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Σ Τ Α  ΚΡΥΑ ΝΕΡΑ, Σ Τ Ο Υ Σ  Π Ε Ν Τ Α Υ Λ Ο Υ Σ

Στα κρύα νερά, στους Πενταυλούς, π’ ασπροβολΰνε οί ρεμματιές, 
Πού μυστικό θεριέβουν περιβόλι,

— Κάθε χαλίκι, αυγερινός αστράφτει μέσ’ άπ’ τά νερά—
Βαθύ, μια νύχτα, πούβρα αραξοβόλι!

Πλατάνια, λεΰκες ξέχειλες, ποΰ οί ρίζες τους βυθαν 
Τής νερομάννας θρέμμα,

Στη γάργαρη πολΰφωνη κατεβασιά, κι’ ακολουθών 
Κατηφόρες τό ρέμμα,

Καί μέ- σιό βούϊσμχ τό βαρύ, οτόν αμολόγητο τό θρό 
Των δέντρων άπ’ τον άνεμο, μέ ζόρη

Π  ιό βιαστική κι’ αδάμαστη, στην άγρια μέσα νύχτα,
’Από τό θώρι



Των ουρανών, πού άλλάζανε τ ’ αστέρια άρίθμητα νερά,
Χίλιω λογιώ πετράδια,

’Από τ ’ αηδόνια ανέβαινε, πού τό λαιμό σηκώνανε 
Στοΰ μυστηρίου τά χάδια,

Τ ’ ανάβλυσμα ποϋ έπλήθαινε τό σείσμα τών αστερισμών 
Και τών νερών τά γέλια,

Καί τόσο ό νοΰς μου άγάλλονταν, λουσμένος μές στόν άναρχο 
Ρυθμόν ώς τά θεμέλια,

Π ’ ό θείος άν εϊταν έ'ρωτας, καθόλου δεν τό λόγιασεν,
Ή  στά δικά του βύθη,

Τό μοιραμένο του ιερό τραγούδι, ξάφνου πώβγαινε 
Ά π ’ τή λήθη

Και με φωνήν ολόθερμη, μές στά σκοτάδια, μυστικιά 
Και πλέρια,

Μέ τά νερά έχυνόντανε, και μέ τον άνεμο εφευγε,
Κα'ι σίγαε μέ τ ’ αστέρια !

Στά κρύα νερά, στους ΙΙενταυλούς, π άσπροβολάν οί ρεμματιες 
Καί μυστικό θεριέβουν περιβόλι,

— Κάθε χαλίκι, αυγερινός αστράφτει μέσ’ άπ’ άπ’ τά νερά— 
Βαθύ, μιά νύχτα, ποϋβρα αραξοβόλι!

Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Σ ΙΚ Ε Λ ΙΑ Ν Ο Σ

ΑΝΑΡΡΩΣΗ
Άποβροχάμενο δειλινό.
Μ ιά μαυροφόρα, μεσόκοπη γυναίκα, κατέβαινε άπό τό λόφο τιοϋ μάζευε πολ- 

ληνώρα τά πρώτα αγριόχορτα και σαλιγκάρια (τό κρέας τον φ τωχόν) π ον ε'ίχανε 
βγη οτόν ήλιο. Κουραομένν από τό συχνό σκύψιμο και τό περπάτημα, λοξοδρόμησε 
ικαι προχώρησε προς κάτι που μαύριζε οάν πεζούλι —  σάν μονολίψι, να καθ-ήοη 
νά ξαποστάσι], καϋαρίζοντας και τά χόρτα της.

’ Η τανε μιά σωλήνα κανονιού, πού σκούριαζε παρατημένη έκεΐ από τον εχθρός 
μέοο στη βία τής υποχώρησής του.

—  Φαρμακερό !. . . Μαύρο σίδερο !. . . μουρμούρισε και κάΟησε απιθώνοντας 
τό καλάθι πλάι της.

Δόξα  να γη ό 'Ύ ψ ιοτσς πιού τ’ άπολούφαξε. . . .
Γιόμισε την ποδιά της χόρτα και μ' ενα οονγιαάάκι άρχισε νά τά καθαρίζη.
—  Δ ό ξα  νάχη ό " Υ ψ ισ το ς / . . .  σ τ έ ν α ξ ε . . .  Τώρα θάν’ ενκολώτερο. . .
θυμότανε την ευθύνη π,οΰ είχε νά θρέ~·ρη τ’ άρφανεμένα έγνανάκια της· και 

μπροστά στην άφθονία τών χορταριών και με τό αίσθημα τής ειρήνης πού βασί
λεψε τέλος στή γίς, στέναξε άπό ξαλάφρωοη και ίλαοωμό.

Ι'νρο_. της ν πεδιάδά5 με το χωριουδάκι και τό δίμελο λόφο που σηκώνονταν 
σά μαστοί πού φουσκώνει τό γάλαι άπλώνονταν όλη παραδομένη στόν ήλιο, σά μιά 
γυναίκα πού ξαρρωσταίνοντας άπό βαρειάν αρρώστια, αναγαλλιάζει νοιώθοντας 
ατά σωθικά τό γλυκό μήνυμα πώ ς εινε νά ξαναγίνη μητέρα. Ό  σπόρος είχε κα· 
λοκαΰνση στα σπλάχνο, της και με τον καλό καιρό, εοκαε τό χώμα καί ξεμύΗιζε 
ιέ χλωρό χνούδι κάνοντας τον κόσμο πράσινο, ώ ς τά προπόδια τών μακρυνών βου
νών πού κλίνανε τά σύνορα.

Ο ί ΐ νθρωποι που την οργώσανε μόλις είχαν άφίοει τά όπλα, τά οιδερέπο. 
κράνη και τις άντιαοφυξιογόνες προσωπίδες. Διβολίσανε, σπείρανε τό σιτάρι τό 
κριθάρι· 6ολοκοπήσανε· κι’ αφού βάλανε τά καματερά τους νά ησυχάσουνε ατούς 
οται-λους, πιάσανε τα μιστρια καί τα πηλοφόρια και ρίχτηκαν ακούραστοι νά χτί
σουνε τό ρ^ι α μ ε ν ο  χωριό τους. Ο ουρανός απάνω τους^ γαλανή Ρβοπεμ.μένη ua- 
τιά, γελαατι' σκυμμένη στη γ ί ς < τούς γέμιζε εμπιστοσύνη γιά τή διάρκεια τον 
θεϊκού ερο)το. πού έξαοφαλι,ε πλούσιο άποδοσίδι στους κόπους τους.

~ ~  Λ όϊα  νάχη ό ' 1 ψιοτος . . . .  Καλοσήμαδη χρονιά . . . .  λέγανε κάθε τόυο 
οί γέροι που ητανε ουνειθισμένοι νά διαβάζουνε οτόν ουρανό ιό ριζικό τής γης, 

κι άνοιγο^ταν κουβέντα γιά χειμωνιάτικες καί φθινοπωρινές καλοκαιριές. Οί 
μααρυές^ ατέλειωτες Ιστορίες των προχωμάτων καί τών εφόδων δον ητανε πιά τό

κιόλας τά πολειιικάγ: νικο θεμα και τά παιδιά πού παί-ανε στις στράτες ξεχάσανε κ.ιό/, 
τους παιχνίδια καί χτίζανε χωριά καί πολιτείες με τή λάσπη τών

_ Τ °  « } °θ η μ α τ ή ς  ειρήνης πλημμυρονοε στόν κόσμο κ ενα θεοχάοαχτο δοιο 
μπήκε αναμεσα τής εχθρας τών α νθρώ π ω ν κι’ αν κάποτε οί χθεσινοί '·Άολεϊιι-



bτάδες 'ο ύ ς  διηγήσεις τονς μεταχειρίζονταν τη λέξη  « ε χ θ ρ ό ς » στό λογισμό 
τους γραφότανε «ά ν τ ί μ α χ ο ς.»

* * *

Π όοος καιρός είχε ηεράοει πού χύθηκε στην πεδιάδά η αγρια μπάρα, ό πό

λεμος ;
Π ρώ τα  μια διαταγή :  νά κατεβάσουνε τα φτερά τον μύλον, να κοψοννε τα 

μεγάλα δέντρα, και νά φύγουνε.
Π ριν τελειώση ή καταστροφή τον τσεκουριού# άρχισε βροχή το ϊινρωμένο

σίδερο.
'Ύ στερ α  ό στρατός, κυνηγημένος άπό τον εχθρό, καταπάτησε τά χωράφια και 

παράσνρε στο φευγιό τον τό χωριό.
Ακολούθησε τό διαγούμισμα !
Πόσον καιρό βάστηξε τό μαγάρισμα ;
Ό  στρατός με τη βοήθεια hov Θεού έδ ιω ξε  τον εχθρό και κυνηγώντάς τον 

πέρα από τά σύνορα, βαθειά , στη δική τον γ η ς , τον άνάγκασε νά όμολογήση την 
ήττά τονt και νά δεχτή τους δρονς.

Δ εν  εινε οντε τρεις μήνες πού γνρίσανε στο χωριό τους κ’ δλα μπήκανε σέ
τάξη.

Ή  μαγάρα καθαρίστη. Τά χωράφια ανεβαίνουν με τΙς ώ ρες σάν καλοζν- 
μωμένα ιρωμιά στις πινακωτές. " Οπου έρ ριξε σπόρο ή χούφτα τον γεωργού κι’ 
οπυν δεν Ζόριζε, πράσινη χαρά, πράσινη σκέπη στις ι\<ληγες π άνοιξε στη γ'ις,. 
ή ανθρώπινη βαρβαρωούνη. Τά κομμένα δέντρα πετάξανε πλήθος νηοβλάαταρα και 
μαζί « ’ αυτά κι’ ό αστραποκαμένος πλάτανος δείχνει πώ ς θά ντυθή με φυλλω
σιά. Τό νερό τ’ αυλακιού καθάρισε κι’ δλοι πίνουνε μ’ εμπιστοσύνη. (Ύ ρεχού* 

μενο νερό μαγάρα δε βαστάει.) Τό χωριό χτίζεται. Δ ιω ρθώ ϋη  ή έκκλησιά, τρυ- 
ψ,ημένη από τις όβίδες και μαζί καί τό καμπαναριό πού είχε γκρεμιστή από χρό
νιο. σ’ ενα σεισμό. ’Από νω ρίς μπήκε κορυφή ό σταυρός κι’ 'ένα περιστέρι ηΑταξε 
και κάθησε χω ρίς νά φοβάται τούς ανθρώπους που προσπαθούσανε νά κρεμάσουν 
τήν καιιπανούλα. Στο μύλο οι μαστόροι δουλεύουνε με περισσότερη φούρια τώρα, 
θέλοντας νά φυτρώσουν οι νέες φτερούγε9  γιά νά τις δούνε νά γυρίζουν πρι δύση 
ό ήλιος. . . .

 ̂  ̂^

'Η  γυναίκα έτοιμάζοντας τά χόρτα της, ξάνοιγε μακρυά τή δουλειά πού γί- 
νοννταν στό χωριό της. Ξέροντας σε κάθε σημείο ποιοι ήτανε και τι νιασκίζανε, 
ζονσε σ’ δλη τή χαρά τής δουλειάς, ζωηρεύοντας με τή θύμηση δ τι έοβννε τό μά-> 
κρος, κ’ έτσι ή απόμακρη εικόνα τής ζω ή ς που γράφονταν άγνάντια της περνούσε 
στην εντύπωσή της σέ γιγαντένιες διαστάσεις. Α έ μπορούσε ν άναλύση τό ηί α'ι- 

υθανόνταν μά ή εντύπωσή της α π λ ή : « "Ολα θά δ ιο ρ θ ω θ ο ύ ν ε ... δλα'-θά βολε vh 
τ ο ν ν ε .. . »  εϊχε δλο τό βάθος πού «π ρ ο ο ή κ ε in στην ελπίδα τού γιατρεμού και 
τής αποκατάστασης.

’Έ βαλε τό χέρι της άντήλιο και θωρούσε τή δον/.ειά πού γίνονταν οτό καμ

παναριό και στον μύλο. Πολληνώρα δλο της τό ένδιαφέρο ήτανε σαύτά τά δυο ση
μεία οα νά θεωρούσε την εχτελεση αυτών των δύο έργω ν μια γιγαντένια επιχεί
ρησηι πού θάδινε τέλος σ δλες τις συφορές— σά νά τής μίλησε τέλος, ή μυστική 
γλώσσα τό,ν συμβόλων. —

’Ά ξα φ ν α  θνμήθη :
Π ουν οΐ γνοι μου ; .  . .  ποΰν’ ή κόρη μου ; . .  . πουν’ ό γαμπρός μου ! ; 

καί χτύπησε τά χέρια στά μεριά της.
Μ έσα στις ερωτήσεις βρίσκονταν κ’ οί απαντήσεις. 'Ο  ένας της γυιός έοκο- 

τώθη «σέ καιρό ειρήνης» από ενα κομιτατζή. 'Ο  άλλος χάθη mbv πόλεμο τού 9 1 2 , 
κι ό τρίτος πεθανε χτυπημένος από τον ήλιο ενα ειρηνικό καλοκαίρι yάπάνω ο$ό 
θέρος. Η  κορη της πέθανε γεννώντας πρόζορα. Γκαστρωμένη εφτά μηνών, τήν 
έκοψε μια μπάρα ατά χωράφια και τή σακάτεψε. Ό  γαμπρός της σκ(\τώθη στό φο
βερό αυτό πόλεμο.

Κι" άιιέσως τήνε κουκούλωσε δεύτερο κύμα.
Π ονν ’ τα νειάτα ; . . .  πουν’ ό άντρας ; .  . .  ποδν’ τό βιός μον ; . . .
Τά νειάτα της περάσανε χω ρ ίς νά τά καταλάβη. 'Ο  άντρας της πέθανε κ’ ησύ

χασε άφοΰ νπόφερε στό στρώμα, χρόνια σακατεμένος από τό χτύπημα ένού βωδιού. 
Το «βιος» της, πλήθος πρόβατα— βδελιασανε και ψοφήσανε στή στράτα ενώ τά
περνάνε σε ξένη  χώ οα νά τά πουλήσουν..........

—  "Α χ  !

σ τ έ ν α ξε t μέσα στο χαρούμενο, το ελπιδοφόρο περιβάλλο, και γεμίσανε δάκρυα 
τα μάτια της, αυτή την ώρα jwv πλημμυρίζει στον ουρανό τό χρυσάφι, και ττ?ς 
άνεβη η επιθυμία να συλλογιστή όλα πού τήν βασάνιζαν τις περασμένες μέρες ταϋ 
μόχθου καί τής απελπισίας. Μ ’ άξαφνα είδε ανάμεσα στά δάκρυά της απ’ ένα τζάκι 
ν’ άνεβαίνη καπνός ’ατόν ουρανό, έπειτα άλλος, κι’ αμέσως άλλος. . .. Σκούπισε βια
στικά τά δακρυά της, πήρε τό καλάθι καί σηκώθη άπό τό «M avoo to  φαρμακερό 
σίδερο.» ’

Ξέρει πώ ς πρέπει νά καπνίση και τό δικό της τζάκι και νά έτοιμάση τό δείπνο 
ιώ ν όρφανεμένων έγγονιώ ν της.

Τρία άγοράκια, γλνκονόματα- με τά γλυκά ονόματα των παιδιών πώχασε. Ενα  
κοριτσάκι γλυκομίαιδο με τά γλυκά μιοίδια τής κόρης της ! Κ α ί : Πόση δουλειά 
στα νειατα τ κ γ ^ .. .  Πόση δουλειά ! Κ ανένας δε ϋά μπορούσε νά πή πώ ς π έρ ,αε  

έτσι η ^ ω ή  της απραγη. . . καί πόση ευθύνη έχει άκόμη ! . . .
Ολη ή ,ω ή  της ή συγκερασμένη άπό πίκρες και χαρές συναλλάζουνταν στή

θύμηση τη ς. . .  Κ α ί :  Πόση_ φροντίδα μένει άκόμη  και πόση ευθύνη  ! .  . .
( ά ξα φ ν α  τά φτερά τού μύλον αρχίσανε νά σαλεύουνε.. .  νά γ υ ρ ίζο υ ν ε .. νά 

γυρίζουν ! .  . . Κ ι αμέσως κ’ ή καμπάνα νά χτυπάη. . . νά χτνπάη  ! .........
Α 6ξα  ναχη δ Υψιστος !. . .  δλα βολεύουνται ! . . .  δλα διορθώνοννται____

νλ α  γιατρενοννται ! .  . .

Γ υρίζουν οι νέες φτερούγες τού μύλου μέσα στό χρυσόν ονρονό ! Χτυπάει.... 
χτυπάει t} καμπανούλα !... κ1 ή χαροκαμένη γυναίκα , πού χτνπήθη όλονθε σέ καιρό 
είρηνης και πολέμου, στεκει με ψνχόρμητη ανάταση τού κορμιού στνλιοιιένη σάν τό 
νειοχτιαμενο καμπαναριό ! Ά π ό  τό στόμα της βγαίνει καμπανιστή ή δοξαστική φ\ω-



™  ; «Δ ό ξα  ,;h i  »  * » · » * « »  * »  "1  « * " ία V 4* * ' ! * ? ’. T ^ . f t n B ^ h
.Η  εντν /ία  είνε ό παλμός της και δε οταματαει. Ενλογημειος κ  ̂ ,
ΕΙοηνη . . »  Σαλεύει οά νά τής φύτρωσαν κι αυτής νεες φτερούγες και . 
έτοιμάΦ] τό δείπνο τών γλυκονόμαηον, τών γλυκομιοιδων εγγονιω ν της.

Ά  ναοταίνοννται κά&ε μέρα οί νεκροί ! ,
τ έ Λ,'νο doviCei νά xaw-KiJ κα2 τό τ;άχ< τής μαυροφορεμένης μεσόκοπης γυ

ναίκας ενώ  ατά ποοπόδια τού λόφου ατό χωράφι, νυχτώνεται το „Φαρμακερό οι-, 
όεοο». Γ<5ρο του πυκνώνουνε κ&ιι πράσινες σγουρές φούντες. Ε ινε το ειρηνικό χα
μομήλι, πού σε λίγο ϋαξαίνη, ϋά ψηλώση, ϋάνϋίαη και ϋα π η ,η  το u u ia u .

σίδερο». Ν |Κ 0 Σ  Ν |ΚΟλ α Ί  ΔΗΣ

Δ Υ Ο  Σ Ο Ν Ν Ε Τ Α

ι
ε ξ α γ ν ι σ μ ό ς :

Ά μ αοτω λή , χίλιες φορέ; αχόρταγα δοσμένη 
σ τ ό ν  άγνωστο άντρα, τον γερό, με την περίσσια ορμη 
απόψε άπό τή νειότη μου δση δροσιά απομενει 
στην κουρασμένη σάρκα σου θά  δωση νεα ζωή.

Ποωτάρα αγάπη άπό κρυφήν άποθυμια αναμμένη _ 
σο"ΰ φέρνω —  όλόμεστο καρπόν —  ωραία ΜαγοαΛ,ηνη 
και τό κορμ'ι ανυπόμονο τώρα από σ ε  αναμενει 
τό αψύ πιοτό τής Η δονή ς φαρμάκι νά το πιή.

Ή  χαμηλή, χαυνωτική, βαθειά σου̂  ολάσπρη κλίνη 
ξεφαντωτήν άπόψ’ αργά χλωμό κι’ άν με δεχτή, 
τό εφηβικό μου ώς τή στερνή σταλλια αδειασε λαγήνι

πού πλέον λαχτάρα στο αιμά μου ποτέ νά μήν άνθή. 
— Κ ’ έτσι σφιχταγκαλιάζοντας τή μάϊσσα τή Γαλήνη 

ώραιοθάνατος, αγνός, ν’ αρχίσω νέα ζωή.

I I
ΚΟΥΡΑΣΗ

’Ά ν  τά μαλλιά δεν άσπρισαν έγέρασε ή καρδιά 
και μήτ’ ευφραίνει τό κορμί γλυκόπιοτο μεθήσι 
καί μήτ’ ελπίζω πιά ποτέ ή ’ Αγάπη ν’ άναστήση 
τά νιάτα πού σπατάλησα μέ τόσην άστοχιά.

’Αγρυπνίες, μάταιες, άδικες, άπ’  τή Ζωή μακριά 
πού ό ύπνος βαρύς δεν έοχουνταν τά μάτια μου νά κλείση 
πριν τά βαθειά τά λόγια του ό Σοφός νά μοϋ ίστορίση 
ώ ! νά σάς ζήσω σ’  ό'ργια νά μοΰ ει'τανε ξανά.

Μά ή κούραση μοΰ εβάρυνε τά μέλη κι’  αν πασκίζω 
νά τά δροσίσω στήν Πηγή τής νέας ζωής πού αρχίζω 
δέ λησμονάω δ θάνατος πώς μ’ άγγιξε προχτές.

Κ ι’ ό'σο κι’  άν πιω άπ’ τό αίμα σου τό άκράτο αγαπημένη, 
άπ’ τό θλιφτό μου πρόσωπο δέ θά  σβυστή ποτές 
ή νεκρικιά χλωμάδα μου, πού τόσο σέ πικραίνει.

Γ Ι Α Ν Ν Η Σ  Δ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Σ

Κ Α Α Β Ο Σ
( E S S A I )

On agit avec les armes que le si£cle nous prete.
(ANDRE SUARES)

ΚαΙγώ, καιγώ τό σίδηρον 
Γυρεύω* ποιος μοΰ δίδει 
Τάς βροντάς του πολέμου 
Ποιος μ’ δδηγεΐ την σήμερον 

ΕΙς τον άγώ^να ;
I  (ΕΙΣ ΔΟΞΑΝ)

Ζ εϊ οτΐ/ν καρδιά τών έπικώτερών νεοελληνικών χρόνων. Είναι ό άνΰρωπος 
τοι 21. Μ προς στην ρατρίδα που μάχεται γιά τή λύτρωση της, το άτομο ξεχνά  την 
υπαρζή τον, κι δταν το άτομο αυτό είναι ποιητής και δεν μπορεί αμεσωιερα να ονμ- 
μετάσχη στόν άγό.rva, τον τραγουδεί. "Ο ,τι άλλο υπάρχει μέσα του, το έ,φηνει ν α- 
δρανήοη. Γιατί μιά μορφή ενέργειας υπάρχει γιά τον ποιητή μέσα σ’ ενα τέτοιον 
αγώνα- μιά δράση : ή ολόψυχη του άφιέρωση σ’ ανιόν. (1 )

Ό  Κάλβος εϊναι τριαντάρης σχεδόν όταν ξεοπά ή Επανάσταση. Ε νϋ νς  τοΰ'< α
ποκαλύπτεται ό ανώτερος του προορισμός5 ή υψηλότερη άποστολή τον : ό? διατάζει 
ουτε στιγμή : 5ά υπηρετήσει την Πατρίδα. Κ ι ’ επειδή δεν μπορεί νά τής προσφέρει 
τό κορμί τον, ΰά τής δώσει κάτι πολύ άκριβώτερο : την ψυχή του. Ετσι καί στην 
Π ατρίδα ϋ'α φανεί και στο άτομό του χρησιμώτερος. (2 )  ’Έ τσι κι ό ποιητής $’ άν- 
δ'ραγαϋήσει με τον τρόπο του.

1 ) Ό  Κ ά λβος ήταν «γεννημμένος πατριώ της ποιητής* Μ α κ ι9 αν δεν ή ταν, μ ια  φύση σάν τη 
δική τον φ ιίεΐεν& εοη , επαναστατική, έξόγω ς ηθική, δεν μπορούσε να ftscogfj τίποτε άλλο αντάξιο  
τη ς  την εποχή εκείνη ά π 3 την πατριοΜίκή ποίηση . ’Έ τσ ι μόνον ήταν στο νψ ος του καιρούτον. Θ α '  
λαγέ κανείς πώ ς ϊσ ω ς  και νά μήν σννέΰετε  τις ώδες τον ά ν  δεν ει/5 τεζοια γεγονότα  « ένδοξα » να  
ύμ νη ση .

2 ) 'Ο  Κάλβος τραγουδώ ντας το 21, ποαγ/,ιατοπηιεϊ τις  καλλιτεχνικές τον ιδιότητες κατά τον  
άομονικώτερο τρόπο. *Η  ζω ή του φΰάνει τον υψηλότερο τόνο τη ς . Έ γγ ίζε ι την άκρη ακμή τον  
άνϋ'ρωπίνον τον  τελειώματος (με την γκαιτική σημασία). Λαμπρότερη έκφραση τον  τελειώματος 
α ντον  είναι οί Ώ δες  η  ον το ν  ενέπνενσε τό 21 .



Χρόνοι λαμπροί ! Σ την άτμοοφαίρα των, σά μες σέ κολυμπήθρα , μαορονοί 
κάνεις νά βαφτιστεί στή φλόγα τον θερμότερου ήρωϊομοϋ. Μ ένα σ’ αντήν, μια φύση 
έξό χ ω ς co n tem p la tiv e  ̂  σάν τον Σολωμοϋ, αλλάζει νπόαταοη, και— -θαύμα τον 21 
— όονεΐται μόνον απ' αυτό. ΤΙ άλλο ζητώ  γιά νά τονς νοιώσω ;

’Έ πειτα  άπό τόσους αιώ νες, η Ελλάδα πάλι ζωντανή. Ή  Ευρώπη όλη έχει 
καρφώσει εδώ  τά βλέμματά της. Οι Β ερανζέροι, οι Βύρω νες τήν τραγονδονν. ύ α 
ναγεννιέται, έλευθερώνεται ! Κα'ι θά σιωπήσει ό )Κάλ6ος ;

Σ τους λνδικούς αυλούς άλλοι ας υμνήσουν τήν καλή τονς. Αυτήν μονάχα εκεί
νος τραγουδεΐ.

Κ ι όμως είναι υποχρεωμένος νά τυπώσει τις ώ όές τον οτήν ξενητειά  !  Λντός 
που ήθελε τό τραγούδι τον, ώ ς  σάλπιγγα κι ώ ς  βούκινο, νά ηχήσει όπου Ρωμηύς 
t. τή γή, νά τον ξυπνήσει, τό ακούει νά σβύνει δίχω ς καμμιάν ηχώ  ! Κ ι έπειτα μι
λούν γιά τό ’ ραχύ κα'ι άπότομο τού1 χαραχτήρα τον ! Μ α τι τον έμενε λοιπον π-αοεξ 
ή περηφάνεια κι ή οργή τον ; Τον -ιολλον κόομον την αδιατρορια τη δικαιολογούσε 

Η ξε ρ ε  πώ ς ή ποίησή τον ( μά μπορούσε— κι ας τοθελε τοσο— να κάνει κι αλ- 
λοιώς ; )  (1 )  δεν είναι γιά τονς πολλούς. Μ ά των ολίγων ; Κ ανείς Κερκνραϊος 
δεν κάνει λ όγ  γιά τον Κάλβο. (Τ έτοια  παραγνώριση \) Κα'ι βέβαια η Πανεπιστη
μιακή έδρα πού τοΐΊ δώσανε μ’ δλες τις τιμές τΐ)ς δεν ήταν ικανή νά τον παρηγο
ρήσει γιά τήν ψυχρότητα ένός Σολωμού. Κ ι όταν «ό οργίλος του χαρακτήρ κα'ι ή 
μεγάλη του σντοεκτίμηση» έγιναν άφορμή νά παραιτηθεί ( 2 )  φαντάζομαι πά>ς με 
κάποια ευχαρίστηση ϋά ξεφ ορτώ θη τον βαρύ άκαδημικό τίτλο.

I I

"Ο π ω ς ό Σολωμός, έτσι κα'ι ό Κ  όλβος είναι οιο ί'\’ος τής εποχής τον. Οί- 
δύο αύτοί κα'ι κανείς άλ.λος. ’Ά λ λ ω ς τε, είναι κα'ι οί μόνοι, σύγχρονοι <ποιη- 
ταί. *Ο  Βαλαωρίτης που ήρϋε άργότερα δε μπόρεσε νά κάνει τίποτε παρα
πάνω άπό μιαν έμμετρη recon stitu tion  τούί 21 . Γ ι ’ αΡτό κι’ ή τόσο κονριότική 
ρητορεία τον μάς άφίνει άσχ-γ κινητούς. Ή  ποίησή τον, ( έκτος άπό μερικά κομμά
τια κι άπό τό Φ ω τεινό), καταντά νά μην έχει άλλο άπό γλθ)σσοϊστορικον ενδιαφέ
ρον. Βλέπουμε τον litera teu r πού ζήτησε τά θέματά τον, τό υλικό τον άπ τήν ’Ε 
πανάσταση κι όχι τον ποιητήν Ιτιον άμεσα δονήθηκε απ' αυτήν.

’ Ισω ς γιά τον ιστορικό, τον ασύγχρονο νά είναι άπαραίτητη ίδιότι/ς. Ετσι 
ό T a in e, 100 χρόνια μετά τήν Γαλλική έπανάο~.αση, γράφει τήν πληρέστερη καί 
ένας C h a m fo rt κι’ άν είχαν όλη τή συγγραφική μαεστρία τοϋ μεγάλοι* κριτικόν, 
τήν σχετικά πειό άμερόληπτη ιστορία της. Οί ανθροποι όμως  τον 89, ένας RilKiroI, 
ϋά μπορούσαν τάχα νά τήν γράψουν ; Τό χρονικό rec.nl, είναι άπ,αραίτητο γιά τήν 
ιστορική περσπεκτίδ. Οί γραμμές καθαρίζουν.. Τά σχήματα παίρνουν τήν οριστική

1) Ό χ ι  βέβ  αια. Abr μποοονσε ό αριστοκράτης αρτίστας να κάνει νπογω ρήσεις στον  « Π ατριώτη*  
πον η\%λε το εργο τον να διαβαστεί κ ι* απ ' την τελ ευτα ία  άν&>ο>πάκο ναι να τ»ψ ενϋ ο νσ ιά σ η . 
Γιατί ποώ τα ήταν «Π οιη τή ς» κ ι ’ ν ο τερα η Π α τριώ της* . Και καλλίτερα έτσ ι. “ Ο ,τ ι κ ε υ ’ ίζνι ι) 
τέχνη βαοννει πεοισσότεοο  ά η ’  δ,τι μπορούσε να κερδίσει μια Π ατρίδα .

2 )  Φαίνετε πώ ς ηολν σννετέλεσεν  σ* αυτό κ ι* 6 'Ι τα λ ός  κα&ηγητης C r ic ll , π ον ηοτε δεν  τβ^β
Ηαλά με τον Κάλβο.

τους καμπύλη. Τά χρώματα άναδίδουν τήν άκριβή τους λάμψη. Γ ια  τον ποιητη 
ου,ως τις περισσότερες φ ο ρ ές(Ι) συμβαίνει όλως τό αντίθετο : Π ρεπει να ,υμο.)- 
θεϊ μέ τά γεγονότα, νά τά ζήσει, γιά νά γενή ό παλμός ίω ν  και του έργου του πακ-

Ό  Κάλβος είναι στα, ύψος τής εποχής του. Τό ήθικο ιδεολογικό του βάθος, 
δεν μπορούσε νά βρή καλλίτερη ί].οχή προσαρμογής άπ’ τήν 'Ελλάδα τον 21. Ε ί
ναι ή φνοική τον ατμόσφαιρα. Κι'Λ όπως τό πατριωτικό τον αίσθημα είναι στά 
ν.έντρα τής Ζ ω ή ς και τής Τέχνης τον, έτσι και η ιδανική τον πατρίδα βρίσκεται 
στο ηθικό αδούλωτο κέντρο ρής Ε λλάδας πού πολεμά. Είναι ή απείραχτη και α
νία διανοητική του Π αράδεισος. Μ ε ς  τήν εξωτερική υλική υποδούλωση ή απόλυτη 
'εσωτερική ελευθερία. " Ολη ή ηθική τον }νηγάζει έκεϊθε. Ό  άκρατος α υ τό ςίδ εο -  
λόγος, που σ’ ένα πλψ ω νικσ νεφέλωμα ταυτίζει τήν Π ατρίδα, τήν ’Ελευθερία, 
τήν ’Ομορφιά καί τήν Α ρ ε τή , έχει μια σταθερή βάση όπου άκουμπα : τό πατρι
ωτικόν aladjtμα. Τό αίσθημα α*τό, κυρίαρχο οτό έργο τον, τού δίνει τον ,τόνο τον. 
Γ ι ’ άύτό, αν και τίποτε. σχεδόν δει μάς λέει γιά τό άτομό του, μέο ’ άπ’ μις είκοόί 
το·· Ω δ έ ς , άκέρια καί λαμπρότατη αναβρύζει ή προσοί^ικότητά του : ηθική, αϋ- 
οιηρή, ελεύθερη. Πλοντη καί μεγάλα ονόματα δεν τον θαμπώνουν. Στον δύσκολο 
τον δρόμο μιά ελπίδα τον κρατεί : νά ιδεί τήν Ε λλάδα άναστημένη. "Οσο μεγαλώ
νει ή άγάπη του γι’ αίηήν, τόσο ανξαίνει καί τό κατά τού εχθρού της μίσος τοιί. 
Ο Τούρκος δεν είναι μόνο ό αδννάοτης» τής Π ατρίδας του. Είναι γενικά ό «δυνά

στης» . Ό  εθνικός καί ό άτομικός. Διπλό τό μίσος τού ποιητή.
— Είναι φυσικό, π ώ ς γιά τον ΧΚάλβο η τέχνη, δεν μπορούσε να εχ^Ι μονο 

οκοπό, ιιόνο λόγο νπ ά ρ ζεω ς  τθ){ έαντο της. 0  κύριος οκοπος της είναι έκτος { ~) 
έαυτής. Λ εν είναι δηλαδή (οπ ω ς γιά πολλούς μεγάλους, άδολους, τεχνίτες), αν- 
ταρκες μονσικοπλαστικό φαινόμενο, άποκαλυπτικο τής. )\£ΐο ενδόμυχης ουσίας τού 
ανθρώπου. Ή  αύχοανάλναη καί ή αυτοεξέταση, τό σκύψιμο στά βαθη τής ψυχν/ς 
μας, ή έκφραση τού ό,τι χαρακτηριοτικώτερα υποκειμενικό υπάρχει μέσα μας, δ 
τρόπος, με μιά λέξη, πού γράφτηκαν τά σοννέτα τού Πετράρχη, τού D a n t e ,  η 
(V i t a  i m e v a ) .  τά εραγούδια τού B a u d e la ir ,  δεν μπορούοε να είναι η ποιητικη 
[.ιέθοδος τού Κάλβου. Γιά τον Ιναλβο, το άτομο, και το δικο του ακόμη, επρεπε ν<ι 
λησμονηθεί μπρος στην κινδυνεύουοα Π ατρίδα. Δ εν  ακούε παρεύ τους παλμούς 
πού τού ξνπνοϋσεν εκείνη, Σ χεδόν, θάλεγε κανείς, π ώ ς σάν τούς Παρνασσιακούς, 
«όαιηγϋάνετο» τον εαυτό του. Νοσταλγία, ρεμβασμός, ονειρο, ερωτικό πάθος, κλα· 
μα, παράπονο, άνάμνηοη, ό,τι ουγκινεί καί δέ συγκινεί αιω νίω ς \ους ανθρώπους, 
τά τόσα πλούτη τής νεώτερης ψυχής, δεν είναι τίποτε γι’ αυτόν. Δέίν μπορώ  
νά φαντο.οθώ -7χ·'»c μονο ιιο.τ^ιωτικονς κο. μους αιοθανθηκε. Δ εν  ιιποροΐ^ε να είναι 
ι, /σ ις  τόσο στενή, τόσο μονομερής. Π  ζω ή ή καθημερινή, ένα θέαμα οίοδήποτε, 
μέ κάποια οηοασία, θά τον σνγκίνηοαν κι' ώ ς  ποιητη, κι ώ ς άνθρωτιο. Ταχα τά

1) Γιατί νπάοχονν  βέβα ια  και εξαιρέσει;. “Ι σ ω ς  άκόμη ναφιανε^κάνεις να πει, πως εναν ηολν  
μεγάλοι· δημιουργό (a n im a teu r) δεν τι)ν ποΧυακοτίζονν το σύγχρονο η το άανγχρονο. Ενας^ ~ αι*~ 
πηο αίφ νης κατώοΦωσε νά δΐ}μιονργησΑ , να «σνν&εσ{}* μια Κ λεοπατρα , (,ωντανοτερη απ ο,.ες τις̂  
Κλεοπάτρες τω ν  ιστορικών. 3Ί σ ο )ς  στις λεπτομέρειες να νστερει.^ Σ τ ϊς  κνριες όμω ς γραμμές, ί] 
Σαικσπηοικη ήοω ΐδα , ώ ς άν&ρωπίνη, *ώ ς ΐ)ρω ’ικη ολοτης »  είναι απείρως ί,ω ντανοτερη.



θεωρούσε όνάξιά  τον; Τούλειπε τάχα ή έκφραση; Δ εν  τα αισθανόταν άρκετά, if 
γεννημένος « Ίίαριωτικός ποιητής» έγραψε τις 20 τον ’Ω δ ές , σ’ ώ ρες ακράτου 
ίνϋονσιασμον, μές τον μεγαλείτερο αναβρασμό τον 21, και νοιώθοντας, πώ ς ή 
ψνχή τον κελάϊδησε το πειό υψηλό της άσμα, προτίμησε νά σιωπήσει;

— Π ιστεύει στην ηθική άποστολή τής Τ έχνης :  (1 )  Σ τη ν ’Ωδή τον στις Μ ού
σες, /.έγει :

”Ο χι ι-Αΐτέρες, τύραννοι'
’ Οχι άνθρωποι καί τέκνα,
Ά λ λ ά  δειλά και αναίσθητα 
Ποίμνια τον κύκλον ήϋελον 

Τ ρ έξειν  το£| βίου.

Χ είρ ες  κεραυνοφόροι,
Μ όνον νώτα νποφέροντα 

Τ ά ς π ηγάς· αν τό δίκρανον 
Τον Παρνασσού λιγύφθογγον 

Σπήλαιον έσίγα.

" Οπου άμουοία, δουλεία. Τό τραγούδι γι’ αυτόν είναι fj μεγαλείτερη απε
λευθερωτική δύναμη. Ξυπνάει τους θερμότερους ενθουσιασμούς. ( 1 ) Είναι τό α
σφαλέστερο μέσο λυτρωμοϋ. IΚ ι’ όχι μεταφυσικοΰ, νεοπλατωνικού, νίκης τής ύλης 
μέσ την έκσταση και δι’ αυτής, ψνγ/οδιανοητικοΰ δηλαδή κι ατομικού άπλώς, άλ
λα καθολικώτερο καί ύλικώτερο. Τόση είναι ή πεποίθηοίς στην ήθικοπ/.ασηι- 
■,κην αΡτην αποστολή τής Τέχνης ( 2 ) ,  που πάει νά πιστέψει κανείς π ώ ς καί ό\ 
Κάλβος {F άνήκε στη χορεία τών τεχνιτών εκείνων, που απελπισμένοι άπό τις θρη
σκείες, απ’ τά ς ιλοσοφ ικά καί τά κοινωνικά συστήματα, την ηθική αναγέννηση τον 
ανθρώπου, μόνο άπ την Τέχνη προσδοκούν.

I I I  ( Α )

Ά π ό  μιά τέτοια ψνχή δεν μπορο&σε ν’ αναβρύσει άλλον είδους τραγούδι. " Ο 
λες οί ’Ω δές είναι σάν ενας μεγαλόστομος Π ιιά ν , που άντί νά υμνεί θριάμ
βους, εξιστορεί τις περιπέτειες μιας τρα γω δία ; τον 21. Ά τ ί  ολον τον κύκλο τής 
ζω ή ς, μόνη η Πατρίδα. ’Ά ν  η μονομέρεια οΡτή (μοναδική Ίσως στην ίσορία τής 
φιλολογίας) είναι γιά τό έργο τοΟ Κάλβου, δείγμα ειλικρινούς αγάπης, αν σύμφω- 
να μέ τό δόγμα κερδίζομε σέ βάθος ο τι χάνουμε σ’ έκταση, ή αποκλειοτ ικότης αυ
τί/, τον προσδίδει έναν τόνο άδιαπτώτον ποιητικής άληθείας, που δέν μας 
αφήνει ουδέ την παραμικρήν αμφιβολία γιά τήν γνησιότητα τής εμπνεύ
σ ε ι ς  του (\iivai βέβαιον πώ ς ό Κάλβος δέν άπέβλεψε προς τό 21 ώ ς προς πηγήν 
ποιητικών θεμάτων, όπως ό Β αλαωρίτης), ε ξ  άλλου όμως τον άφαιρεί πολύ άπό

1) Α ί  Μ ονααι.
2 )  Ο ί π ο ιη τα ι είνα ι ο ί  μ εγαλείτεροι « δ ά ο κ α ίο ι ένεργεία ς» κ α μ μ ιά  φ ορά  Ξ ν π ν ο ν ν  τ ο ν ς  β α θ ύ τε 

ρ ο υ ς  έ ν& ο νο ια ο μ ο νς  π ο υ  μ ό ν ο ι α υ το ί & αι>ματονογοϋνε.

τήν γενικότητα, από τό ανθρώπινον βά θος , που [πρέπει νά έχει τό ποίημα. Πόσον οί 
’ίίδές , παραβαλλόμενες μέ τό έργο του Σολοίμοΰ, υστερούν σ ευρύτητα. Ο άνθρω 
πος δέν ε ΐν π  μόνον πατριώτης.

’Ά ν  δεν ήταν αποκλειστικά καί σ’ αυτό τό 21 ακόμη, σήμερα είναι πολύ πειό 
λίγο, καί θάρθει καιρός Ίσως, | w  οι πατρίδες θά ιοί! φαίνονται προλήψεις καί πα- 
υαμΰθια. Κ αί τότε τί θά γίνουν οί 'Ω δές ; Ί ί θά γίνει όλη η πατριωτική ΰιοιησις 
όταν λειψοί ν οί Π ατρίδες ; θ ά  μπορεί νά ουγκινεί ένας άποκλειοτικα πατριώτης 
ποιητής, που τραγούδησε τό 21 , μιά ιστορική δηλαδή cu riosits  ; θ α  είναι ικανές 
μερικές « ιστορικές αναμνήσεις» κι όσο λαμπρό ποιητικό ντΰμα (1 )  κι αν φορούν, 
νά. σνγκινήσονν ; Δ έν  ξέρ ω  γ ι’ άλλους. Μ α το Σούλι, ο Ιερός Α οχος, η Π αργα, 
θά εΐναι πάντα οί ζω ντανές τραγω δίες, θά κλείνουν πάντα ανώτερα ηθικά διδάγ
ματα!, τής ϋνοίας, τής αύταπαρνήσεως, τής αγάπης, τής έλευθερίας. Ά ν  δέν έχει 
άλλάξει τό περιεχόμενο τής «ηθικής», οί ήρω ες  τοίΙ ,Κάλβον ϋά φωτοβολούν στο 
ήρώον τής Τ έχνης, δίπλα στους Π ινδαρικονς. Ή  ιδία ηθική άλήθεια, ή ίδια ηθι
κή δύναμη, τά Ίδιο. νάματα τής άρετής θ ’ άναβρούν άπό τό έργο του, σαν απο πηγη. 
Μ ό  κι αν τελείως έχει αλλάξει ό ήθικός άνθρωπος, πάλιν οί ’Ω δές θά μείνουν, 
ώ ς μιά λαμπρότατη έκφραση, μιας ισχυρής άτομικότητος, κι ό τόνος, ή όρμή των, 
θά αυγκινούν άδιαφόρως περιεχομένου, κι ή δύναμις, κι ή βαθειά πίστις που ojio- 
πνέονν θά προκαλονν τό θαυμασμό (ή καί τή χλεύη , ποιος ξέρει που μπορεί να οδη
γήσει ό σκεπτικισμός ; )  μιας εποχής, που άπό καιρό θάχει ξεχάσει κάθε είδους 
πίστη. Π οτί φυσικά ή πατριωτική ποίησις δέν μπορεί ν’ ατενίσει τήν αιωνιότητα 
μέ τό ίδιο θάρρος τής έροηικής. Τό ερωτικό αίσθημα, όσο αδέξια , όσο Άτεχνα Μ  
ο: έκφρασϋεί' πάντα μάς ουγκινεί. Φτάνει νάναι ειλικρινές. (Π οιος δέ δοκίμασε 
τή γοητεία των παληών ερωτικών χρονογράφιων ; )  Μπορούμε όμως νά ποί\με τό 
'ίδιο καί γιύ τήν πατριωτική ποίηση ;

Ή  ερωτική διάχυση έχει άμεση οχέοη μέ τή φυσιολογία του ανθρώπου, πού 
αΰτή βέβαια δέ θ ’ άλλάξει. Γ ι ’ αυτό στην Τέχνη έχει μεγαλείτερες πιθανότητες 
ζω ή ς ή έκφρασις τού δ,τι άναλλοιώτως έχει ή φύση τον ανθρώπου , ( ένστικτο, όρ
μή, επιθυμία) κι όχι τονI μεταβλητού (ιδ έες, ηθική). Οί ’Ά ρ α β ε ς , κι όχι ό Τυρ
ταίος ή οίοσδήποτε φιλόσοφος ποιητής θά συγκινονν νστερ’ άπό αιώνες όπως και 
σήμερα τούς ανθρώπους.

I l l  Ο Β)

’Ά ν  τό στυλ εΐναι ό άνθρωπος, ό/.ος ό Κάλβος βρίσκεται στις ’Ω δές. Δ έν  μπο
ρεί νά είναι κοινή μιά ποίηση, πού τόσο ολοκληάωτικά εκφράζει μιαν άτομικοτητα. 
' Ολος ό κραδασμός, δλος ό αντίχτυπος πού ξύπνησε στην ψνχή τον τό 2 1 , υπάρχει 
αί'τούσιος στις ’Ω δές. Είναι αδιάπτωτη ή exa lta tion  τσίI δημιουργού των. Π οτέ  
σχεδόν δέ> έξασθενεί ό τραχύς, άρρενωπός τόνος (πού κάποτε θυμίζει τον δάν-

1 ) Γ ια τ ί  π ο τέ  η Μ ορφ ή  δεν μ π ορε ί να  ε ίνα ι α ν τ ά ρ κ η ς . " Ε ν α  π ο ίη μ α , α ν ε ν  π ερ ιε χ ο μ έ νο υ» ό'οον 
άοτιο  μ ο ρ φ ικ ώ ς  κ ι1 α ν  ε ίνα ι δεν  νπ ά ρ χ ε  για  τή ν  Ί έχνη  "Ε χ ω  φ υ ι ικ ά  ν π '  δ ψ ιν  μο'.ι τ ο ν ς  p C jlt 'S  
i o r m i s t e s  (B a u d e la ir e ,  D ’ A n n u n z z ic ,  D e  L i s l e ,  M c r e a s )  δ π ο ν  ή φ όρ μ α  εΐνα ι κ άτι διακο. τ ικ ό , 
ίδ ια ίτεοο  χ ιορια τό  α π ' το  π εο ιεχ όμ ενο , h i1 δ/ι π ο ιη τα ς  οάν το ν  Χ ο ν ΐ^ μ α ν . και τον  C la u d d , π ο ν  τό 
σο εϊνε ουμφ νεΧ ς ονο ία  και μ ο ο φ ή ,  τόσο ή μ ία  ε ίνα ι ό ο γα ν ικ ύ  τελεΰομ α  τ ή ς  ά λ λ η ς , π ο ν  είναι δ ν ο κ ο -  
λιότατο  α ν  οχ ι α δ ύνα το  νά  βρ$&εΐ τό  ο η μ ε ΐο ν  π ο ϋ  σ υνο ρ εύ ο υν .



τικο) τον ποιήματος αντον' τής οργής καί τον μίσονς. Ά π ό  άπόψεως τής έμπνεύ- 
οεω ς ΰαήρξε ηολν ευτυχής ό 1(άλ6ος. Τι πηγή ενθουσιασμού γιά εναν πατριώτη 
ποιητη, τό 21 ! Ατμόσφαιρα μοναδικήt γιά νά έμποτισθεί στή φλόγα τον ενα ταμ- 
IΠερασμένο σάν τό δικό τον και m  ονλλάβει τό έργο τον. Τίποτε δέν έλειπε γιά 
νά προσφέρει το m a x im u m  τον καρπόν της η αυστηρή, φιλελεύθερη φύση τον. 
Σήμερα maitres τής αίσθήσεως καί τής σκέψεως, μάς δίνονν δλο τό μέτρον τής 
κατάντιας των, προβάλλοντες ώ ς υπόδειγμα τεχνητής (τής μόνης που απομένει) 
π α ρα γω γή ; ενθουσιασμοί), διάφορα Λογυολικά ex ercitia  ! Ά 'ΰ ώ α  τεχνάσματα γιά 
ενα εφήμερο, ξώδερμο ϋέρμασμα τοΐΙ rov τόσο μικρού πράγματος, μες τό σνμπΦ  
που λέγεται άνθρωπος.

Ή  όρμή, η τραχύτης, ή κίνηαις ( Β ' .  ο. 16. 1 7 ) , δλο εκείνο τό ταραγμένο, τό 
p a ssio n n e  που έχουν οί 'Ω δές, κοπάζει στην πλαστική ηρεμία τής Μ ορφής. Τό 
λυρικό ξεχείλισμα πειθαρχείται, αύτοπεριορίζεται, μες τό διάγραμμά της.

Δ έν  εΊχεν εις μάτην ό ιΚάλβος μοναδικό τον ίσως πρότυπο τους αρχαίους. Τον 
έφνλάξαν, όπως και πολλούς άλλους, απ’ τους αχαλίνωτους βυρωνισμούς; δπου τό 
πλαστό πάϋος σπάνια εξαλείφει τήν οίκτρή εντύπωση τής ρητορείας, πού ουδέποτε 
ϋ’ άποτελέσει στοιχεΐον Τέχνης. Ό  Σολωμός άπό τής άπόψεως αυτής5 ϋά παρα- 
ιιείνει ό μέ την Έλλ.ηνικώτερην αντίληψην μορφής νεοέλλην ποιητής, ό ποιητής, 
πού παρ’ δλα τά ρωμαντικά πρότυπα, πού κυρίως έγνώρισε, και παρ’ όλη τήν S- 
ξό χω ς ρομαντικήν ατμόσφαιρα τής εποχής τον, παρέμεινε "Ελλην. Γιά τον Σ ·  - 
/’ ωμό, δπως και γιά τον Γ  καίτε, δέν είναι ’ίσως οι μικρότεροι τίτλοι α ξίας, τό δτι 
υπήρξαν οι Άειό συνειδητές κατά τον ρωμαντισμοϋ (1 )  ηρωικές άντιδράσεις των 
καιρών μας.

Ή  άνεση, πού οφείλεται κατά πολύ και οτό μετρικό σύστημα τοΰ Κάλβον, είναι 
εν ’ άπ’ τά κυριώτερα χαρακτηριστ ικά τοΰ νφονς τον. Πουθενά δέν αισθάνεσαι τήν 
προσπάθεια. Σ ά ν  |π/ατειά ορμητικά ποτάμια πού δέν άντισκόδει τίποτε τό πέρασμά 
if:»·, κυλάν οί ’Ω δές. Γ ι ’ αν τό κι ή δύσκολη αυτή, τόσο άσννείϋιστη ποίηση διαβά
ζεται τόσο ευχάριστα, τόσο εύκολα. " Οσο γιά τήν σύνθεση ( πού ή εξωτερική της 
συνοχή κάποτε λείπει, ποτέ όμως ή εσώτερη γιά οποίον π ροσέξει) είναι άπ’ τις πειό 
κλασσικές. Κ ανένα  «γέμισμα» καμμιά περιττή παρέκβαση. Ούτε στιγμή δε χάνομε 
τό κύριο ϋέμα, πού μ’ δλα τά μέσα (τόσο άρτια ώ ς λεπτομέρειες) προσπαθεί κν- 
ρίω ς ν’ άναδείξει ό ποιητής. Ο ί ’Ω δές, καθεμιά έχει και τήν άτμόσφαιρά της, κα'ι 
στό σύνολο μιαν ενότητα έμπνεύσεως, απ’ τις πειό αηάνιες. Τά μοτίβα, απλά Ual 
ϋανμαστα επεξηργαομένα. Οί αντιθέσεις μέ σοφή διφβάθμιση, καθόλου απότομες. 
Ετσι, στην πρώτη Ώ δ η , τον «Φιλόπατριν», δνό είναι τά μοτίβα : ή πατρίδα κι ή 

ίενητειά. Τό δεύτερο μέ τήν αντίθεση αναδεικνύει πειό πολύ τό πρώτο. Ε ις  την 
Α ΐοονίαν, γην μακαρίαν, έφώτισε ποτέ τά βήματά τον ό ήλιος. Ε ις  τάς όχθας τοΰ

1 ) Ομιλώ για τη μορφή π ον δεν είναι σ τονς  ρω μ αντικονς τ ις  περισσότερες φορές άλλο άπό 
μιας improvisation passicifnee. —  7 ο ακοον ά ω τον δηλαδή, τής κενής ποοχείρον φλναοίας —
 ̂Οσο για τον ρωμαντισμό, αντόν  κα&' έαντόν, (Γ κ α ιτε  και Σ ολω μ ός, ό δεντερος ηολν περιοσότεοο  

απ τον π ρώ το , είναι ρω μαντικοι), είναι τόσο βαΰειά  ριζωμένος οτόν ά νθρω π ο, π ον  η ο 
λν λίγες είναι οι εποχές π ον δεν εκδηλοι&ηκαν ρω μ αντικα  και ο την τέχνη . Θα ονομάζαμε ελλη
νικόν ρω μαντιομο, το πειΰαρχημενο διοννοιακο πνενμα,δεχόμενον ώς βάοιν το ν  όοισμον μας τήν ε
ξίσω ση : ρωμαντισμος - μουσική και όχ« ρω μ αντισμ ός - χριστιανισμός —  άντιδιοννοιαμός.

Ταμηοοϋ τον έθρεφαν οί ακτίνες τής νπεργλυκντάαης Ε λ ευθερία ς. Κ ι έθαύμασε 
τούς ναούς τής ίεράς πόλεως των ,.Κελτών. Καμμιά χτυπητή, εξωτερική αντίθε
ση ( I) (πού κάθε άλλ.ος ϋά μεταχειριζόταν γιά εύκολα e ffe t s )  παρά ή βαθειά ν>- 
πο/.ανθάνουσα τής ξενητει.άς και τής πατρίδας.

Τό ύφος τον Κάλ.δου, δσο αυστηρά, βαρειά κι αν είναι τά θέματά του, δέν έχει 
(καμμιά lourdeiir. ’Ί σ ω ς  να είναι μονότονο. Μ ά είναι τόση ή ένορχηστρική δύ- 
ναμίς του, είναι τόσο εφευρετικός στις βαριασιόν του, πού σχεδόν εξαλείφεται ή 
εντύπωση αυτή, και μένει μόνο ό θαυμασμός γιά τόν ποιητή, ττού κατώρθωοε ν' α1,- 
ναδόση τόσων ειδών τόνους ή μονόχορδη λύρα του.

I I I  ( Γ )

Ο ί εικόνες πού περιέχουν οί ’Ω δές και μόνες αυτές άρκοΐΙν γιά νά όνομασθεί 
ό Κάλδος cέξοχος ποιητής.» Ή  παλέττα του, μ’ δλην τήν φαινομενική λιτότηνά 
της, είναι απ’ τις Ιπειό πλούσιες. "Οσο άφ·θονες κι αν είναι, καμμιά σχεδόν δέν 
είναι περιττή. Σ την όλη αρχιτεκτονική τοΰ ποιήματος πάντα κατέχουν τή ϋέση πού 
τούς ταιριάζει. ’’Ετσι άναδίδουν τό m a x im u m  τής λάμψεώς των. /σα>ς κάποιες 
Σολωμικές νά δονοΟνται άπό μιά βαθύτερη μουσική.(Χαρά νά σκέπαζε ουρανού τά 
πέλαγα μέ ρόδα (D o n n a  Vd a t a )  οτή <θύρα τήν ολόχρυση τής παντοδυναμίας 
( απλή παράσταση μάλλον παρά εικόνα) δπου «πλαστικοποιούνται» και τά ίδεαλικώ- 
τερα, ή μεταφυσική γίνεται φυσική, κατά τόν γκετικώτερο τρόπο), νάχουν πειότερη 
κίνηοη (τήν ψυχή του γροικούσε δλη ψυχές γεμάτη) ποτέ δμως δέ φτάνουν στό 
ύψος, ( S’ b lim e )  ιών εικόνων τοΰ Κάλβον, δπο>ς μέσα σέ πολλές άλλες αυτής μέ 
τήν όποιαν τελειώνει τόσο θαυμαστά η Ώ δ η  στό Θάνατο :

Ω ς άπ’ ενα βουνόν 
Ό  αετός εις άλλο 
Π ετά ειη κι εγώ  τά δύσκολα 
Κρημνά τής αρετής

Ο ντω  επιβαίνω.

Τό  «ενα/.είώόες, έν γένει (2 )  τό αυστηρό, χαρακτηρίζει τήν εικόνα τον, δπως 
και δλη τήν ποίηση τον Κάλβον. Βέβαια άφθονες είναι κι οί άπαλές, οί τρυφερέις 
εικόνες (3 )  (οί 3  πρώτες στροφές τής Ώ δ'ής στην Χ ίο. To  j<Θλίβει ό καπνός Ι?ό 
διάστημα κτλ. 9η Σ τρ . τής ίδιας ’Ωδής. Μ ερικές υπέροχες τον\ « ’Ωκεανού» 3η, 9η, 
14η. Τό «Ω σάν  επί τήν άπειρον θάλασσαν τω ν ονείρωνf κι ή ΰανμασιώτερη απ’ 
ολες τού είδους ατΰτοΰί, πού είναι συγχρόνως, κατά τήν γνώμη μου, ή ώραιότερη  
εικόνα, μαζί μέ τήν γνωστή τής ’ίδιας ’Ω δής. ’Αλλά των μακαρίων οταύλων ιδού 
κτλ. σ’ δλη τή νεοελληνική ποίηση.

1) Α ντί νά τήν νποβιβασει εξαιρεί τή Δ νο η . Κ '  εκτός άπό τό ΰα νμ α στό : καί το νς  ναούς σον  ί - 
νανμαοα^, των^ Κελτώ ν ιερά πόλις' τον λογον ποια, ποια εις σε το ν  πνεύματος λείπει Ά φ ο ο δ ιτη  (Α .  
ta )οτι αλλολέει γιά τήν Ε νρώ π η, είναι *άννμνητικό.*

2 )  Τι α ντο  κ ι* 6  * Ωκεανός, φύσει μεγαλόπρεπος, τον εμπνέει τόσες εικόνες.
3) Ή  γ'. δ', και ε' ατ. τής Ωδής στήν Πάρνα Ή  η'. . ι . και ία', τής ‘Ωδής στην Αόξα.



Έ π ί τήν λίμνην όντως 
Αυγερινά πετάουαι 
Τά πλήθη τών μελίοοων 
°Ό τα ν γλυκύ τον έαρος ^

Φυοάει τό πνεύμα. (Ε ΐναι η άποδοση μονον)

Μαλανώτεοοι ήχοι δεν ύπάρχουτ στή γλώοσα μας. Πλεονάζουν 'όμως οι πρώ
τες. Σ ε  πολλά μέρη τών ’Ω δώ ν τον οί εικόνες .συρρέουν». Ε ^ τ ο σ ο  ς±

Τ Σ ϊ Ι κ ^ ' ς Τ χ ί α ώ ν ^ κ  α θώ ς την αυγήν. Κ αι οί τρεϊς διαφόρου γ -  
Ζ Ϊ Γ Ζ ^ α Τ ν ο Ι  ^ ρ ά ζ ο ν ν  : Ό  λέαχν πον έκβάς άπό τό σπήλαιόν τον, πλψ  
νώ νει σκοτώνει, διασκορηΚ ει. Τό νερόν όηερήφανον πον πλημμύρα ια χωραφια. 
και ό "Η λιος που ξαπλωνόμενος, εξαλείφει τ' αναρίθμητα αστρα, κι οι τρει 
τές εικόνες ιιέ την 'ίδια παραστατικότητα, διαδοχικές κι  επαυξητικες η 1
άλλης, εκφράζουν την ακάθεκτη άρμη τώ ν ταγμάτων του Α ρ α ξη , που η αοπις -
λάδος τά σννέτριψε κι έγιναν κονις.) , , * * /

Ή  εικόνα τού Κάλβου , ρο)μαντικού βάθους τις περισσότερες η no ς, · /   ̂ ^
γράμμα τελείως κλασσικό. Είναι λιτή, άπλη, ζυγιασμένη. Τι το κλαοσικωτερον α, 
την άοΰγκριτην όσοιανικην εικόνα τού ’Ω κεανού:

Κ α ι εις την οκοτιάν βαθεϊαν,
Ε ις  τό άπέραντον διάστημα, 
τά φώτα σιγαλεα 

Κ ινώ νται τών αστέρων 
Αελυπημένα.

Ή  δλη «διάΰεσις» που έκφράζει η εικόνα— παράσταση αυτή, είναι ρωμαν- 
τική. Τά  «σιγαλέα φώτα» είναι έκφραση δαντική. Τ ό «άπέρανιον διάστημά» και 
τό κινώνται λελνπημένα, εκφράζουν προ παντός και ανεξαρτήτως τής αντικειμε
νικής των όντότητος, ενα etat d 'd m e έξόχ ω ς μοντέρνο.

Γ ι '  αυτό και ή εϊκόνα τού Κάλβου δττως και τού Σολωμοϋ, είναι περισσότερό 
,ιουσική (1 )  παρά ζωγραφική. 'Ελληνικώτερη δηλαδή καί τού νεωτέρου άνθρωπον. 
'Ό μ ω ς βαθύτερα εκδηλωτική συνάμα. Τ  αρχαιοπρεπή επίθετα, που ποτε σχεδόν 
δεν είναι κλισοε, και τά μυθολογικά δανείσματα, που Ίσως τήν κάμνονν καπίως 
«ψυχρή» στο πρώτο διάβασμα, τής δίνουν μιά μοναδική πλαστική.

Τό μετρικό σύστημά τον, δσο κι αν εΐναι εφεύρεση ατομικής δσο κι άν δε Στη
ρίζεται ούτε στην προσωδία τήν εθνική , οντε στήν παράδοση, οϋτε στο πνεύμα τής 
ρωμέϊκης λαλιάς, δέν έχει τίποτε τό «πλαστό», τό a rtificiel. ( 2 )  Η  φόρμα που

1) Στον Κάλβο φράσεις, ε^ίϋετα, (ο. 65 Ψαρά) ουσιαστικά, κΰρια ονόματα, Ιστορικά χ α *  μυ
θολογικά. οηματικοι τύποι και ή σύνταξις ακόμη είναι αρχαιοπρεπή, μεχ$ι καταχρήσεως ^
/.ου ποίηση προσέδιδαν αφόρητη ψυχρότητα (D elille  Γάλλος Κλασσικός 16ου αιωνος.) Κι ό
μως δεν γνωοίζω ΰ ' ε ο μ ό τ ε ο ο ν  πατριωτικόν ποιητη άπ 1 τον Καλβο. ,  τ

2 ) 'Ο 7βος του. "Οχι όμως και ό Ιόβος και Ι ΐβ ο ς  του, που δπως λεω παοα κατω είναι ο,τι
πειό φκιαστό υπάρχει.

>>,, ή * 4  « Z r X ' T ’J Z ' Z J Z l t
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Σ ο λ ω α ι Ι ο Ι τ ώ ν  ’Ε λ ευ θ έρ ω ν  Π ολιορκ ημ ένω ν δεν τον ικανοποιούσαν. ̂

,) φ ίοη ,ον  :  μονομερής. Τό , m v  Μ  ,ο ί ς  L ·

οημικους u i ψ , ftc τό>, άπ τη δίκη σου τέ-

γ ν η τ(3 ) γ ια Τ δ Γ β ο η θ ε ι  τήν 1&φρασή του είναι πολύ φυσικό. Τό νά 
ζει δαως τις άσύγκριτες μονσικοπλαοτικές τον m rtu a h tes  και ολο το Ελλη 
Ζ Ζ  δηαοτ,κό τραγούδι, Wo* ο’ 0 »  τόν κύκλο τ ή ς ζ ω ής του, καί με τ ρ π ι ο ^ ο  
Ζ ναδικό πολλές φορές, έκφράστηκε ό καλλιτεχνικωτερος , έ ξ
p a rtis p ris ασυγχώρητα. Πόσο διαφορετική η εκτίμηση τονI
άογής τόν γοητεύει ό 156ος. Μ αντεύει τις μουσικές α ρ ε τ έ ς  τον. Μ  ψ ς  τις όν 
σκολίες που συναντά στη γλώσοα, δεν χάνει το θάρρος του. ον μελετά α ι j ■ 
Ν οιώθει πώ ς ένας τέτοιος στίχος, καί τις επικες, ^  τίς ^ α τ ϊ Η έ ς  ^  τις  
λνοικες κινήσεις τής ψυχής μπορεί να έ κ φ ρ α σ η .  Ολ αυτα τα ρρισκει σε 
ιιοναδική σύνθεση στο δημοτικό τραγον\δι. Α π ’ τήν αλλη μέρια βλέπει ποσο 
116ος τών κρητικών έπών εΐναι ξενότροπος. Κ ι ενώ είναι τοοο ε ξ ο ρ ι σ μ έ ν ο ς  
μέ τόν στίχον αυτόν, προτιμά τόν έθνικό. Τό άλάθητο καλλιτεχνικό του ενστίΑτ
κι εδώ  δπο,ς παντού τού έστάθηκε οδηγός. ,

rO Κάλβος είχε πρότυπο τήν άρχαία προοωδ\ια. Κ α ι τι γνωρίζουμε γι 
τήν καί σέ τι μπορεί νά τής μοιάζει ή νεώτερη έν γένει προσωδία , ιδιαιτέρως 
ν  δική ιιας, ή νεοελληνική ;  'Ό λα  τά μετρικά συστήματα πον έγιναν επι τη βαοει 
τών άρχαίων, εΐναι ψυχρά καί ψεύτικα. ( Ή  Γ <άλικη Πλειαδα.  ̂  ̂ ιν αρισμο,
τού Ρονσάο). Ή  ποίηση δέ γίνεται μέ συνταγές. Τα μεσαιωνικό, μέτρα, τα .το
λικά τά ποοδηγκιανά τώ ν τρονδαδονρων, έχουν περισσότερη αναλογία εσωτερική 
μέ τ άρχαϊα (παρ δλη τήν εξω τερική διαφορά τω ν) παρά τ’ άλλα, πον είναι μι,

ιιήσεις τω ' _ ,
Μ ,ά ν^έοοχη σύνθεση δρχήσεως, λόγον, μουσικής φωνητικης κι οργανικής

τό θαύιια am i πού λέγεται έλληνικός λυρισμός, καί που άνάβρν,ε απ τις juud
Ιδιαίτερες συνθήκες ζω ή ς πού υπήρξε ποτέ, δέν ξαναφκιάνεται σ τ α  γραφεία, των
διαφόοων ατιχονργών. Ή  αλχημεία τών Γάλλων κλασσικών αντί να β ρ ε ιτ ο  ελι-
ξήριον πον ζντονσε, κατεσκεύαζε μούμιες. Τι παρωδία τ ω ν  αρχαίων ο Ρακινας,
κ.ά πόθον " ί  ίλην ό Σαίκσπηρ που δέν τονς γνώρισε ! Π οτέ δέν μπορε· ναναι κ π ι
ζωντανό ή de tou tes p iec e s  κατασκευή ενός μετρικόν συστήματος, βασισμένου
ατά έλά ’χιστα καί τόσο άόριστα πού ξέρουμε γιά τήν άρχαία προσωδία. I  ια ·τον
Κάλβο, εΐναι ευτύχημα πού τήν ακολούθησε εξωτερικά μάλλον, και δεν επινόα-
ρισε μέ στροφές καί αντιστροφές, δπως ό Ρονσάρ.

1 )  ” Οσες δοκιμές εχονμε εΐναι obcτρες αποτυχίες.
2 )  Ε ΐναι τ όσες οί μαοτνρίες π ον πρέπει νά τό π ιστέψ ουμε. _ /
3 ) Ή  αδυναμία είναι ατομική δ'εν μπορεί νά τήν κρύψει καμμια μαοκα.



Δ έν  «,έφκιάναν» μετρικά συστήματα, ό Ά λ κ ρ άν κι δ Στησίχορος. Μ α^ νπα- 
κούοντας στό κυρίαχο μουσικό τονς ένστικτο, κρατούσαν άπ τά παραδομένα ο,τι ά
ξ ι ζ ε  νά κρατηθεί και καινοτομούοαν στις λεπτομέρειες μόνο. ^

Ή  άρμονία τής περιόδου, λέγει ό Κάλβος στη μοναδική για το μετρικό του 
ούοτηιια σημείωση, είναι αναγκαία όχι μόνον ώ ς αποτελεσματικόν μέρος τής ποιη- 
οεω ς, άλλ άκόιιη ώ ς μέσον τό όποίον μάς ελεύθεροί από τ ή ν  βαρβαρότητα των ο
μ ο ι ο κ α τ α λ η ξ ί α ν  (Βάρβαροι ό Dante, ό Goethe, ό Baudelaire) Τι αστήριχτος 
άφορισμός!) και ουνίστατ αι εκ τής κατασκευής των στίχων (ο  μηχανισμός εν γενει 
κυρίως 1Ισως τό άπλωμα η τό στένωμα τής περιόδου) εκ τ ή ς  αντων ποικιλίας 
τονισμός S είδη γιά τόν επτασύλλαβο και 3 γιά τόν πεντασύλλαβο), και εκ της> 
τομής τοιΐ μέτρου. (Π α ρ  ολίγον νά προσθέσει και εκ τής ποιότψος^ των συλλαοων 
(βραχέω ν ή μακρών) πού Ίσως ν' αποτελούσε κατά μ έγα  μ έρος την άρχαίαν αρ
μονία, μα ;.ού γιά μάς δμως δέν υπάρχει πειά). ‘Η  ποικιλία^ στον τονισμό και την 
τομή, εΐναι, ( ί ί ν  τ’ άρνιέται κ α ν είς) απαραίτητα δπως και η κακοφ ων ία ’ίσως κι 
ή χασμωδία καμμιά φορά) στην ποίηση κα'ι μάλιστα στην κάπως έκτεταμένη.^ /. ν 
δμως με τήν τόσο ποικίλη αυτήν άρμονία κατασκευάζεται ένας τόσο ανούσιος’5 
άτονος, ψυχρός, 116ος κι ενας τόσο «άμουσος» 15βος, σάν τού IΚάλβον (Π ολυτέ
χνου Θ εάς  ) κτλ. και τό μεταφρασμένο κομμάτι τής Ίλιάδος, που τό προβάλλει ω ς  
υπόδειγμα ήρωικοΟ επικού στίχου) καλλίτερα ας λείπει. Η  ποίηση είναι μουσική, 
'κι ώ ς  γνωστόν τόν ήχο τόν αντιλαμβανόμαστε με την ακοη. IΚ ι οταν ενα ποίημά 
μάς πληγώνει τόσο τήν αίσθησή μας άΡτή, δέν μπορεί νά μην άμφ ιβαλλουμε 1/ια 
τό ποιόν τον.

” Οχι 642, μά κι ενα εκατομμύριο εΊδη στίχου κι αν μεταχειρισθοϋμε, πάλιν 
κανέν άπ’ τά κινήματα της ψυχής δεν θά μπορέσουμε με τήν ποικίλψ αϋτήν άρ

μονία νά εκβ ράσουμε. , ν , , ,
‘Η  νεότερη  ποίηση, πειό πολύ άπό κάθε είδους άρμονία, έχει ανάγκη απο τη 

μελωδία. Ά π ’ τό φυσικό δηλαδή τονισμό (κ·ι όχι τον αυθαίρετο τοίΙ μετρικατζή) , 
κι άπ’ τή ρίμα. ’Έ τσι μόνον πιστά εκδηλώνει τό αίσθημά μας. " Οσοι τό λησμόνη
σαν ( κι είναι πολλοί) μάς δώοαν μιά νεκρήν άρχαίζονσαν ποίηση κι όχι την πρω
τότυπη ζωντανή πού μάς δώσαν όσες φορές δε θέλησαν νά μιμηϋοϋν.

Μ ιά  υπερήφανη πικρία, μιά θλίψις καρτερική. Η  καταοταση αυτή ήταν η 
πειό ουνηθειαμένη ψυχική του διάθεαις. Μ ια σταθερι/ ψυχοσυνθεση πον έδειχνε 
τό βάθος ενός μελαγχολικοϋ χαρακτήρος. Π ρέπει νά τό αποδώσουμε ταχα στην 
εποχή τον, στή ζω ή του, ή οτό νευρικό του σύστημα ;

Π α ρ ’ ο /ον  τόν ενθουσιασμό τον εΐναι ζοφερός. ’Ί σ ω ς  νά μην ήτο άπό συστή
ματος (άπό γενικής φιλοσοφικής άντιλήψεως τής ζω ή ς, δπως ό Σοαενάουερ και 
ό Leconte de Lisle απαισιόδοξος,πάντως δμως τό αίσθημα τής χαράς λείπει άπό 
τό έργο τον. Σ την «Ωδΐη στό Θάνατο»,( πού τό ι; ιλοσοφικό τον credo τό εκδηλώνει 
περισσότερο άπό παντού καθαρωτερα) λεγει :

Ν αι, κόπος άνυπόφερτος είναι ή Ζ ω ή.
Τό έφήιιερό της, τό μοιραιον φρικτό τέλος της, τόν απελπίζουν, (ο. 2 , και 

4 9 )  (1 )  Δ εν  τού δίνει ή στιγμή τήν αιωνιότητα, κι ακόμα τό συναίσθημα alho·

1 )  'Έ κδοοις Φέξη δπως και για 8).ες τ Is π α ρ ο π ο ,ιιπές.

τον περαστικού, δεν τοΰ δίνει τήν γλυκόπικρη έκείνη άπόλανοη πον αίοθάνοννταί 
δσοι βρίσκοιν οτήν οξύτητα τής ϋλίψεως κάποια γλύκα, κα'ι κάποια θλίψη στην, 
πειό δριμεϊα χαρά. Ή  Τέχνη δεν τού είναι άρκετή παρηγοριά. Ή  Τέχνη είναι 
συμπλήρωμα τής ζω ή ς. Π οτέ δεν μπορε~ι νά τήν αναπληρώσει. Κ ι ό Κάλβος ηταν 
τόσο δυστυχής !

Παντρεύτηκε 9νό φορές. Και τις δυο στάθηκε άτνχος. Ισ ω ς νά μην τού κό
στισε και πολύ πού δέν βρήκε μιαν αγάπη βαθύτερη άπό τις κοινές. Γ ιά  μια φύση 
πονριτανική σάν τή δική τον,ή άγάπη δεν μπορούσε ναναι αλ/.ο άπό μια bagatella  
Μ ιά  5α»; γιομάτη δράοη, κι όχι ή δασκαλικές έδρες, Ίσως αυτό ναταν τ όνειρο*, 
κι ή σκληρότερη διάψενσή τον.

Φ τωχέ Κάλβε !  Λ α  είχες Ίσως φιλοδοξήσει νά ξεπεράσεις και τόν Μ παί- 
ρον, και νάσαι ενας άγνωστος, άσημος οικοόιΛαοκαλος ! Π οιος μπορεί ν αναμε- 
τρήοει τήν απελπισία σου ! « Τίποτε πειό τραγικό απο έναν απογοητευμένο φιλο- 
δοξον». Κ ι ιού είχες τονίσει στή Δ ό ξα  τόν φλογερωτερο νμνο.

Σ τ ις  φιλίες τον ύπήρξεν άτυχης. Τή φιλία τον με τό Φόοκολο τή φαντα~ομαι 
ίίπως δλες τις φιλολογικές φιλίες τον είδους αυτού. Σ τη ν επιφάνεια μόνο μιαν 
αμοιβαία συμπάθεια κι εκτίμηση. Σ τό  βάθος δ/κος κάποια άντι,ηλία.

Ό  Κ ά /ο ο ς  γιά μιά υπέροχη φύση σάν τον Φοοκόλον, μόνον αγάπη έπρεπε νά 
αισθάνεται. Φαίνεται π ω ς τόν άντιπαϋοΰσε. " Οσο γιά τό Φόσκολό, φαίνεταιt πω ς  
ευθύς έ ξ  άρχής έξετίμησε τόν Κάλβο άπό πάσης άπόψεως Μιλώντας γιά τό π ο ιψ  
τικό τον ταλέντο λ έ γ ε ι :  4 0  Κάλβος έγραψε τό διάστημα που έμεινε μαζί μου, 
2 τραγω δίες πού δε ννγκρίνονται φυσικά μέ τις τραγω δίες των μεγάλων ποιη
τών, μά πού δίνουν οχι κοινές ελπίδες. Εΐναι μόλις 24 έτώ ν.» Οσο γιά τό ηθικά 
τον, τόν άποκαλεΐ : «μετριόη ρονα κα'ι φιλόσοφο μάλλον χάρις στον καλό τοι: χα
ρακτήρα παρά χάρις στις μελέτες τον». *Α ν  προσθέσουμε σ αυτά και τή μαρτυ
ρία ενός βιογράφον τοΰ Φοσκόλου πον τους γνώρισε καί τους δυο, και τόν μεν 
Φόοκολο όνοιιάζει : τόν πειό εύγενή άνθρωπο τοΰ κόσμον, τόν δέ Κάλβο, τόν πειό 
ποταπό, ϋά καταλάβουμε πόσο φυσικό ήταν νά χο>ρίσονν μιά μέρα, έ ξ  αιτίας τοΰ 
κακού χαρακτήρος τού ποιητοΟ το>ν Ώ δ ω ν .— Σ τι/ν  Ελβετία που πήγαν μαζι και 
στήν ’Α γγλία  κατόπιν, ό Φόοκολος ήταν πικραμένος, απογοητευμένος. Δ έν  μπο
ρούσε νά ζήσει πειά οτήν 'Ιταλία. ’ Π  ξενητειά, ij μόνωση τον ήσαν απαραίτητες. 
"Ε να ς καλός φίλος σάν τόν Κάλβο θά ήταν γιά τόν ποιητή των Τάφω ν, ή γ/.νκυ- 
τ)ερη παρηγοριά. ΛΡ άντις αυτό τσακώνονται καί χωρίζουν γιά πάντα,

Π οτέ, καμμιά φιλία δέν ουνέδ\εοε τόν Κάλβο μέ τό Σολωμό. Ό  άναγνωρι- 
σμένος m a itre , ό σννηθειομένος στήν άπεριόριστη εκτίμηση τών μαθητών του, νά 
αισθάνθηκε τάχα π ώ ς είχε αντίκρυ τον έναν riva l, πού δέ ϋά, μποροί'αε εύκολα 
νά τοιη επιβληθεί ; 'Ο Πολνλάς δέν αναφέρει πουθενά τόν Κάλβο κι ούτε κανείς 
άλλος τής αυλής τού Σολωμοϋ. ’Ί σ ω ς  αντ ή ή παραγνώριση (1 )  ναναι και η κυ-

1) Ίον Κάλβον τονλειψ εν όλοτελα ή ΰερμη εκείνη άτμόσφαιοα πον δη μ ιουργεί γνοω  ο  ̂ εναν 
m a itre  ό ΰανμασμος τω ν μ α θη τώ ν τον και πον εΐναι ή μ*γαλείτερη ή&ιπη αμοιβή τ ο ν . Κ αμμια φ ι
λία άπ* εκείνες πον είναι τόσο γόνιμες καμμιά φοοά, (ΣοΚωμός Π ολνλάς). Γι αντο  ιοω ς παο  ο -  
λη την άγάπη τον  προς την πατρίδα, νά  τον ηταν προσφιλεοτερη ή ξενητειά . Σ τη  Λ όντρα  νεος 
στερνά τά  καλλίτερα χρόνια  το ν  και γέρος τά  οτερνά τά  πειό δυστυχισμένα.



ριώτερη άηορμή τής έπιφνλακτικότητος τοΰ Κάλβον. "Οσο γιά τη γνώμη πον ειχί 
ό ενας γιο το έργο τον άλλον, δέν έχουμε καμμιά μαρτνρία. Ο Καλβος ϋα μείνει 
στή Νεοελληνική ποίηση Βνας ίζολέ. Δ εν  &άχει ποτέ μαϋητάς ότιως κι ό ίδιος 
πον&ενά δεν έμαϋήιεψε. Δ ε ν  έδημιούργηοε «παράδροη» δπως δ 2.ολμ>μός. ’ Οχι 
πώς είναι προ>τοτνπώτ ερος άπ’ τόν ποιητή τον 1 μνου. Η  Σολωμική ποιηοη είναι 
πρωτότυπη, μέ τήν ανώτερη εκδοχή τον δρον, ενώ  το£Ι Καλδον είναι απλώς ιδιό
τυπη. Ά νώ τερ ον  υπόδειγμα όχι βέβαια γιά μίμηση, μά γιά ααο&ητικη ανατροφή, 
γιά αόρφωση φι/^ολογικού γονάτου είναι ό Σολωμός.

Θά ήταν υπερβολή άν έλέγαμε τό ίδιο και γιά τόν Κάλβο. Οί ’Ω δές to αγνό 
αυτό ποιητικό έργο, ό ϋμνος αυτός, ό όλος δύναμη κι άλήϋεια, πον ετόνιοε ε νας 
πατριώτης οτή μοναδική ερωμένη τον :τήν 'Ελλάδα, ενόσω μάς σνγκινεί ϋά είναι 
αρκετός τίτλ.ος δόξης τοΰ ποιητοϋ των. Π οτέ βέβαια δέ ϋά φτάσει τή δόξα  τοΐί 
άλλον. Γ ιατί τόσο γιγάντιος είναι εκείνος που οποίος άντιμετρηϋει μαζί τον χάνει 
μοιραία άπό το ψήλος του.

Κ ΛΕΩ Ν  ΠΑΡΑΣΧ ΟΣ

ΕΙΣ ΚΟΡΗΝ,  Ο Π Ο Υ  Α Ν Ε Θ Ρ Ε Φ Ε Τ Ο  
Μ Ε Σ Α  Ε Ι Σ  Μ Ο Ν Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Ν

S a l v e ,  S a n c t a  V i r £ © !
(jaculatoriuin)

Καταιγίδα. Πρώτο μήνυμα χειμώνα.
Μαϋρα νέφη μας σκεπάζουν τώρα μόνα.
Κ ι’ οί άνεμοι, κρΰοι, μάς διώχνουν τή λαχτάρα,
Νέα βουίζοντας μηνύματα μέ αντάρα.

'Ιστορία θυμητική παληών ονείρων 
Περνά άπ’ τά χείλια, ώς πέρσι, σ’ ίδιο γϋρον,
Σά  ρεΰμα φρίκης κι’  ηδονής. Και σέ λιγάκι 
Τό ρίγος σύγκορμο μέ ανατριχιάζει πλάϊ στό Τζάκι : 
« Ή  Μ ΙΚ Ρ Ο Υ Λ Α , στό Μοναστήριν άναθράφη,
» ΓΙλάϊ σέ Κρίνους, σέ ήρεμες Καλογραίες- 
* Ή τ ο  ή Καρδιά τής Μονής και τό Λρυσάφι... 
» Ή ρ θ α ν  στιγμές γι’ αυτήν άπειρα ωραίες,
» 'Ω ς τοΰ Χρίστου, πού έχάϊδευε τό ’Αρνάκι 
>Δένοντας στό λαιμό του κορδελάκι....»

«Και τά Χιόνια ήτον πολλά. Οΰοΰ, ό αέρας 
»*Έσειε τά Δέντρα, λίγαε τά Ε λά τια .
3>Καί τά Τζάμια πέρναγαν τής μέρας 
»Τό ρίγος καί τόν τρόμο στά δοομάτια...
» Ψυχή ζώσα, εςόν άπ’ τάς 'Αγίας
»Δέν κινείτο στους άγιους τούς Διαδρόμους:
» Ή  Μ ΙΚ Ρ Ο Υ Λ Α  μόνον, άθυρμα Ευλογίας,

>Κάποιαν Β ώ ε  διέξοδο στους τρομους.»
— *Ω Η ρ εμ ία , πού μόνο συγκινηεσαι 

Ά π ό  απαλές μεταβολές τής φύσης- 
Πού, στοϋ ίδιου Θεού τήν ύπαρξη κρεμηεσαι,

’Ώ  ! τόν ερχόμενο χειμώνα μη μ’  «φισης /
Ν ά παραδέρνω στό άγριο κυμα της Θαλασσής:

— Ά κ ρ η α  σκοινιού ρίξε γιά νά με πιασης.

DEO GRATIAS,
Π Α Π Α Τ Ζ Ω Ν Η Σ  nobilissimus

ΠΛΑΣΤΗΣ "Η ΑΝΑΔΗΜΙΟΤΡΓΟΣ

Πλάατικ ή άναδηιιιονργός των κ&ιοτε πλασμένων ,
•Mot τό οώτνμα πον Γαπρεπε ν’ άνεδαίνη, οδυνηρά γραμμένο, στον κ α ϋ ε ο  

στοχασμό, π ο ί ' βάλϋηκε νά καταπιασπή μέ τή ζω η σε οποιαδ^ποτε εκδήλωσή , ,

ακέψ^ ω ς ί ηανεϊς δέ σκάφτηκε τή γιγάνη α  έργασία πού καταπιάνεται βουτόντας 
,τους J Z Z Z  η ν Λ ς  κύκλονς τής πράξης τής ζω ή ς. Μ ,  μ *  ^ορα το ρο*η μ »  

ο τ ό στονασίό του ή ιερότητα τον σκοπού ϋά έλ ο ^ ε  τήν πνοή πον χαοοπα- 
)εύει έκδηλωνόμενη σέ'επιπόλαιες άναρθρες κραυγές, με την επιολητικη 
Ζ Ι η Μ ά  πον ; Ο ί τέτοιοι προσεχτικοί στον αιώνα μας tor ανεδασμενο σε ιλιγ 
L a  βιομηχανική περιωπή, όπου ή κάϋε σκέψη και τό καϋε νόημα απλώνεται τοοο 
δοο νά μπορούσε νά κατασκευαστή έργο γιά την κοινή χρηση κάτω απο τα /
Ι τ α  τον L · *  ί ^ υ ς ,  χ*ς λαγαρής διήγησης, καί του
' 'Ε π ιδέξιοι στρεδλωτες κάϋε μελετημένης κα, ισόρροπη, « ,  τα η γ η ς  τ ε /„ ;ς .  
Οί 'Έ λληνες πον ι/όνοι ανιοί ένοκοσαν τόν προορισμο τής Τ έχνης ω ς  ,ηι εκ· , >■» ]

%  s e t »  μ  « "> '■ »« . · *  « »— τ .  " is ω,ϊ ±  ° “  Ζ
'τις κορφές και τονς μεγάλους των Προοωκραπικονς προδρομους), α ,γ ι ξ α  με ; 
τή δυνατή σοβαρή ιερότητα τούτη, καί· ξεπλήρωσαν τόν προορισμο της '

‘ Μ έ  τις κατώτερες εκδηλώσεις τών τελευταίων Έ , ,ή ν ω ν  πον επεσαν μεστόν 
καιοό φτω '/οζει ή Ευρώπη, και μεϊς μένουμε, ίσω ς για πολν ακόμα, δίχω ς Ζ ,.. .

~ ' " Α ν  t αναβάνόντας τό ρώτημα μπρος στά κουρασμένα ματ,α μα·,, κεντη
θούμε (τί'τράνταγμα καρδιάς καί νού I), προς τήν εξεταση τον, ϋ ϊ κ Μ η σ η  
σ μ ά ρ ι ' μικρότερων ρωτημάτων πον ϋ ά  μάς κεντριοη ω ς το ματωμα την α π οχα ι,ω -

αένη κούοασν τής ψνχής μας. , _
Τ ί είνε ό Πλάστης ; Π ώ ς  πρέπει νά δημιουργέ ; Π οιες οι ιδιότητες τον ,

Χ ρειάζεται ή δημιουργία ένού Π Υ Ρ Η Ν Α , όσο τούτος δέν υπάρχει ; και καχα
πόσο δίχω ς αυτόν μπορεί νά ύπάρξη Τέχνη που να μην είνε το άθροισμά αναρΟροιν

^  Π ο ύ ’πρέπει νά ζητηϋή τοΰτος δ πυρήνας στή σημερινή Ε λλάδα ; και, βρίσκε

ται στήν Ευρώπη ;



Τά ρωτήματα όταν ξεκινήσουνε άπ αν τη την άντίληψη ξεχειλίζουν ατό λογι
σμό, και ζητάν μακρια και κουραστική εργασία γιά την ταχτοποίησή τους. Έ δ ώ  
δμ·ος θα περιοριστώ στη βάση, που είνε ό πυρήνας, και δποιος με ανοιχτά μάτια 
βαδίζει προς κάποιο σκοπό, θά πετνχη μόνος τή λύση τών δσων άκλονθάνε.

Ε ινε  βέβοιο και απαραίτητο γ ι ’ αυτόν που ϋα καταπιαστώ με τήν Τέχνη πώ ς  
πρέπει νά διει-θύνι/ τήν κίνησή του διαλέγοντας μιά άπό τις δυο τούτες κατευ
θύνσεις.

IJ προς μια δημιονργημένη wvo υπέροχο Πλάστη ( καιΙε αληθινός πλαστής 
εινε ιπ ιροχος) πον ε ξη γ εί και πλαστικοποιεί ττ] ζω η , αύτουνοϋ δε ό yιροοριομός 
θα εινε το χτένισμα τής αντίληψης τούτης και ή πλαστικοποίηση τής λεπτομέρειας 
πού ξέφνγε^ τον Πλάστη, ή, ώ ς δεύτερης σημασίας, άπορίχτηκε, με όλ.άκαιρο τόν αι
θέρα πον άνάπνεψε τούτος πλατειά και ελεύθερα. Π ρέπει δμως νά γεννηθή και 
ά,φομοια'θή τέλεια με τήν αντίληψη τούτη και όχι νά τήν μεταχειριστώ ώ ς  μέαο% 
6πως σήιιερα μεταχειρίζονται τό χριστιανισμό, τόν πανθεϊσμό> τόν είδωλολατρισμό 
η τόν αθεϊσμό, άλλα δπως ο D a n te , ενα παράδειγμα, με τή στάση τον μέσα ατ!ο 

χριστιανισμό τής εποχής τον.
Η , γκρεμίζοντας μέσα τον κάθε φορμαρισμένη άντίληψη ζω ή ς, νά προχωρή&ΐ] 

προς τή δημιουργία νέας τέτοιας ( νψωνόμενος αυτός υπέροχος Π λάστης) ,  κολοσ- 
οαια εργασία πού θελει την πλέον έντονη δύναμη φυσικού, ή θ /kov και πνευματικόν 
οργανισμού, Άστε νά μή τσακιστή κείνος πού θά τό επιχείρηση ή 'νά πλανηθή at 
αγκαθωτα μονοπατια που θα τον τελειωοονν 7ΐλ.ηγώνοντάς τον.

Α ύ τες οι δύο όψεις προβάλλουνται στόν τεχνίτη με τήν πλατεία εκδοχή τ ον
δρου,

—εταζοντας αν νπαρχη τέτοια βαοη σήμερα στην 'Ελλάδα, ετοι συνυφασμένη 
με ιό εγώ  μας , ωοτε νά μπορούμε νά κινηθούμε μέσα της ελεύθερα και ψνσικά, 
αναγκαζόμαστε νά ομολογήσουμε π ώ ς όχι, έχτός τον δρόμου πον χαράζει ·τό δημο
τικό μας τραγούδι, απόπειρα δημιουργίας καί πον τό επίπεδό του ιίεν είνε άξιο νά 
οταμσ.τηση τον αληθινό δημιουργο. Οσο για τήν Ευρώπη ή εποχή πού υπήρχε μιά 
β αα,ι π ίρ α σε, αν και τούτη όπως rjttav στρεβλωμένη δε λογαριάζεται ώ ς  τέτοια 
αφημένη στά χέρια τον λαόν και κατεβαομένη στή νοητικότητά του ( μιλάω γιά τή 
χριστιανικήν αντίληψη, τή μόνη πού υπήρχε και πού άπ αν τήν ό D a n te  ώρμησε.)

Ο ί άλλες αντιλήψεις δανεισμένες άπό τήν Ελλάδα ή τονς λαούς τών διαφόρων 
χω ρώ ν, ξεφνλιομενες πια, δεν ηταν ί,ωντανες, αλλί  οί τεχνίτες προσπάθησαν νά 
τις ζωογοήσονν. Α π οτυχία  τρομερά] και γελοία, παράδειγμα δ Β άγνερ, oi !Γάλλοι 
τραγικοίt τό χαροπάλαιμα τον Γκαϊτε ατό Φάονοτ.

Οσο για τη δεντερη κατεύθυνση, εν ας Ενρωπαΐος τεχνίτης καταπιάστηκε νά 
τήν πραγματοποίηση Α Σ Υ Ν Ε Ι Δ Η Τ Α , ό S h a k esp ea re , καί στάθηκε λαχανια
σμένος στά πρώτα τον βήματα.

Ετσι λοιπόν στην Ελλαδα σήμερα φαντάζει απαραίτητη ή ανάγκη δημιουρ
γίας μιας νεας αντίληψης ,ω ή ς , πού θά χρήσιμέψη ώ ς  πυρήνας καί βάση, γιά τήν 
παράταση τής Ζ ω ή ς καί τό ξαναγύριομά της ατό δρόμο, πού αιώνες ξετροχιασμένη  
άποζητα\ τόν όδηγητή προς τό μόνο άληθινό και αιώνιο ρυθμό της.

ΛΙΝΟΣ ΚΑΡΖΗΣ

ΑΠΟ ΤΑ «ΠΟΡΤΡΑΙΎΑ» 
TOY ANDRfi SUARES.

(ΕΝ Α  Μ ΕΡΟΣ ι  ΑΠΟ ΤΟ Π Ο ΡΤΡΑΙΤΟ  ΤΟΥ S T EN D H A L)

ΤΟΣΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΣ ΠΟΥ ΔΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΑΝΗ Φ ΥΣΙΚΟΣ

Ή  μόνη προσποίησις τού Stendhal εΐναι τό μίσος του προς κάθε προσποίηση. 
Είναι τόσο φυσικός πού κάνει εντύπωση πώς παραβιάζει^ τή φΰση. Είναι τόσο 
μακρυά άπ’  τό ψέμμα, πού οί εξ έπαγγελματος ψεΰτες τον υποπτεύονται πως ψεύ
δεται. Οί ντελικάτοι άγαποΰν νά πιστεΰουν πώς ψεύδεται ο κυνικός.

Κ ι’  όμως, ό Stendhal φαίνεται ξηρός, γιατί ποτέ δέν δείχνει τή συγκίνησή 
του. Έ ν  τοΰτοις άπό κανένα μέρος τοϋ έργου του δέ λείπει ή συγκίνηση που 
είναι συχνά άπ’ τις πιο λεπτές. Ή  συγκίνησή του δεν είναι συγκίνηση λυρικοΰ 
ποιητοΰ, μά ενός γεωμέτρη πού άνακαλΰπτει καί σχεδιάζει. Ή  δύναμίς του^δεν 
είναι λιγώτερη άπ’ τήν φίνα επιφυλακτικοτητά του., Το πνεΰμα είναι το οπλο 
του. Ποτέ τό πνεΰμα δέν υπήρξε καλλίτερη μασκα τής καρδιάς. ^

Δέν εξομολογείται καν. Μιλεΐ μέ τόν εαυτό του : άναθυμάται. Μάλλον αυτο- 
θεωρεΐται παρά ποΰ εξιστορεί τις αναμνήσεις του. Τοποθετείται μπρος σ ενα κα
θρέφτην άναλλοίωτον, καί ζητεί τόν εαυτόν του.  ̂ ,

Ζεΐ γιά τήν ευτυχία. ’Ό χι πού τήν εχει, ουτε ισως που την πιστεύει : την 
ποθεί.’Άλλω ς τε τή γνώρισε. Ευτυχία θά  πή ν’  αγαπάς μέ πάθος: νάσαι νέος καί 
νά παραμένης νέος" νάχΐ]ς μιά φλογερή ψυχή, που να βαστά ολες τις φουρτούνες 
τοΰ πνεύματος : υπάρχει πνεΰμα στο πάθος.  ̂ , Κ ,

Δοκιμάζει κανείς τό πάθος γιά τέσσερις— πέντε μορφές^άγαπημένες, για τρια 
δνείρατα πού παίρνουμε μαζί μας στον ταφο. Μεσα σ ολ αυτα, δυο-τρείς γυναί
κες πού αγαπήσαμε καί δέν τις άποκτήσαμε, καί πού γι’ αυτό πιο πολύ τις λατρε- 
ψαμε. Κ αί ή μιά τουλάχιστον μάς άπατησε ώς τήν υπέρτατη είρωνία τοΰ ακρως 
γελοίου : μάς αγάπησε. Έ νοιώσαμε τήν ευτυχία τής ζωής, καί τόν μοιραίο^ πόνο. 
Θά θέλαμε νά τή νοιώθαμε πάντα. Θά δεχόμαστε νά ζήσουμε δέκα,  ̂ έ.'.ατο, δεκα 
χιλιάδες ζωές, φτάνει μόνο ν’  αγαπούσαμε, νάμαστε νέοι ακόμη, καί νά μπορού
σαμε νά δίναμε τήν illusion πώς είμαστε. Τί πειράζει άν βάφουμε τά μαλλιά
καί τά γένεια μ α ς ; , , * s

*Ά  ! δέ θ ’ άφ ίσου με νά μάς νικήσουν τά γερατιά, ό βδελυρος αυτός δεσμο

ί) Λυπούμαστε ποΰ δ χώρος τού περιοδικού δέ μας επιτρεπει να δώσουμε ολοκληρη τη 
μετάφραση τοΰ ΰπερόχου αύτοϋ κεφαλαίου τώ ν  «Π ορτραίτω ν», πού elvcu x  ωραιοτερο α 
σφ αλώ ς τής σειράς. — Σ έ  άλλο φύλλο, δπου ελπίζουμε ν ’ αναλύσουμε το  εργο τοϋ  ̂Suares 
θ ά  κάνουμε ευρύτερο λόγο γιά τό κομμάτι αϋτό. Σήμερα σημειώνουμε απλώς πως οι σελίδες 
ποΰ προσφέρουμε είναι άπ ' τις πιό definitives, ποϋ έχουν γραφεί για τον μεγαλον Stendhal. 
Είνε ή πιο ζωντανή ψυχογραφία τοϋ άν^ροιπου πού είχε δπως ελεγε_ _ μοναδικο σκοπο της 
ζω ή ς του τήν άγάπη. ( Ό  έρως υπήρξε πάντα τό σπουδαιότερο ή μάλλον τό μονον μελημα 
μου. Stendhal). Ό  έξοχος essayiste δέν μπορούσε νά μήν αίστανθή μιά προσωπικότητα 
πού τόσες ομοιότητες έχει μέ τή δική του. (Μ ιά άπ ’ τις πιο βαθειες : ή κοινή τω ν  λατρεία 
γιά τήν Α ναγέννηση).

2) Ό  M6rim6e έλεγε: «II 6tait r6serv6 car il craignait d’fetre dupe»,



φύλακας τοΰ κοινού δεσμωτηρίου. Τ ί διάβολο, ζοΰμε ακόμα, μπροστά μας είναι 
ή ζωή κ’ ή ευτυχία, πού είναι μιά κατάχτηση. Κ ’ ή αγάπη πού σέ κάνει νά^πι- 
πτεύης πώς κατάκτησες τά πάντα κερδίζοντας μιά μόνη λεία, τή μόνη πού έπό- 
θησες καί πού σοΰ γελά.

Friedrich Hcelderlin *

H J S L F T E  D E S  L E B i t i N S

(  Μ  I  £  Η  Z  Ο  Η  )

Μέ κίτρινα λουλούδια και γεμάτη άπό άγρια τριαντάφυλλα ή χώρα στή λίμνη 
πλάϊ ! Κύκνοι μου εσείς ωραίοι και άπό φιλιά μεθυσμένοι, στά θεία δροσάτα 
νερά τήν κεφαλή σας βουτάτε.

Ά λλοί μου ! Ποιος θά  μοΰ δώση —  δταν θάρθη ό χειμώνας —  τά λουλούδια, 
ποιος τοΰ ήλιου τό φώς και τής γής τούς ’ίσκιους. ’ Αμίλητοι στέκουν οί τοίχοι 
κα'ι παγωμένοι. Στόν άέρα άνεμίζουν ή σημαίες.

H A I O B , L I A E M M A

Ποΰ είσαι ; θαμπώνει μεθυσμένη εντός μου ή ψυχή άπ’ δλη τήν ομορφιά 
σου, γιατ'ι τώρα μόλις κρυφάκουσα τον έφηβον ήλιο πώς λέει γεμάτο χρυσούς 
φθόγγους το εσπερινό τραγούδι του σ’  αιθέρια λύρα. Γύρω τά δάση και τά 
βουνάκια ηχούσαν. “Ομως αυτός μακρυά σέ θρήσκους πού τόν δοξάζουν λαούς 
άκόμη τό πρόσωπό του εχει στρέψει.

Ε Τ Ο Υ Σ  Ι Ι Ο Ι Η ΐ Λ Σ  M A S

Τοΰ Γάγγη οί άκτές ακούσανε τό θρίαμβο τοΰ Θεοΰ τής Χαράς, τήν ώρα 
πού ερχότπνε άπ’ τόν Ινδ ό  — κατακτητής τοΰ παντός— ό νέος Βάκχος, ξυπνών
τας μέ τό θείο κρασί τούς λαούς απ’ τόν ύπνο.

”Ω ! ξυπνήστε ποιηταί, σεις, ξυπνήστε άπ’ τόν ύπνο αυτούς πού άκόμη κοι
μούνται, δόστε τούς νόμους, δόστε μας ζωή. Τραγουδήστε ώ ήρωες. Γιατί μο
νάχα εσείς έχετε τής κατακτήσεως το θειον δικαίωμα, ώς ό Βάκχος.

ΑΓΓΕΛΛΟΣ ΒΑΡΒΑΓΙΑΝΝΗΣ

* Ά :ιο  τήν ϊκδοση τοϋ Christoph. Th. Schwab.

(Σ η μ είω ση  Μ εια φ μα στόν ; Τ ά  τραγούδια αυτά γράφτη
καν άπό τόν Kceldariln τήν έπυχή τής παραφροσύνης του.)

ΚΛΑΣΣΙΚΟΙ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΙ
Αυθαίρετα καί κάπως πρόχειρα σ’ ενα περιοδικό, τώρκ ^ τ α ϊ α  

κάποιος «Λογοτέχνης» μιά διαίρεση των νεων ποιητών μας σε νεοκλασσικους και

ν“ ρ οΤπεοισσότεροι άπ’ δπους άναφέρει είναι ποιηταί νέοι, άΦ ° ^ “ ^ ο ι  ακό
μη, πού είναι πολύ φυσικό προτού εκδηλώσουν μια δίκια ™υς α τ ο μ ^ τ η τ α , να 
κυοιαρχοΰνται άπό τις σημαντικώτερες εύρωπαϊκες εκδηλώσεις του 
άν στήν ποίησή των πλεονάζουν σήμερα τα ρωμαντι/.α κι χ δέ
στοιχεία, αύτό δέν οφείλεται βέβαια παρά στις ε,αστοτε διαθεσεις των, και
είναι άρκετό γιά νά τούς κατατάξη σε ωρισμενη -.χολή. ά δέν

Παρόμοιες αυθαίρετες «classifications» έγιναν κι άλλου ομως καμμια 
μπόρεσε στά στενά της δρια νά περίκλειση τις ίσχυρες ατομικότητες. 
μ ρΤί είναι ό Κλωντέλ ; Νεοχο ^ α ν ό ς, ό π ω ς  οί πολΑοι
τερο είδωλολατρικό τ α μ π ε ρ α μ έ ν τ ο ^ τ ή ς σ η μ ε ρ ι ν η ς  Γαλλίας; Τί.είναι ενα ςΧ
ενας Βεράοεν, ένας Μποντελαίρ, ένας Γκαιτε; Προ παν > μ γ > „ αι_
σιες ατομικότητες, θρεμμένες άπ’ δλες τις ζωικές και πνευματικές πήγες του και 
ροΰ μας καί πού τό έργο τους καθρεφτίζει μιαν ολοκληρη εποχή. . R

Τόν Γκαΐτε γιά ευκολία τους οί κριτικοί τον ετικεταρισαν yxXaooi, 
δμως ό Φάουστ, δηλαδή τό έργον ολης της ^,ωης του, είναι ο κατ ε ,οχ ι\

2τά_εργα το* πρώτου Q  ο λ ε ς ^ τ ά -

σεις, δλες τις ψυχικές διαθέσεις τοΰ καιρού μας. Οσο ,ια τον Vlvai δ τιάντι- 
rov m  πολλά στοιχεία είδωλολατρικά, δμως η χαώδης του φόρμα είναι ο,τιαντι

^ ^ ί ΐ ΐ ^ λ α σ σ ι κ ό ς .  Αέξεις τόσο παρεξηγημένες_ καί τάσο « ς  
πεοιεχομένου ! "Ολοι οί ποιηταί τοΰ περασμενου αιωνος υπηρςαν απ(> μ ω ς w  
ψεως καί κλασσικοί καί ρομαντικοί. Κ ι οί ρωμαντικωτεροι ακόμη (ο Ν ο β Λ ^ ο  
Πόε) Ιχουν στοιχεία κλασσικά. Κι οί κλασσικοφανεστεροι, ε / ι f]vnl » » τ' ς
τικά ( Ή  ψυχική διάθεση τών νεοκλασσικών στροφών του Μωρεας ε1ν"  , 5
πιό ρωμαντικ!ές.) Σ ’ δλονς βρίσκομε καί τις δυο τάσεις,
Έ ν α ς  άπ’ τούς μεγαλήτερους ρωμαντικούς, ο Vigny, σε πολλά του ποιήματα εινα

κλασσικός έδώθε δέ μπορούμε πιά νάμαστε άποκλειστι-Λά ρω-

μαντικοί ή κλασσικοί. ’ Εννοώ ή φύσις μας ή Ιδιοσυγκρασία μας είναι τετοια πο 
δέ μάς άφήνει. Τό χριστιανισμό δσο κι άν το θελουμε είναι πολυ δύσκολονα_ τον
άποβάλουμε τελείως άπ’ τήν ψυχή μας. Τόσο βαθια είναι τ α| 3 “ΛΟύ θά  ήτον 
ωτίκε Δέ μπορεί νάχη τή γενικώτερη ανθρώπινη σημασία ενα_ εργο που 
Αποκλειστικά «είδωλολατρικό». Τοΰ Ά να τόλ  Φράνς τα εργα μας δίνουν συχν η 
εντύπωση τοΰ πλαστού, καί ή γι’ άλλους λόγους, μα και γιατί κυριω, φη 
τροφήση τό χριστιανικό του^βάθος. Τόσων αιώνων άταβισμος δεν αποβαλλεται με
κανενός είδους προσπάθεια ή άσκηση. , ν

Μέσα σέ πολλούς άλλους, πού κατατάσσει ο «Λ ογοτέχνης-στηνομαδα των 
νεορωμαντικών, είναι κι δ Σικελιανός. Χαρακτηριστικό της σχολής αυτής αναφε



ρονται : «ρωμαντική διάθεση, προσπάθεια δύναμης κα'ι πλούτου φραστικού στήν 
απόδοση τής ποιητικής ιδέας, χρωματισμός πού χτυπά κτλ.»

Δέν άρνιόμαστε πώς δυο τρία άπ’ αυτά τά χαρακτηριστικά παρουσιάζει και 
ή ποίηση τοΰ Σικελιανού. Ή  ρ»μαντική δμως διάθεση πού ίσως νά φαίνεται 
σέ άλλους νεώτερους τής όμάδος λείπει τελείως άπ’ τό έργο του. "Ο σο γιά τό «φως 
στήν ιδέα, βάθος στήν αίσθηση, κι αλάθευτο στίχο (χαρακτηριστικά τής νεοκλασσι- 
κής ομάδας) έχει περισσότερο άπό κάθε άλλο παλαιόν κα'ι νέον νεοέλληνα ποιητήν. 
Κ ι 3ν θέλαμε,^ έχοντες ώς μέτρον κατατάξεως τά χαρακτηριστικά ταϋτα, νά τόν 
κατατάξουμε σέ κάποια ομάδα, θά  τόν κατατάσσαμε στήν νεοκλασσική μ’ δσην ευ
κολία και στήν νεορωμαντική. Τόσο *ιναι πέρα άπό κάθε κατάταξη. Κ ι <5 Σικελι- 
ανός, δπως κα'ι  ̂οί ξένοι πού άναφέραμε, είναι μιά πλούσια ισχυρή ατομικότητα, 
θρεμμένη άπ’ δλες τις ζωικές καί πνευματικές πηγές καί πού τό έργο του είναι 
δίχως άλλο μιά άπό τις λαμπρότερες ελληνοχριστιανικές εκδηλώσεις τοΰ καιροΰ μας.

"Ο σο γιά κάποιους άλλους νεώτερους «χριστιανίζοντας» έχουμε νά παρατηρή
σουμε, πώς ποτέ δέν ήταν ποίηση ή μόδα  καί ή μανιέρα.

ΝΕΑ ΒΙ ΒΛΙ Α
 ̂ Γ Α Λ Α Τ Ε ΙΑ Σ  Κ Α Ζ Α Ν Τ Ζ Α Κ Η . — Ό  "Α ρχοντα ς, ό  USαυριανός Η* ή Ά ό ε ρ φ ή  τ ο ν .  — 

Ά ϋ -ή να  1 919 . — Πάνε τρία  χρόνια τώ ρα  πού έτυχε νά δ ιαβά σω  τούς «Λύκους» (ενα δράμα, 
οπως τό χαραχτηρισε ο συγγραφέας του, άλλα μάλλον μιά τραγω δία , δπως μπόρεσα τότε νά 
εξηγή σω  σ* ένα σημείωμά μου) τοΰ κ. Λεύτερη ’Αλεξίου (Α . Σ οφ ιστή ) άδελφοϋ τής Κυρία 
Κ αζαντζάκη. Τήν ίδια ζωηρη  εντύπωση Λού μοΰ άφησε τότε ή πρωτότυπη τεχνοτροπία τοΰ 
έκλεχτού μας σοννετίστα στήν πρόοδο τής μονόπραχτης τραγω δίας του, έπιμένοντος αλύγι
στα στήν πρώτη σύλληψη, χωρίς νά τόν κυριέψη πουθενά τό «επιτηδευμένο απροσδόκητο», 
μού υπόβαλε πάλι σήμερα, περισσότερο έντονη, τό διάβασμ α  τού «Ά ρ χ ο ν τα , τού Μ αυριανο- 
καί τής "Α δερφής του».

Σ τήν τραγφ δία  αυτή τής Κυρίας Κ αζαντζάκη» άπ ’ αρχής μέχρι τέλους δέν παίζει ρόλο 
πουθενά η εξαιρετική σ ·ιγμ η , αλλά ή ουσία ίδια  τού μοτίβου της καί γνωρίζουμε καλά π·~σο 
λίγοι απο κείνους πού έγραψαν απάνω σέ παραδόσεις μας τά  δράματά  τους, μπόρεσαν νά μή 
σκοντάψουν σ αυτο το σκόπελο, καταστρέφοντας όλότελα μιά μεγαλειώδη υπόθεση γιά νά τήν 
προσαρμόσουν δήθεν μέ τ'ις απαιτήσεις ενός σημερνού έκφυλι ιμένου περιβάλλοντος.

Ισ ω ς  η απόλυτα καλλιτεχνική έκφραση τής Κυρίας Κ αζαντζάκη, νά τήν παρασύρη στό 
σφίχτοδεμενονεντεκασύλλαβό της (καί τόν κατέχει τόσ ο !) νά παραθέτ^ επίμονα δσα αυθόρμητα 
πλημμύραν» τήν καρδιά της — τήν καρδιά τής Γυναίκας — επίθετα, ζω η ρ ά  παραστατικά, οί 
ρητομίες δμ ω ς, πού τόσον είναι άναπόφευγες στήν ποίηση τού είδους αύτοΰ, περιορίζουνται, 
οίκονομοϋνται θάλεα, μέ μιάν αξιοζήλευτη περιεκτική συντομία πού μάς υποβάλλει αριστο
τεχνικά, μόνο τήν αΐστηση τοΰ αναγκαίου.

Ως τοσο, όσο  κι άν η τραγφ δία  τής Κυρίας Καζαντζάκη έχη πολλές ομοιότητες μέ τή 
«Ρ οδοπ η » τού κ. Π οριώ τη  στή γενική νά πούμε επεξεργασία τού ίδιου θέμ ατος, δέ διστά
ζουμε νά ομολογήσουμε άνεπιφύλαχτα π ώ ς ώ ς  σύνολον, (αν μάλιστα είχε δοθή  μεγαλύτερη 
προσοχή στην καταστροφή τής τραγω δίας ώστε νά μήν έπέρχεται πρί νά τήν περιμένη ό α
ναγνώστης) μάς δίνει μεγαλύτερην Ικανοποίηση. Δέν είναι άλλως τε λίγο τό ότι κ ατώ ρθω σε 
V _Κα Καζαντζάκη νάπαλλάξη τήν τραγω δία  της άπό ενα σ ω ρό  άκαιρες φλυαρίες, πού όσο 
κι αν εΐναι θελκτικά ειπωμένες, κόβουν επικίνδυνα καί χωρίς ουσιώδη λόγο τήν ενότητα 
τού αρχικού ^θέματος τής «Ρ οδόπ ης». Μέ δυό λόγια, ή τραγω δία  τής Κυρίας Κ α ζα ν ζά κ η , 
στο πείσμα ολων έκείνων πού τήν ειρωνεύτηκαν χωρίς καί νά προβάλουν* κανένα σοβαρό  ε
πιχείρημα,^ έτσι μέ τή συστηματική ασυνείδητη πολεμική τους. παίρνει μονάχη της τή θέση 
πού τής α ξίζει ανάμεσα στό «Βρυκόλακα» τού Έ φ ταλιώτη  καί τόν «Π ρω τομ άστορα » τοΰ Ψη- 
λορείτη. Κ0Κ

Υ · Γ . Τ ο θέατρο τού Ωδείου ποϋ τόσο στάθηκε επιπόλαιο σς·ήν εκλογή τω ν  έργων πού 
παίζει ο θ ία σος του. δε θ ά  μπορούσε νά μάς δώ ση  «τόν “Αρχοντα τό  Μ αυριανό καί τήν ’Α
δερφή του» από τη σκηνη τοΰ Βασιλικού μιά που διαδίδει ότι αποβλέπει στήν άνώτερην η
θική διαμόρφ ω ση  τοΰ γούστου τοΰ θεατρικού αθηναϊκού κοινού; ” Η  δέν τό βρίσκει αρκετά 
θεαματικό ; Κ
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Α .

& CL-μένος, το μυρόβλητον αθλητικό χιτώνα,
Στής ηλικίας τό πλήρωμα σάν ήρθα τοΰ Χριστοΰ,
Ί/οΰ πάνοπλου Έρωτα γυμνή, τήν άμετρην εικόνα 
Τηρώντας, μές στοϋ πόθου μου τά βάθη τοΰ μεστοΰ,

Στερνήν ώοά ν' άντίκρυσα φορά τόν Έλικών'α.
Κι5 ώς ίσκιος δέ μοΰ μόλεψε τή σκέψη, ενός μιστοϋ, 

Άλλα φτερά θεοήλατα μέ μιάς μ’ άνασηκώνα,
Απ’ τά φτερά, άμολόγητα, πιό πλέρια τοΰ πιστοί',

Ό  νους μου, τήν ανθρώπινη πον κατασύντριψε εΐΐνια, 
Και τήν πρωτόπνοη θέριεψε μονάχα πιθυμιά,

Ιερ ό  πουλί, π’ άδράχτηκεν άπό κλαδιά ατσαλένια 
Και στάθη καί στοχάστηκε τήν αχραντη ερημιά,

Στις άγιες χύθηκε κορφές ποΰ έγαλανίσαν πάλι !
Στους μυστικούς, πασίφωτους, δοσμένος καθαρμούς,
Μέ τοΰ κορμιού μου, τοΰ Θεοΰ πον έπάλαιψε τήν πάλη, 
Λυμένους δλους, στής ζωής τό ΓΙνέμμα, τούς αρμούς,

ι mm*
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Στήν άνθηση βυθίστηκε που σπαταλάει τά μύρα,
Κ ι’ αντάμα πνέοντας, πέλαγο, κοιλάδα κα'ι βουνό,
Καθώς τό δρΰ, των κλώνων του τήν πράσινη πλημμύρα 
II ’ αργοσαλεύει, έλίχνισε βουβά τόν ουρανό !

Καί πιά, ή ψηλή βουνοκορφή ποϋ πνέω, καθώς τό κύμα 
11ο’ΰ σπρώχνει τόν κολυμπιστήν, απ’ τή βαθιά δροσιά,
Σά  χέρι, γιά νά ίδεϊ τή γή ποΰ ολόκαρδα αποθύμα,
Μοϋ ξεσκεπάζει τήν κρυφήν αλήθεια, ώς τά νησιά.

Στέρεα;, μεγάλοι στοχασμοί, μοϋ πλένε δλη τή μέρα,
Μές στή γαλάζιαν άβυσσο, στό διάπλ'ατο ουρανό,
Σάν τά ξεφτέρια, ποϋ άτρεμα, γυρίζουνε στον αέρα 
Κύκλους ακέραιους, ήσυχους, απάνω άπ’ τό βουνό.

Λαμπρή γυναίκα, τό ψωμί, στό δυνατό ανηφόρι, 
Καθημερνά ανεβάζει μου, στήν άπειρη σιωπή,
Γυναίκα Μ οΰ:α, όλόϊσα ποΰ υψώνει τό άρτοφόρι,
Στήν κεφαλή της, στέφανο, τοΰ ήλιου ποϋ καίει, σκεπή.

Μές στό λαμπρό, κατάλευκο, ποΰ σιγοτρέμει αέρα,
Στον ανήφορου τό στρίψιμο, ποϋ π.ά κι’ ό άναοασα<;  
Φουσκώνει, θάμμα χύνεται μεγάλο, ή Κ'αλημέρα,
Κ' ή φλόγα τοΰ προσώπου της, στό νοϋ μου εύιιχισμός !

’Αδερφικό τό σάλεμμα τοΰ δυνατού χεριοϋ της,
Σκορπίζει μέσα μου άξαφνα, τοΰ ανθρώπου τόν π'αλμό, 
Κ ι’ απ’ τήν άνάπνια, απάνω της ποϋ έστάθη, τοΰ χωριοΰ τη 

’Ακούω στά σπλάχνα μου, τής ζωής ακέριο τόν ψαλμό.

Μπροστά μου στέκει, άπάρθενα κομίζοντας τά δώρ'α,
Ή  απλή γυναίκα, τό κρα&ί, τό γάλα, τό ψωμί.
Γυμνή ή χαρά, στον άνεμο τής θείας κορφής, Πανδώρα, 
Τό πνέμμα ακέριο αγνάντια μου, κι’ ακέριο τό κορμί.

Κι’ ό πειρασμός, τή σάρκα μου, θεΐκιά, καί δέν τήν γγίζε’ί. 
Τί μέσα μου, ζυγιάζεται μεγάλος ό σκοπός,
Καθώς τό δέντρο ποϋ τήν πνοή τής άνοιξης στραγγίζει,
Κι’ ώσάν καρδιά, τού άρχίνησε νά φαίνεται ό καρπός !

Λόγια αγαθά στ’ αδέρφια της, στερέωμα τής καρδιάς της, 
Στέλνω μονάχα μήνυμα, σά φεύγει σιωπηλή·

Κόμπο τά δένει μυστικό, στήν άκρη τής ποδιάς της,
Σκύβει τά βλέφαρα άσειστα στή γή, καί δέ μιλεϊ.

Σέ λίγο πάλι, στής κορφής τά πνέμματ'α, τά χέρια 
Σηκώνω, ώς σκώνει ό άνεμος τοΰ έλάτου τά κλαδιά,
Καί μέ τά πρώτα, π’ άρχινάν νά τρεμοσιώνται, αστέρια, 
Λαμπρή ανατέλλει μέσα μου καί λεύτερη, ή καρδιά !

Μέ τή μορφήν ανάγυρτη, στή δυνατή μου κλίνη 
Π ’ δλα βωδάει τά βότανα, γαλήνιος βυθισμός, 

ξάφνου τά μάτια μου, ανοιχτά στόν ουρανό, 6πο>ς κλείνει, 
Καί μοναχά, στό στήθος μου, βαθιός κυματισμός,

Σ ά  μονομιάς τής άβυσσος ν’ άδιάζω τόν κρατήρα,
Ρυθμίζει άπό τά σπλάχνα μο\>, ρεστά καί γαληνά,
Τό σκότος, μέσα μου, άρχινά νά βάφεται πορφύρα,
Θρεμμένη στό αίμα, δύναμη γιγάντια μοϋ ξυπνά !

Τότε, καθώς κολυμπιστής, ποϋ μπρος στό μέγα κύμα,
’Α π ’ τή t τρωτήν ακρογιαλιά, γυμνός, καί προχωρεί,
Μέ τό γαλήνιο, στέρεο καί άχτιδοβόλο βήμα
Προς ιί| δροσιά, ποΰ αγνάντια του κορφώνεται σκιερή,

’Ατάραχα βυθίζομαι μές στά γαλήνια σκότη 
Ποΰ μέσα μου χαράζουνε Ιερά, κι’ άπ’ τήν κορφή 
Στή φτέρνα, πλέρια άπάνω μου λαμποκοπάει μιά νιότη, 
Μεστή κι’ άκαταπόνετη, στήν α’ιώνίαν αφή !



Κι’ ωσάν οί γκιώνηδες, ποΰ ορθοί στά κυπαρίσσια μέσα,
Στή μαύρη, κετασκότιδη κρυμμένοι φυλλωσιά,
Ξάφνου άρχινάν ρυθμίζοντας τοΰ Όλυμπου τήν άνέσα,

Ή ,  πώς μεγάλο; άνεμος, ποΰ αρχίζει νά φυσά,

’Αργά τα βράδυ, άκούγεται τό κύμα καθώς σπρώχτει 
Μέ άπάντεχον αντίχτυπο, σφοδρό, στή σιγαλιά,

"Ω ς ποΰ τό πέλαο σύρρυθμο, τό βγάνει άπό τήν δχτη,
Γλώσσες άφροΰ μακραίνοντας στή μαύρη ακρογιαλιά,

Γιά λίγο άκύμα, στοΰ ύπνου μου τά πέρατα, ξυπνάνε,
Μέ τή φωνήν άνάμεστη, τοΰ Όλυμπου οί στοχασμοί,

'Ώ ς ποΰ δλα, μέο'α μου, σιγάν, φλογίζονται, τερπνά ’νε,
Μ ’ ενα παλμόν ολόκαρδο, καθώς οί αστερισμοί.

Κι’ ώς ..Λάτρας, ποΰ στή δύναμην, ώρμος, λαμπρός, καί ξέρει, 
Καί θέλει καί στήν κλήρα του τήν δψη του νά ίδεΐ —
Γιατ’ είν’ ό σπόρος μέσα του, φλογάτος σάν άστέρι,
Γιατ’ είν’ ό σπόρος μέσα του, πασίφωτ.ο παιδί,

— 'Ό μια, νά πέρνει ό όνειρος, τήν δψη τής εύκής του,
’Αρχίζει μές στόν ΰπνο του, μεστός καί φωτεινός,
Κ ’ ή αναπνοή του είνε ψυχή, κ’ είνε βουλή τοΰ Ύψίστου,
ΚΓ ύ πόθος, μές στά φρένα του, χορεύει ζωντανός —

Περίλαμπρος καί ό ΰπνος μου, ποΰ μέ τά πάντα σμίγει 
Τήν καθαρή μου δύναμη στήν αχραντη σιωπή,
Τής Πλάσης τό νυφιάτικο τό θάλαμο μοΰ άνοίγει,
Ποΰ δλα φωτάνε τά όνειρα τ’ άθάνατα, καρποί !

$ $

Τήν ώρα, π' δλο τό βουνό, μονόφωτο υψωμένο,
Στή φλόγα τήν ατάραχη ποΰ καίει τοΰ δειλινοΰ, 
Κρυφωριμάζει, άσάλευτο, κι’ ώσά μεγαλωμένο,

'Ό λη τριγύρα τή βουλή τοΰ διάπλατου ούρανοΰ,

Κι’ άπό ψηλά τό πέλαγο διαφέγγει ώς με τά σπλάχνα, 
Θαμπωτικά λαμπάζοντας σέ βάθη αστραφτερά,
Καί τά καράβια όλάρμενα, μέσα στή σύχλιαν άχνα,
Μ ’ δλα άνοιγμένα τά πανιά, κοιμώνται στά νερά,

Σ τ ’ άγριο ρουμάνι, δθε φωτάν τής άβυσσος τά μάκρη, 
Καθώς, ψυχής τριγύρα μου δέν πνέει άνασασμός, 
Ευφραίνομαι, έ'τσι άτάραχος, νά κάθομαι άκρη-άκρη, 
Κεΐ ποΰ κρεμάει στα πόδια μου, πεντάβαθος γκρεμός !

Όλοΰθε, ή άνεκύμ'αντη μέ περιζώνει φλόγα,
Ποΰ ώς σέ καρπό στά σπλάχνα μου βουνίσον εχει μπει, 
Καθώς ή άχτίδα, διαπερνά τών σταφυλιών τή ρώγα, 
ιΚ’ίσκιώνει ό σπόρος, ξάστερος, στο διάφανο τσαμπί !

Κι’ ώς ό ψαράς, ποΰ ασάλευτος κρατώντας τό καλάμι, 
Γλαρώνει στήν άκύμαντην αγνάντια του αντηλιά,
Τό ψάρι περιμένοντας νά σύρει άπ’ τό θαλάμι,

Σά  θησαυρό, ποΰ άγνώριστος φωλιάζει σέ σπηλιά,

Στή ζέστα μέσα, προσδοκώ μέ βλέφαρα κλεισμένα,
Καί μοναχά τό μέτωπον ολάκερο άγρυπνά,
Μέ τά μηλίγγια, ανάλαφρα στά πλάγια του ίδρωμένα, 
Χρυσά φτερά, ποΰ είν’ έτοιμα, νά σ'αλευτοΰν τερπνά !

ΚΓ άκούω τοΰ κόρακα κρωγμό, πολύ σιμά μου πρώτα, 
Ποΰ φεύγει λαχανιάζοντας, ξοπίσω άπ’ τά βουνά,
Καί στοΰ πελάγου ποΰ άρχινοΰν νά σβύνουνε τά χνώτα, 
Τά μάτια άνοίγω καί κυττώ τό γλάρο ποΰ κινά !

Τότε, ώς τραντάζει στοΰ ψαρά τό γλάρωμα, τό γνέμμα, 
Κ ’ αιφνίδια κλεϊ τή φούχτα του στόν άγριο σπαραγμό, 
Ποΰ σεί τό ψάρι άπόβαθα, δλον όρμώντας τό αίμα 
Μές στήν καρδιά μου άκράτητο σ’ έκείνο τόν κρωγμό,



Στό ρόδινο τό διάνεμμα τσΰ γλάρου στό μπουγάζι,
Όποΰ αρμενίζει αδιάκοπα, γαλήνιο κα'ι σειστό,
’Απ’ τό βυθό τοΰ πέλαγου, στά φρένα μοϋ ανεβάζει 
Γλυκό ρυθμόν ανάλαφρο, ψιλό, συγκρατητό !

Θαρρώ σαλεύουν τά νησιά, θαρρώ σκιρτά ή κοιλάδα, 
“Αξαφνα έκεϊ στά πόδια μου κυττάζω καί θαρρώ,

Σάν ενα κύμα σκώθηκεν αθάνατο ή Ελλάδα,
Σέρνει τά πέλαα, τά βουνά, κι’ αρχίζει ενα χορό !

’Α π ’ τά βαθιά του θέμελα, πλέριο τραντάζει τό όρος.

Κ ι’ ώς, στών Μυστήριων τ ’ άρρητα, τό μένος σάν ξεσπά, 
Τρεκλίζει ό κισσοστέφανος, χορεύει ό θυρσοφόρος,
Και των οργίων τό τύμπανο, σά θεοΰ καρδιά χτυπά,

Αιφνίδια, χαλκογόνατη τριγύρα μου μιά νιότη,
Μές στοΰ βουνοΰ τ ’ αδιάκοπο βαθύ μουκανητό,
Προβαίνει, μ’ άνεπάντεχη γαλήνη κα'ι λαμπρότη,
Μ ’ ενα τραγούδι ανάλαφρο, ψιλό, συγκρατητό Γ

Μές στό χυρό, κριαρώνεται τό γόνα μέ τό γόνα —
Γ ιά  σας, χαρά σας !— δένονται τά χέρια του ς , σφιχτά, 
Σάμπως τραβάν στά πέλαγα μαζί, τό Θεόν ’Αγώνα,
“Ενα καράβι άπό τή γη, νά πλέξει στ’  ανοιχτά !

Κ ι ’ ώς, μέ τό στήθος σπριοχνουνε, μέ μιάν ανάσαν δλοι—  
Γιά σας, χαρά σας !— χιινεται στήν άγια αναπνοή,
Σ ά  χνώτο, όμπρός στά στόματα, ψυχής άστραποβόλι,
Κ ι ’ ώς ό λοτόμος ποΰ χτυπά, άφίνουνε μιά βοή !

Κ ι’ ωσάν τά χέρια, ό τράχηλος, τ ’ ολόφωτο κεφάλι,
Ν ’ άγάλλονται στον ιδροιτα, ποΰ στάζει θεία βροχή,
Α π ’  τήν ίσκιά, σά σταματάν, μές στή σιγή προβάλει, 

Σάν ή σελήνη άπ’ τά βουνά, μιά μυστική ’ Ιαχή !

«Καρδιά σφυρί— κι’  ό πόθος μας στό πάλεμα, γυμνίτης. 
Στά μάτια σου εΐμαστ’ έφηβοι, στον ίσκιο σου, παιδιά"
Κ ι’  δπως ή άηδόνα, στή βαθιά νυχτιά, « ’Ίτυς, ’Ίτυς, ’Ίτυς 
Φωνάζει μές στον πλάτανον, δμια γιά σέ, ή καρδιά!

ΙΊοιός, τήν ψυχή μάς άγγιξε— και ποιός, τήν απαλαίνει 
Τήν άναπνιά στά σπλάγχνα μας, κρυφά, σά βρεφική ;
« ’Από τις Πύλες τ'ις Σκαιαίς, άργοπερνά ή Ε λένη ,
Κ ’ οι γέροι, όρθο'ι σηκώνονται, μπροστά της, σκεφτικοί! »

Κα'ι μεΐς, όποΰ γευτήκαμε τό μυστικό της σώμα,
Ποϋ αγγίξαμε τά πέπλα της. ποΰ έφόρει, τά μα<ρά,
Ποΰ αγγίξαμε τά πέπλα της, στά βλέφαρα, στό στόμα, 
Ό π ου  επιαμε, τό άντίχολο, στά πά&η τά πικρά—

Κα'ι στό κρυφόν άντίδωρο μάς έβουβάθη τό αίμα 
Ν ’ ακούσουμε ολοκάθαρη, στήν ίδια της φωνή —
Σάν τ ’ άγιο βασιλόπουλο, ποΰ αγγίζοντας τό στέμμα,
Στής μυστικής εικόνας το.) τή δόξα, άδημονεΐ,

Και βάζοντάς το σιωπηλά, σιγά, στό μέτωπό του,
Δέν ξέρει κι’ αν έπέθανε, δέν ξέρει ουδέ κι’ άν ζεΐ,
Πότε άσπρο, πότε πύρινο, φωτάει τό πρόσωπό του,
Κ ι’  ό Θάνατος κι' ό Υμέναιος, τοΰ τραγουδάν μαζί,

’Α π ’ τό κρυφόν άντίδωρο, μάς εβούβάθη τό αίμα.
Κ ι’ δλη, μαζεύτη μέσα μας ή πνοή, μιά προσταγή : 
«Σέρπει σά φίδι ό άνθρωπος, μά μπρος στό μάγο πνέμμα, 
Χτυπάει φτερόν αθάνατο, βαθειά του, ώς ποΰ νά β γ ει!»

* *

Ψηλά, μέ γλώσσα πύρινη, κι’ αν σέ καλούμε τώρα,
Κ ι’ ώς δρθρος, ή λαχτάρα μας, αργά, χωρίς ορμή, 
Κρυφοκυλάει στις φλέβες μας, τό μυστικόν ιχώρα,
Μέ δυο φτερά ζυγιάζοντας αΙώνια, τ ό ; κορμί,



Κ ι’  δλο λαμπρότερο φωτά, δσο γιά σε ανεβαίνει,
Γλυκόν άχτιδοβόλημα, σάν άστρο γελαστό,
Τί ή λάφρη του άπ’ τή χάρη σου, ιερά πλημμυρισμένη 
Π ιά, ξεχειλάει στο πνέμμα μας, πασίχαρα μεστό—

Γιά σέ, γιά σέ, άσκητέψαμεν, ώ αθάνατη, τά χέρια'
Ά λ λ ο  άπό σέ δέν είδαμε, δέν ’ γγίξαμε ναό'
Ά λ λ ’ ώς σέ ’γγίξαμε, μέ μιας αγγίξαμε τ ’ αστέρια'
Ά λ λ ’ ώς σέ ’ γγίξαμε μέ μιας αγγίξαμε τό Θεό !

Γιά  σέ, γιά σέ, άσκητέψαμε, τό αδάμαστο ποδάρι,
’ Εκεί ποΰ βράχια μοναχά, χαλίκι, ανηφόρια'
Τό νέο μας πάτημα, φτερόν άσίγητο νά πάρει,
ΓΙάνω στής γης όπ’ ώκαιγε σκληρά τή σιδεριά,

"Ω ς ποΰ ή φωτιά τής φτέρνας μας, στις κορυφές, τά βράδνι 
’ Αναπαύονταν, βάνοντας τό πόδι σέ γκρεμό,
Κ ’  ενιωθε πλήθια, απάνω της, τοΰ ανέμου δλα τά χάδια, 
Τήν άβυσσο, δλο βάρσαμα ποΰ κΰλαε, ποταμό !

Γ ιά  σέ, γιά σέ, άσκητέψαμε, ιής δίψας τή σκληρότη,
Σέ βράχια θαλασσόδαρτα, τρυγώντας, τόν άφρό 
Τής περασμένης τρικυμίας, τό αλάτι, δσο ποΰ προ>τη,
Τόν κόπο μάς έσή '.(ονες, σά γλάρον, αλαφρό !

Γιά  σέ, γιά σέ, άσκητέψαμε, τό έφηβικό μας στήθος,
Μπρος στά μελτέμια τά σφοδρά τοΰ Αιγαίου, άνυψωτοί,
"Ω ς τών ανέμων μέσα τους, ποΰ αΰλίσαμε τό πλήθος,
Καί πλέξαμεν ενάντια τους, ώσά θαλασσαητοί!

* χ

Κ ι’  ό πόθος, ποΰ μ’ ακράτητα τά χέρια, άναμερίζει 
Τό λόγγο, δπου τόν κλείσανε, σάν τείχος, τά κλαδιά,
Κ ι ' άνάμεσό τους βγάνοντας τό πρόσωπο, μυρίζει,
Μέ τά ρουθούνια όλάνοιχτα, τής γής τή μυρουδιά,

Ά π ό  ψηλά, αναγάλλιαζε νά τηνέ χαιρετίζει, 
Ααμπροντυμένη μ’  δλα της τά λοΰλουδα, καθώς 
Σ τά ουράνια μέσα, ό Πήγασος, πετώντας, χρεμετίζει, 
Και κάτουθέ του, ό άσωτος ήλιοβολάει βυθός !

Τί, σά βασιλομέλισσα, ποΰ μέσ’ από τά στίφη 
Τών μελισσών, τοξεύοντας τό πέταμμα, ψηλά,
Μές τό κυανό βυθίζεται, διάχρυσο βέλος, νύφη,
’ Ενώ ξοπίσω της, ύ έσμός βογγώντας ξεχειλά,

Σ ά  φλόγα, κι’  δλο υψώνεται λαμπρότερος ό αγέρας, 
Στή μυστικήν εικόνα σου, τήν τόλμη όποΰ μεθά- -  
Κ ι’  ώς τό πουλί, ποΰ χάνεται μέσα στο φώς τής μέρας, 
Ό  νοΰς μας, δέν έδείλιασε ποτέ, νά σέ άκλονθά!»

* *

Στά σπλάχνα τώρα, αν άναβρά τό χάδι, ή ήρεμία 
Τοΰ ιμέρου σου, ποΰ άπόμεινε σ’ αισθήσεις γαληνές, 
Ή  βούλησή μας κ’ ή ψυχή, μπρος στή ζωή είνε μία,
Κ ’ είνε οί καρδιές μας άγγιχτες, θερμές και φωτεινές !

“Ω αθάνατη, δέν ήπιαμεν, εκεί ποΰ πίν’ ή αγέλη,
Σ ’ άδιας ποΰ σέρνεται ζο^ής τό χνάρι, ταπεινή,
Μά με τοΰ σκήπτρου τήν κορφήν αγγίζοντας τό μέλι, 
Σκήπτρο στυλώσαμε άσειστο, στο νοΰ, τήν ηδονή !

Τί, μές τήν άγια δίψα μας, απλώθηκε νεφέλη,
Ποΰ ολομελούς μάς πότισεν ’ Ολύμπιο δροσισμό.
Κ ’ ή πύρη, ανάβρυσε πηγή, κ’ εδωκε ή πέτρα μέλι,
Κ ι’ άσβυστη αγρύπνησε φωτιά, τής νιότης τό βωμό !

Ακέρια, μές στά στήθη μας, μαζώχτηκε ή πατρίδα'
Κ  έργο της, λογος, ονειρο, βαθιά τους αντηχεί,
Σάν άπό δόρυ ορμητικό, βογγώντας, μ/άν ασπίδα 
Ποΰ πίσωθέ της, άγρυπνη παραφυλάει ψνχή !



Λιγόζωες, τις ατίμητες χαρές δέ θέλει πούνε,
Ποΰ ως λεΰκες έβυθίζανε τις ρίζες σέ πηγή—
Τί, μές στής σάρκας λαχταράν, τ ’ άξιον άγγιό, νά μπούνε, 
Ψυχές, ποΰ ή Άχερούσια τις θερίεψε σιγή !

Στοΰ Υμέναιου, ν’ άνασάνουμε ποθώντας, τόν κοιτώνα, 
Ποΰ τόν βιγλίζει ακοίμητο στή φούχτα σου δαδί,
Τής θεότητας φορέσαμε, τόν άρραφο χιτώνα,
Κ ι’ άγαλμα νοΰ, στά φρένα μας, έφιοταε, τό παιδί !

”Ω, δόσε, ή άξια νιότη μας, άπ’ τόν καρπό σά γυρει,
Τά μάτια μας, τή δόξα σου, στήν κλήρα τους, νά ίδοΰν,
Π ώς άπ’ τά πεύκα, σύγνεφα χρυσά, σκορπάν τή γύρη,
Οί άνεμοι οί ανοιξιάτικοι, σφοδρά ποΰ μελωδοΰν !

Σέ σέ, τά χέρια υψώνουμε, ώ ’Αθάνατη, ποϋ κρύβεις,
Σάν τό είδωλο τής λάτρας σου, κλεισμένο στή σμυρτιά, 
Φυλής άκέριας άνθισμα, στή θεία σκιά μιας ήβης,
Τό σπόρον, όποΰεφώλιασε, χρυσάφι στη φ ω τιά !

Σ έ σέ, σέ σέ, ακριμάτιστα σηκώνουμε τά χέρια'
Στό  άρμα μας, δός, νά ζέψουμε γιά πάντα, τόν καιρό.
Κ ι’  όπως άνθοϋμε εδώ στή γης, ν’ άνθοΰμε και στ αστέρια, 
“Ως νά τά σύρουμε όλα τους, στον άξιο μας χορό !»

Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  Σ Ι Κ Ε Λ Ι Α Ν Ο Σ

TO SENO ΣΚΥΛΙ
Α φιερωμένο στή μνήμη τής γιαγιάς μου 

ποΰ έ 'η σ ε  τά τελευταία της χρόνια τυ
φλή και πολύ πικραμένη.

,  ° ! Ύ  6λνψιήκανε τά μάτια τούI πατέρα, τόσο ποϋ νά μη μπορ^ νά διακρίνη τό 
ραζακί απο το οαοατιανο σταφύλι— τό μελιντζαν'ι άπό τό κοκκινέλλι σύκο η φρον- 
τιοα τ αμπελιού περαοε οτό γυιύ.

Κ  ή φροντίδα δέν ητανε μονάχα πώ ς νά τό καλλιεργήσ?; και νά τό κάνη ά̂ μ- 
πελι προσοδοφόρο κα'ι φονμιομένο, καϋώ ς ήτανε στά χέρια τον προπάππον μά καί 
πώς να τό γλντώοτ] άπό τό χρέος.

H  αληϋεια είνε τιά>ς ο πατέρας τον τό ε ί /ε  παραλάόει ζεπεοιιένο , μ’ άντ\ς 
νάδάλη τά δυνατά τον νά τό ξαναοηκώοη^ τον μπήκε μανία γιά σνκιές και παρα
μελώντας τ αμπελουργικά, έβαζε δλη τή φροντίδα τον στό νά φυτέψω σνκιές ό
λων των λογιών. Ι ο  λιγοοτο κρασί πού τ ο ν ’δινε τό ξεπεσμένο άμπέλι άντις νά 
πηγαίνη νά τό πουλί] στις συ νετισμ ένες άγορές πούI τό πουλούσε κι’ ό πατέρας 
του «τοίς μετρητοϊς», πήγαινε δπου μάΰαινε π ώ ς ήτανε καλά σόγια συκιών, κι’ α
κριβοπλήρωνε για φυτά κα'ι γιά μπόλια. Κ ι ’ δσο ήτανε ϋέση καί φύτευε γύρΐω 
στο φράχτη το κακο δεν ητανε πολύ" μα σαν έπύκνωσαν κα'ι γίνανε τοίχος 'γύρω  
οτ αμπέλι, μποδίζοντας το ν αναπνεη ̂ καϋε πουβριοκε καινούργιο σόι τό φύτευε 
δπον ’φτάνε κι5 άξαίνοντας καταιοκκονε τ’ αμπέλι. Κ αί κ Τ  άμπέλι τοΰ Γ  έριο-Σ ι
μόν» έγινε περίφημο, τώρα, γιά τις συκιές τον:

(Τ ά  νόστιμα βασιλικά τ Ά ϋηναίικά.
Τά μεγάλα} μαύρα τά Τυρναβώτικ».
Τ ’ άσπρα, τά λεπτόφλονδα} γλυκύτατα, τά Σπετσιώτικα.
Καλαματιανά, [Κ ν μ ια κ ά ’Αντρίτικα, Ά ρ τινά .
Μ εγάλα} μικρά. μαν\ρα ή άσπρα. Κοκκη'έλια ή μελιτζανιά.
Στρογγυλά η αυγουλά τα. άλλα καλά νά τρώγονται ξερά κι άλλα χλωρά.
Περισσότερο άπό πενήντα λογιών συκιές!)

μά τό εισόδημα ποϋ δίνανε ή
τανε μικρό γιατί ή περισσότερες συκιές, μ’ δλη τήν επιμέλεια τού Γ έρω -Σ ίμ ου, 
δεν είχανε Κφϋονο κάρπισμα. Τά κλήματα, τά γέρικα κούτσουρα τοΰ πατέρα τον, 
παραμελημένσ καί πνιγμένα άπό τις συκιές δέ δίνανε σχεδόν τίποτα κι’ δτοον ό 
1 ερω-Σίιιος χρεωσε τ αμπέλι γιά νά ποσώση τά έξοδα τού προσκυνήματος στον 
Α γιον Tarfo, τά γέρικα κούτσουρα σά νά παρατη&ηκανε στήν απελπισία τονς.

Ό  γυιός όταν πήρε απάνω του τήν εί'ϋύνη τού χρέους καί τή φροντίδα τ άμ- 
πελιοΰs δε μπόρεσε νά κάνη τίποτα. Λ  είπανε τά χρήματα, καί τ’ άμτιέλι γιά νά 
διορύωϋΐ] καί νά δώση εισόδημα χρειάζονταν εργάτες.

Ό  πατέρας τνφλώ&η όλότελα καί τό χρέος άξαινε ολοένα. Οί πληρωμές σέ

*



γιατρούς &αι χρευτογιάτρισοες καί τέλος οί τελευταίες κακές χρονιές πον δέν 
κάνανε εισόδημα νά πληρώσουνε καν τους τόκους, θεριέψανε τό χρέος κι’ έπνιξε  
(< ι ά μ π έ λ ι τ ο ν  Γ  έ ρ ω  - Σ  ί μ ο ν μ ε  τ ι ς  π ε ρ ί φ η μ ε ς  σ 'V- 
κ ι έ ς.»

Ό  γυιος κ' ή νύφη του, μιλούσανε κρυφά κι απόμερα γ ι ’ ami] τί/ν έγνοια 
και μη βλέποντας αλλονα τρόπο, άποφαοίοανε νά πουλήσουνε τ’ άμπέλι και μ’ ο τι 
περισσέψει νά βάλουν εργάτες, νά δουλέψουνε κ’ οί }ίδιοι, και νά φυτέψουνε ενα 
άμπε/.ότοπο ποϊ τους έμεινε άπό συμπεθερική κληρονομιά.

’Α γοραστές, παραλλήδες και φιλόδοξοι πρόθυμοι ν αγοράσουνε τό περίφημο 
αμπέλι, ητανε πολλο'ι στο χτοριόί μά ό γυιός μίλησε σ’ ένα άπό τό γειτονικά χ ω 
ριό, άνθρωπο άρχοντονοικοκύρη, μέ χορτασμένο μάτι άπό χτήματα, και καλόβολο 
γιατί ανλλ.ογίατη πώ ς μ’ ένα τέτοιον άγοραστή μπορούσε νά μείνΐ] ή πούληση 
κρυφή άπό τόν τυφλό. Γ ίνανε κρυη ά οι συμφωνίες, πήγανε στή χωρά γιά τις νο
μικές διατυπώσεις, και τ’ άμπέλι τοΰ Γ έρ ω -Σ ίμ ου  μέ τ)ς περίφημες συκιές πέ
ρασε στήν κυριότητα και κατοχή τοΰ αγοραστή.

Κ υριακή άπολείτουργα τό ανάγγειλε ό παπάς άπό τό ' Α γιο  Βήμα, και ζήτησε 
«γιά τ όνομα τ οί Χριστού κα'ι τής Π αναγιάς» νά βαστηχϋή κρυφό. I ό είπανε τ 
απόγευμα οτί: ρούγα κα'ι τή νύχτα οτόν και/ ενέ, κι’ δλοι ύποαχεϋήκανε πώ ς δέ δα 
τό μάθη ό τυφλός.

• Τό σκυλί ~’ άγοραστή, στοογγυ/.οκάϋισε στο νέο χτήμα άπό τήν πρώτη μέρα, 
[και ατό σπίιι τοϋ τυφλού άρχισε ή παράξενη ζω ή.

Πρόθεση αγαθή . . . μά πόσο Μ  βαατόξη τό ψέμμα; !
★

Τ ’ άγγόνια μιληθήκανε, παραγγελθήκανε παράμερα. Ό  γυιός κ’ ή νύφη, μέ 
τό μικρότερο άγγονάκι στήν άγκαλιά της', τά δασκαλεύανε ο τό ψέμμα, και τά παι
διά όντας στήν ηλικία ποΰ τό ψέμμ» τονς εινε φυσική κλίση, υττοσχονταν πώ ς πρε- 
πει νά είνε ήσυχοι άπό μέρους τους, κ’ εφευρίσκανε τήν ίδια στιγμή πονηρές α
παντήσεις γιά τήν κάθε ερώτηση πονϋελε τούς κάνει δ παπποΐίς. Ο μως και για 
τούς μικρούς δσο και γιά τούς μεγάλους δέν ητανε τόσο εύκολο νά γελούνε ιόν 
τυφλό κ ι αυτό άποδείχτη τήν 'ίδια νύχτα.

Μ παίνοντας ό γυιός σπίτι, καλησπέρισε βαρ\ύθυμα κι ό τυφλός γύρισε ιό σβυ- 
σμένο του βλέμμα σ’ δλους καί ρώτησε μ’ ένα ένδιαφέρο ποΰ δέν είχε τήν αρχή 
του άπό κείνη τή στιγμή. «Τ ι έχ ο υ ν ε ;. .  . Τ ί σ υ μ β α ίν ει ;.· .'»  Μ  αϋτη την ερώ 
τηση συγχ ιστηκανε ο/.σι γιατί δεν περιμένανε π ώ ς 0 άρχιζε τοσο γρήγορα ό α
γώ νας. , ,

 Γ ιατί σω π α ίνετε;! . ·  . Πολληνώρα ήθελα νά ρωτήσω τή ννφη μ ο υ . . .  τα
π α ιδ ιά . . .  Τ ί έ χ ε τ ε ; . . .  Τι συμβαίνει, ώ  γυιέ μ ο υ ; ! . ·

Κ αι χω ρίς νά περιμένΐ] άπάντηση πρόσθεσε:
—  Δ έν  μπορείτε νά μού κρυφθήτε ■ . ■ Π έστε τό μου. ■ .

—  . .  . Μ π ά !. . Τ ί νά έχω ;
—  Τ ί μπορεί νά μάς συμ βαίνει!. . πρόσδεσε άμέσως κ’ ή γυναίκα μά ό εύ

θυμος τόνος not προσπάθησε νά βάλη στήν προσποιημένη έκπληξή της δέν έπιασε.

-κ ύ ψ α νε κάτω γιατί τα τυφλά μάτια καρφωϋήκανε απάνω τους σά νά μπορού
σανε ν άνακαλνψουν τά σημάδια τής τόσο πρόχειρα κρυμμένης ανησυχίας!

7 /π ο τ ά !.. .  π α π π ο ύ .'... Τίποτα’.', είπανε και τά παιδιά κι άμέσως πάλι 
είπανε ποντρά:

—  Π α π π σν!. .  . καυγαδίσανε. . .
Κα,νγνοισανε απο νω ρίς και γιά τoiho!

—  Ά τά σ α να ν ! ■. καί κυτάξανε τά παιδιά τους μ ’ ευγνωμοσύνη, μά σέ λίγο 
ο τυφ/.ος κοινησε τό κεφάλι καί μουρμούρισα, n Ψεύτικα.! . .  φ εντιχα !- . είσαστε 
ν’εύ τικ α .. , ν.

Ο γυιός κ/ ή νύφη του είδανε πώ ς έπρεπε νά συντρέξουνε τά παιδιά επιβε
βαιώνοντας τό ψέμμα κι’ αρχίσανε νά διηγούνται μέ ζέσι πο£\ τούς πρόδονε, ένα 
καυγαδισμα απάνω σέ ψεύτικη αιτία και, νά παραπονούνται, και νά μαλλώνοννε 
μά ό τυφλός στο τέλος αυτής τής φριχτής κωμωδίας μουρμούρισε: «Ψ εν τες ! . . .  
ψ εύ τες !. .>» κι' άξαφνα, υψώνοντας τή φωνή, υψώνοντας τό δάχτυλο σέ σχήμα 
f πιβεβαίωσης, είπε:

—  Δ έ  μου γελ ά τε!. .  . Δ ε ν  κρυβόσαστε άπό τή στραβσμάρα μ ο ν ί . . .
Κ Ι  τού χτύπησε τό αίμα στο πρόσωπο και τά γαλαζκ»μένα μάτια κοκκίνησαν 

κι άνοιξαν? πλατεία, στυλωμένα απάνω τους.
Ο γυιός δέ μπορούσε νά βαστάξη αυτό τό τυφλό βλέμμα πούI βυθίζονταν στή 

ψυχή τον, καί παρ’ 'λίγο νά πέση στά γόνατα καί νά φ ω νά ξη : «Ν α ι . . . πατέρα 
μ ο υ ! . · .  "Η μαρτον. . .  Συμπάθα μ ε! συμπάθα μ ε ! . · . »

Τ ’ άγκόνι, τό μεγαλύτερο αγόρι, ξέσπασε σ’ ένα γοερό κλάμα. . ■
Ό  τυφλός θριάμβεψε κι' άφινε κάτι επιφωνήματα: <<Ά /»  «νΑ  ! » .  .
Μ* άξαφ·να τό δεύτερο αγόρι έτρεξε σιμά και τοΰ είπε:

Π α π π ού :. . ■Ε γ ώ  θά στο ’π ω . . .  Ό  Γιάγκος έκανε ένα λ ά θ ο ς . . .  ένα 
μεγάλο λάθος . .  μιά προστυχιά!■ . Τόν άκοΰς πτν κ λ α ίε ι ...

Αυτό έκανε κατάπληξη!. . Ό  πατέρας έμεινε σάν άσβολωμένος, ή μάνα ξ έ 
σπασε ο άναφνλλητα κι’ ό Γ ιάγκος σέ δυνατώτερα κλάματα σά νά τόν τραβούσαν 
άπό τά μαλλιά. 'Ο τυφλός έσκυψε τό κεφάλι.

- -  ■’ · ■ ~~ · ενα λ ά θ ο ς ! . ,  ένα μεγάλο λάθος. . . μιά προστυχιά ό 'μεγάλος
μου έγγο νό ς ! · . Γ ι ’ αυτό λ ο ιπ ό ν ;!.. Γ ι ’ αυτό λ ο ιπ ό ν ;! .. Τότες μακάρι νά γ έ -  
λιώμουνα. . . Κάλλιο νά γελιόμουνα· . . Νόμισα πώ ς ητανε άπό αιτία τό χρέος. . . 
Τό δικό μιυ λ ά θ ο ς . . .

Ά π ό  τά τυφλά μάτια κυλήσανε δυο δάκρυα.
’ Εκανε λίγα βήματα καί πλησίασε τό παιδί (οδηγημένος άπό τά κλάίματά του. 

Τούσφ ιξε τό κεφάλι μέσα στήν παλάμη του κα'ι τουπέ:
—  Σ ώ πα... Σ ώ π α ... ’Έ κ ανες ένα λ ά θ ο ς .. .
—  Π απ π ού!. .  "Η μ α ρ το ν !. . Συμπάθα μ ε ! . ,  συμπάθα με!..
— · Ν α ι!.. Ν αι... καί δέ θά εξετάσω  νά τό μ ά ϋ 'ω ... Ν όμιζα πολληνώρα π<3ς 

ητανε άπό αιτία τό δικό μου λάίίος.... ’Ε γ ώ  σήκωσα λεφτά μέ τ ό κ ο .. .  ’Έκανα  
χρέος... Πλάκωσε υστέρα κ’ ή άρρόιστια...

—  Π ατέρα μ ο υ !. . ,



—  Π ατέρα !..
—  Πατιπον!
—  Πατιτιον ιιον!
—  Κ αλά!.. Κ αλά!., δέ οΰς μιλώ οντε γιά τό δικό μον λάθος. . .
Π ροχώρησε πασπατεντά και κάθισε στη γω νιά  τ ον με τό κεφάλι οκνμμένο σά

νά πρόσεχε μιά κονβέντα πον γίνοννταν μέσα τον.
—  Μι. c ■ //ο γ ιέσ α ι, πατέρα, τό χρέος ..

Καλά, παιδί μου!.. Ξ ύρ ω !.. Π ή ρες όλη την έγνοια άπάνο- ·ι >ι ·,: ί δι: ϋ: - 
λεις νά σοϊ μιλάω γι αντό... ’Έ χ ω  εμπιστοσύνη... Θά τό ξεχρεώ σης  τ αμπέλι 
κα'ι ϋά τ’ άναστήοης... Κ ’ εγώ  χρεωμένο και ξεπεσμένο τό πήρα άπό τό γονιό μου.. '

—  Μ η ννλ.λογιέσαι, πατέρα, τ ά μ π έ λ ι... ξανάπε ό γνιός και δάγκωσε τά 
χείλη μετανοκομένος τήν ίδια στιγμή πον τό ξεφώ νισε γιατ'ι καταλαβε πώ ς μένα.' 
ατά λόγια τον καμπάνιζε ή συνείδησή τον.

Ή  γνναί'τα τονριξε ενα βλέμμα μομφής κι’ έτρεξε κ’ έβαλε τόν Μ ίχο, to 
μωρό, στά γόνατα τον τνφλοϋ τή στιγμή πον ρωτούσε: «Γ ια τ ί! ; . .  Γ ι α τ ί ; ! . . . · »  
ξαναγουρλόνοντας τά μάτια.

Ό  Μ ίχος άπλωσε τά γεράκια τον κα'ι τραβούσε τά γένεια τον αρθρώνοντας για 
πρώτη φορά τό: «πα-πα-παπποϋ !...»

Γέλασε ό τνφλός γελάσανε όλοι και ξαστέρωσαν τά πλανταγμένα πρόσωπα. 
Μ ’ αντό ήτανε μιά στιγμή, γιατί ό τυφλός έπανέλαβε τήν ερώτησή τον με τήν 
Ίδια ανησυχία. *Ό μ ω ς  στό μεταξύ, ό γνιός κατώρθωσε νά βρή μι ον απάντηση:

—  Λέο> νά ονλλογιζώμαστέ τά παιδιά μας κι όχι τ άμπέλι...

★

Γ ιά  κάιιποαες μέρες ή νέα λέξη τον Μ ιχον έπεφτε κάθε στιγμή, γεμίζοντας 
εϋτνχία τόν παππού κα'ι σκεπάζοντας με ίλαροτι/τα τόν καημό ιοί πατέρα, τής μύ
γ α ς  κα'ι των άδερφιών— τών άδερφιών ποΰ άπό τήν τραγική νύχτα κ εδώ  αισθά
νονταν και συλλογίζονταν σάν άντρες. Ό  καδένας τονς τρόμα,ε νά ξεμοναχιαστή 
μέ τόν τυφλό, και φροντίζανε νά είνε πάντα ενωμένοι κι έτοιμοι νά νπερασπί- 
σοννε καλύτερα τό μνστικό τους.

Π όσες φορές, ή μάνα, βλέποντας τά χείλη το> νά σαλενοννε νομίζοντας πω ς  
§ ' ανοίγανε νά ρωτήσουν γιά  τ’ αμπέλι... γιά τις σνκιές,— τις σνκιές ποΰ ό νέος 
νοικοκύρης ξερ ίζω νε  ολοένα, ξυπνούσε ιί ένα τίναγμα τό Μ ίχο άπό τήν αγκα
λιά της !

" Υστερά αρχίσανε νά καλλιεργούνε τόν συμπεθερικό άμπελότοπο κι’ ό τυφλός 
πλανήθη νομίζοντας πώ ς ή δουλειά γινότανε στό πατρογονικό άμπέλι.

Ή  δούλε'ά προχωρούσε. Ή  άγρια γης μέρευε άπό μέρα σέ μέρα, καί τό 
βράδν έπιστρέφοντας κατάκοποι άπό τό νέο άμπέλι γεμάτοι με τό γλνκόθλιβο 
αίσθημα τών μεσοκαιριομένών γονέο,ν ποϋ άφοϋ χάσανε τό προκομμένο παλικάοι 
κντάνε τό μωρό τό στερνοπαίδι μ’ ελπίδα, πέφτανε στήν αγωνία νά δίνουνε α
πάντηση οτή φλ.ύαρη έγνοια τον τνφλον, στις ερωτήσεις, στις σΐ'ΐιβουλες τον.

Β έβαια, ό τνφλός αν τόν τόν καιρό δεν ήτανε περισσότερο γνοιασμένος παρ’ ότι

ήτανε τις άλλες χρονιές. Ά π ό  τότες ποΰ βλαφτήκανε τά μάτια τον και κΐάθισε 
σπίτι, δέν έπο.ψε οντε μέρα νά ρωτά και νά σνμβονλεύη: « Τ ις σνκιές κα'ι τά μ ά 
τια σας! ) κ ήξερε τις εποχές κα'ι τις ημερομηνίες π’ άρχιζε ή κάθε δουλειά και 
αν μ βονλενε ή ρωτοΰσε μή ξεχύσανε τόν α ή τ’ άλλο ; « Χ ειμώ νας είνε . . . Σκάψ ετε  
τις κα'ι κοπρίστε τις ....» «’Ά  δήτε σέ καμιά, άσπρη μούχλα,., βγάλτε τη μ’ δλες 
τις ρ ίζες καί κάψτε τη... Ε ίνε άρώστεια και κολλάνε κ’ ή άλλες... ) «Κάθαρίστε 
τις άπό τά παρακλ.άδια πον φυτρώνουν γύρω  στό κούτσουρο κι’ άπό τά λ α ί- 
μ α ρ γ α ποϋ ψηλώνουνε χω ρίς νά δίνουν καρπό». «’Απρίλης μπήκε... Σκαλίστε 
τις..» ("Ο σες ψωριάσανε θεραπέψετέ τις... Μ ή βάζετε πολύ πετρέλαιο μόνο ή σαπον 
νάδα νάνε πηχτή καί νά τρίβετε μέ φανέλλα, κορμό, κλώνονς καί κλαδιά». Σ τις  
ανμβουλές τον δέ ξεχνο&σε και τά κλήματα τ’ άμπελιον: «Θέλει τή φροντίδα 
τ’ άμπελονργοϊ όλοχρονίς... καί θέλει λάτρα...» « Ε γώ  μέ τό μεράκι τών συχιώνε 
τό παραμέλησα... ’Ε σείς μην τό παραμελή τε....') Σ ’ όλ’ αυτά άλλΜτες ό γνιός 
κι’ ή νύφη απαντούσανε πρόθυμα: «Στό χέρι μας είνε κα'ι θά γένη» μά τώρα η 
έγνοια τον τονς ήτανε άννπόφεοτη... τονς σκότωνε.

Τονς ρωτούσε κάθε νύχτα , τί κάνανε καί πώ ς «δ ε ί χ ν ο ν ν ε» οί σνκιές και 
τά κλύματα. καί γιά νά δίνουνε σοιστές τις απαντήσεις, κάθε βοάδν. γυονώντας 
άπό τό νέο άμπέλι κάναν ένα άλλόγυοο γιά νά περάσουν άπό «τ άμπέλι τ ον Γ  έρω - 
Σίμον.

Κοντοστέκανε στή οτοάτα. Σκύβανε πάνω άπό τό ο οάντη οί'/νονταο πονειιένες 
ιιατιές στη δουλειά πον κάνανε οί έονάτρ.ζ τοΰ άνοοα^τή. ytt'i νoto'ic νά τό 
λαυνε ή ιιατιά τονς γινότανε κα* η καί τη σκυλί τ ον νέου νοικοκύοη έγα>νε k'tjv 
ονρά τον στά σκέλια καί τονς κνταζε λοξά. . , -

13

Π έρασε φθινόπωρο, χειμώνας καί πρώτη άνοιξη.
Αάλ.ησε τό τζιτζίκι.
Ο τνφλός βγήκε  στό χαγιάτι άνοίγοντας πλατεία ρουθούνια κατά τή βουνά- 

πλαγιά πον ττανε σάν ποδιά γιγάντισσας βασίλισσας απλωμένη νά οτεγνώαη στον 
ήλιο. Σ τή  μέση, τ’ άμπέλι που διατηρούσε πάντα τ’ όνομά τον. ( ’Α χρέω το κ ε- 
λενϋερωμέτο άπό τις πολλές σνκιές «πήρ’ απάνω τον» καί ήτανε σάν τ’ άνεβατό 
κέντημα στή βασιλική ποδιά. Γύροι τ’ άλλα άαπέλια σάν ταντέλλα τρυπητή, και 
σέ μιά γω νιά  τό νειό άμπέλι ποϋ φ ύτει^  ό γνιός τον στον συμπεθερικό τόπο, 
σάν άστέρι κεντημένο μέ άνάρια \ΐ'ίλοβελ.ονιά.) Ό  γνιός, ή νύφη και τ’ άγκόνια· 
ε’ίδανε τόν τυφλό μέ μοναδική άνησνχία.

•—  Σ ά  ν’ άγναντενη....
—  Σ ά  νά ξα νογη ! . . .
—  Μ ίχο!... Μ ί χ ο . . .  έλα πον σέ θέλει ό παππούς...
—  Μ ίχ ο !.. Μ ίχ ο !.. Π ατέρα φ ώ ναξε τό Μ ί χ ο . . .
Ό  τνφ/,ός χω ρίς νά γυρίση τήν δψι τον άπό τ’ άμπέλι είπε αργά:
-— Βλέπω... είνε λίγος καιρός ποΰϊ βλέπω πάντα τ’ άμπέλι μου...
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—  Μ ίχ ο !.. Μ ίχ ο !.. Π ατέρα φ ώ ναξε τό Μ ί χ ο . . .  είνε σκυμμένος οι’ άκρό- 
δωμα έπιχί-’όννα.... επικίνδυνα.. . .

—  Μ ίχ ο .. έλα... φ ώ ναξε ό τυφλός κι’ ό Μ ίχος πον τά ποδαράκια κ’ ή γλ(0Ό- 
σίτσα τον είχανε πάρει δρόμο τόν τελευταίο καιρό έτρεξε  κοντά τον.

Τοΰ χάϊδείρε τά μαλλιά και ξαναπε:
—  Ναι... σάς λέω π ώ ς είνε κάμποοος καιρός πον βλέπω τ’ αμπέλι μ ο υ .. .
Κα'ι πρέοθεσε οτεναχτά:
—  Στ* όνειρό μου?..
—  Ω χ ! πατέρα μου!.. Τ ί μπορείς νά (3Γ|ς οτ όνειρό ο ο υ ;! είπε ό γυιός γιά 

νά τον κλονήον την εμπιστοσύνη στά όνειρα μά ό τυφλός τό πήρε σέ μιαν έννοια 
διαφορετική καί κατσούφιασε.

Σ ε  λίγο μουρμούρισε, κ ή φωνή τον έκλαιε.
-— Ναι... εινε φοβερό... μά τυφλός ποΰ άλλον νά βλέπω παρά στ’ όνειρο. . 

καί... στήν έγνοια μου...
’ΨΑ ξαφ να  σήκωσε τό κεφάλι, γύρισε τό κορμί τον. Ζυγιάσ'τη καί ή όψι τον ή

ταν ε κατάντ'κρν στ’ αμπέλι— «Σ τ ’ αμπέλι τοΰ ·!Γ έρω -Σ ίμ ου»— κι' άνοιγε τά ρον- 
ftovvia του κι’ Οσμίζονταν σάν άλογο χαμένο στο σκοτάδι. Τά τυφλά μάτια σά νά 
βλέπανε πολν βαθειά— πολύ βαθειά...

—  Σ ά  ν' άγναντεύη..!
-— Σ ά  νά ξανοίγη ...!
— - Λ εν είμαι κατάντικρυ στ αμπέλι μ ο υ ;!., ρώτησε σβυστά καί χω ρίς νά 

περιμένη Απάντηση μουρμούρισε: Π ερ ίερ γο !.. σά νά μήν είμαι κατάντικρυ στ’αμ
πέλι μου...

—  Είσαι... παππ οϋ!. . είσαι. . . φω νάξανε με μιά φωνή τά τρία άγκόνια, μά 
ό τυφλός γύρισε άπάνω τονς τό βλέμμα τον καί τά κεραυνοβόλησε.

Ό  Γιάγκος, ό μεγάλος έγγονός_ κάπου βρήκε λίγο θάρρος καί ξαναπε:
■—  Δ ε  σου λέμε ψέματα... είσαι αντίκρυ στ’ αμπέλι μας... μονάχα γ υ ρ ν ά ς .. .  

ετσι. . Τώρα είσαι κατάντικρυ στ’ αμπέλι μας... σ’ όρκίζονμαι!\.
—  Ά  [ατά!.. ’Ά  μ π ά !.. έκανε ό τυφλός.. Κ α τά  δώ  είνε τά χερσοτόπια τ'ύν· 

α νμ π έθερ ον . . .
Καί στράφη γεμάτος οργή στο γυιό καί στή νύφη τον.
-—· Γιατί μοΰ λέει ψέματα αυτό τό παληόπαιδο!;
-—  'Ο  πατέρας κ’ ή μάνα οτέκανε αναπολόγητοι.
Ά ξ α φ ν α  ό Μ ίχ ος έρ ιξε  φ ω νή:
-—  Παπποΰ νά τ’ αμπέλι σου!.. Παππούλη εγώ  νά σοϋ γυρίσω τό κεφάλι κατά 

τό άμπέλι σον... Κ ’ ό μικρός σκαρφάλωσε στήν καρέκλα, τάνυσε τά χεράκια τον 
καί γύρισε τόν τυφλό κατά τό «άμπέλι τοΰ Γ έρ ω -Σ ίμ ο υ » .

—  ’’Εκοψες πολλές συκιές, γνιέ μου; ρώτησε σέλ ινο , μά ή φωνύ] τον άκού- 
στη άπό τό γυιό του σά νά βεβαίωνε καί νά παραπονιώνταν.

—  Π α τέρ α !...
—  Τ ις  π ερισσότερες;!.. ξαναρώτησε γεμάτος οργή γιά τήν απάντηση ποΰ 

πίστευε πώ ς ϋάπερνε. ,

—  Π α τέρ α !...
—  "Ο λ ες!...
— < Π ατέρα μου!...
Κ  ήταν έτοιμος νά πέση ατά πόδια του  ̂ νά όμολογήση καί νά παραιτηθή πειά 

άπό τήν πάλη. μά ό Μ ίχος κρεμάστη ατά γένεια τοΰ τυφλόν καί φ ώ να ξε :
—  Παππού'!.. είνε πολλές-πολλές συκιές στ’ άμπέλι σον... μά είνε κ’ ένα 

όχνλί. . . ένα σκυλί ποΰ γαυγίζει...

★

Π εράζανε κάμποσες εβδομάδες. Ε σ ΐ/ΐξε  τό καλοκαίρι. Ο ί ρώ γες στά τσαμ
πιά άρχίσανε νά φεγκρίζουν.

Ά ξ α φ ν α  μιά νύχτα ό τυφλός είπε:
—  Α ύριο έρχουμαι μαζί σας στ’ άμπέλι . .
Α υτό οτενοχώρισε δλονς. Τους έρ ιξε  σέ ούγχιοη καί δβ μπορέσανε ν άπο- 

γ.ριθοΰν παρά μέ λίγα άσννάρτητα λόγια. Μονάχα ό Μ ίχος άλάλαξε άπό /atyt 
καί χτνποίσε τά χεράκια τον.

—  Ναι παππούλη!·.. Ν αι παππούλη....
—  Παίρνετε μιά βελέντζα καί μοΰ στρώνετε στόν ’ίσκιο... Έ  παν έλαβε ό τυ

φλός.
—  ”Ω χ ί.. πατέρα!.. Τ ί τό θέλεις τυφλός ά ν θ ρ ω π ο ς ...
—  Π εοίμενε λίγο ί’οο νά ψηθούνε τά σταη ύ/.ια... τά σύκα... Είπε ό προιτός 

έγγονός, κι’ ό δφύτερος έτρεξε  κ έκλεισε τό στόμα τ of! μικρούλη ποΰ φ ώ ναζε  
χοροπηδώντας :

—  Ναι παππούλη... Ν αι παππούλη νά πάμε νά δείρουμε τό σκυλί. . . .
Ό  τυφλός σούφρωνε τά φρύδια ή όφι του σνγνέφιασε, κ’ ή διαμαρτυρία βγή

κε βροντή άπό τό στόμα του.
—  Γιατί δέ θέλετε νάρθω  στ'’ άμπέλι μ ου;!'. . ”Ε ! ; . .  γ ι α τ ί ; ! . .
Ό  γυιός , αμήχανος, μή έχοντας τρόπο ν’ όπολογηθή καί νά στηρίξη τήν  αρ*- 

νησί του βρήκε προσφορώτερο νά μπήξη τις φοχνές:
—  Μ ά... πατέρα!.. Είσαι ατά καλά σ ο ν ! ; . .  Στραβ»~ άνθρωπος νά θέλης νά  

γνρίζης στο βουνό!,. Ά ! . .  μά τό θ ε ό ! . ,  δέν ύποφέρεσαι. . .  Ά α α α ! . .
Ό  τυφλ ές οτυλώθη μπροστά του. Σιωπούσε μά τό τυφλό βλέμμα τονριχνε κε

ραυνό τήν μομφή. Κ ι ’ ό γυιός δέ μποροϋοε πειά παρά νά εξακολούθηση— άλλη 
διέξοδος δέν ητανε!

—  Ά ! . .  μά τό θ εό !., μάς παρασκότισες μέ τ’ άμπέλι σ ο ν !. . Φωτιά νά τό κά- 
ψ η ! . . Τό παράλαβα ξεπεσμένο... χρεωμένο...

1Η γνναί,κα τονκανε νόημα: «Σ ώ πα ... λυπήσου τον. . . μήν τοϋ τό π ή ς . . . ,θά 
ιόν σκοτώσης...» κι’ ό άντρας βγήκε, βοον τώντας πίσο) τον τήν ο ξώπορτα.

Ό  τυφλός ζάρωσε καί πήγε καί. κάθ-ηοε στή γω νιά τόν.
Ό  Μ ίχος πήγε κοντά του σηκώθη στις άκριες τών δαγτύλων του τέντωσε τό 

κοσιιί του, τό λαιμό τον σούρωσε τά χειλάκια καί τουπέ, συρτά, ναδιάρικα καθώ ς  
μιλάνε στά παραπονεμένα παιδιά:



— - ’Έ γνοια  σου... έγνοια οου... παππούI. . . παππούλη, κ’ εγώ  σά θές σε παίρ
νω  άπό τό χέρι κα'ι σέ πάω στ άμπέλι σον...

° Ε να  πικρό χοψόγελο έοάλεψε στό κακόμοιρο τό πρόσωπο τό κατσουη ιασμένο 
άπό την υποψία και την προσβολή. Π ερίμενε πολλές ώ ρες οωπαίνοντας, τό γν ώ  
τον νά γυρίαη μά ή νύφη τον έστελλε κάϋε λίγο στον καφενέ και τον παράγγελλε 
νά μην έρχεται άκόμη, γιατ'ι δ πατέρας κάθεται και τόν περιμένει, κι’ όταν αργά 
μεσάννχτα άπρεπε νά γνρίση πειά στό σπίτι τον, λυπημένος, σνντριμμένοζ μπήκε 
βλαστημώντας «τις γεροντικές παραξενιές» γιά νά μη τον δώση καιρό νά μίλιίση 
καί νά τον πόρη τόν άέρα μιά γιά πάντα.

Άκολουΰήσανε ποΑ/.ές μέρες γεμάτες βουβό σπαραγμό.
Μ εγάλοι καί μικροί ταμπονρωθήκανε πίσω άπό ένα πείσμα γιά νά ύπεραοπί- 

ζουνται τό μυστικό τους.
Ό  τνφλός δέν άνοιξε πειά ότόμα νά τονς ρωτήση ή νά τονς συμβονλέψη; γιά  

τ’ άμπέλι τον, γιά τις σνκιές τον. Ον τε μιλοΆιε γιά τίποτ άλλο. 1 ! υποψία ανα
δεύονταν μέσο. τον μά δέν τονς παγίδενε πειά οϊηε κρυΐ/ άικονγε πειά πίσω άπό 
την πόρτο.. Μονάχα συλλογίζονταν... συλλογίζονταν...

Μ εγάλοι καί μικροί αίσϋάνουνταν τί τρομερή δουλειά γινότανε στ») σνλλοή τον 
τις μακρυές σκοτεινές ώ ρες τής άμιλησιάς τον μά δέν τολμούσανε νά ποΰνε: «Τ ί  
συλλογιέσαι, πατέρα ;»  « Τ ί  συλλογιέσαι παππού;» και νά τόν γλντώσοννε άπό λί
γες ϋλιφτικές στιγμές, γιατί φοβόντουσαν πώ ς ιΤ άρχιζε πάλι 6 αγώ νας. Κ ι ’ \ο 
Μ ίχος, τό ιιοιρό πον τόν παρηγορούμε τις πρώτες στιγμές δέν τόνε σίμωνε πειά, 
γιατί τ’ ά&έρφια τον τόνε τρόμαζαν πώ ς τό σκι'λι ϋά φάη τόν παππού αν τόνε πάη 
στ5 άμπέλι.

Μ ιά  ννχτα τόν ακούσανε νά μουρμουρίζω]:
-— . . .Ν οί.\ .. κρύβοννται άπό Μνα τνφλό πον τονς λέει την ώοα καιρό νν- 

χτας καί μέρας καί ποΘ καταλαβαίνει πότε τό φεγγάρι κι' ό ήλιος πέγτοννε σ& 
ξαστεριά ή συγνεφιά!'..

— ■ Σ ι ο ν ή ! . .  μή μι/.ήση κανείς... ’Έ κανε νόημα 6 γνιός κι ό τν</ λός βνϋίστη 
πάλι στή σιωπή του.

Σ έ  κάμποση ωρα άρχισε νά κλαίη.
—  Μ ή α,ιλήση κανείς Κ.. έκανε νόημα η νύφη.
Ά π ό  λίγες μέρες S τυφλός εϊνε βέβαιος π ώ ς τ’ άμπέλι τον είνε πονληιιένΰ. 

Λεν τολμούσε νά ιιιλήση γ ι ’ αντό γιατί αισθάνονταν πταίστης. Τρόμαζε τη σνν- 
κοονση μέ τό ννιό τον. Λυπότανε κα'ι τό γνιό τον και τόν έαντό τον. Ιέ ιιιλοΐ'οε 
γιά τόν καϊμό τον μά ήθελε παρηγοριά.

—  ”EV.-> τό γάοο ιιέηη noit... ένο> τό γάοο μέσα nor 
ιιον... θεοιια>'.?τε ιιον τνν καη&ιά.

—  Μ ή γίνεσαι στανοωτής ιιας... είπε ή νύφη τον.
—  “ Α χ !

—- Εΐμαί στενοχωρημένος... Π ατέρα μου!... τόσο νά μοϋ πιάοης τή μυτη. . . 
καί βγαίν ’ ή ψυγύ] μ ο υ . . .

—  Καλό παιδί μου!., ξέρ ω ... δέ σε ρω τώ  γιά τ ίπ ο τες .. . μονάχα σον ;»/τάα> 
παρηγοριά...

—  ’Έ χ ω  άμπέλι μωροφύτι στό συμπεθερικό άμπελότοπό... καί τό ϋω ρ ώ  μ ’ ελ
πίδα... χρέος πειά δέν έχουμε. . . Λοιπόν. . . «δόξα σοι ό Θ εός > νά λέμε....

"Ο τι εγινε στή ψυχ,ή τον τυφλόν καθρεφτίσθη τόσο καθαρά στό πρόσωπό τον 
πον ό γυιός τρόμαξε κι άλλαξε άκόμη ιιιά φορά απόφαση:

-—  ’Έ π ειτα ... καί τ’ άμπέλι σον καλά πάει καί μή κακοβάζης...
Σ τό  κακόμοιρο τό πρόσωπο έγινε μιά αλλαγή σά νά ζητιάνευε τό ψέμμα.
Ή  νύφη τον έσπρω ξε τόν Μ ίχο στήν άγκαλιά τον.
—  Π έ ς  στον παππού π ώ ς  τ’ άμπέλι τον είνε τό καλύτερο στό χωριό... πές τον 

π ώ ς είνε άκόμη πλήθος σνκιές καί νά μή κακοδάζη στό νον τον...
—  Ναι παππούλη... μά εϊνε κ’ ένα σκυλί πον δέ ιιας άφίνει νά μποΒ’ΐε . . .
—  Βέβαια δέ σ άφ ίνει. . . πρόφταξε τό δεύτερο παιδί— γιατί 'κόβεις τις α

γουρίδες.. Λεν είν’ α υ τ ό ; ! . . .
Τό μωρό κατάλαβε π ώ ς,ΐμ ο  ανάγκη νά πή «Ν αί» κ’ έσκυψε τό κεφάλι καί 

τό εΐπε τό πρώτο του ψέμμα πολύ άδέξια  μά ό τνφλός τό δέχτη γιατί τώρα 
άποζητονσε πειά τό ψέμμα γιά παρηγοριά.

*
ΠεράσοΛ ε άκόμη λίγες μέρες.
Ό  τυφλός επαθε τέτοια κατάπτωση ποϋ ό καημός του γιά τό άμπέλι μπερδεύ

ονταν μέ τήν έγνοια : π ώ ς θά  κατορθώσουνε τά παιδιά τον νά σα)παίνουν καί νά 
νομίζουνε πώ ς γελιέται άκόμη, δταν θά ώριαάσοννε τά σταφύλια, τά σνκα καί δέ 
θάργουνται καλάθια γεμάτα στό σπίτι -καί δέ ϋά γίνη τρ ύ γο ς!!

Μ ιά νύχτα έπλανήθη μέσα σ’ ένα περίεογο, άόριστο αίσθημα, καί νόμισε πώ ς  
αν έμπαινε νά σεργιανίσω στ άμπέλι τον αιάν ώοα πον θάλειπε ό άγοοαστής θά  
ξεγελιώ νταν τόσο που θάβοισκε δνναιιιι νά βαστάξη άκόμη κάμποσο ποίν παραδο- 
θή στον καημό τ ο ν !! Ξνμέηωνε Κνοισ.κή καί σνλλονίστν π ώ ς μποοοΐ^ε τήν o>nn 
που θάνε όλ'Ί ότήν εκκλησία, κ1 οι στοάτες καί τ’ άιιπέΐια row  to νά ξνπνήση τόν 
Μ ίγο  καί νά τον θνμίση τνν νπόανεσί τον. Βοήκε βολική ώοα καί τον μίλησε ιιά 
τό μο>οό τοοιιο.νιιένο από τ’ ά δέο 'η » τον: πώ ς  τη σκνλΐ θά φάη τόν τταπποϋ δέν  
αναγνώρισε τήν ϋποχοέωσΐ του κι’ άοχισε νά κλαίη-

‘ Ο τυφλός άπoc/άσισε νά πάη παοαδέονοντας μόνος τον. και μόλις κατά/afiv. 
π ώ ς αποκοιμηθήκανε, βγήκε στήν αυλή... βγήκε στή σ τ ράτ α. · . .

Λ εν έπλα ’ήθη στό δρόιιο. ιιολον παν πεοάσανε τέσσαοα γρόνια νά τόν πεοπα- 
τήσν. καί τεσσάρων χειμωνιών χείμαρροι είχανε καταφάγει τις στράτες καί σνγ- 
κνλίσει κοτοόνεσ στά ιιονοπάτια. μά τόν πλάνεσε τό αίσθημα ποΐ τόν έσποω ξε νά 
πάη στό πουλημένο άμπέλι τον, και στό πρώτο γανγισμα τον ξένον σκνλιον σοβ- 
ρισ.στη νεκρός.

Ν Ι Κ Ο Σ  Ν Ι Κ Ο Λ Α Ί ' Δ Η Σ



Η ΜΠΑΛΑΝΤΑ ΤΗΣ ΠΕΘΑΜΕΝΗΣ

ι

Κ ι δλο ρωτούν ο ΐ  κοπελούδες 
με τις μακριές ξαν&ές πλεξοϋδες 
" Ολο ρωτούν κι δλο ξετάζουν  
(κ ι' άν ι)έν φιλί, κ ι’ αυτό το τάζουν) 
τονς χονρασμένονς στρατοκόπους 
γιά τονς άξέγνοιονς χαροκόπους: 
Πούναι τό λιόχαρο περβόλι 
την ενωδιά πονχει αυτήν δλη; 

Π οιος δρόμος τάχατε όδΙηγάει, 
ποιο μονοπάτι ϋά μάς πάει ;
Λτά πά ’ νά μάσονμε τά κρίνα, 
νά στολιστούμε με τ’ εκείνα, 
νά μάς ΙδονΙν τά παλληκάρια 
πουχουν μαχαίρια οτά ζοννάρια  
ττώχονν τά μάτια οάν αστέρια 
τονς ώμους άσπρα περιστέρια.

Ν ά βγουν άπ ’ τά ϋηκάρια οι λάζοι 
γιά τό μαργιόλικο μας νάζι, 
τό αίμα νά τρέξει σάν ποτάμι 
ξόδια  νά γίνουνε και γάμοι.»

Κ ι’ ολ > ριοτοΰν οί κοπελούδες 
ιιΐ: τις ξανϋες ;·.ω:οιες πλεξούδες. 
Ο ί γέροι αυτοί πικρογελοΰνε 
καί θλιβεροί τις προσπερνούνε, 
μά οί νηοι καλόμοιροι λεβέντες 
οί καββαλάρηδες, οί άφέντες 
μαζί χόπ! χόπ ! στ άτι καββάλα 
τις d u jJ /o v v  και . 'ηλάλα 
τις παίρνουν τάζοντας τους όσα 
ΰένε φιλιά, χάδια καί γρόοα.

I I

—  Γιατί στο μνήμα μου καλέ μον 
γλαυκέ μον και χιλιακριβέ μον 
εκεί πον βρίσκουμαι ϋαμένη, 
στο μαϋρο χώμα ξεχασμένη, 
πλήϋος λουλούδια έχουν άνϋίσει 
και κρίνα ’χονν μοσκοβολήσειf 
κόκκινα "/.ρίνα απ’ τήν καρδιά μου, 
λ.ονλονδια ώσάν τήν ομορφιά μον 
που ή γ ίς  δεν μπόρεσε νά σβύσει 

κι’ ό χάρος νά κορφολογήσει.
Κ ’ έτσι αν ρωτούν οί κοπελούδες 
με τις μακριές ξα νΰ ές πλεξοϋδες  
δε ϋά τό πει κανένα χείλι 
τό τυ'ος τά μάτια μον ήσαν ήλιοι 
■/’ είχα αλικον άι !/ό τό στόμα 
κι5 ώ ς τό πον μ’ έφαγε τό χώμα 
τά μαύρα τά σγουρά μαλλιά μον. 

Και τό κορμί μον είτ ιν— άλλοιά μον !  
σά νεροπήδημα ασημένιο 
σε ονντριβάνι φαρφουρένιο!»

I I I

7 ”  αγέρι απόψε κάτι λέει 
σά νά γελά καί σά νά κλαίει. 
Εΐπεν ή νηά στο νηό μιά νύχτα 
πον τό σκυλί Θλιμμένα άλύχτα . ■.

—  Γελά γιά τονς αγαπημένους

και κλαίει γιά τονς αποθαμένους.

ΓΑ Λ Α ΤΕΙΑ  ΚΑΖΑ Ν ΤΖΑΚ Η

Σ Ο Ν Ν Ε Τ Α

Λαμπύριζε τά βραδινόν αστέρι* 
ίίυΐ’/)ϋμαι κάποια ολόφωτη μορφή* 
κ’ ήσουν έοο γλυκότατη αδερφή 
πού στοργικά μέ κράταες άπ’ τό χέρι.

— Σάν παραμύθι ρόδινο πού φέρει 
μνήιιη παληά στή θλιβερή ψυχή —

Ά χ !  μέσα στήν ολόφωτη έξοχή 
ποιά λούλουδα τά μάτια σου είχαν ταίρι ;

Β ογγσϋσε γύρα ή θάλασσα ή μεγάλη· 
στήν ταπεινή μας στέγη προσευχή 
ν' ΰπνος ιερός στήν πάναγνη σου αγκάλη.

Τ ’ όνειρο ποΰ τελειώνει ; πότε έχάθη ;
Δέν επεφτε ανοιξιάτικη βροχή
στοΰ όλανθκμένου κάμπου εκεί τά βάθη ;

Μ ΙΧ Α Λ Η Σ  Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Υ

ΤΟ Σ Ο Ν Ν Ε Τ Ο

I ΐτε λευκό, γαλήνιο κι’  απλό είναι σάν άιχαίο 
ανάγλυφο σέ μάρμαρο τής Πάρου σκαλισμένο, 
είτε είναι πλούσιο βαθειά καί βάρβαρο σάν ενα 
τής IΙανα / ί α ;  άγαλμα στο μ ίία ια άγ,’ατχινο'

παράξενο και σπάνιο σάν κόσμημα προγόνων 
γεμάτο μέ πολύφιοτα, φανταχτερά πετράδια,
— δεμένα σέ παλεϊκο και μαυρισμένο ασήμι—·
όπου κρατάν σκλάβο τό φώς τοΰ ήλιου στά σκοτάδια’

θριαμβικό σάν σάλπισμα πολεμικό, μέ ρίμες 
ορμητικές, ώς καλπασμός αλόγου μ?σ’  στή μάχη, 
άν θέλης νάναι τέλειο πάντοτες πρέπει να/η

βγαλμένο μέσ’ άπ’ τήν ψυχή κι’ άπ’ τήν καρδιά σου μέσα
—  διακριτικά, σάν τό'νομα τεχνίτη σέ μιάν άκρη 
βαλμένο— ενα ό'νειρο, μιά χίμαιρα, ενα δάκοι.

Κ Ω Σ Τ Α Σ  Ο ΥΡ Α Ν Η Σ



Ζωντανεμένη ή πέτρα αγάλι δρώνει 
σάν διαμάντι τόν κρύφιο θησαυρό 
κοτσίφια εδώ μουσκεύουν τό φτερό, 
κρυμμένο εκεί πιπίζει τό τριζόνι.

Τοϋ στείρου πλατανιού γερμένοι οί κλώνοι 
φέγγουν διπλοί στο ασάλευτο νερό 
καί μέ λαρύγγι γάργαρο, άργυρό 
τό βατράχι τριγύρω ξεφαντώνει.

Σκορπίζει άνθους καί μΰρα αυρα δροσάτη 
καί τό μελίσσι ήλιόκρουστο, σγουρό 
στά μοϋρα φέρνει ή άκοίμιστη σοφία.

Βαθειά μέσ’ στή σπηλιά τή μυρωδάτη 
κρυμμένη στο φαράγγι τό βοερό 
τής ερημιάς σαλεύει ή πολιτεία.

Α. Σ Ο Φ Ι Σ Τ Η Σ

Ω Ρ Ε Σ

Γιά τις ώρες τίς απαλές νά ζο'ΰμε 
πού άφροβγαίνουν άπ’ τίς βαρείες τίς άλλες, 
τις ιερές καί γαληνές, πού άργοΰμε 
κάποτε νά τίς νοιώσουμε, σέ σάλλες

οπού χορεύουνε, πλατείες, μεγάλες, 
φωτόλουστες —  κοπέλλες πού ξεχνούμε 
μέσα στή θλίψη, ξάφνου τίς άρποΰμε 
καί μάς άρποϋν σ’ άϋλη χαρά, άγνολάλες.

Μέλι καί νάρδο στάζουν στήν ψυχή μας 
άγγελοι, κ’ είν’ καί κείνες άγγελοί μας : 
νά ψάλλουμε υπερούσια συμφωνία

δχι γιά μιά, γιά δλες —  μπάντα θεία —  
κΓ δχι γιά δλες, μά γιά τή μαγεία 
πού μάς χαρίζει ή παρθενιά, ουρανία...

Ρ Ω Μ Ο Σ  ΦΙΛΑΤΡΑΣ

FRANCIS JAMMES

Ο  Π Α Ρ Α Δ Ε Ι Σ Ο Σ
-  Σ τ η  μ ν ή μ η  τ ο ν  π α τ ρ ό ς  μ ο ν .

Ό  ποιητής εκύτκφ ε τους φίλους του, τονς συγγενείς τον, τόν παπά, τό για
τρό, τό σκυλάκι, πού ήσαν στήν κάμαρη κα'ι πέθανε.

Σ ’ ενα κομμάτι χαρτί, γ ρ ώ ^ α τετ  όνομά του και τήν ηλικία του: δεκαοχτώ  
χρονών.

Φ ιλώνιας τον στο μέτωπο οί φίλοι του κ οί συγγενείς, εννοοωσαν πω ς ει- 
ταν κ.ρύο, μα εκείνος ι διόλου δεν αίστάνθηκε τά χείλη τονς γιατί βρισκόταν \οτον 
ουρανό. Κ αι δέν άναρωτήθηκε καθόλουj έτσι που έκανε όταν ε'ίταν στή γη, αν ό 
ονρανός ε ’ίταν έτσι ή άλλοιώς. Μ ιά πον βρισκόταν εκεί δέν είχε άνάγκη απ αλλβ 
τίττοτε.

Η  μητέρα κι’ ό πατέρας του πού ήσαν δέν ήσαν πρίν απ’ αντον πεϋαμενοι) 
ήρθαν νά τόν ανταμώσουν. Ahv έκλαιε. κανείς τους γιατί κ’ οί τρεις δέ χωρίστη
καν ποτέ.

Ή  μητέρα του5 τοϋ είπε:
—  Βάλε ιό κρασί νά δροσερέψη. Θά φάμε τώρα μαζί μέ τόν Καλό Θεό, 

κάτω από τό κιόσκι τοΰ κήπον τοΰ παραδείσου.
Ό  πατέρας του, τοϋ είπε:
—  Π ήγαινε εκεί κάτω νά κόψης φρούτα. Κανένα δέν είναι φαρμακερό. 1 ά 

δέντρα μόνα τους θά σοϋ τ’ απλώσουνε, χω ρίς τά φύλλα τους, ούτε τά κλαδιά τονς 
νά πονέσουνε γιατί εΐναι ανεξάντλητα.

Ό  ποιητής, γέμισε άπό χαρά, γιατί ήξερε π ώ ς είχε χρέος νά νπακούσι] 
στους γονείς τον. " Οταν γύρισε άπό τά φρούτα καί βύθισε τίς καράφες τό κρασί 
μεο ’ στο νε·_;ό. είδε τή γρΐ]ά τον σκύλλα, πού είχε πεθάνει πριν άπ αυτόν νά τρεχ η 
κοννιώντας τήν ουρά της. Τον έγλυψε τά χέρια καί κείνος τήν έχάϊδεψε. Κοντά  
της είχε όλα τά ζώ α  πού αγάπησε περισσότερο στή γ ή : ένα μικρό πυρρό γαιάκι, 
δυο γατάκια σταχτιά, δυο γατούλες άσπρες, ενα πουλάκιt δυο κόκκινα ψάρια.

Κ αί είδε στο έτοιμο τραπέζι -"ά κάθουνται ό Καλός Θ εός ό πατέρας κ’ ή μη
τέρα τουι ένα ωραίο κορίτσι πον ε 'χ εν  αγαπήσει ,·)·ό κάτω κ Δ  πον τον άκολυύ- 
θησε στόν ουρανό, άν καί δέν είχε πεθάνει.

Κατάλαβε πώς ό κήπος τοΰ Παραδείσου δέν ε’ίταν άλλος παρά ό κήπος τον 
γεννεθλίον του οπητιοϋ, κάτω στή γή, στά 'Ά ν ω  Π υρηναία, γεμάτος άπό συνηθι
σμένα κρίνα5 ρογδιές καί λάχανα.

'Ο  Καλός Θ εός είχε βάλει χάμω τό μπαστούνι του καί τό καπέλλο του. Ε ’ί
ταν ντυμένος σάν τους φτωχούς τών μεγάλων δρόμων, κείνους που μέσα σ’ ένα 
δισάκι έχουν ένα κομμάτι ψωμί και πού ή εξουσία τούς συλλαμβάνει στήν είσοδο 
τών πόλ.εων καί τούς φυλακίζει επειδή δέν ξέρουνε νά υπογράψουνε. Τά γένεια  
του καί τά μαλλιά τον ε’ίταν άσπρα σάν τό φ ώ ς τής ημέρας, καί τά μάτια τον 
βαθειά καί μαΰρα σάν τή νύχτα.

Ε ίπε, ή φωνή τον ε’ίταν γλνκειά:



—  Νάρθουν οί Άγγελοι νά μας τιεριποιηθονν, άφον ή ευτυχία τους είναι νά 
υπηρετούνε.

Τότε άπδλες τις γω νιές τον ϋείου Κήπου είδαμε νά προστρέχουν λεγεώ νες. 
Πιστοί υπηρέτες πού, στή Γ η , ε'ιχαν άγαπήσει τόν ποιητή κα'ι τή φαμίλλια τον. 
Ό  γέρο-Γιάννης, πον πνίγηκε σώζοντας ένα άγοράκι ή γρηά-Μ αρία πον ε'ιχί 
πε&άνει άπό ηλίαση, ό Π έτρος ό κουτσός, ή ’Ιω άννα και άκόμα μια άλλη 'Ιωάννα.

Ό  ποιητής σηκώθηκε γιά νά τους τίμηση καί τονς είπ ε:
— ' Καθήστε στη θέση μου, γιατί πρέπει νά είσσ.σ:5 κοντά στό θ εό .
Κ αι ό Θεός ίχαμογέλασε γιατί έγνώ ρ ιζζ άπό πριν την άπόκρισή τονς.
—  Ή  ευτυχία μας είναι νά υπηρετούμε. Έ τσι είμαστε κοντά οτό θ ε ό . Σ ν  

ό Ίδιος δεν υπηρετείς τόν πατέρα οου καί τη ιιηιέρα σου; Μ ήπ ω ς εκείνοι δεν 
ντιταετονν εκείνον που μάς υπηρετεί;

Κ αί άξαφνα είδε τό τραπέζι νά μεγαλώοη, νέοι συνδαιτυμόνες παρακάϋηααν. 
Ό  πατέρας καί ή μητέρα τής μητέρας του τον πατέρα του καί οί προηγούμε
νες γζνεές.

’ Η λθε τό βράδι. Οί πιο ηλικιωμένοι κοιμηθήκανε. Ό  ποιητής κ’ ή φιλε
νάδα του άγαπΐ]θήκανε. Ά /./.ά  ό Θ εός, πού τούς ε'ιχεν ύποδεχθή ξανάρχισε τό 
δρόμο του  ̂ όμοιος με τους φτωχούς τών μεγάλων δρόμων, κείνους πού μέσα σ’ ένα 
δισάκι έχουν ένα κομμάτι ψωμί καί πού ή εξουσία τούς συλλαμβάνει στήν είσοδο 
τών πόλεων καί τούς φυλακίζει επειδή δέν ξέρουνε νά νπογράψοννε.

(Μετάφρασις Κ.)
O S C A R  W I L D E

Ο ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ

Μ ιά  βραδειά ή ψυχή του έπόϋησε νά συνταιριάξτ] σ’ άγαλμα τή ζω γραφ ιά  
τής α Η δονής πού μιά στιγμή βαστάει μονάχα.') Κ ι' άρχισε κι έτρεχε στον κόσμον 
δλο, Μ ποζητώντας vavQij χάλκωμα, γιατί δέ μπορούσε νά τό στοχαστή τάγαλμά 
της παρά χαλκοιματένιο.

Μ ά οτόν κόσμον δ/.ο χά/.κωμα δέ βρισκότανε· καί σέ κανένα μέρος τού κόσμου 
ολόκληρου δέ βρισκόταν χάλκωμ’ άλλο άπό τό χάλκωμα πού εϊταν καμωμένο τά- 
γαλμα τής «Θλίψης πού βαστάει παντοτινά.»

Κ αί τάγαλμα τονϊτο τόχε ό Ίδιος πλ.άσει μέ τά ίδια του τά χέρια, καί τδχε' 
στημένο στο μνήμα., όπου εΊταν θαμένο τό μόνο πράμα πονχεν άγαπήσει στή ζω ή  
του. Σ τό  μνήμα τοΰ νεκρόνI, πονχε τρελλά άγαπήσει έατ)]οε τάγαλμα πουπλασε, γιά 
νά στέκι] έκε~ μάρτυρας τής Α γ ά π η ς  τοΰ ανθρώπου} τής ’Α γάπης που δέν πεθαί
νει, καί σύμβολο τής θλίψης τοΰ άνθρώπου, τής θλίψης πού ζεΐ παντοτινά. Καί 
στον κόσμον δλον άλλο χάλκωμα δέ βρισκόταν} παρά τό χάλκωμά τάγάλματος 
αύτοΰ.

Κ αί πήρε τ άγαλμα πονχεν ό Ίδιος πλάσει καί τδδαλε σ’ ένα μεγάλο καμίνι 
καί τοΰΰαλε φωτιά.

Κ ι άπό τό χάλκωμα τάγάλματος τής « Θλίψης που βαστάει παντοτινα» έ
πλασε τάγαλμα τής « Η δονής π°ύ μιά στιγμή βαστάει μονάχα».

(Μ ετάφοααοις από τά «Π εζά  ποιήματα*)  Α Γ Ι Σ  Θ Ε Ρ Ο Σ

ΔΎΟ ΣΟΝΝΕΤΑ

I
Α Ν Τ Ζ Ο Υ Λ Ε Τ Α

Σ τ ’ αδύναμα άχνά χέρια μου κι’ αν σπαρταράν] γυμνό, 
φθολυμένο τό μεστό, παρθενικό κορμί σου, 
φεύγα άπό μέ τόν άρρωστο, φεύγα άπό μέ —  -θυμήσου 
φαρμάκι ε?ναι τά χείλη μου και τό φιλί πικρό.

”Ω ! δέ μού πρέπει άνέγγιχτην εγώ νά σέ χαρώ 
μήτε μπορώ νά αίστάνουμαι τήν άπραγην ορμή σου- 

— μέ τό ιδιο άσπρο χεράκι σου -/άϊδεψε τό σκληρό 
στηθάκι σου καί πιο γλυκά γύρε κι’ άποκοιμήσου.

Κ ι’ δταν ή Νύχτα στ’ δνειρο τό λάγνο, ή ξελογιάστρα,
τό παραμύθι άνιστοράει τής ’Αγάπης τό παληό,
μή σέ πικραίνει ή μοναξιά —  γύρνα τά μάτια στ’ άστρα

κι’ άναπαψε τόν πόθο σου στό θείο σελάγισμά...
Τότε γαλήνια θ ’ ακουστή αλαργινή ή φωνή μου :

— Μακριά άπό μέ τόν άρρωστο, μακριά άπό μέά :* ι ‘ή μο >.

II
© Α Ν Α Τ Ο Χ

( 'Απαλά - απαλά χωρίς λυγμόν, θλίψη ή φρίκη καμμία 
ενα έλαφρόν εαρινό χάδι α ; μέ κοιμίση 
τόν ήρεμο νπνο, π ό'νει ο να μή υ’ άναθυμίσή 
τήν πίκριά μου απ’ τή ζκή, τήν τραγική ι » υ  άνία. I

Β  ίηθα με τή στερνή μου αυγήν εσύ άδερφή Εϊρωνία 
δάκρυ μή στάξη μά σοφό χαμόγελο ν’ άνθιση, 
τις πιό ακριβές αγάπες μου, τά πιό κρυφά μου μίση 
νά μην προδώση τοΰ αργού θανάτου ή άγωνία.

Τέσσερα χρόνια μέ χτυπάει ή αρρώστια μου ή κρυφή 
καί τέσσερις Άπρίλιδες τή λύτρωση προσμένω, 
μ’ αν ξημερώση μου γιο οτή μαρτιάτικο πρωί

πριν άπό μέ κάθε παληό άς σβυστή καί περασμέ’/ο.
Και σΰ μητέρα, δλη στοργή, σκύψε στήν κλίνη απάνω 
και πές μου πώς μέ γέννησες μιάν ώρα πριν πεθάνω.

Γ Ι Α Ν Ν Η Σ  Κ Ο Κ Κ Ι Ν Α Κ Η Σ



NOB!L!SSIMUS AFFLICTUS
Κ Α Ρ Δ ΙΑ , μικρή Καρδιά μου, δέν μπορείς.

ιΚαρδιά, άλαφρηά Καρδιά μου, πώς πονεΐς !

01 χλόες, μέ γύρω τά μαβιά λουλούδια, 
τά βάλσαμα τών περβολιών και τά τραγούδια 
τόσο>ν πουλιών, ποΰ τραγουδούν κρυμμένα 
στους κλώνους, διόλου δέ βοηθάν εσένα.
Καί κάθεσαι συμμαζωμένη σέ μιάν ακρηα 
κυττάζοντας πότε θά βγοΰν τά δάκρυα 
νά θαμπώσουν πικρά μέ τήν κακιά τους χάρη 
τή γύρω θέα μέ τό μαργαριτάρι.
Κύττα, τά νέφη όλα, πώς παιχνιδίζουν 
στόν ουρανό- γιά βροχή δέ φοβίζουν 
είνε απαλά, απαλά- εινε τό καθένα 
σάν πουλάκι νά τάχη φυσημένα' 
αλλά εσέ, καί τά νέφη σέ πειράζουν, 
καί τά νέφη, τή θλίψη σοΰ προστάζουν, 
και δέ βλέπεις, άφότου τά κυττάξαν 
τά μάτια μας, πόσες φορές άλλάξαν.
Κύτταξε, στά πρασινωπά αυτά μέρη, 
τί λευκότερο ποΰ φαντάζει τό περιστέρι, 
νά πετάη, και νά χάνεται σέ ασπράδα· 
τών νεφών, όλο γαλήνη, όλο χλωμάδα.
Τί παρατηρείς, συγκινημένη, τόσην ώρα,
Καρδιά μου, τή φύση, σάν ά'λλη Μυροφόρα, 
καί οέ τόσα θαύματα, αλλη δέ δίδεις σκέψη, 
παρά γιά τά πάθη σου, τί θά στά γιατρεψη ;

’Ώχου, αυτή μου ή μοναξιά, πόσο μέ κουράζει, 
τόν άφανισμό τό μαύρονε σάν μοΰ παρουσιάζει. 

’Ώχου, αυτή μου ή μοναξιά, πάντα νά υπομένω 
τό διαλογισμό μου, πικρό καί λυπημένο, 
τήν άποθυμία μου, πικρή καί λυπημένη, 
κΓ 6'λα αυτά μέσ’ τήν καρδιά, τή.βαρεία θλιμμένη. 
Σκέφτομαι νά βρώ κΓ εγώ, μόνον έναν πόθο, 
ποΰ νά ξεπληρώθηκε : ποτές δέν τόν νοιιόθω.

"Ολο. νά, οί απατηλές μου οί μικοοελπίδες 
καί ποΰ σβιοΰνται, παί ποτές τέλειες δέν τίς είδες, 
δλο καί. θαμπώματα, μέσ’ στο φώς τοΰ ήλίου, 
καί μετά, νά οί λυρικές κλάψες τοΰ ’Απριλίου.
Δέ θυμάμαι ιιιά φορά νά είπα : εύχαριστήθη 
ή καρδιά μου ! είτε : ή Φιλία μοΰ έγλύκανε τά στήθη 
είτε, γλυκομίλημα μο'ΰ εΰφρανε τό βήμα,

είτε καί γλυκό φιλί, δίχως νανε κρίμα.
Είτε, νά περιπατώ μέ τίς σκιές, τό δείλι, 
καί τυχαία νά συναντώ μιά γλυκειά μου Φίλη,
Φίλη άπό τίς σπάνιες, ποΰ νά ειπώ πιά : έβρήκα 
τής ψυχής τή γαλήνη, τής ματιάς τή γλύκα, 
εύφραινέσθω πιά τά ουράνια, άγαλλιάσθω, τά επίγεια, 
μέ παρόμοια εγκάρδιά:·· ί, φιλικά παιχνίδια . . .
Τάχα, δέν αποθύμησα, κάπου νά γέρνω 
τ' απομεσήμερα, τό κεφάλι μου τό ερμο, 
κάπου, σέ μετάξινα μαλλιά, ξετυλιγμένα 
σέ λευκό προσκέφαλον, απλωτό γιά μένα ;
Τάχα, δέν αποθύμησα τίς νύχτες μου ενα Κάτι,
ποΰ νά μπορώ νάν τοΰ πώ κανα λογάκι,
άπ’ εκείνα, ποΰ μοΰ είνε έτοιμο τ’ αχείλι
νά ψιθυρίση, σάν σβύνει τό καντήλι,
καί ποΰ ξυπνώ, τώρα, κΓ ολοένα κλαίω,
μήν έχοντας τά γλυκά λόγια, ποΰ νάν τά λέω.
Καί μοΰ μένουν, δλο μέ τά τραγούδια τους τά πουλάκια 
στους κλώνους, στις χλόες, στά δεντράκια, 
δλο χάρη πιά, δλο ευκινησία, 
ξέγνοιαστα καί σέ ανοησία.
Καί τά σύγνεφα, ποΰ δλες τίς ήμερες 
αλλάζουν οί μορφές τους στούς αιθέρες.
Καί τά δεντράκια, τά λουλούδια, οί κλώνοι,
γιά ν’ αύξαίνουνε οί τόσοι πόνοι
Καί τά Τριαντάφυλλα, σέ αποθέωση γαλήνης,
τά λευκά Τριαντάφυλλα, μέ αρώματα καλιοσύνης,
ποΰ νάν τά βλέπω μόνο, ::αί γιά σάβανο ν
νάν τά ποθώ, γιά σφραγίδα τής οδύνη::.

Ωχου, αυτή μου ή μοναξιά, Καρδιά μου, 
πώς μέ κουράζει, μικροΐλά μου Καρδιά μου, 
καλή, αλαφρηά, μικροΰλά μου Καρδιά μου.

ΠΑΠΑΤΖΩΝΚΣ nob’lisslmus
Κ Ρ Ι Τ Ι Κ Ά  Σ Η Μ Η 1 £ ) . Μ ^ Τ Λ

ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ - Τ Α  Π ΑΡΑΚ ΑΙΡΑ Μ’ ΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ
Frands I’sloquancs 8ί lords lui le cou. (Verlaine).

Δέν ξέρομε πώς, καθαρισμένη άπ’  τό νεφέλωμα πού σχηματίζει γύρω της ή ση- 
μερινη άτμοοραιρα, θα φανταζει στο μέλλον η φιλολογική φυσιογνωμία τοΰ ΙΤαλα- 
μΰ. Δεν ςέρομε τ; κοι ποσο μέρος τοΰ έργου του θα έ π ι  π λ ε ύ σ η  . Καί δέν ξέ
ρομε άκόμη αν γιά τίς ^ερχόμενες γενεές ό Παλαμάς θά είναι υ ποιητής τής «Ά σά - 
λειτ)|ς Ζωής» μάλλον, η ένας αρχηγός, ένας διδάσκο/ος, τό μεγαλύτερο φι?νθλ.ογι-



κόν ovouu ιΐ'ά- εποχής. Ό  Χρόνος είναι τόσο παράξενος κριτής κ’ οί ετυμηγορίες 
του τόσον απροσδόκητες καμμιά φορά! Δέ μπορούμε ποτε να ^ 5  ποοεξοφΛ^σω^ε. 
Έκείνι δμως που γνωρίζομε σήμερα είναι ότι ό Παλαμας απ το 90 κ ε & ,Μ η α -  
τεΐ στον τόπο μας τά σκήπτρα τ %  Ποιήσεις, οτ, γιά μας, οπωςκαι για τους .ε -
vouc, είναι ό Βασιλεύς της πνευματικής μα; ζωής. _ .

Ό  Παλαιιας είναι ό παραγωγικώτερος ποιητής του τοπου μας. ίσως η π ο - 
τη.- —  δπως σχεδόν πάντα συμβαίνει —  νά έβλαψε τό π ο ι ο ν  Ό κτω  ποιητικές 
συλλογέα δύο «πρώτου μεγέθους» επικολυρικά ποιήματα, ( Ο Δωδεκαλογος και η 
Φλονέοα). δύο αρκετά εκτεταμένα p o e m e s, I Οί Χαιρετισμοί της Η/αογεννητη^ 
κΓ ό "Υπνος εις τήν ’Α θ ή ν α ν π λ ή θ ο ς  φιλολογικών κριτικών, μεταφρασεις,ι διαπ 
λέξεις ενα δοάιια, ιιιά n ou v elle  καί άρκετή ανέκδοτος εργασία (που, παραδοςω,, 
δέν αγγέλλεται στό τελευταίο του έογον), δλτ αυτά αποτελούν μιά φιλολογικήν πα- 
οανωνή, πού ασφαλώς θά τήν ϊζήλευε κ’ ένας ξένος άκόμη. Κάποιες μελλούμενες, 
π ■' ευτυχείς άπ’ τίς δικές μας γενεές, θά  έχουν χάσει το μετρον της αληθούςεκτι- 
ιιήσεως τών πραγμάτων αν δέν θεωρήσουν τό φαινόμενον αυτό ώς μιαν εξαιρετι
κήν ιιοοφήν ηρωισμού. Γιατί, στόν τόπο ιιας, πού γιά πολλά άκόμη χρονιά, ανώτερη 
φιλολογική ένασχόλησις (κΓ δχι φυσικά φιλολογική έκμετο?/ευ<:ις, που είναι και 
αρκετά επικερδής), θά σημαίνη ματαιοπονία και ίσως κάτι νειροτερο, ο Παλαμκς 
παραμένει ενα σπάνιο, δχι μόνον γιά εδώ, μά κα γιά τήν Εύοώπη, υπόδειγμα^ τε
χνίτου άφοσιωμένου στό εργο του, τεχνίτου πού δέ θέλησε νά κάνη καμμιαν απο
λύτως υποχώρηση, χάοιν ιιιάς εύκολου επιτυχίας. Ή  άπεριόοιστη εκτίμηση, με την 
(“ποιαν δλοι άνεξαιοέτως, παλαιοί καί νεώτεροι, τόν περιβάλλουν, εΙναΛ το φανερω- 
τερο δείγμα τής γνώμης πού εχει σ-/ηαατισθϋ επί τοΰ σημείου αυτού γιά τόν ποιητή.

'  Είναι κάπως δύσκολο γιά ιιας τούς νεώτερους, πού μας εγαλθύχησεν ή ποίησις 
τού Κ ω  στή Παλαιιά, τώρα. πού μας άπομακρύνει άπό τό εργο του, και κυρίως άπό 
τά τελευταίά του έργα κάποια ρ 11 1 κ ή διαωορα αισθητικών αντιλτιψεων, νά πούμε 
α π ε ρ ί φ ρ α σ τ α  τήν Εντύπωση πού μας δίνουν. ’ Οχι γιατί φοβούμαστε μήπως 
χαρακτηοιστούμε «άγνώμονεί», «επιπολαιοι». «πολυ νεοι», «βιαστικοί στα, κρίσει^ 
μας». Δέν είναι αυτό πού μας πτοεί. — εροιιτ καλα ποϊς δεν είναι αναγκη να έχουμε 
περάσει τά σαράντα γιά νά έχουμε προηγιιένην αίσθησιν τοΰ ώραίου και ξέΐρομε 
άκόιιη πώς δ,τι πηγάζει άπό τή νέα ιιας αΐσθαντικοτητα, είναι π ε ρ ι  σ σ ό τ ε ρ  ο ν 
ά λ ά θ η τ ο ν  άπό κάθε ώριμον κατασταλαγμένην γεροντικήν κρίσιν. Τό μόνο πού 
μάς φοβίζει είναι μήπως ή ειλικρίνεια, μας γαρακτηρισθή ώς έλλειψης σεβασμού και 
κυρίως μήπως λυπήσουμε τόν ποιητή.

II
Στά «Παράκαιρα», δπως καί στις περισσότερες άπό τις προηγούμενες συλλο

γές τοΰ Παλαιιά, ο,τι καταστρέφει κάθε αισθητική συγκίνηση είναι ή ρ η τ ο ρ ε ί α .  
Ρητορεία τόσον «άδιάπτωτη» πού είναι αδύνατον νά μήν κούραση, νά μήν γέννηση 
τή ζωηρότερη δυσφορία. Περισσότερο άπό δ,τι δήποτε άλλο, τό άντιποιητικώτατο 
αυτό Ιλάττωμα χαρακτηρίζει τό λυρισμό τοΰ Παλαμά.

Ή  ρητορεία είναι τελείως ασυμβίβαστη μέ τήν ποίηση, μέ τήν τέχνη έν γένει. 
Εΐναι ά ρ ν η σ ή της.’Ί σ ο ς  νά τή συναντούμε κάπου-κάπου και στα μεγαλύτερα ελλη
νικά έργα. Οί αποστροφές τών τραγικών ηρώων τοΰ Σοφοκλή και τοΰ Αισχύλου

είναι καθαρή ρητορεία. Ό  μονόλογος τού Αϊαντος, δ περίφημος^ μονόλογος στήν 
αρχή τοΰ Προμηθέως, καί τόσοι άλλοι μονόλογοι, καί λ ό γ ο ι  . Αλλ ομως ό τ ό ν ο ,  
είναι τόσον ίρθ 3 ΐ>ός, τόσον ίψηλός, είναι ttco  θανμαστα ουγκερασμένος μέ; τήν 
δλην υφήν της τραγ .δίας, οπού σχεδόν και αυτη η ρητορικοτης των μετουσιωνε- 
ται, εξαγνίζεται. ’Αφομοιώνεται, εξαλείφεται μέσα σ’ δλα τ’ άλλα υπέροχα άδολα 
στοιχεία τής ελληνικής τραγωδίας. Ή  ρητορεία δεν λείπει ούτε από τόν Πίνδαρο, 
ούτε, πολύ περισσότερο, άπό τόν "Ομηρο. Συμβαίνει δμως κι έδιο δτι καί στήν τρα
γωδία. "Οταν δμως ή ρητορεία άπόμεινε μονάχη, βλέπουμε πώς υπήρξε ή πιο κα
τάλληλη έκφραση του παροξισμένου πάθους, πού είναι τόσον έξω τοΰ νοήματος 
τής Τέχνης, δπως στόν Ευριπίδη. Οί “Ελληνες εΐναι φ ύ σ ε ι  ρήτορες, λ ο γ ά δ ε .ς  
σά νότιος λαός πού είναι. Ή  ίδιότης των αυτή τούς έφερε πιό πολυ άπο κάθε άλλο 
έμφυτο ή καιρικό ελάττωμά τους, στή φιλολογική παρακμή.

Ή  ρητορεία τοΰ Παλαμά εΐναι άπό τίς χειρότερες. Δέν είναι ούτε έξαρσις, ούτε 
διάχυσις. (S w in b u rn e  S h elley  ι. Εΐναι μιά κοινότατη en fiu re . Τούτο οφείλε
ται καί στή φύση του, τήν μάλλον έ ξ  ω  τ ε ρ ι κ ή , καί στήν ποιητική μέθοδό του, 
τή θ ε  μ α τ ο γ  ρ α φ ι κ ή . ’Εκτός άπό τό έργο του, οπού σάν οέ καθρέφτη βλέ
πουμε τήν ιδιοσυγκρασία του, θά ήταν αρκετές οί φιλολογικές του πφτιμήσεις, καί 
μόνον αυτές, νά μάς τόν προδώσουν: H u g o , Βαλαωρίτης. ( ‘Ό σο  γιά τόν Leconte 
de L is le  καί τόν Prudom m e, εΐναι μάλλον οί. φιλόσοφοι ποιηταί τοΰ κ. Παλαμά;). 
Τί αξιοθρήνητοι Διόσκουροι! Ό  ένας τ ώ ρ α  δέν ανήκει πλέον παρά στήν Ιστορία  
τής Φιλολογίας. 'Ο σο  γιά τόν Βαλοωρίτη, τόν κωνότατυν αυτόν στιχοπλόκον δέ 
θ άπρεπε νάχη τή θέση του ούτε εκεί. Κι δμως εΐναι τά είδωλα τοΰ κ. Παλαμά. ’Α 
πορούμε πώς μιά τόσο προηγμένη αισθητική συνείδηση, πού τίποτε δέν τής είναι ά
γνωστο, κατώρθωαε νά τοποθέτηση τόν «αρρενωπόν» καί « . . . . »  καί « . . . . »  καί 
« . . . . »  ραψωδόν τού 21, σχεδόν πλάι στόν απρόσιτον, μοναδικόν Σολωμόν, τόν μή 
έχοντα τίποτε άπολύτως τό κοινόν μέ τον Αευκάδιον Τόφαλον. Κι δμως εΐναι πολύ 
δικαιολογημένη ή ταξινόμησις αυτή.

Γιά τόν Παλαμά ή ρητορεία εΐναι στοιχείον τής Ποιήσεως, σημαντικώτερον άπό 
οίονδήποτε άλλο. Κάπου άναφέρει καί τήν B ru n etiere , ύποστηρικτήν τής άντιλή- 
ψεως αΰτης, ή οποία, ας μή λησμονούμε πώς, γιά τόν Γάλλον κριτικόν ήτο πολύ δικαιο
λογημένη, αν είχε μορφωθή άπό τήν μελέτην ώριομένων όμογλώσσων του ποιητών. 
Δυστυχώς εμείς, δπως και άλλοι καλλίτεροι της γενεάς μας, τών οποίων είμεθα βέ
βαιοι δτι, επί ώρισμένων βασικών αντιλήψεων, ερμηνεύουμε τήν γνώμην εδώ, εξα
κολουθούμε να πιστεύουμε δτι η ρητορεία ουδέποτε θά είσέλθη στήν περιοχήν τής 
άδολης Τέχνης. Ή  ρ η τ ο ρ ε ί α  επαναλαμβάνομε, καί δχι ή έ ξ  α ρ σ ι ς , ή λυ
ρική διάχυσις, ό Πινδαρισμος καί ό Χουίτμανισμός, ή φυσική εξύψωσις τοΰ τόνου, 
πού προέρχεται άπό γνήσια δύναμη καί φλόγα, καί πού εΐναι, κατά τήν άντίληνψή 
πολλών, αυτή ή φύοη τοΰ λυρισμού.

III

’Ό χ ι ποίηση πού νά πηγάζη άπ’ τήν ψυχή μας, μά, τίς πιό πολλές φορές, θέ
ματα που, παρμένα άπ’ έξω, ρητορικό τά έπεξεργάστη ό ποιητής. Αυτά εΐναιΐ τά 
«ΙΙαράκαιρα». Γιά νά πεισθοΰμε θα έφτανε ίσως καί μιά ματιά στούς τίτλους τών 
ποιημάτων πού περιέχει ή έν λόγω συλλογή. Τά περισσότερα απ’ τά «Μονότροπα»



(τό α .  ηέοος). κι δλες σχεδόν οί «Κακές Φωτιές» (τό 6 ' .  μέρος) έχουν μ’ αυτη την 
ποιητική ιιέθοθΐ) γοαφΐι, τήν μέθοδο τών λογικών sch em as. Ο Παλαμας είναι ποι
ητή- ration n cl, ( δχι 6 ι α  ν ο η τ ι κ ό ς ■ δέν έχει πολλές αναλογίες με τους δια, 
νοητικομ ου σ ικο ν ς, Γκαϊτε καί Σολωμό), κι άν θέλαμε νά τόν χα^κ^ρισουμ ε αρνη
τικά, θά τόν ονομάζαμε κατ’ εξοχήν άντιμουοικόν, αντίποδα του Σολωμου. Η  εκ- 
Φροχή του th c i  σ τ α τ ι κ ή  5 οί Ιχι δ υ ν  α μ ι κ ή . Η π οιη σις πρεπει. 'Act. 
είναι μία «δυνατότης «Ιενάου γίγνεεθαι». Ιδού ό Σολαμος._ (Εΐναι μοιραιιον, για 
πολλά ίσως έτη άκόμη, ό ασύγκριτος αυτός Έπτανήειος, νά μας χρησιμευη στην ποι- 
η0 η ώς τό άνώτερον υπόδειγμα». "Ένας οίοσδήποτε στίχος του είναι και οΛοκληρη

αισθητική : ,
«Νύχτα γιομάτη θαύματα, νύχια σπαρμένη μαγια

Ό  στίχος αυτός δέν άποτελεΐται άπό λέξεις. Είναι δλος τ ό ν ο ι  μουσικοί. Ολη η 
διάχυσις τής ψυχής τοϋ ποιητοΰ, δλη ή έκστασις ποϋ τοΰ μετεγγιζει η νύχτα, έχουν 
πεοικλεισθή αυτούσιες καί σ' δλη τήν ρευστότητά τους στο στίχον αυτόν 1ι γλυκυ- 
της, τί άπίώότης, τί άγιότης διαθέσεως! ’Ιδού άληθινη φυσιολατρεια, ιδου γνήσια
θησκευτική φωνή ! , _

’Απαγγέλλοντας τόν στίχον αυτόν, πλημμυρίζομε απο ολη τη μακαριότητα τη, 
μυστικής vr/τός, γεμίζει ή ψυχή μας άπό τή μουσικήν αναπαράστασή της. Οι Λέ
ξεις στό στίχον αυτόν, δπως καί στους περισσότερους τοϋ Σολωμου, αυτοκαταργουν 

τά δριά τους. Δέν εΐναι λέξεις, δέν είναι «λογικά σχήματα». Είναι όπως λεω παρα
πάνω. προπάντων καί περισσότερο άπό λέξεις, μοισικές το ναλιτέ. Τα «μαγια» και 
τά «θαύματα» δέν έχουν ώρισμένο περιεχόμενο. Είναι δλη ή νύχτα μ’ ο,τι θαυμα- 
οίον έχει, είναι δλη ή μεταρσίωσις πού ξυπνά μέσα μας τό θέαμα της.  ̂ Σε κα·»ε 
διάβασμα τοΰ στίχου αυτού δοκιμάζουμε τήν ίδια συγκίνηση. Αυτός καθ’ εαυτόν ο 
στίχος, είναι uia έν δυνάμει αέναος πηγή ουγκινήσεως, είναι ή δύναμή που ωνο-

μασά «άέναον γίγνεσθαι». Μέ τούς p oetes ration  nels, μ ε τ α ξ ύ  των όποιων κατα
μέγα μέοος τοΰ έργου του (δέν συμπεριλαμβάνω κυρίως τήν «’Ασάλευτη Ζω ή»), 
συγκαταλέγεται καί ό Παλαμας, συμβαίνει δλως τό αντίθετο. Αντιλαμβανόμεθα 
«στατικά» τά λογικά σχήματα, δπού κλείσαν τή ιυγκίνησή τους. Τό περιεχόμεν'υ 
τους εξαντλείται μέ τό πρώτο διάβασμα. Τά ποιήματα τους, «διάδοχοι νοημάτων», 
δέν” δημιουργούν καμμιά ζωντανήν αναπαράσταση στή φαντασία τοΰ αναγνώστου, 
κι έτοι οσο κι’ αν; δ π ω ς  κ ά θ ε  ί ι ,  κ ι ν ο ΰ ν τ α ι εντός τοΰι χρόνου, 
παραμένουν στατικά. Οί στίχοι αυτοί :

Σ έ  η ο ι ΰ ς Ροδόπης τις κορί; ες καί οτά ποτάμια π ο ι ο ΰ Α\μον,
σέ πλούσια π ο ι ά Π αγγαϊα , σέ π ο ι ο ν ς πλατιούς ϋρακιώ τες ’Έ βρ ο νς  
οε τι ο ί ε ζ δ&ιατεζ ϋ'όΰιο.οοεζ /.'.αύρες καί οε η ο ι <χ τιελα,α 
πον άσπρογαλλιάζονν άπό π ο ι ώ  ν ξαν&ονησιών κυκλαδες, 
π ο ϋ  και σέ π ο ι ά ψηλώματα, π ο ν  και σέ π ο ι ά ρουμάνια 

- τ/ κτλ εΐναι φοαστικά clich es, λέξεις, γεωγραφικές τοπωνυμίες, πού δχι συγκί
νηση ιιά ιιόνον κούραση καί δυσφορία προκαλοΰν. Οι λέξεις που τους αποτελούν 
δέν κατορθώνουν νά θραύσουν τά λογικά  δεσμα των» και να μας υποβάλουν κατι 
πλέον βαθύ, πλέον μουσικό. Παραμένουν στατικές, περιωρισμενες δηλαδη στη στε- 
νώτατη λεκτική τους έννοια. Ό  Παλαμάς δχι μόνον μουσικος, αλλ ουτε καν πλαστι

κός ποιητής δέν είναι. Πλαστικός μέ τήν έννοια πού δίνομε στή λέξην αυτή, σεβό
μενοι τό ιστορικό της περιεχόμενον, καί δχι μέ κάποια τρέχουσα σημασία τοΰ δρου, 
κατά τήν οποίαν θά ήσαν πλαστικοί, γιά τούς θαυμαστάς του φυσικά, καί οί «άδροί 
καλοδουλεμένοι», (δπως μέ κάποια δόση χυδαιότητος τούς ονομάζουν), ανυπόφοροι 
στίχοι τοϋ Ψυχαριστοϋ "Ερμονα. ΜI ασυγκράτητη ρητορεία δέν μπορεί νά συνυ- 
πάρξη μέ κανενός είδους πλαστική. Κι δμως, προγενέστερα ποιήματα τοϋ Παλαμά, 
1 δπως οί ’Ίαμβοι καί οι ’Ανάπαιστοι, οί Εκατό Φωνές, <k Πατρίδες, καί οί άλλοι 
δεκατρισύλλαβοι τής ’Ασάλευτης Ζωή ; ), άν δέν ήσαν έξόχως πλαστικά, ελληνικά, 
είχαν μίαν εξωτερική πλαστική, ήσαν «συγκρατημένα» ποιήματα. Οι αντίποδες μας 
μάς καθιστούν γονίμους, έλεγεν ό Γκαϊτε. Ισως ό φυσικός ρητορισμός τοϋ Π α
λαμά νά έμετριάζετο κάπως, αν εξέλεγε γιά πρότυπά του κάποιους λιτούς τήν έκ- 
φρασιν, ποιητάς. Δυστυχώς οί νεανικές του προτιμήσεις τόν παρηκολούθησαν καί 
στήν ώριμην ηλικία του.

Τά «Παράκαιρα» είναι περισσότερον άμορφα, χαώδη, κι άπό τούς Βωμούς, κι 
άπό τή Φλογέρα. Στή συλλογήν αϋεην δέν υπάρχει ούτε προσπάθεια καν μορφικής 
τελειώσεως. Σχεδόν αυτοσχεδιάζει ό ποιητής. Λέξεις, λέξεις, λέξεις. Τρομακτική 
συσσώρευσις φράσεων πού δέν προσθέτουν τίποτε απολύτως στό ποίημα. Μέρη ολό
κληρα μπορούσαν νά λείψουν χωρίς νά έπέλθη καμμιά πλαστική άλλοίωΙσις τής μορ
φής. ’Ά !  τί δύσκολο πράγμα πού είναι ή σύνθεσις! Καμμία εκλογή, κανένα «καθά
ρισμα». Γράφουμε δ,τι έλθει στήν άκρη τής πέννας μας. Κι. δμως1 ή e lagu ation , τό 
ξεχώρισμα δηλαδή, τό κλάδεμα, πρέπει νά είναι, κατά τόν Γκαϊτε, μιά άπ’ τις πρώ
τες, άπ’ τις πιό απαραίτητες φροντίδες τοϋ ποιητού. “ Ισως αυτό νά είναι εργασία 
κριτική. ’Έστω. Είναι καιρός πού έχρεωκόπησε γιά πάντα ή λεγομένη καί κακώς 
Εννοούμενη Ι μ π  ν ε ύ σ ι ς .

"Ο σο, π λ α σ τ ι κ ή καί μ ο ύ σ ι  κ ή , κι άν φαίνονται άστ*μβίβαστες, έν τούτοις 
εΐναι σχεδόν άναπόοπαστες, τόσον ή μία άναβρύζει άπό τήν άλλη. "Οταν ένα αίσθη
μα πηγάζει άπό πλούσια μουσικά βάθη, έχει κατ’ άνάγκην, μορφούμενον εις έκφρα- 
σιν, καί πλαστικήν αρτιότητα. Καί είναι φυσικό νά συμβαίνη έτσι, (υπάρχουν βέ
βαια κι εξαιρέσεις, δπως αίφνης οι Εβραίοι προφήτες), δτ.τν ή μορφή εΐναι τ ’ ορ
γανικό τελείωμα της ουσίας. Ό ταν ή μορφή δέν είναι έπ τών προτέρων ορισμένη, 
μά εκτείνεται η περιορίζεται άναλόγως τής ουσίας. Είναι φυσικό γιατί ένα αίσθη
μα πλούσιο δεν εχει ανάγκη λ ο γ ι κ ή ς  άναπτύξεως, πού πολύ σπάνια δέν είναι 
ρητορεία. Μια εικόνα είναι αρκετή γιά τήν μουσικογραφική άπεικόνισή του. ( Ό  
B au d ela ire  και ο Σολωμος εΐναι πλαστικοί καί είναι λιτοί γιατί έχουν πλούσια 
μουσικό βάθος. ’Ενώ οί εικόνες ενός G au tier, ενός Leconte de Lisle μ α ς άφή- 
νουν ψυχρούς, γιατί j -ϊναι ξηρές περιγραφές πού τούς λείπει τό εσώτερον μέλος. 
Τ ’ αντικείμενα τοϋ εξωτερικού κόσμου, δσο λαμπρά κι άν απεικονιστούν, δέν είναι 
κοκέτα για νά προκαλεσουν τό ενδιαφέρον μας. Ο μουσικός κραδασμός πού ξυπνούν 
στά βάθη μιας ποιητικής ψυχής. Νά τί μάς ενδιαφέρει).

Τά «Παράκαιρα» είν»* γεμάτα άπό περιγραφές Μ ’ άντί νά εΐναι στό κέντρο 
τ·' εγώ τοϋ ποιητοΰ, άπλώς παρατίθεται :

"Τ ό  γ,οιριο τό βουνίσιο, κύκνος μέσ’ στά νερά,
τό χωριό τό καμπίσιο, σμαραγδένια χαρά.



(πράσινο —  σμαοάγδι —  σμαραγδένια χαρά. Λογική κατασκευή. Τό ίδιο καί οί 
προσδιορισμοί, τά" επίθετα. Στό ποίημα τό Κελλί, 'Όλοι οί πνευματικοί ηρωες πού 
σναφέοόνται συνοδεύονται άπό επίθετο -  clich e : ύ Ταίν, ή σκέψη, η λάμψη· καί 
5 ΠρόσπεροςΡενάν ό Ρεναν —  m a g ic ien  du  style- ένας μάγος; ύ Πρόσπερος. 
1 Ιρόσπερος Ρενάν. Λογικόν σχήμα,).

Σ ιο  χω ρ ώ  τό άοημένιο, ατό σμαράγδι χω ρώ , 
πάαινε κι ελα γορεντρα ζω ή μου έον και ατά όνό.

Τί νά ποΰμε γιά τό λεκτικόν τών «Παρακαίρων»; Λια&άζοντας μέ μορφασμούς 
δυσφορίας πολλές φορές τούς τραχύτατους στίχους, νοσταλγήσαμε τήν μουσικώτατη 
«Φοινικιά». ’Έπειτα ό διαρκής τονιομος στην Λήγουσα δίνει μια πεζότητα στο στι- 
■/ο. Ό  Ψυχαρισμός τοΰ κ. Παλαμά, πού τό έμφυτο γλωσσικόν αίσθημά του, τόν ε- 
σωσε, καιρό τώρα, οπό τίς αηδείς ίπερβολές, προσδίδει μιαν ακαμψία και μια 
σκληοότητα στή γλωσσά του, πού θά έπνιγαν καί την αγνότερη συγκίνηση.

Γίώς ιιιά γλώσσα, πού κατάντησε τόσον συνθηματική, δπως ή δημοτική τών τε
λευταίων ετών, νά έκφραση εναν μουσικό παλμό, μιά σκέψη πού είναι δλη αποχρώ
σεις; 'Ενας σκληρός τύπος Ψυχαρικός καταστρέφει πολλές φορές τή so n o rite  
τοΰ στίχου. ’Έτσι ό ποιητής ζημιώνεται χάριν τοΰ οπαδού. Γιά πολλούς τής γενεάς 
τοϋ Παλαμά, ή γλώσσα έστάθη περισσότερον σκοπός παρά μέσον. Τά διηγήματα 
τοΰ Καρκαβίτσα μάς δίνουν συχνότατα τήν εντύπωση γλωσσικών ασκήσεων μάλλον, 
παρά ‘ διηγημάτων. Ε ί ν α ι  κ α ι ρ ό ς ν ά κ α λ λ ι ε ρ γ ή σ ω μ ε ν δ λ α  ς 
χ ά c δ υ ν α τ ό τ η τ α ς  τ ή ς  ν ε ο ε λ λ η ν ι κ ή ς  έ λ ψ ρ u σ ε ω ς . Θέ
λουμε ποό παντός νά έκφραεθοΰμε. ’Αρκετά μάς έβασάνισαν οί διάφοροι γλωσσο
λόγοι μέ τις γραμματικές καί μέ τά τυπικά τους. Είναι τόσο δύσκολη ή προσωπική 
έκφραση, ή δημιουργία ενός style, πού καταντά οδυνηρό στήν προσπάθεια αυτή 
νά προστίθεται καί ή άλλη : τής υποταγής σέ ώρισμένον γλωσσικόν ζυγόν. Τό ύ
φος τών περισσότερων δημοτικιστών τής περασμένης γενεάς φαίνεται πλαστό καί 
άκαμπτον παραβαλλόμενον μέ τό τόσον άνετον ΐΐρος τοΰ Παπαδιαμάντη.

Τά «Παράκαιρα» πρέπει νά χρησιμεύσουν σ’ εμάς τούς νεώτερους, ώς « 'υ π ό 
δ ε ι γ μ α  π ρ ο ς  α π ο φ υ γ ή ν » ,  δποος έσημείωνε εις τά «Γ ράμματα» ό αί- 
οθητικώτατος κ. Ζαχαριάδης μιλώντας γιά κάποιο άλλο έ'ργο τοΰ κ. Παλαμά. ’Έ -  
νομεν ανάγκην άπλότητος. ’Αρκετά έρητορεύσομεν δλα έμεΐς, οί κατά τό μάλλο ή 
ήττον, μαθηταί του. Ή  έκφρασή μας ας γίνη λιτή καί απέριττη. Οί θαυμασταί τοΰ 
κ. Παλαμά, πού άπέκρυψαν δλοι σχεδόν μέ τόσην επιμέλεια τά έλαττώματά του, έ- 
δημιούργησαν Σχολήν, ή ύποία ούτε προσέφερεν ώς τώρα, ο υ τ ε ύ π ά ρ χ ε ι  
ε λ π ί ς  ν ά π ρ ο σ φ έ ρ η  π ο τ έ  τ ί π ο τ ε ,  ένόσω ακολουθεί τόσον στε
νές γλωσσοαισθητικές αντιλήψεις.

Αντί νά ρητορεύουμε ας μάθουμε νά υ π ο β ά λ λ ο υ μ ε ,  νά μ ι σ ο λ έ -  
ιι ε . Μιαν ατμόσφαιρα μουσική, τό μυστήριο καί τό σκιόφως άς λούζουν τά ποιή
ματα μας. Ά ς  μήν τελειώνουν. *Α ς αφήνουν τόν αναγνώστη μέ μιάν εντύπωσην 
ακαθόριστη. Οί λέξεις «θραύοντας τά δεσμά τοη» άς μάς οδηγούν στή χώρα τών 
ρεμβασμών καί τοΰ ονείρου. Ά ς  ξυπνούν μέσα μας αισθήματα καί συναισθήματα 
πού δέν έδοκιυάσαμε ποτέ.

Εϊναι καιρός νά έξαϋλώσωμεν, νά έξιδανικεύσωμεν τήν Ποίησιν.
Κ Λ Ε Ω Ν  Π Α Ρ Α Σ Χ Ο Σ
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TO ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
( Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α )

Β ' .

ι Άφοΰ στά πλάγια τοΰ Έλικώνα, ακούσει ο Ποιητής τίς μυστικές 'Ελληνικές 
φωνές, ποΰ στρέφουν τήν ψυχή του καθώς στρέφεται ό μαγνήτης άπό τό Βορριά, 
καθαρια, προς τό Παν, κ’ ενώ, «σάν ό Η γεσίας, αθλητής, ιερέας και προφήτης» 
ανεβαίνει το βουνό ολοένα, ακούει ξάφνου, μιά μικρή καμπάνα, ποΰ καλεϊ σέ μα- 
κρυνο χωριό, θαρρεί, γιά τούς Χαιρετισμούς τής Μάνας Θεοΰ ·

((Μικρή καμπάνα 
Θαμπή κι ανάρια ανέβαινε στήν αψηλήν έρμιά,
Δειλή φωνή, κ’ έφ ώναζε τρεμάμενη, ιόν Π ά να !

Ετσι, στή γλυκύτατη ώρα, μπρος στόν Ενιαίο Νόμο τοΰ Έ ρω τα, φανερωμένο 
το Πιστεύω, στήν κορφή^ποΰ «παντελής καί μεμυημένος» οργιάζει ό νοΰς— κι’ άπό 
τά σπάρτα εινε χρυσός ώς κάτου ό Έλικώνας»— χύνεται σάν 'Ύμνος νικητήριος, 
κι ό πεσμένος στά σκοτάδια Μΰθος τοΰ Ίησοΰ, φωνάζει ώς[τό πουλί πώχει γλιστρή
σει απ’ τή φωλιά. Τότε ξεχειλίζει στήν καρδιά του τό "Ελεος, αδελφός τοΰ Ά θλου . 
Και σηκώνοντας τό Μΰθο, παίρνει πάλι τόν ανήφορο τοΰ θείου βουνοΰ:, γιά νά 
τον ανεβάσει στήν κορφή :

«Σ α ν ο Ηρακλής, ι Αρκαδικά τά δάση όπον περνώντας 
Μ ε ς  στήν απέραντη, μονγγή γαλήνη τον· δραδιον,
Ακοναεν aiar/ va φωνή πον άπό (ίαϋιά κινώντας,

Α λαμμα τον εφανη κ ειτανε, μιανον ιιικοονί παιδιούι < W ,

Κ αι τρεγονχας με τ άκουσμά μές στά πνκνά όλοισα,
Τι μεοα τον, λαχτάρισε μιαν άγνωρη μιλιά,
Βρίσκει ατά ποδιά τον μπροστά, ιιικρό πονλάκι κίαοα,
Οπ οΐ'χε πέσει, ϋέλοντας νά φύγει απ’ τή φωλιά,

Και τοτε, ό Ιδιος ψάχνοντας, βρίσκει τόν κλώνο, άπ όπ'ιυ 
ίχε γλιστρήσει τό πονλί, κα'ι μ' έγνια στοργική,
-Μ έσα τον έγτύπαγε 6αϋιά πολύ, ή καρδιά τον άνϋοώπον—

Το πέρνει, και σκαλώνοντας, τό ξαναβάνει έκεΐ.»



Τότε Αρχίζει νά διηγείται στους ανθρώπου; τό Ευαγγέλιο— μέρος τοϋ έρ
γου— στους ξωμάχους καί στους λιγοστούς, (γιατί δέν εΤνε ή Τέχνη γιά τό «δια- 
βασμένον όχλο», άλλα γιά τους Λίγους καί γιά τή Φυλή, γιά τή Φιλία καί γιά 
τήν ’Ανθρωπότητα), ϊστορίζοντας δσο μπορεί «απλά, ατρεμή και ευδαιμονα», τά 
Λοόσωπα, So? αιώνες ήτ«ν καί είνε ό μυστικός καθρέφτης τών ψυχών.]

Γ  .

*Ε·χει ό Ματθαίος τόν ’Άγγελο, κι' 6 Μάρκος τό λιοντάρι,
Έχει ό Λουκά? στ,ά πόδια του τό αγνό καματερό 
Και ο Ιωάννης, δίπλα του. σκουτάρι και κοντάρι 
Τόν ’Αετό, ποϋ μ’ έτοιμο τονέ κυττάει φτεοό.

Και γώ, στερνός και ξέχωρος, μια φούχτα Ολύμπιο στάρι,
Ποϋ νά τό σπείρω σήμερα, στή γή μου λαχταρώ.
Κάθε σπειρΐ κιάτίμητο κλωνί μαργαριτάρι,
Κάθε σπειρί, κι’ άντίκλειδο, στον άμετρο καιρό.

Ή  εύκή σου άπδ τά μέλη μου τόν κόπο άν εχει πάρει,
Σάμπως γυμνό νά μ’ Ιλουσες στό «θάνατο νερό,
Μητέρα γή, στά σπλάχνα σου παρόμιο δέν έσπάρη,
ΙΤοϋ αγγελικό τ.ά σπλάχνα μας, χορεύουνε χορό ;

Κι ώσά σέ βράχους αψηλούς, τή χειμωνιάτικη ώρα,
Κρέμονται οί πάγοι, κρούσταλλλα γιγάντια, στό γκρεμό.
Σάν πολυέλαιοι τών ναών, σάν έπουράνια δώρα,
Κι’ άκοϋς, στά βάθη, αδιάκοπο νά πέφτει σταλαγμό,

Γλυκές, παρακαλεστικές φωνές, μοϋ πλημμυροΰνε 
Τό νοϋ, χελιδονίσματα, π αρχίζουνε, δειλά 
Γλίγορα λόγια μέσα μου, κ’ οί φρένες μου, άποροΰνε,
Τόσο γαλήνια νάρχονται, σταλμένα άπό ψηλά!

Καιρούς όπίσω—μ’ ώλαχε, πώς έπεφτε τό χιόνι,
Σέ πλατανόδασο βαθιό, καβάλλα νά διαβώ,
Καί σ ’ έναν πλάτανο, ξερό καί ξέφυλλο, τό άηδόνι 
Νά ίδώ, ποϋ έπήδα, άπό κλαδί σ’ άλλο κλαδί, βουβό.

Εΰλάβεια πήρα περισσή, στ.ά σπλάχνα μου δλη μέρα, 
Όλοένα βάνοντας στό νοϋ, τή μυστική σιωπή,
Τοϋ θείου πουλιού, π’ όλάκαιρον ανθίζει τόν άγέρα,
Σάν έρτει ή ώρα, τού έρωτα τό θάμπος, γιά νά πει!

’Αλλά τό βράδυ, ώς πλάγιασα σ’ ερημικό μετόχι,
Στον υπνο ξάφνου, στ’ όνειρο, μού είκάστη, ν’ άντηχέΐ 
Κελαϊδισμός ακράτητος, βαθιά μου, ώς πρωτοβρόχι,
Κι ό.τι ό χειμώνας έ'περνε, μοϋ τώδινε ή ψυχή !

Καί τώρα, στήν άκοίμητην αναμονή μου μέσα,
Σάν έπειτ’ άπ’ τό χτίσιμο στ.ά δέντρα, τών φωλιών, 
Άριολαλοϋνε,σταματάν, πέρνουνε λίγη άνέσα,
Καί ξάφνου, λυώνται ακράτητες, οί γλώσσες τών πουλιών.

Κρυφά ώς μιλούν τά πνέμματα βαθιά μου, τά έναντία 
I Ιού σμίγουν μέσα μου θεϊκά, λαμπρός εύτυχισμός, 
Ξάφνου, φωνάζουνε άφθαρτες φωνές, κι’ άπ’ τά μαντεία, 
Ποϋ έβουβαινόνταν, άδολος ξεχύνεται χρησμός ■

Καί κεϊ ποϋ κάθομαι, ψηλά, γαλήνιος, κι’ ώριμάζω 
Τό νόημα, φέρνει ό άνεμος, θαμπούς κυματισμούς 
Καμπάνας, μέσ’ άπ’ τά χωριά, λογιάζω κι άπεικάζω,
Ποϋ κράζει, γιά τής Χάρης της, τ.ούς θείους Χαιρετισμούς!

Τότε, ώς νά μέτραα μυστικά κι’ ανατολή καί δύση,
Τόν ουρανό, τήν άβυσσο, σά νάθελα νά βρώ,
Στοϋ ίδιου μου πάνω τοϋ κορμιού, τή μεστωμένη ζήση,
Τό δειλινό, σηκώνομαι καί κάνω ένα σταυρό!

Γλυκά τό δάκρυ μου άναβρά στ.ά μάτια, δέν τό άγγιζαν 
Μά άνοίγοντας τά βλέφαρα, τό άφίνο) νά κυλά·
Καί τών άνθρώπων γαληνά, αρχίζω καί ιστορίζω,
Τής Παναγιάς τό στόρισμα τό μέγα, σιωπηλά.



«Τά νυφικά της, φόρεσε, τά ώρια στολίδια, ή 'Άννα 
Σά  λούστηκε, και κάθησε, σέ δάφνης την ίσκιά,
Κ' είπε, μέ θρήνο: «Δέσποτα, δέ θέλω γίνει μάννα, 
Εγώ, λαμπάδα ποϋ άναψα, μπροστά σου, νυφικιά;»

Τά μάτια έόήκωσε ψηλά, κ’ είδε στά κλωνιά μέσα 
Τής δάφνης, μέ τόν έρωτα, πώς παίζαν δυο πουλιά. 
Καί τοϋ καημοϋ της, πιότερον έπλήθυνε ή άνέσα,
Καί στήν εύκή, τής σκώθηκε σάν κύμα, ή αγκαλιά.

·?'

Καί νά, στό δρόμο, άπό μακρά, ό ’ Ιωακείμ φτασμένος, 
Μέ τά κοπάδια τά πολλά, ποϋ ερχόντανε μπροστά,
Ά π ό τή νήστια ολόφωτος, τήν προσευκή θρεμμενος, 
Καί τό λαμπρό χαιρετισμό, βαθιά του δέ βαστά !

«’Άννα, ό Θεός, τόν πό9ο μας, ’ί)ά νά τόν ευλογήσει  ̂
Είπε, κι’ ό Θεός, ευλόγησε· στους μήνες στους εννιά, 
Ά π ’ τόν καρπό, καί μόνο του, τό δέντρο είχε λυγίσει, 
Καί δίπλα της. τόν δέχτηκεν, ή όλόφιοτη κούνιά1

Χαρά μεγάλη έγίνηκε, τής Ά ν να ς  μές στά στήθη*
Τά μάτια της έσήκωσε, κ’ είπε: «Ή  ψυχή μου ζ,εΐ» 
Γλυκό ποτάμι μέσα της, ή χάρη, ώσά νά χύθη,
Στό βρέφος τότε γύρισε καί τώδωκε βυζί.

Στους έξη μήνες, τό μωρό στά πόδια του τό άφίνει,
Νά ίδεΐ, άν μπορεί νά στέκεται, καί κείνο, μονομιά, 
’Εφτά πατάει, πατήματα, τρεκλίζοντας, καί χύνει 
Μές στήν ποδιά τής μάννας του, πούν’ όλη επιθυμία '

Τότε, ταμμένο τοΰ Θεού, σέ θάλαμο τή βάνει,
Κρυφό στό σπίτι, άπόμερο, π’ άκάθαρτο ή κοινό, 
Τίποτα μέσα του δέν έ'χει μπει, παρά λιβάνι 
Λαμπρόν, άργά ποϋ απλώνεται, καθώς στον ουρανό!

Τά τρία της σάν έκλείσανε τά χρόνια, κ' ήρταν οί ώρες, 
Στό ναό νά μπει, τό πνέμμα της άλλοϋ νά μή στραφεί, 
Κόρες καλούνε τοΰ Ισραήλ, αγνές, λομπαδοφόρες,
Τής φλόγας πάντα, τό μωρό, νά βλέπει τήν κορφή.

Κόσμος ξοπίσω άκολουθάν, γυναίκες, άντρες, γέροι,
1 Ιλήθος τό σμάρι τών μικρών, τών νιών, τών άγοριών 
Κι’ αύτή, σά νάχει άγνάντια της, αδιάκοπα, έν’ άστέρι, 
Κυττάζει πάντα, άσάλευτη, τή φλόγα τών κεριών!

Τέλος, ό)ς φτάνουνε, στό Ναό τόν άγιο τού Κυρίου,
Κι’ άφίνουν κάτου, μόνο του, στις πλάκες τό μωρό,
Στό τρίτο άνηφορεϊ σκαλί, τοϋ Θυσιαστηρίου,
Κι’ αρχίζει, έ'να πασίχαρο, παιδιάτικο χορό.

Σάν άπό κύμα λιβανιών, λαμπρή, βαθιά εύφροσύνη.
Απ’ άκρη, σ ’ άκρη γέμισεν ολόφωτος ό Ναός·

Μές στις καρδιές, ξεχείλισε κρυφά, ή άγαθωσύνη,
Κι’ ακέριος τήν άγάπησε, τήν ώ ρ ’ αύτή, ό λαός!

"Οπου πλατάνια, καί νερά, κι" όπου νερά, μελίσσια·
Κι’ όπου μεγάλωσε ψυχή μές στ’ Ά γ ια , τά καλεί 
Τά πλάσματα όλα, ή χάρη της, ύπάκοα, όλοίσια,
Καθώς τόν άγγελο τοΰ Θεού, άκλούθα ενα σκυλλί.

Καί τούτη, π άπ" τά γέννα της, τοϋ Ναού τό μέγ’ άστέρι, 
Τ ’ άτίμητο λογιάστηκε, καί, γεύτη τό ψωμί,
Δοσμένο πάντα, σιωπηλά, σάν άπό Αγγέλου χέρι,
Βαθιά τής θρέφει δύναμη, γαλήνιο τό κορμί.

ΚΓ άγια ή πηγή τής νιότης της, στό μυροβόλο αέρα. 
Δίψα καί πείνα μυστικά τά σπλάχνα της φιλεΐ’
Κι’ ώς θέλοντας, ενα σπειρί νά πάρει ή περιστέρα,
Μέ ορθά φτερά, πιθώνεται, σέ μαρμαρένια αύλή,



Ύπακοή κι’ άν κυβερνά το ατάραχο της βήμα,
Θαρρεί, τοΰ Ναοϋ μές τάδυτα περνώντας, πώς πατεΐ, 
Στέρεα κι’ όλόίσα, το πλίττ,ν' τών λιβανιών τό κύμα- 
Κι’ ώσά μιά κόρη, τήν ποδιά ποΰ όλάνοιχτη κρατεί,

Κάπου άπό δέντρο, ποΰ ήσυχα χέρι αλαφρό σαλεύει,
Νά πέσουν μέσα, οί ώριμοι ποΰ δέσανε καρποί,
Τή δυνατή της τήν ψυχή, ποΰ ειρήνη βασιλεύει,
Στής δέησης, την πανεύτυχην απλώνει, τή σιωπή.

Ποτέ κι’ άν δέν ακούστηκε, θρήνος, φωνή, κραυγή της, 
Στην προσευχή τά χείλη της ποτέ κι’ άν δέν κινά,
Γεμίζει ή πλάση ολάκερη, σιγή άπό τή σιγή της,
Κι’ ώς άστραψιά τά πλάσματα, μιά νόηση τά περνά!

Αλλ’ ώς ή πλάση, έστέναζε στό Ναό τριγύρα, νάμπει, 
Καθώς σέ σπίτι, θέμελα ποΰ τό κρατοΰν παλιά,
Χύνονται μέσα, τά βουνά, τά πέλαγα κι’ οί κάμποι,
Τό χελιδόνι σάν έρτεί και χτίσει μιά φωλιά,

Μιά στάλα, κα'ι ξεχείλισε τό μυστικό λαγήνι—
Υμνος καί θρίαμβος άρρητος, ίεοός χορός κουφός—

Κι’ ώς τό νησί τοΰ ώκεανοΰ, ό άγιος Ναός έγίνη,
Ποΰ τό χτυπάν, τά κύματα τά όλόαφρα καί τό φώς!

Στά χρόνια της τά δώδεκα, σάν ξάστραψε ή λαμπρότη, 
Ό  Αρχιερέας, τή νιότη της, ώς θάμπωσε νά ίδεί, 
Λιατάζει: «Οί χηρευάμενοι, σέ μένα άς έ'ρτουν πρώτοι, 
Κι’ άς άκουμπάει καθένας τους, μπροστά μου σέ ραβδί ·'»

$ %

Πέρνει, άπ τα χέρια, τά ραίδιά ποΰχε ό καθένας φέρει, 
Διαβάζει άπάνω μιάν εύκή, καί τοΰ ’Ιωσήφ στερνά—
Κι’ άπ’ τό ραβδί του ώς άξαφνα νά βγήκε, περιστέρι, 
Απάνω άπ τό κεφάλι του, γοργό, συχνοπερνά!

Κι’ ό ά ρ τ /ι ε ρ έ α ς :  «Στά χέρια σου τήν κ ό ρ η  παραδίνω·
Δική σου τήν έμοίρανε, σημάδι τ ούρανοΰ».
Κ ’ είπ’ ό ’ Ιωσήφ: «Πώς άντρας της, μπορεί!ποτέ νά γίνω, 
Π ’ ούμαι στοΰ δρόμου τά στερνά, θαρρώ, τοΰ μακρυνου;»

Πικρά κι’ αυτός τοΰ άντιλογά: «Τό φωτεινό σημάδι,
Κι’ αν έμιασε μέ διάνεμμα μιανοΰ περιστεριού,
Τής έγνιας άπ’ τά φρένα σου, νά διώξεις’τό σκοτάδι,
Τ ’ ειτανε νόημα φανερό, τ’ αγίου του'τοΰ χεριού1·»

Πέρνει τήν κόρη ό ’ Ιωσήφ, με κεφαλή σκυμμένη,
Καί μέσ άπ’ τά φτωχόσπιτα, γοργά τηνέ 'περνά, ^
"Οπου ή δική του κατοικιά, στερνή, σά μακρυσμένη,
Πιό ςτωχικά. κι’ ολόγυρα τή ζώνουν τά βουνά.

Κι’ !ολόγυρα τή ζώνουνε, τα περιβόλια, πλήθος,
Κ ’ είν’ άπ’ άσβεστη, οί τοίχοι της, κι’ άπ’ άχερο, ή σκεπή· 
ΚΓ άπ”  οξω, χνάρια της δουλιάς, ξαλάφρωμα στό στήθος, 
Οί φλοΰδες οί μυριστικές τοΰ ξύλου, κ’ ή σιωπή!

Τά λίγα σύνεργα, στητά 'ξοπίσω άπό τή θύρα. 
Παραμερίζει ό Ιωσήφ, η κορη να διαβεΐ.
Θάμπος,’ τά φρένα του κρατεί, καθώς κυττάζει γύρα,
Μιά λάμψη νά ξεχύνεται, μιάν άστραπή βουβή!

Τέλος, τολμάει τά χείλη του ν’ 'ανοίξει: «Είνε δικό σου 
Τό σπίτι, ό κήπος γυρα μας, πο τούτη τή στιγμή·
Καί γώ, ό ύπάκοος τοΰ Θεοΰ, ’κι άρραβωνιαστικός σου, 
Φεύγω, στ,' άντίκρυ τό χωριό, νά χτίσω οικοδομή.»

$ $ $

Μένει, μονάχη ή Μαριάμ. κυττάζει ολόγυρά της,
Βάζει σέ τάξη, σιωπηλά, τή φτωχική στρωμνή,
Στεί τό τραπέζι, σέ γωνιά βαθιά στήν κάμαρα της,
Καί δίπλα άπ’ τό παράθυρο, τό χαμηλό σκαμνί.



’Αργά, κ’ ή νύχτα π’ ώπεφτε, σιγά τά βήματά της,
Γι“  ν', άναπάψει ώς ήθελε, το λύχνο τότε σβεί·
Καί τ άστρα, ή φλόγα π' ώκρυβε, ξανοίγονται μποοστά τη^ 
Κ ενα μεγάλο, απ’ τό βουνό π’ άρχίναε ν’ άνεβεί !

Κι δπως λαχαίνει, νυχτικιά μεγάλη πεταλούδα,
Μέσ’ άπό κάμπους σκοτεινούς, σέ σπίτι σάν έρτεί,
Ασάλευτα, τά μαΰρά της άπλώνοντας βελούδα,

Σέ τοίχο άπάνω νά σταθεί, σά ναναι καρφωτή,

Παρόμια, τότε, στό σκαμνί πού κάθησε, απομένει,
Τά χέρια, πά τά στήθη της, τά δένει, σταυρωτά,
Κι απ’ τη σιγή, π’ οΰν' άμετρα τριγύρα της χυμένη,
Ακούει, στή χλόην, αρχίζουνε κρυφά μουρμουρητά!

Στά σκότη τά λαμπρόχυτα, τά πλούσια καί τά μαΰ >«, 
Βυθίζεται, ώς σ»ί: ν· Ιδια της νά βρίσκεσαι πηγή,
Κι ώς ζοονταν.·;·iti γύρα τιις των άστεριώ·· ή άνάβ·'».’’ .
Βαθιά της, τρεμει δέηση, ποϋ δέ ζητάει νά βγεί!

*Μύρια μπουμπούκια μέσα της, ποΰ ή ώρα τά φουσκώνει, 
Σύσμιχτα σάμπως σε σγουρήν αγριοτριανταφυλλιά.
Καί μιά φροντίδα άπάνω τους, ποΰ τίποτα δέ σκώνει,
Σαν την αηδονα, ασαλευτη ποΰ κλώθει στή φωλιά ·

Κι δπως σε σπίτι ερημικό, ποΰ σπάνια μές στό χρόνο,
; Ανθρωπος μέσα κατοικεί, μέ τόν καιρό, σιγά,
Ή  Φύση γύρα του άρχινά, βρίσκει καί χτίζει θρόνο,
Η  νυχτερίδα, ολόγυρα στις στέγες, φτερουγά,

Χορτομανίζει ή θύρα του, κλειστή σάν άπό μάγια,
Στά δέντρα του έρχεται βαλμάς, γουστέρα στήν αυλή,
Κι ο Ac /υρα του, αδιακοπα, σαλεύει κουκουβάγια,
Ποΰ δπου σταθεί, τό σύντροφον άπό μακρά καλεί,

Γοΰ Ναοΰ η ψυχή, σάν έμεινε στις πνοές τής Φύσης, μόνη, 
Πρώτη φορά, τριγύρα της, ακίνητη, «γρικά,
Σμάρι, άπ τι/ βαθη τής νυχτός, ίίερμό, νά τή σιμώνει,
Τά Χερουβείμ, τά Σεραφε'ίμ, τά Ζώο τά Μυστικά!

* §  #

Καί μέ των πλατανων τό θρό, μέ τ άξαφνα άφημένα 
Λτα περιβόλια, γλίγορα ποτιστικά νερά,
·~τα σκ ιίεινα, τά μέλη της, ά ρ /ά  πολύ άπλωμένα,
Της τ άνεμίζουν άκοπα, τά μυστικά φτερά·

Δύναμη σμίγουν άμετρη, τά μάτια της κλεισμένα. 
Αισθησες κρύφιες μέσα της, άπλώνονται μέ μιά,
Σ α  νυχτολουλουδα, ασειστα ποΰ μνήσκουν άνοιγμένα, 
Στών άστρων την ακοίμητη, βουβήν έπιθυμιά!

Αργα, κι ανοίγει τή ματιά, στό φτωχικό της σπίτι— 
Τοΰ ήλιου βαθιά του χύθηκε τό κύμα, καί ξυπνά— 
Αμετρα ρόδα, λόγιασε, της πλημμυράαν τήν κοίτη,

Και τον αγέρα, ακρατητα λαλήματα τερπνά!

’ Αγέρας χλιός άπάνω της, άγέρας χλιός βαθιά της,
Ενα μελίσσι τοΰ παντός άχεί ό άνασασμός,

Δροσοπηγή τό στήθος της, κρυφοπηγή ή καρδιά της,
Καί τό βλεφαροσάλεμμα, βαθιός εύτυχισμός,

Μες στ αύγινον, ολόστρωτο, γαληνοφόρο χάδι,
Μ άναπαμένο, άνάλαφρο τό χέρι, σά φτερό,
Ίοΰ κήπου, μέσ άπ’ τό βαθύ, δροσιστικό πηγάδι, 
Τραβάει σιγά, στό ξέφο)το πεζούλι, τό νερό.

Το μέγα λούζει μέτωπο, κι' άτάραχη γυναίκα,
Λάμπει βαθιά της άξαφνα, στό μάγο φώς, στητή!
Και καθώς, μέσα στο λαμπρό τό δειλινό, ή Ρεβέκκα,
Όποΰ εγυρε τή στάμνα της, γιά τόν προξενητή,



Στο ίδιον άπανω χέρι της, ώσότου ξεδιψάσει 
νΐ άραδα. .τοτισ επειτα, στή γούρνα την παλιά.

Το καραβάνι, τίς πολλές γκαμήλες, ως νά φτάσει 
■τ_έ yv.-όρας λόγο φανερόν, ή ιύγενική μιλιά,

Στό /.αμπροξύπνητο αύγινό κυττάει, ποΰ μαζωμένα, 
Χιονατσ. νεφη ηλιοπληχτα, κοιμώνται γαληνά,
ΚΓ άντιφεγγάνε απέραντα τό θάμπος, υψωμένα,
Σά  0 εμωνιές απανωτές, στά γαλανά βουνά ·’

Πυρρ,' ς. μές ατά γεννήματα, χτυπάνε οί παπαροΰνες,
■ αγέρα χνώτ αναπαλα, σαλεύουν τά σπαρτά·

Κι απο τις ραχές τών λευκών αρναδίον, οί κουρούνες, 
Δίπλα πηδάν στα χώματα, καί βόσκουνε σκυφτά.

Βαθιάς σά νάγινε εκκλησίας, μέ μιας, ή δύναμή της, 
Μονόζωνη, τοΰ σπλάχνου της, έχόρεψε ή πΐ)γή.
Σάν πύργος, στύλος θυμιατών, σάν τάγμα, ή Σουλαμίτις, 
Αιφνίδια μέσα της σκιρτά, κΓ ολόγυρα, δλ’ ή Γ η !

Δυο χρόνοι, στήνουν άργαλιό, τήν ώρα μέ τήν ώρα,
Σ ’ ανέμους μέσα κοφτερούς, σέ πάγσ, σέ βροχή,
Και μες στη μέση τών καιρών, τής φαίνουνε τά δώρα, 
Στημόνι ή πλάση γύρα της κ’ υφάδι, δλ’ ή ψυχή!

Τι, σα\' ο κέδρος τοΰ βουνού, ιοσάν τό άνυψωμένο 
Αογ /οκυπαρισσο εμιασε, ποΰ μες στά σκοτεινά,
Απ δλο τ άστρι φαίνεται περιτριγυρισμένο,

Κι ώς άνασαινει, ολόσωμη τη νύχτα, άργοκινά!

κρεμά οτό αυτί, σά βύσσος, τό πλοκάμι, 
Λαι^μες στ άνακλαδωματα τά μπλάβα τών φλεβών.
Ή  ζωή της, τρέχει ξέχειλη, πλατύ βουβό ποτάμι.
Κ εινε τά μάτια της βαθιά, σά λίμνες τοΰ Έσσεβών!

Σά μιά φρεγάδα, ποΰ καρπό φορτώνει δλο τ’ αμπάρι,
"Ως ποΰ άκουμπάν οί πλεύρες της, στή στρώση τών νερών; 
"Ολο της μπαίνει τό κορμί, σάν ένα κεχλιμπάρι 
Τραβηχτικό, στήν άσωτην άνάβρα τών φτερών:

Βασιλομέλισσα, στητή καταμεσίς στό σμάρι,
Παρθένα, κΓ δλο πείθεται, στής δόξας τό θρονί;
ΚΓ ώς νέφη, π όλοτρόγυρα κυκλώνουν τό φεγγάρι,
Οί ’Αρχάγγελοι, στυλώνουνε τή φλόγα της, τρανή!

Σά  βρύση τετραπρόσωπη, π’ ώνα τραγούδι τρέχει,
Γοργό, πυκνό κι’ άστείοευτον, ό κάθε της κοουνός,
Ή ,  σάν ό θρός ποΰ μάς ξυπνά, δταν αιφνίδια βρέχει,
ΚΓ ώς κελαρύζει όλονυχτίς, τό νιό κρασί, ό ληνός,

  · ’ - Λ-·’ ‘ ;r . ι. -

Χύμα καρδιάς, στά βάθη της, άπλώνει τή μεγάλη,
Στρωτή φωνή, π’ άκούγεται νά τρέχει γαληνά,
Καθώς στά πέλαγα, σκορπά μιά λάμψη, άμα προβάλλει,
Σάν πρόσωπο, η πανσέληνο, ξοπίσω άπ’ τά βουνά!

Έ τσι, στήν άγιαν ερημιά, ποΰ της καρδιάς τό χύμα, 
Όλονυχτίς κΓ όλημερίς βαθιά της άγρικά,
"Όλη ενα στήθος ή ψυχή, δλ’ ή ζωή ενα κύμα 
Φουσκώνει—κΓ άφαντη ή άχτή—καί δέν τήν προσδοκά!

# *  *

Ό  άρματωμένος Έ ρωτας, θά νάρτει, θά ξανάρτει,
Απ’ τών άητών τίς σύναξες κι’ άπό τών λιονταριών,
'Απ’ τήν πνοή, σά νικητής στρατός, ποΰ πάει, τοΰ Μάρτη, 
Απ’ τήν καρδιά τής άνοιξης καί τών καλοκαιριών!

Θά ν’ άρτει, στέρεο βάδισμα, ετοιμασία τοΰ Θρόνου,
— Θ ’ αχεί ή καρδιά μας, μιάν άχώ γιά κόσμους μακρυνούς— 
Κρυφό, βουβό, θά χύνεται τό πλήρωμα τοΰ χρόνου,
Θά νάρτει, άπ’ τούς βαθύτερους, ποΰ βρίσκονται, ούρανούς!



Γλυκά θά φέγγει τοϋ παντός, ή λάτρα, ή δόξα, ή τάξη.
Στά σπλάχνα θάχει ό άνθοωπος, βαθιόνε τρανταγμό. 
'Ολόκαρδα θά νείρεται, θά πάσχει νά πετάξει,
Τήν άβυσσο κυττάζοντας, μέ κρύφιο στεναγμό.

Καημοί θά δίνουν τά φτερά, ποϋ πρώτα τά καρφώνα.
Κι’ άξαφνα άκέριος θά βρεθεί, κεΐ π! άνθισαν μέ μιά,
Τής πλάσης όλο οί νεραντζιές τό μυστικό νυμφώνα,
Και πεταλούδες γίνανε τής κάμπιας τά κορμιά!

Θ ’ άκούει, άδιάκοπη βοή, μικρού φτερού, στ’ αύτιά του. 
Τόσα λουλούδια, θά νά καιν άγνάντ.ια του, άνοιχτά,
"Οσοι καρποί, θά δένουνε τή γέψη τους, μπροστά του, 
"Οσα θ ’ άκούει στά βάθη του, κρυφά μουρμουρητά!

Ά π ό τή μέραν, ή θερμή δέ θά χωρίζει νύχτα*
Όλακαιρίς, στά σπλάχνα του, μιά γνώμη θά μιλεΐ:
«Στά πέλαα μέσα τά βαθιά, τά δίχ,τυα, τώρα ρίχτα,
Ρίχτα όπου λέει ό πόθος σου, και ή ώρα ναν’ καλή!»

Σάν ό δραγάτης, ξυπνητός άπάνω άπό τ' άμπέλι,
"Ολη τή φύση θ’ άγρυπνά, μέ μυστική στοργή·
Θά νά βαραίνει σύγκερο, μές στά κρινιά τό μέλι,
Και τό μελισσοτρύγισμα, θ ’ άρχίζει αύγήν-αύγή!

Σφιχτά στά χέρια του τά δυό, την πλάση θά νά πιάνει,
Ώ ς ό ενας μήνας ξάνθισε και φτάνει ό καρπιστής·
Μέ τ’ όνα, τό χερόβολο, μέ τάλλο, τό δρεπάνι,
Θά σφίγγει, και στά σπλάχνα της θά μπαίνει, θεριστής!

- '0

Ό  Αρματωμένος Έ ρωτας, γιά μαρμαρένιο άλώνι
Τή γην άκέρια ώς λόγιασε, τό Θάνατο πατεί-
Μ ’ όλα τ’ άστέρια του, γυμνές ρομφαίες τηνέ κυκλώνει,
Κ ’ ή πύλη τής Παράδεισος, φαντάζει όλανοιχτή.

Στον κεραυνό του ή Μαριάμ, άκέρια ιος ή Σεμέλη,
Θά σο)ριαστεΐ, ή ολάκερο θά νά τονέ δεχτεί ;
Ό  Αρματωμένος Έ ρωτας, τά νέα ποθώντας μέλη, 
Τεράστια βίγλα γύρα τους, μερόνυχτα κρατεί.

Κι’ αύτή, ιός ή γή τοϋ Χαναάν ποϋ άνθος τή ζώνει θείος- 
Πού μ’ όλες τις άνάπνιες της, άνέγνωρα καλεΐ,
Νάρθει μιά νύχτα μοναχά, κρυφά ό Θεός, Νυμφίος,
Ποιά ζώνη τώρα ζώνεται, καί ποιά φορεΐ στολή;

ί  s  *

Τήν άγρυπνιάν έζώστηκε, μές στ’ άβλεφτα, και. βλέπει· 
Φράχτης της εγιν’ άψηλός. μεγάλο καί βαρύ,
Τό παραπέτασμα πυκνό τής δέησης, καί τή σκέπει- 
Κι’ ώς τή ρομφαίαν, ό δυνατός ποΰ ζώνει στό μηρί,

Τό σώμα της άρμάτωσεν ή μυστική φοβέρα 
Τ ’ Α γίου Θεοϋ, κ’ ή φλόγα της, έχτύπα όλονυχτίς,
Σ ά  μιά σημαία, ποϋ στήθηκε σέ πύργο, στον άγέρα,
Κρυφό σημάδι, νά τό ίδεί στήν ώρα. ό νικητής!

Καί νά, ό ταμμένος τοΰ Ισραήλ, απ' τήν κρυφή του Μοίρα 
Σταλμένος, σάν Αρχάγγελος τή γην όποΰ πατεΐ,
Ά π ’ όθε μιάζει, τών βουνών περατωμένη ή θύρα,
Περνά, καί μές στή φούχτα του, κρίνο άψηλό κρατεί !

Ά ργά , ώς έκύττα ή Μαριάμ, ξάφνου θαρρεί κ’ έπέρνα, 
Στό μεσανύχτι άνάμεσα, μιά λάμψη βιαστική,
Καθώς διανεύει., γλίγορο χρυσόψαρο σέ στέρνα,
Ή  παντοδύναμη θωριά τοϋ Κύριου, μυστική!

Ψ
Κι’ άκούει νυχτοπερπάτημα πολύ μακρά στή στράτα, 
Ω σάν άλογου, ποΰ θαμπό τό κάλπασμα, άντηχεί, 
Καθώς έροβολούσανε, τής νιότης τάπρωτάτα,
Ά π ό τ’ άπάρθενα βουνά, στήν ϊδια της ψυχή!



’Απ' τη γαλήνη της νυχτός, καλό κι.' άν άπαντέχει,
Τοΰ φεγγαριού στηλώνοντας τό δίσκο, καρφωτά,
"Ως κι’ ό βαλμάς, ασάλευτος, π’ ανθρώπου βλέφαρο ςχει, 
Kir άπό τά βάθη του, ονειρο, τή λάμψη του κυττά,

Τό κούφιο ν άγγιγμα τοΰ νοΰ και τά γλυκά του θάμπη,
Της φΰσης, ήρεμώτατα, τά βάθη κι’ άν φιλεΐ,
Καθώς στό θάμνο, τό μικρό σκουλήκι, π’ άχνολάμπει, 
Χλωμή μιά φλόγα άτάραχη, τοΰ πόθου του στολή,

Μέ μιας, θερμά τά στήθη της, τά φρένα, άχτιδοβόλο 
Ή λιωνε σμάρι, άνατολή τά ζώνει, σκιρτημός,
Μ* ένα σφυγμό κλονίζεται, τό φεγγαρόφοκο δλο,
Κι’ δλο χτυπάει τό σπλάχνο της, άβάσταχτος παλμός'·

Μπροστά της στέκει ολάκερος, κ' ή νύχτα τόν τυλίγει,
Σάν κυπαρίσσι ακλόνητο, μεγάλος, μονομιά-
Μιά ζέστα αιφνίδια μέσα της, τό μέγα ρόδο άνοίγει,
Κι’ άναφλογίζετ’ δλη της, βουβή, ή έπιθυμιά!

Σάν τών Χερούβ, ποΰ βλέπονται μπροστά τά πρόσωπά τους. 
Καθώς σκεπάζουν, φοβερά, τήν άγια Κιβωτό,
Καί διπλοσμίγουν σταυρωτά, σά χέρια, τά φτερά τους, 
Στούς ώμους, τ’ δνα, ολάκερο μέ τ’ άλλου, άπανωτό,

Τά χέρια του, στούς ώμους της, άσάλευτα ώς θρονιάζουν, 
Τηνέ κυττάει κατάμματα, «Χαϊρε», της λέει, κι’ ώσά 
Δυο κυπαρίσσια σύσμι,χτα. ποΰ δυνατά στενάζουν,
" Οταν μεγάλος άνεμος, τή νύχτα, τά φυσά,

Φαντάζουνε ψηλότερα, βαθιά σάν άνατείλει.,
Νήνεμη μέρα, ό τρίσβαθος όλόκοσμος σεισμός,
Σ ά  νά τά θέριεψε, άστραψαν μ' άθάνατα τά χείλη,
Μέγα φιλί ποϋ τ' άναψε, καί μέγας χωρισμός!

Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ  ΣΙ ΚΕΛΙΑΝΟΣ

ΠΕΙΝΑΝΕ Κ ’ ΟΙ ΨΥΧΕΣ
Π ρο/ι πρωί είχε 6γή  στήν πόρτα τής αυλής της ή χήρα ή &νμιά, τ ον μακα

ρίτη ίοο Θανάση Παρηγόρη ή γυναίκα, με τ ό παιδί οτήν άγκαλιά, κα'ι μιλούσε μέ 
την αντικρινή γειτόνιοοα, τή θανάοω  τοϋ Τρύπια. Ξεκομμένη ήταν ή όψη τής 
γυναίκας, ίσως ακόμα κι άνιφτη, γιατί κα'ι τα μνλλιά της τάχε άχτένιστα, και 
ταδιωχνε καμιά ηορά άπ’ τά μάτια της μέ κίνημα ανυπόμονο.

Βαστούνε τό μικρό στην άγκαλιά, μά τούτο αντίθετα στή μάννα τον τή σκυ- 
ιίψύπή, έπαι.ε μέ τα μικρά τον χέρια, σα μέ ταίρι Οπό πουλάκια, τραύλιζε >:ou- 
μένα ανόητα λογάκια, σαν μικρό κοσσύφι, πον γυμνάζει τήν άπλαοτη λαλιά του 
στό κλουβί.

Χ ήρα ήταν η θυμιά  κάμποσους μήνες τώρα, και σήμερα ξύπνησε άγονρα κ’ 
εστειλε το πειο μεγάλο αγόρι στό σκολειό μισοκλαμένο, ιιιαονήστικο, καί τάϊαε καί 
το μωρό μ ο,τι είχε και δέν είχε. Μ ά  τήν τραβούσε ή πόρτα, κι άς ήτανε τόσο 
πρωι^ γιατ ήθελε κάπου νά πή τον πονο της ή φ τω /οχήρα. Κ ’ ή κυρά θανάαω , 
?] καλόκαρδη νοικοκυρά, με τόν ανχρα τον καλό καί τό βοηθό στή φτώχεια, ε- 
τυχε ναναι κι3 αυτή στήν πόρτα τη δική της.

Ε ϊπε την καλημερα με μιαν άρρωστη φωνή, καί σώπηοε ή θνμ ιά  άσννεί- 
ίίιστα, κι ακονμπησε στην παρτα, κ’ εγυρε τό κεφάλι εκεί, κυτώντας πέρα σάν 
άφαιρεμένη.

■ Κ άτι πρωινή σήμερα, κυρά θ υ μ ιά ; ρώτησε ή θα νά ο ω t η καλή νοικοκυ
ρά, με τη γεια της τη γιομάτη καί τήν όψη της τή ρόδινη. Π ειό σκουντούφλα 
σήμερα μοϋι </ αίνεσαι... τόβαλες :< έαν κατάκαρδα, καψερής σά _ νά μήν υπάρχη 
άλλος πόνος στον κόσμο άπ’  τό δικό σου!

Α ντή , ή κυρά θανάαω t σηκωνότανε πάντα πρωινή, γιατ είχε κα'ι παιδιά με
γάλα, κι άντρα πούϋελε όλα τά καλά τον_ καί τ έλος σπίτι όλάνοιχτο στον κόσμου 
τήν χαρά, μά και στην άπαιτητική τονς συγγενολογιά’ μά ή θυμ ιά  ή καψερή λόγο 
δέν είχε νά σηκώνεται παράωρα, ή καί νά ξαγρυπνάη ■ Μ ικρό ήταν τό συγύριο 
της, καί τό νοικοκυρειό της λιγοστό’ καί το μαγείρεμά της μέ τοϋ φεγγαριού τή 
χάση καί τή φ έξη . θ ά  πήτε, τά παιδιά; Κ ι ’ άν είχαν άνάγκ.η άπό πολλά, ποϋ νά 
τά βρίσκανε;

—  ”Α χ , είπε ή θνμ ιά , κι’ άντικόπηκε, κντάζοντας τό δρόμο πέρα καί μι
λώντας σάμπως μέ ιόν εαυτό της' δέ μου φτάνει τής μέρας τό καθεμερνό τό 
βάσανο, έχω  κα'ι τής νύχτας τό μαρτύριο τώρα. . .

—  Τ ί, δέ μπορείς νά κοιμηθής; Είναι κακό πράμα ή άϋπνιά είπε ή καλή 
θανάαω ’ κύια μήν άρρωστήσης, κ α ψ ερ ή ..·

—  “Α χ , δέν είν’ αιίηό, κυρά Θανάοω μου! Είναι καμπόσες νύχτες, πον μέ 
πνίξανε τά όνείρατα... Αέν είναι βραδειά, ποϋ νά μήν τονέ βλέπω ζωντανό τό μα
καρίτη’ δέ μ άφίνει σ’ ησυχία. ’Έ ρχεται ταχτικά, καί μοϋ κάνει σνντροφιά στή 
συφορά μου, σά νά μή μοϋ φτάνη αύτή παν μ άφησε άπό πίσω του. Κ αι μέ βα
σανίζει’ κ’ είν’ όλο παράπονα. Π ότε τάχα ιού φταίει τό φαί, πότε τόνα, πότε τ’ 
άλλο μέσ τό σπίτι. Π ότε μαλλώνει τά παιδιά. Κ  είναι μαύρος, άσκημος, κακοντυμέ
νος, καί μέ κυτάζει μ’άλλα μάτια— μ’ άλλα μάτια! ’Απόψε μάλιστα ήρθε, κ ήμουνα 
τά χ α ’γώ  στ άμπέλι, καί γύριζα χαρούμενη, και βαστονοα σταφύλια στό καλάθι· τόν 
ηνρα πεσμένο στό κρεββάτι κ ήτανε σκεπασμένος μέ τετράδιπλα οχεπάσμφα' τά 
ροϋχα άπό πάνου τον απαράζανε ιταζί μέ τό κορμί τον: νΡ ίξε  μον άκόμα ρονχα,



σκεπασε με, κρυωνω... κρυωνω πολν». Μ ον  φάνηκε αγνώριστη ή φωνή τ ο ν . . .  
άναοήκω οα το σκέπασμα, κ’ είδα εκεί εν αν άλλον άνθρωπο! «— Έ σ ν  καλοπερνάς! 
μον λέει, και δεν έστρηψε μήτε νά με κ υτά ξη . . . Γ  όριζε, γύριζε οτ’ άμπέλι. Τ ί 
εφερες, σταφύλια; Βέβαια, οταφνλια. Δ ε  ρωτάς κα'ι τόν άλλον τα φαρμάκια τον... 
δώσε μον κ εμένα ενα τσ α μ π ί... — Π ώ ς γίνηχες έ ’<α, χοκιτ αινΓ φ ώ ναξα' ή 
ό>ΐ η οον παραλλαξε. . . η φωνη οον. ■ . 5 τροπές σου... — . ίπό σένα, άπό σένα, δε
με νοιαζεσαι καίΙόλον, δε μέ λογαριάζεις κι’ αν υπάρχω ’γώ  στόν κόσμο. . .  τί ο'ε
μελει... δώσε μου τίποτα να φάω, τιεινάο). . . Π ονναι τά παιδιά ;»

Η  κυρά Θανάοω δέν τήν άφησε τή θνμ ιά  νά τελειώση.
/ —  "Ε χ εις  τή σνλλοή τον, καψερή, είπε, και γ ι’ αυτό. θ ά  σέ <ράΐ] αυτό ϊό

σαράκι' δ,τι σκέφτεσαι τή μέρα τό βλέπεις τή νύχτα ζωντανό. Κ ντα ξε  νά ξεσχά- 
σης λίγο. . . νά μην κάϋεσαι άνεργη στό σπίτι, νά βρίσκης αφορμή νά κάνης κάτι.. 
Νά βγαίνης, νά πηγαίνης σέ καμιά γειτόνισοα  νάρχεσαι α εμένα, νά μον κά
νης συντροφιά. . . έσν αποκλείστηκες πειά, χριστιανή μον ! θ ά  πας χαμένη, κύ- 
ταξε καλα! Νοιασον τα δνό παιδιά σον! Τά όνείρατα ϋά φύγουν, ϋά χαϋούν, άμα 
πέιρτης στόν νπνο κουρασμένη. . . μά ποΰ  σ" άφίνει ή έννοια, καψερή... Μ αύρος 
είν’ αυτός ό κόσμος !

—  Α χ , δέν εΐν’ αυτό, εΐπε ή θνμ ιά ' ξέρ ω  ’γώ  τί εΐνα ι■ . . ’Έ χ ε ι ό μακαρί
της ενα παραπονο μαζί μ ο ν . . .  τόν ξέχασα ’γώ , καί φταίω... Γ ι ’ αυτό έρχεται 
καϋε νύχτα στό προσκέφαλό μου, κα'ι δέ μ ’ άφίνει νά κοιμτγϋώ ήσυχη' ζητάει τό 
δικό του. Από τά σαράντα τον κ’ εδώ  δέν τονκαμα τά καλά τής ψυχής του, ον τ’ 
ένα τρισάγιο, οντ ένα πρόσφορο dir τον παράγγειλα! Π οΰ νά περισσέψουν τά λε
φτά, και πον τ’ άλεΐΐρι... Κα'ι ζητάει τό δικό του, ό φτωχός κι αυτός. ΤΙοιός ξ έ 
ρει π ώ ς περνάει ' κεί που βρίσκεται... κα'ι γυρεύει ενα ξαλάφρωμα άπό μένα τή 
φτωχή, τιον νά μή ±ονσα, καλύτερα νά πήγαινα ,γώ  πριν απ’ αυτόν. ■. .

Τάλεγε αυτά τά λόγια, κα'ι κύταζε τό δρόμο πέρα πάλι, σά νά μιλοϋοε μέ 
τόν εαυτό της, και σά. ν’ άκολουϋονοε μιά σκέψη μακρινή μέ τά μάτια της.

—  Μ πά, χριστιανή, είπε ή κυρά θανάοω· ξαφνισμένη στάσον νά σοΰ δώ σω  
’ γώ  μιά φούχτα άλενρι !

Ε ΐπ ε και χάϋηκε άπ’ τήν πόρτα μιά στιγμή, και ξαναγύρισε μ ’ ενα πιάτο 
βαϋν γιομάτο άλενρι σωρεντό" έβ α /ε  καί στό χέρι τής θνμ ιά ς δνό-τρεϊς δεκάρες 
γιά νά πληρώση τόν παππά.

Μ έ δάκρυα τά δέχτηκε ή θ ν ι ι ά , μ’ όλο πον αντιστεκόταν κιόλα, άπό τά χέ
ρια τής καλής κυρά θα νά σω ς τά χαρίσματά της' καί τής χρωοτο&σε καί τόσα 
αλλα τής πονετικής γυναίκας... Ά γ ,  καί π ώ ς νά τής τά πληρώση, ποΰ κ ή κα- 
λωούνη της δέ γνρενε καμιά πληρωμή γι’ αυτά. Γ ιατί όλα βγαίναν άπό τήν καρ
διά της, δπως βγαίνει άπό τή βρύση τό νερό.

Τό μεσημέρι γύρισε ό μικρός Γ  ιαννονλης άπό τό σκολειό, κ’ έπεσε ανεμοστρόβι
λος στό σπίτι. Κ ’ ή μάννα τον, άπό τ’ άλενρι μέρος είχε κάμη κάμποσο κονρκοΰιι 
καί τόνε χόρτασε, καί χόρτασε καί τό μωρό. Μ ά ό Γ  ιαννονλης, πάντα αχόρτα
στος, καί μόλις είχε άδειάση τό τσανάκι του, ζήτησε ψωμί καί πάλι.

—  Κ αί τ’ ήταν αυτό ποϋφαγες ; εΐπε ή μάννα.. Τό κουρκούτι δέ γίνεται
άπ’  άλενρι; Κ αί τό ψωμί άπ’ άλεϊρι δέ γίνεται;

—  θ έ λ ω  ’γώ  ψωμί !
—  Ψωμί δέν έχω ...
—  Ν ά βρής. θ έλ ω  ψωμί !

νρ ςν?Μ· V ώ ρα νά πάη στό σκολειό, καί ψωμί πάλι ζητούσε.
°  "  , Πα,λι, 11 μαννα ™ ν ^ κ ίνη σε, μά τονδωσε κ ένα άποκόμματο νά ροκα-

νιση. Και σ αντονε μεσα τόν καυγά, δέν έπανε καί τό μωρό νά γκρινιάζη καί
να λεΐ] «ιιι,-μι», άκονονταζ τον αλλο νά φοίνάζΐ].

~Ζ, ® ελε ις ^μ ί» κ εσύ; εΐπε ή μάννα τον, νά, πάρε κ’ έσν «μι» !
, Ξύλο λοιπόν καί τό μ ω ρ ό . . .  Τέλος έφυγε κι’ ό 'Γιαννονλης, γρνζοντας σάν 

το ϋνμωμενο και το πεινασμένο τό κουτάβι, άποκοιμήϋηκε καί τό μωρό στήν κού
νια. Τοτε ή θνμ ιά  πήρε τ’ άλενρι, καί κρνφά σά νά οαβώ ταν καί τόν έαντό της, 
ζύμωσε ενα πρόσφορο— ή  κυρά θανάοω  τής εΤχε δώοη καί λίγο προζύμι— ιιο- 
ναχη υστέρα τοφερε στό φούρνο, καί μονάχη πήγε καί τό πήρε πίσω, καί τό τύ
λ ιξε καλά καί τδκρυψε βαϋιά μέσ τό σεντούκι.

Τό μωρό κοιμήϋηκε μακάριο ώ ς  τό βράδυ. Μ ά  σκόλασε ό Γιαννούλης, κ’ 
ήρϋε κ έπεσε στό σπίτι πάλι, κύλησε καλύτερα σάν τή σβούρα τον τήν ’ίδια, ποΰ 
κρατούσε στά μικρά του χέρια.

Κύλησε καί βρόντησε, κ’ εΐπε μέ φωνή ποΰ δέ δεχότανε κανέν αντίλογο:
—  Ψονμί, μάννα !
—  Δ ε ν  έχ/ι>, άγόοι ιιου. . .
—  " Ε χ ε ι ς !
— - Μ ά δέν έχω , αονπα !
—  ’Έ χ ε ις , σον λέω, έχεις ! Δ ώ σ ε μον ψωμί !
Τό μωρό εΐχε ξνπνήση λίγο πριν, κ’ ένΦ έχασκε άϋώα πρός τή σκεπή, ά ξα 

φνα ϋνμήϋηκε κι' αυτό τό «μί-μί» του.
— - Δ ώ σ ε μον, ϋέλω ψωμί !

~ απελπισία εΐν αυτο το παιδί νά μή χορταίνη τό ψ ω μί! Δ έν  έχο), μά
τια μου.

Ε χ εις , μαλιστα, έψησες στο φ ο ΰρ νο .Γ ώ  τό μυρίζομαι... δώσε μου ψ ω μί! 
Τι νά καμη η μάννα; Λ ά  τον δώ ση; Μ ά πού νά τ όβρη;  Καί τό βράδυ τί 

•ϋαχρωγε, τ αχορταγο; Τό παίρνει λοιπόν κι’ αυτή κυνηγητό γύρω  στό τραπέζι. 
Τό παιδί ηύρε σ’ αυτό τό παιγνίδι τή χαρά τής καρδιάς του, καί γελώντας μέο’ 
το φοβο τον και μισοκλαιοντας, άφον κούρασε πειά καί τή μάννα τον τέλος τινά- 
χτηκ» δ ξω  άπό τήν πόρτα. Φ ώ ναξε κι’ άπό τό δρόμο λιγάκι τό ψωμί, κ’ υστέρα 
έδωσε ολον τό νοϋ τον στό παιγνίδι.

Τέτοια, καί χειρότερα περνούσε ή φτονχοχήρα ή θνμ ιά . Τοΰ βράδι ον τό 
χρειαζούμενο τοχε κονομήση, καί τό φύλαγε ακριβά. 7\ ηστικό άρκοΰδι δέ χορεύει’ 
και παιδί δεν κοιμάται... Ξημερώνοντας, αφού ένιψε καί μανρόντνσε τά δνό παι
διά, κίνησε τό μακρινό τό δρόμο, μαυροφόρα κι αντή. θλιμμένη καί χαροκαμένη, 
μέ τό πρόσφορο άπό κάτον στήν ποδιά καί μέ τό μωρό στήν αγκαλιά της.

Χαρούμενα ήταν καί τά δνό παιδιά, δσο τής μαύρης χήρας βαρειά οάν τό μο
λύβι ήταν ή καρδιά της. Κ  είχαν εκείνα τής μάννας τήν νπόσκεση, πώ ς  σίτο νε- 
κροταφείο ϋά δώση καί στά δυο άτιο τό πρόσφορο ιιιά μεγάλη φέτα' «μά πρέπει 
πρώτα νά τό βλοήση ό π α π ά -θάνος. . .»  Καί μουρμούριζε ολοένα τό μωρό π ώ ς ϋέ- 
λει μιά μεγάλη, μεγάλη φέτα «μί», καί συλλάβιζε τοΰ παπά-θάνου τ’ όνομα, κι άς 
μήν καταλάβαινε τό τί ήϋελε νά πη γι’ αν τόν ή μάννα. Κ ’ ή μεγάλη νπόσκεση, 
κ’ ή μέρα ή τόσο χαρωπή, που η μαύρη μάννα ητανε τυφλή νά μήν τή βλέπη, έ
κανε τά δνό παιδάκια νά τινάζωνται καϋένα μέ τόν τρόπο τον, καί νά ξεφωνάνε.

’Ή τα νε  ψυχοσάββατο, καί στον νεκροταφείου τήν έκκλησιά λειτονργήϋηκε ή



φτωχή Θνμιά με τά παιδια της κα'ι με τοι:ς αλλονς χριστιανούς, τους λυπημέ
νους, κ ε μείνε ώ ς τή στιγμή πον μάζεψε ό παπάς τά πρόσφορα' και πήρε κατά 
τύχη πρώτο τής θνμια,ς το προσ^ορο ο παπάς' κ είχε ή θνμ ιά  κρυφήν έλπι
ζα , π ω ς θα τής τό γυρίνε ό παπάς, και γι αντό είχε δώση στά παιδιά 
τό λόγο τόν τρανό. Μ ά ή ελπίδα της βγήκε γελασμένη, κι ό παπάς ερριξε στό 
σακκί το προσφορο άπό πίσω τον, Μ ά  τοδε αί’τό τό πράμα κι’ ό μι
κρός Γιαννονλης, τοδε μ απορία αμέτρητη, και στήν πόρτα τής εκκλησίας, εκεί 
πονβγαινε σπρώχνοντας τον κοσμο και κρατώντας τή μάννα, τον άπό τό φουστάνι, 
τής μονρμουρισε δυο τρεις φορές ώ ς πον νά τόν άκούσι/ εκείνη, τάχα προσέχον
τας άλλον.

—  Μ αννα, τό πρόσφορο μάς τό πηρε ύ παπάς... Γ ιατί τον τόδωοες, μάννα 1
’Έσκυψε ή μάννα τότε και ιόν άρποτίναξε και τουπέ:
— · Σ ώ πα, είν αμαρτία! Τήν προσφορά τή στείλαμε τον πατέρα σον, μάς τήν 

παράγγειλε... Δ ε  θά σωπάοης πειά, θεό δε ηοβάοαι:
Σώ πησε ό Γ  ιαννονλης, μά πολλά ήθελε νά π ή . Κ  έπνιξε τόν πόνο και τόν 

πόϋο του, μά ή πείνα πάντα τόν κεντούσε’ τό πρωί, πριν ξεκίνηση, μόλις είχε 
μασσήαΐ] μιά ψίχα ξερόψωμο, και δεν ήξερε τώρα τί νά κάμη, νά φ ω νάξη ή νά 
οωπήση. . .

Κ ’ ή χήρα ή θνμ ιά  άγριοχπή, σέρνοντας τά παιδιά, τράβηξε κατά τόν τάφο 
τό γνωστό της. Ε ίχε τρεις μήνες εκεί νά πάη, κα'ι κιντύνευε ή φτωχή< νά τόνε 
χάσΐΙ μέσ’ τονς άλλους τους καινούριους, ποϋ </ ονοκώνανε οάν κύματα άταχτα σε 
ΰάλαοσα οργισμένη. "Ο μ ω ς τής τ ονέ γνώρισε τό κλάμα μιανής άλλης χήρας καί 
τό μοιρολόγι της, γνώριμης στή θνμ ιά , γιατί είχανε ϋαμένονς τονς δυο άντρες 
τονς, «τους χαλαστήδες», στήν ίδια γειτονιά κι’ άς είχανε τά σπίτια τους οτή!ς δυο 
άκρες τής πόλης, και πον σά λέγανε μαζί τόν πόνο με τό κλάμα τονς, κ ντάζαν ν
οτερά με τής συμπονετικές και τής παρηγορητικές τονς της κουβέντες νά ξαλα- 
φρωθοννε, καί γυρίζανε μαζί μιλώντας λόγια ξένα  πειά άπό κάθε πόνο, καί σάί 
φιλενάδες παλιές κι Αγαπημένες χωριζόντανε μέ τής πολυλογίας τους τό ποτάμι 
στεγνό πειά...

Η ν ρ ε  ή θνμ ιά  τόν τάΐ/Ο χλοϊομένο, κι αλλαγμένο, κι απόρησε πολύ’ .τόσο ό, 
καιρός τ αλλάζει όλα. . ■ Στάθηκε ορθή, ψνχρή, καί κύταζε τόν τάφο με ματιά 
παράξενη, πρώτη φορά.. ’ Η θελε νά τ ονέ ροπήση τί τή χρειαζότανε ποϋ τή ζη 
τούσε... Τά συχώρια, «τής \νχής τον τά καλά» ;  Μ έ τί; Καί τά παιδιά ποιος ϋά 
τά ϋρέψ η; Α έν  ήτανε καί παιδιά δικά τον;

’Ή θ ελ ε  νά τ ονέ ρωτήση γιατί νά τής κάμη τό κακό νά τήν άφήοη χήρα.... 
Κ ι ’ όλα αυτά της τά παράπονα, καί \άοα ακόμα, ή άλλη χήρα, στό πλευρό της,  
πεσμένη μέ τήν όψη κολλητή στί/ν τρύπα πονκρυβε τό φτωχικό καντήλι, καμω
μένη άπό δυο σπασμένα κεραμίδια, όλα ταλεγε, όλα τ’ άράδιαζε μοιρολογιαοτά. 
’Ά φ η σε λοιπόν τόν πόνο τό δικό της ή θνμ ιά  μουγγό νά τρέχη μέ τά λόγια τής 
γειτόνιοσας, όπως τρέχει μιας βρύσης τό νερό σιμά σέ μιάν άλλη στείρα βρύση.

—  Μ ά  τό μωρό άρχισε ν’ άνησνχάη. Κουρασμένη κ’ ή θυμ ιά  περισσότερο 
άπό τό συγκρότημα τον πόνου της παρ’ άπό κόπο, τραβήχθηκε σιγά χω ρίς και να 
μιλήση στήν άλλη τή γυναίκα. Κ* είχε οωπήοη πειά κι αυτή κει που βρισκότανε 
κατάκοιτη, κ ίσω ς είχε άποκοιμηϋή. Μ ά  ό μικρός Γ  ιαννονλης είχε χαϋή από τό 
πλευρό τής μάννας τον' φ ω νές άκουγότανε πειό πέρα, πίσω άπό τά δένιρα. Π ή γε  
ή γυναίκα κατά ’κεί μέ τό μωρό της. Νεκρό είχανε θάψη, καί κόλλυβα μοιράζαν

και ψ υ  χ  ο ύ #  ι α’ κα'ι γύρο} τά παιδιά άλαλάζανε μέ χέρια σηκωτά κατά τή γριά 
μοιραοτρα, που ητανε κακη, καί φώ ναζε κ ’ εκείνη.

Εμενα, θεια, δώσε μον κ’ εμένα !
, , ~  1ω7τάτει !ιω ί>ες αχόρταγα, δέ σάς ε&χνα όλοννώνε; Ν ά, πάρε κ εσύ, κ 
εσυ παρε, πάρε !

Μ ιά όμως άλλη μαυροφορα είχε δ'ή τό I  ιαννούλη δειλό παράμερα νά στέκη 
χασκοντας στά κόλλυβα μέ μάτια λιμασμένα και στά παιδιά που τρώγανε’ πήγε 
λοιπόν και τ ονέ φόρτωσε τό Γ  ιαννούλη κόλλυβα κα'ι ψνχονδια' εκεί τόν ηυρε ή 
μαννα μέ τό στόμα, μέ τής φοΐΐχτες, μέ τής τσέπες τον γιομάτες' είχε προτίμηση 
κ έτρω γε τά κόλλυβα σάν πειό γλυκά? καί φύλαξε τά ψνχονδια, όμως αποφά
σισε νά δώση εν άπ’ αυτά στον αδερφό του, μά στή μάννα τίποτα!

Βλεπεις, αγόρι μον, που παραπονίίοσουνε γιά τό πρόσφορο; Έ ιιείς τό στεί
λαμε στον πατέρα σου, κι' αυτός μας έστειλε άλλα. . .  Δ ώ σ ε μον κ* εμένα ένα 
κομμάτι, τόσο δά !

Ο χι, δε οοί 1 δίνω ! Ετσι κ έαν δέ μοΰδίινες. . .
Ησυχα, βγήκαν απ τό θλιβερό τόν τόπο’ γαληνεμένη ή μάννα έβλεπε τ' ά-

γαπημένα της νά τρώνε καί καμάρωνε’ ήθελε νά γελάση λίγο, ή αγέλαστη κ’  ή
αγλύκαντη, καί πείραζε τό μικρό Γ  ιαννούλη ζητώντας ένα κομμάτι ψυχονό ι 
πουση ιγγε στά χέρια., καί τραβούσε τάχα άπ τ’ άλλο τό μικρό τό κομμάτι τον να 
τοΰ το παρη' κι αι τό γρύλλιζε σά γουρουνάκι.

1 ά πουλιά τριγύρω φλυαρουοανε μέσ’ τά ψηλά δέντρα τοϋ δρόμον. Πεινούσε 
η (/ τωχη Ουμια, μ όλα τ αστεία πονθελε να καμη, κι άξαφνα άρπαξε τό κομ
μάτι τοϋ Γ  ιαννούλη, το δάγκωσε βαθιά, καί τον τό γύρισε. ’Έ τσι κ’ οί τρεις τους 
παρη γορ ημενο ι, τραβούσανε κατά το σπίτι. Είχανε /.ησμονήση καί τόν πεθαμένο 
και τη λνπη και τη φτώχεια τους, μέ τά καθεμερνά της τά φαρμάκια.

Γ Ι Α Ν Ν Η Σ  ΒΛ Α Χ Ο Γ ΙΑ Ν  Ν Η Σ

ΑΡΧΗ TCr ΔΕΥΤΕΡΟΓ ΤΡΑΓΟΪΔΙΟΤ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΗΣ

Η Μ Ε Ρ Α  Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Α

Από τον ύπνο στή ζωή γυρνούσα ώς νά γεννιώμουν* 
μ έφερνε κάθε αντίλαλος καινούργια ανατριχίλα 
κ είχα τα μάτια μου κλειστά- πικρή πικρή έγευόμουν 

την άρμη τή θαλασσινή στά δροσερά μου χειλα- 
ακόυα τοΰ γλάρου τό φτερό νά παίζη άπάνωθε μου, 
μύρο άπό φύκη τον γιαλού στά σωθικά μου έκύλα, 

τις δυο παλαμες η δροσιά μοϋ γέμιζε τοΰ άνεμου 
κι ώς πρώτη ελογιαί,α φορά τό βέλ.ος τό ασημένιο 

'·' τή ; πολυαγάπητης ζωής τά στήθη έτούπαγέ μου.
Καί ιιέσα στοϋ δρθρου τό γλυκό φώς τό μενεξεδένιο 

λόγια στήν έρημη ακοή μοϋ φύσησεν ό μπάτης 
12 τέτοιας λογης- μέ μυρωμένο στόμα κοραλένιο ;



«Κύττα πώς τρέμει σου ή ψυχή. τ  ανάλαφρα φτερά της 
μάταια χτυπώντας, ν’ άνεβΓ; ψηλά στ’ ολύμπιο δώμα.
Μέ τή φλόγα τής θέλησης καίε τά σκληρά δεσμά της.

Ά ς  τό κορμί πού άσαλεψιά τό σέρνει άπά στό χώμα 
καί μόνη τής ψυχής ή ορμή τό φέρνει καί τό ρίχνει* 
πού ναι μ’ αγγελικά πουλιά τοϋ αιθέρα ή κληρονόμα.

Ά ς  τό κορμί πού σάν πληγές τής αμαρτίας τά ίχνη 
σηκώνει όλονθε· καί βαθιά τή φοβερή σφραγίδα 
στό μέτωπο τής μυστικής δουλείας κρατεί καί δείχνει. 

"Ακούσε- πλέον έξύπνησεν ή κελαϊδίστρα ελπίδα
πού μές στά στήθια τά φθαρτά φωλιάζει καί προσμένει' 
απ’ ώρα ως ώρα θά δεχτές τοΰ ήλιου τήν πρώτη αχτίδα.» 

Τά μάτια διάπλατα άνοιξα κ’ εύτύς μενεξεδένιοι
οι εφτά ουρανοί στά όλόανθα φυλλοκάρδια έκατεβήκαν 
ώς τής ζωής μου έγύρισεν ή μνήμη ή πλουμισμένη 

τ’ ανείπωτα τραγούδια μου στά στήθη εζεσταθήκαν 
ώεάν πουλιά πού ή άνοιξις εχει βαθιά πληγώσει 
καί μέ κελάδημα ορθρινό δυό-δυό έζευγαρωθήκαν,

Κι δπως εκείνος πού έρωτιάς φοϊτιά τόν έχει οργώσει 
στόν ΰπνο μόνο ξαστοχά τήν έγνοια πού τόν τρώει, 
κι δντας ή χρυσοφόρα αυγή στά κορφοβούνια δά>σΐ] 

ξυπνά γαλήνιος, μά ταχιά τό αιώνιο μυρολόϊ 
άρχιζες ώς έ'ρθη τής ζωής ή λαβωμένη μνήμη 
πού τόσα δάκρυα σέ βαρύ φυλάσσει κομπολόι, 

δμοια στόν δρθρο τοΰ έργου μου τήν άπλαστη είδα ζύμη, 
τοΰ ονείρου μου τοΰ άτέλεστου τήν πίκρα ένιωσα μόνο 
καί τό τραγούδι έσκίρτησε μές στό αίμα ώσάν αγρίμι.

Κι ορθιος, μέ μάτια Ορθάνοιχτα, τά δυό μου χέρια απλώνω 
δπου είχε αρχίσει τό χρυσό ποτάμι νά λιμνών)] 
καί τέτοια λόγια ξεφωνώ προς τόν ολύμπιο θρόνο ;

«Κύριε5 κύριε, μυστική φωνή σου μέ γκαρδιώνει, 
τό φύσημά σου ορμητικό τίς φτερωτές μου δέρνει, 
τρίζουν οί άντένες, τραγουδεί τό πυρωμένο άξόνι 

καί σάν μυλόπετρα ή βαρειά καρδιά χτυπάει καί δέρνει. 
Κύριε, κύριε, μέσα μου καί γύρω μου σ’ αίστάνομαι. 
Ανθούν τά λούλουδα στή γίς· ή αυγή τ ’ αστέρια παίρνει* 

παντού ή παγίδα σου άγρυπνά κ’ έρχομαι αργός καί πιάνομαι 
γέλιο στά χειλα μου έχοντας, παλμούς ιερούς στό στήθος, 
στεφάνι δρύφυλλο ψηλά* κ’ εντός σου, εντός σου χάνομαι.

"Ω ς  μές στά φύκια τ’ άφαντα, στής θάλασσας τό βύθος 
μές σέ ήσκιους πολυσάλευτους τοΰ ήλιου καί τής σελήνης 
ό ούρανικός κρυφολαλεϊ κι απέραντος σου μύθος.»

Μά όμπρός τραγούδι' είναι καιρός άδρά νά ξεδιάλυνες 
πώς φάθηκεν ή κεντητή καί μαγεμένη χλαΐνα 
πού τ ’ ά'για βασιλόπουλα τυλίγει* τής γηΐνης 

πώς πρώτα ανοίχτηκαν χαράς τά στάδια τ’ άπλωμένα( 
άργά, στό ατέλειωτο άλλαγμα τής νύχτας καί τής μέρας 
στοΰ υπνου τά σκότη ή τοΰ φωτός τή χρυσοφόρα βένα. 

Πώς λίμνωσε άφανέρωτος ό ζήδωρος άγέρας,
πώς υψωθήκαν τά βουνά κ’ οί κάμποι έχαμηλώσαν 
πώς έλυσε τά κρούσταλλα νερά του ό κρύος αιθέρας, 

π’ δλα τοΰ φλοιοΰ τά χαμηλά καί κουφωτά έγεμόσαν 
ξυπνώντας τό βουερό τών ποταμών τό καρδιοχτύπι 
καί πάλι, άγέρινοι ύδραχνοί; πώς τά ψηλά έζυγώσαν, 

δχι στόν έ'ρωτα τής γης ενάντια, μά ώς οί τύποι
τοΰ ζυγιαστοΰ τών ουρανών μαθαίνουν, πού έχουν σφίξει 
κάθ’ έργο^ άπ’ δπου ή πλαστική το'ΰ θεού βουλή δέ λείπει. 

Πώς, μές στά νέφη, τοΰ ήλεχτρου τό λούλουδο έχει άνοίξει 
καί μές οτόν δμβρο τοΰ Ζηνός έβρόντηξε ή φαρέτρα 
καί γλίστρησεν ή σαϊτιά πού κάβει τό πο’ΰ άγγίξη.

Κι άπ τών διό κύκλων τά βαριά καί ζυγιασμένα μέτρα 
πιος ποτε στό ’ να πότε στ’ άλλ ο άπό τά δυό ημισφαίρια 
ήλιος έχτύπησε λαμπρός τή ζεσταμένη πέτρα, 

στό έτερο σκέπη άπλώνοντας σύννεφων, πού τ’ άστέρια 
καί τήν ημέρα έσκότισαν μ’ έξάμηνους χειμώνες 
καί πάλι έγύρισεν έκεΐ μ’ ουράνια καλοκαίρια.

Μούσα’ καιρός νά πλέξουμε τετράδιπλες κορώνες
γιά τών ωρών τά ξέπλεκα μαλλιά" καί θ ’ άνυμνήσω 
τό θείο χορό τους πού αλαφρός ζυγίζεται στους αιώνες. 

Προβαίνει πρώτα ή ’Άνοιξη μέ τό περπάτημα ΐσο* 
ανθεί στα πλοΰσα της μαλλιά παρθενική άνεμόνα 
καί γράφεται στά χείλια της χαμόγελο άγγελίσο.

Π ά στή δεξιά παλάμη της φωλιάζει χελιδόνα 
ποΰ τριγυρίζουν στοργικά τά χελιδονοπούλια 
πιπίζοντας μές στής φωλιάς τή ζέστα τή ζωογόνα.

Στήν άλλη άγκάλη γιασεμιά, ρόδα, κι ράλια  ̂ γιούλια 
κρατεί, πού μέ τό σάλεμα τό ανάλαφρο μαδιένται- 
κι ούθε διαβαίνη ανθοβολούν κρινάνθια καί ζουμπούλια.



Άγγελοι κ’ έρωτες μαζΰ σμιγμένοι πέντε-πέντε
πηδούν, χορεύουν κεντητοί ατών πέπλων της τό ατλάζι'

<);; κι ώρα την ώρα μέ κλειστά τά μάτια άργοφιλιένται.
Καί μές στά ουράνια, πού ήλιοφώς άκύμαντον αγιάζει, 

κοπάδια αιθέοια οοβολούν τά έλεύτεοα νεοάνια 
90 τί σέ σκληρούς ξενιτεμούς ή αγάπη της τά βάζει.

Μακριά άπ’ ασάλευτες φωλιές και ειρηνικά λιμάνια
πάντα τήν Ά ν ο ιξη  άκλουθούν, πίσω άπό κείνη τρέχουν

99 μέσα άπό θάλασσες πλατιές καί κάμπους καί ρουμάνια,
Πατρίδα έχουν τήν ’Ά νοιξη , πατρίδα άλλη δέν έχουν !..

Κι ακολουθώντας, μιά σωπούν καί μιά βουερά σκορπίζουν 
102 'καί τό ραμφί στοΰ τραγουδιού τήν άγια βένα βρέχουν.

Ώ ς  παΰτ] κάθε λάλημα, χορούς άργούς άρχίζουν
καί στόν καθένα τους χορό κ’ ελληνικό ένα γράμμα 

10.) μέ πίστη καί μέ υπομονήν ανάερα ζωγραφίζουν.
Πρώτα Αλφα- κ’ ύστερα γλυκά τραγούδια- έπειτα Γάμμα 

καί πάλι άγέρινη, άλαφρειά) μακάρια μελφδία'
108 και πάλι έν ’ Αλφα κι ό ουρανός γεμίζει άχούς καί κλάμα.

Καί τ’ άγια γράμματα περνούν στή γαλαζένια εύδία 
κι ολο πληθένει ή μουσική βαθειά, παραδεισένια 

111 κι δ αιθέρας δλος τραγουδεΐ βαρύς άπό ευτυχία.
Καί τ’ άγια γράμματα μηνούν τήν έξαφτερουγη έννοια 

πού πέταξεν απ’ τής Χαναάν τό σύθαμπο περβόλι 
114 μιά νύχτα πού στους ουρανούς τ ’ άστρα έκλαιαν Ιριδένια.

Καί φεγγουν τ’ άγια γράμματα πάνω άπ’ τήν πλάσην δλη 
γράφοντας «άγαπάτε άλλήλους· άγαπάτε άλλήλους !»

117 κι ολα αγαπούν μές στών άνθών τό μέγα νυφοστόλι.
Κι αυτή γελώντας περ&ατεΐ σέ κόσμον άπό θρύλους 

ή ξανθοβλέφαρη ’Άνοιξις, ανάλαφρη άλαφίνα,
120 καί φεύγει ξένη; αθώρητη σ’ άνίδεους καί βεβήλους.

Μέτωπο Φλωρίνης^ 1918.

Α. Σ Ο Φ Ι Σ Τ Η Σ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ

Ο μικρούλης τράβηξ’ ένα μπάγκο κάτω στη μηλιά.— Μ ιά  μηλιά, πον είχε 
ενα μονάχο μήλο.— ”Εβαλε κ ενα μεγάλο χοντρό βιβλίο.— Μ ιά «Εγκυκλοπαί
δεια», πον διδάσκει τά πάντα με μεγάλες πολύχρωμες εικόνες.— Ά ν έ δ η . Σηκώ θη  
στις άκρες τών δάχτυλων τον πατώντας στην «εγκυκλοπαίδεια» του, τάνυσε τό χε
ράκι τον, τάνυσε το κορμί του, αδραξε τ ον κλώνο κα'ι τό μοναδικό μήλο κρεμάατη 
μπροστά τον.

Ο  πατέρας έδιαβαζε σιμά ατό παράθυρο κ1 ή μάννα κεντούσε στό μπαλκόνι.
Γη στιγμή που ή μικρούλα χούφτα έκλεισε γύρω άπό τό μήλο και τραβούσε 

να κοψΐ] τον αγουρο καρπό, ή μάννα σήκωσε τό κεφάλι άπό τό απλό κέντημά της 
κι ο πατέρας άπό τό σοφό βιβλίο τον κ ’ είδανε τήν προσπάθεια τοϋ παιδιά® τονς.

—  Μ  ή τό κόψης παιδί μον... είναι αγουρο... </ ω νάξανε οάν « ’ ενα στόμα.
Η  μικρούλα χούφτα άνοιξε και τό μήλο άνεβοκατέβαινε μέ ρυθμό, κρεμα

σμένο άπό τό λεπίτο κλωνάρι. Ί ο  παιδί— εφευρετικό σε παιχνίδια— κράτησε ά- 
νοιχτη την χουφτιταα κατω απο το αγουρο μήλο κ' έτσι κάθε φοοά που τήν άγ- 
κιζε αναπηδούσε σάν λαότιχένιο τόπι.

Ο πατέρας κ ή μάννα θωρονοανε τό παιδί ευτυχισμένο με τό παιχνίδι του. 

ι βλέπεις ο αύτο; ρώτησε ο πατέρας σκουπίζοντας τά χοντρά τον ιιατο-
γνάλια.

—  Τό παιδί μας πολν χαριτωμένο ατό νέο παιχνίδι τον.
—  Καταλαβαίνεις τήν συμβολική σημασία τοΰ παιχνιδιού του ;
— ■ · . .  ’Αλήθεια... όχι !
—  Συλλογίσου. ■.
Η  μαννα παρατησε το κέντημά της καί βνθίατη οτήν ένατένιοι. Κ ι ’ αταν ό 

μικρούλης βαρέθη τό μήλο κ ’ έτρεξε ν ’ άναζητήση νέο παιχνίδι ξανάσκυψε στό 
κέντημά της.

Κάμποση ώρα η μάννα σκυφτή ατό κέντημά της προσπαθεί νά καταλάβη τήν 
«συμβολική σημασία», μά σιγά-οιγά ξεχνά  κάθε λεπτομέρεια και τώρα ζή  στό 
γλυκυτατο χαμόγελό που χαλευε στο χείλι τού παιδιού της τήν ίόρα τοΰ παιχνι
διού.

Ν- Ν ΙΚ ΟΛΑ  I ΔΗΣ

ΠΡΩΤΗ Μ Π ΑΛΛΑΝ ΤΑ ΖΩΗ Σ

Τήν ώραν όπου έτάξαν οί καιροί 
Κ ι ’ έσήμανε μακρά τό μοναστήρι,
'Ολονυχτίας avaxj'a κερί
Κ αί μπήκα σε βαϋνόν έρημητήρι.
Εδόθηκα ατό δάσος τό βαθύ 
Ν ά μοϋ ξυπνήσει μέσα στή δροσά τον 
Τό πνεύμα, πονχε πάει νά μαραθεί 
Σ τή  θολωμένη πόλην εκεί κάτου.

’Ά σ τρ ι ανγινόν, αλήθεια τρυφερή,
Τού έρωτα φ ώ ς, απάνω μου έχει γύρει,

Κ αί πιά ή καρδιά γνω ρίζει νά χαρεί’
-— Π ρώ τος καρπός πον κλεί τήν πλούσια γύρη—

Οί κάμποι με καλέσαν οί ξανθοί,
Τό φ ώ ς νά μοϋ χαρίσουν τοΰ καμάτου,
Λ ά θρέψουν τή χαρά πού δέν άνθεί 
Σ τή  -θολωμένη πόλην εκεί κάτου.



C H A R L E S

Τ ώ ρα άπαντέχω πότε η ϋαλερή 
Δονλεντρα— ζω ή κοντά της ϋά με σύρει,
Και λνόντας μον τόν πέπλο τόν βαρύ 
Θά μου κ£ράσει τ' άλαφρό ποτήρι"

Γιατί, δε με δεχτήκαν οι βνϋοί 
Σ τή  γέννα^ μηδέ τσίγγανα τοΰ ελάτου,
Μ όνον αφροί πον σβυοΰν και λίγοι άνϋοί,
Σ τή  ϋολωμένη πόλην έκεΐ κά,ιον.

ΤΩ Ζ Ω Η , τό άπλό υου πνεύμα ας ιιον1 χνθεί 
Σ τά  φρένα, πριν νά γύρω  τοΰ ϋανάιου,
Κ ι' ας έχω  από τή μοίρα μου σπαρϋεϊ 
Στή ϋολωμένη πόλην εκεί κόπον.

ΝΙΚΟΣ Π Ρ Ο Ε Σ Τ Ο Π Ο Ϊ Λ Ο Σ

B A U D E L A I R E

LA Μ CRT DES AM ANTS

Κ ρεββάτια ϋάχουμε άπαλά κ’ αιθέρια μυρωμένα, 
ντιβάνια σάν τά μνήματα βαϋειά και στό κενό 
άνϋη πολλά παράξενα εδώ  και κεί ριγμένα, 
όπου γιά μάς ανθίσανε οέ πιό όμορφο ουρανό.

Λυόνοντας όλοδύναμα τήν υστερνή τους ζέστη 
ϋά μοιάζουν οί καρδιές μας δυο απέραντες φω τιές 
που ϋε ν’ αντιφεγγίζουνε με σ’ οτό διπλό καθρέιρτη 
τον νοΰ μας, τίς ζευγαρω τές, τις δίδυμες ματιές.

Κ αι μιά βραδειά, μιά μυοτική βραδειά τριανταφυλλένια 
ϋ' άλλάξονμε μιάν αστραπή μονάκριδη, ασημένια 
δαρειά άπό τό βαϋύτατο λυγμό τοΰ χωρισμόν,

Κ 5 υστέρα μιοανοίγοντας τίς πόρτες τις κλεισμένες
ένα αγγελούδι χαρωπό ϋ ’ άναψη απο παντοΰ
στούς δυο καϋρέφες τους ϋαμπούς, τις φλόγες τίς αβυσμένες.

Σ Ο Φ ΙΚ Α  Δ Η Μ Η Τ Ρ Α Κ Ο Π Ο ΪΛ Ο Υ

== 8θ —

Σ Ο ΝΕ ΤΤΟ

ΜΑΡΑΣΜΟΣ
Σ έ  μιά κορφήν ελβετική μοΰ μέλλεται νά σβύοω
κατω από ουρανό— ώ !  ’Α θήνα  μου— μουντό, σνννεί/ ιααμένο
μακριά άπό κάϋε γνώριμο και κάϋε άγαπημένο
μιά νύχτα χυνοπωρινή, χω ρ ίς νά γιϋνρίοω

πικρότατο παράπονο που τόσο νέος πεθαίνω.
(Μ όνο μέ σέ οτή μνήμη μον, καθώ ς ϋ ’ άργοσφαλήσω 
τά μάτια μου, κάποιο γλυκό χαμόγελο ϋ  άφήσω 
πού δέ μ’ άγάπηοες ποτέ κ’ έτσι δέ σέ πικραίνω .)

Και θλιβερός ξεχύνεται θρηνητικά από πέρα 
ό άντίβοος τών κοπαδιών πον άργογνιρνσν στή στάνη 
και τοΰ τσόμπάνον άχολογάει στ’ απόμακρο ή φλογέοα

σά μοιρολόι μου στερνό ατήν κλίνη μου πον φτάνει.
Κ ι ’ όκνή ή καμπάνα τοΰ χω ριον δαρειο-βαρειά χτυπάει 
— τή Ν έα ποϋ πλάι μου τιέϋανεν έχτές ξεπροβοδάει.

Γ Ι Α Ν Ν Η Σ  Κ Ο Κ Κ ΙΝ Α Κ Η Σ

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΗΣ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΑΣ:

Σ Ε Ι Ρ Α  Δ Ε Τ Τ Ε Ρ Η

ΤΟ ΦΙΛΙ ΤΟΥ ΝΑΥΤΗ

Φιλί νά δώ οω  του Βοριά λέω μή μον άνεμοσ&ύσει,
Κ ι έτσι, χλωμό, τον μισεμόν <; ιλάκι τό νομίσει....

Κ α ί αν τής τό στείλω μέ Νοτιά μήν τό μαράνει ή λαύρα, 
Μεσοδρομίς, και άφίλητη μή μον ντυθεί στά μανρα....

Σ ιγό  άγεράκι, πάρε το καί δόσ’το στ’ όνειρό της,
Νά πάρει αυτό τήν όψη μον, γνρμένη στό πλευρό της,

Νά ίδείς γλυκά και άτέλειωτα, σάν ξανανταμωθούμε,
Π ώ ς  θά φιλιόμαστε τά δυο χω ρίς νά χωριστούμε....

=  8ι =



Τ Ο  Φ Ι Λ Ι  T O Y  Α Γ Υ Ρ Ι Σ Τ Ο Υ

,(. Δίπλωσε άγέρι μακρυνό τα δυό σπα&όφτερά σον

Κ ι ελα κοντά μου κάϋιοε· σιμά μον ξεκονράοου...

Μ νοίζει αρμύρα ή ανάσα σον... ϋαλαοοοπλανεμενο 
Τό φίλημά τον δόσε μον γλνκ ’όπως τό προσμένω ...»

« _ Μ αύρη■' ’Έ ρμο τό σπιτάκι τον τη νιότη σον ϋά κλείνει 
Φιλί φαρμάκι μονδωσε... στην νοτερή τον κλίνη /»

Δ νό φειδία τις πλεξούδάς της τνλίζει στό λαιμό της,
Ψννη καί άγέρι σμίγουνε καί κλαϊνε τόν καλο της.

/ '  '  Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Π Ε Ρ Γ ΙΑ Λ ΙΤ Η Σ
Σ,τέ πί ς 1919

Α Ι Σ Θ Η Τ Ι Κ Α  Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Τ Α

1. ΠΕΡΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ

'Όταν  
αυτάρκες αντικειμενικό 
δυνατότη 
συνεργασι]

,  ,6  ώραΐον » « » , ,  νά ε !ν «  μ »  “ Γ Τ '  1
« ,  ί ν , » , , ε » „ ό  οταδερής « ; « ;  φο.νομενο,
Μ ;  «οί. γιά ιήν ιραγματοποίηοή

a u - w i » ™  «  *«■«■
»  »  διοβαοτό ’ ,ώ  «ο*  ε5αρχ« *ην Μαλ-

λ ιτεχνική του ενέργεια από τό εκάστοτε ψυχ<κ
Στήν πρώτη περίπτωση τό ποίημα και εν -  ; ', ,;1 -  » λή

;Γ Γ .

S ? ’ov τελείοκ ψυχοόν. Σέ τί τάχα πρέπει ν’ δποδοθή ή αίτια του φαινομένου αυ
τοί · Στήν τέχνη ή μήπως στόν δνθρωπο : Και στην τέχνη και στον '
Καί πρώτα ή "τέχνη· πώς νά ποοσανατολίΓθη ό σημερινός αισθητικός άνθρωπο,, 
πώς νά ιιοοφώση ενα σταθερό αντικειμενικό κριτήριο, οταν υπάρχουν ™ ^  τ 
χνες δσοι J  τεχνίτες, *  δταν είναι υποχρεωμένος (γιατί του αρέσουν εξ -σου) 
νά εκτιμά στόν ίδιο βαθμό δυό καλλιτεχνήματα που χρωστούν τη γέννηση τ * 
σ’ εντελώς αντίθετες αισθητικές άρχές ; Είχε άρχισε, νά μορφωνη εν « λ ι μ ε 
νικό κριτήριο, κι αίφνης βρίσκεται μπρος σ’ ενα εργο μοναδικής ωοαιοτητος, που

τοΰ καταρρίπτει δλες τις προηγούμενε-, αρχές του. , Ώς ^ ΐρ̂  - * ά &ά  
ιιεύση ή αισθητική πού πηγάζει μέσ’ άπ’ το ιδιο α υ τ ο  εργον και που συχνά *  
- ’ ναι' ίσως η άκρα άντίθεσις κάθε άλλης άίσθητικης. Κι ο άνθρωπος , Α6ο ,
κι επιπόλαιος δπως είναι σήμερα, αμόρφωτος μ’ δλη τή μόρφωση , τ™ ' νευρ™ ^ 
καί βιαστικός, πάντα δικασμένος γιατί ποτέ δέν ξεδίψα, πως να ωριμάσει μεσα 
του ενα καλλιτεχνικό ιδεώδες, ενα πρότυπο δικο του, που να είναι και το 
κ οιτήιη ό του ; ’Ανίκανος νά ύψωση κάτι διαρκές καί αναλλοίωτο, μένει -ο σκλά
βο- τής στραιής. Κι δ'/ι ιιόνον ό κοινός άνθρωπος, κι όχι μονον ο w>ivos τεχνι 

Μ ,γ ώ ό ; « « ■ ,ή ρ υ ξ ..  μέγα μίμο; τον ίρΥ ο, . « ν  ολοχλημο .ο
πίμελβόν των «ολΑές φομές, Υ ™  W .  ™r;  h a m o w i c ,  γ .™  δε»^
νέτο ποός τίς αισθητικές των πεποιθήσεις της τελευταίας ωρας. Ευσυνειδησία, θα
πήτε, ώρίιιασμα, άνέβασμα σέ μιά κορφή πού μας είναι δυσάρεστο να
δ,τι μάς ένθυιιίζει τούς τόσο οδυνηρούς ενδιάμεσους σταθμούς. _Ναι, μα .κι ελλει-
ψις πέιθαρχήσεως, αδυναμία ίσορροπήσεως πού αφήνουν τα ιχνη των και στα

ιιεστότερα εργα. _ _
’Ίσω ς οί δημιουργίες τών υποκειμενικών κριτήριων (των ατομικών* αναλο.-

γως τον νοιστευ κοθενος κοί τής «οθητικής του καί των πολλών -*ατ ,Ατομον 
άναλόγως τής εκάστοτε στιγμικής ψυχικής διαθέσεως) επί βλάβει των αντικειμενι-  ̂
κών νά οφείλονται κατά πολύ καί στήν ανάγκη δπου εύρεθη ο σημερινός ^άνθρω
πος’ νά συμπλήρωσή, νά τελείωση τρόπον τινά, μιά τέχνη που μεταπηδωσα τα 
δριά της και παραποιούσα τέ άγνωστα της εδάφη, εφερε τή συγχυση και την ανα- 
τοοπή τών μέτρων τής Ικτιμήσεώς μας. Καί γιά νά έξηγοΰμαι : "Οταν_ η μουσι
κή, μή άοκουμένη εις τάς καθαρώς μουσικός δυνατότητάς της, επιχειρεί το εργο 
μιάς άλλης τέχνης, τής ποιήσεως, χωρίς νά διαθέτει καί τ’  άνάλογα μεσα, οταν 
γίνεται δηλαδή περιγραφική, ή μουσική ιδεών, ή συμβολική ή δ,τι άλλο, δημιουρ
γεί κατ’ ανάγκην κι ενα νέο κριτήριο, στόν ακροατή πού θά  θελήση νά τήν -/ίρινη 
ολοκληρωτικά, ηύξημένην δηλαδή κατά τά νέα της στοιχεία (κι δχι από καθαρής 
μουσικής άπόψεως μόνον, οπότε ίσως τ'ις πειό πολλές φορές θά την αρνηθήϊ κρι- 
τήριον ασταθές καί ξένο προς τήν μουσική. Τό ίδιο συμβαίνει καί μέ τή ζωγρα
φική καί μέ τήν ποίηση καί ιιέ την γλυπτική. Δέ'· πρόκειται φυσικά εδώ για τίς 
περιπτώσεις δπου υπάρχει άπλώ; δ,τι Λνομασαν αλληλοβοήθεια των τεχνών, άμοι- 
βαίον δηλαδή πλουτισμό των. Κάθε άλλο. ’Ίσια  ίσια στήν επο'/ή μας, δπου οί 
τέχνεε έξήντλησαν δλες των τίς ιιορωές, ενα τέτοιο φελιασμα πολυ συχνά καταντά 
απαραίτητο. Ώ ς  ενα δμως σημείο. Δέν πρέπει κατ’ οΰδένα λόγον νά ύπερπηδών- 
ται τά φυσικά δρια κάθε τέννης. Στην ιριλοσοφικοποίηση τΐ)ς ζωγραφικής, στή 
«ζωγραφική τών ιδεών», οφείλουμε δυό απ’ τους μεναλειτερους ζιογραφους, τον 
Ρέιιποαντ καί τόν Μπαίκλιν καί τους πειο πολλούς απο τους ασυγκ.ριτους ΤΤρορα- 
«οαπλϊτες. 'Ό ταν διιως παρεμελήθη τελείως καί σνέδιο καί χρώμα χσριν ενός 
ακράτου ζωγραφικού διανοιιτικισιιοΰ, γάοιν ενός έξοκρρενισμοΰ συλλήψεως, δέν 
ήτο δυνατόν παρά νά γεννηθούν ok.ec οί άποτοόπαιες νεώτεοες φουτουριστικοκοΐ'μ- 
πιστικές σχολές. 'Ό λα  τ’ άσασίί, άειδή παραληρήματα τών περισσοτέρίον Γάλλων 
σιπιβολιστών ποιητών, έχουν την άονή του: στήν παρεξήγηση τής μουσικής ποιή
σεων. Κι διιως στην ιιουσικη η «άλλον στην μουσικοποιημένη ποίηση οφείλονται 
δυό άπ’ τους υεγαλειτέοουε. άν δνι ο' δυό μεγαλείτεοοι ποιηταί τοΰ 19ου ΐαιώνος: 
ό Πόε καί ό B au d ela ire . Περιγραφική μουσική είναι ή περίφημη αγροτική συμ- 
φοονία τοϋ B eeth oven , περιγραφική μουσική καί δλες οί άφόρητες άμουσες μου-
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χέρι που βγαίνει μεσ απο εναν ο> / ο . · «Μπούμε, δχι δηλαδή τό άμεσο,
μάς χρησιμεύση ώς κριτήριο ; π λ α σ τ ή  π α ρ ά σ χ ε ις  επιφανειών.

"Ενα χέο” κ α Γ ϊα Γ π έ τ ^ δ σ η ν  άνατομικήν τελειότητα καί αν ^ Χ ° ^  ^ ν  μποοουν

του Ιπιφανείας, πρέπει νά ζητηθή ή αξία τοΰ έργου. Αλλά που , . να,κ  ' 
στό συμβολίζομε νο̂  διότι αυτό απομένει. Γιά με συμβολιζόμενο δεν υπάρχει.  ̂ ν 
νέοι πού βγαίνει μέσ’ από μιά πέτρα δέν μοΰ ύποβάλλε. τίποτε απολύτως. 1 ιοι σα,

* διιατ υπάρχει και είναι έστω ή μοοφίι ποΰ ξεπηδά άπό το χάος. ( Οπως αναλογώ, 
της διαθέσεως, άναλόγως τής διαισθητικής, μαντικής δυναμεως του θεατού μπ 
οοΰσε νά εΙναΤ δ,τι δήποτε άλλο· γιατί βέβαιαι ή άξια του δε^ εγκειτα^στην
ικανότητα ποΰ είχε η παοάστασις νά σας υποβάλλει εσας μιαν ιδεα, την Α . Η  . 
Ζ Ζ Ζ ζ Ζ ν  ί η γ « «  τό Ιργο. δέν Λ » ,  4<ζο» τό ί'ογον δεν , » ■
Ξ  *al J» μ έ , Λ . τ ,  « « A  *ai ,«  < * .  Ή  ί_1Ι« το» t o ™  t o j n « ™  
σέ κάτι σταθερό'). Ή  μορφή που ξεπηδα απο το χαος. Μια ιδεα δηλαδή. Km  
τώρα .γιά νά κρίνετε τήν ιδέα αύτήν, γιά νά της δώσετε μια καλλιτεχνικήν αξίαν 
Οιότι περί έργου τέχνης πρόκειται καί οχ. περι μιας ιδέας απλής τι ^ ' τ'Ι -' 

θά μετοχειοισθήτε ; Ιδεολογικόν φυσικά και οχι καλλιτεχνικόν.  ̂ Αλλα μη 
πως υπάρχει Ιεραρχία Ιδεών ; Ή  ιδέα, ή έννοι-α τοΰ γενικού ανώτερα της 
έννοιας τοΰ άτομικοΰ, ή έννοια τοΰ ππντοτεινου ανώτερα^ της έννοιας του 
εφήμερου ; ’Ό χι βέβαια. Οί έννοιες είναι σχετικές· καί ο! σχετικότητες δεν 
δημιουργούν τό' άπόλυτον ποΰ μόνο αυτό θά μπορούσε νά _ χρησιμεύση ως 
φυές ίσως ενώ κατά βάθος δέν έκάνατε χρήση κανενός κριτηρίου, ειτε αν δεν 
κατωρθώσατε ν’ ανακαλύψετε τήν ιδέα πού συμβολίζει άντιπερνάτε δυσφορων Ιο  
λάθος φυσικά είναι τοΰ τεχνίτου κι δχι τοΰ θεατού πού είχε δλη την καλη διάθεση 
νά ίδύ κάτι ώοαϊο. Ό  τεχνίτης αντί νά περιορισθη στά δρια της τέχνης του \ ε- 
λησε νά τά ξεπεράση. Κι ό θεατής έξηκολούθησε νά μένη αίσθητικώς Ανερμάτι
στος δσο καί πριν.

’Έτσι τό παραστράτημα τής σημερινής τέχνης, πού αντί να πραγματοποιεί 
αυτάρκη καλλιτεχνικά φαινόμενα, προβάλλει ιιάλλον δυνατότητας παραγωγής ώραίοι 
πού άναγκαιοΰν γιά τήν πλήρη τελείωσιν τής καλλιτεχνικής των ένεργείας καί τήν 
ατομική συμβολή μας, συνετέλεσε στήν δημιουργία άκροσφαλών υποκειμενικών κρι
τηρίων επί βλάβει τών αντικειμενικών πού είναι και τά μόν ασφαλή διότι επιβάλ
λονται καί καθορίζονται άπ’ αυτά τά έργα, κι δχι άπ τό διαρκώς μεταβαλλόμενο 
άτομό μας.

ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΪΑΝΟΤ: ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ή  σύντομη αύτή μελέτη, γραμμένη άπό χρόνια, τώρα μόλις έρχεται στο φως
τής δημοσιότητος. __

Ή τα ν  καιρός. ’Έπρεπε στή συνείδηση δλοίν εκείνων (των πολλών ή των ολί
γων) πού εξακολουθούν νά τόν θεωρούν άκόμη ώς έναν απροσάρμοστον πρός τήν 
σημερινήν ελληνικήν πραγματικότητα θεωρητικόν, ώς έναν ανωφελή ήρωα, ν άπο- 
κατασταθή ό μοναδικός, ό αγνότατος αϊτός Ιδεολόγος,^ ο Περικλής Γιαννόπουλος. 
Γιά τήν άποκατάστασιν, γιά τήν άποκάλτψιν -αυτήν, ό πειό κατάλληλος, δ μόνος 
ίσως ένδεδειγμένος, ήταν ό Σικελιανός. Έλλην δσο κάνεις σήμερα, ό ποιητής τοΰ 
’Αλαφροΐσκιωτου, δέν μπορούσε νά μήν αίσθανθή ώς τοΰ ταίριαζε τόν θερμότερο 
απολογητή, τόν ένθουσιωδέστερον απόστολον τού Ελληνισμού. Ό  Σικελιανός στό 
λιγοσέλιδό του βιβλίο έγγίζει δλα σχεδόν τά σημεία τον προβλήματος πού άπησχό- 
λησε τόν Γιαννόπουλο, κι3 άν δέν τόν παρακολουθή παντού στις φωτεινότατες ίστο- 
οικές ματιές του, άν δέν τού άπαντά δηλαδή, τούτο συμβαίνει γιατί ό 1 ιαννόπου- 
λος, στήν περίφημη «’Έκκλησίν του πρός τό Πανελλήνιον Κοινόν», δέν έθεσε, δέν 
τοΰ ήτο δυνατόν νά θέση, κανέν’ απολύτως ερώτημα.

Γιά έναν τόσο ενσυνείδητον έπιβεβαιωτήν, ερωτήματα δέν υπήρχαν. ( 'Α ς  μή 
μάς άπατοΰν οί εξωτερικές διατυπώσεις. ’Ά ν  υποβάλλει ερωτήματα ό Γιαννόπου
λος, τά υποβάλλει στούς άλλους, τούς τρίτους. Γ ι’ αυτόν ήταν λυμένο τό πρόβλη
μ α !. Γιά τόν Γιαννόπουλο, ή έλληνικότης ιού ατόμου του, ή βαθειά συναίσθησή 
τής υπεροχής τής φυλής μας, δέν ήταν Ιδέα. Ή τα ν  απόλυτη βεβαιότης, πίστις, ή 
ανώτερη του, ή μόνη του πραγμο.τικότης. Καί δέν μπορούσε νά είναι ενας ιστορικός 
οπτασιασμός, «μια προσπάθεια συνδέσεως σπασμένων κομματιών», ή ζο^ντανότατη, 
αδιάσπαστη, φλογερή γραμμή τής ελληνικής παραδόσεως, ποΰ ζοΰσε μέσα του. 
«"Ολη τή συνείδηση τής Ιστορίας του τήν έφερε άκοπα ή ψυχή του σά δέντρο αίώ- 
νθ3ν σάν οί ελιές οπού είδανε τούς Μηδικούς πολέμους.»

Ή  ελληνική γή, ή ωραιότερα γή, άπέδωκε τ’ ώραιότερον άνθος : τόν Έ λ 
ληνα. 'Ιστορία τού Έλληνος σημαίνει Ιστορία τού ανθρώπου καί γενικώς ιστορία 
τοΰ άνθρωπισμοΰ. "Ο ,τι φύτρο^σε στή Λύση, είτε άνθρωποι είτε πολιτισμοί, είναι 
άνθρωποειδές, υποτυπώδες. Καί αύτή ή ’Αναγέννηση άκόμη, ή Ευρωπαϊκή, πού 
χωρίς εμάς δέ θά υπήρχε, δέν μπορεί νά συγκριθή μέ τή δική μας, τή Βυζαντινή, 
τήν τόσο παρεξηγημένη. Εΐμεθα οί μόνοι έξανθρωπισταί, οί μόνοι έκπολι^ισταί, 
οΐ μόνοι δπου δ πλούτος μας, ή ύλη, μάς έστάθη μέσον μόνον, βόθρον διά νά ύψώ- 
σωμεν τό αιώνιον άγαλμα τού πνεύματος.

Καί σήμερα ; ”Αν έξακολουθήσουμε τό δρόμο πού πάμε, χαθήκαμε. «Γδάρσιμο 
τοΰ πετσιού μας, πλύσιμο τών Ιδεών μπουγάδιασμα τού μυαλού», νά τί θά μάς οδη
γούσε ξανά πρός τόν εαυτό μας. Είμαστε γέννημα, κύτταρο τής ώραιότερης γής, 
τής Ελληνικής, άρα καί οι μόνες δυνατότητες πολιτισμού άντόξιου τοΰ άρχαίου.

Δέν υπάρχει αμφιβολία πώς δλ’ αυτά περιέχουν κάποια δόση φυλετικού μυ- 
στικισμού, πού εμποδίζει τήν ανεξέταστη, τήν τυφλή παραδοχή τού Γιαννοπουλι- 
κού ευαγγελίου. Γ ινόμαστε εφεκτικοί. Διστάζομε νά τόν άκολοιθήσουμε σ’ όλα τά 
πορίσματα του. Δέν μπορούμε, δπως έκ.εϊνος, νά πιστέψουμε σ’ έναν άπόλυτο γεω
γραφικό ντετερμινισμό. Δέν μπορούμε ακόμη νά ταχθούμε μέ τό μέρος 'του δταντ
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σαό δ ΐα δ ή  «ιιιά αναλυτική και συνθετική παρελθόντος καί παρόντος και σχεδια- 
στική τής αΰοίον εργασία», δπως στήν αρχή τής έκκλήσεώς του διατείνεται ο Γιαν- 
νόπουλος ; Ή  παραδοχή μιάς τέτοιας ύποθέσεως θά ενείχε καποια δοσιν αφεΑεια,. 
Ά λ λ ’ ιδού πώς περίπου έτέθη εις τόν Γιαννόπουλο το νεοελληνικά πρόβλημα . 
Ή  Εΰρώπη μας άπομακρύνει άπ τόν εαυτό μας. 'Ό σ ο  τήν πλησιάζουμε, τοσο με
γαλώνει καί ή άπόσταση πού μάς χώριζε, απ’ τό μόνο ζοπικό κέντρο που εχουμε 
τή μόνη πραγματικότητά μας ; άπ’ τόν ελληνισμό μας. Μία μερα θαχοιμε τοσο 
απομακρυνθεί πού θά είναι αδύνατον πειά νά ξαναύρουμε τον δρομο του γυρισμου, 
τόν αληθινό μας δρόμο. Τό χάσμα πού θά εχει δημιουργηθει θ α  ̂είναι  ̂ αγεφύρωτο. 

Ενόσω βοισκόιιαστε σέ τέτοιο βαθμό έξαρτήσεως άπ’ τήν Ευρώπη, ολες μας τις 
εκδηλώσεις θά  τις καθορίζει εκείνη— Ποιος άστός τολμά νά πή σήμερα πως είναι 
περισσότερο 'Ελλην παρά Ευρωπαίος ; Καί ποιος στό μέλλον χωρικός θα μπόρεση 
νά ίσχυρισθη κάτι παρόμοιο ;

Ά π ’ τήν σημερινή ευρωπαϊκή αποσύνθεση α σ φ α λ ώ ς  τ ίπ ο τ ε  κα?νό δέν μπο
ρεί νά βγή. Ή  Ευρώπη έχρεωκόπησε διά παντός., Είναι τόσο γερασμένη, τόσο έξην- 
τλημένη πού τό μόνο πού τής ταιριάζει είναι τό ξεκούρασμα, Ά ς  μή μας θαμπώ
νουν οί πολιτισμοί της : είναι δλοι βάρβαροι, εξωτερικοί καί χυδαίοι, σάν τόν πα
χυλό υλισμό, δπου κυλιέται, σάν τόν βούρκο πού τούς έθρεψε καί τούς έτράνεψε. 
Αληθινό πολιτισμό, πολιτισμό πού νά στέκη οτό ύψος τοϋ 'Ελληνικού, <οψε κα- 
τώρθωσε ούτε θά κατορθώση ποτέ νά δημιουργήση τό άνθρωπομάζωμα, τό μέγα 
αυτό μπουλούκι πού λέγεται Ευρώπη. Τά λίγα ξεροκόμματα πού τής 'πετάξ^με 
άπ’ εδώ, εμείς οί άνατολΐτες, δέν κατάφερε νά τά καλοχωνέψη. Αιώνες τώρα καί 
ποιος ξέρει πόσους άκόμη θά παιδεύεται γιά νά μή φθάση πουθενά. Ά ν  καί μεΐ,ς

οί "Ελληνες (θεός νά μάς φυλάγει !) παρασυρθοΰμε όλότελα καί γίνουμε εύρω- 
παΐοι, ή Ιδια μοίρα μάς προσμένει. Ά ν ,  μέ :.ά£ε τρόπο, δέ σπάσουμε τό /σκοινί 
πού μάς δένει στό αρμα της, καιρούς θά σερνόμαστε ζωντόνεκρα κορμιά στά βρω- 
μισμένι δημοσιά της.

Καί τώρα, ΰστερ’ άπ’ δλ’ αυτά, ρωτούμε ; ’Έχουμε άκόμη καιρό ή δέν είναι 
πειά δυνατόν νά λυτρωθούμε άπ’ τόν ευρωπαϊκό ζυγό ; Ά ν  μπορεί νά γίνη τό 
πρώτο, τότε υπάρχει ελπίς νά ξαναύρουμε μιά μέρα τόν εαυτό μας, καί καλλιερ
γώντας τον δ π ω ς έ μ ε ΐ ς μ ό ν ο ι  ξ έ ρ ο υ μ ε ,  νά θαυματουργήσουμε άκόμη μιά 
φορά. Ά ν  δχι, τότε θά  εξακολουθήσουμε νά είμαστε δ,τι y.~i τώρα : ε ν α ύ π ο κ α -  
τ ά σ τ η μ α τ ή ς  Ε υ ρ ώ π η ς  σ τ ή ν  Ά  ν α τ ο λ ή.»

Σ ’ δσους δέν ξέρουν τόν F ιαννόπουλο, τό θαυμάσιο βιβλίο τού Σικελιανοϋ θά 
χρησιμεύση ώς μιά λαμπρή είσήγησις στό έργο του. "Οσο γιά κείνους πού τόν ξέ
ρουν θά τούς βοηθήση νά τοΰ δώσουν μές στή συνείδησή παν τή θέση ποΰ τοΰ 
ταιριάζει.

ΚΛΕΩΝ ΠΑΡΑΣΧΟΣ

Ν Ε Α  Β Ι Β Λ Ι Α
(Κάθε έκδοσις ποΰ μά; στέλνεται, τήν άναγγέλνοτμε καί τήν κρίνουμε.)

ΜΕΛΙΙΩΣ Λ Ο ΓΟ Θ Ε Τ Η : «Μ πετόβεν».— Άθήναι 1919. Μια βιογραφία σεμνή, λιτή. 
ξεχειλισμένη άπό τήν πιό ειλικρινή άγάπη ποός τόν μεγάλον δημιουργό, γραμμένη μ’ αλη
θινή γυναικεία τρυφεράδα καί μέ τή διαίσθησην εκείνη πού εΐναι δ τ ι  πιι άσφαλτο υπάρ
χει γιά μιά τέτοιου είδους εργασία.

Τό μιίίρό αυτό, τόσο συμπαθητικό βιβλίο θά εΐ αν δ,-.ι καλύτερο έχει στό είδος αΰτό 
ή φιλολογία μας καί flu txtvom w Sw  καί τόν πιό ανίδεο άπΗ μο σικήν άναγνοιστη, αν 
ήσαν πιό περιορισμένες οί κίπως μακρές καί σχεδόν κουραστικέ: αναλύσεις. Θά είχαμε άκό
μη νά παρατηρήσουμε πώς ή έν γένει ερμηνεία έπρεπε νάνηι πρ;>,·κοπικ.ότερη καί ·0 ά -θέλαμε 
ίσιος στό γενικό χαρακτηρισμό τοϋ τέλου; ν). μά; έλεγεν ή Δνίς Α ογοθέ'η . αν μιά τέχνη 
τόσο γιομάτη πάθος, δπ.ος τον Μπίτόβεν, τόσο δηλαδή άν ι?λληνική, ά|ίζ·,ι τήν άντπιφύ- 
κτην αγάπην μα;

Μ. ΚΡΕΝΔΙΡΟίΙΟΛΟΥ. «Ή  Φιλία...» Έ κδοσις «Γραμμάτων» * Αλεξανδρβίας 1919.— 
Μέ τόν συγγραφέα "ου μικροΰ αύτοϋ τ030 μεστοί βιβλίου, διαφα,νοΰμε μόνο στό σημεΐον 
< που φαίνεται λ'ά ψέ■/;| κ:ίπ·.ος "ήν έλληνικ.’). ύλισ.'ΐκ «τερη άπ’ τίς ευρωπαϊκές αντιλήψεις 
τοϋ έριο :ο ; πρός την γυναίκα. Τό ν 1π >;3λέπ ·>με * t : i  πι.ότον λόγον στό πν.νόμι ής γυν.ιικός 
κι’ έπειτα σ :ό  σώμα της. νά κάτι jow δέ θά χίορέσ.) ποτέ σ 'ό  νο.ί ενός Ρωμηοϋ. Κι άμποτε 
εί; αιώνα τόν άπαντα νχ μήν άλλαξα γν.όμη, σ :ό ζήτημ’ αύτό.

ΧΡΙΣΤΟ \ ΒΑΡΑΕΝΤΗ. « Α έρα  - Άέ_>α» — «Μποι;κ?.τάκι»— 'Αθήνα 1919.— Και στί- 
δυό νέες μικρέ; (ευτυχώς) σύλλογέ; το.) ό κ. Βαρλέντης δέν μά; πα ο σιάζει τίποτε ενδια
φέρον.

Κ. Γ. Κ \PYQTAKH : s 'O  π ίνο; τοΰ άνθριόποj καί τών πραμμάτων». ’Αθήνα 1919.
ΝΙΚΟΥ ΑΝΔΡΟΥΑΙΔΑΚΙ : «Γέλα Παληάτσο !» Ρέθυμνον — 1919. — "Ενα έκτενέ; δ ι

ήγημα.— « Ό  τρελλό; Καλλιτέχνης» —μέ ανυπόφορη γλώσσα καί άδέξιο ξετύλιγμα ένό; καλοΰ 
οπωσδήποτε ΰέματο;. Σ~ό  τέλο; μερικοί άσ-είοι φουτουριστικοί ορισμοί τών έννοιών «θ ά 
νατος—ΙΙόνος—’Ηθική κ. τ. λ.».

ΕΥΚΑΕΙΑΟΥ Κ. ΠΡΩ Ι ΜΟΥ, Τελειοφοί του τής Νομική; : «Αύρα; Άνακρούσματα» 
Έ ν  Χανίοι; Κ ρήτη;.— Έ κ δοσ ι; Α ’ — Θά περιμένουμε καί τήν Β '. έ'κδοσιν. Γιατί δμως ό 

ποιητής νά παραμελώ τόσο καί τήν επιστήμην του ;
ΑΡΓΑ ΠΗΑΕΙΑ. — «Λιαβαίνοντα;...» ~  ’Αλεξάνδρεια 1919. — (Γι ’ αυτό τό βιβλίο {)ά 

γράψουμε στό ερχόμενο φύλλο).
A N D R ^  C11A R Ρ Κ NT IΕ  R : « Γ) uelques remarques d ’ un de la -b a s .» *Εκδοσις τής 

«V cilleu se» Paris.



ΒΩΜ ΟΣ.—Χρόνος Α .— Ά θήναι—Ά ρ ιθ . 11.— (Γιάννη Βλαχογιάννη : «Τοϋ φτιοχοϋ τ'ι 
τίποτα».—  Γκέγερσταμ : «Χιονιά»)— Ά ρ ιθ . 1 2 — ( ’ Εμφανίζεται μ’ ενα πολύ ευγενικό πεζό 
τραγούδι κάποια Ανίς Ίβράκη).

Λ Υ ΡΑ . — Β '. III. Μ άρτιο; 1919. — Άθήναι.. — (Σικελιανοϋ : «Τό θείο ταξεΐδι»— 
E douard Sch ure.— « Ό  ’Ίψεν καί τό πολεμικό θέατρο ).

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ. — "Κ :ο ; ΙΗ\ -  Τεϋχο; 215-16.—Ά θήναι.— (Συνέχεια τών μεταφρά
σεων τών ίταλικΤιν π 3ΐημάτ(»ν τοϋ Σολ Βμ >ύ άπό τόν Σπ. Δε-Βιάζη).

Ν ΟΥΜ ΑΣ.— Π ερίοδο: Β '— "Ετος Αον (16ον) Ά θ ή ναι.— Ά ο ιθ . 17, 18. (Τίποτε άξια- 
σημείωτον) Ά ρ ιθ . 19 (Μας. Γκόρκη «Μ ποό; στήν Ό ψ η τή ; Ζωή;)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝ ΕΞΑΡΤΗΣΙΑ.— Έ τ ο ;  Α '.— Ά θήναι. -  Ά ρ ιθ . 1, 2, 3, (Ά ρίστου Καμ- 
πάνη : «Σολωμός-Άναδρομαί εις τό Παρελθόν).

ΛΟΓΟΣ. — "Ετος Α. — Πόλη. -  Νοέμβριος 1918 — Μάρτιος 1919 (Έλάβαμε τά πέν;ε 
πρώτα φύλλα τοϋ αξιόλογου αύτου περιοδικού. Τό άρθρο τοϋ κ. Μπεκέ γιά τόν Πόλεμο 
καί τήν ’Ιδέα τής Πατρίόος, ενα διήγημα τοϋ κ. Πρασίνου, οί μελέτες γιά τόν Μπαίκλιν 
καί τήν ’ Ιταλικήν Μουσικήν, εΐναι ό,τι καλλίτερο βρήκαμε στις σελίδες του. Ευχόμαστε 
τήν άπρόσκοπτο συνέχιση τής έκδόσεώς του).

R IV IS T A  D ‘ IT A L IA .— ”E ro; X X II . — M ilano. — Ά ριθ . 2 .—(Ε . C iccotti : M arx 
e M azzini). — Ά ρ ιθ . 3. — (C. Prezzolin i : Πολύ καλή ή κριτική του γιά τόν ποιητή A l
fredo Panzini :).

R E V U E  D E S D E U X  M O N D E S. — 15 Mars 1 9 1 9 . — (Andre le Breton : *Le 
S ou venir de V auven argu es»).

L A  R E V U E  : I — 15 A v ril 1 9 1 9 .— (Τά Κριτικϊ Σημειώματα τοϋ Segur — κ. Έ πι- 
σκοπόπουλου. — "Ενα γράμμα τοΰ D ’A nnunzio σ :ούς Λαλματούς).

L A  R E V U E  D E  P A R IS .— 1 A v ril, 15 A v ril 1919 — Paris.— (Τά δύο τελευταία 
μέρη τοϋ ρομάντζου τοΰ G uido da V erona : «L a  vie com m ence D em ain»).

L A  V E IL L E U S E .— 3 e A nnee—A v r il 1 9 1 9 ·— P aris.— Ά ρ ι θ .  19 (Joseph R iv ie
re : « O bsequ es», Διήγημα).

L A  N O U V E L L E  R E V U E  F R A N Q A IS E . — 1 A vril 1 9 1 9 . — Paris — (De Bau- 
eliaud : «L a  vie* ποίημα).

Σ Τ Ο  Τ Ε Λ Ο Σ

— Ή  μελέτη τοΰ κ. Σικελιανοΰ γιά τόν Περικλή Γιανόπουλο. προσφέρε ται σ ’ όποιον 
άπό τούς συνδρομητάς μα; τήν ζητήσει στά γραφεία μας.

— Ά π ό  τό ερχόμενο φύλλο αρχίζουμε τή μετάφραση τοΰ ρομ 1ν σου τοϋ περίφημου 
Ίσπανοΰ D on  R am on dal V a lle  — Iuclan  y  M ontenegro : «Sonata de Pri.mavera.» 
Τοϋ συγγραφέως τούτου σέ καμμιάν ώς τώρα γλώσσα δέν έχει μεταφραστήεργο, ώστε ή με
τάφραση τοϋ Παπατζώνη N ob 'lissim u s νά είναι αύτόχρημα γενονός.

— Μέ αληθινή χαρά μας μαθαίνουμε πώς ξαναρχίζει τήν έκδοσή της ή «Κριτική καί 
Ποίηση».

— Μιά γιά πάντα πληροφορούμε τούς μαιτρ τής σοβαρής Κριτικής πού μάς κάνουν 
τήν υψηλή τιμή νά μάς λογαριάζουν τόσο στό οικογενειακό τους περιοδικό «Πυρσός» δτι λυ
πόμαστε κατάκαρδα πού οί συνήθειές μας δέ μάς επιτρέπουν ν’ ακολουθήσουμε τή δίαιτά τους. 
Καί σπαράζει ή ψυχή μας άπό τήν απελπισία γιατί τό νοιώθουμε πώς ποτέ — φευ ! — δέ θά 
μπορέσουμε νά υψωθούμε στό νόημα τής Τέχνης— καί μάλιστα τής θείας εκείνης Τέχνης 
των — άφοϋ ή Μοίρα μάς εγραψε νχ φοράμε καθαρό κολλάρο.



I Δέν είναι ή Τέχνη γιά τόν διαβασμέν
άλλα γιά τούς ΛΙγονς κα'ι γιά τή Φυλή, για τή Φιλία
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Κεντάει κεντίδι ξακουστό, και στον αέρα γύρα,
(Ά ρ ια  εϊνε τά λαλήματα κ°' σιγανή βροχή),
Καρπού εύωθιά ξεχύνεται, χαράς Ιερή πλημμύρα,
Κ ’ είνε τό πώμα. άνάμεστο γαλήνια προσευχή.

Πέρνει τήν κόκκινη κλωστή, τήν άγιουλιά, μέ τάξη,
Σάν to πουλί, προσεχτικά ποΰ στρώνει τί] φωλιά,
Τό βύ«σο, και το πορφυρό και τό ξανθό μετάξι,
Σάν ήλιοι ν νάνε σύναξη, τής κούνιας ή αγκαλιά.

Καί κεί ποΰ κάθεται, πηγή στό υφάδι της τό βλέμμα 
Σά νάνε ακίνητη, στηλά κυττώντας το. θαρρεί,
Βαθιά της ξάφνου σκίρτησε. σά μιά φτερούγα, γό αίμα 
Σά μιά φτερούγα χτύπησε βαθιά της κΥ απορεί.

Στό νοΰ της, προιτοξύπνητη οά ν’ άχησε καμπάνα.
Σά νάγινε το σπλάχνο της άπέραντη έκκλησιά,
Λογιάζει τότε, ξαφνικά, τρεμάμενη : «Είμαι μάν« !»
Κι’ ώαά νά καίει τριγύρα της πυκνή κεροδοσιά,

Τό Ναό θυμάται μονομιά. παιδούλα ποΰ σκυμμένη.
Τό θυμιατήρι έ,κράταγε το μέγα στο 'Ιερό.
Καί πιότερο, ώς μεγάλωσε. μέ την Ψ̂ Χ'Ι αναμμένη.
Στήν Κιβοπττν όλόγνρα. τόν άγκι Της χορό !

Κ ’ ένφ θυμάται κι; ό καιρός κΓ ό τόπος' χαμοί* ρεύει.
Τήν Έλισσάβετ λόγιασε μπροστά της, φανερά.
Καί; μηδ' αύτης τό σπλάχνο της δέν κλείνει, δέ σ τ ε ρ ε ί ,
Μά οτήν κοιλιά Ti|c τοΰ "Ερωτα χτυπάνε τά φτερά !

Μ Α Ρ Τ Ι Ο ϊ  i  9 2 0  "=  89



Κι’ ώς δυό, ποΰ πί*ρα είτε χαρά, σ' έναν αγώνα σφίγγει, 
Τά  χέρια άλληλοδένοντας, εν« σφυγμό άγρικοΰν.
Καί τά κεφάλια βάνοντας μηλίγγι μέ μηλίγγι.
Θαρρούν τού; ίδιους λογισμούς βαθιά τους πως ακοΰν.

Ή .  πώς σάν τύχει. στ’ ανοιχτά τοΰ ωκεανού, ποΰ μόνο. 
Μεγάλο κύμα κι’ ουρανός φαντάζουνε μπροστά.
‘Σάν πνέμματα στής μοναξιάς κ«ταμεσίς τό θρόνο.
Σάν προσδιαβοΰν. δυο άργόλαμνα καράβια, σταυρωτά,

Καθένα στό ταξίδι του, βαθύ άκλουθώντας ρέμμα,
Τό πλήρίωμα όλο ν’ ανεβεί, καί με ψηλή φωνή.
Κι άς μή τά φτάνει, ολάκερο, τά χέρια σ' ενα νέμμα 
Σηκώνονται ατό διάβα τους, σφοδρά νά άδημονεί.

—  Βαθιά ή ζωή τοΰ καθενός, δλη μαζί ξανοίγει 
’Έτσι, ώς βαδίζαν στοΰ Θεοΰ τό πέλαο μοναχές,
Τής Έλισσάβετ ό παλμός, καί της Μαρίας, τίς σμίγει,
Καί χαιρετιώνταΐι άπό μα*ρά. οί άπάρθενες ψυχές !

*  * *

Χάμου πετάει τό κέντημα, κι άπ τό θρονί πετιεται:
Φορεί μαντίλι, ζώνεται πρώτη φορά γοργή.
Τό διάνεμά! της βιαστικό καί δέν τ άπολογιεται.
Τήν Έλισσάβετ γιά νά βρεί κινάει καί δέν αργεί.

Στό δρόμον, ή λαχτάρα της, όπ όσο πάει βαθαίνει,
Τηνέ γεμίζει ολάκερη μέ μυστικήν ορμή.
Τό σκίρτημα στό σπλάχνο της, σάν τοΰ κριαριού πληθαίνει 
Σά  σέ πηγή νά λούζεται τοΰ βρέφους τό κορμί.

Συχνά νά όρχιέται μέσα της ιερή πνοή τ άφίνει,
—Σύνορο μόνο λόγιασε τήν άμετρη χαρά 
Σ ά  σέ γαλήνιο πέλαγο πηδώντας τό δελφίνι.
Μέ δυναΤά πηδήματα, στά όλόβαθα ν«ρά.

Στή θύρα φΤάνει, και γοργό τό χέρι άπάνω κρούει- 
Καί ή Έλισσάβετ, άξαφνα, σά νάξερε γιατί,
Πετάει *Γ αύτή 7ό κέντημα, τό χτύπημα ώς άκούει,
Άνεΐ κα'ι τήν άγκάλη της πεντάνοιχτη κρατεί.

go =-

«.Τ’ εΐτανε τοΰτο, σπίτι μου τοΰ Κύριου νάρθ ή Μάνα ;
Θαρρώ καί πριν τό πόδι της στον δρόμο αυτόν έμπεί.
Π ώς ή καρδιά μου λάγγεψε, τ' αύτιά μου πώς σημανα !»
ΚΓ όπως έλάλει. τρέμονΤας. τήν προφητεία, θαμπή.

Τά δυό̂  τά βρέφη, έχόρεψαν αντάμα οίτήν κοιλιά τους,
’ά  νοιγμα π'στης άμετρο,, χαράς ιερός σεισμός,
Kf ηύραν τά σπλάχνα τοΰ Παντός, τη φανερή μιλιά Τους.
Κι’ όλόβαθά τους άστραψεν ό θείος χαιρετισμός.

«’Άνοιξε, κρύψεμε βουνό, δέξου παιδί καί μάνα !α>
Έ τσι, Έλισσάβετ, έκραξες μέ τόν κατατρεγμό,
Καί τό βουνόν έράγισίεν, οί βράχοι τόπο έκάνα.
Τόσο βαθιόν άκούγοντας τόν αναστεναγμό.

Μά πώς νά κρύψει τόν καρπό τοΰ γιοΰ τ Ανθρώπου, ή μάνα ; 
Π ώς νά σηκώσει τό βουβό τοΰ σπλάχνου της παλμό ;
Σάν ώριμάσαν οί. καιροί και. οί ώρες έσημάνα,
Νά κλείσει ακέριο μέσα της, μιας πλάσης τόν καημό ;

<

Στους εξη μήνες, ό Ιω σή φ , στό σπίτι του γυρίζει.
Σέ μακρυνό σά δούλευε χωριό γιά οικοδομή.
Κι’ άπό τά δέντρα ανάμεσα, τί] στέγη του γνωρίζει,
Καί τής γλυκιμς άνάπαψης λογιάζει τή στιγμή.

Ττ» αύρα βρίσκει στήν αύλήν ώςι προχωρεί, γυρμένη’
Κρούει άπαλά, κι’ άς εΐτανε ξοπίσωθε άνοιχτά*
Μπροστά του βγαίνει ή Μαριάμ, σά νάθε περιμένει,
ΚΓ άνοίγοντάς του διάπλατα, βουβά tow *υττα.

Καί κεΧ ποΰ βλέπει ό ’Ιωσήφ, σά λιθωμένος μένει·
Τί φανερά στό σπλάχνο της >ι πλέρια ζωή> σκιρτά'
Στήν όψη του τοΰ θάνατου ν αχνάδα πιά χυμένη 
"Ολο διαβαίνει τό αϊ!μά του ν.αί δέν τονέ» κρατά.

Στή γή σωριάζεται, χτυπά τό μέτωπο στό χώμα.
Λογιάζει πώς άπόμεινε κατάχαμα νεαρός,
Δέν έχ«ΐί άνάσα νά πιαστεί, μά τήν ψυχή °™ στόμα,
ΚΓ ό θρήνος, μπρος στά πόδια της, ξεχύνεται πικρός :



«Τ ' ειτανε τούτο, π' ώκαμες οτόν Κύριο καί Θεό μου ; 
Ποιο; μώφερε στό σπίτι μον. τόν άκριτο χαμό ;
Π ώς νά σηκώσω, κατά σένα πιά τό πρόσωπό μου ;
Π(ϊκ ν' άντικρυσω άπάνω·σο\>. τόν άγιατρο καημό :

Σε μέναν ελαχε λοιπόν τοΰ Σατανά τό φίδι ;
Γιά μένα τοΰ Πρωτόγεννου ξανάγινε ή φτορά ;
Γιά μένα απ' τήν Παράδεισο, σε αβάσταχτο σκοτίδι. 
Έξαναδιώχτη ό άνθρωπος, ακόμα μιά φορά ;

Καί; τή: Μαρίας, όλονυχτίς τά μάτια, ιός νά σήκωνα.
Στό δάκρυ μέσα τ άμετρο, ποΰ κύλαεν άπαλά.
Τοΰ Κύριοι» τί] χιλιόδοξη. ταπεινωμένη 'εικόνα. 
Κιγτάζο\η’ε τήν άβυσσο, π άστροφωτάει ψηλά.

Θαρρεί, στην άγια άντιφεγγιά. τά χίλια μόρια αστέρια.
(Συχνά πά δάκρυ ενα χλωμό πεφτάστερο κυλά ι 
Τής τ άχ/ι άνάψει ό ’Έρωτας, μέ τά δικά του χέρια.
Και Τήν κυττάει κατάματα και τής χαμογελά.

Λούζεται, δίνεται ή ψυχή. λαμποκοπάει οτά πλέρια*
Ή  άγρύπνια της σάν άστερα στηλώνει την ευχή :
«Φέρε άπό δώ τοϋ όνείροτ* Σου τά όλάσπρα περιστέρια 
Στείλε τό φως, στοΰ δούλου Σου. τη σκοτεινή ψυχή !»

Καί νά ! μές στή θαμπόφωτην αυγή τής καλωσύνης,
Τά μάτια ανοίγει ό ’Ιωσήφ, και μοναχός μιλεϊ :
«Στή βάση πώς κοιμήθηκα, θαρρώ, τής δικαιοσύνης.
Στά πόδια. λέω. κοιμήθηκα, τοΰ Κυρίου, σά σκυλλί.

Τό διάνεμά του,: θέλημα, κ: ή πίκρα τον. εινε νόμος 
Κ' ή δόξα του, είν αβάσταχτη γιά μέ φεγγοβολή' 
Αξήγητες χου είν οί βουλές κ' εινε δικός του ό δρόμος.» 

Λέει. άπ τήν κλίνη σκώνεται. καί τή Μαρία καλεί.

Σιμά του εκείνη ώς έρχεται, την πιάνει άπό τό χέρι. 
«Γαλήνη πάλι μώλαχεν άπό τό Θεό να ’δώ.
'Άλλος. Μαρία, άπ’ τό Θεό κανένας, δεν τό ξέρει ;» 
«Κανένα©». «Τότε ετοίμαζε νά φευγο\»μ« άπό δώ*.

Μέ τοϋ βλεφάρου τη σκεπή, στήν άχνα τοΰ καημοί* της. 
Τό δάκρυ αργά σά στέγνωνε καί φώταγε ή ψνχή,
Μέ τό παράπονο, κλειστό στόν πύργο τοΰ λαιμού της. 
Βουβή, τά πάντα 'βυρω της φροντίζει μοναχή.

Κρυφή φωνή. τό δρόμο της νά τής κατευοδώνει.
’Ακούει, κι' άβόητυ διάνεμμα. χωρίς αναβολή.
Κι* ώς πίσω άπό τήν άνοιξιν όρμάει τό χελιδόνι.
Τοΰ χυνοπώρου ή άξαφνη λαχτάρα άν χό καλεΐ.

Καί χής γωνιάς, σά μάζεψε μικρό οωρό τί) στάχτη.
Καί τό στερνόν άπόκρυψε, ποΰ κάπνιζε δαυλί.
Στόν ώμο σκώνει, τό βαρύ δισσάκι. κι* άπ χό φράχτη 
Μακρύ’ ραβδί ξεσέρνοντας- προσμένει σιωπηλή.

Μέ τ£> βουβόν άντίκρυσμα, κ' ή αναπνοή βαθαίνει.
Κι* ώς μές στά στήθη, χύνεται τού κάμπου ή εύωδιά,
Θεϊκή παντοϋθε συλλογή κινάει, καί τής πληθαίνει 
Σ*ό γόνα μέσα. ή δύναμη ποΰ μάζευε ή καρδιά.

Κι ώς. στήν αιφνίδια συννεφιά, πού διασκορπά στό χώμα. 
Κρυφή δροσιά ποτίζοντας τά πάντα ειρηνικά.
Βρίσκει σ*όν ίσκιο, άπάντεχη ξαλάφρωση τό σώμα.
Οί μυρουδιές πά χύνονται της νότης πιό γλυκά.

Τό νού της πού ένειρόντανε, μακάρια τόν κυκλώνει,
Ό  ανάερος πέπλος π' ώσκεπε τά μακρννά βουνά.
Κι ώς τό φεγγάρι cfro πλατύ τής καταχνιάς άλώνι.
Τονέ βυθ6, ατό άντίκρυσμα τοΰ δρόμου γαληνά.

Κ' ή δέηση, απ' τά βάθη της. σ' όλη τήν πλάση απλώνει* 
Βαθύτερα έχει βάλσαμα. βαθύτερα ώς πον(/
Σμίγει μαζί της σύψυχη. μαζί της μεγαλώνει.
Κι* ώς κυπαρίσσι, υψώνεται, τήν ώρα ποΰ κινά.

Στερνή φορά, σάν έπιασαν, στόν πέπλο της, οί κλώνοι 
Τοΰ κήπου τού κατάχλωμου. πού αλύγιστη περνά.
Π ώς καθρεφτίζει γνώριμα κλαδιά ή ματιά, θολώνει.
Ά λ λ ’ απομένει όλάνοιχτη. *αί δίπλα δέ γυρνά.

Καί, παραπίσω, ό  Ιω σή φ , σά στή δική της σκέπη,
Μ* αχνάρι πόνου, π’ αγίαζε τήν όψη του βαθύ,
Μέ μάτια νπάκοα, τρυφερά, λαγωνικού, πού βλέπει 
Στό πόδια τόν άφέντη του. κνττάει κι ακολουθεί.



Την ώρα, πώχει ό άνθρωπος οπή λάτρα ton άποστάσει. 
Και σ*τήν άπομεσημερη μεγάλη σιγαλιά,
Πετάει ό κόρακας, γοργά πολύ, γιά νά προφτάσει,
Πριν σκοτεινιάσει όλότελα. νά γύρει στη φωλιά.

Ποϋ το μουκάνημα βαθιόν απλώνει της γελάδας,
Σάμπως -ανοίγει ολάκερη στο βόγγο της ή γή.
Καθώς σφραγίζει αράθυμα στην άπλα τής κοιλάδας,
Τό δυνατό της πάτημα, ποΰ νά τ αλλάξει αργεί.

Γοργά, και ή χαλ*ογόνατη καί ό Ιω σήφ , ζυγώνουν 
Το δυνατόν ανήφορο ποΰ πάει πρός τό βουνό.
Εκεί ποΰ βράχοι απάτητοι, τά σκοτεινά πυργώνουν',
ΚΓ άργοποροΰν αντίπερα, χό φως το δειλινό.

Συχνά, τά μάτια τοΰ Ιω σή φ , στις χέρσες κυματανε,
ΚΓ όλοι βαθειά τούς δέχοντα* μ’ εύλάβεια τή βραδιά- 
Συχνά τά νέφη τά βαριά κυττάν. κι άναρωτανε,
Τί σπέρνουν άγερόφερτη φοβέρα στην καρδιά.

ΚΓ αύτής τά στήθη, στήν ίσκιά τή μυστικιά, στητά’νε 
Πρός τίς μεγάλες άναπνιές, ποΰ σέρνει ή λαγκαδιά- 
Κ ’ είνε τά νέφη. ώς δίπλα τη; νά σιγοπερπατάνε.
Μακριά φτερούγ’ άπλώνοντας και βρόχινη ευωδιά.

Στά σ*ότη μόνο, τά τρανά βιτθίζει μέσα μάτια,
Σάν τής δαμάλας, ποΰ ζητά για νάβρει, σπλαχνική 
Ιίοιά στράτα, πάε', στοΰ βουκολιοΰ στρωτά τά μονοπάτια, 
Ποιά στράτα, πάει ανάμεσα στά βράχια ειρηνική,

Γιά νά φυλάει στά βάθη της, γαλήνια κι όδηγήτρα, 
Ασκόνταφτο, τό μέγα της ποΰ προβοδάει παλμό.

ΚΓ άν τής ζυγιάζε* κάποτε θρόνος βαριός ή μήτρα,.
Ν ά μή σταθεί στό πάτημα, νά πάρει άνασασμό !

Α λ λ  ώς στήν έρημο, ό λαός τοΰ Κύριου, ποΰ τίς τέντες 
Αποβραδίς δέ στέρ'ωνε, χί βιάζονταν νά ίδεϊ,

Τή γή ποΰ Εκείνος τώταξε. με σιγανές κουβέντες.
Τή νύχτα έπέρνα ακοίμητος, άπάνω στό ραβδί.

Σά  μιά φυλήν ολάκερη, διωγμένη, ποΰ ένα νέμμα 
Προοίμένει, κ*’ όλο χό έχει της. στά χέρια τό βαστά.
Ή  πλήθια βοή ή ολόθερμη, ποΰ τ%  ψηλώνει στό αίμα.
Σά μιά φυλήν ολάκερη, νά τήν κεντάει μπροστά !

¥ $ *

Στά ψηλο*όρφια, συσμιχτο πατεϊ τό μεσανύχτι.
Στις κοτρωνάτες οεμματ'ές. ποΰ ανάσα δέ μιλεί.
Μ’ άπό τί] σκοτεινή σκεπή, π’ άπάνω άπ’ όλα ρίχτει,
’ Ανάρια, κλώθει, αράθυμη πλατ'ά φεγ',^οβολή.

Βουβή τρεμόφωτη αστραπή, π" ώς άπό θράκα δειχτεί,
Σέ στιά ποΰ λαμπαδίζοντας χωνεύει ενα. δαυλί’
ΚΓ άλλη γοργή, στ' άκράγνεφα, ποΰ σπαρταράει σά δίχτυ.
ΚΓ άλλη, μέ μιας. άπάντεχη μεγάλη ανατολή.

Πέλαο τό θάμπος στον παλμό ποΰ πλημμυρά. καί πάλι 
Τά μάτια άπό τή ρίζα τους. στήν πίσσα τα βυθά.
Φέγγουν αιφνίδ'α τά βότανά, τά ουράνια ενα κρουστάλλι 
ΚΓ άμετρο σκότος, άμετρη Χή λάμψη ακόλουθά.

!1ώς χάνεται, ενας ποταμός καί ξαναβγαίνει σ' άλλη 
Μερ'ά. σάν άπό πάνω τους έκύλαγε η βροντή,
«Κάπου άς κρυφτοΰμε, ό Ιω σή φ  μιλεί. γιά τό κεφάλι 
Νά βροΰμε σκέπη. κ! έφτασε γοργή ή νεροποντή».

Καί νά. ώς μέ μιας έπλάτυνε, βαρ'ά ή πνοή τ’ άγ'έρα.
ΚΓ άπό παντοΰ ξεσκίσανε τά σκότη οί» κεραυνοί.
Τό λόγο δέν απόσωσε κΓ ακράτητη άπό πέρα.
Σάν τό ίίουνό ποντίζοντας άνοιγαν οί ουρανοί.

Στή μπόρα μονοκόμματο ποΰ χτύπαε καταρράχτη,
Στό φουσκωμένο π’ ώβογγεν όλοΰθε ποταμό,
Τό μέγα εκείνη σήκωσε ψηλό κορμί, σά φράχτη 
Τά χέρια όμπρός πιθώνοντας στον άγιο της παλμό !

Αλλ’ ώς βαθιά της χύθηκε, κύμα θεϊκό καί μέγα,
Τό· πνέμμα τ’ αξεθύμαστο τής πλάσης ξαφνικά,
Και μέσα; της, λαχτάρισε τό Ά λ φ α  καί τό Ωμέγα.
Σαν όλο ν' άναγάλλ'αζε στη μπόρα μυστικά,

=  ·} C
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Λογιάζει μέσ απ' τήν πηγή πον άνασαινε, τή jw.ci,
Μ όσ’ ειχ’ ορμή στο σπλάχνο της ή ατίμητη σπορά.
Μαζί χορεύουν ό "Ερωτας κ  ή Παντοδυναμία,
Τριγύρα της αδάμαστα σαλεύοντας φτερά.

Κ '1 ώς μονομιά ή Παράδεισο ν' άμόλαε τά νερά της.
Π ώς μεσ’ άπό τήν ιδια τή* πασίφωτη ψυχή,
Βγαίνει ό Φι<ϊών, βγαίνει ό Γεών. ό Τίγρης κα'κ ό Εύφράτη 
’Απ' ώνα χεϊλο αμέτρητη πώ* βγαίνει προσευχή.

Σάν το Μωϋ«ήν, άκυύγυντας τόν Κύριο, στή χαρά της 
Σηκώνει καταπρόσωπο. τήν δψι| μοναχή.
"Όλη στημένη ή Κιβωτό} ψηλά μέ τά ιερά της*
Από τόν αγ*ο Νόμο του. γιομίζει, αστράφτει, άχεϊ ’

Πάλι ό Ναός τη δέχεται, πάλι ό Ναός τήν κλείνει.
Κ* απάνω άπ’ τόν απέραντο τής! γης κυμάτισμά.
Νάτη και πάλι, πλεούμενη Οαματουργή γαλήνη,
"Ωσάν τοΰ Νωε. π’ αρμένιζε μέ τον κατακλυσμό !'·

ΚΓ άπό χ'οχ όρΟρο, στοΰ 'Αραράτ ώς νάνε άκουμπησμένη. 
Τήν κορυφή, ποΰ έξέφυγε τήν άμετρην ορμή,
Μέ τήν ψυχή κατάβαθα; λουσμένη, φωτισμένη,
Κ' όλόρθον άναβαίνοντας τό άδάμαστο κορμί,

Στό πρώτο φώς, >ι Μαριάμ κυττάει. καί περιμένει 
Καθώς' πλαταίνε* ή πάγκοσμη χαρά, πασα οίτιγμή.
ΚΓ ώς περιστέρα, άπό γκρεμό ποΰ βλέπει. γυρ*σμένη 
Προς τό κατώφλ* τής σαηλιob ποΰ ρένε οί σταλαγμοί.

Τό πέταμμά της Τ ορθρινό, ζυγιάζοντας \·ά πάρει,
ΚΓ άπ’ τις φτεροΰγες τό νερό τινάζει σιωπηλή,
Τι ή πλάση άκέρια, αγνάντια της φορεΐ μαργαριτάρι 
Χρυσοπλεγμένο απέραντα μέ την ανατολή,

Σκώνει άπό χάμω τό μακρύ ποΰ έκράταγε κοντάρι,
ΚΓ άπό τό πλάι τον Ίω ση φ  ποΰ έξέμενε, καλεί.
ΚΓ ώσά λαμπρό, άργοπάτητο, θρέμμα βουνού, λιοντάρ', 
Ά π ό  τά γκρεμνό. ποΰ άχνιζαν, στά πλάγια* ροβολεΐ.

gb

ΚΓ άπ' τό μονόβροντον άχό ποΰ κίναε μ ένα στόμα.
Με μιβς σά νά ξεχώριζαν τά ούράν*α άπό τή γή,
Βαθιά έμουγκρίζαν άμετρα ποτάμια άπό τό χώμα,
Κ' άπάνω-άπάνοι. χύνονταν άσκόνταφτη ή σ<ιγή.

«

ΙΙλέαν οί μεγάλες καταχνιές, τά σκόρπια νέφια άΛόμα 
Π ’ άνάμεσά τους πάλαιβε μιά φλόγα γιά να βγει.
Αργά, άπ' τήν άμετρη φιλιά ξεκόλλαγε τό σώμα.
Κι άνασκωνόνταλ'ε, σιγά. γίγαντεμμέν5 ή αυγή.

Μέγ’ άνατριχιασμα βουβόν. δλ είχε ή πλάση πάρει.
Στά σπλάχνα ώς έγευόντανε τ άπέοαντο φιλί.
Καί νά, τό ποΰ δέ φαίνονταν όλονυχτίς φεγγάρι .
Πνι ,γμένο μές στήν άβυσσο, τά νέφη αιφνίδια λεί.

Κ. οί όγροί τό δέχονται ουρανοί, πεντάχλωμο συντρίμμι, 
Ναυαγισμένο, στή βαθιά τρικυμισμένη άχτή.
Κι άπ τή μονιά του βγαίνοντας, τό σαστισμένο άγρίμι. 
Κυττάζει ακόμα γύρα του δειλά. κΓ άκινητεΐ.

Τής γης ττ]λ άγιαν εντολήν ώ ς νιώθει αύτός π οργώνει. 
Σέ μουσκεμμένο σπρώχνοντας χωράφι τό γενί.
Γα φρένα της ποτίζουνε οί άνεμοι οί ζωογόνοι.
Καί οι ευωδιές ξεχύνονται στα στήθια της κρουνοί.

Απ' τόν τραχιό κατήφορο στοΰ.' κάμπους ώς ζυγώνει. 
Οπού άσπροι άχνοί σερνάμενοι σκεπάζουν άγανοί.
Γά μάτια άπ' όθε διάβηκε, πρός τά ψηλά σηκώνει.

Σά να χαιρέταε μυστικά τί|ν άμετρη φωνή.

Πούχε βαθιά τό σπλάχνο της φωτίσει καί ζεστάνει,
Καί τό ραβδί αγκαλιάζοντας, στις φούχτες τών χεριών. 
Στέκει *αί βλέπει, τά ψηλά έροιτόκαστρα» ποΰ φτάνει. 
Ζευγάρι μόνο νά κρυφτεί, άγριοπεριστεριών !

* $ *

Ά γ ια  τά φρένα τοΰ ίω«ήφ, κι ολοένα πιό, σιμά της, 
Μ’ εύλάβειαν άνασαίνοννε, γαλήνια, στήν πλαγιά 
Ποΰ κυπαρίσσι ριζιμιό περνάει τ’ ανάστημά τη:.
'Αγια τά φρένα χού Ιωσήφ. κΓ όμπρός του ή Παναγιά.



Κι άν είν ό ανάερος ποταμός τή|; Λαγκαδιάς, κι άν λίγη 
Δροσιά, (κρυφή άναγάλλιαση τ άναρροεΐ ή καρδιά.
Κ ’ ή αιθέρια χαρωπότητα τήν πλάση όποΰ Χυλίγει.
Π οτίζοΛ τας στά, χ'όκχαλα τή ς γή& την ευω διά.

Το νοϋ του σπρώχνει tfrov καλό κ' ευλογημένο δρόμο.
Ιΐοΰ κυπαρίσσι ώς εψευγε νά κόψει ευωδερό,
Τά λιγοστά του σίύνεογα σηκώνοντας στον ώμο.
Καί στό ταγάρι' Τ<> γλυκό ψωμί και τό νερο,

Στό νοϋ του, όπως «λόγιαζε γραμμένο όλο τό Νόμο.
ΚΓ ολάκερος στη λάτρα του. λησμόναε τον καιρό.
Ό  Κύριος, σά νά πλήθαινε τόν ταπεινό οικοδόμο.
\οξ αστικά π' άνάσαινε. στον κόπο τον Ιερό !

’Έτσι μπροστά του, τής Μαριάμ ποΰ βάδιζε., ω ς κυττοΰσε 
Τά χνάρια, στί|ν απέραντη τοΰ δρόμου της σι ν ή 
"Ολη του έλόγιαζε ή ψυχή, εκεί ποΰ αύτή πατοι?°ε.
Ν ’ άνασπαστεϊ πώς εσκυβε τήν άγια της φυγή:

Καί πρός στόν άπλαστο καρπό στά σπλαχνα όποΰ κρατούσε. 
Σφοδρή ολοένα γέμιζε τά στήθη του ή στοργή,
Τί τοΰ φτερούγιζεν ή άπλή καρδιά, σά νά ζητούσε 
Στή δόξα όποΰ την εζωνεν αιφνίδια, για νά βγει !

: λ λ λ' ώς τό δείλι απ' τά βουνά σκοτείνιασε. κΓ άπλώθη 
Από τά βράχια στή βαθιά κοιλάδα χαμηλά.

Καί φάνη τ' άστρι Τής βραδυάς πά στην κορφή νά κλώθει.
Σ ά  μέ**’ άπό τά χώματα περνώ vrac τά θολά.

Τό διάνεμμά της φάνηκε τά σκότη vu γεμίζει.
"Ολοένα πώςί άκφ'μπαγεν άπάνω στό ραβδί, 
ί Έ τσι ώς τήν είδα κάποτε στόν ΰπνο, νάρμενίζει,
ΚΓ άδια στόν ώμο κρέμονταν ή κούνια απ’ τό παιδί I

Σιγά μιλώντας ό ’ Ιωσήφ, τή σιωπή άντισκόβει,
Γιά ν’ άναπάψουν, σε χωριό πριν έμπουν, τό κορμί.
Τότε καί κείνη, αγνάντια του. κάθεται αργά. και κόβει. 
Τής ευλογίας, —-τί πείνασαν— νά φάνε το ψωμί.
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σουν. Ό  πρώτος μάς τά παρουσιάζει βαθιά σκαμμένα η γιομδτ’ άπό λεπτούς χρω
ματικούς κυματισμούς- ό δεύτερος άβαθα, γεωμετρικά, κοφτά. Ζ ω ή  Ά  γ ά  - 
π η|. Θ ε ό ς ,  ’Ι δ έ α  κτλ. Έ τσ ι καί ή λέξη ά κ α μ α τ ι ά , δταν κά
που τήν είδα γιά τό Σολωμό, μέ τή μαρτυρία τοΰ Τρικούπη, πρέπει νά νοηθή μέ
σα σέ δλη της τήν καλλιτεχνικότατα. "Ε ν ’ άπό τά στοιχεία ποϋ τήν καταρτίζουν 
τήν ποιητική διάθεση, καί ή τ ε μ π ε λ ι ά .  Η  κατάσταση πού ονειρεύεται, 
χαϊδεύει, φιλαργυρεύεται τά πλάσματά της* καί δέν αποφασίζει, κα;ι δέν μπορεί, 
καί δέν τής έ'ρχεται σέ καλό νά τά δέση τελειωτικά μέ τό χαρτί, και τά κρατά σ’ 
ένα γραμπάλισμα· στό κυμάτισμα τοϋ μισοτελειωμένου καί τοΰ ασχημάτιστου.

★ ★ *

Είδε κ ’ επαθε ή φιλοσοφική σκέψη νά γλυτώση άπό τό μεταφυσικό δίυαδισμά, 
άπό τήν αποκλειστική νοοκρατορία, dr ύ το μυθολογικό διαζύγιο μεταξύ ψυχής 
καί σάρκας, άπό τό θρησκευτικό φετιχισμό. το θεοκρατ1 κό τυράννισμα, μέ τόν 
άγώνα καί μέ τή βοήθεια τής ’Επιστήμης; ή, ακριβέστερα, τών Επιστημών, πού 
τις ονομάζουνε θετικές. Τώρα πάλι άλλαξε ό άνεμος. Μ'ας κυλάν άπό τούς μονι
σμούς στούς πλουραλισμούς, άπό τίς ενότητες δηλονότι στις πολλότητες, άπό τά 
θετικά στά μυστηριακά, άπό τή Δαρβινική τήν κίνηση στήν ακινησία πού άνε- 
κάλυψεν ό φυσιοδίφης Q in ton , από τά αγάλια αγάλια ξετυλίματα τον Λύελ, 
στούς κλασικούς, καθώς ό Κυβιέρος θά ήθελε, κατακλυσμούς, άπό τούς νόμους πού 
μας λένε π ρ ό ο δ ο ς ,  στούς νόμους μού μάς κράζουνε σ τ ο π ·  Ό  γυρί- 
ίσμός τών πάντων. Θεός φυλάξοι. Έ τ σ ι  άπό τήν έξελιχτική φιλοσοφία τοΰ Σπέ- 
νσερ περνάμε στήν έξελιχτική φιλοσοφία τοϋ Μπέοξον. πού εΐναι κάτι πολύ δια
φορετικό και πού μάς πάει μέ γυρίσματα καί; τσακίσματα στούς νεοπλατωνισμού: 
ιοΰ Πλωτίνου. Πάλι καλά. Στά νερά μας.

★ * 'k

Ή  ιστορία, -do τραγούδι, ή στολισμένη Ιδέα, ή ίδέει γυμνή. Οί σταθμοί τής με
λέτης μου καί τής προσοχής μου. ’Αγάλια αγάλια, δυσκολωτερά διαβάζω τό μυθι
στόρημα, δσο κι αν εΐναι τέχνης εργο. Έό ποίημα, ό στίχος, μέ τραβά Περισσότε

ρο. ’Αγάλια αγάλια ή κριτική μέ κάνει νά ξεχνώ τό τραγούδι- κάτι σάν όρεξη 
φιλοσοφική παραμερίζει τή λογοτεχνική κριτική. Στό τέλος ό άφορισμός. τό γνω- 
μικό μοϋ φτάνει. Ταλλα μέ βαραίνουν.

★ ★ -k

Στούς άλλους άνίσως έπιθυμής νά άρέσης καί στη μνήμη τους νά ζής, καθώς 
επιθυμεί καί καθώς ζή ό ποιητής κι ό τεχνίτης —  τά δυο αύτά σπάνια βρίσκονται 
χωρισμένα, — ποτέ μήν κάνης τό εργο σου γιά τούς άλλους· κάνε το πάντα γιά τόν 

εαυτό σου. Μέσα του βρίσκονται οί άλλοι.
★  it  ★

Ποτέ κανένας δέ μοιάζει, τοτέ δέ διαφέρει άπό τον αλλο ι,μιλώ, εννοείται γιά 
τούς ανθρώπους πού ζοϋνε στή σφαίρα τήν υψηλή)· καθένας μοιάζει πιό πολύ μέ



tov έαυτο του. aat μέ τούς διάφορου; έαυτούς του θα μπορούσε καλύτερα νά κοι- 
ταχτη πόσο διαφέρουν ό ένας από "Λον άλλο. Κ αθένα; εΐναι πρώτ Οπ ολα γνώμο
νας και κανόνας τοΰ ΐδιου του έαυτοΰ' καθώς είναι και κάπο'α έργα τέχνης. Τό 
νά θέλης νά συγκρίνης ενα συγγραφέα μ’ εναν άλλο. μάλιστα γιά νά τίμησή; ή 
γιά νά υποτίμησης τόν ένα άπό τούς δυό, είναι τις περισσότερε; φορές ’χ’κυιτο 
;·άτι. Μάλιστα οταν εχης μπροστά σου δτ»ό καλλιτέχνες τοϋ λόγου, πού φάνηκε ό 
καθένας, μέ άλλην ιδιοσυγκρασία, σέ διαφορετικήν ιστορική στιγμή, βλέποντας άλ
λου γιά νά μιλήση άλλοιώτικα^ δσο κοινά κι άν §χουν κάποια, γενικά γνωρίσματα, 
είναι δυσκολοσύγκριτοι, ή, καλύτερα, ασύγκριτοι. Ehrn σά νά ζητά; νά ονγκρί- 
νης ενα ποτάμι μ’ ενα βουνό, ενα περιβόλι, μέ μιά πολιτεία, στά χαμένα. Κάτι τέ
τοια βέβαια θά είχε στό νοΰ του ό Μορεάς. όταν τελείωνε κάποιο το> υ:>ιιεχωμα . 
«Ε γώ  δέ συγκρίνομαι μέ κανένα®. Άλλοιώτικα ή σκέψη του θά six αν κάιτι σά ιιο>- 
ροπερηφάνια.

★ H ★

Ό  Χάϋδν και ό Μπετόβεν. Λυό μουσικοί. Ό  δεύτερος μέγιστος.Ό πρώτος οχι βέ- 
taia  μικρός. Ιίόσο διαφορετικοί χαραχτήρες ! Ό  πρώτος, πάντα λυγισμένος στήν 
ύπαίκοή. Σκλάβος. Ό  δεύτερος, αλύγιστος, άνυπόταχτος. Καί οί δυό μιάς θείας τέ

χνης λειτουργοί, γιά νά γονατίζης εμπρός τους.
★ y  ★

Ό  Άμιέλ καί ό Εμερσον, πίρωτεϊκοί. Ο Γκαίτε φάσκει καί αντιφάσκει.
★ ★ ★

Δυό μεγάλοι τραγουδιστές, ό άγγλος Τέννυσον καί ύ Ιταλός Καρντούτσης, μιμη
τές. 'Ο  πρώτος δέ μπορεί νά νοηθβ κριτικά, χωρίς νά ξέρης όλο τό δρόμο πού 
τριάβηξεν ή αγγλική ποίηση, άπό το Σπένσερ ίσα |4ε φ ν  Κήτς. Τούς κορυφαίους 
τής ποίησης τοΰ έθνους του τούς κλιεί μέσα του κοί, τους ξαναζή. Ό  Καρντσύτση. 
πόσων άντίλαλος είναι, άπό τόν Ό ράτιο ΐσα μέ τόν ’Ά ϊνε και τόν Οί«γκώ.; Μά ή 
μίμηση καί. στους δυό, καθώς συχνά συμβαίνει στόν ποιητή, τόν θρεμμένον, δχι 
ιιόνο άπό τή φύση κι άπό τήν κοινωνία τριγύρω του, μα. πρώτ απ όλα,απο την 
τέχνη, τέτοια μίμηση, μιά μορφή τής πρωτοτυπίας είναι.

★ ★ ★

Ή  ’Επιστήμη δέν κρυόνει καί δέ νοθεύει τήν έμπνευση την ποιητική· ζεσταίνει 
καί βαθαίνει καί μεγαλώνει τήν ποίηση. Παράδειγμα ό Εμπεδοκλής, ο Λουκρή- 
τιος, ο Γκαίτε- πόσοι άξιοι στους αιώνες ανάμεσα μαθητές καί συνεχιστές τοΰ έ'ρ- 
γου τών κορυφών εκείνων ! Ομολογώ πώς δέν είμαι ά ^ μ α  σέ θέση νά ξεδιαλύ- 
σω μεθοδικά ·τά σημάδια πού αφησεν ή ιδέα τοϋ δαρβινικοΰ ξεπολιτισμοΰ στή νεώ- 
Τερη ποίηση. Κρατώ μόνο στή μνήμη μου δυό τρία μικρά μά ζωηρά άχνάρια άπό 
τό διάβα τής ιδέας. Κάπου, ξεφυλλίζοντας χαρτιά τά ξεσκάλισα. Εΐναι δΐυύ τρεις 
στίχοι ad*> τόν Τέννυσον. Είναι ενα σύντομον, δμως έντονο ποίημα τής Μαίρης 
Ρόμπινσον. Είναι τοΰ Jean L a h o r  «Οϊ ένθύμησες», αφιερωμένο στό Λάρβιν άρι- 
σ το ύ ρ Υημα ,κατά τη γνώμη μου.Καί κάποιες άλλες στροφές TouSuIIy P ru d h o n m it  
Ό  ποιητής αυτός, μ’ δσα κι αν λένε οί ανόητοι,οί ανίδεοι, καί οί απρόσεχτοι, μοΰ 
θυμίζει τό είδος εκείνο τής ποιητικής ενέργειας πού ο Ράσκιν τό ονόμασε δ ι 

ε ι σ δ υ τ ι κ ή  φ α ν τ α σ ί α .

Νά γράφουμε καθώς μιλούμε : αρχή άλαψροστόχαστη, πηγή κακών. Νά γράφου
με καθώς π ρ έ π ε ι  νά γράφεται ή γλώσσα πού μιλιέται νά ή αρχή τοϋ earned

Καταφοονΐο τήν καταφρόνηση πον δείχνουν καπ τήν άνηξεριά τού εμπνευσμένου 
έργου και τής ψυχολογίας το>ν καλλιτεχνών οί -ρ/.τ^νώστες xjai οί επιστήμονες. 
(Σ ^ Λ ’ότερα οί παρακατιανοί επιστήμονες·. Μά τούς ζηλεύω πάντα καί τοί>ς σέβο- 
μαι γιά τή συστηματική τους μόρφωσην· δσα ξέρουν, τά ξέρουνε σωστά καί δέν 
τρικλίζουνε σάν τούς υπνοβάτες τοΰ όνεΐοου

★ ★ ★

Εντονα θαρρώ πώς αισθάνομαι, βαθιά πιστεύω πώς πάσχω, μά εύκολα βαργε- 
οτίζω καί σχεδόν όλότελα ξεχνώ. Κάτι θλιβερό γιά μένα καί ασθενικό. Μά ή κα
κομοιριά μου αυτή καί ή αρρώστια μοΰ κάνει νά χαίρομαι πολλά κι άπ’ δσα δοκι- 
Μαι/ο σαν καινούρια. Κτκθε φορά T,tW’ αγαπώ, νομίζω πό>ς αγαπώ πρώτη φορά

+· ★ ★

Η. νεκροϊσαιη ακολουθία ιιας, τών. ορθόδοξων- ’Απέραντο μεγαλόπρεπο κομ
μάτι ελεγειακά τραγουδημένο άπό πεσσιμισιιο χριστιανικό σοσεναουφρικό, κι άπό 
ω,μο νατουραλισμό, ιδεολογισμό Βωδελαιρικό, θά  μπορούσαμε νά τόνε ποΰμε. "Οσοι 
δεν αισθάνονται τή γοητεία τής Τέχνης, σκανταλίζονται, πελάζονται, βαριούνται, 
όέ βλέπουν ">αρα μόνο το μάκρος της ακολουθίας. Όσο: θρεμμένοι είναι ιιέ τού: 
τροπους τους εκφραστικοί*; τής Ποιητικής, ενθουσιάζονται, Κοίταξε καί τό Σπυ- 
ρίδο»να Ζαμπέλιο πώς μιλεΐ γιά την ακολουθία.

 _________________________________     Κ Ω Σ Τ ΙίΣ  Π Α Λ Α Μ Α Σ

ΙΕ τ ο ν  Ε ρ ω τ α
—  - - |M M U _________ ___   J

L ~

Ύον, κρύφιον έρωτα πΧό φώς τόν εχει(; οδηγήσει,
Γιορα στόν ήλιο άνθος πολύς, σέ κάθε άνθό μελίσσι.

Ηΰρε ή ψυχή παράδεισο κΓ ό λογισμό: Άποίλη,
ΚΓ άλ ικα ροδα νά κρατώ ή Αγάπη μον/ει στείλει.

* * +

Ω Αγάπη, ώς νέφος μαγικό πού μεσα μπουμπουκιάζει 
Ό  χλωροπράσινος βλαστός και τ’ άνθη σά χαλάζι.
Ό  πέπλος είσαι ό νυφικός, τή νύφη σάν άστέρι
ΙΙού κρύβεις, κ' είναι ή νιότη της τ’ άγριο τό περιστέρι.

*  * *

Τή μυγδαλιά πού στέκεται σέ νυφικό χιτώνα,
Πλημμύρα στ’ άνθη σκέπασες πτήν άκρη τοΰ χειμώνα 
Καί χώρα ερωτικό ουρανόν άπάνο) τη: απλώνει 
Καί τής χαράς αμέτρητο τ’ άστέρι τήν κυκλώνει,
Χά διώχνη τό χειμωνικό χριγχιρο» της σκοτάδι.
Νά φέγγη ιός γλυκοχάραμμα καί στηίς vir/τός τόν ’Ά δη

=  Ι Ο Ι



it 'k if

Μέσα της φέγγει Ανάσταση κι ωσάν ή μέρα ή πρώτη.
Φως κάθε άνθος κ' οί κλώνοι Της περιχυτή) λαμπρό τη.
Πνέει τ' άγιο Πνέμα, μέσα ή θεία χάρη κατεβαίνει.
Και τό πουλί ποΰ κελαδεΐ ψηλά, ευλογία χυμένη.
Σάν όσιο; χρυσοστέφανος ποΰ τοΰ εύωδάν τά δώρα. 
Παραδεισόμηλο V λαλιά στή δροσισμένην ώρα,
Κι ώς! στοΰ Ένγαδί τους θείους αγρούς κελαηδισμος και ρί γος. 
Άπαυτος ποΰναι ό θερισμός κΓ ασίωτος ό άγιος τρύγος.

★ ★ ★

Γλυκά, ώς νά γεύωμαι, γροικώ 6αθ\*ά μου τ άγιο Σώμα !
Ή  άπάνου Άγάπη στοΰ μικροΰ πουλιού μιλεί τό στόμα.
Ιν· είν’ χό πουλί πού κελαδεΐ σάν τ’ άστρο μες τό φώς του.
ΚΓ όπως τό Νοΰ, άχτιδόβολος κυκλώνει ό λογισμός τοι*.
Σχήν ίδιαν άναβράει, πηγή την άγια τό τραγούδι.
Ψηλά ό λαμπρός αστερισμός, καί τό μικρό λουλουδι.

. 1 1

Τ ’ άκούω, ώς στόν άγρό του ορθός, γλυκά τ άκούει ό άργατης. 
ΚΓ άπάνω μου άβασίλευτος, Ηλιος μεσημεριάτης.
Γλυκά, σά ναστεργε ό Ούρανός καί τη σπορά νά εύλογα 
Στάχυ χρυσόσπειρο νά βγή και στην κορφή του φλόγα.

★ ★ ★

ΚΓ ό άγρός χορότοπος μικρός, μά στήν ψηλή του φράχτη 
Μές τ αναρίθμητα πουλί ά γνώρισα Εσέ Χόν κράχτη !
Σάν τά γλυκά άναβρυτικά νερά μέ κλείς ποΰ βουίζουν 
Μ’ όσα θροοΰν. μ’ όσα πετοΰν καί μ’ όσα κελαδίζουν.

★ ★ ★

Κ* είπα* σά φλόγα θά ύψωθή καί της Λαμπρής λαμπάδα.
|νι ό άγριος ό άγγέλαμος; κ η ταπεινή αγριάδα.
Τί ’Εσύ 'σαι, ό Έρωτας, γεωργός, κ εγώ ’μαι τό λισγάρι· 
Κ Εσύ σαι ό Λόγος, τό ψωμί τ άγιο και το σιτάρι.

★ ϋ" ★i , » ι » I , { ■ j
Κ εγώ στη σκιά σοι*, σάν αυτός πού στό δέντρο αποκατω 
Μές τόν άγρό του κάθεται, σ™ πεύκο τό εύωδάτο. 
Εύλογητός ό Κύριος, λέει, κι ό σπορος στάχυ δίνει, 
Πλούσια άναβράει. σαν τό νερό κι ολόγυρα με κλείνει.

★ ★ ★

ΚΓ( ώς τό ψωμί του σιωπηλά κόβει σταυρό στό γόνα, 
Άγάλλεταί ώς σέ λάφυρα κι (ός σέ γλυκρν αγώνα.

ΚΓ άκούει δροσιά καί μιά πνοή ψηλά νά πνέη βουνίσια, 
Σάν νά τόν έκλεισαν νερά πολλά άκροπελαγίσια.
ΚΓ όλο τό δέντρο άχολογάει καί τρέμει κάθε φύλλο.
Κί’ όλο εύωδάει μιάν ευωδιά σάν άπό τίμιο ξύλίt.o.

★ it ★

Ω, σ άγιο) σκήνωμα, στής ζωής χό δέντρο έχω καθ'σει,·
Κ  έχει η Αγάπη μου ώς άγρός τοΰ Άπριλομάη άνθίσει. 
Μέ τό τΰτζίκι, ή άφαντη ποΰ τ’ άνασταίνει πύρα,
Με κραι,ει ό κλώνος ν’ άνεβώ, ψηλά, στόν ήλιο λύρα.
Ν ά βγω ώς τό πλασμα τ άγνωρο, ποΰ στά κρυφά παλεύει 
Μά ποΰ στής άνοιξης τό φως χρυσό φτερό σαλεύει.

Μιά φλόγα καίει καί μιά άστραπη χυτή στά μεσημέρια.
Μά όλο διψά ό κορυδαλός γιά τ αναμμένα αιθέρια.
Λες κ’ είναι ή φτεριοτή καρδιά π’ άγιο τήν καίει μεθύσι,
Καί στοΰ φωτός πάει νά λουστή τΐ|ν κρουσταλλένια βρύση 
Λες τον ταΐζει ό Έ ρω τας τό τραγανό σταφύλι,
Κ ενώ η καρδιά του είναι φωτιά, δοοοιά ή φωνή, τοΰ Ά π οί/n 
Λες και τον βλεπει. ό Έ ρωτας κι άπό ψηλά τοΰ νεύει 
Καί κελαδεΐ τόσο γλυκά μπροστά του καί χορεύει.

★ ★ ★

Ω, Εσυ σαι ό Πόθος, π οόηγάς στό θρίαμβο καί στη 5>ό&<
Η Αγάπη, όλουθε πού χτυπάς μέ διαμαντένια τόζα !

Στην πλήθιαν άχτιδοβολή, ποΰ ό νοΰς μοι> Σέ λογιάζει.
Θαρρώ τήν πλάση (ός ή ψηλή ή Σ ιώ ν ν ’ αναγαλλιάζει !

Μ Α Ρ Κ Ο Σ Λ Υ Γ Ε Ρ Η Σ

Η Α Λ Λ Η  Ω Ρ Α

Κανένα; δέ θυμάται οΰΐε ποιό;, owe ποϋ, συτε πότε, μά ‘καθένα·; ξέρει πώς 
κάποτε!, κάπου, κάποιο; έζησε καί πέθανε;| θίκος δλοι οί άνθρωποι. Ολόκληοη ή
C o m  Τ Ο Ι '  δ ε ν  ί ΐ ' τ π ν  ~ αηη  I I  ι Λ  n c m A  ή-π-ϊ ΐ ι  - y r u  « λ τ , . - τ Ι γ -  \Χ.. - , ________ '  "  ΑΧ

στη ςωη του δεν ει,ταν 
τερο, ουτε περισσότερό απο το κοινο, το συνηθισμένο. Γεννήθηκε, μεγάλο>οε. με- 
/.έτησε, έπαιξε, γλέντησε, έργάσθηκε, χάρηκε, κόπιασε, πικράθηκε., εκανε λίγο κα
λό καί λίγο vg m  γύρω του, πόνεσε, αγάπησε, κάποτε δννατώτερα, κάποτε πιό ε
πιπόλαια, (ίσως καί μιά φορά βαθύτερα άπ’ τίς άλλες), παντρεόθηκε, άφησε παι
διά νά ζήσουν κο$ νά πεθαίνουν, δπω; αντό;, καί πέθανε άπό αρρώστια ?> άτ.ό 
γεράματα. Πέθανε ικανοποιημένος η απογοητευμένος οπό τή 'Ιωή του ; Τήν έπο.



θούσε πιό ομορφη, πιό πλούσια, πιό πρωτότυπη ; Αύτό κανένας δέν τό ξέρει, depot· 
ποτέ δέν tlfoe σέ κανένα. Βέβαια, μπορεί νά εΐχε νοιώσει νέο;, όπως 6 λοι, τήν ορ
μή κάποιων φτερών ·—  αργότερα θά τάφηκε χωρ'ις αντίσταση νά κοπούνε -  - καί 
νοτερά, οταν ιιέ ηδονικήν εγκαρτέρηση συμμορφώθηκε μέ τήν πραγματικότητα, 
θά τά περιγέλασε - ποιος ξέρει ! Μπορεί ή εσωτερική ζωή του νά εΐταν όμοια 
ασήμαντη ιιέ τήν έξωτερική, θάζησεν ίσως ευχαριστημένος πού ζοΰσε, Μ τρωγε. 
ί!ά κοιμοΰνταν, θά γλεντούσε, θάγαποϋσε και θά δούλευε, μελαγχολικός μονάχα 
οταν ξετυλίγουνταν μέ κάποια ανωμαλία οι δουλειές του κ’ οί εριοτές του, οταν τά 
παιδιά του ακολουθούσαν τό δικό τους δρόμο κι’ όχι κείνον που τούς είχε χαράξει· 
Κανένας δέν ξέρει. Μά τί σημαίνει ; Δέν είναι ό ’Άγνωστος πού κανείς δέν τόν 
'θυμάται, μά πού ολοι ξέρουν πώς εζησε και τβέ&ανε κάπου, κάποτε ;

Τι παράξενη ιστορία, αλήθεια ! Χωρίς πλοκή, χωρίς κέντρο, αδιάφορη., κού
φια, πληκτική, σαν τη ζωή τοϋ άνθρώπου εκείνου !

Ή  Γυναίκα άνακάγχασε ! Ακουμπισμένη στό παράθυρό της, είχεν αφήσει 
τή φαντασία της κάιτι νά τής πή· Κι' άξαφνα ενοιωσε πόσον ανόητη diaav ή ιστο
ρία., ή μόνη πού κατώρθωσε νά δημιουργήση. Γέλασε δυνατά, πολύ δυνατά, γιατί 
«Ιστάνθηκε τόσο έπιταχτικά τήν ανάγκη νά κλάψη. νά κλάψβ πολύ —  μιά μεγάλη 
πικρία τήν έβασάνιζεν άπόψε. Αισθανόταν τόσο κουρασμένη απόψε, δλα γύρω της 
καί μέσα της τήν πίεζαν τόσο βαρειά ! Είχε θελήσει, μέ τά μάτια χαμένα πέρα, 
μακρυά άπό τό άσφυχτικό περιβάλλον πού τήν έπνιγε, πέρα, στά βουνά, πού μέσ' 
στή νύχτα έμοιαζαν σάν ξωτικές σκιές νά ονειρεύονται κάτι μυστικό —  ούτε στά 
βουνά, ούτε στ' αστέρια, ούτε στή νύχτα;, —  εΐχε θελήσει, μέ τά μάτια χαμένα στό 
άπειρο, ζ&ν θά τό στοίχιωνε κείνη μέ φαντάσματα πρωτόφαντα, δικά της. είχε 
θελήσει, -τήν ώρα αυτή ν' άκροαστη καινούρια παραμύθια. Είχε θελήσει παραμύ
θια, πλεγμένα μέ τις αχτίδες άλλου ήλιου κι" άλλου φεγγαριού κι’ άλλων άστε- 
ριών κΓ άλλη; αφάνταστης λάμψης, μέ αχτίδες ζεστές καί μαγεμμένες, Τά παραμύ
θια πούχε θελήσει, .ποτέ δέ θά τά εΐχε ώς τώρα ακούσει, δέ θά μιλούσαν γι’ άπαρ
τα κάστρα, πού τά κουρσέβουν υπεράνθρωπα, ηρωικά, ώραΐα βασιλόπουλα γΓ αγά
πη τής πεντάμορφης βασιλοπούλας μέ τάσύγκριτα μάτια, δέ θδλεγαν γιά τόν Ιρω- 
τα που σά φωτιάν υπέρλαμπρη ποτέ δέ σβύνει, ούτε γιά πόλεις μεγαλόπρεπες μέ 
δράκοντες καί μέ στοιχιά, ούτε γιά πόνους, ηδονές, βοτάνια. Τ ά  παραμύθια τά 
δικά της. θάταν καινούρια, άγνωστα, σάν χάδι θά γαλήνευαν τήν κούρασή της, 
μά και θά τής ξυπνούσαν τή νωχέλεια. Τέτοια τάχε θελήσει απόψε τά παραμύθια 
της. Καί δέν κατώρθωσε παρά νά δημιουργήση μιά κοινήν, άσήμαντην ιστορία ! 
^ΐά νά καρφώνανε καρφιά μ ενα πελώριο σφυρί σ δλα τά μέλη της, έτσι τή χτυ- 
πησεν άπόψε ή άπογοήτεψη. Τά μάτια της, ποΰ εΐχε θελήσε· νά δσ&νε πέρα άπή 
κάθε ορίζοντα, είχαν μονάχα καρφωθεί σέ μιάν εικόνα. Κυττάζαν τούς διαβάτες 
τού περνούσαν αργά κάτω στό δρόμο, πηγαίνοντας νά χαροννε τί| νυχτιάτικη δρο
σιά, Και δέν μπορούσε τίποτε άλλο νά ιδή, καμμιάν άλλην ιστορία νά φαντασθη 
άπό τήν ιστορίαν ενός άπ’ αυτούς, τούς τιποτένιους. Μά κΓ ό ανώτερος άνθρω
πος τι διαφέρει άπό αυτόν, τόν Άγνωστο, πού ολοι τόν ξέρουν και κάνεις δέν τόν 
θυμάται, άφοΰ ή ζωή είναι μιά. ή ίδια πάντα, όσο κΓ αν διαφορετικά τήν αϊσθά- 
νεται κανείς ;

Ή  ιδέα τή διαπέρασε πάλιν ολόκληρη καί τήν πάγωσε. Τρέχουν ο! άνθρωποι· 
βιαστικοί στις δουλειές τους, γυρίζουν στό σπήτι, τους, πηγαίνουν στις διασκεδά- 
Λες τους, στήν Αγάπη τους ίσως —  πάντα εδώ ή έκεΐ. Τρέχουν κανονικά σάν τά 
μυρμήγκια, δσο κΓ αν νομίζουν κάκοτε πώς παραστρατίζουν. Καμμιά φορά ένας ,άν
θρωπο; περνά κοντά στις μυρμηγκοφοΛηές καί τό μυρμήγκι πού δουλεύει καί κιν- 
Ουνεύει, δέ μπορεί νά ξεχωρίση άν είναι αυτός Ά ρχοντας ή άπ' τόν όχλο. ΙΙερή-

if’avo; ό άνθρωπος γιά τήν υπεροχή του, άπονος ή ελεητικός, σέβεται τή ζωή τού
ρμηγκιού ή τό πατά καί καταστρέφει τή φωληά του.

Γα μυρμήγκια απορούνε οδυνηρά γιά τή μεγάλην αί,τή δύναμη ποΰ έτσι κάπο
τε ορίζει τήν τύχη τους. Μά ίσως κι δλας ν απορούν, γιατί αύτή ή παντοδύναμη 
θέληση τού ανθρώπου —  όμοια μέ τήν απλή .Μοίρα τής Ζωής καί τοΰ Θανάτου —  
νά τά παιδεύΐ] καί νά τ άποτελειώνη μέ τίς ίδιες πάντα κινήσεις ! Κανένας άνθρω
πος, ούτε ό πιό έξυπνος, ούτε ό πιό δυνατός, δε μπορεί ν' άνακαλύψη τίποτε και- 
.νούρια, ούτε γιά νά '.»ίξη  μέ τά μυρμήγκια ! Τίποτε πού νά λυτρώνεται άπό τίς 
αλυσσΐδες τού Κοινού. Τίποτε πού νά μπορή νά μεταβολή τή μονοτονία τής ζω
ής του.

ΜΙ Γυναίκα γέλασε πάλι. πιό δυνατά.
ΙΙοτέ, τίποτε δέν τήν είχεν ικανοποιήσει, παντού γύρευε ν.άτι και πουθενά δέν 

τόβρισκε ποτέ. Τήν πρώτη αμφιβολία της στό Θεό, στή Θεία Δύναμη, σέ όσα τής 
μάθανε καί τής είπανε, τή χρωστούσε στή σκέψη πώς εΐταν αδύνατο νά ΰ'.άρχη 
ενας Θεός σκλάβος Νόμων, σκλάβος τής ίδιας του Δημιουργίας, θεατής μονάχα τής 
αρμονικής της εξέλιξης, ένας Θεός άνήμπορος τίποτε νά διευθύνη, τίποτε ν' ά/ι- 
Λάξη. άνεξάρτητα νά ένεργήσι^. 'Ένας Θεός πού ποτέ δέν εμπόδισε τόν ήλιο ν' ά- 
νατείλη τό πρωΐ, ή νά βασιλέψη τό βράδι, Γοτέ δέ θέλησε μιάν άνοιξη ν' άκολσυ- 
θήση μιάν άλλην άνοιξη ή έναν χειμώνα, νά. μαραθί) ένα χυνόπωρο πριν άνθιση 
το καλοκαίρι, ποτέ δέ θέλησε κάτι πού κανένας νά μή μπορέση νά περιμέντ) καί νά 
εξηγήση. Οταν ειταν μικρή, κάθε βράδυ εκλαιε γιατί ή σημερνή μέρα έμοιαζε 
τόσο μέ τή χθεσινή. Ά « ό  παιδί έποθούσε τρελλά κάτι νέο. κάτι άλλοιώτικο. "Οταν  
μεγάλωσε έννοιωσε τό μάταιο τής αναμονής της, τό μάταιο τοϋ πόθου της. Έ ν -  
νοιωσε πώς αυτή ή άπληστία της, ή περιφρόνησή της γιά κ(άθε τί. τήν εμπόδιζε 
\·ά ξεχωρίση στό ανθρώπινο κοπάδι. Είχε θελήσει νά τραγονδήση, νά ζωγραφίση, 
μά εΐχε γρήγορα σωπάσει τή βαρειά σιωπή τής άπογοήτεψης. γιατί ούτε λόγια 
μτ.όρεσαν νά πούνε ποτέ τά αι,σθήματά της, ούτε καμμιά εικόνα της δέν εΐταν εν
τελώς πρωτότυπη —  έτσι πού τήν ονειρεύονταν. Αισθάνονταν ανήμπορη γιά κάθε 
τί, γιατί γνώριζε πόσο ανώφελη θάταν ή προσπάθεια της. Δοκίμασε νά πνίξη τήν 
ολέθρια κι’ οδυνηρή νοσταλγία της, πού δέν τής έδινε κάν τήν ηδονή τού πόνου 
καί ζωντάνεβε πλέον έντονο τό αίσθημα τής μονοτονίας πού τήν δηνιγε. Είχεν ε
πιβάλει στόν εαυτό της νά συμμορφωθή μέ τήν Ανάγκη, νά μήν όνειροπολή πιά. 
Μά έτσι. σκοτώνοντας τή νοσταλγία της), εΐχε σκοτώσει τό ίδιο τό εγώ τ!ης, πού 
τό χαμήλωνε άθελά της, είχε σκοτώσει τή λίγη της ζωή. Καί δέν «έζοϋσε», παρά 
μονάχα ικ στιγμές σάν άπόψε> οταν τή συνάρπαζε πάλι ή νοσταλγία της. οταν ά- 
φήνονταν όλότελα σ αύτήν κ’ έβλεπε κ’ ένοιωθε τή ζωή τή δική της, τή ζωή τών 
γύρω της καί πειθότανε πώς κανένας Γ.ρτέ δέν τή ζεΐ. πώς ή Ζωή δέν εΐναι τίπο
τε άλλο παρά μιά τραγική γελοιογραφία, μιά άποτυχία τής Ιδέας πού ολοι τήν 
αισθάνονται καί κανείς δέ μπορεί νά τή ζήση καί νά τή χαρή.

Εκείνο τό εξαιρετικό πού περίμενε παιδί, αργότερο, πριν ακόμη καταλάβει 
πόσο εΐταν άδύνατο, είχεν έλτΐσει πώς θά τής τόδινε κάποιος άπό τούς θησαυρούς 
τής Ζωής, γιά τόν όποιον ή πίστη της εΐταν ακόμα άκίέρια : είχεν ελπίσει στήν 
Αγάπη. Γελάστηκε, νομίζοντας κάτι μοναδικό τή φυσική, τήν, κοινή σ’ όλους τούς 

•νέους, λατρεία της στήν Αγάπη. Μέ μιάν εντατική, ανώτερη προσπάθεια είχε 
καταστρέψει μονάχα τή μέθη πού χαρίζει τό Γ,άθος. . . . Έπρόσμενε τή δίκιά της 
Αγάπη, σά μιά λάμψη πρωτόφαντη, πού θά τήν άναβε ό άσύγκριτος σπινθήρας 
τής συνάντησης τών ματ'ών της μέ τά μάτια εκείνου, ιιιά λάμψη ποΰ μέ μαγικές 
αποχρώσεις θά φωτιζεν ολόκληρο τό σταχτί δρόμο. Στόν μαγεμμένο καθρέφτη τών 
;ματιών τους θ ’ άντίκρυζαν δ,τι κανείς ποτέ δέν είχε δει. ΚΓ αν δέν τήν αγκάλια
ζε ετσι ή Αγάπη της, τέτοια θά τήν έπλαθεν ή ίδια. . . .



Εκείνος πέρνα χ.άντα τήν ώ ρ α  πού έπιθυμιέται, ίσως γιατί κανείς δέν αγαπά 
ποτέ τόν Έκλεχτό, μά τόν ίδιο του μονάχα πόθο πού τόν άκουμπά σ ’ · οποίον τύχη 
νά διαβή κείνη τήν ώρα. Είναι τόσο τραγικό κάποτε τό ξύπνημα, σάν σβύση ό 
Πόθος και νοιώση κανείς έναν άλλον νά γεννιέται............

Αγάπησε καί Κείνη ενα διαβάτη. Μά ούτε στις πιό έξαλλες στιγμές δέ μπό
ρεσε ν’  άποδιώξτ] τήν τυραννική συνείδηση τοΰ άπλερου, τοΰ πόσον δέν είταν τέ

λεια ή Ά γά π η  της, πόσο είταν με. τίς οί/.λες τίς αγάπες ομοια κ ή δική της.Καίι 
τή στιγμή τής συμπλήρωσης φοβήθηκε τήν επανάληψη κείνου πού τόσοι γύρω της 
τής είχαν διηγηθή.: Τό ταπεινό τό σκότωμα τοΰ έρωτα άπό τόν ίδιο τόν εαυ
τό του, τήν θλιβερήν άποξένωοη τών χειλιών καί τών ψ υ χ ώ ν . Θέλησε τόν Πόνο 
μια κ,ίνηση ποΰ τή νόμισεν ηρωική καί πρωτότυπη, μιά κίνηση πού -θά τί| λύτρω
νε άπό τί] συνηθισμένη εξέλιξη τοΰ έρωτα, ποΰ θά τήν εμπόδιζε νά δΓ| τό πραγ
ματικό εγώ εκείνου ποΰ αγαπούσε καί πού θά τό ωραιοποιούσε ό χωρισμός..............

 "Οτα\ έφυγε διωγμένος, άφοΰ άνώφ>ενα .προσπάθησε νά τή συγκινήσΐ),
νά τή συγκλονίσω. Ικετεύοντας, κλαίοντας, απειλώντας, όταν έφυγε γιά πάντα πιά, 
είδε τόν εαυτό της έγκαταλελειμμένον νά σέρνεται στό σκοτεινό δρόμο, πού μ  ̂
κανένα φ ώς ό Πόνος δέν τόν φώτιζε. Αέν μπόρεσε ν άνφ.αλΰψί) κανένα ιδιαίτε
ρο θέλγητρο στόν Πόνο, παρά μόνο μιάν έγνοια, μιά μικρήν έγνοια, δσο κι’ άν 
είταν απέραντη, μιάν έγνοια ;κοινή. Ό ταν  τονοκοσε δέ βάσταξε καί, ελπίζοντας 
πάλι κάτι έξαιρετι-Λο, ξέπεσε τόσο, πού τόν φώναξε νά γυρίση κοντά της. Μά αυ
τός άρνήθηκε. "Ισ ω ς  γιατί τόν είχε τρομάξει τό αίνιγμά της, ίσως αλήθεια γιατί 
τήν έφανταζονταν παράξενη, ΐσως άπλούστερα γιατί δέν τήν άγαπούσε πιά !

Θέλησε νά πεθάνη. Μά κι’ αυτό δέν τό μπόρεσε· Γιατί, δσο κ<ι άν τήν περι- 
φρονοΰσε, δσο κι' άν τί) μισούσε τή Ζωή, δσο κι’ άν τίποτε δέν τήν κρατούσε 
σ αυτήν, τής εΐταν άδύνατο νά λυτρωθή άπό τήν ψεύτρα, τήν πλανεύτρα γοη

τεία της ! Τ ί περίεργο ! Μήπως γιατί ποτέ δέν είχε πάψει νά άναμέν^., νά έλ- 
πϊζη κάτι εξαιρετικό, οΰτε καί τώ ρα  ; Μήπως γιοίτί πάντοτε τή Γνώση τή νικάει 
τ ’ άσφαλτο ένστιχτο ; Μήπως γιατί ποτέ δέν έχουνε οί ’Ιδέες τή δύναμη νά έκ- 
μηδενίσουν τή Ζωή ; Μ ήπως άπλούστερα γιατί δέν το»' αγαπούσε πιά καί κείνη; 

Μήπως δέν τόν εϊχεν αγαπήσει ποτέ ; Μήπως νοσταλγώντας., κ,υνηγώντας τό ε
ξαιρετικό, ειταν ανίκανη Γ.οτέ ν’ άγαπήση ; . . . .

Υποταγμένη στόν αιώνιο Νόμο τοΰ δειλινού καί τής ανατολής ή Γυναίκα εϊχεν 
αίστανθη σιγά-σιγά τόν Πόνο της νά χλωμάίνη, νά σβύνεταί, νά χάνεται καί μιά 
ε?.7,ίδα μέσα της ξανάνθιζε μαζύ μέ τήν πίστη της στήν Ά γάπ η. Κ ’ είχε νομίσει 
δύναμη, τήν κοινήν όρμή τών αισθήσεων, κ’ είχε πιστέψει πώς τώρα μέσα στήν 
ανώτατη χαρά θαπλαθε τάριστούργημα πού ποθούσε. Μ ά ή Γυναίκα καί πάλιν ένι- 
κήθη. Ή  Ά γά π η  της έγινε μιά συνήθεια πού τήν ανέχονταν μ’ ευχαρίστηση κα
θώς κ εκείνον τόν ανέχονταν μ’ ευχαρίστηση αν καί τόν έβλεπε κοινό, δίχως 
κάν τήν άμυδρήν αίγλη τών στιγμών πού τόν πρωταγάπησε. Μιά συνήθεια πού τήν 
ενοιωθε κρύφια, πληχτική, μόνο σέ ώρες βαθειάς συνείδησης, σάν απόψε. Πόσο 
χαμηλά είχε κ υ λ ή σ ε ι ! . . . .  Κανένας δέ θυμάται ούτε ποιός, ούτε ποΰ, ούτε πότε. 
μά καθένας ξέρε πώς. Τί αστείος ό επικήδειος της ! Τή δική της ιστορία τής εί- 
χεν απόψε ψιθυρίσει ή φαντασία της !. . . .

“ Οχι ! Ά 'ιόψ ε τό περίμενε μέ πίστη, θά  τό αισθάνονταν τό εξαιρετικό ποΰ 
χρόνια τώρα είχε ζητήσει. Δε θά  τής τόδιναν μήτε οί καθημερνες, μήτε οί σπάνιες 
περιστάσεις τής Ζωής θά τής τοδινε κάτι εντελώς άσχετο μέ τή Ζωή, ξένο άπ 
δλο τό Σόμπαν —  ενα Θ αύμα............

. · ιΕίταν πιά αργά, τό μεγάλο ρολόι είχε χτυπήσει μέσα οτή νύχτα δέκα χτύ
πους., ύστερα έντεκα, σέ λίγο θά σήμαινε μεσάνυχτά.. . .  Μ ά δε θά σημάνΐ) τωρα 
οι.όδεκα φορές τό μεγάλο ρολό/, μητε κανένα άλλο στόν κόσμον όλο. Ό χ ι γιαΐι 
ιό θέλ'ηοε ανθρώπου χέρι. Μά ξαφνικά, άναπάντεχα. δλα τά ρολόια θ ’ ακουστούν 
m  χτυπάνε καθαρά, άργά, επίσημα, δεκατρείς φορές. Θά ύπάρςί) άπόψε μιάν άλλη 
ώρα, μιά ώ ρα  ;^ού ποτέ δέ θά  ξανάρθη. μιά ώρα  άνεξάρτητη, πού ύ άνθρωπος δε 
θά μπορη νά τήν όρίση. Δέ θά  μετριέται μέ /.επτά, μέ δευτερόλευπτα.; κανείς δέ 
θά  μπορή νά τή μετρήση, κανένας δέ θά  ξέρη πόσο βάσταξε. Γ,όσο βαστά, μήτε 
πόσο θά  βαστάξη —  έξω  άπ’ τό Σύμπαν αύτή ή ώ ρα  όλους τούς Νόμους θ άνα- 
.«οδογυρίση, ξένη αύτή όλότελα άπό τί) Ζ ω ή  ! Θά σημάνβ μιάν ώρα  απόψε έντε- 
λώς αύτότελη. πού κάθε άλλην έγνοια θά  τή σβύση, θά  διώξη  κάθε ,άλλη σκέψη, 
κάθε αίσθημα καί πού’ .θ' άφήση μόνο στούς ανθρώπους τί) συναίσθηση π >σο εΐ- 
ναι υπέροχη καί εξαιρετική..........

Τά νεύρα τής Γυναίκας είχαν τεντωθή σάν έτοιμα νά σκάσουν. Δέν έσκεπτό- 
ταν πιά πώς έσίμωνε πλέον ή ώ ρ α  ή ποθητή, ή δεκάτη τρίτη ώ ρα , πού θά 
τήν χαίρονταν καί πού θά  τί) «ζοΰσε», αφού καμμιά δέ θάχεν ομοιότητα μ' δ,τι 
απορούσε νά φαντασθή. Θά χτυπούσε βαρειά τό μεγάλο ρολόϊ δέκα τρεις φορές 
κ,α'ι τά μάτια της δέ θά  μπορούσαν πιά νά δούνε τίποτε άπό τό γνιοριμό ΐη* πε
ριβάλλον, καμμιά γνωστή μορφή, ούτε τήν πιό όμορφη, ούτε τήν πιό αγαπημένη!

Ω ! έχει κ’ ή συνήθεια κάποτε, σάν τή Ζωή, ένα ολέθριο γόητρο ! . . . .Τ ά  μάτια 
της δέ θά  δούνε παρά ένα περιβάλλον πλασμένο μόνο άπό τή Φύση. μιάν άλλη 
•Ρύση, λαξεμένη καί ξελεπισμένη άπό μόνη τήν ίδια της τήν Τέχνη ! Θ ' άναβλύ- 
σουνε ευωδιές πριοτόγνωρες καί μουσικές άνήκουστες καί χίλιες ά λ λ ε ς  ηδονικές 
συναισθήσεις, πού δέν υπάρχουν τώρα ! Θά σημάνη γιά μιά στιγμή ή ώρα πού θά 
φωτίση ολόκληρη τήν τιποτένια Ζωή μέ εναν νέο, άφάνταστο θαύμα ! . . . . Μά έ'χει 
ή συνήθεια κάποτε, σάν τή Ζωή, ένα ολέθριο γόητρο !. . .  .

Ό λορθη  έπρόσμενε ή Γυναίκα. . . .
Τ ό  ρολόϊ χτύπησε καθαρά, άργά, επίσημα, δώδεκα φορές. Τούς έμέτρησε μέ ά- 

πέραντη άγωνία τούς δώδεκα χτύπους, καί δέν μπορούσε νά υπόθεση ότι τής ξέφυ- 
γεν έ ν α ς . . . .  Ά λ λ ω ς  τε ή Ζωή έξακ.ολουθοΰσε μονότονη γύρω της, μέσα της, δ
πως πάντα. Καί τά ρυθμικά δευτερόλεπτα πού αντηχούσανε βαρειά στο κουρασμέ
νο της κεφάλι, σά νά τής τόδερναν. καί σά νά τής τό ξέσκαζαν, τής διηγούνταν 
ακούραστα τήν ίστορία κάποιου πού έζησε καί πέθανε, κάπου, κάποτε, κάποιου, πού 
κανένας δέν τόν θυιιαται κι' όλοι τον ξέρουν.

Α Λ Κ Η Σ  Ο Ρ Υ Α Λ Ο Σ

w a l t e r  s c o n  c  Γ Υ Ρ Ι Σ Μ Ο Σ  Ί  Ο Υ  Σ Τ Α Υ Ρ Ο Φ Ο Ρ Ο Υ

Γειά σον - χαρά σου, ωραία μου ! Δέν θέλω τόνομά μου 
Κανείς νά μάθη, κι’ άν ποτέ τά κατωρθώματά μου 
Κερδίσουν κάποιον έπαινο, οί σένα τόν χαρίζω,
Ελα, άνοιξε τήν πόρτα σου, γιατί καθώς γυρίζω,

Απ' τούς θερμούς άνασασμούς δπου σκορπά ή Συρία,
Μοϋ μοιάζει τοΰ Βοριά ή πνοή σάν τού θανάτου κρύα,

’Ά φ ισ ’ ό έρως τήν ντροπή σήμερα νά νικήση,
Καί δόσε τή χαρά σ ’ αυτόν πού δόξα θά σ' άφατη ·

+ Μ Α Ν Ω Λ Η Σ Μ Α Γ Κ Α Κ Η Σ
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*  SONNETA m.
Α Π Ο  I J  T P 1 IO  Κ Α Ι Τ Ε Τ Α Ρ Τ Ο  Β ΙΒ Λ ΙΟ

ΠΡΟΦΗΤΙΚΑ

Μέ νύχια πού απ’ η'] ρόκα τή χρυσή 
τοΰ τραγουδιού χΰ νήμα ξετυλίγω 
ποΰ το κλουβί τής ομορφιάς1 ανοίγω 
λυτρώνοντας κάθε άλαλη ψυχή,

Γοιρα, μές στ άγιο χώμα ποΰ ή βροχή 
τής άνοιξης νοτίζει, ενώ τά μπήγω, 
τής γής, μιά φλέβα κόβο), και σέ λίγο 
νερό αναβρύζει απ’ τή νωπή πληγή.

(~)ροει τής λαγκαδιάς ό κρύος αγέρας, 
στήν καρδιά μου' καί παίζει ώς τά μελούδια 
κάθε .παλμός τής μυστικής ημέρας.

ΚΓ όσα δέ φτάνουν τή ματιά, κρυμένα 
νερά. κρυμένα αηδόνια, άνΟοί, λουλούδια 
βαθιά μου άντιφεγγ ίζσυν μαντεμένα.

-  -}>· _
JUPITER KX-UL

Γην διώξαμε τήν τρισμακάρια γέννα 
άπ τίς χρυσές κορφές τοΰ θείου βοτινοΰ 
μές στ" ά ψ υ χ α  σΤολίδια τ' ουρανού, 
στήν πολιτεία τών άστροιν τί]ν παρθένα.

ΚΓ άν είχε βέλη ό Δίας φαρμακωμένα 
γιά t ‘ άδάμαστ- αδέρφια τοΰ Ώκεανοΰ 
μά μπρος στό ξύπνημα τοΰ άνθρώπειου νοΰ 
τά τόξα του δλα βρήκε 'ραγισμένα.

Καί μ' δλη γή σπίτια τήν όλυμπίσαν 
καί μέ τών αναμνήσεων το μελίσσι 
έτράβηξε στά ούρανικά πεΜη.

Οί γλυκές θύμησές του δέν έσβήσαν ; 
στή μαύρη μνήμη ώς) ζωντανό φίλντισι 
παιζογελά ή Εύρώπη καί ή Δανάη.

5UPREMUS DIGRESSUS

ΙΙάλι με φέρνει σ άλλη γή, τί κρίμα !, 
τοΰ κόσμου ή φρενιασμένη ανεμοζάλη· 
καί κλαίς μονάχη πιά στό έ'ρμο ακρογιάλι 
καί γώ αλαφρός γλιστράω στό μαΰρο κύμα.

Σβεΐς άπ’ τά μάτια' μά ή γητέύτρα ή ρίμα 
καί ό μυστικός ρυθμός, αγάλι - γάλι, 
κεντοΰν έσένα μές στά φρένα πάλι 
tie ονείρου αχνό, χρυσοπράσινο νήμα.

«Τό στερνό χαμογέλιο σου ασημένια 
γεμίουν δάκρυα, κΓ απαλά σοΰ δένει 
τό λαιμό κορδελίτσα βελουδένια.

Κλαίνε φιλιά στά κοραλένια χείλη 
κι’ ώς πουλάκι ή ψυχή, όξω  χυμένη, 
φτεροκοπάει μέ τ άσπρο σου μαντίλι.»

ORPHEUS

Άτρεμο, άργό τό πέρασμά σου, Όρφέα, 
δίπλ’ άπό τών Σειρήνων Τό ακρογιάλι· 
κι,’ άν τό φ'λί ροδίζει στό ανθογυάλι 
τών χειλιών τους καί ή μουσική ή μο'ραία

βογγάει μές άπό στήθ'α πανωραία 
καί σπαρταροΰν γιά σένα τέτοια κάλλη, 
σειρήνα άντ'λαλεί στά φρένα σου άλλη. 
τοΰ μέσα κόσμου ή φλέβα άδρή. γενναία.

Τής ’ίδιας σου ψυχής ή ολύμπια κλήρα 
μέ, άκοίμιστα γραγούδ'α σέ γεμόνει, 
ποΰ δέν άκοΰς της ζωής η'| σφ*γγεια λύρα.

σάν στή δίκιά σου άρμόζης τά δαχτυλιά, 
σάν φτερούγα ή φωνή σου ωσάν αηδόνι 
μεθυσμένο στά φεγγερά σου χείλια.



CARMEN HIBEKXALE

Ψνχή Μ-ου αγνή, κλειστέ κήπε ανθισμένε, 
ήλιος λαμπρός σέ λούει μέ ζαίθραν αιώνια, 
στό κάθε απόσκιο σου αγρυπνούν αηδόνια 
χΓ αχούς παλιούς, χραγούδ«α, αγάπες λένε.

Μά άκου ! γύρου ό βοριάς και ή μπάρα κλαίνε' 
όλη τήν πλάση, έπνιξαν άγρια χ'όνια· 
τά πουλάκια έκουρνιάσαν στά έρμα κλώνια 
χωρίς πνοή μές στή σιγή σον μένε.

Μή τήν κρυφή σου ειρήνη φανέρωσης' 
τό πουλιά τής χαράς σου άς μή σηκώνη 
φτερό απαλό· στή θύελλα μήν τά δώσης.

Μέ ολόκλειστα τά μάτια ας άνασένηζ 
το αγέρ< τό ζεστόν όπου σέ ζώνει' 
πλούτος βαιΐύς ζωής είρηνεμένης.

CΟLr.COUlUM PAULI ΕΤ THECLAE

Χλωμή, παρθένα, τ' άγια σου μαρτύρια 
στήν όψη μου έχουν φέρει δάκρυα μαΰρα.
'Ωσάν φιλί μέ χάδενεν ή λαύρα" 
σβήναν στ' αύχ'ά μον αγγέλων νικητήρια.

Νυφούλα, στών ματιών σου χό ζαφείρια 
κυττάω νά αελαγα φωτός άνάβρα.
Ανθόπνοη μές στή φλόγα ερχόταν αΰρα* 
στό βλέμμα ούράνια έφεγγαν πανηγύρια.

Τ \  V ' ' / WC- V Λ ;1 'α σενα ήμερες εξ εχω κλαμένα, 
τόν πόνο σου, γλυκόταχό μου κρίνο, 
σέ προσευχή ζητώντας ν' αλαφρύνω.

Άγγελοι μέ λουλούδι α μυρωμένα 
τό άχτινωτό τοΰ μαρτυρίου στεφάνι 
γ 'ά  τά χρυσά μαλλάκια μου έχουν κάνει.

II 'jiuxu(>iu ίσαπόστολος Θέκλα ερρίχπ]κε άπό ιό Ι’ωμαΙο Ανθύπατο τοΰ ’Ικόνιοι· 
οχι| φωτιά- αλλά με δύναμη Θεϊκή έσιόί)ΐ|κε. Υστερα άπό τό Θάμα. νύχτα, βγήκε μονάχη 
εξω απ τήν άμαρτιολή πολιτεία, γυρεύοντας ιόν αγαπημένο Λάσκαλό τΐ)ς. τόν Παύλο. Τον 
βρήκε στούς αγρούς νά νηστεΰη καί νά προσεύχεται γι’ αί'τήν μέρες καί νύχτες, ε| έως τότε. 
και μίλησαν μαζύ μέ τέτοια λόγια.

PAULIS

THECLA

PAULI’S

THECLA

PAULUS 

THECLA

THECI.A AD MARTVRlUtt

Γοργός μές άπ’ την ορθρινή τή φρίκη
στοΰ Παύλου ή Θέκλα πάει τό δεσμωτήριο, 
έτοιμη πιά γιά τό σκληρό μαρτύριο 

μέ ψυχή φτερωμένη άπό τή νίκη.

ΚΓ άν ούρλιάζοί'ν τής Ρώμης οί άγριοι λύκοι 
άγγελικα πουλάκια άπό τόν Κύριο 
στ’ αυτί της ύμνο έλεγαν νικητήριο 

Όλονυχτίς ως τή θαμπή άμφιλύκη.

Καί τώρα γιά τό αμάραντο στεφάνι 
μ’ δψη πού θείο φλογίζε χαμογέλιο 

προς τό μαρτύριο τρέχει να πεθάνη.

Εινε χλωμδ Χό άφίλητό τη; στόμα 
μά στέρια θά κηρύξη τό ευαγγέλιο 

καί στής φωτιάς τήν άγρια ζέστα ακόμα.
"Οταν ό ΙΙαϋλος είχε πιά ριχτεί στό δεσμωτήριο, ή μακαρία Θέκλα, υστέρα άπό

ΜΕ Τ Α ΝΟ Ι Α

Ό  θεός, ό θεός μου, όρι)ρίζθ3 προς Εσένα' 
τή νύχτα δίχως ύπνο έχω περάσει- 
γήν ταπεινή ψυχή μ°υ έχουν χειμάσει 

όλα τά κύματά σου τ’ άφρισμένα,

κ’ έχω θαμπά τά μάτια καί χά φρένα.
Τού Μάη τό κρίνον, ή ανθισμένη πλάση 
στην ψυχή μου δέ δύνεται νά φτάση 

καί νά γλυκάνη στήθη άγγουσεμένα.

Πνίγομαι σέ φριχτό και ανίερο πόθο.
καί σάν πληγή βαθιά στή σάρκα νιώθω 

να πονη καί να αίμάσση ή θύμησή Χης.

Κάμε νά σβύση ώς φεγγαρίσια αχτίδα
χλομιάζοντας στα μάτια μου ή μορφή της.

Τών θρόνων σου όρθια νά σταθή ή λεπίδα..
Τό σοννέτο αύτό είνε σάν προσευχή υστέρα άπό τή συντριβή τής μετάνοιας. Θρόνοι 

είνε οΐ Σεραφείμ. Και εβραίικα σεραφείμ θά πή έμπρηστάδες. Κρατούν σπάθες φλόγινες 
καί συμπαίνουν τό θεϊκό πΰρ.



AMon M E V S

Τώρα πού φώς γεμάτο είχες τό μάτι
κι αντηχούσαν στ αυτιά σου αγγέλων ύμνοι 
τής αμαρτίας πώς ξύπνησαν οί σκύμνοι 

στη σάρκα σου ; Π ώς θερίεψαν οί βάτοι ;

Σέ ουρανίσκο πού θεία γλυκάδα έκράτει
πώς ενα αρνάκι απ’ τήν άνθρώπεια ποίμνη 
άναψε λυκου ορμή καί σ άγρια λίμνη 

πάθους κυλά σου ή άσκηση ή φλογάτη ;

Γο βλέμμα τηςί, τό πορφυρό ζευγάρι
των χειλιών της, πού ώς φλόγα στεφανώνει 

τό πιό κρυφά πού ζή μαργαριτάρι,

στά φεγγερά τοϋ αίμάτου σου βασίλεια 
άς φέρνουν τής ζωής την έννοια μόνη 

την προσευκη στ’ άφίλητά σου χείλια.

SANCTA AGATHA BEATISSIMA

Τά άθώα στΐ|ί)άτ/ι« τί μοϋ ξερριζώνετε ;
Είνε μικρά καί τρυφερά ώσάν κρίνοι, 
είνε άγνά καί γεμάτα καλοσύνη 

και στις γαλάζιες φλέβες τους οργώνεται

τό φίλτρο, πού στη γέψη του ήμερώνεται 
πάσα πνοή καί άργά τά μάτια κλείνει- 
τό φίλτρο πού ή μανούλα όντας το δίνει 

μεθάει, κι αυτή άπ’ άγάπη καί λιγώνεται. . . .

Έ χ ω  εγώ φυλαγμένα γιά τόν Κύριο 
άλλα στηθάκια άπείραχτα, χιονένια, 

και δε θα κλάψω' τό σκληρό μαρτύριο

σιωπηλά θα υποφέρω, δίχως έννοια* 
κ ύστερα με ήλιοστάλαχτα φτερά 
θά βγώ πρός τήν αμάραντη χαρά.

Λ. Σ Ο Φ ΙΣ Τ Η Σ

Η αγία, Αγάθη έμαρτυρΐ|σε μέ θαυμαστήν άνεξικακίαν. "Ο τα ν  τής ξεροίξωναν τά 
παρ& ΐνιχα  στηϋη, βλεγεν αυτα  τα  /.ογια στους δήμιους, ενθυμίζοντας τή uii*gwrii στοονιί 
«Το μητρικό γαλα είνε το σύμβολο τό ίερό τής μητρικής στοργής.
—  1 1 2  =

0 ΥΜΝΟΣ ΤΗΝ ΠΑΡ0ΕΝ1ΚΗ ΟΜΟΡΦΙΑ SOT··

'Ο ύμνος τήν παρθενική ώμορφιά σου 
μέ φώς θριαμβικό θέλει λαμπρύνει 
κι’ ολόφωτο άστέρι μέ θεία γαλήνη 

θά λαμπυρίζει άπάνω στα μαλλί α σου.

—Λούσε πάλι τά κάτασπρα φτερά σου
πνεύμα τοΰ τραγουδιού στήν άγια κρήνη 
κΓ άλαφρωμένο άπ τήν σκληρήν οδύνη 

άς ξεχυθη σάν κρούσταλλο ή λαλιά σου.

ΙΙέρα άπ’ τά μαύρα σύγνεφα, ώ χαρά μου, 
έλαμψε ό ήλιος πάλι καί άσπρο κρίνο 

τίνάχτηκεν ό άνθος τοΰ έρωτά μου

κΓ άγγελος νά όδηγάη τά βήματά μου 
σέ δέησην δπως έκαμα νά κλίνω 

μ’ άνθους καί βάγια επέταξε σιμά μου.

*  *  *

ΤΟ ΔΥΣΚΟΛΟ ΕΤΡΑ80ΥΣΕ ΜΟΝΟΠΑΤΙ...

Τό δύσκολο έτραβοΰσε μονοπάτι 
ψηλά πρός Τή γαλάζια κορυφή, 
μέσ’ στόν άγιον άγιό να της σοφή 

ή καρδιά μου κΓ άδάμαστη σάν άτι.

ΚΓ ή δυνατή μορφή σου. ή φώς γεμάτη 
στό σκοτάδι σά δάδα δταν στηθή 

κι’ άνεμίσουν τής φλόγας της οί άνθοί 
άδίσταχτον εμπρός τό δρόμο έκράτει.

Σάν τό φύλλο τής άνοιξης τό αγέρι 
ξάφνου πρός τό γαλήνιο βραδυνό 

μέ τό ροδόπνοο πού άδράχνει χέρι

ή δυνατή κΓ ώραία ορμή μέ φέρει 
έλεγα μέσ’ στόν άπειρο ουρανό 

πρός χό χρυσόν δπου έλαμπεν άστέρι.

Μ. Α Ν Α Σ Τ Α Σ ΙΟ Υ

=  ι ΐ 3  =



ΣΤΗ €>ΛΙΜ-Ή Τ
Ή ρθες θλίψη αναπάντεχη 

στής ζωή; μου τό /.άμα.' 
και τής άνοιξης έφερες 

φωτοβόλο τό θάμα.

Οπως ξάφνου τό άνάνθιστο 
πλημμύραν ακρογιάλι 

κρίνα κόκκινα, απλώνοντας 
άλλου κόσμου τά κάλλη.

Ηρθες θλίψη άναπάντεχη 
σάν πού φτάνουν στά κλώνια 

τό μαγιάπριλο φέρνοντας 
τά μικρά χελιδόνια.

Κι ’ όλη ή πλάση μοΰ φάνηκε 
σα λουλούδι νά εύώδα 

σά νά έγίνη παράδεισος 
καί πλημμύρισε ρόδα.

Στον γκρεμόν ήμουν τ’ άγνωρο 
που σαλεύει μαμούδι 

στην πν'οή σου χρυσόφτερο 
τώρα όρμώ πεταλοΰδι.

Ή ρθες θλίψη αναπάντεχη 
στής ζωής μσαι τό κάμα 

και το γέλιο, μοΰ ανάβρυσε 
μέ τό δάκρυ μου αντάμα.

Κι είν’ ό πόνος μου διάφανος 
σά δροσούλα στά κρίνα, 

πού τοΰ ήλιοΰ καρτερεί 
νά τήν πάρει ή αχτίνα.

Σύ μοΰ δίνεις τόν άσπιλο 
τό χιτώνα πού λάμπει 

στο χορό τοΰ Κυρίου μου 
ή ψυχή μου γιά νάμπΐ).

Κι είσαι ό λύχνος ό ακοίμητος 
στόν ψηλό λυχνοστάτη, 

τό ταπεινό μου νά βρη 
σά θάρθης μονοπάτι.

ΑΓΑΑΤΕΙΑ Ν'. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ

Π Η Γ Η

— «Εύλογημενος ό θεός ποΰ μας ποτίζει Οδί'νη » !
Στό σπήλαιο μέσα τό μουντό, με τί] μορφή στά χέρια,
Ξάνοιγα άχνά Τ αξέχαστα Μεγάλα Καλοκαίρια 
ΚΓ δ.τι άγαθό. κρυφή πηγή, στά στήθη μοΰ εχει γίνει.

Κ ’ είδα στό φως άπ’ τό λαμπρό πεντάρφανο φεγγάρι,
ΛΤά σοΰ κυλά άφ’ τό βλέφαρο, δειλό μαργαριτάρι,
Τί ητανε νύχτα χωρισμοΰ —Παλμός ποΰ μώχει μείνει.
Μέσ’ τήν καρδιά, γιά νά χυθεί νεροΰ ποντή ό Καημός.

Λέοντας καθάρια στόν Ποιητήν « Αστέρι ό χαλασμός,
Κ ’ ή ’ Αγάπη πάντα άστέρευτη ποΰ ρέει όλοΰθε Κρήνη !
Γιαυτό στόν Πόνο ποΰ σφιχτό σέ καίει στεφάνι μή κρα

τήσεις τό δάκρυ, είναι βροχή Αυγουστιάτικη άπ άστέρια 
Μά ύψώνοντας εκεί ψηλά. δοξαστικά τά χέρια 
Νά πεις «Εύλογημένος Σύ, ποΰ μάς κερνάς την Πικροί» !

ΝΙΚΟΣ ΠΡΟΕΣΤΟΠΟΥΛΟ

C H A R L E S  B A U D E L A I R E

ΕΝΑ ΨΟΦΗΜΙ

Θυμάσαι έκειό τό θέαμα πούχαμε ίδεΐ. ψυχή μου 
’Εκείνη τή γλυκύτατη τή θερινήν αύγή'

Σέ κάποιου δρόμου τή στροφήν ενα ελεεινό ψοφήμι 
Πάν<ο σέ μιά λίθόσπαρτη στρωμνή.

Σάν πόρνη, μέ τά πόδια του στητα στόν ουρανό.
Πού φλέγεται όλη, ίδροη-οντας φαρμακερόν αλάτι.

Ά νοιε  μέ τρόπο ράθυμο μαζύ καί κυνικό,
Μαύρη κοιλιάν άποφορές γεμάτη.

Ό  γήλιος τή σαπίλα αύτή μέ αχτίδες είχε ζώσει,
Σάν νά ζητοΰσε νά τήν ξεροψήσει,

Καί ν’ άποδώσει εκατονταπλάσιο στή Φύση 
"Ο.τι είχε αύτή εκεί πέρα συνεννώσει.

ΚΓ ό ουρανός κυττοΰσε τό περήφανο κουφάρι 
Σ ά  λούλουδο πού άνεί κι ή δυσοσμία

Τόσο πολύ ήταν δυνατή, π’ άπάνοί στό χορτάρι 
Θάρρειες πού θά σοΰ ‘ρθεί λιποθυμία.



Πάνω απ’ τή σάπια αύτή κοιλιάν ή μίγιες έβομβοΰοαν.
Καί τάγματα έξορμοΰσαν μελανά 

Μακρυά σκουλήκια, ποΰ δμοια μέ πηχτό πιοτό έκυλούσαν 
ΙΙανω στά ράκη αυτά τά ζωντανά.

Κι άνεβοκα-ρεβαίνανε σάν κύμα αύτά τά πλήθη,
Σάν κΰμα που ξεσπά μέ παφλασμό.

Γίού ήθελες πεί πώς τό κορμί ξανάζησε κι' αύξήθη 
Φουσκώνοντας νά πάρει άνασασμό.

Κι αυτό τό πλήθος, έκανε εναν ήχο μουσικό,
,, Σάν ™ τρεχούμενο νερό κΓ ώσάν άνεμοι μύριοι
Η, σαν το στάρι ποϋ ό λυχνάς μέ χέρι ρυθμικό

Χτυπάει και γυρνάει στό λυχνιστήρι.

Κ ’ ηχε γενεϊ σάν όνειρο καθώς οί φόρμες σβυόταν 
m  όμοιο με σχέδιο ποΰρχεται απαλά 

—τον ξεχασμένο πίνακα τοϋ καλλιτέχνη. δταν 
Τόν αποσώνει μέ τή μνήμη μοναχά.

Nt οο]ι απ’ χό βράχο ενα σκυλί ιΓ όλάνοιχτο τό στόμα.
Μάς κυτταζε μέ μάτι θυμωμένο 

Φυλάοντας τή στιγμή νά ξαναπάρει από τό πτώμα 
Κάποιο κομμάτι πον είχεν (χφημένο.

~ μι“  μέ^α 8ά μένεις δμοια μ’ αύτή Τί| βρώμα,
Μ αυτη τη δυσωδία πού ναι εμπρός μου.

yi? φύσης μου κι άστέρι τών ματιών, κΓ ακόμα.
Ι σ̂υ τό πάθος μου κ.Γ ό άγγελός μου !

^τσι και σύ θά γίνεις, ώ βασίλισσα στη χάρη.
Μετά άπό την κηδεία σου. σά θά φΧάσεις 

Κάτου απ' τήν ανθισμένη γή κΓ άπ’ χό χλωρό χορτάρι, 
Αναμεσα στά οστά για νά μουχλιάσεις.

Καί τόχες. ώ πεντάμορφη, νά πεις στό πεινασμένο 
ΤΤ_ — ̂ 0^ληκι.^που τή πάρκα σου θά φάει μέ τα φιλιά,

°% W (0 _Τ("ν ερώτων μου χών σάπιων φυλαγμένο 
Το σχήμα καί τή θείαν εύωδιά !
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Ένα κυπαρίσσι βλάστησε κι' ύ νοικοκύρης τής γης τό σκέπασε μέ φράξα γιατί 
<·Ηεΐ συνηθούσανε νά παίζουν τά παιδιά του κ' ήθελε νά τό μεγαλωσΐ], νά τό προ
φύλαξή— νά γίνΐ) μιά φορά κατάρτι σέ καράβι ή μεσοδόκι σέ σπήτι— καί νστερα
έκανε γύρω τον μέ ξύλα μιά σκάρα.........

Μέσα στά φράξα καί μέσα στή σκάρα το κυπαρίσσι άκρυε τά παιδιά ποΰ παίζα
νε χαρούμενα απ’ έξω . . . .

ι ώρα είναι χειμώνας καί παίζουνε μέ μπάλες άπό χιόνι. . .
Τώρα είναι άνοξη xioqi παίζουνε μέ τίς πεταλουδίτσες.. .
Τώρα είναι καλοκαίρι καί χίλια παιχνίδια σκαρφΐζουνται στούς ίσκιους. , ·
Τώρα είναι χυνόπωρο καί χαίρουνται τήν αφθονία τών καρπών τών γύρω 

δέντρων.. . .
Μέσα στά φράξα καί μέσα στή σκάρα, τό κυπαρίσσι έγινε εφτά χρονών— από

κτησε ηλικία. 1  of βγάλανε τή σκάρα καί πάψαν νά τον χύνουν πια νερό. Είχε 
κορμώσει κ’ είχε κάνει ρίζες, έτσι πού τό φρόντιζαν. 'Ό ταν τοΰ βγάλανε τή σκάρα 
.../■ί κΰτταξε γύρω του, ήτανε μοναξιά» Τά παιδιά ποϋ άλλοτε παίζανε γύρω του. 
ρίχαν αποκτήσει καί κείνα ηλικία καί δέν έρχονταν πιά νά παίξουνε χαρούμενα.

Τό κυπαρίσσι μέσα στή μοναξιά του έ'πεσε σέ βαρειά μελαγχολία, στήν αρρώ
στια του την κληρονομική. Τόρριξε στή φιλοσοφία— κ' ουτ’ άνθρωπος, ουτε πουλί 
τό σίμωνε ποτέ.

Μιά μέρα ένας κόρακας επέταξε ν,αί κάθησε στό κυπαρίσσι ποΰ τεντωνόταν άπο- 
ξεχασμένο στή συλλογή του, καί άφηνε μικρούς, χαρούμενους κρωγμούς.

—  Γιατί έτσι καλοδιάθετος; τόν ρώτησε. Καί πρόσθεσε μ ένα τρόπο, σά νά 
ιοΰ έζητοϋσε νά τοΰ έμπιστευθή ένα μεγάλο μυστικό !

■—  Γιατί ετσι καλοδιάθετος; . . . .  Πές το κ,αί σέ μένα ! . . . .  ·
•—  Χειμώνας είναι ! .  .δλα παγώσανε ! Πουλιά καί ζώα ψοφάνε άπό τήν πείνα 

κΓ άπ’ τό κ^ύο καί γιο χορταίνω ! . . . .
Καί τό κυπαρίσσι στράφηκε γύρω του καί είδε.
—  Ά   Ν α ι ! . . .  Είναι χειμώνας··, είπε καί ξαναβυθίστηκε στήν έγνοια

του !
Μιά μέρα ένα αηδόνι επέταξε καί κάθησε στό συλλο'ίσιιένο κυπαρίσσι καί άφηνε 

γλυκούς κελαϊδισμούς.
— Γιατί τραγουδάς; τό ρώτησε. . . .  Πές το καί σέ μ έ ν α !..
—  Γιατί είναι αυγή κ’ είναι ά ν ο ι ξ η . . . .
Καί τό κυπαρίσσι στράφηκε γύρω του καί είδε. · . .
-—- Ά ! . . . Ν α ι . . Είναι ά νοιξη .. . .  είπε καί δέν είπε άλλο.
Μιά μέρα επέταξε καί κάθησε στό κυπαρίσσι ένα τζιτζνκι ποΰ έχαλούσε κόσμο μέ 

τό τραγούδι του.
-—  Π ές το καί σέ μένα.. . Πές το καί σέ μένα. . .  Γ  ιατί τραγουδάς έτσι; . .  ·
—· Γιατί είναι καλοκαίρι !
Καί τό κυπαρίσσι στράφηκε γύρω του καί είδε κ’ είπε :
•— * Ά ,  ν α ί ! . . είναι καλοκαίρι.. . .καί 8 fejv ξαναμίλησε.
Καί μιά μέρα σιμά του στάθηκε ό νοικοκύρης. Εβλεπε τριγύρω τά δέντρα του, 

φορτωμένα μέ ώριμους καρπούς καί χαμογελούσε καί τοΰ φεύγανε μικρές κραυγές
χαρά;·

Καί τό κυπαρίσσι μάταια ρωτούσε :
—  Γ ια τ ί ;..  Γ ι α τ ί ; . . .
Μά ή ανθρώπινη ψυχή είναι τόσο σιωπηλή !
. . . .  Περάσανε χρόνια πολλά.
Τό κυπαρίσσι άκουε μέ τή σειρά τόν κόρα«α, τ’ αηδόνι, τό τζιτζίκι κ έβλεπε



; · ' «  t o  ν ο ι κ ο κ ύ ρ η  τ ο ν  μ ε  τ ά  σ ι ω π η λ ά  ξ ε σ π ώ σ μ α ΐ α  τ ή ς  ε υ χ α ρ ί σ τ η σ ή ς  τ ο ν  / μ [  κ α τ α 

λ ά β α ι ν ε  έ τ σ ι  t o  χ ε ι μ ώ ν α ,  τ ή ν  u v o i | » j .  τ ό  κ α λ ο κ α ί ρ ι ,  τ ό  χ - υ ν ό π ω ρ ο . . . .

Περάσανε ακόμα λίγα χρόνια.
Κα» τά παιδιά τοΰ νοικοκύρη —  παλληκάρια πιά —  στηθήκανε τό καθένα άπό 

μια φορα κοντά στό κυπαρίσσι, καί to κυττάζαν μέ ξεσπάσιιατα σιωπηλίίς ναούς 
Και το κυπαρίσσι ρωτούσε ; '

Γιατί; .  . Γιατί; . .
Μά ή άθρώπι/Α) ψυχή είναι τόσο σιωπηλή!. .
. .Μ ιά  μέρα ξαναπήγανε δλα τ' άδέρφια μαζί —  ητανε πιά ,αντοες μεστω,,ένοι. 
Κρατουσεν ο καθένας ενα μεγάλο τσεκούρι, δλο. μαζί μιλούσανε Υ έ  φούοιά καί 

πήραν ίίεοη γυρω του. . . .  '
Ιο κυπαρίσσι θυμηθηκε τά πρώτα χρόνια, τόν καιρό ποΰ ιιέσ' άπό τά φοάξα καί

•,μεσα απο τη σκά,ρα τοΰ; εβλεπε παιδιά νά παίζουνε, νά παίζουνε άλονοονί-
1ΐ παιχνίδια Μ  παίξ8 τ ε ;. .  Τί παιχνίδια θά π α ίξετε ;.. Πέστε το καί σ- 

ιιενα!. . . .
..Κ α ί ή ανθρώπινη ψυχή έμίλησε :

Τό σκαρί τοΰ καραβιού μας θέλει τό κατάρτι τον στό μπόϊ σου____
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33»· ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΓΡΥΠΝΙΑ
(Ψα/.μό; συνέσεως τφ Λαυΐό έν τφ είναι αίτυν εν τφ σπ ψ Μ ΐφ Μ ρ οοη -/ ,}. Ψ,.η. ΐ'Μ .λ )

Εξωτικός, στ.ί|ν άκρηα τών Κοιλάδων,
περίμενα τη σημερ νη γιορτή, στο σκοτος τών λαμπάδων,
απόκληρος χϊ}ς φωταψίας των ήμερησιων Ήλιων,
γονατιστής, και νηστευτης, κι απόβλητης τών χιλίων,
ύαιμονίκων I αξιαρχιών. Μάδικα έταλαιπώρουν
τί) ϋυ,ελλα τών νοημάτων μου, τί] ρώμη tojv γονάτων,
γιατί τό £ερω, άλλοίμονον, τις/ πανοπλίες έφόρουν
τά εκατομμύρια τών λαών, ποΰ ερείπια στρατεμμάτων
κατάντησαν τά ελεεινά. Καί θλίβω τών ματιών μου
τό φέγγος με τό πίκραμα τών λυπηρών δακρύων
κι ο Αμαρτωλός, έσώριασα, στών άλλων τών δεινών μου
τα πλήθη και τό πιό φριχτόν : ίδιο άβουλο θηρίον,
άντίς Πανήγυρη ευλαβή να στ.ήσω κΓ 'Ιερουργίαν
αρμονική, uv υμνητική τής Οειας τής Καλωσύνης
νά διαλαλώ, έγώ δέχουμαι μέ ανόητη απραξίαν
τον Αρχοντα, το Άλφα κΓ ’Ωμέγα τής Χριστιανοσύνης.
Αλλοίμονο, των άγριων λαών ή ορμητική ή αντάρα
καί την ειρήνη χάραςε τής μέσα μου ευλογίας
κΓ αΐστάνουμαι άπειλητικιά τοΰ θεού μου τήν κατάρα,
καί μακρυνάμενο άπό μέ τό Τέκνο τής Μαρίας.
Κι ο Ανελεητος Ασκητής, τρέμω, μήν χάχα σφάλω. 
μην ενωθώ μέ τούς θνηΧούς: Πολεμιστές, καί γίνω 
τοΰ Σατανά η συνέργεια, πού τόΤε πιά θά ψάλω 
όχι \ μνο τών Χριστουγέννων, μά θρήνο.

25 Δεκεμβρίου Ί91±
ο T A K H S  Π Α Π Α Τ ΖΟ Ν Η Στ—  I Ι ο  =

A m inula , vagula , blandula, 
pospes, com escue corporis, 
qua anne abibis in loca : 
palliilula, r ig id a . mi (hi la, 
ncc. ut soles, dabis jo co s .
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(Ψυχούλα αοτέγη, χαϊόεμμένΐ].
τον κοομιοΐ ςενητεμμένη σνντρόφισσα,
-— γιά ποΰ μισεύεις ί
χλοιμοϋλα, τρεμουλιάρα, ολόγυμνη,
μήτε θα κάνης πιά χαρές, σάν πρώτα.)

Α Δ Ρ Ι Α Ν Ο Σ

Κάτω άπ Χίς ελιές, οί 7Ωρες σιωπηλές 
πέρνουνε τή μέρα πεθαμμένη.
Κάτίο απ' τίς λιγνές, τίς σκόρπιας αγριελιές, 
άφωνο, πικρό, τό λείψανο διαβαίνει. . ..

ΤΩ, χή νειότη σου, ξανθοΰλα μου έριομένη, 
μέ τήν ώχρα του έχει ό Θάνατος βαμμένη.

Κ’ είν’ ή νύχτα πιά, πού, μαρτυρικιά, 
γνώριμη, χωρίς μυστήριο, βασιλεύει.
Κ ’ είν’ ή νυχΧα πιά, πού κρύα καί πληχτικιο, 
στά βαθειά, βαθειά μου δυναστεύει.. . .

Πέρνουνε τή μέρα πεθαμμένη.
•—Μάς χωρίζουν πιά, ώ νεκρή ερωμένη.

Μές ’ςτό άέρινο, πού φεύγει, δειλινό, 
τό πορτραΐτο σου, ’ςπόν ήλιο, πώς χλωμιαίνει !
Μά έγώ τή ζωή μου ακόμα ν’ αγρυπνώ,

— έτσι μούμελλεν, ω αγάπη Σταυρωμένη.

’Άκου, σιγανά, παραμιλεΐ ένα φύλλο, . . . 
κάποιο φώς μαβύ γλυστρα απ' τά μονοπάτια.

Ώ  ψυχή μου, (Τκέπασε τά μάτια !

Τ Ε Λ Λ Ο Σ  Α Γ Ρ Α Σ

=  119



Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Ι Α  T H S  Α Κ Ρ Ο Γ Ι Α Λ Ι Α Σ
♦ « ♦ ♦ ♦ ♦ »  Σ Κ ΙΡ Α  ΛΕΥΤΕΡΗ

Λιάζεται ή Κόρη τοϋ Νησιού καί ανάερα στιμονίζει 
Αευκο το νήμα, σαν άφρό σέ βράχο άκρογαλίτη,
Κι ετσι, νυφούλα τοΰ Γιαλού, τού λέει, τού κελαίδάει : 
«-^Βοηθα με Αγέρι τής Στεριά; καί τού Πελάγου ’Αγέρι, 
λεξόζερβα καί κατά μέ Χτενάκι καί Σαγίτα.

Χ ό  ύφάνω τοϋ άρμενου πανί κρουστό, σιγουρεμένο,
Χά παίρνει αγάλια τό Βοριά? καί τό Χοτιά περίσσια,
Τους δυο καλοδεχούμενους, καλοταξιδεμένους.
Στοΰ γυρισμού απ' τά πέλαγα ν' άπλώνει ώς στά λιμάνια,
Λ  αν τό ροδίζει ή Χαραυγή, νάν τού γελάει "τό Γέρμα,
Καί τό Αστεράκι Χού Βοριά νάν τό γλυκαντικρύζει.........
Φτερό νά γίνει στοΰ καλού γον ιοΰ τό τρεχαντήρι 
Καί αητό νά δείχνει άνέφοβο τό συχνοταξιδίάρη. . . .
Μ άν είνε τής 'Αγάπης, μου, πανάκι, καί σέ δώσουν 
Με τά Γραιγάλια αρμένιζε, μέ τόν Καιρό μήν παίζεις . . . .
Και άν η Βροχοΰλα - ξέρε το- σέ συχνοψιχαλίζει 
Θάνε του δακρύου μου ή δροσιά μέσ’ άπ’ τά φυλλοκάοδια 
Κι εγω θαμαι τό Σύγνεφο μαζί σου πού αρμενίζει " . . .
1 Ιανάκι μου, έτσι τέλεψε κρουστό, σιγουρεμένο !»

 _________________________________ Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Π Ε Ρ Γ ΙΑ Λ ΙΤ Η Χ

O I..V EU  G O L D SM IT H  Σ Τ Η Ν  Η Σ Υ Χ Ι Α

Ω ποθητή συντρόφισσα κάθε ζωής πού σβΰνει 
Γλυκύτατη ησυχία,

1 ραφτό μου εμένα είν’ ή  ψ υ χ ή  παντοτεινά νά κλείνει 
Μπρος στήν άπελπσία.

Ευλογημένος ό άνθρωπος πού τή δουλειά τελειώνει 
Στον Γσκιο σου άπό κάτου

Καί μιάν εργατική ζωή γαλήνια στεφανώνει 
Μέ τ,άνθη τοΰ θανάτου.

J ι αυτόν ο πόνος κι ό δαρμός, ό κίνδυνος κί ή θλίψη 
11ου την καρδιά λυγοϋνε

Σβυνουν αμέσως κΓ 0ί ’Άγγελοι τρέχουν άπό τά ύψη 
I ια νά τόν οδηγούνε.

Τ -ΜΑΝΩΛΗΣ Μ ^-ΓΚ Α Κ Η Σ

Μ  A  U  R  I C E  B A R R ^ S

01 Δ Υ Ο  Γ Υ Ν Α Ι Κ Ε Σ  Τ Ο Υ  Α Σ Τ Ο Υ  Τ Η

Την ίΓ .οχ η  τής 'Αναγεννήσεως, ζοΰσε στην B ru ges ενας ιυλ 
διασκέδαση 'δέν ευριοκε στα μεγάλα φαγοπότια, ο π ο ίο ι συντοιί 
τήν ώοα τους τρώγοντας καί άστειολογώντας. Θά τοΰ αρεί,ε ε 
θαυιιάσιος σκοπευτής ώς ήτανε, μά έλόγιαζε ανάξιο νά τόν θαυμαζου?· 
τή- 'B ru ges Εδειχνε ακόμα πως ειχε και >;απ<.>: χορτάσει τη γυναίκα του, αν 
καί ήταν τούτη δροσάτη και' πιστή. "Α ν  κρίνη κανείς απ’ τήν εικόνα της, Οάμοια^ε 
τίς γυναίκες ποΰ βλέπουμε στις μικρογραφίες τοι Μ εμ/αγκ^Ι), θαταν δηλ,αδη γυ
ναίκα, ποΰ θά νοιαζόταν μόνο γιά ό,τι υπάρχει στόν στενό κύκλο μιας ζωης κανο
νικής, ανίδεη άπό έλαφρότητες καί τρέλλες, ποΰ μόνες αί«*ς θα  μπορούσαν να ι
κανοποιήσουν τόν μελαγχολικο, δίχως άσχολ'ΐα, συζυγο της. _ (

Μιά μέρα ό άντρας της τής είπε πώς θδθελρ νά πάη προσκυνητης στα Ιερα. 
αόλυμα. Κατά βάθος' όμως σκοπός τοΰ ταξειδιοΰ του ήταν ή διασκέδαση και η ελ
πίδα καμιάς υπέροχης περιπέτειας. ,, , . .  „

"Ομως πότε, πέρα ώς πέρα, πραγματοποιούμε τά δνειρι» (<ας ; Ό  Φλαμαν^ς 
δέν πήγε παρακάτου απ' τήν Ιταλία, γιατί μιά γυναίκα, ποΰχε δλη την ώμορφια 
τοΰ τόπου, καί πού γι’ αυτό τοΰ έφάνηκεν ασύγκριτη, συγκρότησε άπανιυ στο γυ
μνό της στήθος αυτόν τόν άξεστο ταξειδιωτη.

Ό  Λαυρέντιος τών Μεδίκων τήν είχε κάποτε ερωμένη του, καί μια νυχτιαν 
ολόκληρη ό ΐΐίχ  τής Αΐιραντολας την είχε σφίξει στην αγκαλιά του. Είδα τά «ρρ- 
τοαΐτα τους, πού αργότερα τά πήγε ή 'δια στή Φλάντρα. Βρίσκονται, σ την Αμ
βέρσα, στό μέγαρο ϊΐλανταίν. Ό  Λαυρέντιος τών Μ(εδίκων είναι χοντρός καί βρώ
μικος σά δάσκαλος τής Ιχνογραφίας, καί τοΰ Πίκ τής Μιράντολας ή δψη, καθά. 
ο',α καί ψρχοή θυμίζει νέον έβραίο διανοούμενο, άδέςιο και κομψο.

Μές στό άρωμα καί τό μετάξι η Κλοριντα(2.ι αυτη διάβαζε στον ερωμενο της, 
τόν Ά ρ ιόσ το ' καί ή ήρεμη μεγαλοπρέπεια του ποιήματος ηυξανε τόσο τήν ηδυ
παθή της χάρη, ώστε ή μελαγχολία τοΰ νέου Φλαμα-νΦού, ποϋ κόντευε σχεδόν νά 
μοιάση κάκιωμα, μετεβλήθη σέ μιά μεθυστική θλι,'ψη.

Ά φ οϋ σπατάιλησαν δ,τι είχαν καί δέν είχαν, ως κι αυτα τά κοσμήματα τους, 
6  Φλαμανδός, πού τοΰ ήταν τρομερό νά φαντάζεται πώς μπορούσε ή ερωμένη του 
μιά μέρα νά βρεθή μακρυά του, γριά κ’ ελεεινή, τήν τκρακάλεσε νά τόν συνοδέψη 
στή Φλάντρα, δπου θά  βρίσκαν σ’ άφθονΓα τό κάθε τί.

Ή  Κλοριντα, στό διάστημα ποΰ δψασκε στόν αγαπημένο της βάρβαρο τίς η
δονές πού παρέχουν τά ώραΐα πραγματα, η ίδια ςεμαθε ναν τ αγαπά. 1 1 αυτο 
καί δέν τήν ένοιαζε καθόλου ποΰ θά  τ’ άφηνε, φτάνει νά μήν έ'χανεν εκείνον.

Τήν εξορία τήν εδέχθη. "Ο μως, δσο προχωρούσαν στό ταξείδ· τους, τόσο κ’ ή 
θλίψη τους μεγάλωνε, γιατί ή Πλάση γινόταν δλο καί πιό φτωχή, κι δλο πηγαί
νανε πρός τόν χειμώνα.

"Ο ταν φάνηκε ή B ru ges, νοιώσαν ν ’ οί δνό τους πώς είχαν φτάσει στό ση
μείο, δ.'ίου τελείωνε ενα μέρος τή; ζωης τους, καί τό μέρος αιΰτό ήταν ή νειό- 
τη τοί'ς.

Έ ν α  χλωμό μεσημεριανό φώς, ποΰ έπεφτε άπ’ τόν πειό τεφρόν ουρανό, σκέ
παζε εναν κάμπο παγωιίένο. Ή  ξένη ένοιωθε μέσα της μιάν άγων’ία. Φοβόταν 
μήπως ό έρωιιένος της, βλέποντας τήν αληθινή ΤΠυ γυναίκα, επαυε νά τήν αγαπά

( 1) Περίφημος ’ Ολλανδός ζωγράφο;.
(2 ) Ή ριοΐδα τοΰ Ά ριόοτον.



'/μ \ι τήν Ιδ ι< « χ ν ε ·  Κ '  εκείνος πάλι, άντικρύζοντα; τϊ.ς εικόνες πού είχαν -ίλημ- 
. ''μυρίσει ,τώ παιδικά του μάτια, αίαίΙάνίΙηκε εναν οίκτο για τόν εαυτό του, Λον μια 

>’ μέρα βά πεθαινε.
'V  31 ί τυύς λογισμούς αυτούς έφτασαν στήν προκυμαία ruC’ llo sa ir e  κ" έσκυψαν

’ ί πρός τό μικρό κανάλι, πού βρέχει τά χαμηλά πλινθόκτιστα σπίπα, πού έδώ κ' έ- 
■ κεΐ είναι- ασβεστωμένα. Ή  πυρετώδηρ μυρωδιά του τονς έφερε στο νοΰ τον παρά

δεισο τής Βενετίας.
Κύτταζαν τόν μελαγχολικόν αυτόν καθρέφτη, 3θύ τόν έπλαισίωναν τών μονά. 

στηριών τά χόρτα, πού φυτρώνουν απάνω στις παλιές τις πέτρες, κ' ή σκέψη τους 
' μαζί μέ τό'παγερό νερό πήγαινε και χανόταν κάτου άπ’ τούς θόλους τούς σκοτει

νούς. Ό  ουρανός ήταν τόσο κοντά σ' δλες αυτές τίς μικρές στέγες μέ τά παρά
ξενα σχήματα, πού θαρρούσες πως τόν αρ/γιζε τό καμπαναρειό τής Παναγιάς. Καί 
τότε δίχως όίλλό, δπως και σήμερα, ή απλοϊκή, ντελικάτη ταράτσα τής ταβέρνας 
τής 'Αγελάδας θά εξείχε ηρός τό κανάλι, στηριγμένη σέ λεπτές κολώνες. Καί α

κόμα, ίσως νά αντηχούσε στήν αγορά καί ή θλιβερή μουσική πού έτυχε ό ’ίδιος 
έγώ ν’ ακούσω.

Ό  νέος Φλαμανδός κύτταξε τήν ερωμένη του, πού έτρεμε, καί τής είπε :
I ωρα πού μαζί σου επιστρέφω στόν τόπο αυτόν, ποΰ άφησα πριν νά σέ γνω

ρίσω, θέλω απ' τά βάθη τής ψυχής μου, άγαπημένη μου, νά σοΰ έκφράσω τήν ευ
γνωμοσύνη μου γιά δ,τι σοΰ χρεωστώ. ’Ήμουν ένας σωστός βάρβαρος καί τώρα 
πιά δέν είμαι.
 ̂ Κ ’ εκείνη, πού ποτέ δέν τής ξέφευγε —  τόση ήταν ή φινέτσα της — ■ τό γελοίο, 

ό. ου κι αν τό συναντούσε, καί σ οοο μικρή δόση, σέ τέτοιο βαθμό, έσυγκινήθη 
πού γέμισαν τά μάτια της δάκρυα. Καί τούπε :

Λεν ςέρω πως συμβαίνει, φιλε μου, εσύ πού είσαι καμμιά φορά τόσο σκλη
ρός, και λίγο επίτρεψε μου νά στο πώ —  βάιναυσος, νά λές κάποτε πράγματα 
λεπτά, δσο κανένας. Στό λέω, καί πίστεψε με, μόνον εσύ υπάρχεις γιά μένα στόν 

·>σμο.
Αγκαλιαστηκαν, δχι τόσο σάν δυο ερωμένοι, δσο σάν αδερφός κι αδερφή, που 

ιώθουνε π«>ς είναι απ’ τήν ίδια ράτσα, καί σέ τέτοιο βαθμό, πού θοίδινε ποόθυ- 
ί ο ένας γιά τόν άλλον τή ζωή του, πεισμένος πώς ή αληθινή του ζωή δέ' βυί-

/κνοσμο.
Α '

νυιώθον 
μα 
σκεται στόν ίδιον εαυτό του, μά στόν άλλον.

, τόσο φτασαν στό σπίτι τού Ψλαμανδοΰ, δπου ή γυναίκα του έδειξε αληθινή 
ευχαρίστηση γιά τό γυρισμό του, καί ό Φλαμανδός, βλέποντας τήν εμπιστοσύνη 
της αύτή, άν καί τή συμπονούσε γιά τό άδικο πού τής εί χε κάνει, διιως έξ άλλον 
ε νοιώθε μέσα του εναν αντίλαλον οδυνηρό τού πόνου πού θά αισθανόταν ή ώ ρ α «  
του φίλη πού βρίσκονταν εκεί, λίγα βήματα σιμά.Τήν παρουσίασε στή γυναίκα του· 

Αγα-ημένη μου γυναίκα, φίλησε αύτή τήν ξένη, γιατί είναι ή ιιεν«λε<ι_ 
τερη ευτυχία τής ζωής μου. Είναι μιά αλλόθρησκη, πού τήν προσηλύτισα κατά τή 
«ιταυροφορια μου, καί τού τήν πήρα μαζί μου γιά νά μήν ξαναγυοίση στά είδωλά 
της.

"Οταν ή φήμη απλώθηκε στήν B ruges, πώς ό ενγενής προσκυνητής είχε ποο- 
σηλντισει μιαν αλλόθρησκη καί πώς τήν είχε φέρει μαζί του, οί συντοπίτες τον'δ- 
λοι έκαναν προς τιμήν τον εν» μεγάλο γεύμα, δπου Λήρε τήν τιμητική θέση ιιέ τήν 
ςενη δεξιά του κι αριστερά τήν γυναίκα του.

’Ένοιωθε μεγάλη χαρά, Βλέποντας τόν θανμασιιό πού ποοκαλονσε ή λαιιποή 
ομορφιά της ερωμένης του, δμως ήταν σκεπτικός, καθώς κ’ εκείνη τόσο' ιού 

ν.αναν σ ολους την έντύποχτη άγιων. 5 3

"Οταν ήρθε ή ωρα ν' άναπαυθονν, ή γυναίκα τον, πού είχε χάσε. πολύ άπ’ 
την ευθυμία της στα κλαματα ,Ίού έκανε κατά τήν απουσία του τοΰπε εναν 

Ίτλιμ μ ενο  τονο : ’

'Εχω μαραθεί πολν κ εχω ςεμά&ει Λθλ») την ηδονή, άρχοντα μου μην ερ- 
θης στό κρεβάτι μου. Θέλω νά νπερετησω εκείνην που, χάρις σε σενα, βρήκε τον
Ώαοάδεισο. Θέλω νά συντροφέψω τον ύπνο της. , , ,

Ή  Κλόριντα πού δέν μπορούσε νά ύποφέρη την ιδεα πως θα  κοιμωταν μονη, 
ενώ ό λατρευτός 'της θά βρισκόταν στην αγκαλιά τής γυναίκας του, εδεχθη με με
γάλη ανακούφιση τήν λύση αύτή. „ , ,

Τίς βοήθησε καί τίς δυό νά γδυθούν, κ’ υστέρα κι ο ι$ιος επεσε σ εν αΛλο
κρεβάτι τής ίδιας κάμαρας. , ,

’Έτσι ζήσαν καί οί τρεις τους, καί συχνά, στον μακρύ Φλαμανδικο χειμώνα, 
επειδή τό κρύο ήταν δυνατό, πήγαινε πότε ή μιά καί πότε ή αλλη απ τις γνναι- 
vsz τον xou τοΰ χρατουοε τ ί) vvyxo. ουντροφκχ«

Ή  B ru ges είναι μιά πόλις, ποΰ τήν σκάζουν τά δέντρα καί πού τήν καθρε
φτίζουν κανάλια, πόλις πού φυσ£ αδιάκοπα ο βοριάς καί σημαίνουν οι καμπανες.

Οί δνό ερωμένοι, οταν κυττάζαν τούς κύκνους αθόρυβα να σκίζουν τα νερά, 
θυμόντουσαν πώς τά κανάλια τά Βενετικά αντηχούν από τραγούδια και γέλια ε- 
ροκόπαθων γυναικών. Γ ι’ αύτό οί δυό τους αγαπούσαν τή νύχτα, που γεμιζε με 
ίσκιους τίς ύπερβολικά λεπτυσμένες κομψότητες τής Φλαμανδικης τέχνης και δεν 
διατηρούσε μές στό σκότος της παρά μόνο τήν έπιβλητική ορμη των αρχι^εκπονι-

-/.ών μαζών. „ ... , >
Στήν μεγάλη πλατεία τής α γ ο ρ ά ς ,  δταν η εσπερα μετεβαλλε το καμπαναρειό

σ’ άγέρωχο Φλωρεντινό κάστρο, ή Κλόριντα συλλογιζόταν τούς άπόκοτους άντρες
πού ζούσαν έκει κάτου μές σ’ αυστηρά ομοιόμορφα παλάτια καί πού πρώτοι την·
είχαν σφίξει μές τά γερά τους μπράτσα, κ’ έκεΐνος συλλογιόταν πάλι πως στα πλα.
τειά πλακάστοωτα τών Τοσκάνικων δρόμων συγκεχυμένα αισθήματα είχαν τάρα.
ξει τήν ψυχή του. ’ Ετσι δέν μπορούσαν, χωρίς μιά μέθη οδυνηρή, νά θυμηθούν
τίς μέρες τίς ιταλικές των. ’Ό χι γιατί τό παρελθόν αύτό, ήταν προπιμώτερο απ’
τούς αργούς περιπάτους πού έκάμναν μές τήν καταχνιά τής θάλασσας τού Βορρά,
κι’ άπ’ τις βραδείες :ι|ον περνούσαν πίσυ> απ’ τά τζάμια μέ τίς μεταλλικές ανταυ-
γειες στό Δρόμο τών Χηνών, μά γιατί ό χαρακτήρας των δέν μπορούσε ν ανεχθώ
τήν μετριότητα, ένω η Φλαμαντε^,α, οταν τονς ετοίμαζε ένα κα/^> γεύμα η y -
σταινε καλά τό σπίτι, γιά τίποτε άλλο δέ νοιαζόταν πιά.

Ό  Φλαμανδός πέθανε άπό μιάν άρρώστεια τής καρδιάς, καί τις δυο του γυ
ναίκες, καθώς λέγανε στή B ruges, δέν έμεινε κανείς πού νά μήν τίς λ νπ η %  μά 
ό πόνος τ ή ς  γυναίκας, δσο κι άν φαινότανε τρανός, δέν ε φ τ α ν ε  δ μ ω ς  τόν π<ν- 
\ο τής ξένης, πού χάνοντας τον, έχανε τόν άνθρωπο πού τής είχε άποκαλύψει τή

ζωή. , , - , .
Ή  δμοοφη ξένη μπήκε σ τ ό  μοναστήρι τών Εξαγνιστριων, που ο κοσμά; τις 

ονομάζει Κόκκινε; ’Αδελφές, γιατί είναι ντυμένες μέ κόκκινα πουκάμισα καί φο
ράν κόκκινε; μεταξωτές κάλτσες. Καί γιά νά έξαγνισθη άπ’ τίς ηδονές πού είχε 
αισθανθεί προτού γνωρίσει τόν ερωμένο της, κατε^κασε τόν εαυτό της να 
μή τυλίγη τό' ώραΐο της σώμα παρά μόνον μέ μετάξι. ’Έτσι σέ κάθε της βήμα ο 
θοός τον μεταξιού τη ; θύμιζε τίς τρομερέ; τη ; άμαρτίιες. Λένε πώ ; θέλησε να 
πεθάνη Γ,ιρώτη γιά νά μείνη λίγες στιγμές άκόμη κοιμισμένη μαζί τον μές τον
τάφο. λ , fc

Ή  Φλαμαντέζα έ'ζησε καιρό στό μοναστήρι, δπου εΐχε άποσνρθει. I ια να εξι- 
νν.άσω τήν ίστοαία τους, πήγα καί τό έπεσκέφθηκα. Μόνο ή νωπή γλύκα τής λέ
ξ η ^ ;  ιπεγ νιvat» ιιπορεΐ νά ιωγραφίσμ κάτι νερά πού παρασύρουν φύκια στό τρέ

ξιμό τους εναν χλιαρόν ήλιο, πού απαλαίνει τό λρώμα τών κεραμιδιών, τή λαφριά 
πνοή τή ;’ 'θάλασσας, τόν ασημένιο ήχο τής καμπάνας, καί τή θλίψη τού περιβόλου
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αυτοί, όπου εξακολούθησε τήν φτωχή ζωή της, που δέν ήταν πάντοτε, παρά μιά 
μισοζωή.

Ανάμεσα άπ’ τά χαμ'ηλά σπίτια τίποτε δέ φτάνει ώς τό eyijuo αυτό μέρος, αύ- 
τε τά καλέσματα τής ηδονής, ο ντε ο θόρυβος τής κοινής γνώμης. "Αλλως τε είχε 
ποτέ της τάχατε αισθανθεί τίποτε άτ< τόν ερυηα κι απ' τήν κενοδοξία πού είναι 
γεμάτος ό κόσμο;; Ή  ι|*νχή της ήτανε απλή, σάν τήν αυλή τοΰ μοναστηριού, ttl  
τρ,άγωνο ακανόνιστο, γιομάτο πρασινάδα, πού τύ κόβουν μονοπάτια, απ’ όπου ανε
βαίνουν σά βαγιόκλαδια ψιλόλυγνες λεύκες.

Τήν ίόρα πού πέθαινε, ή στερνή της άποθυμιά έστάθη νάν τη θάι|κ>υν στά πό
δια τών δυο μακαρίτιδων, κι αντό δίέ ν ξάφνισε κανένα γιατί τούς εϊχανε γιά άγιους.

Θελησεν ακόμα νά σκαλίσουν πάνω στόν τάφο τους ενα μπρούντζινο ομοίωμά 
της, στή θέση πού μπαίνει συνήθως ό πιστός σν.ύλλος. Μά ή ταπεινοσύνη αύτή φά
νηκε υπερβολική κ’ ενάντια πρός τό οικογενειακόν αίσθημα. Αυτός είναι ό λόγος 
πού βρίσκονται σήμερα στην έκκλησιά κι οί τρεις πλάι -  πλ<ή, ισότιμοι, κρατών
τας ό καθείς στά χέρια τήν κορδέλα, δπου είναι γραμμένα τά ιερά τούτο λόγια, 
πού ή ΐδια είχε διοίΛεξει ;

«Μάρθα, Μάρθα, μεριμνάς καί τυρβάζη Γ.ερί πολλά. Ενός δέ έστί χρεία. Μα
ρία δέ τήν αγαθήν μερίδα έξελέξοτο, ήτις ουκ άφαιρεθ-ήσεται άπ’ αυτής».

(Μητάφρασις X.)

ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ...

ι

Σέ κάποια πολιτεία καιρό φτασμένος 
μόνος γυρίζω,, αυγή ώς τό βράδυ, μόνος" 
πόθος κανείς" αρχαίος κανένας πόνος' 
κι είμαι άπ' τό κάθε τί ό ξεδιψασμένος.

Πότε, άπό ποΰ έχω έρδεί, δέν τό λογιάζω 
νά μοϋ τό είποϋν μιλώ δέ μοϋ μιλάνε' 
πικροχαμογελάνε, άντιπερνάνε 
σά νά μήν είμαι, σά νά μήν τούς μοιάζω.

ΚΓ όταν μεσημερνός ό ήλιος κεντρώνει 
καί πέρα ώς πέρα ή χώρα δλη έρημώνει, 
κι ουδέ σέ Ο’ΰρα, ουδέ σέ παραθύρι

δέν αγροίκας, ουδέ θωρεΐς κανένα, 
κατάσπρη ή πολιτεία φαντάζει ώς ενα 
παληό, λησμονημένο κοιμητηρι .

II

Δροσιά πρωινή, πού ώς άνοιξα Χ6 παραθϋρι μου. δλη φώς 
σάν ενα χάδι, σάν ενα φιλί στό μέτωπο μου. ν 
στά χείλη μου. στά μάτια μου. σ’ όλο το νεο μου τοκοομι 
σ’ ένοιωσα πριν δλη τήν κάμαρα μου πλημμυρίσεις 
συνηθισμένοι θόρυβοι τοΰ δρόμου, άργες φωνές. _ 
ν λύκειά γυναίκα εσύ πού στοΰ σπιτιού σου το κατώφλι, 
τό χέρι άντήλιο βάνοντας, γνέφεις μέ τ άλλο καποιανου 
οπού σ’ άκούει κα'ι πρός έσέ γυρνάει και σ°υ }
νέροντα μποός στό σπίτι σου. που λιαΕεσαι ολβιος και ,ελας 
μέ τά παιδιά καί π.ότερο μέ τό τρελλάγγονο σου. 
λαλήματα τών πετεινών, τής εκκλησίας τρουλλε χρυσέ 
όπού πεντοβολάς, κοπέλλα πού γοργοδιαβαινεις, 
χάδι γλυκό τοϋ ήλιου στά ξεβαμμένα τών μικρών 
σπίτιών πού λίγη χλόη δροσαναπνέει, τά κεραμίδια,
(Τ, έσύ τοϋ δρόμου γνώριμη θερμή ζωή καθημερινη, 
μέ τί πόθο οί πιό γλύκες μου θάρχοντ,αι αναμνήσεις

-··· ■ τ π

"Οταν ή Μοΐρα μου τά βήματά μου άλλοϋ οδηγήσει, 
στί^ νύχτες τι- ατέλειωτες μιας1 χώρας βορεινής,  ̂
ιΤ> μέ τί πόθο οί πιό γλύκες μου θάρχονται άναμνησεις 
νά μέ γεμίσουνε, μά τί ανιστόρητο καϋμό !

rQ Αθήνα πώς θά νοσταλγώ τό φώς σου τό λαμπρό, 
τού; κάμπους σου ενα δειλινό γλυκύτατο τοϋ ’ Απρίλη, 
μέ λίγα έλιόδεντρα, μέ τών βουνών σου τίς γραμιιες. 
μέ μιά γαλάζια ακρογιαλιά στοΰ όρίζοντο-.ς τά βάθη.

Θ’ άναθυμάμαι τίς λγνές αριστοκρατικές 
Γαιδοϋλες σου άναποϋλες μου τις Άθηνιωτοποϋλες. 
μέσα στό φώς τ’ ολόχρυσο πρωινού χειμερινού.
Γ,τό βράδυασμα τό αργό μιας φθινοπωρινής ημέρας.

Τήν πρώτη Άπριλινην αυγή. τ’ απογευματινά  ̂
upc τοϋ -χειμώνα την καρδιά. τ<ς Φεγγαροβραδιές σου 
πού μ’ έπαιρνε 6 βαθύς καΰμός τών μακροταξειδιών 
άπάνω στην ολόχαρη Φαληρικήν εξέδρα...



I V

Ηρεμοι έχτές, μιάν ήρεμη έσιμώσαμε χαρά.
Ηρεμοι, ώς νάτανε πολύ μακρυά κιόλα οί πικρές μας 

«σκέψεις, οί ασήκωτες τών δειλινών βαρυθυμιές...

Μες τό δροσάτο άπριλινό δείλι τόν ίδιο δρόμο, 
πάλιν έχτες επήραμε τών γελαστών αγρών, 
γοργοί σά νά μά- πρόσμένε κάπου ή χαρά εκεί πέρα,
^αν ναταν κιόλας οί πικρές στιγμές πολύ μακρυά.

Μιάν ωρα, σκέψη θλιβερή, πού δέν χωρά ή ψνχή μας, 
μια γλυκειάν ώρα ήταν, καί τήν γαλήνην ό αττικός 
τοσο βαθειά μας στάλαζεν ό κάμπος, πού ξανάρθες 
οτο νοΰ. δπως πάντα τής χαράς πλάνο όνειρο λαμπρό.

Και μεσα μας λουλουδισε λίγες στιγμές ή ελπίδα. 
κΓ ήρεμοι αργά έσμώσαμε μιάν ήρεμη χαρά' 
ήρεμοι, ώς) νάτανε πολύ μακρυά κιόλα οί’ πικρές μας 
σκέψεις, οί αξήγητες τών δειλινών βαρυθυμιές

V

Εγιο μαζί σου πού είχα ονειρευτεί ιλαρές στιγμές 
γλυκύτερες κΓ άπ’ τούς καρπούς πού λαίμαργα λιγώντας

ενα κατάφορτο κλαρί μάς πλημμυράν τήν αγκαλιά, 
στιγμές ποτι στ.ικωτερες μαζι σου νά τουγήσω"

κι άγνές χαρές, καθώς1 τών πρωταγάπητων παιδιών 
που ό ένας στά μάτια τοϋ άλλουνοΰ κυττάζοντας διαβαίνουν

τό δείλι, κάτου άπ τά δεντρά, σέ δρόμο άπόμερον, κΓ άο-ά  
καποτε-κάποτε όμιλοΰν γιά τό πουλιά, γιά τ’ άνθη.

σ ’ «ναλογίζομαι, 'ώ γλυκεία. κΓ ή σκέψη μου είναι στεναγμός 
οπου βαθεια απο την ψυχή στά χείλη μου ανεβαίνει.

σ άναλογίζομαι κΓ αργό, θερμό ^  δάκρυ μου άναβροά 
στα βαρεία μάτια μου στά πονεμένα μου τά μάτια, "

σ  ̂άναλογίζομαι καί πειό πικρό απ' τόν στεναγμό 
κι άπό τό δάκρυ, ένα παράπονο μέ πνίγει !

=  1 2 6  =

V I

Θυμάμαι ένα μικρό νησί πού αράξαμε ένα δειλινά 
Σέ λόφους καταπράσινους λίγο σπιτακα* άσπριζαν 
’ W  τά βουνά ιιέ: τό θαμπό που εγαλανίζαν φωXt*^;*TsrMW·Μές τή γλαυκή σιωπή γλυκά άναγαλλιαζε Χο παν.
"Ηρεμο έκύλα στή λαμπρήν ήμερα ένα τραγούδι,

Μά εμείς στά μάτια, πού είχαμε τά οράματα χρυσών 
πόλεων παράξενων και τροπικών κΓ όλάσπρων πόλων, 
αδιάφοροι έθωρήσαμε τ’ ωραίο μικρότατο νησι 
κΓ άξένοαστοι ενα δειλινό τό είδαμε αργα να σβυνει.

Μά τώρα πού τά δράματα σβυσαν τών πόλεων τών χρυσό*, 
θυμάμαι ενα μικρό νησί πού αράξαμε ένα δείλι . . . .

V II

'Ο  ήλιος άπόψε είναι χλωμός, σάν άνθρωπος δπου καιρόν 
ό πυρετός στήν κλίνη του τόν έχει καρφωμενον.  ̂ ;
Οί ίσκιοι θολοί άπ’ τήν κάμαρα περνούν, κ. απο Τους πόροι, Το 
κάτι ωσάν αίμα κόκκινο ατό πάτωιια μ αλάζει. ^
Τό άγκάίλιασιιά σου είναι πικρό- τό σώιια σου βαρυ 
Τά νειάτα σου μοϋ δευ/νονται σάν ποόωοα ιιαοαιιενα'
Τά βαθουλά που δλόιιαυοα μάτια μεγάλα είναι θαμπό. 
σαν πληγωμένα, σάν άροωστημένα. σάν κλαμένα.
Τά μέλη ιιας 'άδΰναμα ii/c τό κρεβάτι άκινητουν.
’Μάταια τά νέοια σου, τά -/έοια υον αιτούνε ^
Ό  λόνο- άπ’ τά χείλη μα: βγαίνει αν αμνό c. λειψός 
-·α1 μές τό κίτοινο ίσκιοφώς κυλάει σά ιιατωιιένο:.
ΛΤάταια ΐιιτοΰμε στυν πικοή ναρκωτική βοαδεια. 
νά ίωντανεψουιιε ιιιά άπό καιοό νεκουν άγαπη^  ̂
ν άν ίσκιοι πού ούδέ υιά δέν πισωστοέοτουνε στιγμή 
λες πώς οί αγαπητές παληές <Wc μακραίνουν. . . ·

V I I I  3VT.

Άπόψε έδώ πού κάθομαι στήν κάμαρά μου αιοναχός 
μ’ ένα βιβλίο πού είναι νεκρό γιά μένα δ.τι κί’ άν γράφει,

αίσθάνουμαι κάτι άπό σέ πώς] έχω ανάγκη τήν ψυχή 
νά μοΰ ποτίσει, νά μοΰ τη δροσολογισ£ΐ απόψε.



(Γιατί δλα πάλι είναι γιά με ξένα κΓ αδιάφορα, ώσάν μία 
σύναξη άνθρώπων που γοργοπερνάμε άνάμεσά των.)

Καί προσπαθώ νά σ άναστησω εντός μου- δμως άλλοι 
χιμαιρικό είναι φάντασμα και μοϋ γλυστράς και φεύγεις

Καί μόνο ώσάν μύρο και φώς κάτι άπιαστο σταξοβολά 
η αναμνησή σου μέσο. μου, καθώς μές τόν χειμώνα

Οι μέρες δπου μυστικά τήν άνοιξη μάς προσμηνάν.

=  m a d r i g a l . =  ΙΧ
Σ.  Ρ.

κήπος είσαι, πού διαβαίνοντας μιά νύχτα,
Απ έξω, κάποιοι κουρασμένοι, κάποιοι δυστυχείς

Σταμάτησαν, κΓ ώρα πολλή όσφρανθηκαν, κάτι οόδυιν 
Ιίρωτοσυναντητων τήν άλησμόνητη ευωδιά,

1Α ! Τ !  π6! ° υς τβον ό πειό πικρός δέ Οάναι πόνος 
α ροδα εκείνα, η νύχτα εκείνη, εκείνη ή μυρωδιά.

Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ Α  ΚΙ Χ

Α πό, Αινα γλυκεία μου. αθώο κοράσι 
πού Της σαρκ,ός τήν πρώτη ανατριχίλα 
σοϋ έξύπνησα. μ’ ένα φιλί στά χείλια 
τά υγρά, τά πορφυρά σου ώσάν κεράσι,

-- ™σος, πόσος τώρα έχει περάσει, 
καιρός, άπό τήν πρώτη ανατριχίλα, 
άπ’ τή βαθειά δαγκωματιά. στά χείλια,
Λίνα, Αίνα γλυκεία μου, άθώο κοράσι !'

X I

Τόποι που δέ σάς φαίδρυνε ποτέ τό πέρασμά της 
ωραίοι μα ποσο θλιβεροί χωρίς εκείνη, ώ τόποι !
^Εδώ άπό δρόμο μακρυνό κανένα δειλινό 
θαμπό του Αύγουστου, στόν πυκνόν ολόδροσο πευκώνα 

. μαία δεν ήλθαμε ν' άναπαυθοΰμε ώρα πολλή 
Εδώ ποτέ η θερμή, βαθειά φωνή της δέ γροικήθη. 

το γέλιο δέν αντήχησε ποτέ τό παιδικό.
128 —  -

. . . .  Μαζί θάρχόμαστε. κΓ άπό τόν δρόμο κουρασμένοι 
0 ά  ξαπλωνόμαστε στό πεϋκο άπάνω τό ζεστό. . .
. . . Φιλιά, θερμά άγκαλιάσματα, χάδια, λόγια τρελλά 
μές στις στερνές φαιδρές φωνές της μέρας που Θά σβίυνη 
Μ’ άλλοίμονό μου ! εδώ ποτέ μαζί της δέ θάρθώ 
τόποι πού δέ σάς φαίδρυνε ποτέ τό, πέρασμά της. . · ·

X I I

θυμάμαι άπόψε εν’ άποβραδϋνό μές σ ένα δάσος :
Κάτου άπ’ τά πεϋκα σιωπηλοί έκυττάζαμε το αργο 
τοϋ ήλιου βασίλεμα, που Τά ροδοκοκκίνιζε' αύρα 
λαφρά είχε πάρει νά φυσά, κι ήταν θάμπος σ'/οπός 
σέ μαγικόν άέρινον αυλό τραγουδημένος.
Ό  άτονος ίσκιοι μαλακά χυμένος στούς αγρούς 
ώρα τήν ώρα στών δεντρών έπύκνωνε τίς ρίζες.

Λαμπρά χ αστέρια έπρόβαλλαν κΓ εσύ. ψυχή, ολη μέρα
πού άνώφελα είχες προσπαθήσει ολίγο νά χαρεΐς
μές Τά παιχνίδια ολίγο, μέ; τά γέλια νά ξεχάσεις,
σέ μιά, ώσάν διψασμένο ελάφι, γνώριμη πηγή
Θολή άπ’ τό δάκρυ σου έ'σκυβες νά πιεις. κΓ ή  α ν ά μ ν η σ ή  Τη:
ξανά έγινόταν μέσα μου πόνος γλυκός καί μουσική. . .

Κ Λ Ε Ώ Χ  IT A P A S X O i;

Ο ΓΙΑΝΝΗΣ Ο ΣΤΡΑΒΟ Σ
Εΐτανε θυμάμαι. τότε τρυγητή; και δε μου «ραίνεται να λαθεύω : ανήμερα τοΰ 

Σταυροί.
Δέν είχα ξύπνησε1, καλά. άκόμη, σάν «κουβά τό σήμαντρο τη; εκκλησία; νά μέ 

ντΰντ) στ- όρθοινό λάλημά τοι’ . Ό  ■θόρυβο; αυτό; που τόν νόμιζα να μπαινη απο 
τό παράθυρο κα'ι ν' αγγίζη τα φύλλα τή ; άμνγδαλια;, που ηταν σά κιγκλιδώτο 
um.oc στό παραθυρο, δέν ξέριο γιατί ήθελα να φανταζομαι πω ; έκανε τα μικρά 
φύλλα τη; νά χορεύουν στό πέρασμά του. Αέν ξέρετε σεΐ; ακόμη τι κα?.α μου φά
νηκε γιά άοχή τη : ιιέραα μου αυτό. Και π ρ α γ μ α τ ικ ά  ήτανε η πιό καλη αρχη ν α
κούσιο τόν ορθρο <1 πό τό γέρο παπά, που ήρθε να μας λειτουργηση. Αέν κατάλα
βα καί γώ πώς ιιον φαίνονταν, ποτέ δέν είχα διατεθΐ] τόσο καλα. Οι Bu,ovtive? 
αγιογραφίες τής «"Α για  -  Τριάδας», σάν έμπαινα στήν εκκλησία, πού φαινότανε
πάρα πολύ συγκεντρωμένη στόν εαυτό της, νόμισα πώς κρύβανε κάποιο γέλιο —
τι π ερ ίεο γο —  Ttoi’ το ο ivy z  ο f x τ  ο ν (τ ε coc tooo uovo ί] οο6αοοτϊ]Τ(* ο τ ΐ'/j-U ■)«-,»
σως και νά τό άκουγα, αν δ παπάς δέ. μου έφαίνοταν τόσο καλά μέ τά ασπ', α τον
ιιαλλιά, aro τά δποΤα νόμιζα ν' άναχωρτ! σάν από κραδασμό, όπως στόν ήχο, η γα
λήνη καί τό θειον, καί μέ τή γηρασμένη φωνή τον. που τήν υποψιαζόμουνα πως 
^ογεται άπό τόσο μακουά, σάν άπό τά βάθη τών αιώνων.  ̂ _

" . «Ούτοι έν άρμασι καί οΡτο. έν ίπποι;, ημείς δέ εν Ανόματι Κυρίου Θεού ημων
έπικαλεσόιιεθα^.



είχε καθόλου εκείνη τη π τ Γ ^  ' “ ν “ ψ > 1  '?'α 'κερι Μπροστά στό Χριστό. ποΰ δεν 

-τοΰ φαινότανε τόσο ™λΰ ν Π α ^ ^ Γ τ ^  Ϊ Κ £  ^  ^  ΤΤαναν,( »̂

: ξ ' “ 1 γ  ™ * λ!ΐί .  « « ί  !ϊ’ ■ r- ■ ‘/αθενας την ω ρ α  που νο>οί; ντοίτσα ίτλησΙηΓ* «ττΐ- . ’ ■ χ

« X * ’S * ! ? T W  ” Ζ”·''"Ρ'’  t * * * " * ™ * ·  1 , ι ά Μ & 1  « #  w te  ψαλμοό.· TO?

, m f V n  · * " ’ · ™ e,i ^  - * ’ *■ 
«Έ γω  ,V εκοιμήθην και ffarvuxra...» Τή στιγιιή αυτή ξανασ~αΜτανε "να - ..εS S l^  “

nri-r," T0V ^  m 9^a&ttoo. Ειτανε στραβό; άπό τωνα

?νδ-Δ « ν» η > ί Γ Γα ^  Τή ™ν*ίνηπη πού δλους ufir π οΛ ει τ* πάθηιια
■ «ν » 0 0 «ο ν  τοοο πον evor γ ερ ό ν τ ιο , Spy,σε νά ,,οϋ « η  κδτ, ™ θ ώ ; κ . Χ

ρτόιια τον T<M o ? Z ? a ΡΤ 'υψα, ™ ’Τ ^ ; [ " ° V ^ « ΐ ο ν τ α :  τ ’ αΰτί uov στό'
■,e ' , — 1 ! 0Tr*v την ιστοοίΐί τον Γιάννη τον στραβόν καθώς ιιοι%ε ποΰ

πν\ρβηχε (ταν σηιιεοα, ανήμερα τον Στανοον.
«Είτανε κατά τά ξηαεοώιιατα καί κ ά μ ι ν ε 'ό  Γιάννης άπό τήν κ.αλΰβα ^  ni 

ο τσε^.ονοι στον /μο.Φουμερνε Ινα τσιγαοάρίΐ, γιατί τον καπνό τόν εΐχε ώ ; τόσο σνν- 
«. °  στ“  Ro,’vre rw n m ca xa ye. καί άνάπαψη τό βράδυ στό σπήτι τον. Κείνη τήν
·ορ« κατέβαινα κα. γω απο πειό πάνω —  γ/ γ :  πάει στή βθΰση τον Καταρα-ιίνον· 

απο κει πανου ·—  και συναπαντήθήκαμε στό δρόιιο.
ΓΤοΡ mivaivKir. βρε Γιάννη: γειά χαοά σον τοι* λέω •''ώ.

, : ; ? i i0% f7)0,OTr R™ #*!*« νά κόψω ξΰλα γιά νά δ-άη ανο,ο ή vW 0fva ,,ου
οτιιν Καλαμάτα. 1 . -> -

„ ,T of! f T:Tr'-7 > c ητανε τοϋ Σταύρον, τώΕερε κιόλα;. καί πώς $ ν  ?κανε νά κόβη 
Μ’λα τρτοια ιιεοα. ’

- Μτ»ά, Πανάγιε;: καί πανηγΰρ-α, μο^πε, και σΰ, ftsv πά νάναι καί τή ; Στά- 
ίρα·νας. . . .  Καί ν' ενα -/ά γά κατηφόρισε στό ρέμα.

Εγω τράβηξα ίσια κίίρθα δω, ποΰ εκανε λειτουογίο, θυιιαααι, τότε ό κνο Πό
τη ; κ εη-εοε Σελιατσιάνο πατά, ιιη ‘/ωνεΰοντα; τοΰ; Γ·ανιτσάνου;.

? "Γ< Vf'· f ' IVTfl,f ν’ «πολόκη & εκκλησία και νασον καί τ ’ άγόοι τον Γιάννη.
Μπήκε ^flfyoytac ι»έσα καί τράβαε τη ιιάνα τον άζο  τό φονστάνι. .

-  Μανα. λεει, ο πατέρα* σκούζει καί βογγάε'. κάτω στϋ οεμα.
’ Λιιε'σιο; τι κοκονοΤοα σηκώθηκε πή'·αιιε καί ιιεΤ;. οί πειότεροι ιιαζν τη ;. Πϊι-

/.αλαγε στό δοόκο οσο ιιπόοαγε. ιιά κάθε τόσο σταιιάταγε κατακοιιενη άπό "ήν ε- 
γνοια -me um^pc fi κακοιιοιρα.

*-.o)~r ι ^τf, ιιη>' “/a w l>. i-Td\ τη.* 7fyc(i*F uFir, μά κείνη τίττοτ? .̂ aciv vet Tfo^F- 
of το ya:/M.

Φτάσαιιε και.ιά Φηοά^κ’ εΐδαιιε ενα cooivro πράμα. Ό  Γιάννη; εΐγε χνιιεν.ι τωνα 
ιιατι κ εσκον-ε απο τόν τόνο σά γοτροννι πον τό σφάϋονν. ΕΤτανε πεσιι=\ο; α
νάσκελα καί μαινότανε σά λυσασιιενο; γιά τό κακό τον. Κάθε λιγουλάκι βλαιστηιιαε 
και ωασκ-ρλοινε ωρε; rno?r κατά τόν ουρανό. Τόν άηδίασα καί Λΐκώθηκα κ’ είπιγα.

Τ ι" ;  ’ '' ΐ'εοα Ίαθεκτηκε το τγγο; τον “/νθηκε τό uάτι . Καί, νά σον π<7>> κυο 
Λο^ονάκη MOV, U ^,y~fur,· οτόν ντονυιά -τοΰ ίοϋιιε νά ^ανασυνεβηκε. Τόποι πε 
Λεκ</»ε. ναι vm ποί' ιιε βλεπει- πελεκαα δλη «ον τί] ton . άκόιια καί τάκκχ. Μ ά ου_
τε. το γεοι ιιον δε’.· ες\»σα νά στάζη ιιιά στάλα αίμα.

Ό  Γιάννη;, θ ε ΐ κ ή  σ υ γ κ αι ρ ΐ α , καί στςιυροκοπήθηκε ό αγαθός 
γέρον τάκο;, πελέκαγε ενα πουρνάρι γιά νά τό κάντ) μικρούλια, μικρούλια, να φορ- 
τώνονται στό μουλάρι, μπάμ μιά σκλήθρα καί χώνεται όλόϊσα μεσα στό ματι τον
τό ζερβι. Πά£ΐ τό μάτι του. , , , , Κ

Ά π ό τότενε σουρντουφ/aki στό δρόμο καί πηγαίνει μέ τό αγόρι του, το - ,u01' 
λάκη, στά πρόβατα"κν ερχεται τακτικά στής Παναγίες καί τά πανηγύρια, imc, ε-

’ Τήν ωρα αυτή 6  παπά; ελεγε: « Ό  Θεός, ό Θ εό; μον, πά,ός σέ όρθρίζ<ο. ’Εδι- 
Ί '̂ησέ σε ή ψυχή μ ο υ ·. * ΠροσεΗα παλι στη λειτουργία.

Γ . Α Λ Ε Ξ . Σ Τ Λ Υ Ρ Ο Π Ρ Υ Λ Ο Σ

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

I

Βαρύς και με τήν έγνοια της χαράς, 
βαρύς και μέ τή λύπη, ' ...·
κάθε άναγάλλιας δέχτηκα μαντάτο ΐ'ι συμφοράς 
με πράο καρδιοχτύπι. :

Κι' υϋτ’ έσυρα σέ γάμο τό χορο 
μέ τ άλαφρύ μου πόδι. 
κΓ ούτε Τό κλαμμα ξέσπασε πιχρο και γοερό 
πίσω άπό κάποιο ξόδι.

Όλημερις κΓ όλονυχτίς σ’ άγά·πη αμαρτωλή 
σκλάβα μου πάντα ή νιότη.
— Αύτη κ’ ή άνομη χαρά κ’ ή λύπη μου ή θολή 
στερνή καί πρώτη.

(Μά ώ ! ταπεινές, ερωτικές, γνώριμες ομορφιές 
τή μνήμη πώς μεθάτε !
Μέ πόση εύλάβεια Τίς παληές, καλές μας συντροφιές 
Ό  νοΰς μου άναθυμάται !

Στ»]ν άγια σας παν άσώτεψα αγκαλιά 
τί] νέα τί] δτύναμή μου,
δέ μοΰ γλύκαναν Χό κορμί τά λάγνα σας φιλιά 
μά την ψυχή μου.)



I I

( I n t e r i n e z z o )

’Έρμο χό σπήτι άπό φίλον? και δικούς 
κι ό Θάνατος σιμώνει !
— 1^ άκοϋς, μητέρα, γά βαρειά τον βήματα, τ άκοϋς 
Κ ’ είμαστε μόνοι !

Νά ξαναζήσω χή στερνή μου όλόθλι&η στιγμή 
τη περασμένα βράδια,
ΓΙώς αντηχούν νοσταλγικοι, βαρειοί αναστεναγμοί 
μέσ οτηΛ' ψυχή χήν α3δεια !

I l l

• . Οσες ίανθοί'λες μαργελες γό δείλι άργοπερνοϋν 
απ' τή μεγάλη στράτα
καυτήν άγάπη γέβουνται και Τή χαρά κερνούν 
σ άπλερα νιατα,

■είναι οί καλές μον, είναι μον οί γλίνες 
κ ή άγάπη τονς μέ δένει.

V'Tf ̂  κ 0ί ;ΤΚ) καλόγνωμες, κ οί πιό πονετικές 
για όποιον νηός πεθαίνει !

Τό ώραιο κορμί, άς στολίσουν τό θερμό 
μέ γιορτινά φουστάνια,
δαμάντια άς βάλουν στά σγουρά μαλλιά και στό λαιμό 
χρυσά γιορντάνια.

Ιναι συνροφια στο γιο σου πον άγρνπνά 
ή έγνοια ή πιό στερνή σον
Ρ  · Μ  ντραπούν τά χείλη Οον. μητέρα, τά σεμνά 

να ρθονν να χούς μηνΓ'σονν !

\έν νπακονει σ ακόλαστό η ψνχή μον πειρασμόν 
είτε σέ πόθο πλάνο
μ’ άν δέ χαροΰν Τά χείλη μου εναν ύστατο ασπασμόν 
μέ πίκρια ί)ά πεθάνω.

Σ Α £ Α
 ο

(ΚΓ άπ' χ'ις αφέγγαρες νυχτιές πον ή αγρυπνία σοϋ ανεβάζει 
στά πικραμένα χείλη σου μιά μάταιη προσευχή, 
τά δειλινά είναι πιό βαρειά στήν έρημη έξοχη 
όταν λυγμός αβάσταχτος τό στήθος σου σπαραζει

καί δέν τόν σβυεϊ μακρόθυμη μιά γλνκαπαντοχή.)
Στή  μοναξιά μου άκαρτερώ έγώ ναοί)}] όταν βραδειάζει. 
χαριτοβλέφαρη, καλή άδερφούλα. πον άργοοτά^,ει 
μιάν ηρεμία Οεϊκιά στή θλιβερή ψνχη.

Κ' είναι τά μάτια της γλυκά, τά λόγια της μελένια 
καί μοϋ κοιμοϋν Χή σκέψη μου και μοϋ χοιμοϋν την έννοια 
κι’ άποξεχνάω τή λύπη μου και γόν βαρύ κανμό.

Κι' όταν τό ώραίο της πρόσωπο ή αγρυπνία μοϋ ενθυμίζει 
μέσ' στό σκοτάδι μιάν ευχή τό αχείλι ψιθυρίζει :
— "Ολη ή ζωή μον άς εΐτανε ένα τέτοιο δειλινό.

ΒΙΚΤΩΡΙΑ
  JD

Τό έομο κεφάλι τώρα πιά στό στήθος σου δε γέρνει' 
δέ μοϋ χαϊδεύει τά μαλλιά τό χέρι σου, άδερφή" 
κ’ είναι πολύς ό πόνος μου κ η λύπη πού με δέρνε; 
κ’ είναι μικρή και δέ μπορεί ή άδί5ναμη ψυχή.

Ή  ανάμνησή σου σέ καιρούς παληονς πίσω με φέρνει 
πού μοιραζόμαστε μαζί τή θλίψη ώς το ψωμί. 
και μέσ' στή νύχτα ίσκιο; βουβός ξοπίσω του μέ σέρνει 
σΤό μονοπάτι, ύπάκουον. κοντά σου πού οδηγεί.

i

Καί ώ  ! τήν βαρύθυμη ψνχή πόσο γλνκά άπαλ,ύνει 
άπόψε ό πλάνος πόθος μου πού όλάνθισε κρυφός.
(Τί κΓ άν σιγοϋν. και δέν ξεσποϋν γιά μέ επιτάφιοί θρήνοι ;

Τί κΓ άν δέν κλαίη τά νιάτα μου γονειός εΐτ άδέρφός ;)
ΓΙλάϊ σέ σέ θ' άναπαυθώ, αδερφή μου. έν ειρήνη 
καί δέ θά ίδώ Τόν πόνο μου στής νέας Αυγής τό φώς.

Πβτί,αια, Αΰγοναχος 191». Γ ΙΑ Ν Ν Η Σ  Λ. Κ Ο Κ Κ ΙΝ Α  Κ Η Σ
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(Le IViouvement Intellectuel Frangais pendant ei apres la Guerre)

I ta  τους περισσοτέρους Γάλλους συγγραφείς, ο μεγάλος πόλεμος που έπί τέο. 
σίρα ολόκληρα χρόνια συνεκλονισε την ανθρωπότητα ολη καί που εγινε ποοςενος 
τόσον μεγάλων καταστροφών, στην αγαπημένη ίΟ'.ως πατρώα των ΰπήρςε μια 
πραγματικότης άφανταστως οδυνηρή, μια πραγματικότης, με την οποία τονς ε- 
ίερε αιτιμετωπους ή Ανάγκη, χωρίς ισως να ηοαν καί αρκετά προετοιμασμένοι 

. ν«  την υ.-οστουν, μια πραγματικότης, που όσο κι αν εστάλη γόνιμη άπο με- 
ρίκες απόψεις, Οεν υπήρξε όμως γ ι’ uiro και λιγωτερο τραγική.

1  α πλειστα των έργων, που ειοαν το φως κατά το διάστημά τοϋ πολέαου, δέν
ει αι όυνατον παρα κ εκείνα να φέρουν άποτυπωμένη σε κάθε τους σελίδα σε 
,  ™ 1’5 Λε5η, την πύρινη σφραγίοα της αγωνίας, τήν άσβυστη ανησυν..,,’  τον
πυρετού, που βασάνισε, τυραννικός κι ανίκητος, ολοκλήρους λαούς.

ανησνχι.  ̂αντή κ* ή αγωνία είναι, καί οι κυρίαρχες άλλωστε αν o n  καί οί

στι/ά “α Γ α ^ Τ  Τ ' φ ψυΜ^ 1χών έ’^ ' ων, που γραμμένα καθώς είναι βια- 
v^m .v rT- ί  *ον αναβρασμό της πάλης, θάταν κάπως δ ΰ » ,  αδύνατο ίσως, 
ναχο ν τι, χαρε, των έργων, που ωριμάζουν καί γράφονται-σοφά κι ίσόρρνπ α- 
ιι αγώνα και μ υπομονή.

Διαβάζοντας τα οί_ μελλούμενες γενιές, ϋά ίδοί-ν πόσο κ’ οί πιο άδιάαορε' γιά 
τις συρράξεις των λαων διάνοιες ·£ών επικών καιρών μας —  αΰτές κυρίως —  όε 
δίστασαν ούτε στιγμή μπρος σε μια πραγματικότητα, ποΰ τόοο άξαφνα του- a rt-

σ τ ο ν ™ ?  Xm τ° σ°  Uf,£° U T O U 5  ί^ 6α/·/-ετο’ νά έγκαταλείψουν και τσνς πιό ’απρό
σιτοι, πύργους των, και να επικοινωνήσουν στόν πόνο καί στην απόγνωση και
στην ,.ιιο εςαλλη υστέρα χαρα, μ’ n'av ολόκληρο λαό, ποΰ πολειιοΰσε τόν ύ:ιεοτα- 
το του αγώνα. II στάση αύτη ήταν καί ή μόνη ενδεδειγμένη. Κάθε άλλη "ν έ -  
ον εφεκτική λίγωτερο ενεργός, Μ  ήταν εγκληματική, θάταν ανάλογη μέ τή στάση 
γιατρού _ εφευρέτου, ποΰ κρατάει μυστική την εφεύρεσή του, ιιέ τ ί ^ Γ Γ  
θρωπου που εχει —  κατα τη φράση τοΰ H e l l o  άν δέν άπατώμαι —  κατΛαλό  
να πτ], οσο μηδαμινό κι αν εΐναι, καί πού δέν τό λέει.

, Γ|,“  τί*ν ε'/·τιμ*1 (Τ)Ι των έργων αυτών δέν επιτρέπεται. -  δέν είναι ήθι-Ό ούτε 
ιευγενες —  να γινη χρήσις αισθητικών κριτηρίων. Είναι τόση ή α ν θ ρ ώ π ι ν ό  
τ ο ν  ς α ς ι α ,  ωσ τε οχι μόνον, όταν υπάρχουν, μετριάζονται οί καλλιτεχνί
α ς  των ατελείς, αλλα και σχεδόν συντελούν, θάλεγε κανείς, εις τύ νάέξυψω- 

ν και γι αντες ακριβώς τις ατέλειες των τά τέτοιου είδους έργα στή συ
νείδηση μας —  Γελειο μορφικως εργο σημαίνει καί τέλεια υποταγή τοΰ άνθυάκ. 
που στον καλλιτέχνη, πράγμα ασυγχώρητο σέ ώρα πον ό σνγγραψεύς - άνθρωπος 
du είχε προ παντός ανάγκη δλων τών ανθρωπίνων του δυνάμεων.

Μια μέθοδος εργασίας σάν τοΰ Φλωμπέρ, τόσο ψυχρή; ιόσο άνιικειμενική, 
τόοο υπολογιστική καί άπό τής ανώτατης έστω καλλιτεχνικής σκοπιάς —  τον 
αισθητικού e i i e t μία μέθοδος τόσον d e t a c h  e e  απο τά πράγματα, άν έχρη- 
σιμοποιεΐτο κατά τήν πολεμικήν εποχή, θά  μάς έδινε έργα ποΰ θά μάς ικανοποι
ούσαν ίσιος καλλιτεχνικώς, μά πον θά μάς έκαναν δμως συγχρόνως, ώς μέθοδοι ερ
γασίας, καί την εντύπωση όχι τής καλλιτεχνικής. άνιδιοτελείας, τοΰ γκαιτικοί άόΐ- 
αφορισμοΰ, αλλά μάλλον μιάν εντύπωση ντιλεταντισμού, συγγραφικόν νερονισμοΰ, 
πον όχι μόνον καλλιτεχνικώς θά μάς ήταν αφόρητος, μά πον καί ώς άνθρώπους 
θά μάς άποτροπίαζε. Δέν είναι δυνατόν νά μή συμπαθήσουμε έναν συγγραφέα, πον 
προ παντός άπόβλεψε στόν άνθρώπινο σκοπό τοϋ έργου του, αδιαφορώντας γιά 
τίς θυσίες — - ατέλειες πού βρέθηκε στήν ανάγκη νά κάνχ| γιά τήν επιτυχία ενός 
τέτοιον σκοπού. Δέν θέλω βέβαια μ- uixo νά πώ, πώς οσο καλλίτερα έκφρασει ε
νας σνγγραφενς μιά πραγματικότητα —  οποία κι άν είναι- ή πραγματικότης αντή 
δέν πετυχαίνει καί γιά τόν ίδιον εαυτό τ ο υ ίΐ) , καί γιά κείνον πού θά τήν δια
βάσει, καλλίτερα τό σκοπό τον, καί ότι γιά νά έκφραση δσο τύ δννατόν πιο άρτια 
και πιό μεστά την πραγματικότητα αντή, δέν πρέπει νά κάνη χρήση όλων τών συγ
γραφικών ταυ μέσων.

"Ενας τέτοιος ισχυρισμός όχι μόνον δε ϋά έστηρίζετο έ ;ί  τών πραγμάτων, αλλά 
καί θά παρέβλεπε τελείως τά δικαιώματα τής Τέχνης. I V  αντό και δέν μπορώ νά 
τόν έπικαλεσθώ. Τούτο μόνον θέλω νά τονίσω : "Οτι. δηλαδή μοΰ φαίνεται πώς 
ενας σνγγραφενς, κάθε άλλο παρά οτό υψος τοΰ προορισμού του είναι (τοΰ ανθρώ
πινου, φυσικά- αυτός πρό παντύς μ' ενδιαφέρει], όταν, ένώ ξέρει πώς ένας ολό
κληρος λαύς σά μάνα θεϊκό προσμένει τό λόγο του, κάθεται καί σμιλεύει τίς φρά 
σεις του, δπως ό λαξευτής τήν πέτρα του, ή μ' όσην υπομονή ή γριά τό κέντημά 
της.— ”Α ν εργαζόταν μ’ αντό τόν τρόπο ένας σνγγραφενς, κατά τί θά διέφερε 
τότε άπ’ όλους τούς esthetes καί τονς ντιλετάντηδες, απ’ όλους αύτούς τούς 
ήδονικευομένονς, τούς στείρονς, καί τούς άνήθικονς, ποϋ ώσάν νά μή γίνεται τί
ποτε γύρω τ ο υ ς (2 ) ' κάθονται καί μάς μιλούν γιά τίς μικροψυχονλες τίον, ένώ 
μέσα στις φλόγες τών μαχών κόσμοι σωριάζονται καί νέοι κόσμοι* ξεπηδοΰν.

’Ονόμασαν τόν πόλεμο «άντικαλλιτεχνικό». Είπαν Γ.ώς ποτέ πράξη και θεώ
ρηση ( απαραίτητη προϋπόθεση τής Τέχνης,ι δέν μπορούν νά συμβαδίσουν πώς 
δέν είναι δυνατόν σέ μιά περίοδο πού προέχει τόσο ή πράξη άτ/ τήν θεώρηση, σέ 
μιά περίοδο μεταβατική, κατά τήν όποιαν γίνονται τόσο απότομες μετατοπίσει; α
ξιών, καί δημιουργεΐται μιά τόσο νέα πραγματικότης, πρός τήν οποίαν οχι φυσικά 
κι άβίαστα, μά πλαστά καί μηχανικά (συνθηματικός πατριωτισμός), προσαρμόζον
ται οί συγγραφείς γιά νά τήν αφομοιώσουν καί την έκφράσονν, δεν εΐναι δυνα
τόν, είπαν, σέ μιά τέτοια χρονική περίοδο, νά γεννηθούν έργα σημαντικά,.

Βέβαια ό ισχυρισμός αΰτός biv στερείται αλήθειας. Φτάνει, γιά νά πε'.ϋθοΰμ-;, 
να ρίξουμε μιά ματιά στήν φιλολογική παραγωγή τών τελευταίων ετών.

’Ά ν  εξαίρεση κανείς μερικά βιβλία (εντυπώσεις τού πολέμου, περιγραφές, 
n otation s τής στ'γμής —  καί ή περίφημη «Φωτιά» τού B arb u sse , για τήν 
οποία θά μιλήσουμε αμέσως παρακάτω, — - σ' αυτό τό είδος τής φιλολογίας ανά
γεται), "θύ τά ένέπνευσε ή άμεση παρατήρησις, δλα τ ’ αλλα τώρα πιά, πού χάσαν 
τό ενδιαφέρον τής a ctu aiite  είναι σχεδόν αδιάβαστα, και δεν υπάρχει αμφιβο
λία, πώς πολύ γλήγορα θάχουν τελείω; λησμονηθή.

( 1 ) Ικανοποίηση τοϋ καλλιτέχνη Λοό κατώρΟοισε, ϋπαχοόοντας οέ μιάν ένδόμυχη έηι- 
ιακχικώτατη ανάγκη, νά έκφραση τόν έαυτό του γιά δική του αποκλειστική χαρά. (Μιλώ 
γιά τόν σημερινό ε γ ιο κ ε ν τ ρ ι κ ό  καλλιτέχνη).

(2) Ό  Κάλβος καί ύ Σολωμός, νά δυο ποιηταί ποϋ νοι-ώσαν τήν αποστολή τους! Κι’ 
όμως πόσο αργούμε νά νοκόοουιιε τύ μεγαλείο τους, ν’ αναμετρήσουμε τό ήίΗκό τους 
ανάστημα. Προχτές ακόμα σ ’ ενα περιοδικό κάποιος Ραλλοέλλην ποιητής έπεχείρησε εν 
όνόματι δήθεν άλλου Γαλλοέλληνος ποΐι]τοΰ. νά κατεβάση τοίις δυό γίγαντας απ' τόν ί>ειυ- 
ρατο στυλοβάτη πού τούς έχουμε γιά πάντα στήσει. "Ομως τά έργα υπάρχουν καί μαρτυρούν.



Γά έργα τών γνωστότερων συγγραφέων (B ourget, Krancc κΓ αυτού τού 
Suares ακόμη) τα διέπνεε κατά τήν διάρκεια τοΰ πολέμου ο πιύ συνθηματικός 
πατριωτισμός (μόνος ό R olland κατώρθωσε— και μέ τί θυσίες— νά διατηρήση 
κάποια νηφαλιότητα στις κρίσεις του) κα'ι τώρα μετά τόν πόλεμο, τά πλημμύρα 
ΐ| μεγαλείτερη νασιοναλιστική φιλαυτία, ύ στενότερος, ύ εμπαθέστερος σωβινι
σμός. (Στά  τελευταία φύλλα τΓ)ς "Ακαδημαϊκής «R ev u e  de Paris» έδημοσιεύθη 
εκτενέστατο άρθρο υπό τόν τίτλο: G o e tlie : G en ie L a tin , εις τό όποιον ό 
μεγας ποιητής παρουσιάζεται όχι ώς απλούς λατινίζων, πράγμα πού πάει κι’ 
έρχεται οπωσδήποτε, άλλ’ ώς περισσότερο Λατίνος παρά Γερμανός. cO G oetlie , 
λέγει ό άρθρογράφος κ. F leu rv , οφείλει τούς καλλίτερους καρπούς τοΰ πνεύμα
τός του στο ταξεΐδι πού έκανε στή Ρώμη. Στή Βαϊμάρη άρχιζε,., ν ’ άποκοι- 
μιέται a W e im a r  il s ’endorm ait. Ο πρώτος Φάουστ είναι άποτυχία, γιατί, 
είναι γερμανικός, ενώ ο δεύτερος Φάουστ είναι, ανυπέρβλητος, επειδή σ ’ αυτόν 
ο G oethe παύει, νά εΐναι genie allem and καί γίνεται gen ie  latin δηλαδή... 
ingenu (αφελής), όχι βέβαια σάν τόν άρθρογράφο. Στά δύο επίσης περιοδικά 
τήν «N ou velle  R evu e F ran 9 ai.se» καί τήν M inerve F ran caise· πού αντι
προσωπεύουν ο,τι εκλεκτότερο υπάρχει σήμερα στή Γαλλική φιλολογία, έδιαβά- 
σαμεν άρθρα υπαγορευμένα ά π ’ τόν στενοτερο σωβινισμό. Οί αντιλήψεις αυτές 
οί τόσο μονομερείς (οί Γάλλοι ήσαν σωβινισταί καί πρό τοΰ πολέμου κΓ άς 
κάναν τούς κοσμοπολίτας) στρεβλονουν τις κρίσεις και μερικών άπ’ τούς καλλί
τερους Γάλλους κριτικούς. Ό  Pierre L,asserre αίφνης, έφτασε ν’ άρνηθη σχε- 
δον τόν Claudel (M inerve F ran caise : L,es Cbapelles Eitteraires) έναν δή- 
λαδη απ τούς δυό-τρεΐς άσφαλώς μεγαλείτερους (άν όχι τόν μεγαλείτερο) ποιη- 
τας τής Γαλλίας, γιατί βρήκε πώς άπομακρΰνει μέ τό παράδειγμα καί τήν επι
βολή του την γαλλική ποίηση άπ’ τήν κλασσική παράδοση" ώσάν ύ V illo n , ύ 
R abelais, ό Pascal, ο Baudelaire καί τόσοι άλλοι ν’ ανήκουν στήν κλασσική 
γαλλική παράδοση, Γ) ωσάν παραδοσις νά σημαίνη κάτι το σταθερό καί αναλ
λοίωτο το μή επιδεκτικό πλουτισμού άπό νέα στοιχεία. ’Αλλά προκειμένου πεοί 
γαλλικού κλασσικισμού, θά  ήταν ίσως καλό, ο κ. L asserre, όπως καί οί άλλοι 
νεοκλασσικοί οί περί τήν «.\Iinerve νά θυμούνται άπό καιρού εις καιρόν 
καί τήν γνώμην του T a m e . (O rig in es— ''Ιστορία τής ’Αγγλικής φιλολογίας καί 
παντού αλλού οπού κάνει λόγο για τόν γαλλικό κλασσικισμό ο μεγάλος κριτικός 
που έβαλε τόσο καλά τά πράγματα στή ΐίέση των).

Η  «Φ|ωτιά» τού H e n r i  B a r b u s s e  πού προαναφέραμε, μπορεί νά θεο.ίρηθ£ι 
ώς τό κατ εξοχήν «βιβλίον τοΰ πολέμου». Στό έργο αύτό βλέπουμε καλλίτερα, πα
ρά σέ κάθε άλλο, δλες τίς άρετές δπως καί δλα τά ελαττώματα τών ξεχειλισμέ- 

ντον μέν άπό ζωή, κίνηση, παρατήρηση, «ούσίμ» μ,· μιά λέξη, βιαστικά δμως καί 
άτεχνα γραμμένων βιβλίων. —  Κάποιος διήρεσε τά φιλολογικά έργα σέ τρία είδη : 
στά Πληθωρικά —  μέ τήν καλή σημασία τοΰ όρου =  (Εβραίοι - Σαίκσπηρ, Ρα- 
μ^ελαί), στά μεστά κ ισόρροπα (.ελληνικά της ’Ακμής), καί στά άψογα μορφικώς, 
πτωχά δμως άπό άπόψεως περιεχομένου ι Άλεξαντρινά, έργα 17ου αγγλικού καί 
18ου γαλλικού αίώνος κτλ.) Ά ν  θέλαμε νά κατατάξουμε καί τήν «Φωτιά» σέ κά
ποια άπ τίς τρεις αυτές κατηγορίες, θά τήν κατατάσσαμε μάλλον στήν πρώτη, 
(χωρίς φυσικά νά τολμήσουμε νά τήν παραβάλουμε εστω καί, άπό μακρυά μέ Σαικ- 
σπηρικό η Ραμπελαιζιανό έργο). Ή  «Φωτιά» είναι έργο πληθωρικό, δίχως όμως 
ναχίΙ και τίς μεγάλες άρετες τών μεγάλων πληθωρικών έργων ποΰ- μάς κάνουν νά 
παραβλέπουμε τίς ατέλειες των. Αν καί είναι γεμάτο άπό τύπους ολοζώντανους, 
«πό πραγματικές ανθρώπινες υπάρξεις κι οχ; άπό ανδρείκελλα, άν καί τό διος. 
-_τνέει πέρα ώς πέρα μιά βαθύτατη αλήθεια καί μιά τραγική τ,νοή πού μόνο στις 
αρχαίες τραγωδίες συναντιέται, άν καί έ'χη σκηνές επικού μεγαλείου, δέν παύει ώς 
τόσο νά κάνη πολλές φορές εντύπωση φωτογραφικής μάλλον αναπαραγωγής παρά 
καλλιτεχνικής άπεικονίσεως τών πραγμάτων, καθώς καί στήν καθ’ δλσυ σύνθεσή 
του εντύπωση compilation μάλλον παρά έργου καλλιτεχνικού, γραμμένου καθ’ 

=  ι 3ό =

ώρίσμένους, αιώνιους /ι άπα^αβίασιους κανόνες ρυθμ^σεω, κ ισορροπίας.
Στη «Φωτιά», όπως καί στά πλεΐστα πολεμικά έργα, είναι, τόση η άμεσοιης τή, 

άποδδσεως τών πραγμάτων, ώστε δεν κατορθώνεται να δημιουργηυι, μια απαραι. 
τητί] καλλιτεχνική «προοπτική». Είναι σά μιάν εικόνα, πού δέν έχει ούτε φόντο, 
ούτε πρώτα «p la n s» . ’Εκτός τούτου, στ ο εργο ίου αυτό δ συγγραφεύς αντί να 
μάς περιγράψη ά τ ο μ ι κ ά δ ρ ά μ α τ α ,  για τά υποΐα καί μονο ενδιαφε- 
ρόμαστε, προσπαθεί νά μας κίνηση τό ένδιαφερον μας γιά δ,τι συγκλονίζει τις ο
μόψυχες —  δπως δ ποιητής τοΰ unanim ism e Jules R om ain s τίς άποκαΛέί —  
μάζες, πού δσο κι άν υποφέρουν, δέν κατορθώνουν νά μάς ξυπνήσουν τή συμπά
θεια πού θά μάς ξυπνούσε ένα ά τ ο μ ο .  1 ί μοιζα είναι κατι τι άπροσωπο, κατι 
τί δηλαδή πού δσο δραματικά κι άν μάς τό παρουσίαση ύ συγγραφεύς, αδυνατού
με νά τό συλλάβουμε καί συνεπώς καί νά ένδιαφερθοΰμε γι αύτο. Γιά τοΰτο και 
σ' ενα έργο πού πρωταγωνιστεί ή μάζα, ποΰ τό γεμίζει πέρα ώς πέρα, φτάνει καί 
μιά στιγμή κι εντελώς επεισοδιακά νά κινηθή ένα άτομο ώς άτομο, (νά ξ ε χ ω ρ ί σ η  

δηλαδή εντελώς ώς ατομική ζωή —  γιατί καί ή μάζα άπό άτομα άποτελεΐται, άτο
μα ασχημάτιστα δμο>ς, άτομα πού οΐ κινήσεις «ον καί ή έν γένει δράσις των, δσο 
συνεχής κι άν είναι Ιοί διάφοροι Ποναλύ κι άλλοι τύποι τής «Φωτιάς»! δέν κα
τορθώνουν ώς τόσο νά τ ’ άποσπάσονν άπό τήν άντικειμενικότητα - μάζα πού διαρ
κώς τ ’ άπορροφά - καί νά τά υψώσουν στήν υποκειμενικότητα), γιά νά ξυπνήση 
άμέσως δλο μας το ενδιαφέρον, από επεισοδιακό νά γίνη πρωτεύον, καί ή μάζα, 
πού ώς τή στιγμή εκείνη πρωταγωνιστούσε, νά μεταβληθύ σέ λεπτομέρεια, καί, 
σχεδόν, νά έξαφανισθη. Αέ σημαίνει μ’ αύτό πώς καί ή μάζαώς μάζα δίν έχει τή 
θέση στή φιλολογία. ’Ό χι βέβαια. "Ο μως ποτέ δέν πρέπει νά ξεχνά ό 
συγγραφεύς, δτι δ άνθρωπος μόνο γιά τόν άνθρωπο ένδιαφέρεται ' δηλαδή γιά τόν 
δμοιό του, γιά τόν «έτερον εαυτόν του») κι όχι γιά πολλοί)ς άνθρώπους, γιά όλους 
τούς ανθρώπους, καί δτι συνετούς σ' ένα φιλολογικά έργο ή μάζα πρέπει νά χρησί- 
μεύη ώς φόντο μάλλον παρά ώς κύριο πρόσωπο.

Γιά τήν εκτίμηση —  όπως έλεγα καί παραπάνω —  έκείνων άπ’ τά έργα τού 
πολέμου, πού γράφοντάς τα οΐ συγγραφείς των άπέβλεπαν πολύ περισσότερο οέ άν- 
ίθριοπιστικούς, πατριωτικούς ή σοσιαλιστικούς δηλαδή κι όχι σ’ άνιδιοτελώς καλλί- 
τεχνικοΰς σκοπούς, δέν επιτρέπεται νά γίνη χρήσις καθαρώς αισθητικών κριτη
ρίων. Ή  «Φωτιά», πού έγρόίφη μές τόν πυρετό τής άγωνίας ενός ολόκληρου λαού, 
δέ ζυγίζεται μέ τά tJiia σταθμά χού θά ζυγισθη ή M a d a m e  B o v a r y ,  καί μιά 
φράση τής όποιας άπασχολούσε πολλές φορές μέρες ολόκληρες τόν δημιουργό της. 
Μεταξύ τών δύο αυτών έργιον, τού πολεμικού καί τού ειρηνικού·, δέν υπάρχει κοι
νό μέτρο συγκρίσεως.

Τελειώνοντας τό αρκετά μακρό μου αύτό σημείωμα, θάθελα νά πώ δυό τρεις 
λέξεις καί γιά τήν μεταπολεμική γαλλική φιλολογία. —  Ά ν  έξαιρέση κανείς με
ρικούς, έλαχίστους, συγγραφείς, ποΰ είναι κάπως «ηθικοί», όλοι οί άλλοι εξακο
λουθούν νά «παράγουν» βιομηχανική φιλολογία, δπως καί πριν τού πολέμου, δπως 
και κατά τόν πόλεμο. Βιβλία βγαίνουν ένας σωρός : τά εκλεκτά περνούν σχεδόν 
■απαρατήρητα, έ.νώ τά μέτρια, τά χυδαία και τά ρουτινιέρικα δλο καί κατακτούνε 

τό κοινό.— Ό  B ourget είναι πασίγνωστος, πόσοι ομως τάχατε γνωρίζουν έναν 
L ou is P hilippe, έναν Suares, έναν E lie  Faure ; “Οταν ό Claudel έγραφε 
έφηβος σχεδόν, τόν καταπληκτικό T e te -d -O r  ποιος τόν ήξερε; Κ Γ  δμως τήν 
ίδια εποχή τά ηλίθια ρομάντζα τοΰ άρχιαρριβίστα B ourget, χαλούσαν κόσμο 
καί κοσμάκη. Τό ρομάντζο κατέχει— ό'πως δύο αιώνες τώρα στή Γαλλία —  τήν 
πρώτη θέση σ’  απτή τήν αξιοθρήνητη συχαμερή υπερπαραγωγή· Τό θέατρο κα
θώς και ή Ποίηση (οί, Γάλλοι δέν ήσαν ποτέ ποιηταί καί τού κάκου αιώνες 
τώρα προσπαθούν νά γίνουν. Οί μεγαλείτεροί τθ)ν ποιηταί είναι περισσότερο 
ξένοι παρά Γάλλοι. 'Ο  λαός αυτός είναι πολύ ρασιοναλιστής— οί εικόνες καί τοΰ 
μεγαλείτερου πεζογράφου των, τοΰ Flaubert, είναι κοινοτυπικώτατα λογικά



σχήματα, c lic h e s—-γιά νά είναι, καί ποιητής. Ή  ποίηση ή πραγματική —  
εζησε παντού, καί οχι μέ ρητορεία, μά μέ μουσική πάντα · βρίσκονται 'υέ προ
φανέστατη παρακμή. Ά π  τούς νεώτερους συγγραφείς παρακολουθήσαμε μέ 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον τούς περί τήν «X o u v e lle  R evue Francaise» συγκεντρω
μένους. Δυστυχώς σχεδόν κάνεις δεν μ ά ς  έδωκε τήν ικανοποίηση ποΰ εϊχαιιε τό 
δικαίωμα να προσμενουμε, βασιζόμενοι στο μέχρι τό προ τοΰ πολέμου έργο τους. 
Ούτε οί <Puissances de Paris», ούτε ή «E u rope» μπορούν νά παραβληθούν 
μέ τίς «O des et Prieres ή μέ τό U n  ivtre en M arch e». Οί πολεμικές 
«Plaquettes τοι· Suares καθώς καί οί <:R em arques» τον καί of. «X en ies»  
πού δημοσιεύονται στά < X o u vea u x  K crits» , δέν έχουν καμμιά άπολΰτα>ς σχέση 
μέ τούς «T rois H om in es», όπως καί ό B reugnon τού R . R olland δέν έχει 
καμμιά σχέση μέ τόν Jean C hristoph.

Ό  A ndre Gi.de φαίνεται πώς έξήντλησε δλη τήν πλούσια καλλιτεχνική 
του φλέβα, γιατί βέβαια δέ χωρεΐ καμμιά σύγκριση μεταξύ τοΰ Im m oraliste  
τής Porte E troite , τών N ourritures Terrestres, καί κάποιων ν.λασικοφανών 
τελευταίων του μυθιστορημάτων (Ea S ym p h on ie  Pastorale). Γιά τόν Glaudel 
έπιφί'λασσομεθα νά μιλήσουμε κάπως πλατύτερα σέ κανένα προσεχές μας άρθρο 
ποϋ θά  έχη τό ίδιο αντικείμενο με τό σημερινό μας. Πάντίος πρέπει, νά τονί
σουμε πώς μαζί μέ μερικούς < νέους» (οι «νέοι» στή Γαλλία είναι τουλάχιστο 
σαραντάρηδες) κριτικούς ιδίως (l'h ib au d et G hcon R iviere), ό Claudel εξακο
λουθεί ν άντιπροσο3πεύη κατά τή γνυηιη ιιας ο,τι υψηλότερο, ό,τι. πρωτοτυπό- 
τερο, ό,τι ζωτικότερο παρουσιάζει ή σημερινή γαλλική σκέψις.

 ΚΛΚ12.Ν’ ΠΑΡΑΣΧΟΝ

\ .1 .-Σ τ ά  περιοδικά τών νέων, πού είναι ένας σωρός, τίποτε τό σημαντικό 
Ολοι οί νέοι «κάνουν» φιλολογία, μιμούμενοι τόν ένα ή τον άλλο ν m aitre. "1 2 ς το - 
συ σέ μερικά, πολύ λίγα, βρίσκει κανείς συχνά μελέτες καλογραμμένες μέ σκέψη πρω 
τότυ;?η. Τα ποιήματα έν γενει μετριώτατα. Τά  ίδια, τά ίδια καί τα ίδια. Φ τώχεια 
ζ-ωής, μανιέρες, πόζες, ελεύθεροι στίχοι, κυβισμοί, φουτουρισμοί, άρλουμπ-σμοί. 
Δέν ενθυμούμενα νά έχουμε διαβάσει, τήν τελευταία αυτί) εξαετία, σ’ όλες τίς γαλ
λικές συλλογές ποιημάτων πού ξεφυλλίσαμε, καί σ’ δλα τά περιοδικά παληών καί 
νέων, ο ύ τ ε  ε ν α  αληθινό ποίημα. Γέτοια φτώχεια καταντά απίστευτη. Δέν 
ιή συναντά κανείς καί στις μεγαλείτερες εποχές παρακμής τοϋ παρελθόντος. Φ αί 
τεται τα χοονια jiou ,̂ονιιε 6 έ στικώνουν rioiTjoi}.

, Ε ,Χε ίιίν·αι°  ύ θαυμάσιος εκείνος Στένταλ. όταν, θέλοντας νά δικαιο/Λγηθ^ γιά 
την τρομερή δυσκολία ποΰ συνήντησε δταν κ.λποτε έπεχείρησε νά «στιχουογήσ^ 
μια τραγούδια, ίσχυρίσθη, μέ τόν απόλυτο φγματικό τρόπο πού τόν χαρακτήριζε, 
δτι ή βασιλεία τής ποιήσεως έχει γιά πάντα βασιλέψει.

Οί μεγαλύτεροι ποιηταί τοΰ 19ου αίώνος είναι έξω  ar.o τά σύγχρονα κάδρα 
της κοινωνίας που ζοΰν. Ο 1  καίτε αίφνης παρ’ δλη τήν ιάμεση προσαρμογή του 
προς τήν «φυσική κι αίωνία πραγματικότητα», έζησε ώς καλλιτέχνης σέ Υιιά ατμό
σφαιρα τεχνητή, κι’ όχι Οργανική, φυσική, δπως οϊ Έλληνες. Τό σπίτι, του οτό Βά- 
ιμαρ κάνει εντύπωση μουσείου, δπου, δσο άβίαστα κι άν έκινεΐτο ό ποιητής έκΐ- 
νειτο ιστορικά μάλλον παρά συγχρονιστικά. Κι αν δ Γκαϊτε εκφράζει σ’ αρκετό μέ- 
οος του έργου του τήν εποχή του, τί κοινό πρός τή δική του παρουσιάζει τό έργο 
του ΙΙοε : Η  επιστήμη, *α θ ’ δλον τόν περασμένο αιώνα, όλο κα'ι κατακτούσε νέα 
εδάφη τής Καλλιτεχνικής φιλολογίας. Κ, αυτό τό μυθιστόοηιια άκόμη —  ή πιό να. 
ταλληλη δηλαδή μορφή τέχνη; γιά τήν σημερινή μας έκφραση —  ήρθε καιρό; πού 
εκυριαρχηθη πέρα ως πέρα άπ’ τήν επιστήμη1. Πόσο μάλλον ή ποίηση —  τό πιό 
«.κατάλληλο δηλαδή, —  κι ας έπιμένοιη- νά υποστηρίζουν τό αντίθετο, οί φουτου- 
ρισταί, - για την έποχή μας καλλιτεχνικό εκφραστικό. μέσον.

Κ. Π.

Τ

Η?*ΟΑ
ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ

-ο  ο -
ΟΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΜΑΣ

Ή  στράτευσις τού Διευθυντού τών «Λέων» καί ή άπομάκρυνσίς του από τάς 
Α θήνας, ήταν ή μόνη αιτία, πού έκανε νά διακοπή εννέα τώρα μήνες ή έκδοσή 
τους. Οι διάφοροι καλοθεληταί μας, στο διάστημα αύτό, βρήκαν τήν  ̂ευκαιρία να 
εξηγήσουν μεγαλοφώνως, όπως αγαπούσαν, την ανωμαλίαν αυτη. Ιού , ευχαρι
στούμε Λολυ, γιατί έτσι, χωρίς να το έπιθυμοΰν, έπροκάλεσαν χαρακτηριστικές εκ
δηλώσεις τών φίλων μας, πού μάς έπεισαν εντελώς πιά, ότι μπορούμε να υπολο
γίζουμε σοβαρά στήν άφοσίωσή τους καί νά κρατήσουμε ψηλά τόν αγώνα που αρ-
χινήσαμε()1 ) . ν  ̂ , ,

Οπως τήν εποχή πού πρωτοβγήκανε «Οί Νέοι», έτσι καί σήμερα, που αποφα
σίζουμε νά συνεχίσουμε τό έργο μας, αισθανόμαστε τήν υποχρέωση νά ποΰμε πώς 
δ,τι κυρίως καί μόνον πρωτοστάτησε στήν απόφασή μ α ς ,  είναι μιά επιτακτική 
ανάγκη, μιά βαθύτατη συναίσθηση καθήκοντος, πού μάς επιβάλλει νά βροντο- 
φωνήσουμε μερικές άλήθειες, σχετικές μέ τή Ζωή, όσο καί μέ την Τέχνη, στούς αν
θρώπους, πού έτυχε νά μάς περιστοιχίζουν καί πού οσο κι’ αν δεν αποτελούν το
ιδανικό περιβάλλον, μέσα στό όποιον θά θέλαμε νά ζησουμε και ν αναπτύξομε
(ήν ενέργεια* μας, δέν παύουν ώστόσο νά είναι ό μόνος σήμερινός κύκλος, εντός 

τοΰ όποιου οφείλουμε νά κινηθούμε.
"Έχουμε τήν ιδέαν, δτι έμπρός στά μεγάλα κοσμογο νικά γεγονότα, «ου συντά

ραξαν, καί πού γιά πολύν ακόμη καιρόν θά συνταράζουν, ολόκληρη τήν ανθρω
πότητα, γεγονότα, πού τόσον άμεσα συνδέονται μέ την ατομικήν, δσο καί την 
κοινωνική μας ζωή, έχουμε την ιδέα, λέμε, πώς δέν Επιτρέπεται σέ μερικούς 
«νέους "Ελληνας», πού δέν τούς άπεσκλήρανε ούτε ή ήλικί,α, ούτε τό επάγγελμα, 
ούτε ή συνήθεια, ούτε οί κοινωνικές υποχρεώσεις, και ούτε αρό πάντων τό ψ ν -  
χ ο κ ί τ ό  ν ο σ υ μ φ έ ρ ο ν , σήμερα, πού έγινε τόσον επείγουσα^ ή κατατο- 
πισι; σέ μερικά παγκόσμια προβλήματα καί η έξετασις τοΰ ποιά θά ηταν καί η 
συμφ'ερώτερη λύσις των γιά τήν 'Ελλάδα, δέν ετ.ιτρεπεται, έπαναλαμβα,νοι,ιεν, σέ 
αάς, πού έκπροσωποϋμεν τήν αγνότερη-— άν όχι τίποτε αλλο νεοελληνικής <?ι>νει- 
δηρη, νά τηρήσουμε στάση εφεκτική, άδιάψορη, απέναντι τους,^ περιορίί,ομενοι 
οτήν άπό τΐ|ν «tou r divoire» μας επισκόπηση τής μικρόχαρης, αναιμικής φιλο
λογικής παραγωγής τοΰ τόπου μας. Η στασις αυτη, που τοσο θχίμοιαζε με φακι- 
-·κή διάθεση, θά ήταν μιά καθαρή ά ρ ν η σ η  καί βέβαια ποτέ δέν ηταν τέ
τοιος ό προορισμός μας.

Σέ μιάν εποχή, πού σέ τόσο μεγάλο βαθμό προεχει τής Ιέχνης ή Ζο«|, όχι μό- 
νον ώς πρώτον γεγονός αλλά καί ώς πηγή συγκινήσεως άκόμη, ώς Τέχνη δηλαδη,

' άμεσώτερη, σφοδρότερη, όλοκληροτικώτερη, μέ πιο άφθονο χυμό καί πιό πλού- 
*αιο χοώυα, από δποιαδήποτε σημερινί| μαρφοηοιημένη, αναιμική Τέχνη, νομίζου
με καθήκον μας, θ^οντες εις Δ ε υ τ έ ρ α ν  μ ο ι ρ α ν τήν φιλολογίαν, ναφι- 
ερωθοΰμε ολόψυχα στήν έρευνα καί τή συμφέρουσα γιά μάς λύση τών μεγάλων ση
μερινών προβλημάτων. Πάντοτε πιστεύουμε, δτι. εμείς οί "Ελληνες, δσο κι ' ν φαι
νόμαστε ,μειονεκτοΰντες σέ πολλά σημεία τών Ευρωπαίων, δέν παύουμε να κα
τέχουμε απέναντι, τών παραδαρμένων αυτών, «πού δλα τά δοκίμασαν και ο / λ  τα 
βαρέθηκαν καί δέν ξέρουν τώρα πιά τι νά κάνουν», θέσιν εξαιρετικά προνομιού
χο. Τό πρώτο μεληματοΰ περιοδικού μας, τό πρώτο του ,άρθρον πίστεως θά  είναι 
ή προσπάθεια νά καταστήσουμε σέ δσον τό δυνατόν μεγαλύτερον άριθμο προσω.

(I) Οί συνδρομηταί μας δέν έχουν παρά νά λογαριάσουν τί| συνδρομή τους σέ φύλλα 
(Αώδεχα τό χρόνο, εξη τύ κξάμηνο).



-ίων καθαρά κάι έντονα αισθητή tj’ j· συνείδηση της άνομφιοβήτΐ|τ»|| αΰτής ύπερο- 
Z'lS ■ Απ, τα 6aSv ριζοβολημα της συναισθήσεως αιίτής, είμαστε βέβαιοι πώς 

<α πηγάσουν χίλιες άοετές: εθνικός εγωισμός, εθνική πραγματική φιλοτιμία, έθνί- 
κή αξιοπρέπεια κτλ. Καί θά πάψη ό οωμηός νά αισθάνεται τό χυδαίο ξάφνιασμα, 
καί θάμπωμα πού αισθάνεται σήμερα μπροστά στόν πρώτο τιχόντα ευρωπαΐο, 
σάν άγριος Ζουλοϋ η p a rven u , ϋά  πάψΐ] ό ρωμηός φοιτητής sou σπουδάζει 
στήν Ευρώπη, νά μικραίνη, νά Εξαφανίζεται καί νά εύχεται νά τόγ. -χαταπιφ ή γη, 
όταν κουβεντιάζοντας μέ κανέναν εϋρωπάϊο, πού μέ πλάγιο τρόπο τοΰ ύπενθυμί- 
σ 11 τή φυλετική, —  κατά τήν αντίληψή του —  μηδαμινότητα τοΰ Ρωμηρΰ - ανα

τολίτη, δέν έχει τήν ένστικτην εθνικήν αξιοπρέπεια νά τοΰ αποκαλυψη δλο τό 
πλούτος, όλη τήν αξία, ολη τήν υπεροχή μας ώς Φυλής. Καί θά πάψη κ’ η Ρω- 
μιοπούλα νά λιγώνεται στά ζαχαρένια λόγια τοΰ πρώτου τυχόντος ξ έ ν ο  ο— ποΰ 
στόν τόπο του μπορεί καί νάταν ένας τιποτένιος χαμαλάκος μά πού έδώ ή αλλοε
θνής ίδιότης του, αύτή καί μόνη, τόν εξισώνει τουλάχιστον μέ Έλληνα Πρίγκτρ.κ.

Δέν κάνουμε κήρυγμα ακράτου νατσιοναλισμού σάν τόν μακαρίτη Γιαννι'αουλολ 
Βλέπουμε όμως νά παραγνωρίζουνται καί ν' ατροφοϋν σέ τέτοι-ο βαθμό κάποιες 
αναμφισβήτητες νεοελληνικές αξίες, πού μόνο μέ τήν καλλιέργειά τους θά μπορού
σαμε, υπό οίονδήποτε καθεστώς, νά εύη^ιερήσουιιε ώς Εθνική όλρτης,, ώστε δέν 
μάς είναι δυνατόν παρά νά θεωρήσουμε τήν άποκατάστασιν αύτή ώς τό πρώτον 
μας καθήκον καί νά Ιξαρτήσουμε τήν όλη μας στάση άπό τ ’ αποτελέσματα αύτή; 

μας της προσπάθειας. Σύμφωνα μέ τίς βασικές αυτές αντιλήψεις θά κανονισθη 
καί ή καθ’ όλου πορεία τοΰ περιοδικοί μας, χωρίς γι' αύτό ούτε στιγμή νά παρα
μελήσουμε τό παρουσίασμα τής εκλεκτότερης φιλολογικής μας παραγωγής —  πού 
ασφαλώς θά είναι τό πρώτο πον θά μάς βοηθήση στήν επιτυχία τού μεγάλου σκο
πού μας.

* - s  ‘ ΟΙ Ν Ε Ο Ι

ΤΟ  ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΤΕΧΝΗ

( Α Κ Α Δ Η Μ Ι Ε Σ ,  Μ Ε Τ Α Λ Λ Ι Α ,  ΙΟ Β ΙΛ  A I Α, Α Ν Δ Ρ Ι Α Ν Τ Ε Σ ,  Κ Λ Π . )

Σ ’ ένα τόπο σάν τό δικό μας, όπου σέ τέτοιο βαθμό συγχέονται τά πάντα, ό
που ή δημιουργία τών διαφόρων διακρίσεων ποτέ δέν έστηρίχθηκε στήν αληθινήν 
εκτίμηση προσώπων καί πραγμάτων, σ’ ένα τόπον, δπου λίγη καλοπληρωμένη ρε
κλάμα καί μερικά πλαγιότιτλα εφημερίδων, (τίς περισσότερες φορές άπό ιούς ΐ- 
-<*ιους τούς επαινούμενους συντεταγμένα), άρκούν γιά ν’ άναδε^ξουν καί νά καθι
ερώσουν τίς προσωπικότητες κάθε κλάδου, σ’ ένα τόπον δπου διάφοροι νεανίσκοι 
μετά έξάμηνον διαμονήν στήν Ευρώπη, επανερχόμενοι διορίζονται καθηγητσί εις 
χο I Ιανεπιστημιον, προβαλλοντες ιός μοναδικούς των τίτλους ένα βιαστικό πασάλ- 
λειμα γνώσεοΛ’, μιά κακοχωνεμένη σοφία, ένα επιπόλαιο εγκυκλοπαιδικό βερνίκω
μα (έτοιμοι σέ κάθε ευκαιρία νά τό επιδείξοννΐ) καί κατόπιν, ώς καθηγηται δια
φόρους ογκώδεις πιστοτάτας άντιγραφάς ξένων συγγραμμάτων, άντιγραφάς, πού 
ούτε ίχνος προσωπικής σκέψεως δέν παρουσιάζουν ποτέ, σ' ενα τόπο τέτοιου χάου; 
καί τέτοιας αναρχία; σαν τό δικό μας, δέν εΐταν δυνατόν καί τό Κράτο;, οταν θέ
λησε νά ίδρυση ακαδημίες, ν’ άπονείμη μετάλλια, νά στήση ανδριάντες, νά υίοθε-

( 1) Ό ταν  ο M oreas είχεν έρθει στάς ’Αθήνας τήν τελευταία φορά, έμπλεξε κατά κακή 
τι)ν μοίρα μ ενα απο τους μεγαλόσχημους καθηγητάς πού σέ κάβε φιλολογική κουβέντα 
δεν έχουν ν’ αραδειάζουν παρά χρονολογίες καί βιογραφίες. Έχει μείνει Ιστορική ή άπάν- 
τΐ|ση που του εδωκε οταν μιλώντας γιά τόν ποιητή H egesippe .Moreau δέν είχεν ό κ. 
καθηγητής άλλο νά πΐ| παρά μέ έκπλί|σσοΐ'σαν ακρίβειαν τό έτος, τήν ήαερβν, τήν ωοαν 
τής γεννησεως και τοΰ ϊανάτοτι του. "

— Mais. vous save/., on ne m anque pas de dictionnaires en Prance,

τήση αποφάσεις εορτασμών, ίωβιλαιοον κλπ. και γενικά να προβή σέ όποιαδηΜΤε 
επίσημη αναγνώριση, δέν ήτο δυνατόν, λεγομεν, και τό Κράτος ν άκοΡ.ονθηση 
άλλην άπό τήν προδιαγεγραμμένης* τακτικήν.

Παντού καί πάντοτε τό Κοάτος, οταν θέλησε νά προστατεύση την Γεχνη, ε- 
δκ ι “ γ πόσον άναομόδ'ον ε·ταν και αιωνιω; θα είναι., οσο διατηρεί τη σημερι,νη τον 
μορφή, γιά ενα τόσον υψηλό έργο. Σ τ ί ; άκαδηιιΐιε; ποί' ιδίρυθηκαν, στα βραβεία 
πού καθιερώθηκαν, τό Κράτος πάντοτε έπαιξε έναν ηλίθιο ρόλο η ακολουθών. 
τ « ;  τί) γνώμη τή ; συ ντ ηρητικώτερης μερίδος τής Κοινωνίας, ή υπακούοντας στά 
κελεύσματα ενός καθημερινού τύπου, τόσον άνιδεου απο Τέχνη. Ποτε τα νεωτερα 
Κ  ο ά τ η δέν νπεστήριξαν τούς πραγματικούς των καλλίτεχναζ. Οι μεγαλύ
τεροι Γ άλλοι συγγραφείς δέν υπήρξαν ακαδημαϊκό». Και είναι γνωστόν, οτι οταν 
ό υπέροχος Μ’πωντλοίρ σκέφθηκε νά έκθεση υποψηφιότητα ακαδημαϊκόν και 
άρχισε αάλιστα τι: κλασσικέ; επισκέψεις στους διαφόρου; ακαδημαϊκούς, (ποΰ οί 
περισσότεροι- τόν άν νοούσαν! ί έφάνηκε τόσο παράξεη ί] άπόφασίς τον αύτή. ώστε 
άκόμη καί α ϊτό ; ό δήθεν φίλος τον S ain te -B eu ve  προσπάθησε μέ κάθε ^οόπο νά 
τόν άπιοτοέψη. ΌΜ πωντλαίρ. μέσα <$ τόσες μετριότητες, μέσα σέ τόσα αηδή γε. 
οόντια! ί 1  ί JCa'i βέβαια, δέν τον ταίριαζε ενα; τέτο ιο : έξεντελισμός.Καί_ό μεγαλΰτε- 
οος Γάλλο: ποιητής άπεσνοθη γιατί καταλαβε πως θ απετύγχανε !  ̂ ^

Μιά τέτοια ’Ακαδημία.' σάν τή Γαλλική, πού στεγάζει, κατά τη φράση περί- 
Φηιιου είκρνιολόνον (ιιέ την άδειά σα; κ. ΑννινεΛ, τις «διασημότερες γαλ/r.’r ;  α_ 
«ηιιότήτε.», είνε γ^νει λόνος νά ίδρυθή καί έδώ. Εύτν/ώς. ή ποαγματοποίησις τη; 
άποιτάσεοκ αυτή: "ανεβλύθη., γ’οο; το παοον τουλάχιστον. \ελ* ξερουμε τις λεπτο- 
ίιέοειε; τί; σνετικέ; ιιέ τά προσόντα πού θάπρεπε νά ενουν οί υποψήφιοι ακαδτι- 
ιιαϊκοί μα;, (ΰποθέτουιιε πώς θά ύπεοαοκεΐ ή συγγραφή ιιιά; επιθεωρήσεω; μετά 
πολλών σσιιάτων καί yoorTvv. . . εθνικώνΥ. ούτε καί τί; λεπτρμέοειες πον θ ’ άφο- 
ηοΰν τι; δικαιοδοσίε; καί τ ι; λειτουογίίες τών τμημάτων τού θά πεοιλαμβάνη ή 
ΆκαδηιιΤα 11 α : πσντο>; οιιω;. άπό όσα γραφήκανε και ειπωθήκαν, μποροιΊΐε νά 
φανταστοΰιιε πο·σ Λά είναι πεοιπον τό πρώτο τ η ' «ποοσο>πικόν».

ΟΤ ?ό'ΌI πού ρίναν νπο'ΌΡενσει στήν Ελληνική Κυβέρνηση ν’ ιϊπο«:ασ?σ>ι τήν 
'δουσπ· τ ή ;  5 Axa?Vtv.i'ar. εΐν^ι ' ’^οστοι. Τοΰ; ?,·ετυιιπάν·σε τι έφημερι; εκείνη 
ποί) εριιυνεύει τί: Α/νώυε; '''οΰ ο ν ο λ ι ο γ Εποοκειτο να σννε^θυ παΛ/κοσιιιον α- 
καδηάαίκόΐ' - ^/νο^στοι* -τον ■/1n via ποιον σκο'Όν. Ειιει; ειναιιρ 7 11Γ 11 ~
νά στείλονιε άντιπποσώπου: αν άπεκαλνπτετο οτι δεν ειναμεν ακαδημία^* θα
ιιά; περνούσαν πιθανόν γιά εθνο; αποΤίιτιστο. Φυσικά το πραγμα δεν εδεχοταν α- 
ναβοΚ'. ’’Εποεπε νά ύποδεινθούν δυό τοεΐ; άπό τού: δοκιιαοτέοον; συγγράφει;
ιιαί. νΑ ;  ποΰιιε, ό κ. Πολέιιη;, ό ά ρ μ ο ν ι ν. ω τ ε ο ο ς νεοελλην ποιητή;, ο
άσυγκοίτου νάοιτο; και γλυ/ντητο; μεϊχρδό: τών «Πλεχτο)ν καί Α*/τενιστο>ν Tort- 
νουδιών» καί ό κ Μπέιιπη; ’ ’Αννινο;. σνγγρα(Γεν; ακαταπόνητος δεκαπέντε πλή- 
oo.)v τόιιων τών Παναθιιναίιολά'-ί. ο .τοοτο; ό ;  αντιπρόσωπό; τον νεοελ..ΤΛΊκον 
λυοισιιον καί δ δρντεοο; tpv πλέο' .1 γνήσιοί’, τον πλέον αττικοί’ πνενιιατο;. (ΤΤ πα- 
οάδοσι; δέν διεκότη, /ά ρ ι- στί; ποοσπάθειε; τών έπιθεωοιισεογράαχον μ α ς !· . Οί 
άΗιοι άλ’τιποόσο'ποίί μα; θά συνήονοντο επι τώ αντώ ιιε Τους γαλ?.οτ'; συναδέ?— 
■wove το>ν τόν κ. Aimrrl ά ;  πρνιιε, τόν κ.Μαοσέλ Πρεβώ, τόν κ. Alfred Catms 
καί (Dlovc άτ^ανάτον;, του ίδίου περίπου βα.θιιον ιιεναλοτηυίας. Ή  συ,ίιερινή κατά_ 
πτωσι; τον άλ’θοοιπίνου πνεύιιατος. ποΰ νιά την εξυγίανσή τοί’ ετσι αφειδώς οι -/ν- 
ο·ο’ αυτοί εσπατάλησαν τί; διανοητικέ: τον: δυνάιιει; θά έπέβαλεν ΐσω ; καί τό θέ- 
ιια τή ; ιιετα'υ τ<ον συνοοιλία; «'Ο  ά π ο τ ε λ ε σ ιι α τ ι κ ώ τ ε ο ο :  τ ο ο -
π ο ;  π ο ο α γ  ω γ η ς  τ ο ϋ  ά ν θ  ο ω τ  ί ν ο ν rr ν ε ύ μ α τ ς ».

(1) «L es sottlses a n e i’entends dire a 1’Aeademie hatent rna tin» συνήθιζε νά λέγ·ΐ 
# τ̂ιγπ«ιι·αη.τΜαΛτπτ<!ΐ Λ πεοισσότεοον παντός άλλου ακαδημαϊκό- Boilean.

’ (21 ’«I.es Pam tfhtaees. Rovno neosrreoue. chansons et calem bours de Mr Bel>y 
Anninos, oeuvre qui a valu a I’eminent eerivain 1'entree a VAeadem te».



'Ος μέσα μοναδικά προς έπΐ.«^ίαν τον σκοπού θά έπροτείνοντοάπό τόν κ. Μπέ- 
μπην “Άννινον τά καλαμπούρια του, άπβ τόν κ . 1 . Πολέμην δίωρος καθημερινή 
άκρόάσις τών στιχουργημάτων του (μετά σανδουϊτσίοιν), άπό τόν ένδοξοτατον 
κ. F rev o st «Οί γυναικείες επιστολές» καί τέλος ά^ίότόν κ. C ap u s έκλεκτά «απο
γεύματα». Αί τελικοί αποφάσεις τον Συνεδρίου θά έ γνωστοπο ι οΰ ντο άνά τόν κό
σμον καί τό άνθρώπινον πνεύμα θά προήγετο.

“Αλλά αντά είναι υποθέσεις. Ακαδημία στήν Ελλάδα δέν έγινε καί τό Συνε- 
ρδιον δέν συνήλθε. Έ ν  τούτοι; απονέιιονται, μετάλλια καί εορτάζονται ίωβιλαΐα. 
Με Λοιό δμως δικαίωμα τολμά τό Κράτος (ενας δικηγοιράκος δηλαιδ|η ή δ,τι άλλο 
τμηματάρχης καί δυο τρεις γραμματείς καί σύμβουλοι) , ν’ άπονεμη μετάλλια, (νά 
παίρνη δηλαδή στάση συγκαταβατική, προστατευτική, προσβλητική γιά τόν τιμώ
μενον!) σέ ανθρώπους, πού μόνο ή έκτίμησις ε ν ό ς  ’ΙΕ θ  ν ο υ ς  ό λ ο κ λ ή  .. 
ρ ο υ είναι ικανή νά τούς άνταμείίψη γιά τό εργο τους ; Καί πώς τό ίδιο αυτό 
Κράτος δέν αίσχύνεται, δταν άπονέμη μετάλλιο σ’ ενα Παλαμά ν’ άπονέιχη συγ
χρόνως καί σ’ ενα στιχοπλόκο τών τριόδων, σ’ ενα άιταίσιο καλαμπούρι στή καί σ’ 
εναν έκΑίτη σατυρικόν φύλλου ; Σέ ανθρώπους δηλαδή τού κατερράκωσαν τό γό- 
ητρον τοϋ συγγραφέως, σέ διαφόρους αδιάντροπους βιομήχανους, ιιπαχάληδες1 

τής πέννας, ποϋ κατέστρεψαν γιά πάντα ίσιος το γούστο τοϋ κοινοϋ καί τό κα
τάντησαν ανίκανο νά γευθή κάτι καλλύτερο; (1 I . Καί πώς επιτρέπει καί δέν ά_ 
παναρεύει τά ίώβϊλαΐα άνθοώπων, ποΰ είχε χρέος νά έκτοπ^ση άπό τήν Ελλάδα; 
Μτιπως ίι υψηλή πολιτική ενει καί εδώ τήν ουρά της ; Μ ά ώς πότε λοιπόν ή φρί- 
κτίι αύτή νερόντισσα θά εξακολουθώ νά παραμενη τό μοναδικόν κριτήριον κάθε 
καλλιτεννικίίς έκδηλώσεως; Καί ώς πότε οί διάφοροι ’ Avwvot ( 2 ) θα  τιτλοφορούν
ται έπισηυω: ιοιλόλονοι απ’ αϊτό τοϋτο τό μακάοιο Κράτος ; Πότε λοιπόν θά πά- 
ιΙιοίΛΐε νά κνλιόιιαστε στό βρωμερό βούρκο τών απάντων όλο>ν αυτών τών Kvotcov, 
έναβουνόιιενοι καί ΰπεροκρανευόμενοι διά τον: συγγραφείς καί τιμώντες και ύι(ιό.- 
vr ντες ιιένοις έβδίόαυι· οΐοανοΰ τη»' κακοήθειά του: καί τήν άδιαντροπιά τονς : 
Ποτέ.! Ποτέ, δσο τό Κ οάτο: παρουσιάζει τό θλιβερόν αυτό φαινόμενο τής αμάθει
ας και rfic κακοιιοιοιάς. 'Ορίστε, Κύριοι, καμαρώστε το, χειροκροτήστε το, εν- 
θοιισιαπθϋτε νιά tic «ποωάσεις πού κάθε λίγο παίρνει εις βάρος τής καλλιτεχνι
κή- νπο«τάσεως της Έλλάδό: ! «Ν  ά η τ  ή σ ο υ ιι ε α ν δ ρ ι ά ν τ α  σ τ ό ν  
Ά  ν δ ο έ η Σ ε ν ι έ » !  Βέβαια, σήαερα ποΰ δλα τά επίσημα αυτά χοίοιιατα 

ποοεονονταί. ηπω- rftrwiii. από ενα 'Όαωειοκοατικό Κράτο:, τόσο ανίδεο άπό Τ *- 
vvrt νηΐ vfvivA Γιιτη χτίθρ ονθοώπινη υψηλήν έκδιίίλοιση, δέ θάχε καί τόση σημασία 
ναι τό Yivovoc «ύτό. Άλλα πώς νά συγκρατησουμε τήν αγανάκτησή ιιας. δταν

( 1  ̂ Μ-ενιι άκοιιη κάποιο ιιέρος του κοινού πού διατηο^.Τ κάποιαν αΤσ ί) 11 ιτμ τοΰ ά λ ιι - 
θ ι ν ο ν ώ  ρ α  ί ο ν καί πού (.ι εύναρίστηση θά  διάβαζε ένα οιοαίο διηνημα. ενα ποίημα ίί 
μιά ιιελεχη χτίς προκοπιις, μέ χόν καιρό φοβούιιασ^ε πuic Όά καχα^χοαφη κι9 αύχο fit f  
γιαχΐ  ̂ οπχε στην εφημερίδα. βρίσκει χιποχα καλο. ούτε στο θέατρο άκουκι χίποχε καλλιχρ- 
νγικώς υποφερτο. ειχε γιαχι χοσο κι αυχό Όά εχη συνηίΚπκι axe* ε η κ π λ ο, ufyoi· αηδίας 
οιαβασιια ti άκροασμα.^ ιόστε και ή παοαμ.ικρόχερη ποοοβτάθΉΐα καχανοήοροο^ κάχι εκλεκτό
τερου άπ9 τό συνηθισμένο νά χοϋ cpaivrxai κόπος arooonxoc ! "Οαο γιά την καλη λε^οιιένη 
τα£ν μας ώ ! γι* αύχήν ΰπτίρχουν δλες υί φιλολογίες έκτος τής ρλληνιχϋς. καί ποτκ δέν απο
φασίζει νά Ουσιάση για τήν ύποσχήριξη χους ούτε χο νιλιοσχο άπο οσα οπη.χυΧίί γιά τον 
πρώτο χυγόνχα βιολιτζή, μουζικάντη καί σαχλοκαμποτϊνο. Σήμεοα άκοπα ενας Παπαδια- 
μαντης πον ·0α χιμούσε όποιαδήποχε εύρωπαίκή φιλολογία παραμένει α/κδόν άγνωστοί στον 
μακαριό αύχό τόπο.

(2) Ποιους θέλετε κύριε Άννινε άπό τούς παλαιούς νά σεβαστούμε εμείς οί Νέοι; Έ οα-
η τόν κ. I. Δαμβέργην; τόν κ. Βλά/.ον ή τόν κ.Ιίολέμην ; Νά είσθε βέβαιο; δτι ξέρουμε πολύ
χα (̂ϊ· να σεβόμαστε και νά τιμούμε τούς παλαιούς, πού μάς ώδήγησαν καί μάς οδηγούν.
Κι. άν ζούσε άνάμεσό μας ενας Ροΐδης ή ένας ΓΙολυλάς θά είχε γνωρίσει τήν άγάπη μας
και τήν ευγνωμοσύνη μας. Σέ σάς όλονς πού έ  κ ά ν α τ ε  τόσα χοόνια το>ρα φιλολογία » t i
στό νεκρό πριν άπό σάς έργο σας δέν έχουμε ν ’ άντιιάξουμε παοά τή μακροΟυμία ιιας δσο
ίήτε καί τήν περιφρόνηση μας ύστερα άπό τό Όάνατό σας.

βλέπουμε νά προτείνεται άπ’ αυτό το Κράτος ή «άνεγεροις ανδριαντος» σ ?να ξ£- 
w v και καθόλου “Ε/ληνα ποιητήν, στόν γλυκανα/.ατον μιμητην του Θεοκριτου 
\νδοέαν Σενιέ, τή στιγμή πού ενας Σολωμός, ή μεγιά.υτερτ, υστέρα απο_τον 1 Jtau 

τε ποιητική σ ^ ίδ η σ ις  τοΰ 19ου άιώνος, ύ έλληνικώτατας (κ α ι  οχ ι α ^ ι ω ς  ε/ληνι- 
ζων ή έκ ιιητρός έλληνίδος καταγόμενος), και ασύγκριτος αυτός ΙΙοιητης, περι- 
ιιένει άκόμη νά τοΰ στήσουν τόν άνδριάντα του στήν Έ /λάδα, στην μ<̂ νη του au- 
τοίδα; Καί άντι ή Πολιτεία νά φρονΐίαη γι’ αυτόν καί γιά δυο τρεις άλλους, που 
ιίποτελοϋν δ,τι πο/.υτιμώτερο άποκτήσαμεν ώς Φυλή, μετά την αποκαταστάση μας, 
■»ι’ αυτούς πού είναι οί πιό στέρεοι κρίκοι πού μας ενώνουν μ’ ενα παρελθόν, 
χάοις σ’ αυτούς ζωντανό ακόμα στη συνείδηση μαζ, αντι, λεγομεν, η ο ατ, ια να  
φοοντ'ίση γι’ αυτούς πού είναι δλο τό εθνικό πνευματικό μας εγω, προβαίνει σε 
το'άξεις,' πού κάτω άπό μιά εξωτερική δουλική φιλοφροσύνη, δείχνουν καθαρα, 
νρτώγια’ι ^ κ ή ,  ξίππασμα κι’ αγιάτρευτη τάση γιά κάθε^εΐδοΐ'ς εξευτελισμο : ^

Ή  διαμαοτνοία μας αυτή κι' αν δέ χρησιμεύση σέ τίποτε άλλο, ας δειςη του- 
λάχιστον στούς πολλούς, δπως καί στούς λίγους, δτι ύπάρχοτ>ν άκόμη^ μερικοί άν
θρωποι στόν τόπο μας, πού έξακολοι-Λούν νά σέβουνται τό μόνον ιερόν που ιιπτ- 
μευνε στήν αποκτηνωμένην έ'βχή μας : μερικούς πνευματικούς ηρωας πον̂  με άπο. 
τοοπιασμό θά βλίπουν νά ρυπαίνουντα· τά άγνά ιδία νικά τους μεσα στ’ ακάθαρτα 
χέρια τών « ’Ανίδεων καί τών Ταπεινών»’ άνθρωποι πού ουτε ανέχονται ούτε και 
Λ- ά\ΐ/θοϋν ποτέ τοτις άφηνιάσαντας κρονολήρους εμπόρους τής νεοελληνικής Τε-

ί * * ·  0 1  ΝΕ0Ι>

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

(Ε Ξ  Α Φ Ο Ρ Μ Η Σ  -γ η ς ; ε κ θ ε ς ε μ  τ ο υ  ν.· π α ρ ο ε ν η )

Παοακολσν&ώνπας στήν πορεία τών aio’mov τό άνθισμά τών διάφορων σχο
λών καί άντιλή\|ιε<ον τής Τέχνης γενικά, και ειδικότερα τής Ζωγραφικής, όπως τε- 
λευταΐα θέλουν νά φαντάζσυνται οί Ζωγράφοι : ότι δηλαδη είναι μια τέχνη ξέ
χωρη καί ανεξάρτητη άπ’ δλες τις άλλες. Τέχνη, που μτννρεΐ να βαδιση μόνη της 
ενάντια σ’ δλεr τις άλΤίλήνΐΐεις πού φορμάρουνται γυρω της, δίχως να ερχεται σε 
άμεσην επαφή καί οδηγείται από τό πλ·εΰμα πού κυριαρχεί σέ καθε εΓίοχη, πλιί- 
θοντας σύμφωνα μέ τ'ις εσωτερικές παρορμήσεις τήν εξωτερικήν είκόνιση. Άλλα, 
ακολουθώντας τόν ξέχωρο δρόμο της, νά βαδ'ίζη δπου καί δπως θέλει, άνακατό- 
νοντας στοιχεία άλλης τέχνης στήν εδραιοτερην οχ’σια της, ιιε την βεβαιότη
τα πώς ποοόθετει, κάτι, κα'ι απλώνεται σε πλατύτερους ορίζοντες. Παρακολου
θώντας, /̂ εγο>, τό άνθισμά της. ξεχωρίζουμε Stoo σταθιιοός. 0  πρώτος είναι η α

παραίτητη ιίροπαρασκειή καί ή ανησυχία που χαρακτηρίζει καθε έκδηλωση και ά- 
τονιο, πού βοίσκεται σέ ιιεταβατικήν εΓοχή. Εποχή, πού ή, πνευματική κενότητα 
της άτιιοσφαίοας αναγκάζει τήν ιΙ'υχή νά βρίσκεται σέ άέναην ανάταση πρός μια 
κατεύθυνση, δπου ελπίζει πώς ό  ζωογόνος αέρας θά της πλουτίση τή ζωή. 'Ο  δε 
δεύτερος σταθμός, καί μόνος άξιος, είναι ή άΛίαστη κού γαλήνια αναπνοή μέσα 
στήν πληθοίοικήν, ζωογόνον άτιιοσφαΐρα, δπον δ ρυθμός τής ζωής εχει πάρει σττην 
ή έκείνιιν τήν κατεύθυνση, καί τόσο πληρώνει τούς πνειματικούς όρίζοντε; τής ε
ποχής. ώστε δ τεχνίτης άβίαστα νά γίνεται, ιιέ τά υλικά πού διαθέτει,^ό Ιροηνευ- 
-ή ;  Tnc ά ο μ ο ν ί α ς  πού πνευματικά τόν κατακλύζει· ά .' ,ό  παντοϋ. Αΰτοί οί δύο στ(ώ- 
„oJ η/ατΰτατα πεοικλείνουν δλες τις διαδοχικές διαβαθιέίσεις, ποΰ στήν πορεία 
τών αιιόνων πεονάει ή Τέχνη καί ειδικά ή Ζωγραφική. “Οπως τό άλληλενδετο τής 
ίοιής δέν ιιποοεί ν’ άιιφισβητηθή. τό Τδιο καί ή στενότατη συγγένεια που υπάρχει 
Ι,εταξΰ Ζωής και Τέχνης, είναι άναμωισβήτητη. 'Π  Ζπογραφική μέ τό χρώμα και 
τή γραιιμή ερμηνεύει' τήν μυστικήν ιίλληλουχία τών πραγμάτων καί τών δντων,
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τό μυστικό ιη'θι» -τού ή q - ό cn | τείνει διαρκώ; ν' άρμονίζτ|, τήν πλατύτατη καί ε
λευθερώτρια γνώση τών ατελεύτητων νόμων πού μα; περικλείνουν καί μάς συν
δέουν μέ τήν ολοκληρωτική ζωή. Το ουσιωδέστατο τούτο στοιχείο, ίσως καί το μό
νο σχεδόν πού πρέπει να προΰπάρχη, δχι μόνο σέ κάθε ζωγράφο, άλλα κάθε τεχνί
τη καί κάθε άνθρο^πο, πίνω. αδύνατο νά πλαστή Γ| νά μαθειπτί), δπω; μέ τήν α
ναγκαία ίδιοφυΐα μαθαίνονται οί. νόμοι τοϋ χρώματος καί τή ; γραμμή;. Πρέπει νά 
προϋπάιρχη στήν ατμόσφαιρα καί νά τήν πληρώνη. Δέν μπίορεί ό ζωγράφο; νά δη- 
αιουργήση ολάκερη πνευματικήν ατμόσφαιρα πού ς’’ άπλιοθή καί ζωογολ'ήση τόν 
f.avto τον, άΧλα ·»**’· τό θεατή. Πρέπει νά ποοί:.τάρ)>ι στήν <ψυχή τοΰ θεαη’ι, t<m<> 
και νεφελοίδώς, ό πνευματικός κόσμος, τόν όποιον ό ζωγράφο; τελειωτικά απεικο
νίζει ιιέ τά υλικά του, πάντοτε ιιέ τέτοιο τρόπο, ώστε ό θεαπή; δχι. μόνο νά μή 
ςαφνίζετα’ οτό άντίκρυσιια τής έργαοίύα; του, αλλά νά α’ σθάλ'εται τήν ψυχή του 
γαληνότερη, γιατί ηύρε τήν Ιερή κλίμακα. μέ τήν όπο(·αν θ ’ άνέβη στά ϋι|η| ποΰ 
τόσους καιρούς θαμπά όνειρεύουνταν. Λυτή ή χαρά του θεατή, καθώς καί τά με
σα πού προσφέρει ο ζωγράφος, προϋποθέτουν τό κύριο τούτο στοιχείο : τήν ΰπαρ- 
Ξη της πνευματικής ατμόσφαιρα;. Και όταν αύτή ύπάρχη, αναγκαστικά ό τεχνί
της θά εΐναι φτασμένος στό δεύτερο σταθμό πού είπα. "Ο ταν δμως ή κενότητα 
της άτμόσφαίοας. (καί, λέγοντας κενότητα εννοώ τήν ανυπαρξία πνευματικού καί 
συνειδητού ρυθιιοΰ), αναγκάζει τόν άνθρωπο νά παραδέονη δώθε κείθε, απορεί ή 
ζωγοαοπκή νανθίση. και ποία θά  είναι ή πορεία της ; "Ο π ω ς σέ ολάκερη τή φύ
ση ύπάογουν διαφόρων εντάσεων δυνάμε;;, άλλες εντονότατες καί άλλες άδυναιιό- 
τεοες, ετσι καί στην πνενΊΐατική ζωη διαφόρων Ιντάσεων οεύματα υπάρχουν. Τά  
ττνευιιατινά αυτά οειΤιιατα. καθένα ιιέ τόν τοόπο του, ρυθμίζουν καί άρμονίζουν τή 
tovn. Κα) τά πλέον έντονα, ώς ό πόλος, σέρνουν την βελόνη τής πνευματικής πυ
ξίδάς όλόνληοων λαών. τά δέ άδυναμότεοα επενεργούν σέ στενό καί ειδικό κύκλο. 
Επειδή διιως ή ζωή κυβεοναται έπιΤαχτικούς νόμον; καί ΰπέοοχα άλη'_
θινού.-. τά οεύιιατα εκείνα πού θ ' άγγίσουν τήν αλήθεια, θά γίνουν οί εριιηνευ- 
τρ- rnr ναί θά f'vni'v τήν κολοσσιαία καί άκοάτητη δύναιιη νά τοαβοΰν ολόκληρων 
’ "ώ ν  την ποοσοΥή. ενώ τά άδυναιιότεοα, καθώς άγνίζουν ιιέοη ιιόνο τής αλήθειας, 

’V» Γίν''·'·νο~'\' -ταηη ώοισιιένους κύκλους άτόιιων, τίς δέ ιιαίε; θ ' αφήνουν άσυν_ 
νίνητες. ιιιά πού τι αοη δέ φοοντίζει παοΑ 'ίπ  τίι γενικήν αλήθεια. Ρέννηιια τών 
nhvvano»' οει>ιιάτων ναΐ πεηιοοισιιένων είναι ή ζο>γοασπκτι τοΰ ποώτου σταθιιοΰ. 

ΛΤέΓίο στόν -τνευιιατικΰ κενότητα τής άτιιόσο)«ιοας. δηλαδή στην άνυπαοΕία ενός 
ν^θο/ινο” ουθιιοΰ vfw m 'vrai άδύνααα οεύιιατα. πού' επενεο'Όΰν σέ στενούς κύ- 
Ά οΐ'". Λ tfovoa/rinr πού δέ θέλπ να ρίνα· ιιόνο νοοχιατιστης αισθάνεται τήν ανάγ
κη να δηΝίτιι -γ!τ· Λνώτρ.ηη από νοώ» σ ιιόνο να) νοαιπιή. Κ 5 ενώ στις εποχές τοΰ 
RfjiTco/',' ^τοΑίλ" Λ τρννί-τ-υς ενον*»·: τό ούσιωδέστε^ο στοινεΐο τό πνευματικό· 
τελειοποιείτο στα ιιέσα via νά τό έκαοάση. ό τενΛ'ντη-ς τοΰ ποώτου σΐαθμοΰ. κη- 
τένον τ ο ζ  τέϊεια σ·/ρδόν τά οέσα τΓις εκιροαπυς, κυνηγάει τό ουσιαστικό στοινείο. 
πού δίν το ενέι. νηι άνωνιΤετα· νά τό συλλάβη κάπου, αν ύπάονη. γ·ά νά ιιήν ά- 

ιιέ τύν ελλεηΐτή <του νά ΐ'είνη τ έ λ ε ι ο ς  "χρωματιστής, αλλά νοωμα- 
π ^τ,ν  -r,U.Tfi. ν τύν άνοζύτιιση τοΰ ουσιαστικοί; τούτου στοιχείου, οταν' δεν ν . 
-rriovn rtniv ρτονιί του τι άνατοέ'/ει στό παοελθόν ό τεννίτης γιά νά τό βοΰ και 

c,.r,- rtrrv,.,,- ',ιιιπτμγ Γέκτο  ̂ τη Λ πν ή ιιεναλοιττυΐα του ιιποοεΐ, ΦΓ^δντας 
«τήντη τ n'y ηοιηιάστιν ητΐ- ι^ινίς ν’ ανα’Γιινί'Όνή'ση την τελευτά^α σπίίθα ^ 'ά  

r’ vonaV * -τεο'οοίΓεται στ’ «δΰναιια οεύιιατα τοΰ καιοοΰ τοι\ 
τ η iWrSn δικός, ώς εΤπα αφήνουν ασυγκίνητη τέλεια την ijixiyn τοΰ κοινοΰ θεατή, 
(•c or ?>έν κατοοθώνοι·'· νλ. φτδισουν ώ ; αυτόν, « τ ’ ττ>ν όδυναιι^χ τους. Οί πεοκ σότε- 
οοι οίκος ζ^ννοάφοι ααιύνοντας καί τά έλάνιστα ούτά πνευιιατικά οεύματα. κλεί 
vnrvTre πτύν Τεννικη. θοοοο’” 'τας πώς τά ιιέσ^ τους ιιποοοίή· νά γείνουν οκοπός. 
*Τ5τσι έ’νουιιε τΑν -τ/υθώοα τών νωρισαένο'ν ολότ^λα άντιλτιτΙ)εο>ν στην έφαοιιογή 
τών ιιέσοιν, τό άνακάτωχια τών μέσων τούτων ίγ tft.ht υλικά, δλλων τεχνών, τη ζ®_ 
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γραφική - διανόηση, ζωγραφική - μουσική, ζ ω γ ρ α φ ι κ ή -μεταφυσική, τον πολεμο 
προς τήν καθιερωμένη χρήση τών μέσοιν, τήν επιστροφή στου; πρωτόγονους τρο- 
πους ή τέλεια ακατανόητου;, τί; συζητήσει; και τί; σχολέ; για το φως> τ "  διευ
θέτηση τού χρώματος, καί τό φορμάρισμα τεχνητών ειδικών σ urro η εκείνο το 
είδος ζωγραφικής. 'Ό ταν ό χαλινό; φύγη καί τό μέσο ΰψωθή σε σκο'ο, ολα πρί- 
πει νά τά περιμενη κανείς, άκόμη καί τήν ζωγραφική - φιλοσοφία, η την τέχνη εξω  
άπό τή φύση, καί τή ζωή, κόσμον αύθύπαρχτο, δπου μόλις καταδέχεται^ να παρου- 
σ'αστή στά μάτια τών χυδαίων καί αγροίκων θεατών, (πού δεν παραλείπουν ομως 
καί αύτοί νά δείχνουν μέ τή σειρά του; τήν υψηλήν αδιαφορία του; για αυτού του
είδους τίς χαλκομανίες). λ c , . ,.

Στοΰ; ζωγράφους τοΰ πρώτου σταθμού ανήκει και ο κ. ΙΙαρί^ενη 1 1 a r t lie m s j. 
Κάτοχος τών μέσων άπ’ τού; καλού; μέσα στοΰ; συγχρόνου; του, καθώς και των 
τεχνοτροπιών τής εποχή; του, δέν εχει τίποτε άπό τό ούσ'αστικο στοιχείο που είνα- 
ίπαόί& ήτο. Τεντώνει διαρκώ; την κεφαλή γιά ν’ άνακα/.υψη_κατι, af.la δεν κερ
δίζει παρά μόνο τήν κούραση πού προξενεί ή ανάταση. Εκει. που γύρισε καπω? 
προς ιιιά σβυσμένη πνευματικήν ατμόσφαιρα, ιιάς εδιωσε μια κεφα/.η Λριστου. ι 
ιιποοοΰσε νά κάμη καί Γοΰ νά φτάση άν είχε τό κύριο στοιχείο στη διάθεση τον, 
δ Χριστός του, πού πολύ αχνά σήμερα μάς τον υποβάλλει, στέκεται δείγμα της 
δύναμής του. Δυστυχώς δμως τό στοιχείο τοΰτο λείπει, πετάει^τό κενο με ΐ ι ;  τε- 
χνοτοοπίες γιά φτερούγια. Τις τεχνοτροπίες, Γθύ μεταχειριζόιΐίνος τες ω ; μεσο, 
μάς έδωοε τό Χριστό του, καί πού οταν αύίέ,ς εγινα\' σκοπός, μ α ; εδωκε τις πολ
λές χαλκοί ι ανίες τοΰ ίμποεοσιονισιιοϋ καί δ^οιας ά/λης σχολής. Χαλκομανίες γι\·ο- 
μένες για να'ςαφ/ιζουν τό θεατή πού δέν ξέρει αν πρέπη νά γελασν, η να κ/.α- 
ι|ιη οταν "δέν εχει πλήθος ερμηνευτών κριτικών ή αισθητικών νά του γεμι-ουν το 
κεφάλι μέ άνύπαρχτα σύμβολα n iwo6 o ?i; πού τά έ'ργα του τ ά χ α  _ δημιουργούν, 
ώστε, ®χως κΓ αυτό; ν ά  ξέοη τό γιατί, νά θαηιάζη καί χειοοκροτή τον τ ε χ ν ίτ η , 
ύ^ακοΐΌντας τυαλά στά νεφέλώιιατα ποΰ ώς νόμου; θέλουν νά τοΰ επιβάλλουν οι 
τεχνοκρίτες του*. "Ο μ ω ; κατά βάθος κρατεί τήν πεποίθηση πώς ^ποτε το «οδαρο 
δέν τρέχει, άφοΤΓόγι μόνο δέν φαντάζουνταν νά βοή κάτι άνώτερον εκει, αλλα ουτε 
ιοΰ γεννήθηκε ν έπΤΪΚαιία καν για μιαν άνοδο προ; ανώτερες σφαΐρε».

Τότε ποιά είναι ή αναγκαιότητα τής ζωγραφικής στήν εποχή μας :
ΛΙΝΟΣ ΚΑΡΖ1ΙΞ

ΜΟΥΣΙΚΗ
( Τ Ο  ί Ι Λ Ε Ι Ο Ν  Τ Ο Υ  κ Ψ Α Χ Ο Τ Ι

Αληθινά αιά αεγάλην ανακούφιση αίστανθήκαμ* μέ την ίδρυση τού « Οδειου 
Εθνικής Μουσικής». Ποτέ ώ ; σήμερα δέν είχαμε άκούσει νά γίνεται καμμια 
φοοντίδα γιά τήν ελληνική μουσική, καί κανείς δεν είχεν ένδιαφερον να μαθη αν 
ποαγματικά ύπήρχ&ν εκείνη ή μουσική τών αρχαίων, που τοσο συχνά αναφερεται 
α' δλα τά πα/.ηά βιβλία. Καί είναι περίεργο πώς έμεϊ; οι Ελληνες, που ολο φω
νάζουμε καί φλυαοοΰμε γιά τό χρέος μας νά σώσουμε τίς παρα&ρσει; μας και 
τίς εθνικές μας κληρονομιές, δχι μόνο τήν παραμελήσαμε τήν εθνική μα; μουσική 
καί δέν ερευνήσαμε νά'δούμε αν μά; οίφησε κανένα σημάδι πού να δείχνη την 
ποιότητά της, αλλά και άρνηθήκαμε, επιπόλαια, όλότελα τήν ύπαρξη της. Και υ- 
ιιως. .Ελληνική Μουσική υπήρχε καί υπάρχει, είναι ζωντανή, και η γραφή της 
μποοεϊ ν άποδωση όποιαδήποτε μελιοδία, άπό τήν πιό ανώτερη ώ ; τό κοινοτερο

(* )  Ό  ν. 7. ΙΙαπαντωνίου σ ’ ?vu καΌιιμεοινό φύλλο κάνοντας κριτική ,ιμύει να :τοόΐ|- 
νετήση τό κοινό ιιέ τήν πληθώρα τών ξένιον όνομάτων. τών εύρωπαϊκών σχολών, και ολοι- 
τοΰ λαβνοίνθοο τής τεχνικής εύ0ωπαϊκής περιπλοκάδας. Ή  καλύτερη απαντι,σΐ) στον κόπο 
ίου five ο! σκέψεις τον λαοϋ πού ξεστομίζονται ιιπους στα έργα τ ο ν  κ. ΙΙαρ^ νη . -Λα»?α* 
ρούς λίΡελλονς κατ«ί. τής φ»*(της, «ος ρΧιτη, ψίλος στοχαστικό-.



τραγούδι. Η  σημερινή δημώδης καί ή βυζαντινή μουσική δέν είναι παρά συνέ
χεια, δπως μαθαίνουμε άπο τόν κ. Ψάχο, της άρχαίας, έχουν την ίδια βάση, τούς 
ίδιους ρυθμούς. Ή  βυζαντινή μουσική, πού βέβαια δέν είναι, ή ψαλτική πού ά- 
κοϋμε στις εκκλησίες, κι ούτε' έχει καμμιά σχέση μέ τις καντάδες τών οπουδαγ- 
μενων ψαλτών. είναι- μουσική ]άνώτερη καί σύμφωνη μέ τό μεγαλείο τή ; εποχής 
πού καλλιεργήθηκε. Καί είναι πλάνη νά νομίζουμε, πώς ή βυζαντινή μουσική πε- 
ριοριστηκε μόνο στήν εκκλησία καί δέν έχει χαρακτήρα κοσμικό. Ή  λατρεία τήν 
' •TO/.l|V εκείνη δέν γινότανε μόνο στήν εκκλησία, ούτε μονάχα άπό καλόγερους καί 
γρηοΰλες, δηως τώρα, αλλά καί στ’ αρχοντόσπιτα καί στά παλάτια, άπό μεγιστά- 
\ε^ κι αύτοκρατορες. Γους καλοψωνίκους ειρμούς, αν κ' έχουνε ■θρησκευτικό χαρα
κτήρα, του, έψαλλαν rft καθε, συμπόσιό η άλλη κοσμική, συνάθοοιση.

, Μ®? πο^ν : Εΐναι δυνατόν νά είναι μουσική αύτή, άφοΰ δέν- παίζεται στό
πιάνο(II, άφοΰ δέν έρχεται τουλάχιστον άπό τή Γερμανία·; ’Άνθρωποι τοΰ ό
χλου -θά γενοΰμε νά διασκεδάζουμε μέ 'Ελληνική μουσική; Μά εμείς δέν άπευ>θυ- 
νομαστε στούς πορωμέ νους σνόμπ. Έμεϊς γράφουμε γιά οσους υγιείς υπάρχουν 
μεταξύ μας, που είχαν γελαστή καί πίστευαν ιτ,ώς· δέν υπάρχει Ελληνική μουσική.

Ο κ. Ψαχος, σέ μιά διάλεξη που έκανε γιά τό σκοπό τοΰ Ωδείου του, εδω·4 : 
Τ>  εξηγήσεις πού χρειαιονται γιά νά κατανοηθη τό πρόγραμμά του. Έκεΐ μάς 
είπε και μάς απεδειςε μέ ιστορικές αποδείξεις, δτι ή ανατολική μουσική ποοέοχε- 
ται άπο την Ελληνική. Αύτή. ή αλήθεια ερχεται νά  γκρεμίσει τή στραβή γνώμη, 
.του_οι διάφοροι μουσικοδιδάσκαλοι υποστήριζαν ώς τώρα, δτι τά εκκλησιαστικά 
και δημοτικά μας τραγούδια είναι τούρκικα ! ( "Ενας μάλιστα άπ’ αυτούς Ιλρνε 
πώς τα χερουβικά δέν είναι παρά τούρκικοι αμανέδες.! ) Οι άνθρωποι αυτοί 
πού μήτε άπδ επιστημονική περιέργεια μελέτησαν τή μουσική πού ακόυαν στά 
χωρ-ά καί στους ναούς, άπόρριξαν, σάν κάτι ανάξιο προσοχής, τήν έλληινκή μου
σική, μέ τήν ίδιαν επίΓολαιότητα πού ενα ιιικρό παιδ$ λέει πώς δέν τοΰ ά^Βσει 
κάτι >■ χωρίς νά τό δοκιμάση. Καί είναι περίεργο, πώς δλο» ο! κύριοι αυτοί δέν έ- 
σκεφθησαν καν πως ή αρχαία μουσική, ή μητέρα τΓις Βυζαντινής καί τής δηιιώΐ 
δους; βέβαια θά ήταν ανάλογη μέ τό άνθισμα τών άλλων καλών τεχνών τή ; έπό. 
χυς εκείνης. Καί διιο>ς ιιέ δλην α?τή τήν άμάθεια {νόμισαν, ιιέρικοί πώς, παίρνον. 
τας ευρωπαϊκή μουσική καί φορώντας της τσαρούχια, παρουσιάζουν «ελληνικές 
συνθέσεις». '  ~ -  - -

Τό «Ώδεΐον Εθνικής Μουσικής» δέν πέρίφρονεΐ τήν Ευρωπαϊκή μουσική. Τής 
δίνει τή θέση rm> τΰις άξίζει στό πρόγραιιμά τον, διδάσκει τή θεωρία· της και υ- 
ποβοηθεΤτή σύγκρισή της ιιέ τήν ελληνική. Σ έ  λίγο καιρό θ ’ άποδεϊχθη μόνο του, 
7Γ(ο  ̂ ε κ ρ ίν ο  τγοι1 ττεoicpoovovotau-e coc o iu ifo c c , Ό·α uotc xdtvv] ν ά  ν<olu(Χ(κ[>νο\>ιιε, φτίά-, 
νει. ό καθένας νά δονλ£ι|ηη ιιέ τή δύναμή του καί ιιέ τόν τρόπο του, γιά νά ξαναφέ- 
οοΐ'ΐιε άπό τό βουνό πούνε ζητήσει καταφύγιο, τή ιιουσίκή μας, καί νά £ήσουιιε 
ιι’ άγάπη μαΠ της. ’Ασφαλώς άιττό Μναι κάτι 'καλλίτερο πού θά Γ·;ροσφέροΐ'ΐΐρ στόν 
τόπο ιιας rfoft τίς ατέλειωτες φλυαρίες ιιας γι’ αυτήν ι» εκείνη τίι γλώσσα!

Στο καινουοιο Ωδείο η είσοδος είναι ελεύθερα γιά δποιον επιθυμεί νά παρακο- 
λοτ'θηση τήν εργασία τον.

Π . 77.

(1) Κάθε Κυριακή μαζεύονται α τό  Ώ όεΐον μερικά πρόσωπα ειδικά καί σκέπτονται τόν 
ορισμο των οιαστηματων που είναι απαραίτητα γιά ένα ν έ ο  δ  ο γ α ν ο πον ϋ ά  u x o o e i  ν ά -  
ποδωσχι την ελΛηνικι, Μουσική. Ό  κ. Ψάχο; καθορίζει τά διαστήματα πον έχει διατηρήσει 
ί) ελληνικη παραδοσις και ο κ. Βραχαμης. φυσικομαθηματικός, θά δώστ) τό terme tecli-

σιιντοιια εχει θέμα : « ’Ιδανική Πόλις τοΰ Πλάτωνος». 
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©  Ε  Α  Τ  Ρ  Ο  Ν

( μ ι α  Σ Υ Ν Τ Ο Μ Η  Ε Γ Η Χ Κ Ο Π Η ε ί Ε )

Φαίνεται δτι είναι μοιραϊον νά μήν αποκτήσουμε, ποτέ θέατρο περι«>πή-^ 13τε 
ιατί τά ποόσιοπα πού άναλαμβάνουν τήν διευθυνσιν τ ω ν  απο κ«ιροι fcW  ^ ιρ ι  
"̂ροτουμΓνων θιάσων δέν είναι καί τά κ α τ α ^ ε ρ α ,

J , οϋ έχε, τόσο καταστραφεΐ έ.ξ &.Q  ilim A W , L«A/ V c -r  v w  » ν- _7 9 ■ λ

σης παραγωγής έργων, ώστε νά μήν μπορεί ν’ α κ ο ΐ 'Π ^ ε ϋ χ α ^ τ ^ ^  ^ η ^ ν η  
άγάπη άπό πραγματικό ενδιαφέρον κι όχι απο σνομπισμο, τίποτε καλλίτερο, τιποτ.? 
πιό εκλεκτό, είτε τέλος γιατί όσάκις τύχη ν’ άναμιχθοϋν σε τέτοιου είδους επιχει
ρήσει- καί «ύγιά στοιχεία» καί «νέοι άνθρωποι», δέν ά ρ γ ο ϋ ν  ν α  προσκρουσουν προ, 
τ Τ . ι π α κ ά Τ ι  κ α Ιδανικά διαφόρου σ α λ τ ι μ π ά γ κ: <ο ν-της φ,Λολογ.- 
Ζ  τό Ελληνικόν θέατόον, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, εξακολουθεί να παραμε- 
νη φ τ ω χ ό', ά ν ε ρ μ ά τ ι σ τ ο, ρ ο υ τ ι ν ι ε ρ ι κ ο % ν  δ α ι^ο - 
τ α τ α ν ε ο δ Ο σ ^ ο π ι κ  ο . Τό «’Ελληνικόν Θέατρον», το οποίον εΦ oow  
δηιυθύνετο άπό τόν κ. Φ . Πολίτην, μάς εδωκε μίαν σειραν παραστασεων καθ ο/.α 
ΙκανοΓοιητικών; καί Ιδίως εναν «ΟΤδίποδα», άρτιον άπο πασης αποιΙ*εω^ a m  τφ· 
στινμήν όπου ξανάπεσε στά χέρια τοϋ συγγραφέωςί ! ! ) της «Κορης των Κυμά
των», εγινε κι' αυτό ενα θέατικ. σάν δλα τ’ άλλα, ενα δηλαδη «συνεργειον δαμαλι
σμών» κατά τής ο τ ο ιχ ε  ύ'.δεστέρας καλαισθησίας. f , „ ,

Τό «Θέατρον τοΰ Ώδείοι-» άν καί δεν βρίσκεται ακόμη στο_ υτ[»ς πο̂ > 9α  Μ -  
λαιιε, έν τούτοι ς θά ήτο αδικία άν δέν άνεγνωά'ίζαμεν δτι άποτε/χι >*bcoi<x 
οη δτι είναι κάποιο «φ<οτεινό» σημείο, πού μας δίνει πολλΑς ^λΛ-δες για to μέλ
λον. Τό γεγονός καί μόνον τής παραστάσεως εργο>ν σάν το «Χειμωνιάτικο Ιίαρα, 
μΰθι» τοΰ Σαίκσπηρ, τόν «Φιγκαρώ» τοΰ Μπωμαρσαί·, τόν «Φανταστικόν ’ΑοθεΛ-η» 
τοΰ Μολιεοου, είναι τόσο ικανοποιητικό, ώστε νά παραβλέπωνται κάποιες ατελειες 
πού άκόιιη ΰπάρνουν, καί ποί- εϊμεθα βέβαιοι Γ,ώς μέ τόν καιρό θά έξαφανισθουν, 
καθώς ίι έτεοογένεια τών παίζόμενων έργων, έκ των όποιων μερικά^ δεν έπρεπε 
κατ' ουδέ να λο-ον νά παιχθοΰν κάν. Είναι τόση ή ευσυνειδησία μερικών ηθοαοιω'’ 
τον έν λόγω θεάτοου και δλως ιδιαιτέρως τών κ. κ. ιΚοντογιάννη και Δεστοι-Λ-ιι, 
καί εκ τών Κυριών τής κ. Κουλας Ζερβοΰ, καί. τόσον άναμφισβήτητη η θεατρική 
μαεστρία του κ. Οίκονόιιον, ώστε 9|έν μάς έπιτοέηεται ν’ άμφιβάλλωμεν, δτι το 
«Θεατοον τοΰ ’Ωδείου» θ ’ άποβτ» συν τώ χρόνφ ενα θέατοον περιωπής.

(-)ά έπρεπε, τελειώνοντας, ν’ άναφέρουιιε καί τίς μοναδικές ποάγματι Φιλολο
γικές α.ιογευιιατινές παραστάσεις τον θεάτρου τής ΔΊδος Κοτοπούλη, οί οποίες ο- 
ι;ω- δυστυγώς εκατιίντησαν ποόφασις κοσμικής σΐ'γκεντοώσεως, άπ οπου V  λεί
πε· κανείς άπό τούς -νωστούς γαλλόφωνους άρβανίτες φιλότεχνους τοΰ Υπουο- 
γείου τών Έξώτρρ’κών. w

Δ Ι Α Λ Ε Ξ Ε Ι Σ !

Οί «Νγ:οι» άπεφάσισαν νά οργανώνουν σειράφιλοΛογι-κων διαλέξεων, που^θάχουν 
σκοπό νά γνωρίσουν εύούτερα' τά εργα ιιερικών κορυφαία δικών μιις και ςενων 
<rov ελάχιστο κόσμο πού μπορεί άκόμη σήμερα νά ένδιαφέρεται γι’ ta’ -τα τα οικρο- 
tnvhuaxa. Ε?ναι πεοιττό νά σημειώσουμε δτι τίς διαλέξεις αύτεζ θα τις κανουν α- 
πονλείσπκά Νέοι. Εγκαινίαση,ς θά  εΐναι ό συνεογάη,ς ιιας κ. Κ /.. Παράσχος, ο 
(VrnTn- ·ίϊΓ, ό'-λύσυ ν,ά τύ ξονή net τό εογο του Καοόλου Μ-τωντ/.αιο, ^

’ΤΤ ννηία Τ\ηύλα Ζεοβοΰ είνε τήν εύγενκή καλωσύνυ νά δενθο ν απαγγει/.η σ 
ηί τ,Ν τύ δ./5λ*?*ι ιιε.ο'.κά -τοιύιιατα υεταφοασιιένα άπό τόν. όιιιλητιι.  ̂ _

"Οσο, άτό του- έν Ά θή να ι- συνδοομητά: μας έπιθυιιοΓη·, ιιπώροΰν να μας γρα_

ιί’ουν νά τοίνς στειλοι-με πρόσκληση.



/ Κά&ε ?κδοοη ποί· μ ά ; oM .vorr τήν άναν:·έ>.Λονμε καί τ ψ  κ ρ ίν ο ι ,, ,)

νησεή ί ^ ί π ο ί , Λ ΐ ς  'Ββν? * ,1? 19· * « ■ * · « .  ο«.Ί φιλολογία. έργα πού έγέν-
τά τραγούδια τής Σαπώώ- τΛ τ Υ Τ ’ eVEV-V,<cre Ί ..°! * * 0 H «  ' ? ’ εις τά δεύτερα Ανήκουν 
Κωμψδία. Ό  κ. • Μ Ώ Τ α ? ™  K « ^ W .  ώ M w « .  ύ Βόρβερος, ή θεία
έσπρωξε πρός τήν Τέννη ά / /  γΊ™ ' *,StE>1' ί ' 7 “ υΤα·. αδυναμία γιά τή ζωή δέν τόν 
να συμβιβάσίι άοκετά τίΐν ί ΐ λ  “ πενα2'τια5 τυ ^ ι λ ι ο μ α  της Μια τέτοια τέχνη ή,ιπορούσε 
νέους κ α λ λ ο ν έ ς  - ό  καλ/ ίΤένν,ι-T ?r ™Χνης πΟανματικοτητος πού διαφιλονιχει τούς 
κάμιι π ο ί ι ι σ υ  ον -re . ! s '* *Qmta·, *ι «υτο που θα περισσέψη. θά τό
ρόλο υπνωτικού καί , ί , ' Ώ  ” πθΤε? ?®ν ά ·κάμ,11 χ ί^ ·  ^αφορετικά. ή τέχνη παίζει 

Διαί5άζοντα~’ τά ί β^Κ-αν τόσες και τόσες αντιφασεις και άσυνέπειες. 
τοόπους να έκδηλω 0ή· Γ ύ π ό σ ’ ' *ίννοου.»ιε *?>? ο  ποθητής τους άποζήτησε καί αλλού νά εύρη 
Βαστά τήν πλέον « 1 « ν  οσΐί'σι το,υ "σφα/,ως δεν ε^αντΛεΐται. σέ αύτό τό κοιιψό τεύ/ος'. 
'^ τα /εκ -ίζετα ^ νετα  "έεεΤ- ^ η ο ε ι ς  της, άπλή καί μετρημέν,,

’Αντίθετη μέ τό“  r f e l  «βάσεις επιγραμματικές, που η μετρική μας τις έκτροχιά^ει.
λεπτομέρειες, πού δ ίν ο υ Γ τΓ  t t t v  ’π ™  J ? ” ™ *  ? ™ 1<ης' ^ ο β λ ηπχή· φωτίζει τίς 1 ’ °  χριομα jjai την ποικιλία της ζω ή ς :

θύμαματ κατι άοπρόρρ&νχα π ον  δείχναν
μιά ευγενική προσπάθεια ν ’  άρέσβ

,. , .. . .  fW vaixavomtfj τα νς  νέους ioaotk*ιναι αΑ/,ου : -
« ο ί  πριοϊνές αχτίδες τοΐ· ίμ ίον  
# “ / ! « 'πνιημένες, κ ίτρινες, άοτενικές

ft0QJ o Vx! I t  y ^ c T a o a v t — u i ^ ^ U ' ^ ^ Ϋ ^ ιο μ έ ν ο . -ε ίν α ι  φανερό. Λίγα λόγια, χωρίς
στρέφεται γύρω u.x’ \ n  \ J d J  “ *(‘ ?0? ° lrlaV '- “ l μια αυταρέσκεια. Ή  ποίησίς rov π «η -
πού ντύνει τήν ήδϋπάθηα τ™ σέ ,/  ι  μια >dee fixe. Είναι ο μυστικοπαθής εραστής.

J T  a r T r l ?  ' ^ ] Μ' μ ° λΐΚ'] σκέψΊ· Κι δ ϊ“ ν « η  στις «Αδικημένες»
PVP, '  ?  ff φερνε,ί το αντίχρυσμα της μ όνη ς  δυνα τής ε ν τ ν / ία ο  '

τ,>  ζ " 'ί| ;:τ ,,ν ή ό ',νΜ 
τ, ειι άλήθοία,—παραδιδεται μόνο στή σκέψη.·

« Μ ν  πρέπει ν '  αποφεύγουμε κάτι οτιγμες 
ποι^ νοιιο&ονμε π ώ ς $άχοννε τη δνναιιι 
ν ’ αλλάξουνε τήν οψι τή ς  ξτοής μας.
Γ ιατί μοιραία μόνες τονς 9αρ& οΐν
* '  ι σ ω » » '«> ’ ’  * w  φοβερώτερες και πιό

, εκδικητικές____ » .
Μια ηρωική υποταγή στό Μοιραίο, πού όοίζει τίς a za n u tc  t<w- ■ -

που κάνει ^ σ ω τ ε ρ ι κ η  μας δύναμι ν’ άνατριχιάσ,, γιά S  Τ  Γ " ’

επόμενό φύλλο.) rvayVM?· ΐ| οποία υα δημοσιευθη στο

μ«τ«. (Αο1αριές-.Μορφο.σμο?.-^?υο^νΓαΐ ™° 1919' Π-|-
δβυτικοϋ Όμιλον τ^ Α ^ ύ π τιΐυ Τ 8? ^ \“ " ,Afcl° V' Λ'ϋιοσ“ υίια ι,,ί' ‘ Έκπαι- 
Έπιστ,,μονικοΟ (  ^  ^  aW eW a

-  Α Λ ^ ^ Μ ο ί / Ο ^ Α ν ω ϊ ο  ^  ^  '«Λ ΐόκαλ,);». ’Αλεξάνδρεια 15)19ν, ΛΒ,Λ.νιυΐ/ΟΥ Ανώτερου Βποπτου Λ.|ιωηκης Έκπαιδεύβεως. «ΙΤρός τήν Έχ-

-*ι«ιδ*«τικήν Άναγέννηβη>. (“ Εκδοοκ Λβλνίου Ύ:ιουργ. ‘ Βκ*λ. καί Αη(·. ‘ ΚκΛαιδ.- Παράρ- 
τημα αριθ. '·  Έ ν Αθήναις 1919). r

-  ,Α »Α Ν Α ΣΙΟ ¥  ΜΠΟΥΤΟΥΡΑ : « ’Κπισκόπιρις τής Ισιοριας τοϋ 1 /.ωσσικου Ζητη- 
ματο; καί Κριτική επί των σχετικών Γνωμών». ’ Απόσπασμα έκ τής Ιστορικής 1 ραμματι- 
κής τής Νεοε?.ληνικής. (Έ κδοσις \ελτιου Υπονργ. Εκκλ. και Αημ. Εκπαιδ. Γίαραρτημα 
Ά ριί). 2. Έ ν  Ά θήναις 1919).

— Ο Ι Ε Κ Δ0ΣΕ Ι2  ΤΟΥ κ. Γ . ΒΑΣΙΛΕΙΟ Υ (Ό δός  Σταδίου 42). Το ναηοφασιση κάνεις 
arjufou νά εγκαινιάσω εκδόσεις ιιέ μεταφράσεις ξένων αριστουργημάτων χρειάζεται αληθινά 
πολύ θάρρος. Ό  κ. Βασιλείου, τό Ροήκε τό θάρρος αύτό στή νεότητά του καί έτσι στή νεοι- 
δρυτη βιβλιοθήκη του «Εκλεκτά Έ ργα» μας εδωκεν ώς σήμερα μιάν αξιόλογη σειρά μετα
φράσεων πού τοΰ εύχόμαστε νά τή συμπλήρωσή μέ τον καιρό μέ ό,τι καλύτερο εχει η 
ΐένιι λογοτεχνία. Ό  ν.· Βασιλείου έχει κάθε δικαίωμα νά ζητήση τήν υποστήριξιν ολων 
εκείνων πού ένδιαφέρονται γιά τήν συνέχιση των εκδόσεων του.

ΟΙ εκδόσεις πού είδαν τό φώς ώς τώρα εΐναι:
Χ ά μ ο ο υ ν  Κ .  Βασίλισσα τοϋ Σαββά και άλλα Λιηγήματα. Μετάφρασις Λ. Κουκουλα.
Γ κ έίγερα τα μ  Γ . Τό ’Αγόρι τής κυρά Λένης. Διήγημα. Μετιίφρασις Λ. Κουκούλα.
Κ ίλ λα ντ Ά λ .  'II Μάχη τοΰ Βατεολώ. Ανο φίλοι. Διήγ. Μετάφρασις Α. Κουκούλα.
Γ κ έ ϊγ ε ρ σ ια μ  Γ .  Ό  Πέτρος μέ τόνα μάτι. Χιονισμένος χειμώνας. Διηγήματα. Μειά- 

ψρασις Λ- Κουκούλα.
"2ψ ιν  Ε ρ ρ . Ι'Λτα Ι'κάμπλερ. Δράμα σέ 4 μέρη. Μετάφρασις Α. Κουκουλα.
Φ λ ω μ π έρ  Γ .  Μιά απλοϊκή καρδιά. Ή ρωδιάς. Διηγήματα. Μετάφρασις Γ. Πράτσικα.
Γ χ ιο τ ιε  Θ . Τό Κακό Μάτι, Ρομάντσο. Μετάφρασις Π . Στωϊκοΰ.
Γ κ α ίτ ε  : Έρμάνος καί Λωροθέα. Μετάφρ. Κ. Θεοτόκη.
Μ π γίερ σ ον  Μ π γ ίε ρ ο ο ν  ·. 'Η  κόρη τοϋ Βουνού.
Κ . Θ εοτύκ η . Ό  Κατάδικος.
Χ ά ϊν ε .  Τό Ίντερμεδιο. Μετάφρασις Α. Κουκούλα.
Λ  Α ν δ ρ έ ϊε φ .  Τ ό σκοτάδι καί άλλα διηγήματα.
_  E D O U A R D  H E R R IO T  : «C R E E K » -  8η χιλιάς.— Έκδοσις_ P ayot et Cie, 

Paris.—2 τόμοι δρχ. 11.—Ό  κ. Edouard H erriot στό πολύκροτον αύτό έργο του εξετάζει 
τήν οικονομική ζωή τής Γαλλίας, τή συγκρίνει μέ τών άλλων Κρατών, τήν ευρίσκει ΰστε- 
οοΰσαν σέ πλεϊατα σημεία κρατικής ιδίως όργανωσεως καί έμποροβιομηχανική, έ*μεταλλεύ- 
σειος τοΰ πλούτου της καί προτείνει μέσα. τά όποια, κατά τή γνώμη του. θα συντελέσουν 
στήν οικονομική πρόοδο τής πατρίδος του.

— «M E M O IR E S  D E L  AM BASSAD ETJR M O R G ΕΝ ΤΙ1 ΛΓ> .  Είκοσι έξη μήνες 
στήν Τουρκία από τόν H enri M orgen than, πρεσβευτήν τής ’ Αμερικής στήν Κωνσταντι
νούπολη πρό τής κηρύξεως καί κατά τήν διάρκειαν τοϋ παγκοσμίου πολέμου. "Ενα: ογκώ
δης τόμος άπό 350 σελίδες (Δρχ. 10) δπου ύ συγγραφεύς αποκαλύπτει τόν σκανδαλώδη παρα- 
σκιινιακδν πολιτικόν καί διπλωματικόν ρόλον πού έπαιξε ή Τουρκία στόν πόλεμο.

— Ά π ό  τούς κ. Payot et Cie θά έκδοθοϋν σέ λίγο καί τά «ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ 
TOY L U N D E N D O R F F » σέ αριστοτεχνική γαλλική μετάφραση.

("Οποιος θέλει κανένα άπό αυτά τά βιβλία μπορεί νά γράψο ή άπ’ εύθείας (Mrs 
Pavot et Cie, 106 B oulevard Saint Germ ain Paris) νά τοΰ σταλούν ή στά Γραφεΐά 
ιιας. Εΐναι ή άπόφασίς μας νά ευκολύνουμε όσο μπορούμε τούς φίλους ιια® στήν άμεσην 
απόκτηση τών νέων αξιόλογων βιβλίων ποΰ έκδίδονται στήν Εύρώπη. γιά νά μπορούν έτσι 
νιι παοακολουθούν πιό άνετα τήν ευρωπαϊκή πνευματική κίνηση).

— L. JO L IE T , ύφηγητοϋ τού Πανεπιστημίου : Precis Illustre de la I.itterature 
Francaise», des O rigines au X X e  Siecle. Έ κδοσις τού βιβλιοπωλείου Arm and Colin 
( ι ο ί .  Boulevard Saint -M ich el Paris) Δρχ. 8 . - Τ ό  βιβλίο αύτό που προλογίζει ό κ. 
( ϊ .  Michaut, καθηγητής στή Σορμπόνη. μπορεί νά χρησιμεύσει σ’ όλους εκείνους πού επι
θυμούν νά λάβουν μιά γενική ιδέα τής γαλλικής φιλολογίας. Εΐναι έργον, τού όποιου ό 
συγγραφεύς δείχνει νεωτεριστικός τάσεις καί στή μορφή καί στήν καθόλου σύνθεσή του. 
ΙΙεοισσότερο έπιμένει ό κ. Joliet στόν Μεσσαίωνα καί τόν X IX  αιώνα. Πολλές ανέκδο
τες' χαρακτηριστικές εικόνες, estam pes κλπ. κοσμούν το βιβλίο αύτό, πού τό συνιστοϋμε 
δλως ιδιαιτέρως στούς φίλους μας.

_  E D O U A R D  Q U E T .— «M usee de C am pagne». “Εκδοσις τοΰ «E ivre M ensuel». 
Δρχ. δ. Ό  συγγραφεύς συνεκέντρωσε εις τό βιβλίο του αύτό μερικά άπό τά διηγήματα του. 
εικόνες επαρχιακών ηθών μέ γαλατικόν χιούμορ καί λεπτότατον ύφος γραμμένες Καί εις 
τό έργον αύτο ό κ. Quet άναδεικνύεται συγγραφεύς άξιος τής έκτιμήσεως πού τού έξησφά- 
λισαν τά προηγούμενά του ρομάντσα «L es Epaves* καί «La \ ic to ire ».

  χ * 'χ ; χ * ;  «L e sR o se a u x  de M idas». Έ κδοσις τοϋ «L ivre  M ensuel». Δρχ. Γ>.
Κριτικαί παρατηρήσεις γιά τό έργο τών Baudelaire, M aeterlinck, Paul Fort. Ό  συγγρα
φεύς βρίσκει δτι τά έργα τών τριών αυτών ποιητών απομακρύνονται άπό τήν κλασσική 
λατινική παράδοση. Κάπου άποκαλεϊται ύ ποιητής τών «F leurs du Mai » :  «poete pas
sable». (Τ ό κομψό αύτό βιβλίο είναι τό τελευταίο τοϋ 1919 άπό τή σειρά τών 10 πού 
ΰποσ/έθηκε νά έκδίδη κάθε χρόνο τό «L ivre M ensuel». ’Αξίζει τόν κόπο καί τό έξοδο 
νά γραφούν δσοι άπό τούς φίλους μας τό επιθυμούν συνδρομηταί στό «L ivre  M ensuel» 
ιοτι ιιε 10 δρχ τό χρόνο θά  παίρνουν δέκα αξιόλογα βιβλία που άν τ’ αγοράσουν χωριστά



<Ι« τά jiA.Tjg(aoi»’jv iieo’ cito TTiLyt'iH ·.) δρχ. cA χιό φίΐηυό. 1 Uooi ένδιαφερθοΰν iuu> τή ύΰοή,ι- 
οη μας psoyovy να γράψουν η o w  Γραφεία|«·«ί ή ά Λ ’ βύθβίας: 4 ·*'· R ile des F.eoles Paris.

— A M E S S A K O U L  A G  T ID D E T  : «I.es Terrasses de T oiiibou ctou ». νΕκδοσις
τού «L ivre  M ensuel Paris). 1920. Δρχ. Γ>. To βιβλίο αύτό, (τό πρώτο τής σειράς τοϋ 
1920) πον τό προλογίζει ό κ. R obert Randan περιγράφει ζωντανά καί μέ χιούμορ τή ζωή 
τοΰ Τομποκτού. τέτοια πού τήν έγνώρισε καί τήν εζησεν ό άλγερινός συγγραφεύς. Παρ’ 
ολον δμως τό εξωτερικώς έλαφρόν ύφος, μιά βαθύτερη ψυχολογία ανθρώπων καί πραγμά
των καί ή ειλικρινής διάθεσις τού βιβλίου δείχνει πόσον ΰ συγγραφεύς τού είναι απαλ
λαγμένος άπό τή σεμνοτυφία των Ευρωπαίων συναδέλφων του.

— P IE R R E  B E N O IT : < 1 / A tlantide». Rom an. Έ κδοσις τοΰ « Rom an Litteraire» 
(διευθυνομένού άπό τόν ακαδημαϊκόν κ. Henri de R egu ier) έκ τοΰ εκδοτικού οϊκου Albin 
M ichel (2 2 . Rue H uyghens Paris). Λρχ· 4.50 (προσωρινώς). "Ενα άπό τά καλύτερα τε
λευταία γαλλικά μυθιστορήματα πού ή έμφάνισίς του εκαν* μεγάλο Θόρυβο στή 1 ’αλλία. 
Ή  «A tlantide» ανήκει, δπως τήν κατέταξαν οί γάλλοι κριτικοί, στά : Rom ans d ’aven- 
tures. καί έβραβεύθη άπό τή Γαλλικήν ’Ακαδημίαν. eO sir R ider H aggard  διατείνεται 
ότι ή «Atlandide» δέν είναι παρά μιά ακριβής αντιγραφή ενός δικού του ρομάντζου. τοΰ 
«She·:. ΙΙραγματικώς ή καταπληκτική όμοιότης τών δύο μυθιστορημάτων έπροκάλεσε δυσπι
στίαν καί σέ πολλούς άπό τούς γάλλους κριτικούς, οί όποιοι εύρηκαν αφορμή νά επιτεθούν 
κατά τής γαλλικής ’Ακαδημίας, ποί' τόσον επιπόλαια ύποβοηΟεΐ καθώς λέγουν, τήν λογο
κλοπίαν. Ώ ς τόσο φαίνεται δτι ό κ. B enoit, πού καθώς ωμολόγησε δέν ξέρει, ούτε τά αγ
γλικά γιά νά διαβάση τό «She» (τού οποίου δέν υπάρχει γαλλική μετάφρασις)·,είναι αθώος 
άπό τήν κατηγορία πού τού αποδίδουν άφον άλλως τε καί έ’να προηγουμενον έργο τοι> τό 
«K oenigsm arck» τού είχε εξασφαλίσει μιάν.αρκετά καλή φήμη,πού ποτέ δέ θά ήθελε νά 
τή χάση μ’ ενα κίνημα τόσο παιδικό καί ανήθικο.

— IM B E R T  D E  S A IN T —A M A N D  : «M arie Antoinette et L  A g on ie  de la R o - 
vaute.» X ou velle  E dition  τού κ. P . L eth ielleux ( 1 0 . Rue Cassete Paris). Ό  γνωστός 
ιστορικός τών τελευταίων ετών τού «Ancien  R egim e» στό εργο του αυτό, πού ανάγεται 
επίσης στόν κύκλο τών προεπαναστατικών χρόνων, παραδέχεται έν μέρει τάς θεωρίας τοϋ 
Taine και τασσεται μέ τάς γνώμας τών Ιστορικών εκείνων, οί όποιοι προσπαθούν ν ’ απο- 
κάταστήσουν την δυστυχή βασίλισσαν, τής οποίας τόσον παρεξηγήθ η ή επιρροή επί τού Λου
δοβίκου X V I .  τού τόσον αδυνάτου χαρακτήρος μονάρχου.

— F. A . V U IL L E R M E T , Ο. Ρ. ·. «I,es Evglises Gtierrieres». "Εκδοσις τοΰ κ. Ρ. 
L ethielleux ( ί ο  Rue Cassete — Paris). Δρχ. 4.60. Καλογραμμένες εντυπώσεις άπό τήν τόσο 
παραμορφωμένη, πολύπαθη μεταπολεμική Γαλλία. Ό  συγγραφεύς τοΰ βιβλίου αύτοΰ, μέ 
πβριγραφές παρμένες άπό τήν πραγματική ζωντανή κατάντια προσώπων καί πραγμάτων, 
στά μέρη εκείνα πού έπέδραμον οί Γερμανοί, προσπαθεί ν’ άποδιώξη τήν άπογοήτευση άπό 
τή γαλλική ψυχή καί νά τής χαρίσιι τήν πρώτη τη ; ενεργητικότητα. Στόν ίδιον άλλως τε 
σκοπόν τείνει καί ολόκληρη ή σειρά τών προηγουμένων έργων τοΰ κ. F. A . Y nillerm et.

— G O N ZA G U E  T R F C  «U ne Crige Intellectuelle» (Les Jeunes Gens d ’A n jou rd ’ 
Imi). ’Έκδοσις Bossard (4 3 , Rue Madame Paris V ie ) Serie Blevie Δρχ. 1,20 (χωρίς 
αύξηση). L919.—Ό  κ. True, ενας άπό τούς πιό ενδιαφέροντος κριτικούς τής «M inerve 
Pran^aise». τάσσεται καί αύτός μέ τούς οπαδούς τοΰ «Parti de l ’ln telligence» οί όποιοι 
ως κύριον παράγοντα τής γαλλικής πνευματικής άναγεννήσεως θεωρούν τήν επιστροφή στόν 
γαλλικόν κλασσικισμόν—μορφήν πνεύματος καί τέχνης έξηντλημενην κατά τήν γνώμην ιιας.

L U C IE N  S O I ’ CH O N . (Lieutenant Lueien S eou d ert): L e  «Passifism e», I.a G u
erre des Inaptes. .Μέ πρόλογο τοΰ κ. Albert ΡΊ ament. ’Έκδοσις Bossard 1920 Δρχ. 3.30 
(Χ.ώρις αύξηση). Ό  συγγραφεύς τοϋ βιβλίου αύτοϋ κατηγορεί δλους εκείνους οί όποιοι, είτε 
πολίτικοι ειτε διανοούμενοι είναι ούτοι, συνετέλεσαν διά τού σκεπτικισμού των καί τών 
είρηνιστικων των τάσεων στήν άπονέκρωση τής γαλλικής ένεργητικότητος καί προτρέπει 
όπως τά μαθήματα τοΰ πολέιιου μή άποβώσιν άγονα είε τ ό . αέλλρν.

-  Ή  «C O L L E C T IO N  D E S  D A M E S » . Picart (5 9 , B ou levard  Saint—M ichel 
Paris), περιλαμβάνει περιποιημένα κομψά βιβλιαράκια, φθηνότατα (1 δρχ. τύ ενα) πού 
έκτος απο την καλή τους εμφάνιση, έχουν και εκλεκτό περιεχόμενο. Στή σειράν αύτή πρό
κειται νά εκΛοθοϋν αξιόλογα έργα, πρωτότυπα καί μεταφράσεις. Ώ ς σήμερα έχουν έκδοθή 
μεσα σ ’ αλλα καί τ ’ ακόλουθα, πού μπορεί νά τά παρη όποιος θέλει γράφοντας άπ’ ευθείας 
οτό Παρίσι ή στά Γραφεία μ α ς :

B audelaire: «M on eoeur mis a nu».
: «Petits poem es en prose».

» ; «L es Fleurs du M ai».
Gerard de N erval: L a M ain Knchantee .
M me de Necker : «R eflex ions sur le D ivorce».
Boceace : «T rois Contes».

V olta ire : «L es A  ventures de M icrom egas».
L a Bruyere : < Des Fem m es du Coeur».
Chateaubriand : «R en e»,

.. A lfred de V ign y  : VLahrette*.
A lfred de Musset : Les N uits».

— C· >.\IMANI>ANT G A ST Ο X· M<X’ H : « keS P'orees Arm ies dans la S ociete des 
Nations >. Rapport presente au Bureau tn tevnatioaalde la Pais.. Εκδοσις του Βιβλιο
πωλείου Am·. F . Zahn ( i t ,  M anIBeerstrasse-Beme-Sttlsse). Δρχ. I.

— ΙΙΛ Ν  R V X F R  : Le P oison» Dratne en un acte. ’Έκδοσις «Γραμμάτων» ’Αλε
ξανδρείας 1919.

— «A L M A N A C K  D E CO C A G N E » pour Fan 1 9 2 0 . ’Έκδοσις τής «Sirene» ( 1 2 , Rue 
La Boetie Paris), ρ / .  10. Περιέχει ανέκδοτα έργα τών Laiirent Taiihade, G u illau m e. 
A pollinaire, Paul Laffitte, 1 ,ucien D escaves κλπ. καί είναι άφιερωμένον «A u x  vrais 
Gourm ants et aux  francs Buveul® ί» ,

— « A L M A N A C H  D E  I.’ HT.TMANIT#,» 1920. ’Έκδοσις τής «L ibrairie du Parti 
Sosialiste et de L ’ H um anite». ( 1 4 2 . Rue M ontmartre Paris). Δρχ.3,50. Είναι τό πρώτο 
«οσιαλιστικό alm auach. άπό 300 σελίδες, μέ συγκεντρωμένες πολλέ· πληροφορίες, στατι
στικές, εικόνες κλπ. σχετικές μέ τήν παγκόσμια σοσιαλιστική κίνηση.

— «ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ». Τρίμηνο Περιοδικό. ’ Εκδότης Διευθυντής ό  κ . Στέφανος Πάργας. 
Αλεξάνδρεια. (Έλάβαμε τά δυό τελευταία φυλλάδια (’Ιούλιος— Σεπτέμβριος 1919 καί ’ Οκτώ
βριος— Δεκέμβριος 1919). Καί τά δυό αύτά τεύχη τά διακρίνει μιά ζηλευτή έκλεκτικότης 
περιεχομένων. ’Από τό πρώτο ξεχωρίζοιφιε : "Ενα πολύ δυνατό διήγημα τοϋ κ. Κεφαληνού, 
τή μετάφραση ενός διηγήματος τοϋ Άνδρέγιεφ, μιά πολύ καλή μελέτη τοϋ μακαρίτη Σκλη
ρού γιά τό Ρώσσο σοσιαλιστή Πλεχάνωφ καί τήν εποχή του, ένα άρκετά καλό άρθρο τοϋ 
κ. Γιαλοΰρη γιά τή μετάφραση τοϋ. Φάουστ άπό τόν κ. Χατζόπουλο, διάφορα άλλα σημειώ
ματα σχετικά περισσότερο μέ τήν ξένη παρά μέ τήν ελληνική φιλολογία. ’ Από τό δεύτερο: 
Τά σοννέτα τοϋ κ. Παλαμά, ΰ.πό τά ωραιότερα ποιήματα του τής τελευταίας δεκαετίας, 
ιδίως τά 3, 7. 8 . 14, 16. 22, 23, ποιήματα τών κ. κ. Σκίπη καί Μαλακάση, διηγήματα, 
μελέτες, κριτικά άρθρα, επισκόπηση τής ξένης πνευματικής ζωής (ιιας άρεσε πολύ ενα μετα
φρασμένο ποίημα τοϋ Marcel Martinet : «Ά νεμ ε Σεπτεμβριανέ») καί ενα είδος Λογοδοσία, 
υπως άποκαλεΐ κάποιο σημείωμά του ό αληθινά εξαιρετικός αύτός άνθρωπος, ύ κ. Στέφα
νος Πάργας, πού κατώρθωσε ολομόναχος, νικώντας τόσα εμπόδια καί τόσες δυσκολίες, νά 
συνέχιση τήν έκδοση τών «Γραμμάτων» ώς σήμερα. Ά π ό  τό ίδιο αύτό σημείωμα μαθαί
νουμε μέ πολλή χαρά μας ότι σέ bvi> μήνες Οά εγκαινιάσουν τά «Γράμματα» μηνιαία τήν 
έκδοσή τους. Μέ. λύπη μας δμως είδαμε νά περάσουν ασχολίαστες άπό τά «Γράμματα» (δπως 
καί απ’ δλους τούς επίσημους απολογισμούς τοϋ 1919, πού έδημοσιεύθηκαν στόν καθημε
ρινό τύπο) μερικές πνευματικές εκδηλώσεις, πού άν δέ σημείωσαν σταθμούς στή νεοελλη
νική σκέψη, δείχνουν δμως καθαρά κάποιες τάσεις, πον δέν έπρεπε μέ. κανένα τρόπο ν’ άπο- 
σιωπηθούν άπό τούς φίλους συναγωνιστάς τών «-Γραμμάτων».

— «ΛΥΡΑ» . Μηνιαίο καλλιτεχνικό Περιοδικό. Διευθυντής : Γεώργιος I. Μποϋρλος 
Συνδρομή 20 δρχ. τό χρόνο, Ό δός  Άριστοτέλους 89 Α θήνας.

— « 0  Λ Ο Γ Ο Σ». Μηνιαίο Περιοδικό, Διευθύνεται άπό τούς κυρίους Γιάννη Χαλκόύση 
καί "Ομηρο Μπεκέ. Συνδρομή 20 δρχ. τό χρόνο. Γράψετε : ΙΙέρα. Ά ρσλάν  Σοκάκι δ, C on)ple.

— «ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠ ΙΒ ΕΩ ΡΗ ΣΙΣ». Πολιτική. Κοινωνιολογική. Οικονομική. Δι
ευθυντής : A. I. ΙΙουρνάρας. Συνδρομή έτησία δρχ. 20. Ό δ ό ς  Πεσματζόγλου 6 Α θήνας.

— «Π ΙΝΑΚΟΘΗ ΚΗ ». Καλλιτεχνικόν Περιοδικήν έκδιδόμενον κατά μήνα. Διευθυντής: 
Δ . I. Καλογερόπουλος. Συνδρομή έτησία δρχ. 12. Ό δός  Χαριλάου Τρικούπη άριθ. 22α 
Αθήνας.

— «ΔΙΟ Ν ΥΣΟ Σ». Βιβλιοπωλεΐον Π . Άγγελίδη. ΓιουκσέκΚαλντιριμ άοιθ. 3. C on)ple.
— «ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΟΜ ΙΛΟΥ». ’ Εξεδόθη ό Τος Τόμος μέ άρθρα 

καί ιιελέτες σχετικές μέ τή γλωσσοεκπάιδευτική μεταρούθιιιση.
— . «ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΟΥ ΥΠ ΟΥΡΓΕΙΟ Υ ΤΩΝ ΕΚΚΛ; ΚΑΙ Τ Η Σ ΔΗΜ. Ε Κ Π Λ ΙΛ ΕΥ Σ Ε Ω Σ .» 

Έκδιδόμενον κατά μήνα. 'Υπουργία Δημ. Δίγκα.
—- «L A  X O U V E L L E  REA L E  F R A N C A IS E » : Μηνιαία Φιλολογική καί Κριτική 

Έπιθεώρησις. Διευθυντής ό κ. Jaques R iviere. Συνδρομάί.· 30 δρχ. τό χρόνο. 17 τό εξά
μηνο γιά τήν κοινή έκδοση. 70 δρχ. τό χρόνο γιά τήν πολυτελή έκδοση. Ά ν  θέλη νά έγ
γραφή κανείς συνδρομητής μπορεί νά γράψη: 35 &  37: R n e M adame Palis (Vie:) ή στά 
Γραφεϊά μας στέλνοντας ταυτοχρόνως καί τή συνδρομή του. (Ξεχωρίζουμε μέσα σ ’ άλλα : 
S ym phonic Pastorale τοϋ Andre G ide, Pere H u m ilie τοϋ Paul Claudel, Ποιήματα τοϋ 
P. Valery, ενδιαφέροντα κριτικά άρθρα τών κ. κ. R iviere , Thibaudet, L h ote  κλπ. Τό 
πρόγραμμα τής «N ouvelle Revue Fran9aise» αποβλέπει στήν έξω Σχολών καί καθιερω
μένων διακρίσεων ύποστήριξιν τής πλέον διαλεκτής πνευματικής παραγωγής τών νέων γάλλων).

— «LA  M IX E R V E  FRAN Q AISE» : Δεκαπενθήμερος « Φιλολογική καί Κριτι>ίή Έπι- 
θεώρησις». Διευθυντής ό κ. A. P. Carnier. Συνδρομάί 60 δρχ. τό χρόνο, 32 τό όξάμηνο. 
Γράψετε: ι, Rue de Lille Paris, ή στά Γραφεία μας. (Συγκενίρώνει δ,τι καλύτερο έχει 
νά επίδειξη ή σημερινή γαλλική σκέψις. Ά ξ ι ο  κάθε προσοχής είνε ιδίως τό κριτικό της 
μέρος. Σημειώνουμε χωριστά άπό τήν αρχή τής έκδόσεοις της (’ Ιούνιος .11*19) ώς τό τελευ-



Τ'***·* " ις 'τι’λ -° : Λυο ««evrte  μβλέπ·:, to v  f ic rre  Lasserre γιά τύ Ιργο τοΰ Claudet (nt 
/.E « , o.-tra .» 'J«VVy«‘l t όσο κι’ o.v 6έλ·() νά έπιοκοχήσ»! ώ  εργο ιου ιιεγάλου ποιιιιοΰ 
αμερόληπτα και αντικειμενικά, παρασύρεται άπό τίς άντιρρωμαντικές του'αναλήψ εις τόβο 
T h i h 3 T Ta· ™ * α ™ ΐ1 * α ι “ δικεϊ χ6Τ Claudel) καί τοΰ Jammes, μιά μελέτη τοΰ Albert 
Stendhal L u  V juJ) lnCe Barres> ενδιαφεροτατο άρβρο τοΰ Charles Maurras γιά τόν

. ~ E A  G QN AISSAN CE. R evu e de Lettres et d ’ldees. Διευ&υνταί oi « . κ. R ece- 
Luis D oy on  και E douard \\ illerm oz. Συνδρομή γιά 12 φιίλλα δρχ. 25. (ο , Galerie de 
If l a ! !ei? e la n s  (V IIIe ) ή στά Γραφεία ιιας). Έ ξεδό»η  ό πρώτος άοιβμός τοΰ πεο.ο
δικού αυτου, που δείχνει ευθυς εξ αρχής μιά προσπάθεια να σταθή ένα'άπό τά σοβαρο>- 
τε̂ ρα της Ιο.λλιας. Απ τα περιεχόμενα του ξεχωρίζουμε : Τών κ. κ. L . Rover et R de 
La T our du \ illa rd : «N ouvelles lettres intnnes de Stendhal», τού κ E dw in  H enrv 
«L n e politique frangaise en M editerraiiee o r ie n ta le ., τοΰ κ. E . D erm enghem  De la 
B io log ie  au m ysticism e» κ. re.) 8  e

—  G RAN D  R E V U E » 3 7 , Rue de Constantinople. Paris (V IIIe ). (Στό Φύ>>ο τοΰ 
Δεκεμβρίου ιιεταςν άλλων : «Μια εισαγωγή στή νεώτερι. Τέχνη» τοΰ Elie Faure πού »ά  
χςησιμευσ», ως προλογος τοϋ τόμου IV  τής μοναδικής «Ιστορίας τής Τέχνης» τοΰ’ συ-γοα- 
φεω των «Constructeurs». Επίσης μιά κριτική μελέτη γιά τις βασιλόφρονες τάσει- τ ο ν  
Λιίυθνντου της * Action Frangaise» Charles .Maurras). ·

- λ R e™ e ‘ Contem poraine». B oulevard .Montparnasse. Paris. (V ie ) (Στό <»ύλλο 
του Δεκεμβρίου δημοσιεύεται μιά μετάφρασις άπό τόν «Τάφο» του Παλαμο. Σέ aooVorf- 
μενα φύλλα μελετες για το έργον τών κ. κ. Μαλακάβη, Ση.ιηριώτη, άπό τόν Nemo τόν 
υπο το ψευδώνυμον τούτο κρύβομενον γνωστόν Μυτιληναϊον ποιητήν κ. Άθανασιάδην τοΰ 
οποίου ο «Περίανδρος», (τραγφδια που επαίχΟη στό O deon) είχε μεγάλην επιτυχία Ό  κ 
Αθαναβιαδης εχει εκδωσει και αξιοσημείωτες ποιητικές συλλογές. όπου φαίνεται καί αύτός’ 

οπως αΛΑως τε και οι περισσότεροι τών σημερινών γάλλων διανοουιιένων. οί πεοί τήν 
‘ M merve I-ran^aise* και περι τό «Parti de l'ln te lligen ce» τοΰ P. Bourget νεοκλασσι κοί 
να συνεχιςτ) την παράδοση τοΰ M oreas). S 0 κ<Η·

, Τ  V E R B E » : R evue M ensuelle d 'A rt et de Lettres Άονισυντάκτη- Λ ν 
Andre R om ane. Ή  συνδρομή γιά 12 φύλλα δρχ. 12. Στό περιοδικό αύΐό, που τ ό σ υ ν ΐ  
στουμ* ολω , ιδιαιτέρως στους φίλους μας, μπορεί κανείς νά γίν>ι συνδρομητής γοάφοντα- 
στα Γραφεία μας η 204 Avenue du Maine. Paris (X lV e ) .  (Στό τ ε λ ε υ τ ά  φ ύ λ λΓ π εο ιϊ 
χεται συνεργασία των κ. κ. Andre Rom ane, Gaston Arthuis, Jean-Paul V incent L ovs
ά ^ α ^ ίΓ ε  προσοχής^' ^  * °*  ’ ’ ™-w n 6 x m i ' καί δι,ν«τή εργασία τους είναι
. Tja* ,RE\ I Κ DE L ’E P O Q U E » P ublication  Mensuelle d ’expression et d ’etude

ilonnaW Paris ( V T T e f1 .L ®tt,eS-J H ί τ ^σ ία  «™νδρομή 24 δρχ. 3 , Avenue de la Bour- uonnais i'arib (V i le )  η ora Γραφεία μας.
•ί* «Ε Ό Ρ ΙΝ ΙΟ Ν ». Journal de la Sem aine. D irecteur : Maurice Colrat. Συνδοοιιή 
■ *  * « ·  ™ Z9°vo· (4. R » e  Cbauveau Lagarde Paris (V IIIe ) Sam edi Tanvier m” o 
(Com m ent sauver 1 intelligence τοΰ Alfred de Tarde, Souvenirs de la Vie I itteraire 
του Antoine A lbalat.) Samedi 24 Janvier 1 9 2 0 . (G onzaque True : Les earacteres 
de la p h ilo so p h y  Frai^aise). Samedi 7  Fevrier 1 9 2 0 . (Τό φύλλο αύτό συνο-

-  λ VaUe“ tm ? ac<luaHlt> τυπωμένο χωριστά).- ,- η, ιηιι , L E T ! R E S  PA.RISIEN NES» : Δημοσιευουν «ιρίίρα, ποιήματα, μεταφοάσεις
Ϊ9 χ <aTa 5!at Κ" Υ“  διαλ(':κτων καλλιτεχνών. Ί Ι  συνδρομή είναι τής κοινής έκδόσεως 
12ί δρχ. το χρονο και της πολυτελοϋς 20 δρχ. Γράψετε ή στά γραφειά ιιας ίί στόν κ
( f o r g e s  Pillem ent 4 9 . Bd Magenta Paris (X e ). ' ‘
,, ~  U ';S P A C E T T E S . Cahier Bi-^lensuel de Poesie et de Prose. 5 δρν ό νοόνος
Rue Baudin, 15  a T ou lon -F rance. t?/·' /Λ° νο?·

-  «L A  V E IL L E U S E ». R evue M ensuelle d ’Art et de Litterature redi^ee Dar

” 6 g S»T ded S ’' R ^ t t e l K l x i e ) 5  · »  °  Γ« ^ ™  « * »  «·

7 , rue de la Posts. Perpignan France. ’ !·/· ^  ^

1 8 , R u ;LB o ^ r t e Np a S s H feQ U E · ReVUC M ensuel,e- 9 ^  χρόνο. 5 τό εξάμηνο.

w l i · X OI X- !>® S JE U N E S*· ° rg ane Mensuel de Propagande et d ’Education 
Socia liste . 4 δρχ. ό χρόνος. 37 R «e  Sainte-C roix-de la-Bretonnerie Paris (IV e ).

« K 1 V lb i  A  1) l· 1 A LIA » ; Εκδιδεται κατά μήνα, Συνδοοιιή 36 δρχ. τό χοόνο 18
τους ΐ ;η  μήνες. Galleria Λ ittor Em anuelle 1 4 . M ilano. '  '
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ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΕΛΛΛΗΝΏΝ

Μ Ε Ρ Ο Σ  I I  

Α

Στή ϋ·ύρα γνέΰ·’ ή Μάννα τον, κι’ αυτός μες στο χορτάρι, 
Πον τονε σκέπει ολόσωμο, κα'ι πον στεγνό ενωδά,
Κρατεί ανοιχτόν, αγνάντια τον, μικρόν ’Αλφαβητάρι, 
Στηλώνει κάϋε γράμμα τον, κι' άριά, το τραγουδά!

Σά λάγιο, μες στά λονλονδα, γαλάριο νάνε κριάρι, 
Φαντάζει τό σγονρόσαρκο, παιδιάτικο κορμί'
Βαΰιά λακκάκια, σφραγιστή τής δύναμής τον ή χ̂ άρη, 
Κρνφαναβράει στά μέλη τον, γαλήνια και Ό'ερμή.

Γλνκιά τον ζών’ ή συννεφιά, με τά λουλούδια, γύρα'
Οί χελιδόνες, δίπλα του στή χλόη το στήϋος πάν.
"Ως π' άνεπάντεχη άναπνιά, μες στών αγρών την πύρα, 
Άριες βροχής σταλαγματιές, στά χώματα χτυπάν.

Καί καϋώς κάνει, άκούγοντας στο λόγγο τό δαμάλι,
Π ’ ώσάν τή φύση ολάκερη, στεφάνι νά φορεΐ,
Άπό τά ϋ'άμνα ανάμεσα σηκώνει τό κεφάλι,
Κυττώντας μ ’ αργοκίνητη ματιά καί λαμπερή,

Σάν άνασάνει τή νοτιά, τό μύρο όπου πληϋ'αίνει 
Τής πρασινάδας περισσό —  παρόμοια τό παιδί,
Τά μάτια μέσ ' απ' τό χαρτί, στό χτύπο ποΰ βαθαίνει 
Τήν ευωδιά τριγύρα τον, σηκώνει γιά νά ίδεΐ!

Τά χέρια απλώνει στή βροχή, καί κάΰε πον τον ραίνει,
Τή φούχτα, τό κεφάλα του, διαβατική σταλιά,
Σ ’ ούρανικό άναγάλλιασμα, τά σωΰικά τον ευφραίνει,
’Άγιο φιλί στό μέτωπο καί χάδι στά μαλλιά.



Τής πλάσης, σά νά γεύεται, σε δυο σταλιές, το μάνα, 
Ά π ό τή ϋύρα, άσάλευτος τον άγρυπνάει, τρανός,
Ό  ίσκιος ποΰ ρίχν’ απάνω τον, ή ακοίμητη του μάννα, 
Κ' είνε ΰαρρεΐ, πατέρας του, μονάχα, δ ουρανός.

Ή  μπάρα αργά σάν ξέσπασε και γιόμισαν οί λάκκοι,
Κι'άπ' τά νερά ποΰ κελαϊδάν. κρυφάπινε ή ψυχή, 
Σκυμμένο μες στά χώματα, ξεχάραξε εν’ αυλάκι,
Νά φεύγει μέσα, καϋαρή καί γάργαρη ή βροχή.

Κι' ώς φάνη ό ήλιος, άξαφνα, στό χαρωπόν αγέρα 
Ά π ό τή δύση, και οί όγροί γελάσαν ουρανοί, 
Βα&ιανασάναν γαλ.ανά καί πράσινα δλα, ώς  πέρα,
Κα'ι με καινούργια τά πουλιά λαλήσανε φωνή,

Πιάνει καί πλά&ει, τρυφερό πηλόν, άπό τό χώμα,
Στις δνό του φούχτες, ήσυχα, σά νάτανε φωλιά—
Μ' άγια στοργή καί τά φτερά, μ' άγια στοργή τό σώμα, 
Ζνμώνει τότε, δώδεκα τριγύρα του, πουλιά.

‘Αργά φτασμένος <5 Ιωσήφ, με σύνεργα στόν ώμο,
Στή λάσπη βλέπει άνάμεσα, σκυμμένο τό παιδί,
Καί με φωνή τό πιτιμά σκληρήν, άπό τό δρόμο :
«Σήκω γοργά άπ τά χώματα, μήν πάρω τό ραβδί!»

Με τή ματιάν ολόφωτη, νοηιή χαρά χορτάτη.
Τονε κυττάζει δ Ίησοΰς καί δείχνει ύπακοή.
Μά πριν σκωΰεϊάπ’ τά χώματα, σκύβει σά νάλεε κάτι, 
Κι' άπ’ τήν ψυχή του, στόν πηλό, δίνει, όσην εχ̂ ει, πνοή!

* *

Τόν τράχηλο λοξεύοντας άριά, καί με τό μάτι,
Στόν κάμπο τόν απέραντο, π' ολάκερος σιγά,
Άντιφεγγώντας τή ψυχή τής ώρας, τή γεμάτη,
Συχνά άκολουΰά τή μάννα του, γαλήνια π’ όδηγά.

Δέ,ντρο άν περνάν, ποΰ τώζωσε βυζαχτικό μελίσσι, 
Στέκει άπό κάτω άσάλευτος, κι' άκούοντας τή βοή,
Τόσο γλνκά ν' άχολογά, ϋαρρεϊ πώς ϋ'ά μιλήσει, 
θαρρεί, φωνή νε, τοΰ νεροΰ τ' απόμακρου ή ροή.

Άλλ’ ή μιλιά τής μάννας του, τό νοΰ του, ώσά ρουμπίνι 
Τ’ ανάβει, τ’ εινε" δ λόγος της, άργός καί προφαντός,
Κι' άπ' τ’ άκουσμα, τό βλέμμα του, διπλή λαμπράδα πίνει, 
Τήν άδολί] δεχάμενο γνωριμία τοΰ Παντός!

Γίνεται λύρα τοΰ Δαβίδ, δ ποταμός —  στό σκοϊνο 
Π ’ άναφυλλιάζει πορφυρόν, άνάμεσα ώς περνάν,
Γαλάζιο σκήπτρο υψώνεται τοϋ Σαλωμών, τό κρίνο,
Καί τα κρυφά σκιρτήματα, στά βάϋ·η του, άρχινάν.

Κι' ώσάν, δ νέος Άπόλλωνας, σημάδι ποΰ γυρεύει 
Τοϋ Πύ&ωνα, π ’ άδιάκοπα γοργολυγάει, νά βρει,
Κι’ ολόγυρά του, ρυθμικά, τοξεύει καί χορεύει,
Κ ’ είνε σά λύρας άκουσμα, κά·&ε φορά, ή νευρή,

Βα&ιά τραντάζει δύναμη, τά σωφικά του άκέρια,
Ξυπνά ή κρυφή στις φλέβες του, βασιλική γεννιά,
Μαϋρο φωτάει τό μάτι του, κ’ είνε τά δυό του χέρια,
Ώσάν τοΰ βρέφους, πώπνιξε τά φίδια στήν κούνιά !

Μπροστά, ή άστόλιστη ψυχή, ποΰ διαπερνά τούς αιώνες, 
Μαντεύει τή λαχτάρα του, καί δεν τονε κυττά'
Μά μέσ’ άπό τ’ απέραντα χωράφια, τούς ελαιώνες,
Άνάρι’ άκούει τό σκύμνο της, ποΰ ολόσωμος σκιρτά.

Τό βράδυ μόνο, τοΰ σπιτιού ποΰ ή γλύκα, άντιλαρίζει 
Στό λύχνο, καί στά γόνατα καΰίζει τό παιδί,
Αμίλητη, τά μάτια της, στά μάτια του γυρίζει,
Καδένας, τήν εικόνα του, βα&ιά τους γιά νά ίδεϊ!

sj:
&

Απ’ τίς Μαρτιάτικες βροχές, τά πρόβατα πλυμμένα,
Σάν άρχινάν άπ’ τά βουνά, γοργά, νά κατεβοΰν,
Καί στόν άέρα, άδιάκοπα βελάσματα χυμένα,
Κατά τις ϊδιεςτου πνοές, άνάβοννε καί σβοΰν,

Π ’ ό άποβροχάρης άνεμος, μεσημερνός, σφυρίζει, 
Λιχνίζοντας ολόδροσος, τά δέντρα, ορμητικά,
Και τό μαλλί τών κοπαδιών, κινάει κι ’ άναμερίζει—
Π ’δλο τής γέννας τόν παλμόν, ή γή βα&ιά άγρικά,



Κάθε τό Πάσχα, πώρχεται, λουσμένοι, στολισμένοι,
Και ό ’Ιωσήφ κα'ι ή Μαριάμ, απ' τό βαθύ πουρνό,
Κιν&ν στα Ιεροσολνμα, στή γή τήν άγιασμένη,
Και φέτος, πούνε ύ ’Τησοϋς, δώδεκα πιά, χρονώ.

Απ το πουρνο βαδίζουνε —  κι’ αντός, λιγάκι χώρια, 
Ώσάν το άρνί, που σταματά γιά βόσκημα συχνό, 
Κυττώντας δλότρόγυρα, ποΰ τά κεφαλοχώρια,
Κρέμονται σα σφι^κοφωλιές, ανάρια άπ' τό βουνό !

Κρύο, σαν το κρΐνο, μέτωπο, δροσιά τοϋ κρουσταλλιάζει' 
Πονλιοϋ κι άν είνε λάλημα, στο φράχτη τό βαθύ,
Απο τη φτέρνα στήν κορφή, τον κρυ φαν αγαλλιάζει,

Κ  ή αναπνοή του δλόβολη, με κάθε άνθόν άνθεϊ.

Με καθε δέντρο, κάθε άνθό, με κάθε πρασινάδα,
Μ ’ δλα τριγύρα τά νερά, και μ' δλα τά πουλιά,
Ολα σιμπάν τής δψης του τή ροδοκοκκινάδα,

Με μιά πνοή, με μιά ψυχή, με μιά κρυφή μιλιά !

'Η  σκόνη τών μονοπατιών, βωδάει σάν το λιβάνι'
Χρυσό ζωνάρ’ ή ανατολή, στή μέση, τον φορεΐ'
Στήν κόμη τήν παιδιάτικη, τάξη λαμπρή τοϋ βάνει, 
Στρωτός ο αγέρας, τό βουνό καθώς άνΐ]φορεΐ'

Κ ι’ ώς, σαν καθίσει σε πυκνό κλαδί τό αηδόνι μέσα,
Στό μέγαν ίσκιο πείθεται και στή βαθειά ευωδιά,
Και ξάφνου, ως μες στα κοκκαλα, γεμίζοντας άνέσα, 
Άφίνει και τοϋ χύνεται, σε μιά στροφή, ή καρδιά,

Σνντας έφτάσαν στά πυκνά, οί κέδροι ποϋ εύωδοϋσαν 
Κ  ειτανε οι ίσκιοι πιο βαθιοί, κι οι βράχοι μοναχοί,
Και τα πουλιά, σαν πιο γλυκά να χαμοκελαδοϋσαν,
Σά νά μαζεύτηκε ή κρυφή χαρά του, στήν ψνχή,

θαρρεί την πλάση, γνρα του, και στένεψε στεφάνι,
Θαρρεί ή καρδιά τον γίνηκε, γλυκιάς πηγής παλμός, 
Μονος, άπανω στην κορφή, πώς εμεινε τοϋ έφάνη,
Κι δ πρώτος, άπ τα χείλη του, τρέμει σιγά, Ψαλμός!

Γιατί απο περα, μες στοϋ ήλιον τή δόξα βυθισμένη, 
Ακέρια, μεσα σε χρυσό μαγνάδι σκεπαστή,
Ιερουσαλήμ, ξεχώριζες, σά νύφη στολισμένη,

Ποϋ περιμενει, τον γαμπροϋ τή ζώση, νά ζωστεί /

Κατα τά λυχνανάμματα, στήν άγια έφτάσαν χώρα,
Ποϋ από μακρά φλεγόντανε, στήν άγρυπνιά, δ ναός,
Κι’ ολοένα, πλημμυρίζουνε προσκυνητές, τήν ώρα,
Πον ώσά μελίσσι σκοτεινό, σιγοβοά δ λαός.

Στους δρόμους γλίγορες Ισκιές, περνάν, σάνά νογοϋνται, 
ΠαληοΙ σύντροφοι, άπ’ τά ψηλά ποϋ κίνησαν χωριά, 
Και βιαστικά πορεύονται, και γαληνά διηγούνται,
Κι’ άλλοι χωρίζονν, άλλοι πάν στήν ϊδια τή μεριά.

Με τά μαντύλια τά πλατιά, με τά βαριά σεγκούνια, 
Γνναϊκες, π ’ άπ’ τό χέρι τους τραβοϋνε τά παιδιά,
Κι’ άλλες, στή ράχη πώχουνε τήν κρεμασμένη κούνια, 
Άκολονθάν τονς άντρες τους, στή φωτεινή βραδιά.

Πεσμένοι, στά πλακόστρωτα τά χαμηλά, οί ζητιάνοι, 
Συχνοζητάνε, με συρτή κλαψιάρικη φωνή,
Κ  άλλοι, ανοιχτό τό χέρι τους, ποϋνά κρατοϋνε φτάνει, 
Κι άλλοι με πρόσωπο, σκυφτόν ώς κάτου, ταπεινοί!

Κι απ’ δλωνών τό διάνεμμα, κι’ άπ' δλωνών τό βήμα, 
Σμίγει στή νύχτα, μιά θερμή μονάχα αναπνοή,
”Αντρες, γυναίκες, χα'ι παιδιά, ενα μονάχο κύμα,
Στά σκοτεινά, μ ’ άπόμάκρην δπ' άναλνέται βοή.

Και ή Παναγιά, και δ Ιωσήφ, και ό ’Ιησούς αγάλι,
Τό δρόμο περνούν τοϋ ναόϋ, μή βροϋν ενα κελλί,
Τή νύχτ αύτή, νά γύρουνε, γιά λίγο, τό κεφάλι'
Μά'νε πιασμένα τά κελλιά, κ’ εινε γεμάα ή αυλή.

Σε κάποιαν άκρη, στρώνουνε τό φτωχικό τους σιάδι,
Και τά δισάκκια βάνοντας προσκέφαλο, ψηλά,
Μέσα στοϋ μάγου άστρόφεγγου τό μυστικό σκοτάδι,
Μ  δλων τών άλλων, ή άναπνιά, γαλήνια τούς κυλά.

Μά τον Ίησοϋ to κοίμιΰμα, σάμπως απ' δχτη σ' άλλη, 
Πολν ρηχόν στό δρόμο του και γάργαρου νερον,
Για να πέρασή ενα παιδί, τήν ποδεσιά του βγάλει,
Η  πιο πολύ, σά δίπλωμα και τάνυσμα φτερού,



ΛίγΌ κρατεί, ν' άνοίγοντας, γλυκά δροσιά γεμάτα 
Τά βλέφαρα, στό πλάϊ του κνττάει την Παναγιά —
Κοιμάται μ' δλη τη βαθιά νυχτιά ή μεγαλομμάτα,
Μά καίει, πυκνό τ άοτρόφεγγο, ψηλά, μιά πυρκαγιά !

"Ηλιοι, τονς ήλιους σμίγουνε, άστρα σιμώνουν τ άστρα,
”Ενα μαγνάδι φαίνουνε, μιά μόνην αστραπή.
Τής άγιας χώρας γύρα τον, ζώνει τριπλή τά κάστρα 
Δύναμη, ή πλήθια αστροφεγγιά, και οί ύπνοι, κ' η σιωπι/.

Ά π ό  τ’ άπάτητα βουνά, μακριές, σύρτες σβιλαδες,
Τών κέδρων ώς άπλώνουνε, με μιάς, τήν ευωδιά,
Ξανοίγει στήν άνάσα τονς, τ'ις φωτεινές κοιλάδες,
Ποϋ διάβη ανγή, τήν ίσκιερή, ποϋ έμπήκε, λαγκαδια'

Τρέμει ενα χάδι μέσα του, κι' δσο στό σπλάχνο εδοθη,
Μέ τόν αβάσταχτο παλμό, στής νύχτας τή σιγή,
Νά τό τραβάν αμίλητα, κατά τ’ άβτέρια, οί πόθοι,
Ποϋ θησαυρίζουν τής καρδιάς τή μυστική φυγή !

'Από τής μάννας του σιγά σηκώνετ αι τό πλάϊ'
Τών κοιμισμένων, γύρα του, τά πρόσωπα, κυττά 
Τής Παναγιάς, χαμόγελο γλυκό, χαμογελαει,
Κ ’ είνε, θαρρεί, τά μάτια της, στόν ουρανό άνοιχτά.

Κ ’ εινε, τριγύρα της, πολλά, τήν πίκρα δποϋ στραγγίζουν 
Κ ’ εινε κορμιά κοιτάμενα στις πλάκες, σά σκυλλιά.
Κι' δπως τών άστρων ό παλμός, και τοϋτα τόν άγγίζουν, 
Στής άβουλης άνάπαψης, λυτά, τήν άγκαλιά.

Τί, σάν τον φωτοσκούληκου, πολν βαϋιά στό βάτο 
Ποϋ λαμπυρίζει, στοϋ φριχτόν ζητιάνου τό κορμί,
’Αντιφεγγάει, τ'·ολόλευκο σάν κρϊνο, και φλογάτο 
Άστέρι τον δρθρον, τή γλυκιά μεγάλη του συρμή !

Κα'ι μηδέ ξέρει, τό λαμπρόν δπ' άγρυπνάει νυχτέρι'
Κρυφή τόν ζώνει νόηση κι άκέρια, ώς δ Ναός.
Στό μέτωπό τον εινε φιλί, τό μέγα τοϋ άρθρου άστέρι,
Κ ’ νπνο βαθύ, στά πόδια του, κοιμάται ενας λαός.

Τά μάτια ανοίγει στήν ανγή, πάσα ψυχή, και βλέπει,
Στό πρώτο φως, μιά διάφορην όνε^οφαντασιά'
Και τοΰ τυφλοΰ ποΰ ξύπνησε, στον σκοταδιού τη σκέπη, 
Τριγύρα άπό τά βλέφαρα, τοΰ παίζει μια δροσιά.

”Ορθρος πουλιών, και στό ναόν, άχω ψαλμοϋ αρχιναει 
Μύρια πετράδια μέσα του, οί λύχνοι οι κρεμαστοί'
Δόξα σέ κάθετον γωνιά, τό άντιφλογο ξυπνάει'
Πορφύρα ώσά νά ντύνονται, στά βάθη του, οί πιστοί'

Σέ κυπαρίσσι εύωδερό, σέ κέδρο σκαλισμένα,
Σκύβουν γιγάντια τά Χερουβ, ελεϊ πον η Κιβωτός 
θρονιάζει, ώς ν' άνασαίνουνε μέ διάπλατα άνοιγμένα 
Ρουθούνια, τή γοργή στροφή, π' άνθεϊ δ λιβανωτός!

*Ωσάν τή φλόγα, ξαφνικά τα ξύλα δποΰ τρυπήσει 
Ψηλής πνράς, τοΰ τροπαριοΰ σηκώνεται ή φωτιά'
Μιά πνοή χαράς, τά στήθια τους συφτάνει νά ριπίσει 
Κ  ϋμνος λαμπρός κ’ άκράτητος, ξεχύνεται πλατιά!

Τήν Έρυθράν ύμνολογάν, σάν άβροχοι έπεράσα,
Ποΰ τής Μαρίας τό τύμπανον, έχτύπησεν ιερό.
Τών Φαρισαίων, στό σκιρτημόν, άνοίγονται τά ράσα,
Σάν τοΰ Δαβίδ, τόν εξαλμο ποΰ έχόρεψε χορό!

«Κνριος πηγών, Κύριος κορφών, Κύριος συντρίβει κάστρα, 
Κύριος πληγή τών άπιστων, χαρά τών ταπεινών,
Κύριος βοά στά κύματα, Κύριος άνάβει τ’ άστρα 
Κύριος έλέονς και οίκτιρμών δ Κύριος τών βουνών !

Λαύρα πυκνήν άνάβοννε στήν έκκλησιά τά χνώτα,
Σ' ενα μεθύσι ώς δίνονται, σέ μιάν οργίων πνοή.
Ά πό τά μέτωπα, γοργά νά στάζει τόν ίδρωτα 
Στά πόδια τονς άφίνοννε, στή δοξολόγα βοι).

Άλλ ’ ώς στά βάδη τοΰ ίερον, τοΰ 'Αρχιερέα τό χέρι,
Μέ τό δωδεκακούδοννον, άπόλνση χτυπά,
Και μές στά στήθη, τής γιορτής μαζεύοντας τό άγέρι,
Ίό πλήθος, εξω άπ’ τό ναόν, άρχίζει νά σκορπά,

Και δ Ιωσήφ κα'ι ή Μαριάμ, μ αυτούς, τόν ϊδιο δρόμο 
Π' άκολουθάν στό γυρισμό, μέ ζώα και μέ παιδιά, 
Φορτώνουν τά δισάκκια τους, πολν γοργοί, στόν ώμο,
Νά μήν τονς πιάσει άπάντεχα, μές στά βουνά, ή βραδιά.



”Αδιος, με βάγια καί μυρτιές, 6 ναδς όπίσω μένει' 
Δυδ-τρεϊς ακόμα μέσα τον διανεύοννε πιστοί.
Μά σε γωνιάν απόμερη, με τή ματιά αναμμένη,
Μονάχα στέκει δ ’/?;σοϋς, καί μήτε εχει σειστεί.

* *

Στερνοί σά βγαίνουν οί ιερείς και τυ παιδί άγναντεύουν, 
Στημένο στήν άπόμερην ασάλευτη γωνιά,
Ά πο μακρά το συντηράν κ’ άπέκει το κοντεύουν, 
Προσεχτικά, τι πάνω του ξαστράφτει ·&εία γεννιά.

Ακόμα, μ ’ δλη τήν ψυχή, στους νμνους αρμενίζει,
Κι’ δπως γυρίζει άπάνω τους τά μάιτα ξαφνικά,
"Ολον αιφνίδια τδ παιδί, σά ρόδο κοκκινίζει,
Στά ξένα όμπρδς τά πρόσωπα καί τά προσεχτικά.

Ρωτάνε πώς έξέμεινε και ποϋϋε, ν’ απαντήσει 
Καί κείνο, στά ρωτήματα, δεν ξέρει τί νά πει,
Αλλά στήν δψη, στά βαϋτά του μάτια, εχει κεντήσει, 
Μιάν ώ μορφιάν, αταίριαστη κι δλόδοξη, ή ντροπή.

Τότε, με χάδι, γέροντας ιερέας τδπρωταγγίζει,
Στήν άγκαλιά του μονάχης το σκώνει σιωπηλά,
Στά στήϋια του, τήν ευωδιά τοϋ λιβανιού στραγγίζει, 
Καΰώς τδ σφίγγει άνάπαλα και τοϋ χαμογελά.

Νά πει φιλί στο μάγουλο, νά πει στ’ αυτί χαράζει,
Με τ’ άγιο χνώτο, γαληνή στά βάϋη του εντολή,
Τδ μυστικό, ποϋ ·&ησαυρδς μες στήν καρδιά του άδιάζ€ΐ, 
Νά πει, φωνή τής μάνας του, της μάνας του φιλί;

Σάν πρωτοξύπνημα αηδονιού, μες στο ναό ή μιλιά του, 
Ξάφνου γλυκιά καί γλίγορη, στ ’ αυτιά τους αντηχεί,
'Ως τ’ απιθώνει δ γέροντας, άπο τήν άγκαλ,ιά του 
Στις πλάκες κάτου, μ ήμερη, καλόβουλη ψνχή!

Σχνβοϋν τήν οψη γύρα του, γοργά Κα&ώς έμΐλΐ.1̂  
Θαρροϋν γεμίζει εναν άχδ τρεχούμενο τ' αυτί,
Καϋως ή φούχτα, άμα τρυγά πυκνδ τδ χαμομήλι,
Κι’ ανάμεσα στά δάχτυλα, τυ δέχεται ανοιχτή !

Αωρο ΰαρροννε κι' εμεινεν, άπο τοϋ Θεοϋ τυ χέρι,
Σάν τοϋ ναον άφιέρωμα, ταμμένο άπο καιρό.
Κ ’ δ Φαρισαίος, δποϋ καλά τον κόσμο τοντο ξέρει, 
Ακούοντας τή λαμπρή μιλιά, νά τρέχει σά νερό,

Καϋως δ τράγος, τήν ψηλή χλωρή κορφή τοΰ βάτου, 
Ποθώντας τήν δλόδροση γιά νά τηνε γευτεί,
Τραβά τυλίγοντάς τηνε στή γλώσσα του άποκάτου, 
Στηλά γυρίζει στ' άκουσμα, τδ γυμνασμένο αύτίΐ

Θαρρεί οί Προφήτες τοϋ μιλάν, με τοϋ παιδιού τά χείλη. 
Θαρρεί, οί ταμμένοι κι’ ήρτανε στά λόγια του καιροί' 
Θαρρεί κι δ Κύριος, μήνυμα κρυφδ τούς εχει στείλει' 
Πότε τ' άκούει σά φανερυ καί πότε ώς ν ’ απορεί’

Αντάμα, μέσα στο ιερό, κρατώντας το άπ' τδ χέρι, 
Τραβάν ωστόσο οί νιώτεροι με γλύκα τδ παιδί,
Γιά νά τοϋ δείξουν με σειρά, εκείνα ποϋ δεν ξέρει,
Τοϋ Κύριου σ ’ δλη τδ Ναδ τή δόξα του, νά ιδεϊ.

Κι’ αντδ κυττά τήν Κιβωτό, ποϋάδιάκοπα τυλίγει 
Ψηλή νεφέλη ευωδερή, τοΰ λιβανιού δ καπνός —
Τδ χέρι του ποϋ έΰ·άρρεψε, τή Γέννεσιν ανοίγει,
Στο χέρι του, δ Παράδεισος σά ν ’ άνοιγε, τερπνός.

Κυττά τών Νόμων τδ βαρύ βιβλίο, ποϋ τδ σκεπάζει, 
Χοντρό, πυκνδ κι’ ολάκερο πετράδι ΰαμαστό, 
Χρυσόπρασος καί σμάραγδος, βηρύλλι καί τοπάζι,
Τής δύναμής του άπ' τδ σκληρόν δποϋ τρυγάει μιστό.

$
*

f Ωστόσο, ώς μέρας έκαμαν απ' δταν φύγαν δρό/10, 
'Π  Παναγιά καί δ ’Ιωσήφ ϋι ’ άλλάξανε στρατί 
Μ έσ’ άπ’ τις άλλες συντροφιές, γυρίζουνε με τρόμο, 
Δε βλέπουν πίσω, τδ παιδί μ ’ αύτονς νά περπατβΐ"



ϊ'λίγορα αλλάζουν πάτημα, ρωτάνε όπιονε βρούνε,
Κανείς δεν ξέρει τίποτα γιά ν ’ άπ ολ ογη θεϊ—
Τέλος και πάλι, άμίλιμοι χωρίς ν’ άργοποροΰνε,
Κίναν διά Ιεροσόλυμα, τί θαχει έκεΐ σταθεί.

’Άγρυπνοι ώς εΐνε, νηστικοί, χωρίς ν’ αλλάξουν βήμα,
Στό Ναό τοϋ Κύριου φτάνουνε την τρίτη τη βραδια"
« Άλλοι μου πώς μάς εκαμες, παιδί μου τέτιο κρίμα,
Και στράγγισ’ άπ’ την εγνια μου*, φωνάζει ή Παναγία J

Πριν τό παράπονο ειπωθεί, βαθιά ή χαρά τ’ αλλαζει,
Στην αγκαλιά σηκώνει το, κι' ώρα πολλή σφιχτά 
Στά μάτια μέσα τό φιλεϊ, τ’ άγγίζει τό μαλαζει,
Κι' απ' τη χαρά, τά μάτια της, εινε διπλά ανοιχτα.

Σάν πρωτοξύπνημα άηδονιοϋ, μες στό ναό ή μιλιά του,
Σ τ ’ αυτιά τους πάλι γάργαρη και γλίγορη αντηχεί.
Τότε τό πέρνει κι’ ό Ιωσήφ ψηλά στην άγκαλιά τον,
Και τό κυττάζει, με θερμή, καλόβουλη ψυχή.

Σε λίγες μέρες, τό Ναό και κείνο τούς διηγαται.
°Ολη στά μάτια του ή λαμπρή φεγγοβολάει χαρα.
Κι’ αύτή, καρδιά στά στήθια της διπλήν, όνανογαται, 
Καθώς χτυπάνε μέσα της, τοϋ Λόγου τά φτερά.

Σκύβει ώς μιλεϊ, στήν όψη του, ώσά νά τοϋλεε : « ’Δες τα, 
Τοϋ πόθου μου μονάκριβη κι’ άστέρευτη πηγή,
Πώς τά βαστάω τά λόγια σον, οτοϋ σπλάχνου μου τή ζέστα, 
Μες στή δική μου, ακοίμητη, πώς τά βαστάω, σιγή !

Καί κεΐ, ποΰ άκέρια χαίρεται, αιφνίδια άπό βαθιά της, 
Νιώθ’ ή χλωμάδα σ δλα της τά μέλη ν’ άνεβεΐ,
Ή  προφητεία τοϋ Συμεών, σά ν ’ αντηχεί στ’ αυτιά της :
«Και σέ, Μαρία, μες στήν ψυχή, ρομφαία θά σε διαβft.'»

ΑΓΓΕΛΟΣ ΧΙΚΕΛΙΑΝΟΣ

ΑΠΟ ΤΑ “ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΡΥΦΟΜΙΛΗΜΑΤΑ,,
T O V  Σ Π Ι Τ Ι Ο Υ  Τ ’ Α Ν Θ Ο Γ Υ Α Λ Ι Α

Του σπιτιού τ ’ άνθογυάλια τάδειανά,
σά γύρισες, Καλή μον, άπό τά ξένα,
τά θηοαν(. ίζεις με τά δειλινά
και τονς δρθρονς τοϋ άπριλομάη γιά μένα.

Οί άι ασασμοί τών κρίνων, ώσαννά!
Τά γαρούφαλλα, στόματα, φιλοϋνε'
Τον σπιτιού τ ’ άνθογυάλια τάδειανά, 
ροδοτάλατα, καί μοσκοβολούνε.

Οί ακακίες, χιονάτα βρέφη, νά !
Και οί πασκαλιες ονειρεμένα μάτια.
Τοϋ σπιτιού τάνθογυάλια τάδειανά 
σά μουσικά άπαλόπαιχτα κομμάτια.

Τά κρεμεζά, τά πράσινα, τάχνά, 
δροσοπιοτά μοϋ τήν κερνάν τή σκέψη.
Στοΰ σπιτιού τάνθογυάλια τάδειανά 
τήν ’Άνοιξη μοϋ φέρνεις νά χορέψη.

Μά ώ τά λουλούδια τά θηρανριστά
πού ειν ’ άπό νόημα κ ’ εΐναι δίχως ταίρια,
και με τή βούλα χρνσοσφραγιστά
κάποιον άλλον άπριλομάη, — τά δνό σον χέρια.

Στοϋ σπιτιού τάνθογυάλια τάδειανά 
και μ ’ άνθια γυρτά κι άνανθα γιά μένα, 
αυτά και οί δρθροι και τά δειλινά, 
τά χέρια σου, πατρίδες μέσ’ στά ξένα.
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Έτην Κα Μ.

Τό πράο τό μαύρο κυπαρίσσι 
πού υψώνει τό φανταχτερό κορμί προς τό φεγγάρι, 
σάν κάτι νάχη έκεΐ νά ιδή, νά πή καί νά θρηνήση, 
δεν εχει τή δική σου χάρη.



Κ ' έαένα τδ φανταχτερδ και τδ μεστό κορμί σου 
κνπαριοσένιο όρϋώνεται, λνγάει προς το φεγγάρι, 
σά νά ζητάη στά νψη του και μ ’ δλη τήν ψνγή σον 
μαζί τον άκέρια νά σε πάρη.

Μά το κνπαρισαένιο σον κορμί τδ ξεχωρίζει 
ανάμεσα στά πλάσματα, φώς και χαρά στή (ρύση, 
τδ σάλεμα τδ άνΰ'ρώπινο που δεν τδ τρικυμίζει 
τδ πράο τδ μαϋρο κυπαρίσσι.

*Ορμάς, πονεΐς. Κ ' ένώ ό ρυθμός πού πνέει μέσ’ στά φτερά σου 
πρδς κάποια γή ζηλόφτονα τώραϊο τδ λύγισμά σου 
τής άχαρης ζωής σον ή ϋλίψη.

‘Οχτροί, μωροί, κακοί, σκυλιά τριγύρω μας και ουρλιάζουν. 
Μά οποίος ό πόνος σου κ' ή ορμή, με ορμή κα'ι πόνο ζήσε 
Στδ πείσμα δλων τών άσκημων τδ δρόμο πον μάς φράζουν, 
Εμπρός! ’Ορδή! 'Απ' τών "Ομορφων κρατάς τδ γένος κα'ι είσαι. 
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Στ& άρχοντικδ τδ σπίτι πού γιά πρώτη 
και γιά στερνή φορά σάς είχα Ιδή, 
στοχαστική σάς έφεγγε ώραιότη 
γιά τδ στίχο πού τάξια κελαϊδεΐ.

‘Απ ’ τήν παρϋένα χάρη είχατε κάτι 
καί κάτι άπδ τή δέσποινα αρετή.
' i I  φαντασία μον στ’ άοπρ» της παλάτι 
τήν εικόνα σας άγγιχτη κρατεί.

Me. τδν ' Υμέναιον, ιερό μεϋνσι 
Χοΰ τραγουδιού ταιριάζω τδ χορό.
ΙΙάντα γιβ. σάς άπ’ τής ζωής τή βρύση 
νά ρέιΐ καϋάριο ολόδροσο νερό.

3 0 - 9 — 14,
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7ον λύχνον μον τδ λάδι σώϋηκε 
και ξαγρνπνώ· τί νύχτα!’Άστρο κανένα.
Στην ακρη άπ τδ κρεββάτι μον ένα φάντασμα 
κι απανου μου δνδ μάτια καρφωμένα.

'0  κόσμος δεν ύπάρχεν τόνε ρούφηξαν 
τής άβυσσος τά στόματα· σκοτάδια.
Μόνο δυο ματια ύπάρχοννε στάνύπαρχτα, 
δνδ μάτια μοναχά γιομίζουν τάδεια.

Μονο δνδ ματια στά σκοτάδια φέγγοννε,
Ολα κοιμούνται, χάνονται, δλα σβοϋνε, 

μόνο δνδ μάτια με κοιτάζουν άγρνπνα, 
δεν κλείσανε' ποτέ δέ ϋά κλειστούνε.

Β Ω Σ Τ Η Σ  Π Α Λ Α Μ Α Σ

ΜΕΣ’ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΤΟ Π Υ Κ Ν Ο .. .

Μεσ στο σκοτάδι το πνκνο ϋα δώσουμε τά χέρια'
Θα κνλιοτονμ,ε ακόλαστα στδ ννφικδ κρεβάτι 
Και τόσων χρόνων άσβνστες όλόφλογες λαχτάρες 
& αναψοΌν μεσ στδ αίμα μας κρυφή φωτιάν άπόψε.

Στήν ήρεμία τής ννχτός πνρή κ ’ ενωδιασμένη 
Θ άνέρχεται άπ τδ στήθος σου, γοργή, συχνή, ή άνάσα 
Και με το χερι μου απαλά, ελαφρά ϋά σον χαϊδεύω 
1 ωραίο ζεστό κορμάκι σον ως πον νάρϋή ή Ανγούλα.

( “Ω ! πώς ! ϋά φέρη ενα ίερδ ένα βουβδ μεϋήσι 
0  ΰεϊος σπασμός, ο γλυκασμός, ό ϋρίαμβος τής άγάπης.

 Κ™ στ ’ ανγινδ ρόδινο φώς σάν έρϋη πλίον δ ύπνος
Θα μάς κοιμισιί ανάλαφρα και σφιχταγκαλιασμένους.

ΓΙΑΝΝΗΣ Λ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
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Τήν ελληνική γαλήνη τή φαντάζομαι ώς ενα κορύφωμα μεστής ζωής, π ει- 

θαρχημένης καί ισόρροπης, χαρούμενης κι ηρωικής. "Ολες οί άλλες μορφές της, 
οί μή ελληνικές, πηγάζοι,ν απ’ τήν κούραση, ή άπ’ τήν αδιαφορία καί προδίδουν 
έλλειψη ζωής.

Ό  Επίκτητος στενεύει τόσο τή ζωή ποϋ δέν αξίζει να τή ζήσης, τή στενεύει 
χωρίς καί νά τή βαθαίνει συγχρόνως. Περιορισμός δέν σημαίνει πάντοτε καί βά
θος. Γιά τόν ελληνα εσήμαινε- δχι δμως καί γιά τους Βαρβάρους, Ρωμαίους ή 
Ευρωπαίους. Οί Στροφές αποπνέουν μιά γαλήνη φιλοσοφική, αΰρηλιακή. ‘ Ο κό
σμος τήν ονομάζει υπέρτατη σοφία, άνώτ ρη γνώση· μήπως δμως δέν εινε παρά 
φτιόχεια ζωική; Ό  «ευδαιμονικός αυτός ησυχασμός» σταματά ιό αίμα στις άρτη- 
ρίε; μας· μάς άπομακρύνει άπ’ τή ζωή. Είναι βουδδικός, ασιατικός. Συγ
γενεύει μακρυνότατα ίσως, σίγουρα δμως συγγενεύει μέ τήν θεληματική άρνηση 
τής ζωής, μέ τήν δίψα τής Νιρβάνας. Άλλα τό άρνητικό αύτό στοιχείο, τό πεσσι- 
μιστικό δέν ύπήρξεν ουδέποτε ελληνικό. 'Ο  ασιατικής ‘ίσως προελεύσεως, ελληνικά) - 
τατος δμως διονυσιασμός δέν είνε πόθος ίκ μηδενίαεω ς  εις τό μέγα παν. cO 
Διονυσιασμός ώς πνεΰμα μέν είναι ή άκρη άκμή τής ζωής· ή παρ’ δλην τήν 
τραγικότητα της προσδοχή της· ώς διάθεσις δέ, ή πέραν ιών ατομικών φραγμών, 
fj πέραν τής λογικής άτομικής συνειδήσεων, επικοινωνία, συνουσία μέ βλόκληρο 
to ζών Σύμπαν. Ελληνική γαλήνη δέν μπορώ νά ονομάσω μιά γαλήνη πού 
είναι σχεδόν σάν μιά μορφή θανάτου.

Δέν ήτ«ν ελλην ό Μορεάς. 'Ο  Μορεάς ήταν ένας νεορακινικός. Ά λ λ ’ δ Ρακί- 
νας δέν έχει καμμιά απολύτως σχέση μέ τούς 'Έλληνας οΰτε καί μ’ αυτόν ακόμη 
τόν Ρωμαίο Ευριπίδη. Άλεξαντρινός ϊσως ό Μορεάς ποτέ δμα>ς ελλην, κάν άττι- 
κός. Ελεύθεροι οί Γάλλοι αισθητικοί νά λέν δ,τι θέλουν. Ποιος θά τούς έμπο- 
δίση; θ ά  πείθουν δσους έχουν ανάγκην απ’ τίς συνταγές των καί θά ευκολύνουν 
τούς γραμ ματολόγους στις ταξινομήσεις τιον. ’ Εμείς δμως πού σεβόμαστε τήν 
Ελλάδα καί πού άνεπιφύλακτα δίνουμε τον ασύγκριτο τίτλο τοΰ ελληνος στόν 
Κάλβο καί τόν Σολωμό, δε ϋ·ά τό ν  δώ σουμ ε jtozk στόν Μορεάς· δέ θά τόν ονο
μάσουμε "Ελληνα. Γιά μάς θά μείνη πάντα ένας καλός εύρωπαΐος ποιητής, ούτε 
grand petit poete, ούτε grand poete en de petits p o e m e s (i)  δπως τόν ονομά
ζουν στά άσύστολα καλαμπούρια των οί άκριτοι Παριζιάνοι καλαμπουρισταί.

* *
Ή  ζωή καί τά καλλιτεχνικά γοΰστα τοϋ Μορεάς, δέν ήτο δυνατόν ν’ άναδώ* 

σουν άλλο άνθος απ' τίς Στροφές. Οί Στροφές είναι ή πικραμένη πνοή ενός έρη- 
μικοΰ κλασσικοπλήκτου. 'Ο  κλασσικόπληκτος δμως αύιός κατά βάθος είναι ένας 
αθεράπευτος ρωμαντικός. Ό  πόνος εΐναι τό στοιχεΐον του . ’Ό χι ό δυναμικός, δ 
τραγικός ελληνικός πόνος, στοιχεΐον καθάρσεως, λυτρωμοΰ καί προαγωγής τής 
ζωής, άλλ’ ό ρωμαντικός : τό ξεφυλισμένο δηλαδή φθινοπωρινό παράπονο. "Οσο  
κι άν προσπαθεί ό ποιητής νά εξύψωσή τόν πόνο του, νά τόν καταστήσει άρρε- 
νωπό, δέν τό κατορθώνει: Ό  πόνος γι’ αυτόν είναι ένα κακό πού τό ύφίσταται.

Τοϋ λείπει ό γνήσιος ηρωικός τόνος. Π άλη  δέν υπάρχει στις Στροφές. Ο
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ήρως των είναι ένας πληγωμένος πού δέν μπορεί ν’ άντιδράση κατά τής Μ οί
ρας. ’Α π ’ τήν άρχή καταθέτει τά δπλα καί κρατάει τή Λύρα μόνον γιά νά συνο
δεύει τό κλάμα του .

Ή  νοσταλγία είναι δ κύριος τόνος τών Στροφών, ή νοσταλγία, δηλαδή αυτές 
τοΰτος # ρωμαντισμός. “Ολα τά θέματα τών Στροφών είναι ρομαντικά- ρομαν
τική ή βαθύτερη ύφη των, ρωμαντικό τό πνεΰμα των. Τά όνειρά μας, ή παρο
δικούς μας, ή ματαιότης τοΰ παντός, οί πόθοι μας, πού ξέρουμε πώς δέ θά έκ- 
πληρωθοΰν, ή μόνωσις, ή άνάμνησις, οί λύπες οί παντοτινές, κι οί χάρες ποΰ 
τόσο γλήγορα περνούν. ’Ά ν  δέν ήταν τόσο ρωμαντικός ό Μορεάς πώς θά μάς 
συγκινοΰσε;

%
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Ά ν τί νά ρητορεύση, υπέβαλε, καί αντί νά έπι δείξη ψεύτικα πάθη ποΰ δέν είναι 
δυνατόν πιά νά μάς φλογίσουν, σιγοτραγούδησε τή φτωχή καθημερινή μας ζωή . 
"Ολος ό εσωτερισμός τοΰ Μορεάς βρίσκεται στό σημεΐον αύτό. Νά γιατί μάς συγ- 
κινεΐ τόσο ενώ πολλοί μεγάλοι ρωμαντικοί μάς αφήνουν τελείως ψυχρούς.Ό Hugo 
καί συγκρατημένος καί μορφικώς άκόμη πειθαρχημένο ς δέ θά μάς ικανοποιούσε. 
Καί τοΰτο γιατί ή πβιότης, ό τόνος τοΰ ρωμαντισμοΰ του έχουν μιά προφανή 
πλαστότητα πού πολύ δύσκολα άπατοΰνε.Οί Στροφές είναι δλες ειλικρίνεια, εΐναι ή 
ίδια ή άνάσα τοϋ ποιητοΰ, αυτός ούτος ό ζωϊκός παλμός του.

$
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Γιά τήν δημιουργία τών «Στροφών» επωφελήθη ό Μορεάς άπό τά διδάγματα 
τών ποιητικών πειραμάτων ολοκλήρου αιώνος.Μ ετά τήν χρεωκοπίαν τοΰ δόγματος 
τής «μορφής διά τήν μορφήν» τών Παρνασσιακών, καί τήν αποτυχία τοΰ «άμορφου 
αυθορμήτου» τών συμβολιστών, έπεβάλλετο ή σΰνθεσις νέας τέχνης μέ συγκερασμό 
τών πλεονεκτημάτων καί αποφυγή τών ελαττωμάτων.Καί τά δύο πρότυπα άπεδει- 
κνύοντο έξ ίσου γόνιμα- καί τό κλασσικό καί τό ρωμαντικό. Τό πρώτο τοΰ 
έδωκε τήν λιτή, συγκρατημένη μορφή, καί τό δεύτερο, τήν ουσία. ‘Η ποιητική 
πείρα ολοκλήρου τοϋ νεωτέρου κόσμου τοϋ έδίδαξε δτι δ ρωμαντισμός είναι ό 
μόνος μας πλοΰτος, καί δτι ή έλληνικότης, ό κλασσικισμός δηλαδή, δέν μπορεί, 
εις τήν τέχνη τουλάχιστο, νά εΐναι παρά μιά κατά τό μάλλον καί ήττον επιτυχής 
μίμησις. Τά πτωχά, κλασσικοφανή έργα τών Γάλλων ποιητών τοΰ 18ου αϊώνος, 
τοΰ άντιποιητικωτέρου τών αιώνων, μαρτυρούσαν πασιφανέστατα περί τούτου. 
Καί ό Μορεάς δέν ήστόχησε τήν μαρτυρίαν των.

Ά π ’ τούς Συμβολιστάς εκαρπώθη τά τεχνικά των μέσα, τήν ποιητική των 
μέθοδο. Τά ποιήματά του τά περιεκάλυψε μέ ατμόσφαιρα μουσικής άσαφείας· 
εις τήν καθαρόγραμμη μορφή των μετέδωκεν δλον τό παλμό, δλη τήν ασύλληπτη 
μουσική τρεμούλα τών φευγαλέων διαθέσεών του· εις τόν άψογον (άλλ’ δχι καί 
άκαμπτον δπως τών Παρνασσιακών) στίχον του,τόν «τελειωμένον»,άντί νά έγκλείση 
αισθήματα καί συναισθήματα ώρισμένων ορίων, ώρισμένου περιγράμματος, άντί 
δηλαδή νά τά εξάντληση διά λογικών σχημάτων, προυτίμησε νά τ’ άφήση ατε
λείωτα. Οί ωραιότερες Στροφές εί>αι εκείνες πού δέν τελειώνουν. Ά ντί νά περι- 
γράψη υπέβαλε, ιδού τό μυστικόν τής γοητείας του.

Ό  Μορεάς διαφέρει καί κατά τοΰτο άπ’ τούς νεοκλασσικού; μαθητάς του: 
κατά τό δτι δηλαδή ενώ γι’ αύιόν κλασσικισμός εσήμαινε μορφική πειθαρχία 
μόνον, γιά τούς μαθητάς του εσήμαινε καί ώ ρισμένον, άναλλοίω τον  τύπον 
καλλιτεχνικού περιεχομένου, έλληνικοΰ, δπως δμως τό ελληνικδν εμφανίζεται εις
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τήν στείρα φαντασία των, δηλαδή ρακινικόν. Ά λλ ’ υπήρξε ποτέ άντίλη\[>ις τέχνης 
πλέον άγονος, πλέον στατική, περισσότερον έστραμμένη προς τό παρελθόν;

*  *

'Ο  ’Άγγλος Keats καί ό δικός μας Σολωμός, ιδού κατά τήν γνώμην μου, οί 
δύο μεγαλείτεροι μουσικοπλαστικοί ίσορροπιστα'ι τών έλληνορωμαντικών στοιχείων. 
Ά π ό  τής άπόψεως αυτής πόσον καί αυτός άκόμη δ Goethe, υστερεί ! Είναι ρω- 
μαιοαλεξανδρινός καί μόνον ή άποκλειστικώς ρωμαντικός.

Ό  Μορεάς παρεσύρθη άπό τό γκαιτικόν δόγμα : περιορισμός— ϊσον δύναμις. 
Έθυσίασεν εις τήν μορφήν. Ό ,τ ι  ώνόμαζε άπογύμνωσιν άπό κάθε περιττό στο
λίδι, Γσως νά μήν ήτο παρά μιά άσυναίσθητη πτώχευσις αυτής ταΰτης τής ψυχι
κής του ουσίας.

Ή  ποίησίς του (εννοώ τίς Στροφές; γιατί γιά μέ τουλάχιστον, οί δύο προη
γούμενες συλλογές του εινε «ψυχικώς» άνύπαρκτες) παρ’ δλην τήν οξύτητα τής 
resonance της, παρ’ δλη τήν μουσικότητα τοϋ βάθους της, είναι πολύ γραμμική, 
πολύ μονόχρωμη, σχεδόν άναιμική. Δέν μάς πληρεΐ μουσικής δπως ή ποίησις 
ενός Πόε, ενός Χουϊτμαν, ενός Baudelaire ή ενός Claudel. Έ  μορφή τών στρο
φών άποπνέει πολλήν έκουσίαν διανοητικήν πειθάρχησιν. Ή  περίφημη «αΐσθησις 
τοΰ περιττοί» υπήρξε άναμφισβητήτως ή καλλιτεχνική σωτηρία τοΰ Μορεάς. Χάρις 
σ’ αυτήν ελυτρώθη άπ’ δλον τόν φιλολογικόν φόρτον υπό τόν όποιον βογγοϋσαν 
τά πρώτα του έργα. Ά λλα  οταν βρήκε τήν ψυχικήν του ενότητα τήν οποίαν ή 
ζωή καί ό πόνος άπεκατέστησαν εις τά βάθη του, τήν περιώρισε υπέρ τό δέον. 
Τήν άπεγύμνωσε τελείως· τήν άπεγύμνωσε δπως οΐτε οί πάρα πολύ μεγάλοι δέν 
τολμοϋν ν’ άπογυμνωθοΰν.

"Ισως διότι γιά τίς πολύ μεγάλες φύσεις τίποτε δέν εΐναι περιττό, ή ϊσως 
διότι γι’ αΰιές καί τό περιττό είναι απαραίτητο.
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Οί Στροφές είναι ενα μόνον ποίημα· ενα λυρικόν έπος άνευ μύθου. 'Η  ψ » -  
χική κατάστασις, ή διάθεσις απ’ τήν οποία πηγάζει είναι πάντα ή ϊδ ια . Γ ι ’ αύτό 
φαίνεται καί τόσο μονό-τονο, καί γι’ αύτό1 γέννημα ώς είναι άκραιφνεστάτου 
υποκειμενισμού, δέν μπορεί νά είνε γόνιμον παρά μορφικος μόνον. Τά λυρικά 
μοτίβα τών Στροφών είναι Ιλάχιστα : δνο τρία τό πολύ : ό πόνος, ή μόνωσις, 
ή γνώσις.

*0  Μορεάς δέν εΐναι ούτε πολυσύνθετος οίκε άντιφατικός, δπως μερικοί άλ
λοι μεγάλοι σύγχρονοι, οί όποιοι άν και δέν κατώρθωσαν ν ’ άρμονίσουν τ’ άν- 
τικρουόμενα μέρη τοΰ εγώ των, δέν άπέρριψαν δμως κανένα, διότι δλα τούς ένε- 
φανίσθησαν ώς έξ ίσου πολύτιμα.

Ή  κλασσικοπάθειά του περιορίζοντας τήν αισθητικήν του τοΰ έστένεψε καί 
τήν ψυχή . ’Ενώ εις τόν γίγαντα Χουϊτμαν δέν εύρισκε άφ’ ενός παρά θόρυβον καί 
άσυναρτησίαν έξεθείαζε εξ άλλου διάφορους κλασσικοπλήκτους Ποιηιιδεΐς.

Μιά πλούσια φύσις έστω καί αντιφατική είναι άπείρως ανώτερη άπό μιά 
στενή, μονοκόμματη φύση σάν τοΰ Μορεάς. Πειθαρχία δέ σημαίνει καί φτώχεια.

■Jf.

Ό  Μορεάς ευθύς έξ άρχής καλλιέργησε τό μικρό, συγκεντρωμένο ποίημα. 
Κατά τοΰτο καί στις Στροφές άκόμη εΐναι συμβολιστής. Δέν εκφράζει παρά μό
νον τό άπαραίτητο- δλα τ’ άλλα τ’  άποσιωπά.

*

Καμιά λεξιθηρία, καμιά ασυνήθιστη εικόνα, ούτε ϊχνος χτυπητής φρασεολο
γίας. Είναι κρυστάλλινος καί μουσικός. Ά π ό  τή φύση παίρνει δ,τι τοΰ χρειάζε
ται γιά νά ερμηνεύσω τόν εσωτερικό του κόσμο. "Ενα δέντρο, ενα φύλλο, μιά 
γωνιά τοΰ ερημικοΰ Παρισιοΰ. Τό Παρίσι του τό άγάπησε δσο μόνον ϊσως ό V illon . 
Τή φύση τήν εξανθρωπίζει· τής διαχέει τήν άτομικότητά του· δέν τήν ξεχωρίζει άπό 
τό έγώ του. Καί κατά τοΰτο ε!νε ασφαλώς "Ελλην καί καθόλου ρωμαντικός. Ποτέ 
δέν περιγράφει γιά νά περιγράψει. Ά λλω ς τε ή «περιγραφή γιά τήν περι
γραφή» δέ φαντάζοααι νά εΐναι αύταρκες στοιχεΐον τέχνης, άλλ’ άπλώς ενα μέ
σον δευτερεΰον, υποβοηθητικόν. ’Εξαιρώ φυσικά, τίς μονσιχές περιγραφές, δπου 
ή ψυχική κατάστασις τοΰ περιγράφοντος καί δχι τό περιγραφόμενον προσδίδει 
τόν κυρίαρχο τόνο.

*
$ *

Τίποτε δέν προϊδεάζει εις δλον τό προηγούμενον έργο τοΰ Μορεάς τίς Στρο
φές, εκτός ϊσως μόνον μιας κάποιας πλαστικής ηρεμίας ποΰ διαπνέει τήν «Enone  
au clair visage» και τις τελευταίες S y lv e s . Ή  εξέλιξις υπήρξε ραγδαία καί έσω- 
τερική. Φαίνεται απότομος διότι δέν έχομε δείγματα τής κρίσιμου μεταβατικής 
περιόδου κατά τήν οποίαν έκυοφοροϋντο μυστικά, πριν άκόμη ωριμάσουν, οί 
Στροφές.

*
# *

Ή  τέχνη εΐναι ή μόνη του παρηγοριά. Είναι ή ζωή του. Τό λέει επανειλημ- 
μένως καί κατά διαφορετικούς τρόπους. (Στροφές σ . 3 0 , 81 , 8 4 , 132). Είναι 
στιγμές πού χάρις σ’ αυτήν δχι μόνον ξεχνά, μά καί σχεδόν μάς δίνει τήν αίσθηση
δτι νικά τόν πόνο του. « Θ ’ άδράξω τή λύρα μου σάν τόν τοξότη πόΰ περπατά
απάνω σέ νεκρούς, τεντώνοντας τό τόξο του» . Οί νεκροί δέν εΐναι οί τόσοι καθη
μερινοί θάνατοί μας ;

"Ο μως τόν πόνο τόν αγαπά. Στήν αγέρωχη, πληγωμένη ι|'υχή του δέν αρέσει 
παρά μόνον ή τραγική ομορφιά, ή ομορφιά τοΰ πόνου (σ . 4 4 , 4 6 , 5 1 , 5 ? ,  8 8 , 
1 2 2 ) . «Δέ θ ’ άποφυγα) τή δυστυχία, δέ θά μοιάσω τήν ξένη χελιδόνα» λέει σέ 
μιά του στροφή. Ά λ λ ’ ή οδύνη τοΰ γίνεται ώρες ώρες θανατερή . Άποπνέει τόν 
θάνατο, καί τόση είναι ή γοητεία της, ποΰ σταλάζει μέσα μας τή δίψα τής εκμη- 
δενίσεως. Δέν τήν έχει έμπνεύσει μιά απλή φθινοπωρινή διάθεσις, δλη μαρασμό 
καί νοσταλγία, τή στροφή αυτήν :

Je veux aller encor m ’asseoir sur cette borne —  contre le mur tisse d’ un 
vieux lierre vermeil, —  et regarder longtemps dans 1 ’eau glacee et morne —
s’ eteindre m on  image et le pale soleil (σ. 2 0 0 ), άλλα μιά θανα
τερή μεθυστική ψυχική κατάστασις. Είναι στιγμές δπου τδ παν ενθυμίζει 
στόν ποιητή τόν θάνατο, στιγμές δπου τόν βρίσκει συνυφασμένον μέ τό κάθε τι, 
(τό υπέροχο Belle, vivant tes jours, files par ton destin σ . 6 3 ) .  Έ ν ω  τό φώς 
κυκλώνει δλη τή ζωή, εκείνος συλλογιέται τό φθινόπωρο.

Παραβάλλεται μέ τούς νεκρούς καί μ ' δ,τι στή φύση πιό πολύ θυμίζει τόν 
θάνατο (σ . 1 1 2 ) . Ό  Ωκεανός καί ή Νύχτα τόν πρααίνουν καί τό μόνο του δπλο 
είναι ή έγκαρτέρησις.

* £
*

Ό  Μορεάς είναι δ ποιητής τοΰ φθινοπώρου, δ μελωδός τοΰ σιωπηλού ψιθύ
ρου τών τελευταίων νοεμβριανών φύλλων. Τό φθινοπωρινό πλαίσιο εΐταν τό μόνο 
καταλληλο γιά μιά ψυχή τόσο έρημη, σάν τή δική του.



^Et m oi, que 1 amitie, 1 amour et la douceur,—  tout abandonne, — je veux 
gouter avec le tabac, le berceur— extreme automne (σ. 1 6 2 ) .

η So.itaire et pensif j ’ irai sur les chem ins— sous le ciel sans chaleur que 
la jo ie  abandonne, κτλ. (σ . 181) .

Η μελαγχολία του εχει τήν άέρινη χάρη κάποιων άττικών δειλινών.
Ο  novembre, tu sais que c’est ta feuille morte
Q ui parfume mon coeur ( σ . 1 4 6 ) .
Κάποτε ελπίζει· μά κι ή ελπίδα του είναι σάν παράπονο· ενώ πάει να ελπί

σει αισθάνεται αίφνης να τόν πλημμυρεΐ δλη ή πίκρια τοΰ ανεπανόρθωτου.
Que veut il, que veu t-il, ce coeur? malgre la cendre — da temps, malgre 

les m aux, p en se -t-il reverdir, com m e la tige tendre —  se couvre de rameaux? 
t. (σ . 1 1 8 )

To θάνατο τόν περιφρονεΐ· αλλ’ δμως φτάνει αύτό γιά νά νικήσουμε τή 
Μοίρα; Mais j e  m elance hors la Parque et le m alheur, αναφωνεί σέ κάποια 
του στροφή, τό πιστεύει δμως τάχα;

* *
*

Ό  Verlaine είναι πιό «ανθρώπινος» άπό τόν Μ ορεάς. Πιό αυθόρμητος, πιό 
μουσικός, πλέον «αφελής» . II αφέλειά του εχει στιγμές άρρητης άθωότητος, 
αφθαστης παιδικής γλύκας. Ο στίχος του διατηρεί ακέραια τήν «ρευστότητα» 
τοΰ αισθήματος. Είναι «πηγαίος» δσον κανείς άλλος. Ή  «Sagesse» συγκινεΐ 
καί τούς πιό άθρησκου;. Τόσο τό ποιόν τής έμπνεύσεώς της είναι βαθύτατα 
ανθρώπινο. Ο Verlaine, γενικά, είναι ποιητής άντιπροσωπευτικώτερος άπ’ τόν 
Μορεας. Απεδωκε μοναδικα, ανυπέρβλητα, τις πιό χαρακτηριστικές ψυχικές κατα
στάσεις τής εποχής μας. Η ποίησις του άναδίδει τόνους πρωτάκουστου;, άγρι
ους, παράξενους, υπερλεπτυσμένους, τόνους τών οποίων ή οδυνηρή δξύτης συν- 
αντάται στίς νευρικές, υστερικές «σωματικές» κραυγές ενός Laforgue μόνον ενός 
Rim baud κι ενός Corbiere. Ο ι αισθήσεις του βρίσκονται σέ διαρκή ύπερερεθι- 
σμό: κανείς νεώτερος ερωτικός ποιητής, δέν κατοόρθωσε νά έκφραση μέ τόση 
μουσική laDgueur κάποιες κλαγγερες» ερωτικες διαθέσεις τών καιρών μας. 'Ο 
άρρωστος του, μυστικοπαθής σπιριτουαλισμος είναι πιό θερμός, πιό παρήγορος, 
απ’ τήν κάπως ψυχρή στωϊκότητα τοΰ Μορεάς. Ά λ λ ’ ο Μορεάς ώς καλλιτέχνης’ 
εΐναι κατά πολύ άνοκερος τοΰ Verlaine. Κανένα γαλλικό ποιητικόν εργο δέν 
παρουσια^ει την αδιαπτωτη καλλιτεχνικήν αρτιότητα τών Στροφών.

Μερικοί στίχοι τοΰ Louis Le Cardonnel (Ce jou r a des tiedeurs C[u’ on di- 
iait aprilines: T ou t me parle de toi parmi cette douceur, Novembre, dont le 
front penche ressemble au mien,en tralnantton manteau de brum e, tu reviens 
τοΰ Leopardi, τοΰ V ign y καί τοΰ Francis Jammes έχουν τήν γραμμικήν καθα
ρότητα, τήν διαύγειαν τοΰ τόνου τών Στροφών. Σέ δλη τήν γαλλική ποίηση, 
δέν γν<»ρίζω στίχους γλυκυτερους, μαλακώτερα περιπαθείς-, ήδονικώτερα 
απαλούς, άπ4 μερικές «μουσικές φράσεις» τών Στροφών. ( Σ . 4 5 , 4 8 , 50  5ο 
5 4 , 74 , 106 , 1 5 8 , 1 6 6 - 6 7 ) ,

*
& &

"Α ν  ό Μορεάς μορφικώς ενθυμίζει τόν Malherbe καί ιόν Ghenier, ούσιαστι- 
κώς δμως μέ κανέναν γάλλο ποιητή δέν παρουσιάζει τόσες αναλογίες/τόσες έστω 
καί μάκρυνες ψυχικές affinites έ'σες μέ τόν Alfred de V ign y , τόν «βασιλέα»

τών ρωμαντικών. Έ θαυμαζε τήν ευγένειαν τοΰ Ααμαρτίνου κι αγαπούσε ν’ άπαγ- 
γέλλη στίχους του : «Lorsqu 5 on s’ egare seul dans des bois sans c h e m in . » 
Μυστ<κά δμως προτιμούσε τόν VigU y. Στόν ποιητή τών «Πεπρωμένων» εΰρισκε 
τήν δική του στωϊκότητα, καί τήν αγέρωχη εγκαρτέρηση, στερνό του δπλο, μόνη 
ασπίδα πού επρόβαλε σιά χτυπήματα τής αδυσώπητης θεάς, καί στά περίγελα τοϋ 
κτηνώδους πλήθους.

’Αλλά τοϋ V ign y  δ πόνος είναι γενικώτερος, πιό ανθρώπινος, πιό αρρενω
πός άπ’ τόν ΰπερυποκειμενικό, νϋ'ηλνκό» θάλεγε κανείς πόνο τοΰ Μορεάς. Ό  
πεσσιμισμός του τραχύτερος, ρωμαϊκώτερος «πλέον ηθικός» άπ’  τόν πεσσιμισμό 
τοϋ ποιητοΰ τών Στροφών. Ό  στωϊκισμός του πλέον παρήγορος, πλέον άνδρι - 
κός, γι* αύτό καί παρά τήν κάποια ρο)μαντική επιδεικτικότητά του (Ιταλάρισμα 
πόνου ανεξήγητου κι αριστοκρατικού) συγκινεΐ περισσότερο άπ’ τόν Μορεάς.

‘Ο V ig n y  εινε δ «έπικός τοΰ λυρικοΰ πόνου» .

★* #

Ό  Μορέας συνήθιζε νά λέγει: Je suis un Baudelaire mais avec plus de 
cou leu r. Δέν τολμώ νά τούς παραβάλλω: μέ τόν Baudelaire δέν παραβάλλεται 
κανείς.

* *

Συνέκριναν τόν Μορεάς μέ τόν Σ ολω μ ό . Ό  Μορεάς μιλώντας κάποτε γιά 
τόν Leconte de Lisle, επέταξε μέ τήν υπέροχη εκείνη έπαρσή του κατά πρόσω- 
πον τοΰ σονομιλητοΰ του, τοϋ άκροατοϋ του δηλαδή, τήν περίφημη αποστροφή: 
ςγά δέν παραβάλλομαι μέ κανένα. "Ο μω ς προκειμένου περί τών δύο ποιητών 
τοΰ Σολωμοΰ καί τοϋ Μορεάς, μάλλον ό Σολωμός εΐναι δ «ασύγκριτος»/Ο  Σολω
μός είναι αύτή ταύτη ή «ποιητική συνείδησις». Εΐναι «π οιη τή ς» καί στά πιό 
ασήμαντα νεανικά του στιχουργήμρτα, Ινώ δ Μορεάς καί στίς Στροφές άκόμη εΐναι 
κατά πρώτον λόγον litterateur. ’Ό χ ι άπό «μεγάλους υποκειμενικούς πνευματικούς 
σταθμούς» δπως δ Σολωμός αλλά μάλλον από «σχολές» επέρασε δ Μ ορεάς.Ό  πρώ
τος ήταν νοΰς ορών δλοέν όψωνόμενος, δ δεύτερος κατά μέγα μέρος erudit καί 
esth ete . Ή  έξέλιξις τοΰ Σολωμοΰ εΐναι πιό οργανική καί πιό σύνθετη /'δέν 
έσκότισε τόν ελληνισμό του ή γερμανική μεταφυσική· άρμόνισε δ Σολωμός, κι άς 
λέν, τούς δυό του κόσμους), γιατί ευθύς εξ άρχής εύρέθη προικισμένος άπ’ δλη 
τήν ποιητική — πώς αλλέως νά τήν π ώ ;—αίσθησή του. Βέδαια τό πνεύμα του 
Ιξελίσσεται, δμως ή ποιότης τής αίσθαντικότητός του, εϊτε ίταλιανίζει, εϊτε βυρω- 
νίζει, εϊτε «δωρικοποιεΐται», πτωχή ή πλουτισμένη άπό καινούρια δλοένα στο<- 
χεϊα, κάπως περιττόλογη άκαμπτη καί άτεχνη, στήν αρχική εκδήλωσή της, ή ξε- 
χειλισμένη άπό σκέψη κι άπολύτως λιτή στό τέλος, ή αΐσθαντικότης τοΰ Σ ολ ω 
μοΰ, δ ιδιαίτερος προσδεκτικός κι εκφραστικός του τρόπος παραμένει πάντοτε δ 
αύτός: εΐναι μουσικός. Κάποια ψυχική ενότης, κάποια πνευματική συνοχή, έστω 
καί μακρυνή, έστω καί άδιόρατη υπάρχει μεταξύ τών στίχων τοΰ «Χρέους» καί 
μερικών στροφών καί αύτής άκόμη τής Ξανθούλας.

& Φ 
*

Ποιος δμως θ ’ άναγνωρίση τόν ποιητή τών «Stances» στά πρώτα του ποιή
ματα; Τό λέω καί πάλιν γιά νά τελειώσω.· Ά ν  δέν ήταν ρωμαντικός δέ θά μάς 
συγκινοϋσε τόσο δ Μορεάς. Ό  ρωμαντισμός εΐναι άρρώστεια, δμως εΐναι καί ή



μονη σημερινη μας αλήθεια. Λατρει^ω τούς απείραχτους άπ1 τήν άρρώστεια αυ
τήν τόν Χουϊτμαν, τον C lau d el.’Ό μ ω ς γιά δσους δέν μπορούν νά είναι σάν τούς 
δυο αυτούς κίνδυνος υπάρχει μήπως άπογυμνωνόμενοι θεληματικά άπό τόν ρ ω -  
μαντισμο των χάσουν σιγά σιγά κα'ι δίχως νά τό νοιώσουν τό πάν. Ή  τέχνη άνα- 
πτυσσεται παρα τήν άρρωστεια, και καμμιά φορά, κα'ι χάρις στήν άρρώσιεια. 
Γιατί να φοβόμαστε τόσο τον ρωμαντισμό; Και στις πιό «υγιείς εποχές» οί ποιη- 
ταί έκφράσαν διαθέσεις εξόχως ρωμαντικές. Τ ι τό ρωμαντικώτερον άπό τό ν ο -  
σταλγικό, κλαμμένο παράπονο τής Σαπφοϋς; 'Όσες τέχνες διά μέσου τών αιώνων 
πιο βαθειά ^μάς συγκινοϋν είναι ταχα οί πιό υγιείς; Ό  πόνος είναι δημιουργι
κότερος απ τή χαρά δμως πρέπει* ν’ αγαπούμε τήν ύγιά τέχνη γιατί μόνον ή 

ι γεία προάγει τή Ζ ω ή . Και ή Ζωή εΐναι τό πάν.

ΚΛΕΩΝ Π ΑΡΑ ΣΧ Ο Σ

Π Α Ρ Α Φ Ω Ν  Ι Ε Σ

I

Καί πώς νά αε μαλλώσω, πώς, καί νά σοΰ αντιμιλήσω, 
φτωχή καρδιά; γιά νά μέρωσες θά σοΰ τάξω, αλήθεια, 
τοΰ ρόδου τήν ψυχή, ποΰ σβυέται σ’ εναν κήπ^ πίσω, 
τ άρωμα τό ζεστό πού βγάνουν μιάς γυναίκας στήθεια.

ΑρΤ/ά πληχτικιά ή βροχή τά μάρμαρα μουσκεύει' 
κι’ ενα τραγούδι, πού παραπονιέται, κάποια θλιψι, 
καποια καινούργια πεπρωμένα σάν νά προφητεύη 
ςτό λογισμό μας, που τόν τρώει ή έννοια, ώσάν τή σήψι

Δε στεκουν πια οι Χοροί τών ρόδων μές' ’ ςτό περιβόλι, 
πού τών ανέμων ή μονότονη ’Ελεγεία στενάζει- 
ώ αγαπημένη, ώ αγαπημένη, έσώθηκεν ή σχόλη 

κ ή έρωτικιά σιωπή μας το αίμα πιά δέ μοΰ ταράζει.

Ά σ ε  τά δάχτυλά μου βουτηγμένα ’ ςτά μαλλιά σου ! 
τό μέτωπό σου το δικό μου θέλω νά ζεστάνη !

Μακριά μιάν ώρ« ήδονικιά, σ’ έμέ δοσμένη στάσου, 

αντίκρυ μας τ ’ άναιμικό τό ρόδο ώς νά πεθάνη . . .

ir

Τήν όψι μου καί τό χλωμό τών φύλλων τό στεφάνι 
νά καθρεφτίζω άποθυμώ βαθειά ’ςτό ουντριβάνι, 
κι’ ώρες, στή μοναξιά, τ’ ώχρό φεγγάρι νά προσμένω 

νά πηγαινόρχεται ’ςτό κρύο νερό, σάν πεθαμμένο.

Ν ’ ακούω (τίς ώρες πού μαδώει ’ ςτό πάρκο τό πλατά\ι 
καί ντύνει μέ τά φύλλα του, βουβά, τό συντριβάνι) 
μ’ αρέσει, μέ τό μέτωπο ’ ςτά χέρια, δταν βραδυάζη, 
παράφωνα τόν άνεμο τής ώρας νά στενάζη.

Άντίς γιά ρόδα, τά νεκρά τά φύλλα άς άνασαίνω.

Καί τί, χν ςτούς πρώτους μου έρωτες-’ςτόν κάμπο τόν θλιμμένο- 
μιά Μοΰσα μές ’ ςτή σύριγγα μέ κράζει άποσταμένη 

γιά νά προφτάσω, άλλοίμονο, τόν ήλιο ποΰ πεθαίνει!

III

Στις αμμουδιές σου άποβραδύς τό βήμα μου θά σύρω, 
συρμένο βήμα, πού νωθρά ’ ςτά φύκια θά βουλιάζη .

Τά φύκια σου ποτίζουνε μέ τό πικρό τους μΰρο 
τήν αύρα, απάνω άπ’ τή Νοτιά πού ή δύσι κατεβάζει.

Στά φύκια, πού μοσχοβολούν χειμώνα καλοκαίρι,

Τόνα μέ τ ’ άλλο κύμα της ’ ςτά πόδια μου ώς νά φέρη 
ή θάλαοσα, θά τ ’ όδηγή τό κΰμα ώσα μ’ απάνω .

Καί τήν πνοή της, πού έρχεται άπ’ τά φύκια, θ’ άνασάνω .

Πολύβουη θάλασσα, σκορπάς καί σβυέσαι ’ςτ’ άκρογιάλι. . .

Στούς στεναγμούς μου, ώ θάλασσα, θ ’ άποκριθής καί πάλι 
Πάρε με άπάνω ’ ςτόν άφρό, σά φύκι ή σά χορτάρι, 
καθώς σαλεύεις τό χλωμό τής χειμωνιάς φεγγάρι.

ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ

Α ΙΣΘ Η ΤΙΚ Ε Σ  ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ <*)
Ή  κυριώτερη αίσθηπκή μόρφωσις τών αρχαίων, ’ς τήν οποίαν οφείλεται ή 

απαράμιλλη Τέχνη τους, προήλθε ά τ ’ τή γλυπτική- γι’ αύτό άλλως τε τά ελληνικά 
καλλιτεχνήματα τά χαρακτηρίζει ή πλαστικότης και οί άρειές της,

Μά εΐναι παράξενο μέ μερικούς σημερινούς ποιητάς : ένφ έχουν Ιμπρός τους

(*! Προσεχώς μιά μελέτη γιά τήν Έ κφραση καί γιά τό «Νοσηρό Αισθητήριο».



τήν Γυναίκα, τελείαν πολλές φορές ως έργον Τέχνης, αποδίδουν εν τούτοις ’ς τά 
έργα τους τό εϊδο)λό της τόσο οικτρά παραμορφωμένο !

* *
Φ

Είπαν πώς ή μουσική εξημερώνει κ’ εξευγενίζει' μά είναι μερικά χείλη, οποτε 
κ" ή μουσική αποθηριώνεται.

* $

’ Στήν εσωτερικότητα τοϋ καλλιτέχνου πάντα απομένει κάτι, κάτι ποί) δέ θά 
γνωρισθή ποτέ, πού δέ θ ’ άποτυπωθή ποτέ· οσο ολοκληρωτικά κι? αν άποδώση 
τόν εαυτό του, δσο πιστά κι’ uv εκδηλωθή ’ς τό κοινό,Οά φυλάξη πάντα, ζηλότυπα, 
κάτι πού νά τόχη μόνο δικό του, πού νά μή τό πάρη άλλος κανείς. Δέ θέλει νά 
τό προδώση- βγάζοντάς το ’ς τό φώς, χάνει τήν πίστι του καί την πίστι τοϋ κό
σμου. Πρέπει νά μείνη πάντα παρθενικό.

* *

’Ά ν  ή τραγ(θδία ζήτα νά μεταβάλη το φοβερό σέ υψηλό, γιά νά γίνη άξιο 
τοϋ ανθρώπου, —  ή Κωμφδία θέλει νά βρή μιά πηγή φαιδρότητος ’ς τις μικροα- 
θλιότητες και τίς πίκρες τής ζωής καί νά μας λυτρώση μέ άλλα μέσα άπό τά άτο- 
πήματά της. Κ ι’ οί δυο αυτές εκδηλώσεις είν’ εκδηλώσεις τής Τέχνης ως άποκατα- 
στάσεως σέ μιάν ιδανική πραγματικότητα.

Φ Φ 
*

Στή μνήμη, πού μάς φέρνει ωραίες καί ποθητές τόσες άπό τις δυστυχισμένες 
μέρες τοϋ παρελθόντος, βλέπω μιά εκδήλωση καλλιτεχνικοϋ γνωρίσματος : τίς βλέ
πει άπό μακρυά κι5 εκείνο πού τήν ενδιαφέρει είναι μόνο ή ώμμορφιά της, ή 
θλιβερή εκείνη ώμμορφιά, ή προσφιλής ’ς τήν άνάμνησι. Δέν εΐναι πιά σέ θέσι 
νά βλάψουν, ούτε νά πειράξουν ’ς τά νενρα. Ζοϋν μόνο ’ς τή φαντασία, άφωπλι- 
σμένα απ’ τ ' αγκάθια τους. Ό  Χρόνος δέ βρίσκει τίποτ’ άλλο άξιο νά κράτηση, 
παρά τήν ώμμορφιά. Καί άπό τήν παλιά μας ΰπαρξι δέν μας ενδιαφέρει τίποτε 

άλλο, παρά ή ώμμορφιά της, σάν ένα paysage, σαν ενα πορτραΤτο, πού ή φαν
τασία μας τό ξαναπλάθει καθώς τής αρέσει.

N A T U R E  M O R T E

Στήν ώχρα ΐ£ κοντίλι θά βουτήσω, 
κάποια φαγιάντσα άρχαία νά ζωγραφίσω.

Σά μέτωπο νεκρό — κερένιο χρώμα 
Τό φόντο τ’ ούρανοϋ θά παραστήσω'
Τήν πιό χλωμή θωριά θά κυνηγήσω 
γιά κάποια ρόδα ξέφυλλα στό χώμα,

"Ενα νεκρό φασματικό φεγγάρι 
στό κίτρινο νερό θά ξεσηκώσω* 
τρικυμιστή μιάν δψι θά τοϋ δώσω  
νά πλέη— μιά στάλα υγρή άπό κεχριμπάρι.

Στήν ώχρα τό κοντίλι θά βουτήσώ 
μιά λήκυθον άρχαία νά ζωγραφίσω

Στό ήμερο, στό ρηχδ νερό, γερμένη, 
ψυχή μου, τραγική ώμμορφιά, κι εσένα 
μέ μιά χλαμύδα εις εφτάδιπλη ντυμένα, 
ιδανικιά, λεπτή, σάν πεθαμμένη .

ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ

Ο ΦΙΛ0 2  ΜΟΥ· BIXTOF XOVZE

Προχτές, ε’ίμουνα στοΰ συνταγματάρχη. Γιά μιά στιγμή άντίκρυσα τά μάτια 
τής Μαργαρίτας και μοϋ φανήκανε τόσο κουρασμένα. . . .Δέν ξέρω πώς ήρθε στό 
νοϋ μου κάποιο επεισόδιο πού είχε συμβεΐ πριν άπό κάμποσο καιρό— θάνε τόρα' 
τουλάχιστον ενας χρόνος— καί πού τό εΐχε προκαλέσει ό φίλος μου Βίχτορ Χοΰζε. 
Φυσικά, ουτε πρόφερα διόλου τδνομά του μέσα σ’ αυτό τό πατριαρχικό περι
βάλλον.

Τί μέ νιάζει άλλως τε μένανε τόρα, γιά τό Βίχτορ Χοΰζε; —  Τόν είπα καί 
«φίλο μου» μου, ενφ ούτε χαιρετιόμαστε πλέον καν· έγώ δηλαδή δέν εχω τίποτα 
μαζί του, ούτε είχα κανένα λόγο νά τσακωθώ μέ τόν άνθρωπο. Αύτός, μιά μέρα 
ξαφνικά μούκοψε τό χαιρετισμό, κι δταν αργότερα κάπου τόν συνήντησα κι άπό 
μεγάλη μου ευγένεια τοϋ άπότεινα δυό λόγια, έκανε πώς δέ μάκουσε. Αύτό δμως 
δέ μούκανε και πολλήν εντύπωση, τόν είχα εννοήσει πιά καλά στό διάστημα τοϋ 
ενός μηνός ποΰ είμαστε άχώριστοι φίλοι, κι είχα συνειθίσει στά καμώματά του 
αυτά. Είχα σχηματίσει άλλως τε τήν ιδέα— καί τήν έ'χω ακόμα— πώς εΐχα νά 
κάνω μ’ έναν υποκριτή κι έναν ψεύτη, κα'ι πώς δλοι οί περίεργοι αύιο'ι τρόποι 
του είταν μιά μάσκα γιά νά κρύβη τό διεφθαρμένο του χαραχτήρα. Ποιό λόγο 
άλλως τε εΐχε νά έπιζητήση νά συνδεθή τόσο μαζί μου καί νά μοϋ κάνη τοΰ κό
σμου τίς εξομολογήσεις, ενώ δέν είχαμε πού γνωριζόμαστε οντε δυό βδομάδες 
καλά καλά; Έ χ ω  κιόλας τήν υποψία πώς τά περισσότερα παραδοξολογήματα πού- 
λεγε γιά νά φαίνεται ένα πρόσωπο ενδιαφέρον, δέν ειταν δικά του, μά πώς θά 
τάχε διαβάσει σέ τίποτα μυθιστορήματα. Μά αύτό δέ θέλω νά τό πώ, γιατί δέν 
έχω άποδείξεις — κι ούτε είμαι επιπόλαιος σάν τόν Βίχτορ Χοΰζε.

”Ως κα'ι τδνομά του ακόμα ύποψιάζουμαι πώς ε’ίταν πλαστό. Εϊταν φοβερά 
εγωιστής, κι εϊταν ικανός νά πάρη ένα ψεύτικο όνομα κομμάτι φανταχτερό γιά 
νά τραβάη πάνω του τήν προσοχή. Αύτή μου τή γνώμη τή δυναμώνει κι ένα 
περιστατικό, ασήμαντο ϊσως, μά ποΰ δείχνει αρκετά καλά τόν επιπόλαιο αύτό χα
ραχτήρα. Κάποτε έτυχε, στό σπίτι τοϋ συνταγματάρχη πού άνάφερα και παραπάνω 
νά μιλάη σ’ έναν σοβαρό κύριο γιά κάποιο επιστημονικό ζήτημα. Είχαν κάμποση 
ώρα πού συζητούσαν κι ό Βίχτορ Χοΰζε βρισκόταν στό πιό ενδιαφέρον σημείο 
τής επιστημονικής του κουβέντας, δταν ξάφνου, άφίνει τόν κύριο γιά νά πάη στή 
μικρότερη κόρη τοΰ συνταγματάρχη, πού καθόταν σέ μιά πολυθρόνα κοντά 
στήν πόρτα.

—  Ξέρετε, τής λέει ξαφνικά, μέ λένε κα'ι Χ ά ρ η . Δέν είν’ αστείο δνομα τό 
Χάρης; Χαχά . . .



t

Καί για νά της το πη «υτό τή διάκοψε κι αυτήν από κάποια κουβέντα της. 
Φανταστήτε χωργιατιά!. . .  .Κι υστέρα έφυγε γελώντας, χωρίς να νιώθη σέ ποια 
έκπληξη τήν εΐχε ρίξει. Οσο γιά τό σοβαρό κύριο, αυτός τόν είχε καταλάβει άπ 
τήν προτΰτερνή του κουβέντα.

Απειρα τέτοια μικροεπεισόδια θυμάμαι. Κάποια άλλη φορά παλιπίσω κεΐ 
πού καθόταν κι έλεγε άοτεΐα σέ μιά κυρία, γύρισε απότομα στό συνταγματάρχη : 

ξέρετε συνταγματάρχη μου; Σήμερα τό πρωΐ, μόλις είχε φέξει, είδα τέσ
σερα κάρρα πού κατεβαίνανε απ τό βουνό. Τά άλογα φαινόντουσαν πολύ κου
ρασμένα. Φανταστήτε πού ειτανε καί ματωμένα....

Κι αμεσω,, δίχως να τελείωση την κουβέντα του, γύρισε στήν κ υ ρ ία = ή  μάλ
λον θαρρώ πώς ειταν παλιπίσω ή Μαργαρίτα, ή κόρη τοϋ συνταγματάρχη· μά 
αυτό δέν εχει ρημασία — καί τής είπε:

—  Φανταστήτε! είτανε ματωμένα....Χαχά.. . .  Κι ούιε νιώθανε τόν πόνο τους. 
αεν εινε περίεργο νάνε κανείς βαθυά πληγωμένος καινά μή νιώθη τόν πόνο του:

 ̂ Ολη αύτή τόρα την κουβέντα, είμαι βέβαιος πώς τήν εΐχε προκαλέσει μόνο 
και μονο γιά νά πή^πώς ξαγρυπνάη ώς τά ξημερώματα. Τί ξιππασιά, καί τί 
μικροπρέπεια χαραχτήρος!— Είτανε δμως κι απρόσεχτος φοβερά. Θά διηγηθώ κάτι 
πού δείχνει ακόμα περισσότερο τόν άθλιο χαραχτήρα του. Στό κάτω κάτω τί μέ 
νιαζει γιά τόν Βίχτορ Χοΰζε; Κι αυτός ό ίδιος άλλως τε δέν έπεζήτη«ε νά γί
νουμε εχτροί; Δέ̂ ν εΐν δυο τρεις μέρες άκόμη πού συνανιηθήκαμε στό δρόμο, κι 
εκανε πως κοιτάζει κάτι ρεκλάμες στόν τοίχο γιά νά μή μέ χαιρετίση.

Π
 ̂συχνάζαμε στό σπίτι τοϋ άποστρατου συνταγματάρχη πού άνάφερα καί δυό 

τρεις φορές παραπάνω . Ο συνταγματάρχης εΐταν έ'νας ηλικιωμένος ά'νθρο^πος 
καί ζοϋσε μέ τή γυναίκα ίου καί τά δυό κορίτσια του τή Μάγδα καί τή Μ αρ
γαρίτα. Ή  Μάγδα ε’ίταν ή μεγαλύτερη· ώς δεκοχτώ χρονών ξανθούλα μέ μεγάλα 
γαλάζια μάτια καί κατάχλωμο πρόσωπο. Ειτανε δμορφη πολύ· μιά εξαιρετικιά 
ομορφιά τελοσπαντων. Ή  Μαργαρίτα, ή πιό μικρή, ε’άαν δεκάξη χρονών, κα-ί 
στάνη και μέ τίποτα ξέχο^ρο στή φυσιογνωμία της· νόστιμη — δέ λέω—  μά είχε 
κάτι το κοινό πάνω της πού σοϋ χτύπαγε άμέσως στό μάτι.—  Κεΐ λοιπόν, μιά 
μέρα, πουμαστε μαζεμένοι στό σπίτι τοϋ συνταγματάρχη, κι εϊταλε μάλιστα κι 
άλλα κορίτσια  ̂μπροστά', παρακαλέσαμε τόν Βίχτορ Χοϋζε νά μάς πή καμιάν ιστο
ρία. Ιστερ απο πολλά παρακάλια —  κι αύτό μιά παραπάνω υποκρισία του· άς 
είνε— άρχισε νά μάς ίστορή τοϋτα δώ:

Χτές, καθώς γύριζα μονάχος σπίτι μου, τή στιγμή μάλιστα πού δ,τι είχα 
σταματήσει νάναψω το τσιγάρο μου, είδα ενα όμορφο κορίτσι νάρχεται προς τό 
μερος^μου. Είπα άμορφο κορίτσι· δεν είνε δμως αύτό εντελώς ή αλήθεια. Νά  
πώς ειτανε. Είτανε μελαχροινή, κι είταν ροδοκόκκινα τά μάγουλά της. Μά εΐχε 
ενα σώμα τέλε ο . Οταν έφτασε κοντά μου τήνε σταμάτησα: « Γ ι ά  ποϋ τέτοια 
ώρα, κοπέλλα μου;» τηνε ρώτησα. «Τ ί μέ ρωτάς;» μοϋ άποκρίθηκε. Καί τά μα
τόκλαδά της κλείσανε κι άνοί|ανε γρήγοια σ’ ενα παλμό λαγνείας. Τ σ τ ε ρ ' άπό 
μια μικρ^ σιγή η κόρη ξαναπε: «Αύτά μονάχα ήθελες νά μοϋ πής;» Κι εκανε νά 
κίνηση νά φυγη . Μα τή σταμάτησα. «Στάσου» τής φώναξα « ’’ Ακούσε. . .Θέλεις 
νάρθω μαζί σου;»^ "Όχι δέν τής είπα αύτό. Τής είπα: « Έ λ α  μαζί μου, σπίτι 
μ ου». Ναί· τής ειπα νάρθη σπίτι μου. Τότες αύτή μισάνοιξε τή ρόμπα της— τό
τες μόνο πρόσεξα πώς φόραγε μιά λεπτή μεταξωτή ρόμπα — καί φάνηκε άπό μέσα 
ολόγυμνη. «Κ ι εγώ χρόνια σέ περίμενα καί χρόνια σέ ποθώ» μοϋπε μέ μιά φωνή

σβυσμένη άπ τή λαγνεία, άγκαλιάζοντάς με καί κολλώντας τό σώμα της στό δικό 
μου σ ω μ α ,..,»  f ι*υ

Εδω σταματησεν ό Βίχτορ ΧοΟζε, γιατί τόρα μόλις κατάλαβε τή στενοχώ
ρια που βασίλευε στην αίθουσα. Ό  συνταγματάρχης δέν ήξερε τί στάση νά κρα 
τηση απέναντι των *οριτσ«ών του, καί οί φίλες τους αυτονών είχαν χαμηλωμένα 
τα μάτια κοτακοκκινες. Οσο γιά μένα, μάταια είχα προσπαθήσει ώς τόρα νά 
δοσω νχ καταλαβη στον Βίχτορ Χυϋζε νά πάψη αύτ^ν τήν κουβέντα

-  Με συχωράτε ξανάπε δ φίλος μου τραυλίζοντας. Δέν επρεπε' νά σάς δ η - 
γηθω αυτη την ιστορία τη στιγμή μάλιστα πούνε καί δεσποινίδες μπροστά

δε.ν ’ Τ . ’ ” · « Τ *  μΐά «“ Ο *  « *  Ι·»« χτίς, ν ·
” ” |ν Α,;,ν Ι'ΧΟΡΙΟ νά σάς δην1|9 »  ιίπο,α ά « .ες ί„ ,ορ:ε ς ,

J “ H i *  ?»1>«μ<νος «ήμερα »«i μ„0(ιεΙ ν4 ξαν„ 0·μ(0 ' ’ ώ
τέτοια προστυχιά. Τ ο  καλύτερο μάλιστα είνε νά φύγω.

θελήσανε νά τον κρατήσουνε μά αυτός έμεινε άνένδοτος στήν άπόφασή του
—   ̂ Λχω πονοκέφαλο — ειπε στό τέλος, κι έτσι τόν άφίσανε.
Πριν φύγει ζήτησε συγγνοηιη

Τέτοια έπεισόδια έβλεπα καθημερνώς, τότε πού είμαστε αχώριστοι μέ τό 
ιχτορ Χ ου,ε. Εγω ομως δεν τοϋ έδειχνα πώς τόν είχα καιαλαβε,, γιατί περί

μενα ναρθη μια μέρα που νάποκαλυφθή ο διεφθαρμένος του χαραχτήρας, καί να-
„  ϊβιος; νά μάσκα. Μά . , { , 6  νά , 6  , ’ ί

τις λε.ττομερειες. 1 ( s

Τήν πρώτη προαίστηση πώς ή στιγμή αύτή δέ μπορούσε νάργήση έν,ωσα 
έμαθα πως ο Βίχτορ Χοϋζε εΐταν ερωτευμένος.

[*]

Μοϋ τό δηγήθηκεν ό ίδιο; μιά μέρα ποΰταν Απελπισμένος στήν άγάπη του
Αγαπουσε^την μικρότερη κορη τοϋ συνταγματάρχη, τή Μαργαρίτα. Αυτήν άκρι-

βω ; που ειπα παραπανω πως είχε κάτι τό κοινό στή φυσιογνωμία της. Δέν τής
τ°χε, ξ°μ ολ°Υ>.θει ακόμα καθαρά, μά είχε φέρει έτσι τίς δμ.λίες του, ώστε ή Μαρ
γαρίτα ήξερε την άγάπη του. 1 ρ

, ΕΪΓα.νε δμ ω : * ui>c« u  «λλο πού τόν βασάνιζε: ή αφήγηση πούχε κάνει στό 
σπίτι του συνταγματαρχη γιά τήν περιπέτειά του μέ τό κορίτσι, ε’ίταν αληθινή·

uo ΰ Τ ν ' 1θ εΐΓαν π "  ή \ ael af av  Εΐχε συμβεϊ μ“ λισΓα Ιισι τό W^  δηγήθηκεν ο Β,χτορ Χοϋζε : Τό σπίτι του βρισκόταν δίπλα στοΰ συνταγ
ματάρχη. I υριζε λο,πον κατα τα μεσάνυχτα κι’ έκανε νάνοίξη τήν πόρτα του 
οταν έξαφνα ειδε ναρχεται μιά σκιά καταπάνω του. Εΐταν ή Μαρμαρίτα Ή  συ
νάντηση τονς είχε γίνει οπω; τήν είχε δηγηθεΐ ό ίδιος. Μά δέν εΐχε προφτάσει 

-  πη τα παρακατου Πως τήν άπόλαψε, έτσι, καθώς τοΰ π ρ ο σ φ έ ο θ η ν ε ,  δλάκαιρη 
ην νύχτα σπίτι του. Καί πώς τήν άλλη μέρα τό πρωί είχε γίνει άφαντη 7 ί 2  

ταπε συνταγματαρχη καί τήν αιτία τή θυμόσαστε. Ά λ λ ω ς  τε είνε κάποιο 
σκοπο που διηγηθηκεν αύτή τήν ίστορία μπρός στή Μαργαρίια : ’Ή θελε νά δή 
την εντύπωση που θα τής εκανε. Μ ’ αυτό άκριβώς πού τόν γιόμιζε άποοία

τ Π δ ι Γ τ ό  τή'ζ ? Χ α 1  * T iUV ένΐΰπωση σά νά μή πρόκειτο γιά
άπό λύσσα Γ ™ ™  μπορούσε να τό ξηγήση αυτό ιό πράμα κι’ έκλαιγε
α π ο  λύσσα. Γιατί η θύμηση κείνης της νυχτιάς τόν έκανε νά ύποφέρη γ ι ’  αυτήν

έρωτά 3 . ^ ° λ° ενα πΐότερ° '  μ ^  τέτοίαν άπελπισία μούχε δηγηθεΐ τόν

Έ γ ώ , ομολογώ, δέν έδινα καί πολλή πίστη στά λεγόμενά του. Είχα μάλιστα



τήν ιδέα -και τήν έχω ακόμα —  πώς δλη αύτή ή ιστορία του κοριτσιού στάθηκε 
πλάσιμο τής φαντασίας του .

Εΐτανε κι άλλα πράματα ακόμα πού μέ ρίχνανε σέ συλλοή. Γιατί ό Βίχτορ 
Χοΰζε νά πή γιά τήν κοπέλλι* πώς εΐτανε μελαχροινή κα'ι πώς είχε ροδοκόκκινα 
τά μάγουλα ; Είταν ανάγκη νά δώση αύτό το χαραχτηρισμό πού δέν είχε τίποτα 
τό κοινό μέ τήν Μαργαρίτα— κα'ι μέ καμιά άπ’ τις γνωστές μαςκοπέλλες;

Π
Τόν Βίχτορ Χοΰζε τόν ξαναεΐδα υστέρα άπό τρεις μέρες. Στό διάστημα αύτό 

δέν είχε φανεί πουθενά, ούτε στό καφενείο τό βράδυ, ούτε καν εΐχε περάσει άπ 
τό σπίτι μου νά μέ πάρη νά βγοΰμε έξω δπως τό συνήθιζε. Είχα κα'ι γώ κάτι δου· 
λιές, κα'ι γιά νά είμαι ειλικρινής τόν είχα λησμονήσει κι αύτόν, και τίς ψευτιές 
του. Τήν τρίτη δμως μέρα αποφάσισα νά περάσω νά τόν ίδώ' εΐμουν κι έλεΰτε- 
ρος κιόλας κείνο τό άπόγεμα. Έ πήγα σπίτι του κατά τίς πέντε.

Τόν εύρήκα έτοιμο νά βγή . Είχε τό ύφος του τών καλλιτέρων ημερών, μο
νάχα πού φαινότανε κομμάτι ωχρός, σάν άπό αϋπνία. Τόν βρήκα αρματωμένο μέ 
τήν αιώνια υποκρισία του και μέ τήν ψεύτικη νευρικότητά του Κι οί πρώτες του 
λέξεις, ώς κι αυτές ακόμα, είταν γιομάτες ψέμα, δείχνοντας τόν μικρόπρεπο 
εγωισμό του.

- Τ ό  ήξερα πώς θά ρχόσουνα, μο3 είπε απλά. Σέ περίμενα.
T iv  κοίταξα μέ μεγάλη έκπληξη. Τότε τί ετοιμαζόταν γιά έξω ;
‘ Ο Βίχτορ Χοΰζε χαμογέλασε καί πρόστεσε :
—  Σέ περίμενα γιά νά παμε μαζί στοΰ συνταγματάρχη. Είνε Τετάρτη σήμερα' 

τί τό λησμόνησες ; Είνε Τετάρτη, καί δέχονται...
Καί μέ τή μεγαλύτερη αφέλεια καί ειρωνία πρόστεσε— ό γελοίος!..—^
— Τί κιτρίνισες έτσι ; Μά τό Θεό θάλεγε κανένας, αγαπητέ μου, πως είσαι 

ερωτεμένος..., πώς είσαι ερωτεμένος μέ τή Μαργαρίτα π. χ.

[*]

Κάθε Τετάρτη δεχόντουσαν στοΰ συνταγματάρχη. Κείνο τάπόγεμα εΐσαν μέσα 
ένα σωρό κορίτσια, φίλες τής Μαργαρίτας καί τήςΜάγδας. Ά φ ο ΰ  τά κοίταξα μέ 
προσοχή κάμποσες στιγμές, έδειξα ένα άπ αύτά στό φίλο μου λέγοντας :

—  Νά ένα κορίτσι μελαχροινό καί μέ κόκκινα μάγουλα...
Λύτός μέ κοίταξε καλά καλά σά νά μήν ένοιωσε.
—  ’Αλήθεια ; Καί τί μοΰ τό λες ;
Δέ μπόρεσα νά βασταχτώ μπρος σέ τέτοια προσποίηση.
—  Τ ό  κορίτσι κείνο πού μάς είχες δηγηθεΐ τήν περιπέτειά του, πώς εΐτανε ;
—  Σοϋ είπα πώς εΐτανε ή Μαργαρίτα, μοϋ άποκρίθηκε μ’ αφέλεια.
“Υστερα μάφισε, καί χάθηκε άνάμεσα στούς προσκαλεσμένους. Σέ λίγο δμως

τόν ξαναβρήκα κι εντελώς τυχαία.
Είχα πλησιάσει σέ μιά γωνιά πού μιλοϋσε ένας κοντόχοντρος άνθρωπάκος με 

χειρονομίες καί μέ μιά μικρή βραχνή φωνή. Γύρω τόν άκούγανε κάτι άλλοι μέ 
πολύ σοβαρό ύφος. ’ Εκεί είταν κι ό Βίχτορ Χοΰζε- στεκόταν όρθιος, καί, σάν μέ 
είδε μ’ έφερε κοντά στό παράθυρο. Γύρισε τή ράχη στόν άνθρωπο πού χειρονο- 
μοϋσε ακόμα (καί πού οί άλλοι φωνάζαν κύρ γιατρό) και μοϋ είπε αρκετά δυνα
τά γιά νάκουστή απ’ δλους:

—  Τόν άκοϋς αύτόν τόν γελοίο έκεΐ κάτω; Μιλάει γιά τόν «Υπεράνθρω πο»  
τοϋ Νίτσε, καί μάλιστα, στοιχηματίζω πώς θά τόν εχιτ; κιόλας διαβάσει ! Βέβαια

δεν είνε απίθανο αυτό, χά χά ! . . . « Ό  δυνατός άνθρωπος λέέι 6 Νίτσε είνε ο τύ 
πος τοϋ Υ π ερά νθρω π ου »... Γι άκου τον πώς τά λέει. Κι άλλοι λένε άλλα Φ υ
σικά, είνε τόσοι άνθρώποι: Ό λ α  δμως είνε άνοησίες. Ό  αληθινά δυνατός άν
θρωπος είνε ο άνθρωπος πού δέν έχει ιδανικά, πού δέν ξέρει τήν τυραννία τής 
ψυχής· άχ, ναί, θεέ μου, ό δυνατός άνθρωπος είνε ό διαβάτης πού περνάει αύ
τός πού φωνάζει α Π αλιά-πράματα-αγοράζω », ή ακόμα δ κ. γιατρός <\ύτό- 
είνε ό δυνατός άνθρωπος... Κι άκόμα δλοι αυτοί οί άγαθοί ά ν θ ρ ώ π ο ι ’ πού περ
νάνε πολυάσχολοι στό δρόμο, καί χάνουνται στή γωνιά γιά νά μή ξαναφανούν 
ποτε· ο έμπορος κείνος κεί μέ τά παλιά ροΰχα καί μέ τό πορτοφόλι σίγουρα γε
μάτο, ο κ. άνθυπολοχαγός πού μιλάει κεί στήν ά*ρη μέ κείνο τδ κορίτσι ό γα?α - 
τας ποϋ περνάει γρήγορα γρήγορα στό καρροτσάκι του, καί πού διάλ’εξεν ίσως 
αυτό το δρόμο ώς συντομώτερο, αυτοί δλοι οί εύτυχισμένοι άνθρώποι, αύτοί είνε 
οί δυνατοί. Είνε δμως δυνατοί επειδή δέν τό ξέρουν...

, Εύ™χώί πού δ κ. γιατρός άφοσιωμένος ολόκληρος στό θέμα του δέν τάκουσε 
αυτα τα λόγια· είδα δμως τή Μαργαρίτα ποό τάκουσε τό δίχως άλλο γιατί έροιξε 
μια ματιά γεμάτη θυμδ στό Βίχτορ Χοΰζε, καί ξακολούθησε νά κοιτάζη μέ θα- 
μασμό ιό γιατρό. ' ^

Αύτό άλλως τε είταν μιά κακία τοΰ Βίχτορ Χοϋζε. Γιατί μπορεί νά μήν εϊ- 
ταν πολυ έξυπνος ό γιατρός, στό βάθος δμως είταν αγαθότατος άνθρωπος καί 
άλλως τε ειχε διαβάσει πολύ τό Νίτσε. ’Εγώ ύποπτεύουμαι πώς θά τόν ζήλευε δ 
Βίχτορ Χοϋζε γιά τό σεβαβμό πούβρισκε γύρω του.

, " Υ σ « 0 « *αί κάθισε απέναντι στό γ.ατρό, καί καμονώταν κι αυτός πώς
τον άκουγε μέ μεγάλο θαμασμό, μού κλείνε δμως εμένα τό μάτι κοροϊδευτικά σέ 
καθε υπερβολική χεφονομισ τοΰ γιατροϋ. Ή  Μαργαρίτα τάβλεπε ολα αύτά καί 
πήγαινε νά σκάση άπ τό κακό της. Γιά νά μή γίνωμαι κι εγώ γελοίος σηκώθηκα 
κι έφυγα απ αυτοΰ_. Πήγα στό σαλόνι καί κάθισα κάμποσο μέ τδ συνταγματάρχη. 
Σε λιγο ηοθε αυτου κι ο Βίχτορ Χοΰζε, κι άρχισε νά ξηγά σέ μιά κυρία τή γε- 
νεολογια του σα να τήν ένδιέφερε αύιήν άν κατάγουνταν άπό εύγενεΐς Βαυαρούς» 
Κείνη τή στιγμή μπήκε κι ό γιατρός, κι δ Βίχτορ Χοΰζε είπε στήν κυρία άρκετά 
ουνατα ιοστε να ακουστή απ’ αύτόν:

ν  , Τ ,  : ερε” \ °  κ ; Ι ' ατρός δι« β « σε ™ Νίτσε άπό μετάφραση στά Β ελγικά.. 
2 ,τα ΰελγικα η στα Ελβετικά, δε θυμάμαι τόρ α ...

Αυτο το ειπε για να πειράξη τό γιατρό πού διακήρυχνε παντοϋ πώς θαμά
ζει τους Ελβετούς. Η κυρία χβμογέλασε άπό εύγένεια, κι δ γιατρός πού αυτή 
Γη φορά θά τάκουσε σίγουρα, έκανε πώς άρχιζε κάποια κουβέντα μέ τή Μαργαρίτα

Ο Βίχτορ Χοϋζε κάθισε άκόμα λίγο μέ τήν κυρία καί ποιος ξέρει τί άνοη- 
σιες θα της έλεγε γιατί αύτή δέν έπαυε νά γελάη· δστερα σηκώθηκε καί τόν είδ'< 
ναρχεται προς το μέρος μου . Σηκώθηκα κι εγώ .

—  Προτύτερα, μάρώτησες γιά τό μιστικό μου, μούπε σιγά. Γιατί μέ τυραν- 
νεΐς ;... Δέ μέ βλέπεις πώς είμαι ;... Δέν προαιστάνεσαι τίποτα ;... Πάντως νά 
ξέρηζ πώς ετσι ϋάνε μοιραίο...’Εγώ  δέ φταίω βλέπεις διόλου...

Έ γ ώ  τότε, μέ μεγάλη αξιοπρέπεια τοΰ άπήντησα :
—  Βλέπω πώς είσαι μεθυσμένος... Πήγαινε κάπου νά ξεμεθυστ]'
Αύτό τόν πείρα'-ε στή φιλοτιμία του. Μούριξε γιά μιά στιγμή ϊ ν„  φοβερό 

βλέμμα, και  ̂ βλέποντας πως δέν τόν εφοβόμουνα διόλου, εΐιε  μέ μιά φωνή πού 
ησελε να κάμη ειρωνική :

—  Σάν άρραβωνιαστής μέ τή Μαργαρίτα νά μέ εΒοπαήσης γιά νά σάς στε- 
φανωσω. . . Τάκουσες ; Μήν τό ξεχάσης... Χαχά ...



Τοΰ γύρισα τήν πλάτη καί τόν «φισα. Αυτός δμως ^ακολουθούσε νά μου 
φωνάζη κοροϊδευτικά :

— Τάκουσες : Μή λησμονήσης νά μέ ειδοποίησης γιά τά στεφανώματα...
Και δέν τόν ξαναεΐδα έως υστέρα, τότες ποί’ συνέβη κείνο ποΰ και τόρα

άκόμη μοΰ είνε αδύνατο νά τί ξηγήοω ακριβώς.

Π
“Ολες εκείνες τές στιγμές τις θυμάμαι μέ τις παραμικρές τους λεπτμέρειες. 

Καθόμουνα μονάχος μου στόν καναπέ τοΰ μεγάλου σαλονιού. Ξάφνου, άκοΰω 
κάτι τρομαγμένες φωνές καί βλέπω τούς προσκαλεσμένους νά τρέχουν πρός τό άλλο 
τό μικρό σαλονάκι.

Κάτι συμβαίνει κεί στήν άκρη... Έ κεΐ, δεξιά... Κάτι συμβαίνει χωρίς 
άλλο. Οί προσκαλεσμένοι αρχίζουν και ξανάρχουνται... Σηκώνομαι καί κάνω δυό 
βήματα... ά, νά δ συνταγματάρχης, αύτός θά μοΰ έξηγήση τελοσπάντων. . . Νά 
νά κι ή Μαργαρίτα... Μά γιατί εΐνε έτσι κίτρινη ;

Τόρα έχουνε σχηματίσει κύκλο οί προσκαλεσμένοι γύρο στή Μαργαρίτα πού 
μιλάει.

Βρισκόταν στό σαλονάκι — δηγιέται— κι εϊταν σκυμένη νά διορθώνη κάτι 
άγαλματάκια πάνω στό πιάνο, σάν αιστάνθηκε ξαφνικά κάποιον νά τήν άγκα- 
λιάζη . Πριν προφτάσει καλά καλά νά γυρίση, ακούσε μιά φωνή στάφτί της 
πού τής ψιθύριζε : «Θά σέ περιμένω καί σήμερα τό βράδυ, γλυκιά μου... Ό π ω ς  
χτές, δπως προχτές, κι δπως δλες τίς νυχτιές. . . θ ά  σέ περιμένω· θάρθης, τό 
ξέρω ...»  Καί ή σκιά χάθηκε πριν προφτάση νά τήν διακρίνη καλά ή Μαργαρίτα, 
“Υστερα λιποθύμησε απ’ τό φόβο τη ς.

Ό  Βίχτορ Χοΰζε, δίπλα μου, τάκουγε δλα αύτά. Ειχε χλωμήνει φοβερά, καί 
σάν τέλιωσε ή Μαργαρίτα τή δήγησή της μοΰ ψιθύρισε :

—  Πάμε νά φύγουμε...
Σέ μιά γωνιά δ γιατρός μιλούσε χαμηλά. Καθώς περνούσαμε άποκεΐ φτάσαν 

σταφτιά μου : «Ψυχίατροι Υ π οβολ ή — —  Max N ordau ».
 ̂ Φύγαμε. Στό δρόμο δέν είπαμε ούιε μιά λέξη. Σάν τί-ν χαιρέτησα φτάνοντας 

σπίτι του δεν μοΰ αποκριθηκε. Την άλλη μέρα σάν τόν συνάντησα έξω δέ μέ 
χαιρέτησε κι έκανε πώς δέν ακούσε μιά ερώτησή μου. Έ ,  δέ μπορούσα κι εγώ 
να έπιμείνω νά μείνη φίλος μου, δέν είν3 έτσι ;

Έ μ α θ α  πώς δέν ξαναπήγε ούτε στοΰ συνταγματάρχη.

 ̂ ΙΞΑΝ ΤΡΟ Σ  ΑΡΙΣ

C H A R L E S  B A U D E L A 1 R E

Τ Ο  Μ Π Α Λ Κ Ο Ν Ι

Μητέρα τής ανάμνηση, κυρά μεσ’ στίς κυράδες,

Σύ ποίσαι ή κάθε μου χαρά, κι’ ή κάθε μου ασχολία,

Θά θυμηθής τών τόσω μας χαδιών τίς ομορφάδες,

Και τή γλυκάδα τοΰ τζακιού, τής νύχτας τή μαγεία,

Μητέρα τής ανάμνησης, κυρά μέσ’ στίς κυράδες !

Τά βράδυα ποΰ τΰ ςκοταε τοΰ τζακιού ή φεγγοβολή,

Καί στό μπαλκόνι κάποια δειλινά ροδοβαμμένα,

==» ι Βο ==

Πόσο γλυκό τό στήθος σου, ή καρδιά σου τί καλή !

Λόγια άφθαρτα πολλές φορές είχαμε μιλημένα 
-Γά βράδια, ποϋ τα φωταε τού ιζακιού ή φεγγοβολή.

-^τά πυρωμένα δειλινά πόσ’ ό’μορφ’ είναι οί γήλιοι !

Ποσο βαθυό τό διάστημα, πόσο ισχυρή ή καρδιά 
Βασίλισσα τών λατρευτών, ή πνοή μου σά σ’ έφίλη,

I οϋ αίματου σου ελεα π’ αναπνέω σκυφτός τήν εύωδιά.

Στά πυρωμένα δειλινά ποσ’ δμορφ’ εΐναι οί γήλιοι !

Μαύρη σάν τοίχος επεφτε ή νυχτιά, καί στό σκοτάδι 
Γά μάτια μου, έμαντευανε τίς κόρες τών ματιών σου,
Κ ι’ έπινα τήν ανάσα σου, ώ ηδονή, ώ φαρμάκι !

Τ ’ αδερφικά τά χέρια μου, κρεββάτι τών ποδιών σου 
Γενήκαν, Ινώ πύκνωνε τής νύχτας ιό σκοτάδι.

-έ ρ ω  τήν τέχνη ευτυχισμένες ώρες ν' άναστήσω,

Καί τά παλιά μου νά τά ζώ στά γόνατά σου ακόμα*

Γιατί τις ομορφιές σου ποΰ άλλοΰ ν’ αναζητήσω,

Α π ’ τή γλυκεία σου τήν καρδιά κι’ άπό τό θειο σου σώμα ; 
£,έρω τήν τέχνη εύιυχισμένες ώρες ν’ άναστήσω

Οί δρκοι αύιοί τ’ αρώματα, τ’ ατέλειωτα φιλιά 
—ιάν απο αβυσσου τρίσβαθα θέ ν’ άναγεννηθούν,

Ως τρέχουν προς τόν ουρανόν οί γήλιοι σάν πουλιά 

—ανανειωμένοι, άφοΰ βαθιά στά πέλαγα λουστούν ;

Ω δρκοι, κι ώ αρώματα, κι’ ώ ατέλειωτα φιλιά !

Μια νύχτα ποΰ ήμουν πλάϊ σέ μιάν Εβραία καταραμένη, 
Ωσάν νεκρός πλάι σε νεκρέ ψυχρό καί ξυλιασμένο,

Μοΰ πήγε δ νοϋς, σιμά στό σώμα αύτό τό πουλημένο,

Στην ομορφιάν δπου ποθώ μά δμως μακρά μου μένει.

Καί λόγιαζα από τΐ γενιά μεγάλη εΐναι βγαλμένη, 
ίό  βλέμμα της πούναι μέ ισχύ καί χάρη αρματωμένο,

Ιναί τα μαλλια της πούμιαζαν σάν κάσκα μυρωμένη,

Κ η εικόνα της μέ κάνει νηός στόν έρωτα νά γένω.

Γιατί θά φίλαγα θερμά τό ευγενικό κορμί σου,

Κ άπ τά δροσάτα πόδια σου ώς τή μαύρη τήν κορφή σου 
θέ  ν άπλωνα ένα θησαυρό βαθιών χαδιώνε, άμα

Μποροϋοες μόνο μιά νυχτιά μέ αύθόρμητο ένα κλάμμα 
Νά σκοπνιάσεις, — άψυχη, ρήγισσα στή σκληρότη !

Μέσ σπς ψυχρές τών όμματιών σου κόρες, τή λαμπρότη.

ΝΙΚΟΙ ΙΙΡ0ΕΣΤ0Π0ΥΛ0Σ
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■‘Α Π Ο  Τ Η Ν  Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Η Ν  — =

— Τ Η Σ  Τ Ε Χ Ν Η Σ , ,

Κ ατ’ έμέ κριτική δέν δύναται νά ύπαρξη, άν προηγουμένως δέν έχουν γραφή 
δημιουργήματα περί τών όποιων νά όμιλήση- ευτυχώς είνε ή μόνη έπιστήμη, ποΰ 
δέν στηρίζεται ΙπΙ υποθέσεων καθ' δσον καί τά δόγματα ποΰ μας υποβάλει αντλούν
ται έκ τών έργων ποΰ κρίνει· άλλά δέν αρκεί μόνον νά γραφούν καλλιτεχνή
ματα γιά νά φα\ή στόν δρίζοντα- έπί πλέον τά καλλιτεχνήματα αύτά πρέπει νά 
δοθοΰν σολους τούς κλάδους τών τεχνών καί νά δείχνουν τήν έξελικτική περίοδο 
μιας τεχνικής παράδοσης άπό τήν αρχή τής γεννήσεώς της, μέχρι τοΰ τελευταίου 
χρονικοΰ ορίου τής τελειώσεως αυτής- δηλαδή, γιά νά μιλήση κανείς γιά μιά 
τεχνική περίοδο, ή περίοδος αύτή πρέπει νάχη πραγματοποιήσει, άν δχι έξαν- 
τλήσει, δλους τούς σκοπούς, ποΰ προτίθετο καί σδλους τούς κλάδους νάχη 
παρουσιάσει τδ άνώτατο δημιουργικό της δριο, τόσο στήν Ποίηση, 030 καί στήν 
Ζωγραφική, τήν Γλυπτική καί τή Μουσική· γιά νάποδόση κανείς μιά περίοδο 
χρειάζεται νά γνωρίση όλόκληρο τδ σιάδιο τής παραγωγικής της δημιουργικό -  
τητος καθώς καί τά καθ’ έκαστον είδη, μή παραμελώντας ούδ’ αύτή τήν Πολιτική· 
ή κριτική, συνεπώς, είνε τδ αποτέλεσμα τής δημιουργικής δράσεως και φιλολο
γίας καί δέν έμφανίζεται παρά στήν απαρχή τής παραγωγικής παρακμής 
μιας περιόδου- γιά τοΰτο σπανίως προηγείται, ένώ πάντοτε παρακολουθεί- κατά 
συνέπειαν ή κριτική είνε μιά μεθοδική έμπειρία ποΰ σκοπόν εχει ν’ άποκαλύψη 
τήν ποιότητα τών ιδεών καί συναισθημάτων μιας περιόδου ή ενος έργου, συγκρί- 
νο^τας αυτήν ή αύτό μέ μιάν άλλη περιοοο η με καθορισμένα έκ τών προτερων 
δόγματα- τά δόγμαια αύτά εΐνε γενικές αισθητικές αρχές περί τών όποιων μιλή
σαμε στδ Ί κεφάλαιο και θάναλύσουμε στά ακόλουθα· άλλ’ εκτός τής ιστορικής 
αύτής κριτικής, τής αντικειμενικά καθορισμένης, υπάρχει καί μιαν άλλη κριτική, 
αύτή ποϋ δέν περιορίζεται καί δέν έξετάζει μόνο τό κρινόμενο δημιούργημα καί 
τής σ/έσεις του άλ λ ’ ευρύνοντας τόν κύκλο της καί πέρνοντας άπλώς αφορμήν 
άπ’ αύτό καταντά μιά μεγάλη δημιουργική δύναμη· άμέσως έννοεΐ κανείς πώς 
πρόκειται περί τής κριτικής τών άξιών καί τής βαθειάς έκείνης ψυχολογικής κρι
τικής, ποΰ μας προσφέρει τήν ανώτατη μόρφωση καί ποΰ χαρακτηρίζει τή θαυ
μαστή έκείνη αντίληψη τής ζωής καί τής τέχνης ποΰ μάς έδωκαν οι Ε ληνες- 
πρόκειται περί τής κριτικής πβΰ κυλιέται μέσα στή σε συνεχή επαφή μέ τον
( χ η ό  μας, τά πράγματα καί τή Φύση καί ποΰ προσφέρει στόν άνθρωπο τήν δρθή 
τοΰ παρόντος έκτίμηση καί γενικώτερα τήν άφοβη προσέγγιση πρός τό πνεΰμα 
τών χρόνων του· δυσιυχώς τό πνεΰμα τοΰτο τήςκριτικής, τδ κατ’ έξοχήν ανθρώπινο,

τδ τόσο σπουδαίο πρός διαμόρφωση τής άγωγής μας παραβλέπεται σήμερα άν 
οχι παντελώς έξέλειπε- ο,τι σήμερα χαρακτηρίζει τήν Ιποχή μας εΐνε ή έλλειόις 
«έπαγωγικης κρισεως» δπως θάλεγε δ Spenser-.άλλ ’ ή τελευταία αύτή άποφγ* 
τής κριτικής δεν ένδιαφέρει τήν τεχνική μας άποψη.

Ειπα προηγουμένως πώς «βασικό περιεχόμενο κάθε τέχνης είνε ή άναπαράστα- 
ση των παραστασεων τής ζωής, πώς ή ιδέα κυβερνά τό καλλιτέχνημα καί πώς ή 
γλωσσά ή εικόνα καί τά διάφορα σύμβολα εΐνε τά μέσα διά τών όποιων έκχρά- 
ζεται ή ιδεα»- ή κριτική ποΰ θάσχοληθή νάποκαλύψη τά τελευταία αύτά στοιχεία 
μέσα στδ καλλιτέχνημα, παραβλέποντας τήν ιδέα καί τά λοιπά δέν κάνει τίποτε 
αλλο παρα να μιλη γιά πράγματα έπουσιώδη καί σχεδόν άσχετα μέ τόν κεντρικό 
σκοποτης που βρίσκεται αλλοΰ : στήν άποκάλυψη τής ιδέας, δηλαδή, καί τήν πα- 
ρασταση των συγκινήσεων, ποΰ προκαλεϊ στής ψυχικές δυνάμεις τοΰ θεατή, προ- 
κειμενου περί θέατρου, του άναγνώστη ή παρατηρητή, ή ίδέα τοΰ καλιτεννήμα- 
τος, φωτιζόμενη από τό πνεΰμα τής κριτικής- βέβαια δταν ή κριτική παραβλέ
ποντας ολα τα ηθικά καί τεχνικά χαρίσματα ένός έργου, παραβλέποντας κυρίως 
τήν αισθητική ατμόσφαιρα που δημιουργεί γύρω του, περιορισθή στή λεπτολόγο 
αναλυση τής γλωσσάς του ή τής φαινομενικής μουσικότητος τοΰ στίχου ή τοΰ λό
γου, της γαληνης ή του πάθους, ποΰ κλείνει καί περιορισθή σ’ αύτά, δχι αόνο 
παραγνωρίζει τήν^ άξια της άλλα καί τή δύναμη ποΰ τής έδωκε ή ζωή παρανοεΐ 
και εξασθινι^ει μέχρι του σημείου, ώστε νά μήν τήν άναγνωρίζουμε- άπ’ έναν- 
τιας έκεινη, ποΰ καθορίζοντας πρώτα τό βάρος τής ιδέας ή τοΰ τόνου ποΰ πεοι- 
κλεινει τδ καλλιτέχνημα προσπαθεί κατόπιν νά φθάσει πέραν αύτών, διαγράφον
τας τ„ν κύκλο τής δράσεως καί τήν έκταση τοΰ ποικίλου κόσιχου τών ιδεών καί 
συναισθημάτων ποΰ γεννά μέσα μας δχι μόνο στέκεται στό υψός της άλλά μποοεϊ 
να σταθη πολυ ψηλότερα καί νοηθή ώς καθαρά καί μεγάλη δήμιουογία.

Ετσι έννοοΰσε τήν κριτική, κατά τάς άντιλήψεις του πάντοτε,' δ Πλάτων 
μιλώντας για τή μιμητική τής τέχνης καί περί ποιήσεως σέ διάφορα μέρη της 
«ΙΙολιτειας» του- ετσι τήν έννοοΰσε ί  Da Vinci στά τελευταίως Ικδοθέντα νειοό- 
γραφα του- ετσι τήν αΐσθάνετο δ Coethe, δταν ύπαγόρευε στόν Eckerman τής 
« Ομιλίες» του, το σπουοαιοτερο κατ’ έμέ δημιουργικό μνημείο τοΰ κατ’ έξονήν 
αυτου ανβρωπου, μετά τδ Faust ■ στήν ίδια μοίρα τήν Ιθετε έ Carlyle γράφον
τας τδ «Sartor R esartus», ό Snares τά «Portraits» του καί έ W ild e  θαρραλέα 
αναλύοντας στους «Στοχασμούς» του τήν έννοια τοΰ Δημιουργού κριτικοΰ- περιο
ρίζομαι στα πιο χειροπιαστά παραδείγματα, αφήνοντας έξω τούς Έ λλη νας πού 
δεν έκαναν άλλο σέ κάθε στιγμή παρά νά παρατηροΰν, έξετάζουν καί κρίνουν 
καθε φυσικό καί τεχνικό συναίσθημα ποΰ τούς γεννοΰσε ή Φύση καί ή Τέννη  
ως που τέλος έφθασαν στό σημείο, ώστε νά γείνουν οί κριταί τοΰ έαυτοΰ τους οί 
πιο ραθείς και οι περισσοιερον ισορροπημένοι■ καί σαύτό συνετέλεσεν, εκτός τών
θαύμασαν τεχνικών μνημείων πού γύρω τους έβλεπαν καί ή καθαρώς ζωϊκή
ταση της θρησκείας οια των «Μυστηρίων» - σαύτούς καί μόνον σαυτούς βλέπουμε 
τδ  ̂παράδοξο σύμπτωμα, ή κριτική δηλαδή νά συμβαδίζη μέ τή δημιουογία, ή 
μια να βοηθηκαί προαγη τήν άλλη, χωρίς καί καμμιά νά όποτάσσεται- 'ή  κρι 
τική για νά μιλήσω, πιό γενικά, δέν εΐναι άπλώς αναλυτική- δέν κοίνει τδ 
καλλιτέχνημα- τό άποκαλύπτει· δέν έρμηνεύει άπλώ ς- μεταδίδει τής συγκινή
σεις που τής γεννά ή ψυχολογική άνάλυση τοΰ δημιουργήματος στής ποικίλες 
σχεσεις του με τή ^ωή καί τόν άνθρωπο- τοποθετεί, τέλος, τόν' άναγνώστη σέ

μια, ση κ ώ στε  να μπ° Ρ̂  μ0ν0; του νά Χ^Ροκροτήση τδν τεχνίτη ή δυσφοοήση
Λ9ΐτ αυτου- αλλα και κεί ποΰ ήδη υπάρχει δημιουργία καί ποΰ δέν έπαυσε νά



η (χράγη νέα καλλιτεχνήματα μιά ώρισμένη τεχνική π α ρ ά δ ο σ η — κ α ι  κεί ή κρι
τική συντελεί στήν άρτιότερη ποδηγέτηση τοΰ μέλλοντος· θέλω να πω πως οπού 
υπάρχει δυνατή κριτική, δπου υπάρχει α φ ι λ ο κ έ ρ δ ε ι α  κρισεως, έκεΐ β  αστα.νει^ 
δημιουργία άληθινή καί μεγάλη· έκεΐ τό καλλιτέχνημα δέ διατρεχει τον κίνδυνο 
ιής άδιαφορίας ή τής κακής παραστάσεως ή παρανοήσεως τής ι εαςπ^υ κ^ει 
νει ή τής κακής έκτιμήσεως τής άρτιας καί λεπτής μορφικής του ο ε   ̂ Τ '· ·1* *  

τή στυγνή σιωπή ποΰ υψώνεται γύρω σέ κάθε πραγματική α,ια κα c τεχνη^ , 
φεται μέ τή στοργή τής κριτικής καί ξηναζή γιά μάς ^ωντανή με τη^ ικη τη 
θέληση καί τή δική της έκτίμηαη, ξαναζή άναπαράγοντας, καθε τόσο τήν πρώτη 
τ η ς  έντύπωση, καθώς σήμερα τήν αντιλαμβάνεται καί τήν £α ν α *ρμα· ' -  
πνεΰμα τής κριτικής- σαύτά προσθέτω πώς δέ γνωρίζω άληθινδ κ α  .νΐτ χνη, 
νά μήν έργάζεται κριτικώς, πριν δημιουργήσει κάτι, ποΰ νά μήν σκ φ η κρι^ 
τικώς πρίν συλλάβει τήν κεντρική γραμμή τοϋ έργου του· ή κ Ρ ι τ ι κ ί 1 

τελείωμα τής αισθητικής καί ηθικής άντιλήψεως τοΰ Καλοΰ καί τοΰ -.ραίου μ 
στή Φύση καί τήν Τέχνη.
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Σ Ξ  S I Q  j> v £  . Α .  Τ  j S * . __ J H

Ο Ι  Λ Τ Α Λ ^ · ^ · 1 8  r r g r a i* ^  “ ΐ ν Ε Ω ι ΐ ν · ,

Ποέ;ιει νά εΐμεθα άρκετά Ικανοποιημένοι άπό χήν επιτυχία τής πρώτης σει
ράς τών διαλέξεων μας. Ά λ λ ο  τόσο και τό ’ Αθηναϊκέ φιλολογικά κοινο, που τις 
παρηκολούθησε μέ άληθινή άγάπη και άληστον αυτόχρημα ενδιαφέρον απεδει- 
Ηεν έτσι ότι δέν είναι ξένον και άδιάφορον προς τις πνευματικες εκδηλώσεις το^ 
τόπου του, ούτε ψυχρό προς τή δράσι καί τήν κατεΰθυνσι των « Ν ε ω ν ^ ΐ ο  αρκετα 
μεγάλο θέατρο τής Μαρίκας Κοτοπούλη δγέμισε καί τις πεντε φορές αποκοσμον  
εκλεκτό καί συμπαθή πρός τούς όμιλητάς, π ο ύ -τ ό  λέμε καθαρα, εστω κι αν πρό
κειται γιά στενούς μας φ.ίλους -  έδείχθηκαν άρκετά άνταξιοι του ενδιαφέροντος
του καί τοϋ δύσκολου ρόλου τοΰ eonfcrencier.  ̂  ̂ /

Τίς διαλέξεις εγκαινίασε ’ ς τάς 3 Μαρτίου ό κ. Παράσχος με τη ζωη του
Beaudelaire. Μάς παρουσίασε τήν τρικυμιώδη, νευρική ζωή τοϋ ποιητο J τω^
«Fleurs du Mai» ζωηρά καί Ικανοποιητικά· τίς περιπλανήσεις του, τις αρρωστειες 
του, τούς ιδιόρρυθμους έρωτές τ ο ΰ ,-κ ι ’ δλ* αύιά συνοδευμενα a propos με ποιή
ματα τοϋ Beaudelaire (απαγγελία κ. Κούλας Ζερβού), απο τις αρι
εκείνες μεταφράσεις τοΰ όμιλητοΰ. , ,

Έπηκολούθησε κατόπιν ή διάλεξις τοΰ κ . Τέλλου Αγρα περι του ποιητοι
Ζάν Μωρεάς, ’ς τάς L7 Μαρτίου, άκριβώς τήν δεκαετηρίδα απο του θανατου του. 
Μέ πολλήν αγάπην καί ένθουσιασμόν άνελύθη τό έργον του συνθέτου τω  ̂
φ ώ ν»' ο ομιλητής επέμεινε περισσότερο εις τάς περιπεϊειωδε.ς ποιητικας περι
πλανήσεις τοΰ Moreas καί εις τάς μελέτας έκείνας, που κατειργασ ησαν^το' επ 
στέγασμα τής παραγωγής του, χο^ρίς δμως νά παραλείψτ) μιαν εκτενή

ϊων Έρχεται'κατόπιν ύ κ . Μηλιάδης, όμιλήσας περί τοΰ έργου τοϋ Γρυ,τάρη, τό 
οποίον έτυχε τοϋ εφετεινοΰ ’ Αριστείου τών Γραμμάτων και των Ίεχνων. ..ριμος 
καί βαθειά μελέτη τοΰ έργου τοΰ ποιητοϋ -  Ιδικοΰ μας αυιη τη φορα εις τον

όποιον άπεδόθη ή θέσις πού τοϋ α ρ μ ό ζε ι,-μ ιά  τελεία τεχνική νεοελληνική συνεί- 
διιαιιτ ’ Ετσι Ο Ι Ν ΕΟ Ι δείχνουν δτι γνωρίζουν νά σέβωνται τις πραγματικές άξιες 
καί νά με?ετοΰν στοργικά καί συστηματικά τά εργα των. Έ  διάλεξις συνωδεύθη 
άπό απαγγελία ποιημάτων τοϋ Γρυπάρη υπό τής κ. Που/ιας Κασσιερη.

Τέταρτος ο κ. Φάνης Μιχαλόπουλος περί τοΰ Αλέξανδρου Παππαδιαμαντη .
\ί τρεις απόψεις τοϋ έργου του, ή χριστιανική, ή εΐδωλολατρική καί ή κοινωνιο
λογική, έξητάσθησαν μέ δλη την άπαιτούμενη προσοχή και δεξιότητα· ανεζητη- 
θησαν τά δυναμικά στοιχεία τσΰ έργου, ιδίως 'ς τί, «Φονισσα», και έδιαβασθη- 
σαν περικοπές άπ’ τά χαρακτηριστικότερα έργα τοΰ Παπταδιαμαντη, δηλαδη τα 
κεφαλαιωδέστερα ιών τριών απόψεων πού εξεθέσαμε.

Οί διαλέξεις έκλεισαν μέ τόν κ. Λίνο Καρζή με θεμα « Ο Περικλής Γιαννο- 
πουλοςκαί οί σύγχρονες άναγεννηστικές τάσεις». Ό  ελληνοπαθης *αι ωραιοπαθής 
έκεΐνος νέος, πού ή ζωή του ύπήρξε ενα εκκωφανακο κήρυγμα και ο θανατος του 
ένα ποίημα ’ς τά νερά τής Σαλαμίνας, εΐναι τό σύμβολο των ελληνιστικών τάσεων 
τής σύγχρονης τέχνης μας. Ά π ό  τήν άποψιν αυτη εξητασθη ο̂  Περικλής Γιαν- 
νόπουλος, μέ δλον τόν δυνατόν ενθουσιασμόν που απαιτούσε η ψυχολογία της

εμψυχωτικής αυτής φυσιογνωμίας. < « -  «
Ευσυνειδησία καί δεξιοτεχνία διέκρινεν όλες τις διάλεξες, αι οποιαι έφεραν 

εις ζωντανήν επαφήν μέ τό κοινόν τάς πνευματικάς αύτάς προσωπικότητας. Jiv- 
θαρρυνόμενοι οί Ν Ε Ο Ι άπό τήν εφετεινήν επιτυχίαν, θά οργανώσουν για το 
προσεχές έτος δευτέραν σειράν διαλέξεων, τών όποιων ο σκοπο ς θα είναι ο

%  Φωτεινή καί εμπεριστατωμένη έρευνα τών άμεσωτερου ενδιαφέροντος ελλη
νικών ζητημάτων καί ή κατατόπισις τοϋ κοινού εις αυτα. ,

2 ] Ή  μελέτη τών ελληνικών αξιών καί ή αναδειξις των δια παντος μέσου.
3 ) Ή  εξέτασές καί ή καλλιέργεια τών άφομοιωσίμων ευρωπαϊκών στοιχείων 

καί ό συστηματικός πόλεμος εναντίον τών μή τοιουτων.

Ο Ι  Ε Κ Δ Ο Σ Ε Ι Σ  T O N  “ N E O N , ,

Έ τομεν  κάθε δικαίωμα νά βασίζωμε 'ς τήν Ιφετεινή Ιπιδοκιμασία τήν πεποί- 
θησιν δτι αί προσπάθειαί μας δέν θά μείνουν χωρίς πλούσιους καρπούς.

ΟΙ Ν Ε Ο Ι άπεφάσισαν, παραλλήλως μέ τήν εκδοσι τοΰ περιοδικού καί τις 
διαλέξεις, νά καθιερώσουν μιά σειρά έκδόσεων, σάς όποιες φυσικά θα περι- 
ληφθοΰν εργα άπό τούς συνεργάτες μας. Τίς έκδόσεις αυτές θα έγκαινιαση μια 
συλλογή άπό τούς σκόρπιους στίχους τοΰ κ. Ά γ γ .  Σικελιανοΰ οσοι βρίσκονται 
σέ περιοδικά καί έφημερίδες «Γράμματα», «Ν έα Ζω ή»,- «Λουμάς», « Ακροπολις»,

«Νέοι» κλπ. .  ν  . .  ,
Έ τσ ι, είναι ή πρώτη φορά ποΰ θά κυκλοφορηση εργο του κ . ^ικελιανου σε

κύκλον δπωσδήποτε εύρύτερο,- ώστε καί πολυπληθέστερο κοινδ να αίσθανθή τήν
ύπαρξη μιάς άπδ τίς πιδ έξέχουσε; διανοητικές-φυσιογνωμίες του  ̂ καιρού μας;
"Ως τώρα ό κ. Σικελιανδς έτύπωνε τά Ίργα του, εις ώρισμενα αντίτυπα και τα
έκυκλοφοροΰσε μεταξύ τών φίλων του, κι’ ετσι μόνον ολίγοι, Ικλεκτοί π Ρ°™ »ι| * -
νοι ίπωσδήποτε πρδς τδν ποιητήν, κατώρθωσαν νά χαρουν εναν α Αλαφροίσκιω

καί έναν ο Πρόλογο στή Ζωή * ' ,
Θά έπακολουθήση ή έκδοσις τής α' σειράς τών διαλέξεων υστέρα τα και

νούργια ποιήματα τοΰ κ . Κ ο κ κ ι ν ά κ η ,  μεταφράσεις του Baudelaire απ* τδν κ.
Κλ. Παράσχον, ποιήματα τοϋ κ . Τέλλου Ά γ ρ α  κ λ π . Ετσι τδ περιοδικό μας θ*  
προσπαθήση νά δώσγ) δσο τδ δυνατδν πλουσιώτερη τή συμβολή του στην σύγ

χρονη φιλολογία.



Σ Ε  Π Ρ Ο Σ Ε Χ Ε Σ  Τ Ε Γ Χ Ο Σ  θά περιλάβωμε αρκετά, διαλεγμένα κομμάτια 
μέ υπογραφές ποΰ γιά πρώτη φορά κάνουν τήν έμφάνισί τους, μά ποϋ μάς οί 
νουν κάποιες έλπίδες νά ΰπολογίσωμε σέ ευτυχέστερο μέλλον. Θά συνοδεύεται 
καθένα άπό ενα μικρό σημείωμα .

Η κ. H A P P E N  Κ Α Ι Ο Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Ο Σ  Φ Ε Μ ΙΝ ΙΣ Μ Ο Σ . Ό  λεγόμενος «μπαμ- 
λεϊσμός», ήγουν τό άνακάτωμα τοΰ αιωνίως άδιορθώιου θήλεως καί εις τήν φιλο
λογίαν, εΐνε καιρός ποΰ μαστίζει τόν τόπον μ α ς. Και έν οσφ μέν περιωρίζετο εις 
τά στενά όρια κάποιου είδους «γυναικεία,, φιλολογίας» ή «μανία» αυτή δέν 
παρουσίαζε κανένα κίνδυνον γιά μας τούς «φιλήσυχους άνδρυς» . Δουλειά δέν 
έχουν, λέγαμε, διαβάζουν μερικά βιβλία, προσπαθούν νά γράψουν κι’ αύιές μερι
κές σελίδες ποΰ τό κάτω κάτω δέν είμαστε υποχρεωμένοι νά τις διαβάσουμε. 
Ά φ ότου όμως τό φύσει θρασΰτατον θήλυ ήσθάνθη τούς νυγμούς κα'ι κάποιας 
άλλης φιλοδοξίας, δχι ατενώς πλέον φιλολογικής, τά πράγματα άλλαξαν. Τό  
guarda et passa δέν έφθανε γιά δπλο άμύνης. Έ γινε αισθητή ή ανάγκη ένεργοϋ 
άντιδράσεως. Ά λλ ’ άς δοΰμε ποΰ έγκειται ό κίνδυνος. Ή  γυναίκα θέλει νά ψη- 
φίζτ). Γιατί ; γιατί, λέγει, εμείς οί άνδρες τήν άδικοΰμε. Καί πώς τήν άδικοΰμε ; 
Νά, δέν τήν αφήνουμε νά δουλέψη κι’ αΰιή λίγο, νά «δράση κοινωνικώς» (εί
χατε ποτέ τό θάρρος ν’ ατενίσετε τό βλέμμα τής κ. Παρρέν ; Εΐνε γεμάτο άπό 
«δίψα γιά δράση»). Βαρέθηκε νά μάς έχη σκλάβους· θέλει κι αύτή νά δοκιμάση 
τή σκλαβιά. Διότι περί αυτού πρόκειται. "Ολα τ’ άλλα (συμμετοχή εις τήν νομο
θετική εξουσία πρός βελτίωσιν τής κοινωνικής θέσεως τών γυναικών, συνέδρια, 
προκηρύξεις, στατιστικές, φεμινιστική κίνησις, ή Αμερική, ή Ρουμανία καί ή 
Τουρκία άκόμη, ναι κ ί ή Τουρκία!) εΐνε προφάσεις.— Κυρία Παρρέν, αντί νά 
κάνετε διαλέξεις γιά ψήφο, μπορεΤιε νά μετριάσετε στήν ψυχή τής γυναίκας τή 
μανία της γιά τό λοΰσο, μπορείτε νά τήν μορφώσετε πραγματικά — ήθίκώς καί ψυ- 
χικώς δηλαδή —  κι’ δχι μέ γαλλικά καί πιάνο, μπορεί ε νά κάνετε τή ζωή τής 
Έλληνίδας (ή Ευρωπαία ας βουρλίζεται) λιγώτερο μηχανική, πιό ελεύθερη, λιγώ- 
τερο σκλάβα τής κοινωνικής μαϊμουδιάς; Μπορείτε νά τήν πείσετε δτι ό Ευρω
παϊκός πόλεμος έγινε εξ αίτιας της, δτι τά 3)4 τών εργοστασίων τής γής έργά- 
ζονται γιά τήν αφεντιά της, καί δτι ή άνθρωπότης δέ θαΰρη ποτέ τήν ήσυχία της 
εφόσον ή γυναίκα έξακολουθεΐ νά εΐναι. . . μουρλή καί διεφθαρμένη ώς τό κόκ- 
καλο; Λησμονώ ϊσως δτι σείς προκη εΐσθε κατά τής πολυτελείας· δέν εΐνε δμως 
δικό μου τό λάθος. Σέ μιά σας ομιλία πού είχα τήν ευτυχία νάκοΰσω, δταν έβή- 
χατε (κι έβήχατε συχνά) έβάζατε τό χέρι σας— ώ άπό απλή συνήθεια! —  στό στή
θος σας άπάνω· κι εβλέπαμε τότε δλοι εμείς θαμπωμένοι ν’ αστράφτουν στά πέντε 
δάχτυλά σας πέντε λαμπρά διαμάντια.

Α Ι Δ ΙΑ Λ Ε Ξ Ε ΙΣ  Τ Ο Γ  κ. Ρ Ο ΙΖ Α Τ .— Ό  κ. Poizat έξέδωκε τφό μηνών ενα 
τομίδιον έπιγραφίμενον : Ό  Συμβολισμό; ή άπό τοϋ Baudelaire εις τόν Clau
del. Είνε μία σύντομη έπισκόπησις τής γαλλικής ποιήσεως τών τελευταίων τρι
άντα έτών αρκετά «κραική» καί προ παντός διά ποιητήν κλασσικίζοντα όπως ό 
κ . Poizat, άρκετά άμερόληπτη . Παρ’ ολην δμως τήν άμεροληψίαν αυτήν, ή 
οποία είνε περισσότερο έακεμμένη (voulue) παρά φυσική, ό κ . Poizat δέν κα
τορθώνει νά κρύψη τήν άντιπάθειάν του πρός τούς Συμβολιστάς . Δέν θά συζη- 
τήσωμεν έδώ τάς αισθητικός ιδέας του' 6  χώρος τοΰ Περιοδικού, ευτυχώς, δέν 
μάς τό έπιστρέπη. Τό έσημειώσαμεν άπλώς, διά νά ύποδείξωμεν τάς τάσεις τοΰ κ. 
Poizat καί νά δικαιολογήσωμεν τό πνεΰμα μέ τό όποιον ώμίλησε περί τής αρχαίας 
ελληνικής ποιήσεως εις τήν πρώτην διάλεξίν του. Δέν πιστεύομεν νά έφερε εις 
τήν Ε λ λ ά δ α  τόν κ. Poizat μιά περιέργεια lettre, οπως τον συμπατριώτη του καί

ίσως καί ’ Ακαδημαϊκόν συνάδελφόν του Ιντός δλίγου (ό κ . Poizat έξέΡηκε ώς 
γνοητόν καί εχει δλα τά προσόντα γιά μιά λαμπρή έκλογή υποψηφιότητα διά 
τήν έδραν τοΰ Ροστάν) κ . Barres, άλλά δπως καί έ ίδιος τ’ ώμολόγησε μέ μίαν 
εύγενή συγκίνησιν, αληθινή άγάπη, λατρεία πρός τήν αϊωνίαν πηγήν τοΰ ώραίου.

Τά δρια τής διαλέξεως τοΰ κ . Poizat ήσαν τόσον εύρέα, ώστε δέ μάς είνε 
δυνατόν ούτε συντομοτάτην καν περίληψιν, οχι τών δσων είπεν άλλ ούτε κα: 
τών δσων εθιξεν απλώς, νά δώσωμεν εις τούς άναγνώστας μας . Ή  θρησκεία, ή 
κοσμογονία, ή θεογονία, αί «οινωνικαί αντιλήψεις τών αρχαίων ανατολικών λαών, 
<χί σχέσεις θρησκείας καί τέχνης, τό έπος, ή λυρική ποίησις, τό δράμα, ή κω 
μωδία, ό Πλάτων καί δ Δημοσθένης, οί ’Αλεξαντρινοί, οί Πατέρες τής όρθοδοξου 
έκκλησίας κτλ.  κτλ.  "Ο λ ’ αύτά τά ζητήματα τ’ άμεσώτατα, σχετιζόμενα πρός 
τήν ελληνική λυρική ποίηση, άπησχόλησαν τόν κ . Poizat εις τήν πρωτην διάλε
ξίν του. Εις τό τέλος τής έμιλίας του έ εύγενής φιλέλλην δσον καί γνήσιος Γ α 
λάτης, δέν παρέλειψε νά πλέξη τό έγκώμιον τής πρωτευούσης μ*ς τήν όποιαν 
δέν έφαντάζετο, έπρόσθεσε ποτέ τόσον άλματικώς έξελιχθεΐσαν, (πρό 5 0  έτών αί 
Ά θήναι ήσαν έ'να χωριό) τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ, τών έξεχόντων πολιτικών μας καί 
τοΰ άνθους τής πνευματικής μας ζωής : monsieur Polem is, le ubtil D roigis  
et monsieur Andreades esprit ouvert a toutes le s . . . aptitudes

Διά τάς άλλας διαλέξεις τοΰ κ Poizat δέν δυνάμεθα νά έκφερωμεν γνώμην 
(δπως άλλως τε καί διά τήν πρώτην δέν έξεφέραμεν) διότι δυστυχώς δέν μάς 
έδόθη καιρός νά τάς παρακολουθήσωμεν.

ΜΙΑ. AOAFAITHTH ΑΙΙΑιΩΣΙΣ

Επειδή ό τίτλος μας εΐναι «Ο Ι Ν Ε Ο Ι» , αύτό δέν σημαίνει πως είμαστε 
υποχρεωμένοι νά φιλοξενούμε κάθε μιά νεανική ή παιδική προσπάθεια, πού μπο
ρεί ίσως νά δείχνη κάτι, δέν έφτασε δμως άκόμα στό σημείο νά είν’ ευπαρουσία
στη σ’ ενα φιλολογικό κοινό. Μία επιείκεια, εκτός τού ότι δέν μάς επιτρέπεται, 
είναι, θαρρούμε ταπεινωτική γιά δσους μπορούν σψ ά-σιγά νά επιβληθούν μέ το 
ίδιο τους τό έργο. ’Ά ς  φυλλομετρήσουν προσεκτικά τό περιοδικό, ας δούν τό 
πνεύμά του, τήν κατεΰθυνσί του, καί πρό πάντων άς μή βιάζωνται. Ά ν  μετεβάλ- 
λαμε τό φΰλλο σέ σαλόνι συνεντεΰξεως κάθ’ ενός αμφίβολου ταλέντου ή κάθε νέου 
πού υπακούει ’ς έ'να πρόσκαιρο καί άρριβιστικό ερεθισμό, κι εμείς οί ίδιοι θά 
παύαμε νά τό έκτιιιοΰμε.

«ΟΙ ΝΕΟΙ»

 1 ΝΕΑ Β ΙΒ Λ ΙΑ  -------

ΔΗΜ. Π. ΤΑΓΚΟΠ ΟΥΛΟΥ : ιΐΐλάϊ οτήν Άγάπη·». (Έ κ δοίις  Ζ ηκάκη) Μάλλον' σέ 
άτυχη στιγμή παρουσιάζεται ιό  επαναστατικό αυτό διήγημα- C0 είπαν πρώιμο’ τό βρίσκομε 
όψιμο’ θά ήταν ό καιρό; του πρό δεκαπέντε χρόνων ’ Σ  τήν κοινωνία εκείνη, ’ς τήν κοινω
νία τοϋ καιρού τοϋ συγγραφέως, κάβε επαναστατική Ιδέα έπιανε, είχε ού^ίσ, εΐ/.s νόημα’ 
εΐχε κι’ εμπόδια άκόμα,—τα εμπόδια πού θρέφουν τήν ιδέα καί μεταβάλλουν καί τήν πρό- 
ληψι σέ σύμβολο, πίστι καί θρησκεία. “Ετσι κι’ ό έ/.εύθερος γάμος. —Μά σήμερα; τί είναι, 
πού νά μή γίνεται πιά; ό καιρός δέν είναι κατάλληλος γιά επαναστάσεις, - γιατί είν’ ό ίδιος 
μιά έπανάστασις "Έγινε καί γίνεται κι’ ό ελεύθερος γάμος, καθώς καί τόσα άλλα, πού γεν
νιούνται, καί παθαίνουν στήν αδιαφορία καί στήν πλήξι. Τήν αλήθεια αύτή τήν έδοκίμα ε 
κι’ δ <Νουμάς>, πού δταν τά γλωσσικά επαναστατικά του σύμβολα έπεβλήθησαν, άπέθανε 
άπό μαρασμό. -  Κ ρϊμας! Ή  άγάπη σήμερα είναι τόοο διαφορέτικιά ! Λείπει τό αίσθημα 
κι' ή καρδιά εΐναι πεθαμέιη' ένας ελεύθερος γάμος— Λού δικαιολογείται άλλως τε στό βι
βλίο βεβιασμένα κάπως—δέν μπορεί νά ένθουσιάστ;,παρά μόνον ώ ς ένα; απαγορευμένος καρπός.

Θά έλυπούμεθα πολύ ο ιως αν ό κ. Ταγκόπουλος έδυσφορούσέ άπ 'αύτή  τήν κρίσι, γιατί 
είμαστε έτοιμοι νά τόν συγχαρούμε γιά τήν καλή φιλολογική άποψι τοϋ έργου. Θυμίζει



συχνά την «Κερένια Κούκλα’  τοΰ Χριστομάνου καί τήν «Ά γνή » τοΰ Ψυχάρη. "Ενα <στυλ» 
προ3ωπικό, άβίαστο καί άνετο. Οί περιγραφές κ' οί ψυχολογικές του αναλύσεις πολύ π ι
στές. Μερικά πράγματα λέγονται ανεπίσημα καί συγκινητικά.

— «Γράφετε στίχους ; ά, γιά νά γράψ>| κανείς δέ χρειάζεται, παρά μόνο νά ξέρη νά γρά- 
φ^».— «Ό χ ι, χρειάζεται καί κάτι άλλο». - f "Λ, ναί ! Καί ιάχχι υποφέρει...»

Τά πρόσωπά του, άπό τήν σύγχρονη ’Αθηναϊκή ζωή. Πόσο πικάντικες έκεΐιες οΐ σελί
δες μέ τή Μαςιγούλα μέσα στά στάχυα, μέ τό κρυφτό, μέ τά φιλιά, μέ τά δίστιχα τής ’ Ανθο
λογίας! Ή  ’ Αλίκη, ή όωμαντική κι’ έγωΐ Ιτρια. πού δίνει μόνη αργότερα, κυνικά. τήν άνά- 
λυσί της. Ό  χριστιανικός Παύλος, καρτερικός, καθυστερημένος, παρεξηνημένος. Στό τρίτο 
μέρος άααντούμε τίς πιό ελευθέριες, άλλά καί τίς πιό συγκινητικέ; σελίδες τοΰ βιβλίου : 
μιά άγάπη πού πεθαίνει μαζί μέ τή ζωή, μαζί μέ τ’ άσπρα μαλλιά, μέ τά πρώτα χρόνια. 
Χ ωρίς νά ζ η α ν α τ ά σ ε ι ς  ή όαφιναρίσματα, τό βιβλίο γεννά κάποια ήμερα καί άπλά συναι
σθήματα. Οί φυσιογνωμίες του είναι χθεσινές ίσως· μά έχουν καί κάτι άπ’ τό αύριο — κι’ 
άπ’ τό μεθαύριο...

— ΤΥ Μ Φ ΡΗ ΣΤΟ Υ: «Διηγήματα». Τό βιβλίο τοϋ κ Τυμφρηστού άποτελεϊται άπό τρία 
μέρη : Διηγήματα τοϋ .Χωριού, τής Πόλης, καί ένα Κοινωνικό Δράμα, «ό Φονιάς».

Ό  κ. Τυμφρηστός επίσης παρατάσσει στό ξώφυλλο τά εργα, παλαιά καί μέλλοντα, τά 
όποια αποτελούν τήν συμβολή του εις τήν σύγχρονη φιλολογία : ποιήματα, διηγήματα, δρά 
ματα, ρομάντσα, κριτικές κ.τ.τ. Θά έπρεπε όμ ος νά προστεθοϋν καί τά ήμερήσ α χρο
νογραφήματα πού έδημοσίευσε αιό «Νέον Πνεΰμα» γιά νά δειχθή φανερώτερα δτι πρόκειται 
περί ενός άρκετά γονίμου καλάμου.

— ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΑΑΙΑΗ : «’Ανθρώπινες καί "Ανθινες Ζωές», βιβλίο Α '. Κύπρος. 1920. 
Ό  κ. Νικολαΐδης έκδίδει τά βιβλία του’ μετά τό συμβολικό του έκεϊνο «Γαλάζιο Λουλούδι», 
βλέπομε καί δεύτερο σήμερα, θαυμάσια τυπωμένο στήν Κύπρο' στό νέο του αύτό βιβλίο 
βρίσκομε πολλά πού εΐχαμε ώς τώρα διαβάσει στά π-ριοδικά «Γράμματα», «Αύρα», «Νέοι». 
Είναι μικρές πρόζες, κάτι άνάμεσα πρόζας καί επεζοΰ ποιήματος»' μιά εύγενικιά, λεπτή, 
μελαγχολικιά άτμόσφαιρα τά περιβάλλει, εια  βαθύ, ποιητικό νόημα κρύβεται κάτω άπό 
τ ίς  ζωές τών ανθρώπων του καί τών λουλουδιών του' μιά άταλή, μυστικιστική σιγκίνηιι 
βγαίνει άπ’ τό κομμάτι πού ή Κυρία κατεβαίνει στόν κήπο νά κόψρ τά δένδρα πού θά 
μαραθοΰν, γιά νά μήν εύρη τόπο ν’ άκουμπήσχ] τό φθινόπωρο, πού θάρθη νά πάρη τόν 
αγαπημένο της—ή θλιβερά πλάνη τοΰ ανθρώπου, πού θαρρεί πώς διώχνει τό μοιραίο, δταν 
δέν τό άφήνχ) νά έκδηλωθή' στήν «Άνθορροή» ή συγκίνησι γίνεται τραγικώτερη' μέσα σέ 
μιά πληχτικιά κουφόβρασι, πού δέν αφήνει «μήτε νά κινηθούν τ’ αρώματα», δταν τά λου
λούδια, καμένα, φυλλορροούν, μιά παρθενιά παραδίνεται στό περιβόλι/ άχ, αν φυσούσε ! 
άν φυσοΰσε! άν άλλαζαν οί νόμοι πού μάς κυβερνούν, ποΰ στέκουν άσάλευτοι, αδυσώπητοι, 
ώςπου [νά τελεσθή τό κακό !.. — Διακρίνομε άκόμα τόν «Καταχτητή», τόν «Blase», «τό 
Προσήλιο σπίτι στό χιονόσκεπο χωριό», «τή χλωμή Κυρία» πού ζητά άπ’ ιό  άπετρο τό 
συμπλήρωμα τής ύπάρξεώς της, απλές, πικρές, πρωτό/ονες άλήθειες, ε’ιπωμένες απλά κ’ 
υποβλητικά' ίσως θά τούς έπρεπε μόνο κάποιος «κραδασμός» περισσότερο έντονοι-, ώστε νά 
θίγουν πιό βαθειά.

Καί ώς γλωσσική συνεισφορά είς τήν Δημοτικήν, τό βιβλιαράκι αύτό είν’ άξιοσημείωιο. 
Είναι κάτι πού μάς χρειάζεται πολύ. πολύ, πολύ- καθώς μάλιστα είναι, βγαίνει φυσιολο
γικά γλωσσικό, φυσικό, αυθόρμητο, άνεπιτήδευπο !

— ΓΙΩ ΡΓΟ Υ  ΦΙΔΗΝΤΑ : «Ξένες αρμονίες στή δική μου Λύρα» μεταφράγματα. Τελευ
ταία, στό «Αόγο» τής Πόλης, ό κ Γ . Φιλήντας, γλωσσομαθέστατος καθη ητής έκεΐ, έκανε 
λόγο ό ίδιος γιά τίς μεταφράσεις του πού έχομε σήμερα στό χέρι. “Εχουν έχδοθή άπό χρό- 
ν ια  —τό 1913—καί μαρτυρούν πρώτα-πρώτα τή γλωσσομάθεια τού μεταφραστοϋ : αρχαίοι, 
γάλλοι, 3γγλοι, γερμανοί.... Δέν πρόκειται λοιπόν νά μιλήση κανείς γιά τή μεταφραστική 
«ίποψι τών ποιημάτων, άλλά γιά τή φιλολογική. Φοβούμαστε πώς ή έπιθυμία νά ξαφ ιάση 
καί νά έπιβληθή, έκαμε τόν κ. Φιλήντα νά μή προβέξη τόσο στό δούλεμμα τών στίχων του. 
Ό  ρυθμός του δέν μάς άρέσει σέ πολλά: «Τήν όνείρινή σου σκέψι — πλέριαν άπό μέ γιά 
νάχης» : Θυμίζει Σούτσους και Καρασούτσους.... Τό μεσημέρι γίνεται «μεσμέρι»^ τό είναι, 
«είν» κλπ. Έ πειτα είναι γεμάτο άπό λέξεις δλως διόλου άνατολίτικες, οί όποιες αποκλείουν 
ένα πανελλήνιο χαρακτηριστικό γιά τή μετάφρασι.

Μ’ όλ* αύτά, δέ θεωρούμε περιττό νά ποϋμε άντίθετα άπ’ δτι έλέχθηκε ώς σήμερα, 
πώς έχομε κάτι άξιόλογο καί πώς μπορούσε μιά εκλογή τών καλυτέρων μεταφρασμάτων 
(σάν τό «Le beau Navire» τοΰ Beaudelaire) νά τό κάμη άκόμη άξ-ολογώτερο. Ό  κ .Skipis, 
πού άσχολεΐται τελευταία μέ τίς μεταφραστικές προσπάθειες τών δικών μας, θά μπορούσε 
νά τό άναφέρη.

— ΠΑΝ. ΚΑΧΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ : «'Ρυθμοί στά κύματα». Τίποτε—είπαν δέν  ̂ελαττώνει 
τόσο τό ενδιαφέρον, δσο μιά πίκρα πού εύκολα μαντεύομε τού: λόγους της, "Ισως κάτι 
τέτοιο ν’ άληθεύη καί γιά τούς στίχους τοΰ κ. Κανελλοπούλου. Γ ι’ αυτό, θά προτιμούσαμε 
νά μάς έλεγε πιό άπλα καί πιό άνεπίσημα τούς νεανικούς του πόνους' νά, στό μοτίβο τοΟ 
πεζοΰ προλόγου. Κ’ ή φυσικότης κάποτε χρειάζεται, καθώς κ’ ή πρωτοτυπία.

'Ο  κ. Κανελλόπουλος επί τοΰ παρόντος ονειροπολεί' δταν ξυπνά, τό τραγούδι του

ΐείειώνει: «καί μέ παλμό πετάγομαι· |υπνώ». Θά περιμένωμε μέ ανυπομονησία τά τραγούδια 
πού θά τοΰ έμπνευση ή έγρήγορσις καί τήν καλή κατεργασία τοΰ ποιητικού του νλικοϋ. 
Σημειώιομε τό «Τραγούδι στήν ξενητιά», τό «Τραγούδι τοϋ τρελλοϋ», τό «Π ρώτο χιόνι».

«Κι' δμως κρατώ περίλυπα τά χέρια 
στό μνήια μιάς άγάπης πού δέν ξέρω »

Θά βγή κάτι μέσα άπ' αύτό τό μνήμα;
— ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α. ΓΛΡΟΥΦΑΛΙΙ (ΙΙαππαγαρουφάλη) : Πρωτότυπον σύστημα καταγρα

φής έκδόσεως καί διδασκαλίας τών ελληνικών /ιαμάτων καί χορών διά τής Ελληνικής. Βυ
ζαντινής καί Εύρωπαϊκής μουσικής γραφής έν συνδυασμώ μετά τού φωνομέτρου καί τών 
πατημάτων. Κάτι θέλει νά πή ό κ. Παππαγαρουφάλης' ομολογούμε δ "ω ς  πώς άκόμη δέν 
τό πολυκαταλαβαίνομε' σ ' αύτό δέν μάς έβοήθησε οΰτε τό ίδιόρριθμο όργανό (έγχορδο) πού 
έφερε στά γραφεία μας γιά τήν έ ραρμογή τής θεωρίας τού βιβλίου του. "Ας περιμένωμε.

—Charles Fregier; Les Etapes de la Crise G recque 1915- 1918. Preface de M. G ustave 
Fougeres D irecteur de l ’E cole  Francaise d ’Athenes. l 7n volum e 111-16 Bossard, Serie 
R ouge, 295 Pages, «E ditions Bossard», 43. rue Madame, Paris-Y le. Prix : 3 fr. 90 .

—Charles Bauby. Les reflets du m iroir—poetnes—edition  de I’A ssociation  des Lit- 
teraires et Artistes Fran<;ais— Perpignan p r ix : 3 50. — ΕΙνεμιά άπό τίς εκδόσεις τοϋ 
φιλολογ. περιοδικού «E xpansion» πού άναφέραμε προτήτερα πολλά, πλήθος στίβοι καί 
άλλα τόσα, «μότα», δπου συναντώνται ό ποιητή;' ό Baudelaire, ό M allarme, ό Banville. 
Ό  ποιητής φα.νειαι δκβασμένος' μά ή δημιουργική του δύναμι δέν είνε τ ίσο πολύ αξιοση
μείωτη' κάτω άπό ώμορφους τίτλους ξετυλίγονται στροφές δίχως ζωή καί δίχως χάρι. Μιά 
άλαφρή, χαμένη μελαγχολία, μιά επιτήδειοι, νά λεχθοΰν μέ ύφοε στοχαστικό καί μυστη
ριώδες μερικά πράγματα άπλα. Τό τροΐνο πού ΚΓριά τή νύχ-Ό, ύ ουρανός πού σκοτεινιά
ζει πριν άπ' τή μπόρα, τό δειλινό, ή θλΐψις. είνε θέματα πού άξιξαν καλύτερη τνχη. Δέν 
λβίπουν καί άρκετά καλές στραφές, πού δέν πςέπει νά μείνουν χωρ:ς μνεία.

Νά, μιά :
M ourir ; au vent d 'autom ne. en un dernier sourire.
E xhaler m on dernier souffle, com m e line lyre 
dont le son  qui s’ eteint vibre au lointain val.

—Albert T h ib a u d et: Les I dees de Charles Maurras. Ό  γνωστός συγγραφεύς τών 
θαυμασίων «Ω ρ ώ ν  τή? Άκροπόλεως», όλεττότατος αισθητικός άναλυτή; τής ποιήσεως 
τοΰ Στεφάνου M allarme, έξέδωκε υπό τόν τίτλον «Αί ίδέαι τοϋ Καρόλου Maurras» τό 
πρώτον μέρος τετράτομου ένδιαφεροτάτου έργου του, γραφέντο; κατά τόν πόλεμον καί 
τιτλοφορούμενον : «Τριάντα έτη γαλλικής ζω ής». Ό  πρώτος τόμος δπου άναλύονται λεπτο- 
μερεστατα αί «πολιτικαί» (ύπό τήν εύρυτάτην σημασίαν τοϋ όρου) ίδέαι τοϋ κορυφαίου 
ϊσως τών σημερινών πνευματικών άρχηγών τής Γαλλίας Καρόλου Maurras μάς παρέχει 
τετοιες εγγυήσεις γιά τούς άλλους τρεΐ;. ώστε νά μή μάς μένει καμμιά αμφιβολία γιά τήν 
γενικώτατη κριτική των άξία καί γιά τήν εξαιρετική ΰέση ποϋ δέ θ ’ άργήσουν νά κατα
λαβουν στήν σύγχρονη πνενματική γαλλική κίνηση. Δυστυχώς δέν μπορούμε νά δώσουμε 
σήχερα οΰτε μιά μικρή καν περίληψη τού νέου έργου τοΰ κ. Thibaudet, ελπίζουμε δμως 
πολυ γλήγορα ν’ άσχοληθώμεν έκτενώς τόσον μέ τό νέον έργο τοΰ κ. Thibaudet δσον καί 
μέ τό μάλλον ενδιαφέρον γιά μάς τούς "Ελληνας, μέρος τού όλο.) έργου (άρκετά ώς γνω
στόν ογκώδους) τού Καρόλου Maurras, παραλληλίζοντες Ϊ 3ως αύτό πρός τό συγγενών τάσεων 
έργον τοΰ Maurice Barres, ή ζωή τοϋ ότοίου θ ’ άτοτελέση τόν δεύιε ιον τόμον τής «ιδεο
λογική; τετραλογία;» τ ο } ;ί. Thibaudet. Διά τόν Μπερκσο^ισμ^ν ό όποιος θ ’ άποτελέση 
τόν τρίτον τόμον θ ’ άφιερώση εκτενές άιθρον είς τούς «Νέους» ειδικός συνεργάτης μας.

Pierre Mille : Le Bol de Chine ou divagation sur les Beaux- Arts'— Paris, ed. George 
Cres et Cie 21, rue Hautefeuille, 2me edition. Prix 3,75. 'Ωραίες, κομψές, πρό;ες περιλαμ
βάνονται κάτω άπ’ τόν παράξενο αύτόν τίτλο, εντυπώσεις, μελέτες, αφηγήσεις, βιογρα- 
φικές καί κριτκές σημειώσεις. Συναντούμε τούς Ραϋμόνδον καί Ίσιδιοραν Δούγκαν, 
κάμνομε τις γνωριμίες τ«'ν κ. κ. Jean Louis, ensemblier, Henri Rousseau, pein- 
tre et douanier. Μία τσουχτερή καί έπικίνδυιη ειρωνεία είναι χι μένη στό «les simultar 
neistes » όπου μέ μισονεΐστικό σαρκασμό παρουσιάζει ό συγγραφεύς τή σχολή τοΰ « ταύτο- 
χρονισμοΰ» καί τίς έξωφρενικότητες τής έπιτηδεύσεως, πού λυμαίνεται τήν άσεβή νειότερη 
φιλολογία. Έ ν  γένει θά έπρεπε νά εΐχαμε περισσότερο καιρό νά μιλήσωμε γιά τό βιβλια
ράκι αύτό, πού μάς πληροφορεί περί τή ; τελευταίας καλλιτεχνικής actualite. Θά τό έχωμε 
νπ’ οψει μας.



Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α

R e\ ue I iiivcrsoilc. Paris 1 5 7* B ou l. St. Germ ain. X o  1 Ά π ο . 1920. Μηνιαία πολιει- 
κοφιλολογική (λιγαπολική μάλλον κατά τόν τύπο τών επισήμων, άκαδηαικών γαλλικών επι
θεωρήσεων) έκδοσις τοϋ Ιακώ βου  Bam ville , συντάκτου τής γνωστής «A ction  Francaise» 
Τό πρώτο φυλλάδιο (έξεδόθη καί τό δεύιερο άλλά δέν μάς εστάλη άκόμη) πεοιέχει μεταξύ 
άλλων : &να άρθρο τοϋ Καρόλου Maurras έπιγραφόμενον <■ I.' A ven ir de Γ Ordre » εις τό 
όποιον ό μοναρχικός, νασιοναλιστής, συνιηρηιικός εις δλα διάσημος συγγραφεύς τοΰ Γυναι
κείου Ρωμαντισμοϋ» και άλλων πολυκροτιον και ενδιαφερόντων έργων υπεραμύνεται μέ τήν 
θέρμη και την αλύγιστη δογματικοτητα (στενοκεφαλιά θάελεγε 8vac «έβολιουσιονιστήν^ προσ
αρμοσμένος είς τήν σημερινή πραγματιχότητα) πού τόν χαρακτηοίζει, τών σηιιερινών κοι
νωνικών «άξιών? (κληρονομιά, ιδιοκτησία κλπ) τών άξιών (ή λέξις άτιμάϊεται) τοΰ αισχρό
τερου τιον καθεστώτων, τοϋ κεφαλαιοκρατικού. "Ενα άρθρο τοϋ καρδιναλίου τών Βρυξελ
λών Mercier, περί τοΰ Δάντη καί τοΰ Αγίου Θωμά, δπου τά έργα τοϋ μεγάλου ποιητοΰ 
και τοΰ μεγάλου Θεολόγου παρουσιάζονται ώς άμοιβαίως συμπληρούμενα, ένα διήγημα κι 
ενα μυθιστόρημα, ανοστοτατα και τα δυό, πολίτικη επιθεώρηση, άντιελληνική επισκόπηση 
τοΰ ανατολικού ζητήματος Οβρεις» κατά τοϋ «άνυπάρκτου? γεραανικοϋ πνεύματος (Κάντ. 
Σοπενάουερ. Γκαϊτε, Νίτσε, άσιεϊα πράματα), άρθρα τοϋ Pierre Lasserre γιά τό δόγμα ή 
«τέχνη γιά τήν τέχνη, τοϋ Ilenri G heon  γιά τόν νεοχριστιανισμό (ή βασιλεία τής καρδιάς, 
προιεσταντιςουσα ηθική—άλα Ibsen -άνευ Χριστού) τοΰ Tlupaniiel, μία άνούσια πρόχειρό- 
λόγια ττερι του M oieas οποι> οι βλληνες τιαροι,Όιαζονται ο ς  οτερούμενοι φΐ?ι.ολογίας άπό 
της πτωσεως τής Κων)πόλεως είναι ταχα πολλοί οί Γάλλοι ποι η α ι πού μπορούν νά παρα
βληθούν μέ τόν Κάλβο καί τόνΣολίομό;) έπισκόπησις τής φιλοσοφικής κινήσεως υπό πνεύμα 
αντιμπερκσονικρ (βγάλαν στά χίλια χρόνια έναν «πραγματικόν φιλόσοφο κι οί Γάλλοι καί 
κανουν πώς και τί γιά νά τού μειοισουν τήν άξια ! ), καμπάνια κατά τού «παρλεμανταρι- 
σμοΰ» κατά τοΰ «μπολσεβικισμοΰ εϊ: τό θέατρο> κατά τής E cole  X orm ale, καί μέ τή φόρα 
ποϋ έχουν πάρει δέν εΐνε απίθανο να ιδοϋμε σ to προσεχές <; 3λλο καί καμπανια τών συντα
κτών κατα τοϋ διευ&υντοϋ, τοϋ διευίίυντοΰ κατά τοϋ εκδότου καί οΰτοο καθεξής,

, — ‘ Η «R evue U niverselle» (τήν um versalite τήν πραγματοποίησε ιιετά τό ελληνικό, 
μονον το γαλλικό, καθΛακό μοναρχικό πνεΰμα, λέγει κάπου ό κ. Maurras) είναι ένδιαφε- 
ροτάτη καί μπορεί νά καταστή καί γόνιμη γιά μάς τούς "Ελληνας, ενδεικτική καθώς είναι 
τοϋ χάους πού βασιλεύει καί στά π,ό «ρυθμιστικά (ordonnateurs) εύοωπαϊκά κεφάΡ ια=

— Connaissance_ Revue de Lettres et d ’ Idees. f τ ί τ λ ο ς )  Παρίσι, Galerie de la 
Madeleine 7 . Στό φύλλο τοΰ Μαρτίου σημειώνομε μεταξύ άλλων: Νέες άνέκδοιες, ελάχιστου 
και σχεδόν μηδαμινοΰ ενδιαφέροντος έπιστολάς «intim es» (χρηιιατοδουλειέί) τοϋ Stendhal 
μερικούς γνωστούς στίχους τοϋ Cardonnel, πού παραθέτει'είς άσή ιαντη μελέτη του γ ι ά  
τον τρυφερότατο καθολικό ποιητή, έπιγραφόμενη άπ’ τό ^Καμπαρέ στήν ’ Εκκλησία» (πρός

Ί ΧΡηαις τής δευτέρας λέξεως άφοϋ κατά βάθος περί τοϋ αύτοϋ .πράγματος πρόκειται) ύ 
κ. D oyon  καί τίποτε άλλο.

Minerve Frangaise. Άπρ^ 1920. Πάνοπλος τήν φοράν ταύτην ή «Παρισινή Ά θηνά» άπό 
ποιήματα, ρωμανικών, ελαφρώς κλασσικιζόντων, κλασσικών, κλασσικοπλήκτιον, νεοκλασσι- 
κών. γηραλέων καί νεαρωτάτων ποιητών, αφιερωμένα (άνατεθειμένα μάλλον, άφοΰ πρόκει
ται περί επιτυαβίου «stele») είς τήν μνή ιην τοΰ έλληνος τήν ψυχήν καί γάλλου τήν έκφρα- 
σιν ποιητοΰ Jean Moreas. Μέσα είς τήν άπερανιη αυτή έμμετρη άνοητολογία (κ. Maurras, 
τί κοινόν ευρίσκετε μεταξύ τών «εμετικών» αυτών κλασσικών-αύτές οί λέξεις:- τριοδοανο- 
στολογημάτων καί τών έλληνικών-ό κ. Maurras βλασφη ιεΐ καί όχι έμεϊς λυρικών προτύ
πων;) ξεχωρίζουμε μερικούς άληθινά σεμνούς κι εύγενικούς στίχους τοϋ de la Tailhede, 
τοϋ Ernest R aynaud (οί δύο έκ τών ιδρυτών τή : «ρωμανικής σχολής»· οί άλλοι τοεϊς ήσαν 
ο Du Plessis καί οί ταχέως άποσχιαθέντες Moreas καί Maurras) τόϋ Charles Derennes 
καί τοΰ Leo Larguier. Θά επιθυμούσαμε παρά τήν έμμετρη αύτή τιποτελογία νά εύρίσκαμε 
στο φύλλο τοϋ κατ' εξοχήν αυτου νεοκλασσικοΰ πεοιοδικοϋ, τό άφιερωμένο είς τόν M oreas. 
καί μερικά πεζότερα άλλά καί οϋσιαστικοιτερα λόγια γιά τόν ποιητή τών «Στροφών». Δυστυ
χώς σ ’ δλο τό περιοδικό δέ βρήκαμε οίΰε μιά λέξη σχετική.

L  Avenir International. Μηνιαίο σοσιαλιστικό περιοδικό. Παρίσι, Quai de Jeniina- 
T’c s φύλλο τοϋ Μαρτίου σημειώνουμε μιά ιστορική επισκόπηση τής ραγδαιοτάτης 
ε^ελιξεως τή ενιοσεως τών ιταλών σοσιαλιστών, άπό τού πρώτου έν Γενούκ) συνεδρίου της 
τοϋ 1S9L, μέχρι τοϋ τελευταίου ( Οκτώβρ. 1919) έν Βολωνία, είς τό όποιον άντεπροσωπεύ- 
θησαν 100  χιλ. ιταλοί σοσιαλισταί, άρθρον επιγραφόμενο ή «τύχη τοΰ βελγικού σοσιαλι* 
Ομοΰ» οπού εκτοξεύονται δριμύταται, καί δικαιόταται καθώς φαίνεται, κατηγορίαι εναντίον 
τών «προδοτών» σοσιαλιστών καί ιδίως τοϋ πολλοΰ Vandervelde, ένα άρκετά «άσήιχαντο» 
διαλογικό ποίημα τοϋ Χάν Ρίνερ, ενα σοσιαλιστικό έκπαιδευτικό πρόγραμμα, κρίσεις περί 
τοΰ ίσπανικοΰ συνδικαλισμού, παραλληλισμός καί σχεδόν συνταύασις αυτού πρός τόν άναρ- 
χισμον, χαρακτηρισμός ώς «επαναστατικόϋ» καί τοΰ κεφαλαιοκρατικού «λόκ-άουτ» άφοΰ καί 
αυτό οπως και αι άπεργίαι παραλύει τήν κοινωνική ζωή, έκθεσις τής καταπληκτικής άνα- 
πτυ,εως τοϋ συνδικαλισμού είς τήν Ισπανία καί ιδίως στήν Καταλιόνια, δριμύτατος έλεγ

χος τών άτίμων μέσων (δπως ή κλίσιςύπό τά δπλα) τά όποια μεταχειρίζονται αί άστιναί
πολιτινκΛεΐςΓΓ *ai a<m\W ,™ ? α ερ γ ία ς  καί πλήθος άλλων ένδια^εοοτάτων άρθρων
πολίτικο,·, φιλολογικών και καλλιτεχνικών. Τό «A venir International» τό ουνιστώιιεν 
θερμότατα εις τους άναγνώστας μας. υυιιοιωμεν

- R e v u e  Critique des Idees et des L u res . Paris Boulevard St. Germain i SS. 
Δεκαπενθήμερο κριτικοφιλολογικο περιοδικό. Τό φύλλο τής 25 Μαριίου εΐνε aroieomuivo 
Ολόκληρό στον ποιητη Jean Moreas. ’Έπειτα άτο  ενον σύντομο πρόλογο, δονοώιενο άπό 
πραγματική συγκπη τη κι ευγνωμοσυνη προς τόν άγαπημένο διδάσκαλο, δη ιοσιεύ εαι ένα 
οΓι?ΐήηαΡ \°\  eaf ;  0 ά λ ο γ ο ς  του Αιαντος (a eette lieure o il le soir tom be du ciel 
c t  plane xt), )_τρα'.φδιας της οποίας εγραψε περί τούς 100  στίχους (ώσιε πρόκειτα. περί 
αρχινισμενης μα/ιλον παρα περι μιοοτε>αΐΊ μένης τςαγωδίος) ενα έξοογισιικά ποάνειοο νοάα 
μα του αρθρογράφου τής E cho de Paris, Maurice Barres, δ π ο υ ^ τ α ;Γ « ίλ λ ω ν  ύ π ο ίΓ λ ε- 
ται ω , εξη/ητις του αγιάτρευτου πονου τοϋ ποιητοΰ κϊποιο κρυφό, έ ζωτικό δράμα (ιίς 
^ θ ι Γ ή 'Ϊ Τ  p a rce l,( μεο σ ενα ευρύχωρο appartm vent έ ός ^εόκτισιου σπιτιού έδέ- 
ί ! ί η  τπ ‘ La ξε%ϊ| καμία Αρμένισσα Astine καί Barres πού φορούσε ’ίσως καί
πέπλο ; - που ηταν μοιραίο να μή τήν ξαναίδη ...) καί δ,άφορα νερόβραστα στι/ου ονΤ
1 ό“νϋ Μ ο Χ ,  τοΰ Γ · 0"  Γ,ύδ ό ‘ Νουμάς» ίέν ίηαοσιεύεΐ. 'Ακολουθούν γνώμες6^
τον Moreas του πρώην υτονργου της Παιδεία; κ. Β ,ρτυύ επί τή ; ύπουργείας τοϋ'όπο ου 
οπε5τη ε ο ποιητης —δια νά γίνα είπαν -  άλλ' έμεϊ; δ ν τό π ι^ εύ ΐ ιεν, ά κ α δ η ΐϊκ ό ς  -  χΑν 
γαλλικήν ιθαγε^εια, του δ'ειθυντοϋ τής E co le  X orm ale κ Lanson, τού δηαάρχου τού 
νομάρχου των Παρισιων, τών κ.κ. βουλευτών, μερ.κών έξεχόντων τραπεζιτών καί « ύ  κ 
διευθυν.ου της Αστυνομίας (λείπουν μόνον οί γνώμες τών Ελλήνων άκαδηιαϊκών καί τού 
,· Α^δοεαόη. Ποις οεν εζητηθησον ; Ινυριε Μπάμπη δέν θά διαμαρτυοηθητε ■) Μετά τίς 
αρκετα ασνεις αυτές γνώμες τών «έπ,σήμων» (μά κι εδώ οί «επίσημοι;, “ποός Θεού -) άοχ -
σ Γ δ ε τ“  Ό βκα^ η Γ έ  T M r f w  -καί ά^σχολοϋν περί τίς εκατό
More-is Fir τλ ?  «ι - ' αναλαμβανει να μύηση του, άναγνώστας είς τήν ποίηση τού
ί Γ ^ - ' π  ^  δ , Γ ™ α Λ10 μΒΙαξύ- & n r  διαβάζουμε κι αύιό τό τελείως άπροσδόΐητο για μα πολύ ομ ος φι σικό «ση Ίν πεννη» ε ός Κόρωπαίου... διπννοοι ιιένου · (δέν ΰπάονει 
δυστυχτς αλλη λεξ,ς) a ce c o m p t e - l e  souci de l ’exquise brie vete - H o r a c e  e ^ e c
^ S HE W m oT °H o^ oe  ? * * * "  ϊ ,ω ;  Xl 6 ό Ό ο Α -ιο ςβν  « ,ου ε  νά τόν ^ oκαλοί,ν Ελληνα) H orace n est grec a aucun com pte, 111 T herive ! Ό  κ Thibaudet

·5τΐ "«β-μίναμ» μίαν «ένδοσκοπική» έρμηνεία τών Στροφών 
-o d e  r o V  ^  ·κ“ 1 ^ δι.κιΕ έκβίνης δπως άποδεικν ύεται πιά σήιιερα, τού
Ο roi), ει^ την «Τ?ιπροσωπον Ε:«ατΐ]ν» του—οί τρεις μορφές τής γαλλικής γλώσσικ : ίι 
ρομανική μεσαιωνική, η κλασσική, καί ή μοντέρνα, προσπαθεί νά έξηνήση δικαιολογήση 
μάλλον γλη'σσιχως τήν εξέλιξη τού Moreas Παρακάτω εξετάζεται ό Ε Γ Ζ Γ  
ί;1: , ™  ’ 1, ΐκυ.': ·„( '‘ ^ φθεγμαπ κός δογματολόγος). ώ ;  Γαλλοέλλην (Athenien, honneur des
π α ΐ 1 ταιακνα^!νπ° π ο ^ ο α?η ^  Τ0, V * * ' 6  κ· Μ «λ «.ά βη τό οποίοπαρατίθεται και εν πρωτοτυπω e l·ε ο,τι καλλίτερο (δέν εϊμεθα σωβινισταί) πεοιένει τό
«πανηγυρικόν» αυτο τιϋχος. Άπάνω άπ’ τά θολά νερα τής λίιινης Ε α α ρ Χ η -  έπ ρασεν

Ι ή ν Τ Ι Ι ?  Moreas που του ία εχαοισε ο ίδιος ο ποιητής ένδιπφερότατες «παραλλα-έ-
Τότε)ευια -ηΧ»ίηη Y' Vet(I'? ενδΕΙκΓικ'»? τοϋ τρόπου καθ’ δν είργύ'ίεχο ό ποιητής?
Ι ό  τελευταίο μερο, του^τευχους ατοτελεΐται άπό μερικά σύντοαα χρονικά, χαοακτηοιστικά
( ά λ > * Ϊ μ ρ Χ π10!, ^νου,^και απο τήν άναδημοσίευση τοΰ έπικηδείου «προστατευνικού»

- f l  τ° '° τ  ■ΊΓερ1· τ.0ύ ό τρισένδοξος άκαδηιοϊκός, ό
b ' n - =t? i303’  va ε και ι5ικιι του—δΐ ( τή ; φιλίας του;) λογιδρίου

Maurras ^ rreS’ και δημοσιογραφική; προχειρότητος, κριτικών άρθρων τών κ κ.
Maurras, g .lbert και .ου ποοωοα αποΟανόντοτ, νέοι κρι.ικοΰ καί ένό: έ '  ΐών ίνουτών άν 

απ“ το>μεθα της Revue Critique, Jean-M arc-Bernard. Αύτά είναι έν πεηι?τηΐ.ει τά 
περιεχόμενα του εν λο^φ πανηγυρικού τεύχους. Ά ν  ή έκδοσις του έ·/ί’ ετο μέ μαγαλείτεοη
7ε φ Τ ΰ η  α ό ? ο ν ^ ν ρχεά ' πΐζ ^  ^ “ νοποιήσα ετνι όμως όπως έγινε βιαστικά καί πρό- 
τών εκδοτών ικανοποιεί αλλα και δέν πιστεύομε νά έκπληοεϊ κάν τόν οκοπόν

ε ύ ν α ^ τ ^ η ΐπ° τε’ άφ° ϋ 0 π°-'η τί ς ύ·Τ^ ξε £>λιΓ - έλληνες θεωρούμε καθήκον μας νά 
ί ε ί / Τ  τ Γ  ^  κ<11 ευν·/«0ουμβ θερμά του. Παρι-,νούς συναδέλφους μας γι ί τό νέον τούτο 
η ' , I’  ^αιρετικής στοργής και τής ανεπιφύλακτης άγάπης μέ τίς ό ιοϊε- έ^ανσλου-
θουν να περιβσλλονν τήν μνήμην τοΰ άλησμονήτου ποι.,τού. ΟΙ ΝΕΟΙ
κ τ , ^ Τ χ ^ Ρ Ι ^ ν ρ  1VTl;|Vl“<i0V ®ίχ^ν°Υί?αατμενον Περιοδικόν. Διευθυντής καί Ίδιο - 
ο-, .ο Λι1'ΙΊ1Γ0 ·ος Ε. Τι_ιαθας. Γραφεία: O boe  Σταδίου 59 — Σινδοοαή έιπαία Δον
αιά7κ«) ”  μΕν ^  (ν>ύλ\°·' τ ° ϋ Mo<?ciou' άλλων δηχοσινόεταΓκαι τό πρώτο μέοος

ΠΑΙΛΟΛΟγ Γ Ι ' T AU0-E“ ?J Oi’ Χ· Α · Κ° μ " ά '·η «Κολλίμαχος καί Χ ρτσορρόη ' 
δεία- r n f l i i s ·  · Μηνιοιον Εικονογραφημενον περιοδικόν τής βιολογία: κα! Έγκυκλοπαι-
Δη“ ητοάκοςαΐβ .ω ,ο  ί ι ? ^ ή ς  ό ία ρός Κο σ ,ής Χ αριτά κ η Γ  έ κ δ ^ ς  C -

1 1 ι λιοπωλης, Σταδίου ob. Συνδρομή δραχ, 2 δ (Απρίλιος - Δεκέμβριος ; δραχ.



19). Λέν μπορούμε, παρά νά επικροτούμε γενικώς κάθε μιά είδικευτική εργασία, σέ όποιον 
δήποτε κλάδο- ή Παιδολογία είν’ ώρισμένως μιά επιστήμη 'ςτά σπάργανα άκόμη 'ςτόν τόπο 
μας, κι" όμως είν’ άπό τις σπουδαίες, τις πιό βασιμικές- τό παιδί σήμερα δέν θεωρείται πιά 
hom unculus, ένας μικρός άνθρωπος, ή τετραγωνική ρίζα τοΰ μεγάλου ανθρώπου, άλλά 
ένας άλλος ξεχωριστός, αυτοτελής κόσμος μέ τούς συλλογισμούς του, τούς πόθους του, τ ’ις 
βουλήσεις του. 'Ως τέτοιο πρέπει νά τό έννοϋμε καί νά τό προσέχωμε, γιά νά έπιτύχωμε 
τήν αποτελεσματική καί φυσιολογική του μόρφωσι.

Τή συνεργασία 'ςτό σπουδαιότατο αύιό περιοδικό, πού θά παρακολουθώ τήν κίνησι καί 
έξέλιξιν τής Παιδολογία;, εξασφαλίζει έκλεκτό καί πολυάριθμο επιτελείο άπό ιατρούς, φιλο
λόγους, εκπαιδευτικούς λειτουργούς άνωτέρους κλπ. κλπ. Συνισιάται λοιπόν σέ κάθε οικογέ
νεια, σέ κάθε μητέρα, οέ κάθε γιατρό, σέ καθ’ ενα πού ένδιαφέρεται γιά τόν κόσμο τής 
αϋριον καί τήν μόρφωσίν του.

— ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ : Παιδαγωγικόν καί φιλο?.ογικόν περιοδικόν διευθυντής 
Σπ. Γ. Παπιταμιχαήλ- εκδότη; Μιχ. Σ. Ζηκάκη*. Συνδρομή δραχ. 16. "Αλλο ένα ειδικό 
περιοδικό, μέ σκοπό τή διάδοσι τών νέων αρχών τής ’Αγωγής καί τής Υγιεινής τών Π α ι
διών. ’Επικροτούμε θερμά ένα τέτοιο έργο. Καθώς καί τό παραπάνω, τό συνιστοΰμε κι 
αύτό “οτούς άναγνώστας μας.

— ΙΣΤΟ ΡΙΚ Η  ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Τ Η Σ ΕΛΛΑΔΟΣ: Πρακτικά τή ; Λ Γ ' 
γενικής συιελεύ’εως τών Εταίρων.

— ΔΕΛΤΙΟΝ Τ Η Σ ΙΣΤΟΡ. ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Τ Η Σ ΕΛΛΑΔΟΣ. Τόμος 
7. Ά π ό  τά περιεχόμενά του : δύο μεγάλες καί έμπεριστατωιιένες μελήτες τού κ. Ν. Ράδου 
γιά τόν Παπάζογλου καί γιά τά έγγραφα τοΰ Γ . Βοίνέσκου, Ιστορικά δοκίμια πρώτης τάξεως.

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣ1Σ : Διευθ. ’Ανδρ. I. Πουρνάρας. — Μέ μεγάλη μας 
χαρά βλέπομε άρκετές σελίδες τοΰ περιοδικού αύτοΰ αφιερωμένες ’ςτήν πνευματική κίνησι.

L ’ E x p a n s io n : Orgaue de Γ A n ociation  des Seunes Litterateurs et Artistes 
Fran^ais. revue litteraire m usicale artistique. Τό τεΰχος αύτό περιέχει απόσπασμα άπό 
τήν λογοδοσία τοΰ κ. Li ν era, προέδρου τοϋ συλλόγου, άρκετά ποιήματα, μιά καλή πρόζα 
τοΰ κ. P ion , «la Chatelaine» κλπ. κλπ.

■ -  ~  “ Σ Τ Ο  Τ Ε Λ Ο Σ , ,  - - .... ............  :

— Στό επόμενο φύλλο θά  δημοσιευθή τό δεύτερο καί τό τελευταίο απόσπασμα άπό τό 
Π ρώτο Μέρος τοΰ «Πάσχα τών Ε λ λ ή ν ω ν ».Ό  κ. Κοκκινάκης γράφει κάποια μελέτη πάνω 
σ ’ αύτό τό Ποίημα πού θά δημοσιευθή σέ προσεχές τεΰχος.

—01 θαυμασταί τοΰ κ. Γρυπάρη καί κυρίως οί Νέοι, (γιατί μεταξύ τών παλαιών μόνον 
χλιαρούς έκτιμητάς τής τέχνης του έχει ό ποιητής «Σκαραβαίων») δέν ήτο δυνατόν νά ικα
νοποιηθούν μέ τήν άπονομή τοΰ έφετεινοϋ αριστείου στόν άγαπημένο τους διδάσκαλον. Τό 
νά σιεφθή ό Γρυπάρης άρισιεύς άπό τούς άριστεΐς κ. κ. Πολέμην καί Άννινον καί νά συγ- 
καταλεχθή έτσι δι’ άποφάσεως τών κυρίων αύτών (ό κ. ΙΙαλαμάς δέν έλαβε μέρος καί φέ
τος στήν άξιοδάκρυτη αύιήν ιεροτελεστία γιά ν’ άποδειχθή άκόμη μιά φορά πόσοι βαρέως 
φέςει τήν... τιμήν πού τού άπένειμε τό Κράτος) στήν «ένδοξον χορείαν» των ήταν φυσικό 
νά λνπήαχ) είλικρι^ώς τούς Νέους. Πόσο μεγάλη χάρη θά χρωστούσαμε στούς κυρίους αύ- 
τούς αν περιόριζαν τήν υψηλήν αύτή τιμή μεταξύ τους ! Είνε ευτυχώς πολλά άκόμη τά 
νούμερα τής πορέας τους πού περιμένουν ανυπόμονα τή σειρά τους. Ά λ λ ω ς  τε καί δταν 
εξαντληθούν τούς ύποσχόμεθα νά τούς μπιζάρουμε νά τό ξαναπάρουν. Ά λλά μάς φαίνεται 
άλήθεια άδικο νά παραγκωνίζειαι αίφνης ό κ. Ινουρτζής, ό γεωγραφικιότερος τών δραμα
τικών συγγραφέων, ό κύριος τής κυρίας Παξινού, ό φόξ τρότ κύριος Λαέρτη; Λάριιης, ή 
γιαγιά τοϋ :ιυρίου Κύρου με τήν «Κόρη πού Κοιμάτων» στό Λιδωρίκι καί τόσοι άλλοι καί 
πριν άπ’ όλους ό καμπαρές κύριος Κόντε Κουρούπης (πού ητανε δά καί εντός τού Νόμου 
άφοΰ προσέ^ερε τήν «Σιδηράν του Τσιγαροθήκην*), όλοι μέ όγκον πραγματικόν φιλολο
γικής έργασίας, μάς φαίνεται λέγομεν άδικο καί άνήθικο νά παραγκωνίζουνται οί εύέλπι- 
δες αύιοί συγγραφείς μας χάριν ενός ποιητοΰ «άγονου καί σκληροί:», ενός ποιητοϋ πού επί 
τέλους κανένα ποτέ δέν έπείραξε καί πολύ όλιγώιερον τήν δαφνοσιεφή επιτροπήν τής άπο- 
νομής τοϋ ’Αριστείου.

— Πληροφορούμε τούς φίλους μαςέκείνους πού δέν ξέρουν τί γίνεται στάς Α θήνας γιά 
τήν αξιοπρεπή μας παράσταση στό ’ Εξωτερικόν ότι εΐναι κάμποσος καιρός ποΰ έκδίδεπαι 
μέ έξοδα τής « ν'aison des N ouveautes» τής όδοϋ Φιλελλήνων γαλλόφωνον περιοδικόν 
«R evue de Grece» τό όνομα, τό όποιον σκοπεί τήν έν τή ξένο διάδοσιν τής έλληνικής (;) 
φιλολογίας, άντιπροσαπευομένης άπό έργα τών γνωστών συγγραφέων μας κ.κ. Άνδρεάδη, 
Μακκά κ. ά. "Ενσ όνομα, ένδοξο καί αύτό, ποιητοϋ προώρως μέν έκλείψαντος άλλά έπι- 
βληθέντος πλέον είς τήν διεθνή συνείδησιν διά τών δημοσιευθέντων είς τόν «Μικρόν Ρω- 
μηόν» του άριστουργηματικών ποιημάτων τό όνομα του άλησμονήτου εκείνου Θεοδοσίου 
πόσον θά συνετέλει στήν επιτυχία τοΰ έθνικοΰ σκοπού πού επιδιώκει ή «R evue de Grece» 
Συνιστοΰμε φιλικώς καί άπό ένδιαφέρον στούς έκδότας ν’  όποταθοϋν στή χήρα τοΰ μακα
ρίτου ποιητοΰ καί—ποιός ξ έ ρ π —μπορεί νά έχη άφήσει άνέκδοτα έργα, ύλη ζηλευτήν καί 
άνεκτίμητην γιά τή «R evue de G rece*.Ό ταν  ύπαρχο °  Μαιτρ πρός τί οί μ αθη ταί;


