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Τά χειρόγραφα δέν έπιστρέφονται 
Βιβλία κρίνουμε δσα μας στέλνονται 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΕΦΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ 
/

Το βαθύ ποτάμι πιοο} άπό τή σιωπή σου 
0  βραδυνός δρόμος πάει στη θάλασσα 

Τό σύϋαμπο άχολογάει στά φύλλα τών πλατ ανιών 
Μια καμπάνα χτυπάει στη χαράδρα τοΰ μεγάλου βουνοϋ 
Την επιστροφή σου 
Οΐ παπαρούνες ματώνουν τά στ άχνα 
Το κορίτσι με το άλ.ογο ανεβαίνει τόν όχτο 
Ί Ι  φωνή σον
'Η  απόσταση άπό τόν χθεσινό χείμαρρο 
Οι γήλοφοι σπαρμένοι με ήλιο και με μαργαρίτες.

Καθίσαμε στο βράχο που χαλιναγωγεί τή δίν'α τών κάμπων 
Στό βράχο τής υπομονής μας
Και μιλήσαμε για τα διψασμένα καλοκαίρια τής άγνότητας 
I  ιά τα πουλιά που εχονν πύρινα πτερώματα πόθων 
Κόκκινα πράσινα κίτρινα γαλάζια
Παιδιά τής νυχτερινής βροχής που κλαΐνε μ ’ άναφυλλητά 
Τήν ήρωϊκή απόσταση που χωρίζει 
Τα νιαλινα ομοιώματα τών σωμάτων 
Ά π ό  τή γεΰοη τών εΰχυμών μήλων.



Περνάει ενα κορίτσι μ ’ ένα εμπριμέ άπο πένθιμο άνεμο 
Τό σχήμα τής φωνής της κατέλυσε τή γαλήνη τοΰ βράχου μας 
Εϊμαστε μόνοι ένώ μας κυκλώνουν αστερισμοί και πόθοι 
Εκεΐ πον τελειώνει η άβυσσος τών βημάτων μας 

Είναι τό φρέαρ τής Καλοσύνης 
Κάτω από μιά φέτα φεγγάρι
Οταν η Σαμαρειτις έδωσε τή στάμνα στό διψασμένο Γαλιλαίο 

’Ακούστηκε φωνη πον έλεγε 
« ’Αδελφοί ή ζωή έρχεται ή ζωή πλησιάζει»
Ελαιώνες και κηλΤδες καταισχύνης αιμάτων 

’Εντρομα πετεινά ρόδα και ερπετά 
Σννωθοΰνται στις κρύπτες τών ουρανών 
Γιατί οί νέτοι έρχονται 
Γιατί οί νέτοι πλησιάζονν πλησίστιοι 
* ΤΙ Σωτήρια δια τοΰ Πνεύματος» πωλείται χονδοικώς 
Έπάνο) στήν άσφαλτο τών λεωφόρων.

Αμωμοι απο γνώση αμέθυστοι από τρικυμίες χρωμάτων 
Αδιάλυτοι απο όπτασιασμους σημείων και τεράτων 
Αδιαπέραστοι άπό φευγαλέες καταιγίδες 
Αχαλίνωτοι κα'ι σιδηροδέσμιοι

Τ'ι μας μένει γιά νά εισέλθωμε στη .βασιλεία των παιδιών τοΰ "Ηλιον; 
Τό άπειρο εΐναι μιά οπώρα κρεμασμένη στήν κορυφή τής δίψας μας 
’Αλλά δ χυμός της δέ φτάνει στ’ ακροδάχτυλά μας 
Είδαμε τό κορίτσι μέ τό λενκό '/.οίνο
Ή  φλόγα τον εΐναι ένα ποτήρι ξέχνλο άπό σκοτεινό νπνο 
Τι ψιθυρίζουν τα χείλια σον οταν πλησιάζονν τήν εσπέρα μιας επομένης; 
Τι λαλεΐ αντο το αρωμα και αντος ό ήχος κα'ι αυτο'ι οί τόνοι τών χοωμά των; 
Ί  ι σκέπτεται ή πυράκανθος δταν μάς κοιτάζει ;
ΤΙ σημαίνει ή έβδομη σφραγίδα τοΰ χρόνον ;
*Εκατομμύρια νπνων έπεσαν ανάσκελα σ' ένα φεγγάρι άπό καλάϊ τής

άδελφοκτονίας μας
’Ενώ εμείς είχαμε χορέψει στήν οδύνη τόσων τοκετών τόσων άνθέων 
Πάνω στό βράχο που έξονσιάζει τους δυσμικους ανέμους.

Είδαμε τό σχήμα τής κόρης που ανεβαίνει αργά τόν ανηφορικό δχτο 
Ακολουθούμενη από τό άλογο μέ τήν πλούσια χαίτη 

Την ώρα πον βελαζονν τ αστρα και κονδοννίζονν τά τριαντάφνλλα 
”Εξω άπό τήν καλύβα τοΰ Θεοΰ μέ τό πέτρινο πηγάδι 
Οπου ποτίζονται τα γελαδια τα πρόβατα κα'ι τά τσοπανόσκυλα

Έ κεΐ κάτω γνονοΰν άπό τό μεγάλο βουνό 
' Ομιλούν κα'ι βαδίζουν 
Δυό αγόρια ένα κορίτσι
Σκύβει τό κορίτσι και ζερριζώνει μιάν ανεμών α
Τό λονλούδι φωνάζει άπό τόν πόνο
Τά χέρια τοΰ κοριτσιού ματώνουν
Χάνονται
Διψάμε
‘Η  απώλεια στό δάσος τών άνθρώπων 
’Αδελφικοί χείμαρροι ανθρώπινοι πόνοι 
Γιατί όέν φορέσατε τό φύλλο τής σνκής 

Πεθάνατε ;
Γιατί δέν περάσατε τήν ό ό ό  τών θανμάτων καί τών πηθίκων 

’Ανεβήκατε ;
Στή στέγη τών αιμάτων και πλαγιάσετε μέ τό πλευρό πάνω οτί χώμα 
Κυοφορώντας τό χρόνο ;
Φωτερό άστρο δνομα που βλάστησες δπως ή ράβδος τον ’Ααρών
’ Ονομα άπό πεπιεσμένο χάρτη
’Άνθρω πε σταγόνα στόν,ώκεανό τών κόσμων
Φώναξέ με δταν θά ξαναγίνεις άνεμος τών πεδιάδων
°Οταν θά ξανακυλήσεις μέσ’ στά διάφανα λιθάρια τών χειμάρρων
°Οταν θά πυρπολείς τό χορτάρι τών λιβαδιών
“Οταν θά υψώνεις πύρινα όλοκαντώματα πόθων
°Οταν θά φέγγεις στονς χοροί'ς και θά χτυπάς ~ά τύμπανα τών

ά ν θρ ωπο φά γ ων.

Κοιμήθηκες μ ’ ένα βιβλίο στό πλάϊ σον κάτω άπό τή φτελιά 
' 0  άνεμος άπάγγελνε στίχους τής Ρίτας Μπούμη 
Κομμένους σέ άγριο πονρναρόξνλο 
ΙΙου εΐναι ή Έ βελιν Ρέϋ ή μούσα τών υακίνθων ;
Ποΰ εΐναι ή Ενα, ή Ελένη, ή Μαρία ;
Ποΰ εΐναι ή Μιράντα τής Τρικυμίας ;
*Η  Τιτάνια τοΰ ’Ονείρου κα'ι ή Belle D am a sans m erci ;
‘Η  ”Αναμπελ Λή κοιμάται πλάϊ στά χελιδόνια 
Τι μας έμεινε ;
°Ενας ήλιος σκαλισμένος πάνω στό ξύλο μιας χοντρής βελανιδιάς 
Έ να  παράθυρο ανοιχτό στή βραδυνη βροχή 
*Η  σιωπή σον
Μιά πλαγιά δπον καθίσαμε κα'ι είδαμε τό κορίτσι 
Που ανέβαινε τόν δχτο με τό άλογο 
"Ολα πέθαναν έκτος άπό τό πύρινο ρόδο 
ΙΙου άναψε άπό τό αίμα σου.

ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ



Η Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η  Φ Ω Τ Α Υ Γ Ε Ι Α *

ΜΑΓΙΚΗ -  ΜΥΣΤΙΚΗ -  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ

ίν ’ Ινα ποίημα τοΰ Γιώρ
γου θέμελη. Ό ποιητής, 
μέ δλα τά μέσα αύτής τής 

: αδιόρατα ενορχηστρωμένης 
ποίησης, όπου μέσ* άπά τά 
χάδι τών λόγων, πού ζη
λότυπα αφήνουν νά βιγλί- 
ζει τά νόημά τους, πού 
γιά νά εννοήσουμε τή λε- 
πτομερεια πρέπει πρώτα 
νά αισθανθούμε τά σύνολο, 

να το διαισθανθούμε, μας δίνει τήν αναμφισβή
τητη παρουσία μιάς μορφής πού απουσιάζει. 
Είναι η μορφή τής αγαπημένης, σέ ό,τι μάλι
στα κάνει τήν  ̂ ιδιαίτερη αξία της καί τήν 
προσδιορίζει : τό χαμόγελο τής Αγαπημένης. Ό 
ποιητης ζητάει νά μας δώσει τή μ ο ρ φ ή ,  τήν 
παρουσία όχι ένός προσώπου, άλλά ένός 'χ α· 
μ ό γ ε λ ο υ, δμως πού προέρχεται άπά κείνη. 
Αλλα τά χαμόγελο είναι κάτι τό ανέκφραστο 

Το ανέκφραστο ; Ναί, αύτό άκριβώς επιθυμεί νά 
βκφράσει ό ποιητής. Άλλά πώς ; Ίδο*. δτι τά 
οντα ζοδν καί αναπνέουν μέσ3 άπά τά χαμόγελό 
της·, 0  ?8‘ °s  έχει άνοιξη ατά χαρούμενα βή
ματα του. Καί πιά πολύ, αισθάνεται βαθειά τώ
ρα τήν ίδια του δπαρξη. Ή ΰπαρξη μάλιστα 
περισσεύει μέσα του καί γίνεται άγάπη γιά όλα 
τα πραγματα. Όπως πρίν άπ’ αύτόν οί μυστι
κοί δλα τ ’ άγαπά, τόν ποταμό, τό φτερό, τό 
δέντρο, δλα αδέρφια του είναι. Όλα τ; άγκα- 
λ ιά ,ε ι, άλλά κα! χάνει τάν έαυτό του μέσα 
στήν άγάπη τών δλων. Ευδαιμονία 1 Ό άνθρω
πος ξαναβρίσκει τήν άρχική του ούαία, τήν ά- 
διαίρετη υπόσταση του μέσα στή φύση. Ύπάρ- 
χε!\ αυτός μέσα σέ ολα τά ευτυχισμένα
πράγματα τοϋ θεοϋ. Νικήθηκε ή μοναξιά. Νι- 
κήθηκε ό μονωμένος άνθρωπος. Νικήθηκε ή ρί- 
ζα τής  ̂θλίψης. Δόξα στάν άνθρωπο, τάν ένωμέ- 
μενο με τά λουλούδια, μέ τό φεγγάρι, μέ τ’ ά- 
κρογιάλια. Η ψυχή τοϋ παντός ενα χαμόγελο. 
Νεα ψυχή. Καινούργια ώρα. Νομίζουμε, πώς 
γιά πρώτη φορά αίσθανθήκαμε τή δύναμη ένά' 
χαμόγελου.

, ^Μορφή λοιπόν δέν ύπάρχει, άλλά μιά μορ- 
φη επιβάλλεται. Καί έτσι πού έπιβάλλεται ύ- 
πάρχει γιά τήν ποίηση. Άπά τόν μουσικά κό
σμο του ποιήματος, δπου ή λέξη χάνει τά βά
ρος της γιά νά τά κερδίσει ή ψυχή μας, μέσ’ 
αποκτά συνολικά πλέγμα τών εικόνων, βαθειά 
δονειται, βαθιά άγάλλ3ται ή ψυχή μας. Άφοΰ

μάς δόθηκε αύτή ή χαρά, τίποτε άλλο δέ μάς 
χρειάζεται, νά έχουμε δλα. β έ β α ι α  άν 
η ποίηση ηταν τοϋτο : συνέχεια στιγμών.

Ας τά ποΰμε τώρα : δ ποιητής μας δέν ά
γναντεύει δπως δ Dante, δπως δ Σολωμός. Δέν 
εχει μπροστά του μιά μορφή. "Έχει Ινα δραμα 
πάντα αλΛα δραμα πλατύ δσο δ κόσμος όλος 
Ακέριο Καί_ δυνατό σάν τή ζωή δλόκληρη. 

Αυτο είναι ηδη πολύ. Άλλά ύπάρχει καί κάτι 
άλλο περ άπ αύτό ; ϊσως, άλλά αύτά ό ποιη
τής ήθελε νά δώσει. Καί κέρδισε τά* στοίχημα 
με την ψυχή του. Ήμπορεί νά περπατάει 'ικα
νοποιημένος πάνω στή γή. Μπορεί νά λέει

τα  βή μ α τά  μου σ χ τ μ α τ ί ζ ο υ ν τ ο ι  σέ μιά
άνοιξη

Ο θεμελης βλέπει μέ τήν έσωτερική δρά
ση και πιστεύει στήν άναμφισβήτητη παρουσία 
της Αγάπης, πού μεταμόρφωσε δλον τάν γύρω 
κοσμο.. Ή στάση του μας ξαναφέρνει στίς πρώ
τες μαγικές διαθλάσεις, δποΰ ή ή φύση παρου
σιάζεται εμποτισμένη στό θριαμβικά αίσθημα 
που αναδίδεται άπά τήν ερωτική χαρά τών μα
τιών. Ετσι στά δημοτικά τραγούδι, Ιλαμψ’ δ 
γιαλός ελαμψε δ κόσμος όλος. Άλλά τότε ήταν 
ή αίγλη τοϋ σωματικού κάλλους πού όμόρφηνε 
γ ΐ  φύση, τώρα δμως Ινα άυλο κάλλος γιορτά
ζουν τά μάτια τοϋ ποιητή. Ποιά τάχα νά ’ναι 
ή πηγή, ποιά ή προέλευσή του ; Δέν ε'ίν’ έκείνη

πού κατεβαίνει 
άσπροντυμένη  
ό χ ’ τό βουνό

Ή παρουσία της προέρχεται άπά μιά άλλη 
βεβαιότητα. Οταν ή Φύση όλη χαμογέλα είναι 
βέβαιο, οτι κάτι ύπάρχει, πού τό εχει πρόκα- 
λέσει. Η Φυση δέν είναι καθόλου εικόνα, δέν 
είναι δ καλολογικός πολλαπλασιασμός μιάς jj- 
παρκτής μορφής, άλλά μέσ’ άπ’ τή χαρά της 
μεσ απ  ̂ τά χαμόγελό της είναι ή εγγύηση, δτι 
για να υπάρχει κάτι δέν είναι άνάγκη πάντα 
αυτο νά είναι δρατό. Όρίστε, δτι εϊμαστε 6α- 

, π' π®ΐ3μ=νοι τώρα δτι ή άγάπη ύπάρχει 
πριν απο κάθε μορφική έμφάνιση, δπως ή θεό
τητα φανερώνεται μέσ’ άπά τά μεγαλείο τής

*) Συνέχεια άπό τό προηγούμενο.

Φύσης. Νά επιστρέφουμε τάχα σ’ Ιναν πλατω
νισμό ανανεωμένο άπά τά βαθύ άγγιγμά του μ ί 
τά μυστικά τής χαρούμενης φύσης ; Αληθινά, 
τά πράγμα είναι άξιο προσοχής.

Δέν ξαίρει κανείς τί νά πεΐ. Αύτοί οί ποι
ητές, οί αιθέριοι, οί άχνοδφαντοι, έχουν κάποτε 
τόσο βαθύ τά αίσθημα, δτι κάτι ύπάρχει καί 
δταν άκόμα τά μάτια τοϋ άνθρώπου είναι άτε- 
λή γιά νά τά ίδοϋν. Ιδρύουν στήν ψυχή μας 
γερά τή θρησκεία τής ερωτικής χαράς, σάν τήν 
πιά άσειστη βεβαιότητα

■Ίσως βρισκόμαστε στό κέντρο τής ποίησης. 
"Ισως δλόκληρη ή ποίηση εΐναι αύτή ή έ σ ω 
τ ε ρ ι κ ή  β ε β α ι ό τ η τ α ,  πού ύποβάλλε- 
ται σ' έμάς μέ τά μέσα τής τέχνης. Ά λλ’ ας 
μή δποθέσει κανείς, δτι οί πιθανότητες γιά νά 
έχουμε τήν αϊσθηση αύτή τής π α ρ ο υ σ ί α ς  
τ ο ΰ  ά π ό ν τ ο ς  είναι προνόμιο τών μουσι
κών φύσεων, όπως ή ιδιοσυγκρασία τοΰ θέμελη. 
Ό ποιητής Γ. Βαφόπουλος π. χ. περισσότερο 
γνήσια ύμνωδικός, παρά ακαθόριστα, δηλ. μου
σικά λυρικός, μπορεί κι αύτός νά μάς δίνει 
π ο ί η σ η  μέ τόν τρόπο του. Είναι Ινας ά- 
γ ν α ν τ ε υ τ ή ς  θερμά" τοδ ε ρ ω τ ι κ ο δ 
α ν τ ι κ ε ι μ έ ν ο υ ,  άλλά ξένος πρός !?άθε 
αισθηματισμό καί στρογγυλεμένες έξο^ιολογήσεις, 
αντιλαμβάνεται τόν έρωτα σάν μιά δραματική 
περιπέτεια ύψωμένη στή μεταφυσική σφαίρα’ 
δέ νοεί, δέ στοχάζεται τήν ερωτική του περί
πτωση άπλώς, άλλά τήν ύψώνει αέ πανανθρώ
πινο δράμα. Καί άκριβώς τότε δημιουργεί τή 
βεβαιότητα μέσα μας, δτι αύτά τά δ ρ ά μ α  
ύ π ά ρ χ ε ι  κ α θ’ έ α υ τ ό .  Τά ερωτικά 
δράμα, πού αύτάς αίσθάνθηκε, άνακαιαφάσκεται 
μέσα στήν αιώνια ψυχή τοδ άνθρώπου καί αύ
τάς είναι δ τρόπος, πού ή βεβαιότητα αύτή ε ί
ναι άκατάλυτη. Όταν διαβάσουμε κάποια ποι
ήματά του τής σειράς. «Ή προσφορά καί τ’ ά- 
ναστάαιμα» είμαστε πλημμυρισμένοι άπύ τή δό
νηση, άπά τά βαθύ ρίγος, τά άυλο, πνευματικά 
ρίγος, πού μάς έδωκε ή πορεία μας πρός τάν 
έρωτα, μέ τά μέσα τής τέχνης.

Άπορρίψετε κάθε παράσιτο λογισμό, γενήτε 
άγνοί, άφήστε τήν ψυχή σας πανελεύθερη νά 
δεχθεί τόν ύπόκωφο ψαλμό τών ποιημάτων αυ
τών καί άκολουθήστε τήν πορεία τους :

Πόοον καιρό νά  ’μαι τ ά χ α  κλεισμένος 
στόν Π ύργο  α ύ τό ν  τής μ ονώ σ εω ς ; 
ε χ ο σ α  μήπω ς 
ι ο ΰ  χρόνου  τήν α ίσθηση 
π ερ ιδ ια β ά ζ ο ντα ς  μ ' εμψροντη πνεΰμα 
άπό  α ίθ ο υ σ α  σ ’ ο ΐθ ο υ σ α ,  
ά π ό  σκαλί σέ σκαλί 
μέ εμβαπτισμένη  τήν ά γ ρ υ π ν η  δράση 

στής ό π τ α  σ ί α  ς σου την π ρ ο σ δ ο κ ί α ;

Ή προσδοκία δέν ικανοποιείται καί δ ποι
ητής ανησυχεί :

"Ο ρ α μ α  θείο
ιή ς  καρδιάς μου ή έπίκληση 
ύψωμένη σ’ σ ίμ ά τ ινο  π ίδακα ,

τ ά χ α  θό (ayilofi
να σ ’ έλινύOti μ π ρ ο σ τά  μου
ά π ’ τήν α γ ια  σου κρύπτη ;

"Ενα παραπέτασμα μαϋρο, ή μοίρα τοδ θα
νάτου, εμποδίζει τήν εμφάνιση.

Εαφνικά Ινα ύπέρλαμπρο φώς άνασταίνεται 
μπροστά στά μάτια του. Ό ποιητής μένει έκ- 
στατικός.

Κ α τα πέλ τη ς  φω τός, 
άπ οκό λ υψ η  θεία !
Έ π ί  τέλους . Ιδού σ' ά τεν ίζω  
τής λ α χ τ ά ρ α ς  μου ομοίωμα ! 
Ά γ ι ό τ η τ ο ς  Ικσταση 
έμποτίζε ι  τό πνεΓμα μ ο υ !  
τό ά π ο σ τσ μ έν ο  μου βλέμμα 
στό ά π σ λ ώ τ α τ υ  λίκνο 
τοΰ γλ ο υ κ ο ΰ  σου ματιοϋ  
ξεκούρασμα βρίσκει.
Ι δ ε ώ δ η ς  είδή 
σέ νεφέλη ούρανία .
Περιστέρι λευκό 
στή λευκή σου π ο λ ά μ η  
Τ ων χεριών μου ή ικεσία 
τό  λευκό περ ιστέρ ι  καλεϊ 
νά μοΰ φέρει τό μήνυμα.

Ή άνακαλούμενη μορφή δέν είναι μόνη. Τή 
συνοδεύει τό λευκά περιστέρι. Τή συνοδεύει δ 
πόθος, είναι ή ίδια δ πόθος καί δ πόθος της 
είναι αγνός, δπως κάθε πόθος —σάν άσπασμάς 
τών ψυχών καί τών σωμάτων, μέ τήν ύψηλή 
συγκατάθεση τοϋ θεοδ πού ευλόγησε τά πλήθε
μα τών άνθρώπων Ή άγαπημένη μορφή, μα
κριά άπά τά νά είναι μιά άπλή αισθηματική 
οπτασία, μας επιβάλλεται μέ τήν άπλή της 
έμφάνιση καθώς είναι πλουτισμένη άπά τά πιό 
βαθύ μυστικά τού κόσμου, πού είναι κατουσία 
ή γονιμότητα, ή δημιουργία.

Άλλά τέλος ή εκστατική χαρά είναι προ
ορισμένη νά σβήσει, γιά νά πάρει μέσ’ άπά τή 
βραχύτητα τήν άξια της. Ή όπτααία άπομα- 
κρύνεται.

Τοΰ ούρανίου  σου Ειδώλου 
ή ο π τα σ ία  σκοτεινιάζει.
Α π έ ρ χ ε σ α ι
τής  ά γ ά π η ς  μου π λ ά σ μ α  ;

Ό ,τι είναι ούράνιο, δτι μας τά προσφέρει 
ό ουρανός είναι προορισμένο νά διαρκεΐ λίγο. 
Ό ουρανός έκλεισε πίσω άπά τά βήματα τής 
αγαπημένης μορφής.

Χωρίς νά είναι άνάγκη νά κάνουμε τή διά
κριση, άν σέ μιά νέα στιγμή τό λατρευόμενο 
πρόσωπο είναι τό ϊδιο ή άλλο, εϊμαστε βέβαιοι 
πάντα δτι δέν έχει σημασία τά είδος, άλλά τά 
γένος. Τελικά, είναι τά γένος ποϋ λατρεύει δ 
ποιητής μας, τή γυναίκα, τά θήλυ καί όχι τά 
πρόσωπο. Ή άγάπη του δέν Ικανοποιείται μέ 
τή λεπτομέρεια, Ή λατρεία του δέν έξαντλεΐται



ατήν περίπτωση· άν μιά γυναίκα δέν ύπάρχει 
πειά, ύπάρχουν δμως πιό αληθινή πιό αναμφι
σβήτητα, δλες οί γυναίκες. Δηλ. ο£ αφορμές γιά 
ν’ αγαπήσει κανείς εΐναι άπειρες. Γ ι’ αύτά ή 
λατρεία μιας δεύτερης γυναικείας μορφής δέν 
είναι προδοσία, άλλά είναι μιά ακόμα κατάφα
ση, δτι ή γυναίκα γεννήθηκε γιά ν’ αγαπιέται, 
γιά νά λατρεύεται. Μιά μυστική φωνή υπαγο
ρεύει στόν άντρα αΰτή τήν άνάγκη, πού ε ί
ναι τόσο δυνατή, δσο ή θέληση τοΰ Θεοΰ νά 
υπάρχει ό κόσμος. Άγαπώ σημαίνει πραγματο
ποιώ τή ζωή καί μπορεί κανείς πολύ καλά νά 
πεθάνει, δταν αύτά δέν τό άκούει μέσα του σάν 
βαθιά προσταγή. Άλλά δ Βαφόπουλος είναι πι- 
στός τής ζωής. Δέ βρίσκεται πάντα στό κέντρο 
τοΰ μυστικού αιτήματος. Οραματίζεται τή στιγ
μή, πού ή άγάπη άναλαμβάνει τά Ιργο τής δη
μιουργίας Δέν είναι ή κόρη πού λατρεύεται 
μέσα σέ άγονες άνακλήσεις. Αύτά μας τά ’παν 
κι άλλοι. Γιά τάν ποιητή μας ή άγάπη ή είναι 
δημιουργία ή δεν είναι. ’Αξίζει ενας ποιητής νά 
πυκνώσει μέσα του τά όραμα τή ; δημιουργίας

Τής σφραγίδος του τάφου κατάλυση- 
αναστάσιμης λάμψης καταόγασμα ...

’ Ιδού, στέκεις όρθή
στοΰ ολάνθιστου κήπου τή μέση.
Στώ ν χεριών σου τις  χούφτες κροτας 
τά κόκκινα κουμπιά 
πού στάζουν α ίμ α  καί γάλα 
’ Ιδού άνεδύθεις υπέρλαμπρη 
άπ’ τής κρήνης τό άυάβρυσμα 
Ή κραυγή τών λαγάνων σου 
εκτοξεύει στά χείλη μου 
τό οίμόφυρτο ρόδο.
Κι άποθέτω τό οίμόφυρτο ρόδο 

■στή μυστική άναστάσιμη κρύπτη. 
Καταβολή τοΰ όφειλομένου χρέους 
οτήν παρουσία τοϋ Ά νθρώ που.

Τ  ώρα
μέ τήν π α λ ά μ η  σου 
στή δική μου πα λά μ η  
άνεβαίνουμε
τοΰ 'Ιακώβ τήν άτέρμονη σκάλα 

'Ευδα ιμονία  . . . . ,

Τά ερωτικά άντίκρυσμα στά Βαφόπουλο δέν 
υμνείται στή συμβολική προέκταση τής μορφής 
πράς τή θεία 'Αγνότητα, δπως σέ άλλους ποιη
τές. Είναι μόνον ή πρώτη φάση τού παγκόσμι
ου δημιουργικού σπασμού, άπό τόν δποίο γεν
νιέται δ Κόσμος. Ό Παλαμας είπε, πώς δ κό
σμος γεννιέται άπά ενα φίλημα τοΰ δοξαριού 
μέ τή χορδή, θά μποροΰσε νά έλεγε : άπά τήν
άρμονία. ’Αλλά δ Βαφόπουλος δέν είναι μετα
φυσικό;. Πλάθει τή συμβολική εικόνα, μέσ’ άπά 
τήν όποία άρχίζει κάθε φορά άπό τήν άρχή δ 
Κόσμος καί αύτό τοΰ είναι άρκετό Τά ποίημά 
του είναι ύμνος στή ζωή, δοξολόγηση τής δη
μιουργίας, πού νικά κάθε φορά τά θάνατο. Καί

ένώ σύγχρονα υψώνει τή μορφή τής γυναίκας 
μέ τή λατρεία του ΰπεράνω αύτοϋ τοΰ κόσμου, 
μέ μιά ορμή ακαταμάχητη, πού αιώνια κινεί 
δλα τά δντα, πλησιάζει τήν ύπερούσια μορφή 
καί τήν άσπάζεται σ’ έναν ονειρικό γάμο, πλη
ρώνοντας έτσι καί αύτός μέ τή σειρά του, άλ
λά αάν ποιητής, τά χρέος του πρός τον "Αν
θρωπο.

’Αλλά πληρώνει τάχα τά χρέος του πράς 
τήν ποίηση ; ’Άν δέν έπρεπε νά είναι έτσι, τότε 
τί είναι αύτή ή άντίσταση άνάμεσα στήν πιό 
ευγενική φράση καί στάν κρουστά ρυθμό τοΰ α
ναπαίστου ; τί είναι αύτή ή φούγκα άπό τά αι
θέριο πράς τό στοιχειακά πού μεταμορφώνει στά 
μάτια μας τή γυναίκα καί τή δίνει σάν τήν 
ϊδια τή Φύση ; Τί είναι αύτός δ λεπτός καί σε 
στιγμές, άρρωστος ιδεαλισμός πού περιίπταται 
πάνω στή στιγμή παρουσίας τοΰ ανθρώπινου ζώ
ου ; Άλλά πρά πάντων, τί είναι αύτή ή αίσθη
ση, αύτή ή βεβαιότητα, τήν όποία μάς δίνει δ 
ίδιος δ κραδασμάς τοΰ είναι μας, δτι έδώ κάτι 
ύπάρχει, δτι αύτές οί δμιλίες στούς αιθέρες 
δεν είναι παρά ή πιό άναμφισβήτητη ομολο
γία μέσα μας, δτι κάτι είδαμε χωρίς νά ίδοΰμε 
κάτι αίσθανθήκαμε, πού δλοκλήρους μας έχει 
δονήσει ;

Ή Φύση εκφράζεται μέ χιλίους τρόπους : 
μέ τήν άπειρη ποικιλία τών λουλουδιών καί τή 
μυστική δμιλία τών άστρων. Πλατύς δ ούρανός 
άτέλε ωτος, ή γή άπεραντη πού δσο κουράζουν- 
ται τά βήματά μας, τόσο μας δείχνει, δτι δέν 
τελειώνει ποτέ. Άνάμεσα στάν Ούρανά καί τή 
Γή, ή ποίηση. Ό ποιητής δεν υπάρχει, δταν δέν 
άκουμπάει στή γή γιά νά ύψώνει τά μάτια πράς 
τά αίνιγμα τής ύπαρξης, πού ό Ουρανός επιφυ
λάσσει τήν άπόκριοη σέ δσους ξαίρουν νά βλέ
πουν καί ν’ άκοϋνε τ’ ανίδωτα καί τ’ άνάκου· 
στα. Ό ποιητής είναι μεγάλος δπτης καί ωτα
κουστής τοΰ Σύμπαντος. 'Ο μεγάλος καί άποκα- 
λυπτικός Άγναντευτής...

Κατ’ αύτόν τάν τρόπο τά έ ρ ω τ ι κ ά 
ά γ ν ά ν τ ε μ α  άποβαίνει υπόθεση τής ψυχής 
μας, άλλά προβαθμίδα γιά τήν πιά βαθειά καί 
τήν πιά ούσιαστική ζωή.

Καί τώρα, μέ μιά άπότομη καμπή θά έπα- 
ναστρέψουμε στά πρωταρχικό μας έρώτημα : πό- 
θεν ή αίωνία τάση τοΰ άνθρώπου ν’ άγαπήσει, 
νά δοθεί, άλλά καί νά μεταφέρει μέσα του, νά 
κάνει δικό του, δ,τι ισχυρά τάν άπασχολεί : 
Μοΰ φαίνεται, δτι αύτό, πού δείχνει, δτι είναι 
δ κύριος σ κ ο π ό ς  μας, ή έρωτική φωταύγεια 
τώρα μετατοπίζεται σέ μ έ α ο V δτι ή τέχνη 
Ιγινε μέσον γιά νά λύσουμε τά πρόβλημά μας, 
τ ά  π ρ ό β λ η μ α  τ ή ς  α γ ά π η ς .  Αύτά 
ή βιολογία δέν τά λύει, ή επιστήμη τοΰ δίνει 
λύσεις άνθρωπολογικές. Άλλά έδώ είναι δ χώ
ρος τής ψυχής καί μάλιστα τής ένιαίας καί 
άδιαίρετης ψυχής τοΰ κόσμου καί τοΰ άνθρώπου.
Ολα τείνουν νά δοθοΰν στά άλλο. Άλλά τά 

δόσιμο αύτό, αύτός δ έρωτας τών δλων δέν 
είναι ίσως ό σκοπός τους. 'Ο άνθρωπος άγναν-

τεύει ερωτικά δχι γιά ν’ άγαπα, άλλά γιατί 
θ έ λ ε ι  ν ά  μ π ε ι  σ τ ό  μ υ σ τ ή ρ ι ο ,  
ν’ άποκαλύψει τή μυστική αιτία τοϋ θελγή 
τρου, πού προκαλεί τίς άνεξήγητες δονήσεις 
τής ψυχής του, τούς πρωτογνώριστους άναπαλ- 
μούς τσΰ στήθους του. 'Ο άνθρωπος είναι δν 
άθεράπευτα μεταφυσικό. 'Η εμπνεύστρια τής τέ
χνης δέν είναι ή γυναίκα, άλλοιώς δε θά ήταν 
πολλές άλλά μιά ή άγαπημένη τοΰ ποιητή, ά
φοΰ μιά πρέπει νά είναι ή μούσα του. "O.tl 
εμπνέει τάν ποιητή είναι δ πόθος. Καί αύτό 
διαφέρει. 'Ο άνθρωπο; θέλει νά δοθεί σε κάτι, 
δηλ. θέλει ν’ άγαπήσει, ν’ άγναντέψει, γιατί έ- 
λαύνεται άπά Ιναν βαθύτερο καί δυνατώτερο 
ΠΟΘΟ : νά ε ξ η γ ή σ ε ι  τ ά  μ υ σ τ ή ρ ι ο  
πού άπασχολεί τό νοΰ καί τήν ψυχή του, τελ ι
κά τά μυστήριο πού ενυπάρχει σέ δ,τι άντικρύ- 
ζει θαυμαστικά. "Ετσι ή γυναίκα ενδιαφέρει τάν 
ποιητή, μονάχα δσο κλεί μέσα της, όπως καί 
τ’ άλλα στοιχεία : ό θεός, ή Φύση, δ θάτατος, 
τό μυστικό τοΰ σύμπαντος. Τό μυστικό της, πού 
είναι καί τά μυστικά τών δλων, καλείται νά τά 
άποκαλύψει κάθε ποιητής άπό τήν άρχή. θά λύ
νεται καί θά μένει άλυτο. Ό ερωτικά; πόνος 
τής γυναίκας είναι μιά ένδειξη, δτι αύτή ύπο- 
φέρει. Καί ύποφέρει, καί προσφέρει τάν έ α υ 
τ ό  τ η ς  θ υ σ ί α  γιά τήν μεγάλη ά π ο κ ά- 
λ υ ψ η. Αιώνια θυσία. Υπέροχη θυσία, άλλά 
μάταιη τελικά. Ό άντρας, ποτέ δέ θ’ άνακαλύ- 
ψει τήν οριστική άπάντηση. "Ο,τι μένει κέρδος

άπά τήν π ρ ο σ φ ο ρ ά  τοΰ Άντρός καί τ ή 
θ υ σ ί α  τής Γυναίκας είναι μόνον ή α ν ά 
μ ν η σ η  κ ά π ο ι α ς  χ α ρ ά ς  γλυκείας 
καί άνεκλάλητης καί άνεξήγητης, σά νά νά μας 
ήρθε άπά κάπου πέρα βαθιά, πολύ βαθιά. “Επει
τα ; έπειτα, ή χαρά σβήνει. Μέσα στάν κόσμο 
αύτόν, πού είναι θλίψη καί πόνος, λίγη δροσιά 
μάς δίνεται. Άπά τήν απέραντη εύδαιμονία τοΰ 
Αόρατου κόσμου, άπό τάν κόσμο τοΰ Φωτός καί 
τής ολοκάθαρης Λάμψης, δπου καί τά χιόνι άκό
μα φαίνεται θολό, μιά άχτίδα μόνο χαϊδεύει τά 
στήθος μας. Αύτή ή άχτίδα χαρά; είναι δλη ή 
είδηση πού αποκομίζουμε άπά τάν πέρα κόσμο 
μεσ’ άπ’ τά ερωτικά άγνάντεμα. Δέν μπορούμε 
άλλλοιώς νά φτάσουμε στή μεγάλη μετάληψη, 
στά κράσπεδα τής μεγάλης Γνώσης, παρά μέσ’ 
άπά τή λίγη αύτή. άλλ’ άνατρεπτική χαρά, πού 
μάς δίνει τό ερωτικά άγνάντεμα...

Τί είναι ή Ούσία τοΰ Μεγάλου Κόσμου ; 
Βέβαια, άναμφισβήτητα : κάτι άπά τήν προγευ- 
όμενη αύτή εύδαιμονία. Άν ή φαινομενικότητα, 
πού είναι πτώση, θόλωμα τής άρχέγονης χαράς, 
είναι αύτός ό γήινος κόσμος, τ ά ε ρ ω τ ι κ ά  
ά γ ν ά ν τ ε μ α  μ α ς  ά ν ε β ά ζ ε ι  π ά 
λ ι  ώ ς  τ ή  μ ε γ ά λ η  Ο ύ σ ί α .  Καί οί 
λίγες εύτυχιτμένες, άλλ’ άποκαλυπτικές στιγμές 
του μας άπαλύνουν τή θλίψη μας σέ δλη τήν 
δπόλοιπη ζωή μας. Εύχαριστοΰμε τά θεά γιά

ΠΕΤΡΟΣ ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ
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·“ πε: τε κρον,α γυ^ ω σ™ σπίϊί πού γεννήθηκα 
Το καλοκαίρι γινηκε ενας ’ίσκιος, μιά δροσιά πού άνασταίνεταΓ * 
ψυχη του ανθρώπου. Περπατώ μονάχος, φορτωμένος μέ πολλές 
αγάπες, καποτες ερχεται ή συνάντηση μέ μορφές εϊρηνεμένες καλο-
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'Ωστόσο, ξεχωρίζει μέσ’ απ’ τό πλήθος, ό  άνθρωπος πού βυναγωνίζεται μαζί 
σου τήν άοκνη περιπλάνηση- 'Απλώνεις μ εμπιστοσύνη τα χέρια και δεσμεύεις τη 
φαντασία στή σιωπηλή του σαγήνη. ’Έτσι φαίνεται μέσα στήν εγκάρδια συνάν
τηση μέ κάποιες λεπτές, σχεδόν άδιαόρατες διαφορές. Πόσο καλός είναι αύτός ο 
γνώριμος ακόλουθος τής ζωής σου I Σ ακολουθεί κι ονειρεύεται στό σεργιανι, τό 
γαλάζιο γέλιο μιάς μακρινής παραλίας. ’Έτσι καθώς χαιρετάει τά κύματα κι αύτά 
χαμηλόφωνα τοϋ φέρνουν τό στίχο καί τήν άγάπη. Αυτός ο χτεσινός άγνωστος· 
Είναι τώρα ό προσφιλής, πού δίχως προφύλαξη και υπολογισμό, μοιάζει ή παρου
σία του σά μιά μπουνάτσα, ενα ανθισμένο λιβάδι ...

Κάτου άπό τή θολωτή μπασιά τού κήπου, στό σιδερένιο πλέγμα, οί κληματα
ριές εγκαταλείπουν έρμαια τά κλωνάρια. Πολυέλαιοι κρεμαστοί, τά μεγάλα τσαμπιά 
μοσκάτα και φιλέρια. Πίνουν οί ρώγες τό φώς τοΰ ήλιου πού τρυπώνει άπ τ ά" 
νοίγματα καί μεστώνουν σέ γλυκό ζουμί·

’Α π’ τήν καγκελόπορτα ϊσαμε τήν παράγκα τού κηπουρού, είκοσι μέτρα μά
κρος, γίνεται ενας στενός διάδρομος στρωμένος μέ βότσαλό χρωματιστό- Ε 
πειτα 6 ουρανός μακρυά ξανοίγει σέ μιά κυκλική εύδία, ό ήλιος μπορεί άπό δώ νά 
χαμογελάει σιή δύση σάν ό'μορφο κορίτσι. Εϊτανε περασμένο δειλινό, μούχρωμα 
λυπητερό πιά- Τό παιχνίδι εΐχε τελειώσει. Ή  Ναυσικά τώρα πρέπει νά καθαρίσει 
κάπως τή σκονισμένη μπλέ ποδίτσα. Κατοπινά θά μέ φωνάξει νά τής δέσιο διπλό 
φιόγκο τή ζώνη, σφιχτά-σφιχτά πίσω άπ τή ντελικάτη μέση της· Ωρα, δπως 
πάντα νά φεύγουμε. "Απόψε δμως περιπλανιέται στόν κήπο, αξεχώριστη μέ τό δει
λινό τής πολιτείας ή άγωνία. Τά βουνά στό βάθος πήρανε σκούρες ανταύγειες τής 
μοναξιάς, έ'να κυπαρίσσι στό λόφο δίπλα στή δεξαμενή αργοσαλεύει ψάχνωντας 
τ’ άσιρα. Ποιο μυσακό εμπιστεύτηκαν, λές, στήν ψυχή μας ; Τό ξέχασε, τούτη καί 
τώρα γυρίζει παντού καί τό ζητάει·

Ή  Ναυσικά πλησίασε πολύ κοντά νά μέ ρωτήσει.
— "Ακόυσα πώς θά φύγεις μέ τή θεία σου' ’Άρτεμη γιά κάπου ···
’Αλήθεια ; κα'ι γώ δέν τόξερα ! Προχτές είπανε νά κατέβουμε στή γειτονική

θάλασσα. Θ’ αγοράζαμε φρέσκα θαλασσινά κα'ι θά φέρναμε τά χαιρετίσματα στόν 
τυφλό παπού, στόν παλιό πατρικό μύλο. Ομώς τούτο ματαιώθηκε ξαφνικά, Κ η 
θάλασσα ξανάγινε πάλι ή γαλανή δ.ττααία, ασάλευτη καί μοιραία- Στίς ώρες μόνο 
τοϋ μελτεμιού ν’ ανασαίνει μιά φράντσα άπό άσήμι, λίγο φέγγος παλλόμενου 
άφροϋ.

— Δέν ξέρω Ναυσικά, γιατί μέ ρωτάς ; Πιστεύεις έσύ πώς μπορεί νά ταξι
δέψω πολύ σύντομα ;

— "Ισως, γιατί συμβαίνουν πολλά στό σπίτι σου" ή μητέρα σου πού είναι 
άρρωστη βαριά ·■■

Φαίνεται πώς προχώρησε πολύ καί μετάνοιωσε, πού άνοιξε τέτοια κουβέντα. 
Είναι άλήθεια, ή μητέρα κινδύνευε- Γιαυτό καί μένα μέ στέλνουνε μακρύτερα, νά 
μτι στενοχωριέμαι. ’Εδώ στό γειτονικό κήπο, οί φωνές τοϋ παιχνιδιού πνίγονταν 
στά πυκνά φυλλώματα- ’Έ πειτα κι ό Μάριος, δ πιόυερο ζωηρός στις φωνές, μετά 
άπ’ τήν αυστηρή σύσταση πού τοϋ κάναμε συμμορφώθηκε κάμποσο Οί άλλοι, δέν 
εϊταν γιά νά γίνεται κουβέντα' ακολουθούσαν πιστά τις οδηγίες μας, άν καί στούς 
ίδιους άκόμα είχε μεταδοθεί ή θλίψη άπ’ τή βαριά άτμόσφαιρα τών ημερών.

— Παιδιά, λέει δ Γιάγκος, δέ σάς φαίνεται σά μεγάλη Παρασκευή ;
Ή  Ναυσικά άμέσως τόν μάλωσε γι αυτό πού είπε- ’Ή θελε νά δώσει θάρρος 

σέ μένα, πού έ'στεκα βουβός καί μόνο κάποτε ξεχασμένος μπορούσα νά μιλάιυ μέ 
προθυμία- *0 Μάριος έκανε άστεΐα Ιπίτηδες γιά νά δώσει κέφι στήν παρέα- Ε 



πειτα ομως κατάλαβα πως τους εψησε κρυφά κ Είπαν νά φύγο\>ν νωρίτερα. Δικαι- 
/ολογηι)ηκαν πώς έχουν μαθήματα άδια'βαστα, κατοπινά οί φωνές τους ακούστηκαν 
λεύτερες, τρανταχτές κάτου στό καλντερίμι. ΡοβολοΟσαν μέ τά στεφάνια και γελού
σαν ξεγνιαστΘΐ, λυτρωμένοι απ την παρουσία μας. πού ιούς επέβαλλε μουγκό κι 
άχαρο τό παιχνίδι.

Η Ναυσικά έτρεξε σαστισμένη νά ρίξει μιά ματιά πίσω απ’ τό φράχτη- Δέν 
εμεινε πολύ, γύρισε πίσω απότομα, θυμωμένη γιά τό ά'στοχο φέρσιμο τοΰ φίλου. 
Κάτι το σκληρό ψιθύρισαν τά χείλια της, τά μάτια της κλείσανε λυπημένα. "Ομως 
έμενα ειταν άλλη η έ'γνια πού μ έτρωγε. IIίσιο άπ’ τό φωτισμένο παράθυρο, κείνη 
δα τη στιγμή, jh  κουρτίνες σάλεψαν γρήγορα- ΙΙνιχιές φωνές και κλάματα ερχόν
τουσαν στον κήπο- Δέν περίμενα άλλο, πήδηξα τό μαντρότοιχο μέ τήν απόγνωση, 
που δε μπορεί πια νά κρατηθεί καί ρίχτηκα πάνου στίς σκάλες τοΰ σπιτιού·

Δεν πρόλαβα· Η μητέρα έφυγε κιόλας γιά τ’ ατέλειωτο ταξίδι της. Μέρες 
πολλές έναντιώθηκε στού χωρισμού τήν ετοιμασία, μά νικήθηκε- Και τώρα δέ 
μοιάζει καθόλου αύτό τό ταξίδι της σάν τ’ άλλα. Τότε, ξυπνάς άπ τά χαράματα, 
ανοίγεις την πόρτα ανυπομονα καί τ άστρα δέν έχουν βασιλέψει άκόμα. Τά πετει
νάρια φοονάζουν δυνατά καί σύ μέσ’ τήν ταραχή σου φοβάσαι μή ξεχάσεις τίποτε- 

έπειτα ολα νομίζεις πώς αργούν νάρθουν, τά τραίνα δέ σφυρίζουν καί τά καρά
βια δέ σηκώνουν τίς άγκυρες. Τούτ ή εσπέρα μέ τ' άμυδρό φώς τοϋ καλοκαιριού 
μοιάζει σάν πρωινό. Ηρθε άπ τή θάλασσα μέ τά χαμηλά μαϊστράλια, μέ τή μυ
ρουδιά τής αρμύρας, σήκωσε μόνη της τίς κουρντίνες και μπήκε κουβαλώντας στίς 
πλάτες τον ^άγγελο τού κάτου κόσμου. Άπόψε ντύθηκαν γοργά οί γυναίκες στά 
μαύρα κ οί άντρες συνάχτηκαν στήν αυλή, σκυφτοί κι’ αμίλητοι νά μετράνε τήν 
οδύνη στό κομπολόγι τονς. Γίποτ άλλο πιά δέν απομένει παρά νά συλλογιούνται 
τ άγια φερσίματα τής πεθαμένης ...

, δρομος που σκαλώνει τό ύψωμα, ροβολάει τήν άλλη πλαγιά καί πέφτει 
γρήγορα στόν πλατύ κάμπο· Κειδά στήσανε τά τσαντήρια τους οί Τσιγγάνοι και 
χαϊδεύονται μέ τον ήλιο, δερνονται μέ τή βροχή καί τ’ αγιάζι. Περνώντας τό λα
χταριστό φούντωμα τοΰ πέφκου, φαίνεται πέρα ό σιδεροδρομικός σταθμός. Μικρός 
μέ σανίδια καφετιά καί κίτρινα μέ πινακίδες σπαρμένες. "Οσο πλησιάζεις, ενας'ά- 
γέρας άπό κάρβουνο σέ πέρνει στό πρόσωπο.

Είναι τρεΐς η ωρα έπειτα απ το μεσημερι- Αποκάρωσε ό θεριστής στίς λι- 
γοστές σκιές, ξερά στάχυα^ άργοσαλεύουν ξεχασμένα στά χωράφια. Η θεία ’Άρτεμη 
περπατούσε μπροστά μ ανοιχτή τήν ομπρέλα τοΰ ήλιου· Πίσω της ερχόμασταν ή 
Ναυσικά κ εγώ, πιασμένοι άπ’ τά χέρια, τρέχοντας σχεδόν νά προλαβαίνουμε τά 
μεγάλα βήματά της

Ανύπαντρη ή θεία Αρτεμη άκόμα, είχε ζητήσει επίμονα απ’ τόν πατέρα 
να με πάρει μαζί της στην πρωτεύουσα· Ή ρ θ ε  στό σπίτι τήν άνοιξη καί μέ τήν 
αρρώστια τής αδερφής της τό καλοκαίρι τήν κράτησε περισσότερο απ’ δη  θάθελε- 
Σήμερα προχωρούσε μέ μια βαλίτσα στό χέρι, κουνώντας την νευρικά- Φεύγαμε 
μαζι κι από δώ και μπρός έπρεπε να τή λογαριάζω στήν πανάκριβη θέση τής 
μανας·  ̂ Πονοΰσα παραςενα σ αυτο τό χωρισμό τής γής και τών προσώπων, ή α
μηχανία πω , λ'α συνηθίσω τα δύστροπα φερσίματα τής θείας Αρτεμης μέ βασά- 
νιςε- Εϊταν σπάνιες οι φορές που η γυναίκα αυτή θά εμενε ευχαριστημένη άπό 
κάτι. Κουράζονταν εύκολα μαζί μας καί δέ μιλούσε στόν καθένα εύδιάθετα, αν

δχι χωρίς περιφρόνηση. Ομορφη ώστόσο καί διαβασμένη, λογάριαζαν τή θέση 
της παντού, και μόνο τήν παραξενιά της δέ συχώρεσαν ποτές-

Ό  σταθμός πού φαίνονταν άπίστευτα μακρυά ορθώθηκε ξαφνικά μπροστά 
μας· Λίγες λέφκες σαλεύουν δίπλα του τίς κορφές στό δυναστικό φώς τοΰ ήλιου. 
Γό χώμα παχύ καί μαΰρο ζεματάει σβωλιασμένο άνάμεσα στις ράγες. Κάποιο κον
τινό σφύριγμα άπ τό μέρος τής θάλασσας έ'κανε τή θεία Άρτεμη νά βιοστεΐ· 
Βγάζει τό μαντήλι άπ τό κεφάλι καί σκύβει νά φιλήσει στό μάγουλο τή μικρή 
μας συνοδό·

Αντίο χρυσό μου κοριτσάκι, μήν κουράζεσαι άλλο.
Ή  Ναυσικά θλίβει κατάκαρδα, δέ μπορεί νά βαστάξει τά δάκρυα πού τής 

θολώνουν τά μάτια. Δαγκώνει τά χείλια κι’ αυτά παίζουν άπ’ τόν πόνο σπασμω
δικά. Σφίγγονιάς την, άκούω τήν καρδιά της πού χτυπά γρήγορα· Ή  θεία Ά ρ -  
τεμη έχει έγνιες  ̂πολλές, ετοιμάζει τά εισιτήρια, μπορεί καί νά συγχωρεΐ ϊσως τή 
συγκίνησή μας. Ανεβαίνουμε στό τραίνο βιαστικοί κι άπ’ τό παράθυρο στέλνουμε 
τους τελευταίους χαιρίτισμούς· Δέν ξέρω, δμως πάντοτε στή ζωή μου, υστέρα από 
κείνο τό καλοκαίρι, οί άλλοι χωρισμοί δέ στάθηκαν τόσο αδυσώπητοι καί σκληροί. 
Ιό  τραίνο σφυρίζει, ένα τράνταγμα δυνατό καί φεύγοντας τό τρέξιμο γίνεται με
γαλύτερο.

Σ ιό  καλό ακριβέ μου φίλε, προλαβαίνει νά πεΐ, ωραίο ταξίδι».
“Ιδια σβήνει κ5 ή φωνή τοϋ μακρινοΰ πεφκώνα, στό λόφο τοΰ σπιτιού, γιο

μάτη παράπονο κι άπορία. Υστερα κλείνεις τά μάτια κι ονειρεύεσαι μιά γή φιλό
ξενη πού σέ περιμένει, τούς ά'νθρωπους καί τά δέντρα νά σέ καλωσορίσουν άπ’ τό 
πολύχρονο ταξίδι. Θυμάμαι, πώς ή Ναυσικά πίσω απ’ τό κιγκλίδωμα τού σταθμού, 
έμεινε δλα τά χρόνια πού πέρασαν, νά χαιρετάει τά τραίνα μέ τό μικρό μαν
τήλι της. ,

Άπόψε, άπό τούτη δώ τήν κορφή τοϋ τρίγωνου, ξεχωρίζω άκέργια τήν πο
λιτεία·  ̂Πρώτος άστραφτολογάει φιλντισένιος, λές, ό τρούλος τής εκκλησίας κι ό 
σταυρός αγγίζει με τη σκοπιά του τον ουρανό· Πιό πέρα άκόμα τό ποτάμι φιδό- 
συριο χρησιμεύει χαράκοίμα τών άμπελιών. Βλογημένη γής, άκούραστη μάνα τοΰ 
χωρικού, πού σκύβει πάνω σου καί βρέχει τό στέρνο σου μέ τόν ιδρώτα. Βλέπω 
εκστατικά δλους τούς δρόμους, πού συμμαζεύονται στήν αμαξωτή πλατεία, μέ τό 
άλσάκι καί τόν άδριάντα τοΰ ήρωα. Πάνου στό λόφο, πνιγμένο στά δέντρα, έ'να 
μεγάλο χτίριο φαίνεται νάναι τό καινούργιο σκολειό- 'Ωστόσο θαρρείς, δλη ή πολι
τεία μέ τό περίεργο σχήμα της, πώς είναι μιά χελώνα πού περπατάει άδιάκοπα 
γιομάτη προφύλαξη- Ακούγονται οί φωνές τών πηγαδιών, κεΐ πού μέ πιότερη μέ
ριμνα ποτίζουνται οί κήποι. Κι δλοι οί στενόδρομοι, έτσι άσβεστόχρωμοι, κυ
λάνε σιωπηλοί κι δμως χαρούμενοι.

Φιλόξενη ωρα τοΰ δειλινού ποσα χρόνια σέ λαχτάρισα. Αίγο άκόμα καί νά 
γκρεμιστώ, έτσι ξεχασμένος στήν κατηφόρα τοϋ δρόμου· “Ολα τώρα μοϋ δείχνουν 
πώς έφτασα στή γειτονιά πού καθήλωσε κιόλας τήν καρδιά μου- Φάνηκε τό σπίτι 
κρυμμένο πιότερο στήν άνθηση τοϋ περιβολιού παρά στή θέα τοΰ δρόμου- Τά δέν
τρα απλώνουν άγκαλιασμένους τούς κλάδους, άγωνιώντας νά ξεφύγουν τό πνίξιμο 
τοΰ κισσού. Μερικά φρούτα τσακίζουν ώριμα καί πέφτουν στήν χλωρασιά- Πέρ’ 
άπ τό θόλο φτάνουν μεθυστικά άρώματα άπ3 τά καλλιεργημένα φυτά· Δέν τήν 
υποψιάζομουν τέτοια θαλπωρή υποδοχή. Είναι μιά δαση πού ξεδιπλώνεται καί μέ 
τυλίγει μέ πέπλα ανάερα, διάφανα, μέ άποχρώσεις απανωτές μενεξεδένιες. Τό σπίτι 
φαίνεται στο βάθος κλειστό, έρημο άπό άνθρώπους. σίγουρα οί ένοικοί του θά 
λείπουν. Σκύβω καί βλέπω τή μαρμάρινη σκάλα του καί τό γιασεμί της δίπλα, νά



πλέκει τ' άκροκλώναρά του στά σίδερα τοϋ μπαλκονιού- Μιά δέηση άναβλύζει απ’ 
το χώιια κ’ ύψώνβται θαρρείς στόν ουρανό κι ακόμα χαμηλώνει αυτός και πιάνεται 
άπ τα κλαίΊιά, σκύβει κι άφουγκράζεται τόν παλμό τής γης.

Oumc ή καρδιά μου βιάζεται·^ Ο ϊδιος κήπος συνεχίζεται στό σπίτι τής 
Ναυσικας. Ουτε και ξεχωρίζεται ό μικρός μαντρότοιχος, χώρισμα κοινής νοσταλ
γίας. Λες. και τώρα θ„ ανοίξει τό παράθυρο νά βγει ή μητέρα νά μέ φωνάξει στήν 
περασμένη ωρα. Ιά  πουλιά έχουν τό δικό τους γλέντι. ΙΙρόσχαοα, γλυκά, ψηλό- 
φωνα κελαηδηματα. Πετοϋν καί σπαθίζουν τόν ουρανό, αγγίζουν καί φέονουν ρί
γος στο χωμα. Κάθε τί μοΰ προσφέρει κι εναν ακόμα κραδασμό στή μεθυσμένη 
καρδια μου. Εδώ μπορείς νά στοχάζεσαι τήν απλωσιά τοϋ κόσμου κι ας κλείστηκε 
η ψ*’χη «"·’ σ-ήν πράσινη φυλακή τής φΰσης. Αγγίζω ιιέ τά χέρια μου τήν πόρτα 
του σπιτιού της.  ̂ Ο στενός διάδρομος κάτου απ’ τή θολωτή μπασιά φέρνει στήν 
ξύλινη σκαΛωσια Έ κεΐ μιά δεκαριά γαρδένιες ταχτοποιημένες απέναντι ή μιά στήν 
αλλη, ταξιδεύουν ανθισμένες. Δυό τρεΐς καρδερίνες σουλατσέρνουν καμαρωτές, άνε- 
βοκατεβ ι,νουν και χαριεντίζονται- Κι δμως ή αυλή κρατάει μιά αναπάντεχη σιγή, 
φοβαταιι τις συγκινήσεις, κλείστηκε στόν περίβολό της καί γαληνεύει. Τά μάτια μου 
προσπαθούν ν αντικρύσουν τις παλιές ανθρώπινες συναντήσεις. Προβάλλει άπό 
παντού το κορίτσι μέ τό φωτισμένο πρόσωπο, ή συντροφιά μέ τά" κουοσάρικα 
σκεδια 1α>ρα, είμαι γω πού έσκυψα στ’ άνοιγμα τής καγγελόπορτας καί τούς φ ω ' 
ναζω- Κ η φωνή μου ξαναβρήκε τόν παλιό της ήχο μέ κραδασμούς κυλάει στ’ ό
μορφο περιβόλι τοΰ δειλινού. Περιμένω, σίγουρα θά γυρίσει πίσιο ό άντίλαλος τής 
πολύχρονης απουσίας μέ τή συντροφιά ιών άλλων γνώριμων φωνών-

Κνα σκαλιστήρι στό βάθος τοΰ περιβολιού χτυπάει τή γή:, αδύνατος ρυθ- 
K01'£>'mw£v()c.  ̂ Η πόρτα τρίζει μά δέν υποχωρεί. ’Έπειτα δέ μπορεί κάποιος 

σ ακούσε τη φο>νη μου, ΰς περιμένω άκόμα.
Κυρίαρχα έτσι διαγράφεται στ άχνόφωτο τοΰ διάδρομου ή μορφή της. 

στιγμές, ^έρχονται κάποιες λεπτομέρειες ξεχασμένες σάν πουλιά κυνηγημένα. Σ πα
ράζεται η ψυχη μας στην υποδοχή τους κι δλο φοβόμαστε νά μή ξαναφύγουν. Τά 
ματια τΐις—πιό φωτεινά κι άπό μελλούμενα όνειρα παιδιοΰ — κλαΐνε άπό χαρά- 
ΙΙοσο μεγάλωσε αλήθεια, γυναίκα ώριμη πιά I Τ’ άσπρο φόρεμα χύνεται στό δε- 
μενο κορμί της^καί χαϊδεύει τά στρογγυλά γόνατα. Μιά γαρντένια άκινητεΐ μεθυ- 
ομενη πανω στ όρθιο στήθος· Γά μαλλιά τη:, τά υπέροχα κείνα κομμάτια τοΰ 
χρυσαφιου που τότες έπλεκα τα χέρια μου, άγέρινα πέφτουν καί τώρα πιό πλούσια 
στους ωμούς. Ωοτόσο, δλο τό θάμα στήν έκφρασή της είναι ή έκπληξη, αύτή πού 
παίζει στα ματόκλαδα, στά βελούδινα μάτια μέ τήν εξαίσια ανταύγεια-'“Ενα χαμό
γελο ξ η μ ε ρ ώ ν ε ι ,  γιομίζουν δάκρυα τά βλέφαρα κ' είναι ιά  κρουστά χείλια, αυτά 
που προφέρουν μιά μιά ξεχωριστές τίς λέξεις : —’Αγαπημένε μου φίλε, τόΕεοα πώς 
μια μέρα θα ξαναγύριζες ! Τη σφίγγω μέ λατρεία στήν αγκαλιά μου. κι ούτε μι- 
λαμε πια.

Ομως, λίγες στιγμές άκόμα καί πιά τό σκαλιστήρι δέν άκούγεται άλλο.

, γεροντάκι σέρνεται ίσαμε τήν πόρτα. Ξεθωριασμένη φορεσιά ασήμαντη, 
παπούτσια χοντρά- Ποιός νάνα ι: ούτε τόν θυμάμαι. Πλησιάζει- "Ενας σκελετός 
φτωχά ματογυάλια κρέμονται στή χοντρή μύτη·

Σάν τί νά ορίζει ό κύριος ;
Γαλάζια μάτια ξεπλυμένα μέ ζωγραφιστό θλιμένο βίο. Καμένο πρόσωπο άπ’

τό θερινό κάματο, ρυτίδες βαθιές μέ σπασμένες καμπύλες καί γωνίες. Δέν ξέρω 
τί νά τοΰ απαντήσω- "Αλλους περίμενα στήν υποδοχή μου κ’ είχα άλλα λόγια προ
ετοιμάσει- Ό  παπού: της θάναι σκέφτουμαι κ’ ή Ναυσικά θάχει κάπου απασχολη
θεί τούτη τήν ώρα· Ποιός ξέρει μπορεί νά κατέβηκε μέ φιλενάδες στή θάλασσα.

Είμαι ενα παλιό γειτονόπουλο, επιτέλους άρχίζω- Καθόμουν πρώτα έ
κεΐ δείχνω μέ τό χέρι μου καί μόλις τώρα έφτασα απ’ τήν πρωτεύουσα ··.

Ο γέρος έσκυψε στή μπάρα, μέ κόπο ανοίγει τή βαρειά πόρτα 
) _ Παλιό γειτονόπουλο ; μουρμουρίζει καί φέρνει τό δάχτυλο στό μέτωπο, 

τ’ ανεμοδαρμένο
Πέτρωσε ξάφνου 6 χρόνος καί μπορείς νά θαμάζεις δλα τά συμβάντα· Με

γάλες ώρες θλιβερές, τραγικές, άπ’ τόν πόνο καί τή φυγή. 'Ωρες απέραντης ευδαι
μονίας μέ φώς ιλαρό, περιχυμένο στά πρόσωπα καί τίς μέρες. Μέ κοιτάζει βουβός 
κ η σκέψη του πισωγυρνά, βάθυναν οί αυλακιές στά λιοψημένα μάγουλα. Χα
μογελάει πού μέ γνώρισε, ενα σύγνεφο τούφερε κιόλας στά μάτια τίς πρώτες ψι
χάλες.

Παλιό γειτονόπουλο, έ ; Νά σύ μεγάλωσες παιδί μου τόσΰ...
Ξεθαρρεμένος τυλίγει τά χέρια του στό μπράτσο μου καί μέ σέρνει κοντά. 

Τα χείλια μου κατι εγκάρδιο βρίσκουν νά ποΰν. Αναγνωρίζω μέ τή σειρά τόν πα- 
πού τής^ παιδικής μου φίλης. Η καρδιά μου χτυπάει δυνατά στή μεγάλη στιγμή.

Ομως αύτός προλαβαίνει τίς περισσότερες έγνιες μου. Τά χέρια του τρέ
μουν πανου στίς παλάμες μου φύλλο θαρρείς έτοιμο ν’ έγκαταλειφθεΐ στόν αγέρα.

■ Ο παπους, ναί ! Αχ, ποΰ νάναι τώρα νά σέ καμαρώσουν ! Μοΰ τίς άρ
παξε γιε μου η ϋαλασσα στο ναυάγιο— Καί τή Ναυσικά· καί τήν κόρη μου· Καί 
τίς δυό τίς έχασα I ...
 ̂ Περασ ενας αγέρας πρώιμο μελτέμι καί τά κλαδιά στό περιβόλι κινιούνται 

απελπισμένα. Λαγκα>θηκα απ τον πονο κι ολη μου ή απελπισία μαζεύτηκε ένα 
πικραμύγδαλο στό λαιμό. Τέτοιο χαμό δέν τόν υποψιάστηκα ποτέ- Ούτε στίς πιό 
δύσκολες ώρες βραδινής μοναξιάς. Ό  γέρος σφίγγει τά χέρια μου καί κλαίει βου- 
βος· Τον αφήνω καί σιγά σιγά προχωρωντας κάθουμαι πάνου σ ’ ένα δεύτερο 
σκαλί. Τα ματια μου^θολα, ουτε καί ξεχωρίζουν τίποτε. Τό πράσινο τοΰ περιβολιού 
μπερδεύτηκε^μέσα στ άσπρο φόρεμα τής Ναυσικά;, έκεΐ στήν καλοκαιριάτικη ώρα 
τοΰ χωρισμού. Νοιώθω τόν παπού της πού κάθησε πάλι δίπλα μου. Δέ μιλάει, 
μόνο μ ενα ραβδί σκαλίζει τά βότσαλα τοΰ διάδρομου. Κι αύτά χτυπάνε κρυστάλ
λινα, καθώς δυό πόδια κοριτσίστικα νά τρέχανε πάνου τους. "Ομως εμένα ή δική 
μου ψυχη περιπλανιέται στό κουρασμένο μου κορμί καί χτυπιέται σάμπως ένας 
σπόρος σέ ξεραμένο καρπό-

Επειτα σ αυτόν εδώ τον πάγκο μπορεί νά καθίσεις ώσότου ξημεριόσει· Τό 
φώς τής μέρας περνάει απ^ tu φύλλα τοτε κι αίωρεΐται διακριτικά στό χώμα· Ή  
Ναυσικά καθόταν συχνά σ αυτήν εδώ τη γωνιά, Γό πράσινο φώς τοΰ περιβολιού 
τήζ  ̂χτένιζε τα μαλλιά, μια χλωμή θέληση ζωγραφίζονταν στά μήλα τοΰ πρόσο^που.

Υ°/νατ(* της έπεφτε τό μαντήλι πού κεντούσε μέ κίτρινες καί γαλάζιες κλωστές. 
Μιά θάλασσα μέ κύματα καί γλάρους, ένα νησί πού πάνου του προσκυνούσε ό ή 
λιος. Κι ολα τοΰτα^ γυρνάνε καί φεύγουν στήν άμφίβολη ώρα τού αποψινού δειλι
νού σάν όνειρο και χίμαιρα. Μόνο ή γής δέν έπαψε ποτές ν’ άνασαίνει- Τό στήθος 
της χλοερό κι δλο φρέσκους χυμούς παραδίνεται στόν άγέρα πούρθε καί ξεκούραζε" 
ζεται πάνου στις φυλλωσιές.

, Γύρισε πάλι ό γέροντας άπ’ τήν πέρα άκρια τού περιβολιού- Κρατάει τό 
σκεπαρνι και το σερνει πίσω του. Μόλις φτάνει κοντά λέει:



— Μόνη μου παρηγοριά είναι τό περιβόλι .Πού λές ; φέτος είπα νά ξανα- 
βάλω πάλι τριανταφυλλιές δίπλα ση'ι στέρνα- Δέν έρχεσαι νά ρίξεις μιά ματιά ; ^

Προχωράει μπροστά κα'ι κάποτες κόφτει ενα κλων'ι πού παραβγαίνει στ 
άλλα. Οί φράχτες πύκνωσαν πιό πολύ άπ3 δτι τις θυμάμαι, ρίχνουν τ άνθια σκορ· 
πιαστά, θροΐζουν τά φΰλλα κ’ οί λεμονιές ραντίζουν τήν ατμόσφαιρα μέ μπάλσαμο 
απ’ τό χυμό τους.

— ^Ηρθαν δύσκολοι καιροί, συνεχίζει, μά τό περιβόλι δέν ξέκοψε τη 
σοδιά του...

Πλάγι στή στέρνα ενα κοπαδάκι πάπιες περπατάει κάτου άπ τά θάμνα-
— Τοΰτα μοΰ κρατάνε συντροφιά τώρα, θέλουν καθημερινή φροντίδα·
Φτάσαμε στις τριανταφτλλιές. Είναι αικρές άκόμα οί περισσότερες μέ κλω

νάρια κοντά καί σπάταλα. Μόνο στή γωνιά τής μάντρας, φουντώνει μιά^μεγάλη 
στά χρόνια μέ τριαντάφυλλα άσπρα, στρογγυλά, βελούδινα στήν αφή κ υπεροχα 
στό άρωμα.

— Ά π ό  τοΰτα δώ, θά σοΰ κόψα».
Κα'ι βάλθηκε ενα πρός ενα νά τά ψαλιδίζει. Σέ λίγο φεύγοντας σφίγγω ενα 

μπουκέτο, λουλουδιασμένη ζωή μέ δροσιά διαμάντινη. Κ εΐναι δλα τά πεταλλα 
ζωγραφιστά σά μιά έποχή, πού σκλάβωσε τή μνήμη μου καί την παιδεύει στη 
νοσταλγία καί τό παράπονο·

1944 ■ Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Ν. Κ Ο Υ Λ Ο Υ Ρ Η Σ

FEDERICO GARCIA LORCA

Μ Ο Ι Ρ Ο Λ Ο Ι '  
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ΤΟ ΠΑΛΑΙΜΑ ΚΓ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ

Σ τίς πέντε τό βράδυ.
Ή τα ν  ή ώρα πέντε άκριβώς τό βράδυ.
"Ενα παιδί έ'φερε τό λευκό σεντόνι 
στίς πέντε τό βράδυ.
"Ενα πανέρι μέ σβυσμένο ασβέστη 
στις πέντε τδ βράδυ.
Τ ’ ά λ λ α , ί) τ α ν ε  θάνατος μονάχα θάνατος 
στις πέντε τδ βράδυ.

Μπαμπάκια ξεφτισμένα συνεπήρε ό άνεμος 
στίς πέντε τό βράδυ.
Κι’ έσπειρε τ ’ οξείδιο νίκελ καί κρουστάλλι 
στις πέντε τό βράδυ.
Τό περιστέρι πάλευε κι’ δλας μέ τό λεόπαρδο 
στίς πέντε τό βράδυ.
Κ ι5 ενας γοφός επάλευε μ’ απελπισμένο κέρατο 
στίς πέντε τό βράδυ.
Τό βουητό τους άρχισαν οί ήχοι σάν κηφήνες 
βτίς πέντε τό βράδυ,



άπό καμπάνες πούγιναν φαρμάκι καί καπνός 
στίς  π έν τε  τό β ρ ά δ υ .
Στών δρόμων ήταν τίς γωνιές ή σιωπή όμάδι 
σ τίς  π έν τε  τό  β ρ ά δ υ ,  
κι’ δ ταύρος, μόνο αύτός καρδιά ορθή ! 
σ τις  π έν τε  τό  β ρ ά δ υ .

"Εφτασε κι’ άπό χιόνι ό ίδρώς 
στίς π έν τε  τό  β ρ ά δ υ .
"Οταν σκεπάστηκε ή άρένα μέ ιώδιο 
στίς  π έν τε  τό β ρ ά δ υ , 
δ αθάνατος εβαλε αυγά μές στήν πληγή 
σ τις  π έν τε  τό  β ρ ά δ υ .
Σ τ'ις  π έν τε  τό β ρ ά δ υ .
* Η τα ν  η ώ ρα  π έν τε  ά κ ρ ιβ ώ ς  τό β ρ ά δ υ .

Φέρετρο μέ ρόδες είναι τό κρεβάτι του 
στ ίς  π έν τε  τό  β ρ ά δ υ .
Φλάουτα κα'ι κόκκαλα βουΐζουνε στ’ αυτιά του 
σ τις  π έν τε  τό  β ρ ά δ υ .
Ό  ταΰρος κ ι’ δλας μοΰγκριζε δίπλα στό μέτωπό του 
σ τις  π έν τε  τό β ρ ά δ υ .
Κ ’ άπό άγωνία ίρίδιζεν ή κάμαρη 
σ τ ις  π έν τε  τό  β ρ ά δ υ .
’Έ ρχεται κι’ δλας άπό πέρα ή γάγγραινα 
η τ ις  π έν τε  τό  β ρ ά δ υ ,
κάλυκας κρίνου άνοιχτός στόν πράσινο βουβώνα 
σ τ ις  π έν τε  τό  β ρ ά δ υ .
Σάν ήλιοι καίγαν οί πληγές 
στίς π έν τε  τό β ρ ά δ υ .
Τό πλήθος τά παράθυρα θρυμμάτιζε 
στίς  π έν τε  τό β ρ ά δ υ .
Στίς πέντε τό βράδυ.

’Ά  ! Τ ί φριχτή αύτή ή ώρα πέντε τό βράδυ !
’Ή τανε πέντε ή ώρα σέ δλα τά ρολόγια,
μέσα στόν ίσκιο τοΰ βραδυοΰ ήτανε πέντε ή ώρα I

ΣΚΟΡΠΙΟ ΑΙΜΑ

Τό αιμα του δέ θέλω νά τό ίδώ !

Πέστε νάρθει τώρα τό φεγγάρι
-και πώς τό αιμα του δέ θέλω νά τό ίδώ
τοϋ Ίγνά θ ιο  τό αιμα στήν άρένα νά κυλα.

Τό αίμα του δέ θέλω νά τό ίδώ !

Πότε δώ γυαλίζει τό φεγγάρι πότε κεΐ.
"Ενα άλογο άπό σύννεφα γαλήνια 
καί τοΰ ονείρου ή τεφρή περιοχή 
μέ τούς φράχτες γύρω γύρω άπό ιτιές.
Μά τό αίμα του δέ θέλω νά τό ίδώ I 
’Ά ς χαθεί ή μνήμη μου άς χαθεί ! 
Πηγαίνετε τό μήνυμα στά γιασεμιά 
πού εΐναι ή άσπράδα τους τόσο μικρή !

Τό αιμα του δέ θέλω νά τό ίδώ !

’Έγλυφέ τοΰ αρχαίου κόσμου ή άγελάδα 
μέ τή λυπημένη της τή γλώσσα 
ένα ρύγχος βουτυγμένο μές στό αίμα, 
αίμα σκορπισμένο στήν άρένα 
καί μουγκρίσανε οι ταΰροι τοΰ Γκισάντο, 
μισοί θάνατο οι ταΰροι μισοί πέτρα, 
έμουγκρίσανε σάν δυό αιώνες 
κουρασμένοι νά ποδοπατούν τή γή.

"Οχι.
Νά τό ίδώ τό αίμα του δέ θέλω !

Σκαλί—σκαλί ανεβαίνει ό Ίγνά θ ιο  τώρα 
κι’ δλο του τό θάνατο στήν πλάτη κουβαλά. 
Πηγαίνει άναζητώντας τήν αύγή 
μά ή αύγή δέν ήταν πιά έκεΐ.
Γυρεύει τήν άδρή κατατομή της 
μά τ ’ όνειρο τόν κάνει νά πλανιέται.



Ζητούσε τ ’ αψεγάδιαστο κορμί της 
κι’ όλάνοιχτο τό αιμα του άπαντα.
Δέ μπορώ, μή μοΰ λέτε νά τό ίδώ !
Τό συντριβάνι δχι δέ μπορώ νά νιώσω 
πού δσο πάει λιγοστεύει, λιγοστεύει, 
τό συντριβάνι αύτό πού μ’ αΐμα φέγγει 
καί φωτίζει τίς κερκίδες μ’ αίμα 
καί στό δέρμα πέφτει, στό βελούδο πέφτει 
πάνοο στά πλήθη αύτά τά διψασμένα.
Ποιός μοϋ λέει ν5 αναφανώ, ποιός μέ φωνάζει 
Μή μοΰ λέτε, μή μοϋ λέτε νά τό ίδώ !

Δέν έκλείσανε τά μάτια του δχι, 
μπρός στά κέρατα πού ειδε νά σιμίόνουν, 
κι5 δμως πόσες μάνες τρομερές 
τό κεφάλι τους ευθύς άνασηκοοσαν !
Ά π ό  μυστικές φωνές τραγούδι άνέμου 
πέρασε άνάμεσα στούς σταύλους : 
βοσκοί άπό σύννεφο χλωμό 
τούς ουράνιους οδηγούσαν ταύρους.

Στή Σεβίλλια πρίγκηπας δέν ήταν άλλος 
πού νά μοιάζει σάν κ ι' αύτόν, 
ούτε καί σπαθί σάν τό σπαθί του, 
ούτε αληθινή καρδιά σάν τή δική του.

Σάν ποτάμι άπό λιοντάρια ήταν μεγάλη 
ή εξαίσια δύναμή του 
και σέ μάρμαρο κορμός σχεδιασμένη 
ήταν λές ή φρόνησή σου.
'Έ να  ύφος Άνταλούσιας Ρώμης 
έστεφε τό πρόσωπό του 
κι5 έλαμπε τό γέλιο του σά νάρδος 
καθώς σπίθιζε στήν έξυπνη ματιά του.
Καί τί ταυρομάχος μέσα στήν άρένα!
Τί βουνήσιος πάνω στά βουνά!
Τί καλός πού ήταν μέ τά στάρια
καί μέ τά σπηρούνια τί σκληρός
καί μέ τής αυγής τή δροσοστάλα τρυφερός f
Πώς έφάνταζε λαμπρός στά πανηγύρια

καί τί φοβερός γιά τούς άπόρριχτους 
καί τών σκοταδιών τούς μπαντερίλλος !

Μά τώρα πιά κοιμάται αύτός γιά πάντα του. 
Μά τώρα πιά τά χόρτα καί τά βρύα 
ανοίγουν μέ τά σταθερά τους δάχτυλα 
τής κεφαλής του τό νεκρό λουλούδι.
Καί τώρα, τραγουδώντας πάει τό αίμα του, 
άνάμεσα άπό βάλτους καί λειβάδια, 
γλυστράει στά παγιασμένα κέρατα, 
δίχως ψυχή τρεκλίζει μές στά νέφη, 
σέ μύρια ξυλοπάπουτσα σκοντάφτοντας, 
σάν γλώσσα σκοτεινή, πλατειά, θλιμμένη, 
νά φτιάξει πάει τής αγωνίας τό τέλμα του 
κατάντικρυ στόν Γουαδαλκιβίρ τών άστρων.

’Ώ  εσείς τής ’Ισπανίας τοίχοι κάτασπροι 
καί ταύρε έσύ τοΰ πόνου μαΰρε!
’Ώ  σκληρό αΐμα τοΰ Ίγνά θ ιο  
κι’ αηδόνι τών φλεβών το υ !

’Ό χι.
Τό αΐμα του δέ θέλω νά τό ίδώ !

Ά ς  μήν υπάρξει κάλυκας νά τό κρατήσει 
μήτε καί χελιδόνι νά τό πιει, 
πάχνη άπό φώς νά μήν τό κρουσταλιάσει, 
κρίνων κατακλυσμός, ούτε τραγούδι νά τό πεΐ. 
Κρύσταλλο πιά δέν είναι πού νά τό σκεπάζει ασήμι.

"Οχι.
Τ ό  αΐμα του δέ θέλω νά τό ίδ ώ !



ΣΩΜΑ ΠΑΡΟΝ

Η πέτρα είναι ενα μέτωπο σκληρό πού τά όνειρα στενάζουν 
χωρίς να γερνει ενα νερό οϋτ’ ενα κυπαρίσσι παγωμένο.
Η  πέτρα είναι ώμος γλυστερός πού πάνα» του ό χρόνος στήνει, 

xu δέντρα του απο δάκρυα, κορδέλες κα'ι πλανήτες.

Ε ιδα τίς γκρίζες τις βροχές νά κυνηγούν τά κύματα 
πού ύψοόναν τρύπια πρός αύτές τά τρυφερά τους μπράτσα, 
νά μήν τά διώξει ή έκταση τής απλωμένης πέτρας 
που ολο σκορπάει τα μελη τους χωρίς τό αίμα τους νά πιει»

Γιατί ί] πέτρα δεχεται τους σπορους καί τά σύννεφα, 
τούς σκελετούς κορυδαλλών καί σκιόφωτων τούς λύκους 
μά κρύσταλλου μήτε φωτιάς τούς ήχους άναδίνει 
παρά μονάχα διάστημα, διάστημα δίχως τοίχους.

Τώρα στήν πέτρα κοίτεται ό εκλεκτός Ίγνάθιο .
Τελείο>σε. Τ ί γ ίνετα ι; Τό πρόσίοπό του ίδέστε: 
δ -θάνατος εσκέπασε μέ θειάφι ωχρό τό σώμα 
και τό κεφάλι του άλλαξε σέ σκοτεινό μινώταυρο.

Τελείωσε. Ά π ’ τό στόμα του μπαίνει βαθειά ή βροχή 
καί ό άέρας σάν τρελλός φεύγει άπ’ τό κούφιο στέρνο.
Ό  έρωτας περίβρεχτος στά χιόνινά του δάκρυα, 
στήν κορυφή ζεσταίνεται τοΰ δάσους άπό ταύρους.

Μιά σιωπή αναπαύεται γεμάτη δυσοσμίες. Τί λένε;
Ή  παρουσία ένός κορμιού χαράζεται μπροστά μας 
μέ τίς ολόφωτες γραμμές ώς έχουνε τ 5 αηδόνια 
κι άπάνω του πληθαίνουνε τρύπες χωρίς βυθό.

Ποιός άγγιξε τό σάβανο; Δέν εΐναι αλήθεια δ,τι θά  πεΐ Ε 
Έ δώ  δέν τραγουδά κανείς, ούτε καί κλαίει στή γωνιά, 
κανείς σπηρούνι δέ χτυπά, τό φίδι δέν τρομάζει.
Έ δώ  στρογγυλεμένα μάτια θέλω τώρα μοναχά 
νά ίδοΰν ετούτο τό κορμί πού δέ θά βρει ανάπαυση.

Έ δώ  θά ήθελα νά ίδώ τούς άντρες μέ τραχυά φωνή 
πού διαφεντεύουν ποταμούς καί τ ’ άλογα δαμάζουν, 
πού ό σκελετός τους αντηχεί, αύτούς πού τραγουδούν 
μέ ξέχειλο τό στόμα τους άπό χαλίκια κι ήλιο.

Έ δώ  θάθελα τώρα νάτούς δώ. Μπροστά στήν πέτρα αύτή 
μπροστά σέ τοΰτο τό κορμί πώχει σπασμένα γκέμια.
Καί νά μοΰ πούνε θέλω αύτοί, πού βρίσκεται τό πέρασμα 
γ ι’ αύτόν πού σέρνει ό θάνατος τό μέγα καπετάνιο.

Καί νά μοΰ μάθουν δάκρυα πού νάναι σάν ποτάμι 
πούχει τά σύννεφα απαλά κι’ έχει βαθειές τίς δχτες, 
γιά νά τό πάρει νά χαθεί τό σώμα τοΰ Ίγνά θ ιο  
χωρίς ν’ άκούει τή δίφλογη τών ταύριον τήν ανάσα.

Στοΰ φεγγαριού τή στρογγυλή αρένα νά χαθεί, 
πού μοιάζει χτήνος άσειστο, κ’ εΐναι παιδί θλιμμένο, 
στή νύχτα μέσα νά χαθεί χωρίς τόν ύμνο τών ψαριών 
στής παγωμένης καταχνιάς βαθειά τούς άσπρους θάμνους.

Μαντήλι μήν τοϋ βάζετε στό πρόσα>πό του άπάνω, 
τό θάνατο πού εντός του κατοικεί νά συνηθίσει θέλω. 
Ίγνά θ ιο , μή νιώθεις πιά τό καφτερό μουκανητό. 
Κοιμήσου, ξεκουράσου, πέταξε!... Κ ’ ή θάλασσα πεθαίνει.

ΨΥΧΗ ΑΠΟΥΣΑ

Ό  ταύρος κι’ ή συκιά δέ σέ γνωρίζουν πιά, 
τοΰ σπιτικοΰ σου τ ’ άλογα καί τά μυρμίγκια. 
Δέ σέ γνωρίζει τό παιδί, μήτε καί ή βραδυά, 
γιατί γιά πάντα πέθανες, γιά πάντα.



Δέ σέ γνωρίζουνε της πέτρας οί γοφοί, 
τό μαϋρο σάβανο πού λυώνει τό κορμί σου.
Δέ σέ γνωρίζει ή μνήμη σου ή βουβή, 
γιατί γιά πάντα πέθανες, γιά πάντα.

©αρθεί καί τό φθινόπωρο μέ ολα του τά βούκινα,
\ με τά τσαμπιά άπό σύννεφα καί των βουνών τή σύναξη, 

ομως κανείς τά μάτια σου δέ θά θελήσει πιά νά ίδεϊ, 
γιατί γιά πάντα πέθανες, γιά πάντα.

Γιατί γιά πάντα πέθανες. γιά πάντα 
δπως δλοι τής γής ot πεθαμένοι, 
πεθαίνουν καί ξεχνιούνται στιβαγμενοι 
σάν σκύλοι πούσβυσαν άπό καιρό.

Κανείς δέ σέ γνωρίζει πιά κι’ δμα>ς έγώ σέ τραγουδώ.
Γ ι’ άργότερα σοΰ τραγουδώ τήν όψη καί τή χάρη, 
τήν ώριμη τί] γνώση σου τήν ξακουστή, 
τόν πόθο σου γιά θάνατο, τή γεύση τοΰ φιλιού του 
καί τής άντρίκιας σου χαράς τή θλίψη τήν κρυφ·?'

Πολύ θ ’ άργήσει, αν μέλλεται νά γεννηθεί ένας άλλος, 
Άνταλουσιάνος φωτεινός, μέ περιπέτειες τόσες.
Τήν αρχοντιά του τραγουδώ μέ λόγια πού θρηνούνε 
καί τόν άγέρα σκέφτομαι πού κλαίει στούς ελαιώνες.

Μετ. Γ1 ΑΝΝΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΚ

Γαλανά μίλλια άπό έκταση καί βυθό. Ό  Εύξεινος Πόντος γειτονιά μέ 
τήν καλοκαιριάτικη θάλασσα τής Λιβύης. Ό  ίερός ναός στό τελευταίο άκρωτήριο 
τής ’Αττικής κρατάει τό μάτι του άγρυπνο πάνοο άπ’ τά νερά καί τά κατάρτια 
τών περασμένιον καί πέρα-πέρα, έκεΐ στό βάθος τής άνατολής, ολόρθοι κι’ άθι
κτοι οΐ μαύροι νόστοι τής φυλής μας.

Τίς νύχτες κοιμοΰνται οί βυθοί στό έ'ξοχο ψέμμα τής επιφάνειας. Τά γε
λασμένα δάκρια τοΰ Αίγέα φέρνουν τά μαύρα λάβαρα τού γυιοΰ του σέ μιά 
λησμονημένη κ’ έ'νδοξη μνήμη. Αύροφίλητα ρίγη, ζέφυροι δοξασμένοι, άγέρηδες 
άνήσυχοι σά νεαρά παιδιά, περιμένουν πάντα φρεσκαρισμένοι στήν έ'ξοδο τών κά
βων καί τών λιμανιών. Τρελλά παιδιά τού Αιόλου θριαμβευτικά κοπάδια μέ σφυ
ρίγματα καί έ'ξαλλες αναστατώσεις, προφυλάσσουν τήν έξοχη άπάτη τών μακρυ- 
νών τόπων μέ τή θαμπωτική άχλύ τοΰ γαλανοϋ ορίζοντα.

Περνάν κάτασπρα κατευόδια, μέ φουγάρα καί φώτα άναμένα άπ’ τ ’ άστέ- 
ρια, στολισμένα μέ πικρά μαντήλια πού μούσκεψε ό χωρισμός, σημαδεμένα μέ τή 
δίψα καί τήν πείνα τών εργατικών δταν άνάβουν τήν καρδιά πού βροντάει στά 
σπλάχνα τών βαποριών καί μέ κείνη τήν ανάλαφρη περιέργεια τών ταξιδευτών 
πού πλέουν στόν πόντο τής φαντασμαγορίας. Σάν άτάραγη έμπνευση στρώνεται 
ή επιφάνεια. Κλονίζονται κάποτε κ ι’ οί βυθοί οπως οί ψυχές τών άνθρώπων άπ’ 
τά σπηλαιώδη ποιήματα, πού άνέβασαν στί ν αίσθησή μας πελώριες συλλήψεις. 
"Ενα αναμνηστικό ό'νειρο είναι ολόκληρο τό Α ιγαίο καί ταιριάζει κάθε αύγτ τό 
φόρεμά του . σάν άνυπόταχτη καλλονή πού αγρύπνησε άπ’ τούς πόθους μιά 
τεράστια νύχτα.

Μές στά νερά του καθρεφτίζονται άπό ζήλεια τά μεγάλα στερείόματα. 
'Όπως χάνεται μέσα του ό ελληνικός ουρανός, τά ώραία χρώματα μεθυσμένα 
άπό τίς ώρες τής ήμέρας, ανακατεύονται μέ ατμούς άπό σύμβολα, όνειρα καί ιστο
ρία. Πουθενά τό μάτι δέν άγριεύεται άπό τίς πέτρινες άναίδειες τών βράχων 
πού σηκώνουν τήν ασφάλεια τής άετίσιας κορυφής έκεΐ ψηλά στήν Πίνδο, λίγο 
λοξά άπό τά Μετέωρα πού βλασταίνουν άπό τήν αγριωπή πηγή τής μάνας τους 
Καλαμπάκας. Δέν ύπάρχουν ουτε οί άψογοι καί προσχεδιασμένοι κίνδυνοι τών 
στέρεων καί άπελπισμένων δρόμων. Τό μάκρος τής θάλασσας ένα άξύπνητο ό
νειρό τή συνοδεύει, πού επιπλέει τήν άμφιβολία του στήν άφθαρτη επιφάνεια.

Καθώς τήν περιδιαβαίνουν οί περιπέτειες, ό περίπατος τής νοσταλγίας, ή 
ανοιξιάτικη αποδημία, άπομένουν τά μεγάλα μαρτύρια τών ναυτικών, γιά νά θυ
μίζουν στά μακρινά πλοία πού επιδεικνύουν στίς πολιτείες καί στ’ άνοιχτά πέλαγα 
τής μοίρας, τήν τραγική κάθοδο τών σφουγγαράδων, τούς πικρούς ναΰτες τοΰ επι
ούσιου, καί τήν άλλοιώτικη χλόη πού βγαίνει πάνιο άπ’ τά νερά του, άπό ένα φαρ
μάκι ναυτικό.

Ταξιδεύουν πάντα τά ολόφωτα όνειρα τής ακτοπλοΐας. ’Αναμένοι κιβωτοί 
δίχως ένα Νώε γιά πλοηγό, γεμάτα πένθη, άνάψυχή καί πλήξη άνθρο5πων. Ξεπε
σμένα κ ι’ ανυπόληπτα εμπορεύματα. Παρενθέσεις τοΰ κέρδους σφιχτά συσκευα
σμένες σέ δέματα άπό τά ημερομίσθια τής απελπισίας. Αρμυροί καί πικροί ιδρώ
τες ναύκληρων. ’Αθώα περιέργεια στά γαλανά μάτια μικρών παιδιών, πού δέ 
γνωρίζουν τήν άληθινή εργασία τοΰ πατέρα τους. Σκοτώνουν τά βέλη τοϋ ήλιου 
ψηλωμένου κατακόρυφα στό κέντρο τής μεσημβρίας πάνω άπ’ τό άστρωτο τρα
πέζι τοϋ Καφηρέα. Καταστρώματα γεμάτα ναυτία. Γέφυρες γιά νά ζευγαροονουν



αύτοκρατορικοί ρεμβασμοί. Ζεστές αναχωρήσεις άπ την προκυμαία κυλάνε πανω 
στό υγρό θαύμα σά μετακινούμενες κοινωνίες. Στολισμένα υπερωκεάνεια στέλνουν 
περαστικά μέ τούς καπνούς των, τά οργιαστικά λουλουδια τών νησιών που ξεχα- 
στηκαν άπό τό χέρι τοΰ Θεοΰ στό χάος τής εξωτικής μαγείας. Σχίζουν οι πρώρες 
μέ καταπληχτική αυταρέσκεια τά νεανικά νερά ανοιχτά τής Κιμώλου, τά νεανικά 
νερά πού τά δέχονται σά φιλενάδες κοσμογυρισμένες.

Στούς ουρανούς οί παράδεισοι, στό διάστημα οί σελαγισμοί τών γαλαξιών 
καί των άγνωστων πλανητών πού πεζοπορούν εκατομμύρια χρόνια γιά νά μας 
φτάσουν, θάχουν χρωματίσει μέ λιγώτερη φροντίδα τή χίμαιρα, δταν πλέει στίς 
υγρές πεδιάδες τοϋ Αιγαίου. 'Ο  άνθρωπος πού δέ γνώρισε ενα εικοσιτετράωρο 
άπό τήν αρμυρή εύιοδιά του, γυμνός μέσα στό ράντισμα τής ακινησίας, ολόρθος 
στόν ψίθυρο τοΰ απελπισμένου γαλανού σεντονιού, μονάχος στό θόρυβο καί τήν 
παγερή κακία τής τραμουντάνας δταν ξυρίξει τίς άκρες τής βόρρειας κεφαλής τής 
Μυκόνου, σέ μιά παραλία γιά  νά προφυλαχτεΐ άπ’ τήν πρασινογάλαζη μοχθηρία 
τοϋ σορόκου, ό άνθρωπος πού δέν ακούσε τά μεσάνυχτα τό φορτηγό νά σφυρίζει 
στό λιμάνι τής Σΰρας, καλώντας τίς γυναίκες τών ναυτικών απ’ δλες τίς πολι
τείες πού έχει περάσει, πού δέν πέρασε άπ’ τά κλειστά σπίτια τών καπετάνιων 
πού δέν ξαναγύρισαν κι’ ό λεβάντες φέρνει μέσα στά μουράγια τά θαλασ- 
σοποΰλια, ό άνθρωπος πού δέν βρήκε στό κατώφλι του μιάν άχιβάδα νά βου
ίζει σάν τρικυμία καί δέν κοιτάει τό πρωινό τάστέρι πού δδηγάει τήν πορεία^ σα
ράντα μίλλια δυτικά άπ’ τό θάνατο, δεκάξη μοίρες βόρειο πλάτος απ τόν υπνο 
τών πρωτοτάξιδων μούτσων, δέ θά νοιοίσει ποτές τό υπέροχο ψέμμα τής μαγευτι- 
κότητας, τό χαρούμενο ταξίδι τοΰ πλοιοκτήτη, τή βαρκάδα λίγο δεξιώτερα απ τή 
φήμη τοϋ άνοιξιάτικου πέλαγου, οΰτε τό φαρμάκι τής θαλασσινής νοσταλγίας.

Τά δειλινά τών διάφοροον τόπων φεύγουν στά θαλασσινά μάτια σάν ξαφ
νικές πρόωρες μεγαλοφυΐες. Δέν είδα τέτοια ευπάθεια δση μάποχαιρετοΰσε αιφνί
δια στίς τρεις καί είκοσι τάπόγευμα, στήν άγνωστη πολιτεία τοΰ Γενάρη, δταν 
ή θάλασσα φλέγονταν άπ’ τόν τελευταίο ήλιο καί τό Αιγαίο ετοιμαζότανε να 
πλαγιάσει. Στρατιές άπό ευαισθησία παρατάσονται στίς προκυμαίες. 'Ως πότε το- 
σος χωρισμός θά μπαίνει άνάμεσα μας σάν ενας άδιάβατος θάνατος, πού ξέρουμε 
κι’ δλας τήν καταγωγή το υ ; 'Ως πότε θά χαιρετάμε μέ μαντήλια τό κατευόδιο, 
βρεμένο μέ μιά θάλασσα αστείρευτη πού εχει μέσα μας τήν πηγή τη ς ; Σκιρτή
ματα άπό μιά στερειά απρόοπτη. Είμαστε μεθυσμένοι άπό τό άτελεύτητο ταξίδι 
τής θαλασσινής λευτεριάς. Τέτοια σκλαβιά δέν τή νοιώθουμε σέ μιά σταγόνα πού 
χωράει τή βασιλεία τής αία)νιας στιγμής. Τό χέρι μας έχει σηκωθεί πολλές φορές 
νά χαιρετήσει γαμήλιες πομπές, κηδείες άπό μικρά λείψανα πού κρύβανε τή μικρΐ 
άδελφούλα τοϋ συμμαθητή μας, ένα στρατιώτη πού δέν είχε άλλο χωράφι άπ’ τήν 
πατημασιά του, κι’ αλλο παράσημο άπ’ τό τραϋμα πού τοϋ έδωσε ή λύπη μας. Το 
χέρι μας μέσα στή μέση τής θάλασσας υψωμένο νά χαιρετήσει τό κατευόδιο, στε- 
κεται σάν κοντάρι πελώριο καρφωμένο βαθειά στούς βυθούς της καί δέν μπορεί 
καμμιά πληγή νάφίσει περισσότερο αιμα, καμμιά φωνή βαρύτερο άχό, άπ’ τή φω- 
νή μου καί τό άγριο κύμα.

'Ήσυχο φεύγει τό Α ιγαίο καί μέ τήνάκινησία του. Ταξιδεύει καί πρός τούς 
τέσσερες ορίζοντες πού σάν τετράπλευρες θύρες σφαλούν τήν έξοδό του. Οί βάρ
κες τών ψαράδων βουτούν τόν ημερήσιο μόχθο νάρμυρίσουν τό λειψό ψυηιί. Τά 
πανιά φυτροονουν σάν απίστευτα λουλούδια στό μεσημεριάτικο κήπο του. Μεση
μέρι γεμάτο. Μεσημβρία πλήρης. Τό ρολόϊ κατάκορφα σταμάτησε καί τούς δυό 
δείχτες του στόν πιό μεγάλο αριθμό του. Σηκώνονται άκριβώς τήν ώρα αυτί. τά 
νησιά νά λουστοΰν. Τά νησιά πού κουράστηκαν στήν καλωσύνη καί στό σύνορό 
τους, στή γαλήνη καί στόν ήλιο πού τούς έ'λυωσε τά νέΰρα μέ τά χρυσικά καί τά 
στιλέτα του. Τά νησιά είναι σά μικρές γωνιές τοΰ κόσμου καί καρτερούν στόν

ύπνο τους τά πλοία νά προσπεράσουν, νά στείλουν στήν τρεχάλα τής φυγής τους 
τήν εξορία τών τόποον καί τήν ασάλευτη μοίρα τους, γειτονιά καί σύμβολο δλων 
τών άδερφών μας.

Ό  πρωινός αγέρας έχει μυρωδιά άπό άνθρςοπο. “Ολη ή νύχτα πού πέρασε 
σκέπασε ώραιες αγρυπνίες, πού τής ευλόγησε ή ειρήνη τών αστεριών. Δυό τριΐ- 
στιοι θρίαμβοι έσκισαν τήν πρωινή γάζα, γεμάτοι δόξα, δίχτια κι’ άνθρώπους. 
Πέρασαν τά τριΐστια πρός τάνοιχτά, φτερωτή έκπληξη ντυμένα, πεταλούδες άπ’ 
τάνοιξιάτικο πέλαγος. Τά ναυτάκια φορώντας λευκό Μάιο τραγούδησαν τόν κό
πο τής ημέρας καί τόν αυριανό χοίρισμό. Μεγάλη αταραξία άπό ωκεανούς εξαφα
νισμένους, άφησε τήν αύρα νά ζαροίσει τήν πρώτη αφή, νά σπρώξει χαϊδευτικά 
τή λευκή σημαία τών πανιών τους, καί δροσίζοντας τόν ήλιο μέ τήν ανάσα της, 
έστειλε στό καλό τά γρήγορα κουπιά τους, βάζοντας πρώρα γιά τό μακρινό ακρο
γιάλι τής πατρίδας. Τή νύχτα θά κατεβει μαγευτικός καί τυραννικός κυρίαρχος 
τό φεγγάρι, γιά νά βάψει μέ τή θαλασσινή μελαγχολία τάσπρα σπίτια πού άδεια- 
σεν ό πόντος. Αν ήταν μιά κυρία τής γής ή μεγάλη ουράνια γοητεία της, θά  
κρατούσε μαλακά τριαντάφυλλα γιά τά ευγενικά χέρια καί γιά τά μικρά πού θά  
τά τυραννοϋσαν στά χέρια τους, γιατί μέσα στό ξένο δωμάτιο σκλαβάκια τής 
κυράς τους, νοσταλγούν τόσο βαθειά τή νύχτα στήν πατρίδα τους. Φεγγάρι στή 
θάλασσα, δέ μπορεί νά φυτρώσει δπα»ς στούς κάμπους, βγάζοντας λαμπρά χαλί
κια τυραγνισμένα στή μοναξιά. Οί δρόμοι τοΰ Αιγαίου έχουν κάτι πλατείες δια
στάσεις, γιά νά χωροΰν τό στόλο τοΰ ποιητή βασιληά τών Περσών, πού πέρασε 
ραβδίζοντας τήν κορφή τής πηγής του, γεμάτος καί μεθυσμένος απ’ τό μεγαλείο 
του, τριγυρισμένος άπ’ τούς ευγενικούς σατράπες τής αυλής του, λίγο πριν τοΰ 
σκορπίσουν τά θωρηκτά του οί ’Αθηναίοι κάτω άπ’ τό Αιγάλεω καί χτενίσουν τά 
μακρυά μαλλιά τους οί τρακόσιοι τού Λεωνίδα, έκεΐ στίς Θερμοπύλες πού αγκα
λιάζουν στά στενά, τά βράχια τής περήφανης Πατρίδας μου.

Άνοιξαν χάος καί γκρεμνούς τά χτεσινά κύματα πού λιάζονταν ναρκω
μένα άπό τόν ύπνο τής άπνοιας. Τριήρεις πού γυρεύουν τό γυρισμό, λαξευτά θαύ
ματα στό σχήμα τού ύδραίου πού τά σχεδίασε στό καρνάγιο τής Σύρας, ξύλινα 
τείχη γιά τούς βαρβάρους καί τίς περιηγήσεις μας, αδελφές τοΰ χάλυβα πού κου
βαλάν βαρείες χιλιάδες, αψηφούν τούς θυμούς του, καταστρέφουν τήν έποποιΐα 
τοΰ μικρού σκαριού, καθώς πλέουν τά φρούριά τους γεμάτα άνεση κι’ ασφάλεια 
καί τρέχουν πάντα κομματιάζοντας στά δυό, τό άφραστο κρουστάλι τοϋ θαλασσι
νού ονείρου.

Τό ξέροο. “Οταν σέ βλέπουμε πάνω άπ’ τή χλόη τοϋ άφροΰ σου, έτσι σάν 
κόσμημα καί παιχνίδι, άλαφρωμένοι άπ’ τή ζωή μας καί τό φορτίο τής τραγω
δίας ποΰ κουβαλούν τά χέρια πού σέ δουλεύουν, συλλογίζεσαι μέ περιφρόνηση 
τήν ασυνείδητη γραφικότητα, σηκώνεις τή χαίτη σου άγρια νά πνίξει τή γοητεία 
τής άκρογιαλιάς καί τή φήμη τών άκτών σου, πού ένοχλοΰν μέ τόση αυταρέσκεια 
τό μύθο σου, άπό τούς ελαιώνες τής Λέσβου ώς τά καλοκαιριάτικα μεσογειακά 
καρναβάλια τής άμμουδιας. Τό ξέρω. Έ σύ έχεις δοσμένα τά σπλάχνα σου στά βα
θιά σκοτάδια τοϋ βυθοΰ σου, έκεΐ δπου πλαγιάζουν χιλιάδες ναυάγια καί κίνδυ
νοι άπό τήν άγωνία τής ζωής. Περιφρονεΐς καί τό γαλανό σου διάδημα καί τή 
μεγάλη στολή σου καί θάθελες νάσουνα ένα μεγάλο χωράφι θεσσαλικό, γιά νά 
φυτρώνουν πάνω άπ’ τά κύματα πού ανοίγουν τάροτρα, λοφία σταριών καί δέν
τρα περηφάνειας, πού θά  καρτεροΰν τό Μάη γεμάτα άνάμνηση τόν ύπνο τοϋ 
χωριάτη. Θάθελες νάσουνα μιά απέραντη στεριά, νά ξεκουράσεις τήν ανεμόδαρτη 
πορεία σου σέ ήμερο νυχτιά κεντημένα άπό πλαγιές καί τσαρούχια, νά σέ πατοϋνε 
οί έντρομοι λαγοί καί τά δακρυσμένα ελάφια, καί νάκούσεις κ’ έσύ τούς άνθρώ
πους νά σεύγνωμονοϋν γιατί τούς κράτησες ένα κοτρώνι, θρόνο νάκουμπήσουν 
τή θύελλα τής κουρασμένης άναπνοής τους. Θάθελες ήσυχα κι’ άξέγνοιαστα νά



στρώνεις άνοιξη κα'ι φθινόπωρο κιλίμια άπό παπαρούνες άστόχαστες καί ξερό
φυλλα απ τούς εκατόχρονους φτελιάδες, νά σέ περπατανε οί φάλαγγες τών μερ- 
μηγκιών φορτοηιένες τή σοφή Φροντίδα τής φωληάς τους, νάκοϋς τάηδόνια πού 
λησμόνησαν και φέτος νά σωπάσουν, νά δεΐς λημέρια άπό ψηλώματα πού δέν τά 
φτάνει ο στίχος, κορδέλλες άπό ουράνια τόξα πού βυθίζουν τά δυό πόδια τους σέ 
χιονιά, που δε νοιώθουν άπο χιλιάδες χρόνια τό χάϊδεμα τοΰ ήλιου.

Α ιγαίο ! Τ ί μεγάλη περιπέτεια στούς υγρούς κάμπους σου! Τό παράπονό 
σου γιά τούς ραβδισμούς τοΰ Ξέρξη, μερώνει μόνο μέ τό μειδίαμα τοΰ άθηναίου 
Φοίβου στίς μέρες ποΰ κάθονται στά πεζούλια τοΰ Ληθαίου δξοο άπ’ τό σπίτι μου 
οι αλκυόνες πού φοράν τό φόρεμά σου. Τά νερά σου έχουν μοναδικό σκοπό νά 
φιλούν τίς άχτές τής Ελλάδας. Ποιά άλλη φιλοδοξία του θάκανε τόσο γαλανό, 
τόσο εΰπρόσδεκτο κι5 αύτό σου τό άσυγκράτητο κΰμα;

Ο μικρός σιγαροπώλης συλλογίζεται τό μεσημέρι δταν άγναντεύει τό άπέ
ραντο ιχνογράφημά σου, πώς άν λείψει μιά μέρα άπ’ τό μουράγιο σου, δέ θάχει 
τό σπίτι του στρωμένο τραπέζι. "Ολη τή μέρα είναι ξΰπνιο κι’ άναδεΰεται άπ’ τή 
μεγάλη επίθεση τών άνέμων. Τό βράδυ πέφτει σέ βαθύ συλλογισμό. Ε ίναι τότε 
πού σκε<ρτεται τις στεριές καί τά δάση, πού δέν μπόρεσε ποτέ νά γευτεί, τό παχύ 
χώμα καί ταγρια πουλιά, καθώς χαιρετάνε τή στερεή γονιμότητα καί τή δυνα
στεία τοΰ χόρτου. Τότε εΐναι πού νοσταλγεί τήν άδελφοΰλα του Θεσσαλία, μέ 
τούς κάμπους ποτισμένους άπ’ τήν όμβρια οργή της, δταν στέλνει ό νοτιάς τά 
σΰνεφα, αρπαγμένα άπ’ τούς ΰγροΰς του κόρφους, σφουγγάρια αίγαιάτικα, αρμενι
σμένα ψηλά^ στήν ατμόσφαιρα, γεμάτα νερό κι’ άέρα, ήλιο καί θυμό, νάστράψουν 
πανω απ’ τα χωριά τών καραγκοΰνηδων τό θερινό μπουρίνι, δπως τό πρόσμεναν 
τήν ωρα τής φωτιάς οί κόρφοι τών νυφάδίον. 'Ολάκερο τό Α ιγαίο σηκώνεται πά
νω στους ουρανούς, καί πάλι πέφτει σέ αντάρες καί πυκνές βροχές, τό παίρνει ό 
διψασμενος κάμπος πού τόν ξέρανε ό Αύγουστος κ ι’ ΰστερα τό παίρνουν πάλι τά 
ποτάμια, πού μέσα άπ’ τά καλαμπόκια καί τά δέντρα τής υπομονής, τό ξαναρί- 
χτουν μέσα στήν πηγή τους.

Ενα πέλαγος άπό περίφημους στίχους, στέκεται πάντα μπρός στά μάτια 
μας, για να πνίγουνται τά περασμένα κι’ ή συγκίνηση εκείνων πού δέν μπορούν 
\α  συναντήσουν τον προορισμό τους. Μένα μικρό σκάφος άπ’ τό κουφάρι μας, 
μάρμούς τά κοκκαλα τοΰ σκελετού μας, θά διαβοΰμε τά μεγάλα νερά, δσο νά φτά
σουμε στην παραλία πού περιμένουν μουσικές μέ φοβερά έμβατή ιια, άνθροοποι λη
σμονημένοι άπό τη λΰρα τών φοβισμένων ποιητών, πρός τήν παραλία πού τελειώ
νει τό Α ιγαίο με τήν απλωμένη φτεροΰγα του, καί πού πάνα:» της, μπορεί κάποιος 
νά φτάσει άν ξεκινήσει ολόσωμος καί νωρίς....

Ν ΙΚ Ο Σ Π Α Π Π Α Σ

Ζΰνχρονοι Ιταλοί ποιητές

A L D O  C A P A S S O

Ο Α λντο  Κ απ ά οσο  γεννήθηκε στή Βενετ ία  τό 190S καί σ π ούδ α σ ε  Νεώ- 
τερη Φ ιλολογία .  Τό π ρ ώ το  ίο υ  βιβλίο, γ ιά  τ ίς  δ ιδακτορικές  εξετάσε ις  του 
ήταν μ ιά ε ίσηγηση στή «Νέα Μοίρα» τοΰ Β αλερύ, μέ π ρ ό λο γ ο  ά π ’ τόν ϊδ ιο  τό' 
Βαλερυ, (1930). Τά κ υρ ιω τερα  gpya  του ε ίνα ι  : «Τό βήμα τοϋ Κύκνου» (Β ρ α 
βείο  Ο υ μ π έρ το  Φ ράκια )  1931, μέ άνα λυτ ικ ό  π ρ ό λ ο γ ο  τοΰ Ο ύ γγ α ρ έττ ι .  «Ή  
ΧΛωΡοα δίΩΧ“ ς -?Ρ°ν; ° >! ( ,93,4)· «Π ά  νά μήν πεθάνω» (1946), πού κέρδισε φέτος 

ε »° *ζιν^στΡα · Ε κλογές  ά π ’ τό εργο του, έχουν  έκδοθει καί σέ ξένες 
γλώ σσες .  Α νά μ εσ α  στσύς_ μ ετα φ ρ α σ τές  καί σ χ ο λ ια σ τές  τοΰ έργου  του σ υγ 
κ α τ α λ έγ ο ν τ α ι  και έπ ιφ α νε ις  υ π ο γ ρ α φ ές  δ π ω ς ,  τοΰ Συπερβ ιέλ , τοΰ Πιέρ Ζόν 
Ζουβ, του  Ν τα ν ιέλ  Ρ οπ ς ,  του  Β αντερκάμεν ,  τοΰ Μ οντέϊρο, τοΰ Π. Α Φλουκέ 
του Φιουμι, τοΰ  Ζάν Κασοού, τοΰ ^ ιτζ ιλλ ίνο ,  τοΰ Μ πακελάν, καί χο ρ ε ία ς  α λ ί  
λω ν πο ιητώ ν και φ ιλολόγω ν. Ίτ-αλικά καί ξένα περιοδικά  έχουν άφιερώσει 
ειδικά τεύ χη  γ ιά  τήν ποίησή του , α ύ τό ς  δέ, συνερ γάζετα ι  σέ πλήθος  λογοτε- 
χνικά ιταλ ικά  και ξένα ό ρ γ α ν α .  Τήν τό σ ο  γ ο ρ γή  έξά π λ ω σ η  τής φήμης του  ό 
πο ιητής  τήν οφείλει καί στό νεοκλασσικό φόρεμα  τής  πο ιήσεώ ς του π ού  π α 
ρουσιάστηκε σάν καινούργιο  όρόσημο ά νά μ εσ α  στήν π α ρ ά δ ο σ η  και στόν έξ- 
τρεμισμο, ά λ λ ά  καί στήν έξαιρετ ική  του  αισθητική καί φιλοσοφική κατά ρτ ιση ,  
που  ε<->θυς σχεδόν  τόν  κατέστησαν ,  ώ ς  μ ιά ά πό  τίς π ιό  σημαίνουσες νεώτερες 
μορφές τής  πνευματικής Ιταλ ία ς .  ’Α π ’ δλ ο υς  το ύ ς  πο ιητές  τής γ εν ιά ς  του ό 
Κ. στέκεται ψηλότερα  καί σέ μ εγά λη  ά π ό σ τα σ η .  Ή  ποίησή του ά π ό σ τ α γ μ α  
π ά ν τ α  αυστηρού  σ το χα σ μ ο ΰ  καί λ επτής  εύα ισθησίας ,  μέ μιά  έκφραση σκληρά 
πε ιθαρχημένη ,  συγκινει, καί ή ή χώ  πού  άφίνει,  μ α ς  π α ρ α σ ύ ρ ε ι  σέ καθαρτήρι-  
ρ ιους σ υλλογισ μούς .  Δ ίχ ω ς  νά έξο ρμ α  γ ιά  έπ ικ ίνδυνες μεταφυσικές  άκροβα- 
σιες, ο Κ απ ά σσο  εκφράζει μέ ολοκληρωμένη στ ιχουργική  τελε ιότητα ,  τό π ν ευ 
ματικό δ ρ ά μ α  του  σημερινοΰ ά νθρ ώ π ο υ . “Ο λο  του  τό  gpyo στηρ ίζετα ι  σέ μ ε
γ ά λ ε ς  και κ α θ α ρ ές  γρ α μ μ ές  κι’ ερμηνεύει τήν α ιώ ν ια  μ ο νο μ α χ ία  τοΰ Φ ω τός 
και του Σκοτους ,  π ού  δ ια δ ρ α μ α τ ίζ ε τ α ι  μέσα  μας. ‘Ο ά νθ ρ ω π ισ μ ός  του , μολο- 
νοτι σ υχν ά  αντ ιμέτω π ος  μέ τρ α γ ω δ ίε ς  καί θύελλες ,  π α ρα μ ένε ι  σάν  Μνσ μ ή ν υ 
μα  ά ξ ιοπ ρ έπ ε ια ς  καί έμπιστοσ· 'νης. Ή  ποίησή του, λέγε ι  ό Ο δγκο  Μ πέττι,  έκ- 
μ ά ρω ν  ^  στερεΐί ’ όΡιστ,Κ7>1 καί ά π α ρ η γ ό ρ η τη  λάμψη τώ ν  λαξεμένω ν μσρ-

Τ ώ ρ α  τελ ευ τ α ία ,  ό π ο ιητής  γτά τόν ό π ο ιο  π ρ ο σ εχ ώ ς  θάσ χολη θ ο ΰμ ε  εύρύ-  
τ ερ α ,  και ό ο π ο ίο ς  βδωσε στήν π α τ ρ ίδ α  του τήν π ιό  ά ξ ιόλογη  μορφή νεο- 
κλασσικης ποίησης, δ ιακηρύσσει μέ μ ιά έπ ιστολή  ύπ ο γρ αμ μ ένη  κι’ ά π ’ ά λλ ους  
συνα δέλ φ ους  του , δτι π ρ ο σ χω ρ ε ί  σέ μιά νεοουμανιστική καί νεορεαλιστική 
τά σ ρ ,  π ου  τήν άποκαλεΓ «λυρικό ρεαλισμό». Έ τ σ ι  ή ζω ντα νή  λυρική Ικφραση  
κερδίζει ενα  έκλεκτό ποιητή, πού  τή δίψα του άφησε άκόρεστη  ή μ ετα β α-  
λερική άντιληψη, και τό  μ έτω πο  τώ ν  γνησ ίων πο ιη τώ ν  τή ς  ζω ή ς  ά π ο κ τ ά  gva 
π ο λ ύ τ ιμ ο  στέλεχος .

Α Δ Ε Λ Φ Ο Σ Υ Ν Η

Γυρίζει άπ’ το νωθρά τά νέφη ό ήλιος
καί δλους μάς χαϊδεύει στή γή πάνω
κι’ δλοι μας χρεμετίζομε μέ μιά βουβή κραυγή.

Τό ίδιο χαμόγελο δέν έχομε δλοι ;

Χωμάτινοι γεννιόμαστε 
φτασμένοι απ’ τό πιό σκιερό σκοτάδι



καί λαχταρούμε δλοι '(ιά τό ρίγος τ’ άφατο 
τής δίψας τούρανοΰ πού μάς τή δείχνει τ5 άστρο- 
Είμαστε αδέρφια.
άφοΰ μαζί ϊδια στιγμή χαμογελούμε
και ξαναγαντζωνόμαστε στις πιό τρελλές ελπίδες
κάθε πρωΐ πού ξαναβλέπαμε τόν ήλιο.
Αδέρφια μου,

πότε λοιπόν ί)ά μάθομε ν’ αγαπηθούμε ;
Μην πολεμάμε πιά, εύθραστη σάρκα είμαστε 
πλασμένοι άπό τή λάσπη χιλιόχρονων δαοών.

Οχι πιά ό ενας ενάντια σιόν άλλο·
Μαζί ας πολεμήσομε ιή φύση τήν τυφλή
πού κόβει τά φτερά κα! φυλακίζει
κα'ι μητριά δέν επαψε νάναι γιά τούς ανθρώπους·

Σ Τ ’ Α Η Δ Ο Ν Ι

Καθώς σ άκούω στή νύχτα τυλιγμένο 
— καί τή νύχτα τά δέντρα εϊναι πελώρια— 
δέν είσαι πλάσμα έσύ μικρό, μιά χούφτα 
πούπουλα ζεστά, μιά ωραία είσαι 
απελπισμένη κ’ ήρεμη θεά,
πού σκίζει σέ λουρίδες τού τραγουδιού τά πέπλα, 
γιά νά καλύψει τις πληγές της, 
τήν ώρα πού άντίκρύσε τό θάνατο 
τού ήλιου και τών χρωμάτων.
Εσύ ραντίζεις τήν ψυχή μου δπως 

τή θάλασσα τ άργοπερπάτητο φεγγάρι 
κα'ι μέ φτερώνεις γιά έρωτα μέ τόν αιθέρα Κόσμο.

ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΚΡΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟ

Αφησες πιά και θόρυβους και ψίθυρους 
άπ’ τή ζωή αύτή.
Ολα· Γ ιά μιά ιδέα πού λάτρεψες.

’Αντίπαλε άπόψε σ* άγαπώ, 
καθώς τά πρώτα όπάλινα άστρα 
κάμουν καθρέφτη τήν καρδιά μου.
Γιά μιά ιδέα άρνήθηκες τή δροσερή τή φλόγα 
πού σούφερνε τό γυναικείο στόμα, 
τών σιωπηλών τή χειραψία συντρόφων.
Μά^τώρα δίχως ήχο, τί παράξενα
μέσ στήν καρδιά μας τδνομά σου αντιλαλεί.
Κι δλοι ^χλωμιάζομε ώς τ’ άκοΰμε, 
άκομα κι οί παληοί συμμαθητές σου·
Καί σάν αγόρια άβάσταγα μάς ξεσηκώνει δλους 
στό πρώτο προσκλητήριο πού χτυπά, 
ή ασημένια σάλπιγγα τοϋ δίκηου, 
άπ τήν πνοή σου ερεθισμένη.

ΓΙΑ ΕΝΑ ΓΑΤΙ ΧΑΜΕΝΟ ΣΤΗ ΝΥΧΤΑ

Μέ τόση άδυναμία κλαΐς
πού γίνεται ή φωνή σου δυνατή
κι ο άδειος ουρανός πληγώνει.
Μονο, στό χιόνι ποϋναι αγνό
οαν και τήν αρειη και αάν το θάνατο.
Ω, έσύ πού τίποτα δέν ξέρεις 

τό θάνατο πώς τόν μαντεύεις ;
Καί ή φωνή σου, 

άπυδιωγμένο μικρό πλάσμα, 
λεει τη μοίρα δ/rov μας. Καί κείνων 
που σε ακούλ'β αδιάφοροι, θαρρώντας 
πο»; είναι ασφαλισμένοι στό κρεβάτι τους.
Κι ίσως ειρωνική νά πέφτει πάνω τους 
τή; νύχτα; ή λο!ή ματιά, καθώς 
μέ γλυκό ύπνο τυλιγμένοι χαμογελούν νωθρά 
κι απ τό ροχαλητό τους δέν άκούνε άλλο·

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ Λ ΑΟ Υ ΠΟΥ ΑΠΛΩΝΕΙ

Καθώς αύτή ή γυναίκα
πού μοιάζκ δέντρο ρωμαλέο δαρμένο
καί κομπιασμένο άπό τούς ρόζους,
σηκώνει ενα ζευγάρι σκληρά μπράτσα
γιά νά στολίσει τό γυμνό τοΰ πέτρινου εξώστη
μέ ξαφνικές χαρούμενες σημαίες,
μεσ στήν καρδιά μου ξαστερώνει.

Πόση γιορτή μέ δυό φορεματάκια 
κοριτσίστικα 

καί μέ τά γερασμένα εκείνα μπράτσα I

Κύριε τών πατέρων μου, τόν κόσμο 
θα δυνηθώ ετσι κι έγώ άπλά νά τόν στολίσω, 
μέ τέτοιες ήσυχες κινήσεις
οπως αυτές που το καθημερινό χρέος ξοφλοϋνε ;
’Έτσι ανακάλεσε με, δίχως σκέψεις,
δίχως νά ξέρω πώς μέ βλέπουν άλλοι,
μέ τό στερνό μου βλέμμα άγλαϊσμένο
στά φεγγοβολήματά μου τ' άσπρορόδινα
πού θάχει ανάψει δ μόχθος μου άπάνω άπ’ τούς διαβάτες !
Στέρξε νά δώσεις, Κύριε, ετσι μεγάλο δώρο
στην περηφάνεια τήν παληά ετούτης τής καρδιάς,
καί δός μου τήν ελπίδα αύτή
γιατί ή άγάπη δέ μέ φτάνει.



N I C C O L O  S I G I L L I N O
'Ο  Νικολό Σ ιτζ ιλλ ίνο  γεννήθηκε στή Μ π α ζ ιλ ικ ά τα  τό 1901 καί σ π ούδ α σ ε  

φ ιλοσοφ ία  στή Ρώμη. ’Α πό  έφηβος ά κό μ α  ά ρχ ισε  νά γ ίνετα ι  γ ν ω σ τό ς  μέ δη- 
μ οσ ιεύμ α τά  του, ιδ ίω ς  α ισθητικά  στ ίς  τρ ίτε ς  (φ ιλογογ ικές)  σελ ίδες τώ ν  ι τ α λ ι 
κών εφημερίδων. 'Η έντελώ ς  π ρόω ρη  πνευματική  του άνθιση, ή ώ ρ ιμ ό τη τα  
τής  κρίσης του καί ή φιλοσοφική καί λ ο γοτεχν ική  του κατάρτ ιση ,  μέ τά  ό π ο ία  
τόσο  νεαρός  ε ΐχ ε  οπλ ισ τε ί ,  προο ιώ νισ αν  εύθύς ενα σπάνιο  στο χασ τή .  Αέν ά ρ 
γησε νά προσληφθή συνερ γάτης  τώ ν  έγκυροτέρω ν ιταλ ικώ ν π νευμα τ ικώ ν ο ρ 
γ ά νω ν ,  Εγκυκλοπαιδειών, έκδοτικών οϊκων κτλ.

Ό  Σ ιτζ ιλλ ίνο  ξεκίνησε μέ τό π ά θ ο ς  τής  ποίησης καί τής ερευνάς ,  π οϋ  μ έ
χρι σήμερα τ ό ν  κ α τ α τρ ώ γ ε ι ,  καί ε ίνα ι  π ο λ υ ά ρ ιθ μ α  τά  α ισθητ ικά , φιλοσοφικά 
καί κριτικά ε ρ γ α  του, μέσα  στά  ό π ο ία  καί δυό πυκνοί λυρικοί τόμοι : Τά « θ ε 
ά μ α τα »  (1938) κοί τό «Παρελθόν» (1940), δπου  σ υγκεντρώ νετα ι ή  ά π ό  τοΰ 1927 
ποιητική έρ γ α σ ία  τ ο υ . Ό  Σ ιτζ ιλλ ίνο  ώ ς πο ιητής ,  μ πορε ί  νά είπωθή, π ώ ς  εγ κ λ ι
ματίστηκε εύθϋς σ το υς  κρεπουσκολάρι,  δ ια τ η ρ ώ ν τα ς  δμ ω ς  μια προσωπική  
θ ερμοκρασία  στήν έκφρασή του , κι’ ένα  Εντονα ζω ηρό γραφ ικό  χρ ώ μ α .  Σ τά  
π ρ ώ τ α  του μ ά λ ισ τα  π ο ιή μ α τα ,  ό ποιητής , κάνει άφε ιδώ λευτη  χρήση τοϋ ήθο- 
γραφ ικοϋ  στο ιχε ίου , ποϋ μέ σαρκασ μό , π ίκρα  καί ζεστή  νο σ τα λ γ ία ,  τά  περνά  
ά π ’ τό λυρικό φ ίλτρο του. Τ ρ α γ ο υ δ ά  τή φ τω χή  του έ π ο ρ χ ία ,  σέ μιά σύνθεση 
μέ σ π ά ν ια  εκφραστική τόλμη, τοτάα ποϋ ά χν ίζο υ ν  ά π ό  ρεαλισμό  κοί ά γγελ ική  
ά γ νο ια .  Σ τ ί ς  νεώ τερες  συνθέσεις  τ ο υ —για τ ί  ό Σ. δέν τ ρ α γ ο υ δ ά ,  συνθέτε ι—- 
ό σ το χ α σ μ ό ς ,  ή έσωτερική ά γ ω ν ία ,  τά  σύμβολα, κατα κτούν  όλοένα  τήν έκ φ ρ α 
σή του  π έρ νο ν τσ ς  ετσι τή συγκεκριμένη προσωπική του  σ φ ρα γ ίδα .

Ό  Σ ιτζ ιλλ ίνο  εχει τρ α φ ε ί  μέ τήν κλασσική μ α ς  κ ουλτούρα  κ.* ε ίναι ενας  
περ ίφημος γ ι ’ α ύ τό  ελληνιστής. ΟΙ ’Α ρ χα ίο ι  μ α ς ,  τοΰ μ ετά δ ω σ α ν  τό π ά θ ο ς  
γ ιά  τήν ποίηση καί τήν έρευνα, καί π ο λ ύ γλ ω σ σ ο ς  κι’ εμβριθής κ αθώ ς  εΤναι, 
μελέτησε δσο λ ίγοι εύ ρ ω π α ϊο ι  ειδικευμένοι, τήν π α γκ όσ μ ια  ποίηση. Κυρίως 
τόν Ενδιαφέρει ή μετα ρω μ α ντ ική  ποίηση, τά  ρ εύ μ α τα  κι’ οί τά σε ις  πού  άνα- 
νέω σαν καί άνανεώνουν τό λυρισμό. Σ ’ ενα έργο του μνημειώ δες ,  μέ χ ίλ ιες  
σελίδες.  « Ή  κρίση τής Κ αλλιόπης», ό σοφός α ισθητικός, έξ ετά ζε ι  καί τα ξ ιν ο 
μεί τό έργο  τώ ν  κυρ ιωτέρω ν εύρ ω πα ίω ν  ποιητών, καί ε ίδ ικώ τερα  έκείνων, πού  
έφεραν τό νέο ρ ίγ ο ς  στήν ποίηση τής χ ώ ρ α ς  τους .

Σ Υ Ν Α Ν Τ Η Σ Η

Τόν κήπο εχει στολίση γο φεγγάρι 
απάνω στις μηλιές ψηφιδωτά άπό μαλαχίτη- 
Ά πό  τών άηδονιών τά φλάουτα 
λυγμούς άκούω·
Ή  καρδιά μου εϊν’ έτοιμη νά κλάψει.

Λικνίζει στό παράθυρό σου 
ενα γεράνι τό'νειρό του.

φλογέρα εχει στό στόμα του ό άγέρας, 
ισπανικός χορός σκιών 
τούς τοίχους αφανίζει.
Ξέρω, θά βγεις στήν πόρτα
μ5 ενα τσαμπί στό στόμα σου βερβένια—
γιά τό φιλί σου πίκρα κι άρωμα·

Διπλώνονται στά κλώνια 
τά πέπλα τής ομίχλης 
καί τρυπημένα άπ’ τάστρα 
στις στέγες άρμενίζουν.

Η άγρυπνη καρδιά μου ευγνωμονεί 
τον άνεμο πού πνέει κι’ αναστατώνει 
τά μαύρα σάν κατράμι τών διαβατών παλτά, 
που σάν διάβολοι πάνε·

Τα οπάλινα δοντάκια σου 
θά μού δαγκώσουνε τά χείλη.

Μιά μουχλιασμένη παγωνιά 
γύρω άναπνέει, 
τά φύλλα αρπάζει 
ακόμα καί τις σκέψεις.

Και τό φεγγάρι πού προβάλλει 
από αλαβάστρινα χωνιά καί δαντελένια νέφη, 
απλώνει στήν αυλή τ’ άσημοπράσινα 
εργόχειρά του.

Τρίζει ή περπατησιά σου 
τη σκάλα ώς κατεβαίνεις.

« Τ ι  κρύο I... Καλησπέρα I...»
Μυρίζουν κεχριμπάρι τά υγρά μαλιά σου- 
«Ναι... Κρύο— Καλησπέρα 1...»

Ο ΧΑΜΕΝΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ

Μά ενα βράδι μέ άστρα...
Ακούστηκε τοϋ Καλιμπαν ή ανήσυχη φωνή ;

« Λοιπόν ποιός είσαι ; »
Ά πό  τή νύχτα εκείνη τό αίνιγμα 
άγρυπνο στήν ψυχή μου βασιλεύει.
'Η γή ονειρεύεται δλο πτώματα,
ένας Ιεχωβάς πάντα αδυσώπητος
το κωμικό τρομοκρατεί ανθρώπινο κοπάδι.
Πολύ πολύ ψηλά
εΐναι ενας εκκεντρικός παιδιάστικος θεός !
Ειπε « ^κεφθεΐτε » καί ζητούσε μάρτυρες.
Ειπε Εγω ειμί !» καί μάς έχλεύασε.
Είπε « Ή  Βασιλεία τών Ουρανών» κι’ αύτά ήταν θάνατος.

’Έτσι τήν έχασα τή χτεσινή μαγεία.
Πούναι τό φώς τής μάνας μου ;
Μέσ’ σιήν ποδιά της ήμουνα τό σύμπαν I 
Ποιος θά μοϋ πει πιά τώρα: Ά γγελέ μου ;
Ποιος θά μοΰ πεΐ «Κοιμήσου κάνει κρύο!»



Χρόνια βυζαίνει δ στοχασμός τά αινίγματα 
καί πάνε χρόνια πού πιά δέν υπάρχει 
στά βράδια μου τό άγιό της χέρι 
τό πάπλωμα στή ράχη μου νά σιάζει- 

αύτό τό πάπλωμα !

Χρόνια βυζαίνει 6 στοχασμός τά αινίγματα, 
τήν άμμο πού πλανιέται μέ διάττοντες, 
ενα σταυρό· τίς μάσκες τών ανθρώπων, 
έμας τοϋ τρομερού σου χάους τή σκόνη, 
και σένα, Κύριε τούρανοΰ, έπί πλέον, 
πού μάταια ζητούμε νά σέ βρούμε.

( ά π ό σ π α σ μ α ) ·

C L A U D I O  A L L O R I
'Ο  Κ λάουντιο  Ά λ λ ό ρ ι  γεννήθηκε στή Ν εάπολη  τό 1900 καί δημοσίευσε 

στ ίχο υ ς  σέ ήλικία δώ δεκα  έτών. Δ εκαπέντε  χρονώ ν τύ π ω σ ε  τήν π ρ ώ τη  π ο ιη 
τική του συλλογή  «Π ρώ τες φαντασ ίες»  (1915) καί τόν  ϊδ ιο  χρόνο  'ίδρυσε τό 
περιοδικό «Λατινική Νεότης». Πολέμησε εθελοντής στόν π ρ ώ τ ο  παγκ ό σμ ιο  π ό 
λεμο καί γύρ ισε  μέ σοβαρή  άνα π ηρ ία ,  πού  τόν βασάν ισε  μέχρ ι  τ ά  1925. Ά π ό  
τό  χρόνο  α ύ τό  ά ρ χ ίζε ι  ή ώριμη λογοτεχν ική  δράση του σέ  περιοδικά  κι’ εφη
μερίδες .  Κ υριώ τερα  έ’ρ γ α  του ε ίνα ι  «Τό γλυκό  φώ ς στό γκρ ίζο  δ ιάλειμμα» 
(1929), «’Α γρ υ π ν ώ ν τα ς  στό σκότος» (1935), μ ετα φ ρ α σμ ένο  στά  γ α λ λ ικ ά  καί 
σ τά  ρουμάνικα , «Π λ ά σ μ α τα  τής  ά γ ά π η ς  μας» (Β ρ α βε ίο  ’Ιταλικής Α κ α δ η μ ί 
α ς ,  1944), «Πόθοι καί ά ρ ά γ μ α τα »  (1939), «Αιώνια  Π ρόσω πα»  (Β ραβείο  Μπέρ- 
μπεν 1948), «Τ α ξίδ ια  σ τ ’ όνειρο» (1948). Ό  Ά λ λ ό ρ ι  σ υ ν ερ γ ά ζετα ι  σ '  δλ α  σ χ ε 
δόν τ ά  περ ιοδ ικά  τής  Ι τ α λ ί α ς .  Ή  ποίησή του δέ θυμ ίζε ι καμμ ιά  αλλη σ ύ γ 
χρονη  ά δ ια φ ο ρ ε ϊ  γ ιά  τούς  νεω τερ ισμ ούς  τής  επ ο χή ς  καί ΰπ α κ ο ύ ο ντα ς  μόνο, 
σ ' ενα’ν έσωτερικό νόμο, π α ρ ο υ σ ιά ζετ α ι  μέ μ ιά  προσω πική  του  έκφραση. Ή  
κοσμική ά γ ω ν ία  καί ή έκσταση, ή κ α τ α γ ω γ ή  του  ά νθ ρ ώ π ο υ  καί οί π ρ ο ϊσ το ρ ι
κοί χώ ροι,  ε ίνα ι  τό βαθύ  θέμα τώ ν  π ερ ισσοτέρω ν του  π ο ιη μ ά τω ν .  Ρ ω μ α λ έ α  
καί ά νθ ρ ώ π ινα ,  μέ κλασσική εϋ γ ρ α μ μ ία  καί λ ιτό τη τα ,  μ ’ έκφραστική δ ια φ ά 
νεια  ά π ό λ υ τη  καί ζ εσ τά  ά π ό  α ίσ θ η μ α  ε ίνα ι  τ ά  π ο ιή μ α τα ,  π ού  άπευθύνοντα ι 
στό κοινό δ ίχ ω ς  νά  προδίνουν  τήν ποίηση.

Α Υ Γ Η

Οί θύελλες πού λούφαξαν 
άργά υδρατμούς απλώνουν, 
άπάνω άπό ανάστατες χαράδρες.

Πελώρια σιωπή.

Και ξαφνικά, κουλουριασμένο 
μέ τρόμο κοίταξε, ανήξερο ενα πλάσμα 
— δχι πιά ζώο, ού'τ’ άνθρωπος ακόμα— 
κι’ άναψε μέ ταλάντευση στό σκότος 
πρώτη φορά ή συνείδηση σά λύχνος.

Μιά καρδιά τότε τρέμοντας εστόλισε τόν κόσμο.

Ν Ο Μ Ο Σ

Στής κόγχης τόν περίγυρο
και^απο σπόρους άφαντους, εξόριστες κλωστές
σκανε λεπτές λεπτές καθώς κεντριά
κι δλο τεντώνουν στόν αιθέρα,
αβάσταγες για τη ζωή και λαίμαργες.

’Ανίκητο άγχος γιά ζωή 
φουσκώνει αύτούς τούς στόρους.

Κι αναπηδά στις ερημιές μέ πράσινες κηλίδες 
και  ̂στην καρδιά μου πού χτυπά, χτυπά, χτυπά 
αναστατη, περίτρομη, γιά κλάμμα διψασμένη.

Χ Α Ω Μ Η  Φ Ω Τ Ι Α

Μέσα από τις ομίχλες καί τά σύνεφα 
σε στεππα απο γαληνη κι’ ερημιά 
τρέμει χλωμή φωτιά·
Αστέρι μήπως ; Η άστρικό νησί 

μενα φορτίο χαρές καί δυστυχίες 
δπως αύτό πού ή γή σηκώνει;

Και μήπως κι εκεί πανω μιά ψυχή,
να δρασκελίζει τίς απέραντες αβύσσους
μέ τά φτερά τοΰ βλέμματος, δπως έγώ διασχίζω
*\ε J 0V κα<ΡΤ® αναστεναγμό μου
τά ϊδια ψηλά βάραθρα
γιά φέγγος διψασμένα ;

Π Ρ Ο Σ Ε Υ Χ Η

Δώσε με πισω στο άπειρο, άν μ άκοΰς I 
Νά γίνω νεροστρόβιλος, σύνεφο, πέτρα, μϊσχος.

Ανθρωπος όχι πιά, μέ τόσο βάρος 
πόθων, υπεροψίας, δακρύων καί μίσους.
Θεε, άν υπάρχεις και μ άκοΰς, εισάκουσέ με.

C. Ο. C O C H E T T I

τό  δ ιά σ τη μ α  π ερ ισ σ ό τερ έ  ά πό  δεκα πέντε  n c  a r a  Oi ’F ε δ ημοσ^ σ ε  σ α ύ τό  
βιβλιοκρισίες «Νέων Ρυθμών» τεΟνοο 4 Ϊ eTvm Tn -  Ρ L °  Τ °  1 (βλέπε
πού  μέσα  σ ’ ενα μήνα σ, π ε ί ώ σ ρ L - I  Τ0υ π ο ιΊ τικό βιβλίο.
κε yi*  ερμητισμό, ένώ ή ποίησή του δ ί χ ω ^ ν Ι ν α ^ Ί / ' τ J \ a  ^  κ.α τ 1 / ° Ρ ήθ,Τ 
τιολύ κ αρπός ^  ^



τής επη ρεά ζετα ι  βαθειά  ά π '  τ ά  σ υμ β ά ν τα  τής έπ ο χή ς  του , πού  σάν καί τό 
Φόσκολο και τόν  Έ λ υ ά ρ  τά  τρ α γ ο υ δ ε ϊ ,  επ ιδ ιώ κοντα ς ,  κι’ α ύ τό  ε ίνα ι  ώ ς  λέγει 
τό  ιδανικό του , νά  φτάσει τό ά ν ώ τ α το  δριο μ ια ς  έπ ίκαιρης ποίησης, έπ ιτυ- 
χ α ίνο ν τα ς  τήν ισορ ρ ο π ία  ά ν ά μ εσ α  σ υμ β άντω ν  καί καθα ρ ο ύ  λυρισμοΰ. Ό  Κο- 
κ έ τ ι ι  εχει ενα  π ά θο ς  : τή μοναξιά . Κι' εν ' ά λλ ο  ; τήν ποίηση. Ζεΐ μόνος μέσα  
στά  δάση  τοϋ Π αλ α τ ίνο  καί λατρεύε ι  τό  Δ άντη ,  τό Φόσκολο, τόν Έ ζ ρ α  Π ά 
ουντ, τόν  Έ λ ι ο τ ,  καί κάθε ποιητή  πού  δε ίχνει σφοδρή  ά γ ά π η  γ ιά  τήν Α νθρω
π ό τη τα  8στω καί μέσα  ά π ’ τ ά  ά νθ ρ ώ π ινα  μίση.

ΤΟ ΓΚΡΕΜΙΣΜΑ ΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ

’Αντίο Ελλάδα, αντίο Ρώμη, Ευρώπη αντίο !

Γκρεμίστηκε ή γοτθική έκκλησιά 
και χάσαμε τό χώρο πού αγαπήσαμε·
Και στ'ις αιώνιες δ'χθες, 
στά κατώφλια τής νύχτας
οί κουρασμένοι θόλοι, τά συντριμμένα πιά θυσιαστήρια.
Δίχως σταυρό, δίχως ειρήνη, δίχως άγάπη, 
δίχως ένός κυπαρισιοϋ τή μυρωμένη άνάσα-

Υστερα πάνω στ’ άμόνια τοΰ βραδιού 
χτυπήσαμε μέ τά σφυριά τής γήϊνης φωτιάς 
τά σίδερα τής φυλακής μας.

Καθώς οι προσκλητήριες σημαίες τών καταδίκων 
ούρλιαζαν στόν άνεμο γιά τήν άρχαία μονομαχία 
τούς παγερούς άνθρώπους προκαλώντας 

(τούς νέους Θεούς ‘Ελλάδα) 
κλειστούς στά χρυσά άντρα τής Γουώλ Στρήτ.

Τί ώφελοΰν τά χωματένια αγάλματα 
τών χρυσαφένιων τάφων 
οι ασημένιες σάλπιγγες...

Μέσ’ στής ανθρώπινης γραφής 
τά κολασμένα κι’ άφωνα χαρτιά 
θάβονται πιά οί φαγωμένες επιτύμβιες πέτρες 
μέ δίχως θέλγητρο και μνήμη.

Έ δώ  θλιβερά πλάγιασαν
τά τελευταία δράματα στών φούρνων τά όλοπόρφυρα καμίνια.
Εδώ πού τάσπιλο τής τρέλλας βήμα έτρίκλισε 

δέν άντικαθρεφτίστηκαν γιά ύστατη φορά 
οί αρετές πού γίνανε καπνός
στοΰ Περικλή τό φύσημα, στό αιμα τών Καισαρων.

Καί μεΐς μονάχοι, σάν τό ποτάμι μέσ’ στή θύελλα 
πού δέ μερώνει, πού δέ λευτερώνεται, 
καί δέν ξαναγεννιέται μέσ’ στό σάλο 
άπό μιά κοίτη νικημένο.

Έ μεΐς ωσάν τό θαΰμα άγνο-ί 
ξεκολλημένοι άπ’ τή μονότονη πέτρα 
πού πέφτει δμοια κάθε μέρα 
σάν τήν εικόνα μιας αλήθειας νέας,

εμεϊς  ̂ έχομε δει επι τέλους καί γνωρίσει
τής ανατολής το αδυσώπητο πρόσωπο
καί κείνο τό υποκριτικό τής δύσης τής παιδούλας
που είναι τά δώρα της παιχνίδια φρίκης.

Ντυμένος σάρκα αγγελική
μαΰρος σάν τό δαυλό κι’ απλός,
ποιόν άλλο πιά απομένει νά ποοσμένομε
άν δχι αυτό τό πρόσωπο τοΰ Νότου
πού μέ φωνή καινούργια τραγουδεΐ τό ναζωραϊο ΰμνο ;
Θαρθεΐ. Και δε θα μάς προσφέρει 
τής Νυρεμβέργης τό κατάκοπο δοκάρι 
θρεμένο άπ τήν κακία καί τό μίσος, 
καί δέ θά κρίνει τότε ένας θεός εκδίκησης 
στο θρόνο τοΰ Δαυίδ στρογγυλοκαθισμένος.

Κι’ δταν θαρθεΐ : ’Αλληλούια !

ΣΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ ΤΩΝ ΝΕΓΡΩΝ

Κρεμόταν από μιά κραυγή κατάχλωμη,
από κραυγές εκατομμύρια,
που βγάζανε πουλάκια πληγωμένα,
οί πατημένοι μας νεκροί, οί ζωντανοί πού κάηκαν,
το στόμα τής χαμένης πάτριας γής,
τό κόκκινο τό δΰσμα,^ τό δΰσμα τό βιολέτινο
πανω στήν αττική κι’ άμοιρη Γέλα
μέ δαφνες._μέ πορτοκαλιές καί λεμονάνθια σκεπασμένη 
κι απο τοΰ Γιάνκη τή σημαία.

Καί^στών νέγρων τό ματωμένο βάπτισμα 
οέν ήταν δ Χριστός.
Στών νέγρων τίς οβίδες καί τό ουΐσκυ 
δέν ήταν ό Χριστός.

Κεΐνο τό βράδι άπόμεινε κεΐ κάτω ό ’ΐησοϋς 
άνάμεσα στις ό'ρθιες κρεμάλες 
τή μοίρα νά παρηγορεΐ τοΰ Νότου, 
κι ηταν απαυδημένος κι’ άφωνος 
καί πονεμένος.
Τέτοιος δπως τόν είδες σύ,
νέγρε τής Βάσιγκτων
ποιητή, άδερφέ μου, W aring  Guney.

Μ ετά φρ . καί Σ χ ό λ ια Ρ ΙΤ Α Σ  Μ Π Ο Υ Μ Η  Π Α Π Α



PIERRE EMMANUEL

Οχυρωμένος πίσω απ χό γραφείο 
του και πίσω άπ τίς λεπτεπίλεπτες κινή
σεις χών χεριών του, ό Πιέρ Έμμανουέλ, 
θέχει ό ίδιος τήν πρώτη ερώτηση :

~  ΤΙ θέλετε νά μάθετε; Πιστεύω 
να μην εννόησα άστοχα πώς πρόκειται 
νά μ ερωτήσετε γιά τήν Ποίηση. Ό  δ· 
ρος λοιπόν αύτός «ποίηση» εχει μιά κα
θαρή ακρίβεια καί ταυτόχρονα μιά ασά
φεια  ̂ παραδοξη. Γιατί ή ποίηση αυτή 
καθ εαυτη, είναι ή παγκοσμιότητα.

Η σύγχρονη εποχή τήν εννοεί 
οπως είναι ; Ή  ευαισθησία της, δηλαδή, 
φτάνει νά άνταποκρίνεται μέ τόν παγκό
σμιο χώρο ;

~  Θά τολμούσα νά σας πώ τό αντί
θετο. Η  σύγχρονη ευαισθησία εΐναι ιδι
αίτερα κουφή. Κι αυτοί άκόμα πού γνω
ρίζουν καί κάνουν ποίηση, δέν ήρθαν νά 
πάρουν μέρος στή φιλονικεία τοΰ «Πνευ
ματικού Κυνηγιού», αύτοΰ τοϋ ψευδό— 
Ρεμπώ·

— Δέν θέτετε σέ αμφιβολία τήν εξα
πάτηση ;

— Κανενας^δέν μπορεί ν’ αμφιβάλ
λει γι^ αυτο. Απ την πρώτη γραμμή δέν 
εννοούμε το Ρεμπω, καί είναι αληθινά ά- 
παραδεκτο, εξουσιοδοτημένοι κριτικοί να- 
χουν άρνηθεΐ τήν αξία μιάς απόδειξης, δ 
πως αυτής τοΰ Άντρέ Μπρετόν π.χ. Πρέ
πει νά συμπερανομε, πώς οι σημερινοί 
κριτικοί είναι παρα πολυ συνδεδεμένοι μέ 
τον κόσμο τών ιδεών, γιά νά κρίνουν α
νεπηρέαστα τόν κόσμο τής μορφής. Τό 
φοβάμαι. Ο νεωιερος κόσμος, μιοιάζει νά 
κατεχεται απ το δαιμονιο τοϋ διανοη- 
τισμοΰ.

Ορισμένοι ποιητές δέν ξεφεύγουν
άπό κεΐ ;

— Βέβαια. ‘Ο Έλυάρ, έξαφνα, δέν 
δείχνει νάχει καμμιά φροντίδα γιά τήν 
«φηρημενη διανοητική έννοια.

Αντίθετα, νομίζω, αφήνεται νά τόν 
απομακρύνει καί νά τόν σπρώχνει άπό τό 
παρόν που κατεχεται ολοκληρωτικά άπό 
την πρα;η, η φροντίδα τής αδιάκοπης έ- 
πικαιρότητας.

Μίά συνέντευξι του
γιά τήν ποίηση

Προσέξετε. Αύτό συμβαίνει, γιά 
νά πλάθεται μιά απατηλή ιδέα στό επίκαι
ρο ποίημα άντί νά μετατρέπεται σέ άμεσο 
γεγονός. Στήν πραγματικότητα τό επίκαι
ρο ποίημα γεννηθηκε άπ’ τόν πόλεμο καί 
δεν ήτανε παρα ενα είδος άντίδρασης στόν 
άμεσο παγκόσμιό χώρο. Γιά μερικούς 
ποιητές, θέλησε νά είναι κάτι άκόμα πε
ρισσότερο, μιά έκφραση θέλησης γιά τήν 
έρμηνεία τοΰ άνθρά>που, σέ σχέση μ’ αύιό 
πού τόν ξεγυμνώνει τόσο βίαια.

Η ερμηνεία τοΰ άνθρώπου, δ
μως, συχνά παραχωρεί τή θέση της στήν 
ερμηνία πού θά άποκρυσταλλώσει ό 
χρόνος.

Είναι γιατί δέν ερμηνεύεται εύ
κολα ενα χαοτικό δραμα, καί δέν μπορού
με αζημίωτα, νά ζητούμε τήν εγκατάστα
ση τοΰ γεγονότος μέσα στούς κόλπους ε
νός ευρύτερου σκοπού.

— Μέ τή βοήθεια μήπως μιάς συμ
βατικής γλωσσικής έ'κφρασης ;

Μέ τη βοήθεια μάλλον τής γλωσ- 
σικής μορφής πού βοηθεΐ νά γνωρίσομε 
τόν άνθρωπο.

Καί πού ζητά έμμεσα νά τόν 
διαπαιδαγωγήσει ;

— Έ γώ  πρσσωπικά, ποτέ δέ θέλη
σα να διδάξω. Θέλησα μόνο νά έκφράσω 
την ανθρώπινη άγωνία, πανταχοΰ παροΰ- 
σα τόν καιρό τής κατοχής.

Τώρα πού αύτή ή άγοονία δέν ύ ' 
πάρχει πιά, τά ποιήματά σας, θά εξακο
λουθήσουν να στρέφονται πρός τήν πραγ
ματικότητα ;

— Πού βρίσκετε σείς δτι ή άνθρώ
πινη άγωνία τελείωσε ; Ό  νεώτερος κό
σμος μέρα μέ τή μέρα τραβά δλο "καί πιό 
πολύ στό άδιέξοδο· Αύτό, εΐναι δλο τό 
δράμα τής τ^εληοεως τής δυνάμεω.;. Ό  
άνθρωπος άναγνωρίζεται γιά τόν ϊδιο του

τό νόμο, δμως δέν ξαίρει πού καί πώς νά 
τόν βρει στόν έαυτό του·

— Κι’ δμως, σέ καμμιά εποχή, δέ 
συζητήθηκε τόσο ή ύπαρξη τοΰ άτόμου.

— ’Ακριβώς. Ά π ό  πενήντα χρόνια 
οί φιλόσοφοι άπ’ τή μιά έκριναν τή λογι
κή γιά λογαριαβμό μόνο τής λογικής, κι 
άπ’ τήν άλλη δάνειζαν τό δεξί τους χέρι 
στούς καταστροφεΐς τής ΐδιας τής λογι
κής.

— Σέ τί άποδίδετε, σείς, τή σφοδρό- 
τητα αύτή τής ηθικής κρίσης ;

— Σχήν άρνηση τής άξίας τής συνει- 
δήσεως. Αύτή ή άρνηση εΐναι ό σημερι
νός καρκίνος τής άνθρώπινης ζωής·

— Ό  Βαλερύ δέν έχει κι’ δλας μι
λήσει γιά τήν εκ θεμελίων καταστροφή 
τής συνειδήσεως ;

— Στίς πρώτες του επιστολές έκαμε 
μνεία γι’ αύιό. φιάνομε σχό σημείο νά 
σκεφχοΰμε, πώς ή πράξη φέρνει μαζί χης 
καί τή δικαιολογία της. Εΐναι ένας τρό
πος νά υποκατασταθεί έτσι δ εσωτερικός 
νόμος άπό τήν ενέργεια·

— Ποιός είναι δ ρόλος τοϋ ποιητή 
μέσα σ’ αύτό ;

— Ή  ποίηση, φυσικά, εΐναι μιά αν
τίδραση ενάντια σ’ αύτό τό πνεύμα- Αύ
τή εΐναι πού περισσότερο άπό κάθε άλλη 
εκδήλωση προσπαθεί νά πείσει ή μάλλον 
νά συνηθίσει τόν άνθρωπο σέ μιά φυσι
κή ζωή.

— Νά τόν μεταμορφώσει δηλαδή σ’ 
ναν άγαθό άγριο ;

— Ό χι, νά τόν ξαναοδηγήσει στήν 
πεζή απλότητα, τόσο στήν έκφραση δσο 
καί στή σκέψη.

— Τί εννοείτε μ’ αύτή τήν «πεζή 
απλότητα ;»

— Τό φυσικό, τό άληθινό, τό απλό. 
Αύτά τά τρία μαζί εΐναι ή πεζότητα πού 
έννοώ καί πού, ξέρετέ το, εΐναι ή μονα
δική πηγή τής άληθινής Ποιήσεως, έτσι 
πού τήν καταλαβαίνουν οί καλίτεροί μας 
ποιητές σέμερα· Ό  Έλυάρ, γιά νά μήν ά- 
ναφέρω παρά μόνον αύχόν, εξακολουθεί 
νά μεχαμορφώνει σέ καθημερινόχητα κά
θε λυρικό του ερωτισμό.

— Σείς τέλος, κινεΐσθε μήπως γιά

τήν έπανάκτηση τών συμβολών ;
— Ναί, μά υψώνοντας τήν ^υλη σέ 

πνεύμα. Γιά μένα, έξαφνα, τό κατ’ εξοχήν 
ποιητικό σύμβολο εΐναι έκεΐνο τοΰ ψω- 
μιοϋ. Τό ψωμί πού υπάρχει σ’ δλες τίς 
μορφές τοΰ λόγου, που μπορεί το ιδιο να 
σημαίνει μετάληψη καί τροφή. Μά γιά νά 
εΐσδύσομε σ’ δλο τό μεγαλείο τής λέ
ξης ψ ω μ ί ,  πρέπει νά εννοήσομε δλο 
αύτό πού υπονοείται καί μεσολαβεί 
άπό τή σπορά, τό δεμένο δεμάτι τοϋ 
θερισμού, μέχρι τήν ό'στια τού ιερού 
άρτου.

— ’Έτσι λοιπόν ή άποστολή τοΰ 
ποιητή θάναι··.

— Νά εξοικειώνει τόν άνθρωπο καί 
νά τόν συνηθίζει στήν πραγματικότητα 
τής καθημερινής ζωής·

— Μέ αύτόν τόν τρόπο θά ξεδιψά
σομε στίς αιώνιες πηγές :

— Ό  μόνος τρόπος γιά νά ξανα- 
βροΰμε μιά χαρά δυνατή, άρκετή νά εκ
μηδενίσει τήν κίβδηλη μιασματικότητα 
τοΰ πνεύματος.

— Μήπως αύτό θά ήταν ένας' συμ
βιβασμός ;

— ’Όχι· Θά ήταν μιά συμφιλίωση 
τής φύσης μέ τή χάρη. Οΐ ποιητές πού 
όδηγοΰν τόν κόσμο άνάλογα μέ τίς προ
σωπικές τους υποθέσεις, δέν ξέρουν τί 
πάει νά πεΐ ζωή I

— Μήπως δέν είχαν τόν άπαιτούμε- 
χρόνο γιά νά τό μάθουν ;

— Δέν είχαν τήν άπαιτούμενη πει
θαρχία γιά νά πλησιάσουν τή γαλήνη καί 
τήν ανάπαυση. Γιά μένα ή τέχνη τής ζω
ής καί ή τέχνη τής ποιήσεως εΐναι άρρη
κτα συνδεδεμένες·

— “Εχετε σχέδια εξαρτημένα άπ’ αύ
τές σας τίς πεποιθήσεις ; ^

— Ναί· Μέ άπασχολεί πρόσφατα έ'- 
να μεγάλο συνθετικό ποίημα ή Β α β έ λ ,  
πού εκφράζει τίς σχέσεις τοΰ άνθρώπου 
μέ τό δημιουργημένο κοινωνικό παγκό
σμιο χώρο. Σύντομα θά τό έκδόσω· Ά γ α 
πώ, ξέρετε, τήν ιστορία πού εΐναι μιά σα
τανική εξαπάτηση μά καί σύγχρονα μιά 
θεία συνέχεια· Στά μάτια , μου πρόοδος 
δέν υπάρχει Ή  ιστορία κινείται έλικοει- 
δώς, άπό τήν ανάπτυξη τού άνθρώπου,



πού βρίσκεται ακριβώς στό κέντρο τοϋ 
στροβίλου.

— Δέν σκεφτήκατε ποτέ νά γράψετε 
στό πεζό ;

— ’Ίσα ΐσα. Αύτή τή στιγμή γράφω 
ενα πεζογράφημα : Τ ή  δ ο υ λ ε ι ά  τ ή ς  
χ α ρ ά ς ,  γιατί πιστεύω δτι ή άρετή τής 
διείσδυσης στήν ποίηση, περιορίζεται άπό 
τό συμβολισμό, άνάλογα μέ τήν αύξηση 
ή δχι τών εικόνων. "Η ποιητική εικόνα 
είναι μιά έλλειπτικότητα πού κρατά δλο 
τόν παγκόσμιο χώροι μά δέν είναι δυνατό

νά μεταβιβάζεται παρά σέ μικρό άριθμό 
δεκτών, ενώ ή πρόζα άναπτύσσει τήν πεί
ρα άντί νά τήν κάνει μονάχα νά άκτινο- 
βολεΐ·

Βλέπετε μήπως τήν πεζογραφία 
σάν μορφή όριστικοΰ σας έγκλιματισμοϋ ;

Γιά μένα είναι έ'νας τρόπος νά 
ξαναβρώ τά κοινά, τά καθαρά καί τά ου
σιαστικά στοιχεία, πού πρέπει νά είναι 
αύτή ή ϊδια τροφή τής Ποιήσεως.

LOUIS DUBRAU

MAURICE MAETERLINCK

ΤΡΑΓΟΥΔΙ
Ταί cherche trente ans mes soeurs 

ou s’ est - i! cache ? ....

Χρόνια τόν ζητώ άδελφές μου 
ποΟ νάχει κρυφτεί;

Χρόνια περπατώ άδελφές μου 
καί δέ λέει νά ρ θ ε ι ...

Χρόνια περπατώ άδελφές μου 
k l ’ έχω κουραστεί

’Ήτανε παντοΟ άδελφές μου 
κι’ εχει πειά χαθεί.

'Απελπίστηκα άδελφές μου 
πάρτε τά προικιά

Βράδυασε πολυ άδελφές μου 
καί πονώ βαθειά.

Στόν άνθό είστε άδελφές μου 
μιας ζωΓ|ς χρυσής.

Πάρτε τό στρατί άδελφές μου 
ψάξετε καί σείς ...

Μετάφρ. Κ22ΤΑΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΓΛΟΣ

ΕΝΑ ΓΡΑΜΜΑ TOY Τ7. ΣΤΤΑΝΔΩΝΙΔΗ

“Αγαπητοί «Ν. Ρ υ θ μ ο ί » ,

Είναι αλήθεια αναγκη νά όμολογήσουμε, δτι σέ πολλά σημεία ή λογοτεχνική 
μας ζωή εχει κάτι τά νοσηρό.

Η νόσος, σκέφτουμαι, είναι ίσως ήθική καί καλλιτεχνική. Δέν υπάρχει δση 
πρεπει άναγνωριση τής ιερότητας τοΰ πνευματικού μόχθου καί πολλοί αδιαφορούν 
αν μέ τό θόρυβο, πού κάνουν γύρω στ’ δνομά τους, εμποδίζουν δ,τι είναι έντιμο ν’ 
ακούεται ευκρινέστερα.

Και παλι, καλλιτεχνική είναι ή άρρώστεια, δταν ή ροπή πρός τά ερμητικό 
πού άντικατεστηαε τήν κλασσικορομαντική καθαρότητα καί τό συμβολιστικό μι- 

σόφωτο — είναι πάντα κάτι άντικρυς άντΐθετο πρός τήν παράδοση τήν Έλληνική, 
τή μεσογειακή (μόνον ό Α. Πολίτης βρίσκει τό Σεφέρη, δηλ. τόν E lio t, συνεχιστή 
τοΰ Ομήρου, jcoO Ερωτόκριτου, τοΰ Σολωμοΰ !) καί πρός τή φυσική άπορροή μιας 
^ ε ^ ί^ τ ικ ή ς  τόσο καθυστερημένης, δσο ή δική μας. Εννοώ μέ τοΰτο, δτι άν 
ό E lio t είναι δ φυσικός καρπός ένός πολιτισμού, πού άρχίζει άπό τά 1600 στήν 
Αγγλία (και φτάνει νά δώσει τά εξαίσια άνθη τοΰ Shelley καί τοΰ K eats καί τό 

σατανικό δυναμισμό τοΰ Byron) γιά νά καταλήξει στήν «παρακμή» τοΰ έρμητι- 
σμοΰ, τοΰ ύπερρεαλισμοϋ, τοΰ E lio t, καί τής «άφηρημένης τέχνης», στή Νέα Ε λ 
λάδα, χωρα μέ πολυ φτωχό άκόμα πνευματικό δυναμισμό, αύθόρμητη δημιουργική 
πνοη καί πρωτοτυπία μορφής ζωής, είναι εντελώς δθνεία, ξένη καί αφύσικη αύτή 
ή άπαιτηση να γίνουμε οί Σεφερηοες άλλη μιά φορά E lio t, νά ξαναδώσουμε έναν 
E liot, να παρακμασουμε δηλ. δταν άχόμα σάν συνολική αύθόρμητη πνευματική 
ζωή βρισκόμαστε στά πρώτα βήματα τής έσωτερικής μας πορείας. Ή  «Κίχλη» τοΰ 
^εφερη που μόλις δίνει έντυπωτικά υποβλητικές εικόνες, Ιχει αύτή τήν ιδιαίτερη 
Ιξαιρετικότητα ...

Γι αυτό πιστεύω, πώς στά βάθος καμμιά δέν πρέπει νά υπάρχει άνησυχία 
γιατί αυτές οί τεχνητές μεταφυτεύσεις δέν πρόκειται νά εύδοκιμήσουν, νά δώσουν 
καρπούς καί πώς άργά ή γρήγορα είναι καταδικασμένες στήν αύτοεπανάληψη. Ό  
υπερρεαλισμός καί μαζί του ά κάθε έρμητισμός, στή χώρα μας θά πεθαίνει άπό 
έλλειψη έσωτερικής ικμάδας καί δικαίωσης.

Ομως έδώ δέν πρέπει νά γίνεται παρεξήγηση. Πιστεύω, δτι υπάρχει σήμερα 
μετά τά συμβολισμό —άπόρροια νέων αντιλήψεων (1890) : επιστημονικών, φιλοσο
φικών, μεταφυσικών, μυστικών, ήθικών άκόμα,—ενα κάτι καινούργιο στήν τέχνη, 
Ινα κάτι τεράστιο, μιά τρίτη κατάσταση, ή τρίτη αύτή κατάσταση είναι ή μ ο ν 
τ έ ρ ν α  τ έ χ ν η .

Ο,τι όνομάζουμε μ ο ν τ έ ρ ν ο  εχει πειά κατακτήσει τήν αύτοτέλειά του, 
τόν ιδιαίτερο λόγο όπάρξεως καί θά ένισχυθεΐ άκόμα, δέ θά πέσει. Είναι ενας νέος 
καλλιτεχνικός θεσμός τοϋ πνεύματος μετά τά «κλασσικά» καί τό «ρομαντικό». Καί 
άν^ό κλασσικισμάς καί δ ρομαντισμός συγχέουν κάποτε τά δριά τους μέσα στήν 
ανάγκη τής τάξης και τοΰ άπτοΰ, τά μ ο ν τ έ ρ ν ο  είναι μιά καινούργια «μορ
φή», πού άναχάλυψε τόν έαυτό της καί τώρα πειά πάει νά ένισχυθεΐ άπά μέσα, 
νά φτάσει στήν άνθιση, δεν πάει νά πέσει καί νά πεθάνει. Δέν είναι τεχνοτροπία, 
δ&ν είναι άπλώς ιδιοτροπία είναι ή μορφοποίηση ενός κόσμου άντιλήψεων, σχέ
σεων, πού δε μποροΰν νά υπάρξουν ή μιά χωρίς τήν άλλη καί συνδέουνται μέ τάν 
εσωτερικά λόγο, πού άκούει τόνομα «σύγχρονη ζωή»' είναι ή «μορφή» τοΰ 20ου 
αιώνα. ( Ο ύπερρεαλισμάς δίνει μόνο τή γκριμάτσα τής μορφής αύτής).

Και ή βαθειά ψυχή τοΰ μ ο ν τ έ ρ ν ο υ  θ ’ άναζητηθεΐ άργά ή γρήγορα δχι



στίς ερμητικές καί άζωες περιοχές, άλλά έκεΐ ποΰ λιγώτερο υποθέτουμε: στόν Πόε 
μέ τή σεισμική άγωνία τής ψυχής καί στις ίδέες τών γερμανών na tu rph ilosophen  
καί τοΰ γερμανικού ποιητικού ιδεαλισμού μέ τή μυστική, τή μουσική κα'ι τή μυ
θική του άγωνία.

Πόση προσπάθεια πρεπει νά κάνουμε έμεΐς οί σύγχρονοι Έλληνες γιά νά 
πετυχουμε ένα φ υ σ ι κ ό  ξεκίνημα καί μιά φυσική άνεση πράς αύτή τή βαθειά 
ψυχή τοΰ μοντέρνου, πρός τήν ούσία αύτοΰ τοΰ τρίτου “Ολυμπου, μετά τό κλασ
σικό, μετα τό ρομαντικό. Ως τότε ή τέχνη μας θά είναι, υπό τίς εύνοϊκώτερες 
συνθήκες «φιλολογική» (δπως «φιλολογική» σ:ά χρόνια της υπήρξε καί ή τέχνη 
τοΰ Σολωμοϋ, πού λαλοΰσε διαρκώς, μέ τή φλογέρα τοϋ aolee stil nuovo ένός 
C avalcanti καί ένός Dante).

ΙΥ  αύτά δλα ό «άγώνας» γιά τήν υπόθεση τής ποίησης φαίνεται ώς ενα με
γάλο μέρος μάταιος. Γιατί μ ό ν ο  τ ο υ  θά μαραθεί 8,τι δέν έρχεται άπό 
μεσα. Η τέχνη δέν είναι μεταφραση ουτε παράφραση, είναι νέα δημιουργία. Καί 
τα άνθη τής νέας δημιουργίας λάμπουν ώραΐα μόνον οταν τάναδώσει μακρός εσω
τερικός π ρ ο σ ω π ι κ ό ς  ιτ ό ν ο ς .

Ή  τέχνη πού έχασε τήν ψυχή της θά νικηθεί καί θά ξαναβρεΐ πάλι τή λε
πτή, αγνή, εύγενική έκφρασή του ό ι δ ε α λ ι σ μ ό ς ,  δμως ενας μ ο ν τ έ ρ 
ν ο ς  μυθικός, μυστικός, συνειρμικός δηλ. μουσικός ιδεαλισμός, δπου ή ψυχή θά 
πάρει τό θάρρος και παλι να ξαναπει τους καημούς καί τις λαχτάρες της, τά δ- 
νειρα και τίς αγωνίες της καί ό στοχασμός θά δέχεται καί θά στέλνει τά μηνύματα 
του πρός μιά νέα εύγένεια πρός ένα νέο άνθρωπισμό.

Έσεΐς μιλάτε γιά «συναισθηματισμό». Κομίζω, δτι ό «συναισθηματισμός» 
υπάρχει πριν γίνει σύνθημα' κάθε φορά πού αναγνωρίζουμε στήν άνθρώπινη ψυχή, 
την καρδια, τό στοχασμο τα δικαιώματα τους, με δποια γλώσσα καί άν τάφήσουμε 
νά λαλήσουν. Μά ή άπ= εύθείας, ή γνήσια, ή φυσική λυρική γλώσσα τής σύγχρο- 
νης ψυχής —δχι τής άφηρημένης καί συμβατικής διάνοιας—είναι ή γλώσσα τοΰ 
μ ο ν τ έ ρ ν ο υ  λυρικού λόγου.

Διαφωνούμε τόσο, ώστε νά είμαστε σύμφωνοι.

Μέ φιλικούς χαιρετισμούς
Θεσσαλονίκη, 12-11-49 Π Ε Τ Ρ Ο Σ  Σ . Σ Π Α Ν Δ Ω Ν 1 Δ Η Σ

Σημ. «Ν. Ρ.» : Δημοσιεύουμε τήν παραπάνω έπιστολή τοΰ κ. Σπανδωνίδη, μο
λονότι έ’χουμε τή γνώμη πώς στήν τελευταία της παράγραφο κάμει κι’ ό εκλεκτός 
διανοούμενος τήν ίδια παρανόηση πού κάμουν καί άλλοι γιά τό συναισθηματισμό, 
γιατί έμεΐς καλλιεργούμε απόλυτη ελευθερία της σκέψης στά πνευματικά ζητήματα. 
Σημειώνουμε μόνο γιά πολλοστή φορά πώς ό συναισθηματισμός ό δικύς μας, πέρ- 
νοντας τήν ονομασία του άπό τά βασικό γνώρισμά τσυ, τό συναίσθημα, δέν είναι 
μόνο μιά καλλιτεχνική έπιδίωξη πού σκοπό έχει τήν άπόδοση τοΰ συναισθήματος 
(είναι βέβαια κι' αύτό) μά μιά ολοκληρωμένη αισθητική εκδήλωση, μέ άρχές, προϋ
ποθέσεις, έκφραστικά μέσα καί δική του αισθητική, γιά τά όποια τόσες φορές γρά 
ψαμε καί θά ξαναγράψουμε.

ΘΑΡΘΕΙ ΜΙΑ ΝΥΧΤΑ

. . . θ ά ρ θ ε ι μιά νύχτα  
ποΰ θ 3 άκούσεις 
χτύ π ο υ ς βαριούς.
Καί θάν’ οί άνθρω ποι 
πού ήρθαν 
μέ τό πρόσω πό  τους 
τό άληθινό.

θ ’ άνοίξεις
— σά νά τό περίμενες, 
σά νά μήν ήσουνα 
παιδάκι όχτώ  χρονώ  ... 
θ ά  μπουν 
καί θάναι δλοι : 
κι οΐ έχθροί 
κ' οί ξένοι 
κ’ οί φίλοι.

Μ άταια θά ψάξεις νά διακρίνεις 
ίχνη  τύψης 
στά πρόσω πα .
Γ ι’ αυτό καί δέ θά ψάξεις.
Πρί μιλήσουν 
θαχεις καταλάβει . . .

’Ή ρεμ α  τότε
θά βγάλεις τό σακάκι σου 
καί θά τούς τό δώσεις 
θά βγάλεις τό πουκάμισό σου 
καί θά τούς τό δώσεις.
Δέ θ’ άψήσεις διόλου νά κοπιάσουν : 
θ ά  τούς οδηγείς 
νά παίρνουν, 
νά παίρνουν, 
νά παίρνουν
καμιά ύποψία νά μήν τούς άιτομείνει 
π ώ ς δέν τά πήραν δλα  ...
Τ ίποτε νά μήν περ ισω θεΐ ...

θ ά  τελειώσουν, 
κάποτε, 
καί θά φύγουν 
ικανοποιημένοι ...

Τήν ώρα έκείνη 
πάλι έσύ θά κλόψεις ...



Η ΕΒΔΟΜ ΗΝΤΑΟΧΤΩ

... θ ά ν α ι κάπου, κάποιαν ώρα, 
κάποια  μέρα ή κάποια  νύχτα , 
ατό λιοπύρι ή στή βροχή, 
ή σ α γμ ή  ή σημαδεμένη 
πού παραφυλούσε . . .
Δ ιασταυρώ θηκα μαζί της 
ϊσ ω ς έβδομήντα έφτά φορές 
καί χαμογελούσε, 
δ ίχω ς νά τό ξέρω ...
“Α λλοτε στέκονταν κρυμένη μές στό χώ μα,
γ ιομάτη  πυκνύ θάνατο,
κι’ έγώ, βαδ ίζοντας τυφλά,
πάτησ α  δ ίπλα  της —
χα μ ογελούσε !..
’’Α λλοτε έγώ  στέκομουν 
κι αύτή προσπέρασε, 
εϊτε μέ θόρυβο, εϊτε  σιω πηλό, 
καί χαμ ογελούσε ... 
θ ά ν α ι κάπου, κάποιαν ώρα, 
καί δέ θά  προσπεράσει : 
θ ά ν α ι ή στιγμή ή σηααδεμένη, 
ή στιγμή ή Έ βδομήντα  ’Οχτώ ,
— ή τελ ευ τα ία ...
Τότε, σέ χρόνο άχρονο, πού θά διαρκέσει α ιώ νες 
θά γονατίσω  καί, π ιάνοντάς τη 
θά τήν παρακαλέσω  :
θ ά  τής πώ  γιά  δυό μάτια  ποΰ μέ άκολουθοΰν
κ’ εΐνα ι καρφωμένα έδώ, στήν πλάτη  μου,
καί μέ περιμένουν, κ’ ε ίνα ι π ικραμένα  ...
θ ά  τής πώ  γ ιά  δυό γέρους
πού άνασαίνουν μόνο έλπ ίδα  ...
θ ά  τής πώ  π ώ ς  δέν εζησα
καί πώ ς ουτε θέλησα νά ζήσω
— μόνο πώ ς ά γά π η σ α  ...
καί πώ ς δέ μπορώ  νά πεθάνω  !
... θ ά  στέκει όρθή κι’ άλύγιστη  ή Έ β δομ ηνταοχτώ . 
Ντυμένη άστραφτερά, δλο λέπ ια  καί πόρπες, 
δλο ζώ νες μετάλλινες, σφιχτές, 
δλο έ \ά σ μ α τα  χάλκινα, λα μ περ ά  !..
Δέ θ’ άποκρίνεται ...
Καί θά μείνει άμετάκλητη, ώς τό τέλος ...
Τότε, μόνος θά ζητήσω, 
τή λήξη τής δ ιορίας γιά  ικεσία ... 
θ ά ν α ι μάταιο π ιά  ...
—κ ’ έκείνη,
θά μέ πάρει μαζί της ...

Ρ Ε Ν Ο Σ

ΥΜΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ

Εΰρε πηγήν της ζωής 
καί θΰραν παραδείσου

'Ο λοφυρμός, όλοφυρμός ώ μελωδοί τού κόσμου, 
δασύ τό φρύδι σας, οχυρό 
στ’ ά γρ ια  βλέμματα  σας.
"Ε νας ά χόρταστος θ ε ό ς
ά πό  κουρσάρα μιά φωτιά καί ά πό  α ίμ α
σάς επλασε,
τούτ’ ή περήφανη γέννα  πού βογγάει, 
λ ά γνο  φιλί στό ξωτικό του ταίρι, 
σοδειά ευτυχισμένη οί γυιοί του I

Β αθύ τό κΰμα πού πήρε
καί σέρνει τά καλούδια τ’ ουρανού
στήν όμορφη γή  μας.
Τίμια ή γή  μας, θά τή διαφεντέψουμε !
Ποιός θά τολμήσει νά μας τήν πάρει I 
Τ ώ ρα ψηλά σηκώσαμε τά μάτια  μας, 
τώ ρα έσένα κοιτάζουμε Ψ έμα 
καί μέ τά δόντια  μας έσένα ρωτάμε : 
ποιός θά τολμήσει νά μας τήν πάρει ;
Τό Δ έ ο ς  είνε ζέφυρος άσίκης, μερακλής
κ’ ε ϊν ’ ή δροσιά  του πού μαγεύει τήν όρμή μας.

Εϊ'μσστ’ οί φτεροΰγες ένός κόσμου πού πετάει 
λοβω μένος.
Βοήθα νά τόν σώσουμε ά γά π η  πολεμοχαρή, 
βοήθα ν = άποκρέψουμε τή μαύρη λεβεντιά I 
Ε μπρός μας ή π ε ίνα  στρατηλάτισσα 

ήρω ϊκό φιλί τού χάρου δίνει, 
ό Ν ιοστογιέφσκι άνεμίζ^ι τό «Φτωχόκοσμο» 
καί χύνοντο ι στόν κάμπο καταρράχτες.
Ά ντρ ίκ ιες ώρες μυροφόρες, 
ά γέρα ς κλαδευτής, άττόστολος, 
άνοιξαν δ ιά π λ α τα  τήν καρδιά μας.
'Α γνο ί κοί ξάστεροι π ερ να μ ’ έαπρός σου σήμερα 
Μ άννα ' τά μάτια  σου τά κρύψαμε στό στήθος χα ϊμ α λ ιά . 
Φ έρ’ τό ποτήρι τής ύγειάς στό τρυφερό σου στόμα, 
γλέντα  καί στήσου πολεμίστρα.

Ν1Κ02 ΚΑΡ0ΓΖ02



ΡΟΣΣΟ ΝΤΙ ΣΑΝ ΣΕΚΟΝΤΟ

Η ΠΕΝΤΑΜΟΡΦΗ ΑΠΟΚΟΙΜΙΣΜΕΝΗ
Περιπέτεια χρωματιστή σέ τρεΐς κράξεις 

ενα προανάκρουσμα καί δυό διάμεσα

(Συνέχεια άπό,τό προηγούμενο)

Έ  Γεροντοκόρη. —Είναι αλήθεια, αυτά 
πού λέτε θεία. Ήσυχασιε ... Τήν 6- 
γεία σας χαλνάτε ...
Ή  Γρηά. -  Έσεΐς μοΰ τή χαλνάτε, 
εσείς ! 'Αδελφός καί άδελφή βαλ- 
θήκατε νά μέ πεθάνετε. Νά χορτά
σετε μέ τά χρήματά μου. Νά τά- 
καιγα. Νά τά' σχίζα. "Οχι, στήν 
έκκλησιά, στήν εκκλησία θά τά

δόσω ...
Ή  Γεροντοκόρη —’Αφήστε με νά πώ ... 

Τά λέτε καί τό ξαναλέτε. Έμεΐς 
σας άγαπάμε, είμαστε έδώ καί σας 
φροντίζουμε ... Πρώτα άς πεθάνου- 
με έμεΐς, παρά νά σας δοϋμε ... 
χάμου ... “Οχι : τό χρήμα, δέν τό 
θέλουμε. Τόσο κουραστήκαμε πού 
ζοΰμε. Τί νά τό κάνουμε έμεΐς ; 
“Οπου φρονείτε, δώστε ...

Ή  Γρηά.— Ναί I Ναί ! Σαράντα χρόνια 
πιό γρηά ! Πρώτη έγώ θά πάω ! 
Κ ι5 έσεΐς θά ζήτε άκόμα ! Καί πά
νω στόν τάφο θά γελάτε ! Μήτε νε
κρή δέ θά χω ήσυχία ! θά  βλέπω 
πώς γελάτε, θεέ ! Τί αδικίες είναι 
αύτές ; Πώς γίνονται αυτά ; (δια- 
κόπτοντας και σάν τρομαγμένη). 
Ποιός είναι έκεΐ ; “Ανθρωποι. Ποιά 
φέρνει πάλι έδώ έκεϊνο τό σκουλήκι, 
ό βοηθός σου ;

ΣΚΗΝΗ ΔΕΪΤΕΓΗ

( Ό  Συμβολαιογράφος— ή Γρηά— ή Γ ε 
ροντοκόρη— 6 Μαΰρος τοΰ θειαφο- 
ρυχείου— ή Πεντάμορφη— ό Βοη
θός πον φεύγει σχεδόν αμέσως).

Ό  Βοηθός (ερχεται άπό τά δεξιά). Ε ί

ναι ... Λένε πώς πρέπει νά σάς 
πούνε ...

Ό  Συμβολαιογράφος (με φοβισμένο θν- 
μό). Σοΰ είπα πώς δέ δέχουμαι, 
κανένα σήμερα. Σοΰ τόπα ή δχι ; 
Τοΰ τόπα θεία, στήν τιμή μου.

Ό  Βοηθός.— Ναί, μάλιστα μοΰ τό ’πε. 
“Ημουν έτοιμος νά βγώ. "Αλλά βρί
σκω στήν είσοδο τούτους τούς δυό. 
Δέ θέλουν τίποτε ν’ ακούσουν. ΤΙ 
Ιπρεπε νά κάνω ; Πηγαίνω γιά τήν 
παραγγελία, τώρα.

( ’Έρχεται ό Μαΰρος, πον κάνει τόπο νά 
περάσει στην Πεντάμορφη. Ό  
Μαΰρος νποκλίνεται βαθειά και 
στέκεται ακίνητος μ ’ ενα μειδίαμα  
ειρωνικό, ανάκατο με οίκτο. ‘Η  
Πεντάμορφη, λες εΐναι σφίγγα).

Ή  Γρηά (άφυΰ πρώτα, σε τοΰτο τό άν- 
τί/ρνομα, πετάχτηκε τρέμοντας ά
πό θυμό, δίχως ν ’ αρθρώσει λέξη, 
νικάει τώρα τήν ταραχή κα'ι τήν 
οργή της, που τήν παραλύουν καϊ 
φωνάζει) .— Μά ποιοι είναι ; Ποι
οι ; ΤΙ βλέπουνε τά μάτια μου ; 
’Αλήθεια είναι αύτά ; Νά μέ σκο
τώστε, θέλετε ; Σήμερα ; Τί γίνε
ται λοιπόν ; Μάγια μοΰ κάνετε ; 
(όρμάει πάνω στό Συμβολαιογρά
φο). Δειλέ, μέ τό σατανα συμφώνη
σες ; Στάχτη νά γίνεις ! Στήν κό
λαση νά πέσεις νά καείς. Ποιοι ε ί
ναι ; Ποιοι είναι ;

Ό  Συμβολαιογράφος ( τρέμοντας τόσο, που 
λές στιγμή με τή στιγμή, θά σπά
σει).— Δέν ξαίρω ... τ’ όρκίζου- 
μαι ... δέν ξαίρω ...

Ή  Γεροντοκόρη (προσπαθεί νά στηρίξει 
δπως πρώτα τή γρμά, πον κινδυ
νεύει νά πέσει καταγής), θεία. Σάς

παρακαλώ θεία . Σάς ικετεύω ... 
’Εδώ ... Έδώ ... Καθεΐστε ... Τώρα 
θ’ άκούσουμε ... θά δοΰμε ...

Ό  Μαΰρος (προχωρώντας).— Συγγνώμην 
έξοχότητα ...

Έ  Γρηά.— Έ γώ  ; Έ γώ  ;
Ά  Μαΰρος.— Μάλιστα, έξοχότητα, έσεϊς. 

Λίγη ύπομηνή, έξοχότητα. Γιομάτη 
άπό αγκάθια, είναι ή ζωή, είναι 
γνωστό. K t’ έγώ δέ θέλω νά κατα
κρίνω τήν έξοχότητά σου γιά κακή 
συμπεριφορά ... Γιατί αλήθεια : 
πώς είναι δυνατό νά φωνάζει κα
νείς μπρός σέ δυό αγνώστους. Κ ι’ 
δμως αύτοί έρχονται νά χαιρετή
σουν τήν αφεντιά σας ...

( Ή  Γρηά είναι τώρα λιγώτερο ταραγ
μένη. Ό  Μαΰρος με καλόν τρόπο). 
Όρίστε : άν ή άφεντιά σας εχει 
τήν καλωσύνη νά μ’ αφήσει, θά έ- 
ξηγηθώ. θά  δείτε σέ λίγο τί συμ
βαίνει.

Ή  Γεροντοκόρη (ετσι, γιά νά ησυχάσει 
τή θεία της) .— EEvat άνθρωπος 
καθώς πρέπει. ’Ά ς μιλήσει.

Ή  Γρηά.— Καί βέβαια ! Κουτή δέν εί
μαι ! Καθώς πρέπει είναι, άφοΰ 
μιλάει σέ μένα.

Ό  Μαΰρος.— Κι’ δχι μονάχα αύτό ! Ά ν  
θέτε νά μοΰ κάνετε τή χάρη καί 
δώστε προσοχή, έχω τά θάρρος νά 
σας βεβαιώσω πώς θά έξηγήσω, έ
γώ, τό δίκηο σας παράπονο. (μ ι
κρή παύση). Ό  κόσμος άπό καιρό 
δέν πάει άπ’ τήν δρθή. Παντοΰ συ
νωμοτούν καί παντοΰ είναι προδο
σία. Τίποτε δέ γίνεται δίχως τό 
συμφέρο. Μήτε φίλοι υπάρχουν πιά 
καί μήτε συγγενείς. Καί μας έρ
χεται συχνά μιά μαχαιριά άπό π ί
σω. ’Από ποιους ; Ά π ’ έκείνους 
πού μάς χρωστάν άγάπη, μαζί κ ι’ 
ευγνωμοσύνη.

Ή  Γρηά.— Μά ποιός είστε ; Μιλάτε σω
στά, μά δέ σάς ξαίρω ! πώς νά π ι
στέψω ;

Ό  Μαΰρος.— “Ονομα κι5 έπώνυμο ; Τά
θέλει αύτά ή άστυνομία. Άνθρωπος, εί

μαι. Δέ φτάνει στήν έξοχότητά 
σας νά ξαίρετε πώς είμαι ένας άν
θρωπος ; Ταυτότητα ; Τοΰ Φ ίλιπ

που, γυιοΰ τοΰ μακαρίτη Μιχαήλ ; 
Γεννήθηκα στά ... τί βγαίνει ; Λε
πτομέρειες. Μιά καταδίκη γιά τραύ
ματα ... Απόπειρα αναίρεσης ... Ή  
άφεντιά σας θά λεγε τότε πώς βγή
κα άπό τίς φυλακές ...

Ή  Γρηά.— Ά ,  έτσι ;! Έ ξω  άπ’ έδώ I
Ό  Μαΰρος.— Μιά στιγμή ! Ή  άφεντιά 

σας, μοιάζει λοιπόν τούς άλλους ; 
Μοιάζει τόν ανεψιό, άνθρωπο κα
θώς πρέπει άνάμεσα σ’ άνθρώπους 
καθώς πρέπει τοΰ χωριοΰ ; Έ  ά- 
φεντιά σας, βλέπει τίς άτιμίες καί 
νοιώθει τήν κακία τοΰ κόσμου. Ή  
αφεντιά σας, 6α κρίνει έπιπόλαια 
λοιπόν I

Ή  Γρηά.— Ναί ! Ναί ! ’Αληθινοί παλη- 
άνθρωποι είναι έκεΐνοι πού τούς 
λένε τίμιους.

Ό  Μαΰρος.— Τώρα βρισκόμαστε στόν ί 
σιο δρόμο ! Ά ν  κάποιος κάνει μιάν 
άτιμία, καί τοΰ χαρίζω έγώ τέσ
σερα δάχτυλα μαχαίρι στό πλευρό, 
ποιός είναι ό κακούργος ;·

Ή  Γρηά.— Δίκιο έχετε I θεέ μου ! ά- 
κουσέ τον ! Κακούργημα είναι, δ
ταν μιά δύστυχη γρηά δπως είμαι 
έγώ, δέν μπορεί πιά ν’ άμυνθεΐ I..

Ό  Μαΰρος.— Έξοχότητα : πάντοτε κά
ποιος βρίσκεται νά ξεσκεπάσει τις 
βρωμιές. Άλλά χρειάζεται ήσυχία. 
Χρειάζεται υπομονή. Ή  άφεντιά 
σας, φωνάζετε πολύ. Κ ι’ δταν κα
νείς φωνάζει, πρασινίζει, γίνεται 
τό αίμα του φαρμάκι. Δέν ξεσκεπά
ζει τις βρωμιές έκείνων πού τόν 
μισοΰν. Δίνει μάλιστα χέρι στό 
παιχνίδι τους : άρρωσταίνει καί
πεθαίνει. (Μ ικρή σιωπή). ’Άν ή ά- 
φεντιά σας είσαστε πιό ήσυχη δ
ταν έγώ ήρθα μέ αύτήν έδώ τήν 

’καϋμενοΰλα, θά ξεσκεπάζατε, δ ί
χως νά μιλήσω, μιά βρωμιά. (Μ ι
κρή σιωπή. ’Έπειτα στρέφεται πρός 
τήν Πεντάμορφη). Πλάσμα τοΰ 
θεοΰ, προχώρησε. Τούτη, ή κυρία 
είναι εύγενικιά καί μεγαλόψυχη. 
Δέ θά κλείσει τ ’ αύτιά στή δυστυ
χία σας ...

Ή  Γρηά.— Ά  ! ’Ό χ ι ! Δέ θέλω νά τή 
δώ ! Πώς είναι ντυμένη, κάτω άπ’



τό σάλι της ; Κι’ έχει μιά μυρου
διά πού ανακατώνει 

Ό  Μαΰρος.— Τίποτε λοιπόν δέν είπα ε
ξοχότητα ; Ή  άφεντιά σας επιμένε
τε στό πως φαίνονται τά πράγμα
τα. (Στην Πεντάμορφη). Εμπρός, 
πλάσμα τοΰ θεού : άφήστε νά σάς 

δοΰνε. Ά π ’ δταν γεννηθήκατε, πάνω 
στή γή βρισκόσαστε.Μπορεί ή άφεν- 
τιά της νά σάς εχει δει κάποτε καί 
νά σας άναγνωρίσει. (Παίρνει απ ' 
το χέρι την πεντάμορφη πον χει τό 
πρόσωπο σκεπασμένο σχεδόν δλο 
από τό σάλι. Τήν όδηγεΐ μπρός στή 
γρηά. Τής ελευθερώνει τό κεφάλι 
κ ι3 επειτα τής βγάζει εντελώς τό 
σάλι, πον θά κρατήσει στό βραχί- 
ονά τον. Ή  πεντάμορφη μένει σάν 
άγαλμα κερένιο, πον λάμπει μέ τά 
χρώματά τον, μέσα στή μανρίλα 
τοΰ δοψατίον).

Ή  Γρηά.— Ά ϊ  ! Μιά χαμένη !
Ό  Συμβολαιογράφος.— Ά  ! (Πέφτει σ’ 

ενα κάθισμα σάν κεραυνωμένος).
Ή  Γρηά.— Τή γνωρίζει I Τή γνωρίζει ! 

Δίκηο εχει δ άνθρωπος ! Ξεσκεπά
ζονται βρωμιές ! Ά  I τέλος πάν
των. Νά μάθω ! Νά ή άπόδειξη ! 
Μιλήστε, μιλήστε μου καλή μου ! 
Πλούσια θά σέ κάνω. “Ολα θά στ’ 
άφήσω ! Πέστε τί έχετε νά πήτε !

Ή  Γεροντοκόρη.— Θεέ μου !.. Πώς είναι 
δυνατόν ...

Ή  Γρηά.— Καί σύ ! Μά ... μά ... (Κ οι
τάζοντας επίμονα τήν Πεντάμορφη). 
Μά έσύ ... έσύ ... δέν είσαι ή Καρ- 
μελίνα ;

Ό  Μαΰρος.— Βλέπετε, εξοχότητα, πού 
δέν σάς έφερα μιάν άγνωστη στό 
σπίτι. Πριν άπό τρία χρόνια, σέ 
σάς διτηρετοΰσε. Καί πάντα θυμά
ται τήν καλή της τήν χυρά. Ποτέ 
δέ θά σάς άφηνε, ποτέ, άν ^έ  γ ι
νόταν; ...

Ό  Συμβολαιογράφος.— Μήν τόν άκοΰτε 
θεία ... Είναι άτιμία ... Ποιός ξαί- 
ρει τί θά πεΐ !

Ή  Γρηά.— ’Έτσι λοιπόν : Σωπάστε δ- 
λοι ! Μήτε λέξη ! Τώρα μιλάει ή 
αλήθεια. Πέστα καλή μου !

Ή  Πεντάμορφη.— Μέ λέγαν Καρμελίνα 
δταν έμενα έδώ (μικρή σιωπή. Χ α 

μογελάει). Τώρα μέ λένε ή πεντά- 
μορφη ή αποκοιμισμένη γιατί πάν
τα άποκοιμιέμαι. Έ γώ  ... γιά μέ
να ... Τί μ’ ενοιαζε; Σέ κάθε χώρα 
τό ίδιο δπως παντού ... Σέ κάθε 
τόπο ... Δέ μ’ ενοιαζε τίποτε γιά 
μενα. IV αύτό δέ θέλησα ποτέ νά 
ενοχλήσω. Ούτε τήν άφεντιά σας, 
ούτε τόν κύριο συμβολαιογράφο. 
Τίποτε δέν είχα ενάντια του. Καί 
μήτε έχω. Άλλά τώρα ... Πώς νά 
μείνω εκεί ... έτσι πού είμαι !

(Χειρονομία).
Ό  Συμβολαιογράφος.— Κ ι’ εγώ τί φταίω;
Ή  Πεντάμορφη (μειδίαμα) .— Τά ξαίρω. 

Καί δέ λέω πώς τό παιδί είναι δι
κό σας ! Μά κανέναν άλλον δέ γνω
ρίζω. "Ωστε, είστε σείς : έγώ έσάς 
γνωρίζω. Ά ν  δέν ήταν τότε γιά 
σάς, πρώτα άπ’ δλους, δέ θάμουν ή 
Πεντάμορφη κ ι’ ούτε παιδί θά είχα 
τώρα.

Ό  Συμβολαιογράφος.— Μά έγώ, θεία, 
δέν ξαίρω τίποτε ! Δέν ξαίρω τί
ποτε ! ’Έπειτα άπό τρία χρόνια ! 
Κ ι3 εξάλλου, τί φταίω έγώ ...

Ή  Γρηά.— Στά σπίτι μου ! Πρόστυχε ! 
Ά  ! τώρα θά δοΰμε ! Σιωπή ! Σ ι
ωπή ! Εξηγήσου, Καρμελίνα !

Ή  Πεντάμορφη (μειδίαμα).—  Δέ θέλω 
έξ αιτίας μου νά λυπηθήτε. Ήρθα 
γιατί δέν πάει νά μείνω έκεΐ δπου 
είμαι. Ό  κύριος συμβολαιογράφος 
διασκέδασε μαζί μου. Δέν είπα τότε 
τίποτε. Τί μ" ενοιαζε ; Μά τώρα 
δέν είμαι εγώ, πού έρχομαι : Ε ί
ναι ... Ή  άφεντιά σας πρέπει νά 
τό συγχωρέσει. Καί πατέρας είναι 
έ κύριος συμβολαιογράφος ...

Ό  Συμβολαιογράφος.— θεία  ! Τό βλέπε
τε ; είναι τρελλή ! Έ πειτα  άπά 
τρία χρόνια, πώς είναι δυνατό ;

Ή  Πεντάμορφη (μειδίαμα).—  Ναί, είναι 
δυνατό. Μάλιστα είναι δικό σας. 
Εϊδάλλως ποιός είναι ο πατέρας ;

Η Γρηά.— Σωστό ! Ναί σωστό μπρός 
στά θεό I Κατάλαβα.

'Ο Μαΰρος (μειδιώντας κ ι3 αυτός με οι
κειότητα).— Βέβαιος ήμουν πώς ή 
άρχοντιά σας θά τό καταλάβαινε.
Ή  αρχοντιά σας, γνωρίσατε τήν 
Καρμελίνα καί τώρα βλέπετε τήν

πεντάμορφη τήν αποκοιμισμένη. Ή  
Καρμελίνα ήταν λιγνή καί ψηλή. 
Τώρα πάχυνε λίγο. Έ χ ε ι στό πρό
σωπό της κοκκινάδι, γελάει κ ι’ εί
ναι ντυμένη μέ ρόδινα καί πράσινα. 
Ποιός τήν έκανε έτσι ; Ό  συμβο
λαιογράφος ... Ή  πεντάμορφη θά 
γίνει καί μητέρα. Ποιός ό πατέ
ρας ; Κανείς δέν ξαίρει. Μήτε μάς 
νοιάζει. Μά ποιάς τήν έκανε έτσι ; 
Ό  συμβολαιογράφος ... Γιατί στ’ α
λήθεια, δέν τρέχει νερό σ’ ένα πο
τάμι, άν δέν ύπάρχει ή πηγή άπ’ 
δπου θά πηγάσει. Συμβαίνει κάποτε 
νά πλημμυρίσει τά θείαφορυχείο, 
δίχως νά ξαίρει κανείς τά πώς καί 
τό γιατί. Μά άφοΰ πνιγοΰν, τά παλ- 
ληκάρια, βρίσκουν οί άλλοι πώς έ
να χτύπημα μ’ άξίνα άνοιξε τήν 
πηγή στό θάνατο. (Μ ικρή σιωπή. 
Δείχνει τήν Πεντάμορφη). Κοι
τάξτε την στό πρόσωπο. Μοιάζει ού- 
ρανά γαληνεμένο μέ χρώματα ή
λιου, πού βασιλεύει ... Εκείνος ; 
(δείχνει τό Συμβολαιογράφο). Πρά
σινος είναι καί τρέμει σάν καλάμι 
τής λιμνοθάλασσας, μέσα στή νύ
χτα ... Ή  αρχοντιά σας, μήν π ι
στέψετε έμενα. ΙΙιστέψτε τά δυό 
πρόσωπα αύτά πού σάς μιλάνε.

Ή  Γρηά.— Αλήθεια είναι ! Αλήθεια 
είναι I (παρμένη από κρίση, γλν- 
στραει ά π ’ τήν πολυθρόνα δπου 
κάθεται, πέφτει γονατιστή και σκύ
βει νά φιλήσει χάμον). θεέ σ’ εύ- 
χαριστώ.

θέλησε δ θεός νά μοΰ χαρίσει τούτη τήν 
ικανοποίηση προτοΰ κλείσουν τά 
μάτια μου. Τά ψέμμα ξεσκεπάοτη- 
κε, καί τώρα βλέπω ποιό είναι αύ
τό τά φίδι ! Δηλητηρίασαν τή ζωή 
μου, αύτός κ ι’ ή άδελφή του ! θεέ, 
σ’ εύχαριστώ I

Ή  Γεροντοκόρη (κρατώντας, σκνφτή , τή 
γρηά).—  Ναί, ναί ! Ό  θεάς βλέ
πει. Βλέπει καί ξαίρει. Ά ν  δ συμ
βολαιογράφος αμάρτησε, θά κριθει 
γ ι’ αύτό. Μά ποιάς σάς έκανε κα
κό ; Πάντα τά καλό σας θέλαμε.

Ή  Γρηά (με τή βοήθεια τής γεροντοκό
ρης σηκώνεται). Ά  ! Σ ’ έχω δε

μένο. Έ γώ φεύγω, ναί, άλλά σοΰ 
άφήνω αλυσίδες. Ό  συμβολαιογρά
φος, δ έντιμος, θά πάρει τήν πεν
τάμορφη τήν άποκοιμισμέτη ... Ε ί
ναι δίκηο.

Ή Γερβντοκόρη (μέ σπαραγμό).— "Α.
Ό  Συμβολαιογράφος (μέ απελπισία).— 

θεέ μου ! θεέ μου I

ΣΚΗΝΗ ΤΡΙΤΗ

Οι ίδιοι, δ παχύς εφημέριος).
Ο Εφημέριος (έρχεται βιαστικός, ανήσυ

χος, στή σκηνή). — Τί συμβαίνει ; 
τί συμβαίνει ; τί συμβαίνει ; Γιά δ- 
νομα τοΰ παντοδύναμου !

Ή  Γεροντοκόρη.— Σεβάσμιε, ναί, γιά δ- 
νομα τοΰ παντοδύναμου φέρτε την 
στά συγκαλά της. Μάς μισεί δίχως 
αιτία, θέλει νά μάς κολάσει. Δέ 
μάς έλειπε παρά τούτη ή γυναίκα I 
Δέ μάς έλειπε παρά τοΰτος δ ερ
γάτης. Στόν γκρεμνό μάς σπρώ
χνουν.

Ό  Εφημέριος (περιποιητικός, πλάϊ στή 
γρηά).— Κυρία μου. Κυρία μου, έμ- 
πιστευθήτε σ έμενα. Πέστε μου 
τήν ταραχή σας. Τήν αϊτία. Δέν έ- 
πιτρέπει δ θεάς νά γίνονται τά 
πλάσματά του έτσι. Κίτρινα, πού 
δέ γνωρίζονται ... Σάν τάν κύριο 
συμβολαιογράφο, τήν άνεψιά σας 
καί σάς Κυρία μου τήν ίδια.

Η Γρηά.— Ναί, ναί, νά ήσυχάσω, πρέ
πει. Ό  λόγος σας είναι άγιος. Σείς 
ξαίρετε πώς άλλο στόμα δέν α
κούω. Πώς θά τ’ άφηνα στήν εκ
κλησία ... Τά περισσότερα ... δχι 
πιά δλα ... Ν α ί... Πρέπει τώρα νά 
σκεφτώ τήν οικογένεια τοΰ ανεψιού 
μου, τά παιδιά του ...

Ό  Εφημέριος.— Πώς ; Ό  κύριος συμ
βολαιογράφος, στήν ήλικία του ;

Ή  Γρηά.— Αϊ ! Φυσικά ! "Οταν κανείς 
φταίει αύτά συμβαίνει ... Καί τώρα 
μάθετε πώς τούτη έδώ ή γυναίκα 
ντυμένη δπως τή βλέπετε μέ ρόδινα 
καί πράσινα, κ ι’ δλη βαμμένη, αύ
τός τήν έκανε έτσι. Αύτός ήταν ή 
άρχή !

Ο Εφημέριος.— Ά  ! είναι σοβαρό !



Ή  Γρηά.— "Οπως σάς λέω ... Κα: πρέ
πει νά διορθωθεί, τό πράγμα.

Ό  Εφημέριος.— Βέβαια.
Ή  Γρηά.— Άφοΰ πρόκειται νά γίνει μά

λιστα μητέρα.
Ό  Εφημέριος.— Ά π ’ αύτόν !
Ή  Γρηά.— Άγνωστο μέ ποιόν ... Άλλά 

τό ίδιο κάνει ... Ή  πρώτη αίτια.
*0 Εφημέριος (σαστισμένος). — Πώς ; 

Π ω ς;
'Β Ηρηά.— Έσεΐς είστε ενας άγγελος. 

Δύσκολο νά καταλάβετε.
Ό  Μαΰρος.— ’Άσπιλε, σεβάσμιε : μήπως 

ζητάτε νά μετρήστε τήν εύθύνη, δ
πως μετράνε τό λυωμένο θειάφι ;

Ό  Εφημέριος.— Μά ... τοΰτος έδώ, ποι
ός είναι ;

Ό  Μαΰρος.— Άνθρωπος, είναι.
‘Ο Εφημέριος.— Νόημα δέ βγάζω ά

κόμα.
Ό  Συμβολαιογράφος (ψελίζοντας κα&ώς 

τρέμει).—  Σεβασμιώτατε, δυό λό
για,—χώρια—νά σάς πώ ...

Ή  Γρηά.— Ό χ ι : δέ χρειάζεται. Δέ 
χωροΰνε εξηγήσεις. Ό  συμβολαιο
γράφος, ό άνηψιός μου, θά πάρει 
τήν πεντάμορφη. Δίκηο είναι, μπρός 
στό θεό !

Ό  Εφημέριος (σκέφτεται).— ’Ά  ! Νο
μίζω πώς καταλαβαίνω.

Ή  Γρηά.— Δέν είναι δπως τά λέω ;
Ό  Εφημέριος.— Όρίστε ... Πρέπει νά 

δοΰμε ... Ή  περίπτωση είναι σο
βαρή ... Έ ξ  άλλου ... (Κοιτάζει την πεν

τάμορφη κα'ι σκεπάζει αμέσους τά 
μάτια με τά χέρια τον).

Ό  Μαΰρος.— Ό  σεβασμιώτατος λές πώς 
είδε τδ σατανά. Άρκεΐ μέ τίς ψευ

τιές. Γιατί εχει κοκκινάδι ; Γιατί 
τά χείλια είναι βαμμένα ; Καί τά 
μαλλιά της είναι ετσι ; Κ ι” είναι 
ντυμένη μέ ρόδινα καί πράσινα ; 
Τίποτε, δλ’ αύτά. Όρίστε. (Βγάζει 
ενα κόκκινο μαντήλι, τό βρέχει με 
νερό α π ’ τη φιάλη και πλένει τό 
πρόσωπο τής πεντάμορφης. Μετά 
τής κατεβάζει τίς πλεξούδες, απαλά, 
τής παίρνει τό πράσινο μαντήλι, 
τής ξεκουμπώνει τό ρόδινο φου
στάνι καί τής τό βγάζει ώστε μένει 
αυτή μέ μεσοφόρι άσπρο. Την τυ
λίγει επειτα δλη με τό μαϋρο 
σάλι. Στό μεταξύ, μιλάει). Άπλό 
νερό άπ’ τή φιάλη1 γιά τέτοιο λε
πτό πρόσωπο καλλίτερο θά ήτανε ά
πό πηγή. Φεύγουν μέ τό τίποτε, 
οί μπογιές. Πώς νά κάνει, τό ϊδιο 
ό συμβολαιογράφος στή συνείδησή 
του ; Οί δμορφες πλεξοΰδες βάλθη- 
καν ετσι γιά νά ξαφνιάζουνε εκεί
νους πού πάνε στά πανηγύρια. Έ να  
ξεκάρφωμα καί τέλειωσε : πάνε τά 
μάγια : μαζεύονται μέ τά δυό χέρια, 
άσπιλες καί πανε έδώ κι’ έκεΐ. Τό 
πράσινο μαντήλι μπορεί νά χρησι
μέψει στό σεβασμιώτατο, σάν αμπα
ζούρ δταν διαβάζει τίς γραφές. 'Ο 
ρίστε. Μποροΰμε νά τή δοΰμε μέ τό 
μεσοφόρι, μιά πού είμαστε δλοι άν
θρωποι ήλικίας. Τώρα τό σάλι. Νά 
τήν τυλίξουμε ετσι. Σεβασμιώτατε 
πέστε : σάν αγία μοιάζει. (Σιωπή" 
ή πεντάμορφη χαμογελάει).

(Σ υ ν εχ ίζ ε τα ι )

Μ εταψρ. ΑΛΚ. Γ ΊΑ Ν Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

Γ ιορτάστηκε κι’ εφέτος 
μέ μεγάλη επισημό
τητα καί άθρόα προ 

σέλευση τοϋ ελληνικού 
λαοϋ, ή μεγαλύτερη ι
στορική επέτειος τής πρόσφατης ιστορίας 
μας : η 28η Οκτωβρίου. Μιά χρονολογία 
τόσο χαρακτηριστική καί μεγάλη άνοιξε 
τις πόρτες τής ιστορίας μας τό πρωΐ τής 
ημέρας εκείνης πανω στά Βορειοηπειρω- 
τικα βουνά με τό πρώτο περήφανο «"Ο
χι» κα'ι κάθησε πάνω στό μέλλβν τής φυ
λής μας σά μεγάλο διάδημα-

Η πολλαπλή σημασία τής 20η: Ό '  
κτωβρίου βρήκε φέτος τήν πατρίδα μαζ 
στο τέλος τών πολεμικών δεινών της κα'1 
στην αρχή μιας νέας ήσυχης κι’ ομαλής 
ζωής, που ερχεται υστέρα άπό τόσες τρο
μερές δ υστυχίες τοΰ λαοϋ μας. Αύτός ώ 
χαρμόσυνος προάγγελος, αύτή ή διάχυτη 
διαβεβαίωση πού ήταν σ’ δλους τούς δρό
μους τής Α θήνας ύστερα άπό τίς οριστι
κές νίκες τοΰ στρατού μας, έδινε στή 
φετεινή γιορτή τόν πιό άνθρώπινο τό
νο. Γιατί οί ιστορικές ημερομηνίες τοϋ 

Εθνους μας στέκονται άκλόνητα σύμ
βολα μέσα στήν ιστορία τών άνθρώπων, 
άλλά καί δίνουν στόν ήρωϊκό λαό μας τό 
δικαίωμα νά ζητάει πιά κι’ αύτός νά αι
σθανθεί, νά γιορτάσει και μεταλάβει τών 
«χράντων νοημάτων τών εθνικών του 
συμβόλων, ήσυχος κι’ ειρηνικός, μέσα στήν 
οικογενειακή του εστία, πού τήν άποχω- 
ριστηκε τοσα χρονιά τωρα, άπό τήν ήμερα 
έκείνη πού βροντοφώνησε τό μεγάλο «ό
χι» τής  ̂μακραίωνης ζωής του- ?4έ τήν 
υπερηφάνεια ^τής νίκης τοϋ ελληνικού έ
θνους πού άγωνίστηκε τόσο σκληρά τά 
τελευταία χρόνια κι’ επέβαλε τήν άδάμα- 
στη θέλησή  ̂του κατά τής ανταρσίας, πε
ρισσότερο^ άπά τούς πανηγυρισμούς καί 
τις αφιερώσεις καί τήν κενότητα τών λό
γων, ώς πνευματικοί άνθρωποι τής Ε λ 
λάδος, χαιρετίζομε τήν ένδοξη επέτειο καί 
τα ένοπλα αδέλφια μας πάνω στά σύνορα

καί στίς προφυλακές τής 
φυλής μας, μαύτή άκρι
βώς τήν ιδιαίτερη άγαλ- 
λίασή μας· Τής ειρηνικής 
χαί γαλήνιας περιόδου 

πού ανοίγουν πιά στόν τόπο μας οί νί
κες τοΰ στρατοΰ μας καί πού τόσο μεγάλη 
αναγκη έχει ο ματοβρεγμε'νος κι’ άπαρά- 
μιλλος τοΰτος τόπος.

Ο

Σέ δυό επιθεωρήσεις τοϋ εξωτερικού έ
χουν σταλεί μελέτες γιά τό συναισθη
ματισμό καί τήν επίδρασή του, άπό 

τόν κ. Νίκο Παππά. Στίς μελέτες αύτές 
η καλλιτεχνική προσωπικότητα τοΰ άρχη- 
γοΰ τοΰ Συναισθηματισμοΰ ζωγράφου 
Βαλσάμ, υπογραμμίζεται μέ ιδιαίτερη 
προσοχή καί δικαιοσύνη. Γιατί πραγμα
τικά μέσα στή νεώτερη ιστορία τής καλ
λιτεχνικής δημιουργίας, ό συναισθηματι
σμός και το εργο τοΰ Βαλσάμ, στερεώ
νουν προϋποθέσεις τόσο γιά τήν εξυγί
ανση τής τέχνης, δσο καί γιά τή βέβαιη 
μελλοντική της πορεία.

Στό εξωτερικό 6 συναισθηματισμός 
εΐναι κι’ δλας γνωστός σάν αισθητικό κί
νημα καί αξίζει νά σημειώσουμε μέ ιδι
αίτερη προσοχή τό γεγονός. Στίς ζυμώσεις 
που γίνονται τελευταία άπό ποιητές τών 
πλέον σημαντικών ευρωπαϊκών χωρών, 
για την άπό κοινοΰ αντιμετώπιση, τών 
σύγχρονων τάσεων τοϋ λυρισμοϋ καί τήν 
κοινή στάση απέναντι τους, καί στήν ο
ποία κίνηση τιμητική συμμετοχή έχει ή 
νέα έλληνική ποίηση, σάν μόνη αισθητική 
κατάσταση άναγνωρίζεται ό συναισθημα
τισμός.

Στούς συναισθηματιστές άπευΟύνθη’ 
καν γνωστά λυρικά ονόματα τής Εύρώπης, 
γιά ν’ άντιπροσωπεύσουν τήν έλληνική 
ποιητική άποψη. Καί στό κοινό μανιφέ* 
στο πού προετοιμάζεται γιά νά κοινοποι
ηθεί ταυτόχρονα σέ πέντε εύρωπαϊκές 
πρωτεύουσες στις άρχές τοΰ 1950, ή όνο-

Ο ΜΗΝΑΣ



μασία τής κοινής αισθητικής στάσεως συ- 
ζητεΤται ανάμεσα σέ τρεις ορολογίες, μιά 
άπό τις όποιες εΐναι κα'ι δ συναισθημα
τισμός·

’Έτσι ή αναμφισβήτητη δικαίωση τοϋ 
συναισθηματισμοϋ, πού αντιπροσωπεύει 
τό καθαρότερο αισθητικό αίτημα σήμερα, 
τοποθετείται κι’ δλας παράπλευρα σέ άλ
λες τάσεις τής Ευρώπης και μάλιστα τόσο 
τιμητικά, ώστε στην Ελλάδα μέν, νά μήν 
αναγνωρίζεται καμμιά άλλη αισθητική 
πού ν’ αντιπροσωπεύει τά νέα αιτήματα, 
εξω άπ τό συναισθηματισμό, πιό γενικά 
δέ. νά τοποθετείται σέ μοίρα εύρΰτατης 
αποδοχής·

Θ

Τήν ώρα πού έντρομοι οί υπεύθυνοι 
παραχαράκτες τής ζωής κα'ι τής τέχνης
ντρέπονται και ν’ άναφέρουν τδνομά 

τοϋ συρρεαλισμοΰ καί μετονομάστηκαν (οί 
ελάχιστοι άνευλαβεΐς νευροφυτικο'ι λιγο· 
πολύ τών λόγων και τοϋ σχεδίου) σέ «ά- 
φηρημένους», ήγουν σέ οπαδούς τής «ά- 
φ η ρ η μ έ ν η ς »  Τέχνης, έδώ στήν Ε λ 
λάδα εξακολουθούν μερικά οΐκτρά υπό
λοιπα τής διαλΰσεως κα'ι τής Ιξαρθρώσεως 
νά σηκώνουν κάθε τόσο τό κεφάλι τους 
και τό χειρότερο, νά βρίσκουν πάντα 
πρόθυμους νά τούς εξυπηρετήσουν τά 
πιό άπίστευτα βήματα και τούς πιό ασυμ
βίβαστους ανθρώπους· Εϊχαμε τόν τελευ
ταίο καιρό μιά έ’κθεση ζωγραφικής κά
ποιου κυρίου Μπουζιάνη, πού υποθέτομε 
πώς επαγγέλλεται τόν ... ζωγράφο. Δέν 
τό πιστεύετε ; 'Η  άπανθρωπία τών άν
θρώπων τοϋ Παρισιού, πού υποτίθεται 
δτι θά είδαν προηγουμένου τούς πολτούς 
μερικών χρωμάτων έπικολλημένων «εν 
θ υ μ ώ» καί «εν  κ ρ α ι π ά λ η »  προ
φανέστατα πάνω στούς άκακους μουσα
μάδες, και δμως τοϋ έπέτρεψαν νά τά ... 
κρεμάσει στήν αίθουσα τοϋ ιδρύματος, 
εΐναι άνευ προηγουμένου. Τό θάρρος 
τοΰ απίστευτου αύτοΰ χρωματομίκτη, 
πού δέν διστάζει σαύτή τήν ηλικία, άφοΰ 
λέει πέρασε κι άπό τόν κλασσικισμό και 
το ρεαλισμό, νά κάμει αύτά τάπάνθρωπα 
μεγαθήρια, έχει γιά νόμιμη δικαιολογία : 
Νά διασύρει πιό πολύ τήν κοινή καλλιτε
χνική άντίληψη, καί τούς άνθρώπους πού

άσχολοϋνται μέ τήν Τέχνη. "Ετσι σάν* 
πρώτο άποτέλεσμα (πέρνομε τό σοβαρό
τερο άπ’ δλους) δ φίλος μας κ· "Αγγελος 
Προκοπίου κατέβηκε άπό τήν «Καθημε
ρινή», νά θριαμβολογήσει γιά τά σπου
δαία τοΰτα δημιουργήματα ανυμνώντας 
τήν καταστροφή, τήν εχθρότητα πρός. 
κάθε άνθρώπινο τόνο, τήν αναρχία, τή 
διαστροφή. ‘Ως πότε τέλος πάντων δ κ- 
Προκοπίου, πού ξέρουμε πώς έχει και 
καλές προθέσεις καί μιά γνώση τών καλ
λιτεχνικών προβλημάτων, θάντιμετωπίζει 
έτσι αβασάνιστα, χωρίς μιά πίστη, τό 
πρόβλημα τής δημιουργίας ; Δέν μπο
ρούμε σήμερα πού σφαδάζει ή άνθρώ
πινη περιπέτεια νά κρίνουμε μέ βάση τό 
μετιέ, τήν τεχνική καί τήν λανθάνουσα α
πόπειρα μιας έκφρασης πού ποτέ δέν 
μπορεί νά πάρει συγκεκριμένη μορφή. 
Δέν μπορούμε νά στεκόμαστε διατακτι
κοί, έκλεκτικοί, δπου φυσάει δ αγέρας, 
χωρίς ρίζες καί πίστη αισθητική, συγχω
ρώντας ολες τίς αηδίες, συμβιβάζοντας 
τίς απόψεις μας μέ τις καταστάσεις πού 
κρατοϋν, γιά νά μάς άναφέρουν μέ συγ
κατάβαση τό μικρό τδνομά μας. *0 συ
ναισθηματισμός χάραξε στήν Ελλάδα μιά 
γερή άφετηρία πού μπορούν μασφάλεια 
δλοι οι καθαροί νά τήν άκολουθήσουν. 
Τί διαφέρετε τότε κ· Προκοπίου άπό τόν 
Εγγονόπουλο ή τόν κ. Δ· Εύαγγελίδη ; 

Ό  τραγελαφικός τόνος τής ζωής μας εΐναι 
πιά ενα απροχώρητο φράγμα συσσωρευ- 
μένων αηδών συμβάσεων. "Ανθρωποι τής 
στιγμής καί πνευματικά άφερέγγυοι, πνευ
ματικοί άνεμοδεΐκτες, κατέλαβαν θέσεις 
πού νομίζουν οί άνθρωποι ώς επίκαιρες, 
άπ δπου ώς σελίμηδες άπό μιναρέδες ψάλ
λουν κι’ άπό εναν αμανέ. ’Από τις πιό 
συντηρητικές κ’ ορθολογιστικές εφημερίδες 
(«Νέα», «Καθημερινή») ακούονται οΐ δια
λύσεις τής λογικής καί κάθε μορφής εξω
φρενισμοί- Σ ’ επιτροπές συνεργάζονται 
δ Αντρέας Καραντώνης (υβριστής τ ους 
καί περιφρονητής τους) μέ τό Σωτήρη 
Σκίπη καί άλλους (Βραβείο Παλαμά), 
στίς ιστορίες τής λογοτεχνίας μας πού γρ ά 
φουν οί Ντιντήδες γίνουνται έρμαια τής 
άτομικής υποθερμίας τους τά πιό τίμια 
καί γνησίως φημισμένα ονόματα τής λο
γοτεχνίας μας. Άλλοϋ καταρτίζουν ποι

ητικά προγράμματα δ Γ· Ροΰσσος ά 
πό κοινοΰ μέ τό . . . Γκάτσο, δ άνθυπο- 
λοχαγός τής ... Ελβετίας μέ τό Σολωμό· 
Μά τί θά γίνει τέλος πάντων κύριοι αύ- 

-τός ό τόπος ;

Θ

Από τις στήλες άθηναϊκής έφημερίδος, 
δώ καί λίγους μήνες, ενα συμπαθη
τικό ζευγάρι καλλιτεχνών, καταπιά

στηκε νά μυήσει τό ελληνικό κοινό στά 
μυστήρια τής «άφηρημένης» τέχνης. Ά -  
ποφεύγοντας μέ αρκετή σύνεση τή λέξη 
«σουρεαλισμός, πού τόσο οΐκτρά χρεοκό
πησε στήν 'Ελλάδα καί στήν Ευρώπη, 
ώστε ή σημασία της ναναι ταυτόσημη μέ 
τό εξωφρενικό καί τό γελοίο, οί συγγρα
φείς κατέφυγαν στή λέξη «άφηρημένη», 
πού δέν έχει άκόμα φθαρεί σταύτιά τοϋ 
πυκνοΰ κοινοΰ. καί μπορεί νά τό ξεγελά
σει. Παρακολουθώντας λοιπόν τούς δυό 
ελληνες «άφηρημένους» στό δαίδαλο καί 
στάδιέξοδα τής άναλυτικής τους προσπά
θειας, δίχως τήν δποία ποιός ξέρει τί κιν
δύνους άγραμμαιωσύνης θά διατρέχαμε 
δλοι μας, πληροφορηθήκαμε εύτυχώς έγ
καιρα, δτι δ «μεγαλίτερος γλύπτης τής ση
μερινής Ευρώπης, εΐναι δ γάλλος Λω- 
ράνς. Ό  καλλιτέχνης αύτός—γράφουν οί 
ελληνες θαυμαστές του—σκάβει τίς επι
φάνειες γιά νά βρει τό σκελετό καί στη
ρίζει τό έργο του στήν εσωτερική διάρ
θρωση τοΰ σώματος. Ή  διάλυση καί δχι 
ή σύνθεση εΐναι δουλειά του». Τό άποτέ
λεσμα τού γάλλου γλύπτη τό είδαμε πα
ράπλευρα στό δίστηλο άρθρο τών ελλή- 
νων καλλιτεχνών, καί εΐναι κρίμα πού δέ 
δημοσιεύομε εικόνες γιά νά τό άναδημο- 
σιεύσομε πρός χάρη τών άναγνωστών 
μας, πού μπορούν δμως, αγοράζοντας τά 
«Νέα» τής 29 Όκτο^βρίου, νά τό άποθαυ 
μάσουν. Πρόκειται γιά ενα τέρας άπό 
μάρμαρο, (μικρό παιδί εΐναι άδύνατο νά 
τό άντικρύσει δίχως φόβο καί φρίκη), κά
τι μεταξύ άρχαίας περικεφαλαίας, προσω
πίδας Κού Κούξ Κλάν καί νεκροτομημέ- 
νου άνθρώπινου θώρακα.

Φυσικά, δέν περιμένει κανένας περισ
σότερα άπό μιά τέχνη πού έχει σκοπό τή 
δ ι ά λ υ σ η ,  άπό μιά εφημερίδα δμως 
πού πολεμά τούς δυναμιτιστές καί άγωνί-

ζεται γιά τήν άνασυγκρότηση τοΰ ευρω
παϊκού πολιτισμού, κάτι μέ τό δίκηο του 
περιμένει ό τόσο ταλαιπωρημένος αύτός 
τόπος- Αλλοιώς ν’ άναστήσομε τό Χίτλερ, 
μόνο καί μόνο γιά νά ξανακλείσει μερι
κούς «μεγάλους» στά φρενοκομεία...

©

Μιά ιδέα ποϋχε ριχτεί έδώ καί καιρό 
άπ’ τούς ποιητές τής ομάδας μας, 
βλέπομε μέ μεγάλη χαρά μας πώς 

παίρνει σάρκα καί οστά· Ο λόγος εΐναι 
σπόρος· Πρόκειται γιά τις άπαγγελίες ποι
ημάτων πού θέσπισαν κιόλας δυό θέατρά 
μας, σέ ειδικά «καλλιτεχνικά απογεύματα». 
’Επειδή έχομε άπό χρόνια μελετήσει αύτό 
τό ζήτημα, έ'τσι πού νά παγιώσομε κάπως 
ώριμες καί ώφελιμιστικές γιά τόν ποιητή 
άπόψεις, θά συμβουλεύαμε τούς θιασάρ- 
χες μας νά σχημάτιζαν μιά ολιγάριθμη ε
πιτροπή, πού βοβαρά, μέ άγάπη κι’ άμε' 
ροληψία, νά μελετοΰσε τό σπουδαίο πρό
βλημα τής έκλαΐκευσης τοϋ νεολληνικοΰ 
ποιήματος καί τής άμεσης επαφής τοϋ 
ποιητή μέ τό πλατύ κοινό, κατά ενα τρό
πο, πού δέ θά τσαλακώνεται ή Ποίηση 
καί ή σοβαρότητά της·

Σέ μιά τέτοια επιτροπή δέ θάπρεπε 
νάλειπαν οί γνήσιοι εραστές τής ποιήσεως, 
οί Άνθολόγοι μας καί τελευταίοι νά ήσαν 
οί ποιητές μέ τις άδυναμίες τους· Πριν ά" 
πό κάθε απαγγελία, νά γινόταν, καί αν ή
ταν δυνατό άπ’ τόν ϊδιο τόν ποιητή, σύν
τομη εισαγωγική ανάλυση, ιστορική προέ
λευση τοΰ τραγουδιού, κλπ. έτσι πού νά 
σχηματιζόταν ή κατάλληλη γιά τό κάθε 
ποίημα ατμόσφαιρα, δίχως τήν δποία καί 
ή πιό καλή απαγγελία, έρχεται σάν άπό 
άλλο κόσμο ■■·

Κι’ άκόμα, θά μποροΰσε νά επιβαρυν
θεί καί τό εισιτήριο μέ λίγες ψωροδραχ
μές, ·—γιατί οί ποιητές εΐναι άνθρωποι 
καί οί έ'λληνες ποιητές κατά κανόνα φτω
χοί— έ'τσι πού, νά μποροΰσε δ ποιητής, 
μαζί μέ τήν ήθική ικανοποίηση, νά συγ
κόμιζε καί κάποια υλική, ίκανή νά τοΰ λι
γοστέψει τίς άπαγοητεύσεις καί νά τοϋ δ ι
αλύσει τίς αμφιβολίες του, σέ δ,τι άφορά 
τήν ιερότητα τής άποστολής του καί τήν 
ούσιαστικώτερη κοινωνική της χρησιμό
τητα.



Τό πείραμα εχει δοκιμαστεί στις επαρ
χίες προπολεμικά μέ επιτυχία. Πιστεύομε 
πώς και τό κοινό τής πρωτεύουσας δέ θά 
υστερήσει σέ ανταπόκριση. Φτάνει νά μήν 
εισχωρήσουν κι’ αυτού, οί κλίκες, οι σνόμπ 
τών Γραμμάτων μας και δλοι εκείνοι οί 
λιπαροί τΰπο ι...

Θ
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Υ στερα απ’ τό λογιωτατισμό, μιά φανε
ρή και τ'ις περισσότερες φορές «ύπο-
φώσκουσα» αρρώστια, πού δηλητηρι

άζει άργά σίγουρα κι’ επικίνδυνα τήν έλ
ληνική ζωή σ δλες της τίς εκφράσεις, ε ΐ
ναι ο φραγκολεβαντινισμός. Σπεύδομε νά 
πληροφορήσομε τούς αναγνώστες μας, δτι 
δέν ανακαλύπτομε τήν ... Αμερική, και δτι 
ά'λλοι πριν άπό μάς τό είπαν πολλές φο
ρές καί δτι κι’ άλλοι αγωνίζονται σήμερα 
γιά νά βάλουν ενα κάποιο φρένο στήν ό
λοένα έξάπλωσή του, στήν πνευματική ιδί
ως έλληνική ζωή. ‘Επειδή τό αναγνωστικό 
μας κοινό απαρτίζεται κυρίως άπό νέους, 
σαύτούς και μόνο θά θέλαμε νά υποδείξο
με τά χαρακτηριστικά του γιά νά προφυ- 
λαχθοϋν. Ό  φραγκολεβαντινισμός, πού 
μάς πρωτοπαρουσιάζεται μ’ ενα είδος υ
περοχής, μέ δπλα του τά ψιμύθια τής χει
ρότερης πάστας τοΰ ευρωπαϊκού πολιτι
σμού, εισχωρεί στήν απλοϊκή συνείδηση, 
γιά νά χαλαρώσει τούς δεσμούς τοϋ αγνού 
μέ δ,τι υπάρχει ζωντανό καί ιστορικά αλη
θινό, πάνω στόν πικρόν αύτό και πολυα
γάπητο τόπο- Σύγχρονα τοΰ προβάλλει τό 
θε'λγητρο ένός διεθνισμού, ψεύτικου εντε
λώς και αόριστου, γιατί ό φραγκολεβαντι- 
νισμός, πρέπει νά ξέρουν οϊνέοι, εΐναι άν- 
τιδραστική κατάσταση, κι’ ό διεθνισμός 
του εΐναι τό αναγκαστικό του καταφύγιο, 
γιατί αύτός ποτέ του δέν εΐχε μιά πα
τρίδα.

Αύτό τό άσκέρι, οί φραγκολεβαντίνοι, 
λεηλατούν τόν ηθικό πλοΰτο στίς χώρες 
τής Μέσης ‘Ανατολής καί τής Νοτιοανατο
λικής Ευρώπης έδώ καί διακόσια χρόνια, 
σταλμένοι άρχικά επίτηδες, γιά νά δημι* 
ουργήσουν μιά σύγχυση μέσα στούς λαούς 
καί τις παραδόσεις τους, ν’ άμυδρώσουν 
τό έντονο χρώμα τής φυλετικής τους προ
σωπικότητας καί ν’ άφομιώσουν κατά τό 
δυνατό στήν άχρωμη καί νόθη τους συνεί

δηση, παρθένους λαούς, μέ τό πρόσχημα 
τοΰ εκπολιτισμού· Ό  φραγκολεβαντινισμός 
ξεφεύγοντας σιγά σιγά, ώς ήταν μοιραίο, 
άπ τόν κεντρικό του ηνίοχο, έ'γινε περισσό
τερο επικίνδυνος, γιατί μέ τήν αυτονομία 
πού διαμόρφωσε καί τή χαρακτηριστική 
του υπόσταση, έ'γινε πιά μιά πραγματικό
τητα στά ξένα εδάφη καί εισχώρησε βα
θιά μέσα στήν έθνική ζωή τών διαφόρων 
λαών, άνακατεύθηκε, παλιτογραφήθηκε, 
καί δέν τολμά πιά κανείς νά τοΰ πεΐ: εί
σαι ξένος.

Αύτό τόν πολιτογραφημένο ξένο, πού 
διαπεραιώθηκε καί στήν Ελλάδα άπ’ τις 
άνατολικές της θάλασσες, δχι μόνο δέν κα
ταφέραμε νάφομοιώσομε, άλλά (καί σ’ αυ
τό φταίνε τά ευάλωτα άστικά κέντρα 
μας) τοΰ αναγνωρίσαμε καί τήν ικανό
τητα νά «έξευρωπαΐσει» καί τή δική μας 
ζωή. ’Έ τσι σιγά σιγά φτάσαμε στό ση
μείο νά δυσπιστήσομε στό Θεό τών πατέ
ρων μας, νά περιφρονήσομε τή μητρική 
μας γλώσσα και νά περιγελάσομε τά έθι
μα τοΰ λαού μας.

Τό αιμα τοΰ φραγκολεβαντινισμοΰ εΐ
ναι πού ρέει στίς σελίδες πολλών σημερι
νών λογοτεχνών, γιά νά περιοριστούμε ει
δικά στό χώρο μας. ’Α π’ αύτούς οί πε
ρισσότεροι εΐναι «φράγκοι» δίχως νά τό 
ξέρουν. Αύτοί καλλιεργούν τήν άνε- 
δαφικότητα στήν τέχνη μας, αύτοί εκμαυ
λίζουν τούς άπειρους μέ χρωματιστές φού
σκες καί φραστικά βεγγαλικά, αύτοί εισά
γουν ξένες συνήθειες, αυτοί διδάσκουν τό 
χειρότερό διεθνισμό, αύτοί συγκινοΰνται 
μέ γεγονότα ξένα, δταν δέν χύνουν ενα 
δάκρι γιά τή μοίρα αυτής τής γής, πού έν 
τούτοις τούς καλοτρέφει, αύτοί έν δνόματι 
τοΰ «ευρωπαϊκού» πνεύματος ρίχνουν στή 
φωτιά τής εύρωπομανίας τους τή σφρα
γίδα τής ρωμιοσύνης, σάμπως τοΰτο τό 
χώμα, νά μήν ήτανε περισσότερο κι’ από 
Ευρώπη : ’Ελλάδα.

Απ’ αύτούς τούς φραγκολεβαντίνους 
«λογίους», πού έχουν τρυπώσει σδλες τις 
επίκαιρες θέσεις, είδαμε τελευταία νά γραμ- 
ματολογεΐται σάν ασήμαντος λογοτέχνης ό 
Παπαδιαμάντης καί ν’ ανυμνούνται παρά
πλευρα ασήμαντοι τής φάρας τους-

Αύτά συμβαίνουν δπου έλευθερία ση
μαίνει αμπέλι ξέφραγο καί διαστρεβλωτές

ασκούν άνεμπόδιστα τό επάγγελμα τού όρ- 
θοπαιδιστή ·.·

Θ

Δ έν εΐναι μόνο πού κανένας λογοτεχνι
κός οργανισμός, ή δργανο, ή μεμο
νωμένος λογοτέχνης δέν κινεί καί δέν 

προωθεί γιά ν’ αναπτύξει ένα σοβαρό 
πνευματικό τρέχον ζήτημα, άπό τά τόσα 
πού άφοροΰν τή ζωή τών Γραμμάτων 
μας, μά καί δταν συμβεί κάποτε νά κινη
θεί κανένα, άπό κάποιον «άπό μηχανής 
θεόν», καί πέρνει μορφή γενικώτερου καί 
άμεσου ένδιαφέροντος, άκόμα καί τότε δ 
πάγος τής σιωπής, πού ΐσοδυναμεί μέ τή 
συνωμοσία, δέν σπάζει.

Πότε είδαμε νά πέρνουν θέση τά πνευ 
μαηκά σωματεία, τά περιοδικά, οί κορυ
φαίοι μας λόγιοι σ έ'να ζήτημα πού εγέρ- 
θηκε καί κοχλάζει μέσ’ στίς καρδιές μ ας; 
Πότε τούς είδαμε σέ μια μονομαχία ιδεών 
μάρτυρες Σέ μιά άδικη μεταχείριση, καί 
τό χειρότερο, σέ μιά κακτι μεταχείριση τής 
λογοτεχνίας μας, πότε άκούστηκε νά δια- 
μαρτυρηθούν ; Τό πολύ πολύ, νά τά ποΰν 
παρασκηνιακά καί νά μοιράσουν τό δίκηο 
μεταξύ ένός καφέ καί μιάς τυρόπητας. Μά 
σαν πρόκειται ή γνώμη τους, νά ντυθεί 
τό τυπογραφικό μελάνι, νά βγει νά φωνά
ξει δίχως επιφύλαξη μιάν αλήθεια, μιά πί
στη, μιά πεποίθηση, ή νά καταδικάσει 
μιάν αντινομία κι’ έναν τσαρλατανισμό 
άπ’ αυτούς πού περισφίγγουν τήν πνευμα
τική μας ζωή, τότε προσπαθούν νάναβά- 
λουν τά σπουδαία γιά αύριο, νά καιρο
σκοπήσουν, ζητώντας νά ξοφλήσουν τό 
μεγάλο τους χρέος πρός τήν πνευματική 
συνείδηση τοΰ τόπου, μέ πράξεις καί πρω
τοβουλίες, πού αν καί συχνά εντός τόπου, 
εΐναι δμως πάντοτε έκτος χρόνου. ’ Ετσι 
θ ’ αύξαίνουν καί θά πληθύνονται οΐ κα- 
τεργαρέοι στά Γράμματά μας, καί μέ τήν 
ανοχή μας θά γίνονται δλο καί πιό θρα- 
σύτεροι. Ό μω ς, ας μή γελιούνται οί τε
λευταίοι. Ό  χρόνος καί μάλιστα ό εγγύς, 
είναι μαραγκός πολύ σβέλτος. Καί άπό 
τώρα κιόλας ετοιμάζει γιά δλους αύτούς, 
κι’ άπό έναν πάγκο ...

Θ

Αθλος μπορεί νά ονομαστεί ή ‘Ανθολο
γία τής έλληνοαμερικανίδας κ· Ρέας 
Ντάλβεν, πού κυκλοφορεί στήν ’Α 

μερική τήν Ιην Δεκεμβρίου σέ μιά έκδοση 
είκοσι τυπογραφικών μέ τήν περίληψη 
πενήντα πέντε έλλήνων ποιητών- Ή  έλ- 
ληνοαμερικανίδα αύτή φιλόλογος πού έ
μαθε άκουστικά τά ελληνικά άπ’ τήν ή- 
πειρώτισσα μάνα της, κι ακούσε άπ το 
στόμα της τό πρώτο ελληνικό νανούρισμα, 
τό πρώτο δημοτικό τραγούδι, λογάριαζε" 
άπό μαθήτρια άκόμα τοΰ Γυμνασίου, νά 
καταπιαστεί κάποτε μένα τέτοιο μεταφρα
στικό έργο. Οί συνεργάτες τοϋ περιοδικού 
μας πού εΐναι άπό τρία χρόνια σέ στενή 
έπαφή μέ τήν άκούραστη μεταφράστρια, 
μπορούν νά ξέρουν σέ τί κόπους καί σέτί 
θυσίες υποβλήθηκε ή λαμπρή αύτή κοπέλ- 
λα γιά νά δει τδνειρό^ της πραγματοποιη" 
μένο. Συγγραφέας κι ή ίδια, (εΐναι γνω
στό πώς τό θεατρικό της έργο «Μιά έπο- 
χή στήν κόλαση», (βιογραφία τού ’Αρθού
ρου Ρεμπώ, έκανε μεγάλη έντύπωση πρό- 
περσι στόν Άραγκόν, στόν οποίο τό δια- 
βασε ή ίδια στό Παρίσι), μέ πάθος άκοί- 
μητο γιά τήν ποίηση καί άληθινό έρωτα 
γιά ιήν 'Ελλάδα, ή κυρία Ντάλβεν έχτισε 
ένα μνημείο γιά τη Νεοελληνική Ποίηση, 
πέτρα μέ πέτρα- Στό έργο προτάσσεται 
εισαγωγή τής ίδιας καθώς καί πρόλογος 
άπό δυό διακεκριμένους άμερικανούς ποι
ητές καί κριτικούς, τόν Ρόζε Μπένετ καί 
τόν Μάρκ Βάν Ντόρεν, πού πρώτοι έξέ- 
φρασαν τήν έκπληξή τους καί τό θαυμα
σμό τους γιά τή νεοελληνική ποίηση, 
διαβάζοντας τίς μεταφράσεις τής Ντάλ
βεν. 'Η  διάδοση τών ποιητών μας προ- 
μηνύεται πλατειά στήν Αμερική, δπου 
άρχισε κιόλας νά διαφημίζεται ή τόσο 
σπουδαία αύτή έκδοση, καί άπ δσα λέ
γονται, γρήγορα πολύ θά έξαντληθεί. 
Καί τώρα ρωτούμε τά αρμόδια υπουρ
γεία, τίς άκαδημίες, τά σωματεία, τό λο
γοτεχνικό τύπο, αν παραστάθηκε κοντά 
στή μεταφράστρια ένός τόσο σημαντι
κού εθνικού πνευματικού έργου, καί μέ 
τί τρόπο ένεθάρρυνε καί βράβευσε μιά 
τέτοια αποτελεσματική γιά τήν Ελλάδα 
προσπάθεια·

Θ

Η τελευταία άπόπειρα τών σουρεαλι
στών νά χρησιμοποιήσουν ένα σχο
λαστικό καί ΐσχνό διανοούμενο στήν



’Ιταλία, μέ τή διπλή ελπίδα, πρώτα νά 
γνωρίσουν μεταμφιεσμένο τό εργο τους 
και στή χώρα έκείνη, κι’ υστέρα νά χτυ
πήσουν τήν ομάδα τών συναισθηματι- 
στών, ποΰ μαζί μέ μερικούς άλλους νεώ- 
τερους άποτελοΰν τήν καλλίτερη λυρική 
ποιότητα τοϋ τόπου, μας έ'δωσε τήν ευ
καιρία νά δοΰμε πολλά- Έκτος άπό τήν 
καινούργια διαπίστωση τοΰ ήθικοϋ καί 
πνευματικοϋ επιπέδου τών σουρεαλιστών, 
πού αύτή τή φορά δέν τόλμησαν ν’ ανοί
ξουν τό στόμα τους στίς καφτερές καί 
συγκεκριμένες καταγγελίες τοΰ Νίκου 
Παππάι έκτος άπό τή χαμηλή εύκαμψία 
τοΰ πρόθυμου κ- Ποντάνι, ζήσαμε μέ 
συγκίνηση, αληθινά αυθόρμητες έκδηλώ- 
σεις άν\*)ρώπων τοΰ πνεύματος πού άγα- 
νακτισμένοι άπ’ τή μιά μεριά κι' ένθου- 
σιασμένοι άπ" τήν άλλη γιά τή σθεναρή 
καί ακλόνητη στάση τοΰ περιοδικοΰ καί 
τών συνεργατών μας, εκφράζονται μέ αλ
ληλεγγύη καί απόλυτη ικανοποίηση.

’Έχομε πραγματικές στά χέρια μας 
καί δχι φανταστικές σάν τοΰ κ. Ποντάνι 
έπιστβλές άγανακτήσεως εναντίον τοϋ δρ- 
γανέττου τών έλλήνων σουρεαλιστών κ. 
Π. άπό νέους και παλαιότερους, στίς ό
ποιες στιγματίζεται ή τακτική τής «κλί
κας», ή άποστολή ένός αύτοχειροτόνητου 
ελληνιστή, ένώ έξαίρεται ή αναμφισβήτη
τη ηθική καί ποιητική αξία τοΰ Νίκου 
Π αππά καί τής Ρίτας Μπούμη.

Ά πό  τήν ίδ ια  αύτή αφορμή, ευτυχι
σμένο άπόκτημα γιά τό νεώτερο στοχασμό 
μας, βγήκε μιά νέα μελέτη τσΰ ποιητή 
καί μελετητή τών σύγχρονων ποιητικών 
ρευμάτων κ. Δημάκη, μέ τον τίτλο «Εισα
γωγή στή νέα έλληνική ποίηση», πού 
μεταφρασμένη θά λάβει ευρύτατη δημο
σίευση στό έξωτερικό· Ή  μελέτη αύτή 
τοϋ κ- Δημάκη γραμμένη στό γνα>στό 
ψύχραιμο κι’ αντικειμενικό τόνο τοΰ συγ
γραφέα της, έχει μεγαλίτερη άκόμα αξία, 
γιατί γράφτηκε άπό μελετητή πού δέν υ 
πήρξε ούτε εχθρός τών ερμητικών ού'τε 
Ιδιαίτερος φίλος τών δικών μας τάσεων, 
άλλά δίκαιος καί τίμιος έρευνητής- Φυ
σικά, υστέρα απ’ τή δημοσίευσή της στό 
έξωτερικό, οί «Νέοι Ρυθμοί» θά δημοσι
εύσουν ολόκληρη τήν αξιόλογη αύτή με - 
λέτη τοϋ κ- Δημάκη-

Ε Ν Α  Γ Ρ Α Μ Μ Α

Δημοσιεύομε τό γράμμα τοΰ διακεκριμέ
νου μελετητή της λογοτεχνίας μας κ. 
Στομέο, απευθυνόμενο στάν ποιητή Νίκο 
Παππά, δλως αυθόρμητα, έξ αφορμής 
των γραπτών τοϋ κ. Ποντάνι καί των 
φληναφημάτων του-
'Ο κ. Στομέο γνωστότατος γιά τίς εργα
σίες του στή νέα μας λογοτεχνία, είναι 
δ μόνος χωρίς καμμιά υπερβολή, ποΰ ξέ
ροντας νέα έλληνικά, τήν κατανοεί μέ 
ακριβή ανταπόκριση. Σύντομα δέ θά δη
μοσιεύει τά περιοδικό μας συνεργασία 
τοΰ έκλεκτοΰ κριτικού Ιλληνιστή καί 
θ5 άσχοληθεΐ μέ τό Ιργο του.

Φίλτατε φίλε,
Μονάχα αύτές τίς μέρες μπόρεσα νά ίδώ άπ’ 

ευθείας στήν «Ίντέα» τήν αγενέστατη συμπερι
φορά τοΰ κ. Ποντάνι άπέναντι σέ σας καί στή 
Ρίτα Μπούμη, μά σύγχρονα μέ ζωηρότατη ευχα
ρίστηση διάβασα έπίσης τή δραστήρια κ ι’ Ιτοιμη 
απάντησή σας στό «"Εθνος» καί στούς «Νέους 
Ρυθμούς».

Άπ’ δσα δημοσία μέ αυθάδεια βεβαιώνει, 
γιά τά κείμενα πού κρίνει δίχως νά τά γνωρίζει 
άπ’ ευθείας στή γλώσσα τους, πρέπει νά συα- 
περάνει κανείς, δτι δ κ. Ποντάνι, βλέπει τή 
Νεοελληνική Ποίηση μονάχα μέ τά καπνισμένα 
ματογυάλια τοΰ Σεφέρη κ ι’ άκόμα κάποιου άλ
λου ελληνα λογίου. Μά οί κριτικές του, άν καί 
πλαστές, ζεσταίνουν δσο πρέπει τά πνεύματα 
γιά τάν αγώνα κ ι’ έτοιμάζουν τίς ψυχές γιά νά 
χαροΰν τίς λαμπρότερες νίκες. Κ ι’ έγώ τίς πε
ριμένω αύτές τίς νίκες άπό ίνα ζευγάρι ποιη
τών, στά σπίτι τών δποίων, τόσο εξοχα φιλοξε
νείται ή Τέχνη καί ή Ποίηση.

Αύτές άκριβώς τί μέρες έστειλα στήν 
«Ίντέα» καί στίς «Πάτζινε Νουόβε» μιά σύντομη 
απάντηση στά ψεύδη τοΰ κ. Ποντάνι, καί ε ι
δικά σέ δ.τι άφορα έμέ προσωπικά, έπιβεβαιώ- 
νοντας έκ νέου τάν ειλικρινή καί ανεπηρέαστο 
θαυμασμό μου γιά τήν Ποίησή σας, καί περιμε- 
νά ίδώ πώς θ’ άντιδράοει δ κ. Ποντάνι.

Τελείωσα τή μελέτη τής «Καινούργιας 
Χλόης» μέ ζωηρότατο ενδιαφέρον καί επιφυ
λάσσομαι νά μιλήσω στάν ιταλικά τΰπο γ ι’ αυτά 
τά βιβλίο.

Λαβαίνω τακτικά τούς «Νέους Ρυθμούς» 
καί παρακολουθώ τή δραστηριότητά σας καθώς 
έκείνη τοϋ Συναισθηματισμού καί τής δμάδας 
σας. Γιά δλα αύτά προετοιμάζω γιά τά τέλος 
τοΰ Ιτους μιά έκτενή παρουσίαση, πού θά δη· 
μοσιευθεϊ σ’ ένα άπά τά πιά έγκυρα ιταλικά 
περιοδικά.

θά μοϋ κάνει πάντα ευχαρίστηση νά μέ 
κρατάτε ένήμερο τών νεοελληνικών λογοτεχνι
κών έκδόσεων, πού μποροΰν νά μ’ ενδιαφέρουν.

Άφοσιωμένος σας 
PAOLO STOMEO

Λέτσε, 6 Νοεμβρίου 1949

ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΒΡΑΒΕΙΟ 

ΠΟ ΙΗΣΕΩ Σ ΣΥΡΑΚΟ ΥΣΩ Ν

Ή ’Επιτροπή τοΰ Βραβείου Συρακουσών, 
πού ίδρυσε στίς άρχές τοΰ 1949 δ 'Οργανισμός 
Τουρισμρΰ τής Ιστορικής αύτής πόλεως, κάτω 
άπά τήν αιγίδα τοΰ «Διεθνοΰς Συνδέσμου Ποιή
σεως» πού Ιδρεύει στή Ρώμη, άνακοίνωσε τά 
άποτελέσματα τοΰ πρώτου της Διαγωνισμού, σέ 
μιά γιορτή πού διοργανώθηκε άπά τά Δήμο Συρα- 
κουσίων στίς αίθουσες τής Βίλλα Πολίτι, παρου
σία τοΰ ίταλοΰ υπουργού τής Παιδείας καί πο
λυαρίθμων άντιπροσώπων τοΰ πνευματικού καί 
δημοσιογραφικοΰ ίταλικοΰ καί ξένου κόσμου.

Τήν κριτική επιτροπή άπάρτιζαν οί διακεκρι
μένοι ϊταλοί ποιητές Γκιουζέππε Αιππαρίνι, Φεν- 
■τερίκο Ντέ Μαρία, Λορέντζο Γκιοϋσσο, Ένρίκο 
Νταμιάνι καθώς έπίσης καί ή Πρόεδρος τοΰ 
«Διεθνοΰς Συνδέσμου Ποιήσεως» κυρία Έντβίτζε 
Πέσσε Γκορίνι.

Τά βραβείο τών πεντακοσίων χιλιάδων λιρετ’ 
τών δόθηκε στά γνωστό βέλγο ποιητή Ζεά Λίμ- 
πρεχτ γιά τήν ανέκδοτη ποιητική συλλογή του 
«Ή γή κ ι’ κόσμος» καί στόν ίταλό Τίτο Μαρ- 
ρόνε, γιά τή συλλογή του « ’Εξορία».

'Ο πρώτος εχει στό ενεργητικά του άξιάλο- 
γα ποιητικά έργα, ώς «Τό τραγοΰδι τής παρθε- 
νικότητας», τά «Κατεστραμένος Πύργος» καί τό 
«Πρός συνάντηση τοΰ θεοΰ» κ ι’ εχει μεταφρα
στεί σέ ξένες γλώσες, δ δεύτερος είναι δ πρώτος 
ίταλάς μεταφραστής άρχαίων Ιλληνικών τραγω
διών, ή «Όρέστεια» δε τοϋ Αισχύλου, πού πα
ρουσίασε στά 1906, θεωρείται άριστουργηματική. 
'Η βραβευμένη συλλογή του, λέγεται, δτι πρόκει
ται νά είναι μιά έκπληξη πραγματική γιά τήν 
ιταλική ποίηση.

Στά διεθνή αύτά διαγωνισμό, δπου είχαν 
λάβει μέρος πάνω άπά 580 ίταλοι, γάλλοι, βέλ- 
γοι, ίσπανοί, πορτογάλλοι, αγγλοι καί ιδίως 
νοτιοαμερικανοί ποιητές, διαγωνίσθηκαν καί 
τρεις έλληνες.

’Εκτός άπά τούς δύο βραβευθέντες, έτιμήθη- 
καν μέ τή «δάφνη» καί είκοσιοκτώ ποιητές δια- 
κριθέντες, μέσα στούς δποίους πρώτη κατά σειράν 
επιτυχίας έρχεται ή έλληνίδα ποιήτρια Ρίτα 
Μπούμη Παπά, μέ τήν ανέκδοτη συλλογή της 
« ’Επιστροφή στήν Όρτυγία», τής δποίας μεγάλο 
μέρος, άποτελείται άπά ποιήματα εμπνευσμένα 
άπά τή μακρόχρονη διαμονή τής ποιήτριας στή 
Σικελία.

'Η εισήγηση τής ’Επιτροπής έξαίρει τίς λυ
ρικές άρετές τής Μπούμη, τή δύναμη τής φαν
τασίας της καί τά πάθος της γιά τά* άνθρωπο 
καί τή μοίρα του, μάλιστα δέ δ γνωστός φιλέλλην 
καί ιδρυτής μαζί μέ τάν Ρομανιόλι, τοΰ ’Ινστι
τούτου ’Αρχαίου 'Ελληνικού Δράματος τών Συ
ρακουσών, κόμης Γκαργκάλο, έζήτησε ιδιαίτερες 
πληροφορίες γιά τήν ποιήτρια, δείχνοντας ζωηρά 
ένδιαφέρον γ ι’ αύτήν καί τή νεοελληνική ποίηση.

Μαζί μέ τή Μπούμη έτιμήθηκαν οί ϊταλοί, 
βέλγοι, γάλλοι καί ίσπανόφωνοι ποιητές, Νικολά 
Σιτζιλλίνο, έκλεκτός συνεργάτης τών «Νέων

Ρυθμών». Ένρίκο Κάρντιλε, Λουΐτζι Φιορεντίνο, 
Λιλιάνα Σκαλέρο, Ραούλ Βιλεντιέ, Πιερ Γκαλε- 
σλό, Ζάκ Σοένες, Άντριάνο Γκράντε Κάρλο ντε 
Φράνκις κλπ.

Στήν έορτή τής απονομής τοϋ βραβείου, μ ί
λησε δ παρευρισκάμενος ρώσσος ποιητής καί δη
μοσιογράφος Ίβάνωφ, πλέκοντας τά εγκώμιο τής 
ποιήσεως καί τά σημαντικά ρόλο της στήν έξη- 
μέρωση τών άνθρώπων καί τή συναδέλφωση 
τών λαών.

'Ο «Διεθνής Σύνδεσμος Ποιήσεως» άναγγέλ- 
λοντας στήν κυρία Μπούμη τήν έπιτυχία της 
αύτή σ’ Ινα διεθνή στίβο, τονίζει δτι ή ποιητι
κή της φήμη καθιερώνεται τώρα καί στήν Εϋ- 
πη.

Οί συλλογές πού βραβεύθηκαν μαζί μέ ποιή
ματα τών διακριθέντων, θά συμπεριληφθοΰν σέ 
πανηγυρική έκδοση πού έτοιμάζει δ ’Οργανισμός 
Τουρισμού Συρακουσών, καί πού θά κυκλοφορή
σει σέ γιορτή πού διοργανώνεται στή Ρώμη πρός 
τιμήν τών βραβευθέντων καί διακριθέντων 
ποιητών.

Οί «Νέοι Ρυθμοί» συγχαίρουν εγκάρδια τήν 
πολύτιμη συνεργάτριά τους γιά τήν ώραία της 
νίκη.

ΤΟ ΕΒΡΑ Ϊ ΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Ιδρύθηκε ατά Μιλάνο νέα σκηνή μέ τδνομα 
« ’Εβραϊκά θέατρο» πού προτίθεται νά παρουσιά- 
ση στά ρεπερτόριό του έργα έβραϊκά σέ ιταλική 
καί έβραϊκή γλώσσα. Elvat γνωστά πρίν δεκα 
πέντε χρόνια, τί έντύπωση έκαναν στήν Ευρώπη 
έργα σάν τά «Ντυμπούκ», «Γκολέμ», «Ιερεμίας» 
κλπ πού παρουσίασαν έβραϊκοί θίασοι μέ άπα- 
ράμιλλη εκφραστική δύναμη καί στάθηκαν μιά 
άληθινή άποκάλυψη γιά τά κοινά τής Δυτικής 
Ευρώπης.

Τά έβραϊκά θέατρο, γεννήθηκε άπά μιά ιδ ια ί
τερη καλλιτεχνική παράδοση, πού ώρίμασε σιγά 
σιγά στά σπλάχνα τών πυκνοκατοικημένων έβραϊ- 
κών κοινοτήτων τής ανατολικής Εύρώπης, καί 
πέρασε τελειωτικά στήν Ιστορία τοΰ θεάτρου, 
μέ τίς περίφημες παραστάσεις τοϋ «Έβραϊκοϋ 
θεάτρου τής Μόσχας», ποδδαν τό φώς τής σκη
νής τά 1918, άπ’ τά διάσημο σκηνοθέτη Βαχτάν- 
γκωφ, μαθητή τοΰ Στανισλάβσκυ. Τά σύνολο 
τοΰ θεάτρου αύτοΰ, άπαρτίζοντας μόνιμο θίασο 
μέ τδνομα «Χαμπιμάχ», μετανάστευσε στήν Πα
λαιστίνη, δπου μίχρι σήμερα παραμένει. ’Από 
τόν πρώτο αύτό πυρήνα γεννήθηκαν πολυάριθμα 
έβραϊκά θέατρα στίς κυριώτερες πόλεις τής 
Ρωσίας, τής Πολωνίας, τής Τσεχοσλοβακίας, τής 
Ρουμανίας, τής Ουγγαρίας. 'Ο τελευταίος πόλε
μος καί δ φυλετικός διωγμός κατέστρεψαν στήν 
ουσία δλη αύτή τή μεγαλειώδη καλλιτεχνική 
προσπάθεια.

Σήμερα πλάϊ στά παλαιστινιακά θέατρα, ύπάρ
χουν τά «Ιουδαϊκά» θέατρα τής Νέας 'Γόρκης 
καί τοΰ Λονδίνου, πού κρατοϋν άσβυστη τή δρα



ματική εβραϊκή παράδοση. Τό Εβραϊκέ θέατρο 
τοϋ Μιλάνου συνδέει τήν Ιταλία μέ μιά μεγάλη 
θεατρική παράδοση. Ή χρησιμοποίηση προσωπί
δων, μίμων, καί ή αποδιδόμενη δφιστη σημασία 
ατό χορογραφικό στοιχείο, στά χορό καί στά 
τραγοΰδι, ή μουσική υπόκρουση στηριγμένη καί 
θρεμένη απ' τούς αρχαιότατους λειτουργικούς 
ρυθμούς, άποτελοΰν τά χαρακτηριστικά γνώρισμα 
αυτών τών παραστάσεων. Τά ρεπερτόριο περι
λαμβάνει μύθους άπά τή Βίβλο καί τά Ταλμούθ 
καθώς καί δράματα άπ’ τάν Ιβραϊκά μεσαίωνα.

Ή «Λέα Λέμποβιτζ» είναι τά πρώτο έργο 
πού παρουσίασε τά Εβραϊκά θέατρο στήν ’Ιτα
λία, πού καί αύτά άνήκει στά μυθικά κΰκλο του 
«Ντυμπούκ», πού παρουσίασε άπ” τήν περίφημη 
« ’ Ελεύθερη Σκηνή» δ Σπΰρος Μελάς καί στήν 
'Ελλάδα

Ό χώρος πού ξετυλίγεται τά δράμα, είναι 
μιά έβραϊκή σύνοικία στήν ’Ανατολική Εύρώπη : 
Παίρνουν μέρος υπερφυσικά όντα, άνθρωπιστικοί 
καί ρωμαντικοί ήρωες, εΐκονίζονται εξωτικά 
έθιμα, δοξασίες, ένθουσιασμοί καί θρήνοι άπό 
πλήθο.; ήθοποιών μέ μάσκες, πού δλα αύτά μαζί 
εντείνουν τήν συγκίνηση τοΰ θεατή καί ύψώνουν 
τά βαθμό τής σκηνικής δράσης. Ό έβραϊκός αύτός 
θίασος διευθύνεται άπά τάν παλαιό συγγραφέα 
καί σκηνοθέτη ’Αλέξανδρο Φέρσεν. Τίς μάσκες 
καί τά κοστούμια δημιούργησε δ Έμμανουέλε 
Λουτζάτι. Τά μουσικά μέρος έκτελέστηκε άπ’ τά 
Ιβραϊκά κόρα τής Συναγωγής τοΰ Μιλάνου, μέ 
τή διεύθυνσή τοΰ μαέστρου Βενετζιάνι.

Ζ Ω Γ Ρ Α Φ Ι Κ Η

Ά π ό  τις εκ&έσεις. Γ. Μ  π ο υ ζ ι ά ν  η ς:  
ΑΤ&ονσα Παρνασσόν.

" Ο τα ν  γ ιά  πρώ τη  φορά Ερχεσαι σέ έπαφή  
μέ τούς  π ίνακες τοϋ κ. Μ πουζ ιάνη  βρίσκε
σαι σέ π ολύ  δύσκολη θέση. “Ο σο π ρ ο ετο ι 
μ α σμ ένος  κι’ αν εΤσαι, δσο πληροφορημέ- 
νος , δσο οπλισμένος , δσο δ ιατεθε ιμένος ,  
εΤναι ά δ ύ ν α το ν  νά  μήν τ ά  χά σε ις .  Στήν 
ά ρ χ ή  α ισθάνεσα ι ενα  ε ίδ ος  ιλ ίγγο υ  καί 
ά δ ια θ εσ ία ς  δ τ α ν  βλέπεις  δλες α ύτέ ς  τίς 
ά μ ορφ ες  «ζω γραφικές»  μ ά ζες  π ού  ε ίναι 
ά νηρτημένες  στούς  το ίχο υ ς ,  νά π ερ ισ τρ έ 
φοντα ι γ ύ ρ ω  ά π ό  τόν ά ξο ν α  μ ιάς έμμονης 
ιδέας  ; νά βρουν εναν λ όγο ν  ύ π ά ρ ξεω ς  
μέσα  στόν κόσμο τής έκφρασης. Σέ  λ ίγο 
συνέρ χεσα ι  ή δέν συνέρχεσα ι καθόλου καί 
σπεύδε ις  νά εγκ αταλε ίψ ε ις  δσο μ πορε ίς  
πιό  γ ρ ή γ ο ρ α  τήν α ίθ ο υσ α .  Συμβαίνε ι  δμω ς 
νά μείνεις..  Τέλος  εάν συνέλθεις ,  π ρ ά γ μ α  
σπάνιο , κάθεσαι καί σκέφτεσαι δχ ι  μ ο ν ά 
χ α  π ά ν ω  στή ζω γρ α φ ικ ή  τοΰ κ. Μ π ο υ ζ ιά 
νη, ά λ λ ά  στή ζω γρ α φ ικ ή  γενικά  καί στήν 
π ερ ιπ έτε ιά  της, στό δρ ά μ α  της , ά νά μ εσ α

στούς τελ ευτα ίους  καιρούς.
Καί πριν ά π ό λ α  ν ιώθεις  π ώ ς  ή «π ρώ το-  

πορειακή» α ύτή  τ ε χ νο τρ ο π ία ,  δ π ω ς  θέλουν 
νά  τήν ονομάζουν ,  πού  ϊσ ω ς  κάποτε, δ ί α ν  
π ρ ω το π α ρ ο υσ ιά σ τη κ ε ,  ξά φ ν ια ζε  γ ια τ ί  σο- 
κάριζε μέ τήν τόλμη της, μέ τήν τρ έλ λα  
της, σήμερα  δέν π ροκα λε ΐ  π ιά  καμ ιά  εν τύ 
πωση, ε ίνα ι  ξεπερασμένη  —καί φυσικά 
δχ ι  μέ τήν τρ ιμμένη σημασία  τοΰ  δρου— 
"Ο,τι καί νά μ α ς  πουν οί ε ιδήμονες τής 
τεχνοκριτ ικής, δ π ω ς  καί νά  θελήσουν νά 
τήν πα ρο υ σ ιά σ ουν ,  μέ δσα  ερμηνευτικά όνό- 
μ α τα  καί αν τήν εξηγήσουν, δέ θά  μ α ς  πεί- 
σουν π ώ ς  α ΰ τό  π ού  ε’ιδα μ ε  ε ίνα ι  ζ ω γ ρ α 
φική. Φυσικά καί οί ϊδ ιο ι  δέν τολμ οϋν  νά 
τήν ονομάσουν  ετσι καί τή λέν, μουσική, 
ποίηση., καί δ,τι ά λλο .  ΕΤναι δμ ω ς  π ά λ ι  
μουσική, ε ίναι π ο ίηση; Ο δτε  κι’ αύτό . Τί 
ε ίνα ι  λο ιπόν ; Α ίν ιγ μ α  θά ε ϊτ α ν  ή μόνη 
ά π άντη ση  γ ιά  νά  μήν ποΰμε τ ίπ ο τ '  α λ 
λο. Α ϊν ιγ μ α  πού  κ ατά ντη σε  κι’ α ύτό  μέ 
τή σειρά του μ ιά α καδημ α ϊκή  επανάληψη 
κλειστή, στε ίρα  καί άνίκανη ν ’ άνανεώσει 
τήν τέχνη, πολύ  περ ισσότερο  νά δη μ ιουρ
γήσει μορφή.

Οί ε ιδήμονες βέβα ια  μιλούν γ ιά  μιά 
«ά γω νιώ δη  ά ναζήτηση  μορφής» ά λ λ ά  ποΰ  
τή βλέπουν  α ύ τή  τήν ά γ ω ν ία  τής  μορφής ; 
Σ τό  εργο φυσικά κάθε ά λλ ο  ύπ ά ρ χ ε ι  π α ρ ά  
ά γ ώ ν ία ,  εκτός άν ά γ ω ν ία  ονο μ ά ζουν  τό 
π α ρ ά φ ο ρ ο  μ ετα χε ίρ ισ μ α  τής μ α τ ιέρ α ς ,  τό 
σκόρηισμα τής πλα στ ική ς  σ τό φ α ς ,  σέ ση
μείο  πού τ ά  σ ώ μ α τα  καί τ '  άντικείμενα  
νά  μ ο ιά ζουν  μέ ά χ ν ά ρ ια  ά π ό  δ ιακοσμητι-  
κά ράκη. ’Ί σ ω ς  ύπ ά ρ χ ε ι  μ ιά ά γ ω ν ία  μέσα  
στόν καλλ ιτέχνη  καί δέν τήν άμφισβητεΐ  
κανείς, ά λ λ ά  ϊσα μ ε  ποιό βαθμ ό  αύτή  ή ά 
γ ω ν ία  μπόρεσε νά εκφραστε ί  μέ τήν εμ π ι
στευμένη στήν τύ χη  χρω μ α τική  αύτή  ϋλη ; 
‘Α λλά  θά μας ποΟν, π ά λ ι  π ώ ς  δέν ε ϊδ α μ ε  
π ίσω  ά π '  α ύτέ ς  τίς ά π λ α σ τ ε ς  μά ζες ,  τό μυ
στικό δ ρ α μ α  τοΰ  καλλ ιτέχνη  καί τήν ά ν ά γ 
κη πού τόν εκανε νά βλέπει  καί νά έκφρά- 
ζετα ι  ετσι καί δχ ι  ά λ λ ιώ ς .  Ε ύ τυ χ ώ ς  πού 
δέν ε ίμ α σ τε  τής π α ρ ά δ ο σ η ς  καί δέν δ ια -  
τρέχομ ε  τόν κίνδυνο νά περάσουμε  γ ιά  
καθυστερημένο ι καί άπληροφόρητο ι άπό  
τά  π ρ ω το π ο ρ ια κ ά  κ ινήματα, νομ ίζουμε δ 
μ ω ς π ώ ς  ή π ρ ω το π ο ρ ε ία  δέν ε ίναι σ υν ώ 
νυμη μέ τήν α κ α τα λ η ψ ία  καί την ηθελη
μένη κακοτεχνία .

Κι’ ό σ υρρεα λ ισμ ός άκόμα  μ ’ δλο τόν 
π α ρ α λ ο γ ισ μ ό  του δ ια τηρ ε ί  σημεία  επ α φ ή ς  
μέ κάποιο  δ ρ α μ α  τοΰ  κόσμου καί ό πιό 
έξτρεμ ιστικός  εξπρεσ ιονισμός θέλει νά έκ- 
φράσει τήν π ιό  βαθειά  στ ιγμή τοΰ έν δ υ 
νάμει άντικειμένου πού  ε ίναι καί υποκεί
μενο, έδώ  δμ ω ς  δέν βλέπουμε ουτε τήν 
πρόθεση  γ ιά  μιά  έκφραση ένός β α θύτερου  
ψυχικοΰ δρ ά μ α το ς .  "Ισα ’ίσα  βλέπουμε 
μιά ε ίρωνία  μέ τήν έννοια π ώ ς  ό ζ ω γ ρ ά 
φος ά δ ια φ ο ρ ε ΐ  γ ιά  τό δ ιπ λ α νό  του καί ή 
μοναδική  του πρόθεση  ε ϊναι νά  εκσφενδο
νίσει α ύτή  τήν ϋλη π ά ν ω  στό μουσαμά,.

νά  τή βασανίσει  ϊσ ω ς  χω ρ ίς  ό ϊδ ιο ς  νά 
βασα ν ιστε ί ,  καί νά τήν έγκαταλε ίψ ε ι  στήν 
τύ χ η  της  πριν ά πό  κάθε ά π ο τέλ εσ μ α  π λ α 
στικό, μορφολογικό. Μιά φ ιγο ύρ α  τοΰ κ. 
Μ π ουζ ιάνη  ά π ό  μακριά  ε ίναι κάτι ά γ ν ω 
στο, δ τ α ν  τήν π λησιάσε ις  βλέπεις  δτι μ π ο 
ρ ε ί  νά  σημαίνει π ο λλ ά  π ρ ά γ μ α τ α :  ε ϊναι καί 
γ ά τ α  καί γυ να ίκ α  καί ά ν δ ρ α ς  καί δτι άλλο  
θές. Δυό  τρ ε ις  γ ρ α μ μ ές  ά δέξ ιες  καί άφε- 
λ ε ϊς  μέ τό μολύβι ή μέ τό  κάρβουνο  ύπο- 
δηλοΰν  τό  σχή μ α  τής  φ ιγούρα ς,  δυό  τρ ε ις  
π ινελ ιές  σημαίνουν τό  χρ ώ μ α ,  θ ά  τήν ϊ- 
λ εγε  κανείς άπλοποίηση , ύποβολή, άψαι- 
ρεση έάν α ύ τέ ς  ot λέξε ις  δέν ε ίχ α ν  άπο- 
μακρυνθεΐ  ά π ό  τό περ ιεχόμ ενό  του ς .  Κ ύ
ριο χα ρα κτη ρ ιστ ικό  σχετ ικά  μέ τή γ κ ά μ α  
το υ  ε ϊνα ι  ή ά χρ ω μ ία .  θ α μ π ο ί ,  θολοί, σβυ- 
σμένοι τόνοι, δ ια π λ α τυ σ μ έν ες  νότες πού 
ήχοΰν  θα ρ ρ ε ίς  σ’ ενα κενό γ εμ ά το  άπό  
κατάθλ ιψη . Γκρ ίζα , καφ ετιά ,  ώ χ ρ ά  καί μι- 
σορόδινα  χ ρ ώ μ α τ α  ά π λ ω μ έν α  σέ ε π ιφ ά 
νειες καί γ ρ α μ μ ές  άδέξ ιες ,  π α ρ α μ ο ρ 
φώ νουν ή κ α λ ύ τ ερ α  δ ια λ ύουν  τό  άντικεί-  
μενο ώ ς π ου  νά τό έξαφανίσουν . Τό σ υ 
να ίσθη μ α  δέν ζητάε ι  ενα σχή μ α  ά λ λ ά  μέσα  
στή δίνη του ά φα νίζε ι  κάθε σχήμα, σά νά 
ε ϊνα ι  ή τά σ η  του  δχι π ρός  τά  εξω δχ ι  
π ρ ός  τή γέννηση ά λ λ ά  π ρός  τή φθορά , 
στήν α ύ το κ α τα σ τρ ο φ ή .  ΕΤναι π ρ οφανής ό 
άρνητικός χ α ρ α κ τή ρ α ς  τής ζω γρ α φ ικ ή ς  τοΰ 
κ. Μ πουζιάνη.

Ά φ ο ΰ  π έρ α σ ε  άπό  ά λλ ες  μορφολονι-  
κέο τάσε ις  άντ ί  νά  τραβήξε ι  στή σύνθεση 
καί στήν κατά κτηση  μιάς νέας μορφής, 
£πεσε στήν α ύτοδ ιά λυσ η . Ε ΐνα ι  δέ π ερ ί
εργο  πού  μερικοί ε ιδήμονες τόν  π α ρ α β ά λ 
λουν μέ τόν Κοκόσκα καί δέ βλέπουν  τήν 
τ ε ρ ά σ τ ια  δ ια φ ο ρά . Λέν ε ΐναι μόνο πού  τό 
ψυχικό δρ ά μ α  του Κοκόσκα βρήκε τήν ά- 
νά λ ο γη  έκφραση στίς τρομ ερές  του μ ο ρ 
φές, ά λ λ ά  α ύ τέ ς  οί μορφές δσο κι άν  π α 
ρ α μο ρ φ ώ νοντα ι ,  δσο κι άν  δ ια σ π ώ ν τα ι  δέ 
χά ν ο υ ν  τό σ χή μ α  τους ,  δέν δ ια λ ύοντα ι  
μ έσ ’ στήν ά σ ά φ ε ια  καί στό χά ο ς .

Καί α ύ τό  τό χ ά ο ς  μ πορε ί  νά ε ΐναι 
φυσικά ή έφιαλτική, ή τραγ ική  ά γ ω ν ία  
μ ιά ς  ψυχής πού  π α ρα δ έρ νε ι  μέσα στά  τ ρ ο 
μ α χ τ ικ ά  π ρ ο β λ ή μ α τα  τής έπ ο χή ς ,  ά λ λ ά  
δ χ ι  π ρ ό ς  θεοΰ, δπ ω ς  θέλουν μερικοί νά 
τήν ονομάζουν ,  «τέχνη π ρ ώ το υ  μεγέθους» , 
εκτός άν  π α ρ α σ υ ρ μ ένο ι  άπό  τή δίνη της, 
ά π ά  τό χ ά ο ς  ή τό  χε ιρότερο θ έλο ντα ς  νά 
μή φανούν καθυστερημένο ι ένώ οί ίδ ιο ι  
δέν π ισ τεύο υν  στίς νέες τά σ ε ις ,  έχουν  
χά σ ε ι  τήν άντίληψη τής ά ξ ιολογική ς  συγ- 
κρίσεως καί τοϋ  μεγέθους.

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Γ. Σ Φ Α Κ ΙΑ Ν Α Κ Η Σ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
Στό περιοδικά L’ Hellenisme Contemporcrin,. 

τεύχος ’Ιουλίου—Αύγούστου, άρχίζει ή ιστορική 
μελέτη τοϋ Borje Knoss, γιά τή συμμετοχή 
σουηδών άξιωματικών στάν πόλεμο τής εθνικής 
άνεξαρτησίας τής 'Ελλάδος. Συνεχίζεται ή με
λέτη τοΰ Διον. Ζακυνθννοΰ γιά τά Δεσποτάτο 
τοΰ Μωρεως, σελίδες τοϋ Γ. Βιζυηνοΰ καί ώραΐες 
ίστορικοαισθητικές εντυπώσεις άπά τήν Αίγυπτο 
τοΰ I. Μ. Παναγιωτόπουλου, μέ τίτλο «Ό ίερός. 
Σκαραβαϊος». Στά ϊδιο τεΰχος επίκαιρα άπ’ τήν 
Έλληνική ζωή, άρχαιολογικά νέα, επιθεώρηση 
τύπου, βιβλιοκρισίες κτλ. θά εϊχαμε νά παρα· 
τηρήσομε στό συμπαθητικά δργανο πώς θά προ- 
σέφερε άληθινές ύπηρεσίες καί στά λογοτεχνικό 
έλληνικά τομέα, άν τάν ένίσχυε κάπως πιά συ
στηματικά καί άργανωμένα, άφιερώνοντας έναν 
πάγ:ο άριθμά σελίδων του, στή νέα μας λογο
τεχνία καί εΐδικώτερα στή νεώτερη μας ποίηση, 
γύρω άπό τήν όποία μεγάλη περιέργεια σημειώ
νεται στά έξωτερικό.

Στόν ΑΙΩΝΑ μας (τεΰχος Σεπ)βρίου) μελέτες 
τών Ν. 1. Λούβαρι, Κιμωνος Φράϊερ, Στρατή 
Δούκα, Β. Φράγκου. Ποιήματα Α. Παυλίδη καί 
Διαλεχτής Ζευγώλη καθώς καί μεταφρασμένα 
τραγούδια τοϋ Γκαϊτε. Στά ϊδιο τεΰχος διήγη
μα τοΰ Ν. Κατηφόρη καί Ινα « ’Ανοιχτά Γράμ
μα» τοΰ Λέοντα Κουκούλα στά Διευθυντή καί

ράσταση τής «Όρέστειας». γραμμένο μέ εξαιρε
τικά λογοτεχνικό ύφος καί θεατρική έμβρίθεια, 
όπου δ διακεκριμένος λόγιος θέτει έπί τάπητος 
βασικά ζητήματα σκηνοθεσίας καί άναπαραστά- 
σεως τοΰ άρχαίου δράματος καί ειδικά δ,τι αφό
ρα τάν ποιητικά λόγο, τό χορό καί τή γνήσια 
προσφορά τής τραγωδίας στό σύγχρονο θεατή. 
Στά τεΰχος ’Οκτωβρίου τοΰ ιδίου περιοδικοΰ, 
αφιερωμένο στήν επέτειο τής 28ης ’Οκτωβρίου, 
συνεργασίες τών Ν. I. Λούβαρι, Κίμωνος Φράϊερ, 
Δημ. Βουτυρά, Χρ. Ν. Κουλούρη,’Ανδρέα Καραν- 
τώνη, Ισιδώρας Καμαρινέα, Ν. Πεντζίκη, Λιλής 
Ίακωβίδη, Γ. Κότσιρα κλπ.

Στίς ΜΟΡΦΕΣ τής Θεσσαλονίκης ποίημα τοϋ 
Γιάννη Σκαρίμπα, διήγημα τοΰ Γιώργη Κιτσό- 
πουλου, φιλοσοφικές, ιστορικές καί αισθητικές 
μελέτες τών Κ. Γεωργούλη, Νικ. ’Ανδριώτη, 
Νικ. Πεντζίκη καί Βασ. Δεδούση. Στό ϊδιο τεΰ
χος δ Βασ. Δεδούσης άφιερώνει δυό σελίδες γιά 
τήν «Καινούργια Χλόη» τής Ρίτας Μπούμη Πα- 
πα, στίς όποιες μέ σπάνιο πνεΰμα κατανόησης 
καί άμεσης έπαφής, κρίνει τά τελευταίο αύτά 
λυρικό κείμενο τής ποιήτριας.

Η ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, ύστερα άπ’ τό τεΰχος πού 
άφιέρωσε στήν έθνική έπέτειο τής 28ης ’Οκτω
βρίου, άφιερώνει τά έπόμενό της τής 15 Νοεμ
βρίου, στάν ’Αργύρη Έφταλιώτη γιά τά έκατό 
χρόνια άπά τή γέννησή του. Μελέτες γιά τόν··



άγνά αγωνιστή τοΰ δημοτικισμοί) αφιερώνουν οί 
Ν. Βέης, Λίνος Πολίτης καί Γ. Βαλέτας. Τό 
τεΰχος περιλαμβάνει διηγήματα, ποιήματα καί 
επιστολές τοΰ λέσβιου λογοτέχνη, μιά αυτογρα
φία του, ενα απόσπασμα άπό μυθιστόρημά του 
κ ι’ άκόμα πολλές εικόνες σχετικές μέ τή ζωή 
καί τά έργο του. θά εύχονταν κανένας δ «συρ
μός» αυτός των άναμνηστικών τευχών νά μήν 
εΐναι εφήμερος, Ιτσι ποΰ νά δοθεί ή ευκαιρία ιδ ι
αίτερα στούς νεώτατους εκπροσώπους τής λογο
τεχνίας μας, πού συχνά συλλαμβάνονται ν’ άγ- 
νοοΰν τή σύντομη Ιστορία τών νεοελληνικών 
Γραμμάτων, νά στρέφουν τά βλέμμα τους πρός 
Ινα νωπά παρελθόν, απ’ τό όποιο δέ θάχαν. πα
ρά πολλά νά πληροφορηθοΰν καί νά ωφεληθούν.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΓΡΓΙΑ, άφοΰ άφ έρωσε 
δυό προηγούμενα τεύχη της σέ δυά μεγάλες εθ
νικές ήμέρες, σέ κείνη τής άπελευθερωσης τής 
’Αθήνας άπ’ τά χιτλερικά ζυγό, καί στήν επέτειο 
τής 28ης ’Οκτωβρίου, μέ άρκετές ένδιαφέρουσες 
σενεργασίες. αφιερώνει τό τελευταίο της (Ιό 
Νοεμβρίου) στήν Κύπρο καί στή Λογοτεχνία της 
μέ άρθρα, μελέτες καί ποιήματα θερμά άπά 
έλληνικότητα καί ιστορική άλήθεια. Στά τεΰχος 
αΰτά παίρνουν μέρος μέ συνεργασίες τους καί 
νέοι κύπριοι λογοτέχνες. Άπ’ τά περιεχόμενα 
αξίζει νά σημειωθεί ιδιαίτερα, τό άγωνιστικό 
άρθρο τοΰ κ. Σπ. Μελά : «Ή Ινωσις είναι ή
μόνη λύσις».

Στά δεκαπενθήμερο II Sentiero Dell’ Arte 
τοΰ Πεζάρο (’Ιταλία), πού διευθύνει δ ποιητής 
Mario Corini, §να εξαιρετικά ποίημα τοΰ C or
rad o  Govoni «'Ο σχοίνος», ενθουσιαστικά άρθρο 
τοΰ παλερμιτάνου ποιητή Giovanni C ardella, 
γιά τήν ποίηση τοΰ Κλάουντιο Άλλόρι, ποιή
ματα οδγγρων, ρουμάνων, τσέχων. γάλλων καί 
Ιταλών ποιητών, διάφορες μελέτες γιά λογοτεχ
νικά καί ιδιαίτερα ποιητικά θέματα, βιβλιοκρι
σίες, ειδήσεις κτλ.

Στήν εκλεκτή καί προοδευτική επιθεώρηση 
τών Βρυξελλών Le journal Des Poetes, (τεΰ
χος ’Οκτωβρίου), άρθρο τοΰ βέλγου ποιητή 
Edmond Vandercammen γιά τά «Προβλήματα 
τής κριτικής», πού φέτος ήταν τό θέμα τοΰ Συ
νεδρίου τής PEN (παγκοσμίου Ένώσεως Ποιη
τών, Πεζογράφων, Κριτικών) πού έλαβε χώρα 
στή Βενετία, όπου υποστηρίζεται ή έπικρατήσα- 
σα ώς φαίνεται άποψη, πώς ή κριτική είναι 
περισσότερο τέχνη άπά επιστήμη, καί πρέπει 
νά γίνεται δ’χως σύγκρουση τής εύαισθησίας 
-καί τής λογικής. Στά ϊδιο περιοδικό, μελέτη 
μέ πολύ ενδιαφέρον τοΰ Camille Poupeye 
«θέατρο καί Ποίηση», έξ αφορμής τοΰ δράμα
τος «Ροβινσών» τοϋ Σουπερβιέλ, πού παίχτηκε 
στίς Βρυξέλλες, κ ι’ όπου έπαναλαμβάνεται ό 
άκριβής χαρακτηρισμός τοΰ Ζάν Κοκτώ, δτι «ή 
ποίηση τοΰ θεάτρου είναι μιά δαντέλλα πλεγμέ
νη άπά σπάγγους, ένώ ή ποίηση στό θέατρο, 
είναι μιά τόσο λεπτή δαντέλλα, ποΰ είναι αδύ
νατο νά τή διακρίνεις άπά μακριά.» «Ή ’ Εφη

μερίδα τών Ποιητών», περιέχει άκόμα πλήθος 
ποιήματα καί απόψεις γιά τήν ποίηση, όπως 
τοΰ Daniel—Rops, τοΰ Michel Lambiotte, τοΰ 
καταλανοΰ Ventura G assol, τοΰ Vandercam 
men, τοΰ Louis Dubrau, τοΰ Alain Bosquet, 
τών άμερικάνων Kenneth Patchen καί C lau
de Vigee, καθώς καί Ανθολογία άπά τάν Wil
ly Van Geem. Τά πιό σημαντικά ίσως άπ’ τά 
περιεχόμενα, είναι ή εκτεταμένη μελέτη του 
Marcel Lecompte γιά τάν ποιητή Francis Pon- 
g e  καί τή δραματική γλώσσα στήν ποίησή του, 
ποίηση πού άντικρούει πολεμικά τάν αυτομα
τισμό καί τά μεταφυσικά φαντάσματα μερι
κών σύγχρονων ποιητών, κηρύσσοντας καί μιά 
δική μας άποψη ότι : Ή ποίηση καί τό καλλι
τέχνημα, είναι ή χαρά πού προσφέρει ό ποιη
τής στάν άνθρωπο, καί τά ποίημα συνθέτεται 
μόνο καί ειδικά γιά τάν άνθρωπο, πραγμα πού 
δέν πρέπει νά διαφεύγει άπό κανένα ποιητή καί 
καλλιτέχνη.»

Στίς Pagine Nuove τής Ρώμης, μελέτες 
καί άρθρα γιά επιστημονικά, λογοτεχνικά καί 
καλλιτεχνικά θέματα. Σημειώνουμε ενα Πανό
ραμα γιά τήν Αργεντινή Ποίηση τοΰ Jose  Luis 
Munoz Azpiri καί Ανθολογία πολυσέλιδη άρ- 
γεντινών ποιητών, άρθρο τοΰ Fr. Ε. j. Melherbe 
γιά τή Αφρικανική Λογοτεχνία, πλουσιώτατη 
βιβλιοκρισία μέ έγκυρες δπογραφές, είδησεογρα- 
φία, άκτυαλιτέ κλπ. κλπ.

“Ενα άληθινά μνημειώδες τεΰχος αφιερώνουν 
τά Cahiers Du Nord στόν «Υλισμό, στάν ’Ιδεα
λισμό καί στίς τάσεις του,» όπου μέσα σε 170 
σελίδες πυκνά καί εξαιρετικά καλαίσθητα τυ
πωμένες, περνοΰν άξιόλογες φιλοσοφικές, κοινω
νικές καί αισθητικές μελέτες, άναφερόμενες στίς 
δυά αύτές βασικές θεωρίες τοΰ ανθρώπινου πο
λιτισμού καί στίς πολλαπλές διακλαδώσεις τους 
άπά τ’ άρχαιότερα χρόνια μέχρι σήμερα. Άπ’ 
τά δοκίμια αύτά τοΰ τεύχους, άπ’ τά όποια 
υποσχόμαστε ατούς άναγνώστες μας νά δώσομε 
τά πιά έπίκαιρα προσεχώς, είναι τάκόλουθα : 
«'Η καχεξία τής φιλοσοφίας» τοΰ Emile Brehier, 
«'Η δψη τοΰ σύγχρονου ϋλισμοΰ» τοΰ Ε. Hanon, 
«'Ο υπαρξισμός» τοΰ jean  Ladriere, «Ό νεώτε- 
ρος κόσμος καί ή χριστιανική σκέψη» τοϋ 
Pierre Dournes, «Ανατολή—Λύση» τοΰ Paul 
Masson —Oursel, «Τά Ίσλάμ» τοΰ Emile Der- 
menghem, «Ή συμβολή τοΰ ίνδικοΰ πνεύματος» 
τοΰ Jean  Herbert, «Τό Ίσλάμ» τοΰ Emiie Der- 
mei|hen, «Ή συμβολή του ίνδικοΰ πνεύματος» τοΰ 
jean  Herbert, «Εισαγωγή στόν Κόσμο τοΰ μέλ
λοντος» τοΰ jacques Masui, «'Η νεώτερη βιολο
γία * τοΰ Matila Ghyka. Άκόμα ποιήματα τοΰ 
Aldo C ap asso  καί Lionello Fiumi σέ ώραία με
τάφραση τοΰ βέλγου ποιητή. R. j. Von Nuffel. 
Έπίσης πλούσιες βιβλιοκρισίες, μέσα τίς όποιες 
δ Aldo C ap asso  άσχολείται με τούς τρεις ίτα- 
λούς συγγραφείς, Uqo Betti, G iuseppe Berto 
καί Armando Meoni.

Στό ΰπ’ άριθ. G τεΰχος τοΰ γαλλικοΰ παρισι*

νοΰ περιοδικοΰ France Poesie, καί σέ σχόλια 
πού γίνονται γιά τή νεώτερη πνευματική ζωή 
τής Ελλάδος, δημοσιεύονται εύνο’ ι ’κά σχόλια 
γιά τίς λυρικές συλλογές δυά θεασαλονικέ- 
ων ποιητών τοΰ Γ. Ζωγραφάκη καί τοΰ Τάκη 
Γκοσιόπουλου. Τά περιοδικά ΐιπόσχεται στούς 
άναγνώστες του προσεχή δημοσίευση ποιημάτων 
ιών ανωτέρω ποιητών.

Στήν IDEA τής Ρώμης, μέ τάν τίτλο «Πολε
μική γιά τή Μπούμη Παπά», δημοσιεύεται επι
στολή τοΰ διευθυντή του περιοδικοΰ «Πάτζινε 
Νουόβε.» ποιητή Luciano Manzini, μέ ζωηρές καί 
δίκαιες διαμαρτυρίες γιά τήν ΰποπτη καί άναρ- 
μόδια παρέμβαση τοΰ κ. Pontani σέ ζητήματα 
τής νεολληνικής λογοτεχνίας.Ό κ. Μαντζίνι, άφοΰ 
δμιλεϊ γιά τήν ποιητική άξίας τής Ρίτας Μπούμη 
Παπαι γιά τήν δποια άναφέρει έπίσης καί ενθου
σιώδη γνώμη τοΰ ποιητή Κοράντο Γκοβόνι κα
ταλήγει σέ αυστηρές παρατηρήσεις γιά τάν κ. 
Ποντάνι. Καί σημειώνει έπί λέξει : «Είναι πολύ 
προτιμότερο νά δημοσιεύομε στήν Ιταλία άρθρα 
έλλήνων γιά τήν έλληνική λογοτεχνία. 'Ο κ. 
Ποντάνι άν ήθελε νά γίνει πιστευτός στούς ισ
χυρισμούς του πώς τά άρθρο τοϋ Νίκου Παππά 
ποΰ δημοσιεύτηκε στίς «Πάτζινε Νουόβε», πε
ριείχε τάχα ανακρίβειες, θάπρεπε αύτοί οί ισχυ
ρισμοί του, νά διαπιστωθούν άπό ειδικούς Ιλλη- 
νες καί δχι άπά τάν κ. Ποντάνι, πού δέν πιστεύο
με, πώς μπορεί σέ τέτοιες λεπτομέρειες νά εχει 
γνώση....»

Στά ϊδιο φΰλλο καί κάτω άπά τήν παραπά
νω έπιστολή τοϋ κ. Μαντζίνι, δημοσιεύεται άν- 
ταπάντηση τοΰ κ. Ποντάνι, πού θορυβημένος 
άναμασά τά ίδια καί τά ΐδια^

Ή A u s o n i a  τής Σιένας άφιερώνει τά 37ο 
τεΰχος της στά Γκαίτε. Άνάμεσα στήν ειδική 
συνεργασία ξεχωρίζουν οί άξιόλογες μελέτες 
τών G offredo Quadri : «ό Γκαίτε καί τά μυ
στήριο τοΰ Φάουστ* Guido M anacorda : «Ή
αισθητική κοΰ Γκαίτε» καί μιά τρίτη τοΰ Βο- 
naventura Tecchi. Τά τεΰχος πλουτίζει ένα πλή
θος ποιήματα τοΰ μεγάλου γερμανοΰ ποιητή, 
μεταφρασμένα άπό τάν Luigi Fiorentino κχ>1 άλ
λους δοκίμους Ιταλούς ποιηΐές.

Ε Ι Δ Η Σ Ε Ι Σ

— Στά θέατρο Σάν Κάρλο τής Νεαπόλεως, 
παίχτηκαν άπά τά γνωστά δραματικό θίασο τοΰ 
Φόσκο Τζακέτι οί «Έκκλησιάζουσες» τοΰ ’Α
ριστοφάνη, κατά μετάφραση τοΰ διακεκριμένου 
έλληνιστή καί άληθινοΰ φίλου τής Ελλάδος, 
Άντονέλλο Κόλλι, καί μέ σκηνοθεσία τοΰ ίδιου. 
Τή σκηνογραφία τήν έφιλοτέχτησε δ Γιώργος 
Άνεμογιάννης. Ό θίασος, στόν δποίο έλαβαν 
μέρος καί τά εκλεκτά στελέχη τοΰ ιταλικού

δραματικοΰ θεάτρου Λομπέρτο Πικάσσο καί 
Λουΐτζι Άλμιράντε, καθώς έπίσης καί ή έλλη- 
νίς καλλιτέχνις Μαίρη Λεκοΰ, έπραγματοποίησε 
θριαμβευτική περιοδεία καί σ’ άλλες ιταλικές 
πόλεις μέ τήν ίδια έλληνική κωμωδία. '0  ά- 
κούραοτος κ ι1 έπιμελής έλληνιστής έτοιμάζει 
τώρα γιά τάν ϊδιο θίασο, καί τάν «Ιππόλυτο».

— "Ενα βιβλίο ποιητικό, πού δέ μοιάζει μέ 
τάλλα πού κυκλοφορούν στή Ρωασία, καί πού 
έαημείωσε ζωηρή έπιτυχία, είναι ή «Ινδική 
Μπαλάντα» του Μίρτσκο Τουρσούμ Ζαδέ, ποϋ 
έπισκεφθηκε τίς Ινδίες ώς άντιπρόσωπος τής 
πατρίδας του ατά Επιστημονικά Συνέδριο τών 
Ινδιών, καί μέ περιοδείες του στό έσωτερικό 
τής χώρας, μπόρεσε νά συγκεντρώσει ένα ζεστό 
καί άγνωστο υλικό, ποϋ τά χρησιμοποίησε γιά 
πρώτη ΰλη τών τραγουδιών του. 'Ως τώρα γνω
ρίζαμε άπά τόν Κίπλιγκ τίς Ινδίες ώς γραφικά 
τόπο έξωτιαμοΰ, μαγείας καί φακιρών, όπου δ 
Λευκός ύπερείχε συντριπτικά τοΰ ίθαγενοΰς. 'Ο 
Τουρσούμ Ζαδέ, στά ρεαλιστικά του ποιήματα, 
έναλλάσει Ινα διαφορετικά θέαμα, όπου ό πόνος 
οί δυσειδαιμονίες, ή πίστη καί ή έξαρση, τρο
φοδοτούν τίς έντυπώαεις του ποιητή, γιά νά δ- 
λοκληρώσουν τή δραματική εικόνα τής ινδικής 
μοίρας.

— Στά Παρίσι γιορτάζονται τά έκατά χρόνια 
άπ’ τή γέννηση τοΰ ζωγράφου Πώλ Γκωγκέν, 
πού θεωρείται, ώς γνωστό, ό πρόδρομος τής νε- 
ώτερης ευρωπαϊκής ζωγραφικής, μαζί μέ τά 
Βάν Ι’κόγκ. Ό μιγάς γαλλοπερουβιανάς καλλι
τέχνης, έζωγράφισε κυρίως θέματα άπ’ τήν πα
τρίδα του τά Περού, καί ήρωες τοΰ χρωστήρα 
του ήταν πάντα οί άνθρωποι τής γής του.

— Έναν άλλο ζωγράφο—ζωντανός αύτός. 
γιορτάζει ή Ουγγαρία. Τάν Τζόζεφ Κόσζτα, πού 
σέ ήλικία πενήντα χρονών έδικαιώθηκε άπό 
τόν κριτική καί τούς πατριώτες του.

Μέχρι προχθές ό Κόσζτα ζσΰσε άποτραβηγ- 
μένος σέ άγροτικές περιφέρειες, καί ιδιαίτερα 
στάν ούγγαρέζικο κάμπο πού λατρεύει, ζωγρα
φίζοντας μέ πάθος καί μέ προσωπική τεχνοτρο
πία άπ’ τά 1918, καθημερινά θέματα μέ Ινα 
φλογερό ρεαλισμό.

— Στή Βενετία έλαβε χώρα τά Σεπτέμβρη 
τά έτήσιο Συνέδριο τής PEN (Poets, Essayst, 
Novel list) παγκόσμα πνευματική όργάνωαη πού 
βαδίζει στό τριακοστά χρόνο τής ζωής της, μέ 
κεντρική έδρα της τό Λονδίνο καί πολυάριθμες 
άλλες στά περισσόμερα μέρη τοΰ κόσμου. Στά 
Συνέδριο παρευρέθηκαν πολλοί γνωστοί ποιητέςΓ 
σοφοί καί πεζογράφοι, άντιπροσωπεύοντας τίς 
χώρες τους, όπως δ Οδλιαμ Φώλκνερ, δ Γκρέ- 
χαμ Γκρήν, δ Λές Πάσσος. ό πρίγκηπας Γουλι- 
έλμος τής Σουηδίας, δ Άγγλος ποιητής Σπέντερ, 
δ βέλγος Βαντερκάμμεν, ό γάλλος άκαδημαϊκάς 
Μωριάκ, δ Τόμας Μάν καί ή Γκαμπριελλα Μισ- 
τράλ (βραβεία Νόμπελ), δ περίφημος Άντρέ



Μπρετόν, δ φιλόσοφο; Μπενετέττο Κρότσε, ό 
Λιονέλ.λο Φιοϋμι καί άλλοι εύρωπαϊοι καί άμε- 
ρικανοί λόγιοι, θέμα ήμερησίας διατάξεως τοϋ 
Συνεδρίου ήταν τά «Προβλήματα τή; Κριτικής». 
Οί συζητήσεις κράτησαν ημέρες καί οί απόψεις 
τών συνέδρων συχνά συγκρούονταν. 'Ο Άντρέ 
Σαμψών πού θαρραλέα ύποατήριξε τή θέση πώς 
ή κριτική είναι «ανθρώπινη ώθηση πάθους», 6- 
πογράμμισε χαρακτηριστικά : «”Αν έχομε ά
νάγκη άπά κάτι, αύτό είναι λίγες γραμμές 
αγάπης».

— Τά λογοτεχνικά περιοδικά Graal, πού εκ
δίδει στό Μπάρι δ γνωστός άρμένιος ποιητής 
Χράν Ναζαριάντζ, καί πού εΐχε διακόψει γιά 
λόν'ους υγείας τοΰ ποιητή, ξαναρχίζει τήν έκ
δοσή του.’Τά περιοδικά αύτά καλλιεργεί Ινα 
είδος Άμφικτυωνίας, μεταξύ των ποιητών δλου 
τοϋ κόσμου καί μέ ιδανικά τή συναδέλφωση 
τών άνθρώπων διά τή; Ποιήσεως.

— Ό  μεξικανικά; κινηματογράφος, Ιχει ση
μειώσει τά τελευταία χρόνια εντατική καί σο
βαρή εργασία, τόσο στά αισθητικά πεδίο δσο 
καί στά τεχνικό. Αύτά συντελέστηκε γιατί τά 
κινηματογραφικά Στούντιο τής χώρας, έργάζον- 
ται δίχως διακοπή καί μή επιδιώκοντας κέρδη, 
προσφέροντας ετσι στά μεξικανικά κοινό, ταινίες 
φθηνές καί μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας. Μιά 
άπό τίς πιό δύσκολες προσπάθειες των συγγρα
φέων καί τών σκηνοθετών, ήταν νά γνωρίσουν 
στούς μεξικανούς καί περισσότερο στά κοινά 
τή; Ευρώπης, τούς κοινωνικούς άγώνες τοΰ Με
ξικού καί νά έρμηνεύσει μέ Ιστορική συνέπεια 
τήν περ!φημη επανάσταση τοΰ 1920, τής οποίας 
τά κίνητρο παρουσιάστηκε άπ’ τάν αμερικάνικο 
-κινηματογράφο στά παγκόσμιο κοινό, σάν λη
στρική επιχείρηση καί ή ήρωϊκή χώρα τοΰ Με
ξικού, σάν τόπος ληστών.

— Στίς αίθουσες τοϋ Παλάτσο ντι Βενέτσια 
τής Ρώμης, έγκαινιάσθηκε έκθεση τοΰ ’Αργεντι
νού Βιβλίου, ώς ανταπόδοση μιας παρόμοιας πού 
πραγματοποιήθηκε πέρυσι γιά τά ’Ιταλικό Βι
βλίο στά Μπουένος "Αύρες. Αύτές οί έκθέσεις 
είναι μέρος τών έκδηλώσεων άμοιβαίας πνευμα
τικής φιλίας τών δύο λατινικών χωρών.

— Στό Παρίσι άρχισε τ ί ;  παραστάσει; του, τά 
«Μικρά Θέατρο» τοΰ Μιλάνου (εκλεκτά δραμα
τικά συγκρότημα), με μεγάλη' επιτυχία. Ή  ά
ψογη εμφάνισή του κατέπληξε τούς παρισινούς. 
Ώς τώρα παρουσίασε «Τά Κοράκι» Ινα μεσαι
ωνικά ιταλικά δράμα, καί Ινα άλλο τοδ Πι- 
ραντέλλο. >

— Πριν άπά 50 χρόνια πέθανε εξόριστος δ 
Όσκάρ Ούά'ίλντ. Άπά τότε ή άξία του ώς καλ
λιτέχνη συζητήθηκε πολύ καί άπό πολλούς άμ- 
φίσβητήθηκε. Μέχρι σήμερα είναι κείνοι πού 
τόν θεωρούν ιδιοφυία καί κείνοι πού τάν πιστεύ

ουν ώς τσαρλατάνο. Ή  κριτιτή δεν μπόρεσε μέ
χρι σήμερα νά συμβιβάσει αύτές τίς άντιθέσεις. 
Τά κενά ήρθε νά συμπληρώσει ένας τόμος τοΰ 
G eorges Woodcock, «Τά παράδοξο τοδ Όσκάρ 
Ούά'ίλντ» πού έκδόθηκε στά Λονδίνο μέ σχέδια 
πολλών άγγλων ζωγράφων. Ό  συγγραφέας βά
ζει σέ φώς σωστά τά άποτέλεσμα τοδ ούαϊλντι- 
κοϋ έργου, καί τά τοποθετεί άνάλογα μέσα στό 
γενικά ρεΰμα τής λογοτεχτικής σκέψης.

— Ό  ρώσσος συγγραφέας Μουχντέρ Άκέζωφ, 
τέλειωσε Ινα ρωμάντζο πού έργαζόνταν χρόνια, 
γιά τά διάσημο συμπατριώτη του Άμπάϊ Κου- 
ναμπάγιεφ (184.5-1904). Τό μυθιστόρημα άποκα- 
λύπτει βαθειά δυό χαρακτήρες καί δυό νοοτρο
πίες αντίθετες, άνάμεσα ατόν Κουναμπάγιεφ, 
ρώσσο νατουραλιστή, άγριο άφέντη τής στέππας 
καί πιστά στούς φεουδάρχες πρίγκηπες, καί τόν 
Άμπάϊ,  γιό τοΰ Κουναμπάγιεφ, προικισμένο μέ 
πρόωρη εξυπνάδα καί ίκανότητα καί ερωτευμέ
νο μέ τά ρωσσικά Γράμματα, άπ’ τά δποία ξε
διψάει δπως άπό πηγή. Ή  σύγκρουση άνάμεσα 
πατέρα καί γιοΰ, πού εγκαταλείπει τήν πατρι
κή στέγη, συμβολίζει τόν άγώνα τών δΰο επο
χών : τής παληά; καί τής νέας. Ό  συγγραφέας 
τελειώνει τήν άφήγησή του, δταν δ Άμπάϊ εχει 
φτάσει σέ ήλικία 4:0 έτών, στά άπόγειο τή; 
δύναμή; του καί τή; δόξας του. "Οσο δηλαδή 
τοΰ χρειάζονταν γιά νά στερεώσει τή θέση του.

— Ό  νέγρος ποιητής Γουώρινγκ Γκοΰνεϋ, 
πού αναφέρει δ ίταλός ποιητής Κοκέττι στό 
ποίημά του «Στά βάπτισμα τών νέγρων», γεννή
θηκε τά 1906 στή Βάσιγκτων. Σπούδασε στά 
Πανεπιστήμια Λίνκολν καί Χόβαρτ, καθώς επί
σης καί τραγούδι, στά ώδεΐο Ntou "Ινγκλαντ 
τοϋ Μπόστον. Δημοσίευσε πολλούς στίχους σέ 
’Ανθολογίες καί περιοδικά. “Ενα του ποίημα, 
πού θά δώσομε στούς άναγνώστες μας προσε
χώς σέ μιά Ανθολογία Νέγρων Ποιητών πού 
έτοιμάζομε, νίκησε στάν Ποιητικό Διαγωνισμό 
τοϋ περιοδικού «Opportunity» στά 1929.

—Στήν Πεσκάρα, πατρίδα τοΰ Ντανούντσιο, 
διοργανώθηκαν πράς τιμή τοϋ ποιητή μεγάλες 
καλλιτεχνικές γιορτές, δπου συνέρρευσε άπειρο 
πλήθος άπ’ δλη τήν περιφέρεια τοδ Άμπροΰτζο. 
Στό υποβλητικά πευκοδάαος τής ΙΙεσκάρας, πού 
τόσο άγαποΰσε δ Ποιητής, παίχτηκε τά άριστοϋρ- 
γημα τοΰ δανουτσιακοϋ θεάτρου «Ή κόρη τοΰ 
Γιόριο».

—Ό  γνωστός ίσπανός ζωγράφος Νταλί, συν
τοπίτης καί παιδικός φίλος τοδ Λόρκα, επι- 
σκέφθηκε τήν Αμερική καί ζητώντας τοπεϊα νά 
ζωγραφίσει καί μή βρίσκοντας πουθε/ά, δπω; 
λέγει, κανένα Ιξω άπ1 τίς ρεκλάμες τής... Κόκα 
—Κόλα, επινόησε τά έξης, γιά νά πάψει δ αντι
αισθητικά; ερεθισμός πού άναγκαστικά ύφίστατο- 
κατά τήν έκεΐ διαμονή του : Πήρε Ινα αύτοκί- 
νητο καί ζωγράφισε τά κρύσταλλά του μέ κα-

ταλανικά τοπεϊα καί δσον καιρό έμεινε στήν Α 
μερική, κυκλοφορούσε μόνο μ’ αύτό !

—Στήν Ούγγαρία γιορτάζουν τά Ικατό χρό
νια άπά τό θάνατο τοδ ποιητή—στρατιώτη 
Αλεξάνδρου Πετόφι, πού Ιπεσε στή μάχη τοδ 
Σεγκεσβάρ, στίς 31 "Ιουλίου 1849. Σάν τόν ίταλά 
Καρντοϋτσι, τόν Πολωνό Μικίεβιτς, δ Ηετόφτι 
υπήρξε δ έθνικός τραγουδιστή; τής Ουγγαρίας 
καί αφιέρωσε δλη του τή ζωή στήν ποίηση καί 
στήν πατρίδα του δφιστάμενη ώς γνωστό, τήν 
άτεγκτη αύστριακή δεσποτεία. Λ’ίγοι Ιχουν τρα
γουδήσει μέ τόσο πάθος τούς πόνους τής πα
τρίδας τους, κι’ άγαπήσει τή δικαιοσύνη καί 
τήν ελευθερία μέ τόσον αποκλειστικά Ιρωτα.

—Στίς Βρυξέλλες, στήν άρχή τής Λεωφόρου 
Λουΐζ καί στίς παρυφές τοϋ δάσους Ντελασάμπρ, 
υψώθηκε στή μνήμη τοΰ ποιητή Όντιλόν—Ζάν 
Περιέ, Ινα κομψό συντριβάνι, Ιργο τοΰ άρχι- 
τέκτονα Χουγιού. Γύρω στή λεκάνη τοϋ συντρι- 
βανιοΰ σκαλίστηκαν οί στίχοι : «Σοΰ προσφέρω
Ινα ποτήρι νε'ό κρΰο—μήν τ άγγίζεις άδιάφο- 
ρος». Καί στάν πάγκο πού στήθηκε άπά θαυμα
στές τοΰ ποιητή άντικρύ στά συντριβάνι, γράφτη
κε : «Όποιος μ” άκούει νά τραγουδώ, δέ μάφί- 
νει νά πεθάνω.» 0 ποιητής, ώς λέγεται άγα
ποΰσε τις πηγές καί τά δάση.

— Μέ πρόλογο τοΰ ίταλοϋ ποιητή Άλντο 
Καπάσσο κυκλοφόρησε στά ιταλικά νέα Ανθο
λογία Αρχαίων 'Ελλήνων Ποιητών, Ιργο τοϋ 
C. Β. Froggio. Τά βιβλίο περιέχει Σαπφώ, Άρ 
χίλογο, Άλκμάνη, καί Άνακρέοντα, πού δ με
ταφραστής μέ άπλά μέσα άποδίδει τέλεια.

—Στήν εφημερίδα «"Ιλ Μομέντο» τής Ρώμης 
(13 Όκτ. 1949), άπ’ αφορμή τήν παράσταση 
τής κωμωδίας τοϋ Αριστοφάνη «Έκκλησιάζου- 
σες» ατά περίφημο λυρικά θέατρο τής Νεαπό- 
πόλεω; Σάν Κάρλο. δημοσιεύεται άρθρο μέ τ ί τ 
λο «Τά Ελληνικό θέατρο στήν ’Ιταλία», δπου 
άνασκοπώντας τήν Ιστορία τοϋ κλασικού μας 
θεάτρου καθώς καί τοΰ νεώτερου, κάνει μνεία 
τών καλλιτεχνών μας Ελένη; Παπαδάκη, Αιμί
λιου Βεάκη, Μαρίκας Κοτοπούλη, Κυβέλης, 
Κατίνας Παξινοδ καί Γιώργου Γλυνοΰ, πού τούς 
χαρακτηρίζει ώς τούς μεγαλίτερου; εύρωπαίου; 
ηθοποιού; τοδ αιώνα μα;.

—Αναγγείλαμε στά προηγούμενο φύλλο μα; 
τήν Ανθολογία έλλήνων ποιητών στά γαλλικά, 
πού Ιτοιμάζουν ή κυρία Γιάννα Χριστοφή καί δ 
κ. Κ. ’Αβραμόπουλο;. Διασαφινίζουμε σχετικά, 
πώ; ή άνδιαφέρουσα τούτη προσπάθεια, πού Ιχει 
κι’ δλα; προχωρήσει, άποτελεΐ δυό χωριστές 
εργασίες.

—Τή μία εκλογή έτοιμάζει μόνη τη; ή κ. 
Χρηστοφή, ή δποία κι’ δλας Ιχει μεταφράσει

ποιήματα τής Ρίτας Μπούμη, τοδ Γ. Σφακια- 
νάκη, τοΰ Μηνά Δημάκη, τοϋ Νίκου ΙΙαππά καί 
τελειώνει καί μιά σειρά τοϋ Νικ. Βρεττάκου.— 
'Η κ. Χρηστοφή κάμει μιά προσωπική επιλογή 
άπά τό Ιργο σύγχρονων ποιητών πού άκολου- 
8οϋν νέες τάσεις καί επιδιώκει μιά δμοιογένεια 
σΐήν άνθολογία της, πρόκειται δέ νά συμπερι- 
λάβει δσους μπορέσει περισσοτέρους ποιητές μας, 
σέ τρόπο ώστε ή εκλογή της νά δίνει Ινα δλο- 
κληρωμένο πίνακα τής μοντέρνας Ελληνικής 
ποιήσεως. Γιατά σέ συνεχεία θά μεταφράσει 
έκτάς τών παραπάνω καί ποιήμα τής Μελισ- 
σάνθης. τοΰ Πρεβελάκη, Γιάννη Παναγιωτόπου- 
λου, Ζωής Καρέλλη καί άλλων.

—Έκτάς άπό τήν άνεξάρτητη τούτη εργασία 
τή; κ. Χρηστοφή ό κ. Αβραμόπουλο; ετοιμάζει 
κι’ αύτός μιά μεγάλη εκλογή νεοελλήνων ποι
ητών γιά νά τούς μεταφράσει στά Γαλλικά, μέ 
εκτενή επιλογή έκ τοΰ Ιργου των, συνοδευομένη 
άπό σχετική μελέτη του. "Ηδη Ιχει ετοιμάσει 
μεταφράοεις άπ’ τό Ιργο τοΰ Ν. Παππά, Σφα- 
κιανάκη καί Ρίτας Μπούμη, συνεχίζει δε τίς 
μεταφράσεις του καί άπό τά Ιργο άλλων νεοελ
λήνων ποιητών.
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Στίς 15 Δεκεμβρίου 

Κυκλοφορεί

Η

ΟΤΟΧΡΟΝΪΑ
ΧΡΟΝΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ

Μέ συνεργασία 

30 Καλλιτεχνών καί 200 Λογοτεχνών

Οί πρώτοι εξη τόμοι τής 
11 ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ „
πωλουνται στά γραφεία 
μας Θεμιστοκλέους 11, και 
στέλνονται ελεύθεροι άπό 
ταχυδρομικά τέλη άντί δρχ. 
20,000 έκαστος.
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