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Α Γ Ρ Υ Π Ν Ι Α

Ζωή μου, άπόψε τό αίνιγμά σου 
βαριά στενεύει τήν ψυχή μου.
Τρέμω νά πώ καί τδνομά σου, 
καί σταματάει τήν προσευχή μου 
ζωή μου, άπόψε τό αίνιγμά σου.

Ίδές, τό ρούχο μου έχει λυώση, 
γυμνά τά πόδια μου ματώνουν, 
κι’ άχ, τ’ όργανό μου έχει σκεβρώση 
στά  χέρια μου, ω ς περιμαζώνουν 
— ίδές—τό ροΰχο πού έχει λυώση.

Κι’ ά π ’ τό στεφάνι τό άνθισμένο, 
πού είχες τήν κόμη μου στολίση, 
μήτ’ ένα φύλλο μαρα'μμένο 
δέ μένει πιά γιά νά θυμίση 
τ’ ώ ραΐο  στεφάνι, τό άνθισμένο.

Τών άστεριών χρυσά τά βέλη 
τρυποϋν τήν Πλάση όλόγυρά μου. 
Γλυκό ένα θάνατο σά  μέλι 
άπόψε δ ς  δίναν στήν καρδιά μου 
τών άστεριών τά χρυσά βέλη!...

Α ΙΜ ΙΛ ΙΑ  ΣΤ ΕΦ . ΔΑΦ ΝΗ
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ΡΥΘΜΟΣ

Π Α Λ Ι Ε Σ  Α Γ Α Π Ε Σ

Παλιές μου άγάπες, σκόρπιες, πώς ξανάρχεστε 
τό βραδυνό σμιχτές στην καμαρά μου 
καί πλημυράτε φως μέσα στά  μάτια μου 
ξαναγεννώντας δλη τή χαρά μου !

Παλιές μου άγάπες κι όνειρα άναπάντεχα, 
κυνηγημένα χρόνια άπ ’ την άνία, 
φύγατε πια μέσ’ άπ ’ τό στίχο μου 
με της ρουτίνας τή μονοτονία.

Καί τό ταχύ πού μόλις ταλαντεύεται 
κάποιος καημός άνείπωτος έντός μου, 
γυρνάω δετό τον πόθο μου στά  σύννεφα 
με τήν παλινωδία του έρωτός μου.

Μ Α Τ Α Ι Ο Δ Ο Ξ Ι Α

Ώ ρ ε ς  πού μάταια καρτερώ τήν άπολησμονιά μου, 
σέ άρρωστη πλήξη ν’ απλωθεί καρτερικά ή καρδιά μου 
Καί δέ θωρώ στή μοναξιά παρά μιά λεύκα πλάϊ, 
σκεβρή, στό φόντο τοΟ βραδιού νά μου χαμογελάει.

Ώ ρ ε ς  πού μάταια στό στριφτό χαμένο μονοπάτι 
γυρεύει τό άστρο τής νυχτός τό θλιβερό μου μάτι, 
κάτι, πού τώ ρα  τό ποθώ χωρίς νά τό σιμώνω, 
δένοντας μ’ εγκαρτέρηση τής λησμονιας τόν πόνο.

Κάτι, πού μιά φορά παλιά σέ νοτισμένους τόπους 
τδβρισκα στά  χαμόγελα καί στούς απλούς ανθρώπους. 
Μά τώρα, μάταια τό χαμόν άποζητδ ή καρδιά μου 
σέ άρρωστη πλήξη, γιά νά βρώ τήν άπολησμονιά μου,

«Σποραδικά» Α Π . Ν. Μ Α Γ Γ Α Ν Α Ρ Η Σ
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Τ Ρ Ι Α  Π Ι Σ Τ Ο Λ Ι Α

Τρία πιστόλια, τρεις φορές, 
μουφερε κάποιος ν’ ά γ ορ ά σω  
— θαρώ  πώς ήτανε λαθρέμπορος — .
Τό ένα πρό πάντων,
άν δχι γι’ άλλη χρήση,
τούλάχιστον γιά κομψοτέχνημα
μπορούσα να τό πάρω,
μιά μάλιστα πού πήε νά μοΰ τ ’ άφίσει
καί σέ τιμή ευκαιρίας.
Σεντέφι είχε ή λαβή του ή σκαλιγμένη 
κ’ ήταν μικρό, πολύ μικρό,
— μάλλον στό χέρι μιάς κυρίας 
θά ταίριαζε καλλίτερα— . *
Οί σφαίρες του, οί πέντε, οί νικελένιες, 
φιγούρες μοιάζαν παιχνιδιού 
τής τύχης.

Κι’ δμως, κι’ αύτό έπΓτέλους δέν τ’ ά γ όρ α σα  !
Είναι ήσυχος ό δρόμος μπρός στό σπίτι μας, 
δέ συναντώ  κακοποιούς τή νύχτα...

Μ όνο πού άνήσυχο τό μέσα μου, ή ψυχή μου
κ’ οί φρένες μου είναι πάντα,
τόσο  πού νά φοβούμαι μήπως, ψάχνοντας
γιά κάποια μαύρη χίμαιρα
κρυμμένη στό μυαλό μου,
βάνω  φωτιά στό σπίτι, στό κρανίο μου,
γιά νά τήν κάνω νάβγει...

θά πει κανείς : ”Αν τή γλυτώσεις σήμερα 
μεθαύριο δέ γλυτώνεις.

— ’Α λλά  συντήνουν πάντοτε γιά τήν άναβολή 
τά πρόχειρό μέσα πού λείπουν.

1928 Α ΛΕ Ξ ΑΝ ΔΡ Ο Σ Μ Π Α Ρ Α Σ



ΡΥΘΜΟΣ =

ΤΟ ΔΟΝΤΙ ΤΟΥ ΒΟΥΔΔΑ

Αυτά ία ταξίδια— τέλος πάντων—μέ τα μεγάλα ύπερωκεάνεια ! 
"Ενα ό'νειρο ! Μια χίμαιρα ! Μια αφάνταστη τύχη !

Είσαι μερονυχτίς κλεισμένος σε τοίχους : στο γραφείο, στό σπί
τι, στο δρόμο σου ακόμη. Ό  ουρανός σου είναι παντού τεμαχισμέ
νος σέ γεωμετρικά σχήματα. Τις ζυριακές ζητάς καί βρίσκεις κατα
φύγιο στό ύπαιθρο' συναντάς δέκα παρδαλά δέντρα πού φαντάζουν 
γιά ψηλά- μιά ακτή πού δεν προσφέρει τίποτε τό ανήσυχο' μιά θά
λασσα πού σάν κυρία περασμένης ηλικίας κάνει επίδειξη χρωμάτων 
γιά νά προσθέτη γόητρο στά πολύ γνωστά μας θέλγητρά της. Δέ 
μιένουν γιά τή φαντασία παρά παλιά αναγνώσματα καί μερικές σκόρ
πιες εικόνες : τό άπειρο σέ χάπια.

Καί πάλι : πρέπει νά πετΰχης την κατάλληλη στιγμή. Αυτό συμ
βαίνει τώρα μέ την εφημερίδα μου. Βρίσκομαι στό εστιατόριο' δια
βάζω. Βλέπω δυο πανύψηλες πρώρες πού κρατιούνται σ’  επικίνδυνη 
ισορροπία πάνω στά κύματα. Ό  ουρανός συνεφιασμένος' ορίζοντες 
δέ φαίνονται' τεράστιες, αιχμηρές, οί πρώρες είναι ριγμένες σέ φαν
ταστική ταχύτητα '. τήν προδίδει μιά λεπτή, άσπρη γραμμή πού στο
λίζει τις καπνοδόχες...

Όμολογώ πώς είναι ελάττωμα νά διαβάζη κανείς τρωγωντας. 
Ώ ς τόσο εγώ σέ παρόμοια περίπτωση, καταπιάνομαι αποκλειστικά 
μ’ εφημερίδες : είναι τό μόνο έντυπο πού δέ σέ απασχολεί σ ’ (ορι
σμένο σημείο. Τό μάτι τρέχει πάνω, κάτω, στά πλάγια, στις μικρές 
ειδήσεις, στά περίεργα, στά σύντομα άρθρα καί ξεκουράζεται μέ τις 
εικόνες τών διαφημίσεων. Προγράμματα κινηματογράφων, ραδιό
φωνα, Κλινικές, αρώματα, διάφορες ελκυστικές γύμνιες, ναυτικά 
πρακτορεία : Μανχατάν' Κόντε Ρόσσο' Πρέζινταντ Ρουσβελτ' Α- 
κουϊτάνια' Βύρων... Κι’ αυτά τά δύο αιχμηρά κι’ απίθανα σχήματα : 
s)s Bremen, s)s Europa 4 »/, days ocean crossing...

Είναι νά μήν πάρης, μέ τον καφέ σου, τήν απόφαση τής απο
δημίας : Νά βρεθής— έξαφνα— ’κεΐ πάνω μέ τόν κόσμο πού φεύγει. 
'Υπάρχει κάθε μέρα κόσμος πού φεύγει.

Στό κατάστρωμα θά συναντήσης έναν ωχρό κύριο. ’Ανάστημα 
ψηλό, κινήσεις ρυθμισμένες από κάποια εσωτερική του αρμονία, 
βλέμμα πού χάνεται σέ κάτι αόρατο. Θά δεχθή νά σου άπαντηση 
δταν τό πλοίο πάρη τ’ ανοιχτά κι’ ή νύχτα κρύψη τ’ ανιαρά ακρο
γιάλια δπου λιγοστά τρομαγμένα φωτάκια θά προσπαθούν μάταια 
ν’ αντιλαλήσουν τις κωμικές επικλήσεις τής μικρής γής πού αφήνεις.

— Κοινό λοιπόν, τό αΐστθημα τής αποδημίας, κύριε...
— Παρακαλώ ;
— Ταξιδεύετε καί σείς— φυσικά— γιά τήν άκρη τής γής. Ζητάτε 

νά χαθήτε στις πιο ανέλπιστες χώρες.
— Ε σείς πηγαίνετε εκεί ;
— ’ Εγώ ; Πουθενά.
Ti ανάγκη νά ξέρης πώς σέ τόσες μέρες θά φθάσης κάπου, μιά
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πού αυτό τό κάπου, έπειτα άπ’ τήν πρώτη εντύπωση, δέ θά διαφέρη 
άπ’ τόν τόπο πού άφίνεις. Ή  παρατήρηση δέν είναι εξαιρετικά 
πρωτότυπη. Τά πιό κοινά— δμως—καί φθαρμένα πράγματα, γίνον
ται—δπως δπως—χρήσιμα σ’ ώρισμένες περιστάσεις Τοίχοι λοιπόν 
εδώ, τοίχοι δπου θά φτάσης: άσχετο αν ψηλότεροι ή έπιβλητικώ- 
τεροι. Φωλιές δπου ή ζωή καταγράφεται υποχρεωτικά σέ ώρες πού 
φεύγουν καί σέ ώρες πού θάρθουν. "Οπου ή ζωή δέ μπορεί νάχη 
καμμιάν άλλη αξία έξω άπ’ αυτήν τήν ταξινόμηση κι’ αυτόν τόν 
καθορισμό της. (’Έτσι καί στά μουσεία, πράγματα πού υπάρχουν 
σήμερα, τά λένε τής τάδε εποχής, καί δέν έχουν στό βάθος καμμιάν 
άλλη σημασία δίχως τή χρονική αυτήν αφαίρεσή τους.) Λοιπόν τό 
ταξίδι μου πρέπει νά ’ ναι ακαθόριστο, άσκοπο, καθαρό ταξίδι. Κι’ 
ακόμη τά 4 ι/2 days τής διαφήμισης είναι έ'νας αδικαιολόγητος πε
ριορισμός, ασυγχώρητος δταν μάλιστα πρόκειται γιά πλοία δπως τό 
Bremen ή τό Europa δπου πιθανότατα βρίσκομαι.

Ταξιδεύομε μέ τόν εαυτό μας ελευθερωμένο. Ό  ουρανός κι’ ή 
θάλασσα ή δίκιά μας δέν έχουν τήν παραμικρή κάν σχέση μέ τόν 
ουρανό καί τή θάλασσα τών άλλων ταξιδιωτών. ’Ανήκουν σ ’ άλλον 
κόσμο πού δέν εκτείνεται σέ κανένα μήκος καί πλάτος, πού δέ φοιτί- 
ζεται από κανένα γνωστό αστερισμό. Ή  ανία μάς έδωσε τούτη τή 
δυνατότητα τουλάχιστον : νά φεύγουμε σ’ ένα φανταστικό—καί γι’ 
αυτό τό λόγο υπαρκτό— κόσμο πού συγγενεύει ασφαλώς μέ τό ά
πειρο. Ό  ξένος μου δέ μιλάει: βρίσκεται καί δέ βρίσκεται εδώ. Εί
ναι σάν τή θάλασσα δπου πλέουμε : σιμά κι’ ατέλειωτη παντοϋθε. 
Είναι σάν τ’ αστέρια: φούχτα στο μάτι κι’ αμέτρητα στήν τρομακτική 
απόστασή τους.

Ή  συντροφιά του είναι δμως απαραίτητη. Ή  φυγή δέ θάχε έν
νοια αν έλειπε ό εξωτικός τύπος πού κλείνει μέσα του ένα μυστήριο, 
πού κυττάει σά σφίγγα πέρα, δίνοντας συνάμα τήν εντύπωση πώς 
έχει κουρέλια στις τσέπες του τά πέπλα πού κάλυπταν κάποιο ξεγυ
μνωμένο άγνωστο.

Σάν περάσουν οι ώρες κι’ δλα σιγήσουν γύρω, εμείς οί δυό, ξα
πλωμένοι σέ αναπαυτικά καθίσματα, σέ ψηλό διάδρομο τής τρίτης, 
τής τέταρτης γέφυρας, χαράζουμε με τά τσιγάρα αριστοτεχνικούς 
μαιάνδρους στό σκοτάδι. Πρέπει ν’ άρχίση λοιπόν αυτός εντελώς ξα
φνικά, απρόσκλητα, μιιά περίφημη ιστορία.

— Στό Κανσάς, στήν Παταγωνία, στό Χονολούλου, στό ακρω
τήριο τής Καλής Ελπίδας...

Χρειάζονται δλα τ’ άπομεινάρια τών γεωγραφικών αναμνήσεων 
μου γιά νά παρακολουθήσω.

— Στό Κανσάς συνέβηκε τό τραγικό περιστατικό πού τόν αναγ
κάζει νά φεύγη— χρόνια τώρα.

Μιά νύχτα, λέει—δπως αρμόζει στις τραγικές . υποθέσεις— σκό
τωσε κάποιον. Τόν συνόδευε τούτος πάντοτε καί παντού. Ή ταν α
χώριστος μάρτυς τής κάθε του πράξης καί τής πιό άσύληπτης σκέ
ψης του. "Οπου κι’  αν γυρνούσε τό βλέμμα, τόν έβλεπε σιμά του. 
Στό τέλος πήρε τήν απόφαση.
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Ποιος λίγο ποιος πολύ, δλοι, κάποτε, κάποιον σκοτώνουμε. Σέ 
μένα, προσωπικά, τό κακό συνέβηκε μεσημεριάτικα, στη στιγμή ακρι
βώς που ’ πέρνα τον καφέ μου ’Ανακάλυψα αναπάντεχα τον άνθρω
πο πού μέ συνόδευε, τον λοξοκύτταξα, τον καταδίκασα. Γίνεται εδώ 
φανερό πώς τό δικό μου και τό δικό του Φύμα είναι κείνο τό ίδιο 
οχληρό υποκείμενο πού ομοια μέ μάς ί)ά σκοτώνουν, στους αιώνες 
τών αίάινων, νύχτα ή μεσημεριάτικα, ξαφνικά ή μέ προμελέτη, ο- 
σθι νοσταλγοί τού ονείρου καί τής απόδρασης.

Στο βάθος ολ’ αυτά θυμίζουν την απεριόριστη θυσία πού μάς 
πολλαπλασιάζει στον καθημερινό στενό κύκλο τής κοινωνίας. ’Έχου
με χίλιες δυό μορφές για χρήση του ενός καί τοΰ άλλου: σαν πέρ- 
νουμε κάποτε τη μορφή πού περισσότερο ικανοποιεί μάς τούς ίδιους, 
βρίσκουμε πώς σκοτώσαμε ένα σωρό ανθρώπους μέσα μας...

'Ο νέος εαυτός μας δέ μπορεί νά σταθή : τον καλούν τα ταξί
δια, ή φυγή, ή αποδημία, ή αίσθηση τού απείρου, ή συγγένεια μέ 
τ’ αστέρια, μέ τις άγνωστες θάλασσες κι’ οτι άλλο άγνωστο υπάρχει 
καί δέν υπάρχει. Τό πλοίο μας είναι ένας ζοφερός κόσμος αφάντα
στα μεγαλοπρεπής. Φεύγουμε μ’ αυτό τις ρητορικές μετριότητες’ γι- 
νόμειθα ήρωες μιάς καινούργιας θείας φαντασίας πού άπήυδησε τήν 
επανάληψη τόσων αιώνων γνωστής ζωής σ ’ ένα απελπιστικά γνω
στό της κατασκεύασμα.

Τό πλοίο ακολουθεί μιά ανύπαρκτη νοητή γραμμή. 'Όλα είναι 
νοητά πάνοη γύρω, πέρα, παντού. Στο βυθό ακόμη θ ’ ανοίγονται 
άλλες πιθανότητες πού ξεφεύγουν τή διαίσθησή μου μόνο καί μόνο 
γιατί δέ φαντάστηκα ακόμη νά ταξιδέψω προς τά κάτω.

Ό  ξένος μέ τό μυστηριώδες ύφος θά άνάψη τό δέκατο τσιγάρο.
Παρατηρώ πώς ή προφορά του διαφέρει πολύ άπ’ οσες άκουσα 

ώς τώρα. Τό κακό είναι πώς μιλάει μέ κομμένες φράσεις.
— ’Απ’ τή Νέα 'Υόρκη στον “Αγιο Φραγκίσκο. “Επειτα 6 Ει

ρηνικός... Λοιπόν, κάπου πάει. ’ Εγώ— φυσικά— δέν πρόκειται νά 
σταματήσω, κι’ ας κινδυνεύω νά βρεθώ μιά μέρα στο σημείο οπου 
’ μαι τώρα. Ή  στρογγυλότητα τής γής είναι στήν περίπτωση, μιά 
τρομακτική πραγματικότης. Μιά πού αποφάσισα ομως νά ταξιδέψω, 
πρέπει νά έπιμείνω. “Αν ψιλολογήση κανείς τό κάθε τΐ θά άνακα- 
λύψη πώς πάντα σ ’ ένα ώρισμένο σημείο θά βρεθή κάποτε : τίποτε 
ομως δέν εμποδίζει τό ξεκίνημα. Στο μεταξύ αφού κι’  εδώ ακόμη 
καταντάει νά ’ ναι ό χρόνος ή πιό απτή πραγματικότητα, κι’ αφού 
τό διάστημα, θέλουμε δέ θέλουμε, χάνει κάθε θετική του αξία, τό 
σπουδαιότερο είναι πώς θά περάση κανείς τον καιρό του. Μερικοί, 
αίφνης, ζούν οταν ό χρόνος τούς προσπεράσει ’. έχουν τό νού στραμ
μένο σ’ οτι έφυγε. Πιό ανθρώπινη ώς τόσο σοφία είναι νά ζής, όχι 
μ’ εκείνο, ούτε μέ τό παρόν, αλλά μέ τό τί θάρθη. Θεία, θαυμαστή 
ελληνική έκφραση τό θά. Όλη ή χάρη τού ταξιδιού μου άναβλύζει 
άλλωστε άπ’ τό απρόοπτο ακριβώς καί τό ασυνήθιστο πού μέλλει νά 
έμφανιστή. Ό ,τι γνωστό έχει αξία περιορισμένη άπ’ τήν εντύπωση 
πού προκάλεσε’ τό άγνωστο δέν έχει σταθμισθεΐ, δέν έχει καί τά 
λοιπά, καί τά λοιπά : κοινοτυπίες...
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Ό  δεύτερος ή τρίτος καπετάνιος πού κάποια στιγμή θά μάς 
πλησιάση, είναι άπ’ τούς άνθρώπους πού δέ ξέρουν τί θά πή στα- 
μάτημα.

’ Εργάτης τής αιώνιας φυγής, έχει συνηθίσει νά προσθέτη στήν 
άτομική σημασία πού δείνει καί στις πιό κοινές λέξεις, στόν κάθε 
μορφασμό τής ξερής φυσιογνωμίας του, ένα νοσταλγικό τόνο, λογής 
άσύληπτα— σά χίμαιρες— υπονοούμενα. Τή χίμαιρα, αυτός, τήν κυ
νήγησε άλύπητα. Ξαίρει κάθε της κίνηση, κάθε καταφύγιο, κάθε 
πονηριά της. Στο βάθος, βέβαια, τόση οικειότητα έπρεπε νά τον έχει 
κουράσει. Νά τού ’χει τουλάχιστον προκαλέσει τήν ίδια στενοχώρια 
πού αισθάνονται οσοι στέκονται, καρφωμένοι στούς τοίχους τών πό
λεων μέ τον καϋμό τής βεβαιότητας πώς οί χίμαιρες προτιμούν, 
σύμφτονα μέ τή φύση τους, τά μακρυνά ταξίδια καί τις ξωτικές χώ
ρες. Κι’ ίσως ποιος ξέρει ; θά ’ναι κι’ αυτός υποχρεωμένος νά παί- 
ζη τόν ίδιο ρόλο πού παίζουμε σπίτι μας, εμείς. Δέ φαντάζομαι έν 
τούτοις νά βλέπη στάματημένη κάπου τή δίκιά του προσωπική χί
μαιρα : γενικά δέν πιστεύει στήν ύπαρξη πραγμάτων πού στέκονται. 
Ό  καπετάνιος μάς λέει λίγα λόγια γιά τό ταξίδι.

— Δέν κάθεστε, παρακαλώ ;
Ά νθοω π ος πού ’χει δεί ολες τις χώρες πού μάς ελκύουν... δέ 

μπορεί : θά ’ ναι εξαιρετικά συμπαθητικός.
Ό  ξένος μου τόν γνωρίζει άπο πολύν καιρό. Ταξίδεψαν κάποτε 

μαζί στο ’ Ινδικό πέλαγος.
— Θυμάστε Τζών ;
— Θυμάμαι Σμίτθ.
(’Αφού βρίσκομε θα στό Bremen ή στο Kuropa, δέ χρειάζονται 

πιστεύω εξηγήσεις γιατί ονομάζεται Τζών ό ξένος καί Σμίθ ό κα
πετάνιος).

Καί δίχως καμμιά συστολή, καιιμιά επιφύλαξη, δίχως νά λογα
ριάζουν τήν παρουσία τρίτου, σά ν’ άντάμωσαν μόνοι τους στις ά- 
νεξερεύνητες εκτάσεις, μιλάνε τώρα σέ μιά γλώσσα πού ξαφνικά κι’ 
εγώ καταλαβαίνω, χωρίς νά τή γνωρίζω καθόλου, γιά τά πιό άπί- 
στευτα κατορθώματα πού τούς δένουν μέ παλιά φιλία. Οί ξενικές 
λέξεις καθώς χάνονται στή νύχτα, άκολουθώντας τόν καπνό τών τσι
γάρων, φέρνουν σιμά-σιμά μας έναν κόσμο τεχνιτό, ψεύτικο, γιομά
το άμφίβολες άπίθανες έννοιες.

— Ή  Λι - λεϊ - λά...
— Τό δόντι τού Βούδδα...
Τό μυστήριο πλέκεται μέ τόν ήχο τών λέξεων. Τό κάτι εκείνο 

πού ώς τώρα μέ ώδήγησε, ή έκσταση, τό βουητό τής θάλασσας, τό 
χάος οπου βρισκόμεθα σά στιγμές σταματημένες πού χάθηκαν καί 
δέ ξέρουν τόν προορισμό τους μέσα σ’ ένα τόσο ατέλειωτο κύκλο 
φτιαγμένο άπό νερά, θόρυβο καί δύναμη, φέρνουν πάνω - πάνω σάν 
τρόπαιο, τ’ όνομα τής Λι - λεϊ - λά καί τό δόντι τού Βούδδα.

Ό  Τζών στρέφεται προς εμένα.
— Δέ μπορείτε άσφαλώς νά ξέρετε ποιά είναι ή Λι-λεϊ-λά.
—“Οχι: άδύνατον. Ά ν  καί τ ’ όνομα τό ’ φτιαξα εγώ δ ίδιος. Γιά
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νά σάς ομολογήσω τήν αλήθεια, φαντάζομαι...
Πώς διαλέγονται δμως λέξεις γιά νά περιγράφουν μιά γυναίκα ;
Δέν είναι οί γνωστές γραμμές, δέν είναι ή εύλυγισία, τό κυμάτι

σμα, ή σαρκική υπόσταση. 'Υπάρχει κάτι άλλο πού ξεπερνάει τις εκφρά
σεις. Κάτι πού ξεφεύγει άπ’ τόν υλικό κόσμο, πού γίνεται ίδιο μέ 
τήν ψυχική διάθεση, μέ τά ιδανικά πλάσματα τής φαντασίας καί δέ 
στέκεται ποτέ σά μορφή συγκεκριαένη, υπαρκτή. Ά ϋ λ ο , ανεξήγητο, 
πιέζει ώς τόσο τή δίκιά μας τή σάρκα, τή δίκιά μας υπόσταση.

Καί τ’ όνομα τής Λι-λεϊ-λά ριγμένο έτσι στήν άστρόφεγγη νύχτα, 
μεταξύ ουρανού καί θάλασσας, ψιθυρισμένο σχεδόν μέ μουσική έκ
φραση, τίποτε άλλο δέν υπονοεί, τίποτε άλλο δέ σχεδιάζει απ’ τή 
μορφή πού καθένας κλείνει μέσα του, άπ’ τήν πιο ιδανική οντότητα 
πού ’ναι δυνατό νά πλέξη ή φαντασία.

Οί δυό φίλοι εξακολουθούν.
— Πού πηγαίνετε Τζών;
— Στή Ceylan— (Ναί, έτσι. μέ λατινικά γράμματα).
—Ά π ’ τόν ’Ατλαντικό;
Σιωπή. ΚΓ έπειτα άπό λίγο.
— Θά περάσω στον 'Άγιο Φραγκίσκο— Μέ περιμένουν.
—Οί ίδιοι;
— Οί ίδιοι. Γιά τό δόντι τού Βούδδα...
— Τέταρτη άπόπειρα;
— Ναί, τέταρτη.
Σιωπή. Διάβολε! Περίεργη υπόθεση. Παλιά ιστορία παιδικών 

άναμνήσεων. Τό δόντι τού Βούδδα! Τέταρτη άπόπειρα άρπαγής άπ’ 
ένα ναό τής Κεϋλάνης! Συνομωσία πλεγμένη στήν Ευρώπη, οργα
νωμένη στήν Αμερική. Αργοναύτες δυό, τριών ωκεανών σκυφτοί 
στά σχέδιά τους, έτοιμοι στόν κίνδυνο, στις παράλογες θυσίες. Μά
κρυνα ταξίδια, μακρυνές πορείες. "Επειτα ή ζούγκλα, τά ιερά ποτάμα, 
τά ερπετά, τά φανταστικά θηρία. Τό μυστήριο τών ναών, οί άτέ- 
λείωτες τελετές, οί ιεροί χοροί, οί βωμοί, τά τερατώδη ξόανα, οί 
σκαλιστοί θεοί. Καί πάνω άπ’ δλα, πλάϊ στό χρυσό δέρας, άνθος 
λωτοΰ, υπερκόσμια έκφραση, ή Λι-λεϊ-λά...Στό κάτω-κάτω θά επιθυ
μούσα κι’ εγώ τήν ίδια άκριβώς περιπέτεια. 'Ως τούτην τή στιγμή 
δέν τδχα νοιώσει. ΚΓ δμως έκεΐ μ’ ελκύουν ολα: εκεί είναι ό σκοπός, 
ή απώτερη δικαιολογία, ή μυστική δύναμης τής παρόρμησης μου 
προς τό άγνωστο. Ή  πάλη μας, ή δίψα τού εσωτερικού μας κόσμου, 
τό σκότωμα δλων τών εγώ πού χρησιμεύουν στήν καθημερινή συμβα
τικότητα, πέφτουν άδοξα, μοιραία κι’ είρωνικώτατα στό δόλωμα 
πού φαντάζει γύρω άπ’ τή Λι-λεϊλά κι’ άπ’ τό δόντι τού Βούδδα.

ΚΓ δ Καπετάνιος, ό ξένος, εγώ, τό Bremen καί τό Europa, 
δίχως τά 41)2 days, χάνονται στήν πιο άπελπιστική κοινοτοπία μιάς 
σκοπιμότητας πού θά ξεσκεπασθή τή στιγμή άκριβώς πού θά διπλώ
σω τήν εφημερίδα μου... Μπένουμε σιγά σιγά σ’ ένα γνωστό, πολύ 
γνωστό λιμάνι, μέ τά ουρλιαχτά τής σειρήνας, τό τριγμό τής άγκυ
ρας καί τών σιδήρων, τό μούγγρισμα τών μηχανών, τό βουητό τής 
θάλασσας πού βαρύθυμα φέρνει τό βάρος τής πραγματικότητάς μας,
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καί μέ τις φωνές, τή ζωή τών άνθράιπων πού φεύγουν καί τών άν- 
θρώπων πού περιμένουν- εκείνων πού κινούνται καί τών άλλων πού 
χρόνια υποφέρουν τήν πίεση τής υπόστασης τους. Οί μυρωδιές, οί 
καπνοί, ή ψεύτικη μεγαλοπρέπεια τών γεωμετρικών σχημάτων, κάτω 
άπ’ ένα θολό ουρανό, πνίγουν καί τά πιό φανταχτερά όνειρα, καί 
τά πιό θαυμάσια δράματα. ΚΓ οί άτέλειωτοι ορίζοντες, κι’ δ εσωτε
ρικός μου καινούργιος άνθρωπος γίνονται πάλι μιά συμβατική παρέν
θεση μετρηιιένη σέ χρόνο. Μά πώς, πώς νά έγκαταλείψω δριστικά 
τόν Τζών καί τό Σμίθ, τήν άρπαγή τού ιερού κειμήλιου τού Βούδδα 
καί τή Λι-λεϊ-λά....τή Λεϊ λι-λά;...

α λ κ . γ ι α ν ν ο π ο υ λ ο ς

Π Ρ Ο Μ Α Ν Τ Ε Μ Α

Π ές μου σ ά ν  τί νά  μένει άπ ό  
τ ’ ά λ λ ο τινά  ; θ ά  λ έ μ ε : «Π ά ν ε ! ..»  
μακρυά, σέ λίγο άκόμη, θα ναι  
τό πρώ το κ ε ίν ο : «σ έ  ά γ α π ώ !»

θερ ινή  σκόλη, μεσονύχτι, 
μ έσ ’ στήν αόλή  τής έκκληριας,
[τ’ ώ χρό  φ εγγάρι έπλεκε δίχτυ  
πίσω  ά π ’ τ ά  φ ύλλα μ ια ς ροδιάς).

Φ έρνω τή σκέψη π ά ντα  πρός  
τό βράδυ κείνο : ήτανε, τότες, 
τρα γου δη μ ένος,— ψώς οί ν ό τε ς ,—  
κΓ ό π όθος μας ό πλέον ώ χ ρ ό ς ....

Ο ί χρόνοι θά  διαβαίνουν —  5>ρες ! 
Κ αί, θ δ ν α ι σ ά ν  ω ρ α ίοι νεκροί, 
πού κ ουβαλού νε τή μικρή 
τους ιστορίαν οί νεκροφόρες.

θ ά ν α ι  ό καημός πικρός γιά μέ.
Κ ’ οί τόσες μνήμες— έπιτάψια
πού θ ά  ν εκ ρ οσ το λ ίζω  μέ
τού νού τά πιό άκριβά χρυσάφ ια.

θ υ μ ά μ α ι : Κ άποιο μεσονύχτι, 
ταπεινή σ ά ν  τό μ ε ν ε ξέ ...—
ΚΓ ά ν α γ ελ ώ  τή ζω ή  μου ξ ε 
φ υ λλίζοντα ς τό μ ερ οδείχτη !..

Σίφνος, 1931. Α Ν Τ Ω Ν Η Σ  Π ΡΟ Κ Ο Σ Ρ Α Φ Α Λ ίΑ ΐ
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ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ 
(1923 - 1933)

Ή  τελευταία γενηά τής Τουρκίας, που αναπνέει έ'ναν όλότελα 
διαφορετικό άπύ τον παληό αέρα, δε σκέφτεται πια ίδια μέ τούς 
περασμένους της, δεν ακούει δπως αυτοί, δέ βλέπει τα διάφορα γε
γονότα μέ τα μάτια εκείνων.

Ή  καινούργια επαναστατική Τουρκία, ή θρεμμένη μέ νέα ’ιδεο
λογία καί γερά κατευθυντήρια μυαλά, δεν έ'χει τίποτε τ’ δμοιο μέ τό 
παληό οθωμανικό έθνος. Μέ την κεμαλική επανάσταση, δημιουργή- 
θηκε σ’ δλα τά πνευματικά επίπεδα, ε$α ρεύμα ανόρθωσης, αναγέν
νησης, ζωογόνησης. Βλέπουμε καινούργια χρώματα κι’ άκοΰμε καινούρ
γιες φωνές. ’Έτσι, πού μαζύ μέ τό μυαλό ν’ άλάζει κΤ ή ψυχή τό έν
δυμά της. Κείνο πού πρώτιστα θά σκεφθεί δποιος θελήσει νά κατα
πιαστεί μέ την τουρκική φιλολογία τών δέκα τελευταίων χρόνων, εί
ναι τό τί άραγε νά προξένησε σ’ αυτήν ή επανάσταση, αυτή πού δη
μιούργησε μιά καινούργια μορφή αντίληψης, ένα νέο δημιουργικό 
σύστημα. Βρήκε ή κεμαλική επανάσταση τον αντίχτυπο τού χαρα
κτήρα καί τής ψυχολογίας της στή λογοτεχνία; Πώς; ’Ή  καλλίτερα, ή 
αναγέννηση και τό ζωντάνεμμα πού άντικρύζουμε σ ’ δλα τ’ άλλα 
επίπεδα τής τουρκικής διανόησης, βρίσκεται καί στή φιλολογία; Πα
ραπατώντας μερικές ελάχιστες επιφυλάξεις, μπορούμε αδίσταχτα ν’ 
απαντήσουμε καταφατικά.

Δεν μπορεί κανείς ν’ άρνηθεί, έστω κι’ άν αυτό δέν έχει μεγά
λη σημασία, πώς οί τοΰρκοι συγγραφείς τών δέκα τελευταίων χρό
νων, ποσοτικά είναι πολύ ανώτεροι απ’ αυτούς τών πρωτινών και
ρών. Πνιγόμαστε ανάμεσα σ’ αυτούς πού θέλουν νά κηρύξουν τό 
καινούργιο καί τό κιλό. Μεταξύ τους ελάχιστοι είναι εκείνοι πού 
τδνομά τους ή τό έργο τους μάς είναι γνωστό από τά προδημοκρα- 
τικά χρόνια. Τούς περισσότερους τούς γνωρίσαμε μέσα στά δέκα τε
λευταία έτη, άλλους μέ τδνομά τους, κΤ άλλους μέ τά γραφτά τους. 
Πολλών μάλιστα, αγνοούμε όλότελα τδνομά τους. "Ομως αυτό δέν 
είναι φυσικά λόγος νιά ν’ άρνηθοΰμε την ύπαρξή τους. ΚΤ απόδει
ξη, πού κάθε μέρα βοικόμαστε άντίκρυ-άντίκρυ μ’ ονόματα καινούρ
για κι’ άγνωστα πού μ’ δλα ταΰτα μάς δίνουν πολλές ελπίδες γιά 
τ’ αύριο.

’ Από τούς σημερινούς συγγραφείς, αυτούς πού μ’ ευχαρίστηση 
διαβάζουμε καί πού τδνομά τους μάς ήταν γνωστό από την προδη- 
μοκρατική εποχή, στήν πριότη γραμμή έρχουνται οί Ρεσάτ Νουοή, 
Ά κ ά  Γκιουντούζ, Φαλήχ Ριφκί, Γιακούπ Καντρή. ’Ακολουθούν οί 
Μαχμούτ Γιεσαρή, Φαρούκ Ναφήζ κι’ άλλοι.

’ Αναθρέμματα αποκλειστικά τής τελευταίας δεκαετίας, λογοτέ
χνες πού δημιούργησαν λίγο-πολύ κάποιο ρεύμα γύρω τους, 
πρέπει νμ λογαριάζουμε τούς Σαντρή Έτέμ, Νετζήπ Φα- 
ζήλ, Μπεχσέτ Κεμάλ, Γιασάρ Ναμπή, Σαμπρή Έ σάτ, Δζεβντέτ 
Κουντρέτ κι’ δλους τούς σημερινούς νέους. Τά έργα τών συγγραφέ
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ων αυτών πού άλλοι μετρούν στή ράχη τους πείρα 20 καί 25 χρό
νων, κι’ άλλοι αναπνέουν μέ δεκαπεντάχρονους ακόμα πνεύμονες 
καί πού καθένας τους έχει δική του, ξεχωριστή αντίληψη τέχνης, 
μάς είναι δυνατό νά τά χωρίσουμε σέ δυό κλάδους. ΚΤ ούτε λόγος 
πώς κάμνοντας τήν κατάταξη αυτή δέ σκοπεύουμε νά δημιουργή
σουμε σχολές ή νά πάρουμε ύπ’ δψει μας συστήματα καί θεωρίες. 
Περισσότερο απ’ τή μορφή κάθε έργου, πρέπει νά μάς απασχο
λεί ή ουσία του, 'Ο ποιητής μπορεί νά μεταχειρίζεται στίχο δαχτυ
λικό, συλλαβικό, ελεύθερο. Ό  άλφα μυθιστοριοχράφος, στο τάδε 
βιβλίο του, εφαρμόζει τό ένα ή τό άλλο σύστημα. ’ Εμάς δέ μάς ενδια
φέρει ή τεχνική τού έργου, μά τό περιεχόμενο, ή ουσία. Πολλοί ίσως 
νά πούν πώς έχουν μεγάλη σχέση ή μορφή μέ τήν ουσία. Δέν λέγω 
τό ενάντιο, μά δέν μπορώ παί νά λησμονήσω πώς τήν ίδια ουσία 
μπορούν νά τήν αποδώσουν δυό συγγραφείς τό ίδιο δυνατά μέ δια
φορετική καθένας μορφή. "Εναν ταξιδιώτη μπορούμε νά τον μετα
φέρουμε βιαστικά κάπου καί μέ τ’ αίκοκίνητο καί μέ τό τραίνο. 
Καί τά δυό αυτά μεταφορικά μέσα μπορούν ν’ αποδώσουν όλύϊδια 
καί μέ τήν ίδια πολλές φορές δύναμη τήν ταχύτητα. ΚΤ δμως είναι 
διαφορετικά.

Ό  ένας από τούς δυό κλάδους τών 1923-1933, στήν Τουρκία 
είναι αυτός τής «δεξιάς πτέρυγας» άν μάς επιτρέπεται ή έκφραση. 
Σ ’ αυτόν άντικρύζουμε στήν ποίηση τον Νετζίπ Φαζήλ καί τον λίγο 
ωχρότερο του Άχμέτ Κουτσή, στο μυθιστόρημα τόν Πεγιαμή Σαφά, 
στήν κριτική τόν Νουρουλλάχ ’Ατά καί τόν Μπουχράν Ούμίτ. Είναι 
αυτοί πού ή τέχνη τους εμπνέεται από τό κλασσικό τρίο τού θανά
του, τού Θεού καί τού έρωτα; Δίνουν δλοι τους μεγάλη σημασία στήν 
ψυχολογία καί στηρίζονται στή λογική ενός Μπέρξον. "Ολοι τους 
διψούν τούς στίχους τού Βαλερή ή καί τού μεγάλου τούρκου Γιου- 
νούς Έμρέ. Οί συγγραφείς αυτοί πού υποστηρίζουν πώς καμμιά από
λυτα σχέση δέν υπάρχει στό αντικείμενο καί τό δόγμα, πώς σέ καμ- 
μιάν αρχή, σέ κανένα σύστημα δέν πρέπει νά περιορίζεται ή τέχνη, 
πέρνουν δλα τους τά θέματα ή μέσα από κάποιο θεραπευτήριο (ΙΙε- 
γιαμή Σαφά-'Έννατο θεραπευτήριο) ή από τό σπίτι ενός πεθαμμέ- 
νου, ή τά πεζοδρόμια, τούς καθρέφτες, τά μισοσκότεινα υγρά σερ- 
βανιά (Στίχοι Νετζίπ Φαζίλ, Άχμέτ Κουτσή). Είναι βέβαιοι εκείνοι 
πώς δποιος μπόρεσε νά προσαρμοσθεΐ στις ιδέες τού πλήθους καί 
νά άρνηθεί τις δικές του, δέν είναι καλλιτέχνης. Γι’ αυτούς, τό 
κυριώτερο χαρακτηριστικό ενός άρτίστα στό γράψιμο, είναι ό εγωι
σμός. Ή  «θέση», ό «σκοπός» δέν έχουν τόπο στό λεξιλόγιο τής τέχ
νης. Ό  καλλιτέχνης πρέπει νά κατεβαίνει στό υποσυνείδητο. Νά 
μπορεί ν’ άντιλαμβάνεται καί νά ξεχωρίζει τις Ικεΐ αξίες.

Κατά τή γνώμη μου, είναι δυνατό νά χωρίσουμε στον κλάδο αυ
τόν, τόν άρκετά γιομάτο γιά νά μπορέσει ν’ άποτελέσει μιά σχολή, 
καί τούς Έρτζουμέντ Μπεχζάτ καί Χαϊρή Μουχιττίν.

"Ομως ποιά νάναι ά'ραγε τά ίχνη τής επανάστασης στή φιλολο
γία αυτή τών τελευταίων χρόνων; Τή φιλολογία πού μόνη της χάρα
ξε τό δρόμο της, πού χωρίζεται άπό τούς προηγούμενους μέ φανερές
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γραμμές και πού ως σήμερα έδωσε έργα άξια νά προσεχτούν; Είμαι 
τής γνώμης πώς άν, μή περνώντας ύπ’ δψει τις φαινομενικές αξίες, 
προχωρήσουμε βαθύτερα, θ’ άντιληφθοΰμε πώς στα γραφτά τού 
κλάδου αυτού βρίσκεται ό αντίχτυπος από τά άνορθωτικά ρεύματα 
τής άρνησης τού άτομου μπρος στο σύνολο, τής άγνοιας κάθε παλη- 
άς καί κούφιας αξίας, πού δημιούργησε ή Τουρκική Επανάσταση. 
Καί γιά τούτο ακριβώς, οί συγγραφείς αυτοί πού δίνουν τι’ δλα τους 
τά ελαττώματα τήν ψυχολογία των ανθρώπων πού παρά τη θέληση 
καί τήν είλικρίνειά τους, δεν μπορούν νά συγχρονίσουν τό βήμα καί 
τό μυαλό τους με τις καινούργιες αρχές, δεν παραδέχουνται τον 
Μπεχτσέτ Κεμάλ γιά ποιητή. Τό ίδιο καί τον όλότελα αντίθετό του 
Ναζίμ Χικμέτ. Γιατί κι’ οί δυό τους είναι δογματιστές. 'Οπωσδήπο
τε όμως μιά τέτοια φιλολογική σχολή υπάρχει καί γεννήθηκε μέσα 
στήν τελευταία δεκαετία δίνοντας μας έργα δυνατά. Ό  αναγνώστης 
πολύ εύκολα μπορεί ν’ άντιληφθεΐ πώς τά έργα αυτά είναι γραμμέ
να σ ’ εποχή παγκόσμιας κρίσης κΓ εθνικής αναγέννησης.

"Οσο γιά τόν δεύτερο κλάδο, π’ άναφέραμε παραπάνω, στή δεκά
χρονη τουρκική φιλολογία, μπορούμε κι’ αυτόν, περνώντας βάση τά 
έργα, νά τόν χωρίσουμε σέ άλλους δυό μικρότερους. Οί συγγραφείς 
αυτοί είναι εκείνοι πού πιστεύουν στό αντικείμενο, πού δε θέλουν ν ’ 
αναγνωρίζουν κανένα θέμα έξω από τις κοινωνικές εκδηλώσεις, πού 
πέρνουν πάντα στά γραφτά τους μιάν θέση. Είναι οί συγγραφείς 
πού αποτελούν τήν αριστερή πτέρυγα στή λογοτεχνία.

Στον πρώτο από τούς δυό αυτούς, μαζεύουνται οί τεχνίτες οί 
οποίοι στά έργα τους κυνηγούν τήν κοινωνική ανάλυση, καί πού 
».άμνωντάς την αυτήν δέν ξεχνούν κι’ ένα είδος αριβισμού, πού 
παραδέχουνται πώς ή τέχνη παίζει μεγάλο ρόλο πάνω στήν ψυχολο
γία τού πλήθους. Άνάμεσά τους βρίσκουμε έναν Ρεσάτ Νουρή, έναν 
Μαχμούτ Γιεσαρή. Τά μυθιστορήματά τους «Κιζιλτζίκ νταλλαρή», 
«Γιαπράκ ντοκιονμού», «Τιπί ντιντί», «Σού σινεκλερί» είναι έργα 
πού μπορούν νά βεβαιώσουν τά λόγια μου. Μάς είναι εύκολο στά 
βιβλία αυτά νά συναντήσουμε δλους τούς τύπους, δλες τις συνήθειες, 
τις χαρές καί τις λύπες πού δημιούργησε τό πέρασμα αυτό ενός 
ολάκερου συγκροτήματος από μιά παληά σαπισμένη κοινωνία σ’ ένα 
καινούργιο παρθένο, αγνό καθεστώς.

Στον άλλο κλάδο τής αριστερής φιλολογικής παρατάξεοος— γιά τό 
έργο τού Ναζίμ Χικμέτ μιλήσαμε ιδιαίτερα («Ρυθμός», φύλ. 
1, Σεπτ. 1938, σελ. 8-13) κι’ είναι παραπανίσιο νά τόν περιλάβουμε 
εδώ μέσα, μιά κι’ είναι μονάχος στό είδος του— στό μυθιστόρημα, τό 
διήγημα καί τά πεζά έχουμε τούς Φαλήχ Ριφκή, Σαντρή Έτέμ, στήν 
ποίηση τούς Φαρούκ Ναφήζ, Μπεχτσέτ Κεμάλ καί τούς νεώτερους 
καί στήν κριτική τούς Ρεφίκ Άχμέτ και Σελαμή Ίζζέτ. Γι’ αυτούς 
κάθε έργο τέχνης πρέπει δίχως άλλο νάχει κι’ έναν σκοπό, κάτι νά 
κυνηγά.

Κι’ ή τέχνη σάν κάθε κοινοφελές έργο πρέπει νά βοηθά τό πλή
θος, τό σύνολο. Κι’ ένα ποίημα ακόμα πρέπει νάναι γραμμένο γιά 
κάποιον σκοπό. 'Η  έμπνευση έρχεται πάντα σέ δεύτερη μοίρα. Κι’

όταν υπάρχει κι’ αυτή, πρέπει κινητήριο νάναι ό κοινωνικός σκοπός. 
Ό  τεχνίτης πού σκέφτεται κάτι νά γράψει πρέπει προότα νάχει χα
ραγμένο τό κοινοφελές του πρόγραμμα, καί μέ προβολέα αυτό νά 
δουλεύει. Σκοπός τής τέχνης είναι νά ποτίζει στήν ψυχή τού ανα
γνώστη τις ιδέες πού κυρήτει.

Ό  Φαλήχ Ριφκή είναι ό πιο προχωρημένος πάνω στό δρόμο 
αυτό, συγγραφέας. Είμαι βέβαιος πώς τό «Μυθιστόρημά» του θά 
σταθεί γιά τούς κατοπινούς οδηγός ή ακόμα καί προκυπο. Κείνο 
πού παρατηριέται μέ πρώτη δψη στό έργο αυτό είναι ή κριτική κι’ 
ή επίθεση. Δέν είναι τό βιβλίο τούτο συν μιά σκοτεινή απόκρυφη, 
μυστίκοπάθεια γιομάτη κάμαρη. Είναι ένα δωμάτιο δλο λαμπρό 
φώς σταλμένο από τόν δυνατό προβολέα τής γνώσης, τής σκέψης. 
Τό «Ρομάν» σέ πολλά του σημεία στέκει ένα έργο πού μαζύ γκρε- 
μνά καί κοροϊδεύει. Είναι ακριβώς δτι έπρεπε νάναι ένα βιβλίο 
γραμμένο μέσα στά δέκα πρώτα χρόνια μιάς μετεπαναστατικής έπο- 
χής· Οί « ’Έκπτωτοι» πάλε τού Σαντρή Έ τέμ είναι ή καυτερή κρι
τική μιάς ορισμένης κοινωνίας. "Οσο γιά τό «Τσικρικλάρ ντουρούν- 
τζα» του σκέκει μιά διαυγέστατη καί είρωνικώτατη μαζύ εικόνα μι
άς περασμένης κοινωνίας. Είναι τό ζωντάνεμμα μιάς εποχής δπου ή 
μηχανή αντικατέστησε τό χέρι. Ζωγραφίζουνται σ’  αυτό μέσα πολύ 
πετυχημένα ή αγωνία τού χοορικοΰ πού βλέπει μέ πίκρα τή μηχανή 
νά κυριεύει μέρα μέ τή μέρα τούς αγρούς του. Κι’ ή απόγνωσή του.

"Ομως τό οίκοδομητικό μέρος τής τουρκικής επανάστασης στή 
φιλολογία, τό βρίσκουμε πιότερο στούς ποιητές. Μ’ αρχηγό τόν Φα
ρούκ Ναφήζ, δλοι οί νέοι, Μπεχτσέτ Κεμάλ, Γιασάρ Ναμπή, Δζεβ- 
ντέΓ Κουντρέτ κι’ οί νεώτεροι καί μάλιστα κι’ αύτός άκόμα ό Ναφήζ, 
πού καμμιά απολύτως δέν έχει σχέση ώς προς τήν τεχνική, δλοι 
εργάζουνται πάνω στό δρόμο αυτό. Οί λογοτέχνες τού είδους τούτου 
ή άρχεψαν τό έργο τους καί τώχουν κι' δλας μισοτελειωμένο δπως 
ό Φαρούκ Ναφήζ κΓ οί φίλοι του, ή άκόμα προσπαθούν νά βρούν 
τό δρόμο αυτό, πού είναι σίγουρο πώς μιά μέρα, σύντομα ή μακρυά, 
θά τόν πετύχουν.

"Ετσι μπορούμε νά πούμε πώς απ’ αυτούς πού αποτελούν τήν 
αριστερή πτέρυγα στή φιλολογία τής Τουρκίας, άλλοι προσπαθούν 
νά ζωγραφίσουν τις πνευματικές, κοινωνικές καί ηθικές μεταρρυθμί
σεις πού δημιούργησε ή Τουρκική επανάσταση, κι’ άλλοι πάλε κατα- 
γίνουνται μέ τήν εισχώρηση στήν τέχνη τής ανατρεπτικής καί οίκοδο- 
μητικής μεριάς τού καινούργιου καθεστώτος. Καί μάς είναι πιά 
δυνατό ν’ απαντήσουμε δίχως επιφυλάξεις, σ ’ αυτόν πού θάχε αμφι
βολίες πώς ή κεμαλική απελευθερωτική γροθηά είχε καί στήν τέχνη 
τού τόπου τόν αντίχτυπο της.

Ή  τουρκική λογοτεχνία μέσα στά δέκα δημοκρατικά της χρόνια, 
προσδιόρισε σέ μεγάλες γραμμές τό πρόγραμμα καί τή διεύθυνσή 
της. Στά έργα τής δημοκρατικής περιόδου, 1923-1933, βρίσκουμε 
τήν επίδραση τής επανάστασης πάνω στούς περασμένους, τί μετα- 
τρεπτικές κ’ αρνητικές ϊδιότητές της, τά άνοικοδομητικά προτερή- 
ματά της καί τέλος τή θέρμη καί τόν ενθουσιασμό της.

ΡΥΘΜΟΣ = ·^.-τπ== ^ -------------------= 337 =



=  338

'Ο  καλλιτέχνης μέσα στά περασμένα αύτά δέκα χρόνια μαζύ μέ 
τό καινούργιο, προσέχει πολύ καί τήν τεχνική, τό χρώμα καί τό 
βάθος. Προσπαθεί μέ κάθε τρόπο καί τό έργο του νά σκορπίζει 
γύροι του τό ίδιο φώς πού σκόρπισε καί τό μεγάλο κεμαλικό έργο. 
Φροντίζει τό έργο πού δημιουργεί νά μήν είναι καθόλου ξένο μέ τις 
αρχές καί τις ιδέες πού εύαγγελίζει ή μεγαλύτερη τού κόσμου επα
νάσταση.

Α Β Ρ . Ν. Π Α Π Α Ζ Ο Γ Λ Ο Υ

Σ Ο Υ Ρ Ο Υ Π Ο

Βαρύ άπόψε πέρασε τό σούρουπο ξανά
κΓ ήτσνε όμοιο μέ τό χτές τής σκοτεινής ζωής μου,
ποϋβγαινε άπ ’ τά χείλη μου βαθύ σάν  τό Ώ σ σ α ν ά ...

τής μυστικής φωνής μου.

Τ ’ άπ όβραδα  δλσ, δμοια μέ τό χτές 
δμοια μέ τής θλίψης μου τό σκοτεινό τοπεΐο 
δπου ό ήλιος τής ψυχής δέν φάνηκε ποτέ

μέ τό τρανό του μεγαλείο.

Καί είναι δλα τώρα γύρω μου τόσ ’ άδεια καί νωθρά 
σάν τά μουντά καί καυτερά του ’ Ιούλη μεσημέρια 
σάν μοναστήρι έρημικό πού οί μοναχές τά δειλινά 

στήν προσευχήν ύψώνουνε τά χέρια ! !
Λ Ε Υ Τ Ε Ρ Η Σ  Β ΙΓ Λ Α Σ
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ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 
ΜΕ ΤΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ

’Έβρεχε. Κατακόρυφα καί Ιπίμονα. 'Υγρά πείσματα τού Νοέμ
βρη άπ’ τόν 20° ως τόν 50° παράλληλο.

’Έβρεχε καί κρύωνα. Τά ρούχα μου είχανε μουσκέψει. (Προσέ
ξατε μιά μυρωδιά πού άφίνουν τά ρούχα μας σά βραχούν; 'Ένα ελα
φρό κοκταίηλ άρωμάτων πού γεμίζει μελαγχολία τήν ψυχή. Μιά 
σταγόνα άρώματος πού έτυχε πριν μήνες νά πέσει στήν κλάπα τού 
ρούχου σας επανέρχεται τότε καί μαζύ της δλες οί συναφείς περιστά
σεις τής μυροθεσίας,.Παλινόστηση άναμνήσεων.. Στιγμές εγωισμού 
πού θελήσαμε νάμαστε επιθυμητοί καί ωραίοι...)

’Έβρεχε καί κρύωνα. ’Έσπρωξα τήν πόρτα τού πρώτου μαγαζιού 
μέ τραπέζια πώτυχε στό δρόμο μου καί κάθησα νά πιώ ένα τσάϊ. 
Τδφεραν τό τσάϊ καί ζεματούσε. "Ωσπου νά πέσει ή {θερμοκρασία 
του στό επίπεδο τής στοματικής μου έπιδεκτικότητος, προσπάθησα 
νά διαβάσω κάτι ψιλά γράμματα πού ήταν χαραγμένα στό κουταλά
κι. ’Έγραφε «Alpaca». (Κάπου διάβασα πώς δίνουν αύτό τ’ ό'νομα 
σ’ ένα είδος μακρύμαλλα πρόβατα τού Περού— έτσι μού φαίνεται— 
πού άπ’ τό μαλλί τους γίνεται τό ύφασμα άλπάκα). Προσπαθούσα 
νά καταλάβω τί σχέση μπορούσε νάχει ή ?ιέξη τούτη μέ τό κουταλά
κι κι’ άν είναι ευχάριστο νά σκέπτεται κανείς τά μακρύμαλλα πρό
βατα τού Περού τή στιγμή πού πρόκειται νά πιει ένα τσάϊ...

Τήν ίδια στιγμή ή πόρτα τού μαγαζιού άνοιξε. Μπήκε ένας νέος 
μέ άδιάβροχο. Ό  γύρος τού καπέλλου του έσταζε. Οί καρέκλες ήταν 
δλες πιασμένες, έκτος μιά στό δικό μου τραπέζι. 'Ο νέος έρριξε μιά 
γρήγορη περιστροφική ματιά, ύστερα μέ κοίταξε: Βλέμμα δικό του 
διακριτικής αίτήσεως, βλέμμα δικό μου παραχωρητικό. Διάρκεια έκ- 
κρεμότητος τρία δευτερόλεπτα..Πλησίασε, έφερε τό χέρι στό καπέλ- 
λο του.

— Επιτρέπετε;
— Παρακαλώ..(ρηματική ύ ογραφή οπτικής συνεννοήσεως).
Τράβηξε τήν άδεια καρέκλα καί κάθησε. Διά>ρί)ωσα κ’ εγώ τή 

στάση μου σέ τρόπο πού νά τού γυρνώ λιγώτερο τή ράχη. Χτύπησε 
μέ τό δαχτυλίδι του στό γιαλι τού τραπεζιού για τό γκαρσόνι. (Αύτό 
τό δαχτυλίδι του ήταν ωραίο χωρίς νάναι καθόλου φανταχτερό. Θά- 
χει γούστο σκέφθηκα). Κ’ ύστερα:

— Τό γκαρσόνι άργεΐ, είπα, γιατί σήμερα έχει πολύ κόσμο στό 
μαγαζί καί δέν προφταίνει..

— Δέν πειράζει, δέ βιάζουμαι..
— Ξαίρετε, αύτό δέ συμβαίνει κάθε μέρα, είναι γιατί βρέχει σή

μερα..
— Ναί, βρέχει πολύ. (Αύτό τό είπε σά νά μήν ήτανε βέβαιος).
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’Έβγαλε τό καπέλλο του πώσταζε και τ’ άφησε στό κρεμαστάρι 
του τοίχου. Έ γώ , γιά νά μή στάξει επάνω μου, μετατόπισα κάπως 
τό κάθισμά μου. ΙΙαράγγειλε τό τσάϊ του καί του τδ'φεραν. ’Άρχισα 
νά πίνω τό δικό μου.

— Σάς ανησύχησα, είπε.
— Δέ βαριέστε... Μήπως ξαίρετε πιά είναι ή πρωτεύουσα τού 

Περού;
— Ή  Λίμα, απάντησε άμέσως, ευχαριστημένος γιατί μπορού

σε κι’ αυτός νά μέ ύποχρειόσει μέ κάτι...(Αυτή μου ή ερώτηση δμως 
είχε καί κάποια σιωπηρή συνέχεια, δηλαδή: Βλέπετε, σάς ρωτώ κάτι 
πού γιά νά άπαντήστε πρέπει νά είστε κάπως εγκυκλοπαιδικός. Καί 
υπάρχει ή προκαταβολική μου βεβαιότητα πώς είστε. Συντελεστές: 
'Η  έμφάνησή σας, τό δαχτυλίδι σας-μάλιστα, τό δαχτυλίδι σας-τό  
βλέμμα σας, ή φωνή σας, ή ατομική σας άτμόσφαιρα τέλος πάντων.. 
Ώρισμένως κατάλαβε κΓ αυτήν τή συνέχεια. "Οπως τό φώς, έτσι 
καί τά λόγια μας έχουν τις υπεριώδεις άκτϊνες τους, άντιληπτές μόνο 
άπό λεπτά αισθητήρια.. ’Ήταν βέβαιο- Οί εγκεφαλικοί μας σταθμοί 
έπέτειχαν τήν επικοινωνία. Ή  εκπομπή τών κυμάτων τους γινόταν 
κανονική).

— Είπατε, συνέχισε, πώς δέ συμβαίνει νάχει κάθε μέρα τόσο 
κόσμο εδώ. Φαίνεται πώς είστε ταχτικός..

— ’Όχι καί τόσο. (Μπορούσα ν’ άπαντήσω μόνο «όχι»).
—Έ γώ  έρχουμαι προπη φορά εδώ. Δέν είναι καθόλου άσκημα. 

(Αύτό τό είπε καλοβολεμένος καί μισοευτυχισμένος).
— Κ’ έγώ δέ βρίσκω... "Ενα τσιγάρο;
Τό πήρε καί πρότεινε τό σπίρτο του γιά ν’ άνάψω καί τό δικό 

μου. Τό χέρι του ήρτε κοντά στά μάτια μου, τό σπίρτο έφεγγε τό 
δαχτυλίδι του καί τό πρόσεξα:

— ’Έχετε γούστο, τό δαχτυλίδι σας είναι ωραίο.
— Τό φορώ δέκα χρόνια. Ή  μητέρα μου πέθανε δταν ήμουν 

είκοσι χρονώ. ’Έκανα τή βεργέτα της δαχτυλίδι, έδεσα μιά πέτρα 
καί τή φορώ.. "Εχετε μητέρα;

— Ό χι, καί μένα πέθανε δταν ήμουν είκοσι χρονώ.. πάνε πέντε 
χρόνια...

— Δηλαδή πρέπει νάστε τώρα είκοσπέντε χρονώ. Φαίνεστε μόλις 
είκοσι... "Ενα καπέλλο είναι ωραίο δταν τό φορέσουμε πολύ καί 
μείνει καινούριο. Γίνεται δικό μας.. "Ενα πρόσωπο πού άφησε νά 
περάσουν τά χρόνια είναι κάτι τέτοιο.

— Μά καί σεϊς, είπα, αν ,δέν είχατε αυτές τις δυό γραμμές πλά
για στό στόμα, θά φαινόσασταν λιγότερο άπό τριάντα...

Πικρογέλασε:
— Οί ρυτίδες πλάϊ στό στόμα μας, είπε, έρχουνται καί χαράζουν- 

ται σά δυό παρενθέσεις πού κλείνουνε μέσα τους δλα δσα είπαμε 
νέοι, δλα δσα είχανε μέσα τους λίγη σκέψη καί πολλή ομορφιά.
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— Μά έσεΐς, έχοντας τώρα αυτές τις παρενθέσεις, μιλάτε μέ λόγια 
πώχουνε καί πολλή σκέψη καί πολλή ομορφιά.

— "Αν σάς αρέσουν τά λόγια μου, θά είστε λιγώτερο νέος άπ’ 
ότι φαίνεστε... Τήν αγαπούσατε τή μητέρα σας;

— Πολύ.
Στάθηκε λίγο. Πήρε κ’ έφαγε έ'να μικρό κομματάκι ζάχαρη:
— Έ γώ  τήν άγαπούσα γιατί μιλούσε λίγο καί μέ καταλάβαινε 

πολύ.. Ή  πιό ιερή ανάμνηση τής ζωής μου είναι ή σιωπή τής μητέ
ρας μου.. Ή  σιωπή τής ζωής είναι ωραία, ή σιωπή τού θανάτου 
είναι πικρή. Μπορεί ν’ αγαπούμε πολύ κάποιον πού σωπαίνει σ’δλη 
του τή ζωή, φτάνει νά ξέρουμε πώς θά μπορούσε σάν ήθελε νά 
μιλήσει... "Οσο ζούσε είχα ξενητευθεί. Κ ’ εκεί, τά πρώτα μου βή
ματα ήτανε πάντα ίσια. Στούς πρόωρους πειρασμούς έλεγα: "Αν τό 
μάθει ή μητέρα μου; Προτιμούσα νά ντροπιαστώ σ’ δλο τόν κόσμο 
παρά σέ κείνην. Τό φοβερώτερο ήταν πώς κι’ αν μάθαινε κανένα 
παραπάτημα δικό μου θά σώπαινε.. Μέ κείνη τή σια'πή πού σφά
ζει... Σάν πέθανε, μού ήταν πιά άδιάφορο αν έκαμνα τό κακό. Μά 
δέν τοκανα, γιατί πήρα τή συνήθεια τού καλού δσο ζούσε. Τής τό 
χρωστώ αύτό... Κ’ ύστερα δέν άξίζει τόν κόπο νάναι κανείς κακός σ’ 
αυτόν τόν κόσμο...

Τό ένα του χέρι έτρεμε λίγο. Μέ τ’ άλλο βαστοΰσε τό τσιγάρο 
του πού, άν καί τώχε φάγει τό μισό ή φωτιά, ή στάχτη του δέν 
έπεφτε.

— Ή  στάχτη θά πέσει στό ρούχο σας...
Τήν έρριξε κ’ έσβυσε τό τσιγάρο. "Αναψε δεύτερο καί πρόσφερε 

καί μένα.
—Πόσον καιρό καπνίζετε, μέ ρώτηξε.
— Θάναι τρία χρόνια.
— Τρία χρόνια...Σ’ δλη μας τή ζωή καπνίζουμε γυρεύοντας τήν 

ευχαρίστηση τού πρώτου μας τσιγάρου. Μά είναι κάποια πράγματα 
πώρχουνται μόνο μιά φορά στή ζωή μας! "Υστερα κι’ αν ξανάρτουν 
δέν μάς δίνουνε ποτέ τήν πρώτη ανατριχίλα...

— Σάν τόν έρωτα, είπα. Χαμογέλασε.
— Κ’ έσεΐς κ’ έγώ θαρρώ πώς ήμαστε νέοι ακόμα γιά νά μιλή

σουμε γι’ αυτόν. Καί δέν είναι ό έρωτας, είναι οί έρωτες. "Οχι 
δμως έπανάληψη τού πρώτου, δπως στά τσιγάρα. Πολλοί και άνόμι- 
οι. Ό  καθένας τους πρωτότυπος. Μόνο πού λαχταρούσε πάντα τόν 
πρώτο γιατί μάς διαφεύγει τών άλλων ή πρωτοτυπία..Συμβαίνει δμως 
κάτι άλλο. Λένε, γιά τούς πνεύμονες, πώς είναι σά σφουγγάρια. "Ε
χουν δλο τρύπες πού γεμίζουν αέρα, τις κυψέλες. Κάθε φορά πού 
περνά μιά μικρή άρρώστειατού στήθους μας, καταστρέφεται, καίεται 
καί μιά κυψέλη. Μένουνε σταχτώματα στον τόπο της. Κ’ έρχεται μέ
ρα πού καταστράφηκαν τόσες πού, χωρίς νά τό νοιώσουμε, έχουνε 
μείνει ράκος τά πνευμόνια μας...‘Έτσι καί μέ τούς έρωτες πού περ
νούνε. Ό  καθένας κάτι καταστρέφει μέσα μας, κάπου άφίνει λίγη 
στάχτη. Καί μιά μέρα τελειώνουν δλα χωρίς νά τό νοιώσουμε..,

— Μιλεΐτε ωραία, τού είπα.
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Μέ κοίταξε περίεργα καί μέ επιμονή στα μάτια. (Τι έγινε τότε; 
Κάτι τρομερό! Η διάρκειά του δέ μετριέται σέ χρονική μονάδα. Μιά 
βεβαιότητα πέρασε τό νοΰ μου σαν αστραπή. Τόν ξαναεΐδα σκέφθη- 
κα. Που, δέν μπορώ νά πώ μά τόν ξαναεΐδα. Κάποιο περιβάλλον 
πού θά τόν είδα διευκρινίστηκε μέσα μου. Μιά κάμαρη είναι..όχι 
τωρινή..μέ μεγάλα παράθυρα.,κρέμουνται κουρτίνες..μιά μεγάλη 
προσωπογραφία στόν στοίχο..κι’ 6 ίδιος— ναι ό ίδιος είναι— γράφει, 
καθισμένος, κάτι πού τοϋ διαβάζω πλάι του όρθιος...Τά μαλλιά 
του, χωρισμένα στή μέση, πέφτουνε μποΰκλες,.καί στό πόδι του, πού 
τ’ απλώνει κάτ’ άπ’ τό τραπέζι, λάμπει μιά τόκα αργυρή...Αυτές οί 
λεπτομερειες όσο κι’ άν βάθαινα— πόσο βάθαινα!— δέν άνταποκρίνον- 
ταν μέ καμμιά γνωστή μέ καμμιά πραγματική στιγμή τής ζωής 
μου...Γιατί δλα αυτά; Πότε...που...πώς;)

’Αντίκρυ μου κάτι είπε. Σκίρτησα.
— Μά τί πάθατε; Μήπως σάς πείραξε ή βαρειά ατμόσφαιρα εδώ 

μέσα; Είστε χλωμός..
Κ’ εγώ, γυρίζοντας μέ ανυπολόγιστη ταχύτητα άπ’ ένα όνειρο 

ύπερμακρινό (σάν τόν άετό πού άφοΰ κάνει ψηλά τούς γύρους του 
ραμφίζει προς τά κάτω) :

— Ά..τίποτα, είπα. Κρυώνω, πολύ κρυώνω...Βρίσκεστε πολύν 
καιρό στόν τόπο μας;

— "Οχι, είμαι περαστικός. Είναι δυό μέρες πού ήρτα πρώτη φο
ρά εδώ. Αύριο φεύγω.

— "Ισως αν δέν έβρεχε δέν θά μπαίνατε μέσα. Δέν σάς ηιαίνεται 
πώς ήταν δμοοφα τόση ώοα;

— Ναί, είναι κάτι τέτοιες στιγμές... Τώρα δμως πρέπει νά φεύ
γω. Θά κοιμηθώ νωρίς άπόψε. Τό τραίνο μου φεύγει πολύ πρωί.

—Ββαίνουμε μαζί. Κ’ εγώ θά πάγω σπίτι, είναι άργά.
’Έβγαλε πλήρωσε τό γκαρσόνι. Μέ βοήθησε νά βάλω τό παλτό 

μου καί βγήκαμε...
Οί δρόμοι γιαλίζανε... Τά φώτα σπαθίζανε τά πεζοδρόμια. 

Καθώς περπατούσαμε άμίλητοι μου φάνηκε ψηλότερος άπό μένα. 
Σέ μιά γωνιά, χωρίς νά μιλήσει, έσφιξε τό χέρι μου καί χάθηκε...

Είχε άρχίσει πάλι νά βρέχει. Σήκωσα τό γιακά μου κ’ έβαλα τά 
χέρια στις τσέπες.

Κάτι σκληρό άγγιξα άριστερά. Τδβγαλα κάτω άπό ένα φανάρι 
καί τό κοίταξα; ’Ήταν τό δαχτυλίδι του! Είχε ρίξει στήν τσέπη μου 
τό δαχτυλίδι του! Τό φορούσε δέκα χρόνια καί τδβαλε στήν τσέ
πη μου...

Καί σκέφθηκα πώς τόση ωρα ούτε τ’ όνομα του δέν είχα ρωτή- 
ξει... ’Έβρεχε ραγδαία.

Α Λ Ε Ξ Α Ν Δ Ρ Ο Σ  Μ Π Α Ρ Α Σ
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ΟΒΙΔΙΟΥ

Ο Ρ Φ Ε Α Σ  Κ ’ Ε Υ Ρ Υ Δ Ι Κ Η
(ΜΕΤΑΜΟΙ^ΡΗ. X 1-67 & 72-77)

Ό  Υ μέναιος τό κροκόχρωμο ντυμένος φόρεμά του 
κινά άπ ’ τήν Κρήτη· σκίζει τόν άτέλειωτον αιθέρα 
καί τρέχει προς τή Θράκη, έκεϊ πού τόν καλεΐ ό Ό ρφ έα ς. 
Φτάνευ μά πρόσωπο φαιδρό δέν έχει κι’ ουτε λόγια 
χαράς του ψάλλει κΤ ουτε καλορριζικιά του φέρνει.
Κ’ ή δάδα , πού κρατεί, καπνό τυφλωτικόν άφίνει 
τρίζοντας πάντα κι’ δσο κι’ άν κουνιέται δέν άνάβει.

Μά δέν άργεΐ ή κακοτυχιά του Ό ρ φ έα  νά ξεσπάση.
Μιά μέρα, πού ή νυφούλα του Εύρυδίκη σεργιανοΟσε 
στις χλόες, μέ Ν αϊάδες πλήθος γύρω της, πεθαίνει 
άπό φιδίσιο δάγκωμα στό λευκαστράγαλό της.
ΚΤ ό μάντις τής 'Ροδόπης ( ’ ) κλαίει πικρά τά θάνατό της 
στις αδρές· μά τό θρήνό του θέλει κι’ ό Κ άτω -κ όσμ ος  
νά τόν άκούση. Καί τολμά ά π ’ τήν πύλη του Ταινάρου 
στή Στύγα (2) νά κατέβη. Καί περνά μές άπό πλήθη 
κούφων ειδώλων καί ψυχών, πού νόμιμα θαφτήκαν.

Στήν Περσεφόνη πάει κοντά καί στόν άφέντη του Ά δη  
του πικραμμένου, πού τών ίσκιων κυβερνά τή χώρα.
Καί τραγουδά  τις κόρδες τής κιθάρας του χτυπώντας ;
«*Ω Σείς του κάτω-κόσμου θεοί, πού θά μάς πάρετε δλους, 
μ’ δ,τι θνητό πλαστήκαμε, τά αινίγματα νά διώξω  
άπό τό στόμα άφίσατε κι’ άλήθειες ν ’ ά ραδιά σω  ;
Έ δ ώ  δέν ήρθα, έπίσκεψη στά  Τ άρταρα  νά κάνω
κι’ οϋτε του Μ εδουσαίου θεριού (8) τούς τρεις λαιμούς νά δέσω,
πδχουνε φίδια γιά μαλλιά. Γιά τή γυναΐκά μου ήρθα,
πού όχιά τήνε φαρμάκωσε κ’ έκλεψε τή ζωή της.
Δοκίμασα τή συμφορά μου νά ύποφέρω, μάταια !
Νίκησε ό ’Έ ρω τα ς, ό θεός πού στόν ’Α π ά ν ω -κ όσμ ο  
είναι πασίγνωστος. Γιά έδώ  δέν ξαίρω ... Μά μαντεύω 
πώς θαναι, άν άληθεύη ή φήμη τής άπαγωγής σας.
Μή ό ’Έ ρω τα ς δέν ένωσε κ’ εσά ς ;... ’Ώ  μά τούς τόπους 
αύτούς, πού φόβοι τούς σκεπάζουν, μά τό μέγα Χ άος, 
μά τή σιωπή τού άπεράντού σας κράτους, ικετεύω 
τής Εύρυδίκης τό κομμένο νήμα ξαναδέστε.
'Ό λ α  σ ’ εσάς τά όφείλουμε· κι’ άν καθυστερημένοι 
κάποτε, γλήγορα γιά άργά, σ ’ έσάς θ’ άράξουμε δλοι.
Έ δ ώ  ή στερνή καταφυγή μας, στό βασίλειό σα ς  
τό αιώνιο, πού θά περιλάβη τούς άνθρώπους δλους.

1) Ό  Ό ρφ έα ς.
2) "Ε να ς άπό τούς ποταμούς τού "Α δ η , έδ ώ = ό  "Α δη ς,
3) Ό  Κέρβερος.
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Κι5 άν μου άρνηθή τή χάρη αύτή τό ριζικό μου, έ τότε 
νά ζώ  δέ θέλω' έσεϊς χαρήτε πιει νεκρούς τούς δυό μας».

Τέτοια τραγούδαε μέ τή λύρα συνοδεύοντας τα 
καί τόν έκλαΐγαν οΐ ψυχές οί δίχως αίμα . Τότε 
μήτε γυρεύει ό Τ άνταλος τό φευγαλέο νεράκι, 
μήτε ό τροχός του Ίξίονα γυρίζει, μήτε οΐ γϋπες 
του ΤιτυοΟ σπαράζουν  τό σηκότι. Κ’ οΐ Δ α ν αΐδες  
τις τρύπιες στάμνες άμολοΟν κι3 ό Σίσυφος καθίζει 
στό βράχο, πού κυλούσε (Α). Τότε λεν πώς οί Ευμενίδες (δ) 
πρώτη φορά τους δάκρυσαν ά π ’ τό άσμ α  νικημένες.
Κι5 ούτε ή βασίλισσα  ουτε αύτός πού κυβέρνα τόν "^δη  
βαστούν νά τού άρνηθοΰν αύτό, πού τούς παρακαλοΰσε. 
Καλούν τήν Εύρυδίκη· εκείνη τις ψυχές άφίνει 
τις νιοψερμένες κ’ έρχεται άργοκίνητη ά π ’ τό τραύμα. 
Γίνεται ή χάρη : παίρνει τή γυναΐκά του ό Ό ρφ έα ς, 
μά μέ τόν δρο πίσω του τά μάτια νά μή στρέψη 
για νά τή δή, πριν προσπεράση τού "Αδη τήν κοιλάδα. 
’ Α λλιώς τό δώρό του άδω ρο ...

ΚΓ άρχίζουν ν’ άνεβαίνουν 
μές στή σιγή τό σκοτεινό κι' άνήφορο δρομάκο.
Κ’ ένώ τής γης ή άπανωσιά δέν εΐταν πιά μακριά τους, 
φοβάται αύτός μήν τού ξεφύγη κάπου ή ποθητή του 
καί πίσω στρέφει τή ματιά. Μά κείνη ευθύς γλιστράει 
καί νά πιαστή σέ κάτι απλώνει άνώφελα τά χέρια, 
κΓ άχ ! μοναχά τις αδρές, πού τής έφευγαν, άδράχνει.

Πεθαίνοντας ξανά , δέ λέει κακό γιά τόν καλό της· 
τί νά τού παραπονεθή ; πώς τήν άγάπ αε τόσο ;
Τού στέλλει, μόλις άκουστό, τό «χαίρε» τό στερνό της 
καί πίσω εύθύς κατρακυλά στόν ίδιο πάλι τόπο.

Ό  Ό ρ φ έα ς  μένει έμβρόντητος γιά τό διπλό χαμό της 
δχι λιγώτερο άπό κείνον, ποϋειδε τρομαγμένος 
τού Κέρβερου τούς τρεις λαιμούς δεμένους μ’ άλυσσίδες 
καί πού λυτρώθη άπό τόν τρόμο σάν  άπολιθώθη.

Τού κάκου νά γυρίση πίσω προσπαθεί ό Ό ρφέας· 
τόν έμποδίζει ό θυρωρός. Καί κάθεται θλιμμένος 
κοντά στόν δχτο τής Στυγός όλάκαιρη βδομάδα  
χωρίς νά δοκιμάση καν τής Δήμητρας τό δώ ρο. (*)
Γι’ αύτόν ή λύπη, οΐ στεναγμοί, τά δάκρυά του τροφή ’ ταν 
Παραπονέθη στούς σκληρούς θεούς τού Κ ά τω -κ όσμ ου  
κι’ άνέβη στό 'Ροδόπη καί στόν άνεμόδαρτο Αίμο.

M IX . Γ. Π Ε Τ Ρ ίΔ Η Σ

4) Σταμάτησαν τά μαρτύρια των γνωστών άμαρτωλών.
5) ’Ό νομα εύφημιστικό τω ν τιμωρών Έρίννύων. 
ή) ψ ω μ ί, τροφή»
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Α Υ Τ Ο Κ Τ Ο Ν Ι Α  Ν Α Υ Τ Ι Κ Ο Υ

(.... Τήν πρωίαν ηότοκτόνησε ριφθείς είς 
τήν θάλασσαν τής ακτής Θεμιστοκλέους 
ό 50ετής άνεργος ναυτικός Ν. Π απαδά- 
πουλος διά  λόγους άγνωστους. ’ Α νακρί
σεις ενεργεί τό λιμεναρχεΐον.

’Αστυν. Δελτ. 3ης Μαΐου 1934)

"Ενας χοντρός μεσόκοπος ‘ Υ δραίος καφετζής 
καί δυό πιλότοι μέ χρυσά γαλόνια  στά  μανίκια 
περίεργα κυττάζουνε στόν ήσυχο βυθό 
κάποιο κορμί πού σάλευε μπλεγμένο μές τά φίκια.
Ξύλινο καί ροζάρικο στό μώλο ένα ραβδί 
κ’ ένα κασκέτο ναυτικό λερό καί ξεβαμένο 
περίλυπα καί θλιβερά στέκονται στό γιαλό 
θωρώντας κάποιο φάκελλο πού βρέθη πεταμένο.
Ή τα ν  τό γράμμα αύτό μικρό, λακωνικό πολύ 
μά στις γραμμές του έκρυβε μεγάλη μιά ιστορία 
σπουδαία γι’ άστυνομικό τού πόρτου ρεπορτάζ 
γραμμένη δίχως άφθονη κι’ άνούσια φαντασία.
Κίνησ’ άπόνα μακρυνό τού Ίόνιου νησί 
μέ μοναχό του δνειρο νά φύγει σ ά λ λ α  μέρη 
καινούργιες χώρες καί νησιά παραμυθιών νά ίδεΐ 
κι’ άφθονα πλούτη καί προικιά στις άδερφές νά φέρει.

’Ό νειρο τ ’ ήταν χαρωπό τού ναυτικού ή ζωή 
ένα τραγούδι άτέλειωτο τής φύσης τά στοιχεία.
Ή  άφρισμένες θάλ ασσες  κΓ οί μαύροι ώκεανοί
κρύβαν γι’ αύτόν στά  σπλάχνα τους άνείπωτη εύτυχία.
Σαράντα  χρόνια μιά ζωή αιώνια θλιβερή 
καί πικραμένη πέρασε σέ μακρυνά ταξίδια 
κύρτωσε πειά καί βάρυνε τάντρίκιο του κορμί 
χωρίς ν ’ άλλάξει κΓ ή ζωή πουμενε πάντα ή ϊδια.
ΚΓ έτσι ένα γκρίζο κι’ ήσυχο τού Μάη πρωινό
δυό τρεις ψαράδες πουρριχναν τά δύχτια στό λιμάνι
ένα κασκέτο βρήκανε στό βράχο, ναυτικό
καί στό νερό ένα γέροντα φτωχό ποδχε πεθάνει.

Α Ν Τ Ω Ν Η Σ  Κ Α Μ Π Α Ν Α Ο Σ
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ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
(ΑΠΟ Τ ΗΝ  ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ TOY MAN. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ)

'Η Κάρπαθος— ένα άπό τά σκλαβωμένα Δωδεκάνησα— στό νοτιώ- 
τερο μέρος του Αιγαίου είναι περίφημη πιά γιά τό πλήθος τών δημοτι
κών της τραγουδιών, πού κυρίως στρέφονται γύρω άπό τήν γεωργική 
ζωή τών κατοίκων καί είναι ώς έπί τό πλεΐστον τραγούδια τής άγά- 
πης. Λείπουν τελείως τά κλέφτικα καί τά ήρωϊκά.

Δημοσιεύω παρακάτω δυό άνέκδοτα τραγούδια τής Καρπάθου, τό 
Ινα σέ Ιδσύλλαβο καί τό άλλο σ’ όκτασύλλαβο’ καί τά δυό δίακρίνον- 
ται γιά τή χάρη τους καί τό ειδυλλιακό τους χρώμα καί είναι μέρος 
μιάς μεγαλύτερης συλλογής πού έλπίζω νά τυπωθή συντομώτατα.

« Μάννα, παραπονιοϋμαι σου, γιατί δέμ μέ παντρεύγεις;
— Γυιέ μου, (δ)έ σέ θέλουσι, τσ’ άρκόντισσα γυρεύγεις.
— Δώσε μου, μάννα, τή φτώχειά, τήν εί(δ)α ψές στή βρύση, 

τήν εί(δ)α ψές στόπ ποταμό τσ’ άντίπροχτες στό δρόμο.
5— Γυιέ μου, άν είπ πολλά φτώχειά, ίγιώ (δ)έ σού τή βίω *.

— Μάννα μου, σά τήν εί(δ)α γιώ, χρουσούς φελλούς έφόρει, 
ρούχα μεταξωτά βγάζε τσαί βελου(δ)ένΐα βάλλει.

— Γυιέ μου, άν είν έτσά πού λές, προξενητά(δ)ες θέλεις».
Στέλλου πασσά(δ)ες δεκοχτώ, βεζίρη(δ)ες τριάντα.

10 Σαράντα μέρες κάνουσι τις σκάλες ν’ άνε(β)ούσι, 
τσ’ άλλες σαραντατέσσαρες, νά πά νά βρού τή κόρη.
Μ’ ή κόρη ώς ήτο φρόνιμη, φρόνιμα λόγια μίλα.
Σύρνει σκαμνί καΐζει τους, ποτήρι τσαί στερνά τους.

« Μ’ εμείς (δ)έν ήρταμεν όδώ νά φάμε τσαί νά μπτζούμε, 3,
15 ό βασιλιάς μάς ήπεψε, γυναίκα νά τού βρούμε.

— Σά σπείρουσι στή θάλασσα σιτάρι καί κριθάρι 
τσαί κάμου τσαί τ’ άλώνι των άνάμεσα πελά(γ)ου, 
μή(τ)ε τ’ άχερα νά βράχου μή(τ)ε τσαί τό σιτάρι, 
τότες τό βασιλόπουλλον άς έρτη νά μέ πάρη.

[Παραλλαγή του προηγουμένη βλ. καί Ζωγρ. Ά γ. Α'. 392, 5 (I. 
ΙΙαπαδοπούλου, Γλωσσική ΰλη τής Ν. Νιούρου) καί παρά Μιχαηλίδη, 
Δημοτικά τραγούδια Καρπάθου σ. 167, 25).

Σά(ββ)ατο τό βραδύ βραδύ 
σκολούσιν οί γραμματικοί, 
σκολούσι τσ’. οί ραφτά(δ)ες 
μέ τις πραματευτά(δ)ες.

1) Β ίω = δ ίν ω .
2) Μ πτζοϋμε=πιοΰμε.
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5 Σκολά τσ’ έμού ό γιαρέντης μου 1 
ό μπέης τσ’ ό λεβέντης μου, 
τσ’ άπού τό πεζοστένι 2 
στό μοναστήρι μπαίνει.

Φορεί παπούτσι τερμελί 8 
10 στό χαδεμένο του κορμί, 

φορεί τσαί στή μεσίτσα του, 
πού νά καή ή καρδίτσα του, 
πράσινο καλαμάρι, 
τό νοΰμ μου θά τάπ πάρη.

15 Φορεί τσ’ εις τό τσεφάλι του, 
άχου! χαρά στό χά(δ)ι του, 
κότσινο μαντηλάτσι, 
τού όχτρού του δαιμονάτσι.

[ΙΙαραλλαγήν βλ. παρά Μιχαηλίδη ένθ. άν. 201, 22].
M AN. Π Ρ Ω ΤΟ Ψ Α Λ Τ Η Σ

1) Γιαρέντης, τό τουρκ. γ ιαρένη ς= ό  ερωμένος.
2) Π εζοστέν ι= ή  σκεπαστή αγορά, τό μπεζεστένι. Ή  λ. τουρκική.
3) Τ ερμελί=άγνώστου  εθίμου καί σημασίας’ λέγεται έπί πολυτελών υπο

δημάτων.
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ΤΡΙΑ ΠΟ ΤΗΡΙΑ-ΤΡΙΑ  ΠΡΟΣΩΠΑ

Τρία πρόσωπα σηκώθηκαν άπό μιά γωνιά. Τρεις θέσεις αδέια
σαν. Τρία ποτήρια μείνανε πάνω στό τραπέζι. Γαλάζια, κρυστάλ
λινα.

Μάρτυρες άψυχοι μιας μυστηριώδικιας νευρικής συζήτησης. 
Νάχαν στόμα, είπε στόν εαυτό του, νάχαν στόμα ώστε νά μπορού
σαν νά κουβεντιάζουν τά ασήμαντα τούτα γυαλιά...

Ή μεγάλη σάλα τού κεντρικού καφενείου ειχε φωταγωγηθεΐ 
προτού βασιλέψει όλότελα ό ήλιος.

“Ολα τά στενά τραπέζια μέ τό βαθύμαυρο μάρμαρό τους περικυ- 
κλονόντουσταν άπό άνθρώπους.

’ Ανθρώπους, λογής λογής.
Καί ό δποιοσδήποτε θόρυβος πούχε γένεση καί άπαρχή άπ’ τό 

στόμα ή άπ’ τις κινήσεις τού καθενός ξεχωριστά, πήγαινε κΓ άντά- 
μονε τούς άλλους... Δημιουργιόταν έτσι έ'να άδιάκοπο βουϊτό πού 
δεν έλεγε νά σταματήσει κΓέδειχνε στό σύνολο, μιά άτέρμονη έρήμωση 
άτόμων πού κινούνται...

Σάν λαστιχένια νευρόσπαστα οί σερβιτόροι πήγαιναν κΓ ερχόν
τουσαν. Στρίγγλιαζαν κΓ έκαναν υποκλίσεις.

’Ακατανίκητη περιέργεια πού ίσως καί νάταν κακοήθεια τού τρά
βηξε τό τεμπέλικο κορμί. Βρέθηκε κεί. Καί χάϊδεψε τά ποτήρια, έ'να 
ένα ξεχωριστά. Έλεγες καί άγγιζε σάρκες άγαπημένων φυσιογνω
μιών...

’Άρχισε τότε διάφορους συλλογισμούς. Τό άκριανό, πού ήταν 
άνόμοιο μέ τ’ άλλα δυό, ερχόταν σέ βουβό φίλημα μ’ ένα νέο ξανθό, 
είκοσιτριών περίπου χρόνων...

Σάν κουβέντιαζε, άνέβαινε άφθονο αίμα στό καθάριο πρόσωπό 
του. Τά σταχτόχρωμα μάτια του λαμπύριζαν κάθε τόσο. Έβγαιναν 
χείμαρρος οί λέξες άπ’ τό εφηβικό στόμα καί κάτι πού ερεθίζει τό 
νευρικό σύστημα ώστε νά δημιουργιέται δύναμη, έδονούσε τήν 
υπόστασή του όί,άκαιρη.. Ή  γροθιά πού ζητούσε επίπεδο χώρο γιά 
νά πέφτει, κάμποσες φορές κιντύνεψε νά γίνει φονηάς τού ενός ποτη
ριού...

Νάχαν στόμα καί λαλιά ξαναεΐπε...
Παρ’ δλα αυτά, μέ τούς πρώτους τούτους συλλογισμούς αϊστάν- 

θηκε πώς χαμογελούσε, πικρόχωλα.
’Ασφαλώς αύτό θά συνέβηκε, γιατί πίστεψε πώς μέ τέτοιο τρόπο 

έπερνε μιά θετική άρχή... Δηλαδή μέ τούς φανταστικούς συλλο
γισμούς...

Δίπλα στόν νέο είχε μείνει μιά γυναίκα.
Ξανθιά σχεδόν καί κείνη. Μ’ ένα πρόσωπο κανονικό, ολοκάθαρο 

γιομάτο δροσιά. Τό κορμί της ήταν τρομερά προκλητικό. Οί γάμπες 
της τέλειες. Τά στήθια της μέ τήν άνάσα σιγοπάλλονταν καί έδιναν 
τήν εντύπωση παρθενικών μαστών πού φλέγονταν άπό τούς πόθους..
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Τά μάτια της ωστόσο τά πλαισίωναν μαύροι κύκλοι μέ σχετική σκιά 
πού άπό μακρυά χάριζαν πιότερη αρμονία οτό σύνολο τής μορφής. 
Ί σ ω ς  δμως νάταν βάψιμο.. Φαίνονταν άρκετά φταιχικά ντυμένη. 
Τό φουστάνι πού φόραγε μέ τις ξεθωριασμένες γραμμές, τήν άδι- 
κούσε. Έπειτα στις τέλειες γάμπες οί κάλτσες, έδειχναν σέ διάφορες 
μεριές τή δράση τής βελόνας πού μπάλωσε.

Δισταχτική, άποφεύγοντας ν’ άνταμώνει τό βλέμμα τού θερμόαι
μου νέου, είχε στραμένη τήν προσοχή της στό τρίτο πρόσωπο^ τής 
παρέας. Αύτό τό υποκείμενο—κοντόχοντρος άνθρωπάκος τού εναμιση 
μέτρου— δέν συχνομιλούσε.... Άρκιόταν σ ’ ένα σατανικό χαμόγελο... 
Μειδιούσε άδιάκοπα καί πότε πότε άφηνε νά ξεφεύγει άπ’ τό άηδια- 
στικό στόμα του ένα ελαφρό βήξιμο.

Τό βλέμμα του λές κΓ είχε προορισμό νά κάνει μιά ρυθμικιά 
άργή κίνηση ώστε νά γαντζιόνει, κάθε τί πού μπορούσε γύρω του να 
διαδραματισιθεΐ.

’Αδιαφορούσε γιά τις μύγες πού κολλούσαν μ’ επιμονή στην 
φαλάκρα του καί παίζαν τρελλό κυνηγητό.

ΚΓ ό νέος άπευθύνοταν στήν γυναίκα. Στήν γυναίκα πού σκέ
πτονταν καί δέν τόν πρόσεχε. Έκανε σχήματα μέ τά χέρια του καί 
σάν χτυπούσε τή γροθιά του στόν επίπεδο χώρο τού τραπεζιού, γύριζε 
τό πρόσωπό του σ’ δλους τούς θαμώνες μέ θάρρος καί εγκαρτέρηση, 
σάν νά ζητούσε άπ’ τό άδιάφορο αυτό μάζωμα κάποια έπισφράγιση 
τών λόγων του, κάποια άϋλη άνέλπιστη ικανοποίηση.

Θυμήθηκε πού κάποτε άντικρύστηκαν τά βλέμματά τους...
Τεράστια μαγνητική δύναμη τόν συνάρπασε" λές κι’ άστραπιαία 

τού μετάδωσε κάτι άπ’ τό ψυχικό του κόσμο καί τόν κατάκτησε. Μέ
νοντας γιά κάμποσο χωρίς λογική ετοιμάστηκε κΓ δλας νά σηκωθεί 
γιά νά τόν πλησιάσει.

Σέ μιά στιγμή, τό χέρι τού κοντόχοντρου φαλακρού υποκείμενου 
χώθηκε μέσα στό σακκάκι του άπ’ τό στήθος, καί τράβηξε ένα 
χαρτί" τ’ άπλωσε μπροστά στήν διπλανή του καί τής έδειξε.

Μ’ ένα μολύβι εκείνη έσειρε κάτι. ’Ίσως μιά υπογραφή. Βέβαια 
δέν μπορούσε νάταν άσήμαντες γραιιμές αύτό πού έσυρε μέ τήν ψηλή 
μύτη τού μολυβιού.

'Ο νεαρός τότε, φάνηκε πώς κλονίστηκε. Ξαναχτύπησε άλλη μιά 
φορά τήν γροθιά του, κύτταξε άπελπισμένα τόν άδιάφορο κόσμο 
τής σάλας καί ξέσπασε σ’ ένα μανιακό ξέσκισμα λογής λογής χαρτιών 
πάλι, πού έβγαζε άπ’ τήν άριστερή τσέπη τού σακκακιού του...

Μέσα στά λόγια του, τά άφθονα λόγια πού άδιάκοπα άφινε νά 
βγαίνουν μέ δόνηση άπό τό στήθος του δέν μπόραγες νά καταλάβεις 
τίποτα. ΚΓ δμως αύτός ήταν βέβαιος πώς άκουσε πολλές φορές κά
ποια κατάληξη πού είχε δυό ηχηρά φωνήεντα.

«Προδοσία»... είπε μέ τό νού του. Πιθανά δμως τά δυό φωνή
εντα νάταν κατάληξη τών λέξεων φαντασία, λογοδοσία ή καί οίονδή- 
ποτε άλλων σχετικών.

...Προδοσία θά'ταν τό πιθανώτερο. Μιά ώμορφη γυναίκα λενε 
πώς προδίνει εύκολα...
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Στους θερμούς του κροτάφους άρχισαν νά στριφογυρνάν διάφο
ρες περίεργες ιδέες. Πίεζαν τά μηνίγγια του και τούφερναν ανυπό
φορη ζάλη.

Κάκκισε τόν εαυτό του άπειρες φορές. Τί κουτός πού έστεκε νά 
άσχολιέται μέ ξένες έννοιες...

"Ελα πάλι όμως πού ήταν σπάνια ώμορφιά ή γυναίκα εκείνη. . 
Τί λάγνα μάτια θέ μου, τί φίνο κορμί.. Νά, έτσι φτιάνουνε τά γυναι- 
κία αγάλματα οί καλλιτέχνες καί δηλώνουν πώς πλάσαν τή θεά τής 
ωραιότητας... Καί νά έχει μία τέτοια περιφρόνηση στόν νέο πού 
έστεκε πλά'ί της.. Δέν πρόσεξε τόν παλμό του, δέν είδε τήν συγκί
νησή του.. Αιχμαλωτίστηκε άπό τό σατανικό μειδίαμα πού σκορ
πούσε τό ανθρωπάριο καί άπό τό χαρτί πού τής άπλωσε τό στρομ- 
πουλό άργοκίνητο χέρι του...

“ Υστερα έφυγαν... ’Έφυγαν έτσι δπως είχαν έρθει άπό τήν απέ
ραντη ανθρωπότητα...

Μιά νεανική πίκρα, μιά γυναικεία προδοσία καί μιά σκοτεινή 
ικανοποίηση άκοπών εμπόρου., (ποιός μπορούσε ν’ άμφισβητούσε 
πώς τό φαλακρό υποκείμενο ήταν δυνατόν νά μήν είχε σχέσεις μέ το 
κερδοφόρο Έρμή ;...)
Γιά ποιο λόγο άραγε νά πρόδωσε— εάν πρόδωσε— εκείνη ή σιλουέτ- 
τα καί γιατί ; ’Έπειτα έρωτα πρόδωσε ή άτομα πού δρούσαν σέ 
κάτι πιό σημαντικό ;...

Ποιός ήξερε., ποιός μπορούσε νά τά άπολείσει.. “ Ενα τής στιγ
μής πάντως τράβηγμα μέ τή μύτη τού μολυβιού πάνω σέ λευκό ή 
γραμμογραφημένο χαρτί μπορούσε νά γίνει πρόλογος μιας καταστρε- 
φτικής ζύμωσης, μιας αγωνίας άτόμων πού ήρθαν νά ζήσουν.

Ξαναχάϊδεψε τά τρία στρογγυλά ποτήρια, μέ τή σειρά.
Ή  ανταύγεια πού σχημάτιζε τό κρύσταλλό τους άπό τό ήλεκτρικό 

φως, τού φάνηκε πώς γίνονταν μιά μικρογραφία χιμαιρική κάποιου 
απέραντου ανθρώπινου μόχθου.

Γαλάζια στρογγυλά ποτήρια!.. Καί τά ξαναχάϊδεψε.
Γιά μιά στιγμή πέρασε τόν εαυτό του πάλι γελοίο, καί τούρθε ν’ 

άφήσει ένα πνιχτό γελοίο...
Κανείς βέβαια δέν τόν πρόσεξε. “Επεσε ξανά στούς συλλογισμούς.
Γύρισε καί κύταξε τούς θαμώνες.
Κανείς βέβαια δέν τόν πρόσεξε. ’Έπεσε ξανά στούς συλλογισμούς.
Στό φόντο τού άκριανού ποτηριού, τώρα τά θολά του μάτια πού 

γυάλιζαν άπ’ τόν πυρετό έβλεπαν διάφορες έναλλασόμενες εικόνες 
πού τά πρόσωπά τους ζωντάνευαν καί έφταναν νά πέρνουν γιγάντιες 
διαστάσεις... Σέ μιά σάλα οργίου έξαφνα, μέσα σέ κάποιο κύκλο 
άπό χυδαίες γυναίκες, ποτήρια μέ αλκοόλ καί καπνούς τσιγάρων, 
διακρίνονταν ή γελοία μορφή τού κοντού άνθρωπάκου. ’Έπινε, 
ξεκαρδιζόταν άπ’ τά γέλοια, καί χτυπούσε τά χέρια του.. ’Έπειτα 
έβλεπε τόν ξανθό νέο, πού τραβούσε σ’ έναν απέραντο δημόσιο δρόμο 
καί άνακατεύοταν μέ τούς πολυάριθμους διαβάτες. ’Έφευγε. Διαρ
κώς έφευγε καί χάνονταν.

Καί κείνη; Ή  ώμορφη κοπέλα μέ τά φτωχικά ρούχα;... Δέν τήν
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είχε διακρίνει ακόμα πουθενά...
’Έτυχε τότε νά περνάει άπό κοντά του μιά σιλουέττα αδύνατη, 

βρώμικη μ’ ένα μωρό στήν άγκαλιά. Ή  σκιά της, τού σκέπασε τήν 
ανταύγεια τών ποτηριών καί τόν έφερε στήν πραγματικότητα.

Άγαναχασμένος, κάρφωσε γιά μιά στιγμή τή ματιά του άπάνω της.
Ή ταν μιά άθλια γυναικεία ύπαρξη, τυλιγμένη στά κουρέλια. 

Δέν μιλούσε' μόνο κύτταζε μέ φθονερή ικεσία δλους τριγύρω. ’ Ασφα
λώς θά ζητιάνευε. Θά μάζευε κέρματα...

Μιά παρέα νέων άρχισε κιόλας νά τήν πειράζει.’ Εκείνη έκανε καρ- 
τερικάτήν βόλτα της καί τσούπ, ξαναβρέθηκε μπροστά του επιβλητική 
στήνάθλιότητά της.

Στάθηκε μέ αφάνταστη επιμονή καί παρατηρούσε σάν καί κείνον 
τά τρία ποτήρια τού τραπεζιού..

Ή  ζαλάδα δέν έλεγε δμως νά τόν αφήσει.
Σκέφθηκε πώς ίσως άδικα τά πράματα έπερναν τέτοια έκταση 

στήν φαντασία του. Καί γύρισε τότε άθελά του τις πλάτες.
’Έννοιωσε κείνη τήν ώρα ένα άλαφρό άγγιγμα στούς ώμους...
Είδε τόν σερβιτόρο μέ τή μαύρη μπλούζα πού τού χαμογελούσε...
— Γιά τούς κυρίους... σείς;
Δέν κατάλαβε’ καί ρώτησε τί συνέβαινε.
Δέν είχαν πληράισει οί προκάτοχοι τού τρ ιπεζιού. Τά ποτά τους. 

αν ήταν δυνατόν, έλεγε μέ υπόκλιση ό λαστιχένιος σερβιτόρος. Ά ν  
ήταν δυνατόν...

Μπά!... περίεργο.
"Ωστε δέν είχαν πληρώσει τά ποτά τους. 'Ο  νέος, τό άνθρωπά- 

ριο. Βέβαια άπ’ τήν ταραχή τους ξέχασαν..
Στάθηκε δισταχτικός. “ Επειτα έστρεψε τό βλέμμα του μέ άπο- 

φασιστικότητα.
Τόν ένα έγνώριζα άπ’ αυτούς... ψιθύρισε.
— 'Ο σερβιτόρος τόν κύτταξε μέ έπιπόλαιη περιέργεια.Σίγουρα θά 

σχημάτισε τήν γνώμη πώς ήταν θεοπάλαβος.
— Μάλιστα ξαναείπε. Αυτόν τό ξανθό πού στέκονταν άοιστερά, 

αν θυμόταν...
Δέν θυμόταν τίποτα. Δυσφόρησε καί μουρμούρησε πώς θά 

πήγαινε στήν διεύθυνση τού κέντρου ν’ άναφέρει άρνηση πληροιμής 
άπό πελάτη μέ δλα τά σχετικά.

— Στό διάβολο, έκανε θυμωμένα.
Έρριξε ένα κέρμα πάνω σιό μάρμαρο τού τραπεζιού καί ση

κώθηκε..
’Άνθρωποι καί τραπέζια στριφογύριζαν ολοένα εμπρός του σ’ 

ένα ξετρελλαμένο χορό!..
Καί στό βάθος όλων αυτών τών άκαθόριστων κύκλων, μεγάλω

ναν καί έφταναν νά πέρνουν γιγάντιες διαστάσεις τρία στρογγυλά 
γαλάζια ποτήρια...

Μάρτης τού 34
Σ Ω Τ Ο Σ  Χ Ο Ν Δ Ρ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ
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Μ Ο Ν Α Χ Ο Ι  Ε Ι Μ Α Σ Τ Ε

Μ ο νά χ οι είμ α σ τε  κ ά θη σ ε- μά άν θές νά  σ ’ ά γ α π ώ , 
’Α πόψ ε άνεπιτήδευτο δείξε μου τον έαυτό σου.
Δ έν  εΤν’ ώ ρ α ΐο  νά θρηνείς π ά ντα  χω ρίς σκοπό,
καί μέ τήν σκιά του κ αθενός νά  π λάθεις τδνειρό σ ο υ ...

Τ ό ξέρ ω  π ώ ς τ ά  χείλη σου δέν έχουν ξεδιψ άσει 
καί λ α χ τα ρ ο ύ ν  τό σ ο  πολύ τ ’ ά τέρ μονα  φ ιλ ιά ·
Τί μου θυμίζεις μιά ιστορία λοιπόν πδχει περάσει, 
άφοΰ δέν θά  τήν ζήσουμε σά ν  π ρώ τα οί δυό μας πιά.

Μ ονά χοι ε ίμ α σ τε, κ ά θη σε- μά άν θές νά  μ’ ά γ α π ά ς , 
λ ο γά ρ ια σ έ  τον τόν καιρό πού φεύγει μέ τά  λόγια·
— λίγο θά  μείνουμε μ α ζύ  καί πρέπει νά σ ιω π ά ς> 
γιατί δέν έπιτρέπει ή αύγή δάκρια καί μοιρολόγια.

ΓΙΩ ΡΓΟ Σ Κ. Β Ο Γ ΙΑ Τ Ζ Η Σ

Α Π ’ Τ Α  Σ Ο Ν Ε Τ Τ Α  Τ Ω Ν  Π Ε Τ Ρ Α Δ Ι Ω Ν

1
Ό π ά λ λ ιν ά  ν ’ τά  μάτια  σου,

στήν πέτρα του δαχτυλιδιοΟ σου  
μ οιάζουνε' τό στόμ α  σου ρουμπίνι 
κι’ δσω ν τά  βλ έμ μ α τα  θά ’ διοϋν σου  
τήν ’Ο μ ορ φ ά δα  ώ  ’Έ ρ ω τ α , ό κ α θένα ς πίνει,

σά ν  ά π ’  άφ ρόστεφ ο ’να κύπελλο τήν ήδονή
πού τήν κέρνα ή ά π όλ α υ σ η  ή έκλεπτισμένη, Γανυμήδης
καινούργιος, ώ ς τά  σ ώ β α θ α  όπου δονή
καί σέ Ν ιρβάνες μυθικές π δ  καί τής ’ Ιδης.

Τής ά π ά τη τες κορφές μ α ς φανερώνει σέ θεία  
έξαΟ λω ση  τών ψυχών καί τώ ν σω μ ά τω ν  
μέσα  σέ κάποια έξαρσην Ο ύαλδική

Μ ιά π αναρμόνεια  μεγαλόπ ρεπ η άκολουθία  
— είδω λολατρικής θρησκείας  
—  θ ά λ α σ σ α ς  βουή πουν τώ ν κυμάτω ν,
Του Τ ιτσιάνο εικόνα, σέ βενετσιάνα  σμαλτική.

κ. α . μ α ς χ α ς
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Χ Ι Ν Ο Π Ω Ρ Ι Ν Α  Ρ Ι Γ Η

Σ έρ νετα ι τό χινόπωρο στή φύση 
Σ ά ν  ά ρ ρ ω σ το  παιδί κιτρινισμένο  
Κι’ ένα  σκοπό πικρό κι’ άπ ελπ ισμ ένο  
Σ έ  ραγισμένο α ύ λό  θά  τραγουδήση.

Ό  ή λ ιο ς : μιά χρυσή πληγή στή δύση  
Τ ό α ίμ α  σ τα λ ά ζε ι ά ρ γά  τ ’ άρρω στημένο  
Τό δειλινό χλω μ ό καί κουρασμένο  
Σ τ ά  βάθη  τ ’ ούρανοΟ θά  ξεψ υχή ση ...

Κι’ ή τραγική μου νιότη άργοπ εθαίνει  
Σ ά  κίτρινο τριαντάφ υλλο στό  φ ράχτη  
Π ’ ώ ρ α  τήν ώ ρ α  μ ά τα ια  περιμένει.

Σ ' ένός ερωτισμοί) γλυκό μεθύσι 
Τ ό χέρι τρυφερά νά τό μαδήση  
— ’ Α λ ίμ ο ν ο — τό χέρι πού δέ θάρτη

ΤΕΤΡΑΣΤΙΧΑ

Κ Α Σ Σ Α Ν Τ Ρ Α

Κ α σ σ ά ν τρ α  ύπέροχη άδερφή τής νιότης μου τής τραγικής, 
Πού δμοια σ ά ς  λυώνει ένα φιλί γ ιομ δτο  προδοσία·
Έ π ε σ ε  ή Τ ρ ο ία ...κ Γ  άνώ φ ελη πιά ή δύναμη τής μαντικής· 
Τ ώ ρ α  μοιραίοι σ ερ ν όμ α σ τε  πρός τή μοιραία θυσία.

Α Ν Ο Ι Ξ Η

Λ ου λού δια , πόθοι κΓ δνειρα καί φ ευγαλέα  χαρ ά  
καί μόνο έμ ά ς φτωχή καρδιά νά  κατακλύζη  ή όδύνη  
μά ώ μή λ ιγ ά ς— ά λ ίμ ονο— γιά τελευ ταία  φορά, 
νά μάς μοσκοβολήσουνε μιάς π ροσδοκίας οί κρίνοι.

Π Υ Θ Α Γ Ο Ρ Α Σ  Α Ρ Ο Υ ΣΙΩ Τ Η Σ
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ΖΑΝ ΚΟΚΤΩ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Π Ρ Ο Σ  Τ Ο  Θ Α Ν Α Τ Ο

("Οπου ό ποιητής διηγιέτσι τό 
πρώτο του πέταγμα μέ τό Γκαρρός 
ή πρόσκληση τής γης).

Μιά μάχη περιστεριών παγωμένων μέσα στό πρόσωπο 
τό παραδομένο στους μπάτσους σημαιών 
ό πάγος που γαντώνει

ιχθυοτροφείο ώκεανικό
ραντισμένος άπό λάδι σκάνω 

σέ θαλασσινό μπάνιο 
βυθίζεται μέσα στά  ρουθούνια 

κρϋα ευμάρεια 
νερού θαλασσινού

κίνδυνος πτώσης 
ρήγμα 
ναυτίας 
άριστερά 

πειράζει ό ώμος πού άναβρύζει

τραβηγμένο 
ρουψηγμένο
τό έσωτερικό μου σώμα κουβαριάζεται 
τριγύρω στην καρδιά 
κατήφορος άτελείωτος
άνεβοκατεβάσματα  σά λ ος  οπισθοχωρούμε 
βρυκόλακας
άνάμεσα  στις παλάμες του 
μαλάζει χαϊδεύει τήν καρδιά
Οί σιωπηλές σειρήνες 
μέσα στό  στήθος τού πιλότου 
φουσκώνουν τό σουβλερό τραγούδι τους 
πέταγμα αύξανόμενο σημαδεμένο 
μονάχα άπό τά  σπλάχνα 
τό εργαλείο άνέβαινε 
στό τίποτα 
μέ έλη ύψους
καθώς ψαριών
σιωπηλό κοπάδι γυάλας
μυρμηγκιάζει όλόγυρα σέ ψύχουλο ψωμιού 
άγωνιζόμενο μέ τή μύτη
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όλύγυρα σέ πνευματιστικό τραπέζι 
έκπληκτοι άρχάριοι 
σιωπηλή άνταρσία σκουντιοΰνται 
τά σύννεφα θελγμένα 
άπό τόν έλικα

πρός έμας
κινούσαν τά κοπάδια τους 
σάν σά λ ος

(’ Ακρωτήριο Καλής Ε λπίδας) 
Μεταφρ. Α . Γ.

ΝΕΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ

Τ Α  Μ Α Τ Ι Α  Σ Ο Υ

Τά μάτια σου δυό σκοτεινοί βυθοί 
ποΰχουν, φτωχή, τόν πόνο σου δλο κρύψει 
σ τ ’ άπέραντο δπως έχουν στυλωθεί 
κυττοΰν μέ τόση θλίψι, τόση θλίψι !

Τά μάτια σου δυό σκοτεινοί βυθοί 
ψυχρά, σκληρά, σά  μάτια τού θανάτου 
πού έμπνέουνε φορές τόν ποιητή 
κΤ άλλοτε τού ραγίζουν τήν καρδιά του !

Τά μάτια σου δυό σκοτεινοί βυθοί 
άπόψε άλήθεια τάχα τί νά λένε ; 
σ τ ’ άπέραντο δπως έχουν στυλωθεί 
κι’ άσάλευτα  κυτταν χωρίς νά κλαΐνε ;

Μ ΙΧ Α Λ Η Σ  Κ Ο Υ Ρ Μ Ο Υ Λ Η Σ

Ε Ι Π Ε Σ  Κ Α Ι  Σ Υ . . .

"Ο ταν ξα ν ά ρ θ ’ ή άνοιξις μέ τό ήλιοφώς κι’ άνθίσουν,
οί κρίνοι, τ’ άγιοκλήματα, ή πασχαλιές, τά γιούλια,
κ’ ή πεταλούδες ξ α ν α β γ ο ΰ ν  νά δώσουν στα  ζουμπούλια,
φιλιά γλυκά, φιλιά πολλά, κ’ έρθοΰν νά τραγουδίσουν
τά χελιδόνια π ’ δφυγαν μιά μέρα τ’ ’ Οκτωβρίου'
είπες καί σύ θά ξαναρθής...
Είπες καί σύ θά ξαναρθής χαμόγελο άγγελίσιο, 
καί θά μέ βρής· ώ  θά μέ βρής καρτερικά κι’ ώ ραΐα , 
σά  ναυαγός στήν άμμουδιά νά καρτερώ, μοιραία 
κάποιο καράβι πδχασε τό δρόμο του τόν ϊσιο, 
σά  θύμα πού ξεγλύτωσε τά νύχια τού θηρίου, 
νά καρτερώ...νά ξαναρθής...
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Ν ά  καρτερώ  νά  ξα ν α ρ θ ή ς, γυ ρ νώ ντα ς σ τ ’ άκρογιάλι 
κάπ οιας ζω ή ς — μιας κ όλα σης σ α ν  ένα ς κ ολα σ μ ένος —  
ή μέρα πού θά  ξα ν α ρ θ ή ς , σ ά ν  ά για  Π αρθένος, 
νά δώ ση ς ά π ολ ότρ ω σ ι, ώ ς  πού σέ λίγο πάλι
θέ νά  μέ κάνη τού βορριά, τό φύσημα, του κρύου, 
νά κ α ρ τερ ώ ...ν ά  ξα ν α ρ θ ή ς ...

Β ΙΚ Ο Σ Β 1Τ Σ Α ΙΟ Σ

Α Π Ο Γ Ν Ω Σ Η

Κάτι μοϋ θολώ νει  
τή βα θειά  γαλήνη  
πού είχε μές σ τά  στήθη  
ήσυχα  φ ω λιάσει, 
λύπη μέ κυκλώνει 
κι’ δλο μου θολώ νει 
τή β α θειά  γαλήνη.

”Ω  ! π ώ ς μέ φοβίζει 
ή ερημιά ή μεγάλη , 
ή είρωνία, ή χλεύη ! 
Μ όνος κ α ρτεράω  
τήν αύγή πού όρθρίζει, 
μά α χ , π ώ ς μέ φοβίζει 
ή έρημιά ή μ εγά λη  !

Γ ι’ ά γ ν ω σ τα  ά λ λ α  μέρη 
έφυγα καί π άω , 
τής χ α ρ ά ς  ά λλότρ ιος  
κΓ δλο  τή γυρεύω, 
μά πού θά  μέ φέρει ; 
τ ά χ α  γιά  ποιά μέρη 
έφυγα καί π ά ω  ;

Ε ίμαι κουρασμένος  
κι’ έ χ α σ α  τό δρόμο, 
κι’ δλοι μέ άρνηθήκαν, 
κι’ οί τελευ ταίοι φίλοι. 
Πιά τί περιμένω ; 
είμαι κουρασμένος  
κΓ έ χ α σ α  τό δρόμο.

Μ Η Ν Α Σ Δ Η Μ Α Κ Η Σ
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Τ Α  Β Ι Β Λ Ι Α

Μ . Β Α Λ Σ Δ ι  'Η  κοροϊδία τής τέχνης (Σ κ η ν ικ ή  επιληψία σε τρεις  κρίσεις ) .

Ό  αναγνώστης, άπό του τίτλου τήν επεξήγηση «σκηνική επιληψία σέ 
τρεις κρίσεις», είσάγεται ασυναίσθητα στό πνεύμα τού βιβλίου καί περιμένει 
κάποιο κωμικό θεατρικό παραλήρημα. 'Ιδιότυπη, παράδοξη σάτυρα πού αρχί
ζει μ1 ένα τσουχτερό προανάκρουσμα σέ τρία γράμματα πού ό  συγγραφέας 
άπευθύνει στούς κυριώτερους του έργου του πρωταγωνιστές, στούς οποίους, 
χωρίς πολλήν αβρότητα, εκμυστηρεύεται τρόπον τινά τήν ενδόμυχη σκέψη του 
γιά τό αμφίβολο ποιόν τους καί γιά τό προμαντευόμενο στραγγάλισμα τού πε
ριεχομένου τής εργασίας του. Ξετυλίγεται έπειτα ή πρώτη κρίση, πού περιέ
χει τις «δοκιμές», ένω ή δεύτερη παριστάνει τήν «παράσταση» κ’ ή τρίτη τά 
δσα  διαδραματιστήκανε «μετά τό θέατρο».

Βασιλεύει παντού αναστατωμένη ατμόσφαιρα' όπου ένας θεατής, πού 
σατυρίζεται, πηδάει στή σκηνή καί φιλονεικεί καί πιάνεται μέ τούς θεατρί
νους' όπου οί θεατές τής πλατείας λαμβάνουν μέρος στήν παράσταση κι1 ένας 
έξυπνος μόρτης άπ ’ τό υπερώο παίζει τό ρόλο τού υποβολέα, ένφ ό άληθινός 
τέτοιος τά  χάνει καί σωπαίνει' όπου στή σειρά άπό κωμικά απρόοπτα παρουσιά
ζεται καί ή σάτυρα μ’ ασυνάρτητες, κατά τό φαινόμενο, σκηνές, σατυρίζει τήν 
ασυναρτησία κ.τ.λ. Καί όπου στό τέλος ένας κριτικός, πού ροχαλίζοντας, τά 
παρακολουθούσε όλα προσεχτικά, ξυπνάει άπό ένα βοερό σούσουρο. Γιατί μό
λις τέλειωσε «ή παράσταση», μιά μεγαλόπρεπη κωμικοτραγική πομπή παρε
λαύνει άνάμεσ’ άπ ’ τούς θεατές. Οί θεατρίνοι, κρατώντας άπ ’ τά πόδια  καί 
τις πλάτες άναίσθητο τό δυστυχισμένο συγγραφέα Π αραχωρησίδη, πού λιγο
θύμησε άπ’ τά  όσα  έβλεπε κι’ άκουγε νά γίνωνται γύρω άπ ’ τό έργο του, τόν 
μεταφέρουνε καί τόν τοποθετούνε κάπου, ώσπου νά συνέλθη. Καί τότε βλέπει 
τήν άποθέωσή του καί τοιμάζεται νά είσπράξη τά ποσοστά, τά τωρινά καί τά 
μελλούμενα καί νά χαρή τή φήμη του. Γιατί όλοι, κοινό καί κριτικοί είδανε 
«τή βαθειά  τέχνη τού συγγραφέα μέσα στήν εξωφρενική άταξία  τής παράστα
σης' διακρίνανε τή γαλήνια θέληση τού ποιητή πού διωργάνωσε θεληματικά 
όλη αυτή τήν άνακατοσούρα καί συλλογίστηκαν π ώ ς έτσι φαινομενικά, καί οί 
κοινωνικές επαναστάσεις κρύβουν έσώτερη αρμονία πού ό κοσμάκης δεν μπο 
ρεϊ καν νά ονειρευτή» κ.τ.λ.

Ά ν  όμως ή σατυριζόμενη τέτοια άντίληψη τού κοινού καί τής κριτικής, 
πού, έπειδή δέ μπόρεσε νά καταλάβη τίποτε, βρίσκει βαθειά  τήν τέχνη τού 
έργου στήν παράξενη εξέλιξή του κι’ εγκωμιάζει μ ’ εξωφρενικές κριτικές τόν 
ποιητή, μά κι’ ό αναγνώστης τού βιβλίου, έν έπιγνώσει πλέον αυτός, δέ μπο
ρεί ν’ άρνηθή επιτυχία στό σκοπό τού συγγραφέα, πού μέσα σ ’  ένα κανονικό 
διάγραμμα τοποθετεί τόσα πρωτότυπα ευρήματα γόνιμης φαντασίας, πού κι
νούνται σέ σκηνές κωμικές, ζωηρές, άπροσδόκητες καί κατά μεγάλο μέρος 
παραστατικές. Ή  υπόθεση στρέφεται γύρω άπό τό θέατρο. Έ ν  τούτοις διάφ ο
ρα παρατράγουδα τής ζωής, τής φιλολογικής, τής πολιτικής, τής κοινωνικής, 
σατυρίζονται δώ  καί κεί. Μερικές όμως υπερβολές, μέ βιαιότητα μάλιστα δια 
τυπωμένες, ξενίζουν τόν άναγνώστη, έστω  καί αν ή υπερβολή είνε άναπόσπα- 
στο στοιχείο τής σάτυρας.

Θ ’ άποδοθή ίσως ή μομφή στό συγγραφέα, πώς ή Ά ριστοφανική βωμο- 
λοχική έκφραση, πού γίνεται άπ’  αυτή άρκετή χρήση, δέ διαθέτει ευνοϊκά καί 
ζημιώνει τήν αισθητική τού έργου. Ό  κ. Β άλσας πού ζή στό Π αρίσι, θ ά  είξε- 
ρε, βέβαια, τί θ ά  πή λεπτότης κι’  ευγένεια ή ψευτοευγένεια καί θ ά  είχε τήν 
ικανότητα, όπως άπό τήν εργασία του φαίνεται, νά τις χρησιμοποιήση, σκεπά
ζοντας τό δημιούργημά του μέ τόν πέπλο τους. Θέλησε όμως, φαίνεται, νά βά- 
λη στή θεση τής γαλατικής άβροέπειας τή γλώσσα τών μόρτηδων τού Ψυρρή, 
γιατί θ ά  τήν βρήκε άποτελεσματικώτερη. ”Ισω ς άκόμη νά έκρινε πώς μέ τή 
γδύμνια τής έκφρασης ζω γραφ ίζεται καλύτερα ή γδύμνια στις πνευματικές εκδη
λώσεις καί άκόμα ότι μ’  αΰτή θάτανε μάλλον άνιόδυνη ή σάτυρά του κι’ άν- 
δρικώιερη , πιστεύοντας πώς οί χτυπητοί χαρακτηρισμοί πληγώνουν λιγώτερ 
άπ’  τά δπομλα υπονοούμενα.
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Δέν έτυχε νά γνωρίσωμε ποτέ τόν κ. Βάλσα. Μά υστερ’ από τό διάβασμα  
του βίβλ ου του, τόν φανταζόμαστε σάν ένα χαρακτήρα εϋθύ, από κείνους πού 
λένε τά σΰκα σΰκα, πού πολεμάνε τόν εχθρό κατά μέτωπο, πού δέν καταλαβαί
νουν άπό υπολογισμούς, επιφυλάξεις καί υποχωρήσεις, πράγματα συντελεστικά 
για την προσωπική τους ανάδειξη. Πού τούς διακρίνει ή αυτοπεποίθηση. "Αν 
δέν είναι όπως τόν φανταζόμαστε, άς μάς συγχωρή γιά τό λάθος. Έ ν  τφ  με
ταξύ θ ά  μένωμε μέ τήν εντύπωση πού δημιουργήθηκε στή σκέψη μας.

Μπορεί νά υπάρχουν ψεγάδια, μπορεί νά κριθή, δικαιολογημένα κατά 
τή γνώμη μας, πώς θ ά  πρεπεν ή έκφραση σ ' ώρισμένα μέρη, νά ειτανε λιγώ- 
τερο ώμή. Νά μήν έπερνε τό  ίδιο σχέδιο δικαίου; καί αμαρτωλούς καί νά λεί- 
πανε κάτι λέξεις, φράσεις, εικόνες άντιαισθητές καί κάπττε άποκρουστικές. 
Είνε βέβαια γυμνή ή θ εά  τής αλήθειας. Μά νομίζομε πώς στήν εποχή μας, 
εποχή κάθε άλλο παρά εποχή τού ’Αριστοφάνειου πολιτισμού, τής χρειάζεται 
αναγκαστικά τής Θεάς αυτής κάποιο έστω  καί ελαφρό μαγιό. Ό π ο ιο ς  όμ ως 
θέλοντας νά μομφιίίση γενική εντύπωση προσέξη στο σύνολο, θ ά  διακρίνη α 
ναμφισβήτητη πρωτοτυπία, ειλικρίνεια, θάρρος αξιοθαύμαστο κι’ άσυνείθιστη 
δημιουργική ικανότητα, πού διαφαίνεται πώς ζητάνε νά εξυπηρετήσουνε ένα 
σκοπό ευγενικό γιά τήν εξύψωση τής τέχνης στή θέση της, όχι μόνο σχετικά 
μέ τό κύριο θέμ α  τής υπόθεσης τού βιβλίου, άλλά καί γενικώτερα γιά τά 
γράμματα. Καί καθένας είναι σέ θέση νά νοιώση πώς διαγράφονται οί ενδό
μυχες επιδιώξεις τού κ. Βάλσα. Π ώς θ ά  εϊταν κατορθωτό ν’ ανοίξουν ελεύθε
ροι ορίζοντες στήν ελληνική τέχνη μέ τή διαφώτιση τού κοινού, τού άπό ά
γνοια ή στρεβλή καθοδήγηση αδιάφορου στήν πνευματική κίνηση' μέ τή συνερ
γασία τού τύπου μέ τήν ανώτερη δικαιοσύνη τής κριτικής' καί γενικά μέ τό 
κάθε μέσο πού θ ά  υποβοηθούσε τήν ελεύθερη ανάπτυξη κι’ εκδήλωση τής 
άναντίρρητης πνευματικής δυναμικότητας τού τόπου μας. Ε μ είς  έδιό, ή του
λάχιστο άρκετοί άπό μάς, είσπνέοντας τόν άέρα τού περιβάλλοντος, είν’ ενδε
χόμενο νάχωμε συνειθίσει σ ’ αύτόν. Ό  κ. Βάλσας πού ζή  κι’ εργάζεται πνευ
ματικά στήν πνευματική μητρόπολη τού κόσμου καί μπορεί άπό μακρυά νά 
βλέπη διαυγέστερα ίσως κι’ άληθινώτερα, έξανίσταται. Κ αί, φανερώνοντας μιά 
προσωπικότητα ξεχωριστή, έξανίσταται μέ τήν ορμή των διανοητικών άνθριό- 
πων, πού έχοντας πεποίθηση στήν άλήθεια των άντιλήψεών τους, στήν υπέρ
τερη σκοπιμότητα, καί στή δύναμή τους, οραματίζονται μιά καλύτερη κατά
σταση, πού σ ’ αυτήν θ ά  υπήρχε τόπος νά σταθούν τόσες υπάρχουσες άληθινές 
καλλιτεχνικές δυνάμεις, τόσες ωραίες πνευματικές προσπάθειες καί φιλοδοξίες, 
π ’ άγωνίζονται μέσα σέ μιά παγερή άτμόσφαιρα, ή καί πρός ενσυνείδητες εναν
τιότητες.

Τ Ο Υ  Ι Δ Ι Ο Υ  ι « Σ τ ο  κ α τώ φ λ ι . . . »  τραγωδία μ ο ν ό η ρ α χ τ η .

"Υστερ άπό τή φουρτούνα τής «Κ οροϊδίας τής τέχνης», μπαίνομε μέ τό 
«Σ τό  Κατώφλι.:.» σ ’ ένα ήσυχο λιμάνι. "Ενα βιβλιαράκι,ένας διάλογος, άπό 
καμιά εικοσαριά σελίδες. Τά δυό βιβλία τά χωρίζει, ώ ς πρός τό είδος και τό 
περιεχόμενο, άβυσσος. Π ράγμα πού άποκαλύπτει πολύμορφη καί πολύτροπη τήν 
ικανότητα τού συγγραφέα τους.

Ψηλά, στήν κορφή βράχου, μιά έξοχική βίλλα. Ή  ευρύχωρη βεράντα 
της, προφυλαγμένη στήν άκρη τού γρεμοΰ μέ κάγκελα, βλέπει πρός τήν άτέ- 
λειωτη θάλασσα , πού ενώνεται στό βάθος τού όρίζοντος μέ τόν κάταστρο 
ουρανό, στή μυστικοπαθή γαλήνη τού άπεί ρου. Τό γαλατερό σεληνόφωτο λού
ζει τήν άτμόσφαιρα. Ά κουμπάει ό γέρος στά κάγκελα καί σά  βυθισμένος σ ’ 
όνειρο κοιτάζει έν’ άστέρι πού τρεμοσβύνει, τ ’ άστέρι τ ’ άγαπημένο κι’ αυτού 
καί τής γυναίκας του. ’’Εχουνε ζυγώσει κ’ οί δυό τους τά ενενήντα χρόνια 
καί ζοΰνε μονάχοι τους. "Ερχεται ή γρηά του, τόν ξυπνάει άπ ’ τό ρεμβασμό 
του κι’ άρχίζει μεταξύ τους ό διάλογος, ή μοναδική σκηνή τής τραγωδίας.

Οί συνταραχτικώτερες ψυχολογικές καταστάσεις πού βασανίσανε καί θ ά  
βασανίζουν εις αιώνα τόν άπαντα τόν άνθρωπο καί μάλιστα τόν αΐσθαντικό, 
προβάλλουνε μέσ’ άπ ’ τ’ άπλά λόγια, τή συγκροτημένη τεχνική κι’ άπ’  τό άρι- 
στοκρατικό ύφος τού έργου. Τ ά  νοήματα βγαίνουνε μόνα τους γιά τό στοχα
στικό άναγνώστη, πού ένφ βλέπει ένα γαλήνιο γαλάζο κομμάτι τού πέλαγου
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μ’ άλαφρότατους κυματισμούς, νοιιόθει συνάμα πώς τά ζοφ ερά  βάθη  του τα ρ ά 
ζονται άπό κάποιο παράφορο κ’  ύπέρτατον άγώνα. Τό φρικίασμα τής ψυχής 
γιά κάθε στιγμή τής ζω ή ς πού περνάει άγύριστα, σπρώχνει τό πλανώμενο φά
σμα τής μόνωσης τού ενός άπ ’ τούς δυό γέρους πού θ ά  μείνη στό τέλος μο
νάχος στόν κόσμο. Καί στό ξεχείλισμα τής άγωνίας της ή ζωή , κλονιζόμενη 
σέ στιγμές ευτυχίας άπό μιάν άπροσδιόριστη άνησυχία, πού προμηνάει άσυναί- 
σθη τα  κάτι φοβερό, ίσως τό θάνατο, έξαλλη ζητά καταφύγιο στούς κόλπους 
τής συφοράς, τής ξένης καί δικής της μαζί.

Ή  μεγάλη οδύνη, τό μεγάλο παράπονο τών άνθρώπ ω ν είναι πόις θ ά  
πεθάνουν' κι’ ό τρόμος τού θάνατου καταστρέφοντας κ άθε ιδέα ήθικής, είναι 
ικανός ν’ άπογυμνώση τό λογικώτερο πλάσμα άπό κάθε καλωσύνη κι’ άρετή. 
Κι’ άνεβαίνει μόνο του στή σκέψη ηθικό, παρήγορο καί ζωογόνο τό καταστά
λαγμα (πού κυριαρχεί κι’ ώ ς  τό τέλος τού έργου, νομίζομε, χωρίς νά λέγεται, 
ίσως γιά νά μήν ύπερβή ό ποιητής, άπό καλλιτεχνική επιφύλαξη, τά όρια τού 
φαινόμενου πραγματικού), όταν ή εξόριστη νοσταλγική ψυχή, πατώντας τό μοι
ραίο κατώφλι ή καί πάντα πριν μπροστά στό βάραθρο  τού τρομαχτικού μυ
στήριου, είτε άπ ’  τήν πανανθρώπινη κ’ ύπεραιωνόβια διαίσθηση , είτε άπό κά
τι σά  ρόδινο φ ώ ς δημιουργίας υπέρσοφης καί λογικά όχι άδικης σ τ ’ άνθρώ- 
πινο μαρτύριο, φωτιστή κι’ έλπίση.

Τ ό  άνώτερης πνοής συγγραφικό αύτό καλλιτέχνημα άφίνει βαθειά  α ισθ η 
τική εντύπωση καί κατορθώνει μέ τήν υποβλητικότητά του, τήν ψυχολογία 
του, τή φιλοσοφική του διάθεση , νά ύψώση τό πνεύμα καί νά ξυπνήση στο
χασμούς. Δέν ξέρομε άν καί πότε παραστάθηκε αύτή ή τραγωδία. (Ό π ω ς  σημει
ώνει στό  βιβλίο του ό  ποιητής, πρωτοδημοσιεύτηκε τό 1926). Μ’ άν δέν έγινε 
αυτό, θ ά  είτανε κρίμα νά μή δοθή  στό θέατρο  ένα άριστοτεχνικό δημιούργη
μα. Μά φανταζόμαστε πόσο εξαιρετικοί, εξαϋλωμένοι, θ ά  πρεπε νάνε οί δυό 
ηθοποιοί πού θ ά  παίζανε έργο χωρίς εξωτερική κίνηση, γιά νά δυνηθοΰνε ν’ 
αποδώσουνε τόσο λεπτές ψυχολογικές άποχρώσεις.

Λ, ΡΑ ΖΕ ΛΟ Σ

Δ Ι Ο Ν .  Κ Ο Κ Κ Ι Ν Ο Υ  , Ί λ ι γ γ ο ς  (Μ υ θ ισ τ ό ρ η μ α ) .

Δέν ξέρω  πότε άκριβώ ς 6 κ. Κόκκινος έφάνηκε στά νεοελληνικά γράμ 
ματα. ’Εγώ γιά πρώτη φορά  έδιάβασα  πεζογράφημά του στά «Π αναθήναια» 
τού 1914, πού, μετά τήν άποχώρηση τού Κίμωνος Μιχαηλίδη, τά εξακολουθού
σε γιά λίγο χρονικό διάστημα δ  κ. Γ . Βλάχος, ό  σημερινός διευθυντής τής 
«Κ αθημερινής». Τού διηγήματος εκείνου μόλις, φυσικά, θυμούμαι πιά τήν 
υπόθεση. "Ενας άνδρας παρακολουθεί μιάν άγνωστη γυναίκα στήν οδόν Φιλελ
λήνων. "Αγνωστη; "Οχι έντελώς. Ή  σιλουέττα της τού μιλεί, τού φαίνεται 
γνώριμη...Π ιάνει τότε καί ξαφνική βροχή, κι’  εκείνο; προσφέρει τήν όμπρέλ- 
λα του. Καί τότε— τί ευτυχία! Ή τ α ν  ή παλιά του φίλη, ή σχεδόν λησμονημέ
νη! Τί επακολούθησε; Ά π λ ό  άνασκάλισμα τών άναμνήσεων; δεύτερος δεσμός; 
ό  γάμος; Δέ θυμούμαι πιά καλά, τό είπα. Θυμούμαι όμ ω ς άριστα , θυμούμαι 
μιά γιά πάντα, τό γράψιμο τού κ. Κοκκίνου.

'Ολόκληρος ό τετρακοσιοσέλιδος «"Ιλιγγος» υπήρχε, ά π ’  αύτή τήν άπο
ψη, στό παλιό εκείνο διήγημα. Στό σημερινό μυθιστόρημα άναγνώρισα τόν 
ίδιο συγγραφέα, τό ίδιο γούστο, τό ίδιο περίπου θέμα, τό ίδιο όφος, τήν ίδια 
αισθητική διάθεση , τήν ίδια  φιλολογική φυσιογνωμία. Μά μήπως τούτο δέ 
γινόταν καί στό μεταξύ; Μ ήπως δέ γίνεται καί τώ ρα ; Ν ’ ά ια φ έρω  συγκεκριμέ
να δυό άκόμα π αραδείγματα ; "Εν’ άλλο διήγημά του, γιά μιά γυναίκα τρελλή, 
έρωτομανή, πού έτυχε νά διαβάσω  σέ πανηγυρικό φύλλο κάποιας «Κ αθημερι
νής», καί τό μυθιστόρημα πού γράφει τώ ρα  («Εόες έξω  άπό τόν Π αράδεισο») 
στό περιοδικό « 'Ε βδομαδιαίος Τύπος»;

Δέν πρόκειται τόσο γιά τό θέμα, γιά τήν πλοκή, γιά τήν υπόθεση. Α υτά 
ήμποροΰν νά ποικίλουν. Μιλώ γιά τά βαθύτερα, τά  χαρακτηριστικώτερα, τα
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προσωπικώτερα στοιχεία του συγγραφέως, τά καλλιτεχνικά,— εκείνα πού μένουν 
στη μνήμη καί στη ψυχή.

Καί αυτά ύπήρξαν από τότε γιά τόν κ. Κόκκινο κυρίως δύο: ό ερωτισμός 
Ηαι η λατρεία τον  πλαστικόν.

Πολλά πρόσωπα περνούν μέσα στόν «“Ιλιγγο», καί πρό πάντων άνδρες. 
'Υπάλληλοι, επιχειρηματίες, άνθρωποι των διασκεδάσεων...Περνούν καί γυναί
κες: ή χειραφετημένη Φλώρα, ή πρέσβειρα μέ τά σκοτεινά περασμένα...Μά όλ’ 
αύτά είν’ επεισοδιακά. “Ολες τις διαστάσεις του τις γεμίζει μ,ιόι γυναίκσ, ή Κόρα.

Στό κέντρον «"Ιλιγγος», όπου ή Κόρα είχεν αποφασίσει, κάποιαν απο
κριά, νά «τό ρίξη έξω», γνωρίζεται μέ τόν δημόσιο υπάλληλο Δημήτρη Σκα- 
λιγέρη, νεαρόν ακόμη, φιλόδοξον, ασυνείδητο—όπως τόν άποδεικνύουν οί πρά
ξεις του κι“ όπως τόν χαρακτηρίζουν κ' οί ίδιοι του οί φίλοι,—άξιον, όμως 
μ’ όλα ταύτα νά έμπνευση τήν ερωτικήν εκείνη δεσποτεία, πού πολύ άργά, 
καί ντροπιασμένη, τήν ομολογεί ή Κόρα στόν εαυτό της. Χορεύουν μαζί, δια
σκεδάζουν, μεθούν μαζί, φεύγουν μαζί. Ό  Σκαλιγέρης τήν παίρνει μ’ αυτοκί
νητο, καί τήν πηγαίνει οις τήν καμαρά του. Τά λοιπά εννοούνται αμέσως. “Εκεί
νο πού δέν εννοείται άμέσως, είναι ότι ή Κόρα δέν ήταν διόλου καμωμένη νά 
τό «ρίχνη έξω»...Παρεξήγησε τόν εαυτό της κ’ ή μοιραία νύχτα τής έστοίχισε 
σχεδόν όλη τή ζωή. 'Ο άνδρας πού έδέσποσε τό σώμα της δεσπόζει άμέσως 
καί τήν ψυχή της! Δέν βλέπει πιά τόν εραστή, άλλά τό σύζυγο. Ή  «γκαρσο- 
νιέρα» δέν τής φαίνεται παρά τά προπύλαια γιά τό «νόμιμο κρεββάτι». Ό  
«ίλιγγος» τού άγνιόστου δέν κρατεί, παρά μόνο γιά μιά νυχτιά...Ό εραστής 
της όμως είναι τό αντίθετο. Καί, όταν, υστέρα άπό δυό μηνών καθημερινές 
συναντήσεις, πού κινδυνεύουν νά γίνουν «οικογενειακές», εκείνος τήν εγκατα
λείπει, φεύγοντας γιά τό εξωτερικό, όπου τόν περιμένει πραγματικώς λαμπρή 
σταδιοδρομία, τότε ή Κόρα πέφτει άπό τά σύννεφο! “Απιστία, προδοσία, εγκα
τάλειψη—άκόμη καί παιδί! Στό μυαλό τού κοριτσιού αναποδογυρίζονται όλα. 
Ά π ό  ξεπεσμό σέ ξεπεσμό, φθάνει στό χειρουργικό τραπέζι τού...οφθαλμιάτρου, 
πού είναι, πραγματικά, γυναικολόγος καί μαιευτήρ,.,Δυό χρόνια κρατεί όλη αυ
τή ή απελπισία. Πρόβλημα συνειδήσεως άπό τά βαθύτερα καί τά πιό τραγικά 
γιά τή γυναίκα: ή άπιστία καί ή μητρότης. Πρόβλημα φρικτό, μπηγμένο κάθε
τα στή συνείδησή της, παρόν σέ κάθε μιά στιγμή, σέ κάθε γεγονός! “Ό χι 
πώς τήν άπειλεΐ κανείς, όχι πώς κινδυνεύει. Τό πρόβλημα είν’ εσωτερικό, κα
θαρά ηθικό, καθαυτό χριστιανικό. Ή  Κόρα βρίσκει καί δεύτερο άνθρωπο στή 
ζωή της—τόν άπό μηχανήc θεό: ό Κιύστας Λεριανός, κάπως θαυματουργά,
τ’ ομολογώ, πλούσιος άπό τά ξένα, τή στεφανώνεται, τήν άγαπά, δέν ξέρει τί
ποτε, κι’ αν ήξερε, θά συγχωρούσε: κ’ έν τούτοις τό πρόβλημα τής συνειδήσε- 
ως υπάρχει πάντα, καί τόσο υπερτερεί τούς υλικούς κινδύνους, ώστε νά τούς 
άψηφήση τελειωτικά—κι’ ό,τι γίνη άς γίνη! καί νά λυθή μέ μιά πλέρια, συν
τετριμμένη, άπεγνωσμένη εξομολόγηση. Τότε μόνο ή Κόρα ησυχάζει, όταν ό 
Λεριανός τά μαθαίνη όλα, όταν τού δίνη όλα τά όπλα νά τήν περιφρονήση 
καί νά τήν παραίτηση σάν «άτιμη». Τότε μόνον άπολυτρώνεται άπό τόν έφιάλτη!

Ψυχογραφία λοιπόν ήθική, ή Κόρα. Ή ρωίδα. Μάρτυς.—Μά τότε, πώς 
έμίλησα πριν γιά ερωτισμό καί γιά έρωτα τού πλαστικού, ότι τάχα μόνον αύ
τά κυριαρχούν σέ τούτο τό μυθιστόρημα;

Θά τό έξηγήσιο.
Δέν είμαι γιατρός. Δέν ξέρω πόσο μέρος άφαιρεϊ ή τριβή, ή πείρα κ 

επί τέλους τό συμφέρον, προκειμένου γιά έναν γιατρό πού εξετάζει τό σώμα 
μιας γυναικός. “Ομως γιά όλους τούς άλλους, όσοι δέν είναι γιατροί, ξέρω ότι 
άρρωστη γυναίκα δέν υπάρχει. Υπάρχει μόνον ή γνναίκα, τό γυναικείο σώμα— 
καί γίνεται μάλιστα όλο καί πιό ελκυστικό (τί άληθινό καί τί φριχτό!), άπό τή 
τιγμή πού εννοούμε ότι άπό μέσα πονεί καί πάσχει.—Λοιπόν, σύτής τής δια- 

θέσεως, αυτής τής ψυχολογίας, αύτής τής δίψας γίνεται μεταφορά στόν 
«Ίλιγγο», προκειμένου γιά τήν Κόρα. Βέβαια, κι’ όλα τά παραπάνω, τά 
«ηθικά», τά διαβάζει καί τά προσέχει ό άναγνώστης. Δέν τόν ενδιαφέρουν 
όμως τόσο πολύ. Δέν τόν άγγίζουν κατά βάθος. Δέν είν’ εκείνα πού θά  τού 
μείνουν. ’Εκείνα πού θά τού μείνουν, είναι ή Κόρα ή γυναίκα , ή ομορφιά της 
ή κορμοστασιά της, τά μέλη της! Νά πάρωμε τήν χαρακτηριστικώτερη σκηνή ;
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Κοντά στόν τίμιον άνδρα, τόν νόμιμο σύζυγο, τόν Λεριανό, ξυπνά, κάποια 
νύχτα στις αισθήσεις τής Κόρας, ό πόθος τού άλλου, τού εγωιστή, τού δηλοΰ, 
του δραπέτη. Ή  κόρα τόν Αποδιώχνει αυτόν τόν πόθο, άλλ’ ό πόθος ξανάρ
χεται. Ή  αγωνία τήν πνίγει. Ίδρωμένη, άσφυκτική, πετά τά σκεπάσματα άπό 
πάνω της καί μένει γυμνή.

Γυμνή; εντελώς γυμνή; ή πόσο γυμνή, καί πώς είναι γυμνή; είναι ώραία; 
είναι προκλητική; Νά τό ενδιαφέρον πού ξυπνά στόν άναγνώστη! "Ολη της ή 
ψυχική περιπέτεια πού προηγήθηκε, δέν τήν ενδιαφέρει τόσο, όσο ή τωρινή 
της πλαστική «πόζα», ή τελειότητά της, ή διάρκειά της.

Άλλά γιατί; Έ δώ  είναι όλο τό ζήτημα. Γιατί νά συμβαίνη στόν «Ίλιγγο» 
ό,τι καί στή ζωή; Γιατί τό ίδιο ενδιαφέρει καί τόν συγγραφέα! Γιατί ό συγ- 
γραφεύς ό ίδιος, τό περιγράφει,  μάλιστα άμέσως, μέ όλες του τις λεπτομέ
ρειες τό γυμνό σώμα—περιγράφει τής λεπτομέρειες μέ τόνον «ζεστό καί ποιη
τικό», μέ τρόπον ζωντανώτερο άπό τις λεπτομέρειες τής ψυχής ! ’Αναγνώστης 
καί συγγραφεύς συνεννοούνται λοιπόν καί υποσυνείδητα...

«Οί άνδρες εκείνοι, διαβάζω στή σελ. 387, δέν ήσαν ερωτευμένοι μέ τήν 
Κόρα, στήν άπλήν έννοια τού πράγματος' άνέπνεαν όμως σέ μιάν άτμόσφαιρα 
ερωτισμού, τού έρωτισμού πού άκτινοβολούοε ή Κόρα». ’Ιδού τί συμβαίνει καί 
μέ τόν άναγνώστη, καί μέ τό μυθιστόρημα, καί μέ τό συγγραφέα. Ό χ ι πώς 
είναι κι’ αυτοί έρωτευμένοι μέ τήν Κόρα «στήν άπλή ένοια τού πράγματος»- 
άναπνέουν όμως άδιάκοπα τόν ερωτισμό πού «άκτινοβολεϊ» ή Κόρα. Ά λ λ ’ ό 
μυστηριώδης αύτός ερωτισμός, ό απαλός καί ζεστός, ό τρυφερός, μά πάντα 
ζωϊκός καί ζωτικός, γίνεται καί άπτότερος καί πιό συγκεκριμένος : στις περι
γραφές ερωτικών, ή άπλώς άπολαυστικών, ωρών, στις περιγραφές τής υλικής 
ομορφιάς,—πού ξεπερνούν όλες τις άλλες...

Συγκεχυμένη μαζί μέ τόν ερωτισμό είναι κ’ ή άγάπη τού πλαστικού μέσα 
στόν «Ίλιγγο». Ό  συγγραφεύς, φίλος τών Εικαστικών τεχνών, τής ζωγραφι
κής καί τής γλυπτικής, φίλος τών καλλιτεχνών, επισκέπτης στ’ άτελιέ τους, 
κριτικός γιά τις εκθέσεις τους, έχει—είναι φανερό—ταλέντο καλλιτεχνικό, τα
λέντο γλυπτικό. 'Ολοζώντανο διαγράφεται τούτο στό μυθιστόρημά του. Τήν 
ήρωΐδα του τή βλέπω. Ά λλά πώς νά τό πώ; Τήν βλέπω άπό κάτω πρός τ’ 
άπάνω, άπό τό σώμα πρός στό πρόσωπο. Πρώτα τό σώμα, υστέρα τό πρόσωπό 
της. Τό πρόσωπό της, άπό τό σώμα της. Τό πρόσωπό της είναι ή κατάληξη 
τού σώματός της, ή έκφραση τού σώματός της, ή συνισταμένη του.

’Ακόμη περισσότερο: συμπληρώνω, ζωντανεύω, συνθέτω τό σώμα της, 
άπό τήν ψυχολογική της περιγραφή! Ή  ψυχή της εϊναι καμωμένη γιά τό 
σώμα της. Ή  ηρεμία, ή ευστάθεια, ή καθαρότητα τών διαλογισμών της, ά- 
κόμα κάποτε ή απλότητα μέ τήν όποία συλλαμβάνει τά δεδομένα, συντελούν 
νά μοΰ γνωρίσουν τήν “ηρεμία, τήν απλότητα, τήν ευστάθεια πού έχει τό σώ- 
μά της καί τά κινήματά της.

Ά π ό τόν «Ίλιγγο» βγαίνει ένα άνάγλυφο γυναικός. ’Εγώ, τή βλέπω. Τά 
μάτια της κάποτε θαμπώνουν στή φαντασία μου, τά μέλη της όμως ποτέ. Εί
ναι ψηλή, μέ χονδρά κόκκαλα, γερά δεμένη. 'Υγιής. “Εχει άσπρο δέρμα. Στα
θερό περπάτημα. Στά κινήματά της κάποιον έλεύθερον άέρα, κάποτε κάποιο 
«laisser aller», μά καί κάποια άκαμψία. Τής άρέσουν τά φαρδειά φορέματα, 
τά φαρδειά καπέλλα. Είναι πιό κοντά στό πάχος, παρά στήν άδυναμία. Είναι 
κάτι άνάμεσα σ’ ό,τι ό λαός έννοεί λέγοντας «μεγαλοκοπέλλα» κι’ οί ξένοι 
«beauté classique». Γυναίκα τών άπλών καί ίσιων γραμμών, μέ κάποιον άν- 
δρικόν άέρα. Ό χ ι λεπτομέρειες. Ό χ ι  κρυφές χάρες. Ό λ α  καθαρά καί φανε
ρά, πλαστικά.—Περιγράφει τάχα έτσι πουθενά ό κ. Κόκκινος τήν ήρωίδα 
του; Δέν θυμούμαι, μά δέν τό πιστεύω. Ά λ λ ’ έγώ τή βλέπω σά νά τήν άγγι- 
σα, σά νάτήν έχάϊδεψα, σά νά τήν ε μ έ τ ρ η σ α—στό σπίτι της, στούς χο
ρούς της, στό άπαγορευμένο μέρος τής Πλάκας, στούς περιπάτους της, στό γά
μο της, στό διαζύγιό της. Ά ν  ήμουν ζωγράφος, θά  τήν ¿ζωγράφιζα. Μά πε
ρισσότερο, θά τήν ¿σκάλιζα άν ήμουν γλύπτης.

Ά λλ’ ή Κόρα, έτσι μεταπλασμένη, άνακτά πάλι σιγά-σιγά τό μυστήριό 
της. Αυτό τό μυστήριο δέν είναι πιά ή ψυχή της, δέν είναι οί άφανέρωτες 
πτυχές τού έγώ της τού έσωτερικού. Είναι κάτι άλλο, όλότελα διαφορετικό,
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—τό μυστήριο τής απρόσωπης όλης.
«Eteruelle et muette ainsi que la matière», 

όπως λέγει ό Baudelaire, περιγράφοντας τήν ώμορφιάν ώσάν πέτρινον όνειρο! 
Τέτοια είναι ή Κόρα. Ή  σκηνή πού άνάφερα πριν,ή ώ ςα  εκείνη τού σο' ματος 
«πού ζητεί καί θέλει», καθώς έλεγε ό αλησμόνητος κάποτε Καβάφης, ό κλα
σικός, ή σκηνή εκείνη, ώ, είναι κάτι περισσότερο, παρό μιά παροδική ύποτ^οπή 
παλιών αμαρτημάτων. Είναι ή πραγματική φύσις τής Κόρας, ή ζωϊκή, πού 
διψά τό πεπρωμένο της. Καί τό πεπρωμένο της δεν είναι βέβαια ό ευλαβικός 
έρωτας του Λεριανοΰ, ή τίμια καί διανοητική του τρυφερότης: Είναι ό σαρκι
κός δεσμός μέ τό άγνωστο, τό δολερό, τό ξένο θηρίο πού τήν έκυριάρχησε μιά 
γιά πάντα μέ τόν πρωτόγονον ανδρισμό του.

Μέ μιάν άσυνήθιστη γιά τό μυθιστόρημα γοργότητα (σχεδόν ολόκληρο 
ξετυλίγεται κάπως άργά) έπέρχονται, στό τέλος, αλλεπάλληλα κι’ άνεπάντεχα, 
(ευρηματικά όμως) γεγονότα: έν άπ’ αυτά είναι ότι ό Σκαλιγέρης αΰτοκτονεί. 
Ό  συγγραφεύς έκτοπίζει έτσι τό κύριο πρόσωπο τής δραματικής δέσεως, καί 
ή λύσις επέρχεται απλώς έξωτερική, φυσική, άκοπη, μοιραία. 'Η Κόρα ξανα
γράφει στόν νόμιμόν άνδρα της. ’Αλλά τί μέ τούτο! Στόν νοΰ τού αναγνώστη 
ή Κόρα παρουσιάζεται γιά πάντα εξόριστη, σάν ή 'Ιφιγένεια εκείνη, ή εξιλα
στήρια, εξόριστη άπό τόν άληθινό της δρόμο, σέ μιάν αίωνία Ταυρική χερ
σόνησο, όπου ό Θόας τής σωρεύει στά πόδια θησαυρούς,—άλλ* ό Ό ρέστης 6έ 
θάρθη.

Τ Ε Λ Λ Ο Σ  Α Γ Ρ Α Σ

Ο  Σ Τ Ι Χ Ο Σ

Γ ΙΑ Ν Ν Η  Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Α Κ Η  : <ιΤά τραγούδια μας».

"Οπως κάθε εκκλησία έχει άνάγκη άπό αγίους έτσι καί κάθε έθνος έχει 
άνάγκη άπό μεγάλους "Οδηγούς, άπό μορφές άνώτερες, συμβολικές. Κι’ αν δεν 
υπάρχουν στήν πραγματικότητα, τούς πλάθει. Ή  Γαλλία πού έχει πολλούς 
κορυφαίους μυθιστοριογράφους, άλλά κανέναν δέν έχει μεγάλον, έπλασε τόν 
Μπαλζάκ. Ή  ύπαρξη των μεγάλων άποτελεϊ μιά άνάγκη τών έθνών, τόσο 
γιατί διαθρύπτει τή φιλοτιμία τους, όσο καί γιατί αποτελεί τή μορφικήν έκφρα 
ση τής προβολής τών μυστικών πόθων γιά κάτι άνώτερο, αιώνιο καί άκατάλυτο-

Ά π ό  τήν άποψη αυτή παρμένη ή εργασία τού κ. Άποστολάκη, πού προ
σπαθεί νά πλάση άπό τό Σολωμό τήν άνώτερη νεοελληνική ποιητική προσω
πικότητα, τόσο ή πριΰτη εργασία, όσο καί ή πρόσφατή του, βρίσκουν όλη τους 
τή δικαίωση στούς πόθους τού έθνους μας.

"Αν όμως τά έργα τού κ. Άποστολάκη κριθοΰν όχι άπό τήν άποψη τής 
άπτότερης σκοπιμότητας, άλλά άπό τήν πλευρά τής επιστημονικής άκρίβειας 
καί τής άφιλοπροσωπίας χάνουν πολύ άπό τό ένδιαφέρο τους στά μάτια έκεί- 
νου, πού ήμπορεί νά άντικρύζει τά πράματα siue ira et studio. Τόσο τό 
πρώτο όσο καί τό πρόσφατο βιβλίο του ξεκινούν άπό τήν προσωπολατρεία καί 
καταλήγουν στή'· εκζήτηση. «Τά τραγούδια μας» μάλιστα ξεφτίζονται κάποτε 
σέ μιά άνυπόφορη μικρολογία, ή οποία δέν προδίδει τίποτε άπό τό μάτι τής 
άληθινής κριτικής μέλισσας, πού ξαίρει νά σταματάη όπου μόνο πρέπει, στις 
κορφές, καί νά παραμερίζη τ’ άσήμαντα. Καί τό σπουδαιότερο, ότι ή μικρο- 
λογία αυτή καταλήγει κάποτε σέ παρανοήσεις καί άνακρίβειες πού ζημιώνουν 
τόσο τόν ερμηνευτή όσο καί τόν ποιητή. Π. χ. όταν στή σελίδα 18 1  κρίνοντας 
τήν «Καταστροφή τών ψαρών» γράφει πώς τό ρήμα φ ο ρ ε ί σημαίνει «κίνημα 
τού χεριού» δηλ. π ρ ά ξ η ,  ενώ δέ σημαίνει παρά μιά κ α τ ά σ τ α σ η .  Ή  
Δόξα δέ φορεϊ εκείνη τή στιγμή τό στεφάνι, (άλλοίμονο !), τόχει φορεμένο....

Ω στόσο ή επιστημονική κριτική μέθοδος τού κ. Άποστολάκη έχει πολύ 
ενδιαφέρον καί τό βιβλίο του μπορεί νά είναι χρήσιμο γιά τούς φοιτητές.

Ό  κ. Άποστολάκης είναι ένας άληθινός επιστήμων: έχει πάντοτε παρούσα 
τή συνείδηση τής μεθόδου του.
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"Ομως ό επιστήμων ερμηνευτής δέ φαίνεται νά ώθησε πάντοτε τις κ ρ ι 
τ ι κ έ ς  τ ο υ  σ κ έ ψ ε ι ς  ώς τις έσχατες συνέπειές τους. Απορεί κανείς π. χ. 
γιά τήν άκαμψία τής πίστεώς του, ότι στό Σολωμό άνακάλυψε «ένα μέτρο καί 
κριτήριο γιά τό ποιητικό έργο τών άλλων». Πού οδηγεί αύτό; άνακάλυψε δηλ. 
αυτή τήν ίδια τήν ποιητική τέχνη προσωποποιημένη στό Σολωμό καί τόν 
θεωρεί σάν μοναδικό σημείο συγκρίσεως; ’ Αν, ωστόσο, ό κ. Άποστολάκης 
ήταν ολιγώτερο ε ν θ ο υ σ ι α σ μ έ ν ο ς  θά ήταν περισσότερο άκριβής λέγοντας, 
πώς τό κ α λ λ ι τ ε χ ν ι κ ό  π ο ι ό ν  είναι ποιόν ά σ ύ γ κ ρ ι τ ο  καί ότι κάθε έργο 
κρίνεται σάν καλό ή κακό σύμφωνο μέ τούς εσωτερικούς του όρους καί είναι 
υπεύθυνο μόνον άπέναντι τού εαυτού του καί είναι άξιο ή άνάξιο μόνο γιά ότι 
αυτό τό ίδιο τό άξίζει καί όχι γιά κείνο πού κερδίζει ή χάνει άπό τή σύγκριση. 
Com paraison nest pas raison.

Καί πάλι, ρωτούμε: ή ποίηση ή νεοελληνική πρέπει νά άγκιστρωθή μέ 
τό Σολωμό, νά άνατρέχει πάντα σ’ αύτόν, νά τόν έχη ώς υπόδειγμα, ώς κανόνα 
ώς άφετηρία; Δέν πειθόμαστε. Γιά νά πεισθοΰμε πρέπει νά ά π ο δ ε ι χ θ ή  
ότι ή ποίηση τού Σολωμοΰ περιέχει τά αιώνια καί άφθαρτα εκείνα ά ξ  ι ο λ ο 
γ ι κ ά  στοιχεία, πού θά μείνουν τέτοια μ’ όλες τις εναλλασσόμενες καί κυμαι
νόμενες κρίσεις τού Χρόνου. Ν’ άποδειχθή, ότι ό Σολωμός είναι κ λ α σ σ ι κ ό ς .  
Καί τότε δέν είναι 6 Σολωμός πού θά  όδηγή τήν ποιητική σκέψη, άλλ’ ό,τι 
εκείνος έχει στήν ποίησή του άφθαρτο καί άδιαφιλονίκητο: ή ποιητική πεμ
πτουσία.

Καί ή σκέψη τού κ. Άποστολάκη στό σημείο τούτο περιέχει μιά άντι- 
νομία: ενώ π ά ε ι  ν’ άποδείξη τό Σολωμό κ λ α σ σ ι κ ό ν ,  προτού βεβαιωθή, 
ότι τό άπέδειξε άποφαίνεται κι’ όλας ότι είναι τέτοιος καί πρέπει νά τόν μιμη- 
θούμε. Ή  άντινομία αυτή οφείλεται στή μονοπλευρικότητα τού κριτικού συλ
λογισμού του. Γιατί πιστεύει ότι ε π έ β α λ ε  κ ι ’ ό λ α ς  τήν κλασικότητα 
τού Σολωμοΰ άπλά καί τελειωτικά μέ τήν έπιστημονική του μελέτη, ενώ γιά 
μιά κ ο ι ν ή  ο μ ο λ ο γ ί α  χρειάζονται κΓ άλλες καί' ισχυρότερες μάλιστα 
προϋποθέσεις: ή κριτική τής κ ο ι ν ή ς  γ ν ώ μ η ς ,  ή κριτική τών ο μ ο τ έ χ 
ν ω ν ,  καί χωρίς άλλο ή κριτική τού Χ ρ ό ν ο υ .

Καί συνεχίζεται ή σκέψη τού κ. Άποστολάκη: άφοΰ κανένα νεοελληνικό 
σύχρονο ποιητικό έργο δέ μιμείται τό Σολωμό... ά ρ ν ο ϋ μ α ι  ο λ ο κ λ η ρ ω 
τ ι κ ά  τ ή  σ ύ γ χ ρ ο ν η  ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή  π ν ε υ μ α τ ι κ ή  ζ ω  ή (σ. 8). 
Δικαίωμά του είναι βέβαια νά άρνήται άλλ’  ας μάς έπιτρέψη νά τόν βεβαιοι- 
σουμε ότι είναι ντροπή νά τό διακηρύττη. "Οχι. Κάτι είναι ή σύγχρονη πνευ
ματική Ε λλάδα καί ή δύναμή της έγκειται σ’ αυτή άκριβώς τή βρασμώδη 
άκαθοριστία πού δείχνει ότι τό νερά δέ λιμνάζει άλλά ζή, ότι κάτι κινείται 
άπό μέσα του, πού έστειλε κιόλας κάποιους λαμπρούς προπομπούς. Ή  ιδέα, 
ότι δέν κάνουμε τίποτα χωρίς τό Σολωμό είναι μιά καθαρή ηττοπάθεια.

Ά π ’ όλα αύτά φαίνεται ή επίμονη...επιμονή τού κ. Άποστολάκη νά έπι- 
βάλη τό Σολωμό. Καί θά ήταν άγια ή επιμονή του άν δέν προσπαθούσε νά 
τήν στηρίξη «τάση θυσίφ». Άλλά.,.ό σκοπός δέν αγιάζει τά μέσα.

'Ωστόσο καί ή α ϊ σ θ η τ ι κ ή  σ κ έ ψ η  τού κ. ερμηνευτή δέ μοΰ φαί
νεται φτασμένη πάντοτε ώς τις έσχατες συνέπειές της.

’ Εάν δηλ., καθώς άποφαίνεται μόνον «ή ζ ω ν τ ά ν ι α  είναι σημάδι 
επιτυχίας τού ποιητικού έργου» (σ. 26) τότε, ενώ έξαίρεται ή ένάργεια τής εί- 
κόνος στή λέξη καί τήν πρόταση δηλ. ή πλαστικότητα καί ή εσωτερική έν
ταση τού χρώματος, παραγνωρίζεται τελείως τό δεύτερο σκέλος τής ποιήσεως, ή 
μ ο υ σ ι κ ό τ η τ α, τό διάχυτο, τό κυματιστό, τό ακαθόριστο. Καί όμως ή 
ποίηση οτέκεται στό συνδυασμό τών δύο αυτών στοιχείων, στό ebiarsscure, 
στό μισόφωτο πού δημιουργούν, στό φωτεινό καί θαμβωτικό μαζί, στό καθα
ρό καί συμβολλικό μαζί. Είναι γνωστό δά πόσο δούλευε τή λέξη ό Mallarmé 
—σέ σημείο πού ή τέχνη του νά όνομασθή Poésie savante—άλλά είναι επί
σης γνωστό πώς τοποθέτησε τόν κόσμο του σέ μιά τόσο μουσικά υποβλητική 
άτμόσφαιρα. Καί είναι γνωστό πώς ό συμβολισμός ξεπέρασε τόν παρνασσισμό. 
Καί μές τόν τελευταίο λούζεται ολόσωμη ή αισθητική σκέψη τού κ. Ά π ο 
στολάκη.

Καί άκόμη, ή λ έ ξ η. Τό τόσο εξαντλημένο καί εξαντλητικό μοτίβο τού



ΡΥΘΜΟΣ

κ, ’Αποστολάκη. Στηριγμένη στο νόημα, τή ζωή καί τήν ένταση πού περιέχει, 
ή λέξη πλουτίζει αληθινά τό ποίημα από χυμό καί ουσία, δμως.,.πώς κάποτε 
θεραπεύει καί τό πιο φθισικό ποίημα, αρκεί νά γέμισης μ’ ούτή τό στόμα σου!

Τό εσώτερο νόημα τής «λέξης» είναι πολλές πολλές φορές τόσο ελαστι
κό καί τόσο απατηλό! Δέν είν1 αλήθεια, ότι τό «φούντωμά» της έξαρτάται δχι 
μια φορά καί άπό τή δική μας προδιάθεση, τήν προκατάληψη ή τή διάθεση 
τής στιγμής; "Ετσι γιά νά είμαστε ειλικρινείς.

Π Ε Τ Ρ Ο Σ Σ Π Α Ν Δ Ω Ν ΙΔ Η Σ

ΔΙΟΡΘΩΜΑΤΑ
Στή σελ. 350 (διήγημα Σ. Χονδροπούλου) στόν στίχο 34 σβύνει ολόκληρη 

ή φράση «Κανείς βέβαια δέν τό πρόσεξε. "Επεσε ξανά στους συλλογισμούς», 
πού από τυπογραφική αβλεψία έτέθηκε, ενώ επαναλαμβάνεται στή κανονική 
της θέση στον στίχο 36.

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ Λ Α Β Α Μ Ε :

Γ. Β. ΚΑΤΣΟΥΛΗ : Φλόγες άπ’ τά συντρίμια (ποιήματα).

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ :

ΣΗ Μ Ε Ρ Α : Μηνιαία έκδοση. Τεύχος διπλό Μάης—Ίούνης 1934.
ΕΛΛΗΝ. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ : Ιούλιος 1934. Διευθύντρια Ευγενία Ζωγράφου. 
ΝΕΑΝΙΚΗ ΨΥΧΗ : Δεκαπενθήμερο Δελτίο τής Χ.Α.Ν.

Ε Φ Η Μ Ε Ρ ΙΔ Ε Σ  .

ΤΡΙΦΥΛΙΑΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ : Δεκαπενθήμερη Κοινωνικο-πολιτική καί Φιλολο 
γική Επιθεώρηση. Γαργαλιάνοι. Διευθυντ. Γ. Δ. Καλογερόπουλος.

Η Κ Υ Ν Ο Υ Ρ ΙΑ : Δεκαπενθήμερη. Διευθυντής "Αγης Λεβέντης.
Η Φ ΥΣΙΟ ΛΑΤΡΙΚ Η : Όργρνο τής Φυσιολ. Ιδεολογίας. Διευθ. Στ. Βαρβέρης. 
ΤΑ ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ ΤΗ Σ ΛΑΚΩ Ν ΙΑΣ: Εβδομαδιαία. Σπάρτη.

ΣΤΟΝ ΤΟΜΟ ΑΥΤΟΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΥΝΤΑ1

"Αγρας Τέλλος, Άγραίος Κίμων, Άρβανιτάκης 
Αέαντρος, ’Αλεξίου Χάρης, Βάλσας Μ., Βίγλας Λεύ
τερης, Βογιατζής Γιώργος, Γιαλούρης Άντώνης, Για- 
νόπουλος Άλκ·, Γιαννάκος Γιάννης, Γεωργίου Μέμος, 
Δρίβας ’Αναστάσιος, Δρόσου Μάγια, Δάφνη Αίμίλια, 
Δάφνης Στέφανος, Δρουσιώτης Πυθαγόρας, Έσρέφ 
Ρουσέν, (Ζώτος Μίνως), Ζιτσαία Χρυσάνθη, Θεοχά
ρης Γρηγόρης, Κοτζιούλας Γ., Κοτιώνη Άλεξάντρα, 
Κριαράς Μαν., Καμαρινάκης Γιάννης, Καμπανάος 
Άντώνης, Κουρμούλης Μιχ., Λαγοπάτης X., Λια- 
ροϋτσος Θ·, Μαγγανάρης Ά π ., Μπάρας Α λ έ
ξανδρος, Μουρέλος Γιώργος, Μαυροειδή Παπα- 
δάκη Σοφία, Μάσχας Κ., Μωραΐτης Άντώνης, Μπού- 
μη Ρίτα, Νικολαΐδης Μελής, Οικονόμου Κώστας, Πα
πάζογλου Άβρ., Πηνιατόγλου Α., Παπαδάκης Κώ
στας, (Πολυδούρη Μαρία) Πετρίδης Μιχ., Παπαγιωρ- 
γίου Ναπ., Πρωτοψάλτης Μαν., Πτίνης Κώστας, Ρα- 
ζέλος Λεωνίδας, Ραφαλιάς-Πρόκος Άντώνης, Σπα- 
ταλάς Γεράσιμος, Σαντοριναϊος Νίκος, Σούκας Κώ
στας, Σπανδωνίδης Πέτρος, Σκαρίμπας Γιάννης, 
Σταμπολής Γ., Στασινόπουλος Μιχ., Σαφά Πεγιαμή, 
Σταύρου Τατιάνα, Τερζάκης ’Άγγελος, Φιλήντας Μέ
νος Φρέρης Βελ., Χονδρόπουλος Σώτος, Χαλκέας 
Γ ιάννης.
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Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Τ Ο Μ Ο Σ  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Ο Σ  -  Χ Ρ Ο Ν Ι Α  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Η  

ΣΕΠΤΕΜ ΒΡΗ Σ 1933 -  ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1934

Βάλσας Μ.
ΑΡΘΡΑ

Πώς φαντάζουμαι ενα Έλλην. περιοδικό Σελ.
τέχνης 45

» Ή  Φάκα τού Συγχρονισμού 266

Γιαννόπουλος Ά λκ .
Δ ΙΗ ΓΗ Μ ΑΤΑ

Τό δόντι τού Βούδα 328
Δρόσου Μάγια ’Άνθρωποι μέ πνευμοθώρακα 178
Ααγοπάτης X. Ανεβαίνοντας 200

» Μυνήματα 311
Μπάρας ’Αλέξανδρος Λουλούδια στό Υπερώο

Τό δαχτυλίδι τού νέου μέ τό άδιάβροχο
38

» 339
Νικολαίδης Μελής Μέ ψιλά στοιχεία τών 8 στιγμών 

'0  Στυλιανός, οί Μουργιές κι’ οί γίδες
236

Οικονόμου Κώστας 242
Παπαγιωργίου Ναπ. Ή  κυρία 6 συγγραφέας κι’ ό μαθηματικός 105
Ραζέλος Αεων. Έ  Τσιγγάνα, ό Βίκτωρ, κΓ ό Παύλος 135
Σταύρου Τατιάνα Στό ’ Ιατρείο τού Έμιργιάν 206
Φρέρης Βελ. '0  Αδελφός Νικόλαος 72
Χονδρόπουλος Σώτος Ή  'Υψίφωνος κ. Τάνια Κ... 16

» Ό  Πιόγκας 116
» Παράξενοι Στρόβιλοι 369
» Τρία Ποτήρια-Τρία Πρόσωπα 318

Ίβάν Μπούνιν

Μ ΕΤΑΦ ΡΑΣΕΙΣ

Βέρα— Μετάφραση Σοφίας Μαυροειδή
Παπαδάκη 145

Πεγιαμή Σαφά Μπάγια (άνέκδοτη εργασία) Μετάφραση 
Ά βρ . Ν. Παπάζογλου 169

Παντελ. Ρομανώφ Χωρίς λουλούδια Μετάφρ. Σοφίας - Μαυ-
ροειδή Παπαδάκη 293

6

Π Ο ΙΗ Μ ΑΤΑ

’ Αγρας Τέλλος Ειδύλλιο 37
» Χινοπωρινό Σχεδίασμα 103
» ’Αγοραστά τριαντάφυλλα 265

Άγραίος Κίμων R ictus 70
» 'Ένας άνθρωπος 204

’ Αλεξίου Χάρης ’Έφυγες 252
Βιτσαίος Β. Είπες καί σύ ! 355
Βίγλας Λευτέρης Σούρουπο 338
Βογιατζής Κ Γ. Οί άγάπες των στίχων 302

» Μονάχοι είμαστε 352
Γιαννάκος Γιάννης Ά ν  κανείς;... 235
Δάφνη Αίμιλία ’ Αγρυπνία 325
Δάφνης Στέφανος Χινόπωρο 22β
Δημάκης Μηνάς ’Απόγνωση 356
Δρίβας ’ Αναστάσιος Μέ τό ραβδί τής άπόγνωσης 133

» Μάσκες 175
» Μολυβιές ατό μάρμαρο 303

Δρουσιώτης Πυθ. Τετράστοιχα Δήλος - ’Αττική 309
» Χινοπωρινά ρίγη 303

Ζώτος Μίνως Σέ ποιητή 92
Ζιτσαία Χρυσάνθη 'Ένα τραγούδι 203
θεοχάρης Γ ρηγ'. Στοχασμοί στό μουράγιο 231
Καμπανάος Άντών. Αυτοκτονία Ναυτικού 345
Κοτιώνη Άλεξάν. Ψυχή 199
Κουρμούλης Μιχ. Τά μάτια σου 355
Ααγοπάτης X. ’ Επίκληση 137

» Στήν άλήθεια 230
Λιαροΰτσος θ . Πικρή Γαλήνη 124
Μπάρας Άλέξαν. Νοτιοαμερικανικές Δημοκρατίες 14

» Τρία Πιστόλια 327
Μουρέλος Γιώργος Εργαστήρι έρασιτέχνη άποκρυφιστή 20
Μάσχας Κ. ’ Απ ’ τά σονέττα τών πετραδιών 352
Μαυροειδή - II. Σ. Ξανακύλισμα 44
Μπούμη Ρίτα Ό  κώδων τού κινδύνου 268
Μαγγανάρης Ά π . Παλιές Ά γάπες, Ματεοδοξία 326
Πολυδούρη Μαρία ’ Αλαζονεία 69
Παπαδάκης Κώστας Υποτροπή 177

» Ποιητές 182
Πατριαρχίας Σ. Γ. Στά χρόνια τών διωγμών 216
Πτίνης Κώστας Δέηση ένός μούτσου 205
Ραζέλος Λεωνίδας Στό λαγκάδι τής Βούρας. 51

» Ή  δόξα τού Νικητή 230
Ραφαλιάς -Πρόκος Α. ’Εξύψωση 310

» Προ μάντεμα 333
ΣαντοριναΙος Ν. Παράταιρα τραγούδια 4
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Σαντορ ιναΐος Ν. » » 43
»  »  »  175

Σούκας Δ. Κώστας Πηνελόπη 7
» ’ Ιδαλγοί 8

Σκαρίμπας Γιά/. Modes 104
» Εύθανααία 274

Σταμπολής Κ. Γ. 'Ωδή γιά τή χαρά των ανθρώπων 115
Στασινόπουλος Μ. Ό  Δημοσιογράφος. — Τα έρημα κέντρα. — ·

Τ ’ άλογο του σκακιοΰ— Γαλήνη — τ’ άδειο 
βαγόνι. 16G

Χαλκέας Γιάννης ’Αμάραντο 75

Μ ΕΤΑΦ ΡΑΣΕΙΣ

Όρατίου Φλάκκου 'Ωδή V . Μετάφρ. Γερ. Σπαταλας 3
» 'Ωδή 3. » » 101

Έγδάρ Πόε Ούλαλουλ Μετάφρ. Γ. Μουρέλος 52
Blaise Cendrars Ear-W est » M. 80
Charl. Baudelaire Τό ταξίδι » ’ Αλεξάνδρου Μπάρα 120
P h ilip p eΒοιιραιιΙΕΑναρρίχηση— C ru z A lta Μετάφ. Λ. Γ. 138 
Όμηρου Όδύσ. Ραψωδία Η'. Μετάφρ. Γερ. Σπαταλας 197
Florian Plaisir dam our Μετάφρ. Ά λεξ. Μπάρα 199
’Ανώνυμα Σχ. Ά τ . Μετάφραστής Μ. Κριαρας 220
’ Ανακρεόντειο » » 235
Λαϊκά Ρουσ. Τραγ. » Μέμος Γεωργίου 251
’Έγδαρδ Ιΐόε Ή  κοιμισμένη Μετ. Γεωρ. Μουρέλλος 275
Jules Superville  ’Εκλογή άπό τις ’Αποβάθρες 281
’Οβιδίου Όρφέας κι’ Ευρυδίκη— Μετ. Μ. Πετρίδης 343
Ζάν Κοκτώ Πρόσκληση στο θάνατο 354

ΠΡΟ ΖΕΣ, Π Ε Ζ Α  ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ Κ.Λ.Π.

Γιαλούρης Ά ντ. Σκίτσα απ’ τό Βυζάντιο (Μαρία Κομνηνή—
ΙΙροαίρεσιν άντιμετροΰσα) 5

» Σκίτσα απ’ τό Βυζάντιο (Φυλακές Άνεμά) 261
Έσρέφ Ρουσσέν Σταλαγματιά— σταλαγματιά (άνέκδοτη Ιργα-

σία) Μετάφρ. Ά βρ . Ν. Παπάζογλου 232
Ρεμπώ Άρθούρ Μετά τόν κατακλισμό Μετάφρ. Ξ. 282
Σοφοκλή ’ Α π ’ τον Οίδίποδα στον Κολωνό (Σκηνή 8η)

Μετάφρ. Γερ. Σπαταλά 262
Σαντοριναΐος Ν. Παράταιρα λόγια 238
Σπανδωνίδης Π. Καθρεφτίσματα— Σέ μιάν άκρη τής Μακεδ. 55

» Καθρεφτίσματα — Ρομαντισμός— Ρεαλισμός 176
» ’ Απανθίσματα 315

ΚΡΙΤΙΚΕΣ Μ ΕΛΕΤΕΣ

Άρβανιτάκης Λ. Ίβάν Μποΰνιν 215
Γιαλούρης Άντ. Γεώργιος Βιζυηνός 6 άνθρωπος καί τό έργο του

58, 84, 125, 183
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Γιαλούρη Άντ. 
Δρίβας Άναστ.

»
»

Κοτζιούλας Γ. 
Μουρέλος Γιώργ. 
Παπάζογλου Ά ·

Ιίρωτοψάλτης Μ. 
Τερζάκης Ά γ .  
Φιλήντας Μένος

Φαναριώτικο Μυθιστόρημα, φαν. διήγημα 
Στό έργαστήριο του Γλύπτου Γ. Μπονάνου 
Ό  Ζωγράφος Τάκης Έλευθεριάδης 
Ό  Γλύπτης Κωστής Παπαχριστόπουλος 
Στό νησί του Προβελεγγίου 
'Ο Κυβισμός στήν Ποίηση (Πιέρ Ρεβερτύ) 
Σύγχρονοι Τούρκοι Ποιητές [Ναζίμ Χικμέτ] 
Τά πρώτα Τουρκ. θεατρικά έργα 
Πεγιαμή Σαφά
Δέκα χρόνων Τούρκικη Φιλολογία 
Δημοτικά τραγούδια τής Καρπάθου 
Ή  άγωνία τού Ρεαλισμού 
Γλωσσολογικά— Μαραγκιάζω

Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Ε Ι Σ

Brem ond H enri Ή  καθαρή ποίηση
Duham el G eor. Παρατηρήσεις έπάνω ατά φανταστικά άπο- 

μνημονεύματατα Μετάφ. Γ. Μουρέλου 
Fay Bernard Ή  τωρινή κατάσταση τής ποίησης στή Γαλλία

285
23

225
249

61
218

8
76

173
336
346
304

21

212, 239

140
277
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’Άγρας Τέλλος Αγγέλας Βαλλιάδη— Καστανάκη: Τό πέρασμά μας 
σελ. 30— Γιάννη Σκαρίμπα : Τό θειο Τραγί σελ. 93 
— Γαλατ. Καζαντζάκη : Γυναίκες, Σώτου Χονδρο- 
πούλου : "Ηρωες χωρίς άθλους, Γιάννη Σφακιανάκη 
Ά χ . Αιμίλιου: ΙΙαληά Κύπρος σελ. 155—Πέτρου Ά -  
φθονιάτη : Ληστές, θράσου Καστανάκη : Τά μυστή
ρια τής Ρωμηοσύνης σελ. 221— Μ. Κοκκίνου : Στο
χασμοί ένός γραφιά σελ. 253— Γ. Σ. Δούρα : Δόξα, 
Μ. Δαμηράλη : Γλυκόπιοτα φαρμάκια, Γ. Σαραντάρη : 
Τά τραγούδια τού Χρόνου σελ. 287— Διονυσίου 
Κοκκίνού; ’Ίλιγγος σελ. 360.

Γιαλούρης Ά ντ. Λεων. Ραζέλου: Τής έποχής καί περασμένα σελ. 29— 
Έλισσαίου Γιαννίδη: Οικοδόμοι καί Εμπρηστές σελ. 
161— Σοφίας ΜαυροειδήΊΙαπαδάκη: 'Ωρες άγάπης
σελ. 193— Νικ. Βασιλειάδου: Ανέκδοτα ποιήματα 
τού Βιζυηνού σελ. 318
Στέλλιου Ξεφλούδα : Ευα σελ. 318
Νίκου Καββαδία: Μαραμποΰ, Γιώργου Μουρέλλου: 
Στοχασμοί, φαντασίες, αισθήσεις σελ. 96— Γ. Κου- 
γιούλη: Ή  άπειρη στιγμή, Ά λεξ. Μπάρα' Συνθέσεις, 
Παύλου Λιασίδη: Τά φκιόρα τής καρκιάς μου, Κώ
στα Κοφινιώτη: Έπί γής ειρήνη σελ. 191— Μυρτηί)- 
τισσας, Κούλη Ά λέπ η ' Ή  Μήδεια τού Εύρυπίδη, 
Μάρκου Τσιριμώκου: Τραγούδια τού πόνου, II. Μαυ- 
ρέα: Αυλοδόκη, Γ. Βογιατζή: Στιγμές, Άντώνη Για- 
ΊλΛλυτ Ffiiinvroi- Rlluyivôc σελ. Ί54'—Άλέκου Φοάγ-

Καμαρινάκης Γ. 
Κοτζιούλας Γ.
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κου: Στιγμές της ’ Επαρχίας, Ά π . Μαμέλη: Πνοή καί
Τέχνη, Τ. Μουζενίδη: Ό  Μεγάλος Μπάλος σελ. 310

Μουρέλος Γ. Κ. θρακιώτη: Εμείς δέν θά βαδίσουμε σελ. 225
Μωραίτης Ά ντ. Μιχ. Πετρίδη: Τά νειάτα που διψούν σελ. 258
Ραζέζος Λ. Μ. Βάλσα: Ή  κοροϊδία στή τέχνη σελ. 357
Σπανδωνίδης Πέτ. Γιάννη Άποστολάκη : Τά τραγούδια μας σελ. 363
Φαίδρος Λίζας Κόττου: Έ  Λογοτεχνία στά Γυμνάσιά μας 160
Χονδρόπουλος Σ. Θράκη θρύλου: Ντίνος Μαρίνης σελ. 35— θ . Κορνά- 

ρου: Σπιναλόγκα σελ. 161— Τατιάνας Δ. Σταύρου:
’Εκείνοι που έμειναν σελ. 190 Ν· θ . Κατσικάρου: Ή 
Βεντέττα έν Μάνη σελ. 319

ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ

Λ. Πηνιάτογλου Γρηγ. Ξενοπούλου : Νά ξαναπάρης τή γυναίκα σου, 
θ . Συναδινοϋ: Γνωρίζετε δτι..., Ά λ .  Λιδωρίκη: Έ  
Μεγάλη στιγμή σελ. 33— Α· Λενορμά/: Ά σία , Ή 
'Ομηρική έορτή τού δργαν. Α ρχαίο θέατρο σελ. 67

ΔΙΑΦΟΡΑ

Γιαλούρη Ά ντ. Έ  Γαλλική μετάφραση τών έργων τοϋ Παπα-
διαμάντη σελ. 29

Α. Π. Ό  Τάφος του Ά χμέτ Ρασήμ 35
Αγγέλου Τερζάκη Μιά άπάντηση 194
Κούλη Άλέπη » » 323
Πένθη ’ Ισμήνη Φιλήντα 36
Διορθώματα 228
Σημειώματα
Βλέπε σελ. 98, 163, 195, 227, 260, 292, 324


