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I

PRELUDIO

Μιαν Άπολλώνι’ αγκάλιασα, κι’ άπ  τά  παληά ψυχή, 
Τοΰ Πόθου εγώ τό γέννημα, τό θρέμμα των ονείρων, 
Τό διάβα μου περήφανο' χοροί Νυμφών, Σατύρων,
Τό χαιρετάν θριαμβικά μέ γαυριασμένη ορμή.

Κ’ ή Μοΰσα ποΰ μέ φίλησε μέ φλόγα ερωτική,
Δέ μ’ έσυρε στους χαλασμούς, σέ λουλουδένιων μΰρων 
Πνοοΰλες δέ μέ κοίμησε, τάλλάγματα ν’ άπειρων 
Αιώνων μέ τραβήξανε σέ σέναν, ώ ’Αττική.

Κι’ έγινα εγώ δ ψάλτης σου, παιδί σου, ’Αθηναίος, 
Μπρος στής ζωής σου τό χορόν εγώ ό Κορυφαίος, 
Μέσ’ στον πλατύ τό στίχο μου σ’ αγκάλιασα, ώ πώς!

Και τά παληά, τά τωριανά ποΰ τή ζωήν έπήρα,
Καί τ’ αυριανά ποΰ θέ νά ’ρθοΰν στο γαλανό σου φώς 
Δική μου γιγαντόπλαστη θά τραγουδίση λύρα.
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II
Έ σύ τής Τέχνης πάναγνο, λευκότατο σημάδι,
Τής Άθηνιώτισας κυράς ή εκκλησία, ό βωμός,
Τήν αρμονία εντός σου κλεΐς, καί ό πλάστης ό ρυθμός 
’Απάνω σου ξεχύνεται, σαν έ'να ουράνιο χάδι.

Σαν όνειρα περάσανε τά χρόνια, πού σκοτάδι 
Σέ κύκλωνε, σάν τών εχθρών βασίλευε ό θυμός,
Μά Προμηθέας καρτέρησες, ως πού συναγερμός 
Γίγαντες εδιωξε μακρυά τοΰ αφέντη σου τοΰ Ά δ η .

Κ ’ ελεύθερος πειά εμεινες, (μά κρύβεις τόσο πόνο). . .
Ά πό παιδί ’ρωτιάρικα σέν’ αγαπούσα μόνο,
Καί ταπεινός προσκυνητής σοΰ φέρνω τώρα σένα,

Γιά  εκατόμβη τ’ άφταστα τής σκέψης τά λουλούδια,
Ά πό τά βάθεια τής ψυχής ποΰ τάχω μαζεμμένα,
Ώ !  επικά, ώ! ύμνικά γλυκύτατα τραγούδια.

III
Μέσα στής σεληνόφωτες τής νύχτες τοΰ χειμώνα 
Σούνιο σέ είδα" ιερό, περίλαμπρ’ άκρωτήρι,
Τών παλαιών σου τών Θεών τρανό προσκυνητήρι,
Γύρω σου δεν έβλάσταινεν ή πορφυρή Άνεμώνα.

Τά κύματα θρηνητικά ετραγουδοΰσαν μόνα,
Ή  Έστιάδες τ’ ά'σβυστο τό φως, ώ σταλαχτήρι 
Τοΰ Άττικοΰ ρυθμοΰ, δέν εκρατοΰσαν, κοιμητήρι 
Τών πεθαμένων ονείρων στοΰ χρόνου τόν κυκλώνα.

Μά κάτου αργοσαλεύουνε, παθιάρικα μιλούνε 
Η γκρεμιστες κολώνες σου, καί άργοκαρτεροΰνε 

Τήν Αθηναία Ιέρεια αγνήν ίεροφάντρα. . .

Κ ’ άκούγεται τριγύρω σου πνιγμένην ή Άγκοΰσα
Καί σχίζεται τ’ αρχαίου κακοΰ μπροστά σου ή Κασσάνδρα,
Καί σέ φιλά ηδονικά τοΰ ποιητή ή Μοΰσα.

ΥΑΑΣ

—  35 —

Χ ΙΝ Ο Π Ω Ρ ΙΑ Τ ΙΚ Α

Πέφτει σιγά, λυπητερά χινοπωριάτικη βροχή.
Πώς σκέψες φέρνεις άθελα, παραπονιάρικη εποχή !...
Μά τά τωρνά νά τά σκεφτώ, μαΰρα πολύ γιά μένα,
Κ ’ έγώ γυρίζω στά παληά, καί ζώ στά περασμένα...

I I

Τοΰ χινοπώρου σκόρπισαν τά φύλλα ολόγυρά μου,
Τό δάσος τό μισόγυμνο βογγά λυπητερά.
Μά μένα, μιά άγνωστη χαρά φουσκώνει τήν καρδιά μου.
Λέ βλέπω δάκρυα— τήν ψυχή μου γέμισε ομ ο ρφ ιά !...

ΠΑΡΗΣ ΧΑΤΖΗ Π ΕΤΡΟ Σ

ΨΑΠΦΑΣ

“Φαίνεται μοι κήνος...*

Μέ τούς Θεούς μοΰ φαίνεται, πώς μοιάζει αυτός ό άντρας, 
Αυτός, πού τώρα καθιστός αντίκρυ σου γροικάει 
Τά ζαχαρένια λόγια σου, τό προσχαρό σου γέλιο. 
Τρεμοχτυπάει μου ή καρδιά μέσα στά στήθια εμένα,
Καί πιάνεται μου ή φωνή στό φέγγος τών ματιών σου 
Κ ’ η γλώσσά μου" τά σωθικά ψιλή μοΰ καίει φλόγα 
Φεύγει άπ’ τά μάτια μου τό φώς, βουίζουνε ταύτιά μου, 
“Ιδρος κρυός μέ περιχα, τό σώμά μου δλο τρέμει, 
Χλωμότερη άπ’ τό χόρτο εγώ γίνομαι, παρά λίγο 
Πεθαίνω. Ινι’ δμως ολα. αυτά νά τά τραβώ γραφτό μου.

ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΕΝ ΙΚ Η Σ

Α Π Ο  Τ Ο Υ Σ  Μ Υ Σ Τ ΙΚ Ο Υ Σ  Α Ν Τ ΙΛ Α Λ Ο Υ Σ

’Αφιερωμένο στό σεβαστό μου ΙΔΑ

Γιά  τήν ’Ιδέα τό Σταυρό στον ώμο άντρίκια πήρα 
Καί τό λαγγάδι πέρασα καί πάω προς τ ’ ανηφόρι 
Κ ι’ δ,τι μποδίζει με πηδώ γοργά, καί μένει πίσω 
Κ ι’ αλύγιστος άκαρτερώ τής Μοίρας τόν κουρσάρο.
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Μά μέ τό ροδοχάραμα καί μέ τ’ αχνό τό βράδι 
ποΰ σάν καϋμοί γλυκόθλιβοι τή γης ήσκιοι χαράζουν, 
πλήθιες φωνοϋλες, ώ ψυχή, σά μουσική βρυσοΰλας 
ποϋ κρύβεται σκεπούμενη μέ τά βουνήσια τ’ άνθη, 
πλήθιες φωνοϋλες, λογισμούς, σταλάζεις στήν καρδιά μου, 
Καί νά.'τί λένε μέσα μου βουβά κι’ αράδα αράδα:
«— Φτωχέ, τοϋ κάκου νικητής, θά σέ σαρώσ’ ή Μοίρα 
σάμπως βοριάς τό λούλουδο’ ιί  θές προς τ’ ανηφόρι;»
«— Κάλλιο νά ζοϋσες σιγαλός στο φτωχικό καλύβι 
δίχως τις εγνιες τής ζωής. Παράτα πιά τό δρόμο.»
Μά, ώ λιγισμέ σπαθόφτερε, κι’ άνοιχτομάτη πάντα 
ποΰ κι’ αν στερνός συ κελαϊδάς άσά>παστον γρικώσε 
σά δοξαριές γλυκοΰ βολιοϋ στά χέρια μιας Νεράιδας.
«— Στούς ήσκιους τών κυπαριστών ας βροϋνε αραξοβόλι 
μαϋροι καϋμοί καί σιγαλά τά σερπετά ας γλυστράνε.
Μ’ αν λαχταράτε τή ζωή μεθήστε τη πεθήστε!
Κ ι’ ώϊμέ στον ποϋ δέν ένοιωσε νά τον γοργοκυλάη 
στ’ ανθόσπαρτα τά πέλαγα τό κϋμα τής ’Ιδέας!,,

ΡΟΔΩΝ ΟΙΤΗΣ

JEAN  M OREAS
Σ Τ Ρ Ο Φ Ε Σ

Ώ  γλυκοδιάφανε ουρανέ φωτοπλημμυρισμένε, 
Κορφοστεφάνι άλαργινό καθάριο καί λαμπρό,
Καπνέ στήν καλυβόστεγην άεροζυγιασμένε,
Κυπαρισσίες γραμμένες στον α’ιθέρα τό γλαυκό.

Δέντρα ιερά τοϋ Κηφισσον, παλλαδιακά έληοκλάδια 
Πού σάς λυγίζει ή άγέρινη ψυχή τοϋ Σοφοκλή·
Ναοί, σπασμένα μάρμαρα, μονάχα σάς — ρημάδια 
Τοϋ χρόνου—  δλη τοϋ μέλλοντος θά φωτίζ’ ή ανατολή.

Πάρνη, Υ μηττέ περήφανε πού ακόμα σκορπισμένο 
Μάγο τό φώς στά πλάγια σου κρατας τά φλογερά,
Ρέπια, βουνά κι’ ορίζοντες, περγιάλι άφροντυμένο,
Πώς μοΰ γητέψατε, ώς ξενά σας ειδα, τήν καρδιά!
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II

Χωρίς έγνοιες ανώφελες, πότε ό καιρός θά φτάσει,
Κι από τής πόλης τής φριχτής τό θόρυβο μακριά,
Πού σέ λημέρια ολόδροσα πειά θά βρεθώ, στά δάση,
Καί σέ μιας λίμνης λιόλουστης τήν ήσυχη αμμουδιά!

Μά ποιο πολυ δμως λαχταρώ στις ό'χτες σου, λικνάρι 
Τών πρωτων μου τών ημερών λαμπρό, ν’ ονειρευτώ;
Ω θάλασσα, νά κράζουν σου θ ’άκούσω οί άγριοι οί γλάροι, 

Θά δροσιστοϋν τά μάτια μου στό ζείδωρο σου άφρό.

Ό  πρόωρος χειμώνας μου γιατί νά μέ ξαφνιάσει;
Τά δώρα δλα τά σκόρπισα τοΰ ’Απρίλη τώρα πειά,
Καί τον χινοπωριάτικο καρπό δέν εχω μάσει,
Κι άλλων τα χέρια έκοψαν μου τά στάχια τά βαρειά.

I II

Ζώ μές τούς τάφους· μέ γροικοϋν μονάχα οί πεθαμένοι’
'Ως τοΰ θανάτου τή στιγμή τό εγώ μου θάχω οχτρό.
Τά όρνια τό σπόρο μου τον τρων ή δόξα μου χαμένη· 
Σπέρνω καί όργά>νω δμως ποτέ δέ βλέπω θερισμό.

Δέ θά γογγύσω: τί μέ μέλει εμένα ή καταφρόνια,
Ή  Συφορά καί το άδικο, τά μίση και ή ντροπή,
Ά φοϋ δταν κρούω τις χορδές σου, ώ λύρα μου απολλώνεια, 
Πλέον καθάρια ολοένα αχείς καί πειότερο σοφή;

IV

Γλυκέιά βροχοϋλ’ αρμονική π’ ή Άνοιξη σέ ρίχτει 
Σάν ενα αυλάκι ανάμεσα στον κήπο πού άργοτρέχει,
Κι απ της ποτίστρας πειότερη τη χλωρασιά οταν βρέχει,
Π ώς μοΰ σκλαβώνεις τήν καρδιά μέςτόλιχνό σου δίχτυ!
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Ό ταν ζητώ στό υπόστεγο τοΰ δρόμου ενα προσφΰγι 
Ή  και στό παραθύρι μου, μέ τι κρυφή χαρά 
Κα'ι μέ ποια κάνεις θύμησην δ πόνος μου νά σμίγει 
Κ ι’ οί στάλες σου ποια φέρνουν μου στό νοΰ θλίψη παληά;

V

Φοβάσαι νά πεις άνθρωπος πώς είσαι’ τή χαμένη 
Τή δύναμή σου τή θρηνείς, αστόχαστη ψυχή.
Τήν κεφαλή μου στέφοντας μ’ άνθους, τήν ασπρισμένη, 
Κάθε μου πράξη θά μισώ, καλήν εϊτε κακή.

Γ  ιάτούς πιστούς σουώ Μοΰσαύγειούς σήμερα τό αΰριον είναι· 
Μ’ αν ή καρδιά τους γίνει μιά μέ τοΰ δχλου τήν καρδιά,
Τό γλυκορούφητο κρασί πού έκέρνας τους, κι’ 6λ’ είναι 
Ζωή, σά γάλα χύνεται καί σά νερό μέ μιά.

ΩΔΗ Σ Τ Η Ν  Α Θ Η Ν Α ΙΑ

5Ω λουλούδι χιλιάκριβο 
πού γλυκόχυμον άνθησες 
μιάν ημέρα ανοιξιάτικη 
στής όλάσπρης ’Αθήνας 
τά περιβόλια'

Τοΰ Ύμηττοΰ τό δροσόμελι 
γλυκοστάζει άπ’ τά χείλη σου 
τά νωπά, τοΰ ροδιού 
πού σοΰ τάχει δ χυμός 
άλικο βάψει.

Τή λευκότατη σάρκα σου,
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πεντελίσιο ροδόφλεβον 
ήλιομάρμαρο κάποιος 
Πραξιτέλης θά πήρε, 
γιά νά τήν πλάσει.

Καί φαντάζει τό σώμα σου 
σά μιάς θέαινας τοϋ Όλυμπου 
μά ή ψυχή σου ερωτεύτηκε 
τοΰ χλωμοϋ Ναζωραίου 
τ ’ άχραντο κάλλος.

Τ ’ αττικά τά λιογέρματα 
στά δροσόμαγουλά σου 
φωτολάμπουν, άνέγγιχτα 
τό φιλί τοΰ ερωμένου 
ποΰ άκαρτεράνε.

Σά λαμπρό να χρυσόνειρον 
ή Ζωή μοΰ γλυκόνευε 
καί τά μάτια μου έπάσκιζε 
μέ τό μάγο της φώς 
νά τά θαμπώσει,

Μά τής εφηβικής 
τής ψυχής μου τά τρίσβαθα 
μιά τά πύριωνε φλόγα : 
τής αγάπης ποθοΰσα 
τό αψύ νεχτάρι.

Και την πλαστρα-είκοσάχρονη 
τήν δρμή τή ματόθερμην 
δταν ένοιωσα εντός μου— 
τής σαρκός τήν ύπέργλυκη 
δίψασα μέθη.



Καί νά! εμπρός μου εσύ πρόβαλ 
ώ κοπέλλα μεστόκορμη., 
κι’ άπό τότε μέ σκλάβωσε 
καί μέ φλέγει τρανότερη 
λαχτάρα ολοένα:

Σέ μιά κλίνην άνθόστρωτη 
— γάμου κλίνφ— τό υπέρτατο 
νά χαρώ τό ξεφάντωμα, 
σφίγγοντας σε7 γυναίκα,
©τήν αγκαλιά μου!

ΚΛΕΩΝ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Δ Ε Ν Τ Ρ Ο

Φυτρώνει άξαίνει κσΐ πλουσιοθρεμμένσ 
Ά π ’ τή μητέρα Γής, μ’ άνθους, βλαστάρια. 
Ζουμερούς καρπούς,, σειέται, λυγιέται 
Μεστσμένο, τσΰ πράσινου βασιλείου.
Ψηλά άνεμίζει φλάμπουρο καί Δόξα 
Τίς λυγερές Κορφές του, μυρ<»μένες 
Ά π ’ τούς άνεμους ποΰ περνάν καί πάνε 
Δίχως νά σούρουν τίς γλυκές πνοές τους. 
Καί τίς δροσιές ν’ άφήσουν π ά  στό χώμα 
Μόνε γλυπαφίλάν πλαγιές καί ράχες.
Τις χαραυγές τό δείλι χαιρετάει 
Μέ θρό, τά μεσημέρια καρωμένο 
Τό χαίρεται, σ’ αγκάλιασμα τό σφίγγει 
Καί άπ’ τή λαχτάρα ανάβει καί κορώνει 
'Ο άφαντης του ποΰ χώρια οΰτε μιάν ώρα 
Νά ζήση δέ βαστά τό πλούσιο δέντρο.
Ό  Γήλιος. Δρΰς γιά πλάτανος ή πεΰκος. 
Χιλιόχρονος, δεντρί τή φωτεινή άνοιξη
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Ποΰ ζή καί ποΰ πυρά τά καλοκαίρια 
Το λυωνουν, καί οί χειμώνες τό σωριάζουν 
'Ό τι καί αν είναι καί άγουρο ή δεμένο 
Τ άποζητάν κορώνα τους οί κάμποι 
Και οι ράχες οί δροσάτες. Τών ανθρώπων 
Αναγγαλιάζουν οί καρδιές στούς ήσκιους, 

Και να γυρνάν χαρά τους στά ρουμάνια 
Τραγουδιστάδες, τοΰ ήσκιου σου π’ απλώνεις 
Δέντρο, καί τοΰ γλυκοΰ λαμπροΰ καρποΰ σου.

ΠΙΝΔΑΡΟΣ

ΩΔΗ X 

Σ Τ Ο Ν  Ο Λ Υ Μ Π ΙΟ Ν ΙΚ Η  

Α Γ Η Σ ΙΔ Α Μ Ο  Π Υ Γ Μ Α Χ Ο

ΣΤΡΟΦΗ

Παντοτεινά οί άνθρώποι άποζητάνε 
Τά Γλυκαγέρια καί τής καρποφόρας 
Τής γής οί Δουλευτάδες παντηχαίνουν 
Τά ούρανικά βροχόνερα βλαστάρια 
Τών νεφελών. "Ετσι αν κανείς μέ κόπους 
Μπορέσει νικητής νά βγή τοΰ πρέπουν 
Γλυκοφωνα τραγούδια, ποΰ θά σπείρουν 
Μελούμενα παινέματα, καί στέκουν 
'Όρκοι πιστοί μεγάλων αρετών.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ

Στους ΌλυμπιονΤκες τοΰτοι οί ΰμνοι 
Άφθόνητοι βλασταίνουνε καί τέτοιους 
Νά ψάλω άποθυμώ, μά δμως καθένας 
Τή χάρη τής σοφίας του χρωστάει



—  42  —

Στό θεό. Τόρα δες θά σοΰ στολίσω 
Τό άπό χρυσήν έληά στεφάνι μ’ ΰμνους 
Γκυκοκέλαϊδους, ώ Γιε τ’ Άρχεστράτου,
’Αλλά θέλω, Άγησίδαμε ψέλνοντας 
Τή χώρα τών Λοκρών νά τραγουδήσω.

ΕΠΩΔΟΣ

Εγγυητής δ λόγος μου, έκεΐ δέ θά βρήτε 
Μοΰσες, ανίδεους καλών, οΰτε καί ανθρώπους 
Ποΰ τών ξένων νά φεΰγουν τό σίμωμα, μόνο 
Λαό ποΰναι σοφώτατος και τεχνικά τό 
Δόρυ λαμπρός πολεμιστής βαστά. Τ ίή  φΰση 
Οΰτε άπό πονηρή άλεποϋ γιά βροντοκράχτη 
Λιόντα ν’ άλλάξη μπόρεσεν ακόμα ώς τώρα,

ΩΔΗ XII 

ΣΤ Ο Ν  Ο ΛΥΜ Π ΙΟ Ν 1ΚΗ  Ε Ρ ΓΟ Τ Ε Λ Η  

ΤΟ Ν  ΙΜ Ε Ρ Α ΙΟ  ΔΟΛΙΧΟΔΡΟΜΩ

ΣΤΡΟΦΗ

Σώστρα μεγαλοδΰναμη τοϋ Δία Θυγατέρα 
Σένα διπλοπαρακαλώ προστάτρα τής Τμέρας,
Τΰχη. Συ και στις θάλασσες φαντάζεις Κυβερνήτρα 
Τών καραβιών γοργόδρομων, κα'ι στή ξηράν δρίζεις 
Τον άντροφόνο πόλεμο, και τις συβουλατόρισσες 
Τις αγορές. Συχνοτηράν προς τ* άψηλά οι άνθρώποι 
Κ ’ άλλοτε προς τά χαμηλά, μ’ άνεμοθεμελιώνουν,
Τί άπ’ τήν άρχήν έδοΰλεψαν σέ ψεύτικες ελπίδες.
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ΑΝ ΤΙΣΤΡΟ ΦΗ

Κανείς Θνητός δεν εΰρηκεν, άπ’ τούς Θεοΰς, τό δρόμο 
Ποϋ φέρνει στό πετυχημένο τέλος κάθε πράξης.
Τραβάν προς τά μελλούμενα τυφλοί καί δίχως σκέψη. 
Πολλά κακά άνεπάντεχα πλακώνουν τους ανθρώπους 
Καί σβΰνουν τίς γλύκες χαρές, ενώ άλλο ι περπατόντας 
Πάνω στις μαϋρες δυστυχίες, μπορέσανε καί άλλάξαν 
Αυτές, μεσ σε λιγοχρονο, μέ μιά γλυκειά Ευτυχία.

ΕΠΩΔΟΣ

Γ ιε  τοϋ Φιλάνορα καί συ στή πατρική σου πόλη 
Θά μαραινόσουν άδοξος μεσ’ σέ μικροδιχόνοιες,
Σάν πετεινός ποϋ μάχεται σ’ ένοϋ σπητιοϋ προαϋλι.
Η δοξα ποϋ σοΰ φέρανε τά γλήγορά σου πόδια 

Κρυφή θά ξεφυλίζουνταν, αν δέ σ’ ήθελε διώξη 

Απ την πατρίδα σου Κνωσσον ή άντροκαλέστρα στάση. 
Καί τώρα, ώ Έργοτέλη, νά! στεφανωμένος είσαι 
Στην Ολυμπία στον Ισθμό, και στην Πυθώνα δυο 
Στεφάνια νίκης κέρδισες, ώστε θέ νά δοξάζης 

Τα ποϋ τις Νύφες δέχτηκαν ζεστά λουτρά τής χώρας 
Ό που εγεννήθης, αύξησες καί πατρική σου στέκει.

ΛΙΝΟΣ ΚΑΡΖΗΣ

Σ Α Τ Υ  Ρ Ο I

Ειμαστ εμείς οΐ άποδιωγμέν’ οι πλάνητες 
Ή  κοινωνία τών πικραμένων εξόριστων,
Ποΰ πιάνουμε τίς άξενες γωνιές, τίς άγνωρες



Τ ’ άχρηστα σάμπως τών αχρήστων,
'Ω , εσείς συντροφικά καρτέρια ποϋ έστέναμε 
Μέσ’ τά ήσκιερά τά δάση,
Οί τριχωτοί κ’ οί άσκημοι προσμένοντας 
Μιά κάποια ’Αμαδρυάδα νά πέραση.
Καί σάν περνοϋσ’ απ’ τον κρυψώνα μας ώρμούσαμε 
Καί στο γυμνό, σπαρταριστό κορμί της,
Μέ τά φιιλιά, σφιξιματ’ αγκαλιάσματα,
Ζητούσαμε νά πιοΰμε τήν ψυχή της.
Μά τόρα μες τά ξένα δάση αλητεύουμε 
Ποϋ πότε ή μπόρα, πότε ό αγέρας τά λυγάη,
Καί μόνο ή φΰση λίγους της καρπούς 
Ποϋ μας κερνάει.

*£ #

’Έ τσ ι οί πικροί στον κύκλο τών συντρόφων τους 
Γ  ιά νά σκοτώσουνε τήν ώρα,
Μέ τήν καλάμινη φλογέρα τους 
Σκορπούν καϋμούς, παράπονα στή χώρα.
Καί τό τραγούδι ετσι άχολόγαε 
Μέ χίλιους δυο αχούς ολόγυρά τους,
Κ ι’ ούτε φωνή άλλη, ούτε θρήνος δέν απάνταγε 
Στήν ερημιά τους...

**

Εΐμαστ’ έμεΐς οί άποδιωγμέν’ οί πλάνητες,
Ή  κοινωνία τών πικραμένων εξόριστων,
Πού πιάνουμε τις άξενες γωνιές, τις άγνωρες 
Τ ’ άχρηστα σάμπως τών αχρήστων.

ΝΤΙΝΟΣ ΜΙΡΑΝΤΑΣ
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Θ ΕΟΚΡΙΤΟΣ

ΕΙΔΥΛΛΙΟ Α'.

ΘΥΡΣΙΣ

(Ω δ ή )

’Αρχίστ’ ώδή βουκολικήν, αγαπημένες Μοϋσες.
'Ο Θύρσις άπ’τήν Αίτνα είμαι κ’ είν’ ή γλυκειά ή φωνή μου, 
Ποΰ ήσαστε σάν ελυωνεν δ Δάφνις, ποϋ κρυμμένες,
Στοϋ Πηνειοΰ τά ίσκερά τά δάση, ή στοϋ Πίνδου;
Τ ί ακόμα δέν καθόσαστε στό ρέμμα τοΰ ’Ανάπου 
Στής Αίτνας τήν ψηλοκορφή, ή τό ίερό ποτάμι.

’Αρχίστ’ ωδή βουκολικήν, αγαπημένες Μοϋσες. 
Ουρλιάζοντας ’κλάψαν αυτόν καί λύκοι καί τσακάλια 
Καί τό λειοντάρι άπ’ τό δρυμό τον θρήνησε κ’ εκείνο.
Κι’ ήρθανε βόδι’ άρίθμητα στά πόδια του καί ταϋροι,
Καί μοσχαράκι’ άγίνοτα μπροστά του κ’ έθρηνήσαν.
Κι’ ήρθ’ δ Έρμης άπ’ τό βουνό πρώτος καί τούπε: «Δάφνι, 
Τ ί πράμμα λυώνει σε καί τί πές μι’ αγαπάς, καλέ μου;» 
Ή ρθαν άγελαδάριδες, βοσκοί, τσοπάνοι ήρθαν 
Κ ι’ άναρωτοϋσαν τί έ’παθε. Κ ι’ δ Πρίαπος έφάνη 
Καί ειπε του:«Δάφνι φτωχέ, τί έχεις καί σέ λυώνει 
Μέσα στά δάση, στις πηγές ή κόρη άργοδιαβαίνει....

’Αρχίστ’ ωδή βουκολικήν, αγαπημένες Μοϋσες. 
Ζητόντάς σε- ομως εσύ εισ’ άπραγος σ’ αγάπη.
Βοσκός μέν έλεγόσουνα, μά μέ τσοπάνο μοιάζεις.
Τ ί αυτός σάν τις κατσίκες δη νά παίζουν μέ τούς τράγους 
Λιγώνεται καί βλαστημά πού τράγος δέ γεννήθη.
Καί σύ σάν τις κοπέλλες δεις νά παίζουν, νά γελάνε 
Λιγώνεσαι γιατί μαζύ μ’ εκείνες δέ χορεύεις».
Σ ’ αυτόν καμμιάν απόκριση δέν εδωκεν εκείνος 
Μά πέρναγ’ έρωτα πικρό κ’ έφτανε πειά στό τέλος.
Κι’ τ'] πανωραία πρόφθασεν ή Κύπριδα γελόντας,
Ψεύτικα γελοία, πού βαρύ θυμό της έμηνοϋσαν 
Καί είπε του; «Παρακαλεις τό γυιό μου νά νικήσης,
Καί ομως από τό πικρό νικήθης έρωτά σου».
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Άρχίστ’ ώδή βουκολικήν, άρχίστε, φίλες μούσες. 
Σέ τούτην άποκρίθηκεν ό Δάφνις: « ’Ώ , κακίστρα 
Κΰπριδα κακοροίζικη κι’ απ’ δλους μισημένη,
Τώρα η ντροπές σου λάμψανε στον ήλιο, καί δ Δάφνις 
Πεθαίνοντας πίκρα κακιά τοΰ Ά δ η  τοΰ πηγαίνει. 
Τράβα στήν Ί δ η , π’ δπου λεν σ’ έντρόπιασ’ ό τσοπάνος, 
Καί στον Άγχίση,—  τ’ ειν’ εκεί βελανιδιές μεγάλες,
(Έ δώ  βοτάνες ταπεινές καί μέλισσες δουλεΰτρες.)
Μά ειν’ καλός κι’ ό Ά δωνις πού πρόβατα βοσκίζει,
Πού σαγγιτεΰει τούς λαγούς καί κυνηγά θηρία.
Κύτταξε πές δταν σταθείς κοντά στό Διομήδη 
«’Εγώ το Δάφνι τόν νικώ κ’ εσύ μού’χεις άμάχη».

Άρχίστ" ωδή βουκολικήν, άρχίστε, φίλες Μοΰσες. 
Λύκοι, τσακάλια, τών βουνών άρκοΰδες τάρα γειά σας, 
Έ γ ώ  ό Δάφνις 6 βοσκός δέ θαμαι πειά μαζή σας 
Ουτε στα δάση τά Ιερά, ούτε στούς λόγγους. Γειά σου 
Άρέθουσα καί ποταμοί ποΰ χύνετε καθάριο 
Στήν κυματοΰσα θάλασσα, τήν αγριωπή νεράκι.

Άρχίστ’ ώδή βουκολικήν, άρχίστε, φίλες Μοΰσες. 
”Ω Πάνα, ΙΙάν’ αν στό ψηλό τό ό'ρος τοΰ Λυκαίου 
’Ακόμ’ είσαι, ή στό βουνό τοΰ Μαίναλου, κατέβα 
Στή νήσο τή Σικελικήν. Ά φ ησε τής Έλίκης 
Τό κορφοβοΰνι κι’ άφησε καί τό ψηλό μνημούρι 
Τοΰ Μαίναλου, πού κι’ οι θεοί ακόμα το θαυμάζουν.

Πάψετε τόρα τήν ώδή, πάψτε την τόρα, Μοΰσες. 
’Έλα καί τό γλυκόφωνο σουραύλι μ’ άρπαξε το,
Πούνε μέ μαλακό κερί στά χείλια τ’ αλειμμένο,
Γιατί άπ’ αγάπη αληθινά στον Ά δη  κατεβαίνω.

Πάψετε τόρα τήν ώδή, πάψτε την τόρα, Μοΰσες. 
Τόρα τά βάττα μενεξέ ας βγάλουνε κι’ αγκάθια,
Κι’ δ νάρκισσος ’πά στή κεδριά τήν άγριαν αςβλαστήσει,
Ή  κουκουνάρ’ ας ξεπετά αχλάδια γινόμενα,
Κι’ άφοΰ ό Δάφνις χάνεται ν’ άλλάξη δλ’ ή φΰση.
Ά π ’ τίς λαφίνες ας ζητάν οι σκΰλλοι νά βυζαίνουν
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Κι οι γκιώνηδες ας πολεμάν νά μετρηθούν μ’ αηδόνια». 
Ειπε κι’ αμέσως πέθανε. Κι’ δμως ή Αφροδίτη 
Να ζωντανέψη τον ποθεί. Μά κόπηκ’ ή κλωστή του 
Πουταν δεμμένη του ή ζωή, άπ’ τίς κακές τίς Μοίρες. 
ΙΙερασε τόν Άχίρονα, τόν συνεπήρ’ ή μπόρα 
I όν γκαρδιακό κι’ άγαπητό στις Μοΰσες καί στις Νύφες.

Πάψετε τόρα τήν ώδή, πάψτε την τόρα, Μούσες.
Καί το ποτήρι δός μου σύ καί τήν κατσίκα τόρα 
Νά τήν αρμέξω καί σπονδή στις Μούσες γιά νά κάνω.
Γειά καί χαρά σας πάντοτε, Μοΰσες, γειά σας· καί πάλι 
Γιά  τό χατήρι σας έγώ γλυκότερα θά ψάλλω.

ΑΝΑΚΡΕΩΝ

ΕΙΣ Π ΟΤΗ ΡΙΟΝ  Α ΡΓΥΡΟ ΥΝ

Τόρνεψε, καλλιτέχνη μου, τής άνοιξης 
Τόρα σ’ εμάς ολόχρυσο ποτήρι δροσισμένο,
Τόρα ποΰ φέρνουνε τό πρώτο τό τριαντάφυλλο 
Στά χείλια τους ή "Ωρες μυρωμένο.
Ξαπλώνοντας τόν ά'ργυρον απάνω του 
Κάνε μου τό πιοτό γλυκό σά μέλι,
Μ ή ζωγραφίσης τελετές, παρακαλώ σε, γύρω του 
Κ ι’ δτι άλλο δέ μέ μέλλει.
Μή μοΰ τορνέψης ξενικά κι’ αδιάφορα ιστορήματα, 
Άλλά τό γυιό καλλίτερα τ’ αθάνατου τοΰ Δία,
Τό Βάκχο, πού Θεός εΐναι στά κλήματα,
Καί νά χτυπά τά χέρια της ηδονικά ή Κυπρία. 
Ξαρμάτωτους τούς ’Έρωτες ζωγράφιζε 
Καί μέ χαρά τίς Χάρες νά γελάνε,
Κάτ’ άπ’ άμπέλι φουντοοτό νά κάθουνται 
Καί τό κρα®ί τριγΰρα νά κερνάνε,
Βάλε συντρόφους χαρωπούς γυροο άπ’ τό τραπέζι,
Μ ’ Ιμάς μονάχα δ θεός δ Φοίβος τόρα παίζει.
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ΕΙΣ Φ ΙΛ Α Ρ ΓΥ Ρ Ο Ν

"Αν εχάριζεν δ Πλοΰτων μέ χρυσάφι τή ζωή μου 
Θά τον καρτερούσα κάπου άμα ήθελε φανή,
Να τοΰ δώσω γιά να πάρη και ν’ άφίστι τήν ψυχή μου, 
Επειδή τό νά πεθάνω, σοΰ τό λέω, μέ πονεϊ.
Άλλ’ αφού γιά τούς άνι^ρώπους— και τό ξέρεις!— είν’

γραμμένο
Μέ λεπτά νά μήν μπορούνε ν’ αγοράζουν τή ζωή,
Τότε πώς σέ βλέπω πάντα, μέρα-νύχτα σκοτισμένο 

-Κι ’ ό χρυσός πού τον μαζεύεις, πές μου, τι σέ ωφελεί;
"Αν μοΰ μέλλει νά πεθάνω τότες τι στενοχωριέμαι,
Καί γιατ'ι μέ κλάψαις πάντα τή ζωή μου νά περνώ,
Πώς τή μοίρα μου νά κλαίω και γιατί νά καταργιέμαι;
—  Πίνω τό γλυκό κρασάκι καί τούς φίλους μου κερνώ. 
Στάκρεββάτια ξαπλωμένος, δίχως διόλου νά μέ μέλη, 
Κάνω ή θ ε ’ ’Αφροδίτη δτι θέλει . . .  . δτι θέλει!

Ε Ι Σ  Ε Ρ Ω Τ Α

Ό  έρωτας εινε τυφλός καί τίποτα δέ βλέπει 
Ούτ’ αρχοντιά περήφανη, ού'τε καί φτώχεια μαΰρη 
Νομίζει δτι μπρος σ’ αυτόν νά σκι^βουν δλοι πρέπει 
Καί νά γελάση καί σοφόν αυτός τρόπο θέ ναΰρη.
01 Ιρωτευμένοι τά λεφτά κυττάζουν δμως μόνο,
Κ ι’ δποιος κυττάζει τον παρά έ'χει περίσσιο πόνο.
Γι’ αυτόν δέν είναι πειά κανείς στον κόσμον αδερφός του, 
Αυτός δέν έ'χει πειά στή γη παιδιά πού ν’ αγαπά,
Καί μόνο νυχτοήμερα καί πάντοτ’ είνε μπρός του 
Πόλεμοι, φόνοι αδιάκοποι καί μΰρι’ ά'λλα κακά.
Κι’ εινε τό ποιο χειρότερο μαζΰ του—ας τό πούμε,—
“Οτι κ ’ εμείς χανόμαστε στ’ αλήθεια πού αγαπούμε.

ΣΤΕΛΙΟΣ Φ ΕΡ Η Σ

Συνδρομές—προπληρωτέες—εινε 3 δρχ. τό χρόνο (γιά τό Ε ξ ω 
τερικό 5 φρ,) καί στέλνουνται, καθώς καί κάθε αλλο γράμμα, πρός 
τόν Στ. Φέρη όδός Μαιζώνος 30. ’Αθήνα. Παρακαλοΰμε δσονς 
αλλάζουν διεύθυνση ή δέ λαβαίνουν ταχτικά τό φύλλο, νά μάς είδο- 
ποιοϋν. Τό φύλλο δέ στέλνεται δωρεάν σέ κανένα.


