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I
Ζωή τής Ζωής μου,
Το κορμί μου πάντοτε Οά προσπαθήσω 
Αγνό να φυλάξω, γνωρίζοντας 
Οτι πανω στο σώμα μου χύνεται 

Ζωντανό τ’ άγγιγμά Σου.
Θα προσπαθήσω τό ψέμα 
Νά διώξω μακριά από τό νοΰ μου, 
Γνωρίζοντας δτι 
Είσαι Συ ή αλήθεια 
Οπου τό φως τοΰ δικαίου 

Στή σκέψη μου τ ’ άναψε.
Θά προσπάθησα» τά κακά 
Μακρια απο τή καρδιά μου 
Νά κυνηγήσω
Καί πάνω σ’ αυτήν νά φυλάξω
Σαν σέ λουλοΰδι
Τήν αγάπη μου, γνωρίζοντας
Ό τι έχεις τό θρόνο Σου
Στο βαθύτατο βα>μό τής καρδιάς μου.
Καί θάχω μία θέληση
Να φανερωσω Σενα στα έργα μου,
Τ ι το ξερω πώς εινε 
Η Δύναμή Σου ποΰ δίνει μου 

Θάρρος νά πράξω.
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II
Τό τραγοΰδι μου δέν εχει στολίδια 
Μηδέ περήφανα πλουμίδια,
Αυτά θά μά; αφάνιζαν τήν ένωσή μας 
Θέ νά ερχουνταν άναμεσο μας 
Και κουδουνίζοντας θά βύθιζαν 
Τά ψιθυρίσματά Σου.
Ή  ποιητική ματαιότης μου 
Ντροπιασμένη πεθαίνει 
Μπροστά στήν δ'ψη Σου.
Ώ  ! Ύ ψιστε ποιητή,
"Επεσα στά πόδια Σου.
"Αφησε με μόνο νά κάνω 
Τή ζωή μου δίκηα κι’ απλή 
Σαν μιά φλογέρα καλάμινη 
Πλέρια άπό ήχους.
"Ω ! μόνο γιά Σένα.

III
Μέ προσκαλέσανε
Στοΰ κόσμου τοΰτου τό πανηγύρι
Καί ετσι έβλογήθη μου ή ζωή.
Είδαν τά μάτια μου 
Κ’ ακόυσαν τ ’ αυτιά μου.
Ή ρ θε ή σειρά μου σ’ αυτή 
Τή γιορτή
Νά παίξω τδργανό μου 
Κ ’ έπαιξα δσο μπορούσα,
Τώρα, ρωτάω, ήρθε ό καιρός 
Ναρθώ καί νά ιδώ 
Τέλος τή μορφή Σου 
Προσφέρνοντάς Σου 
Τό σιωπηλό μου χαιρετισμό ;

IV
"Ω ! νά τό ύποπόδι τοϋ θρόνου Σου 
Καί Συ αναπαύεις τά πόδια Σου

ΚεΙ κάτω δπου ζοϋν
Οί φτωχοί, οί ταπεινοί, κ’ οί χαμένοι.
Σαν θελήσω Σέ νά προσκυνήσω
Δέ μπορώ νά φτάσω Σου σκύβοντας
Τά πόδια στά βάθη
"Οπ’ άναπαύουνται ανάμεσα
Στους φτωχούς, στους ταπεινούς, στους

[χαμένους.
Ή  περηφάνεια ποτε δε μπορεί 
Νά φτάση κεΐ δπου Συ 
Ιίερπατάς μέ φορεσιά ταπεινού 
’Ανάμεσα στους φτωχούς,
Στους ταπεινούς, στους χαμένους.
Καί χάνει ή καρδια μου το δρόμο της 
Κ’ ούτε νά Σ ’ εΰρη μπορεί 
Κεΐ ποϋ κρατάς συντροφιά 
Τών ασυντρόφευτων,
’Ανάμεσα στους φτωχούς,
Στους ταπεινούς, στους χαμένους.

V

Ή ρ θε καί κάθησε στό πλευρό μου 
’Αλλά δέ ξύπνησα 
Τ ί καταραμένος ύπνος μ ’ επιασε !
"Ω ! ή αθλιότητά μου.
Ή ρ θε τότε ποΰ ή νύχτα 
Ή ταν ήσυχη, κρατόντας 
Τήν άρπα Του στά χέρια 
Καί τά όνειρά μου άντηλάλησαν 
’Απ’ τίς γλύκες Του μελωδίες.
Ώ ϊμ έ ! γιατί ή νυχτιές μου χάνουνται 
"Ολες τό ίδιο ;
Ά  ! γιατί πάντοτες νά τόνε χάνω 
Αυτόν ποΰ ή άνεπνιά Του 
’Αγγίζει μου τόν ύπνο ;
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V I

Είμ«ι δώ νά τραγουδήσω Σου 
Τραγούδια
Σ ’ «ΰτό τό τόπο Σου έχω 
Μιά γωνιά νά καθήσω.
Στον κόσμο Σου δμως δέν έχω 
Δουλειά νά κάνω.
'Η  Ζωή μου ή άνωφέ/.ευτη 
Μπορεί μόνο 
Νά ξεσπα σέ τραγούδια 
Δίχως καν ένα σκοπό.
Σαν ή ώρα χτυπά 
Γιά τί| σιωπηλή σου λατρεία 
Στό σκοτεινό ναό τό μεσονύχτι 
Διάταξε με ώ ! Κυρ ιέ μου,
Νά σταθώ μπροστά Σου 
Νά τραγουδήσω.
"Οταν στον πρωινόν άγέρα 
Γλυκοψάλλει ή χρυσή άρπα 
Τίμησε με 
Διατάζοντάς με.

V II

<  Βγή κα μόνος μου στό δρόμο
Πηγαίνοντας στή συντηχιά μου. 
Άλλα ποιος είνε αυτός,
Π ’ άκολουθά με 
Στό σιωπηλό σκοτάδι ;
Τραβώ στά πλάγια 
Νά τοΰ ξεφύγω, μά δέ μπορώ. 
Σηκώνει σκόνη άπό τή γής 
Μέ τήν υπερηφάνεια του, 
Προσθέτει τή σκληρή φωνή του 
Σέ κάθε λόγο ποΰ θά ειπώ.
Ειν’ τό μικρόν Έ γ ώ  μου.
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Κυρ ιέ μου.
Δέν ξέρει ντροπή 
Μά εγώ δμως ντρέπουμαι 
Νά έρθώ στή θΰρα σου 
Μ’ αυτό γιά σύντροφό μου.

( ’Απ’ τ ’ Αγγλικό)
ΛΙΝΟΣ ΚΑΡΖΗΣ

Λ ΙΓ Ε Σ  Α ΧΤΙΔ ΕΣ

Προτοΰ στ’ αγύριστο νά φυγής 
Κα'ι τόσο μακρυνό ταξεϊδι,
Μοΰχεις χαρίσει άπ’ τά μαλλιά σου 
Μαλαματένιο δαχτυλίδι.

—  Αγάπης άσβυστης σημάδι 
Παρηγοριά μου αυτό εινε μόνη 
Και σ’ άλλης δάχτυλο δέ λάμπει 
Τέτοια άρραβώνα πού δέ λυώνει!...

—  Ά π ’ τό χρυσάφι τών μαλλιών σου 
Τ ’ ατίμητο χρυσάφι πού είχες 
Κυτταξε !.... Τούτες έχουν μείνει 
Ή  μεταξένιες μόνο τρίχες!...

—  Και μοιάζουνετσι άπομεινάρι 
Γιά πάντα θησαυροΰ χαμένου !...
Λίγες άχτίδες άπ’ τή λάμψη 
"Ηλιου νεκροΰ, βασιλεμμένου!...

ΑΠΟ Τ Ο Υ Σ  Κ Ο Σ Μ Ο Υ Σ  Τ Η Σ  Ψ Υ Χ Η Σ

Τήν Ευτυχία μου τή βαθειά κάνεις δέ θά τή μάθη !...
Μέ λόγια μάταια καί κοινά ποτές δέ θά τή ψάλω! 
Άγνωστοι ανοίγονται ουρανοί στής σκέψης μου τά βάθη! 
Περνώ σάν ίσκιος άπ’ τή γή, μά ζώ σέ κόσμον άλλο !
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Κ Α Λ Ο Κ Α ΙΡ ΙΑ Τ ΙΚ Ο

Σ ’ άμμο καφτή τά πόδια τους πατούνε....
’ Ασπρα κορμιά, χυτά, σά λαξεμμένα 
Σέ μάρμαρο Πεντέλης, διψασμένα 
Δροσιάν άπό τή θάλασσα ζητούνε.

Καί πέφτουν μέσ’ τό κϋμα καί βουτούνε 
Καί μέ φιλιά μοσχάτα, άφρολουσμένα,
Τά δέχονται τά γαλαζοβαμμένα 
Νερά, ποΰ λάμψες άστρινες πετοΰνε.

Μέσα στά φέγγη μέσ’ τή γαλανάδα 
Τοΰ 'Ελληνικού οΰρανοϋ καί τών κυμάτων 
Πόσο ό'μορφη σφαντας, ώ θεία γυμνάδα,

Τών πλαστικών κορμιώνε τών γιομάτων !...
Ποΰ μέσ’ στή φύση έλεύτερα τρυφοϋνε 
Κι’ ώς τή ψυχή τό φώς γλυκοροφοΰνε

ΜΑΡΙΑ 2ΑΜΠΑ

ΕΞΟΧΙΚΗ Ν Υ Χ Τ ΙΑ

Στήν απλωσιά τή ράθυμη τών χωραφιών απλώνει 
Τό φεγγαρίσιο φώς, πλατειά τήν άργυρή του γύμνια. 
Ηδονικά ξεσέρνεται στά χόρτα, καί τά σκοινά 
Στό χάϊδι κουλουριάζονται σά δαμασμένα άγρίμια.

Γύρω τριγύρω, κόασμα ή σείσιμο ενός φύλλου,
Ή  μιάν ανάσα ευωδιαστή τοΰ πεύκου τοΰ γυρτοΰ.
Στό μάκρος, βουνά, πέλαγος άγκαλιασμένα σβυώνται 
Μέ τή γλυκόπικρη χαρά τοΰ ποθητοΰ χαμοΰ.

Στήν άπλα>σιά τή ράθυμη τών χωραφιών καί πέρα 
Στής θάλασσας τά όνείρατα σιγοκυλάει θαμπό,
Ωκεανός άνάερος τό φώς καί πάει μαζί του 
Κάποιο ή ψυχή γυρεύοντας άγνώριστο γιαλό.
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JE A N  M OREAS

Σ Τ Ρ Ο Φ Ε Σ

XV I
Με πόση χάρη αγροτική ντένεις, κισσέ, μέ πόση 

Χαλάσματα παλιά!
Μάρέσεις καί τό γέρικο τον πλάτανο δταν σφίγγεις 

Σ ’ ερωτική άγκαλιά,

Μά πιο πολύ σάν κρέμεσαι σέ μιά βρυσοΰλα άπάνω 
Κι’ άφίνεις σκυθρωπός,

Νά ρέη θρηνώντας τό νερό στή μαρμαρένια γούβα 
Ποΰ ράϊσ’ ό καιρός.

ΚΛΕΑΡΕΤΗ  ΔΙΠΛΑ

SH E L L E Y

ΤΟ  Α ΙΣ Θ Α Ν Τ ΙΚ Ο  Φ ΥΤΟ

Μ ΕΡΟΣ I.

"Ενα Φυτόν Αισθαντικό άνθειε σ’ ενα κήπο,
Κι οι νέοι τό θρέφαν μ’ άσημόδροσον οί άνέμοι, 
Καί στό φώς άνοιγε τά ριπιδόφυλλά του,
Καί τ’ άπαλόκλεινεν ή νύχτα ώς τά φιλοΰσε.
Κι ή ’ Ανοιξη έπρόβαλε στό λιόλουστο τον κήπο- 
Λές παντοΰ κι έ'νοιοοθες τό Πνέμα τής ’Αγάπης- 
Καί κάθε άνθος καί χόρτο πά στή μαυροστήθο)
Τή γή, άπ’ τά όνείρατα ξυπνοΰσε τοΰ χειμώνα.
Μ’ άπό χαρά ποτές δέν έτρεμε κανένα
Στον κήπο, στον αγρό, ή στό έρμόδασο, ώς τό λάφι
Στό κάμμ’ άπ’ τοΰ έ'ρωτα τή γλυκερή άποθύμια,
Σάν τό άπομόναχο τό Αισθαντικό τό Φύτρο.

Τό χειμωνάνθι πρωτοξύπ^αε κι ή βιολέττα 
Στη γης ποί· τάχε θερμοβρόχι ραντισμένα'
Κι ειχεν ή ανάσα τουςτή χλόϊνη τήν άνάβρα 
Τή δροσομύριστ’ οί φαινές καί τ’ ό'ργανα δπως.
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Τ αψηλό λεΐρι κι ή πλουσιόχρωμη ανεμών?],
Κι απ  ̂ ολα οί νάρκισσ’ οί πειό ξέλαμπροι άπό τ ’ άλλα 
Πού τό άτρικύμιστο ποτάμι άναθωράνε 
Ως πού απ τήν ίδια τους γλυκολαχτάρα σβύνουν 

Κι ό νεραϊδόμορφος ό λειβαδίσιος κρίνος,
Π ούτόσ’ ώραϊον τά νειάτα καί χλωμόν ή αγάπη 
Τόν κάνουν, πού τή λάμψη τών άνατρεμών του 
Πετάλων μεσ από τις πρασινοσκεπές των

Θωρεΐς- κι ό υάκινθος, γλαυκός, άλυχ.ος, κι άσπρος,
Πού μέσαθέ του έναν γλυκόηχον δλο εσκόρπα 
Τόσο απαλό και μουσικό, καί πλέριο τόσο,
Ποΰ τόν ανάσαινε ή ψυχή σάν ενα μΰρο'
Καί τό τριαντάφυλλ’ ώς γερτή στό νερό νύφη,
Που ξεσκεπάζει τα ερωτόφλογά της στήθη 
Αγάλι’ άγάλια, ώς πού στό λαγγεμένο άγέρι 

Γυμνή ομορφιά κι αγάπη ολόγυμνη απομένει’
Κι ό λιγερόκρινος, σά Βάκχη πού άνασκώνει 
Το φεγγαρόχρωμο τόν κάλυκά του, ώς δτου 
Το ματι του άστρο λες φλογόθωρο— άπ’ τή δρόσο 
Θαιρεΐ άναμέσο τή λαμπρή, τά γλαυκά πλάτια’

Το γιασεμί λιγοθυμούσε— κι άπό τάλλα 
Πειό γλυκομύρ ιστός δ  υάκινθος— καί τ’ άνθια 
Ό λα τ’ άνεύρετ’ άπό κάθε κλΐμ’ ανθούσαν 
Στον κήπο αύτον, κι ήσαν στήν πειό μεστή ομορφιά τους. 
Και στο ποτάμι πού τά βάθη τ’ άβουλά του 
Κάτω απ τα δέντρα τά ισκιερά φειδοκυλοΰσαν,
Πού στον πολύχρωμο ουρανό τους χρουσαφένιο 
Καί πρασινόφωτο γλυκό λοξογλυστροΰσε,
Κρίνα νερόχαρα, πλατύφυλλ’ άνατρέμαν 
Και σιμά νούφαρ’ άστερόφυλλα ώχρολάμπαν 
Καί γύρο έχόρευε κι έκύλαε τό ποτάμι 
— ιγαλινα, μ ενα γλυκό καί πρόσχαρο ήχο.

Καί τά χλοερά φυκοστρωμένα μονοπάτια
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Που γυροφέρνανε κι έκόβανε τόν κήπο,
Κι αλλα τον ηλιο καί τό άγέρι εύτύς χαρήκαν 
Κι αλλα χαθήκαν κατ’ άπ’ τ’ άνθισμένα δέντρα, 
Τρυφεροπέταλα καί λευκολούλουδα δλα 
Ταχαν στρωμένα, ωραία σά μυθικ’ άσφοδείλια,
Κι ανθάκια που έγερναν ώς έγερνε κι’ ή μέρα, 
Σκεπες να γίνουν λευκές, κόκκινες, γαλάζιες,
Τοΰ φωτοσκωληκα μες τη δροσιά τής νιίχτας.
Κι άπ τήν παράδεισο τήν άχραντη αυτή, τ’ άνθη 
(—αν το παιδακι που ξυπνάει καί τής μανούλας 
Χαμογελάει, που το τραγούδι τό γλυκό της

Τό νανουρίζει, μά καί τό ξυπνάει στό τέλος),
Οταν οι άνέμ οι ούρανικοί τ’ άνοιξαν— ίδια 

Ποΰ καιν λυχνάρια μες σ’ άνήλιαγο κατώγι— 
Πρόσχαρα έλάμψαν στον αιθέρα, καί προσήλια 
Στή γλυκειαν ήπιαν τοΰ φωτός δλα τήν κρήνη’—  
Γιατί τό μΰρο καί τό φώς τοΰ καθενός των 
Μέ τό φώς ήταν καί μέ τό άρωμα ενα τοΰ άλλου, 
Σά νέο ζευγάρι πού ή άγάπη καί τά νειώτα 
Μ ενα τούς σκέπει καί τούς γέμει άεροτουφάνι.
Μά τό Φυτό τό Αίσθαντικό, λίγους νά δώσει 
Καρπούς ποΰ εϊμπόρα, τί δλο τό έφλεγεν ή άγάπη, 
ΙΤειότερο άπ τ άλλα πήρε’ άγάπησε ώς ποτέ του,

Καί νά δοθεί μόν’ οποίου άγάπαε το ποθοΰσε :—  
Τί άνθια λαμπρά τό Αίσθαντικό Φυτό δέν εχει’
Κι άρωμα μήτε, μηδέ χάρες τό στολίζουν 
Κι δμως ή ’Αγάπη ώς άγαπά κι αυτό άγαπάει,
Κι ή τρίσβαθή του ξεχείλά ή καρδι’ άπ’ αγάπη’
I ην ομορφιά τή λαχταρά, πού δέν τήν έχει.

Οι ανέμ οι λιοφωτοι που τ’ άπλερα φτερά τους 
Σιγαλοστάζουν μιά πολύηχην αρμονία’
Οί αχτίνες πλήθιες άπ’ τά λουλουδένι’ άστέρια 
Τά χρώματά τους γύρω απλώνοντας, πού πεύτουν 
Ία  έντομα λεύτερα που γοργοφτερουγίζουν,

Χρουσές σέ πέλαο λες φωτόλουστο βαρκούλες,—
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Γιομάτα φώς, γιομάτα μΰρο, καί πετάνε
Πάνω άπ’ τή χλόη πού δλο ζωή πλέει μες τόν ήλιο'
Τά δροσονέφαλα τ ’ αθώρητα, πά στ’ άνθια
Πού ίδια φωτιά φαντάζαν ως πού άνέβη ό γήλιος,
Σάν αγγελούδια μες τά αΙθέρια πλανηθήκαν,
Κι υστέρα σβΰσαν, και μαζί καί τό άρωμά τους'
Οί ατμοί πού άνάτρεμοι τό μεσημέρ’ Ισκιάζαν,
Κι ως λίμνη απάνω στή θερμή τή γής γλυστροΰσαν, 
ΙΙοΰ κάθε μΰρο, κάθε αχός καί πάσ’ αχτίδα 
Σάν τά καλάμια σ’ έρμοπόταμο άνατρέμαν-—
Έ λεες πώς ήτανε λειτουργικ’ αγγελούδια
Στό Αΐσθαντικό Φυτό γλυκεία χαρά πού φέρναν,

Έ ν φ  οί μακρόσυρτες σιγοκυλοϋσαν οί ώρες 
Σάν σ’ ουρανό γλαυκό άπαλοσερμένα νέφια.
Ινι ούρανοστάλαχτη ώς άπλώθηκεν ή εσπέρα,
Κι δλο ηρεμία ήταν ή γής, κι ό αιθέρας μάγια 
Κι αγάπη, καί πειό λίγο αν έλαμπε, μακρυά δμως 
Πειό βαθύς ήταν, κι’ ή λευκόπεπλη άπ’ τόν κόσμο 
’Έφευγε ή μ ρα τον γλυκαποκοιμισμένο 
Καί σέ βουβή μιά όνειροθάλασσα τά ζφα 
Τά πουλιά, τά έντομα, τά πάντα γλυκοπλέαν,
Πού τών κυμάτων της ποτές δέ μνέσκουν χνάρια 
Στό λαμπρόν όχτο της, καί πάντ’ ας τόν χαϊδεύουν 
(Μόνο ψηλά γλυκόφωνα έψελνε τό αηδόνι

'Ολοένα πειό γλυκά δσο άπόσβυνεν ή μέρα,
Καί τοϋ Φυτοϋ τοΰ Αίσθαντικοΰ τ’ δ'νειρο σμίγαν 
Κάποιοι άπό τ’ ασμα του τό παραδείσιον ήχοι)- 
"Υστερο άπόμεινε τό Αΐσθαντικό τό Φύτρο 
Στοΰ ύπνου νά γΰρει τήν αγκάλη- ναρκωμένο 
Γλυκό ένα αγόρι λές άπ’ τό ίδιο του τό μΰρο,
Τό πλέον αδύνατο μά πού μεθάει ακόμα,
Πού κλείει τά βλέφαρα μες τής νυχτός τόν κόρφο.

Κ Λ Ε Ω Ν  Π Α Ρ Α Σ Χ Ο
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Ο Δ Υ Ν ΑΤΟ Σ

Ποιος μ’ έκραξεν αδύναμο ;
Έ γ ώ  είμαι ό Δυνατός!
Τά βήματά μου αθέλητα 
Σέρνω προς κάποιο φώς.

’Όχι, δέν ειμ’ αδύνατος 
Πού πέφτει καί λυγίζει 
Καί ή ψυχή μου ή τρομερή 
Δέ γέρνει προς τά σκότη.
Παλεύω μέ τή μοίρα μου 
Πού— καταλύτρα!— ορίζει 
’Άνεργη νά μοΰ μαραθή 
Ή  τρισωραία νειότη.

Μέ τό εντός μου έστησα 
—  ’Ώ , καταλύτρα μοίρα!—

Αδιάκοπο τόν πόλεμο,
Πόλεμο χαλαστή,
Καί νά ν ίκη  σ’ ορκίστηκα...

— Δυναμοδόστρα λύρα,
Σύ στις φριχτές άπαντοχιές 
Μ’ άπόμεινες πιστή !

"Οποιος γλυτώση μπράβο του !
Έ γώ  θά σέ νικήσω 
Καί Δυνατός απάνω σου 
Θά στυλωθώ— ώ πώς !—
Γιατ’ ή ψυχή μου δλο μπρος 
Τραβά με, ποτέ πίσού,
Κ ι’ αθέλητα τό βήμα μου 
Σέρνω προς κάποιο φώς.

Σ Τ Ρ Ο Φ Ε Σ

Κ ι’ ανάμεσα στήςροδαριές τοϋ κήπου καθισμένοι, 
Στό κιόσκι τό βαθύσκιωτο, στό μοναχό θρονί,
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Σ ’ ενα αγάπης φίλημα βρεθηκαμ’ ενωμένοι 
Έ ν ώ  μακρυά γροικιότανε νυχτοπουλιού φωνή.

Κ ι ’ δμως βουβ’ άπομένανε τά χείλια και κλεισμένα 
Καί στοργικά τά χέρια μας πλεκόντουσαν μονάχα,
Κι’ άφωνοι κυτταζόμαστε μέ μάτια φλογισμένα.... 
Μ ’ δντας μιλάν τά μάτια μας, τί θέν τά λόγια τάχα ;

I I

Δέν πεθαίνουν ή παρθένες δσες δμορφα κοιμούνται, 
Κλείουν τά μάτια τους μονάχα κι’ άλλους κόσμους συλλο

γιούνται.
Δέν πεθαίνουν ή παρθένες..."Ω, άν πέθαιναν— τί κρίμα!—  
Βάζουν κάτασπρο στεφάνι καί παντρεύουνται τό μνήμα.

Ποιος σάς τώπε μές τον τάφο πώς τής τρώει τό σαράκι, 
Τ ’ άγριου σκουληκιού τό στόμα καί τής πίκρας τό φαρμάκι ; 
Τρώει τή σάρκα τους μονάχα, μ’ αυτές όμορφες ’πομένουν, 
Δέν πεθαίνουν ή παρθένες, δέν πεθαίνουν, δέν πεθαίνουν !

ΑΝ ΑΚ Ρ ΕΩ Ν

ΕΙΣ ΤΟ  Α Ν Ε Τ Ω Σ  Ζ Η Ν

Γιατί τάχα μοΰ διδάσκεις 
Τις ρητορικές ανάγκες,
Τ ί τά θέλω τόσα λόγια 
Πού τό νού μου τον χαλούν ; 
Κάλλιο νά μοΰ πής νά πίνω 
Τ ’ δμορφο,γλυκό κρασάκι 
Καί νά παίζ» μέ τήν Κύπρη, 
Τ ’ εΐν’ τά μόνα π ’ ωφελούν. 
Κΰτταξε στήν κεφαλή μου 
■Άσπρες τρίχες γιά στεφάνι.... 
Χΰσε τό νερό καί δός μου
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Τό κρασάκι μου, παιδί,
Ζάλισέ μου τήν ψυχή μου,
'Όσο ζώ αυτό μέ φτάνει,
"Αμα πειά κανείς πεθάνη 
Τίποτα δέν πιθυμεΐ.

ΣΤΕΛΙΟΣ Φ ΕΡΗ Σ

Α Ν Ι Ε Ρ Α

Στό σιωπηλό κακόστρατο όδήγαμε ’Αντιγόνη 
ΕΙμ’ ό στραβός Οιδίποδας δέν ξέρω ποΰ νά πάω 
'Η  νύχτα ή αξημέρωτη αιώνια μέ κυκλώνει 
Καί σάν κατάρα ζωντανή στούς δρόμους περπατάω.
Τις στράτες τις άλήτικες μαζΰ μου νά διαβής 
Βουβή. Ά κου ή κατακραή, τό άχητό, ή ζάλη,
Μέ τά χρυσά τ’ άλΰσσια σύ τού κόσμου μή δεθής 
Κι’ ελα τον άσωστο χορό νά σύρουμε καί πάλι.
Τό δρόμο τον άγΰριστο ποτέ δέ θά σκιαχτώ 
Σάν τήν άνθένια μυρωδιά κάποιο πρωι θά σβΰσω 
Δαρμένος άπ’ τον άνεμο κι’ άπό τό κορνιαχτό 
Κ ι’ ού'τε τή στάχτη στούς κακούς άνθρώπους δέ θ ’ άφήσω... 
....Καμπάνες...καί τό πένθος σας κ’ ή θλίψη μου ή βαρειά 
Οπως ό χρόνος ποΰ περνάει, δπαις τό φώς ποΰ σβΰνει 

Τό κλάμ’ ακούω νά φυσά ενός κακοΰ βορρηά 
Συντρίμι τύ σπιτάκι μας καί πεθαμένη εκείνη....
Η θαλασσα!... Στήν άμμουδιά μείνε σταματισμένη 

Καρτέρει τό θαμπόβραδο τ’ ατάραχο τή φέρνει....
Οι άρρωστοι, οι δίκαιοι, οί ταλαιπωρημένοι....
’Από τούς κήπους έ'ρχεται καί εινε στολισμένη 
Μ’ άλυκα τριαντάφυλλα. Ή  μέρα άργοσβύνει 
Καί τώρα ποΰ κατέβηκεν ή νΰχτα ή οργισμένη 
Ά κου τά ζήλια πώς γλυκά χτυπά ή παραφροσύνη....
Καί άπελπίσου... Ό  Θεός έπέθανε, κοιμάται
Ό  Σατανάς ποδοβολά στά βάθη τών Ταρτάρων.....
Ώ  τή θλιμένη τή ζωή κανείς νά μή θυμάται....
Κοιμοΰμαι τά>ρα τό λευκό τον ΰπνο τών μαρμάρων....

ΧΑΡΗ Σ ΕΠΑ ΧΤΙΤΗ Σ
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Τ Η Σ  ΑΓΑΓιΗΣ

Κίΐΐ τής Ζωής μου αμόλευτη ξεστάλαζε ή γλυκαδα,
Σαν αιμα χρυσοπόρφυρο στά ηδονικά σου χείλια,
Τρελή Γητεΰτρα, τού βιολιού μας κοίμιζε, ή ανάσα, 
Κεϊμασταν φίλοι τή στερνή τοΰ χωρισμού μας ωρα.

Και τό κορμί σου ασάλευτο στή φλόγα τής ’Αγάπης, 
Λαχταριστό, σέ ανίερη λιποθυμά άποθύμια,
Και στή θωριά σου απλώνεται τό μαγεμένο γέλιο, 
Όνειοευτά, σά μουσικής αιθερινο τραγούδι.

Κεΐνε γλυκός ύ πόθος μου στήν αύρα τής ψυχής μου,
Καί μες στής νύχτας τή βαθιά κι’ ασύγκριτη αρμονία, 
Μόνο τό μάτι ενός Θεού ξάγρυπνο μάς φυλάει.

Καί τής ζωής μου άμόλευτη ξεστάλαζε ή γλυκαδα,
Σαν αίμα χρυσοπόρφυρο στά ηδονικά σου χείλια,
Κεΐ μα στ αν φίλοι τή στερνή τοϋ χωρισμού μας ωρα.

ΔΗΜΟΣ Β ΕΡΕΝ ΙΚ Η Σ

Ε Ρ Ρ Ι Κ ΟΥ  ΧΑ-1-ΝΕ

f  1 .................................
’Έλα μιά μέρα, άγάπη μου, στό δάσος τό θλιμμένο 
Έ κ εΐ ποϋ μαύρα σύννεφα βαραίνουν τήν ψυχή, 
θέλω τ ’ άφράτα χέρια σου με δάκρυα νά τα ραίνω 
’Ενώ στό δάσυς S ’ αντηχή μια σιγανή βροχή.

Κι’ δταν ξεσπάση ή θύελλα σέ κύματ’ άφρισμένα 
Κι’ άνατριχιάσουν τά κλαδιά στοϋ ανέμου τήν πνοή,
Στί ν πικραμένη μου καρδιά θέλω νά σφίξω εσένα 
Γιά  νά μοΰ ποϋν τά χείλη σου τί λέγεται ζωή.

Τούς δρκους σου τούς φλογερούς πώς θ ’ αγαπάς έμενα
Θά σοΰ σφυρίξη ό άνεμος, ώ μάγισσα ξανθή,
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Κα'ι δεν θά παραπονεθώ, γλυκειά μου, σε κανένα 
"Οταν μιά μέρα ή άστατη καρδιά σου μ’ άρνηθή !

II

Έδιάβηκα στήν έρμη κάμαρά της f 
"Οπου μ’ ώρκίστηκ’ έρωτα πιστό,
Κι’ έκεΐ πούχαν χυθή τά δάκρυα της 
Είδα νά βγαίνουν φείδια ένα σωρό!

(Ά π ό  τό Γερμανικό)
ν +  Π Ε Τ Ρ Ο Σ  ΡΑΊ-ΣΗ2.

ΤΡ Α ΓΟ Υ Δ Α Κ Ι
y t

Δέν τό φαντάζεσαι ποτέ κι αμέριμνα μέ βλέπεις 
Κι’ έλεύτερο τό γέλοιο ταφίνεις να κυλά 
Ρεμβαστικά τά μάτια σου κυττοϋνε προς τό δρόμο 
....Κ ι’ όμως εγώ άχ ! σάγαπώ τρελλα, τόσοτρελλά !

Δέν τό φαντάζεσαι ποτέ κα'ι μοϋ μιλεΐς με πόνο 
καί τά μαλλιά μου, αλλοίμονο ! χαϊδεύεις τα απαλά 
’Ενώ ή σκέψη σου πετά προς κάποιον ποϋ προσμένεις 
.... Κι’ δμως εγώ άχ ! σάγαπώ τρελλά, τόσο τρελλά !

Γιά  κεΐνον πάντα μοΰ μιλεΐς, ωιμέ, πόσο υποφέρω
Τό δάκρυ σου στό μάγουλο γιά κείνονε κυλά
Κι’ ό στεναγμός στά στήθεια σου γι’ αυτόν άνασηκώνει
....Καί δμως εγώ άχ! σάγαπώ τρελλά, τόσο τρελλα !

Στον τάφο θά μέ φέρει αυτή μοΰ ’λεγες ή άγάπη 
"Α χ! νά πεθάνω ή δύστυχη θενάναι πιο καλά 
Παρά νά ϊδώ τόν ποϋ αγαπώ στήν αγκαλιά μιας άλλης!... 
....Καί δμως εγώ άχ! σάγαπώ τρελλά, τόσο τρελλά !...

ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΛΑΚΟΒΙΑΣ
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MILTON

Η EYA Σ Τ Ο Ν  ΑΔΑΜ

Καλέ μου, μήτ’ ή αύγινή πνοή, ποΰχει τή χάρι 
Μέ τά πουλιά νά υψώνεται, μήτ’ άνθος ή χορτάρι 
Μήτε τοΰ Ή λιου ανατολή στή χώρα αυτή τή θεία 
Μήτε καρπός ποΰ άπ’ τή δροσιά νά λάμπη, ου τ’ ευωδία 
_ οΰ σέ άποβρόχια χύνεται, και μήτε τά βραδάκια 
Μήτε ή νυχτιές ποΰ θλιβερά τής ψάλλουν τά πουλάκια 
Μήτ’ άστρα, σεληνόφωτο, περίπατοι... κανένα 
Πράγμα δέν μοΰναι αγαπητό, σάν λείπης άπό μένα.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΑΓΚΑΚΗΣ

Λ Α Χ Τ Α Ρ Α

Ξετσαφαρώσετε τό αρνί, τό φετεινό μπραγάρνι,
Νά σβΰση τοΰ κλαψιάρικου λεριοΰ τ  ̂ μοιρολόι,
Γιατί κι’ αυτό τό σήμασμα τή μέραάνιστορά μου,
Ν’ ανοίξει ό τάφος αγκαλιάν οπου ειδα και νά κλείσει 
Χλωμή κείνη ποΰ αγάπησα, τή φρόνιμή μου αγάπη. 
Σφάξετε κα'ι τό λειβανό ποΰνε άμπολιάρικό του,
Τό χαμηλό μαντρόσπιτον άμέτε κάψετε το,
Νά σβΰσουν δσα αγάπησε κα'ι γώ μ’ αυτά νά σβΰσω !

ΠΕΥΚΟΣ Α ΣΠ ΡΟ ΡΙΤΗ Σ
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