμένος εναντίον τοϋ τολμηρού άξκοματικοϋ ποΐ 
ετόλμησε νά πει έισ ι ξέσκεπες καί δυσάρεστες αλήθειες Τίτο» 
Πρώτον Ύ  ιατο, καί άντί νά τόνε στείλει στά παράλια τή; 
Μανίκας με την ιταλική Μεραρχία, τόν άπομάκρυνε στή 
Βαλανσιέν, σιή διοίκηση ιών ά π οθη*ώ ν.Ό  Ο ΰ/ος εζι,ϊί|π8 

τουλάχιστον νά προαχιεί σέ ιαγματάρχη ή να ξανασταλ«ε« 
στήν Ί ια λ ία  : τοΰ άρνήθηκαν Μι\ ιό  g ,u KU't t „ ^ 0> καΐ 
τίς ό τοΰ Δεκέμβρη τοΰ 1804 έ/ραφε άπό τή Βαλανσιέν 
σιή Μ ιξιμιλιανή Τσικονιαρα :

νΣείς λέτε ο ιι  ξέρεΓε δ ι ι  δ εξοστρακισμός μου θά  γλυ
καθεί απ ολες τίς χάρες τίς συμβιβαστικές μέ τήν κατά
στασή μου καί μέ τή διαμονή πού ζώ. Χάρες ; θά σάς τό 
πώ εγώ. Καθένας πού ξέρει τά καμώματά μου, κ’ εσείς 
περσσότερο από άλλους, μπορεί νά ξέρει πόσο λίγο δ Σιρα* 
τηγός Τριβουλτση με καλοβλεπει. Νάμαι λοιπόν μακριά άπδι 
τη Μεραρχία, σταλμένος στη Βαλανσιέν νά διοικώ τούς σα* 
κάτιδες καί τούς νεοσύλλεχτους τών έμπέδων πού έρχονται 
απο τήν Ιταλία, εντολή ανιαρή, δύσκολη, νέα γιά  μέ καί 
οχι μεγάλης τιμής, καί, σύμφωνα μέ Γίς δυνάμες μου, π ο 
λυέξοδη. Ν αμαι μόνος, τελείως μόνος σ’ένα τρομερό κλίμα, 
στερημένος χρημάτων, βιβλίων καί φίλων. Αύτές είναι οί 
χάρες μέ τις οποίες μέ κολακεύετε, μά μήτ’ έγώ προσμένω 
άπ άλλου είδους. Ας είναι! Θα κάμω εκείνο πού ξέρω νά 
καμω και που η τύχη θά μοΰ παραχωρητή νά κάμω. Σείς 
ώς τόσο μέ μαλώνειε γιά τά πάθη μου. Μοΰ αρμόζει, γιατί 
δέν έμαθα νά σκεπάζω τό χαραχτήρα τοΰ άλόγου μέ τό 
δέρμα τοΰ γάιδαρου. Οπως κι’ άν είναι παρηγοριοΰμαι γιά 
\  οτι τά πάθη μου δέν έβλαψαν οΰ.ε τούς άλλους, ·<ΰΐ8

«ακοφήμισαν εμέ, καί άν δέ γνωρίζω νά τά μασκαρέψω, 
Κ οφέρω  μονάχα έγώ. Μ ’ ας άς,ήσουμε νά τρέχει. Καί γιά 
Μ* γυρίσουμε σ’ αύτό καθαυτό τό πράμα, τί θέλετε σείς, 
χαλοί μου φίλοι, νά κάμω μ ’ αύτό τό βαθμό τοΰ λοχαγού, 
[καί μέ τό μέτριο μου μιστό, άνάμεσα σέ τόσους άξιωματι- 
ιχούς, πον είναι γεμάτο τό επιτελείο ; Δέ λέω υπερβολές άν 
οάς βεβαιώνω δτι θ ’ άρκούσαν γιά  μιάν εκστρατεία τριαντα 
χιλιάδων, κ’ είναι γιά  γέλοια τωρα πια πού για  τρια συν
τάγματα είναι τρεις Στρατηγοί καί περισσότεροι βοηθοί 
καρά λόχοι. ’Εάν λοιπόν εγώ κάνω αύιό τό επάγγελμα και 
Ιρέπει έγώ νά χό κάνω, γιατί δέ μοΰ παραχωριέται τό 
#ρειασιό καί τό πρεπούμενο, πού εγώ δέν το αξίζω ισως, 
μά πού τώχω ζητήσει γιατί πάρα πολλοί χώχουν, που άξί 
ζουν άρκετά λιγότερο μου. Μά έγώ δέ θά  ζητήσω πιά τί
ποτε, καί δίαν άκόμα ή καιάσχασή μου θά  γινόχανε όλο 
χαί περισσόχερο άθλια, δέ θά παραπονεθώ». 
f Kui σχό ύσ ιερογράφο έπρόσχεχε:

«Ά νάμεσα στίς άλλες χάρες έλαβα καί τή συκοφαντία. 
Είμαι σημειωμένος καί δαχχυλοδειγμένος γιά  σπιγοΰνος 
χής Κυβέρνησης. Ό  λόγος αύτός απλώθηκε καί καθιερώ
θηκε από £vuv κάποιο που νομίζει οτι σκεπαζεχαι με τό 
βαθμό, καί μέ φίλεί σάν δ Ιού δας. Ο ί άδύνατοι καί οί 
βλάκες πού σ’ δλες τίς κοινωνίες σχηματίζουν τό λαό, τό 
πισιεύουν, καί οί κακόβουλοι χό μεγαλοποιούν. 'Ο  Στρα- 
ίΐηγός Τελιέ θά σάς πει μέ πόσην άξιοσύνη έχω περιφρονή- 
οει τήν άτιμία, καί μέ πόση σύνεση αποσιωπώ τήν προδο
σία τού καιάσκοπου. Μά δ «Νεολόγος» λέει δτι είμαι τα

ραχοποιό,*.
ι 2 ’ αύτό ιό  είδος τής άναγκασιικής διαμονής στή Βα
λανσιέν, μπορούμε νά πιστέψουμ’ εύκολα δ ι ι  οί Μούσες δέ 

.χαμογέλασαν στόν πο ιη ιή . ’Επιχείρησε μιά μελαγχολικήν 
επιστολή σέ στίχους πρός τό φίλο Μ όνιη, πού αρχίζει :

Ά ν  άπ’ τούς λίγους ά-θρω πονς πού εμένα 
Σ ιόν  καιρό μου άγαπήσαν, σού ζητήσει 
Τ ’ Ούγου ίστορία κανείς,— γιατί θ ά ν  είναι 
Α νάξια  στήν άγάπη μας ώ Μόντη 
Νά μήν τήνε γνωρίζουν, άποκρίσου:—
«Σέ γή γλυκά π<·ύ δέν άνεί τό σιήθος 
Στοΰ παντοδύναμου ή'.ιου ιίς άχτίδες,
Τή ζήση του περνάει μεστή λη τμόνια,
Τ ’ άτι δδηγάει νά πηλαλάει στό κύμα,
Στά πικάρδια γκρεμά τροχάει τό ξίφος,

?£., Καί τόν ’Ωκεανό μέ χή μααά χου'
Ταξειδεύονχας σχέλνει χό χαιρέχι 
Σ τ’ αγγλικά χά βουνά πού φοβερίζουν.

Μά ή επιστολή άπόμεινε άιέλειω ιη. Καλόιρσπος καί 
άξιαγάπητος μέ χυύς στρατιώτες του, δίαν κάποιος άπ’ αύ- 

' .Τούς εδικάσχηκε σχό πολεμικό δικασχήριο, δ Ούγος ξαναθυ- 
. μήθηκε δχι έστάθηκε ό φλογερός ρήτορας τών ίακ^βίλΐκών 
κύκλων, καί μίλησε πρός υπεράσπισή χου : δ λόγος γιά  χό 

ίλοχία Ά ρ μ ά νη , καχηγορούμενον γιά  δολοφονία ένός λοχα
γού, έφάνηκε σχό Θωμαζέο, κριχή δχι ύποπτο, υπόδειγμα 
λόγου δικανικοΰ.

Ή  άγαπημένη σπουδή τοϋ ποιηχή σ’ εκείνη χή γή 
χής εξορίας είχαν ώς χόσο ή σπουδή χής άγγλικής γλώσσας, 
πού τοΰ επίτρεψε έπειτα νά επιχειρήσει τή μεχάφραση χοΰ 

^«Αίστημαχικοΰ Ταξειδιοί» χοϋ Σ ιήονε.

Ό  Πρώτος "Υπατος, κηρύχνονχας τόν πόλεμο χής’Αγ- 
γλίας, εκράχησε γιά φυλακισμένους δλους χούς ΆγγλΟυς 
κάτοικους τής Γαλλίας. Στή Βαλανσιέν βρισκότανε άκριβώς 
φυλακισμένη κι’ αύτή, μιά οικογένεια άγγλική, δπου βρι
σκότανε μιά σινιορίνα, Σ οφ ία , δπως έπίσχεψε δ Μονχά- 
χσιος ή, δπως καλλύτερα φαίνεται σχόν Κιαρίνη, Φάνη Έ -  
μερυχ. ‘Ο Φώσκολος, σπουδάζονχας μαζί χης χή γλώσσα 
χοΰ Σέκσπηρ, χήν έρωχεύχηκε, καί χά πρσμαχα έπήγαν χόσο 
μπροστά, πού άπόχτησε μια κόρη, Φλοριάνα. Ά π ά νω  σ 
αύιό χό θλιβερόιαχο επεισόδιο χής έρωχικής ζωής χού Φώ- 
σκολου, δέν έχουμε παρά ένα σημάδι άπό κείνον σ’ ένα 
γράμμα άπό χή Λόνχρα πρός χό Διονύσιο Μπούλχσο, χΐς 

25 Σεπχεμβρίου 1826. Λέγει :
«Αύιη (ή κόρη μου) γεννήθηκε σιή Φλάνχρα άπό μιά 

κυρία άγγλίδα, φυλακισμένη χόιες μέ χούς γονέους χης καί 
πολλές άλλες οικογένειες, ένώ έγώ γιά  υποψίες χρελλέ. εκεί
νης χής άθλιας λιονταρίσιας καρδιάς καί κεφαλής ια ιδ  υυΐ- 
νής τοΰ Μυράτ, τότες κυβερνήιη τοΰ ΙΙαρισιοΰ, εύρισκό- 
μουν γείτονας σ’ εκείνη χή συνοικία. Καί θάπερνα για  γυ
ναίκα χήν κυρία, άν μπορούσα χόιες νά ριψοκινδυνέψω 
χωρίς κίνχυνυυς δικούς χης καί δικούς μου. Το βρέφος εΐιαν 
μόλις σχίς φασκιές, δταν έσταλϋηκα νά πολεμήσω, γιά  δυό 
χρόνια, στήν εκστρατεία τών οχιών τοΰ ’Ωκεανού, καί δσο 
γιά  τήν κορασιά έζούσα ήρεμος, γνωρίζοντας δτι ή μηιέρα 
της δέν εΐταν φτωχή, καί δτι ή γρηά νόνα της τή βοη
θούσε. Έ π ειτα  άπό τό 1805 oiuv γύρισα στήν Ί ια λ ια , δέν 
έμπόρεσα πιά ν’ ακούσω νέα της, καί έπειτα πού έφτασα^ 
τώρα είναι δέκα χρόνια, στήν Α γγλ ία , εύρηκα δτι ή μη
τέρα εΐιαν άποκαταστήμένη μέ κάποιον άντρα, δίνονιάς 
του γιά  προίκα δλη χης χήν περιουσία, και αφήνοντας χήν 
παιδούλα μου σιή νόνα, πού ιήν έσπούδαζε καί χήν κρα- 
ιοΰσε πάνιοχε στήν έξοχή ώς δτου έζοΰσε». 3

Αύιή ή έγκατάί.ειψη μιάς κόρης στερημένης τή μητέρα, 
δέν τιμάει πραγματικά τό Φώσκολο, κ’ εννοείται πολύ καλά 
δ α  άπόψυγε πάντοιε νά δμιλήσει γιά  τό λάθος, πού βέ
βαια τόν έλεγχε.

Τό χειρότερο είναι δτι μαζί μ’ εκείνο τόν έρωτα γιά 
τήν κυρία Έ μερυτ, ό Ούγος έμπέρδεψε άλλους μέ μία σι- 
νιορίνα ΙΙέτιετ, κόρη ένός γενικού επιμεληιή, πού γνώρισε 
στό Καλαί,καί μέ μιά κυρία Μ πάγιεν,γυναίκα ένός ελεγκτή 
τών τροφίμων καί έμπιστου τοΰ ποιητή, πού τόν παρηγο
ρούσε γιά τούς πόνους τής εξορίας του !

Έ χτός πού ή ευρωπαϊκή ένωση σχηματίστηκε εναντίον 
τοΰ Ναπολέονια, τό 1805, καί απομακρύνθηκε ό Αύτοκρά- 
τορας μέ τήν αποστολή στήν Α γγ λ ία , ή εκστρατεία πού 
συγκεντρώθηκε στήν παραλία τοΰ Άτλαντικοΰ άνακαλέ- 
στηκε, καί ή Πέτιετ καί ή Μ πάγιεν άναχώρησαν, σπάζοντας 
τά ειδύλλια τοΰ Ούγου, ποΰ πορηγοριώτανε μεταφράζοντας 
χό Σχήρνε καί σχέλνονχας στήν Μ πάγιεν χή μετάφραση τής 
«'Ιστορίας τής φτωχής Μαρίας», βγαλμένη άπό τό «Αιστη- 
ματικό ταξείδι». Τόν έστειλαν στή Βουλώνα, καί άπό κεΐ 
κατά τόν Ό χτώ βρη ιού 1805 έγραφε πάντοτε πρός τήν 
Μ πάγιεν :

«J’a i acheve  S te rn e  e t je  lu i fais des n o te s .—Ce 
s o n t les  folies, les  e sp e ran ces , les  op in ions, les  e rreu rs , 
les  rem arques... L es  so u v en irs  en  E ran c e  e t c  de  L·»



F osco lo . J e  les  ecris en s u iv a n t m on  h u m eu r. — Im ag i- 
nez vo u s  que lle  espece de  co m m en ta ire  n o ir  j ’a u ra is  
e c r i t  si j ’av a is  c o n tin u e  a  m e v o ir to u t  a  fa it  aban- 
do n n e  de  v o u s .—J e  v ous  rem erc ie  done  p o u r m oi e t 
p o u r l’a m o u r de m es am is qu i l iro n t m a  tra d u c tio n  
e t  m o n  com m en taire» .

Κα'ι ή Μ πάγιε v τοϋ άπαντονσε, πολύ γυναίκια, από 
to  Π αρίσ ι, tis  17 to r ΐ*>ι.·ι· μηνά; :

«Com m e je  vous p la in s  de  p a sse r l’h iv e r  d a n s  un  
p ays  auss i t r i s t e ! A force  de lire, de  tra v a ille r. d ’e tu - 
d ie r l’an g la is  je  vois v o u s  d e v en ir to u t  a  fa it fou  e t 
encore  p lu s  ennem i d u  m onde . E t  vos p ro je t de  voya  
g e  en  I ta l ie  qu e  d e v ie n n en t ils  ? n ’esperez  vous p lu s  
d ’y  o ccuper u n e  p lace  que  l’on  vous a v a i t  p roposee?».

Ό  Οΰγος, δχι, δέν είχε λησμονήσει τήν Ί ια λ ία . Τίς 
Ιό  τοϋ Γενάρη 1806 έζή^ησε μιάν άδεια τέσσερων μΐ]νών 
γιά  νά γυρίσει σιή Βενετιά νά ξαναχαιρετήσει τή μητέρα 
του. Τοϋ παραχωρήίΐηκε. Τ ί; 4 τοΰ Φλεβάρη, ειιαν στό 
Π αρίσι καί παρουσιαζότανε στόν ‘Υπουργό Ά λντίνη  γιά 
νά ζητήσει τό Λεγεώνα τής Τ ιμή ; και τή διαταγή τοϋ σιδε
ρένιου Στέμματος : φυσικά δέν άπόχτησέ από τή ναπολεο* 
ντική κυβέρνηση υΰεε τό έ'να υΰτε τήν άλλη. Έ  τήγε δ'μω; 
νά επισκεφιεΐ τό νεαρό Μ αντζόνη. πού εΐταν τότες στό 
Π αρίσι μέ τή μηιέρα του , πρέπει νά τόνε δέχτηκε πολύ 
ψυχρά, άφοΰ άκόμα κατά τό 1816 παραπονιότανε, γρά
φοντας σιόν Τρέκη :

« Ά π ό  τό Μαντζόνη επιθυμώ  νά μ’ έχτιμάει, δχι άλλο: 
καί τό γιατί αυτό τοϋ δ χ ι  α λ λ ο  μοϋ γράφτηκε στήν καρ
διά άπό πολλά-πολλά χρόνια, και άπ’ δ ιαν  ε ιδω θή
καμε στό Π αρίσι, μ’ δλα ταϋτα μοΰ άρχει νά τόν άφήσω 
στή μεταμέλεια γιά  τή μικρή του σταθερότητα στήν άγάπη 
τών φ ίλ ω ν  άπόδωσα στή νεόιητα τής ηλικίας, στήν άδυ- 
ναμία τοΰ χαραχιήρα, παί στίς παραφορές ιής μη τέρας του 
τήν ψυχρότητα πυύ έδέχτηκε τήν επίσκεψή μου, πυύ δέν 
άναγνώριζε σ’ εμέ τόν άνθρω πον ποΰ είχε, γιά  νά ποϋμε 
ετσι, ξανάψει τό ωραιότατο πνεύμα εκείνου τοΰ νέου στό 
στήθος του— μά τοΰ εσυχώρεσα κάθε τί, καί στίς Σημείω
σες στους «Τάφους», ποΰ έγραψα επειτα άπό τήν Επιστρο
φή μου στήν ’Ιταλία, εδειξα δικαιοσύνη στό ευγενικό του 
πνεύμα καί δέν («λησμόνησα τήν αρχαία φιλία».

Τόν παρηγορούσε άμέσως γιά  κάθε σκληρότητα τ’ δτι 
θά  ξανάβλεπε τόν ουρανό τής ’Ιταλίας : τίς 20 τοϋ Μάρτη 
δ Ο ΰ/ος βρισκότατε στό Μιλάνο, έ'πειτ’ άπό μιάν άπουσία 
δυό σχεδόν μηνών.

Μ ετα φ . Γ. 2 .

“ ΕΝΑΣ PQM 0Σ ΛΙΓΩΤΕΡΟΣ,,

Ι Ι έ Θ κ ν ε  ό  Χ ο υ ρ ή ς .  Τό στρατόπεδο τής Μαύ
ρης Παράδοσην εχασ’ εναν άκόμα άπό τούς έκλεχτούς άν- 
τιπροσώπους του, καί τά στήθια τής Δημοτικιστικής παρά
δοσης ξελαφρόθηκαν άπό μιάν άκόμα ιτέτρα πού τά έπίεζε. 
Είναι φανερόν δτι οί παλα ιοί λυπγ;θηκαν, μά καί δτι οί 
νέο ι άνάπνευσαν.Νομίζουμεν όμως δτι ή λύπη τών παλαιών, 
δν δέ θέλουν νά προσέξουν τήν έξέλίξη, θά είναι άπαρη- 
γόρητη, δταν θά ΐδοΰν νά λείπουν οί Μπέμπιδες Ά νιθο ι, 
οί Ά γγ ελ ο ι Β λάχοι καί οι δμοιοι τους, ποΰ τόσο, πολύ 
τούς γέρασεν δ κοινός ιατρός Χρόνος. Τέλος πάντων άναγ-

καΐον κακόν, γιά  νά γίνει ή πρόοδο τής τέχνγ^ς καί τ 
ζωή: στόν τόπο μας, πρέπει πρώτα νά λείψουν οί άρτιρι 
σκληρομένοι ποντήφηκες, άφοΰ Ιτσι κατάντησε στο μακ 
ριο αύτό τόπο, τή δουλειά ττ^ν άνόδυνη τοΟ νοΰ, νά χρη< 
ζεται νά τήν κάμει 6 Χρόνος μ ’ δλους τούς σεισμούς xc 
καί τήν άργητα.

« ΚΑΘΩΣ Α Λ Α Α Ζ Ο Τ Ν  ΟΪ Ε Π Ο Χ Ε Σ »
Klv.ii 6 λβιις.τ; ιη  ικός ο μ t .m Γ Σ 1! \ΤΑ Λ  ι, . ύ κ κλι 

φό^ησβ ϊ  to ό  >ρ ·π*ρ ιομενο μή ο. Αποιελειετι ι από 60 ποι 
ματα, 'ο ύ έν ιίιε ίν  ι ά ν ίξ  ιρ ιη ια  κ··Οε>α. ι ΐν α ι χ^ ΐ άδιαοπασια  I* 
μ έ α  μρ ι ί ί  κεντρική* ίό a  ‘Y ^ v tltu i  καί ζω ν ια νεύε ια ι τό κλαα 
κο ΰ α, δ Λι I λεπτυμίρειει, όπως γινόο<νε ΐσ ια μ ’ έ ο ή μ ερ ο .! 
βιβ .ι« πρε ει να θ εω ρ η θε ί σαν έργα καθαρά έ/ιλιινικο, καί ό κι 
τικός coO «Νουμά» πού π  ιραιήρησ^ν ότι ό συγραφέας του λαχια^ι 
να μοιάσει του Μ ρ··ά,, ϊαω ς γ ια τί είνα ι γραμμένο τό ίργο  σέ i 
κα ιε»Ε' σύλλ βες στροφές, όπυις οί κακότεχνες μετάφρασες τι 
<Σ ρ.·ψώ>» στη γλώσσα μας, όέν έπαρ ·τήρη <ε άρκετα ιή ν  συνθ 
τικήν ΰ ιόοταση καί το χα ρα κιή ρα  τοϋ β ιβλίου. Π ουλιέτα ι πρ< 
2 50.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Λ Ο Γ Ο Σ  -Κ ω σ τα ντ ινο ύπ ο λη ς.— Ώ ς  τώ ρ ι έχυκλοφόρησαν δέκ 
τεύχη. Ε ίναι τό περ ιοδικό  πυύ αντιπροσω πεύει ιήν πνευματική X 
νηοη .ή ,  ΙΙόλης. Ά ξ ιζ ε ι κάθε προσοχή.

Δ ΙΟ Ν Υ Σ Ο Σ  -hω ocavτιvυΰπoλης —Λ άβαμε τό δεύιερον άρι 
Ομό. ϊ ό  βγάζουν νέο ι πού άκόμα δέν εύρηκαν τον εαυτό τους. Τ 
γραφόμενα του; ε ΐ ια ι  ν ε φ ε λ ώ ^ ια ,  πού γ ια  νά έχτιμηΟοΰν πρέπ  
πρώ τα  νά λάβουν καποιό σχήμα. Ώ .  to ao , το φ^οΰτο ιή ς  εποχή; 
που είνυιι ή  Ο ραού.ητα, β ρ ιοκ το ι σ ’ α ύ ιό  μέ καποιαν ά φ ιο ν ία .

Κ Ρ ΙΓ ΙΚ Η  d A l Q O IH 1 H . Τό περ ιοδικό  τοΰ κ. Ά τοστολάκ 
ιοϋ κ. Φ. Ιίολ ιτη  κα ί του κ. ’Αλιμ ιέρτη, ί) τοΰ κ. Φ. Π ολ ίτη, τυ 
κ. Ά λ ιμ π έ ρ τη  καί τοΰ κ. ’Λποστολακη, ή ιού κ. Ά λ ίμ π ε ρ ιη , « 
κ. Ά ποστολακη  *ι. I τοΰ κ. Φ. ΙΙοΛίιη, κ. τ. λ. κ. τ . λ. χωρίς, τ*λί 
κα ί μέ ά πειρα  ΰβ^αιολογια κα ί π ό ,α .

ΝΟΥΜ ΑΣ. Γο γνωστότερο άπό τά νεοελληνικά περ ιο δ ικά , & 
στε νά μ η  χρηαζοντα ι σχόλια.

Π ΙΝ Α Κ Ο Θ Η Κ Η . Τά περιοδικό των άρτηριοσκληρωμένων. 2 
αύτό δημοσιεύεται μ ιά  μετάφραση τώ ν ιταλικών τρα /ουδ ιώ ν  το( 
Δ Σολωμοΰ καμωμένη στήν καθαρεύουσα. Ά π ό  τόν κ. Δε Β ιά ζι 
δεν τό περιμέναμε.

Β Γ Α ΙΝ Ο Υ Ν  κ" ενα σωρό άλλα, πού δέν ύιτάρχβι λόγος νά χ β  
σομερΰμε μέ δ  -Ota. Το κάθε παιδαρβλι βγάζει καί περιοδικό άνε 
νόχλητα κα ί τό χειρότερο έχει καί τήν ύ τοστή(}ΐ|»ι τών ά*θρώ  τω 
πού αφιερώσανε τιι ζω ή τους στά γράμματά . Αύ ό είναι καί όι 
βλάφτει να υπάρξει τό χρηαζούμενο περιοδικό κιιί δυστυχώς ο ί 8 
\ο χο ι t lv a i ol Γι ι ί ι  οί άνθρωποι τών γραμμάτω ν. Αέν είν ι ΐ  καιρό 
να λαβουν κ ι’ αύτσϊ κάποιαν άποφαση, ποΰ Οά τούς βοηθήσει V 
άποχτησουν ένα δργανο σημαντικό ;

ΒΙΒΛΙΑ

— Έ κυκλοφόρησε ή «"Εντα Γκάμπλερ» τοΰ "Ιψ εν, μετάφρασ 
ιοΰ  Λ. Κουκούλα. Έ κ δ ο σ η  Βασιλείου.

— Σέ λίγο θ ά  κυκλοφορήσει ό «Έ ραάνος icai Δωροθέα» το' 
Γ  καίτε, μετάφραση Κωστ. Θ ε ν ό κ η . Έ κ ο ο σ η  Βασιλείου.

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

Στό έρχόιιενο φύλλο, θάρχίσουμε τή  δημοσίεψ η τοΰ 8«υ βι- 
βλίου τοϋ oDe re ru in  n a tu ra»  τοΰ Λ ιυ κ ρ ιιιο υ , κα το  μειάςρρ αι 
Κωστ. Θ^οτοκη.

Ί σ ω ς  θά έχουαε καί αίαν άιτάντηση το Γ' Κίοπιή Π αλαμΰ στί 
άκό^ιτασμα τής μελβτης γ ιά  τό Σ  Ανομό ιοΰ Γ^ρ. Σ  ιατ *λα.


