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Πειραιευς <4 ’Ιανουάριου
Ή προνομιούχος γυνή, ή όποία κατά τά τρία τέταρτα τοΰ λήξαντος 

αίώνος έβασίλευσεν έπίένός τών μεγαλειτέρων θρόνων τής γής, απίθανε 

τήν 9 τοΰ μηνός τούτου ένα ήρεμον γε- 
Ό θάνατος ρο/τικόν θάνατον δμοιον πρός γλυκόν υ-

τΛς Βαόιλίθόης Βικτωρίας πνον. Τό μέγα έθνος τό όποιον μετά φο

βερούς έσωτερικούς αγώνας, αληθείς πολιτικός τραγωδίας, όμοιας τών οποίων ή ιστορία άλλων εθνών δέν έχει 
ίσως νά έπιδείξη, είδε τους νόμους του, άφ' έζυτών, οίονεί μηχανικώς 
λειτουργούντας άπήλαυσε καί τούς καρπούς τών αγώνων τούτων ύπό 
τήν ηγεμονίαν μιας γυναικός. Δόξα είς τό έθνος αύτό καί αίωνία τιμή 
είς τήν μνήμην τής Βασιλίσσης, ή όποία εύρε δυνάμεις καί σθένος νά δια
δραματίσω τόσον υψηλόν πρόσωπον μετά τόσης ηθικής τελειότατος, ώστε 
είς Αύτήν ν' αντανακλά ή δόξα αύτη. Είνε αληθές δτι είς τάς ημέρας 
της τό αγγλικόν έθνος, τό όποιον έπρωτοστάτησεν είς τόν πολιτισμόν 
τής άνθρωπότητος, είπερ ποτέ άνεκήρυξε τό δόγμα τών αιματηρών κα- 
τακτήσεων καί άν τινες έξ αύτών ύπήρξαν ανάγκη αναπόδραστος ώς ή 
κατάκτησις καί ό εκπολιτισμός βαρβάρων χωρών, άλλαι ώς ό Τρανσβαα- 
λινός πόλεμος ύπάγονται είς τάς άπλήστους έκείνας κατακτητικός όρμάς 
είς τάς οποίας είνε μοιραΐον νά ύποκύπτουν οί ασθενέστεροι χωρίς νά υ
πάρχει άλλο δίκαιον δυνάμενον νά δικαιολογήση αύτάς πλήν τής βίας τοΰ 
ισχυρότερου. ‘Από τής άπόψεως ταύτης, ίκανώς πένθιμου, αί τελευταΐαι 
ήμέραι τής βασιλίσσης, έπέπρωτο νά σβύσουν μέ κάποιον αγωνιώδες, 
καί πρωτίστως δι ’ αύτό τό αγγλικόν έθνος, άντίκρυσμα τοΰ εφιάλτου 
τοΰ τρανσβααλ'.νοΰ πολέμου. Άλλ' εις τήν ζωήν τών εθνών τά γεγο
νότα ταύτα δέν ύπολογίζονται ή όσον συντελοΰσιν είς τό μεγαλεΐον καί 
τήν δόξαν των καί δσον άφορά ημάς δέν έχουν ή τήν σημασίαν τής 
άφηρημένης, τής φιλοσοφικής μάλλον έπισκοπήσεως τών παγκοσμίων συμ
βάντων. Έπΐ δέ τών ημερών τής Βασιλίσσης Βικτωρίας ή Αγγλία 
έφθασεν είς τάς κορυφάς επιφθόνου μεγαλείου διά τήν σύγχρονον ιστορίαν. 
Οί αγγλικοί θρίαμβοι πρός τόν πολιτισμόν εινε μοναδικοί. Ή εσωτερική 
τάξις, ή διάδοσις τής παιδείας ή έξάπλωσις τοΰ άγγλικοΰ εμπορίου, ή 
άνθησις τών τεχνών, ή διάδοσις τής αγγλικής γλώσσης καί τελευταΐον ή 

άνατέλλουσα επιβολή τής αγγλικής φιλολογίας διά 'μέσου τοΰ κόσμου, 
ή έδραίωσις καί ή άκμή δλων τούτων συνετιλέσθησαν είς τάς ημέρας 
τής άποθανούσης βασιλίσσης.

Ίδιαζόντος δι' ημάς τούς Έλληνας ή βασιλεία τής Βικτωρίας ύπήρ
ξεν εύεργετική. Δυνάμεθα νά είπωμεν ότι ώς έθνος εύηργετήθημεν άπό 
τήν Αγγλίαν. Κατά τοΰτο άναγνωρίζομεν έν Έλλάδι τό φημιζόμενον 
φιλελεύθερον άγγλικόν πνεύμα. Άπό τών ημερών τής έν Ναυαρίνω 
ναυμαχίας μέχρι τής παραχωρήσεως τής Έπτανήσου, μέχρι τής στιγμής 
καθ ’ ήν μάς έδόθη καί πάλιν ή Θεσσαλία, έως καί πρό τίνος άκόμη δτε 
έλλην βασιλόπαις έγκατεστάθη είς τήν έλευθέραν διοίκησιν τής Κρήτης, 
ή Βρετανική προστασία ύπήρξεν εύεργητική διά τήν μικράν 'Ελλάδα. 
Δι ’ αύτό ό θάνατος τής Βασιλίσσης έθεωρήθη δικαίως καί ύπήρξε πράγ
ματι καί έθνίκόν μας πένθος.

Ώς πρός τήν έπί τού άγγλικοΰ θρόνου διαδοχήν διά τής άναρρήσεως 
τοΰ πρίγκηπος τής Ούαλλίας άπό μέν έσωτερικής άπόψεως δύναται νά 
θεωρηθώ Ιθβδ’ΐότης, δτι ό άρχομένου τοΰ αίώνος νέος βασιλεύς καί αύ
τοκράτωρ θά είνε τό ένδοξον πρόσωπον, τό όποιον θά ύγηθή περισσοτέ- 
ρας προόδου, εύημερίας καί άκμής, άπό δέ τών έξωτερικών περιστάσεων 
έν σχέσει πρός τήν άγγλικήν πολιτικήν, ό Έδουάρδος Ζ' . θά παραμείνη 
ό κατ' εξοχήν άντιπρόσωπος τού άγγλικοΰ μεγαλείου τοΰ τείνοντος νά 
διαγράψω τόν κύκλον τών άπεράντων κατακτήσεων πέραν ώκεανών καί 
’Ηπείρων.

Ό γαλήνιος γέρων, ό θεός τής ζωγραφικής κατά τόν λήξαντα αιώνα, 
ό όποιος άπό πολλοί ημίπληκτος κατέκειτο είς τήν ιταλικήν πόλιν Φιε- 

ζόλε παρά τήν Φλωρεντίαν παραδόξως ά- 
Άρνόλδος Μπέκλιν νακυκλών είς τάς ώρας τών όνειροπολή- 

σεών του έν ώραΐον σχίδιον τής έφευρέσεως 
τοΰ πηδαλίου τοΰ άεροστάτου, ό γέρων μέ τήν αύστηράν κατατομήν,τήν 
άέτειον ρίνα καί τήν χάτασπρην μακράν γενειάδα, άπέθανεν είς γήρας 
βαθύ ώραίσμένον άπό τήν δόξαν εκείνην, τήν όποίαν σύμπασα ή σκεπτο- 
μένη άνθρωπότης πλέκει περί τά μέτωπα τών μεγάλων δημιουργών. 
Ύπήρξεν ούτως ώς πρός τήν καλλιτεχνικήν έκδήλωσίν δλων τών αιώ
νων πέραν χρόνου, τόπων, καλλιτεχνικών σχολών μέγας δημιουργός ο 
Άρνόλδος Μπέκλιν. Ή τέχνη του ήτον αύτοφυής όπως ή μεγαλοφυία του 
καί άνεπηρέαστος δπως δλαι αί μεγάλαι τέχναι, μολονότι δύναται νά 
χαρακτηρισθώ άντίδρασις είς τεχνικόν καθεστώς εχον ώς πρόγραμμα 
τήν πιστήν αντιγραφήν τής πραγματικότητος διά τεχνιτών ικανών 
άλλως καί ύπερόχων. Άλλ'ή έμφάνισις τοΰ Μπέκλιν ύπήρξεν οίονεί 
μοιραία, μία άποκάλυψις νέων καλλιτεχνικών κόσμων, τούς οποίους μό
νον θά ήδύνατο κανείς νά συνδέση πρός τάς φοράς τής μεγάλης τέχνης 
δπως αύτη διεπλάσσετο'καί διεμορφοΰτο είς τάς έποχάς καθ' άς έγεν- 
νώντο οί ελληνικοί μυθολογικοί κόσμοι. Ύπεράνω τοΰ συνήθους, τού έξε- 
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ζητημένου, τοϋ προδιαγεγραμμένου τά πλάσματα τοΰ Άρνόλδου Μπέ
κλιν, ανακύπτουν ελεύθερα ώς άπό ενα άλλον ύπέροχον, μυστικόν κό
σμον, τον όποιον ό στοχαστικός ανθρώπινος οφθαλμός δύναται νά ενατέ
νιση ώς γνώριμον, διότι ακριβώς προέρχεται άπό τά μυχιαίτατα τής 
άνθρωπίνης ψυχής, δταν τεχνϊται ώς ό ζωγράφος τής Εύσπλαγ- 
χ ν ί α ς καί τής Νήσου τών νεκρών δύνανται ν' άποκαλύψουν.

Τό έργον τοΰ Μπέκλιν έπεβλήθη ευθύς αμέσως δσον καί αν κατεπο- 
λεμήθη παρά τοΰ κοινού, τό όποιον δέν είνε προετοιμασμένον ν' απο
δεχθώ άγογγύστως τό καλλιτεχνικόν νέον. Έπεβλήθη εις καλλιτεχνικός 
ψυχάς, διεμόρφωσε το'.αύτας, διήναξε δρόμους καί έγκατέστησε νέαν 
τεχνοτροπίαν τήν γνωστήν ύπό τό όνομα τών συμβολιστών έν τή ζωγρα
φική. Ή σχολή αύτη σήμερον δύναται νά θεωρηθή περί τό τέλος της 
άκριβώς ένεκα τής πληθώρας τών μιμητών οί όποιοι παρεξέκλιναν εις 
ύπερβολάς. Άλλά τοΰτο άκριβώς άποδεικνύει τό διαρκές τοΰ έργου τού 
Μπέκλιν πέραν χρόνων, τόπων καί σχολών καί δτι ό μέγας δημιουρ
γός του άποτελεΐ ιδίαν μοναδικήν καί ένδοξον προσωπικότητα ίσταμένην 
τόσον υψηλά διά τήν Γερμανίαν δσον c Ντύρερ καί ό Χολμπάϊν καί διά 
τόν κόσμον δλον δσον ό Μιχαήλ Άγγελος καί ό Ραφαήλος.

Τό (< Περιοδικόν μας» πρότινος έδημοσίευσε χαρακτηρισμόν περί 
Άρνόλδου Μπέκλιν * όχ· πρό πολλού ξ.ΊνΛνλήν>| χαί πάλιν περί 

>ΰ μεγάλου ζωγράφου μεταφράσαν εις τό τεύχος τής 1 Δεκεμβρίου άρ- 
ιον τοΰ κ. Δελά Μεζελιέρ περί τής γερμανικής τέχνης κατά τόν Ιθ'

του
ό/t δε πρό πολλού ένησχολήθη χαί πάλιν περί

του 
θρι - . 
αιώνα.

Μιά απλή 
διαλαλήτοα,

τ0;
νετ-.ι νά είνε εκείνη ή ελληνική πατρίδα, ποΰ οέν ξανοίγεται πιά που- 

ενά, πού όσω ήταν διωνιχέντ. άπό τόν καταχτητή εύρήκε τρόπο νά

'.ν
ry σύγχρονον εποχήν έτραβήχθηκε

■ δύ- 
από τόν χανόμε+ον θρύλλον καί άπό 

;α αυτά ήλιοβασιλέμματα ο 
) ί δ ο ς μου έπλασε τό ώ-

κι’ αγράμματη γυναίκα ή Χαραυγή, ή ότ.οία εινε ή Φήμη ή 
δπου δέν εχει τίποτε τό σαρκικό καί =ί·.ε ψυχή μονάτη καί 

τά μάτια τη; ποτέ δέν ησυχάζουν κα'ι ποτέ 
«.θάνατος ΠαλληκαριοΟο οέν σκοτιδιάζουν, είπεν είς τόν ποιητήν τήν 

ιστορίαν, πού μάς διηγείται. Ό ποιητής αύ- 
ΐνε ό κ. Κωστής ΙΙαλαμάς καί ή Χαραυγή, ώ άλλοίμονον 1, φαί- 

. να εινε εκείνη ή ελληνική πατρίδα, ποΰ δέν 
θενά, ποΰ δσω ήταν διωγμένη 
κρύψη καί νά διατηρήση τήν ύπερήφανη καί περικαλλή νεότητά της σάν 
ομηρική παρθένα καί δπου τώρα εΐ Λ ,.
πολύ οπίσω εις τά σύννεφα μιας συμβολικής—γιά πάντα τάχα ; — 
σεω; τοΰ ελληνικού ήλιου. Καί 
τήν παράδοσιν, ή οποία σβύνει μέ τά ένδοξ: 
ποιητής τών Τ ρ α γ ο υ δ ι ώ ν τής π α τ ρ 
ραιότερον τό θεσπεσιώτεραν, τό επικού μεγαλείου πεζογραφικόν του άοι- 
στούργημα τόν Θάνατον II α λ λ η κ α ρ ι ο ΰ.

Φ ΙχΤσ*̂  ·Π«?ι»δ'«’.^ς» τεύχος Κοντής 1 Αύγούστου 1900: Ή ζω γρα
1 1 μ α V . X , Αρνολδος Μπίχλιν χλπ. υπό Γιάννη Α. Καμπύση.

"Ενα; λεβέντης, ό Μήτρος Ρουμελιώτης, γυιός μιανής χήρας, καπε - 
τανόπουλο στό Θαλασσοχώρι, άροαβωνιασμένος μιά πεντάμορφη, καθό>ς 
πήγαινε τήν νύχτα μιάς Μεγάλης Παρασκευής νά πάρη τά βεγγαλικά 
καί νά πάη στόν επιτάφιο παραστρατάει, πέφτει κάτω καί βγάζει τό πόδι 
του. Αύτό τό μικρό, τό έλάχιστον ατύχημα γίνεται άφορμή νά κρεβ- 
βατωθή ό Μήτρος, νά πρισθή καί ν’ άφορμίση τό πόδι του, νά γαγ- 
γραινιάση,-καί τέλος νά πεθάνη τό παλληκάρι.

Αύτή είνε δλη ή ιστορία. Άλλά πώς πεθαίνει ό Μήτρος Ρουμελιώ
της ; 'Εδώ είνε ή ύπέροχη τέχνη τοΰ κ. ΙΙαλαμά, κάτι άπό τό άσυ- 
νείθιστο, κάτι άπό τό ύψηλόν καί τό σαικσπήριο, κάτι ποΰ κάνει τόν ά- 
ναγνώστην νά αισθάνεται τό ρίγος μιάς βαθειάς, άρρήτου καλλιτεχνικής 
συγκινήσεως, δπως εις τό άντίκρυσμα τής οδύνης τοΰ άποθνήσκοντος Ά- 
χιλλέως. Ό Μήτρος ό Ρουμελιώτης σπάζοντας τό πόδι του ζητάει νά 
γείνη καλά μιά ώρα άρχίτερα. Γι' αύτόν τό κρεββάτι τής αρρώστια; 
είνε φυλακή. Ό γιατρός ποΰ τόν επισκέπτεται ένας επιστήμονας ποΰ 
δέν τόν άκοΰν πάντα οί θαλασσοχωρίτες, τοΰ συνιστά νά κάνη ύπομο- 
νήν. Άλλά περνάνε τρεις μήνες καί τό πόδι μένει άλύγιστο. Καί ό 
Μήτρος απελπίζεται καί τοϋρχεται ή πένθιμος ύποψία δτι μπορεί νά 
μείνη σημειωμένος. « Ό Μήτρος ό Ρουμελιώτης χωρίς καλά καλά νά 
τό νοιώθη. μονάχα ένα θεόν έλάτρευε : τήν 'Εμορφιά, τήν άγια τήν 
’Εμορφιά τής λεβεντιάς καί τής ύγείας, ποχει έκκλησιά της τό κορμί. 
Καί άς τάβαναν μέ τό κορμί του δλα τοΰ κόσμου τά κακά’ φτάνει νά 
μή τοΰ άφιναν τάχνάρια τους σά βρισιά καί σά λέρα' κορμή σημαδιακό, 
κορμί ντροπιασμένο. Γιά παλληκάρια σάν τό παιδί τής Δήμαινας είν’ 
ατιμία ή άσχημιά.» Μέ τέτοιες ιδέες καί μέ τήν ύποψία πώ; μπορούσε 
νά μείνη σημειωμένος τόν έπιασε ένα παράπονο καί τόν έσφιξεν ένας 
μεγάλο; καημός. "Εστειλε στόν άνεμο τό γιατρό μέ τά γιατροσόφιά 

του κι' έπεσε βαρειά νά πεθάνη.
Καί άπό τή; στιγμής αύτή:, άφοΰ ξεχυθή στό έργον ή πνοή μιάς 

μαγευτικής αυγουστιάτικη; ποιήσεως μέ τό ξαγνάντεμα τού παλλ.ηκαριοΰ 
κατά τό πέλαγο, ποΰ «πότε ροδογάλανο τήν αύγή, τό μεσημέρι άση- 
μοχρυσωμένο, μαυροπράσινο σέ λιγάκι, μενεξεδένιο μ.ιά στιγμή στό βα
σίλεμα καί κάποτε τρεμούλιαζε μ' δλα μαζί τα χρώματα σάν κόσμος 
ολόκληρος μέ κάθε λογής έγνοιες καί πάθη» μέ τό ξαγνάντεμα τοϋ βα
ρεμένου κατά τά μονόξυλα καί τχ ψαροκάικα ποΰ τοΰ θύμιζαν τή δική 
του ζωή, μέ τήν άλλη τρομερή ένθύμιση καί τή λαχτάρα τής αρραβω
νιαστικιάς του εμφανίζονται έπί σκηνής πλήθος δευτεοευόντων προσώ
πων σαικσπειρίου άληθώ; δημιουργίας. Οί θαλασσωρίτες δέν έχουν με
γάλη υπόληψη στούς σπουδασμένους γιατρούς- προτιμούν αντί γι’ αύτούς 
τούς κομπογιαννίτε;. Κι’ έρχονται καί περνάει πάνω άπό τόν άρρωστο 
μια σπείρα λυμεώνων, ψευτογιατρών, μάντεων καί μαγίσσων, ποΰ τοΰ 
στραγγαλίζουν τέλεια τό πόδι, τό σαπίζουν, τό γαγγραινιάζουν καί γε
μίζουν τό σπίτι τής Δήμαινας μέ ξωτικά καί φαντάσματα καί απελ
πισία, ποΰ μόνο άνέγγιστη μένει άπ' αύτά καί άτρόμητη ή ψυχή τοΰ 
παλληκαριοΰ. Τώρα] σιμώνει πάλι ή μεγάλη εβδομάδα, ή Μεγάλη Πα
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ρασκευή. «’Αμίλητος, άσειστος ό Μήτρες μόνο τά μάτια του μιλούσαν, 
γοργοκίνητα, γυαλιστερά, λές καί περίμενε τό χάρο γιά νά λογαρια- 
στεϋν». Κι’ ή Μεγάλη Παρασκευή ξημέρωσε, όχι σάν τίς άλλες χρε- 
νιές μέ μαϋρον ούρανόν. Ξημέρωσε καταγάλανη κι' όλόξανθη. Μέ τήν 
πρώτη αχτίνα τεϋ φωτός ποϋ γλύστρησε άπό τή χαραμάδα στό στρώμα 
του ό Μήτρες έσπαρτάρισε κι' έβγαλε φωνή τρανή κι' έκραξε :

«Μάνα, ήλιε θέλω, άέρα θέλω- άνοιξε τό παράθυρο ! »
Ένα πανηγύρι φωτός έξάνοιξε τότε στό έρημο τό σπίτι κι’ άνάμεσα 

στό ούράνιο αύτό πανηγύρι έρχεται ό θάνατος, ένας ηρωικός ένας ωραίος 
θάνατος».

«Ένα καθρέφτη, μάννα, ένα καθρέφτη !»
Καί άντικρύζοντας μέσα στόν καθρέφτη τό κατάχλωμο πρόσωπό του 

μέ τά σγουρά τά ώς άρχαίου ήρωος άναρριχμένα μαλλιά «ακούεται νά 
λέημ’ «κείνον τόν άλάλητο καημό τής λεβεντιάς :

« “Αχ 1 ώραϊα νιάτα ποϋ θά φάη ή γής 1 η
»Κα'ι καθώς εΐπεν «ώραϊα νιάτ- ι έτσι τόν πήρε γιά στερνή φορά κ’ 

ή φροντίδα τής νιότης τοϋ στολισμού καί τής «μορφιάς ή φροντίδα ποϋ 
δέν τ’ άφίνει τά παληκάρια καί μέσα στήν άγκαλιά τοϋ χάρου. Κι’ 
άρχισε νά τά χτενίζη, νά τά χτενίζη τά σγουρά μαλλιά, τά φουντωμένα 
κι’ όλόμακρα... Κι’ έστριβε τό μουστάκι του σάν νά ήταν έτοιμος γιά 
δεύτερ’ άρραβωνήσια. Κι’ όταν άπόκαμε πιά, σάν νά τόν φώτισεν ά
ξαφνο φώς τό νοϋ του, έτσι καθώς ήταν άκουμπιστός, είπε στή μάνα του:

«Τώρα, δυστυχισμένη μάννα, τόσον καιρό έκανα κουράγιο, έλεγα πώς 
δέ θά πεθάνω... Μιά χάρη τώρα σοϋ ζητάω. Κλάψε με νά σ’ ακούσω.»

Καί σέ λίγο :
«Δέ θέλω νά πεθάνω μοναχικά’ κόσμο θέλω. “Ανοιξε, μάννα, τήν 

πόρτα νά μπή κόσμος μέσα».
Καί πρωτάκουστο πανηγύρι τοϋ θανάτου άπό τοΰς σπαραγμούς καίτά 

μοιρολόγια τής μάννας του πού αύτός τ’ ακούει έτοιμοθάνατος, ό κό
σμος ποϋ έρχεται άπό τόν επιτάφιο άνδρες,γυναίκες παιδιά, μέ άνθη στά 
χέρια μπαίνουν στό έρμο σπίτι τοϋ Δήμου. Μά θαρρούσαν πώς ήταν πιά 
νεκρός καί «πήγαιναν νά τόν νεκροφιλήσουν. Κι’άντ'ις τόν άντίκρυζαν άνα- 
καθισμένο στό στρώμ’ άπάνου, μ’ οργισμένη όψι, μέ ξαναμμένα μάτια, 
μέ τεντωμένα αύτιά σάν άτι ανυπόμονο νάτρέξηστόν κάμπο, σάν παλ- 
ληκάρι ποϋ καρτερούσε νά τοϋ φορέσουν τ' άρματα γιά νά χυθή. «Καί 
σέ μιά γωνιά μαζωχτή ή γρηά Δήμαινα κα’ι άσάλευτη,μέ λείψανο κορμιού 
μονάχα, μέ δίχως ψυχή, μέ δίχως δάκρυα-δλη της ή ζωή είχε γίνει φωνή, 
μά όχι φωνή γυναίκας, ή φωνή τής ίδιας τής απελπισίας. Καί τραγου- 
γοϋσε σ’ ένα σκοπό δικό της ποϋ δέν ξανακούστηκε κι’έλεγε :

Όμορφονιός ψυχοααχάκ, όμορφονιός πεθαίνει 
άνάψτε πράσινα κεριά καί κίτρινες λαμπάδες, 
νά ψέξουνε τ' όμορψονιοϋ νά κατεβή στόν μδη. 
Σκαλί, σκαλί κατέβαινε, σκαλί, σκαλί άναβαίνει.

Μιά συμπεθέρα τής Δήμαινας ποϋ δέν μπορούσε νά βαστάξη πιά τής 
λέει νά παύση νά κλαίη τό παιδί της ζωντανό γιατί τέτοιο πράγμα δέν

ξαναστάθηκε στήν οικουμένην. '
Άλλ' άντίς ν’ άποκριθή ή μάννα τό παιδί άποκρίθηιε : 
«Πήγαινε στή δουλειά, σου, τώρα θέλω νά μέ κλάύη I » 
»Κα!. γυρίζοντας πρός τή μικροπαντρεμένη τή Λόλω, στήν ξαεερ- 

φούλα του, ποϋ έστεκε γονατιστή κ’ έκρυβε τά σιγαλά της δάκρυα μέσα 
στό μαντίλι της, τήν άγριοκύτταξε καί τής λέει :

«Μωρή Λόλω γιατί δέν κλαΐς καί σύ ;»
Κι ’ ακολουθούσε τό μυρολόγι :

Κ' ηίϊρεν τον ένας σκώληκας, μά και τόν έρωτάει : 
Ποϋ πάς ασήμι νά χαθής, μάλαμα νά θολέψης ; 
Ποΰ πάς άργυροκούδουνο, νά χάσης τή λαλιά σου ;

Τό παλληκάρι παιθαίνει σέ λίγο άφού πρώτα παραδίνεται σ’ ένα ύστεο- 
νό πόλαιμα μέ τό χάρο, ποϋ ή λαϊκή παράδοεις είς τά μέρη έκεΐνα 

τόν παριστάνει νά φοράν, φουετανέλλα.
«Τήν ίδια εκείνην ώρα, γράφει ό ποιητής, πέρα στής θάλασσας τήν 

άκρη, ξανοίγονταν άπό τό σπίτι τοϋ νεκρού κι' ό ήλιος ποϋ βασίλευεν 
όλοπύρινος. Τό ήμερο ακρογιάλι δέν έσούφρωνε πνοή. Τί γλύκα ποϋ εϊχεν 
ή φύση 1 Στεριά καί πέλαγο ησύχαζαν νά μή ταράξουν τόν πρόσκαιρον 
ύπνο τοϋ παντοτεινοϋ θεού, τόν ύπνο τόν αιώνιο τοϋ πρόσκαιρου τάνθρώ- 

που».Καί ή μάννα τοϋ Μήτρου, ή γρηά Δήμαινα τρελλαίνεται καί μέσα 

στό παρασάλεμα τοϋ λογικού πεθαίνει.
Τέτοια είνε ή ιστορία είς ώχραν καί άτελεστάτην άνάλυσίν, τήν 

όποίαν ή Χαραυγή αφηγήθηκε είς τόν ποιητήν τής Ή λ ι ο γ έ ν ν η- 
της καί αύτός μάς παράδωκε ανάμεσα άπο μιά ποίηση ποϋ δέν έχει τήν 
δμοιά της στήν έλληνκήν φιλολογία. Ό θά να τοςπαλληκαριο ϋ 
είνε έ'να αριστούργημα ύφ’ δλας τάς επόψεις. “Αν καί έγράφη εις έπο
χήν οπού ή έπίδρασις τοϋ πραγματισμού είς τήν τέχνην είχε καταντήσει 
τραχεΐαν, υπερβολικήν καί πολλάκις ακαλαίσθητο·; τήν φράσιν. έν τούτοις 
περασμένη ανάμεσα άπό τας λάμψεις τής μεγάλης, της αίωνίας τέχνης 
απλώνεται καί ξεχύνεται πέρα καί πέρα σέ μιά πλημμύρα μουσικού 
ύφους σάν τήν ήλιοφλογισμένην έκείνη πλημμύρα τοϋ πελάγου τών 
Θαλασσοχωριτών ποϋ έφώτισε τά υστερνά βλέμματα τοϋ παλληκαριού 
στό πρωτάκουστο έκεϊνο πανηγύρι τοϋ θανάτου.

«'Ιερή Τέχνη, είσαι τό μόνο θηλυκό ποϋ άναψε στά στήθη μου 
άσβυστη φλόγα πόθου καί πάθους- είσαι ή μοναχή γυναίκα ποϋ δέν ντρέ- 

πουμαι νά τής τρανολαλήσω τόν έρωτά μου. Γιά
■ Παληές άγ&πζς· σένα, γιά μία σου ματιά ναί, γιά ενα σου χαμό

γελο, δλα τά δίνω δλα, σώμα καί ψυχή, δλα τά 
παραιτώ κάθ' «ύτυχία καί κάθε ηδονή καί περηφάνεια, δλα τ' άπαρ- 
νοϋμαι καί φιλία καί αδερφοσύνη καί καθήκοντα γιά σένα ναί, γιά μιά 

σου ματιά, γιά ενα σου χαμόγελο...
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«Τέχνη μου οόρανοκατέβατη, είσαι τό μόνο θηλυκό ποϋ αγάπησα !..»
Έτσι μιλάει στόν πρόλογο τοϋ καινούργιου του βιβλίου ό κ. Άν- 

ορέας Καρκαβίτσας. Καί ή τέχνη σιμά του ήμπορεΐ νά είνε υπερήφανη 
γι’αυτήν τήν ερωτικήν έξομολόγησιν. Ή Τέχνη του εινε γνήσια ελ
ληνόπουλα, άλλά είν» περισσότερον, άφ’ ου ό συγγραφεύς τόσον εύμορ
φα αναπλάττει τήν γυναικείαν της μορφήν καί εικόνα, γυναίκα, ποϋ 
αισθάνεται καί παθαίνεται καί ζή κάτω άπό τό έλληνικόν εθνικόν ένδυ
μα, δπως ή Τέχνη δλου τοϋ κόσμου.

Σήμερον εϊπ-ρ π:τ» εινε εποχή διά τήν φιλολογίαν δπου οί τεχνικοί 
δροι δέν έχουν καμμίαν ΰπόστασιν. 'Επομένως παρερχόμεθα τήν ένό- 
χλησιν νά ύταγάγωιεν εις ειδικήν τεχνοτροπίαν τό έργον τοϋ κ. 
Καρκαβίτσα. Είμεθα μόνον ευτυχείς δπου εις αύτό διακρίνομεν μίαν 
επίφθονον απλότητα, μίαν κλασικήν μορφήν ύποσχομένην διαρκεστέραν 
ζωήν. Όπως θά έλεγε κανείς διά μερικούς πίνακας ζωγραφικής, οί ό
ποιοι έπέρασαν εΐ; ένα φημισμένον μουσεΐον καί κατέκτησαν ένα χώρον 
είς τήν παντοτεενήν προσοχήν, αν μή καί τόν θαυμασμόν τών παριρ- 
χομένων γενεών, ομοίως νομίζομεν, δτι τό έργον τοϋ κ. Καρκαβίτσα 
κατέκτησεν ύπέροχον θέσιν είς τήν σύγχρονον ελληνικήν παραγωγήν καί 
είς τήν έκτίμησιν τού έθνους. Διά τό τελευταΐον τοϋτο ίσως ή έννοια 
νά είνε άκόμη άφηρημένη ή άκριβέσοερον ψευδής διότι τό έθνος δέν δια
βάζει, δέν έμορφώθη άκόμη τόσον ώστε νά αίεθάνεται τήν άνάγκην τής 
άναγνώσεως, καί ό κ. Καρκαβίτσας, δπως καί πολλοί συγγραφείς 
μ«ς άντάξιοι αύτού, ένφ ήδύναντο νά κυκλοφορούν έκάστοτε είς εκατόν 
χιλιάδας ά τιτύπων—ή άναλογία έν σχέσει μέ άλλα έθνη όλιγωτέρου 
τοϋ ίδικοϋ μας πληθυσμού ει?ε μηδέν — άμφιβάλλομεν αν κυκλοφορούν 
είς έκατοστύας τίνάς μόνον. Άλλ’ ή εκτίμησες αύτή είνε πραγμα
τική. Ή τάζις τών άναγινωσκόντων δέν είνε δυνατόν παρά νά γοητεύε
ται άπο τά έργα τοϋ κ. Καρκαβίτσα.Οί ήρωές του καί αί ήρωϊδες, ό κό
σμος τόν όποΐον πλάττιι, είνε ή ζωή ή ελληνική πέρα καί πέρα,ή παράδο
ξος, ή άντιφατική, ή έκτροπος, ή άκατάληπτο; πολλάκις διά προηγμένους 
λαούς, ή ασυνεπή;, ή τραχεία ενίοτε μέχρι βαρβαρότητος καί απαν
θρωπιάς, ή άπαισίω; άσεβής δπω; έκδηλοΰται διά τοϋ ίερέω; ήρωος τοϋ 
διηγήματος Έ β υ θ ο ϋ, ή τρυφερά άλλοτε καί φιλάνθρωπος μέχρις 
αύταπαρνήσεως, ή εύστοχος, ή οξεία, ή πονηρά ή φθάνουσα μέχρις άθε- 
τήσεως μεγάλων, ιερών αισθημάτων, δπως είς τό πρόσωπόν τοϋ Λαμ- 
προπούλου τοϋ ήρωος τοϋ διηγήματος ή Πατρίδα, άλλά καί ή μέ
χρι; αύτοθυσίας διά τα αύτά αίσθςματα προβαίνουσα δπως είς τόν φίλον 
τοϋ Λαμπροπούλου Πιτρολέτσον είς τό αύτό διήγημα,ή αφελής, ή σχε
δόν ζωώδης, ή δεσμεύουσα άσυ>ειδήτως τό ανθρώπινον έγώ είς μίαν φο- 
βεράν μοιρολατρείαν (βλέπε τό διήγημα Τ υ φ λ ο π ό ν τ ι κ α),—ή ζωή 
αύτή τέλος ή χαρακτηοιστικώς ελληνική άλλά καί τόσω παγκοσμίως 
γνησία.

Ανωτέρω ώμιλήσαμεν περί ζωγραφικής. Δέν ήξενρομεν δ'.ατί είς 
ήμάς τά έργα τοϋ κ. Α. Καρκαβίτσα ύπενίυμίζουν τούς πίνακας τής 
φλαμανδικής Σχολής. Ό ένατενίζων είς τούς πίνακας έκείνους θεατής 

έάν μέν βλέπη δπως οί ολίγοι προνομιούχοι πέραν τών χρωματισμών 
καί τών πρώτων παραστάσεων καί εικόνων θά διακρίνη δτι άπό τά συ
νήθη έκεΐ,α πρόσωπα τά πολλάκις άφελή μέχρι τοϋ κωμικού, τά οίονεί 
ώς νευρόσπαστα ξύλινα διαβαίνει ή πνοή τής μεγάλης ζωής είς τάς 
ύπερτέρας έξάρσεις της. Παρομοίαν έντύπωσιν μάς άφίνουν καί οί αφε
λείς ώς έπί τό πλεϊστον καί σχεδόν πάντοτε μετέχοντες τοϋ κωμικού 
ήρωες τοϋ κ. Καρκαβίτσα. Είνε αληθώς πολύ γήϊνοι, θά ήμποροΰσαν νά 
έπλάττοντο ίσως καί άλλως, άλλά ό πλάστης των είνε άληθής τεχνί
της καί διά τών νευροσπάστων του αύτών άπηχεΐ πάν οοτε τούς ισχυ
ρούς τούς δεσπόζοντας καί τούς έπιβλητικούς τόνους τής μεγάλης 
ζωής. Παρά τάς ψει δεις έξάρσεις μερικών προτιμώμεν αύτάς τάς άφελεΐς 
αλήθειας, τάς κατ 'έξοχήν ανθρωπίνους εκδηλώσεις. Οί Λαμπρόπουλοι, οί 
ΓΙετρολέτσοι, ό Παπαβασίλης καί ή λοιπή χωρεία τών ηρώων τοϋ κ. 
Καρκαβίτσα είνε γνήσιοι συμ.πατριώταί μας, οί όποιοι εύρήκαν τον ζω
γράφον των είς τό πρόσωπόν τού κ. Καρκαβίτσα κοί αί πράξεις των 
άληθεϊς φθάνουν ένίοτε είς τά ύψη έπου; καί ή συγκινητική αύτή έπο- 
ποιία δέν ήμπορεΐ παρά ήμάς νά ουγκινή, πέραν δέ τών ήθογραφικών 
ορίων, νά είνε ένα κομμάτι άπό τήν ιστορίαν ολοκλήρου τής άνθρωπό

τητος.Άτέλειαί τινες φράσεως καί ύφους οφειλόμεναι πιθανώς είς τήν άπλα- 
στον άκόμη καί άκατάρτιστον έθνικήν μας γλώσσαν, πενιχρότης κάποτε 
χρωματισμού καί ή έπί τό αύτό ένίοτε άνάμιξι; τών πραγματικών γε
γονότων έκ τής ζωής μετά τών μυθικών λαϊκώ> παραδόσεων φέρουν κά
ποιαν σύγχυσίν είς τήν άντίληψιν τοϋ έργου τοϋ κ.Καρκαβίτσα. Άλλά τό 
τελευταΐον τοϋτο είνε νομίζομεν ζήτημα μιάς καλή; κατατάξεως τών 

διηγημάτων του καί ούδέν πλέον !

Χαρακτηριστικόν γεγονός αμέσου ένδιαφέροντος διά τούς άσχολουμέ- 
νους μέ τά γράμματα άνηγγέλθη ύπό τών εφημερίδων έκ Βώλου.

Ό αύτόθι δικαστής κ. Στελλάκης
•Ο δεκαάτίις κ. Στελλάκης συνεταξεν άπόφασιν περ! διατροφής 

νπέρ τ*ς  δηρώδονς είς τήν δημώδη γλώσσαν. Έάν αί ύ-
περβολαί τινων έκ τών λεγομένων 

«μαλλιαρών» δέν είχαν χανδακώσει τό ζήτημα, οί πολλοί θά έλάμβανον 
έκ τοϋ γεγονότος τούτου άφορμήν νά σκεφθοϋν ώρίμως, δτι τό ζήτημα 
τής γλώσσης δέν είνε σήμερον πλέο? συγγραφικόν, ήτοι φιλολογικόν, 
διότι οί πλεΐστοι τών συγγραφέων μας οί γράφοντες τήν δημώδη, δηλαδή 
τήν άπλουστέραν γλώσσαν ώ; αύ τη άπό ήμέρας είς ήμέραν διαμορφοϋ - 
ται, καί οί κακώς συγχεόμενοι μέ τούς «μαλλιαρούς», οι οποίοι αποτε
λούν τήν ομάδα τών κακών ποιητών καί πεζογράφων,άναγίνώσκονται 
οπωσδήποτε ύπό κοινού έστω καί ευαρίθμου, άλλ 'είνε πρωτίστως ζήτημα 
έθνικόν. Καί άπό τοιαύτης άνάγκη; βεβαίως ώρμήθη ό κ. Στελλάκης 
καί έπισημοποίησε μίαν άλήθειαν έκίώσας τήν περί διατροφής άπόφασίν 

του είς τήν δημώδη.
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ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

■Η ξένη έπίδρικΗς Απέ τής γαλλικής όυγνρόνου ποιήόεως ίτπύ 

Peyir δέ Γκονριιόν. Είς τ'ο έν Νεβπόλει έχϊιδόμενον Ιταλικόν περιοδικόν 
«Flegreai ό κ. Ρεμΰ δέ Γκουρμόν έοημοσίευσεν άρθρον περί τής ξενικής ίπίδρά- 
σεως έπί τής έν Γαλλία φιλολογικής κινήσεως τής γνωστής ύπό τό άνομα ; <συμ- 
βολισμός».

•Η Γερμανία μέ τόν Έγελον καί τόν Σοπεγχάουερ, έπειτα ό Νίτσε, 
ουτινος ή έπίδρασις έπί τοϋ γαλλικού πνεύματος αρχίζει ήδη μόλις" ή Αμερική 
μέ τόν ’Εδγάρδον Πόου καί τόν ευΟυμον καί ύγια πανθεϊσμόν τοΰ Οΰίτμαν—έγο- 
νιμοποίησαν τήν έμπνευσιν τών καλλίτερων ποιητών τής εσχολής» ταύτης. Άλλ’ 
δ όρος ούτος εινε ίσως ανάρμοστος, δώτι έν τώ λεγομένω συμβολισμώ υπάρχει 
όμιλος συγγραφέων, οί όποιοι δέν ύπακούουν εις κοινόν τινα κανόνα εΐμή είς τόν 
έπιδάλλοντα είς αυτούς νά γράφευν όσον τό δυνατόν καλλίτερα καί άνευ μικρό- 
λόγου φροντίδος.

*Ό ελεύθερος στίχος, παρατηρεί ό κ. Ρεμυ δέ Γκουρμόν, ώς τόν εννοεί δ ποιη
τής Φρανσίς Βιελέ-Γκριφφίν προέρχεται έν μέρει παρά τοΰ Ούΐτμαν, άλλ’ δ 
Οΰΐτμαν ήτο τέκνον τής Γραφής καί οΰτω δ έλεύβιρος στίχος ούδέν άλλο εινε 
κατά βάθος ή τό εβραϊκόν στιχάριον τών προφητών" έξ ίσου δέ έκ τής Γραφής, 
άλλ’ έκ τής γερμανικής Γραφής τήν φοράν ταύτην φαίνεται εκπορευόμενη άλλη 
απόχρωσις τοΰ ελευθέρου στίχου εκείνη, ή δποία έδημιούργησε τήν φημην τοϋ 
Γουσταύου Κάν.

Άλλ’ δ κ. Κάν είνε βιβλικός μόνον κατά τήν μορφήν, δ δέ κ. Βιε- 
λέ-Γκριφφίν καί κατά τήν διάνοιαν καί τήν καρδίαν. Ό πρώτος εινε δτέ μέν 
ποιητής λυρικός, δτέ δέ τών αισθήσεων : δ δεύτερος εινε θρησκευτική διάνοια, ή 
δποία ένώ αναζητεί νέαν μορφήν έν τή ποιήσει, παραμένει εμποτισμένη μέ τάς 
άρχικάς πεποιθήσεις καί τήν πατροπαράδοτον ηθικήν».

Πεοί τοΰ Ίωάννου Μωρέα λέγει είς τό αύτό άρθρον δ κ. δέ Γκουρμόν, ότι εινε 
δ πρόδρομος μεγάλου ποιητοΰ, δ όποιος δέν θά γεννηθή ποτέ.

‘Αλλ’ άλλοι συνάδελφοι τον κ. Γκουρμόν μετά τήν δημοσΐευσιν τών εΝέων 
Στροφών» φρονοΰν, ότι δ μέγας ούτος ποιητής ύφίσταται ήδη έν τώ προσώπω τοΰ 
•Ιωάννου Μωρέα.

Πάντοτε ήσθάνθην καί αισθάνομαι κάποιαν απέχθειαν πρό; τάς λέ
ξεις, απέχθειαν ή όποια νομίζω, δτι θά προέρχηται άπό ειλικρινή αγά
πην πρός αύτάς. Ό,τι αγαπά τις με πάθος δέν δύναται παρά νά αισθά
νεται εις στίγμα; παροξυσμού ψυχικού καί μίσος πρός αύτό. Ό,τι 
μάς είνε άδιάφορον, δ,τι μάς κινεί την τεριφρόνησιν δέν δύναται νά 
γέννηση εις τήν ψυχήν μας τό αίσθημα τού μίσους. Άλλά νομίζω 
ακόμη, δτι ή απέχθειά μου πρός τάς λέξεις δέν προέρχεται εντελώς 
έκ τής μεγάλης αγάπης μου πρός αύτάς. Υπάρχει καί αφορμή εκτά
κτως διάφορος. Αισθάνομαι, δτι ή πρώτη αποστροφή πρός τόν κόσμον 
τών λέξεων μού έγεννήθη, δταν άνεκάλυψα έν τή εργασία μου δ,τι 
πολλοί εύρύτερον εύρον καί ευρίσκουν τήν άπόστασιν ήτις χωρίζει τάς 
λέξεις άπό τάς αισθήσεις. Έάν έπρόκειτο νά εξομολογηθώ μετά συν
τριβής ενώπιον πνευματικού καλλιτέχνου θά ώμολόγουν, δτι ή σκέψις 
μου, ή αίσθησις μου έβάδισε μάλλον παραλλήλως πρός τάς λέξεις δι ’ 
ών έξεφράσθη αυτή παρά συμφυώς καί όμοουσίως. Δέν θά ύπάρξη δέ 
άντίρρησις, δτι οί άληθεΐς λάτρείς τών λέξεων ούδέποτε κατώρθωσαν 
νά συλλάβουν ταύτα; άσραλώς, νά τάς υποτάξου; εις τήν δημιουργική; 
πνοήν των, νά τας μεταβάλουν εις μαλακήν λάσπην μέ τήν όποίαν νά 
ζυμώσουν τόν χρυσόν τής σκέψεως καί νά έκφράσουν τό αίσθημά των 
κατ’ ευθείαν, άμέσως άνευ κωλύματος, πάναγνον άπό τήν πηγήν τής 
’Ιδέας. Υπάρχει εις τήν περίπτωσιν ταύτην μυστήριον, εις τό όποιον 
δσον τις έμβαθύνει τόσον διαυγέστερον βλέπει καί κρίνει δτι ό κόσμος 
τών αισθημάτων καί ό κόσμος τών λέξεων συμπίπτουν καί συνταυτίζον
ται δσον ό φυσικός κόσμος καί ό μεταφυσικός. Όσον καί άν φαίνωνται 
συμφυείς καί άδελφικαί αί ιδιότητες αΰται τόσον χωρισμέναι άπ ’ άλλή- 
λων είνε έν τή βαίυτάτη ρεαλιστική διεισδύσει, έν τή μυστική περι
πλανήσει τών ονείρων. Τό μόνον μέσον ΰπελείπετο νά είνε διά τόν 
καλλιτέχνην ή άρνησις ή παντελής τού κόσμου τών λέξεων καί ή ολο
σχερής καταφυγή του εις τόν κόσμον τής αΐσθήσεως καί τής σκέψεως, 
είς τόν μέγαν καί άπέραντον κόσμον τή; έν σιγή ένεργείας. Καί ένθυ- 
μούμαι άκόμη τό χαρμόσυνον ψυχικόν ρίγος, τό όποιον ήσθάνθην, δταν 
ήκουσα τέν Ίσλανδόν τού Ίψεν Ζάτζεζρ, τόν όντα ποιητήν διά τόν 
έχοντα κατά-τήν ιδίαν του βαθειάν έκφρασιν τό δώρον τού πόνου, λέ- 
γοντα πρό; τόν Βασιλέα του ζητούντα νά θυσιάση απέναντι ένός στε'μ- 

25 
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ματος τα ποιήματά του εκείνα, τά όποια οέν εϊδον ακόμη το φώς, τά 
ποιήματά του τά έγρηγορούντα εϊς τάς πτυχάς τοϋ εγκεφάλου του :

— Τά ποιήματα αύτά είνε πάντοτε τά ωραιότερα.
Ώ ! έάν ύπάρχη τι ώραΐον είς τήν τέχνην, βεβαίως Οά ύπάοχη έ

κεΐνο, το όποΐον δεν έλαβε ποτέ σχήμα καί έκφρασιν, παλμόν καί ζωήν, 
τό όποΐον είνε ώραΐον διότι είς τήν νεφελώδη του ύπόστασιν έχει τόσους 
σπόρους αλήθειας καί τόσην θερμήν ενέργειαν.

Είς τήν ‘Ελληνικήν φιλολογίαν ό κόσμος τών λέξεων ύπέστη ριζι
κήν και μ.γάλην έπανάστασίν κατά τά τελευταία έτη. Αί λέξεις έπαυ
σαν οιά τούς αληθείς τεχνίτας νά tivat είδος ωραίων πανοπλιών κρεμασ
μένων είς τόν τοίχον καί άπό τάς όποιας έκλέγει τις οποίον θά ήθελε 
νά περιβληθή, καμαρώνων μετά τήν άμφϊεσιν πρό τοϋ καθρέπτου του. 
Τοιαύτην έντύπωσιν τουλάχιστον αισθάνομαι δταν άναγινώσκω σελίδας 
γραμμένας πρό τής παρελθούσης δεκαετίας είτε είς τήν δημοτικήν, είτε 
είς τήν καθαρεύουσαν. Αί σελίδες αύται βεβαίως έξακολουθούν άκόμη 
νά γράφωνται καί έν πλειονότητι μάλιστα, άλλ’ αί σελίδες αύται ά- 
πέναντι τών νέων σελίδων τάς οποίας φέρει είς φώς ή συντελουμένη 
έπανάστασις τών λέξεων δέν άνήκουν παρά είς τό παρελθόν. Γιά ίδέτε, 
γύρω σας, είς δ,τι φυλλάδιον, ή περιοδικόν, ή εφημερίδα, είς -όσα έντυπα 
τέλος πόσαι ξηραί, άψυχοι, ψυχρχί πανοπλίαι λέξεων καί ύφους υπάρ
χουν. ’Αφθονία καλουπιών γλώσσης δημοτικής γλώσσης, καθαρευούσης 
Λούσατε είς πηγήν υψηλού ορούς, είς μίαν βρύσιν τοϋ Παρνασσού τούς 
οφθαλμούς τής διανοίας σας, σύρατε τήν ψυχήν σας είς κόσμον ώραιό- 
τερον τοΰ κόσμου ποϋ ζήτε, έλθετε είς ίδαν'.κωτέρους ερίζοντας καί πα
ρατηρήσατε εν μέσφ πανοπλιών τών άψυχων, τών λαξευτών λέξεων, 
θά ίδετε ένα νέον κόσμον λέξεων, νεφελωδώς έναργό- , μίαν νέαν πνευ
ματικήν κοινωνίαν άσχημάτιστον έτι, εις άτελή σύστασιν, ή όποία ά- 
γωνίζεται νά θερμάνη τάς πανοπλίας τών ψυχρών λέξεων καί νά δώση 
είς αυτός τήν ζωήν τοϋ άπολύτως ωραίου, τόν παλμόν τής ιδανικής σκέ
ψεως, τήν άοριστίαν τοϋ μυστικισμοϋ, πρό παντός δέ μίαν πρωτοφανή 
έκδήλωσιν, άόριστον καί άσύλληπτον ώς τό ά ρ ω μ α τοϋ φωτός, μ.ίαν 
μουσικήν άπήχησίν,—θά ίδετε μίαν πνευματικήν κοινωνίαν μ,ουσικο- 
ποιοϋσαν τάς λέξεις, έγχύνουσαν είς αύτάς περισσότερον ήχον άπό τήν 
μέχρι τούδε ψευδή των λάμψιν. Ή πεζή σύνθεσις τών λέξεων παντός 
δ,τι γράφεται έκ δημοσιογραφικής όρμήσεως είς τάς έλληνικάς έφημερί- 
δας, παντός δ,τι γράφεται είς τά εικονογραφημένα περιοδικά μέ τήν 
χαμηλήν άντίληψιν καί τάς όπισθοδρομικάς ιδέας, ή φουσκωμένη άτμό- 
σφαιρα τών λέξεων τώ» ρητόρων τών δικαστηρίων, ό μονότονος χρωμα
τισμός τών λέξεων τών άκουομένων άπό τάς πανεπιστημιακός έδρας 
καί τών άπαντωμένων είς τάς έγκυκλίους τών Υπουργείων άποπνίγει 
διά τά ώτα τά συ ηθίσαντα είς τήν μονοτονίαν ταύτην τόν μουσικόν 
αύτόν ήχον, δν άφίνουν αί λέξεις τής μικρός πνευματικής κοινωνίας, 
ήτις έπανεστάτησε παρ’ ήμΐν τελευταίως τόν μυστηριώδη κόσμβν τών 
λέξεων.

Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ TQN AgSEgg.

Ή έπανάστασις αύτη τών λέξεων έλαμψε διά μίαν στιγμήν ώριίαν 
λάμψιν είς τάς άρχάς τοϋ παρελθόντος αίώνος είς τήν τελευταίαν τε
χνοτροπίαν τοϋ Σολωμοϋ, είς τάς πλήρεις μυστικισμοϋ μουσικός έκεί
νας συμφωνίας τών άτελών κομματιών τής τελευταίας του ποιήσεως,*  
έπειτα παρήλθον δεκάδες έτών, καθ’ άς ή έπανάστασις άπεπ/ίγη διά 
να έκδηλωθή μάλλον καρποφόρα είς τήν έποχήν μας. Ή έπανάστασις 
τών λέξεων είχε, λοιπόν, τήν άρχήν της είς τήν ποίησιν, είς τό είδος 
αύτό τής τέχνης τό μάλλον συμφυές μέ τήν ψυχήν τοϋ τεχνίτου κα1. β- 
κεϊθεν έπήλθεν είς τόν πεζόν λόγον. Ή εισαγωγή τοϋ ελευθέρου ρυθ
μού τελευταίως είς τήν ποίησιν ΰπεβοήθησε μεγάλως τήν έπανάστασιν 
τών λέξεων, τήν μουσικοποίησιν αύτών, άπό τήν εισαγωγήν δέ τής 
μουσικής είς τον στΐχον, έλαβε μουσικόν τόνοι καί ή φράσις τοϋ πεζού 
λόγου. Φυσική δέ ή έξήγησις τής μουσικοποιήσεως τών λέξεων τών 
στίχων καί τών λέξεων τών πεζογραφημάτων παρά τών άνταρτών τε
χνιτών μας σήμερον. Ό,τι έγινε καί άλλοϋ δπου καλλιεργείται ή Ιδέα 
δέν ήδύνατο παρά νά γίνη καί έδώ άπό τούς τεχνίτας τούς ειλικρινείς 
καί άγνώς καλλιεργούντας ταύτην. Άφ’ δτου ή κλίσις τοϋ κόσμου τών 
τεχνιτών έξεδηλώθη ζωηρά πρός τήν μουσικήν δέν ήδύ ατο παρά νά 
έπιδράση ή μουσική είς τήν ποίησιν, ή μία τέχνη έπί τής άλλης Είτε 
έξ ένσυνειδήτου ένεργείας, είτε έξ άσυνειδήτου έξεδηλώθη έκ τής κλί- 
σεως ταύτης πρός τήν μουσικήν, τάσις πρός μουσικοποίησιν τών λέξεων, 
τάσις πρός σπουδήν ύπολογιστικήν ή όρμέμφυτον τών μουσικών ιδιοτή
των τών λέξεων, τοϋ χρώματος τοϋ ήχου αύτών. Παραδόξως δέ, ή 
μάλλον πολύ συνεπώς ή μουσικοποίησις τών λέξεων έγένετο καί γίνεται 
μέ πολλήν λεπτότητα καί καλαισθησίαν, κατά τούς έπιδεξίους νόμους. 
Οί περισσότεροι τών γραφόντων ύπό τήν επήρειαν τής επαναστάσεως 
τών λέξεων συχνάζουν σήμερον είς τά κοντσέρτα τής «Μουσικής Εται
ρίας» καί τού «Ωδείου,» δπου πολλάκις άν δέν ΰπάρχη έκτέλεσις μου
σικής άξία τής έκτελουμίνης μουσικής, ακούει τις κάποτε άληθεΐς καλ- 
λιτέχνας καί καλλιτέχνιδας 'Αρκετοί δέ τών νέων συγγραφέων μας καί 
ποιητών μας έχουν ταξειδεύση ταξείδια προσκυνήματος πρός τάς Τί- 
χνας είς τήν Γερμανίαν καί τήν Γαλλίαν,‘πολλοί δέ τούτων δέν έλει- 
ψαν άπό τοϋ νά έπισκεφθοϋν εύλαβώς καί τόν ναόν τού Βάγνερ είς τό 
Μπάϋροιτ. Είς τήν ζωηρώς, λοιπόν, έκδηλουμένην αύτήν κλίσιν πρός 
τήν μουσικήν τών νέων τεχνιτών παρουσιάζεται καί ή τέχνη σήμερον έν 

Έλλάδι μάλλον μουσικοποιημένη.Γενικώτερον δέ ή ποίησις σήμερον έχει τήν ιδέαν τέχνης μάλλον 
ρ ε ο ύ σ η ς παρά λαξευτής, πλέον δονουμένης παρά σταθερός, 
μάλλον ικανής νά θίξη τάς λεπτυνθείσας ψυχάς μας διά τής έπιβολής 
τού ήχου. Δέν τό διακηρύσσει αυτό ή νεωτέρα κριτική σήμερον, ή ομι
λούσα έκ τής έναργείας τών άποτελεσμάτων τής μουσικής έπαναστάσεως 
τών λέξεων είς τάς φιλολογίας, αύτό τό ίδιον προεΐπεν ή υψηλή άντί- 
ληψις τοϋ Ταίν, τοϋ όποιου τούς άλλοτε λόγους μέ όχι πολλήν έκπληξιν

-----  ------ , "Απαντα Διονυσίου Σολωμου. 
C) Οί «’Ελεύθεροι Πολιορκουκενοί». Απαν
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ενθυμούνται οί τεχνΐται σήμερον. «Δέν θά παρέλθουν πεντήκοντα έτη 
καί ή ποίησις Οά διαλυθή έν τή μουσική» εϊπεν ό φιλόσοφος. Οί Βαγνε- 
ρισταϊ δέ σήμερον προχωρούν, θαρραλεότερον, ένισχυόμενοι έκ τού μου
σικού ποιητικού έργου τών ποιητών καί άποφαίνονται δτι ή μουσική Οά 
έκμηδενίση τάς άλλας τέχνας, αί όποΐαι σήμερον δέν κάμνουν τίποτε 
άλλο παρά νά υποβοηθούν τό έργον τής μουσικής.

Καί ή έπανάστασις αύτή τών λέξεων έφερε φυσικά τήν έπανάοτασ'.ν 
τών δύο γραφομένων παρ’ ήμίν γλωσσών αί όποΐαι αργά ή γλήγωρα θά 
καταλήξη νά γίνουν μία, άδιάφορον ποια. Σήμερον χάρις εις τήν έπα- 
νάστασίν τών λέξεων εΐσήλθομεν ίσως καϊ είς τήν λύσιν τού γλωσσολο- 
γικού ζητήματος. Δέν έχομεν πλέον δπως πρό δεκαετίας δημοτικήν καϊ 
καθαρεύουσαν, άλλ ’ έχομεν μίαν γλώσσαν είτε δημοτικώς γράφεται 
αύτη, είτε καθαρ-υόντως, παλλομένην άπό μουσικούς τόνους παρά γλυ
πτήν ώ; άψυχος πέτρα. Δημοτική καί καθαρεύουσα εις τά γραφόμενα 
παρά τών νεωτέρων εινε λέξεις καϊ έννοια·, άναφερόμεναι είς τό παρελθόν. 
Πρό δεκαπενταετίας θά ήδύνατο νά όμιλή τις περί καθαρευούσης καϊ δη
μοτικής, σήμερον δύναται νά όμιλή περί νεο ιαθαρευούσης καϊ περί νεο- 
δημοτικής. Έχομεν δηλ καϊ σήμερον διγλωσσίαν, άλλά διγλωσσίαν 
τείνουσαν νά διαπλάτη μίαν γλώσσαν. "Έχομεν τήν γλώσσαν τήν δια- 
πλασθεΐσαν άπό τούς όρμηθέντας νά γράφουν δημοτικά άπό τήν γλώσσαν 
τού λαού, καϊ ή όποία γλώσσα σήμερον έχει άνυψωθή είς τό ύψος τής 
άποκαθαριξομένης καθαρευούσης διά τής ενδελεχούς εργασίας πολλών 
άρτιστών, έχομεν τήν γλώσσαν τήν άνακαινίσθεΐσαν οπό τήν γλώσσαν 
τών λεξικών καϊ τών βιβλίων καϊ ή όποία σήμερον έχει προστρέξη άρ
κετά πρός συνάντησίν τής άδελφής της έν π/εύματι νεοδημοτικής γλώσ
σης. Είς πιΐον σημεΐον καϊ κατά πόσον θά συναντηθούν αί δύο αύται 
νεοφιλολογικαϊ γλώσαι δέν δύναται νά μάς είνε άπολύτως γνωστόν, 
άρκούμεθα μόνον νά πιστεύωμεν, δτι ή μία θ’ άφομοιώση τήν άλλην. 
Τοιουτοτρόπως θ’ άποτελεσθή μία γλώσσα ενιαία είς τήν. οποίαν τό 
μέλλον θά ουνηθτ, ίσως νά έμπιστευθή τό πάν, τοιουτοτρόπως θά έλθη 
ημέρα καθ’ ήν καϊ ή νέα αύτη γλώσσα θ’ άναθεματίζητοι παρά τών 
συγχρόνων της τεχνιτών καϊ έπαναστατικαϊ εκδηλώσεις θά υπάρξουν 
κατ' αύτών καϊ νέαι αναγεννήσεις διαλέκτων θάάναφανώσι καϊ νέοι άγώ · 
νες γλωσσολογικοϊ, διότι δσον συμπήγνυται μία γλώσσα τόσον καί άπο- 
νεκρούται, διότι δσον σταθερά καϊ ώρισμένη καϊ μεθοδική γίνεται τόσον 
στείρα δημιουργικών καλλιτεχνικών προϊόντων καθίσταται καί τόσον γεννά 
αύτή ή ιδία έπαναστάσεις κατ’ αύτής. Τελεία λύτις γλωσσολογικού ζη
τήματος ποτέ ίσως δέν δύναται νά ύπάρξη· άπαξ ύπάρξη, θά λείψη ή φι
λολογική ζωή άπό τον τόπον, θά λείψουν αί νέαι διάνοιαιι καϊ οί νέοι 
άρτίσται, θά λείψη ή ζωή άπ’ αύτόν τόν λαόν, ό άκοίμητος οργασμός 
τών κοινωνιών. Ή ρευστότης είνε ή ζωή καϊ ή ύπαρξις τών γλωσσών, 
θάνατος οέ αύτών ή σύμπηξίς των, οί άκλόνητοι κανόνες τού συντα
κτικού των καϊ τής γραμματικής των. Όσον άποκαθαίρεται ξενικών 

στοιχοίων, έπηλύδων λέξεων, νέων έκφράσεων, πάσης καινοτομίας τέλος 
μία γλώσσα τόσον άψυχος γίνεται. Παράδειγμα ή γλώσσα τών υπηρε
σιακών έγκυκλίων καί εγγράφων, ή όποία εινε ξηρά ώς μούμια. Αί 
γλώσσα·, ομοιάζουν τάς γυναίκας, διότι δπως καϊ έκεΐναι καί αύταϊ είνε 
προωρισμέναι νά γονιμοποιού·/ καϊ νά παράγουν. Όταν μία όμορφη 
κόρη άγκαλιάζεται άπό όμορφο παλληκάοι θά φέρη είς τό φώς εύρωστα 
καί σφριγώντα παλληκάρια, δταν άφ·θή είς τό ράφι θά γί/η μιά μαρα- 
ζωμένη γεροντοκόρη, κινούσχ τόν οίκτον. Αί γλώσσα·, δπως τά πλατά
νια λέγει κάποιος νεώτεοος κριτικός, οέν ζούν παρά άνακαινίζοντα τόν 
φλοιόν των, καϊ τά όποια άφίνουν νά πέσουν κάθε άνοιξίν μαζί μέ τήν 
φλοίδαν των καϊ τά ονόματα τών ερωμένων, τά χαραχθέντα έπ' αύτών.

"Έχομεν, λοιπόν, έν έπαναστάσει τάς δύο νεοελληνικός γλώσσας τήν 
νεοκαθαρεύουσαν καί τήν νεοδημοτικήν. Ή πρώτη άπετίναξεν άπ ’ αύ
τής πάντα κανόνα δασκαλισμού, πάσαν ψυχράν καθηγητικήν διδασκαλίαν 
καϊ είς τά γράφομε· α έν αύτή παρά τών νέων παρουσιάζει μίαν άνα- 
τροπήν έξ ίσου εύχάριστον μέ τήν παρουσιαζομένην άνατροπήν είς τήν 
άρχικήν γλώσσαν τού λαού μέ τήν οποίαν εκφράζονται τόσα ισχυρά ποιη
τικά ταλέντα παρ’ήμίν. Ή σύνταξις τής νεοκαθαρευεύσης εχει ύποστή 
ώραΐον αναρχικόν άναποδογύρισμα, αί δέ λέξεις άναβοάζουν είς αύτήν μέ 
δλην τήν γοητευτικήν ελξιν τής μουσικής των άπηχήσεως. Έκεϊ δπου 
τά χονδρά πνεύματα τών άστών, ή δήθεν σκώπτουσα παρατηρητικότης 
τών εφημερίδων ανακαλύπτει άγ/οιαν γλωσσικήν, μαργαρίτας συντακτι
κούς καϊ γραμματικούς, έκε' άκριβώς ύπάρχει ή νέα ζωή τής xvaxatvi - 
ζομένης έπϊ τό ζωτικώτερον, τή; άναπλασσομένης έπί τό καλλιτεχνίκώ- 
τερον γλώσση . Αί νέαι καϊ αί πχλαιαϊ λέξεις προσλαμβάνουν τόρα όλο- 
νέν καϊ αύξάνουσαν μουσικήν ήχηρότητα, έπειτα αερώδη τινά ύπόστα- 
σιν διά μέσου τής όπο’ας ά /αγινώσκει τις αύτήν τή/ σκέψιν τού τεχνί
του, διά μέσου τής όποιας έρχεται τις είς άμεσον, δσο/ είνε δυνατόν 
νά έλθη τις ποτέ εί; άμεσον, συνάφειαν μέ τήν σκέψιν κατ’ αύτήν τήν 
στιγμήν τής γε/νήσεώς της. Ή άλλοίωσις τής συ.θετικής ίίιότητος 
τών λέξεων δέν μάς παρουσιάζει ένίοτε τήν άπόστασιν ήτις έμφαίνεται 
«χεδόν πάντοτε καταφανής μεταξύ τής σκέψεως καί τής εκφράσεως αύ
τής. Κάμνουν πολλάκι; καϊ αί λεξεις θαύματα άπευθυνόμενα μόνον πρός 
τήν καλλιτεχνικήν έννοιαν, όπόταν δέν οδηγεί αύτάς ή γραμματική καϊ 
τό καθιερωμένον, άλλ’ ή πνοή τού καλλιτέχνου. Καθίσταται δηλ. ή έκ- 
φρασι; τών λέξεων μεταφυσικωτέρα, αί δέ λέξεις αποβάλλουν κατά πολύ 
τήν ψευδότητά των, χάνουν πολλάκι; τήν βαρεΐαν καϊ τήν ψευιή μάσκαν 
των. Βεβαίως έντό; δημοσιογραφικού γραφείου τό μυστήριον τών λέξεων 
δέν δύναται νά διευκρινισθή, ούτε μέσα είς τάς λέξεις τών συναναστρο
φών καί τών καφενείων. Τήν πεποίθησιν αύτήν τήν έχω άκράδαντον διότι 
είς τάς λέξεις τών δημοσιογραφικών βαναύσων γραψιμάτων, εί; τήν κα- 
ταναγκαστικήν ταύτην έργασίαν, κατά τήν όποιαν αί λέξεις δέν έχουν 
ποτέ τήν αληθή των έννοιαν ούτε τήν άληθή των αξίαν, έτυχε δυστυχώς 
ν’ άποπνίξω μίαν ζωήν ώραίαν. Άλλά καί δέν πρέπει ν’ άδική τις ένα 
δημοσιογράφον, δταν γράφη διαμαρτυρόμενος κατά τών καλλιτεχνικών 
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νέων εκφράσεων, οποίας ύπερηφάνως τάς παρουσιάζει εις τούς άναγνώ- 
στας του ώς ριαργαρίτας. Ό,τι αγνοεί αυτός, δ,τι δέν δύναται νά έν- 
νοήση, δτι διαφεύγει τήν άντίληψιν του πρός τάς λέξεις, τών αρχών 
του προς τήν ξηράν γραμματικήν καί τό ξηρόν συντακτικόν, πολύ φυ
σικά τό θεωρεί ώς άγνοιαν, ώς σολοικισμόν τοΰ άλλου. Φαντάζομαι 
εάν ό συγγραφεύς τοΰ «Κωδονοκρούστου» εγρσφεν ελληνικά δπως έχη 
γράψη εις ενα διήγημά του προκειμένου περί ένός τρελλοΰ, δτι «έθαύ- 
μαζε τά κάτοπρα ώς ανοικτά παράθυρα έπί τοΰ απείρου», τί προσωπι
κά; ύβρεις θά έδέχετο ό πτωχός Ρόντεμπαχ, φαντάζομαι δέ άκόμη έάν 
ό Στέφανος Μαλλαρμέ, ό Σωκράτης αύτός τοΰ δεκάτου έννάτου αίώ
νος, ίγραφεν ελληνιστί τό «Apres-midi (Γ un faune», πώς θά έλι- 
θοβολεΐτο έξ άπαντος ώς καί ό μακαρίτης άγιος, τοΰ οποίου τό άνομα 
έφερεν. ’Αμφιβάλλω δέ έάν θά εστεργον νά μή όνομαοθή άγράμματος 
έάν ετυχε νά εγραφεν ελληνιστί είς μίαν ερημικήν γωνίαν τής 'Ελλάδος 
ό κ. Elemir Bourges, ό συγγραφεύς τοΰ «Τά πτηνά φεύγουν καί τά 
άνθη πίπτουν». Έάν κατεδέχετο δέ κανέν είκονογραφημένον περιοδικόν 
νά τοΰ δημοσιεύση τό μυθιστόρημά το» τό «Λυκόφως τών θεών», ή 
δυστυχής ελλανόδικος επιτροπή, ήτις θ’ άνεγίνωσκε τό έργον του θά 
ήναγκάζετο νά σχίση τά ροϋχά της.

Έξ ίσου ώραία είνε ή έπανάστασις τών λέξεων είς τήν δευτέραν γλώσ
σαν τήν νεοδημοτικήν. ΙΙολυαριθμότεροι οί έπαναστάται έδώ, λαμπρό
τερα τά άναρχικά τωι κατορθώματα. Ή έπανάστασις τής ελληνικής 
ποιήσεως, άξιζει ιδιαίτερον κεφάλαιον καί θά έπιχειρήσωμεν μίαν ημέ
ραν νά όμιλήσωμεν είδικώτερον περί αύτής. Έάν ό Σολωμός άνεγεννάτο 
σήμερον θα έχειροκρότει μέ τάς δύο χεΐράς του τήν έπελθοΰσαν ποιητι
κήν άλλοίωσίν. Εκλεκτή χορεία νέων ποιητών προεξάρχοντος τοϋ κ. 
Κωστή Παλαμά έν υψηλή πτήσει, έργαζομένων έν έμπνεύσει καί καλ
λιτεχνική άποβλέψει, ποιητών ώ; ό κ. Γρυπάρης, ό κ. Καμπύσης, ό κ. 
Πορφύρας, ό κ. Παπαντωνίου είς μερικά τελευταία ποιήματα, ό κ. Μα- 
λακάσης, ό κ. Βασιλικός, κτλ. ανύψωσε τήν ταπεινήν γλώσσαν τών 
αγρών είς ύψος ποιητικής γλώσσης, έδωσεν είς τάς λέξεις τάς περιφρο- 
νημένας τιμήν έκφράσεως, τιμήν αισθήματος, τιμήν αριστοκρατίας. Κατά 
τήν τελευταίαν τετραετίαν μάλλον ή ελληνική ποίησις ήοχισεν εισχω
ρούσα είς τήν μουσικήν καί φέρουσα πρός τήν άπήχησιν τοΰ τόνου μέ 
βιαίαν ορμήν τούς στίχους της. Χειοαφετηθέντες οί ποιηταί άπό τόν 
αλεξανδρινόν στίχον, ήλευθερίασαν μέ τούς ελευθέρους ρυθμούς καί ίπε- 
κοινώνησαν κατά τό μάλλον καί ήττον ό είς περισσότερο/ τοΰ άλλου μέ 
τήν συνεχή μελωδίαν θά έλεγέ τις τών Βαγνερείων έργων. Άπτότερον 
τό αποτέλεσμα τοΰτο άπαντώμεν είς τήν έκλάμπρως σκοτεινήν ποίησιν 
τοϋ κ. Γιάννη Α Καμπύση. Όπως τά επαναστατικά δράματά του μάς 
ενθυμίζουν τήν υψηλήν πνοήν τοϋ Ίψεν καί τήν βαυκαλιστικήν ποίησιν 
τσϋ Μαίτερλίνγκ, ούτω τά ποιήματα τοϋ «Βιβλίου τών Συντριμιών» 
μάς δίδουν ενα παλμόν μεγαλοδύναμον Βαγνερείου ορχήστρας. Ή ποίη- 
σις τοϋ κ. Καμπύση χειραφετημένη πλέον καί άπό τάς καταναγκαστι- 
κάς απαιτήσεις τοϋ κ. Ψυχάρη, ή έκφρασις αύτής χειραφετημένη άπό 

πάσαν ιταλικήν μελωδικότητα μάς άνοίγει ενα ορίζοντα βαθύτατον. 
Κατόπιν τής έπαναστάσεως ταύτης τών ποιητών δύνανται ουτοι νά έπα- 
νέλθουν πάλιν είς τόν Αλεξανδρινόν στίχον, δέν θά μάς κουράσουν, θά 
μάς άποδώσουν αύτόν μουσικώτερον,εύηχον, καθόλου γλυπτώς άβίαστον, 
δπως συμβαίνει είς τά τελευταία ώραΐα ποιήματα τοϋ κ. Κωστή Πα

λαμά.
Είς τήν ποίησιν ταύτην τών τελευταίων έτών αί λέξεις ήκολούθησχν 

θαυμαστώς τήν γενικήν επαναστατικήν τάσιν τοΰ παγκοσμίου πνεύμα
τος, έβαπτίσθησαν εί; τό μουσικόν ρεϋμα τό συγκλονίζον τήν παγκό
σμιον καλλιτεχνίαν. ΠολλαΙ αύτών προσέλαβον μίαν αόριστον καί αμφί
βολον σημασίαν, μουσικώς ύποσημαίνουσαι τό πράγμα, ώσεί διά μέσου 
νεφέλης άπηχοΰσαι, πολλαΐ δέ άπέβαλον τήν μέχρι τοϋδε κοινότοπον 
σημασίαν των καί προσέλαβον ώσεί έν άναβαπτίσει νευρικόν παλμόν. 
Έν γένει δέ άπό τό δλον τής έπαναστάσεως ταύτης τών λέξεων πνέει 
αύρα μεταβάσεως πρός έποχήν αν όχι άγνωστον άπολύτως, άλλά νέαν 
καί ώραίαν ώς κόσμο; πρωτόπλαστος, ή όποία θά έγκυμονήση έξ άπαν
τος ώραιότερον πνευματικόν κόσμον, καθ' δν οί ποιηταί καί οί συγγρα
φείς ή θα όμιλοϋν μέ νέαν πάντοτε άπήχησιν καί μέ νέαν σημασίαν ή 
θά παύσουν νά όμιλοϋν καθόλου, διότι τό νά ίπανέλθουν είς τήν γλώσσαν 
τή; δημοσιογραφίας καί είς τήν γλώσσαν τού τσοπάνου θά ήτο καλλι
τεχνική άδυναμία, επομένως κατάστασι; ή όποία ζήτημα άν θά ώδήγει 

πρός πρόοδον.
Μ π ο έ u

ΣΑΝ ΟΝΕΙΡΟ
ΥΠΟ Μ. ΜΑΛΑΚΑΣΗ

Στή σάλα μας ποϋ αντήχησαν δυό ψαλμωδίες,
Ή μιά χαράς καί συμφοράς ή άλλη,
Ποϋ λιβανιού καί λουλουδιών σκορπά εύωδίες, 
Ποϋ άκόμα τή μυρώνουνε τ’άχνάσου κάλλη, 
Μώκλεινε ό ύπνος τό πονόγυρτο κεφάλι, 
Στή σάλα μας ποϋ αντήχησαν δυό ψαλμωδίες.

Είχα άναμένα τά κεριά, δλα άναμένα, 
Ιίορόμοια σάν τή νύχτα ποϋ τοϋ γάμου 
Μάς ένωσαν τά στέφανα τά όνειρεμένα, 
Καί μέσα στόν ύπνο μου, στήν ύπνοφαντασιά μου, 
Ήρθες μέ τήν ώραΐα φορεσιά τοΰ γάμου, 
Κ’έσόυσες δλα τά κεριά, ένα ένα....

Μ. Μαλακάόης
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ΘΕΟΥ ΘΑΝΑΤΟΣ
ΥΠΟ Γ. ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ

Δέν έγινε στον παλιόν καιρό, οέν έγινε ούτε στόν καιρό τοΰ Χασε- 
κή, δπως λένε στήν 'Αθήνα, ούτε στόν καιρό τοΰ Φαββιέ αύτό ποΰ θέλω 
νά ιστορήσω. Έγινε πειό κοντά άκόμα, σ’ τής μέρες αύτές ποΰ ζοΰμε 
καί βρισκόμαστε. Κ’ είναι πράμ' αληθινό, ποΰ τό είδαν Άθηνιοί κι’ 
Άθηνιές μέ τά μάτια τους, άνθρωποι τοΰ θεοΰ ποΰ -σιχαίνονται τό 
ψέμα. Κι’ άν τής 'Αθήνας τ’ άγγόνια πίστευαν εναν καιρό, πώς είχαν 
ακουστή άπάνου σ' τό Κάστρο οί μαρμαρένιες βασιλοπούλες νά θρηνολο
γούν τήν κλεμμένην άδελφή τους *),  τώρα δμως έμαθαν ν’ άναγελοΰν τά 
ξωτικά καί νά μήν τά τρομάζουν έγιναν άνοιχτομάτες κ' εύκολα δέν 
πιάνονται, γιατί βλέπουν τόν κόσμον ξάστερα δπως τόν βλέπεις καί 
τόν βλέπω.

"Ενα πρωί λοιπόν άπό κάτου ’σ τήν ’Ακρόπολη, κατά τό δυτικό 
πλευρό, κάμποσα τής γειτονιάς παιδόπουλα είχαν χολλήση 'σ τόν άνή- 
φορο νά παίξουν, κατά τή συνήθειά τους, κ’ έφτασαν παίζοντας κοντά 
'σ τη σπηλιά τή γνώριμη, ποΰ έχει τ'όνομα ένός πα^λιοΰ τών βοσκών 
θεοΰ. Έκεϊ ξάφνου ακόυσαν σάμπως μικρά κλάματα παιδιού, ποΰ δέ 
φαίνονταν, είτε σά βέλασμα κατσικιού, ποΰ τή χαμένη μάννα του άπο- 
ζητοΰσε. Πήραν τ' άγόρια καί τά θηλυκά θάρρος τό ένα μέ τ' άλλο καί 
μπήκαν 'στή σπηλιά. Καί βλέπουν τότε 'στή μέση τής σπηλιάς, χάμου 
ξαπλωμένο, ένα παράξενο ζωντανό γυμνό, μαύρο καί μαλλιαρό, ποΰ 
έμοιαζε καί παιδί καί κατσίκι μαζί. Περίεργα κι' άθφα τά παιδιά ήρ
θαν κοντά του καί τό κύταξαν γοργά, ένώ έκεΐνο έσκουζε καί παραλα- 
λοΰσε, καί δέν έφτασαν παρά νά ξεχωρίσουν μοναχά πώς είχε πόδια 
τράγινα καί χέρια άνθρωπινά, καί πετάχθηκαν όξω άπό τή σπηλιά γοργά 
ξαφνιασμένα τά παιδιά δλα. Έκεϊ κοντά μια γειτόνισσα είχε βγή νά 
βοτανίση καί τά παιδιά τήν έκραξαν ναρθη νά ίδή κι ’ αύτή 'σ τή 
σπηλιά τό ζούδιο’ κι' άλλα τό είπαν κατσίκι, άλλα παιδί, κι’ άλλα 
μέ τήν πολυλογία τους θέλησαν ζωντανά νά τό παραστήσουν τής γυ
ναίκας. Κίνησε αύτή, γυναίκα μέ τήν κοιλιά φουσκωμένη, κι’ ανέβηκε 
'· τή σπηλιά, ένφ τά παιδιά περίμεναν άπό κάτου. Καί σέ λίγο άκούον- 
ται φωνές όλόξαφνες τής γυναίκας καί προβάλλει αύτή τρομασμένη, μέ 
τό φουστάνι άν.μίζοντας ψηλά καί μ' δλο τ’ άνθρωπινό γομ.άρι ποΰ βα- 
στοΰσε, διασκελάει τόν κατήφορο τρέχοντας σάν τρελή. Κ’ ένφ τά 
παιδιά τήν άκολουθούν, φοβισμένα κι’ αύτά, δέν παύει ή γειτόνισσα νά 
τά καλή νά τρέξουν, νά γλυτώσουν, έιφκ’ είχαν τήν προσπεράση τώρα. 
Θεριό, στοιχειό, καταχανά τδλεγε τό ζούδιο τής σπηλιάς κ' έτρεχε 
ώς ποΰ μισάψυχη έφτασε μέ τά παιδιά 'σ τό δρόμο κάτου, όπου αρχί
ζει ή ζώνη τών σπιτιών.

Έκεϊ έπεσε ή γυναίκα λιγοθυμισμένη. Έτρεξαν γύρω της άλλες γει- 
τόνισσες καί τήν έφεραν 'σ τά συγκαλά της. Τότε είπε δ,τι είδε 'σ τή 
σπηλιά καί τήν τρομάρα ποΰ τήν έπιασε’ καί πώς τό παιδί ποΰ βα- 
στοΰσε λάχτισε 'στήν κοιλιά της. Κι'αμέσως τήν έπιασαν πάλι οί πό
νοι. Τή σήκωσαν καί τήν πήγαν 'στό σπίτι κακώς έχοντας. Μά τώρα 
ό κύκλος είχε μεγαλώση τών γυναικόπαιδων. Στάθηκαν έκεϊ καί μερι
κοί διαβάτες ν’ ακούσουν, δπου νά σου κι’ ό παππάς τής ενορίας. νά 
σου κι' ό δάσκαλος προβάλλουν άπό πέρα αργοί, σοβαροί. Τρέχουν οί 
γυναίκες 'σ τόν παππά καί τά παιδιά 'σ τό δάσκαλο καί τούς παρασταί
νουν τό γενάμενο. Αύτοί ακροάζονται μέ τό χαμόγελο, ποΰ έδειχνε τήν 
απλή καλοπιστιά τοΰ άγρο’μματου παππά καί τήν κακοκεφαλιά τοΰ 
διαβασμένου. Κ' είναι τόση ή επιμονή τών γυναικών καί τών παιδιών, 
ποΰ παίρνουν άπόφαση νά πάν νά ϊδοΰν καί νά ξετάσουν οί ίδιοι. Μπαί
νουν λοιπόν μπροστά παππάς καί δάσκαλος κι' ακολουθώντας οί άλλοι 
τραβούν γιά τή σπηλιά. Ηύραν τό ζούδιο 'σ τόν ίδιον τόπο, δπως τδχαν 
άφήση τά παιδιά. Όμως δέν έσκουζε πειά τό ζούδιο. Έβλεπε μέ τά 
γαλανά κι' έξυπνα ματάκια του ήμερα 'σ τό κούφωμα τοΰ βρόχου καί τά 
παιγνίδιζε σά νά θωρούσε καί νάνοιωθε άπανωθιότου κάτι ποΰ τούγνευε 
καί τοΰ γελούσε. Κι' άνάδευε τά χέρια, παιδικά δασειά χεράκια κατά 
τό στόμα τό πλατύχειλο, ποΰ φαίνονταν σέ γέλοιο πρόσχαρο νά ςε- 
σποΰσε πάντα. Όμως τί πλάσμα άφάνταστο τής φύσης ήταν έκεΐνο, 
Χριστέ μου κι’ άγιε μου Χριστόφορε 1 Όλο τό κορμί τού ζούδιου άπό 
τά νύχια ώς τήν κορφή μαλλιασμένο, άν καί νιογέννητο έδειχνε. Στρω
τό, κοντό μαλλί σκέπαζε τό τομάρι του, μαλλί καστανό, γυαλιστερό 
τραγόμαλλο ! Πυκνή δασωμένη κόμη καί γένεία, γένεια άνθρώπου με
σόκοπου έκρυβαν τό πρόσωπό του. Άκοΰς γένεια. άκοΰς μαλλιά! Μαλ
λιά καί γένεια σγουρά κι' άγρια. Τόσο μαλλιά μεγάλα, ποΰ σκέπαζαν 
τ’ αφτιά του, άφτιά τάχα τρ.’γινα ή άνθρωπινά ! Κι' ώχ! άγιά Μα
ρίνα, βάλ ’ τό χέρι σου ! Κέρατα φυτρωμένα 'σ τό στενό του μέτωπο, 
μικρά κέρατα, σά νιόφυτα βλαστάρια άγνώριμης σποράς I Κ η μύτη τοΰ 
ζούδιου πλακωτή, καί διχαλωτά τά πόδια, ναι διχαλωτά, σκισμένα σέ 
τράγινες όπλές,γιδοπόδαρα απαράλλαχτα ! Καινά ΐδής, ποΰ σερνικό ήταν 
τό καταραμένο, τ' αμελέτητο! Ήταν αληθινό τραγόπαιδο, κατσικο- 
διακό, ποΰ άσφαλτα τό κοιλοπόνεσε τοΰ διαόλου ή μάννα πιασμένη 
μέ κανέναν καλικάντζαρο !

'Σ τήν άρχή θάμπωμα καί τρομάρα τούς έπιασε δλους, καθώς άντί- 
βλεψαν τό ζούδιο. Κ’ ήταν γυναίκες ποΰ έφυγαν πίσω πριν άκόμα ϊδούν 
τό ζούδιο. Καί μοναχά τό φώς τής μέρας ντράπηκαν, ποΰ πλημμυροΰσε 
τής σπηλιάς τήν άμπατή, γιά νά μήν τό δώσουν 'σ τά πόδια κ’ οί 
άλλοι. Κι' αύτοί τώρα άνακράζουν, άπορούν, βρύζουν, φτύνουν, ξορκο- 
λογοΰν, σταυροκοπιώνται. Όμως άγάλια πέφτει ή τρικυμία τοΰ φόβου. 
Καί τότε σκύβουν καί τό βλέπουν άπό σιμότερα τό πλάσμα τ’ άπό- 
τοκο τής φύσης. Κι’ αύτό μένει πάντα ήμερο, γαληνό, κυτάζονταςτά 
πρόσωπα ποΰ γέρνουν άπάνου του καί τό θαμάζονται. Κ’ είν’ ή ματιά 

του παράξενη, πότε άλόγιαστη ματιά μικρού παιδιού, καί πότε γέρου
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γνωστικού ματιά βαθύγνωμη, ματιά γελαστική ή άπότολμη ποΰ στυ
λώνεται σ τά μάτια γύρω, πού τό θωρούν. Πότε γλαρή κα1. καλόκαρ
δη ματιά καί πότε αγριωπή καί θυμωμένη.

— Πίσω μου, καταραμένε I
Λέει ο παππάς καί κάνει τό σταυρό του και τό παράδειγμά του ακο

λουθούν κ’ οί άλλοι.
— Τέρα; άποφώλιο, δέ θά ζήση’ μοναχά νά φροντίσουμε νά μήν πάη 

χαμένο, άμα ψοφήση. Πρέπει νά τό σπουδάση ή Επιστήμη, πρέτει !
Έτσι μιλεϊ ό δάσκαλος, άφοΰ ώρα σιωπηλός, αναίσθητο; έβλεπε καί 

συλλογίζονταν.
— Νά πα νά τή φω,άξουμε τήν κυρά μαμή τήν ’Επιστήμη, δά

σκαλε ; Μά τώρα αύτό, τό διαολικό σύνεργο, δέν έχει άνάγκη πειά άπό 
μαμή, δάσκαλε ! Θά ζήση ή δέ θά ζήση, ; νά I

— Χαρά σέ σένα, κυρά ζυλόσοφη I
— Κάμε μου τή χάρη...
— ...Ήθελα νά σε ρωτήσω, νά πεθάνω, ή νά ζήσω ;...
— Ψόφα Ι.,.Σάς λέω πώς είναι βύμπιρας, βόμπιρας!
— Άπόριμμα, παράλλαμα τή; φύση; ! Δάσκαλε, τί λέ; έσύ ;
— Όπω; όρισε;, κυρά μου ! Είναι σπόρο; πού φύτρωσε στραβά ’ι 

άκάματο χωράφι άπό χρόνια. Κακοί καιροί, τριβόλοι τό 
νά βγή σωστός καρπός, καλόπλαστο;. φύτρωσε αφύσικος καθώς τόν βλέ
πεις. Μά είναι σπάνιο εύρεμα. Πρέπει νά τό δείξουμε ’σ έκείνους 
καταλαβάνουν, νά τό ξετάσουν.

— Τίποτα δέν καταλάβαμε δάσκαλε ! ΙΙές μας λοιπόν, γιατί 
έσκασες I

— Κατάρα, οργή Κυρίου | είπε ό παπάς.
.ί μά; φάη δλους καί σένα καί μένα, 

τού κακούργου πού ζούμε

; αύτό ήθελα.' Θά τό πέ- 
κακό

καταλαβάνουν, νά τό ξετάσουν.

σ
ηύραν κι’ αντί

νους

[χίς
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I
— Καλέ, έγώ είδα μια κατσίκα ! Ήταν ή κατσίκα τής Άρκαδινής 

τή; ίόιας. Μοδίστρα καί κατσίκα 'σ τό ίδιο σπίτι σού λέη άλλο;. Γιά 
νά μή θέλη νά ξεχάση τό χωριό της. Πού άκούστηκε 1

— Έδώ σάς θέλω τώρα, κορίττα ! Γυναίκα ή κατσίκα τό γέννησε 

αύτό τό πώς τό λέν ;
— Ό διάολος τό γέννησε, μάστορα...
— Μά ό όξαποσένα έχει βάλη τήν ούρά του, μάτια μου, α

άλλά τί μάννα τδβγαλε, άν μού τό 'πής, έγώ 1 " ·■■·— -·—

γ'ρά···.
— "Ο,τι κι' άν ήταν, Άθηνιά δέν ήταν, 

νά σέ πώ I

— Κατάρα, οργή Κυρίου | είπε ό παπάς. Πνίξιμο θέλει, νά τό 
ψωμε ζωντανό, πριν θεριέψη καί 
σκαλε ! 'Αμαρτωλό γέννημα, τοϋ καιρού τ 
γέννημα!

— Καί ΐοοιός τδφερε έδώ πέρα, παπά μου ; 
τάξε καμμιά λεγάμενη, πού νά στρέξη ’σ τό κεφάλι της τέτοιο 
σημάδι.

— "Ω, τό σημαδιακό, τό μόλεμα
— Τό έρημο —·λ —~-
— ’Ακούστε, .. .

φωνή τής γριά; Άρκαδινής νά κράζη τήν κόρη 
τήν είχε χάση φαίνεται.

— Καί τήν ηύοε ; Ξέρετε τί λέν γι’ 
τρίδα της, άπό τή: Αρκαδία, 
πού δέν τή βαστούσε ό τύπο; 
μοδίστρα κι' δλα, άκούς ; Άρκαδιώτισσα καί μοδίστρ

— Αύτή δέ φαίνεται οΰτε μέρα ή 
νά κάμη όξω άπό τό σπίτι της ;

— 'Ακούστε κ’ ένα άλλο I Σήμερα πρωί πολύ έγώ 
ναϊκα νά βγαίνη άπό τή σπηλιά...

θά- 
δά-

ι τοΰ κόσμου !
, ποιά ϋ,άννα ήταν ποΰ τδκανε ;

κορίτσια I Χτες νύχτα άκουγα γύρω ’σ τά βράχια τή 
οόΓτ. ■>■■/». τη;> Τή Γχόλφω, —”

αύτή ; Πώ; ήρθε άπό τήν 
ς τά μέρη γιά νά κρύψη τή ντροπή 

•ης έκεϊ. Κι’ άμα έφτασε, έγινε 
ρα, καί........

ή πομπεμένη κα1.· τή νύχτα τί είχε

ου

πα-
της 
καί

είδα μιά γυ-

άς. είναι- 
νά σοΰ κάμω ένα ζευγάρι

κυρ άπ ’ τήν Πόλη, πώς

Ή σαλαγή έπαψε, γιατί έκείνη τή στιγμή ένας μικρός άπό τήν πα
ρέα τών παιδιών, πού είχαν εύρη τό ζούδιο, έσκυψε καί τό χάϊδεψε 'σ τό 
μάγουλο. Τό διαβολάκι γύρισε καί χαμογέλασε ’στό παιδί. Καί κα
θώς αύτό κρατούσε τό σουραύλι του, αδέξια καμωμένο άπό χλωρά 
καλάμια, άπλόνει τό διαβολάκι καί παίρνει τό σουραύλι άπό τό παιδί 
καί τό φέρνει ίσα ’σ τό στόμα. Καί τότε θάμα έγινε ! ΤΊχ:ι 
ξεχωριστοί βγήκαν άπό τίς τρύπες τού σουραυλιού, κάποιο; σκο
πός άνάκουστος, άγριωπός, βραχνός. Άλαλοι, αλαφιασμένοι έμειναν 
δλοι πού παράστεκαν ολόγυρα. Μά τό παιδί θέλησε νά πάρη πίσω τό 
παιγνίδι του καί τό τραγοπόδαρο ζωντόβολο, τό κερατοφόρο, τό πλα- 
κομύτικο, έσφιγγε δυνατά τό καλάμι καί δέν τδβγαζε άπό τό στό
μα του. Μέ φουσκωμένα μάγουλα τό φυσούσε σά νάβρισκε κάποι ’ άμε
τρη γλυκάδα νά τόχη ’σ τό στόμα του. Αγώνας γιά λίγες στιγμές 
άναψε άνάμεσα 'σ τό παιδί καί τό τραγοπαϊδι. Τελευταία βγήκε νικη- 

ιρήχτρα του. Χάχανα γυναικεία καί 
,----- ί 'σ τή σπηλιά. Μά τό ζούδιο έγινε άλλο άξα-

’σ τά μάτια τού κόσμου. Σκληρή φάνηκε ή όψη 
r ._ ... ------- ,. Τ__ ’ , ι τά διχαλωτά του πόδια

. , : 'σ τό χώμα, έσεισε τά χέρια άταχτα κ’ ένα φρικτό άλαλητό, σά 
μύριες φωνές άγριμιών, βγήκε άπό τά στήθια του. Ήταν καί λύκοι 

Α.·ι— —’. ,οοπάδια τραγιών πού παίαβέλαξαν άντάμα. Κ' άρ- 
σάλαγο καί τόν άντήχησε τρανώτερον άκόμα' ή σπηλιά'σ τό κού- 

Σεισμός τρομάρας χύθηκε ’σ τής καρδιές δλων πού ήταν έκεϊ.

δπου φύγη. Κι' ό δάσκαλος

ΤΙ ήταν έκείνη ή σύντρομη 
'σ τό ίσωμα 

Γ άψυχοι. Κι’ άφού ήρθαν 
πως ήταν σωστοί κι ακέριοι, αρχισαν να 

. Κι' άγάλια πήραν θάρρος καί πήραν θυμό

Αύτό άν μεγαλώση θά χαλάση κόσμο, θα

άναψε άνάμεσα 
τής τό πρώτο κοί κέρδησε τή σου| 
παίδιάτικα ξέσπασαν μέσα 
φνα, έπεσε τρομερό 
τουκ' ή μ—ιά του πέταξε φωτιές. Κρότησε 
ξερά 'σ τό χώμα, έσεισε τά χέρια άταχτα κ' ένα φρικτό άλαλητό, σα 
μύριες φωνές άγριμιών, βγήκε άπό τά στήθια του. Ήταν καί λύκοι 
πού άλύχτησαν καί κοπάδια τραγιών πού παίαβέλαξαν άντάμα. Κ άρ

παζε το < 
φωμά της.

— Φεύγεστε, νά φεύγωμε ί
Λέει ό παπάς καί σηκόνει τά ράσα κι'

τόν παίρνει κατα: 
καί φεύγουν άντρες, γυναίκες καί παιδιά.
φυγή, τό κατα: . ’ “· * ·
τού δρόμου, 'σ τά σπίτια κοντά χλωμοί κι

τά λογικά τους κ' είδαν · .
γελούν καί νά χωρατεύουν 
κι’ άναψαν μικροί μεγάλοι.

— ΤΙ τό φυλάτε, βρέ ; 
φέρη κατακλυσμό 1 ΤΙ τό φυλάτε;

πόδι, ξαφνισμίνος άθελα. Κι' άπό κοντά τους φεύγουν 
* * nn Σ___. 2.. 2.

Τ ” 4 · *
κύλισμα I Σέ λίγο είχαν βρεθή δλοι κάτου '

• ■ ■ - ’ -- ·' «-t........ ν. ·
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— Τό καλό ποΰ σάς θέλω, είπε μιά γριά άπό τής γειτόνισσες, νά 
|*ήν  τό πειράξετε, γιατί θά χαθήτε I Είδαν κι' άλλα τά μάτια μου. 
θά είναι νεραϊδόπαιδο...

— Μούτρα γιά νεραϊδόπαιδο !
— Σώπα καί μίλα καλά I θά είναι παιδί καμμιάς Καλότυχης τοΰ 

Κάστρου κι’ άν τό πειράξετε, Οά σάς πάρη καί Οά σάς σηκώση δλους 
καί σά; καί τ' άπόγονά σας I

— 'Εσύ είσαι μάντισσα, προφήτισσα ;
— Αλήθεια, κυρά Οειά, κάτι ξωτικό Οά είναι αύτό. Τή στιγμή πού 

φύγαμε μού φάνηκε πώ; τό Τδα ολόρθο 'σ τήν άμπατή τής σπηλιάς 
νά χτυπάη τά χέρια ή νά κάνη μ ’ αύτά σάλπιγγα 'σ τό στόμα καί νά 
«κούζη γιά νά μάς τρεμάξη.

— θά τό είδες ’σ τήν τρομάρα σου, κακομοίρα μου.
— Τό είδα μέ τά μάτια μου....
— Λ-'.πόν, τί τό φυλάμε άκόμα ;
— Άπάνου του. μωρέ...
■— Βαράτε το, τό άθεο 1
— Σκοτώστε το, τό άτιμο τί παγανό, γιατί Οά μάς φάγ, δλους !
Καί βάνουν μπροστά τά παιδιά μέ τής πέτρες καί τραβούν οί άντρες 

γιά τή σπηλιά, ένφ οί γυναίκες έμειναν καί καμαρόνουν άπό πίσω. Τότε 
φάνηκε ένα; κλητήρας άπό πέρα, τοΰ νόμου άγγελο; άργόφταστος, φέρ
νοντας τή γαλήνη άνάμεσα 'σ ανθρώπινα καί σέ θεϊκά. Όμως δσο νά 
μάθη τί έτρεχε καί πούθε ή τόση άντάρα κι δσο νά φτάση κοντά 'σ 
τή σπηλιά, τά παιδιά είχαν τελείωση το σκοπό τους τόν παληκαρΐσον. 
Είχαν ξεπληρώση τόν τρόμο πού τράβηξαν, αύτά άτρομα παιδιά ’σ τόν 
πετροπόλεμο, πλασμένα νά πολεμήσουν άργότερα, μιά μέρα, καί γιά 
τήν πατρίδα, άν τδφερνε ή τύχη. Τ’ άμοιρο ζούδιο ήταν σκοτωμένο άπό 
τά λιθάρια τών παιδιών. Ό άνθρωπο; τής αρχής τά ηύρε κυλισμένο 
'σ τό αίμά του. Μιά πέτρα τό είχε 'πιτύχη'σ τή μύτη καί τήν άπόκαμε 
πλακωτή. Τό τραγόπαιδο ήταν χωρίς πνοή πειά, μέ τά μάτια όλάνοιχτα, 
γιομάτα φοβέρα 'σ τό κρύο άνάβλεμμά τους.Καί τό χαμόγελο είχε σβύση 
άπό τά χείλη τ.υ σ ριγμένα σέ θυμού καί πόνου μαζί βαθύ άγροίκημα, 
σέ μάντεμα κρυφού κακού. Είχε πεθάνη τ' άχαρο άκλαυτο κι' άνεκδί- 
κητο, άφίνοντας τόν άδικο θά/ατί του κατάρα 'σ τού; φονιάδες καί 'σ 
τ' άπόγονά τους.

Μέ πομπή καί παράταξη ό κλητήρας άφοΰ τύλιξε τό ψοφίμι σέ μιά 
ποδιά τής παπαδιάς,ποΰ έστειλε ό παπάς γιά σάβανό του, τδφερε 'σ τόν 
άστυνόμο. Όμως π λλά είχε νά πάθη άκόμα τό ζούδιο καί νεκρό. Για
τροί καλέστηκαν σοφοί μέ γυμνά καύκαλα νά τό ϊδούν καί νά τό περι- 
γράψ υν. Γιατί έπρεπε νά μάθη κι’ ό άλλο; κόσμος τή γέννα καί τόν 
άγουρο θάνατο τέτοιου αταίριαστου ζωντανού. Καί γιά νά βλέπουν 
οί μελλόμενες γενεές τό πλάσμα πού ή φύση μεθυσμένη κ' έρωτόθυμη 
τδχε πλάση,, δέν τούδωσαν τάφου άναπαμό τά τρανά κεφάλια. Τδβαλαν 
μέ τάξη καί μέ γνώση σέ μιά μπουκάλα γυάλινη καί τδστειλαν σ τό 
μουσείο γιά χαρά κάθε χασομέρη μυγοχάφτη καί γιά σπουδή κάθε κου- 
κοσκιάχτη διαβασμένου. Γ. Βλαχογ*άννης

ΠΜΧΉ ΣΤΟ
ΥΠΟ PHILEAS LEBESGUE

Τό μονοπάτι έτράβηξα, ποϋ φέρνεχ στήν πηγή 
Πέρα άπ' τό (όυάκχ, στόν παληό τό βράχο, φαγωμένο, 
Καί σ’ Ενα δέντρο, ποϋ έριξε νεκρό ό βορηΰς στή γή 
Άπό τό δρόμον ίγεχρα τό σώμα άποσταμένο.

Στή χλοερή της φορεσιά, τή βρήκα στολχσμένχχ 
Σ ’ όνεχρο λήθης ήσυχη, κάτωθε άπό τούς κλώνους, 
Δέν είχε μχά ζαρωματχά, έρμη ήταν καί θλχμμένη.

Πέρασαν τότε στ' άπαλό τό φώς μέσ' τό βυθό 
Οί κόρες, σκόρπχα συνοδχά, άπό τούς παληούς τούς χρόνους 
Μέ τό σταμνί στόν ώμο τους, στό στόμα Εναν ανθό.

Έπειτα ό άνεμος μέ όρμή χαί μάνητα φυσάεχ 
Καί τό λαμπρό καθρέφτ σμα έσβύστηκε χαί πάεχ !

(Μετάφο. Λάμπρον Πορφύρα) FlIILiUs Lebesgue

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΠΟΥ ΠΕΘΑΝΕ
Et j ’aϊ pass6 portant la Beaute dans mes bras!

Emmanuel Signoret
Σ’ ένα στερνοφανέρωτο βιβϊ.Ι: «Σημερν'ΐ ποιητή) ποΰ συγκεντρώνει 

τριάντα καί τέσσερων γάλλων λυρικών ποιήματα τώννεώτερων, τής ε
ποχής πεύ αρχίζει άπό τό 1880 καί φτάνει ώς τά 1900' στό βιβλίο 
τούτο χάρηκα έδώ κ. ’ έκεΐ ωραίους στίχους, άπό τά έργα τών παλαβότε
ρων Βερλαίν καί Μαλλαρμέ καί τά έργα τών νεώτερων, τού Γκερέν 
καί τεύ Μάγκρε, πού δέν πέρασαν άκόμα τά εϊκοσιπέντε χρόνια, ή μό
λις τί πέρασαν. Έδώ κ' έκεΐ μέσα συντάραξε κάποια ποιητική πνοή, κά
ποτε μεγάλη, πάντοτ' εξαίρετη, γοργεφυσώντας ή γλυκοπνέοντας μέσ' 
άπ τί λόγια καί μέσ’ άπό τούς ρυθμούς τεύ Μερεάς καί τεύ Henri 
de Regnier, τεύ Francis Viele—Griffin καί τού Verhaeren. Μά 
οί στίχοι πού σταμάτησα μπροστά τους μέ μιά ξεχωριστήν ήδονή, είνε 
εί στίχοι ένός τραγουδιστή ώς είκοσιεφτά χρονών. Τδνομά του 'Εμμα
νουήλ Signoret. Μέσα σέ πινακοθήκη στολισμένη άπό λαμπρόχρωμες ή 
σοφά σχεδιασμένες εικόνες τύπων ήμερων ή άγριων, σκη ών άνθρωπίνων 
άπό τήν αρχαία ή άπό τή νεώτερη ζωή, όλες βυθισμένες μέσα σ ’ ένα
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ρεμπράνδειο ήσκιοφώτισμα ή μέσα σέ μιάν άύλη μυστηριώδη απλότητα 
τοιχογραφίες τοΰ ΙΙυβίς Δέ Σαβάν, φαντάζομαι πώ; όμοια κανείς θα 
σταματούσε μπροστά σέ κάποιες—δέν ξέρω πώς νά τό είπώ—ζωγραφιές 
ωραίων κεφαλιών ή δέντρων, παστέ), ή άκουαρέλες, ποΰ θά ταίριαζαν 
δυό κάπως δυσκολοσυμβίβαστα : τή χαρά τοΰ άπλετου χυμένου φωτι
σμού μέ τή μαγική χάρη τοΰ μυστηρίου- τήν κλασική κανονικότητα τής 
μορφής πρός μιά ψυχή φρενιασμένη ρωμαντική. Καϊ, άπάνου σ’ όλα αύτά, 
ποΰ θά προκαλοΰσαν τή συμπάθεια τή σκορπισμένη μονάχα άπό τά 
νιάτα, όσα ψεγάδια κι’ άν έχουν εκείνα. Μιά τέτοια, θαρρώ, εντύπωση 
δέχτηκα άπό τό διάβασμα στίχων σάν τις « ’Ελιές» καί σάν τό «Τραγούδι 
γιά τήν άγαπημένη».

Φρόντισα γιά τούτο νά προμηθευθώ τό νεώτερο βιβλίο τών στίχων 
τοΰ Signoret, «Τόν πόνο τής θάλασσας» (La SOllffrace des Eaux) τυ
πωμένο στό 1899. Τήν ίδια στιγμή μοΰ ήρθε τό βιβλίο αύτό άπό τοΰ 
Βίλμπεργ, καί τό νέο τοΰ θανάτου εκείνου πού τό έγραψεν, άπό τό 
«Περιοδικόν μας». Κι’ έτσ ’ ήτανε γραφτό νά χαρώ τή νέα Μούσα 
ποΰ μοϋ φανερώθηκε : μαζί σάν αντίλαλο κελαϊδισμών ένός 'Απρίλη ποϋ 
είνε στά πρώτα του δροσ ο ανθίσματα καί μάς ξανοίγει μελλόμενου; βαθειοΰς 
ορίζοντας καλοκαιριάς- καί σάν ιερή κληρονομιά μιάς αρμονίας άπό 
όργανο ποΰ συντρίφτηκε, καί ποτέ πιά δέ θά ξανακουστή- αρμονίας ποΰ 
άπόμεινε. γι’ αύτό, χυμένη ορφανή καί διπλά γοητευτική- μαζί τρα
γούδι τού κορυδαλοΰ καί τοΰ κύκνου.

Καμμιά δέ μπορεί νά έχω έγώ ιδέα πώς θά κρίνω ή θά συγκρίνω 
ποιητή ξένο, μέσα σέ μιά τέχνη τόσο πλούσια καί πολύμορφη ένός λαοΰ 
μεγάλου- ποιητή μάλιστα ποϋ βρίσκονταν στήν άρχή τοΰ δρόμου του, 
καί ποιητή σύγχρονο μέ όψη πολυσάλευτη άκόμα καί θαμπή. Ποΰ καί 
ποιά θά είνε ή θέση του στό γαλλικό Παρνασσό δύσκολο κανείς νά 
δογματίση καί πολύ περισσότερον ένας σάν έμέ- μά τολμηρό δέν είνε 
νά φρονή κανείς πώ; άνάμεσα στόν κύκλο τών τραγουδιστών έκείνων ποΰ 
νέοι πέθαναν, λαμπρά δείχνοντας τήν άλήθεια τοΰ άρχαίου ρητού ποΰ 
λέει πώ; νέοι πεθαίνουν οί άγαπημένοι τών θεών, άνάμεσα στόν κύκλο 
τών τραγουδιστών έκείνων ό ’Εμμανουήλ Σινιορέ θά δείχνεται μέσα 
σ' ένα ξεχωριστό κύκλο.

★

Μπροστά, μπροστά, στήν πρόσοψη τοΰ καλοτυπωμέν.υ ολιγοσέλιδου 
βιβλίου, οί στίχοι τοΰ Ρονσάρ, τοΰ μεγάλου λυρικού τής γαλλικής 
’Αναγέννησης :

«Είσ’ έσΰ, θεά, πού έμψυχώνεις τούς στίχου; μας, καί τούς κάνεις 
μεγαλοφάνταστους, γιά νά τούς άνυψώση; ώ; τά ούράνια. Εισ' έσΰ ποΰ 
μέ μιά πολυμήχανη τό/μη, πλάθεις τά τραγούδια μας δμοια μέ τούς 
στίχους τών άρχαίων.»

Καί άμέσως δείχνεται ή περήφανη σκέψη τού νέου ποιητή. Παρουσιά
ζεται τών άρχαίων άντίζυγος- εινε ό κληρονόμος τής ποιητική; άθανα- 
σίας- τό τραγούδι του συχνά πυκνά μάς λέει πώ; άναβρύζει άπό τές 
μεγάλες πηγές. Τό βιβλίο του αφιερώνει «στήν πολυαγαπημένη του 

γυναίκα Εύγενία :»«Στό στόμα της εμπιστεύομαι όλα μουτ’άθάνατα τ ρ α γ ο ύ- 
δ ι α. Μούσα ! ή άγια της κοίτη λάμπει σιμά στό βωμό σου I»

Είνε γιομάτος δλος άπό τό ποιητικό μεθύσι. Καί μέσα σ’ αύτό ενα 
άδιάκοπο αύτοεγκώμιο, πολύ άπόκοτο- ποιητής λιγάκι πιό συνετισμέ
νων στίχων θά κινδύνευε πολλά νά χάση, καί μόνο άγαγελαστικά χα
μόγελα νά κερδίση. Χρειάζονταν ή μουσική γλυκάδα καί ή πλα
στική συμμετρία τοΰ στίχου τοΰ Σινιορέ γιά νχ ύπομείνη κανείς 
τό άτελειωτο λιβάνισμα τοΰ έργου τοΰ ποιητή απ τ ν ίσιο τόν ποιητή 
καί άγάλια άγάλια νά τό δεχτή καί νά τό συμπαθήση σάν ένα άχώρι- 
στο γνώρισμα τοΰ καλλιτεχνικού τ.υ υποκειμένου !

« Άπό πολΰν καιρό στή βάρβιτο γυμνάζω τά δάχτυλά μου...Μία νέα 
θάλασσ’ άς με νανουρίση μέσα σέ καράβια ποΰ έγώ τά μαστόρεψα.

« Ό λαμπρό; μου πέλεκυ; αναποδογυρίζει κάποιο πεύκο καρποστεφά- 
νωτο ποΰ κόβει τόν ούρανό καϊ χύνει χειμάρρου; άπό ήσκιο κι άπό βοή. 

«Μέσα στά σπλάχνα του άς τή σκαλίσω τή βάρκα μου 1 Ύστερ' άπό 
τδ Ρονσάρ, ύστερ’ άπό τόν Πετράρχη, σοννέτ’ άν.’λαφρα, πάρτε μ’

εσείς !«Όσο πού μέσα στό χρυσάφι τών σαλπίγγων, άπό τρόμο άναταρά- 
ζοντας τούς ούρανοΰς, τό στόμα μου νά φυσήξη τρικυμίες !»

Στόν πεζογραφημένο του πρόλογο ζηταό νά μάς έξηγήση τήν άφορμή 
ποΰ τού έκαμ-ο τόσο στέρια νά πιστεύη στή μεγάλη πνοή καί στή με
γάλη ζωή τού έργου του καί τόσο άντρόπιαστα νά τό διαλαλή.

"Τό ξαφνικό διάβασμα, γράφει, τ·ΰ Ρονσάρ καί τού Γκαΐτε μοΰ φα
νέρωνε τί λογής είνε τά δικά μου χαρίσματα. 'Ωκεανός άπό ποίηση φού
σκωνε τά στήθη μου άπό τά παιδικά μου χρόνια. Οί δύο τούτοι μεγά
λοι άνθρωποι μέ βοήθησαν νά πλάσω τελειωτικά τό ύφος μου, μέ δυνά
μωσαν. ΓΛ μένα έγιναν κάτι περσότερα άπό πρότυπα- ζωντανά καί 

ΰψηλά παραδείγματα.
« Άπό αύτοΰς οδηγημένη ή σκέψη μου κατάλαβε ποιά δημιουργικήν 

ικανότητα κρύβει καί ποιά νεότητα καί ποιά' δύναμη. Κάθε ήσκιον έδιω
ξαν άπό τό νοΰ μου, κ’ έσβυσαν κάθε ρυτίδα. Τό ζωντανό καί παθητι
κό διάβασμα τοΰ έργου του; μέ λύτρωσεν από τίς πλάνε;...»

Ύστεο' άπό τούς δύο αύτοΰς πρωτσδάσκαλους ό ποιητής ξεχύνεται 
σέ χαιρετισσμβΰς πρός τούς ήρωες, λέει, πού τόν έσύντρεξαν ά θ ά ν α τ ο 
νά μορφώση τό έγώ του. Οί ήρωες είνε ό Σπινόζας, ό Βαλζάκ, ό Ταίν, 
ό Νίτσε. καί ό Ρενάν. «Ξέμαθα πιά γιά πάντα τή συστολή καί τή 
θλίψη».Κ' έτσι ερμηνεύεται ή απίστευτη άφέλεια μέ τήν οποίαν αρχίζει 
τ'ν πρόλογό του, θυμίζοντας πώς μόλις φάνηκαν τά ποιήματά του γέν
νησαν μέσ’ στόν κόσμο σφοδρόν ενθουσιασμό καί τρελλή συμπάθεια πρός 
τόν ποιητή. Η 'Ιταλία είνε τό ιερό του προσκύνημα. « Ή Ρώμη καί 
ή ΙΙίσα, ή Φλωρεντία, ή Νεάπολη μού άνοιξαν τού; θησαυρού; τους. Ή 
Ιταλία μέ δασκάλεψε στήν τέλεια καί στήν υπέροχη ζωή.. .Κατώρθωσα 

τέλος νά καταλάβω πώ; έστοχάζονταν καί πώ; ενεργούσαν ό Σελλίνης, 
ό Βίντση;, Μιχαηλάγγελος, ό Τιτιανός, ό Ραφαήλ. Καί είδα πώ; κ'
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έγώ δέν είχα στοχαστή καί δέν είχα ένεργήση άλλοιώτικα !»

★
Τοϋ καραβιού καί τής βάρκα; οί συμβολικέ; εικόνες συχνά πυκνά δια

βαίνουν στά χρυσοπράσινα νερά τοΰ στίχου του.
«Παντρεύομαι τόν πόνο σ·υ, ώ θαλασσ’ απαρηγόρητη. Άπό τά 

δάκρυα τή; γής έγιναν τά νερά σου. Κοίλανα καράβια άπό χρυσάφι κι’ 
άπό κέδρο κι’ άπό σφένταμνο, καί φεύγω κάνοντας νοήματα πρός τά 
πουλιά 1»

« Ή βάρκα μου Οά σύρη κάτω άπό τό θαλάσιο τό φεγγάρι τή ζοφερή 
άδελφή μου, ωραιότερη άπό τά πέλαγα. Τά κύματα συχνά Οά τή ρί
ξουν άπάνου στά στήθη μου, τά δύο τη; χείλη θά πιούνε τοΰς παλιούς 
πικρούς ύπνους μου !»

Ή μεγάλη πονεμένη ταίριασε σ ’ ενα στεφάνωμ ’ άξεδιάλυτο μέ τό 
μεγάλο πονεμένον. Μά δπως τά δάκρυα τής γής, γινόμενα νερά τής θά
λασσας, απλώνονται κ' άστράφτουνε καί λαμπυρίζουν ώστε νά φέρνουν 
τήν ιδέα πιό πολύ τοϋ θριαμβευτικού καί τοϋ παντοδύναμου, παρά 
τής συμφορά; καί τοϋ βασάνου, έτσι καί τό έγώ τοϋ ποιητή λυρικώ- 
τατα ξεδιπλόνεται σέ μιά χαρά καί σέ μιάν ολύμπια μακαριότητα καί 
σέ συνείδηση μιά; θείας δύναμης, δσο κι ’ άν είνε χτυπημένο άπό τά πάθη 
τής ζωής κι από τοϋ κόσμου τή μοίρα. Κάθε ποιητή ό λυρισμός είνε σφι
χτά άνταμωμένος μέ δραματικά στοιχεία- θέλω νά ειπώ μέ τή δύναμη 
τοϋ νά μή μένα, σκλαβωμένος μέσα στό ατομικό του έγώ,άλλά ν'ά.δράχνη 
μέσα του καί νά κράτη καί μάς ξαναδίνη ξένες ψυχές, ξένους καϋμούς. 
Κι’ αύτό θά είπη Φαντασία. Φαντασία καί αίσθημα άλληλοσυντρέ- 
χονται. Τώρα ό ποιητής φαντάζεται τό αίσθημα, τώρα αισθάνεται τή 
φαντασία. Καί πολύ άστόχαστα παίρνουν τά πράγματα όσοι τήν ευαι
σθησία καί τήν ειλικρίνεια τοϋ ποιητή κρεμούν άπό τούς τρόπου; του 
στή ζωή κι’ άπό τά φερσίματά του στόν κόσμο. Γι' αύτό πολλές φορές 
άμοιαστα είνε ή ζωή καί ή ψυχή, τά γούστα καί τά έργα τών ποιη
τών.

Ό λυρισμός τοϋ στίχου τοϋ Σινιορέ παρμέν; είν' έδώ άπό λίγο ή- 
ρωίσμό άλα Κάρλαίλ, κ’ έκεΐ άπό λίγο ύπερανθρωπισμό άλά Νίτσε. 
Κι’ ό ποιητής προβαίνει έκεΐ σάν ΙΙινδαρικός όλυμπιονίκης.

«Καί πέρασα τήν Έμορφιά κρατώντας μεσ ’ στην αγκαλιά μου !» 
«Τάδάση μέ προφητικάήσκιώματαμέ σκέπασαν, τρεμούλιασε ή καρδιά 

μου κρυμμένη στή φτελιά, ή αύρα μ' έμαθεν άγριους ψαλμούς, καί ή 
ψυχή μου χαμογέλασε μέσα στά μάτια μου κοντά στά νερά.

«Καί οί άρχαϊοι θεοί τή; φωτιάς μοϋ πρόχυσαν τήν τόλμη ! “Αλλαξε 
ή ματιά μ-υ δ.τι κι' άν αγγιξεν. Ώ έσεΐς τρέμετε δλοι, είμαι άπό φυ 
λήν άστέρινη...Κόσμος όλόανθος πίσω άπό τό μέτωπό μου στέκει.

« Άπό τί; ερωτικές κιθάρες άνταμωμένε; μέ τίς αύρες ηρωικά καρ 
διοχτυποϋνε τά λευκά μου στήθη. Έχω λόγια άδολα ποϋ μοϋ τάμαθαν 
οί θλιβερέ; μυρτιές καί οί τρεμουλιαστές δάφνες.

···.··«·· ·. ········.·· ·

I

την 
τοϋ 
Έ-

«Γιά ιδές, γιά ιδές! άνθίζει ή νέα Αφροδίτη ! Στή; θάλασσα; 
άρμη, φώς ! ειρήνη στανθια τής γή: I Εύλογημένα τά διαμάντια 
μεγάλου ούρανού ! Ό άνθρωπο; τόσο έσφαξε, ποϋ πεθαίνει έρημο;, 
κείνου; πού κρατούσαν τή φωτιά, ό άνθρωπος τούς έξώρισε.

«“Α; πεση ό κεραυνό; κι' ά; τρομάξη τά όντα 1 Μέ τό μεγαλοπλά- 
στη άνεμο, μουγκρίστε. ώ δάση ! Κι' άνθρωποι καθάριοι, κάτου άπό τά 
πελώρια δέντρα, ά; διαβαίνουν καί ά; κρατούνε κρίνα πρός τά σκυμμένα 

μάτια τους.»
Τέσσαρα τετράστιχ’ άπό τό Καράβι :
«Χαίρετε, λίμνες πού λευκοφέρνετε, δέντρα, χείμαρροι, κοιλάδες, 

σπηλιές πλημμυριστές άπό ρυάκια, βραχόκλειστες ! Στίς θάλασσες αρ
μενίζουμε μέ τις σκεπασμένες καταχνιές, γιατί άκαρπη είνε ή γή, καί 

οί θεοί κρυμμένοι.« Άπό τήν ’Ανατολήν ήρθες φώς- τόσου; ήπιες ωκεανούς, τόσα βουνά 
σκαρφάλωσε;, ώ φώ; ! τό λαμπρό σου πρόσωπο τό μάραιναν τά χρόνια ! 

Δέ σέ βλέπουμε πιά φώ;, καί σ’ άγαποϋμε.
«Τά σιδερένια ύννιά τά καμπυλώσαμε κ’ έγιναν άγκυρες- τών χω- 

ραφιών ό άνεμο; φύσηξε στό πανί. Μαζί μα; φέραμε τίς βρυσούλες μέσα 
στούς άσκούς. Άπό τό σιτάρι εννέα θερισμών ογκωμένο τό καράβι.

« Έκεΐ πέρα ό άλλο; ήλιο; πλάθεται στούς καρπερού; ούρανού;, Οά 
τόν φέρουμε μέσα στίς δυνατέ; άγκαλιέ; μα;. Άπάνου στά θαλασσινά 
νησιά θά σπείρουμε πολιτείες, μέ τόν κεραυνό τή; κιθάρα; καί τών σαλ

πίγγων !
Καί ολόκληρο τό « '
«Στά στήθη σου μιά καρδιά άπό δόξα σ

καί φουσκωτή, σάν τό φεγγάρι στά κύματα
τά σκοτάδια, Εύρυδίκη. ΙΙρός εσένα
μέ λυγμούς 1

« Ή χαμογελούσα μα; άδελφή,
μέ φλόγινο φόρεμα '·'---- —‘ ·■->-
ώρε;, φέρε μα; πρ
σου.

Έρωτικό τραγούδι»
» · ’ ι _· £σ^να 5; λαχταρίση, φωτεινή 

( —Τ λύτρωσε μας άπ’ δλα σου 
ί κιθάρε; μας δλες άνασηκώνονται

τούς ζόφους, σέ ζώνει 
,ύτρωσέ μας άπό τί;

μέσα στή λευκή αγκαλιά

μακρυά άπό 
άπό τό κακό, λ1 

μεθυσμένους

W » J ·
«Σκοταδερός πλάστης μέσα στήσάρκα μα; 

ρου σου, ύστερ’ άπό τού; διωγμένου; θεούς, 
τεινά, σιμά στά πέλαγα, στό βρόχο άπάνου, βοήθα μας 

θοΰμε, ώ εσύ ποΰ μά; γέννησες.«Νά τό θλιβερό ρόδο καί νά τό μεγάλο κρίνο ποϋ κρατάει μέσα του 
αγνή τήν σιωπήν αιώνων άπό θλίψη. Εύρυδίκη, Εύρυδίκη, Εύρυδίκη, γιά 
κοίτα ! Πλέκουμε τό στεφάνι σου γονατιστοί μεσ’ στάνθια.»

’Εννοείται πώ; τά πρόχειρα τούτα πεζά μεταφράσματα δέ 
τήν όψη τοΰ ποιητή μέ τή γλώσσα του, καί τό μέτρο του, καί 
θμότου, καί τούς ήχου; του καί τά λόγια του, αχώριστα δλα 
ιδέα του κι άπό τήν έμορφιά του- μόνον ένα; ήσκιος τοϋ ήσκιου 

μέσα δείχνεται.Ό συμβολισμό; τοϋ Σινιορέ είνε φωτεινέ; καί φανταχτερό;,

ρωσέ μας απο τι;Λύτρωσέ μα; 
τόν τάφς, |ος

λάθει τή μορφή τοϋ ονει- 
Ελα νά καθήσης παντο- 

νά ξαναγεννη-

καί τη
2G
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μουσική του καί τό όνειρό του ζητάει πάντα νά τά σκαλίζτ, σέ σχήματα 
σύμμετρα, σέ αρμονίες νά τά ρίχνη εύκόΧόπιαστες. Πάντα σχεδόν μετά 
χειρίζεται τήν τετράστιχη στροφή τοΰ πατροπαράδοτου αλεξανδρινού ιω- 
δεκασύλλαβου- κάθε στίχο: τελειώνει ολόκληρη πεοί δο λόγου, είνε γε
μάτος καί ανεξάρτητος· οί ρίμες του πλουσιότατες- Οά τίς ζήλευε κι ό 
Μπαμβίλ :

C'lestl’heure de rosee et I'astre est sur la plaine :
Entends les bucherons chanter dans la fore! !
Toue les bl0s sont en fleurs ; mais mon ame et trop pleine ; 
line face du monde en tes traits m’apparait.

Τό βιβλίο «Τοΰ πόνου τής θάλασσας» ήτανε τό πρώτο μέρος μεγα- 
λείτερης σειράς πού μάς ετοίμαζε. Κι’ άκόμα ό ποιητής άπό χρόνια ονει
ρεύονταν καί καταγίνονταν στήν σύνθεση ένός μεγάλου «φιλοσοφικού 
ποιήματος σέ δώδεκα τραγούδια», πού Οά ειχεν όνομα Γ ά κ ·. ν 0 ος.

«Ή δημιουργία τοΰ ' Υακίνθου ευτύχησε καί βασάνισε τό είναι μου 
άπό τά πιό άπαλά μου χρόνια Τό γράφω σέ στίχους, γιατί μόνος ό 
στίχος είν- ικανός νά έκφραση ."ήν άκέρια ζωή τοΰ κόσμου καί νά χα- 
ράξη τό είδος τό άγνό καί γιγάντειο τοΰ ήρωά μου.»

ΚωότΑς Παλιιιιας

ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ
ΥΠΟ Α. Π. ΔΕΛΜΟΓΖΟΥ

Ήλιόγερμα. ΙΙέλαγα πόθων καί καϋμών καί στεναγμών, πέλαγα 
δακρύων πέρα στά ούράνια βάθη. Κάποιο κόρωμα, κάποια ^οδόφτερη 
καί απαλή μελαγχολία χύνεται στή πλάση δλη. Λειποθυμισμένο υψώ
νεται τών πουλιών τό τραγούδι καί τών φύλλων τό ψ.θύρισμα, σάν 
στερνές άγάπης στεναγμός, τών φύλλων πού πάνω των ξ.ψυχάει λιγω
μένο ταγάρι. Καί σμίγει τό γήινο μέ τό ουράνιο τραγούδι σ' ενα μυρο- 
στάλαχτο φιλί, ποΰ σκορπάει μυσ ική γλυκύτατη άνατριχίλλα.

Εινε ή ώρα ποΰ αθώρητοι πόνοι μοΰ φέρνουν σαν τ' δ ·ειρο ροδόπλαστο, 
κάποιον ανάλαφρο καί άπόκοσμον αναστεναγμό, κάποια αρμονία άπό 
κόσμους άλλους, αλαργινούς, ονειρεμένους Είνε ή ώρα πού στή ψυχή 
μου πλημμυρίζει ή άγάπη καί ή νοσταλγία, ή ώρα πού απαλή, σάν 
κρίνων ήχο, νοιώθω τή ψυχή μου σάν κάτι νά ζητή, κάτι δικό της, σάν 
κάτι παλαιό, λησμονημένο. Είνε ή ώρα ποΰ φεύγοντας τάνίκητα φιλιά 
καί χάδια τής μάγισσας Καλυψώς άφίνω ενα βαθύ μυστήριο νά μέ 
σέρνε·, σέ βράχους Ιερούς, δπου μ’ ερωτικά κι' άνάκουστα τραγούδια 
νανουρίζει ή χλόη ντροπαλή τά μαύρα συντρίμματα ολόλευκης δόξας...

Δειλά δειλά τά βήματά μου μέ φέρνουν στόν πανίερο ναό τής Παλ- 
λάδος, καί μέσ' τήν αγιοσύνη, μεσ’ τήν ευωδιά τής ώμοοφιάς γονατι- 
σμένος νοιώθω άπό τά βάθη, άπό τά τρίσβαθα τής έρημης ψυχής μου νά

■υψώνεται μιά προσευχή πρός τήν άπάρθενη θεά:
«.. Είμαι ό πολύπαθος Όδυσσεύς· μακριά μακριά άπ’ τούς παληούς 

μου κόσμους μέ όλόγλυκα μάγια μιάν άσπλαχνη μάγισσα, ή Καλυψώ, 
σέ τόποις άγνωρους, σέ τόπους σκοτεινούς δεμένο—ώϊμένα !—μέ κρατεί. 
Καί μέ σέρνει σέ παλάτια άφάνταχτα, κι ’ ανθισμένοι στό διάβα της 
γελούνε οί τότοι, καί τά πουλιά ολόγυρά της μαγιάπριλα σκορπίζουν... 
Γλυκόλαλα τά δέντρα, κι' έρωτοφίλητα τά όυάκια κι’ οί βρυσούλες 
στολίζουν μέ μαγνάδι δνειρόπλεχτο τή σκληρή βασίλισσα των. Καί άνή- 
μπορο σκλάβο μέ κρατούν παντέρημα μέρη. Γλυκειά μου άγάπη, 
ώραία μου Πηνελόπη. ..Μιάν άσπλαχνη, μιάν άχόρταγη μάγισσα μέ 
σφίγγει μέ λαχταριστή, μέ όλόφλογη αγκαλιά- κι' είμαι ένας σκλάβος 

ανήμπορος.Άθηνά, ήλιε ολόλαμπρε καί αστείρευτε, άπάρθενη θεά, ώ λύτρωσέ 

Πόνοι όοδόφτεροι μέ λίγωσαν μέ στεναγμόν άλαργινό, ξεσχισμένο.
Μίνα άπό τήν πλάνα αγκαλιά τής μάγισσας, μέσα στά φιλιά της καί 
τά χάδια της κυττώντας τον λαμπρόν 'Αποσπερίτη βλέπω νά θαμπώνη 
τήν λάμψη του κάποια άχνάδα, καί γροικώ τό γλυκό κι’ ατέλειωτο τής 
άγάπης^μου παράπονο. Μέσ’ τά χαμογέλο.α τής όοδόξανθης Αυγής ζα · 
νοίγω τό πικρό χαμόγελο τής άθώας της ψυχούλας ποΰ—ώϊμέ !—προ- 

^σμένει, προσμένει πάντα τό ξενητεμένο ταίρι της.
Πόνοι ^οδόφτεροι μέ λίγωσαν μέ στεναγμόν άλαργινό, ξεψυχ'.σμένο- 

Κι’ όνειρο άκόμα πιό γλυκύ κι’ άπό τών άστρων κα1. τών λουλου- 
διών τό μίλημα έχυσεν ολόγυρά μου λάμψη κόσμων παλαιών, κόσμων 
λησμονημένων. Σέ μιά χώρα πανώρια, μέσα σε ταίρια Χερουβείμ, τά- 
τέλειωτα χαμόγελα πλάσης μαγεμένης, είχαμε, γλυκειά μου Πηνελόπη, 
χτισμένη τής άγάπης μας τήν όλογέλαστη φωλιά. Σύγνεφο αράπης μέ 
τύλιξε σάπαίσια φτερά, καί μ’ έφερε μακριά σου, ώ καλή μου, στής 
γής τήν μπόρα- διαβαίναμε βαθύ κι' άτάραχο ποτάμι καί μέ πότισε 

νερό τής άρνησιάς.
Πόνοι ^οδόφτεροι μέ λίγωσαν μέ στεναγμόν άλαργκό ξεψυχισμένο... 

Ώραία μου Πηνελόπη δέν ξεχνώ. Κάποια ι κάποια νοσταλγία μέ ναρ 
κώνει. Είμαι σκλάβος άνήμπορος, καί τά δεσμά μου είνε ώραία, κι’ό τύ
ραννός μου πεντάμορφη νεράιδα. Σπιθόβολα τά γαλανά της μάτια, τριαν- 
τάφυλα τά μάγουλά της, καί τά χείλη της κοράλλια, φωλιά χαριτωμένη 
τοΰ όλογέλαστου παιδιού τής ’Αφροδίτης, τά χείλη ποΰ στά βάθη των 
σάν στά ιερά βάθη λουλουδιού, χαμογελούν μαργαριτάρια. Στό 
μέτωπό της γλυιογελάει ή χαρά, στό μαρμαρένιο μέτωπο ποϋ στε
φανώνουν τά όλόξανθά της ξέπλεκα μαλλιά. Κι’ είνε τά στήθ'.α της 
λαχταριστά καί όλόφλογα, κι' ή κορμοστασιά της αρμονία, κι' ή περ
πατησιά της δύ αμη πού σέρνει πίσω σκλάβες τής καρδιές. Καί τά 
δεσμά μου είνε τά φιλιά της κχί τά χάδια της, πούνε γιά μένα φιλιά 

καί χάδια Καλυψώς.
Άθηνά, ήλιε ολόλαμπρε καί άστείρευτ., άπάρθενη θεά, ώ λύτρωσε 

με. Τόν Όδυσσία σου θεά προσμένει ή Πηνελόπη.
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Βράδυασε τώρα· ενα ενα τάστρα άρχ(ζου<ε νά λάμπουν σέ βελου- 
δένίον ουρανό. Με τής τρανής μου άγάπης τά φτερά στούς [/.ακρινούς 
σου τόπους νά φτάσο> οέν μπορώ, γλυκειά μου Πηνελόπη βαρεία κα'ι 
ανίκητα ιίνε τά φιλιά τή; νεράϊδας Καλυψώς. "Ελα παρθένα μου, κι' 
εινε κου.μάτι άπό τάλαργινά σου καί τά παλιά μου μέρη οί πανίεροι 
τούτοι βράχοι· έλα, καί ξανάχτισα τόν Παρθενώνα, καί λάμπει παν
τού ή ώμορφιά. "Ελα, βασίλισσά μου, βασίλισσα έδώ νά λάμψης, ή
λιος τής έρμιας μου τά σκοτάδια νά σκορπίσης, έλα και δέ θά σέ τρο
μάξουν νυχτιών πουλιών πένθιμες λαλιές, μόν ’ μ’ άφαντο άηδονολά- 
λημα ή άγάπη μου θέ νά σέ νανουρίζη....

Όχι, ακούω κλάματα καί στεναγμούς μεσ’τά συντρίμματα. Κλαΐνε 
μαύρες μοίρες' όχι, άγάπη μου, δέ θέλω σύγνεφο νά θαμπώση τό γε
λαστό τής ψυχής σου καθρέφτη, δχι. '

Σύ τρανή θεά, ώ λύτρωσέ με· μέ μάγια, μέ όλόγλυκα μάγια ανήμ
πορο σκλάβο βασίλισσα παντοδύναμη σέ σκοτεινιασμένους τόπους μέ 
κρατεί, μακριά άπό τούς παληούς μου κόσμους, ή νεράιδα ή Ζωή, ή 
άσπλαχνη Καλυψώ.

Άθηνά, ήλιε ολόλαμπρε καί αστείρευτε, άπάρθενη θεά, ώ λύτρωσέ με.

Λ. Π. ΑελιιοΟζος

1ΧΓΟΡΙΛ EPS2IO1;
ΥΠΟ Γ. ΒΩΚΟΥ

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗ ΣΙΣ
Έπάνω εις τό βραχώδες ακρωτήριου, πού γύρω προβάλλουν άπότο- 

μοι καί κρημνώδεις βράχοι — χαιρέτισε εις μίαν φιλέσπλαγχνον έ-.θύμισίν 
τήν ψυχήν τού δυστυχούς μας φίλου πού άπό έκεϊ έρρίφθη εις τήν άβυσ
σον καί έφονεύθη, δταν ή σκληρά τύχη τόν αποχώρησε διά παντός τής 
γυναικός τήν οποίαν ήγάπα — οί δύο σύζυγοι περί τάς δυσμάς τού βίου 
των ήλθαν καί άνήγειραν εκκλησίαν. Ήλθαν ίσως διά τάς δέκα τελειο
ποιήσεις, διά τήν αύστηράν τήρησιν τών δέκα εντολών δπως θά έλεγεν 
ή χριοτι»νΐχή θρησκεία ; Τό διατί ήλθαν εξηγούσε άρκετά μία πράξις 
των περίεργος διά τούς σημερινούς καιρούς : Όπισθεν τού άγιου βήμα
τος ζωντανοί έσκαψαν τούς τάφους των καί τούς έστόλ'.σαν μέ άνθη, τά 
οποία εκαλλιεργούσαν μόνοι. Τούς τάφους των άνέσκαψαν τόν ενα πλη
σίον τού άλλου καί εις τά μάρμαρα πού τούς έσκέπασαν έχάραξαν τά 
ονόματά τους. Ώ ! ματαιότης ματαιοτήτων ! ΤΙ άκατανόητη ζωή καί 
τί παράξενη φιλοσοφία ! Καί άκόμη ποία άντίθεσις πρός τόν νεανίαν ό 
όποιος έρρίφθη είς τό χάος καί πρός τούς δύο αυτούς συζύγους, οί οποίοι 
ήρθαν να συρθούν ζωντανοί είς τούς τάφους των, τούς οποίους άνοιξαν 
μέ τά νύχια των I

• Βλέπε τά «Περιο&κόν μας, τεύχος 22ον τής 15 Ιανουάριου,

τού

Οί αγαθοί αύτοί άνθρωποι έπέτυχον ίσως μέχρι τινός δ,τι έζητοΰσαν. 
Πέραν μιάς μοιραίας στιγμής ήλθαν μαζί νά κρούσουν αύθαιρέτως τάς 
πύλας τού Άδου. Τό κίνημά των τό συνέδεσαν μέ τάς αρμονίας τών 
θρησκευτικών ψαλμών, τών οποίων ή ήχώ καθνμέραν διαλαλεΐ τήν μα
ταιότητα τών άνθρωπίνων πραγμάτων Καί μέ τό κίνημά των αύτό 
συνεδέθησαν πρός μίαν ζωήν πένθιμον καί μελογχολικήν. Τπό τό κυα- 
νούν στερέωμα, εμπρός είς μίαν άπέραντον θάλασσαν έκαμαν δ,τι οί 
χριστιανοί είς τούς χρόνους τών διωγμών, μετέβαλαν τήν θεσπεσίαν 
έκείνην γω (αν τής γής είς κατακόμβην. Είμαι βέβαιος, δτι οί οφθαλμοί 
των δέν έβλεπαν διαυγές φώς· τά πουλιά πού έκελαηδούσαν τούς άντι- 
λαλούσαν είς τήν άκοήν κάποιαν μουσικήν ήζώ θρήνων. Καί τό κύμα 
κάτω θά ύπέκρουεν έπίσης πενθίμως.

Πολλάκις έσκέφθην δι ’ αυτούς δτι άφού ενωμένοι έσύροντο πρός τούς 
τάφους των θά ήμπορούσαν ενωμένοι νά άνεγείρουν βωμούς πρός τήν 
ζωήν. ’Αντί τοΰ τάφου των θά ήμπορούσαν νά είχαν ένα φωτεινόν έξο- 
χικόν σπίτι καί νά έκαμναν έν άναλογία δ,τι έκαμναν οί γείτονες των 
καί νά έζούσαν δπως οί περί αυτούς.

Άλλά πάλιν κατά τί είνε υπεύθυνοι δι ’ αύτήν τήν τακτικήν
βίου ; ’Εκείνοι οί όποιοι ήίελον τούς άποστραφή ήθελον άμαρτήσει κα
θώς καί έκεϊνοι οί όποιοι ήθελαν τούς μιμηθή ήθελαν υβρίσει τήν ζωήν. 
'Ομοίως δέν είνε καί διά τόν νεανίαν, ό όποιος άπηλπισμένος έρρίφθη 
είς τήν άβυσσον τών κυμάτων καί έξεμηδενίσθη ;

'Ομοίως δέν είνε καί δι ’ ημάς τούς δύο ;
Μία σκέψις μου είτεν έπιτακτικώς. "Ας φύγωμεν.
Άλλά καί πού νά πηγαίιωμεν;Όταν ή σκέψις μας προηγήθη τών γεγονότων καί τά έξήντλησε τί 

απομένει πλέον ; Έκείνη ή σφοδρά τρικυμία, τήν όποιαν θέλεις απέ
ναντι μου ν' άποφύγης καί έγώ έπιζητώ ν’ άποφύγω διότι ένας άπό τούς 
δύο μας— άν ήμην έγώ ολίγον έπί τέλους θά μέ έμελεν— ήθελε χαεθή 
διά παντός. Άλλά δ'. ’ αύτό καί μόνον δλη ή ιστορία ; Πρόκει
ται άρά γε περί μιά; ζωής τή; ίδικής μου ή πρόκειται περ’. τραγικού 
χωρισμού άπό τής ίδική; σου ζωής είς τήν στιγμήν, δπου ή θύελλα τής 
άναποφεύκτου συμφοράς ήθελεν έξεγερθή ; 'Η γαλήνη είνε άδύνατος. 
Ώσάν κάτι άνώτερον νά μάς συνδέφ πρός τήν γωνίαν τή; γής δπου 
ζώμεν, δλα μάς ομοιάζουν· ή θάλασσα είδές ποτέ δέν ησυχάζει κάτω 
εις τούς βράχους. Ό,τι δέν κατορθώνει νά υπερνικά τούς άφρισμέ- ους 
φραγμούς τών κυμάτων έρχεται νά συντριφθή είς τό χάος τής άβύσσου. 
Πόσα συντρίμια τέτοια δέν άντικρύσαμεν μαζί ; Καί ή γαλήνη, ή ήρεμία 
είνε αδύνατος. Όπως είς τούς έκεϊ τόπους κα'ι είς τήν ψυχήν μας.

★
ό _ ,Ποτέ μοϋ έξομολογήθης κα'ι ή έξομολόγησις ύπήρξε καί διά τούς ούο 
μας άμοιβαία μία έξομολόγησις διά τής διανοίας. Ζώμεν πρό καιρού 
νοερώς καί διά φωνής τίποτε δέν είπομεν. Ένφ είσαι ή ένσάρκωσις τής 
παλαιάς έκείνης γυναικός, τής παντοτεινής είκόνος τήν όποιαν συναντώ
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έν τώ προσώπω σου ώ: τό σύμβολον τοϋ άνεκπληρύτου πόθου καί τοϋ 
ανέφικτου ιδανικού, αισθάνομαι δτι σύ είσαι ά ωτέρα είς τό πνεύμα καί 
τήν χαράν τής ζωής καί δτι έγώ είμαι έπίσης άλλο; σήμερον ή τότε. 
Καί δμως πόσα χρόνια έμεσολάβησαν ; Σύ δέν είνε δυνατόν νά τό γνω- 
ρίζης. Διά σέ ό χρόνος δέν έσήμανεν άκόμη δλας τάς ώρας. Δέν ήκουσες 
παρά τό εγερτήριο? τής αυγή;· δέν είδες παρά τήν ανατολήν τοϋ ήλιου. 
Καί δμως είσαι δλαι αί ώραι όμοϋ καί δλος ό χρόνος. Δέν πρέπει νά σέ 
πιστεύσουν πένθιμο·? καί μελαγχολικήν. Κάθε κίνημά σου αρμόζει πρό; 
τά γνησιότερα, τχ εΰθυμότερα κινήματα τής ζωής. "Αν ήθελα νά σέ 
τοποθετήσω κατά χρόνους, παρά τάς γυναικείας μορφάς, αί όποΐαι διε- \
γείρουν τόν θορυβώδη ενθουσιασμόν καί τόν άνεκλάλητον πόθον τής 
χαράς θά ήσο τό τελειότερον ομοίωμα τό όποιον άπετύπωσεν ή τέχνη 
έκ τοϋ κόσμου τής ζωής, μία τέχνη μεθυσμένη άπό ζωήν, συρμένη 
πίσω άπό τήν χαράν καί τήν αγάπην. Πλέον ελεύθερη, καί πλέον άνυ- 
πόταχτη πρός παν δ,τι χαλαρώνει τού; τρελλού; ρυθμού; τή; ζωής δέν 
ήζεύρω διατί σέ φαντάζομαι τώρα ώσάν μίαν κόρην τής Βοημίας, άτί- 
θασσον αιχμάλωτο; μέσα είς ενα αντιπαθητικόν, τυοαννικό? περιβάλλον. 
Τό διονυσιακόν μ.θάσι, κληροδοτημένο·? άπό τάς νομάδα; φυλάς, τάς 
έλευθέρα; φυλάς, αί όποΐαι ενώνουν τήν ανθρωπότητα πρός τήν πρωτο
γενή της καταγωγήν, βράζει είς τό αίμα σου· έχεις πιή άπό τό γερό 
κρασί τό όποιον συνταυτίζει τόν άνθρωπον περισσότερον πρός τά στοι
χεία. Όλαι αί κινήσεις σου είνε ορμητικά', καί βίαια·., κινήσεις, ποϋ 
ομοιάζουν τά γοργοκίνητα βαρεία σύννεφα τής καταιγίδος, τά όποια 
είνε καί τά ωραιότερα είς τό πανόραμα τοϋ ουρανού δταν άνάμεσά 
τους φλογίζουν αί άστραπαί καί κρούουν οί κεραυνοί, κινήσεις άπό- 
τομοι, χαώδεις, κρημνώδεις, ώσάν τών μεγάλων κυμάτων, τά όποια 
επέρχονται έκπηδοϋν καί θραύονται καί ύψο'νται εί; λευκού; άφρισμένους 
οΰρανομήκει; σίφωνας. Έκεϊ άνάμεσα καθώ; ό άνεμο; φυσάει ορμητικός 
καί μαίνεται ή θύελλα καί βογκά ό κ-ραυ ό; καί κροτεί μέ μανίαν, τήν 
ώραν ποϋ ή γή τρέμει πρό τώ? κυμάτων καί ή παραλιακή ζωή υποχωρεί 
φοβισμένη, μαζί σ:υ άπό μέσα άπό τά κατάμαυρα μάτια σου είνε ή 
μεγάλη άποκάλυψι; τού επικινδύνου ονείρου, τό όποιον παραπλανά πολύ 
μακράν κα’. πολύ έπάνω είς τό άφθχστον είδωλο·? τώ? απολυτρωτικών 
σκέψεων. * ·

Καί αύτή είνε ή τρικυμία ποϋ μέ φοβίζει. Ή τρικυμία ποϋ νομίζω, 
δτι άνάβει τό βλέμμα σου. Καί τό θλιβερόν παραμύθι τοϋ καταδικα
σμένου άπό τήν μοίραν 'Ολλανδού μέ κυριεύει τότε.

Τό ξέρεις τό παραμύθι μέ τό κατάμαυρο καταραμένο καράβι καί μέ 
τήν προγεγραμμένη καταδίκη τοΰ θανάτου.

Καί δμως αύτήν τήν καταδίκην θά ήθελα ν' άποφύγω. 1
θά ήκουσες διά τούς έρημίτα; τής ζωής. Είνε ή ζωή ή σβύνουσα έν 

μέσω τή; ζωής κα1. είνε πάλιν άλλη μία ζωή χανομένη δπως τά έλαφρά 
συνεφάκια έπάνω είς τά νερά τής λίμνης. Είνε ή ζωή ή φεύγουσα μέ 
διαμαρτυρίας, έν οργή, μέ τήν λύσσαν τής πάλης καί είνε ή ζωή ή 
χανομένη έν σιωπή. Τής πρώτης γνωρίζεις τόν ιδεώδη ώραΐον ηγεμόνα- |
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καί τό θλιβερόν ομοίωμα τής άλλης ύπήρξεν ό ποιητής βασιλεύς, ό 
όποιος έπνίγη είς τήν λίμνην, δπου πριν τόν έλίκνίσαν οί κύκνοι. Ώ I 
αύτή ή ζωή είνε τόσον ανώδυνο; περί τά τέλη της, δσον τό φυλλορρόημα 
ένός υψηλού δένδρου άνάμεσα άπό τήν μέθη·? τών ανέμων· άλλά πόσοι 
κεραυνοί δέν έκτύπησαν πρώτα άνάμεσα άπό τά βαρειά σύννεφα, ποϋ 

είχαν κρύψει τόν ήλιον ;
*

Είς αύτήν τήν θυέλλαν ύπάρχουν καί οί άπομείνα ντες συντετριμμέ
νοι καί οίκτροί οί βαδίζοντες κατά ενα δμοιον απελπιστικό·? ρυθμόν, οί 
αληθείς κατάδικοι τής ζωής, οί ευχαριστημένοι άπό αύτήν, οί όποιοι δέν 
άκούουν τούς ύψνλόθεν ήχους καί δέν βλέπουν τά πέραν δράματα, τό 
θέατρο·? τής γηίνης δουλείας μέ τάς ομοιομόρφους κινήσεις καί τούς συν

θηματικούς λόγους.
Ενθυμούμαι δταν ποτέ σέ είδα έν μέσφ αύτών, πόσον ήσουν παρα

γνωρισμένη καί δυστυχής καί πόσον ή ώραία σου άθωότης, τό καύχημα 
τών ούραιών, έσκιάιθη ακριβώς άπό τά εγκώμιά των. Καί δταν έκεϊ 
ήγειρες τρικυμίας κα’. ό άέρας μέ τά κίνήματά σου, με τά σπι θηρίζοντα 
βλέμματά σου έγέμισε άπό τό μεθύσι τής ζωής, πόσον τό ομοίωμά σου 
έζησε καί είς αύτό τό μεθύσι παραγνωρισμένο·?.

Καί δμως δταν αύτοί έγελούσαν σύ έπένθεις καί δταν έπέ.θουν αύτοί 

σύ έγελοϋσες.Καί θεατής βλέπων δπως σύ,—ώϊμένα ! —δέν ήτο δυνατόν ν' άνοιξη 
τούς δρόμου; όπόθεν ήθελες φυγαθευθ-ΐ Κοί θεατής λατρεύω·? τό θειον 
ομοίωμα δέν ήτο δυνατόν νά ζήση καί τόσο πλησίον πρός αύτό δσον θά 
ήρκει νά μεσολάβηση ένός ρόδου τό αβρόν φυλλορρόημα έξ δσων επιπτον 
έπιπτον άπό τά ραδινά σου χείλη.

Καί αί μοιραία·, έκεΐνα·. στιγμαϊ, τάς οποίας διήλθομεν μαζί δέν ήσαν 
άλλα·, είμή ή έννοια δτι ήσο πάντοτε πλησίον μου καί πά.τότε μακράν.

Καί δμως ή έννοια αύτή ήρκεσε νά έπαναφέρη τή? παλαιάν οδύνην, 
δλον τόν σπαραγμόν τής χανομένη; ζωής, αδιάφορο·? πώ; χάνεται είτε 
είς τήν ορμήν τή; απεγνωσμένης πάλης· εί; τό απαλόν σβύσιμον τών 
συννέφων έπάνω άπό τήν ηρεμούσαν λίμ.ην είτε είς τήν φανταστικήν 
καταιγίδα τών δραμάτων, δπου ή παράίοσις έπανευρίσκει τού; αδελφούς 
τή; οδύνη; εί; τό ά-εκπλήρωτον, εί; τό προγεγραμμένον, μέσα είς τό 
μαύρο καράβι τή; θείας καταδί-.ης, μέσα ει; τό? θάνατο? τού λογικού, 
είς τήν σπαρακτικήν φυγήν μέ τό άκάτιο·? τό όποιον σέρνουν οί κύκνο·., είς 
τήν ταφή·? τών ζώντων, εί; τό άπό τών βράχων κατρακύλισμα, είς δ,τι 
θλιβερόν έδωκεν ή μοίρα, άλλ’ είς δ,τι θλ'.βερώτατον υπάρχει μεταξύ 
μα; ; εί; τήν ζωήν, ή όποία προκαλεΐκαί δέν δύναται νά έκπληρώση, είς 
τή ήττημένην άνεπανορθώτω; ζωήν.

Είνε ή ιδία ζωή, ή όποία ήρνήθη ποτέ τούς εκλεκτούς της.Τίς οϊδε δμως 
πάλινέάν δέν τού; ηύνόησε τόσον, ώστε νά τού; έξασφαλίση μίαν άλλην 
ώραιοτέραν ζωήν ; Τίς οίδεν αν αύτοί δέν είνε οί ήμίθεοι ένό; ώρισμένου 
κύκλου θνητών ; Διότι καί άνάμεσα εί; τά ομοιόμορφα πλήθη ύπάρχει 
κάποτε ή ποίησι; ένός ιδεώδους, ά?ευ τοϋ όποιου τό φώ; ήθελεν έκλείψει 
άπό προσώπου τής γής. (Έπεται συνέχεια).

Γ. Βωκος
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— Ιένα*  πληροφορία*.  Εις τό τίλευταίον ψύλλον τοΰ Mercure da France 

8ημοσι«ύεται παρά τοϋ χ. Πέτρου Κιγιάρ μελέτη περί τοϋ έργου τοϋ χ. Ίωάνν»υ 
Μορέα, χαθώς χαί προσωπιχαί αναμνήσεις περί τ·ΰ όμογενοϋς ποιητοΰ. Έπιφυ- 
λασσόμεθα είς προσεχές ψύλλον να όώσωμεν τήν άνάλυσιν τοϋ άρθρου τούτου.

— «Ό χ. Ροστάν, γράψει τό αγγλικόν περιοδικόν Literature τό ίχδιδόμενον 
παρά τών «Τάϊμς», εινε σκλάβος τών φωνητικών του εικόνων καί οϋχί κύριος τών 
λέξεων του. ΧαιρετισθεΙς ώς μέγας ποιητής, δεν. ε’νε κάν ούτε καλός συγγραψεύς.

*Τό εργον του, τό επαναλαμβάνω, δέν ανήκει κατ’ ευθείαν εις τήν φιλολογίαν».

— ΈπιΒτηι·ον*κϊι  ίινώ. Ό κ. Κ. Α. Κυπριάδης συνεχίζει έπιτυχώς τήν 
μεταφραστικήν του έργασίαν ξένων νομικών συγγραμμάτων. Οϋτω έξέδωκεν έσχά- 
τως μετάφρασιν τοϋ «'Εγκλήματος ώς κοινωνικού κα'ι παθολογικού φαινομένου» 
τοΰ μεγάλου γερμανοϋ ποινικολόγου Dr Franz von Liszt.

— Φιλολογική ύχώ.’Εξείόθη νέον έμμετρον δράμα τοϋ κ. Γιάννη Α. Καμ
πύση ή «’Ανατολή», περί τοϋ όποιου θα γράψωμεν εις προσεχές ψύλλον.

— 'Αγγέλλεται παρά τοΰ χ. Γρηγορίου Ξενοπούλου ή έχδοσις τόμου διηγημά
των του. Τ'ο εργον θ’ άποτελήται έχ 12—14 τυπογραφικών φύλλων, Οά έχτυπωθή 
δέ έπΐ χαλοϋ χάρτου καί μετά πάσης φιλοκαλίας, θά περιλαμβάνη κατ’ έκλογήν 
τά κάλλιστα τών διηγημάτων τοΰ συγγραφέως καί Οά κοσμείται ύπό τής είκό- 
νος του.

Τής έκδόσεως ταύτης ιδιαίτατα επιμελημένης, Οά τυπωθοϋν τόσα μόνον σώμα
τα, όσοι θά εινε οί έγγ;αφησόμε,οι καί προπληρώσαντες συνορομηταΐ μέχρι τέ
λους Μαρτίου τό βραδύτερου. "Εκαστον αντίτυπου Οά φέρη αίξοντα αριθμόν καί 
τό όνομα τοΰ συνδρομητοΰ δι' όν εινε προωρισμένον. 'Αντίτυπα πρός πώλησιν εις 
τά βιβλιοπωλεία δέν θά έκτεΟώσι.

Ή συνδρομή διά μέν τό εσωτερικόν δρ. 3, διά δέ τό εξωτερικόν φρ. χρ. 3.
— Ένεκα πληθώρας νλης δέν £3nuo<itev0ndav ε»ς τό φνλλον 

τούτο τού .Περιοδικού μας» τά Φύλλα τ ο ΰ Δ ε κ α π ε ν 0 η y ί- 
ρ ο ν ώς καί α! Ξένα*  φιλολογία*.

ΙΧΤΟΡΙΛ ΕΡΩΤΟΧ'
ΤΠΟ Γ. BQKOY

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ
Β’.

Κα) τώρα πλέον αί απόψεις τών μακρυνών σκέψεων έκλείσθησαν άπό 
τά όμματα τής διανοίας μου. Καί άπέμεινεν ή επιθυμία, ή μεγάλη επι
θυμία μιας ζωής τόσον επιμόνου εις τά άπροσπέλαστα όνειρά της, τόσον 
φανταστικής, τόσον ιδεώδους ώστε νά πλησιάζη τήν θείαν γαλήνην.

Καί είμαι ό δυστυχής ό όποιος δέν ήμπορώ νά φθάσω αυτήν τήν θείαν 
γαλήνην. Ώ ! γή καί ουρανοί είμαι ένας έκ τών ηρώων τής άπαισίωτέ- 

ρας σας τραγφδίας.
Έβάδισα, έβάδισα τόν μακρυνόν δρόμον ύπό συννεφώδη ουρανόν, τον 

δρόμον τόν άνηφορικόν, δπου δέν φθάνει κανείς παρά άσθμαίνων. Έπά- 
νωθεν έκαιεν ό άέρας καί ή βροχή έστάλαζε καίουσα ώς πυρ. Οί άγροί 
ήσαν άφοροι καί ερημωμένοι καί τά δένδρα δέν είχαν φύλλα. ΤΑρά γε 
έγώ τά έβλεπα ξηρά καί τεθνεώτα ή ήσαν άληθινά νεκρωμένα ; Καί 
έβαδισα, έβάδισα τρέχων κατ’ άρχάς μέ μίαν ορμήν συννέφου, τό όποιον 
ωθεί βίαιος άνεμος· έπειτα’έκλονίσθην καί έβάδισα μέ αίματωμένους πό- 
πόδας καί κατόπιν έσύρθην μέ τάς χεΐρας καί ένφ έως τότε δέν είχα καρδιά, 
καί είχα ένα θώρακα τριγύρω άπό τά στήθη,ή καρδιά μου ήρχισε νά χτυπά 
ώσάν πληγωμένου πουλιού. Καί κατόπιν έκοιμήθηκα καί είδα ένα όνειρο, 
ώ τό όνειρο ποΰ θέλω τώρα νά σοϋ έξομολογηθώ. Ή ίδια μουή ζωή ήταν 
αυτό τό όνειρο, ή ζωή μου ή θρεμένη μέ πίκραις καί βάσανα. Καί οί 
χαρές ποϋ ξάνοιγαν κάποτε στόν ουρανό τών σκέψεών μου ήταν πλανευ- 
τικές καί άνύπαρκτες. Ή χίμαιρα έδειχνε τίς χίλιες ώραΐές της μορφές 
καί κατόπιν της’ή σκέψις μου εις μίαν άπέραντον βαθειά σιωπήν ήκουεν, 

ήκουε τά πιστευτά της ψεύδη.
Καί δταν ώσάν άπό βαθύν δπνον άφυπνίσθην ό ήλιος έλαμψε μπροστά 

στά μάτια μου. "Ω 1 ποιά υποδοχή στά ηλιοφώτιστα παλάτια καί 
ποιο νερό λησμονησιάς άνάμεσα μόνο σ ’ έκείνη τή στιγμή ποΰ πρωτοεϊ-

’ Βλέπε τό «Περιοδιχόν μας» τεύχος 22»ν τής 1S Ιανουάριου καί 23ον τής 1 

Φεβρουάριου. η
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δα εσένα. Τούς δικούς μου παληούς τόπους εναν ενα τούς έγύρισα· δρό
μοι γνώριμοι, πρόσχαροι, γελαστοί μοϋ φανερώθηκαν, πρόσωπα θεία σαν 
αύτά νά είχαν κοιμηθή τόν ίδικόν μου ύπνον καί νά ήρχοντο πάλιν είς 
τήν ζωήν καί σάν έγώ νά ήμουν ό αιώνιος διαβάτης ποϋ τούς είχα χάσει 
καί ανέλπιστα τού; έπανεύρισκα. Κάθε παράθυρο ποϋ έδειχνε ένα εσω
τερικό ζωής τί γαλήνη άπεκάλυπτε στά ξαφνισμένα μου μά-ια, τή γα
λήνη ποϋ θάβλεπε ένα μικρό παιδί ποϋ πρωτοανοίγει τά βλέφαρα στή 
ζωή. ΤΙ χαρά τών άθάων σκέψεων έπλανάτο σέ κάθε τί στούς δρόμους 
τής πολιτείας, στ’ ακρογιάλια -.ης καί τά περίχωρα. Όλα ήσαν νέα 
και ανεξάντλητα, είχαν τήν αγίαν θέαν τών παλαιών πραγμάτων, τά 
όποια αποτελούν τήν δροσεράν νεότητα τών χρόνων. ΤΩ μαγεμένο λι
μάνι πόσες ώρες τήν ήμέρα έπρεπε νά σέ βλέπω γιά νά βλέπω σέ κάθε 
ούρα μιά νέα σου μαγεία, τό πρωΐ έλαφρά σκεπασμένο μέ τήν ομίχλην, 
τόν ονειρευτόν πέπλον τής νύχτας ποϋ έτρεχε νά σοϋ άπορρίξη μέ τά 
χάδια του ό ήλιος ώς ποϋ νά σέ τυλίξη στά φωτερά του αγκαλιάσματα 
κα1. νά περάση άνάμεσά σου τά εύμορφότερα οράματα. Καί τό βράδυ δταν 
σ’ αποχαιρετούσε άπό τήν ένδοξη Σαλαμίνα, ποιό άφάνταχτο παιχνίδι 
μέ τίς υστερνές του αχτίνες στά βαθυγάλανα νερά ! Κα1. ύστερα στή 
σιωπή τής νύχτας, ώ μαγεμένο λιμάνι, ποιος ονειρεμένος ύπνος κάτω 
άπό τά πολύχρωμα φώτα τών άγρυπνούντων φχναριών, κάτω άπό τό 
μακρυνό ξαγνάντεμα τών άστρων I

Κα1. σείς άκρογάλια άπόμερα, ερημικά πώς διηγηθήκατε πάλι τήν 
άτελείωτη μουσική τών κυμάτων I ΊΙ ήχώ άναζοϋσε στήν πρώτη της 
χαρμόσυ·ον έκπληξι κα1. ώσάν τώρα πρωτοφανερωμένα τά λευκά θαλασ- 
σοπούλια μοΰπερναν στά φτερά τους, προσπερνώντας, τόν θριαμβευτι
κόν χαιρετισμόν πρός τήν πρωτογνώριμη ζωήν τού σύμπαντος. Ό ! 
μικρά, γοργόρτερα, εφάμιλλα πρός εκείνα, πλοιάρια τώ/ άλιέων ποιόν 
κόσμον ύπέσχεσθε ν' άποκαλύψετε κάτω είς τούς σμαραγδένιους βυθούς, 
δταν μετά τό μακρυνόν ταξίδι, άργά τώρα μέ τάς κώπας παρεπλέατε, 
έλαφρά κυλιόμενα έπ1. τών ολισθηρών, τών δ.αφανών ώ;χ*  κάτοπτρα 
νερών. Κα'ι πο'.ές ένθύμησες άπό τά έδώ θεάματα πρός άλλα τής περασμέ
νης ζωής πού έπανήρχοντο ώσάν πρωτοφανέρωτα καί αύτά άπό τάς θέας τής 
μνήμης Θάλασσα, θάλασσα, δπου άλλου σέ είχα ΐδή, είς τόν ’Ωκεανόν 
μαινομένην, φεύγουσαν μέ τήν ολκήν τών μεγάλων κυμάτων τό αιώνιον 
ταξίδι τό άδέσμευτον μέ τήν προπομπήν τών βοώντων άνέμων, τών 
έν οργή ούρλιαζόντων μέ άγρίαν άχαλίνωτον χαράν είς τούς άνθισμέ- 
νους κόλπους δπου άνοίγεις τούς ρεμβασμούς προς τήν ποίησιν σου μέ 
τάς φρ'.κιώσας διαδρομάς τών Σειρήνων καί μέ τά άφροστεφάνωτα άρ
ματα τής 'Αφροδίτης, τά όποια στολίζεις μέ τού; θησαυρούς τών βυ
θών σου, ένφ ή γή ερωτευμένη σέ χαιρετίζει μέ τήν πλέον σπαργώσαν 
βλάστησίν της, θάλασσα, θάλασσα σ' έκλεινα ολάκερη στά έκπληκτα 
άπό θαυμασμόν μάτια μου.

Κα1. άνάμεσα στά νέα αύτά θεάματα κα'ι στ'ις ένθύμησες ποΰ τά συ- 
νέδεον τότε έπρωτοάστραψες, ώ νεράιδα γέννημα αύτής τής παραλίας, 
ώσάν άπό τά κύματα άναδυομένη.

ά χαλίκια τής ακτής, τό

★
Ήταν ένα απόγευμα πίσω άπδ τδ κρυστάλλινο παράθυρο πού έβλε

πε στό κύμα. Είς τήν αυλήν στρωμένην μέ τά χαλίκια τής ακτής, τό 
βήμα σου καθώς άπήχησε, έφανέρωσε τό διάβα μιάς βασίλισσας. Εκεί
νην τήν ώραν ή θάλασσα πέραν άναστέναξε ώσάν νά σέ άφησε νά φύγης 
άπδ τά κυανά τη; άφροστεφανωμένα δώματα, μέ οδύνην. Οί φύκοι τών 
διαδρόμων έφρικίασαν ύστερα είς τό πέρασμά σου κα1. δταν τό ομοίωμά 
σου τέλεια έφανερώθη, τά άνθη τά είδα νά κλίνουν ύπό τδ ρίγος μιάς 
συγκινήσεως καί πίστευσε τά ήκουσα νά ψιθυρίζουν θαυμασμούς. Μέ όρ
μήν, τήν οποίαν σού έδίδαξαν οί άνεμοι, έρριψες μακράν τδ έλαφρον έ- 
πώμιον ώσάν πέπλον ύφασμένον είς τά άπόκρυφα δώματα τής θεάς τών 
θαλασσών, τής οποίας έπρεπε νά είχες μάθει τά μυστικά τής ώραιότη
τος. Έπειτα τό φόρεμά σου άνετυλίχθη είς πτυχάς, δπου ή πορφύρα 
είς τήν οποίαν είχε βαφή, άνέδωκε μαρμαρυγάς καί διαχρώσεις, δσας 
ήδύναντο νά ύποσχεθούν εί; τήν τολμηροτέραν φαντασίαν τά ίδια εκείνα 
βασίλεια όπόθεν ένόμιζα, δτι ήρχεσο. Ήδη ώσάν άπό πολύ προγενε- 
στέρας έντυπώσεως, έλαμπαν τά κατάμαυρα μάτια σου καί ώσάν άπό 
μυστικόν έλαφρδν άνεμον τά μαλλιά σου άνέμιζαν συνθέτοντα ώς είς 
χορδάς αιολικής λύρας τούς πρώτους έρωτικούς στεναγμούς.

Έξωθεν ό ήλιος έφώτισε μέ δλην τήν δύναμιν του τήν αίθουσαν καί 
αί άστραπαί τού φωτός καί αί άστραπαί τών οφθαλμών σου οιεσταυ- 
ρώθησαν. Καί ένφ τδ πέλαγος ήρχισε νά λικνίζεται είς όρμήν τρικυ
μιώδη ώσάν άπδ έκσπασιν χαράς κα1. μεθυστικής ήδονής καί τδ κύμα 
έφερε*  αύτήν τήν μουσικήν, σύ ώ; διά ν’ άνακρούσης τήν αλήθειαν τών 
πραγμάτων, ύπό τήν οποίαν άλλοίμονον I έπρεπε καί πάλιν νά ύποδου- 
λωθώ έπαιάνιες χωρίς ίσως νά τό γνωρίζης, άλλ’ ώσάν νά ήτον άνωθεν 
έπιτεταγμένον τήν μουσικήν τών λυγμών καί τών θρήνων. Καί οί τόνοι 
τού οργάνου άντήχησαν τότε διά πρώτην φοράν τό σπαρακτικόν τρα
γούδι τδ προλέγον τούς μεγάλου; καί άνεπανορθώτους χωρισμούς...

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Δέν αισθάνομαι πλέον δυνάμεις νά έπαναλάβω πώς άπδ έκείνης τής 

στιγμής τής πρώτην έμφανίσεως καί τών μετέπειτα συναντήσεων αί ένθυ- 

μήσεις έπανέφεραν τήν καταδικασμένην ζωήν.
Αρκεί δσοι άναγινώσκουν τάς γραμμάς αύτάς νά φαντασθοϋν, δτι ή 

επάνοδος είς τήν ζωήν κατόπιν ένός όνείρου ώς έκεΐνο, τό όποΐον άφη- 
γήθην άνωτέρω καί τού οποίου τήν άφύπνισίν ήδυνέμεθα νά παρομοιά- 
σωμεν μέ μίαν άναγέννησιν καί συνεπώς νέαν ένατένίσιν τοϋ κόσμου, δέν 
έβράδυνε νά έπαναφέρη τάς άληθεΐς έντυπώσεις καί τδ ίδιον έκεΐνο 
όνειρόν ενός άνακαινισμοϋ είς τόν χιμαιρικόν πόθον τής ένατενίσεως 
νέου κόσμου, τό όποΐον είνε τδ όνειρόν τδ βασανίζον ολόκληρον τήν 

ανθρωπότητα.Οί διαβάται τών εσπερινών ώρών δταν ό ήλιος είνε περί τήν δύσιν του 
θά ήδύναντο ίσως νά συναντήσουν πρός τούς βράχους αύτούς, δπου τό 
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κϋα,ά ποτέ δέν ήσυχάζε·., τον άνθρωπον, ό όποιος άφηγβΐται την ερωτικήν 
αύτήν ιστορίαν.

Άλλ ’ οί διαβάται αυτοί εινε ολίγοι καί τούς γνωρίζω δλους καί μέ 
γνωρίζουν, εχομεν τήν σιωπηλήν γνωριμίαν τών έν οδύνη αδελφών, οί ό
ποιοι μαντεύονται καί δέν ανταλλάσσουν λέξιν.

Ότάκις έκ τής όδοϋ άνωθεν έρχεται κανείς τόν όποιον βλέπομεν διά 
πρώτην φοράν, στρεφόμεθα καί τόν ύποδεχόμεθα μέ ενα χαμόγελο, τό 
όποιον λέγει, έλα ύπάρχει τόπος καί διά σέ.

Ή θάλασσα είνε απέραντη καί ή μουσική της είνε εύσπλαγχνική. Εις 
τά αγαθά πνεύματά της δταν ποτέ θά παραδώσω τήν τελευταίαν πνοήν 
θά είμαι ιύτυχής, δτι ή μουσική αύτή θά νανουρίση τήν ψυχήν μου 
καί ύπό τούς τόνους της θ’ άπλώση τάς λεύκάς πτέρυγάς του ένας ωραίος 
καί γαλήνιος θάνατος.

Γ. Βών.ος

VARIATIONS ΣΕ ΓΝΩΣΤΟ ΚΟΙΝΟ ΘΕΜΑ
ΥΙΙΟ ΠΕΤΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ

Τό μυστικό μου 1
τό μυστικό μου ποιός μδχει πάρει; 
Μιάν άχνα τύλιγε έκειό τό βράδυ, 
μιάν άχνα τύλιγε τό φεγγάρι- 
μιά νέκρα γύρω- 
οί γρύλλοι σώπαιναν.
τά κυπαρίσσια,
οϋτ' άνάσαιναν τά κυπαρίσσια στό δρόμο κάτου.
Κ ’ είδαν —
μά δέν τόν γνώρισαν τόν καδαλλάρη, 
τόν καδαλλάρη ποϋ τό σούρπωμα είχε περάσει 
καί πάει σάν άνεμος καί χάθηκε μές στά δάση-

Τό μυστικό μου,
τό μυστικό μου ποιός μδχει πάρει ; 
Καί δέν μοϋ χτύπησε κανείς τό. θύρα, 
κι άλλος δέν πέρασε έκειό τό βράδυ, 
άλλος δέν πέρασε στό δρόμο κάτου- 
άλλος δέν πέρασε παρά Α κόρη 
Α άρρωστη τοϋ βασιλιά, 
κ’ έπαιζε ό ήλιος (μέ τί θλίψη!) 
στά μαραμένα της μαλλιά- 
κ' οί γρύλλοι σώπαιναν, 
κι ούτε άνάσαιναν τά κυπαρίσσια στό δρόμο κάτου.

Κ' είδαν τάχα — κ' είπαν άκουσαν στό σκοτάδι,
κ’ είπαν είδαν — 
ποιοι ; —ξέρω γώ ;κάποιους ίσκιους πδφευγαν τρομασμένοι 
πρός τόν έρημο πέρα γιαλό.

S
Καί πέρασα μιά αύγλ απ' τό σπίτι πάλε, 
μιά αύγΑ ποϋ γέλαγε ένας ήλιος 
καί ποϋ ένα δνειρο άνοιξης μηνούσε- 
καί πέρασα άπό τό παλιό τό σπίτι πάλε-
Νέκρα τριγύρω-στΑν αύλΑ τά σκόρπια φύλλα, τά ξερά τά φύλλα μές στό χιόνι 
μοϋ πρόδωσαν τό πέρασμα μιας μπόρας.
Καί στάθηκα— καπνός δέ θόλωνε άπ’ τό τζάκι τόν άγέρα, 
ψυχή πουλιού δέν έχυνε έναν ήχο 
κ’ έχασκε στάδειο πέρα τάδειο παραθύρι.
\Τό μυστικό ποϋ μδκρυδαν τά κυπαρίσσια ! 
τά όρθά ψηλά, τάσάλευτα τά κυπαρίσσια !
Καί πέρασα—καί δέν έχτύπησα τή θύρα. 
μά κάποια χνάρια τό κατόπι πήρα, 
τά χνάρια πδφευγαν στό χιόνι άπάνου, 
κάποια χνάρια ποϋ χάνονταν βαθιά στό δάσος.

Πέτρος Βαδιλικδς
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ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΚΑΜΠΥΣΗΣ
ΥΠΟ ΜΠΟΕΜ

...Suis-je le seul a ne pis le voir? Est-ce 
vraiment grand ? Cette maison est-elle 
vraiment telle que jo i’ai voulue? Ri- 
pond-elle a l’obscure vision d’oii elle est 
nie? Ressemble-t-elle 4 l’image de ce 
temble que je vu si grand dans mon ri
ve, ilevant sa voute au-dessus des misi- 
res de ce monde ?....

Henrik Ibsen *

* «Brands Henrik Ibsen, σελ. 221-222.

Μοΰ φαίνεται, οτι το έργον—ό τεχνίτης εύρίσκεται είς τήν αρχήν 
τοΰ έργου του —τοΰκ. Α. Καμπύση είνε καλλιτεχνική έκδήλωσις ψυ
χικής αμφιβολίας, φανερωμένης μέ απόλυτον ειλικρίνειαν. Καί χρειάζε
ται κανείς ή μάλλον πρέπει νά έχη έκ διαπλάσεως μεγάλην πολύ ούνα- 
μιν διά νά έκδηλώνη είλικρινώς σαφείς τάς εντυπώσεις του κα'ι τό αίσθη
μά του,χωρίς νά τά; περιβάλη, μέ μάσκαν. Αύτό τό «αμφιβάλλω» είς τήν 
ζωήν, έκδηλούμενον είς τά έργα τής τέχνης εύσυνείδήτως μοϋ ενθυμίζει 
τούς ανωτέρω λόγους τοϋ «Μποάντ», τήν βαθύτατα αύτήν αλγεινήν 
κραυγήν τοΰ λήξαντος αίώνος, πιστήν ήχώ τών έπίσης οδυνηρών λόγων, 
οί όποιοι ήκούσθησαν είς τάς άρχάς τοΰ ίδιου αίώνος άπό τήν ψυχήν τοΰ γη- 
ράσαντος «Φάουστ» — «...Σέ τίμοΰ έχρησίμευσαν αίτόσαι προσπάθειαιΐ 
Πτωχός τρελλός. Δέν έχω προχωρήση περισσότερον άπό τήν πρώτην 
ημέραν...» Τό πνεύμα τής αμφιβολίας,τό όποιον έπεσώρευσε ό 19ος αιών 
είς τήν διάνοιαν τοΰ σκεπτομένου άνθρώπου βεβαίως δέν δύναται παρά νά 
φέρη τό μειδίαμα είς τούς άνθρώπου; τούς βλέποντας μέ τήν επιχειρημα
τικήν καί βιομηχανικήν διάνοιαν τών ’Αμερικανών είς τήν ψυχήν τοΰ 
καλλιτέχνου ό ύπερφουσκώσας αύτός κόσμος τών άμφιβολιών άαί τών 
δισταγμών γεννά σπασμόν κατάπικρον. Άπό τόν σπασμόν αύτόν ή φι
λολογία τής σήμερον άπέκτησε έργα πρό τών όποιων άκριβώς επειδή είνε 
δημιουργημένα άπό πνοήν άλλοιώτικην άπό τήν πνοήν τής πρακτικής 
καί τής βιομηχανίας ό πολύς κόσμος παρέρχεται ή αδιαφορών ή σκώ- 
πτων ή ύβρίζων ή προσπαθών νά θέση πρό αύτών οδοφράγματα, φοβού
μενος μήπως άπολέση τό έδαφος έπί τοΰ όποιου μακαρίως καί εύκόλως 
καί άγαθώς καί άνευ σκέψεως καί κόπου καί πόνου φυτοζωεί.

Τό έργον λοιπόν τοΰ κ. Καμπύση, τό'σιωπηλόν δι’ αύτόν καί άγνω
στον διά τούς πολλούς,τό άθόρυβον καί έρημιτικόν, τό μή δυνάμενον νά 
έννοηθή παρά άπό τούς άπηλλαγμένους πάσης προλήψεως,πηγάζει έκ τής 
μεγάλης αμφιβολίας τής άγωνιζομένης νά εύρη τήν άνεύρετον ίσως λύσιν 
τοΰ υπερπέραν κόσμου. Ό ποιητής ό άποφεύγων τά πλήθη, μέ τό ωχρόν 
πρόσωπόν καί τούς καστονομαύρους φλογερούς οφθαλμούς, ό σπανίως έκ-

<Brand« Henrik Ibsen, poime dramatiqucen 5 actes. Traduit par le 
Compte Prowr. Paris 1895—Σ«λ. 204. 

φράζων έ’να πικρόν λόγον άπέναντι άνοησιών καί αδικιών, καί πάντοτε 
βυθιζόμενος είς τόν μυστικόν καί σιγηλόν κόσμον τών ονείρων του, ό εν
σαρκώνω·? ψυχικάς οδυνηρά; άμφιβολίαςρΰπήρξεν είς άπό τούς ολίγους νεω- 
τέρου; τεχνίτας μας ό όποιος άφωσιώθη είς τήν τέχνην μέ λατρείαν ειλι
κρινή. μέ λατρείαν καθόλου ψευδή έν άγνοια του, δπω; συμβαίνει συχνάκι; 
εί; πολλά φιλολογικά είδωλα τοΰ τύπουή τής κοινωνίας.Τά δράματά του, 
τάπρώτην φοράν γραφέντα αύτά δράματα είς τά ελληνικά γράμματα, ή 
ποίησι; του ή βαθεΐα ώς ωκεανός καί μυστική ώ; ή ενέργεια τής φύσεως 
δέν είνε παρά ψηλαφήσεις, ώραϊαι ψηλαφήσεις τεχνίτου ζητούντο; τήν 
υπερπέραν αισθησιν. Καί τήν αισθησιν ταύτην τήν εύρεν ό τεχνίτης ; 
Δέν θά ήτο εύκολον ν’ άπαντήση τις ώρισμένως, άλλ’ είνε αλήθεια νά 
είπη, δτι ή πτήσίς του αύτη υπήρξεν ώραία καί υψηλή, δίδουσα τήν 
έντύπωσιν φτερουγίσματος άητοΰ υπέρ τούς παγώνας καί τά φιόρδ τής 
Σκανδυναυίας, δίδουσα τήν αισθησιν μιάς ζωής ΰπεράνω τής ζωής τοΰ 
κάμπου καί τών έλών. Είς τόν σύντομον πρόλογόν του, δν έχει ό συγ
γραφεύς είς τήν «Μις Άννα Κούςλεϋ» μάς έξομολογεϊται ό ίδιο; μέ 
ζηλευτήν ειλικρίνειαν : «Ποιό είνε τό έργο μου, δέν τό ξεύρω. Άν τό 
άρχισα άκόμη ούτε. Άν, αμα τόβρω, Οά μοΰ στενέψει τό δρόμο, ούτε. 
Ούτε κι’ άν τόβρω, ξέρω. Καί νά σάς πώ ; Δέν έξετάζω τίποτις άπ ’ 
άφτά, όπως δέν λογαριάζω τήν εντύπωση, ποΰ δί·.ω... .Γιατί ή τέχνη 
μου είνε ζωή σέ μένα.,,.Ό κόσμος, ποΰ περνάει γύρο μου, ό,τι κΓ άν 
κάνει κοπέλι της γίνεται I» Αύτά έγράφησαν στά 1897. Προχθές, δταν 
συνήντησα τόν συγγραφέα μετά τήν δημοσίευσιν τοΰ τελευταίου, πολύ 
ύπερτέρου έργου του ή « ’Ανατολή», καί τόν ήρώτησα άν εύρε τόν δρόμον 
τής Τέχνης του. μοΰ είπε μέ τήν αύτήν άπάθειαν : «Δέν τό ςέρω». Καί 
ή τελευταία του, λοιπόν, έξέλιξις καί ή νέα του ύπέρ τό σύνηθε; υψηλή 
καλλιτεχνική ψηλάφησις δέν θά εύχαριστήση τά 'Αμερικανικά πνεύματα. 
Ό Τεχνίτης άδιάφορος πρό; τήν περί αύτόν στενότητα έξακολουθεϊ τάς 
πτήσεις του έν τή άμφιβολία.— "Ώ ! τήν όδυνηράν, τήν παλλομένην άπό 
τά μυστήρια τής ζωή; αμφιβολίαν. Μοΰ φαίνεται πώ; είς τήν αποστρο
φήν μου ταύτην άκούω πάλιν' τήν μονοτονίαν τής ταπεινής άντιλήψεως 
διαμαρτυρομένην μέ επιχειρήματα δικηγορικά ύπέρ τοΰ καθεστώτος καί 
μέσα είς τάς διαμαρτυρίας αύτάς άκούω τήν υψηλήν έπίκλησιν τής 
Μάρω;,—τής Ζωής τής Άληθεία; βροντοφωνοΰσαν μέ άπήχησιν κλαγγής 
δπλων «ζήτα με στίς φωτιές καί στίς καταστροφές». 
Ό Ίψεν είς τόν «Μπράντ» τό μέγα αύτό ποίημα ένός αίώνος, δπου 
ή άπόλυτος Ιδέα παλαίει μέ τά; εναντιότητα; τοΰ Περιβάλλοντος, είς 
τό στόμα τοΰ «Doyen», τοΰ μορφωμένου παππά, τοΰ άνεπτυγμίνου άν
θρώπου τή; έποχής, τοΰ όποιου ή ψυχή, δπω; καί τοΰ φίλου του Bailli, 
τοΰ “ΡΧίντ5? αύτοΰ τής φανταστικής έκείνη: κοινότητες,— έχει βάλη 
τά σοφιστικώτερα πρακτικά λόγια τής έποχής του δταν λέγει ούτο; πρός 
τόν μάρτυρα «τοΰ παντός ή τοΰ τίποτε ■>: «Κανείς δέν θριαμβεύει * έάν δέν 
άκολουθή τήν έποχήν του. Γιά δές τά; τέχνας. γιά δές τήν ποίησιν!
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Πώς ακολουθούν οί μαχηταί μας τάς παραδόσεις των!..Καί τό πράττουν 
ύπείκοντες εις τόν φυσικόν νόμον τον άπαιτοΰντα νά συμμορφώνεται κα
νείς μέ τάς άνάγκας τοϋ τόπου. Πρέπει έκαστος νά μετριάζτ, τήν ιδιο
συγκρασίαν του, νά μή ύψούται ύπεράνω τής κοινής στάθμης, νά μή 
κατακρημνίζεται πρός τά εμπρός... .Τουναντίον πρέπει νά έξομοιωθή μέ 
τούς άλλους καί ποτέ νά μή βαδίζη μόνος. Τότε μόνον τό έργον σου Οά 
εινε μόνιμον». Και τό πνεύμα τβΰΜπράντ, τό ύπέρ τά καθιερωμένα καί 
πρός τό απόλυτον ιδανικόν βλέπον, δσον είδε καί ή ψυχή τοϋ Ι’ενάν 
είς τήν εποχήν αύτήν τής πεζότητος, άφίνει τήν μεγάλην όδυνηράν εκεί
νην φωνήν: «Μακράν άπ’ ίδω! “Εξω άπ ’έδώ 1». Τήν φωνήν αύτήν τής 
διαμαρτυρίας τής άσφυκτιώσης ιδέας καί είς τόν τόπον μα,ς τήν έβαλε 
έπίσης ώραια ό κ. Καμπύσης είς τήν διαφωτίστικήν έκείνην * μελέτην 
του «ό Ψυχαρισμός κι’ ή Ζωή», τήν καταρρίψασαν τόσας φιλολογικάς 
προλήψεις. «Κρατώ, είπε, σέ πολλήν άπόστασιν άπό ^τούς γύρο μου τό 
μυστικό τής πίστης μου, κι’ όποιος τό μαντεύει άπό τά λίγα καί περι
πλεγμένα ποϋ λέγω, αύτός θά ονειρευτείπώς ή Ζωή δέν έχει τέλος καί 
πώς τή Ζωή ό ίδιος μπορεί νά κερδίση, ίσα ίσα δταν ή Μοίρα του φαί
νεται πώς τού κάμνει τή μεγαλείτερη άντίδραση....» Καί άκόμη είλι- 
κρινώς. «....Οΐ Ήλιοι άπό τή Ζωή πού σκορπούν, δέν παίρνουν ούτε 
καταδέχονται νά πάρουν θυμιάματα. Γονατίζω μονάχος μου στό κελί 
μου, τήν ψυχή μου νά εξυψώσω !...» Όλοι αύτοί οί χωρίς φιλολογικήν 
μάσκαν λόγοι, οί κατά τής καλλιτεχνικής μάσκας αφορεσμοί είνε άλη- 
θεϊς,δσον άληθεΐς είνε οί λόγοι τοϋ Ποιητοΰ πρός τόν Διευθυντήν τοΰ θεά
τρου εις τόν α' πρόλογον τοϋ «Φάουστ»: «Μή μοϋ όμιλήτε γι’ αύτό τό 
πρόστυχον κοινόν. Είς τήν θέαν του τό «ζενί» τρομάζει καί φυγαδεύεται’ 
άπομακρύνατε, τά θορυβώδη αύτά κύματα, τά όποια θά ήδύναντο νά μέ 
συμπαρασύρουν εις τήν δίνην των... .Φύγε καί πήγαινε νά ζητήσης 
άλλους φίλους! Ό ποιητής δέν θ’ άτιμασθή διά νά κάμη δ,τι σοϋ 
αρέσει’ δέν θά βεβήλωσή τό εύγενέστερον δώρον, πού έλαβεν άπό τήν 
φύσιν I»

* Βλέπε <τβ Περιοδικόν μας» φύλλα 2, 3, 5 καί 6.

X Είνε δέ ό κ. Καμπύσης εις τών μάλλον ειλικρινών άντιπροσώπων 
τοϋ Γερμανικού πνεύματος έν Έλλάδι. Τόν θαυμασμόν του πρός τήν 
πατρίδα τοϋ Γκαΐτε, τοϋ Νίτσε κα1. τοϋ Άουπταν τόν έχει εκδήλωσή 
ό ίδιος είς τόσα άρθρα του, εις τά όποια ό άναγνώστης θά εύρη τόσον 
ένθουσιασμόν, δσον καί φώς άνέσπερον. ΙΙολλάκις έπανέλαβε διαφορο- 
τρόπως τήν φράσιν του διά τήν χώραν, ήτις διαχύνει τήν ίσχύν καί τό 
πνεύμα, της είς τόν κόσμον σήμερον : «Καί μέ δυνάμωσεν ή ευλογία σου, 
ώ μεγάλη χώρα. Κι αύτή θά μέ κρατήσει ξύπνιον στή νύχτα ποϋ πλα
νιέμαι, γιατί σέ άγάπησα, ώ δυνατή, καί σέ αίστάνθηκα.» 'Γή Ζωή άπό 
τό Γερμανικό πνεΰμα άντελήφθη ό ποιητής, τό όνειρό του είς τό δνει- 
ρον τοϋ Νίτσε γυρίζει. Διά τής καταστροφής ή Ζωή, δι' αύτής ό Πό
θος καί ή Δράσις. Είς τήν «Τέχνην» άλλοτε, είς τό «Περιοδικόν μας» 
σήμερον έκτός τής φιλολογικής δημιουργικής του έργασίας μάς ώμίλησε 

διά τήν τέχνην τήν Γερμανικήν μέ ύπέρ τό δέον, , ώς λέγουν κάποτε 
ένθουσιασμόν, (τόν όποιον έγώ ευρίσκω πάντοτε ώραΐον, διότι απορρέει 
άπό μίαν ίσχυράν πεποίθησιν,) άλλά μέ ειλικρίνειαν άπόλυτον. Τά περί 
τής Ζωγραφικής έν Γερμανίγ σημειώματα, του, σημειώματα έκ παρατη
ρήσεων μακρών, αί περί μουσικής μελέται του, τά περί νεωτέρων ποιη
τών Γερμανών άρθρα του, αί πολλαί μεταφράσεις του τόσων μεγάλων 
έργων, ώς ή τελευταία του «Διονύσου Διθύραμβοι, ποιήματα Φριδερίκου 
Νίτσε,» άποτελοϋν έν μαρτύριαν τής μακράς μελέτης καί σκέψιως, τής 
παρατηρήσεως καί τής έγρηγόρσεως μιάς ψυχής ποιητικής. Είς τά τε
λευταία άρθρα του δπως καί είς τά έργα του ό κ. Καμπύσης μού φαί
νεται, ότι έχειραφετήθη άληθέστερον είς τό ζήτημα τήςγλώσσης. Άπε- 
τίναξεν όχι μόνον τήν ψυχαρικήν γραφήν, άλλά καί τάς ψυχαρικάς ιδέας, 
αί όποΐαι προσείλκυον τυφλώς πολλούς νέους. Ή άπολογία του ύπήρξε 
μία ώραία έκδήλωσις νέας αισθητικής άντιλήψεως τής γλώσσης παρά τοΰ 
ποιητοΰ. «ΤΙ γλώσσά μου, είπεν, είταν γούστο κι’ ιδιοτροπία μου αί- 
στητική. “Αν μεταβάλλεται σιγά σιγά, είνε γιατί μεταβάλλεται καί τό 
γοΰστόμου.» Νομ'ζω, δτι ή προτητερινή γλώσσα τοϋ συγγραφέως δέν 
ήτο μόνον άτομικόν του γούστο’ ήτο καί ύποβολή τού Ψυχαρισμούλαν- 
θάνουσα. Ητο μία κ.λίσις πρός τήν άσφυκτικήν «τσοπανόγλωσσαν», μέ 
τήν όποιαν ήπατήθησαν τόσοι νέοι δπως καί ό κ. Καμπύσης, δτι ήδύ- 
νατο αύτη νά ένδύση τήν άπόλυτον’Αλήθειαν καί τήν άπόλυτον Ζωήν.Μέ 
γλώσσαν σπουδαζομένην καί κανονιζομένην έπιστημοιικώς έργα Τέχνης 
δέν γίνονται. Τήν γλώσσαν εύρίσκει ό ίσιος ό συγγραφεύς, δέν τοϋ τήν 
δίδουν οί άλλοι, δπως δέν δίδεται ποτέ ή γλώσσα είς ένα λαόν. Ό 
Λαός καί ή Ζωή δίδουν τήν γλώσσαν μέ τήν όποιαν ένδύονται τά έργα 
τής Τέχνης. Ό κ. Καμπύσης ευτύχημα είνε, δτι άπό τά δύο ταύτα 
στοιχεία ζητεί ήδη τό ένδυμα τών ιδεών του.

Τό πρώτον δημοσιευθέν βιβλίον τοϋ κ. Καμπύση το 1896 ήσαν δύο 
δράματα τό «Μυστικό τοϋ Γάμου» καί ή «Φάρσα τής Ζωής». Τό πρώ
τον δέν είνε παρά παιδικόν εργον. Τό άναγνωρίζει καί ό ίδιος συγγρα
φεύς λέγων είς τόν πρόλογόν του, δτι άν τό άφινεν άδημοσίευτον δύο 
έτη Οά τό έσχιζεν, άλλά τό λυπήθηκε καί τό έτύπωσεν. Έχει άδυνα- 
μίαν καί ό γρίφων άξίαν συγχωρήσεως. Μέσα έν τούτοις είς τούς μα- 
κοούς διαλόγους, είς τούς κουραστικούς μονολόγους, μέσα είς τήν πε- 
ρισσοτέραν φλυαρίαν παρά έμψύχωσιν τών ήοώων του μάς διανοίγεται 
κάτι τό νέον διά τήν έλληνικήν δραματολογίαν, άπ' έδώ δέ άρχίζει μία 
έπανάστασις κατά τοϋ ελληνικού θεάτρου τής βιομηχανίας καί μάς άπο- 
καλύπτεται μία όδός διαυγεστέρα, άσυνηθεστέρα άπό τάς αιωνίους δη- 
μοσιογραφικάς δραματικάς σκηνάς τών έργων τών χειροκοοτουμένων παρά 
τών άστών ’Αθηναίων κατά τάς άσφυκτικάς θερινάς νύκτας. Ό Άλέ- 
κος ό ήρως τού δράματος μάς ρίπτει πρώτος τήν ύπολανθάνουσαν άκόμη 
άντίληψιν τού συγγραφέως περί τής Τέχνης του, λέγων κάπου, είς τήν 
συναναστροφήν πού άναγίνώσκεται τό ποίημα τό «Άπλερο πουλί»: «Ζη
τώντας τήν ξαστεριά πάντοτες δέ θ ’ άντικρύσετε παρά τόν ψεύτικο κό-
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σμο τό φαινόμενο.» Ή ύπόθεσις τοΰ έργου άπορρέει άπό τήν επιστή
μην, στηρίζεται δέ είς έν ύστερικόν σύμπτωμα μιάς νεάνιδος, παρόμοιον 
μέ έν κατά σύμπτωσιν γεγονός, διά τό όποιον πολύ ώμίλησαν αί Άθή- 
ναι τρία τέσσαρα έτη μετά τήν δημοσίευσιν τοΰ «Μυστικού τοϋ Γάμου». 
Ό,τι με ελκύει άπό τό έργον αύτό εινε ή φυσικότης καί ή άναπαρά- 
στασις εις τινας σκηνάς τοΰ 'Αθηναϊκού βίου, φυσικότης καί άναπαρά- 
στασις, ήτις έκδηλοΰται ωραία πλέον είς τήν «Φάρσαν τής ζωής» είς 
τάς δύο τελευταίας πράξεις της μάλλον. Ουδέποτε μέχρι τοΰδε είς σκη
νικόν έργον άναπαρ έστάθη τόσον φυσικώς ή ζωή μιας έκφυλου άθηναϊκής 
οικογένειας. Τό θ.μα τοΰ εκφυλισμού έν Έλλάδι ό κ. Καμπύσης έπραγ- 
ματεύθη φωτεινά καί αναλυτικά είς τά άρθρα του ό «Ψυχαρισμός κ' ή 
Ζωή.» Ή κ. Τριάφτη, ό Τάσος, ό Νίκος, ή Πιπίτσα, ή Κατίνα, ή 
Φρόσω, ή υπηρέτρια των Βασίλω εινε τύποι αθηναϊκοί, δσον γνησίως 
άθηναϊκή είνε καί ή σκόνη. Τόσον ζωντανόν καί άληθές υπήρξε τό έρ
γον, ώστε γνωρίζω, δτι δύο οικογένεια! άλλοτε έκλεισαν τήν πόρταν 
των είς τόν συγγραφέα, νομίσασαι, δτι είχε λάβη αύτάς ώς μοδέλο ! 
Ό διάλογος έδώ έχει φυσικότητα, άμιλλώμενος ύπό τεχνικήν ί- 

ποψιν μέ τόν διάλογο? είς τούς «Κούρδους.» θλιβεροτέρα φάρσα τής 
’Αθηναϊκής ζωής δέν ήδύνατο νά άναπαρασταθή μέ τόσην άφελή τραγι
κότητα, μέ τόσην απλήν συγκίνησιν. Όταν «διάβασα τό έργον έπί πολ- 
λάς ήμέρας κατόπιν ένόμιζα, δτι μέ κατεδίωκεν ό θλιβερώς χαρμόσυνος 
εκείνος ήχος τοΰ μανδολίνου τής τελευταίας πράξεως, περονιάζων τήν 
ψυχήν μου άπό μίαν φρίκην πυρίνην.

Έπίσης κατ’ εξοχήν ’Αθηναϊκόν, δσον άποκαλυπτικώτερον τής εύρυ- 
τέρας τάσεως τοΰ συγγραφέως είνε τό δράμα του οί «Κούρδοι». Ό 
Τάσος τής «Φάρσας» έδώ εινε ό Βάσος. Ό εκφυλισμένος 'Αθηναίος 
δουλικοκυνηγάρης τής «Φάρσας τής Ζωής» είς τούς «Κούρδου;» είνε ό 
'Αθηναίος λιμοκοντόρος πλουσιόπαις ό άφανίζων τήν παρθενίαν τών κορι- 
τσιών καί καταστρέφω» τά έντιμα όνειρα τών πτωχών νέων. Ή υστε
ρική Πιπίτσα ή παραφρονούσα είς τήν «Φάρσαν», έχει μίαν ψυχήν εις 
τήν δυστυχή μοδίστρούλαν Άννέταν τών «Κούρδων». Κάτι ώραΐον καί 
ιδανικόν βλέπει καί αύτή έν τή καταστροφή της, τό όνειρον νά ζήση ήσύ- 
χως καί τιμίως δπως ή Πιπίτσα, τό ώραΐον καί τό ιδανικόν της ευρίσκει 
έν τή παραφροσύνη τη; νά σώση μέ προσευχάς τήν πτωχήν ψυχήν της 
καί τήν δυστυχή ανθρωπότητα. Ό ποιητής Άνδρέας τής «Φάρσας»,χάνει 
τήν μνηστήν του, δπως χάνει τήν ίδικήν του ό πτωχός φοιτητής Πέτρος 
είς τούς «Κούρδου;». Ή «Φάρσα» είνε μία συνέχεια τών «Κούρδων», 
άμφότερα δέ τά έργα ταύτα αποτελούν μίαν ώραίαν ρεαλιστικήν άντί- 
θεσιν πρός τά κατόπιν μυστικότερα έργα τοΰ συγγραφέως, δπω; ή 
« Άγριόπαππια» τοΰ Ίψεν άποτελεϊ ώραίαν άντίθεσιν πρό; τό «Ρόσμερ- 
σχολμ» του καί πολλά έκ τών κατόπιν έργων του. Ζωντανή ήθογραφία 
μέ προφητικήν έκδήλωσιν τών αποτελεσμάτων τών 'Ολυμπιακών ’Αγώ
νων δύναται νά θεωρηθή τό έργον του ή «ΜΙ; Άννα Κ·ύξλεϋ». Ή 
αόρατος έν τή σκηνή αυτή Άμερικανίς μάντίς καθ’ δλην τήν διάρκειαν 
τοΰ έργου, ή εξηγούσα τάς τύχας τών άτόμων δύο αθηναϊκών οίκογε- 

νειών κατά τάς ήμέρας τής τελέσεως τών ολυμπιακών άγώνων συμβο
λίζει τό πνεΰμα τής Άληθείας, προλεγούσης είς τά δυστυχήματα τών 
αθηναϊκών οικογενειών τά δυστυχήματα τά όποια είς τόν πόλεμον 
έπέφερε·; ό ανερμάτιστος ενθουσιασμός τών Ελληνικών ψυχών κατά τήν 
φαινομενικήν λαμπράν εκείνην εορτήν, τής οποίας ή ώραιότης καί ή λάμ- 
ψΐς δέν έπήγαζεν έκ πραγματικής ύποστάσεως, καθόλου αύθορμήτως, 
άλλ’ έξ αναμνήσεων, έξ έπιβολής. Ό συγγραφεύ; σκέπτεται νά γράψη 
καί τήν συνέχειαν τής «Άννας μίς Κούξλεϋ». Ή πρό τού πολέμου 
προφητεία θά έχη τό απαντάν» της είς τήν έκπλήρωσιν αύτής * κατά 
τόν πόλεμον ή μετά αύτόν, δέν γνωρίζω άκριβώο.

* Το δράμα αϋτδ 6ά φέρη τον τίτλον «οί Λεκαπηνοί».

Τό «Δαχτυλίδι τής μάνας» είνε μία άπό τάς πρώτας εκδηλώσεις τής 
νέας τεχνοτροπίας τοΰ ποιητοΰ. Εινε έργον άναφερόμενον είς π ο ι η- 
τ ι κ ή ν άπόλαυσιν παρά είς σ κ η ν ι κ ή ν. Ό πρόωρος θάνατο; τού 
ποιητοΰ Κρυστάλλη ένέπνευσεν είς τόν κ. Καμπύση·; έργον τόσον π.ιη- 
τικόν, ίσον καί τό έργον τοΰ δυστυχούς Κρυστάλλη. ΊΙ φαντασία τοΰ 
ποιητοΰ μάς φέρει είς τήν έπιθανάτιον κλίνην τοΰ Κρυστάλλη τήν τε- 
λευταίαν αύτοΰ νύκτα. 'Ο διάλογο; μεταξύ τής γρηάς μητρός του, τού 
μικρού άδελφοΰ καί τοΰ θνήσκοντος ποιητοΰ έχει μίαν θλίψιν βαθειά·; ώς 
ό θλιβερώς ωραίο; πόθος τού ποιητοΰ τών «Τραγουδιών τής Στάνης» νά 
πετάξη άπό τόν ταπεινόν καί άσφυκτικόν κάμπον είς τά ύψη τών πα
γωμένων κορυφών τή; Πίνδου. Καί ό ποιητής μά; φέρει τόν συνάδελφόν 
του είς τάς τελευταίας του στιγμάς ικανοποιούντο έν όνείοω μαγικφ τόν 
άκοίμητον πόθον του. Ή πάλη καί οί λόγοι τοΰ ποιητοΰ μέ τάς Μα- 
γίσσας καί μέ τάς Νεράιδας τοΰ βουνού άποτελοΰν σελίδας ιδανικής συλ- 
λήψεως, φωτεινάς ώ; ό Ήλιος, δστις έφώτισε τήν πρωίαν νεκρόν τόν 
Ποιητήν. Μέ εν ώραΐον όνειρον έζησεν ό ποιητής μέ έν ώραΐον όνειρον 
άπέθανεν. Έάν ή ζωή τοΰ έκοψε τά πτερά τοΰ ονείρου, τοΰ τά συνέρ- 
ραψε παρήγορος ή Μούσα, ή παρηγορούσα αύτόν Νεράιδα εις τον σκλη
ρόν άγώνά του δπω; φθάση είς τήν κορυφήν τοΰ ιδανικού του :

Μήν κλαΐς Γιαννάκη. Τήν κορφή κι άν δεν είδες 
ποιος άλλος σάν καί σένα ανέβηκε δώ πάνου ;

Οί στίχοι τών 17 εκείνων σελίδων τής ονειρώδους περιπλανήσεως τοΰ 
αποθνήσκοντος ποιητοΰ ένέχουν μυστικισμοΰ κάλλος καί οροσιαν φαντα
σίας. ποΰ τούς κάμνουν νά είνε άπό τά ώραιότερα ποιήματα, ποΰ έγρά- 

φησαν είς τήν νεοελληνικήν ποίησιν.

Τά τρία τελευταία έργα τοΰ κ. Καμπύση «Στά Σύγνεφα» τό «Βι
βλίο τών Συντριμιών» καί ή «Ανατολή», άποτελοΰν τήν μάλλον έγ
χρωμον τελευταία·; έκδήλωσιν τής τεχνοτροπίας του. Τά διε’πεί καί τά 
τρία τό πνεΰμα τής Ζωής,—ζωής έκφραζομένης μέ χρώμα Εθνικισμού 
μέ ψυχήν διορώσαν έν έκτάσει, τείνουσαν νά φθάση τά όρια τοΰ 'Υ
περπέραν. Τό «βιβλίο τών Συντριμιών» είνε τό τραγούδι ένός Πό-
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νου βαθυτάτου, ό όποιος έκαμε τόν ποιητήν νά γνωρίση τήν Ζωήν. Δι
αιρείται εΐ; τά «Σχέδια κα'ι Συντρίμια» καί εΐ; τά «Συντρίμια κι’ 
’Αναγέννηση ». Άς άφήσωμεν τόν ποιητήν νά είπή μόνο; τόν Πόνον του:

ΕΓτανε νύχτα κ’ είταν νύχτα δίχως άστρα 
χ< άστραβε τ'ο σκοτάδι ώς άλλο; Ήλιος· 
μέσα άπ'ο τήν πηγή τών κρυμμένων τών άστρων 
αναπάντεχα δέν εφύσησε ή πνοή σου.

Οϋτ«> ήτο ή ψυχή τοϋ ποιητοϋ, όταν τοϋ ένεφανίσθη ό Πόνος ύπό 
τήν μορφήν 'Εκείνη;. Νύχτα δίχω; άστρα, αναπάντεχα δέ δέν έφύσησε 
ή πνοή τη; εί; τήν ψυχήν του. Ό μοιραίος νόμος έπήλθε διά τό άτο- 
μον. Ή 'Αγάπη κατέλαβε τήν ψυχήν, τήν ψυχήν, ήτις δταν έχασεν 
’Εκείνην ’θρήνησε λέγουσα :

. . . μπρος μου σάν ήχος διάδηχε 
κ’ έχάθη σάν αχτίδα.

Καί έχάθη ή μρφή σάν αχτίδα ύστερα άπό τόσα σχέδια καί 
σ υ ν τ ρ ί μ ι α, άπό τά όποια άνεπήδησε τό φώς τή; Άληθεία; και τή; 
Ζωής διά τόν ποιητήν. Άπό τά συντρίμματα μιά; Ζωή;, άνεγεννήθη μία 
νέα ζωή, έβγήκε ζωηρά ό πόθο; τή; ζωή;. Μέ πόσον χαρά; πόνο τό 
ψάλλει ό ποιητή; :

“Αχ I τδ μισόφωτο τοϋ νοΰ μου 
που ήρθε ή λαχτάρα μου νά ξημερώσει ! 
Δέρνει ή βροχή τά τζάμια τοϋ παοεθυριοΰ μου, 
δλά τά ξέρω, μέ μπουχτίζει ή γνώση !

Ή ποίησι; αύτη πλέει είς μίαν μουσικήν ήχηρότητα ύπό τήν όποιαν 
άναδίδεται ή ψυχή τοϋ ποιητοϋ παλλομένη ώ; τό φώς τών ηλιακών 
άκτίνων πίπτον ύψηλά άπό τόν φεγγίτην έντός τοϋ Ιερού έρημική; 
εκκλησίας. Μάς δίδει ή ποίησίς του μίαν αισθησιν φωτός καί ήχου, άρκεΐ 
νά θελήσωμεν νά δοκιμάσωμεν νά έννοήσωμεν τήν ύποβολήν τή; ποιή
σεως ταύτης· έδώ δέ ό ποιητής, δπω; καί εΐ; τά δύο άλλα έργα του 
περισσότερον, μάς γοητεύει μέ τόν ελεύθερον ρυθμόν, τόν μουσικώτερον 
άπηχοϋντα, μέ τήν έλευθέραν ρίμαν τήν προσεγγίζουσαν τήν ποίησιν 
στενότερου πρός τήν μουσικήν, τήν άφίνουσαν μίαν dissonance έσωτε- 
ρικωτέρας μουσικής παρά έξωτερικής. Οί στίχοι τοϋ ποιήματος βρίθουν 
άπό άβιάστου; έλευθέρας ρίμας.

—Ώ ημέρα, ποΰ διαβάζω μές τή σκέψη σου 
τ'ο αίνιγμα τής Ζωής τ'ο μέγα, 
άστραβε δ κόσμος τάχα άπδ χαρά 
κι όταν έγώ πνιγμένος ΐ κ λ α ι γ α . . .

Μουσικώτερος άπό τούς μουσικούς ποιητά; μα; ό κ. Καμπύσης, δέν 
ήδύνατο νά άποφύγη τήν έπίδρασιν τή; μουσική; λεπτότητο; καϊ τή; 
βαθυτέρας άπηχήσεω; τής ελεύθερα; ρίμα;, ή όποία μά; απαλλάσσει 
τής μονοτονίας τής «πλούσια;» ρίμα;, άπό τήν όποιαν δέν άπηλλάγη- 
σαν ακόμη τινέ; ποιηταί μας έκ τών δεικνυόντων, ότι έχουν τάσεις 
νέων άντιλήψεων.

Τόν έλεύθερον ρυθμόν και τήν έλευθέραν ρίμαν άφθονώτερον άπαντώ- 

μεν εί; τό δράμα «Στά σύγνεφα.» Κυρίως τό κομμάτι αύτό δέν εινε 
ποιητικόν, άλλά μουσικόν θά τό ώνόμαζα ίσως «ποίημα συμφωνικόν.» 
Ό ποιητής δέν ψάλλει στίχους, άλλά κρατεί τήν μπακέτταν καϊ διευ
θύνει τήν έκτέλεσιν μιάς στιγμιαίας έμπνεύσεως, δέν γράφει λέξεις άλλά 
νότες. Ή άνάγνωσίς του δέν μάς δίδει παρά τήν έντύπωσιν μουσικού 
κομματιού. Είνε ώσάν νά μά; πιριγράφη π.χ. ό Γκρίγκ τάς εντυπώσεις 
του άπό τάς Βαυαρικός “Αλπεις καϊ όχι ό κ. Καμπύσης. Έτυχε τήν 
εσπέραν ποΰ έδιάβασα τό «Στά σύγνεφα» τ·ϋ κ. Καμπύση ν ’ ακούσω 
μίαν μελωδίαν τοϋ Γκρίγκ είς μίαν συναυλίαν, τήν όποιαν μελωδίαν 
ήκουα διά πρώτην φοράν. Μόλις ή ορχήστρα έξεσφενεόνισεν είς τήν αί
θουσαν τούς πρώτους τόνους μοΰ έφάνη, ότι δέν μοϋ ήτο άγνωστος ή 
άμεσος έντύπωσις τής μουσικής. Όταν έτελείωσε τό τεμάχιον ήσθανό
μην είδος άπάτη;· ένόμιζα, ότι δέν είχα άκούση ήχου; μουσικής, άλλ’ 
ήχου; ποιήσεως τοϋ κ. Καμπύση. Λέγουν δέ δτι τό μεγαλείου τής 
φύσεως τών Βαυαρικών Άλπεων, είς μίαν βεράντα ένός ξενοδοχείου τών 
όποιων ένεπνεύσθη τό δράμά του ό ποιητής, μόνον μέ μουσικήν θά ήδύ
νατο νά περιγραφή. Δυστύχημα δέ διότι δέν περιέγραψε τάς βαυαρικά; 
Άλπεις ό Μπετόβεν.

Τό τελευταΐον δράμα τοϋ κ. Καμπύση είνε ή « Ανατολή,» πρό τινων 
ημερών έκδοθέν. Ό συμβολισμός έδώ είνε διαυγέστερος, ή σύνθεσίς του 
φωτεινοτέρα, ό όρίζων του πάντοτε ευρύς δσον κα'ι ή Ζωή άπό τήν ό
ποιαν έμπνέεται ό ποιητής. Ό ποιητής μάς εισάγει είς μίαν σάλαν ένός 
Παλατιού Έρημου κοντά σέ μίαν άκρογιαλιά. Νύχτα. Βλέπομεν τήν 
Μάρω είσερχομένην εί; τό Παλάτι, όπισθέν της δέ κλειομένην τήν θύ- 
ραν τοϋ Παλατιού καϊ άποχωρίζουσαν τήν Μάρω άπό τήν μητέρα τη; 
τήν Μάγισσαν, ήτις τήν συνώδευεν εί; τό μακρυνόν τη; ταξεΐδι πρός 
άναζήτησιν τοϋ Πόθου. Διότι ή Μάρω έχει έν όνειρόν νά γνωρίση τήν 
ζωήν, τήν όποιαν δέν ήδύνατο νά αίσθανθή μέσα εί; τήν ταπεινήν ζωήν 
τη;, άντιλαμβανομένη πάντοτε τό βάρος τής άνεπαρκεία; τοϋ περιβάλ
λοντος της. Αίφνης διασχίζει τήν σάλαν τό Μαομαρωμένο Βασιλόπουλο, 
ό Πόθος αύτός έν νεκροφάνειά εύρισκόμενος, ποϋ δέν έχει πάρη σάρκα 
άκόμη πού ζητεί μίαν άλλην ψυχήν νά τόν άναστήση, ποϋ ζητεί νά πάρη 
οντότητα καϊ αυθυπαρξίαν άπό άλλον. Καϊ τΛχρερχόμενον τό Μαρμαρω- 
νον Βασιλόπουλο ώ; σκιά ψάλλει παράδοξα κα'ι 'πονετικά τό ώραΐον 
αύτό μοτίβο, τό επαναλαμβανόμενον έξάκις είς τό δράμα:

Είμαι το Βασιλόπουλο ποΰ το έμοίρανε ή Μοίρα
νά μαρμαρόσει I. . .
Είμαι τό Βασιλόπουλο ποΰ τ'ο έμοίρανε ή Μοίρα 
πώ; θάν τό σώσει 
μιά δυνατή ψυχή ποΰ θάρθει άπ'ο τά ξένα μέρη 
νά καρτερέσει 
άχοίμηστη χι άφόβητην ώ; ποΰ νά ξημερώσει 
χαΐ νάβγει δ Γήλιο; I . . .
Είμαι το Βασιλόπουλο ποϋ τό .. .

Εί; τήν θέαν του κα'ι είς τούς λόγου; του ή ψυχή τής Μάρω; ξυπνφ. 
Έννοεΐ, δτι τόδ,τι έζητοϋσε είνε εμπρός της. Τόρα θά περιμείνη άκοί- 
μηστη κΓ άφόβητη νά ξημερώση νά βγή ό ήλιος, νά πάρη τό βασιλό-



1KVik9. Τήν ζωήν ποΰ αίφνιδίως τής έξύπνησεν έντός της ό Πόθος, θά 
τήν δώση κατ' αντικατοπτρισμόν είς τον πόθον καί θά τόν άναζήση. 
Καί καλεϊ τό φεγγάρι νά βγή άπό τά σύγνεφα καί καλεϊ τά πνεύματα 
νά έλθουν νά βαυκαλήσουν τον ολίγο ύπνο πιά τοϋ πόθου. Ό χορός τών 
Πνευμάτων προσέρχεται έρωτών τήν Μάρω μήπως εινε ή Μιράντα.*  Καί 
άπαντα ή Μάρω : «Ή Μάρω είμαι καί θά είμαι πάντα !....» Ό ΙΙούκ 
* * ό φαιδρός γελωτοποιός καί πιστός ακόλουθος τοΰ Όμπερον, επεμ
βαίνει χαροπός καί ενθυμείται, δτι είς αύτόν τόν τόπον,—ή σκηνή γίνε
ται είς τάς ’Αθήνας, δπως καί είς τό «Όνειρον θερινής νυκτός»,— 
έπαΐζεν άλλοτε ό Όμπερον καί ή Τιτάνια, καί προσκαλεϊ είς χορόν 
τούς αιθέριους συναδέλφους του. Είνε δέ γοργοί ώς τό φως καί δροσεροί 
ώς ή αύρα οί στίχοι τοΰ ώραίου χορού τών Πνευμάτων :

—Δόντι τά χέρια 
πάνω στάστέρια 
τά όντα τά αιθέρια . . . 
— Ό μάγος Στίχος ! . . 
—Τό Φώς |
—Ό ΉχοςΙ
—Λαΰρα χαί ψΰχος !...

ΊΙ Μάρω τώρα προσκαλεϊ τόν "Ερωτα τόν όποιον καταφέρει καί τήν 
πληγώνει μέ έν βέλος του καί έξαλλος άπό τήν χαράν της διότι απέ
κτησε τόν "Ερωτα περιμένει τήν πρωίαν νά τόν σκορπίση είς τήν ψυχήν 
τοΰ Βασιλόπουλου. "Εν τώ μεταξύ έρχονται οί κουρσάροι μέ μίαν Άρά- 
πησαν νά ληστεύσουν τό Παλάτι. Ή Άρ.'πίσσα μόλις βλέπει τό Βα
σιλόπουλο νοιώθει καί αύτή πρός αύτό τόν Πόθον νά τό άποκτήση καί 
διώχνει τούς συντρόφους της καί μένει μόνη μέ τήν Μάρω είς τό Πα
λάτι. Η έμφάνισις τής 'Λράπισας μάς κάμνει νά έμβαθύνωμεν είς τό 
σύμβολα καί νά διίδωμεν είς τό πρόσωπον τής Μάρως τήν Άρείαν 
Φυλήν, εις δέ τό πρόσωπον τής ’Λράπισας τήν αντιπρόσωπον τών 
μή Αρείων τών κατωτέρων μαύρων και κίτρινων φυλών. Ή Μά
ρω νικφ καί υποτάσσει τήν Άράπισαν, — ή Ευρώπη τήν ’Αφρι
κήν,—καί τήν κάμνει δούλαν γονατιστήν εμπρός της, χωρίς έν τούτοις 
καί νά παύση αΰτη νά μισή άσπόνδως τήν κυοάν της. 'Ερχεται είς τό 
Παλάτι τόραή Άγνωστη, ή Βασίλισσα «τών άσπρων νήσων» δπως λέ
γει ή ιδία ποΰ είδε άλλοτε τό Βασιλόπουλο (τήν ζωήν) νά περάση είς 
παληά χρόνια άπό τήν χώραν της, — καί έρχεται μία ζωή, ή όποία 
έζησε λαμπρά άλλοτε καί ή όποία θέλει καί τόρα νά ζήση τήν ζωήν 
τοΰ πολιτισμού καί τής προόδου, τοΰ «παραπάνω,» αδελφή τής Μά
ρως,—καί ή όποία μάς κάμνει νά ένθυμηθώμεν τήν ’Ασίαν. Μένει, λοι
πόν, καί αύτή διά νά ξημερώση καί νά πάρη τό Βασιλόπουλο—τόν πό
θον τής Ζωής. Φωτίζει καί τό Βασιλόπουλο άναζεϊ. Ό Πόθος παίρνει 
σάρκα, ή Ζωή έκδηλοΰται. Τήν διεκδικοΰν ή Μάρω καί ή Άγνωστη.

(■) Βλέπε τήν «Τριχυμίχ» τοΰ Σχΐχσπηρ. 
("') Βλέπε τό «Όνειρον θερινής νυχτός» τοΰ Σαϊχσπηρ.
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Τό Βασιλόπουλο μεταξύ τών δύο αντιζήλων κλονίζεται- δέν είξεύρει 
ποιαν νά προτιμήση. ΊΙ Μάρω διατάσσει τήν Άράπισάν της καί πνί
γει τήν Άγνωστην. Ή Άρεία φύλη έκμεταλλευ:μένη τήν δύναμιν τής 
μαύρης φυλής πρός όφελος της. «Έλεος 1» φωνάζει ή Άγνωστη πνιγο- 
μένη. Καί ή Μάρω άπαθής : «ΊΊ σημαίνει ή Πρόοδο δέν ξέρει.» Ή 
Πρόοδος δέν ξέρει τί θά πή καταστροφή. Εις τήν καταστροφήν έγκειται 
ή Πρόοδος μάς όμιλεϊ ή φιλοσοφία τοΰ Νίτσε. Καί ή Μάρω άφοΰ ένί- 
κησε φεύγει λέγοντας είς τό Βασιλόπουλο, είς τόν άναζήσαντα Πόθον νά 
τήν ζητή πλέον «στίς φωτιές καί στις καταστροφές.» Καί τό Βασιλό
πουλο τρέχει μέ όρμήν πρός συν.'ντησίν τής. Μάρως, ένώ ό Ήλιος φωτί
ζει πιά λαμπερά τό Παλάτι—ή ’Ανατολή ήλθε.

Τήν ζωήν δέν τήν κυνηγεϊ μέ όλιγώτερον άπό τό Βασιλόπουλο πόθον 
ό κ. Καμπύσης. Καί τόν κυνηγεϊ καί αύτός μέσα στίς φωτιές καί μέσα 
στις καταστροφές, μέσα είς τούς αγώνας και τά εμπόδια, καί τήν κυ
νηγεϊ μέ τόσην πεποίθησιν πρός τόν εαυτόν του καί μέ τόσην ειλικρί
νειαν, ώστε οί καλλιτεχνικά! ψηλαφήσεις του πρός άνεύρεσιν τής αιω
νίου Προόδου είμπορεΐ νά γεννούν βαθύτερον είς αύτόν τόν ίδιον άπό κάθε 
άλλον τό αίσθημα τής αμφιβολίας, άλλά γεννούν δι ’ ήμάς καί κάτι 
άλλο — ώραία έργα χωρίς φκιασίδι καί μέ γνησίαν έμπνευσιν.

Μποέμ
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ΥΠΟ ΟΔΥΣΣΕΟΣ ΠΡΟΣΠΕΡΟΥ

1
Τώρα στό Αλιοόασίλεμα 
ποϋ ή πλάση σκοτεινιάζει 
κα\ βουόοκλαΐν οί πόνοι.

Έλα σιμά μου, άγάπη μου, 
γιατ’ Α ^υχΑ δειλιάζει 
δειλιάζει μόνη.

Κα\ τοϋ γλυκού μας άστεργιοΰ 
τοΰ άπόσπερνου τούς ήχους 
γιά σένα Άγνλ θά κλείσω

Μέσα στής δόλιας μου καρδιάς 
τούς πλανερούς της στίχους 
νά σέ κοιμήσω.
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2
’Απ'τής καρδιάς τά απάτητο 
περβόλι συναμένα 
τά όλόδροσα λουλούδια 
τάπλεξα μέ τραγούδια 
γιά σέ γλυκειά παρθένα 
σ' ένα στεφάνι μαγικό.

Μέ τήν ψυχή στά χείλη μου 
μπροστά σου άγνάς προβαίνω 
δειλό χέρι σηκώνω 
καί βοδοστεφανώνω 
άγαλμα μαγεμένο 
άγαλμα θείο όνειρευτό.

3
Άπό τά φοδοπόταμα 
ποΰ χύνει πέρα ώς πέρα 
στόν διάπλατον αίθέρα 
σάν γέρνει ό ήλιος πλάστηκε 
τό σώμα σου τό άγνό.

Καί όλόγυρά σου άνέμισαν 
τά τρίσβαθα όνειρά του, 
κι' άπ ’ τά στερνά ματιά του 
πήραν τά μαύρα μάτια σου 
όλόδαθο καϋμό.

Τά ούράνια πλάτη σχίζοντας ' 
γοργόφτερο έν’αστέρι
— ποιός ξέρει άπό ποιά μέρη! — 
τά φλόγα του άπαλόχυσε 
στό αρμονικό σου σώμα.

Καί τάρμα τάγγελόσυρτο 
σάν σ’ έφερε στόν μπόρα 
τοϋ κόσμου—πλανεϋτρα ώρα! — 
Απρίλης χαμογέλασε 
στό δόλιο, στό έρμο χώμα.

4
Στά μαύρα, τά κατάμαυρα 
ώραΐα σου μάτια 
θάλασσας όλογάλανης

ξανοίγω πλάτια
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Καί μιά βαρκούλα όλόλευκη 
μέ καπετάνιο έμένα 
σιγά άρμενίζει μέσα έκεΐ 

όνειρεμένα —

5
Δροσολάμπει κάποιο άστέρι 
στήν αγκάλη τούρανού- 
λάμπει στής χαρας τά μέρη 
μιά νεράιδα τού βουνού.

Μέ παράπονο άρχινάει 
τώριο αηδόνι τά λαλιά- 
ό καϋμός πού τά μεθάει 
σέ τραγούδι θείο ξεσπά.

Κλαίει βρυσούλα σέ μιάν άκρια, 
κλαίει τά μαύρη της έρμιά- 
δάκρυα χύνει, πλάνα δάκρυα 
έρημη βοσκού καρδιά...

Σιγαλά άπαλά τών κλόνων 
γλυκοχύνονται οί καϊμοί. 
πέλαγα άργοχύνει πόνων 
μιά φλογέρα μαγική.

Κλαίει βρυσούλα σέ μιάν άκρια 
κλαίει τά μαύρης της έρμιά- 
δάκρυα χύνει, πλάνα δάκρυα 
τής νεράιδας ή καρδιά.

Κάποιο άστέρι γλυκολάμπει 
στούρανοϋ τάν άγκαλιά- 
κάποια άγάπη όνειρολάμπει 
στών μυστήριων τή νυχτιά...

6
«ΆνΟια θυμούμαι ίπίψτανι». 

Στό πλανερό κελάρισμα 
τής δροσερής βρυσούλας 
στό άρμονικό φτερούγισμα 
άχνόπλαστης ψυχούλας

Στών άηδονιών τό λάλημα, 
στάν άρμονία τών κλύ*νων,
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ατών άστεργιών τό λίγωμα, 
στό πλάνεμα τών πόνων,

Καϋμός φουσκώνει όλόβαθος 
τά πονεμένα στήθια
τού νειοϋ, ποϋ άκαρτερώντας την 
νά δνειρολάμ^η πλήθια

Ταράζουν όνειρα πικρά.
Στόν σιγαλόν αγέρα 
τό έρωτικό πλημμύρισμα 
σιγοσκορπάετ Α φλογέρα...

Όλα άγροικανε γύρωθε 
βουβά καί σαστισμένα
Κι’ άπ’ τά γλυκόλαλα κλαριά 
μύρια άνθισ μαγεμένα

Άπαλοπέφτοντας τό νειό 
στολίζουνε μυρώνουν 
Τόν Έρωτα, τόν Έρωτα 
στολίζουν, στεφανώνουν,

•oSvddti'i Πρό<Ιπι·μο<_


