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Χ Ι Ν Ο Π Ω Ρ Ο

Του θερμού Καλοκαιριού τ ’ ά ρ ρ ω σ το  παιδί, 
της Χ ρονιά ς ό μοΰλος, 

τό λειψό Χινόπ ω ρο πάει καί θρηνωδεί 
σ ά  διω γμένος δού λος.

Σ τ ά  τρ ελλά  του μάτια, τά  γ κ α β ά  και γκ ρ ίζα , 
π α ίζ ’ ή κακωσύνη.

Σ τ ά  νερά καί σ τ3 άνθια  καί σέ κάθε ρίζα  
τό φαρμάκι χύνει.

Κλαίει καί σά ν  τό σκύλο τό λησμονημένο  
σέ κλεισμένη βίλ λ α , 

σεΐ τήν καγκελλένια  πόρτα φρενιασμένο, 
πέτρες τρώει καί ξύ λ α .

Σ τόν  άνεμοδείχτη τό θυμό του στρέφει, 
πέφτει σ τά  π αρτέρια , 

του γ κ α ρ ά ζ τόν τσίγκο κρούει— καί πισωστρέφει 
σ τά  π α λιά  λημέρια.

Παίρνει σ ά  ζη τιάνος τήν αιώ νια σ τρ ά τα  
μ ’ άδειανό δισάκκι, 

νά κοιτάη τώ ν δέντρω ν τή μακριά π α ρ ά τα  
μέ θολό  τό μάτι.

Κι’ ό κακός ’ Α λή τη ς, πού έφθειρε τήν Π λάση  
μέ τήν άναπνιά  του, 

μ ου λ ω χτά  γ λ ισ τρ ώ ντα ς, πάει νά ξεγ ελ ά σ η  
κι’ ά λ λ α  θύ μ α τά  του.

"Ο μ ω ς  τή σκληρή του μ οίρα  δέ γλυτώ νει, 
καί μ’ ανατριχίλα  

τώ ρα  πού πεθαίνει, κόκκινα ματώ νει 
τά π εσμένα φ ύλλα !

ΣΤ ΕΦ . ΔΑΦ Ν Η Σ
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Η  Δ Ο Ξ Α  Τ Ο Υ  Ν Ι Κ Η Τ Η

Ό ρ θ ός  στο βράχο στέκεται. Τ ’ άλύγιστό του σώμα 
Χ αράζεται στόν ουρανό. Κάτω του πόντου ή άγκάλη 
’ Ατάραχη απλωνότανε. « Ώ ,  τή λατρεύω άκόμα 
Τή δόξα , πού μ5 άγάπησε κι’ αύ τή ! θυ μάμ αι πάλι
Πού νικητή μέ πρόσμεναν σ ’ άνθοστρωμένο χώμα 
Τά πλήθη τά τρικυμιστά. Ή  σάλπιγγα ή μεγάλη 
Τής φήμης μέ διαλάλησε. Μ ά τό δαφνένιο στρώμα 
Μ αραίνεται μέ τόν καιρό. Σέ τρέμω λήθη! ’Αγάλι

’Α γάλι έρχεσαι. Λοιπόν ξάφ νω  ή ζωή μου άς σβύση 
Κι’ έτσι παντοΟθε ή δόξα  μου ξα νά  θ ’ άντιβοήση. 
Μ εγάλε πόντε δέξου με μ εγ ά λ ον !»—Γέρνει κάτου
Καί γιγαντένια άπλώθηκε, (του φάνηκε), ή σκιά του.
Μ ’ άντήχησεν ή θ ά λ α σ σ α  καί κόχλασεν ή δίνη.
Καί τί γοργά  πού ή θ ά λ α σσα  κλείνει κι’ ό ήχος σβύνει!

ΛΕΩΝ. ΡΛ ΖΕ Λ Ο Σ

Σ Τ Η Ν  Α Λ Η Θ Ε Ι Α

Σεμνή θεά, ιερή άλήθεια, 
ποιος κόσμος σέ στέλνει άνάμεσό μ ας; 
Ά π ό  τά βάθη έρχεσαι του άπειρου 
ή μέσα άπό τό λογισμό μας ;
Προβαίνεις άπ ’ τό θείο κόσμο 
σιγαλινή σάν  άστρου άχτίνα, 
ή μήπως ά π ’ του νοΟ τούς κύκλους, 
δπως άπό τή γή τά κρϊνα ;
Κανείς δέν ξέρει κι’ δμως 
μιά ύπαρξη είσαι μυστική, κρυμμένη. 
Στιγμές στιγμές ό άνθρωπος σέ νοιώθει 
άντίκρυ του, άνάερα  φτασμένη,
σά ν  δραμα θεσπέσια κΓ ώραία
μέ^τό βαθύ σου βλέμμα, πού, ω ς λάμπει,
φωτίζει τής ζωής τά σκότη
καί νέα μέσα μας ξανοίγει θάμπη.

χ .  λ α γ ο π α τ η ς
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ΣΤΟΧΑΣΜΟΙ ΣΤΟ ΜΟΥΡΑΓΙΟ

Γ Ε Ρ Α Ν Ο Ι

I

Είπα πώς θά γευτώ καρπό τών μαύρων μου τών κόπων, 
θ ά  ξεπ εράσω  τή σκληρή τή μοίρα τών άνθρώπων.
Σ ά  χριστιανός νάχω κΓ εγώ τά χριστιανό τά τέλη, 
καί ν ’ άντικρύσω μιά φορά τόν ήλιο ν’ άνατέλει.
Κι’ έξήντα χρόνια άργάτεψα σέ δαΰτο τό μουράγιο- 
στο κάρβουνο, στά ρυμουλκά, στις βάρκες, στό καρνάγιο... 
Ά π ’ τά δεκάξη χρόνια μου μέχρι καί πέρσι άκόμα 
πού μ’ έδιωξαν οί μηχανές καί τ ’ άτιμο τό κόμμα.
Μέ κάψες αύγουστιάτικες, μέ μπόρες, μ’ άγριοβόρια 
φ όρτω σα καί ξεφόρτω σα  θεριά, βουνά βαπόρια.
Χιλιάδες τόννοι κάρβουνο, χιλιάδες πορσελάνη 
μουχυσαν μαυρον ίδρω τα  σέ τούτο τό λιμάνι.
Πότε στόν έναν άρχοντα, πότε στόν άλλον κύρη 
έκανα σκέπασμα τό νοΟ καί τό κορμί γιοφύρι 
καί τό χρυσάφι έπέρασα στά  βρώμικα ζεμπίλια 
μέ ζαρωμένο κούτελο καί μέ στεγνά τά χείλια.
ΚΓ έπαιρνα τό μερόκαμα καί τδλεγα τρισάγιο 
ποδχα στά  χέρια δύναμη καί στήν ψυχή κουράγιο, 
καί μπόρεγα βραδιάζοντας νά φέρω στά  παιδιά μου 
ένα καρβέλι, πέντε έληές καί τήν καλή καρδιά μου.

II

"Ο λα πιά τώρα α λ λ ά ξ α ν ε  παντού, κάθε συνήθεια. 
’Ά χρηστη τού κορμιού ή δουλιά, τού ταπεινού ή βοήθεια. 
’Έ φεραν δρνια άτσάλινα, γεράνια, καί τούς χτίσαν 
στήν παραλία τά πόδια τους καί ·τό λαιμό τούς λΰσαν.
Μές στά καράβια χώνουνε βογκώντας τή μουσοΰδα 
καί δέν άφίνουν φρύγανο καί δέν άφίνουν φλούδα, 
νά βρει σκοπό, νά νευρωθεΐ τό δουλεμένο χέρι 
νά βρει τροφή τής άργατιάς τό δύστυχο τ ’ άσκέρι.
Τού κάκου πήγα κλάφτηκα προχτές στόν επιστάτη 
νά πιάσω  μεροκάματο στό συνεργείο τού δρόμου.
Καί πάω νά βρώ τό δίκηο μου στό δικαστή—προστάτη 
μά τό ποδάρι άλύπητα μέ κλώτσησε τού νόμου.
Καί βλέποντας τά σίδερα πού πήραν τή δουλιά μου 
τ ’ άστήθι σφίγγει ό σπαραγμός κι’ ή πείνα τήν κοιλιά μου. 
Βλέπω νά τρών τις σάρκες μου καί τό ψωμί οί άρχόντοι 
μέ τό σκυλίσο άχόρταγο χρυσοντυμένο δόντι...

ΓΡ Η Γ. Ν . Θ Ε Ο Χ Α Ρ Η Σ
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ΡΟΥΣΕΝ ΕΣΡΕΦ

ΣΤΑΛΑΓΜΑΤΙΑ -  ΣΤΑΛΑΓΜΑΤΙΑ...
Τά μαλιά σου θυμάμαι, δσο τό γλυκό αυτό νυχτερινό αεράκι 

χαϊδεύει τό πρόσωπό μου.
Κι’ ό'σο αυτό κάθε νΰχτα, νοιώθω νά γιομίζει τά σωθικά μου, 

τό στήθος μου φαντάζουμαι στο δικό σου... Σέ ζητώ... Σέ θέλω...
** *

Τό πρόσωπό σου είναι μια λεπτή φλόγα... Και τά μαλιά σου 
καπνός. Νά, δες, γι’ αυτό τά μάτια αου είναι φωτερά καί τό κορμί 
μου θερμό.

★* *
"Ανοιξη πάλι... Κάθε δένδρο κι5 έ'νας ζωντανός Βούδας... Κάθε 

κλαδί καί μιά επιθυμία, κάθε κλωνάρι μιά ευχή, κάθε λουλούδι ένα 
γελοίο!...

'Ωραία είναι ή ζωή !...
** ¥

Νάρθεΐ πάλι τό θέρος... Ό  ήλιος μέσ’ απ’ τά πεύκα μυρωδιές 
νά σκορπίσει. Ρουφώντας τή μυρωδιά αυτή πού τό δέρμα σου θυμί
ζει νά προχωρώ... Κι’ ή θάλασσα αντίκρυ σπάταλα κι’ αλογάριαστα 
κάθε της σταγόνα διαμάντι νά τήν κάνει. ΤΙ μιά της άκρη νά προ
χωρεί βαθειά, σάν νά ζητά δροσιστική σκιά, μέσα βαθειά ως τό χω
ριό πού στέκω εγώ... Κι’ εγώ, έκεϊ ζητώντας νά γευθώ τό'νειρο τ ’ 
ώραϊο τού τοπείου, ν’ αντικρίσω εσένα. Εσένα ν’ αντικρίσω μέσα 
στ’ όνειρο εκείνο, καλή μου ! Νά καταλάβω πώς τά πεύκα πού στο 
νερό καθρεφτίζουνται κι’ οί κοραλένιοι βράχοι είναι γιά μιά ψυχή 
μεγαλωμένη στό νερό. Γιά μιά ψυχή πού τό νερό τό κοιμισμένο κι’ 
άκεφο, χαϊδευοντάς το τό τραβά άπ’ τούς λεπτούς της αστράγαλους 
στό λευκό της στήθος... Κι’ έπειτα πιά αφήνει τον εαυτό της στην 
αγκαλιά του, λιπόψυχη σ’ αυτό ξαπλώνεται..

Νάρτθεΐ πάλι τό θέρος... Νά ξαναδώ πάλι στά νερά εσένα!.. 
Νά τά ζουλέψω τά νερά. ΓΙίκρα νά νοιάτσω μέσα μου γι’ αυτά...

** ¥
’Εποχές π’ άχόρταγα σάς αγαπώ ! Ποιάν άπ’ δλες σας νά χαρώ 

πιότερο ; ’Άραγε ποιάν από σάς θά ζήσω τελευταία ;
Γιατί νά πεθάνω ;

** *
Ε σάς θυμήθηκα, τή νύχτα αυτή δσο τό νερό, σταλαγματιά—στα

λαγματιά, τής βρύσης τό μάρμαρο πιτσιλούσε, εσάς.
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’Ώ  θαλασσόλουστα θομπά μάρμαρα !
Ευαίσθητα τών λουτρών μάρμαρα !
Σκαλιστά τών μπαλκονιών μάρμαρα !
Μάρμαρα πού στούς θόλους σας σταυρούς καί σύμβολα κουβα

λάτε !
. Μάρμαρα, γραμμή, γραμμή, βαρδιάνοι στά σαράγια !

Καί τέτοια τών επιγραφών εκφραστικά !
Μάρμαρα, θλίψες πικρές, πού στήνεστε στών τάφων τις δυό

άκρες !
Μάρμαρα πεθαμμένα ανάμεσα στά χόρτα, κρατώντας ακόμα τήν 

παληά σας περηφάνεια !
Τού Πάνθεου, τού Σούνιου μάρμαρα !
Καί τού Γιεσήλ καί τού Σουλεϊμανιέ !
Μάρμαρα στις δεξαμενές τών Βερσαλλιών καί στούς κήπους τής

Villa d ’ Este !
’Από τις βρύσες τής Ρώμης καί τής Πόλης μάρμαρα !
Μάρμαρα, φωνή καί λόγος τού Φειδία, τού Πραξιτέλη τού Μιχαήλ

"Αγγέλου καί τού Rodiu !
Μάρμαρα, θεοί, αύτοκράτορες, σοφοί, ρήτορες, ποιητές, ήρωες,

εραστές!
Μάρμαρα πού γίνατε είδωλα, θρύλοι, τραγούδια, νίκες.
Μάρμαρα, εσείς ώ Ά θηνά, ’Αφροδίτη, Άχιλλέα, Σωκράτη, Κι-

κέρονα, Καίσαρα...
Ε σάς θυμήθηκα ώ μάρμαρα ζωντανεμμένα από τά θεία δά

χτυλα τών Μεγάλων...
"Αλλα σας συμβολίζετε τό δύσκολο κι’ άλλα σας τ’ ορθό "Αλλα. 

σας κηρύττετε τήν περηφάνεια κι’ άλλα τό θυμό, τή δόξα, τήν τιμή ...
Μάρμαρο προσφιλές. Ποιός ξαίρει πόση χαρά θάνοιωσε γιά τήν 

απόκτησή σου ό πρώτος άνθρωπος πού σέ βρήκε δταν μέ τά ζεστά 
του χέρια, χλιάρυνετήν ψυχρότητά σου. Ποιός ξαίρει μέ πόση ικανο
ποίηση θ ’ άντιλήφθηκε πώς κάτω από τή φαινομενική τή σκληρότη 
σου κρύβονταν μιά μαλακότητα λεπτή σάν αράχνη, παιγνιδιάρικη 
σά μετάξι, γλυκειά σάν χαμόγελο, πικρή σάν πληγή, ενθουσιώδικη
σάν αίσθημα, αγαπητή σάν σκέψη ..

Ό  πρώτος αυτός πού σέ βρήκε— αυτός πού έ'ναν—έναν γκρέμισε 
τούς ζωντανούς— ποιός ξαίρει πόσο είχε αγαπήσει τή ζωή καί— δσο 
καταλάβαινε τή ματαιότητά της—ποιός ξαίρει πόσο είχε πονέσει 
πού μπόρεσε καί σέ ξεχώρισε μ’  δλη σου τή σκληρότη γιά νά στα
θείς ενάντια στό θάνατο ..

Νομίζεις πώς θά σέ δούλευαν τόσα δάχτυλα, χιλιάδες χρόνια, αν 
δεν ήσουν δλο υποσχέσεις, δλο μελοντικής αθανασίας ελπίδες, ώ δη
μιουργικοί εσύ πέτρα!...

*¥ *
Σταγόνες, δευτερόλεπτα τού χρόνου πού λέγεται νερό... Καί σύ, 

πόσων χιλιάδων χρόνων είσαι ώ {'άλασσα βαθειά!...
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Φώτα ! Μή σβύνετε... Μή σβύνετε σείς, ώ φώτα, πού είστε για τά 
μάτια. μου!... Είστε για τά μάτια μου πού δέχουνται τό χρώμα, 
κάθε σχήμα.

Μή σφαλνάτε, μάτια μου ! Μάτια μου εσείς πού στην ψυχή μου 
κερνάτε, σαν μεθυστικό ποτό, τή γλυκά νά βλέπει τ’ άπειρο, ως τ’ 
ά'πειρο. Μάτια μου Ισείς πού μου γνωρίζετε τα κοντινά και τά μα- 
κρυνά. Γέφυρα κάθε θλίψης μου καί κάθε μου χαράς. Μάτια μου 
εσείς πού βλέπετε, πού αγαπάτε, πού χαϊδεύετε, πού έπιθυμήτε, πού 
γελάτε, μάτια μου εσείς πού πονάτε καί κλαιτε...

*
* *

Κάποτε βλέπουν τά μάτια μου για ν’ άκοΰν τ’ αυτιά μου κΓ άλ
λοτε πάλε αυτά για νά βλέπουν τά μάτια μου !...

Γιατί τέτοια δουλειά; Γιά ποιόν;... ’Ά ν  ειν’ για μένα, άδικα. 
Νομίζετε πώς εγώ ί)ά ύπάρχοο πάντα;...

** *
ΚΓ είναι κάποιες μέρες πού προσπαθώ την ψυχή μου νά γελά

σω. Καί λέγω.
— Ψυχή, θαρρείς, τό θάνατο ανυπαρξία ! ’ Ανυπαρξία είναι τό 

νά μην υπάρχεις. Θάνατος είναι το φθάσιμο σέ μιάν μεγάλη ύπαρξη. 
“Οσο ζοΰμε είμαστε όντα... Σαν πεθάνουμε καταντούμε ένας κόσμος 
ολάκερος... Ή  γή είναι ή αθάνατη ψυχή πού την ανυπαρξία μας 
τήν κάμει ύπαρξη. Είναι μια αιώνια ύπαρξη εκείνη, σαν τ’ άλλα 
άστρα τ’ ουρανού... Θαρθεΐ μια μέρα ίσως πού κι’ εκείνη θ ’ αγκα
λιάσει μιάν άλλη μεγαλύτερή της ψυχή. ΚΓ αυτή πάλι θά πέσει στήν 
αγκαλιά μιάς άλλης πιο μεγάλης καί πιο ζωτικής...

ΚΓ έτσι ό δρόμος αυτός θά φθάσει στήν πιο ψηλή, τήν πιο με- 
γάλην ύπαρξη. Τότε γιατί χτυπιέσαι, ώ ψυχή, πώς θά πεθάνεις ;

Καί ή ψυχή ή χιλιοθέλητη, ή ψυχή μέ τις ατέλειωτες επιθυμίες, 
ή ψυχή πού ζουλευει δτι βλέπει καί δε βαρυέται δτι αγαπά, άπαντά.

— Τί νά τήν κάμω τήν ύπαρξη πού μέσα της δεν είμ’ εγώ ; “Ας 
μην τελειώσει ή τωρινή μου ή ζωή ! Τί μ’ ωφελεί ή κατοπινή !...

(’Ανέκδοτα) Μ ετάφραση: ΑΒΡ. Ν . Π Α Π Α Ζ Ο Γ Λ Ο Υ

Α Ν  Κ Α Ν Ε Ι Σ ; . . .

Σ τ ά  μ άβρα  πάρκα
Τή ¡μάβρη νύχτα  —  Τί μ’ ενδιαφέρουν
εμέ τά  φωτεινά τό ξα  ; —
μέ τήν καρδιά σ τά  δόντια νά  γυ ρ νά ς,
σά ν  τό σκυλί μ’ ένα ψοφήμι...
Ή  στα θερ ότη τα , ή συνοχή του δ α π έδ ο υ ...
Τί ά π ρ ο σ ά ρ μ ο σ το , ά δυσώ π ητο  
άφ τό τό τσιμ έντο ...
Ν ά  μή μπορείς ν ’ άφίσεις τά  ίχνη
τής δ ια β ά σ εώ ς σου·
Ο υ τε χέρια, ουτε μάτια  
τίποτε.
Ν ά  βα δ ίζω  μόνο έγώ  μ π ορ ώ ..,
Σ τό ν  όρίζοντα  π ώ ς διαγράφ εται 
ή π ορεία— τή βλέπ ετε  
’ Α β έβ α ια  μ εγ ά λ α  βή μ ατα ., 
π ά ντω ς μέ σ τα θερ ά  προϊοΟ σα.
Π ροχω ρώ
“Α ν  κανείς δμω ς ρω τήσει...
Π είτε άγαπημένοι φίλοι μου ;
Ο ί δυσκολίες, κάποια ά τυ χ ή μ α τα ,..
Δ έ  μπόρεσε νά  ζή σει...
Τίποτε ά λ λ ο  !
Στροφή
Δ ιπ λώ νει τό σκ ο τά δ ι...
Σ τ ό  λ είο , γυμνό, στήθος τής νύ χτα ς  
π ώ ς άντηχουν τά  βήματά μου 
Τριπλώνει τό σκοτάδι— Στροφή.

Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Γ ΙΑ Ν Ν Α Κ Ο Σ

Α Ν Α Κ Ρ Ε Ο Ν Τ Α
Ά σ π ρ ίσ α ν έ  μου οί κρόταφοι 
κι’ ή κόμη μου λευκή·
Τ ά  νιάτα μου τά ό λ ό χ α ρ α  
μου φ ήγαν, π ά νε π ιά ...
Γ ερ ά σ α ν  καί τά  δόντια μου,
Γιά τή γλυκειά ζω ή  
λ ίγος καιρός μοϋ άπόμεινε.
Γιά δαΰ το  έγώ  θρηνώ  
πολύ συχνά· τόν “Α δη  τρέ
μω  τον, γ ια τί είναι τρομερό  
στόν “Α δ η  τό κ α τέβ α σ μ α , 
κι’ όϊμέ ! κουραστικό !
Καί μιά κανείς κατέβηκε, 
φώς δέ θά  ξα ν α δ ή .

Μετ. M AN. Κ Ρ ΙΑ Ρ Α Σ
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ΜΕ ΨΙΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΟΚΤΩ ΣΤΙΓΜΩΝ

"Ενα πρωΐ μερικοί υπάλληλοι διάβασαν σέ κάποιαν εφημερίδα 
μια μικρή είδηση, ριγμένη σέ μια γωνιά τής τρίτης σελίδας, μέ 
ψιλά στοιχεία των οκτώ στιγμών:

«Κατά τάς απογευματινός ώρας τής χθες ηύτοκτόνησε, βληθείς 
διά περιστρόφου εις την κεφαλήν, ό Γεώργιος Χορτάκης, ιδιωτικός 
υπάλληλος, διά λόγους οικονομικούς».

Ό  ένας τώλεγε στον άλλο. ΚΓ δλοι το σχολίαζαν μ’ έκπληξη 
καί λύπη.

— Τον καϋμένο!
— Πολύ λυπηρό!
— ΚΓ ανέλπιστο. Δεν έπαιρνε π^ντε χιλιάδες ;
— Ναί, μά ειχε τρία παιδιά.
— Προ πάντων ήταν τά παλιά του χρέη!
— Τον καϋμένο!
Σιωπούσαν δλοι μελαγχολικά.
"Υστερα έπλεξαν τό εγκώμιό του.
— Ή ταν πολύ πρόθυμος.
— Καί καλός άνθρωπος.
— Ευγενικός. Δεν ήθελε νά χαλάση τήν καρδιά κανενός.
— 'Ότι νά τού ζητούσες, δέ σού'λεγε όχι.
ΚΓ ενώ άνοιγαν τις μηχανές καί ταχτοποιούσαν τά χαρτιά .τους, 

εξακολουθούσαν νά μιλούν γιά τόν «καϋμένο» τό Χορτάκη.
Κάποιος ρώτηξε πότε γίνεται ή κηδεία. Θά μάθαιναν τό μεση

μέρι από τό Λεωνίδα (τό βοηθό του). Είπαν νά πάνε μερικοί καί 
νά στείλουν κΓ ένα στεφάνι...

Σέ λίγο οί μηχανές άρχισαν τήν άκατάπαυστη στριγγιά φλυαρία 
τους κΓ έπνιξαν τις τελευταίες απηχήσεις τής θλιβερής κουβέντας...

"Οταν κατά τό μεσημέρι ήρθε ό Λεωνίδας, οί υπάλληλοι τού ζή
τησαν νέα. Δεν ήξερε τίποτα. Είχε μάθει μονάχα πώς χρωστούσε στο 
Δημόσιο ένα μεγάλο ποσό καθυστερημένους φόρους από τόν καιρό 
πού εργαζόταν ώς έμπορος.

—Δεν άφήκε κανένα γράμμα ;
— "Ακόυσα πώς έγραψε σιόν αδερφό του καί τού εμπιστεύεται 

τά παιδιά του.
— Τά δυστυχισμένα! Τί έφταιγαν αυτά!
— Τί νά σού κάμη ό άνθρωπος; "Υστερ’ από τόσα πλούτη, νά 

κάνη τόν είσπράκτορα! Προσπάθησε, πάλαισε. Μά τό Κράτος θέλη
σε νά τόν πνίξη.

— Γιά ν’ άποφύγη τή ντροπή τής φυλακής, θυσίασε τή ζωή του.
Μιά νευρική σιωπή αγανάκτησης καί θλίψης χύθηκε γύρω.
— Καί πού καθόταν;
Τούς έδωσε τή διεύθυνσή του. Μερικοί τήν έγραψαν στά μπλόκ 

τους.
— ΚΓ ή κηδεία ;
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— Τό απόγευμα, στις τέσσερις.
Νέα σιωπή...

** *
Μετά τό φαγητό, στο καφενεδάκι, έγινε πάλι κουβέντα άν θά 

πήγαιναν μερικοί στήν κηδεία. Τό βρήκαν δύσκολο. Ή ταν τόσο
μακρυά καί τόσο νωρίς !

"Οσο γιά τό στεφάνι, θάπρεπε βέβαια νά στείλουν. Μά πώς 
τούς ξέφυγε καί δεν τό θυμήθηκαν δσο ήταν στά Γραφεία ό Λεω
νίδας; Τώρα πιά έφυγε.

— Δέ βαρυέσαι, λέει κάποιος. Αυτά είναι τυπικά πράματα. Τί
χρειάζουνται;

Ξαφνικά κάποιος είδε στον πάγκο τού καφενείου, τό ναργιλέ, 
πού συνείθιζε νά φουμαίρνη ό μακαρίτης.

— Βρέ παιδιά, ό πιο ζημιωμένος είναι ό καφετζής, πού πήρε 
ξεπίτηδες τό ναργιλέ γιά τό μακαρίτη!

Οί άλλοι γέλασαν. ΚΓ εκείνος φωναχτά στον καφετζή : 
—Βαγγέλη, τώμαθες; Ζωή σέ λόγου σου!
Ό  Βαγγέλης κούνησε τό κεφάλι καταφατικά κΓ έκαμε ένα μορ

φασμό λύπης.
— Καλά ντέ ! Μήν τό παίρνης κατάκαρδα! ’Ογδόντα άνθρωποι 

είμαστε. Καθεμέρα θά τόν φουμαίρνουμε τό ναργιλέ κΓ από ένας.
Δέ χάθηκε ό κόσμος.

"Ολοι γέλασαν. Γέλασε κΓ ό Βαγγέλης.
"Ενας άλλος θυμήθηκε πώς ό μακαρίτης ήταν πάντα βιαστικός. 
— Θυμάστε μέ τί άγων ιώ περίμενε νά γίνη κάποια αίτηση ή 

κάποιο γράμμα πού θάπρεπε νά πάρη ; Κατσούφιαζε, θύμωνε, πη
γαινοερχόταν νευρικά.

— Ή τα ν  διαρκώς «ύπ’ ατμόν» !
— Μά γι’ αυτό ίσ α -ίσ α  κι’ αύτοκτόνησε. Βιάστηκε νά πάη στον 

άλλο κόσμο!
Ξαναγέλασαν. Καί τ’ αστεία άρχισαν νά δίνουν καί νά παίρνουν. 
— Τόν έπνιγε ή δουλειά τόν καϋμένο! Ξέρεις τί σημαίνει νά 

σι·νοδεύη κάθε μέρα τό Λεωνίδα μέ τήν·’ τσάντα τής αλληλογραφίας ;
Κάποιος άλλος, αν καί χαμογελούσε κι’ αυτός μέ τ’ αστεία, έφε

ρε μιάν ασθενική αντίρρηση :
— Τά παραλές, καϋμένε. ’Έκανε καί τόν είσπράκτορα.
— Ναί, Πήγαινε μιά φορά τήν ήμερα στήν Τράπεζα! Σπουδαίο τό 

λάχανο! ΓΓαύτό βλέπεις κι’ ή Εταιρία ήρθε σέ δύσκολη θέση! 
Πού νά βρεθή αντικαταστάτης γιά μιά τέτοια υψηλή αποστολή ;

Γελούσαν σέ κάθε αστείο. Ό  ίδιος υπάλληλος, πού είχε διαφω- 
νισει πρωτήτερα, προσπάτθησε καί πάλι νά συγκρατήση τό χαμό
γελό του, γιά νά πή μ’ ένα ύωος συμβουλευτικό:

— Δεν τ’ άφίνετε βρέ παιδιά; Ό  άνθρωπος δέ θάφτηκε ακόμα. 
— Καλά, κΓ ύστερα ; Ποιος τού είπε ν’ αυτοκτονήση ; Αυτός δέ 

σκέφτηκε τά παιδιά του, κΓ εμείς θά τού κρατήσουμε πένθος ;
— Δεν ξέρει κανείς τί είχε μέσα του, τί ύπόφερνε.
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— Ξέρουμε πώς έπαιρνε πέντε χιλιάδες, κι’ εμείς παίρνουμε λιγώ- 
τερες. Πώς ζοϋμε εμείς ;

— Έξαρτάται από τις υποχρεώσεις του καθενός.
— 'Υποχρεώσεις έχουμε κι’ έμεΐς. "Η επειδή τάχα φάνηκε ανί

κανος νά κράτηση την περιουσία του, έχει μεγαλείτερα δικαιώματα ;
— Φυσικά όχι, μά ποιος ξέρει αν την έχασε από ανικανότητα ;
— Ξέρουμε. Πώς δεν ξέρουμε ; "Οταν κανείς είναι κουτός, δε 

χρειάζεται κι’  ά'λλη ανικανότητα για νά καταστροφή.
— Μά ήταν κουτός ;
— τΗταν. Καί μαζί καί τεμπέλης. Ρώτηξε τό Σταυρίδη νά σου 

πή πώς τούβγαζε την πίστη γιά νά τοϋ κάμη μιά δουλειά.
—-Μά δε λέγαμε τό πρωί πώς ήταν πρόθυμος;
— Βέβαια, πρόθυμος γιά νά φυγη μιάν ώρα άρχίτερα.
ΟΙ άλλοι γέλασαν. Τό χαμόγελο, που είχε συμμαζευτή στο στόμα 

του πρώτου, άρχισε ν’ άνθίζη καί πάλι σιγά-σιγά. Καί δεν ξαναμί
λησε πιά. .

*
*  *

Την άλλη μέρα ό Λεωνίδας, μόνος, πέρασε μέ την τσάντα ανά
μεσα στά γραφεία, βγήκε, ξαναμπήκε, έφυγε χωρίς νά τοϋ μιλήση 
κανείς. Οί υπάλληλοι, σκυμμένοι στη δουλειά τους, δεν είδαν νά 
περάση μαζί του καμμιά σκιά, καμμιά ανάμνηση.

Κι’ οί εφημερίδες δεν έγραψαν γι’ αυτό καμμιάν είδηση, οϋτε μέ 
ψιλά στοιχεία τών οκτώ στιγμών...

Μ Ε Λ Η Σ Ν ΙΚ Ο Λ Α Ρ Δ Η Σ

Π Α Ρ Α Τ Α Ι Ρ Α  Λ Ο Γ Ι Α

Ό  "Ηλιος καθώς βασιλεύει, πίσω άπό τά βουνά του Μ ω· 
ρηά, αφήνει μέ τό πυρωμένο βλέμμα του μιά χρυσή γραμμή, 
απάνω  στά άφρισμένα κύματα, πού έρχονται τό ένα ξοπίσω  
άπό τό άλλο νά πούνε στήν ακρογιαλιά — καλή σπέρα...

’ Ανοιχτά τό κανάλι είναι θαμπό τριανταφυλλί, καί μιά 
βάρκα πλωρίζει, ζυγώνοντας σάν βραδινή έλπίδα, πού 
ϊσω ς προφτάσει νά έρθει στήν καρδιά μου, ίσω ς μείνει μεσο
στρατίς καί σάν τήν πάρει τό σκοτάδι... δέν έρθει.

Δεξιά  στό βουνό, όλοένα βαθαίνουνε τά χρώματα καί δσο 
ό "Ηλιος λιγοστεύει τό βλέμμα του, τόσο τά τυλίγει μιά κα
ταχνιά βαθειά, σάν πέπλος, σάν σεντόνι πού θαρρείς στρώ 
νεται άπ άνω  τους γιά νά άποκοιμηθουν.

Έ σύ  καρδιά μου άγρυπνας καί λυγίζεις· πολεμάς νά δ α 
κρύσεις ϊσω ς καί ξαλαφρώ σεις, ή Νύχτα δμως σέ προφταίνει 
καί έμεινες μισοστρατίς σάν τή βάρκα, πού άκόμα δέ ζύ
γωσε καί χάθηκε μέσα στό σκοτάδι, σάν δρ.αμα... σάν γέλα 
σμα... σάν κάτι... πού εϊτανε καί δέν εϊτανε...

Ν ΙΚ Ο Σ  Σ Α Ν Τ Ο Ρ ΙΝ Α ΙΟ Σ
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HENRI BREMOND

Η ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΙΗΣΗ (*)
"Ομως ακόμα, ή έκφραση αυτή, ή ή ά'δεια άπό νόημα, ή πού ιό 

νόημά της έχει λίγη αξία, ή καί πού πλούσια άκόμα μέ τό ωραιό
τερο νόημα μάς επιφυλάττει ηδονές άγνωστες στό λογικό : Αυτές 
οί λέξεις τής κάθε μέρας καί δλου τού κόσμου μέ ποιαν άνήκουστη 
μεταμόρφωση βρίσκονται ξαφνικά νά πάλλονται μ’ ένα φώς καί μέ 
μιά νέα δύναμη, χωρισμένες άπό τόν καθαρό πεζό λόγο, Ινωμένες 
μέ τήν ποίηση ;

Γιατί τόσο πολύ νά σκαλίζομε, άπαντοΰν πολλοί κι’ αναμεταξύ 
τους πολλές υψηλές διάνοιες π.χ. ό συγγραφεύς τής «ποικιλλίας» (1) 
(Uariéle). Ή  μεταμόρφωση ενεργεΐται, ή έκφραση γίνεται ποιητική, 
ό στίχος ποίηση, μόλις μιά λεπτή κι’ υπομονητική τεχνική, βοηθη- 
μένη άλλως τε άπό ευτυχισμένες συγκυρίες κατορθώσει νά συλλάβει 
γιά νά τούς όρχηστρώσει ηδονικά τούς μουσικούς πόρους, τής γλώσ
σας. Μιά εμπειρότεχνη πέννα κάνει τή σελίδα νά τραγουδεΐ καθώς 
«ένα καλαμάκι... τό δάσος». Ό  ποιητής είναι άνάμεσα στ’ άλλα 
καί μουσικός. Ποίηση καί μουσική, εΐνε τό ϊδιο.

Βέβαια δμως επειδή ή καθαρή μουσική δέ φαίνεται λιγώτερο 
μυστηριακή άπό τήν ποίηση ρωτιέμαι αν δέν είναι τούτο ορισμός τοϋ 
άγνωστου διά τοϋ αγνώστου. ΚΓ άν, τέλος κολακεύεται κανένας 
δτι μάς δίνει έτσι μεγάλη ιδέα γιά τήν ποίηση, νομίζω δτι γελιέται : 
’ Αδύνατη καί μονότονη μουσική μόλις τήν παραβάλ. ις μέ τήν άλη- 
θινή. Τό Μπωδελαίρ μέ τό Βάγνερ.

ΚΓ έπειτα αν κάθε ποίηση είναι προφορική μουσική, καθώς 
συμφωνώ, κάθε προφορική μουσική δέν είναι ποίηση. Ό  Μποοουέ 
ώς μουσικός φτάνει τόν Ούγκώ. Ξαίρω βέβαια δτι σέ μερικά μέρη 
ό πεζός λόγος ενός Μποσουέ, ενός Μισελέ, ενός Λοτί, ενός Μπαρ- 
ρές δέν ξεχωρίζεται άπό τήν ποίηση, δμως ό Α’ Άμπλανκούρ απλός 
μεταφραστής πεζών έργων, δμως ό παλιός Μπαλζάκ δέν είναι τόσο 
αρμονικοί δσο ένας οποιοσδήποτε ποιητής ; 'Ο Δ ’ Άμπλανκούρ τοϋ 
οποίου σύμφωνα μέ τό Σαίντ Έβρεμόν χάνεται κάθε θέλγητρο, άν 
άλλάξουμε τή θέση καί τής ελάχιστης συλλαβής. Προσδιορίστε λοι
πόν, αν μπορείτε, τήν άκριβή άπόχρωση, κΓ άποκλειστικά μουσική 
άπ’ δπου μιά άπό τις δύο αυτές μουσικές, ή μία μόνο, καί κάποτε 
ή ύλιγώτερο αρμονική, είναι ποίηση. Κατόπι άπ’ αυτό θάχετε ά
κόμα, τό φοβούμαι, ν’ άναποδογυρίσετε τά έγκαθιδρυμένα πλαίσια, 
νά τοποθετήσετε τό Δεπόρτ καί Μπερτώ στήν ϊδια σειρά μέ τό 
Ρονσάρ καί Μάλερμπ άρκετά πιό κάτω άπό τόν Κινώ, τό Δελίλ 
πολύ πιό άπάνω άπό τόν Άλφρέδ δέ Βινύ. Γνωρίζομε δλοι μας ά-

* Συνεχεία ά π ο  τήν σελίδα 216
(1) Ε κείνο πού βαφτίστηκε συμβολισμός συνοψίζεται άπλούστατα στήν 

κοινή πρόθεση πολλών οικογενειών ποιητών... νά ξαναπάρουν από τή Μου
σική τό εχει τους (Π ώλ Βαλερύ— U ariéte  σελ. 97).
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θάνατους στίχους πού έχουν μουσική δση μόνο απαιτούν οί κανόνες 
τής προσωδίας. 'Υπάρχουν και πολλοί, πού δέν επαινούμε την αρμο
νία τους, άλλως τε, πραγματική, παρά μόνο από την αδυναμία 
στην οποία βρισκόμαστε να προσδιορίσομε άλλοιώς τό παράδοξο 
θέλγητρό τους.

Νομίζω λοιπόν πώς πρέπει νά παραιτηθούμε από τό νά εξηγή
σομε τό παν, μ’ αυτή την οκνηρή αφομοίωση. ’Όχι πώς θέλομε να 
τά χαλάσομε, δ Θεός νά φυλάξει, μέ τούς θεωρητικούς τής ποίησης 
— μουσικής, τούς φυσικούς κι’ ακατανίκητους μας συμμάχους μας, 
εναντίον τής ποίησης—λογικού. Μακρυά από τό νά κατατάξομε τή 
μουσική της έκφραση, μεταξύ των ακαθαρσιών εκείνων πού δ πεζός 
λόγος διεκδικεΐ τό μονοπώλειό τους—τις ιδέες, εικόνες, αισθήματα— 
βεβαιώνομε επίσης κι’ εμείς δτι αυτή ή μουσική είναι αξεχώριστη 
από τήν πο'ηση.

Δέν υπάρχει ποίηση χωρίς κάποια προφορική μουσική, άλλως 
τε τόσο ιδιαίτερη, πού ίσως θ ’ άξιζε καλλίτερα νά προσδιοριστεί 
μ’ άλλο ονομα' καί άφ’ δτου ή μουσική αυτή χτυπήσει αυτιά καμω
μένα γιά νά τή νοιώσουν, υπάρχει ποίηση. ’ Αλλά προσθέτουμε α
μέσως δτι έ'να πράμα τόσο ασθενικό—κάποιες ηχερές δόνησες, λί
γος χτυπημένος αέρας— δέν μπορεί νά είνε τό κυριώτεμο στοιχείο, 
δλιγώτερο τό μοναδικό, κάποιας έμπειρείας δπου βρίσκεται άναμιγ- 
μένο τό πλέον ένδόμιχο μέρος τής ψυχής μας.

Κουδουνάκια ρίμσς, παλίρροια καί άμπωτη δμοίων απηχήσεαιν, 
καδέντσες κάποτε προϊδωμένες καί κάποτε κακόηχες, κανένας από 
τούς ωραίους αυτούς θορύβους δέ φτάνει έως τήν βαθειά ζώνη δπου 
ζυμώνεται ή έμπνευση, δπου δέν αντιλαμβάνεται κανένας, μαζύ μέ 
τόν Περικλή τού Σαίξπηαρ άλλο παρά τή μουσική τών σφαιρών.

Μαζύ μέ αυτό πώς συμβαίνει ώστε τών πνευματικών αυτών βα- 
θειών μερικές λέξες βαλμένες στή θέση τους, δ ρυθμός, ή δμοιοκσ- 
ταληξία, μάς Ανοίγουν ξαφνικά τό πλησίασμα κι’ δ ποιητής αν θέ
λει νά διαβιβάσει μέσα μας τήν ποιητική του εμπειρία έχει ανάγκη 
νά προστρέξει σε τόσο χοντροειδή μέσα; ’Έ  ! καί πώς είναι δυνατό 
μιά αθάνατη ψυχή νά έξαρτάται στενά από τόν άργιλο πού τήν 
κρατεί φυλακισμένη καί πού δέ ζεΐ παρά μέσον αυτής ;

Φαίνεται σέ κ θε περίπτωση βέβαιο δτι σ’ αυτή μέσα τήν παρά
δοξη συνεργασία οί λέξες δέν ενεργούν μόνο καί πρώτα πρώτα δυ
νάμει τής δικής τους ομορφιάς, γραφικής, ή μουσικής. Παραδιδό- 
μαστε στις φευγαλέες αυτές δόνησες, δσο άλλως τε έξοχες καί νάνε 
οί θωπείες των, δχι γιά ν’ άπολάψουμε τήν ηδονή πού δίνουν, αλλά 
γιά νά λάβομε τό μυστηριακό υγρό πού μεταδίδουν. 'Απλοί διαβι
βαστές λιγώτερο ή περισσότερο πολύτιμοι ή εύηχοι, λίγο ενδιαφέρει, 
ή καλλίτερα διαβιβαστές πού χρωστούν τήν ίδια τήν εύηχότητά τους 
καί τήν εφήμερη λάμψη τους στο ρεύμα πού τις διαπερνά.

Θυμάστε τά δαχτυλίδια γιά τά όποια μιλεΐ δ Σωκράτης στον 
’Ίωνα τού Πλάτωνα; ή πέτρα πού δ Εύρυπίδης τήν ονομάζει 
μ α γ ν ή τ η ς  δχι μονάχα τά τραβά αλλά καί τούς μεταβιβάζει
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καί τή δική της τήν ελκυστική δύναμη. Είνε θαυματουργά, μαγ
γανείες σχήματα ή μαγικές φόρμουλες, θέλγητρα στήν πρώτη σημα
σία τής λέξης αυτής. 'Απλή αρμονία καί δεμένη στήν έννοια μέσα 
στόν πεζό λόγο, ή προφορική αυτή μουσική γίνεται μόλις επιβλή
θηκε στόν ποιητή, μιά αληθινή μάγευση.

«Μαγεία υποβλητική, έλεγε δ Μπωδελαίρ, χωρίς νά προσέξει 
δτι ή δύναμη νά υποβάλλεις νά κάνεις ν’ αναπολούν, απευθύνεται 
αποκλειστικά στις επιφανειακές λειτουργίες μας, ανήκει στόν καθαρό 
πεζό λόγο. Μετάδοση ή άχτινοβόλημα θάλεγα, επίσης δημιουγία ή 
μαγική μεταμόρφωση, απ’ δπου ντυνόμαστε δχι πρώτα τις ιδέες ή 
τά αισθήματα τού ποιητή, αλλά τήν ψυχική κατάσταση πού τόν 
έκαμε ποιητή : Τή συγκεχυμένη εκείνη εμπειρία, τήν δγκώδικη, 
τήν απρόσιτη στήν ξέχωρισμένη συνείδηση. Οί λέξες τού πεζού λό
γου εξερεθίζουν, κεντροΰν, γεμίζουν τις συνειθισμένες ένεργητικότη- 
τές μας" οί λέξες τής ποίησης τις κατευνάζουν, θά ήθελαν νά τις 
παύσουν. Μάς άπομακρύνουν άπό τις εκθαμβωτικές εκείνες σκιές 
πού δ άντιμυστικιτικός Ιμπεριαλισμός μας, συνέπεια τής πρώτης α
μαρτίας, μάς τις καθιστά πολύ ήδοιικές γιά νά μάς μεταφέρουν 
στα ευτυχισμένα εκείνα σκοτάδια, δπου τά νύχια τών τριών φιληδο- 
νιών δέν βρίσκουν πού νά πιάσουν.

Μαγεία κατανυχτική, καθώς λένε οί μυστικιστές, ή οποία 
μάς προκαλεΐ σέ μιά ηρεμία δπου δέν έχομε παρά νά έγκαταλει- 
φιθούμε, άλλά ενεργητικά, οέ κάποιον μεγαλείτερο καί καλλίτερο 
μας. 'Ο πεζός λόγος, ένας φωσφορισμός ζωηρός πού 
μάς τραβά μακρυά άπό ιόν εαυτό μας. Ή  ποίηση μιά ανάκληση 
τού εσώτερου, ένα συγκεχυμένο βάρος, έλεγε δ Βόρδσβορθ, μιά άγια 
θερμότητα έλεγε δ Κήτς, ένα βάρος αθανασίας στήν καρδιά: an 
aubful marnith about myheart, like a load o f— immortality— 
Amor, Pondus.— Τό βάρος αυτό, πού, αλλού θέλει νά μάς βυθίσει 
παρά στά σεβάσμια εκείνα άναχωρητήρια, δπου μάς περιμένει, δπου 
μάς καλεΐ μιά παρουσία υπεράνθρωπη ; “Αν πρέπει νά πιστέψομε 
τόν Βάλτερ Πάρτερ *δλες οί τέχνες λαχταρούν νά φθάσουν τή μου
σική». “Οχι, δλες λαχταρούν, άλλά ή κάθε μιά μέσον τών μαγικών 
διάμεσων πού τής ταιριάζουν— τις ?ιέξές, τις νότες, τά χρώματα, 
τις γραμμές·—λαχταρούν δλες νά φθάσουν τήν προσευχή.

(Μ ετάφρ. Α. Γ.)
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Ο ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, ΟΙ ΜΟΥΡΓΙΕΣ ΚΙ’ ΟΙ ΓΙΔΕΣ...

Τό τέλος του καλοκαιριού σού χαρίζει τις καλύτερες μέρες τής 
χρονιάς άμα ξέρεις νά κάθεσαι μπρος στ’ ανοιχτό παράθυρο καί νά 
γέρνεις ολάκερο τό κορμί σου πάνου στα σαρακομένα και λερομένα 
σανίδια...

Πουλάκια— ώραια μου πουλάκια...
Κάθουνταν έτσι μέ τό σαγόνι ακουμπισμένο πάνου στά κοκα- 

λιάρικα δάχτυλα των χεριών, πού σχηματίζανε γεφυρωτό ημικύκλιο 
μέ βάση τούς αγκώνες. Νά έτσι δά! έτσι σά θεατρίνα— πουλάκια μου . 
’Απ’ όξω απ’ το παράθυρο ή μουργιά ή κουτσουρεμένη— για τις γί
δες' την άγνάντεβεν άφηρημένος καί παίδεβε τό μυαλό του νά βρει 
κάποια παρόμοια εικόνα Στο τέλος θυμήθηκε την πολιτεία καί τά 
μπαρ μέ τη μεγάλη πελατεία, πού έχουν στίς βιτρίνες τους ψημένα 
γουρουνόπουλα μέ σταρένιο χρώμα καί για γαρνιτούρα, στο στόμα 
ένα μάτσο μαρουλάκια πράσινα, πολύ πράσινα.

Κι’ έτσι πραγματικά έμοιαζεν ή μουργιά μέ τά λίγα φύλλα στην 
κορφή τού γυμνού κορμιού της— γιά τις γίδες... Ή  μουργιά ή χαλ
κοπράσινη.

Άδεκεΐ πιό πέρα, ό κήπος μέ τις κολοκυθιές καί τά μελίσσια, 
αράδα— αράδα σάν τσουβάλια τσιμέντο, τό γειτονικό σπίτι μέ την 
πέτρινη σκεπή πού δεν κάπνιζε από μήνες, καί άλλα...

Έ δώ  στά χωριά τής περιοχής Ε**, τά σπίτια είναι χτισμένα μέ 
ά'σπρη πέτρα καί λάσπη από κόκκινο χούμα" τά παράθυρα είναι πολύ 
μικρά γιά νά μιποδίζουνε τό κρύο καί σπάνια έχουν τζάμια. Οί άν
θρωποι τό καλοκαίρι άφίνουνε τά σπίτια καί πάνε στά εξοχικά κα
λύβια τους γιά νά προφταίνουν πιό καλά τις δουλειές τού χωραφιού 
κι’ έτσι νά δουλέβουνε περσότερες ώρες. Τούτοι ο! ξοχΐτες περνάνε 
ζωή παιδεμένη, κι’ οϊ χωριάτες λένε πώς άμα βρίσκεσαι στήν ανάγκη 
νά καπνίζεις δυο τζάκια— βράστα.

'Ως τόσο μιά πού δεν μπορεί νά γίνει αλλιώς— άς είναι.
Φιλίες πολλές δεν είχε μέ κανέναν γύρα του, κι" ούτε ξεχώριζε 

τούς ανθρώπους σέ καλούς καί άσχημους. "Ολους ενα πράμα τούς 
είχε γιατί πίστεβε πώς όλος ό κόσμος είναι ό ίδιος. Ν ά : όπως ούλες 
οί πέτρες, ούλα τά δέντρα, κι’ ούλα τάστρα. Οί άνθρώποι είναι χου- 
ματένια κανάτια— πίστεβε. Κι’ έτσι ούτε μισούσε ούτε πόναε κανέναν 
περσότερο. Μά κείνη τή μέρα παραξενέβουνταν γιά πολλά πράματα: 
Φιλίες πολλές δέν είχε μέ τον ’Άβγουστο κι’ ωστόσο λυπόταν γιά 
τούτον πού αποχαιρέταγε τό χωριό, τή γής, καί τον αέρα...

Καί τά πουλάκια— ωραία μου πουλάκια.
Κάθισεν ακόμα λίγες στιγμές κοντά στο παράθυρο κι’ άγνάν- 

τεψε τον κήπο, τις κολοκυθιές καί τά μελίσσια, έτοιμος νά κλάψει.
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Τό μάτι του δέν ξέδινε πέρα από πενήντα μέτρα. Οί χωριάτες δέν 
κυτάνε μακριά στούς ορίζοντες παρά άμα τ'πάρχει ανάγκη' δέν ανα
ζητούνε τίποτα. Τό βλέμα τους δέν ύψόνεται προς τό γαλάζιον ου
ρανό παρ’ όταν θέλουνε νά παρσκαλέσουνε γιά κάποια δουλειά τους 
τό Θεό, κι’ όταν περνάει κανένα αεροπλάνο. "Αμα πάλι θέλουνε νά 
παρακαλέσουνε κάποιον άγιο τής περιοχής δέ σηκώνουν τό βλέμμα 
τους πρός τά πάνου μά γυρίζουν τό κεφάλι τους πρός τή διεύθυνση 
τήν έκκλησιάς τού αγίου: ανατολικά, δυτικά κ.λ.π. Μπορεί βέβαια ή 
έκκλησιά νά βρίσκεται πολλά χιλιόμετρα μακρυά άπ’ τό χωριό, μά 
άφτοί κυτάνε πρός εκείνο τό μέρος, κάνουν τό σταβρό τους καί πα- 
ρακαλάνε γιά τή δουλιά τους. "Ολα τούτα δέν έχουνε πολλές διατυ
πώσεις. Είναι πράμματα απλά πού καθένας μπορεί νάν τά κάμει...

Κατόπι γύρισε μέσα στο καπνισμένο κι’ έρμο δωμάτιο από φ ω 
τιά κι’ ανθρώπους. Κι’ όπως τόν θάμπωσε τό χινοπωρτάτικο φώς 
τού παραθυριού δυσκολέβουνταν νά ξεχωρίσει τά πράματα τής κά
μαρης.

Νόμιζε πώς κάποιος τού πίεζε δυνατά τις χάντρες άπ τά μάτια 
του, καί γιά νά τόν φοβίσει έριξε γύρα του κάτι χρυσοπράσινες σπί
θες πού πετάνε, σβιούνε κι’ ανάβουν σά νά θέλουν νάν τόν κάψουν 
— γύρα στά μάτια του.

Ι’ ιαφτό τράβηξε πρός τήν άλλη κάμαρη τήν καλή...
Τήν έκοψε μέ τά βήματά του σέ δυο τρίγωνα' τήν ξανάκοψε... 

ύστερα πάλι... έξι... εφτά φορές... παραλληλόγραμμα καί τρίγωνα... 
Αέ θυμάται...

ΙΙήγε κοντά στο τραπέζι' ένα ποτήρι κρασιού μέ λίγα λουλούδια 
μέσα βρίσκεται άπάνου στό τραπέζι. 5Ηταν πολύ όμορφα καί μύρι
ζαν όμορφα— τά άνθη— τά ωραία μου άνθη...

Μεταχειρίζουνταν τόν τοίχο καί τό τραπέζι, άπό κάρυνο ξύλο, 
γιά άλμπουμ όπως κάνουν όλοι εδώ στά χωριά. Φωτογραφίες, λο- 
γιώ-λογιών δικές τους καί ξένες καί κάρτ-ποστάλ ξεθωριασμένα μέ 
όμορφες γυναίκες, Χριστούς, καί λουλούδια... ΙΙήρε κάποιαν ασυ
ναίσθητα στά χέρια του κι’  άπό χωριάτικη περιέργεια, πού πάει νά 
καταντήσει συνήθεια, τή γύρισεν άπ’ τό πίσω μέρος νά δει τί 
γράφει.

Πίταν άγραφη' τήν άφησε κάτου.
Ή  φωτογραφία ήτανε τής Τσεβούλας...
Πάνου άπ’ τό τραπέζι γυρμένος πρός τά μπρός, σάν έτοιμος νά 

πέσει, ό καθρέφτης ό καλός. Κύταξε μέσα νά δει τόν έαφτό του— 
δέν ήταν καλός. « ’Ά ρρωστος είμαι».

'Ο Στυλιανός είχεν ί'σως λίγο πυρετό.
Κάθισε σέ μιά καρέκλα. Δέν κάπνιζε— δέν κάπνιζε ποτές του...

** *
Προχτές έπήραν τήν Τσεβούλα.
Τά περιστατικά τών τελεφταίων ημερών τουρχόντανε στό κε

φάλι καί τόν τριγύραγαν μ’ επιμονή σάν τις μύγες πού μ’ επιμονή 
ερχουνται νά κολήσουν σέ μιά πληγή τού κορμιού σου ή σέ κάτι
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βριόμικο πράμα. Κι’ άμα τις διώχνεις μέ μια κίνηση τοΰ χεριού σου 
βουίζουν δλες μαζί, μαζέβουνται κι’ ά'λλες και ξανακολάνε. ’Έτσι δεν 
πετυχαίνεις παρά να μαζέψεις ουλές τις μΰγες τής περιοχής πάνου 
σου. Ό  Στυλιανός έβλεπε πώς δλο καί βάραινε τό κεφάλι του άπ’ 
τις σκέψες πού τις παρομοίαζε μέ μΰγες, καί δεν τις έδιωχνε’ καί 
δεν προσπάθαε νάν τις διώξει. ’Άφινε νάν τοΰ γλύφουν την πληγή 
κι’ έσκυβε τό κεφάλι πειθαρχικά κι’  απρόθυμα...

Λοιπόν—
Την Τσεβοΰλα την αδερφή τήν πήρανε προχτές στο καινούργιο 

της σπίτι, μέ νταούλια καί βιολιά καί μέ καινούργια φορέματα’ είναι 
νά τούς χαίρεσαι τούς χωριάτες σαν αποφασίσουνε νά κάμουν γλέντι..

— Χόποτα, χόπ, καί μπάμ!...
— Χόποτα— χόπ...
Ό  αχός τοΰ γλεντιοΰ τριγυοάει ακόμα τό σπήτι καί τ ’ αφτιά.

Έϊιι...
Ό  Στυλιανός ήπιε κρασί στο γάμο τής αδερφής του, καί κανέ

νας δέν βρέθηκε νάν τοΰ πει πώς έκανε άσχημα. Ή  Τσεβοΰλα ήταν 
πολύ χαρούμενη, μ’ δλο πού δέν επιτρέπεται στή νύφη νά χαίρεται’ 
ή συνήθεια είναι πώς ή νύφη πρέπει νά κλαίει πού άφίνει τό σπίτι. 
Ωστόσο ή Τσεβοΰλα δέ μπόραγε νά συγκρατήσει τή χαρά της. Πολύ 
χαρούμενη ήταν κι’ ή συντροφιά. "Ωϊ..

Πουλάκια— ό)ραΐα μου πουλάκια...
Έδούλεψε πολύ στο σπίτι ή Τσεβοΰλα, τόσα χρόνια. Κι’ έμπά- 

λωσε πολλές κάλτσες καί πουκάμισα άφοΰ πριν τά έπλυνε. Τό καλο
καίρι έβανε πάντα λουλούδια πάνου στο τραπέζι, κι’ έκοβε συχνά 
μουργιές γιά τις γίδες. Άγάπαε πολύ τό Στυλιανό καί τούς γονιούς. 
Ή ταν καλό κορίτσι ή Τσεβοΰλα καί φυσικά τήν αγαπούσαν στό 
σπίτι’ άλλωστε αγαπάει κανένας δτι τοΰ χρειάζεται...

Καί τώρα παντρέφτηκε... Τσεβοΰλα...
Τώρα: Σέ ξένο σπήτι, σέ ξένο χωριό, σέ ξένο αγέρα. Καί σέ

μουργιές ξένες... ’ Αδερφή μου γιατί νά μήν πεις πώς δέν θέλεις;
*¥

"Ολα συνέβηκαν μέ ησυχία καί τάξη, σάν δπως βγαίνει ό ήλιος 
τό πρωΐ καί κουρνιάζουν οί κότες τό βράδυ. Νά, έτσι ανθίζουνε οι 
κουμαριές τον ’Απρίλη καί τόν ’Άβγουστο σώνουνται τά άγγουράκια 
στά κιόσκια μέ τις ξύλινες άμπάρες...

Έ δώ  σέ τοΰτο τό διαμέρισμα, ή ζωή δέν έχει ποτές απρόοπτα 
κι’ δτι συμβεΐ θάεαι από πριν κι’ άπ’ όλους γνωστό’ κι’ ή βροχή 
πού θά πέσει, κι’ ό θάνατος πού θάρτει. Μέ ρυθμό καί μέ τάξη οί 
άνθρωποι έδώ γεννιοΰνιαι, παντρέβουνται καί πεθαίνουν...

Τό χωριό μέ τις πέτρινες στέγες βρίσκεται σέ μιά λαγγαδιά 
πράσινη, πεταμένο σά μιά κουτσουλιά μικρού πουλιού σέ μεγάλο 
πράσινο χαρτόνι. Γύρα-γύρα μάβρο δάσος από ελάτια, οξιές καί 
πουρνάρια. Τόν ουρανό τόν σκεπάζεις έςικολα μέ κάμποσα σανίδια...

“Ολα τά ξέρεις από πριν πώς θά γίνουν. Γιατί τά ίδια συμβαί
νουν σ’ δλους τούς ανθρώπους πού κάθε μέρα τρώνε δ'σπρια καί 
χόρτα, καί κάθε πρωΐ μέσα οτό ζεστό γιδίσιο γάλα τρίβουν κίτρινο
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ψωμί άπ’ άραποσίτι. Τούτοι οί άνθρωποι σκεδόν οΰλες τις μέρες τής 
χρονιάς φοράνε ποδήματα άπό πετσί χοιρινό καί κόβουνε τις σκλη
ρές του τρίχες μέ ψαλίδια μεγάλα’ μέ κείνα πού τήν άνοιξη κουρέ- 
βουν τις γίδες καί τήν υπόλοιπη χρονιά κόβουν μπαλώματα γιά τις 
κάλτσες. Στις μέρες όμως πού δέν είνοι δικές τους τρώνε άλλα πρά
ματα καί φοράνε άλλα ποδήματα. Τούτες οί μέρες άνήκουνε στούς 
θεούς, στούς αγίους καί στούς παπάδες. Ά φτές είναι καλές μέρες 
κι’ όλοι τις θέλουνε γιατί ούτε δουλέβουν, οότε τρώνε όσπρια, 
ούτε φοράνε χοιρινά ποδήματα.

Ά φτές τις μέρες παντρέβουνται, τσακώνουνται, καί πλένουνται. 
Μιά τέτοια μέρα παντρέφτηκεν ή Τσεβή καί έγιναν όλα μέ 

ρυθμό καί μέ τάξη...
*

* *

Δάσκαλος έναν καιρό στά Βέρροια ό Στυλιανός... Τό χειμώνα 
εκεί άπάνου καί τό καλοκαίρι στό χωριό μέ τις κλαδεμένες μουργιές 
καί τό χαρούμενον ήλιο... Έ δώ, ή μάνα του πριν τριάντα χρόνια τόν 
πέταξε άπ’ τήν κοιλιά της ένα πρωί πού ό ήλιος ήτανε καί τότε χα
ρούμενος σά νά τοΰ ξεφλούδιζαν άβγά. Οί άνθρωποι πήγαιναν συχνά 
στήν εκκλησία κι’ οί γίδες τρώγανε μουργιές, φτελιές καί χλωρά 
κλήματα. Μΰγες κι’ άνθρώποι πείναγαν πολύ καί όλο κάνανε λιτα
νείες γιά κίτρινο ψωμί. Οί άνθρώποι «όλαγαν στις εικόνες λαμπά
δες κι’ οί μΰγες κολούσανε στις λαμπάδες καί στις εικόνες μέ τή βε
βαιότητα πώς βρήκανε σάπια τροφή. Τά πουλιά φκιάχνανε φωλιές, 
τραγουδούσαν καί κλέβαν ρόβι— αχ πουλάκια— ωραία μου πουλάκια...

Στό διάστημα άφτό τίποτα δέν άλλαξε’ μόνο τά σπίτια βάλανε 
διπλές κλειδαργιές κι’ οί έκκλησιές κάτου άπ’ τις εικόνες διπλές κάσες...

Τώρα ό Στυλιανός κάθεται ξαπλωμένος στήν καρέκλα του, κοντά 
στό τραπέζι καί σκέπτεται τήν Τσεβοΰλα, τή νιόπαντρη άδερφή. Θέλει 
νά έξετάσει τά πράματα μέ σειρά καί μέ τάξη μά τά καταφέρνει πολύ 
λίγο’ οί σκέψες στριμώνουνται όλες μαζύ, καί σπριόχνουνται νά πά
ρουν θέση κάτου άπ’ τά μάβρα μαλλιά τοΰ Στυλιανοΰ, πίσου άπ’ τό 
ίδρωμένο του μέτωπο’ ούλες μαζύ: τσοήπ! καλημέρα Στυλιανέ, ή
μιά, τσούπ! καλημέρα Στυλιανέ, τ’) άλλη’ κι’ όλο στριφογυρίζουνε 
στό κεφάλι τοΰ Στυλιανού κι’ όλο τόν ενοχλούνε. Τοΰτος προσπαθάει 
νά θυμηθεί πώς:

. . . προξενητάδες ήρτανε άπό τή Βαβυλώνα... καί φκιάξανε γιά 
τήν Τσεβή «δουλειές».

'Ο Στυλιανός χάρηκε πολύ κείνο τό βράδυ πού ξεπλέρωνε ένα χρέος 
ε’ικοσιεφτά χρονών’ πού πάντρεβε τήν άδερφή του. Πριν πεθάνουν 
οί γονιοί του τοΰ είπανε πώς «γιά νά γένει νοικοκύρης πρέπει νά 
μή χρωστάει σέ κανέναν, νά φκιάξει σπίτι καί νά παντρέψει τό κο
ρίτσι», Τά λόγια τούτα βαραίναν τό στήθος τοΰ Στυλιανού σά βα
ριά παγολίθια, κι’ έβλεπε τήν άνάγκη πώς έπρεπε νά λιώσουν. Γιατί 
στό χωριό πρέπει μέ κάθε τρόπο νάσαι νοικοκύρης. Άφτήν τήν κλη
ρονομιά άφίνουνε όλοι οί γέροι στά παιδιά τους. Ό  γάμος τής 'Γσε- 
βής έρχουνταν σά φωτιά πού θά λυώσει τούς τετράγωνους πάγους.
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'Ωρες καλές!,.
Μά σιγά σιγά τά πράματα άρχεβαν νά παίρνουν άλλη μορφή 

στο κεφάλι τού Στυλιανού. Ή ταν πού έσβυνε ή πρώτη εντύπωση. 
Στο τέλος κατάντησε νά τά βλέπει σάν άνεπάντεχα περιστατικά μ’ 
όλο πού ήξερε πώς θάφεβγε ή Τσεβούλα μιά μέρα, καί θά την πλέ- 
ρονε.

Τώρα νά δεις τού φαίνουνταν πώς κλέφτες την πιάσανε την Τσε- 
βή καί τού ζητούσανε λύτρα. ’Άχ Παναΐτσα μου ! νά δεις— νά δείς 
οί κακούργοι. . Λύτρα καί ξαγορά τού ζητούσανε... Φαντασίες. Οί 
άνθρωποι ζητούσανε προίκα—·.

Άγάπαε καί χρέος είχεν ό Στυλιανός. Δανείστηκε.
Καί καθώς μέτραε τό χρήμα στούς ληστές κι’ ό χάρτινος ήχος τοΰ 

τρύπαγε τ’ αφτιά, έβλεπε την Τσεβούλα νά τον κυττάει μέ μάτια χα
ρούμενα καί γελαστά... Ή ταν πολύ χαρούμενη πού παντρέβουνταν. 
Τούτος δεν καμάρονε καθόλου μά αντίθετα θλίβονταν πού πλέρωνε. 
’Έ , άφτό ήταν σίγουρο !

"Ολα τούτα συνέβαιναν στο ίδιο τραπέζι, στο ίδιο δωμάτιο, τήν 
’ίδια χρονιά.

Ή  παρουσία των λουλουδιών σού μαρτύραε πρωΐ καλοκαιριού. 
Οί φάτσες μέσα στον καθρέφτη γελούσανε καί χαίρουνταν σάν πολύ 
παιδικές. Προσπαθούσαν νάναι δλοι χαρούμενοι. 'Ο Στυλιανός είχε 
χρέος νάναι πάντα γελαστός μ’ δλο πού άφτά τά καμώματα τον πεί
ραζαν. ’Ένιωθε πώς οί άνθρωποι τούτοι τον γδέρνανε, τον άφιναν 
γυμνό, τά χαρούμενα καί γελαστά μάτια τον είρωνέβουνταν.

’Έσκυβε τό κεφάλι καί τό μάγουλό του κοκκίνιζεν από θυμό καί 
ταπείνωση. Ή ταν νικημένος.

’Ήθελε κείνη τή στιγμή νά μισίσει δλους τούς ανθρώπους, τά 
πουλιά καί τά δέντρα" τον έαφτό του πού μέτραε τά χρήματα, τον άν
θρωπο μέ τά χωριάτικα δάχτυλα πού τάπαιρνε, τήν Τσεβούλα πού κά- 
θουνταν γελαστή καί δέν πήγαινε μέσα νά κλάψει. "Ομως άγάπαε καί 
χρέος είχεν.

Τό στήθος φουσκώνει ή άνάσα κονταίνει" τό αίμα χοχλάζει"— "Η 
συχα Στυλιανέ!

Σκύβει ταπεινομένος καί μετράει.
— «'Ένα... δύο... τρία... 19.., 39... πενήντα».
’Ά χ—
Ό  Στυλιανός έβαλε τά κλάματα σάν παιδί... Οί άλλοι πήγαν

κοντά του καί τον χάϊδεβαν. Ή  Τσεβούλα τον φίλει. Νόμιζε πώς τήν
άγάπαεν άκόμα...

* **
Κι’ ή άρχή τοΰ χινόπωρου σού χαρίζει ευχάριστες στιγμές άμα 

ξέρεις νά κάθεσαι πίσου άπ’ τό σπασμένο τζάμι τού παραθυριού καί 
ν’ απολαβαίνεις τή βροχή πού δέρνει τήν πέτρινη στέγη τού γειτονι
κού σπιτιού, τις κολοκυθιές καί τά μελίσσια...

Στις τέσσερις τ’ άπόγιομα έπιασεν ή βροχή. Μιά βροχή καταθλι-
πτική, πεισματική, άπαίσια πού έδερνε μέ μανία δλον τό δυστυχι
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σμένο κόσμο τούτης τής πεινασμένης γούρνας...
Ό  Στυλιανός γυρμένος πάνοιι στά σαρακομένα καί λερά σανίδια, 

σκέφτουνταν πώς τό πρωί έπρεπε νά καθαρίσει ό ουρανός, ο άέρας, 
κι’ οί δρόμοι. Θά πήγαινε ταξείδι σέ μακρυνό χωριό μέ τό μάβρο 
μουλάρι του.

Ή  Τσεβούλα ξέρετε παντρέφτηκε τώρα...
Μιά βδομάδα υστέρα άπ’ τό γάμο ό Στυλιανός ειδε πιος τά λου

λούδια τού τραπεζιού χάσανε τή μυρουδιά τους καί τό χρώμα τους" οι 
κάλτσες ήθελαν μπάλωμα κι’ άφτός ζεστό γάλα καί καθαρό πουκά
μισο. Τήν άλλη βδομάδα είδε στο σπίτι τό Γρηγόρη Κάρσα μέ τό 
ξουρισμένο κεφάλι καί τά κόκκινα χέρια. Τούτος χαρούμενος τού ειπε 
πώς θά χαίρουνταν περσότερο, αν ό Στυλιανός είχε τήν καλωσύνη χί... 
χί... χί... γιά τά χρήματα., χί.. χί.. γιά τις πενήντα χιλιάδες χί—

Ό  Στυλιανός τοΰ είπε χαρούμενος πώς «καλά Γρηγόρη, σέ σκέ- 
πτουμαι κάθε μέρα. Θά πάρει τέλος τό πράμα" π ώ ς! »

Τήν τρίτη βδομάδα ό Στυλιανός είδε πώς γεννήθηκεν στά 1903 
κι’ είχεν άσπρες τρίχες πάνου άπ’ τ’ αφτιά" είδε άκόμα πώς τό βράδυ 
σάν έπεφτε νά κοιμηθεί χρειάζουνταν γυναίκα. 'Όλα τάβανε μέ το 
νού του...

Τώρα, αν τοΰ περίσεβε καιρός θά φρόντιζε βέβαια να γυρίσει τό 
μυαλό του στήν περασμένη του ζωή δπως κάνουν δλοι οί άνθρωποι 
πού πρόκειται νά παντρεφτούν. Θά θυμούνταν ίσως τις άγαπες πού 
τις παράτησεν ή τον παράτησαν... ’ Αλλες γνώρισε λίγο άλλες πολτί. 
Μ’ άλλες κοιμήθηκε μιά βραδυά μ’ άλλες μιά χρονιά. Κάμποσες ει 
χανε πράσινα μάτια καί κίτρινα δόντια. Ή ταν πεινασμένες... Μά 
ποιος έχει καιρό νά χαζέβει μέ τέτοια πράματα— οί γίδες θέλουν 
μουργιές...

Ή ταν όμως βέβαιος πώς γνώρισε πολλές γυναίκες. Εκανε μά
λιστα στο μυαλό του καταλόγους πού πολύ έφκολα τους ξέσχιζε για νά 
φκιάξει άλλους πιο καθαρούς. Μά κείνη πού δέ γνώρισε πότες του 
ήταν άφτή πού θά τήν παντρέβουνταν, πού θά ζούσε καί θάκανε 
μαζί της παιδιά...

’Αποφάσισε νά παντρεφτεί ό Στυλιανός κι’ άβριο θά πήγαινε γιά 
γυναίκα σέ κάποιο μακρυνό χωριό μέ τό μάβρο μουλάρι του. 'Ωρες 
καλές...

Τώρα έπλαθε μιέ τό μυαλό του γυναικείες μορφές καί προσπα
θούσε νά μαντέψει τή μορφή τής άβριανής γυναίκας του. Οί μορφές 
άνακατέβουνταν μεταξύ τους πολύ γρήγορα κι’ έτσι ό Στυλιανός δέ 
μπόραγε νά ξεκαθαρίσει μιά μορφή. Οί παληές του άγάπες τού ματαί
ωναν κάθε προσπάθεια. Όλες έδιναν απρόσκλητες κατι απ το δικο 
τους σουλούπι. Πώς θαναι, παναγίτσα μου, πιος θάναι;

Μιά συγκίνηση τού έγλυφε τήν καρδιά. Μιά άλλη τού αδυνάτιζε 
τά πόδια κι’ έτρεμαν. ’Έτσι, γιά έτσι παναγίτσα μου ; Τίποτα" τί
ποτα δέν ήξερε" ούτε όνομα ούτε μάτια. ’ Αλλη μιά φορά : έτσι γιά 
έτσι;

Κι’ άπό άβριο θά ζούσε μαζύ της όλη του τή ζωή. Θά τρώγανε
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άπ’ τό ’ίδιο πιάτο τό ίδιο φαΐ' θά πλένουνταν μέ τό ’ίδιο σα
πούνι καί θά μυρίζουνταν τά ίδια λουλούδια...

Κανένας στά χωριά δέν γνωρίζει άπό πριν τή γυναίκα του' κι’ούτε 
μπορεί νά ξέρει πώς θάναι' είναι μιά παληά συνήθεια. Νά, άμα ρίχ
νεις τάγγίστρι στή θάλασσα δέ μπορείς νά ξέρεις άπό πριν τί ψάρι 
θά βγάλεις κΓ ούτε μπορείς νά μαντέψεις τή γεύση του μ’ ολο πού τά 
ψάρια μοιάζουνε σκεδόν μεταξύ τους.

Ό  Στυλιανός ήξερε πώς ετούτη ή περιοχή έχει ψάρια πού μυρί
ζουνε χωριατίλα κΓ ύπακοή. Ά λλο τίποτα δέν ήξερε" ούτε όνομα 
ούτε μάτια.

Μόν’ τούπανε— μόν’ ακούσε πώς έχει προίκα. Ά ϊιι ...

Ό  Στυχιανός τήν άλλη βδομάδα παντρέφτηκε' τήν άλλη χρονιά 
ειχε παιδί. Θάν τού δώσει βέβαια τό όνομα τού πατέρα του...

'Ύστερα θά κάμει κΓ άλλο. ΚΓ άλλο...
** *

Οί άνθρωποι γύρα του τρώνε όσπρια καί φοράνε ποδήματα άπό 
πετσί χοιρινό. Τσακόνουνται συχνά καί πλένουνται σπάνια... Τό βράδυ 
μόλις ό χαρούμενος ήλιος άγναντέψει γιά τελευταία βολά τό χωριό, 
τούτο κλειδώνουνε γερά τις πόρτες τους καί τις ψυχές τους.

Τό μάβρο σκοτάδι κατεβαίνει άπ’ τά βουνά καί κυριέβει τή γής, 
τούς ανθρώπους, τό φώς.

...Τις γίδες πού τρώνε μουργιές.
Τά πουλάκια πού χτίζουν φωλιές, τραγουδάνε καί κλέβουν ρόβι...
Καλά πουλάκια—ωραία μου πουλάκια...

Κ Ω Σ Τ Α Σ  Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Υ

Ο  Γ Λ Υ Π Τ Η Σ  Κ Ω Σ Τ Η Σ  Π Α Π Α Χ Ρ Ι Σ Τ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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1 /  art n e  com m en ce  q u ’  a v ec  la vérité .

θ ά  είνε ή δεύτερη φορά που  βλέπω γλυπτική δική του. Ά λ λ α  καί τις 
δυό φορές πού συναντήθηκα μαζί της, σέ ομαδικές εκθέσεις, γιατί δική του 
έκθεση ατομική δέν έχει κάνει— σταμάτησα μέ πολύ ενδιαφέρον. Ή  γλυπτική 
του βαστάει άπ ' εκείνα τά πράγματα τής τέχνης τά ξεχωριστά, πού δέν μπο
ρείς νά τά περάσεις άπαρατήρητα ή επιπόλαια : θά σέ σταματήσει, θ ά  σοΰ 
επιβληθεί, κ' ή εντύπωσή της θ ά  σοΰ μείνει χαραγμένη. Καί ξέρουμε πόσα
λίγα τέτοια βρίσκονται στά εργαστήρια.— Ή  τελευταία φορά , ήτανε στήν
πρόσφατη έκθεση τής ομάδας «Τέχνη»— καί σήμερα τό απόγευμα πού ξεκί
νησα μ ’ ενα θαυμάσιο χειμωνιάνικον ήλιο γιά τό εργαστήριό του.

Δέν ξέρω  τί εχει γραφτεί γιά τό έργο του, τό μικρό εξ άλλου, γιατί δέν 
είνε παρά λίγα χρόνια πού εργάζεται. Τό πολύ κοινόν ακόμη δέν τόνε γνω
ρίζει. 'Α λλά μεταξύ τών συναδέρφων του καί σ ’  ένα κύκλο καλλιτέρων ανθρώ 
πων, έχει άπό καιρό μιά πρώτη θέση πάρει, γιά τήν ενότητα, γιά τό γλυ
πτικό της χαρακτήρα, αλλά πρό παντός γιά τή συγκίνηση πού εκτοξεύει. 
Πρόκειται γιά ένα χέρι πού πλάθει τόν πηλό καί δέν κάνει γελοιογραφίες. 
Καί σ ’ αυτό δέ χωρεΐ αμφιβολία.

Γλυπτική ! Τέχνη πανάρχαιη, καί ίσως ή πρώτη πού βρήκε ό άνθρωπος 
οτή γή, βγαίνοντας άπό τόν κύκλο τοΰ ζιόου μέ τις άρπακτικές πρωτόγονες 
ανάγκες του. Μέ τόν πηλό ή άπ’ ευθείας στήν πέτρα, χάραξε τά είδωλα τοΰ 
πρωτοξύπνητου νοΰ του, γιά λόγους πού ξεπερνάνε τά δρια  τής γνώσης μας— 
αίνιγμα Είνε ή τέχνη πού μάς συνδέει άμεσα μέ τήν ϋλη. Γέννημα άριθμών 
καί άφής, εχει κάτι ρητό καθώς οί άριθμοί. Ό  τεχνίτης εδώ  σκέπτεται θ ε 
τικά, υπολογίζει, μετράει, πιάνει, οίκοδομεί. Βλέπει τό είδωλά του νά πέρ- 
νουν όσ ια  καί σάρκα— κι’ εμείς οί άλλοι, οί άμύητοι, καθαρώτερα  τό μυστή
ριο τής δημιουργίας. Ή  ιστορία της είνε μακροτάτη, παράλληλα μέ τήν 
άνθρώπινη κοινωνία. Τ ά  μουσεία, οί ναοί, τά νεκροταφεία, οί κήποι, διατη 
ρούνε τά περάσμαιά της.

Ό  Κωστής Π απαχριστόπουλος βγαίνει άπ ’ τήν παράδοση τοΰ Ροντέν. 
Ή  ρεαλιστική άντίληψη τής φόρμας πού έννοοΰσε ό μεγάλος αυτός καλλιτέ
χνης, χαρακτηρίζει τή σημερινή δουλιά του. "Εχει όμως μιά τέτοια συγκίνηση 
καί κατανόηση, κι’ ή γλυπτική του αίσθηση είνε τόσο πηγαία όσο καί άφθονη 
ωστε νά μή σκοντάβει σέ άποκρουστικότητες πού ήταν επόμενο νά πάθει 
μιάς καί βαδίζει σ ’ ενα τέτοιο τραχύ δρόμο. Σ τό  μοντελάρισμά του υπάρχει 
ή ζω ή  τής σάρκας. Τόν άνθρωπο, τό κάθε μέρος τοΰ άνθρώπινου οργανισμού, 
τό νιώθει ώ ς ενα κομμάτι ζωής, όπως καί είνε. Ή  κυκλοφορία πού διέπει 
ολόκληρο τό σώμ α , κινείται κι’  όταν εργάζεται αυτό ή εκείνο τό μέρος του. 
’Α γαπώ τή γλυπτική του' γιατί μέ μπάζει σ ’ αύτό τό μυστήριο.

Ή  άναγωγή τών μορφών σέ σ χ ή μ α  δέν τόν άπασχολεΐ (αργότερα 
ίσως). Θέλει νά δώσει τήν άλήθεια πού εχει τό κάθε πράγμα στή ζω'ίκή του 
αίσθηση. Ό  συνδυασμός καί τών δυό άποτελεϊ τήν άρτια ομορφιά : τό μυ
στικό τής άρχαίας Τέχνης. ’Αλλά εκείνο πού κάνει ζωντανή τή γλυπτική του, 
δέν είνε τόσο ή άντίληψη π’ ακολουθεί, δσο  κάτι ιδιαίτερο, κάτι προσωπικό 
δικό του. Βλέπουμε μέσα σ ’ αυτά τά «κεφάλια» πού έχυσε στό γύψο— τόν 
εργάτη Μ ύρωνα, τό μαέστρο Μ ητρόπουλο, τό ζω γρά φ ο  Π ολυκανδριώτη, τή 
βιολοντσελίστρια Κουρούκλη, καί μιά γερόντισσα θειά του— δχι μονάχα τά 
στάδια πού πέρασε ή σκέψη του γιά νά φτάσει στόν τελειωτικό χαρακτήρα 
πού τά σταμάτησε μελετώντας τό μοντέλο του, άλλα κάτι θερμ ό  πού ελυωσε 
τήν ψυχρή υπολογιστική σκέψη οέ συγκίνηση, σέ άλήθεια, σέ ζ ω ή . Αύτό τό 
τελευιαίο άς τό προσέξουμε. Εί\ε τόσο σημαντικό γιά τή δημιουργία τής 
Τέχνης. Τό έργο της είνε μιά βαθύτερη γνωριμία μέ τόν έξω  κόσμο— εντετα- 
μένος εγκεφαλισμός. Είνε αύτό πού μάς άποκαλύπτεται κι’ δχι αύτό πού βλέ-
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πούμε επιφανειακά. Καί τό έργο τοΰ Κωστή Παπαχριστόπουλου έχει αύτό 
τό πολύτιμο δώρο. ’ Ας τό διαφυλάξει.

Ό  πραγματισμός του εχει βάρος, εσωτερικότητα. Τό θέμα  του εξαφανί
ζεται σέ ζωή . Μέ τά «κεφάλια» του κουβεντιάζεις : δέ σέ κουράζουν, δέ σέ 
διώχνουν. "Ο σο τά βλέπεις τόσο καί σου αποκαλύπτονται. 'Υπάρχει ή «vérité  
in térieu re» πού τονίζει ό Ροντέν στή Διαθήκη του. Τά διάφορα  μέρη τους 
μελετημένα ώ ς πλαστικές αξίες δέν είνε συμβατικά βαλμένα στόν πηλό του : 
τά χέρια του δώσανε κάτι π ερισσότερο: περιεχόμενο. Τό ένα μέρος συμπλη
ρώνει τό άλλο, στην κίνηση πού τά είδε καί τά σταμάτησε' καί όλα μαζί απο
τελούνε ενα σύνολο: τό άτομο πού μοντελάρει. Τό κρανίο, τό μέτωπο, τά μ ά 
τια, τό στόμα, ό λαιμός, τ’ άφτιά,— κάθε επιφάνεια καί φόρμα εχει τή δική 
της οντότητα, κυτταγμένη από μέσα, άπό τό κέντρο τής ζωή ς. "Αν καί τό 
καθένα διαφέρει άπό τό άλλο, ω στόσο υπάρχουν ώ ς μέρη πού ζοϋνε στόν 
ίδιον οργανισμό κι’ αντιπροσωπεύουνε αύτό καί όχι άλλο πρόσωπο. Τ ό  «κε
φάλι» τού εργάτη Μ ύρωνα— τοΰ γυψά— δίνει τόν άντρα, τή ράτσα, τά χ αρα 
κτηριστικά του, καί μιά τραχύτητα αλλά όχι άποκρουστική. ΕΙνε εργάτης κι’ 
αύτό φαίνεται καλά. Τό μισοκλεισμένο στόμα του σέ μιά κίνηση πικρίας 
συγκρατημένης, τά βσθουλωμένα κάπως μάτιά του τά στοχαστικά, τό στεγνό 
μυώδες κρέας του, τό καταπονεμένο άπ’  τή δουλιά ύφος του, κι’ ό λαιμός του 
πού πάλλεται μέ τις καλοβαλμένες αρτηρίες καί μ’ ενα φάγωμα στήν άκρη, 
κι’ ένα σαγώνι πού εντείνει καί κλείνει συγχρόνως τις δυνάμεις τοΰ μακρου
λού προσώπου του— ”Ε ! αύτό είνε γλυπτική. (*) "Ενα τέτοιο κομμάτι αξιόλογα 
μπορεί νά σταθεί σέ μιά γλυπτοθήκη, ώ ς δείγμα Τέχνης, ώς έργο Τέχνης. 
’Εκτελεσμένο απλά σέ φαρδιές απεριποίητες επιφάνειες, μέ κάτι άνώμαλο καί 
φυσικό καί στέρεο στό πλάσιμό του καί μέ α ν θ ρ ώ π ι ν ο  α ί σ θ η μ α  
— ιδίως αύτό— μεταβιβάζει ενα νόημα σύγχρονης Τέχνης, προσόντα πού βλέ
πουμε σέ ώρισμένα «κεφάλια» τοΰ Ντεσπιώ καί τοΰ Μαγιόλ.

"Εχει ακόμη μερικές «φιγούρες», οί περισσότερες καθήμενες ή πλαγια
σμένες— ημίγυμνα γυναικεία σώματα  καί σέ μικρή κλίμακα. Τό ζεστό μοντε- 
λάρισμα πού τόνε διακρίνει, εδώ  τό νιώθουμε ακόμη ακούραστο. Χοτρίς νά 
βασανίσει τά διάφορα μέλη τους, άφησε όλη τή χάρη τους σέ μιά τρυφερή 
κίνηση τών χεριών προς τ" απάνω, ή αντίθετα, σέ μιά στάση όλιγώτερο θελ
κτική, μέ τά χέρια μπροστά. Ο ί μαστοί, ό κορμός, οί λαγώνες ή τά καλυμένα 
πόδια, βγήκανε σέ μιά στιγμή θερμής συγκίνησης, ηδονικής στιγμής, όπου τό 
ενα σώμ α  προσκαλεΐ τό άλλο. "Επιασε λίγο πηλό καί τά δάκτυλά του μάς 
δώσανε τό ρίγος, τήν άφή τής σάρκας. Κολλημένα κ αθώ ς είνε σέ ατημέλητη 
βάση, αναπαύονται, ύστερα άπό ενα κΰμα ηδονής πού τά έλουσε, ή ετοιμά
ζονται γιά ένα τέτοιο ανακουφιστικό λουτρό. Οί μικρές αύτές «φιγούρες» του 
είνε οί καλλίτερες σελίδες πού βγήκανε άπό τά δάκτυλά του. "Α ς τις π ροχ ω 
ρήσει.

Τ ό εργαστήριό του τώ ρα  σχηματίζεται. Είνε έξ άλλου νέος, παιδί. 
’ Εσπούδασε γλυπτική εδώ  στό Πολυτεχνείο μας, κι’ ύστερα έξω, καί μάλιστα 
κοντά στόν Μπουρντέλ όταν άκόμη ζούσε. Τό γλυπτικό του ένστικτο θ ά  υπερ
νικήσει τις τεράστιες δυσκολίες πού άντιμετωπίζει ένας γλύπτης όταν κυρίως 
στήνει μεγαλείτερα άρχιτεκτονικά έργα. Γιατί βασικά ή Τέχνη του στηρίζεται 
στήν άρχιτεκτονική. Σκέπτεται μέ όγκους. ’Υπολογίζει σάν άρχιτέκτονας. Ή  
ανάλυση καί ή διαίρεση συνοδεύει τήν πλαστική του. ΚΓ εμπνέεται άπ ’  ̂ εύ- 
θείας ά π ’ τή ζω ή , δηλαδή άπό τό κυριώτερο ή τελειότερο πλάσμα της,— πού 
είνε τό άνθρώπινο σώμ α  μέ τή ζωική  άνατομία του.

Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Σ  Δ Ρ ΙΒ Α Σ

(*) Ή  περιγραφή μου, έδώ, δέ σκοπεύει νά έξαντλήσει, δ ,τι έξ άλλου δέν Ανα
λύεται μέ δσα λόγια κι’  αν παραθέσει κανένας. Τά κυριώτερα καί μάλιστα δσα μου 
έντυπωθήκανε στό νού σάν τό πρωτόειδα στή Διαρκή “ Εκ.όεση τού Ζαππείου μέ τόν  
ποιητή »Αγγελο Σικελιανό πού έτυχε νά βρεθεί κοντά του—αύτά μονάχα καί σύντομα 
γράφω.
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Λ Α Τ Κ Α  Ρ Ο Υ Σ Σ Ι Κ Α  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α

Ν Α Ν Ι  Τ Ο  Π Α Ι Δ Ι  Μ Ο Υ  Ν Α Ν Ι . . .

Ν άνι τό παιδί μου νάνι 
νάνι, τό μωρό νά κοιμηθεί.
Σή μ ερα  έχει ό γ ά το ς  μ α ς φορέσει 
τ ’ δμορφό του φόρεμα τό  γκρί.
Ν άνι τό  παιδί μου νάνι 
νάνι, τό μωρό νά  κοιμηθεί.
Τδμορφ ό του φόρεμα θά  βγά λει  
άν δέν κάνει ό γ ιόκας μου κ α λ ά .
Νάνι τό μωρό μου νάνι
στής μ α ννοϋ λ ας τή ζεστή  ά γκ α λιά

Ν Α Ν Ο Υ Ρ Ι Σ Μ Α  Τ Η Σ  Γ Α Τ Ο Υ Α Α Σ

Γ α τού λ α  μου κοιμήσου ξεγ ν ο ια σ μ έν α
στό τζάκ ι έδώ , στή ζεσ τ α σ ιά  κοντά.
τό ρολόϊ άδιάκ οπ α  χτυπά·
γιά δλους μας χτυπάει μά δχι γ ιά  σένα .

Χ Ε Ι Μ Ω Ν Α Σ

Κ αρύδια σ π ά ζει ό γ ά το ς  στή γω νιά  
στό τζάκι ή γ ά τ α  λ ο ύ ζετα ι πιό π έρα  
καί τά  γ α τά κ ια  φ όρεσαν γ υ α λ ιά ...

Τ Ο  Γ Α Τ Α Κ Ι  Ε Χ Ε Ι . . .

Τό γατά κ ι έχει 
μιά κούνια διαλεχτή ' 
τό παιδάκι μου εχει 
μιά πι’  όμορφη ά π ’ αύτή.

"Ε χ ει τό γατά κ ι  
προσκέφ αλο λευκό' 
τό παιδί μου έχει ένα  
καλύτερο ά π ’ αύτό.

Τ ό  γατά κ ι έχει 
ένα σ κ έπ α σ μ α  κ α λό ' 
τό  παιδάκι μου έχει 
ά λ λ ο  ένα πιό ζεσ τό .

’Έ χει τό γατάκι
μιά σκούφια κεντητή·
μά τοΟ παιδιοΟ μου εΐν ’  δλο
μ ετά ξι καί φλουρί.



Τ Ρ Ε Ξ Ε ,  Τ Ρ Ε Ξ Ε  Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Α  Δ Ι Α Μ Α Ν Τ Ω

Τρέξε, τρέξε γρήγορα Δ ιαμάντω  
τό ζυμάρι ψήθηκε καλά, 
τρέξε στήν κουζίνα... 
φέρε τή φαρίνα...
’Ά ρχισαν  οί πάπιες νά φυσάνε 
καί νά ξεφωνίζουνε τρελλά...
Λάλησε κι’ ό κόκορας κι’ οί κότες δλες, 
γ ύ ρ ω -γ ύ ρ ω  τόνε φέρνουν οί μαργιόλες.

Μεταφραστής : Μ ΕΜ Ο Σ ΓΕΩ Ρ Ι'ίΟ Υ

ΠΟΙΗΤΕΣ

Ε Φ Υ Γ Ε Σ . . .

’Έφυγες, πολυαγαπημένη μου, 
κι’ δλα τ ’ άηδόνια έχουν σωπάσευ 
τόν ουρανό ψές βράδυ κύταξα, 
κι’ αύτός δν’ άστρο  του έχει χάσει.

Τά χορταράκια πού καθόμαστε 
μαράθηκαν άπό τή λύπη, 
κ’ ένα λουλούδι πουταν πλάϊ μας 
καί τ ’ άγαπουσες, τώρα λείπει.

Σέ μιά γουβίτσα ’πτό τακούνι σου 
λίγο νερό ή βροχή είχε άφίσει 
κ’ ένα μικρό πουλάκι σήμερα 
πήγε τή δίψα του νά σβήσει.

Οί λεύκες τώρα δε σφυρίζουνε 
καθώς σφυρίζανε τά βράδια 
πού σέ κρατούσα στήν άγκάλη μου 
καί σ ’ άποκοίμιζα με χάδια.

Σαν κουρασμένες τά κλωνάρια τους, 
μέ τ ’ άσημιά φύλλα, κινάνε, 
κι’ άπ ’ τόν άγέρ ’ άργοσαλεύοντας 
ένα βραχνό κλάμ ’ άρχινάνε.

Κ’ ή βρύση που συχνά μάς δρόσιζε
παραπονιέτ’ έκεΐ στήν άκρη
καί χύνει τό νερό μονότονα
σταλιά— σταλιά κι’ αύτή σαν δάκρυ!...

Χ Α Ρ Η Σ  ΑΛ Ε Ξ ΙΟ Υ
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Τ Α  Β Ι Β Λ Ι Α — 0  Σ Τ Ι Χ Ο Σ  Κ.  Λ .  Π.

Μ Α Κ Η  Γ. Κ Ο Κ Κ Ι Ν Ο Υ : Στοχαοτο'ι ενός Γραφιά (Ποιήματα) Ά&ηναι,
τυπ . I. Γραμμένου.

Τά ποιήματα τοΰ κ. Κόκκινου τά διάβασα  πριν τυπωθούν. Τά διάβασα  
χειρόγραφα γραμμένα, πάνω στά υπηρεσιακά του χ αρτιά—γραμμένα δταν θ ά  
¿σχόλαζε άπό τό γραφείο ή καί δταν θά εργαζόταν μέσα στό γραφ είο ,—γιατί 
ή έμπνευση, δταν έρχεται, είναι άπό τά πράγματα πού δέν περιμένουν. Ό  κ. 
Κόκκινος είναι, αληθινά, ό γραφιάς, όπως αΰτοπεριγράφεται στό πρώτο άπό 
τά ποιήματά του: ζεΐ μέσα στά χαρτιά, ζεΐ άπό τά χαρτιά,— καί πεθαίνει μέ 
τά χαρτιά, θ ά  ταφή μέ τά  χαρτιά...

«Μ ίσθια δουλειά, σωροί χαρτιών...
"Ο πως έλεγε ό Καρυωτάκης...
Αυτά πρέπει νά τά ξέρωμε, καί νά μή τά ξεχνούμε διαβάζοντας τό βι

βλίο τού νεαρού ποιητοΰ. Κ άθε έργο κρίνεται μέ τήν ώ ρα  του, μέ τό περι
βάλλον του, μέ τούς σκοπούς τούς δικούς του.

Ή  πρώτη λοιπόν συνέπεια είναι πώς ό κ. Κόκκινος έγινε ρεαλιστής. 
"Ολα σχεδόν τά ποιήματά του είναι παρμένα άπό τή γύρω του πραγματικό
τητα κι’ άπό τις συνθήκες πού ζεί. Τις άγαπά ή τις μισεί, άλλες άγαπά κι’ 
άλλες μισεί,- άδιάφ ορο ' σέ δλες οπωσδήποτε βλέπει θέματα για ποιήματα, κι’ 
δλες τις στιχουργεΐ. Ή  άφηρημένη φαντασία λείπει, ή δηιιιουργία ενός κόσμου 
ξένου καί υπέρτερου άπό τόν πραγματικό δέν υπάρχει στό μικρό τούτο βιβλίο 
μέ τυύς στίχους. 'Υπάρχει δμως προσοχή στόν συγκεκριμένο κόσμο τόν όρατό. 
'Υπάρχει άκόμη καί ποιητικό ξεδιάλεγμα μερικών στοιχείων πού τόν κόσμον 
αυτόν τόν ομορφαίνουν : Τ ό  «Ξερό μπουμπούκι», ή «Ξελογιάστρα τριανταφυλ
λιά», τό «Χελιδόνι», ό «Γυρισμός τοΰ ξενητεμμένου» είναι θέματα καθαυτό 
ποιητικά, ρωμαντικά,— δσο ή σημερινή άπαισιοδοξία κι’ άπιστία άφήνει νά 
περνά ό ρωμαντισμός στή ζωή . Αύτά καί δλα τά παρόμοιου είδους ποιήματα 
τά προτιμώ εγώ μέσα στό βιβλίο. Τά προτιμώ άπό ιδιοσυγκρασία ίσως, άπό 
συνήθεια, τέλος πάντων άπό λόγους προσωπικούς. Μά μέ τούτο δέν θέλω  ν’ 
άπ οδώ σω  λιγιότερην άξία καί σέ μερικά άλλα, στά νέα ποιήματα, στά καθαυτό 
νέα, όπως π. χ. ή «Ό δοντογιάτρισσα» πού είναι άπό τά πιό άντιπροσωπευ- 
τικά. Μέ πολλή τέχνη καί χάρη πολλά λέγονται στήν «Ό δοντογιάτρισσα» καί 
πολλά δέν... λέγονται, ή δέν άκούονται. Μιά γυναίκα, οπλισμένη μ ’ δλα 
τάλχημιστικά τής τέχνης της, καί συνάμα μ’ δλα τά μεθυστικά τής ομορφιάς 
της. Ξερριζιόνει, ματοινει, κόβει, πετά στά σκουπίδια, πέρνει τό αίμα, πέρνει 
τό χρήμα,— ό άρρωστος δέν μιλά ! «"Ελα, τοΰ λέει στό τέλ ος : σώπα εγώ θά 
σοΰ βάλω χρυσά!» Χ ρυσά, δηλαδή τόν πλούτο στή θέση τής δυνάμεως, τήν 
τέχνη στή θέση τής φύσεως,— Ω ρ α ία  σάτιρα κοινωνική, επίγραμμα πού δέν 
λέει ούτε μιά λέξη παραπάνω άπ ’ δσο πρέπει.

Ό λιγώ τερο  ρεαλιστή? είναι ό κ. Κόκκινος στά ερωτικά του. Είναι φυ
σικά, άσυμβίβαστος ό πρώτος έρωτας, ό έρωτας ό νεανικός, κι’ ό ρεαλισμός. 
Φαίνεται δμως δτι καί τά ποιήματα αύτά είναι γραμμένα πριν άπό τ ’ άλλα, 
δταν άκόμη ό ποιητής δέν είχε άποκρυσταλλιόσει τήν τεχνοτροπία του. Καί 
τούτο φαίνεται άπό τήν μετρική κατασκευή, άπό τή φράση, άπό τό ΰφος γε
νικά τών ερωτικών ποιημάτων, πού δέν είναι όπως τών άλλων, σφιχτοδεμένη 
καί σκόπιμη...

Ρεαλιστής είναι τέλος καί στή γλώσσα  τού βιβλίου του ό κ. Κόκκινος. 
Ή  γλώσσα  τής πρόζας επικρατεί, δσο πάει, καί στήν ποίηση. Είναι γεγονός. 
"Αλλοτε επικρατούσε καί στήν πρόζα ή γλώσσα  τής ποιήσεως. Τιόρα γίνεται 
τό άντίθετο. "Ετσι ό κ. Κόκκινος καί μέ τό λεκτικό του παρουσιάζει παρά
δειγμα άξιόλογο κι’ ά ξιοπ ρ όσεχτο : καί στόν καιρό μας, πού τόν νομίζομε
εντελώς άσχημαιοποίητον κι’ άνερμάτιστο, φαίνεται πώς υπάρχουν τάσεις 
καί προθέσεις, καί ζυμιόσεις καί πώς προετοιμάζονται μεταβολές. Κι’ άπ ’ 
αύτή τήν άποψη τά βιβλία τών νέων, «τών πρωτοπόρων τής ζω ή ς» δπιος τούς 
έλεγε ό Ούάϊλδ, είναι διδακτικά γιά δσους παρακολουθούν τά γράμματα καί 
τήν κοινωνιολογία.

ΤΕ Λ Λ Ο Σ Α Γ Ρ Α Σ
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Μ Υ Ρ Τ ΙΩ Τ ΙΣ Σ Α Σ  ι ‘Η  Μήδεια του Ευριπίδη  
Κ. Α Λ Ε Π Η  ι »  »
Μ- Τ Σ ΙΡ ΪΜ Ω Κ Ο  Υ ι Τραγούδια του πόνου  
ΠΑΝ. Μ Α Υ Ρ Ε Α  ι Αϋλοδόκη 
Γ. ΒΟΓΙΑΤΖΗ  ! Στιγμές
ΑΝΤ. Γ ΙΑ Λ Ο  ΥΡΗ ι Γεώργιος Βιζυηνός (Μελέτη)

Οί μεταφράσεις τών αρχαίων είναι μιά άσχολία πού τραβάει ανέκαθεν 
τούς λογίους μας καί θαρρεί κανείς πώς δεν  τούς κουράζει μέ δλους τούς φ ο 
βερούς της κόπους— έ£όν αν οί επίμονοι αύτοί μεταφραστές δέν τούς α ισθά
νονται τόσο πολύ. Είμαστε, βλέπεις, οί απόγονοι καί μιά άπ’ τις υποχρεώσεις 
μας σ ’ αυτούς είναι τά μνημόσυνα, όσο καί νά μάς στοιχίζουν. Στά παλιότερα 
χρόνια οί μεταφράσεις γίνουνταν άπό ειδικούς, ά.τό φιλόλογους, κι’  είχανε 
σκοπό μορφωτικό προορίζονταν γιά διδαχτική χρήση καί γράφουνταν στη 
γλώσσα την επίσημη. "Επειτα προσέχτηκε ότι οί κλασικοί μπορούν όχι μονάχα 
νά χρησιμοποιηθούν άπό παιδιά μά καί νά αναπτύξουν τήν καλαισθησία τών 
μεγάλων. "Ετσι έχουμε αφιερωμένη στην κλασική φιλολογία μας ολόκληρη 
σειρά τής βιβλιοθήκης τού Φέξη, εργασία αμφίβολης άξίας καμωμένη άπό 
ανθρώπους περισσότερο καί λιγώτερο σχετικούς μέ τά κείμενα. Είν’ αδύνατο 
βέβαια νά περάσει κανείς όλες αύτές τις μεταφράσεις τής καθαρεύουσας καί 
τής δημοτικής, τις έμμετρες καί τις πεζές, τής ατομικής καί τής εκδοτικής 
πρωτοβουλίας. Δέν είναι όμως δύσκολο νά διατυπωθεί ή γνώμη πώς οί πιό 
πολλές απ’  αύιές, πρόχειρες καί προδοτικές παραπόνου άπ’ όσο  πρέπει, δέν 
αξίζουν οΐίτε διάβασμα. Μετριούνται στά δάχτυλα οί Πάλληδες, οί Έ φ ταλιώ - 
τηδες, οί Γρυπάρηδες, οί μορφωμένοι κι’ εμπνευσμένοι κλασικόφιλοι πού άπό 
δική τους πιά άνάγκη καταπιάστηκαν κι’ άγωνίστηκαν νά ξαναπαίξουν σέ σύγ
χρονο άκροατήριο τις συνθέσεις τών ρωμαλέων εκείνων δημιουργών. ’Αλλά οί 
γενναίες προσπάθειες άναδημιουργίας αύτών τών λιγοστών θ ’ άργήσουν νά 
βρουν τή συνέχειά τους. Οί μεταφράσεις τών άρχαίων πού είδαν τό φ ώ ς  τώ ρα  
τελευταία άνήκουν (καί οί δυό προκείμενες τής «Μ ήδειας») στήν Μ υρτιώτισσα 
ή μιά, στόν κ. Ά λέπ η  ή άλλη. Είναι σέ στίχους κι’ οί δυό, δεκαπεντασύλ
λαβους ή πρώτη, έντεκασύλλαβους ή δεύτερη— εξαιρούνται τά χορικά όπου 
άλλάζει τό μέτρο— καί περιέχουν μόνο τό κείμενο. Στή μετάφραση τής Μυρ- 
τιώτισσας προτάσσεται καί μιά φ ωτογραφία, ένα ποίημα καί μιά προσφώνηση 
σέ νεκρή, πράματα οικογενειακού ενδιαφέροντος καί τά τρία, πού δέν έχουν 
καμιά σχέση μέ τήν έκδοση, άλλά καί πού προέρχονται όλα άπό τρίτον (τό 
χορηγό). Ό  Ευριπίδης, ό ποιητής πού κίνησε μαζί μέ τό Σωκράτη τούς λυρι
κούς άναθεματισμούς τού Νίτσε, άπό τό πρώτο του δοκίμιο, γιά τήν περιφρό
νησή του πρός τό περίφημο διονυσιακό στοιχείο τού φιλοσόφου, ό Ευριπίδης 
αύτός δέν είναι βέβαια  ό πιό δυσπρόσιτος άπό τήν άθάνατη τριάδα τών δρα
ματουργών' γι’ αυτό κοί ή άπόδοσή του στή γλώσσα μας δέν άπαντά τις δυ
σκολίες τών άλλων δυό. Δέν παρουσιάζει ούτε ύπερανθρώπους σάν τόν Αισχύλο 
ούτε ιδανικούς τύπους σάν τό Σοφοκλή άλλά κοινούς καί συνηθισμένους άνθρώ- 
πους, βρίσκεται δηλαδή πιό κοντά άπό κείνους στήν καθημερινή πραγματι
κότητα. "Επειτα κσί τό λεχτικό του ούτε μέ τήν αίσχυλική μεγαληγορία συγ
γενεύει ούτε μέ τά  φραστικά μέσα τού δευτέρου συμφωνεί' σύμφωνο μέ τό 
περιεχόμενο τών έργων, δέν κυνηγάει τά εξαιρετικά καί περιορίζεται σέ όσα 
διαθέτει ή κοινή χρήση. "Εχει όμως γι’  άντιστάθμισμα, μπροστά στις άρετές 
εκείνων, μιάν άνησυχία καί κάτι τό ανικανοποίητο πού τού άσφαλίζουν παντο
τινή έπικαιρότητα. Στά  δράματα  τού Ευριπίδη ή Μήδεια κατέχει μιά άπ ’ τις 
πρώτες θέσεις. "Ε ργο μέ χαραχτήρα κατεξοχήν δραματικό, περιγράφει τό πά
θος μιας μητέρας πού μέσ’  στή ζήλεια καί στή δυστυχία φτάνει, γιά εκδί
κηση τού άντρός της, νά σκοτιόσει μέ παραφορά καί ψυχραιμία, τά ίδια τά 
παιδιά τους. Οί δυό νέες μεταφράσεις τού άριστουργήματος αυτού φαίνεται 
μέ τήν πρτότη ματιά πώς έχουν γίνει μ ’ ευσυνειδησία καί μέ υπομονή. Χ ω 
ριστά μάλιστα κοιταγιιένη ή καθεμιά, μπορεί νά ικανοποιήσει καί σέ μεγάλο 
βαθμό τόν άναγνώστη. ’Αλλά τό διάβασμα δέν άρκτΐ μόνο του, χρειάζεται καί 
σύγκριση. “Οταν επιχειρήσει κανείς νά τις παραβάλει μέ τό πρωτότυπο καί νά
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τις άντιπαραθέσει μεταξύ τους, τότε δέν μπορεί παρά νά προσέξει καί τις ελ
λείψεις. "Α ς αρχίσουμε λοιπόν άπό τήν πρώτη. Ό  κ. Κούλης Ά λέπης, πού 
έχει βγάλει καί δικά του ποιήματα, δέν είναι ξένος πρός τήν ποίηση. Ά λ λ ά  
ποίηση άπό ποίηση διαφέρει. Κ αί οί αρχαίοι εκείνοι ποιητές στέκουνε σ ’ ένα 
ύψος άπλησίαστο γιά τήν άντίληψή μος. Ή  στάση τους άντίκρυ στή ζωή  καί 
ατό  θάνατο, στή θρησκεία  καί στήν ήθική, ή ψυχολογική ά ιτίδρασή  τους ά- 
πέναντι τού περιβάλλοντος καί ή φιλοσοφική θειΰρηση άπό μέρος των τού 
σύμπαντος, ή ψυχολογία μ’ ένα λόγο καί ή κοσμοθεωρία  τους, παρουσιάζουν 
γιά μάς πολλά κενά καί πολλές άπορίες. Πρέπει νά κατέχει κανείς σέ λεπτο
μέρειες τόν τρόπο τής ζω ή ς τών κλασικών χρόνων, γιά νά μπορέσει έτσι νά 
μπεί κάπως στό πνεύμα τών λογοτεχνών τής εποχής εκείνης. Χ ω ρίς  μελέτη δέ 
θ ά  κατορθώσει παρά εξωτερικά νά ίδεΐ τή φηιιισμένη τους άξια. Ό  λυρισμός 
τών άρχαίων έχει ριζικές διαφορές άπό τόν λυρισμό τών νεωτέρων. Ό  κ. 
Ά λέπ ης όμ ως δείχνει σά νά μήν τό προσέχει αύτό, μέ τή μέθοδο πού μετα
χειρίζεται γιά τήν άπόδοσή του. Σέβεται βέβαια  τό πρωτότυπο, κι’  έτσι κρατεί 
πρώτα π ρώτα  τό μικρό μέτρο του. Ά λ λ ά  ό σεβασμός του δέν προέρχεται 
τόσο άπό γνώση όσο άπό προφύλαξη. Δέν άπομακρύνεται άπό τό γράμμα, 
γιατί φοβάται ν’ άπομακςιυνθεί. "Αν μπορούσε ν’ άποδώσει τολμηρότερα τό 
κείμενο, μέ περισσότερη βεβαιότητα κι’  εύχέρεια, θά  μεταχειριζόταν μιά 
γλώσσα  άκριβολογώτερη καί μεστωμένη, άπ’ όπου θ ά  έλειπαν οί σημερινές 
άτονες εκφράσεις του, οί δίχως χρώμα  καί ζωντάνια. Θέλει νά μείνει πιστός 
στά νοήματα τού ποιητή, άλλά ή πιστότητα δέν άποκλείει μιάν ελευθερία κι
νήσεων. Έ κ εΙ εξάλλου όπου χρειάζεται νά προσθέσει γιά τό γέμισμα τού 
στίχου του, χρησιμοποιεί συμπληροηιατα ολωσδιόλου ασυμβίβαστα μέ τό 
πνεύμα τού άρχαίου. Αύτό γίνεται φανερό προπάντων στήν άπόδοσή τών χο
ρικών, όπου τό αδύνατο λεχτικό πολλών μερών, τά πρόσθετ ι έπίθετα, άκόμα 
καί τό μέτρο, όχι μονάχα εντύπωση άριστουργήματος δέν δίδουν άλλά θυ μ ί
ζουν κακομεταφρασμένο ποίημα τού γνωστού μας Γαλλικού ρομαντισμού. Ό  
κ. Ά λ έπ η ς  πρέπει, νά βεβαιωθεί π ω ς επιχείρησε μιά εργασία πού απαιτούσε 
μεγαλύτερα εφόδια. Α πεναντίας ή μετάφραση τής Μ υρτιώτισσας έχει άρκετά 
προσόντα, τόσα πού δικαιώνουν σχεδόν άπόλυτα τή μεταφραστική αυτή άπό- 
πειρα τής κορυφαίας μας ποιήτριας. ’Εκείνος πού θ ά  διαβάσει τή μετάφρασή 
της νομίζει κάθε τόσο πώς έχει μπροστά του μιά τραγωδία σύγχρονη, κατα
ληπτή άπ’ τήν άρχή ίσαμε τό τέλος της, χρωματισμένη έντονα καί φυσικά, 
καί τό κυριώτερο, μέ προτερήματα καθεαυτοΰ θεατρικά. "Ετσι ό κλασικός 
δραματουργός ξαναδίνεται μέ τά μέσα της εύληπτος καί δυνατός, μέ τρόπον 
άδίσταχτο καί σταθερό, χωρίς καμιά άπό τις άοριστίες πού θ ’ άφηνε ή άπό. 
στάση, τά δυό χιλιάδες τόσα χρόνια. Ή  μεταφράστρια προτίμησε τό δεκα
πεντασύλλαβο γιά νά ξεφύγει τούς περιορισμούς τών μικρών μέτρων, καί κι
νήθηκε μέ πραγματική άνεση μέσα σ ’ αυτόν. Ό  στίχο; της παρουσιάζεται 
αδρός, γεμάτος νόημα, μέ σοβαρή χάρη κι’  επιγραμματική ευστοχία. Δέν 
είναι μόνο οί λέξεις οί κατάλληλες οί πιό συγγενικές άπ ’ τις άντίστοιχες τής 
άττικής' είναι γενικώτερα τό λεχτικό όπως τό βρήκε άπ’  τή δημοτική λαλιά 
μας καί τό διαμόρφ ω σε ό  καλλιτέχνης. Ή  Μ υρτιώτισσα δέν έσταμάτησε στους 
τύπους άλλά προχώρησε ώς τήν αύσία κι’  αυτήν έπροσπάθησε νά διασώσει. 
Έ τ σ ι  εξηγείται ή επιτυχία της. Κι’ άληθινά ποιός θ ά  μπορούσε νά ύποδυθεΐ 
καλύτερα τό πρόσωπο τής τραγικής εκείνης μάνας άν όχι μιά άλλη γυναίκα 
σάν αυτή πού μάς έδωκε σέ στίχους τις ωραιότερες εμπνεύσεις θηλυκής 
ευαισθησίας; Υ πάρχουν βέβαια  κι’ αδύνατα σημεία σ ’  αύτό τό βιβλίο' παρά
δειγμα τά χορικά, πού δέν άποδίνουνται μέ τήν άπαιτούμενη τέχνη. Έ π ειτα  
ένας άναγνώστης άπαιτητικώτερος θ ά  ήθελε νά φυλαχτούν καί μερικές άπ’ 
τις λεπτότερες έννοιες τού ποιητή, άπό τις ειδικές ιδιότητες πού συναποτε- 
λοΰν τό ίδιο  του τό ύφος. Ά λ λ ’ αύτό μονάχα ένας ποιητής πού θάταν συν 
άμα καί φιλόλογοο μπορούσε νά τό κατορθιόσει. Οί λόγιοι μας δέν έχουν πε
ράσει οί περισσότεροι άπό πανεπιστήμιο, γιά αύτό τά περιμένουν όλα άπ’ τήν 
έιιφυτη καλαισθησία καί τή διαίσθησή τους, δέν έγνοίρισαν άκόμα τή δύναμη 
τής έπιστήμης. Ά π ό  δώ  καί πέρα όμ ως υπάρχει ελπίδα άπό τούς τόσους νέους 
μας πού σπουδάζουνε φιλολογία καί συγκινοΰνται άπό τό στίχο νά βρεθούνε
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κάμποσοι πού νά καταπιαστούν αργότερο μέ τή μετάφραση τών αρχαίων συγ
γραφέων άποτελεσματικιότερα. Ο ϊ μεταφράσεις πού θ ά  κάνουν, χωρίς νάνοι, 
σχολαστικές όπως γινόταν συνηδέστατα ώ ς τώ ρα  μέ κάθε κίνηση του δυσφη
μισμένου ετούτου κλάδου, θ ά  διατηρούν όσο μπορούν περισσότερες άπό τις 
άρετές τού κειμένου, αφού δ ά  βασίζονται άπάνου στό πρωτότυπο καί δέ δ ά  
τό μεταχειρίζονται σαν ένα άπ ’ τά βοηδή ματα  όπως σήμερα. 'Υποδειγματική 
έργασία αυτού τού είδους καί πολύ προτιμότερη από κάθε έμμετρη απόπειρα 
έχουμε τόν «Α ϊαντα», τήν τελευταία έκδοση τού καδηγητή Λορεντζάτου, σ ω 
στόν άδλο  μεταφραστικό για όσους είναι κάπως σέ δέση  νά τό καταλάβουν.** *

Ό  κ. Μ άρκος Τοιριμώκος, 6 διευδυντής τής Έ δνικής Βιβλιοδήκης, 
είναι άπό τούς λίγους πού αΐσδάνδηκαν νά ξυπνάει μέσα τους όψιμα ό έρ ω 
τας τής τέχνης, ό προχωρεμένος εκείνος έρωτας πού δέ μπορείς παρά νά τόν 
φωνάξεις. Ή  αργοπορία αύτή έχει «à  καλά της, έχει καί τά κακά της. "Ενας 
άνδρω πος ηλικιωμένος έχει γνωρίσει τή ζωή  σέ όλα της τά φαινόμενα, δοκί
μασε καί τις γαλήνες καί τις ταραχές της, άλλαξε τόσες φορές ιδέες καί δια- 
δέσεις, μπορεί λοιπόν νά μιί.ήσει στ’ όνομά της καί ν’ ακουστεί μέ προσοχή. 
Τό μόνο πλεονέχτημα άλλωστε τών γερατειών είναι ή πείρα. Οί νέοι απεναν
τίας γράφουν γιά πράματα πού μόλις τά ένιωσαν, μόλις τ’ αγγίξανε, μόλις τά 
γεύτηκαν, γιά πράματα πού κάμποσες φορές μονάχα τά ονειροπόλησαν. Κανέ
νας τους δέν πρόφτασε νά μάθει ακόμα τή ζωή  καί όμως ύπάρχουν τόσοι 
πού ζητούν νά τήν έκφράσουν— μέ τις βιαστικές παρατηρήσεις τους, μέ τις 
λειψές τους εντυπώσεις, μέ τά αβέβαια  μέσα τους. Ά λ λ ά  μήπως γι’ αυτές 
ίσα ίσα τις συνδήκες, τις εξαιρετικές καί κρίσιμες, πού δέν ξαίρεις κατά πού 
δ ά  γείρουν καί τί δ ’ αποφασίσουν, ή νιότη είναι ή καταλληλότερη ηλικία 
γιά νά δονηδεΐ καί νά έκδηλωδεί μέ τις εμπνεύσεις; μήπως ένας άπ ’  τούς 
κυριώτερους λόγους πού αναγκάζουν στή δημιουργία τον ποιητή δέν είναι 
αύτό τό κενό πού δέλει καί δέ βρίσκει άλλον τρόπο νά τό γεμίσει; μήπως, 
είδικώτερα, δέν είναι τό γενετήσιο ένστιχτο, ανικανοποίητο σέ τέτια χρόνια, 
πού τού αρέσει νά μεταμορφώνεται σέ στίχους; "Α ς τήν άφήσουμε όμως 
αυτή τή συζήτηση γι’ άλλη φορά, δέ μάς δίνει ευκαιρία ή συλλογή ενός γέ
ρου γιά νά ξεδιαλύνουμε αυτά τά ζητήματα.— Ό  κ. Ίσιριμώ κος άντίδετ ’ 
άπό άλλοτε, στά τελευταία του ποιήματα μεταχειρίζεται ελεύθερο στίχο, καί 
πρέπει νά ομολογήσει κανείς πώς τόν μεταχειρίζεται επιδέξια. Οί στίχοι είναι 
φυσικά άνισοσύλλαβοι, ό άριθμός των αύξομειώνεται άπό στροφή σέ στροφή, 
άλλά διατηρούν στά περισσότερα μέρη τήν ομοιοκαταληξία" καί προπάντων 
άκολουδοΰν ενα ρυδμό. "Ο ταν θελήσει κανείς νά τούς άπαγγείλει, δέν σκον
τάφτει σέ παρατονίις, χασμωδίες κι’ άλλες αηδίες πού μάς παρουσιάζουν οί 
άναρχικοί τών μέτρων, άλλά προχωρεί μ’ ευκολία καί μέ τή σχετική ευχαρί
στηση ώ ς τό τέλος. ’Ακόμα ό  ποιητής χειρίζεται μέ γνώση τό γλωσσικό του 
όργανο, γνωρίζει τή δημοτική οτίς λεπτομέρειες καί στις αποχρώσεις της καί 
διαμορφώνει τόν ποιητικό του λόγο κανονικό καί μεστωμένο, μέ φράσεις καί 
συντάξεις γνήσια λαϊκές. ’Από τεχνική λοιπόν άποψη τό βιβλίο αύτό δέν υ
στερεί. Ά π ό  περιεχόμενο τώ ρα , τά μισά πιήμαιά του άναφέρουνται σέ δέματα  
αΐσδηματικά καί τό υπόλοιπα περιγράφουν ψυχικές καταστάσεις, άπό κείνες 
πού παρατηρούνται συχνά σ ’ έναν απαισιόδοξα μέτριου βαδμοΰ . Τ ά  πρώτα 
παρουσιάζουν έναν έρωτα  στις συνέπεές του πιό πολύ παρά σνήν καθεαυτοΰ 
διάρκειά του, κοιταγμένου σάν άπό άπόσταση καί δίχμις τις εξάψεις τής στιγ
μής, μέ μιά φρασεολογία πού δέν πάλλεται άπό τη λαχτάρα μά συγγενεύει δά - 
λεγε κανείς μέ τό λεχτικό τών γνωμικών. Πρέπει συνάμα νά τονίσω πώς τά 
παραπάνου ποιήματα τά διακρίνει ή σοβαρότητα  καί ή πνευματικότητα, γνω
ρίσματα πού ξεχωρίζουν άλλωστε καί κάδε διανοούμενο τής προκοπής. Ή  
αποδοχή όμ ω ς τής ψυχολογίας καί τής η ιλοσοφίος τους είναι άλλο πράμα. 
"Ο σο γιά τήν ατομική μου γνώμη, δέ μπορώ νά τή δεχτώ αύτή τή νοοτροπία 
καί ή ποίηση αύτή μ’ αφήνει άδιάφορον. Ά ν  όμ ως έσύγκρινα τά μέρη τής 
συλλογής μεταξύ τους δ ά  προτιμούσα τό πρώτο, κι’ άπό τά κομμάτια τής 
σειράς αύτής θά διάλεγα τό «Δ ιαβάτη».
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Ό  κ. Παναγ. Μαυρέας, κ α δώ ς μάς δείχνει κι’ άπό τό ξώφυλλο ακόμα 
τού βιβλίου του, είναι κλασινόφιλος, άρχαιόφιλος, ελληνολάτρης" κι’ όχι σ ’ 
ένα, δυό, τρία ποιήματα μά σέ ολόκληρες συλλογές. Δέν ένδιαψέρεται κ α δό 
λου γιά τό σύγχρονο κόσμο, δέν ανησυχεί γιά τά προβλήματα τών σημερινών 
συμπατριωτών του, δέν βλέπει τήν Ε λ λ ά δα  μας, ή καλύτερα τή βλέπει σάν 
άρχαιος "Ελληνας, ή πιό σωστά  μέ τόν τρόπο πού φαίνεται, άπ ’ τά έργα 
τους πώς άντίκρυζαν τή ζω ή  οί δαυμάσιοι αύτοί πρόγονοί μας. Περνώνταε 
άπ ’ τήν Ά ρ τ α  δέν προσέχει ούτε τούς φημισμένους της μπαξέδες, οϋτε τά 
βδομαδιάτικα παζάρια της, ούτε τίποτ’ άλλο άπό τά γραφικά τής επαρχίας. 
Μέ τό πνεύμα του προσηκωμένο άποκλειστικά στήν άρχαιότητα, αύτή τή μι- 
σογνώριστη καί παρεξηγημένη εποχή, ζητάει νά I ιπνευστεϊ άπ’ τούς καιρούς 
τής Θ εσπρωτίας, άπό τό μαντικό δρύ τής Δ ω δώνης, άπό ιξούς, Ουρσούς, χρη 
σμούς καί άλ?,α μακαρίτικα τών προϊστορικών χρόνων. Τ ά  πρόσωπά του δέν 
άνήκουν στήν καδημερινή ζωή  μας, έρχουνται άπ ’ τά βάδη  τών αιώνων κι’ 
έχουν ονόματα μυδολογικά. Μέσα στούς στίχους του δέν ύπάρχουν άντικείμενα 
κι’ ενδιαφέροντα όρατά, γνιοστά μας, συνειθισμένα, άλλά σύμβολα πανάρχαια, 
μέ άγνωστη προέλευση καί άκαθόριστη σημασία. Έ π ε ιτ ’ άπ’ αύιά είναι φυσικό 
νά μήν εκφράζεται ό ποιητής μέ νοήματα μεταδοτά καί παραδεχτά, άλλά μέ 
μιά γλώσσα σχεδόν άκατάληπτη, μολονοτι π ροσπαδεϊ νά φανεί άπ ’  τήν πιό 
ξεδιαλεγμένη δημοτική. Α κ όμ α  καί τό μέτρο του δέν είναι ό δεκαπεντασύλ
λαβος ή κανένα άλλο άπό τά κοινά μ ά  σάν εκείνο πού μεταχειριζόταν στις 
ωδές του ό Ό ρά τιος. Ό  στίχος του είναι βέβαια μέ προσοχή κατασκευασμέ
νος, σφιχτός, συ /κεντρωμένος, κάποτε όμως προχωρεί μέ δυσκολία ά π ’ τις 
συχνές του συνιζήσεις ή χαλαρώνεται άπό άπροσδόκητες χασμωδίες ή άκόμα 
σκοντάβει μετρικά άπό περίσσιες συλλαβές, όπως στις σελίδες 12, 13, 35, 36, 
37. Χ υησ μοποιεΐ λέξεις άνύπαρχτες, τεχνητές, παραμορφωμένες, (ξεψυχίζει, 
βαλτόρρειδρα , πευκοφδόρα, ώχρορροή , άνδόφυτα, γλαυκοοτήδα, ή λεύκη, τό 
πεΰκι). "Ο λ’ αύτά κάνουν νά φαίνεται φκιαστός ό επιμελημένου είπαμε στίχος 
του, πού γίνεται επί πλέον πολύ δυσκολοδιάβαστος έξαιτίας τής όχι φυσικής 
σειράς τού λόγου πού άκολουθεί επίτηδες ό  ποιητής. Ό . άναγνώστης τής 
«Αύλοδόκης» στό τέλος μέτει μέ τό συμπέρασμα πώς πρόκειται εδώ  γιά μιά 
ολοφάνερη ούτοπίιι. 'Ο  κ. Μαυρέας, αν δέλει νά επικοινωνήσει κάπως μέ 
τούς ομόγλωσσους καί τυύς όιιόεδνούς του, πρέπει νά βγάλει άπ ’  τό μυπλό 
του αύτή τήν ιδέα τής παρελθοντολογίας πού κατεβάζει στό στείρο πεδίο τής 
φιλολσγί τς καί καλλιτεχνικές συνειδήσεις πολύ ισχυρότερες του, πρώτα πρώτα 
τού ποιητή ’Αγγέλου Σικελία ού, τού δάσκαλού του.

*
* *

Ό  κ. Γιώργος Β ογιατζής γράφει στίχους καί τούς ειρωνεύεται μονάχος 
του. Ή  είρωνία φαίνεται καί μέσα στούς ίδιους καί ρητά στόν πρόλογο τής 
δεύτερης συλλογής του, τών «Στιγμ ών». Ά λ λ ά  τότε γιατί γρά φ ει; ’Ά μ α  κατα
λάβω  άπό πριν πώς κάτι είναι επιζήμιο ή άσκοπο, βέβαια άποφεύγω νά τό 
κάμω. "Ενα άπό τά δυό λοιπόν πρέπει νά συμβαίνει : ή πιστεύει τά παραπάνω 
ό  κ. Β ογιατζής καί δέν τόν μέλει νά έκτεδεϊ, νά αύτοεκτεδεϊ μάλιστα, στό 
άδυσώπητο μ’ όλα ταΰτα κοινό ή δέν τά πιστεύει καί προβαίνει στήν ομολο
γία μέ σκοπό τήν εύκολη επίδειξη. Καί όμως ούτε ή δεύτερη εκδοχή φαίνεται 
σωστή. Ό  ποιητής δ ά  έχει άηδιάσει πραγματικά άπό τήν κοινωνία, τή φιλία, 
τήν άγάπη, γι’ αύτό καί δείχνεται ειρωνικός όπου γίνεται λόγος γι’ αύτές τις 
αιώνιες άσχολίες καί σχέσεις τών άνδριόπων. Μά ούτε άπό τόν εαυτό του μένει 
εύχαριστημένος. Σαρκάζει δίχως δυσκολία τά συναισδήματά του καί τίποτε δέν 
κρίνει άξιο γιά νά τού άφ οσιω δεί. Π ώς εξηγείται αύτό ; 'Η  εξήγηση είναι 
πώς ό  κ. Βογιατζής δέν έχει πάρει άκόμα δέση  μέσα στή ζω ή , δέν έχει προσ
ανατολιστεί στις δυνατότητες πού άνοίγονται μπροστά του καί βαδίζει χωρίς 
σκοπό, χωρίς πίστη. Ή  πίστη αύτό είναι πού τού λείπει προπαντός. Κ ’ ένας 
νέος πού δέν πιστεύει σέ κάτι, παρουσιάζει άξιολύπητο φαινόμενο. Αύτό πού 
λέν γιά τήν άνωτερότητα τής άπιστίας, γιά τήν ά ξία  τού σκεπτικισμού, γιά 
τήν προνομιακή τάχα δέση  τών άνδριόπων πού δέ ριζώνουν πουδενά είναι 
κουροφέξαλα καί, άν δέν λέγονται στόν άέρα, κακοήδειες. Ποτέ νεολαία δέν 
¿δημιούργησε μέ τή δυσπιστία. Ή  ζω ή  είναι μιά σοβαρή πραγματικότητα, δέ
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πού βάζει ο ’ ενέργεια τά πύρινα του σχέδια, αρχίζει γι’ αύτόν τόν νέο μιά 
τραγωδία πραγματική. Ε μ π όδια  τεράστια ορθώνονται μπροστά στό ορμητικό 
του διάβα, καί τόν συνεφέρνουν σ ιγ ά -σ ιγ ά  απ’ τό φρένιασμα πού τού είχαν 
δημιουςιγήσει τά νιάτα του, γιά νά τόν ρίξουν τσακισμένο στή σάπια κοινωνία 
πού μέ τό «αίμα τής καρδιάς του» γνώρισε. ’Αφού πάλεψε καρτερικά μέ χί- 
λιους δυό σαρκικούς πειρασμούς, μέ εκμαυλιστές ανυπεράσπιστων κοριτσιών 
πού τού θέριεβαν τή δύναμη βλέποντάς τους νά κατέχουν τά σκήπρα τής κοι
νωνίας, αφού απεγνωσμένα ώ ρ θ ω σε τά νιάτα του σ ’ ολόκληρη τή σαπίλα καί 
τή σκουριά, αίστάνθηκε στό τέλος νά τόν εγκαταλείπουν όλοι. Τόν διώχνουν 
άπ ’ τήν εφημερίδα πού δούλευε, επειδή τόλμησε νά ξεφύγει λίγο 
άπ ’ τά συνηθισμένα σκουριασμένα δημοσιογραφικά μοτίβα. Συντριμμένος, 
κάνει έναν πολύ θλιβερόν απολογισμό. Βλέπει πώς έχτός άπ ’  τό θυσίασμα τό 
δικό του, παρέσυρε κι’ άλλους άνθριόπους. Ή  μεγάλη του άγάπη, αύτήν πού 
πάνω στόν ενθουσιασμό τής νειότης του δέ λογάριασε καθόλου, έσβυσε μέ τό 
θάνατο τής αγαπημένης του, γιά τόν όποιο ήταν αυτός ή μοναδική αιτία. Δ η 
μιούργησε άκόμα χίλιες δυό ζημιές στά  γύρω του πρόσωπα, πού οί άποτυχίες 
του είχαν αντίχτυπο. Καί βγάζει στό τέλος τό συμπέρασμα, ότι πρέπει νά φύγει 
άπ ’ τή Σμύρνη, άπ ’ τήν πόλην αυτή πού τής πλήρωσε τόσον ακριβά τό μά
θ η μ α  πού τουδωκε. Κ αί φεύγει. «Συντριμμένος», λέει τελειώνοντας ό  συγ
γραφέας, «έφευγα γιά τήν ’Α θήνα ' πήγαινα νά εργαστώ καί νά ζή σω  
ταπεινόφρονα εκεί σάν άπλύς έπαγγελματίας δημοσιογράφος χωρίς τρανές 
φιλοδοξίες τώ ρα  καί δίχως μεγαλόπνοα όνειρα...»** *

Κανένας δέ μπορεί ν’ άρνηθή πώς ό κ. Π. μπορεί νά μάς μεταδίνη τις 
συγκινήσεις του. Τό μυθιστόρημά του αύτό, μέ τή σφιχτήν αρχιτεκτονική, τή 
ζωντανή γλώσσα καί τό πολιτισμένο ύφος του, διαβάζοντάς το νοιώθουμε τόν 
εαυτό μας νά συμμερίζεται κάθε αίστημα πού γεννιέται στόν ήρωά του. Α ι
σθανόμαστε μαζί του κάθε χαρά καί κάθε λύπη, περνάμε αντάμα όλες τις ανη
συχίες κι’ όλες τις λαχτάρες του καί νοιώθουμε στό τέλος μαζί του τήν ίδια 
άπογοήτεψη. Κι’ αύτό, γιατί -είναι τόσο ζωντανά γραμμένο, καί γι’ αύτό τόσο 
πραγματικό. Φαίνεται π ώ ς ό  συγγραφέας πολλές άπ ’  τις φάσεις τής ζω ή ς  τού 
ήρωά του τις έζησε,— γράφει άλλωστε στό πρώτο πρόσωπο— καί γι’ αύτό μπό
ρεσε τόσο υποβλητικά νά μάς τις μεταδώσει-

Ό  ήρωάς του, είναι ένας ήρωας τραγικός. Γ ι ’ αύτό καί ή υπόθεση τού 
μυθιστορήματος αυτού θ ά  εΐχεν επιτυχία, νομίζουμε, άνεβασμένη καί στό 
θέατρο. Τ ό  ξεγλίστρημα αύτό πού παθαίνει μ’ όλες τις δουλιές πού καταπιά
νεται, ή σκληρή αύ.τή άντίσταση πού τόν άπομακρύνει άπό τό ιδανικό του, 
ή μάλλον άπ ’ τό  δρόμο τού ιδανικού του, ποΰναι καί τό πιο βαρύ, αύτό είναι 
ή ούσία του' γιατί δέ σέ σκοτώνει τό νά μήν πετυχαίνεις κάτι γιά τό όποιο 
αγωνίζεσαι, σέ καταβάλλει ή αδυναμία ν’ αγωνιστείς γιά κάτι. Ό  δρόμος όσο 
δύσκολος, πρός ένα τέρμα όσο  μακρυνό κι’ άν είναι, μπορεί καί μέ τά εμπόδια 
άκόμα πού σοΰ παρουσιάζει νά σοΰ δίνει νέες δυνάμεις γιά νά προχωρής' κι’άν 
πεσης, πέφτεις πάντα ικανοποιημένος ατενίζοντας τόν τελικό σκοπό, πρός τόν 
όποιον έβάδιζες. "Αλλωστε όλοι στό δρόμο πέφτουν. Ά λ λ ά  ή τραγική μοίρα 
είναι νά μήν μπορείς νά μπής στόν δρόμον αύτό, στό δρόμο σου. Καί δέν μπο
ρείς ν’ αγωνιστείς μέ τίποτα, γιατί δέν υπάρχει κανένα συγκεκριμένο εμπόδιο, 
ή αντίδραση είναι «πέραν τής ύπάρξειής σου». Δέν υπάρχει τίποτα νά πολε
μήσεις' γιατί σέ πέρνουν μακρυά άπ ’ τό πεδίον τής μάχης, σέ άποξενιόνουν 
άπό τούς εχθρούς σου. Ή  Μ οίρα είναι πάντα δπουλη. Καί άγωνίζεσαι χωρίς 
ή προσπάθειά σου νά άποκρυσταλλιίινεται σέ εξωτερικές καταστάσεις, ούτε καν 
σέ άποτυχίες. Δέν καταστρέφεσαι, σμικρύνεσαι - σμικρύνεσαι άπείρως.

Τέτιος ό —τραγικός— ήρωας τού μυθιστορήματος τού κ. Πετρίδη. Δέν 
υπάρχει βέβαια  άντίρρηση π ώ ς θ ά  μπορούσε νά είχε πλαστεί πλουσιιότερος' 
άλλά καί όπως είναι παρουσιασμένος δέ χάνει τίποτα άπ ’ τή ζωντάνια του— 
είναι πέρα γιά πέρα άληθινός.

ΛΝ Τ. Ν . Μ Ω Ρ Α -Γ Τ Η Σ
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μπορεί νά ξοφλήσει κανείς μαζί της παίρνοντάς την στό άστεΐο. "Ο σο βρισκό
μαστε σ ’ αύτή, πρέπει νά ενεργούμε σάν άτομα ζωντανά μέ θέληση καί αύτο- 
βουλία. Είμαστε κάτοικοι τής γής παί γιά τήν ώ ρα  δέν υπάρχουν άλλοι νοικο
κύρηδες άπό μάς. Μπορούμε λοιπόν νά κανονίσουμε τά ζητήματά μας όπ ω ς 
μάς άρέσει όχι ν’ άφήσουμε τήν ύπαρξή μας στή διάθεση  τών συμπτώσεων, τής 
τύχης. Β έβαια κάτι φταίει γιά νά μή ζοΰμε καλά, σ ’ αύτό δέν έχειάντίρηση κα
νείς. ’Αλλά νά μή βλέπουμε μόνο τά φαινόμενα. "Αν οί γυναίκες δέ μάς κοιτά
ζουν ή μάς φεύγουν, έχουν κάποια πραγματική δικαιολογία, ξένη πρός τή 
μεταφυσική. Τ ό  ίδιο  καί γιά κάθε άλλο άπ ’ αύτά πού μάς κάνουν σκεπτικι
στές, δηλαδή προαπαισιόδοξους. "Α ς τά σκεφτεϊ αύτά ό φίλος κ. Βογιατζής 
καί θάταν καλά στό εξής νά στεκόταν σοβαριότερος άπέναντι στή ζω ή . Θά- 
βλεπε τότε πιό σοβαρά  καί τήν ποίηση καί δέ θ ά  δυσκολευόταν ν’ άφήσει γιά 
τά σαλόνια τών κυριών αυτόν τόν ελαφρό κοσμικό τόνο πού επιδιώκει νά δίνει 
στά σημερινά ποιήματά του. ** *

Ό  κ. Ά ν τώ ν η ς  Γιαλούρης, είχε τήν έμπνευση ν’ άσχοληθεί μέ τή μελέτη 
τού Βιζυηνοΰ καί νά μάς δώσει ολόκληρη μονογραφία γιά τόν ποιητή. Ό  
συγγραφέας αύτής τής μελέτης είναι κωνσταντινουπολίτης καί φαίνεται πώς τό 
πνεύμα τού τοπικισμού ήταν εκείνο πού στάθηκε άφορμή τής συγγραφής του 
άφοΰ ό  ποιητής συνδέεται στενώτατα μέ τήν Πόλη. Αύτό όμ ω ς δέν σημαίνει 
καθόλου π ώ ς ό μελετητής άδιαφόρεσε νά προμηθευτεί τά εφόδια  πού άπαι- 
τούνται γιά μιά τέτοια δουλειά ή πώς έπήρε μεροληπτική— εγκωμιαστική επί 
τού προκειμένου— στάση άπέναντι στό θέμ α  του. ’Απεναντίας ό κ. Γιαλούρης 
έδειξε άρκετή φροντίδα γιά τή συλλογή τών βιογραφικών στοίχε ων τού Βιζυη
νοΰ καί προσπάθησε νά τόν κρίνει δίχως προκαταλήψεις. Ή  μελέτη του δια
βάζεται μ ’ εύχαρίστηση καί γιά τό λογοτεχνικό ύφος της καί γιά τή σημασία 
τού προσώπου πού τήν άπασχολεΐ. Πραγματικά ό Βιζυηνός είναι ένας άπό 
τούς λίγους λογίους μας τού περασμένου αιώνα  πού εξακολουθεί νά ενδιαφέρει 
ώ ς  τά σήμερα τούς φίλους τών γραμμάτων. Μέ όλη τήν ταπεινή καταγωγή 
του καί τό εκκλησιαστικό στάδιο πού ήταν ό  άρχικός προορισμός του, κατώρ- 
θ ω σ ε  νά μ ορφωθεί εξαιρετικά γιά τήν εποχή του χωρίς νά πειραχτεί άπό τό 

. σχολαστικό πνεύμα πού χαραχτήριζε άπό τότε τήν άκαδημαϊκή μόρφωσή μας. 
άλλά άπ ’ αύτό θ ά  τόν έπροφύλαξαν, υποθέτω, τά χρόνια τής παραμονής του
στήν Εύρώπη. Είναι πολύ άξιοπαρατήρητο τό φαινόμενο αύτοΰ τού άνθρώπου
πού διατήρησε ώς τό τέλος τόσο θερμή τήν επαφή του μέ τήν ψυχή τού λαού 
μας καί τόσο άγνό, ξένο άπό κάθε έξωκαλλιτεχνική σκοπιμότητα, τό γράψιμό 
του. ’Ελάχιστοι έλληνες κΡ εκείνου τού καιρού καί τού δικού μας πέρασαν άπό 
ευρωπαϊκά κέντρα καί γύρισαν έπειτα στόν τόπο μας δίχως νά χάσουν .τήν 
εθνική συνείδησή τους, άχάλαγοι κ α θ ώ ς αυτός. Καί ή συνεισφορά του στή 
λογοτεχνία μας κρίνεται άπ ’ τις άξιολογώτερες. Είναι δίχως άμφισβήτηση ένας 
άπό τούς πρώτους δασκάλους τής πεζογραφίας μας, εισηγητής καί διαμορ
φ ω τής τού ψυχογραφικού διηγήματος. "Επειτα οί στίχοι του έχουν γιά τήν
άκοή μας μιά ευαισθησία καί μία γλυκύτητ'α άπό κείνες πού στέκουν άπάνω
άπό επιδράσεις καί σχολές. Ό  Μυριβήλης μοΐίλεγε κάποτε, θυμάμαι, πώς άν 
ήταν ν’ άφανιστοΰν όλα τά  ποιήματά μας καί νά μείνει μόνο ένα, αύτός θ ά  
προτιμούσε τό ποίημα τού Βιζυηνοΰ πού άρχίζει μέ τούς στίχους: « ’ Εψές είδα 
στόν υπνο μου— ένα βαθύ ποτάμι.— Θεός άς μήν τό κάμει— νά γίνει άληθινό...»

Γ. Κ Ο Τ Ζ ΙΟ Υ Λ α Σ

M I X .  Γ .  Π Ε Τ Ρ Ι Δ Η  : «  Τά νιάτα π ο ΰ  δ ιψ ο ν ν »  ( μ ν & ιο τ ό ρ η μ α ) .

Τ ό μυθιστόρημα αύτό τού κ. Π., είναι ή ιστορία ενός νέου μορφωμένου 
πού νοιώθοντας στενά γιά δράση τά όρια  τής πατρίδας του, ξενιτεύεται γιά 
πλατύτερους ορίζοντες. Νοιιόθει μέσα του τόσον έπιταχτική τήν άνάγκη νά 
γίνη πρωτοπόρος στό γκρέμισμα τών παληών σκουριασμένων ιδεών, διψά τόσο 
πολύ γιά μιά δράση φωτισμένη καί δημιουργική, πού δέ διστάζει ν’ άφίσει 
π ίσω  του μιάν άγάπη του μεγάλη. Τά νιάτα του διψούν' κι’ ή δίψα τους είναι 
φ ωτιά  άσβυστη. Φτάνει στή μεγαλούπολη πού νειρευόταν. Κι’  άπ ’ τή στιγμή
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Διάφορες απαγγελίες παλαιών καθαρευουσιάνων ποιητών καί διαλέξεις 
απάνω σ ’ αυτούς πού έγιναν τόν τελευταίο αύτό μήνα μας έφεραν σ ιό  νού 
τό έργο ανθρώπων πού παραμερίστηκαν τά τελευταία χρόνια. Ό  φανατισμός 
πολλών δημοτικιστών συντέλεσε να ξεχαστοΰν έργα πού όέν είναι στερημένα 
άπό αρκετή αξία. "Εχομε τήν πεποίθηση πώς μια προσεχτική εξέταση σήμε
ρα του έργου καθαρευουσιάνων ποιητών όπως ό Ραγχαβής, ό Π απαρηγό- 
πουλος,κι’  άλλοι θά φέρει στό φ ώ ς πολλά αξιόλογα ευρήματα. Θά είχανε 
καλό νά γραφτούν μελετημένες μονογραφίες απάνω στό έργο τους για νά βρε
θεί τι μένει άκόμα σήμερα ζωντανό απ’ αύτό.

*** Κατόπι άπό τήν οΐκτρή διάλυση τής «"Ενωσης τών 'Ελλήνων λο
γοτεχνών» συγκεντρώθηκαν σέ συνεδρίαση οί περισσότεροι άπ ’ όσους υπέγρα
ψαν συμμετοχή στήν ίδρυση «Ε τα ιρείας Ελλήνων λογοτεχνών» κι’ αποφάσι
σαν τήν ίδρυση της. Εΐταν παρόντες οί περισσότεροι άπό τούς σημαντικούς 
λογοτέχνες μας Γρυπάρης, Μαλακάσης, Ξενόπουλος, Ά ργυρόπουλος, Μυριβή- 
λης, "Αγρας, Γιαλούρης, Μελαχρινός, Τσιριμώκος, Μελ. Νικολαίδης, Τερζά- 
κης κ. λ. π. Ή  συνέλευση διώρισε επιτροπή για νά συντάξει τό καταστατικό 
άπό τούς κ. Ά ργυρόπουλο, Γιαλούρη Τερζάκη Λ. Κ αρζή καί Σταμπολή καί 
δ ιώρισε διευθΰνουσα προσωρινή επιτροπή άποτελούμενη άπό τούς κ. Γρυπά- 
ρη, Μ αλακάση, Ξενόπουλο, Ά ργυρόπουλο, Τσιριμώκο μέ γραμματέα τόν κ. 
Μελαχρινό για νά διοικεί ώς τις άρχοιρεσίες τήν 'Εταιρεία. Χ άρη  στή δρα
στήρια προεδρεία του κ. Ά ργυροπούλου δέ σημειώθηκαν επεισόδια.

*** Ά δικώτατες κρίσεις του κ. Ρουσέλ στό τελευταίο φυλλάδιο του 
«L ib re»  για τό έργο του Κ αβαφη ενώ κρίνει τό βιβλίο του κ. Μαλάνου γιά 
τό έργο τού ποιητή αϋτοΰ. Ό  κ. Ρουσέλ φρονεί ότι σέ λίγα χρόνια θ ά  ποΐν 
ότι «ό Κ αβάφης εϊταν ένας ελαττωματικός ρατέ στόν όποιο μερικοί ελαττωμα
τικοί απλοϊκοί (jobards) έκαμαν γιά κάμποσο καιρό μια σκανδαλώδη επιτυ
χία». Σεβόμαστε τό διαλεχτό ελληνιστή λόγιο, όμως αν είναι έτσι τότε πού 
πάει ό φιλόσοφος, ό στιβαρός καί πρωτότυπος τεχνίτης Κ αβάφης. Τόνε λη
σμόνησε ; Β έβαια ό Κ αβάφης έκαμε άρκετά δάνεια άπό προγενεστέρους του, 
όμως αύτό δέν τού στερεί τήν άρκετή πηγαία του ιδιορρυθμία.

*** Πολλή εντύπωση σιούς λογοτεχνικούς μας κύκλους έκαμε ή μετά
φραση πσύ διόσαμε τής άπάνω στήν καθσρή ποίηση ομιλίας τού H enri B rem ond . 
Πολλοί όχι κι’ άπό τούς νέους λογίους, μάς ομολόγησαν ότι μιλούσαν γιά τή 
διάλεξη αότή χωρίς νά τήν έχουν διαβάσει. Συμπληρώνοντας προσθέτομε 
ότι οί φίλοι τού έργου τού διασήιιου κριτικού έλαβαν ήδη τό μεταθανάτιο 
άναμνηστικό του πού εΐνε μιά εικόνα εύσεβείας καί μια μικρή άνθολογία 
τών έργων του. 'Ο  Μπρεμόν παριστόνεται άκουμπισμένος στό γραφείο του μέ 
τό χέρι σαν άκουστικό κέρατο πίσω άπ’ τ’ άφτί του. ’ Αναδημοσιεύεται καί τό 
κείμενο τής τελευταίας επιστολής του πρός τις καλόγριες Βενεδικτίνες. « "Ας 
προσπαθήσαμε τό έτος αύτό (1933) νά ύποφέρομε ότι κι’ αν ή Θεϊκή τρυφε
ρότητα θελήσει νά μάς κάμει νά ύποφέρομε.

Θ ερμό μάς παρεκάλεσε ό κ. Ά γ ρ α ς  νά διορθώσουμε όλίγα τυπογραφικά 
παροράματα πού έτυχαν στις β.βλιοκρισίες τού περασμένου (ίου) τεύχους. 
Στή σελ. 221 στίχ. 40 άντίκοινω νιώ ν  ομάδων  νά γραφεί κ ο ινω ν ικ ώ ν  ομάδων

222 » 13 άντί σϋνταξες  νά γραφεί συντάξεις .
223 » 7 (άπό τό κάτω μέρος) άντί περιγράφοντας  νά γραφεί

π ερ ιγρ ά φ ο ν τα ι .
221 » 19 άντί καί τήν  ιστορία  νά γραφεί καί τήν ιστορία  τους .

» » 1 6  άντί π ο υ  τις εκφράζει  νά γραφεί π ο υ  τις εκφράζει.
» » ό ΐ  ή φράσις είναι: Ά λ λ ’ οί ληστές, οί καλόγεροι, οί

να ύ τες . . .  &ά μιλούσαν εντελώς έτσι.
» » 5 6  άντί βιβλιακόν ϋψος  νά γραφεί βιβλιακόν ϋφος.

225 » 19 άντί είναι περισσότερο  νά γραφεί είναι κάτι περισσότερο


