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Ν Α Ρ Κ Ι Σ Σ Ο Σ

«Θυμάμαι την άφρόακρη τής άπειρης θαλάσσης, 
»Θυμάμαι τό τρεμόφωτο μιάς σΰθαμπης νυχτιάς,
»Τό βοτσαλόσπαρτο γιαλό, ποΰ θάρθης ν’ άφροσπάσης 
»*Ω κΰμα πολυτάραχον, δταν βογγά ό νοτιάς.

»Θυμάμαι τή ροδόκρινην άπριλινήν αΰγοΰλα 
»Κα! τό φεγγάρι τ’ άρρωστο, ποϋ στις λιμνογυαλιες 
» Κλαίει την ωρηα αγάπη του, την απαλή βροχοΰλα 
»ΓΙοϋ θλιβερή ξεψύχησε πάνω στις μυγδαγιές.

»Θυμάμαι τή γλυκΰτατη τή δΰσι τοϋ άλωνάρη 
»Π ’ εψαίλναν στ’ άγριοπρίναρα τ’ αμέτρητα πουλιά, 
»Κι’ δταν παιδάκι διάβαινα, έγερνε τό κλωνάρι 
»Και μοΰδινεν ανάλαφρα κι’ ηδονικά φιλιά».

Είπε, κι’ εγειρ’ ό Νάρκισσος θλιμμένος τό κεφάλι 
Στα πόδια τής νεράιδας του, στο βΐ’θος τοϋ γιαλοΰ,
Μά κεΐ ποΰ τ’ άργυρόκυμα σέρνονταν στ’ ακρογιάλι 
Μουρμοΰρισ’ εν’ αγκάλιασμα κι’ άπήχησμα φιλιού.

ΚΩΣΤΑΣ ΤΟΥΡΝΑΚΗΣ
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Ε Κ Α Τ Η

...Κ επεφτε ή κάλμα απ’ to Φεγγάρι τόση,
Στ’ ασάλευτα Γλαυκά κι5 ’Άλαλα βάθη,
Ποϋ σκιάζοσουν μήν τδχει σκοτώσει 
Κάποιο έ'να Τ ί— από πάντα— καί βουβάθη.

Κ ι’ ως νάν τά ξέρη δλα τά μΰχια πάθη 
Καί μέσ’ τά σωτικά νάν τάχη νοιώσει 
Τά κρίματα δσα τό μυαλό ποϋ πλάθει,
Ό μ ω ς βαστάει μουγγά την πάσα Γνώση.

Καί μοναχά δτα γΰρη προς τη δΰση,
Καί σ’ ενα δέος βραχνά κοίτεται δ κάμπος,
(Σαν από τή Σιγή νάχη άπαυδήσει,

Κ ενα σαράκι νάν τό σκάφτη σάμως...),
’Ανάσκελα κυλιέται μέσ’ τά νέφια,
Καί τής Λαγνείας βαράει τά ντέφια...

Η Μ Ο Υ Σ ΙΚ Η  ΜΟΥ

Καί κάνω στίχους ετσι ρυθμικούς,
Καί την Τέχνη κατέχω νάν τούς βάλω 
'Αρμονικά πλάϊ, τόσο, ενα ’στον άλλο—
Ποΰ είναι μιά Μουσική νάν τούς άκοϋς . . .

Καί πότε— δτα θελήσω ετσι νά ψάλω,—
Λένε γλυκούς σκοπούς νοσταλγικούς,
Κ’ είναι βαθύς καημός νάν τούς άκοΰς.
— Κριί πότε είναι σαν κροΰσιμα κυμβάλω. . .

Κ ι’ αλαλαγμοί, και παιάνες, καί σονάτες 
Άπάναυ σ’ άϋλα πιάνακ’ ιδεατά,
Σ ’ τό λαγαρό μου στίχο μέσα, ώ νάτες,

Καί τά πρελο.ΰντια των πελάων, καί τά 
Πιανισσιμα τά θροίσματα των φΰλλων.
— Κ ’ οί Πλούσιες Συμφωνίες τών Τίμιων Φ ίλω ν...

ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΛΑΠΑΘΙΩΤΗΣ

A L B E R T  SAMAIN

Β Ρ Α Δ Υ
— ΣΟ Ν ΕΤΤΟ —

Λιγοθυμάει ό ουρανός— λίμνη χρυσή, σβυσμένη.—
’Έρμος δ κάμπος μακρυά, θαρρείς όνειροβάλλει.
Καί στ’ άπειρο, πού τό κενό κ’ ή σιωπή τ’ αύξαίνει, 
Άνοίγ’ ή νύχτα τήν πικρή ψυχή της, τή μεγάλη.

Κ ’ ενώ λαμπίζουν ποϋ καί ποϋ φτωχικά φώτα γύρα, 
Γυρνοϋν στους σταυλους των δυο— δυο τά βώδια’πό τ’άλοόνια. 
Κ’ οί γέροι μέ τις σκούφιες τους, τό χέρι στά σαγόνια, 
Ρουφάν τήν ήσυχη βραδυά στών καλυβιών τή θΰρα.

Χτυπά καμπάνα! κ’ ή έξοχή παράπονο λες χΰνει,
'Απλή, γλυκειά σάν τής Γραφής τή ζα>γραφιάν έκείνη,
Πού εν’ άσπρο αρνάκι ποϋ πηδά ό Καλός Ποιιιήν ποιμαίνει.

Τ ’ άστρο άρχινά στον ουρανό τ’ ασήμι του νά ραίνη.
Καί πέρα στής πλαγιάς έκεϊ τήν κορυφήν άπάνου,
Νείρετ’ άκίνητ’ ή δσκιά ή αρχαία ενός τσοπάνου.

(’Από τον ανέκδοτο β' τόμο τής Γ. Θ. ΣΗ Μ Η ΡΙΩΤΗ Σ
Γαλλικής ’Ανθολογίας.)

Κ Λ Α Υ Δ I A

Στά ξομπλιαστά κροντήρια τό ξανθό τής Μήλος 
Κυλάει καί τό άλικο κρασί τής Σικελίας:
Στο λαμπρό μέγαρο τής καστανής Κλαυδίας,
’Απόψε πάλι ξεφαντώνει δ νηός Κρατΰλος.
Ηρτε στή Ρώμη άπ’ τούς γλαυκούς γυαλούς τής Δήλος 

Τήν πρώτη εταίρα νά χαρή τής ’Ιταλίας,
Πού δμοια της μήτε στής μυριόκαλλης Φρυγίας 
Ηύρε τις πόλεις, μηδέ σ’ δσες βρέχει ό Νείλος.
Καί στήν αγκάλη τήν πυρή του άναγερμένη 
Έ ν φ  τά στήθια της μαλάζει τά κιτράτα,
Από τά χαϊδογαργαλίσματα τ’ άκρατα,

Κ ι’ από τά μϋρα τοϋ κορμιού του μεθυσμένη,
Τοϋ λέει δαγνώνοντας τ’ δγρά του χείλη έκείνη :
Ω ελα στή χλιά νά γλυκοσμίξουμε τήν κλίνη !
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Μ Α Γ ΙΑ Τ ΙΚ Η  ΒΡΑΔΕΙΑ

’Απόψε ή κόρη άκαρτεράει στο άνθόστρωτο κλινάρι
Τό λυγερόκορμο παιδί
Χίλια φιλιά ποϋ θάν τής πάρη
Καί θά χαρή τό πυριωμένο της κορμί.
Σάμπως τον ερωμένο της ν’ άκαρτεράη κι’ ή πλάση 
Γιά  λάγνο ενα γιορτάσι.
Ντύθη μ’ δλα τά μΰρια της στολίδια και τά μΰρα 
Μυρώσαν της τήν άνεπνιά.
Τά μΰρα τών άνθόβριθων περιβολιών πού ή πύρα 
Τά στράγγισε στη χλιά της αγκαλιά.
Κ ι’ άκαρτεράει κι’ ή γιόμορφη τό μεστομένον άντρα 
Νάν τήνε σφίξη άκράταγος μες τά γερά του μπράτσα, 
Νάν τή λιγώσουνε τά χαϊδογαργαλίσματά του!
Κ ι’ δλο νά πιή τό αψύ κρασί τοϋ πόθου μονορούφι

Γαΰρος έχύθη ή βασιλιάς απόψε δ Μάης στους κάμπους 
Τά γιορτινά ποΰ έφόρεσαν μυριόπλουμα στολίδια,
Κ’ εκρΰβη πίσω άπ’ τήν έληά
Κ ι’ άκαρτεράει τήν κοπελλιά
Τή ροδομάγουλη άνοιξη μαζΰ της γιά νά σμίξη.
Σκότος πυκνό σ’ άπόλιγον δλα τά πάντα ως πνίξει, 
Κιθάρες άηδονόστομες θά γλυκαντηλαλήσουν,
Καί τήν παιδούλα θά ξυπνήσουν 
Ποΰ τήν έφΰλαγε δ χειμός στ’ ανήλια του παλάτια 
Καί θά προβάλλουν οί ξωθιές οι μαρμαροτραχήλες 
Με τά νερένια μάτια,
Καί θέ νά στήσουνε χορό
Τριγύρω στο παιδόπουλο τον Μάη ποΰ άλησμονήθη 
Στής τροφαντής παιδούλας ’Άνοιξης τά στήθη...

Τ Ζ ΙΤ Ζ ΙΚ ΙΑ

Ή  πλάση ολάκερη σά μιάν ολόγυμνη γυναίκα 
Ποϋ δέ φοβάται τή ματιά τοϋ άντρός, χαμογελοΰσε.
Κι ’ ήταν μεθίσι δ ουρανός, κι’ ήταν γιορτάσι δ γήλιος, 
Κι’ ήταν μιάν άθηνιώτικη φωτολουσμένη ήμερα.
Κι ’ εγώ, ποΰ μέ είχαν λογισμοί χαρούμενοι στον κάμπο 
Σπρώξει, στά σπλάχνα μου βαθειά τον δροσερόν αγέρα 
’Ένοιωθα ποΰ μέ γιόμιζε χαράν, υγεία κι’ ελπίδα,
Κ ι’ έλεγα μέσα μου: ώ ζωή τό υπέρτατο καλό είσαι. 
Χρώματα, α’ιθέρας, ουρανός, βουνά, καί ως κι’ δλα έπλεκαν 
Έναν ΰμνο χιλιόφωνο στήν άθηναία ημέρα.
Ό λα τά πάντα γλυκό φώς τά χρυσοπεριχοΰσε.
Κ ι’ δμοιο μέ μιά πολΰφωνην άντίχα συμφωνία 
— Άμετρος κόσμος πού κι’ αυτός χαιρότανε τή ζήση— 
Τών τζιτζικιών, πούχε τό φώς μεθύσει, τό τραγοΰδι.

Τ Ε Τ Ρ Α Σ Τ ΙΧ Α

Γιά  κράξε τον τραγουδιστή κι’ δ βιολιτζής ας έ'ρτει! 
Κροντήρια απόψε σάρκινα κερνάν τήν ηδονή. 
Μαυροματοΰ, ροΰσσα, ξανθιά, κι’ δποια κι αν είναι φέρτη 
Κ ’ εσύ τή δίψα μου εσβυσες μικρούλα καστανανή.

II
Τή γύμνια σου λυμπίστικα λυγνή χωριατοπούλα 
Τής πόλης εγώ τό άρρωστο καί τό χλωμό παιδί"
Τά κρύφια σου Λαχτάρησα τά κάλλη, ώ μαγιοποΰλα, 
Ξίοθιά μέ τό βουνόχαρο, τό άγριάνθινο κορμί.

III
Περδικοστήθα κοπελλιά γιά μάσε μου λουλούδια 
Καί στρώσε έκεϊ στον πλάτανο κρεββάτι γιά τούς δυό. 
Στήν ομορφιά σου ερωτικά θά πλέκω εγώ τραγούδια,
Κ ’ εσύ γυμνή θά σέρνης μου ξεφάντωσης χορό.

ΚΛΕΩΝ ΠΑΡΑΣΧΟΣ



Α Ν Α Τ Ο Λ Η

Μέ στα χρυσά τοΰ ήλιου δίχτυα 
Σπαράζει μαΰρο ψάρι ή νΰχτα 
Κ ι5 αργοπεθαίνει.
Κ ι’ εκείνος μέ τή βάρκα τήν ολόχρυση 
Στών ουρανών τή λίμνη τήν ακύμαντη 
’Ανεβαίνει,
Κα'ι ξεφυλλίζει τριαντάφυλλα 
Κα'ι γιασεμιά και παπαρούνες 
Ξεφυλλίζει
Στής θάλασσες κα'ι στής στεριές 
Σ ’ ολες τής Πλάσης τής μεριές 
Ποΰ άντικρύζει.

Δ Υ Σ I

Βροχή απο ρόδ αντικρυμου, βροχή άπ’ ανεμώνες 
Κι ό Ηλιος σ’ ενα πορφυρό κηδεύεται σεντόνι.
Γάζες χρυσές, γάζες μαβιές, τριανταφυλλένιες γάζες 
Απλωνουνται στον Ουρανό κι’ ή Νΰχτα δλο σι μώνει. 

Στην Πλάση δλη έχύθηκε μια τόση πορφυράδα 
Ποΰ τών βουνών ή κορυφές ματώσανε κι’ οι κάμποι 
Κα'ι κάποιο δέντρο αντίκρυ μου φλογίστηκε, φλογίστη 
Γόσο ποΰ λες πώς άναψε κι’ ϊδια λαμπάδα λάμπει.

Β ΙΚ Τ Ω Ρ  ΖΗΝΩΝ

FRANQOIS Ο Ο Ρ Ρ έΕ

ΕΠ ΙΤΑΦ ΙΟ

Τό δρόμο τον ανήφορο ποΰ πάει στο κοιμητήρι 
Περνοΰσα μές τά δνείρατα γερμένος- 
Τούς τάφους συχνοκΰτταζα κα'ι τούς σταυρούς, ζητώντας 
Γραμμένο έκεΐ κάποιο δ'νομα γιά ναΰροο άφηρημένος.
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Πέρνεις τό νοΰ μου αγάπη μου κι’ ή νύχτ’ άποκοιμιέται 
Μέσα στή δόλια μου ψυχή ποΰ ή ελπίδα σιγοσβύνει- 
Μά μέσ’ τά βαθυκάρδια μου καθώς σέ τάφο απάνω 
Γραμμένο τ’ ώρηο σου ονομα παντοτεινά θά μείνει!

ΕΡ. ρ α  ι-ς η ς :

ΕΝΑ Τ Ρ ΙΑ Ν Τ Α Φ Υ Λ Λ Ο

Περνώντας τώδα τ’ ά'σπρο τό τριαντάφυλλο 
Κάτου απ’ τό παραθύρι Σου.
Σκυφτώ, τό πέρνω γιά χατήρι Σου—
Τό χλωμό καί τ’ άχρωμο τριαντάφυλλο;
Ποΰ έπά στούς πλούσιους κόρφους Σου 
Είχες βάλει.

Μέσ’ τοΰ χοροΰ τήν παραζάλη,
Λησμονημένο, μεθυσμένο, αποκοιμήθηκε 
Πάνου στά στήθια Σου- 
Κι’ άπέ τά κρινοδαχτύλάκια Σου 
Τό βάλαν στο κρουστάλι—
Τό χλωμό καί τ’ άχρωμο τριαντάφυλλό 
Ποΰ λες καί δεν τό πέρασε 
Τοΰ γήλιου τό χρωστήρι—
Καί μιά σκληρή καρδιά τ’ άπόριξε 
Κάτου άπ’ τ’ όλόφωτό Σου παραθύρι:

Πέρνω, φιλώ το
Ποΰ ήτανε στολίδι Σου, Γλυκειά μου,
Κι’ ού'τε μιά μόνη μυρωδιά έκειό δεν άφίνει...
Λές κα'ι τήν πάσα γλύκα είχε σκορπίσει 
Πάνου στ’ άφράτα στήθια Σου, Κυρά μου;
Τό γάλα—
Ποΰ σέ λίγο κείθε πλούσιο θ ’ άναβρίσει—
Τό θλιβερό τριαντάφυλλο, τό μαραμένο—
Νά κάνει μυρωμένο...
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Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α

Τά πρώτα κρινάκια μου ώς ανθίσανε 
Γιά  Σέ γλυκεία, σκληρά τάχω κομένα 
Κ ι’ έ'τσι φανταχτερά καί μυρωμένα 
Τάχρουσά μαλλάκια Σου στολίσανε.

Θωρώ τ’ αγνά, παρθ ενικά λουλούδια 
Ποΰ σά φιλιά σέ παιδιακίσιο στόμα 
Μοιάζουν, ίδιες λευκές ψυχές, κι’ ακόμα 
Καί σά φωτοστεφάνωτα αγγελούδια,

Καί σκέφτουμαι πώς κάτι άλλο ακόμα 
Ε ξόν απ’ τά λουλοΰδια, 'Ωραία, Σ ’ αξίζει 
Καί Σΰ μαργιόλικα κυττάς τό χώμα,

Τήν πάσα σκέψη τί καταλαβαίνεις.
Μά κι’ ή ματιά τον πόθο κατρεφτίζει 
Πού τ’ άξαφνα φιλιά μου περιμένεις.

* *
2 έ  μιά γειτονοποΰλα μου πού άρφάνεψε.

Δέν κλαΐνε ή άλαβαστρόκορμες παρθένες 
Ποΰ στήν καρδιά έχουν ριζωμένη αγάπη 
Γιά  οποίον πεθάνει. ’Ώ , ναί, μσραζωμένες 
Δέν πέρνουνε τ’ ανήλιο μονοπάτι.

Γιά  σκούπισε τά δάκρυα. Συλλογίσου 
Κάποια χαρά τρανή Σέ περιμένει,
Πού καί γι’ αυτή πώς πρέπει, άναλογίσου,
Σέ λίγο νά Σέ δοΰμε δακρισμένη.

Βγάλε τά μαΰρα. 'Η  λεμονιά ή καημένη 
Στεφάνι να Σοϋ πλέξει άκαρτεράει.
Σέ λίγο σάν Σέ δοΰμε στολισμένη

Σ ’ ενα γιορτάσι ονειρευτό, Νυφούλα,
Τά δυό— χαρά καί λύπη,— ας μή κρατάει 
Ή  τόση δά γυναικεία Σου καρδούλα.

Μέ τις κορδέλλες έπλεξες τά ρόδα στά μαλλιά Σου 
Στεφάνι γιά τήν παρθενιά καί γιά τήν ομορφιά Σου.
Κι’ έπρόβαλες ωριόπλουμη,δροσάτη, δίχως έννοια 
Σκορπίζοντας χαμόγελα γλυκά, τριανταφυλλένια.

Καί τά πουλάκια έγήτεψες μέτ’άλικό Σου χρώμα 
Τών ρόδων καί τής παρθενιάς καί τών χειλιών ακόμα, 
Καί— τί τρελλά!—τριανταφυλλιά Σέ νόμισαν—  στοχάσου 
Φτερουγίζοντας πρόσχαρα στούς ώμους, στά μαλλιά Σου,

Μά εμένα πού Μαγιάπριλον έστάθηκες όμπρός μου,
Τί τάχα, Κόρη,οί λογισμοί μου άλλοΰ νά μέ τραβάνε; 
Πόση ομορφιά ! κι’ άνέρασπη τί άκαρτεράς, ώ φώς μου'

Τά χρόνια πάνε κι’ έρχονται : τά χιόνα δτα Σ ’ άγκίξουν 
θλιμέν’ άπ’ τά μαλλάκια Σου τά ρόδα θά κυλάνε—
Σάν δπως τοΰ Ήλιογάβαλου— κάθε ομορφιά νά πνίξουν.

ΙΟΥΛΙΟΣ ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ

Π Α Λ Η Ο  ΤΡΑΓΟΥΔΙ

'Αγνή ψυχή ποΰ ό ’Έρωτας δέν είχε σέ φιλήσει,
Στοΰ πόνου, σανεβάσανε τά σκοτεινά παλάτια,
Καί τό κορμί σου τό λευκό, τά γαλανά σου μάτια, 
Έσβύσανε, σάν ό’νειρο νεράιδας σέ μιά βρϋσι...

Ή  άρπες ή αίολικιές, πά στά ψηλοκλημάτια,
'Απλό τραγοΰδι πένθιμο σκορπούνε μεσ’ τή δύσι,
Καί στο ακρογιάλι ή θάλασσα έχει απαλά σκορπίσει 
Τούς ποιο λευκούς της τούς άφρούς, πά στ’ άγριοβραχάτια.

Μά εσύ, σάν πριν δέν έ'ρχεσαι μαζύ μου νά γελάσης,
*Ω πεθαμένη κοπελιά, νεράιδα τοΰ γιαλοΰ 
Καί σάν τό κΰμα τό λευκό μέ χάδια νά ξεσπάσης,
Στη μουσική τ’ όλόγλυκου καί αρμονικού φιλιού.

ΥΛΑΣ
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JHON KEATS

ΩΔΗ Σ' Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η  ΥΔΡΙΑ

Νυφοϋλα εσύ παντοτινή κι’ απείραχτη τής λήθης
’Ώ  εσύ, βλαστάρι του Κάιρου τοϋ άργόϋ κα'ι τής Γαλήνης
Βουκολικέ ραψωδιστή ποϋ ξέρεις νά ίστορίσης
Χλωρό τραγοϋδι πιο γλυκό κι’ άπ’ τή δική μας ρίμα
Ποια τάχα φυλλοστέφανη στην δψη σου ιστορία
Νά μυρμηγκιάζη από θεούς αντάμα κι’ άπ’ ανθρώπους
Σέ λάγγαδιές Άρκάδικές ή σέ χλοϊσμένα Τέμπη;
—  Ποιοί νάν’ οι άνθρωποι; ποιο'ι θ εο ί; ποιες κορασιές

[ξεφεύγουν
ΙΊοιά τά τρελλά τρεξίματα κα'ι τής ορμής ό πόθος; 
Φλογέρες ποιές, ποιά κρόταλλα; ποιο εκστατικό μεθϋσι;

Οί Γροικημένες μελωδίες γλυκές, όμως ακόμα 
Γλυκύτερες οί άγροίκητες' πάψτε λοιπόν φλογέρες 
Ό χ ι γιά τό φιλήδονο τ’ αυτί, μά τά τραγούδια 
Ρυθμίστε γιά τό νΟϋ τά ποιο ακριβά, τά δίχως ήχους: 
Κάτω άπ’ τό σύδεντρο, ό'μορφον άγόρΐ, τον αχό σου 
Νά πάψης δεν μπορείς μηδέ νά γυμνωθούν τά δέντρα 
Άπόκοτ’ άγαπητικε, ποτέ δέ θά φιλήσης 
Όσο κι’ αν εισά> στο σκοπό κοντά’ μή θλίβεσαι όμως 
Αέ θά χλωμίάση τοϋ φιλιοϋ κι’ ας μή κρατάη τή χάρη 
'Γί πάντα θά τήν αγαπάς καί θάναι πάντα ωραία.
Ά  ! καλοτΰχιστα κλαδιά ! ποϋ θά κρατάτε αιώνια 
Γά φΰλλα καί στο Μάη ποτέ τό χαΐρε δέ θά πήτε 
Καλότυχε μελο)διστή κι’ ακούραστε, ποϋ πάντα 
Καποια σου τραγουδίσματα τονίζεις, πάντα νέα 
Κι’ ακόμα, ώ ποιο καλότυχη, κι’ ακόμα αγάπη αγάπη! 
Παντοτινά ζεστή, παντοτινά ποθογενήτρα

—  11 —

Παντοτινά λαχταριστή, παντοτινά καινούρια 
Ζώντας από τ’ ανθρώπινα τά πάθη μας πιο πέρα 
Ποϋ μάς αφήνουν με καρδιά βαριά καί κουρασμένη.
Μέ φλογισμένο μέτωπο καί μέ στεγνή τή γλώσσα

Ποιοί νάν’ αυτοί ποϋ ξεκινοϋν γιά νάρθουν στή θυσία;
*Ω λειτουργέ μυστηριακέ, σέ ποιο βωμό χλοϊσμένο 
Τό νέο δαμάλι τ’ όδηγάς ποϋ μέ τά μεταξένια 
Πλευρά του μυριοστόλιστα, προς τά ψηλά φωνάζει;
Ποιο τάχα σ’ ακροποταμιά χωριό γιά σ’ ακρογιάλι,
’Ή  καί βουνοθεμέλιωτο μέ ειρηνικό καστέλλι 
Τό θρήσκο τοϋτο τό πρωΐ άδειο είναι άπ’ τό λαό του; 
Πόλη μικρή, παντοτινά βουβοί σου θάνε οί δρόμοι 
Κ ι’ ατάραχοι παντοτινά κι’ ούτε ποτέ έ'να στόμα 
Δέ θά γυρίση νά μάς πή παντέρημη γιατί ’σαι

Μορφή ’Αττική! Πανέμορφον ανάστημα! μ’ αγόρια 
Μαρμάρινα καί κορασιές τριγύρω σκαλισμένη 
Μέ φυλλωσιές ξωτάρικες καί πατημένο χόρτο 
ΤΩ εσύ, ποϋγγίζεις μας τό νοϋ πιο πέρα κι’ άπ’ τή σκέψη 
Σάν τήν αιωνιότητα: Υδρία παγωμένη !
Σά σβύσουνε τά χρόνια αυτά καί γίνουν παλιά χρόνια 
Παντα κι ακόμα θε νά ζής κι’ άλλοι θά σέ κυκλόνουν 
Καϋμοί, καί συ καλόβουλη θενά μιλής τοϋ ανθρώπου 
« Οτι ν αλήθεια είν’ όμμορφιά κι’δτι ομορφιά είν’άλήθεια» 
Αυτο να ξέρετε στή γή κι’ αυτό μονάχα φτάνει.

ΑΕΑΝΤΡΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ
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Α Γ Κ Α Λ ΙΑ Σ Μ Α

Σούνιο, ρημάδι κύλησ’ ό Ναός σου 
Τών καραβοτσακισμένων τό λιμάνι 
Σώστρα και βοηθήτρα ζοϋσε ή ’Αθήνα σου 
Συχναλάζοντάς το πάντοτες τό βλέμμα 
Πράα τό κυβέρνα, χάδι στους ριγμένους 
Ά π ’ τό κϋμα ικέτες. Κ ’ υστέρα διαλέγαν 
Στο βωμό σου δώρα, πλέρα τοΰ σωσμσΰ των. 
Στα καινούργια χρόνια, φύτρωσε στη χώρα 
Κορασιάς βλαστάρι θρέμα τής ’Αθήνας 
Στόλισμα φερμένο στο ναό τής πλάσης 
"Οπου ρίζες ρίχτει τρίσβαθα θεμέλια 
— Χρώματα στολίζουν τον λογής λογής 
Κα'ι σιγαναπνέει τ’ αεράκι άνάρηα 
Και ειν’ αραξοβόλι τοϋ κυμάτου μόνο 
Π ’ άργοταξιδεύει άπ’ Ωκεανούς—
Και τις ρίζες ρίχτει τρίσβαθα θεμέλια 
Στη γλυκιά μητέρα τοϋ Φαλήρου γή.
Νά ! κορώνα ή κόρη πελαγοδαρ μένος 
Πάνου στοΰ κυμάτου τό λευκόν αμάξι 
Φτάνω σκεβρωμένος απτή σκέψη εγώ,
Σώστρα παντηχαίνω κόρη σέ στον άμμο.
Δέ θέ νά προσπέσω ταπεινός Ικέτης 
Ά ν  κα'ι κουρασμένος άπ’ τά μακρινά,
Τή δετή σου μέση, βούλομαι νά σφίξουν 
Τάρμυρά μου χέρια, σμίξιμο π’ όλόρτο 
Θά φαντάζη ώς πέρα, πέρα από τούς κάμπους 
Και τά πλατυδρόμια θαλασσών γαλήνιων.
Καί σαν θά χυμίξη τό λεβεντοπαΐδι 
Κΰμα, νά σ’ άρπάξη, άπτό δουλεμένο 
Τάγκαλοπλεμάτι, μέ περίσια τέχνη 
Διαλεχτοί κατέχουν την ερωτονηοί,
Θέ ν’ άστράψη τότες ή γοργή ματιά σου 
Και τώρηο κεφάλι— πάει νά κοματιάση 
Τό γερολαιμό σου— θά τό πισοστρέψης
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Προς τό χωριστή μας κι’ δλο τό κορμί σου 
Θά μοΰ σπαρταρίση μέσ’ τήν αγκαλιά, 
Σφίγγοντάς το ατόφιο πώς θά διπλοζήσω 
Τις λυγνες στιγμοΰλες. Κΰστερα γιά δώρο 
Τ ί θά σοΰ χαρίσω ; Πάρεξ άπ’ τής τέχνης 
Τον πλατύ ελαιώναν άργυρό λαγήνι 
Πλέριο από καθάριον ωςτά χείλια λάδι 
Ό π ’ ό λύχνος πάντα σοϋ τ’ άποζητάει 
Τής μελαχροινής σου χάρης, ωμορφιας.

’Αθήνα, Μάης 1913

Ν Ε Κ Ρ ΙΚ Η  ΩΔΗ

Στό θάνατο τοϋ φίλου Πίπη Σολάτση.

Μυρολογϊστρα κόρη ψάλλε μας θρηνητικό τραγούδι 
Τή νηότη π  εστεκ’ ακατάλυτη, Φοίνικας Ίντικός 
Στών χαμηλών τά σμάρια ανάμεσα κλαίγοντας. Μυρολόϊ, 
’Αχό τοΰ ποταμιού π’ άνάβρυσε κ’ δπου σιγοκυλάει 
’Αστέρευτο κλάμα γιομίζοντας τό αδειανό κροντήρι 
Κειών τών καρδιών ποΰ τον αγάπησαν. Θένάτοΰ στήσης κώμο 
Λαφροπατόντας λυσσοπλέξουδη, γύρω στο γκρέμιο σπήτι 
"Οπου καί ζωντανό τόν έσκεπε καί πεθαμένο αγροίκα 
Τής ιιάννας τή φωνή σερνάμενην ως τόν νεκρόν ύγιό της. 
— «”Εγειρες τό λαμπρό κεφάλι σου, στοΰ χάρου τό κρεββάτι 
Κ’ ή σκοτεινή σκιά μοΰ σκέπασεν αιώνια πιά τά μάτια 
Ποιος θά μοϋ ξαναρθή περήφανα, στην πόρτα σαν εσένα; 
Π ’ εμίσεψεςό δόλιος άγουρος καί δέ θά μοΰ ματάρθης. 
’Απ’ τις καλόκαρδες τις γνώμες σου δέ θ ’ αντηχήση πάλι 
Τό σπήτι πούσουν ή κορώνα του. Κ ι’ ό δύσμοιρος πατέρας 
•Σάμπως μαρμαρωμένος έρεψε, μά χάρισε φτερούγια 
Στή σκέψη του ξεπροβοδόντας σε στο μαύρο άσφοδελώνα. 
Δέ θέ ν’ ακούσω πιά τό σκούξιμο πού τών κακών οί όχλοι 
Στο θειο διάβα σου έσπέρνανε, ώ ποθητό βλαστάρι
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Μά σύ τοϋ αγαθού ό Ή ρωας στϋλος γερά υψωμένος 
Έκράτας τούς πλατειούς άστέρινους θόλους τής καλωσΰνης 
Στις μπάρες τών κακών ανίκητος, καί τόρα μιά γιά πάντα 
Σα νικημένος δέ σωριάστηκες, άργάτης πας τής Μοίρας. 
Κά'λιο θάταν νά μέ παράσταικε τοϋ Πόνου ή Έρινΰα 
Καί σύ νά μοϋ κρατιόσουν ά'γγιχτον.Όχι σάμπως σέ βλέπω. 
Πάνω στ’ αμάξι τ’ άνεπάντεχου κοιτάμενο χαμοΰ»—
Κι’ ή δόλια ή αδελφήν άβαστηχτη ξανάρχιζε τό θρήνο 
Άκολουθόντας την στο κλάψιμο τ’ άμοιρα άπομεινάρια 
Τάραχλου σπιτικού π’ ωρφάνεψε απτήν πανώρηα γέννα. 
Λυγνές παρθένες ποϋ θερμάνανε τό ευγενικό του χέρι 
Πά στής καρδιάς τής έρωτιάρικης τό ιερό καμίνι 
Κούπες θέ νά γιομίσουν δάκρυα, σπονδές στο θάνατό του 
Δώρο, στής γαληνής θυμίζοντας λήθης τό μονοπάτι 
Τής πολυτάραχης ζωούλας του, τά πάθη τούς καϋμούς.

'Αθήνα, Μάης 1913 ΛΙΝΟΣ ΚΑΡΖΗΣ

Λ Υ Π Η Τ Ε Ρ Α

Καί τον χειμώνα πόθησα τότες τον ασπρομάλλη 
Σαν ακόυσα στά τζάμια μου κ’ έχτύπαγ’ ή βροχή,
Καί τήν ζεστή τή χόβολη νά τήν σκαλίζ’ αγάλι. . .
Κ ι’ ακόμα τήν αγύριστη, τήν πρώτην εποχή!

Καί στά παληά λαχτάρησα τά χρόνια νά γυρίσω 
Και στής παληές αγάπες μου μνημόσυνο νά κάνω.

Καϋμε ! Οσα περάσανε δέν έρχονται πειά πίσω . . .  
Καί βλέπω σε, άξέγνοιαστη, νά παίζης μπρος στο πιάνο.

I I

Q εμμορφιά ποϋ χύνεσαι στή φύσι μαγεμμένη,
Ώ  λιμανάκι άκύμαντον, ερημικό λιμάνι,
Πώς η ψυχή σάς νοσταλγεί κι’ δλο σ’ εσάς πηγαίνει 
Κοντά σας μιαν ανάσταση τοϋ εινέ της νά κάνη !
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Κ ι’ δ φάρος ποΰ άγαλινά σβύνετ’ από κεΐ πέρα,
Καί ή φλογέρα τοϋ βοσκοΰ πού σκίζει τον αγέρα.
Ολα απλά κι’ αληθινά είναι σ’ αυτά τά μέρη 

ΙΑπάνωθε τους πέρασε, λές, τοΰ Θεοΰ τό χέρι ί

I II

Και φεύγεις καλοτάξειδο καράβι αγαπημένο
Και βλέπω απ την πλώρη σου καθε στεριά νά σβυέται,
Νά φέρης με στήν Αττική καί πάλι περιμένω,
Κεΐ ποΰ βαρειά μου ή θύμηση όλημερνίς πλανιέται.

0 ά  καρτερά με ή φτωχικιά καλύβα νά γυρίσω,
Ί ά  γονικά μου θά μιλάν γιά μένα νύχτα-μέρα,
Την ξανθομάλλα μ’ αδερφή θέλω νά τήν φιλήσω,
Νά καρτερώ τον αδερφόν ως νά'ρτη από κεΐ πέρα.

IV

Κ ειστ αδερφές στήν ομορφιά, στή νειότη καί στή χάρι.
Μ’ δταν έχωριστήκατε μέ πικραμένα χείλη
Τήν αδερφή σου βάρκα μιά ήρθε νά σοϋ τήν πάρη,
Κ εσυ στο κεφαλοσκαλον εκούναες τό μαντήλι.

Δέν ξέρω ποιο μυστήριο τής δυο ψυχές σας δένει,
Μά σάν τά δυο τά μάτια σου τά είδα δακρυσμένα, 
Κάποιος καϋμος εποθη,σα παρομοιος νά σοΰ μένη,
"Οταν μεγάλομμάτα μου, φύγεις μακρύ’ από μέγα.

V

■Ώ σείς ψυχές ^ον σβύνετε στοϋ πόνου τό κρεββάτι,
Τ ι θλιβερό μυστήριο ξαπλώθη ολόγυρά μου......
Κι’ αν ή ψυχή μου δέρνεται νά διώξη σένα, ώ κ ά ϊΐ! 
Χοροπηδάν φαντάσματα μπροστά της τά όνειρά μου.

ΑΜΜΩΝ Φ ΕΡΗ Σ
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J E A N  M O R £ A S

Σ Τ Ρ Ο Φ Ε Σ

Έσ ύ  ποΰ ή πλάση δταν πενθεί λουλούδι, τή λυπάσαι, 
Έ νώ  τής μέρας οί άλλοι άνθοί γλυκαίνουνε τό φώς,
“Η τής αγάπης τής λαμπρής ή τοΰ χλωμού θανάτου 
Τάγριου χειμώνα, ώ κόρη εσύ, κι” αν είσαι ό στολισμός

Πώς μοΰ γητεύεις την ψυχή, τοΰ πόθου ποΰ αναδεύω 
τ’ άποκάϊδια ανώφελα, βιολέττα γαλανή !
Τό κρίνο είναι περήφανο, θαμπωτικό τό ρόδο,
Και τό τρελλό μύρτο αγαπά πολύ την ηδονή.

I I

"Ωριο, ποΰ ζεΐς τις μέρες σου κλωσμένες σου απ’ τή Μοίρα, 
Ποΰ ή Κΰπριδα, ώ τριαντάφυλλο, σέ γνοιάζεται κι’ ή λΰρα, 
Τοΰ δεντροκήπου στολισμός για να γενής θ ’ άνδίσης,
Καί μέ τό μύρο σου τό γλυκαγέρι θά νοτίσης

Μά οταν μια μέρα ή άνοιξη θά φύγη σου ώ λουλούδι,
Σαν άρχινήσουν τάλικα νά ρεύουν πέταλά σου,
Στ’ άγερικά καί στή βροχή σκορπώντας την καρδιά σου, 
Θέ ν’ άγκαλιάσης μέ ηδονή τό θάνατο, ώ λουλούδι!

I I I

’Εγώ πού τον ’Απόλλωνα πά στ’ ακροδάχτυλά μου 
Κρατώ, είμαι ό μύθος τού θνητού:
Πάντα χρωστούσα τον, χρωστώ ενα φόρο, στά παληά μου, 
Στά τωρινά, στά έρχούμενα και πάντα καί παντού.

Μετάφραση Κ. Π.

Ή  συνδρομές— προπληρωτέες — εΐνε 3 δρχ. τό χρόνο (γιά τό 
εξωτερικό 5 φρ.) καί στέλνουνται, καθώς καί κάβε άλλο γράμμα 
πρός την «Ποιητική "Εκδοση» δρόμο Αισχύλου 29, “Αΐήνα. Παρα- 
καλοΰμε δσους αλλάζουν διεύθυνσι ή δέ λαβαίνουν ταχτικά τό 
φύλλο νά μάς ειδοποιούν. "Οσοι κρατήσουν τό πρώτο φύλλο λογα- 
ριάζουνται γιά συνδρομητές. Τό φύλλο δέ στέλνεται δωρεάν σέ 
κανένα.


