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Τ ό Φδινόπωρο*
Τό φθινόπωρο πέρασε άπό πάνω μου, 
τι άργά καί θλιβερά που άσιράφτει ή δύση!
Τά φύλλα μου προσμένουν τό θανάσιμο 
τό φύσημα νά τά σκορπίση.

Και νά! διαβαίνεις κάτου από τόν ίσκιον μου 
και σταματάς.
Ποιο άκονμπισμα, ποιόν νπνο, ποιο άνάσασμα, 
ποια πεταλούδα ονείρου κυνηγάς;

Και νά! τά κιτρινόφυλλα ταράζονται 
και πέφτουν, και στεφάνι σου τά κάνεις 
χρυσή βροχούλα γύρω σου κι απάνω σου, 
σε γγίζουνε, ϋά τά ζαναχλωράνης.

Τό φϋινόπαιρο ξέγραψε από πάνου μου 
τά πράσινα όλα κι’ δλα τά πουλιά.
Μά πάντα εγώ τό δέντρο τοΰ φθινόπωρου 
από μιαν άϋλη δμορφο ομορφιά-

Και τά γυμνά ξεφνλλιασμένα κλωνιά μου 
σά χέρια είναι πού δέονται’ και νά!

άγναντέψτ/ς άνάμεσ’ απ’ τη γύμνια τους 
τοΰ απέραντου ούρανοϋ τά γαλανά.

____________________  ΚΩ ΣΤΗ Σ Π Α Λ Α Μ Α Σ

* *Α?Ι* XTJV «ΒΡΑΔΥΝΗ ΦΩΤΙΑ», ή  άναδημοσίβυοη γίνεται μέ τή σιγχατάΦβση τοΰ χ. Λ Παλομβ,
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<| ’Από τό «Βιβλίο μέ τά κεντήματα»

Τό κατακάθι τοϋ κρασιού είναι ή ούλιά· Το r κατακάϋι τον λαού, ό δχλος

***
Ή  οικογενειακή εστία είναι ή κοινή αφετηρία για τά πιο διαφορετικά 

τέρματα-
***

Ο λογοτέχνης γράφει γιά το λαό. ' Ο κριτικός γιά τον λόγιο.

Ό  λογοτέχνης όημωνργεΐ. Ό  κριτικός διδάσκει.

Ό  'λογοτέχνης αντλεί από τη φαντασία. Ό  κριτικός από τη σοφία-

Τό πρώτο υλικό γιά τό λογοτέχνη είναι ή ζωή. Γιά τον κριτικό ή λογο
τεχνία.

Η  άληϋινη γυναίκα όπου και αν έπώοϋεΐ δημιουργεί άπό τον πλούτο 
τής ϋηλυκότητάς της■ ’Αλλιώτικα έχει λίγο η πολύ κάποιαν αναπηρία στο 
φύλο της.

Ή  βουή τής 'Ιστορίας γεμίζει με κατάνυξη και δέος τήν ψυχή μου. 
Ακούγω όρϋιος τις ώκεάνειες κραυγές τών λαών.

***

Κάποια μέρα, σάν ϋά ξανάβρει τη γνήσια κοίτη της ή 'Ελληνική ζωή, 
ολάκερο τό παιδαγωγικό μας σύστημα ϋά ϋεμελιωϋεϊ πάνω στο φυλετικό 
στοιχείο τής «λεβεντιάς».

Ποτές, πουϋ'ενά, στάϋηκε λογοτέχνης χωρίς νάνήκει στο έ&νος του και 
στη γή του ολόψυχα, όπως ποτές, πουϋ'ενά δεν πρόκοψε μεγάλο δέντρο χωρίς 
νάναι δεμένο με βαϋύτατες ρίζες στο χώμα τον. Μόνο τά σκνλοκρέμμυδα 
ψευτοζούν δίχως ρίζες. ’ Υπάρχουν καϊ στή λογοτεχνία σκυλοκρέμμυδα.

***

Είναι μερικοί λόγιοι πού έγιναν κριτικοί μόνο γιατί δεν μπόρεσαν ναχουν 
πέραση σά λογοτέχνες. Αυτοί μοιάζουν κάτι γυναίκες, πού μην έχοντας άτές 
τους πέραση σάν ερωμένες, γένηκαν προζενήτρες τής ξένης ερωτικής χαράς.

***

« . . νά δέσω στά κοντά μαλλάκια σου
τήν αστραπή χρυσή κορδέλλα» . .  Σ Τ Ρ Α Τ Η Σ  ΜΥΡΙΒΗΛΗΣ

Ό  «|Τάφος;» τού ΤΤαλαμά

Α Π’ δλο τό πλατύ καί πολύμορ
φο εργο τοΰ Π αλαμα, κ ’ ίσως  

άπό κάθε έλληνικό ποιητικό έρ
γο, τή λαϊκή ψυχή περισσότερο 
ό «ΤΑΦΟΣ» τήνε ουγκίνησε. Είναι 
ό μοναδικός τόμος έλληνικών τρα-  
γουδιών, υστέρα άπό τ ’ « “Απαντα»  
τοΰ Σολωμοΰ και τοΰ Βαλαωρίτη,  
τόν «Έρωτόκριτο» τοϋ Κορνάρου 
καί τά  δημοτικά μας τραγούδια,  
πού σημείωσε τέσσερες εκδόσεις.

Ό  «ΤΑΦ ΟΣ» είναι τό εκτο στή 
σειρά βιβλίο τοΰ μεγάλου τεχνί
τη. Τό πρώτο του, καθώ ς μας πλη
ροφορεί ό κ. Ξενόπουλος, ήταν τό 
«Μ εσολόγγι», ενα μεγάλο έπικο- 
λυρικό ποίημα τυπωμένο σ ’ ενα 
δεκαεξασέλιδο  φυλλάδιο στήν ο
μώνυμη πόλη δπου καί τώχε ά- 
παγγείλη ό ποιητής τήν ήμέρα 
πού τιμοΰν τήν £ξοδο τών « Ε λ ε ύ 
θερων πολιορκημένων*. ’Ακολού
θησαν τά  «Τραγούδια τής Πατρί-  
δος μου» στο 1886, ό «"Υμνος τής 
’ Αθήνας» στο 1889, τά  «Μ άτια τής 
ψυχής μου» στό 1892 καί οί « Ί α μ 
βοι καί ’Ανάπαιστοι» στό 1897.

"Ε να χρόνο περίπου μετά τήν 
κυκλοφορία τών « Ιά μ β ω ν  καί Ά -  
ναιπαίστων», καί σ ’ έποχή πού ό 
Π α λ α μ α ς είχε άρχίσει νά συγκεν- 
τρώνη τήν προσοχή δλου τοΰ πνευ
ματικού κόσμου τής χώ ρας γιά  
τά  ρω μαλέα π ε τά γμ α τα  τής φαν
τασίας του, τή λυρική του πνοή, 
τό μουσικό του στίχο καί τή ζω ν
τανή, καθάρια δημοτική γλώ σσα  
του, ό πόνος εκρουσΞ βαριά τή 
θύρα τοΰ ποιητή : “Ενα χαριτω
μένο άγγελούδι, ό γιός του ό Α λ 
κής, εσβησε μέσ’ στά  χέρια του,

Ή  ραγισμένη πατρική καρδιά  
ξέσπασε τότε στήν πολύστιχη έλε- 
γεία  τοΰ «ΤΑΦΟΥ», Μνα κυματι

στό μοιρολόι πού πότε βογγάει  
άπλά, σά δημοτικό, πότε βαριά, 
δωρικά δένεται σέ μιάν άντρί- 
κειαν εγκαρτέρηση, πότε παίρνει 
τήν έκταση τοΰ γόου καί τοΰ θρή
νου τής αρχαίας τρ α γ ω δ ία ς  κι’ 
άλλοτε πάλι άπλώνεται σέ ύψη- 
λούς μεταφυσικούς όραματισμούς.

Στήν άρχή τοΰ τόμου ό Παλα-  
μάς κάνει μιά συγκινητικήν άφιέ- 
ρωση στό χαμένο του γιό. Δέν  
έπλασα, λέει, τό σπίτι σου, μήτε 
μέ τό σίδερο, μήτε μέ τό χρυσάφι, 
μήτε μέ τών ζωγράφων τά  χρώ
ματα, μήτε μέ τά  μάρμαρα :

«Μόνο μέ τοΟ πνεύματος 

τά μάγ ια . ΣοΟ τό ύψώνω 

ο* 2ναν τόπον δΟλον 

ά ιϊε ίραχτο άπ · τό  χρόνο...»

Κι’ άληθινά. Καθώς, έκεΐνος τ* 
όνειρεύτηκε, τοΰ ϋψωσε μέ τοΰ 
πνεύματος τά  μάγια ενα μνημείο 
άκατάλυτο, πού ούτε οί άνθρωποι 
ούτε ό χρόνος μποροΰν νά τό 
φθείρουν. Ό  «ΤΑΦ Ο Σ» είναι καί 
θά μείνη ενα εργο αθάνατο, άξιο  
νά σταθεί πλάϊ στά καλλίτερα  
δημιουργήματα τής νεοελληνικής 
μούσας.

’Ά κ ο υ σ α  κάποτε νά μιλοΰν γιά  
τόν «ΤΑΦΟ» χωρίς ένθουσιασμό, 
λέγοντας μέ κάποια σ υγκατά
βαση πώς ή έλεγεία  αύτή, εμπνευ
σμένη άπό τόν πατρικό πόνο καί 
περιωρισμένη στό στενό πλαίσιο 
τοΰ μοιρολογιού, είναι άναγκα-  
στικά κατώτερο έργο, χωρίς ά- 
πλώ ματα κι’ άνησυχίες, χωρίς  
μ εγ ά λ α  φτερά. ’ Ακόμα πώς ή στι- 
χουργική του είναι μονότονη καί 
πρωτόγονη. Νομίζω πώς δέν ύ-
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πάρχει άδικώτερη γνώμη ά π ’ αυ
τή. Τ ά  έργα τής αληθινής τ-χνης  
δεν κρίνονται ούτε άπό τήν έκ
τασή τους, οϋτε άπό τη σοφία  
πού κλείνουν μέσα τους, ουτε 
άπό τά στιχουργικά τους παιγνι- 
δίσματα. Ό  συναισθηματικός τους 
κόσμος είναι εκείνο πού μας εν
διαφέρει πρώτα άπ' δλα. 'Ό τα ν  ό 
ποιητής κατορθώσει νά μας μετα
δώσει τή συγκίνησή του καί νά 
δονήσει τήν ψυχή μας, έχει πι
στεύω πετύχει τό σκοπό του Και 
ποιά ψυχή δεν έδονήθηκε βαθιά  
στο διάβασμ α στίχων, δπως αυ
τοί ;

"Α φ κιασ το  κι* όστόλιστσ 
του Χάρου δέν σέ δίνω.
Στάσ^υ μέ τ* ανθόνερο  
τήν δ^η  σου νά  πλύνω.

Τό οτερνό τό  χ τέν ισ μα  
μέ τά  χρυσά τά χτέν ια  
πάρτε άπ* τή μανούλα σας 
μαλλά κ ια  μ ετα ξέν ια .

Μ ^πως κα ί t c G Χάροντα 
καθώς θά σέ κυττάξει 
τσΟ φ α ν ε ίς  άχά ϊδευ το  
καί σέ παραπετάξε· !

"Αν γιά  τά  κατοπινά εργα του 
Π αλαμα καί γ ιά  ένα άπό κείνα 
πού προηγήθηκαν, τούς « ’ Ιάμβους 
καί Αναπαίστου ς», μπορούμε νά 
ποΰμε δ,τι έγραψε ό Ο ύγγρος κρι
τικός Ευγένιος Πετεφρύ γιά  τό 
Δάντη, πώς είναι ένας φράχτης 
μ ’ α γκ ά θ ια  γιά  δποΐον. σημώνει 
άπροετοίμαστος, γιά τόν «Τάφο» 
δέν μπορεί νά ειπωθεί τό ϊδιο. 'Ο 
λάκερο τό έργο είναι άπλό - σο
φά άπλό. "Εχει τή φεγγερή δια
φάνεια μιας γάργαρης πηγής σ τ ’ 
άπαλό φεγγαρίσιο φώς πού περ
νάει ξελαμπικαρισμένο μέσ’ ά π ’ 
τά  γερτά  κλώνια μιας «κλαίου- 
σας» έτιάς. Κάθε λέξη είναι σφι
χτά  δεμένη μέ τό νόημα, δπως  
κάθε ψηφίδα βυζαντινού μωσαϊ
κού μέ τό σύνολο τής εικόνας Κά
θε επίθετο άκριβολογημίνο καί 
κάθε σ<:ίχος κρουστός, πυκνός, 6- 
λο μουσική.

Γιά ενα πού θά ρωτούσε τί σει

ρά πρέπει ν’ άκολουθήσει γιά  νά 
επικοινωνήσει μ ’ δλη τήν πολύτο
μη καί πολύμορφη παλαμική δη
μιουργία, τόν «Τάφο» θά είχα νά 
συστήσω πρώ τ’ ά π ’ δλα. Είναι τό 
καταλληλότερο βιβλίο γιά τή μύ
ηση. Γιά τήν κατανόησή του δέν 
χρειάζονται μήτε γνώσεις ειδικές, 
μήτε αισθητική μόρφωση. Δέ χρει
άζεται παρά τό ϊδιο ύλΐκό πού ά- 
ποτελεϊ τήν ούσία τους, τό αί
σθημα.

Είνε ενα εργο γοητευτικά πικρό 
καί υποβλητικό : μιά μεγάλη τοι
χογραφία πού ιστορεί τ ίν  επιτά
φιο, δουλεμένη μέ παλιό χρυσάφι 
καί στολισμένη μέ πολύτιμες πέ 
τρες καί μέ νωπά άγριολούλου-  
δα. "Εχει στέρεη άρχιτεκτονική, 
χρώ ματα ά π α λ ά  κι' άρμονικά, 
φώς ήρεμο καί είσδυτικό. “Ενα τε- 
λειωμένο, ολοκληρωμένο έργο πού 
τό δούλεψε τό πιό επιδέξιο χέρι 
οδηγημένο άπό τήν πιό φλογερή, 
τήν πιό συγκινημένη άγάπη.

Σ τ ’ άντίκρυσμά του στεκόμα
στε βουβοί. Μ ας συνταράζουν τά  
πιό δυνατά, τά πιό ανθρώπινα  
συναισθήματα. Τό δ^αμα ενός 
δυστυχισμένου πατέρα, πού μά
ταια αγωνίζεται νά ξαναδώσει  
πνοή στον άδικοχαμένο του γυιό, 
ένα δράμα άπλό, «δίχως ήρωες 
τραγικούς καί δίχως ιστορίες», ξε 
τυλίγεται μπροστά μας άδυσώπη- 
τα, σκληρά, «δίχως άστραπόβρον-  
τα κι’ άνεμικές καί μπόρες» κι’ 
δμως μάς φέρνει τά  ρίγη μιάς ά- 
φανταστης τρ α γ ω δ ία ς  Γιατί ή μ α 
γική τέχνη τού ποιητή τό κινεί ε
σωτερικά τόσο ζωντανά, τού δίνει 
τέτοια προέκταση, πού κάνει πόνο 
μας τόν πόνο του καί καημό μας  
τόν καημό του :

ΤΩ δραμάτων δράματα 
μέ σφραγισμένα>$είλΓ).... 
κ ι ’ άγραφτα κι* αφ άνταστα  
σάς παρατούν οϊ Α ίσχΰλο ι !

’Άπειροι ποιητές, ά π ’ τόν ά γ ν ω 
στο σμιλευτή τού δημοτικού τ ρ α 
γουδιού ώς τό χαροκαμένο Ζ α λ ο 
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πού συμπληρώνουν τή βαρειά, τήν 
τραγική σκηνογραφία τού θ ανά
του.

Οϊ παραισθήσεις των γονιών, οί 
ελπίδες πού σέ μιά στιγμή γεν- 
νιώνται κι άμέσως σβήνουν γιά  
τήν άνάσταση τού παιδιού, ή ά- 
γωνία τους νά τό κρατήσουν δσο 
περισσότερο μπορούν κοντά τους, 
ας είναι καί νεκρό, τ ά  επιτάφια  
λουλούδια, ή λ α χτά ρ α  τού πατέ
ρα νά βρει «τόν άγνωστο των τ ά 
φων Πραξιτέλη» γιά  νά τού

«Τόν ζαναφ έρει άγνό, 
π ιστά στή ν  πέτρα  έπάνω 
μέ τό μ άτ ι όλόφλογο 
κα ι μέ τό γέλιο  πλάνο»,

γίνονται μιά λυγμική μά καί σ α 
γηνευτική μαζί συμφωνία πού προ
χωρεί κρεσέντο, μέ πλούσια μοτί- 
βα, δλο καί διαφορετικά, γ ιά  νά 
ξεσπάσει στο συγκλονιστικό στερ
νό θρήνο τού επιλόγου :

«Πάει κα ί π ά ε ι... Τό σκ^πασεν 
ό άγκρέμ ιστος ό το ίχος ...»

ΣΠ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Κωοτής ΓΤαλαμάς
Ά νοΐξτε Έφτάπνλοι Ουρανοί, ό Διαλεχτός γιά ναμπει!
Ό  Στοχαστής, ό Δ ουλευτής, τοϋ Τραγουδιού ό ’Εργάτης!
Μέσα στην άνοιξίάτικην ήμέρ αυτή πού λάμπει, 
νά Τον! *Η  Δόξα τόν περνά απάνω ατά φτερά της !

Βογγΐξτε σοχΰικά της γης, τόν "Ηρώα νά δεχτείτε !
Τοϋ Τραγουδιού τον’Άρχοντα, πού Άϋάνατος πεθαίνει!
Κι’ ώ, Σείς, γιγάντιοι πρόγονοι τού Στίχου, σηκωθείτε! 
δ Π Α Λ Α Μ Α Σ  αιώνιος κοντά Σας κατεβαίνει !

Δαφνόστεφος τον Ποταμό τήν ώρ αυτή διαβαίνει!
Τραβήξου Χ άρε! Ό  Διγενής τού Τραγουδιού σιμώνει1 
Απόλλωνα τή Λύρα Σου κράτα μαυροντυμένη !
’Ελλάδα κλάιψε! Φτέρωσε τό Μουσικό σου άηδόνι ! . .

Iu )3 )l9 4 3  Η Ρ Α Κ Λ Η Σ  Θ. Μ Α Λ Λ Ω Σ Η Σ

κώστα, άφησαν στή γλώ σ σα  τό 
μουσικόν άντίλαλο τής πατρικής 
λ α χτά ρ α ς, έψαλαν τή χαμένη ο
μορφιά, τή χάρη καί τή κα\ωσύνη 
εκείνου πού πέταξε μακρυά καί 
πού, σαν ποτέ δέν άκούστηκε πα
ρόμοιος λυρικός τόνος ;

«... Τήν άπαλοσύνη του 
ποιο  σ ιγαλό ραγούδι, · m
ποιά πνοή τήν έπλασε» 
τίνος βελούδου χνούδ ι, 
τ ίνος κύκνου  πούπουλο 
κα ί τ ίνος ρό,δου φύλλο ; ..»

Τό άδειο κι άστρωτο κρεββατά-  
κι, οί ρημαγμένες γωνίτσες δπου 
έπαιζε τό παιδί καί τά  παριγμένα  
παιγνίδια του, μάς γίνονται οι
κεία. Ζωντανεύουν μπροστά μας 
εικόνες σπαραχτικές μέ παραπε-  
ταμένα βιβλία, πού τά κρατούσε 
δταν ήτανε στή ζωή καί γλυκοκε- 
λαηδοΰσε διαβάζοντας τα, μέ σπα- 
θάκια καί μέ ά γ α λ μ α τά κ ια  ά· 
κουμπισμένα εδώ · έκεΐ, μέ καρα- 
βάκια πού χάσανε τόν καραβο
κύρη το υ ς—υποβλητικά «εσωτερι
κά» καί πικρές «νεκρές φύσεις»,
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Κ α ρ τ ε ρ ί α
Ητανε στ’ άστρο μου γραμμένο.

Ν ’ αναζητώ και νά προσμένω.

Οί άνθρωποι φύγανε μακρνά μου 
άπ τή χαρα κι’  απ’ τά δάκρυα μον.

‘ Ο ήσκιος μόνο απ' τά όνειρά μου 
ήρϋε σιμά στά βήαατά μου-

Σάν ενα σύμβολο άφιμένο, 
εμεινα μόνος νά προσμένω-

Τάχατες κάπου είναι κρυμμένη 
δλη <ή χαρά και με προσμένει-

Αγγελε τοΰ Μεγάλου Δρόμου, 
με καρτερείς με τονειρό μου·

*Αλλην ελπίδα πιά δεν εχω :
Με καρτερείς και σ ’  άπαντέχω.

Γ. Τ ΣΟ ΥΚ Α Λ Α Σ

X  ε ν τ ι κ ά
Οί γέροι σνζηταν στά καπηλιά
κι’  οι νιοι τά κρυφό λένε στά λιοστάσια ·'

Μπουλούκι, ήρθαν, τσιγγάνες με βιολιά, 
με ντέφια καί μέ τάσια,

πανάϋ·εμά τες ! — . Λάστιχα κορμιά, 
που δεν τά καλοκρύβουν τά κουρέλια··., 
κι' είναι μιά, σερπετη, στητη σάν καλαμιά, 

με ολόχρυσα κρικέλια,

με κάτι μπράτσα, χάλκωμα σωστό, 
που οί δαγκανιές, δώ - κεΐ, τάχονν μαρκάρει 
και μιά φωνή βαϋιά, σά βογγητδ 

σ’ ερωτικό κλινάρι,

η Χεντικά: *Έχει μάτια μπιρμπιλιά, 
φρύδια σμιχτά, γραμμένα με κοντύλι, 
και μιά τσαχπίνα τόση - δά, μαύρην εληά 

στό κουμαρένιο αχείλι.

Λέει τόν καφέ, τη φούχτα, τά χαρτιά 
διαβάζει τά μεσάνυχτα ότ αστέρια, 
ξαίρει στά σταυροδρόμια τή γητειά 

νά λύνει με τρικέρια,

μά, πάνω άπόλα ξέρει μαργιολιές, 
τσαλίμια και γλυκόλογα, ή γαλιάντρα, 
κι’ είναι οί χοντρές, διπλές πλεξούδες της,

[ϋηλιίς
γι’ απλερον κι ώρμον άντρα.

Τόν άλατζά, τά όρϋ·ά της τά βυζιά 
τονε ξεφτάν στις ρώγες, και στις αντζες 
τρίζει τό τσίτι, σκανε τά γαζιά

κι’ ανοίγει ή φούστα φράντζες.

° Ο&ε διαβεΐ, σκορπάει μιά μυρωδιά 
σά νιόκοπου άσταχυον στό πρωτοβρόχι, 
σάν τον λαμπίκου, οταν αρχίζει ή τσικουδιά 

γρόμπος νά στα άπ’ τήν κώχη...

Κι οί αρσενικοί δολώνουν σάν πουλιά 
στης όχεντρας τό γήτεμα - ’’Ετά τσόφλια !  -

Οί νιές τά κρυφό λένε στ’ άργαλειά
κι’ οί γριές μπρος στά κατώφλια.

ΚΩ ΣΤΗ Σ BEAM ΥΡΑΣ

Στήν πέτρα τής ύπομονής
(Διήγημα)

Η M A P I Α καθότανεστή δυσμική πόρ
τα τής Βίλλας και άφουγκραζότανε τό 

τραγούδι τής θάλασσας άπάνου στά χα
λίκια τής ακρογιαλιάς. Ά π ό  τότε πού ή 
γλυκειά κοπέλλα είχε χάσει ξαφνικά ιό 
φ ω ς  της, κείνη ήταν ή θέση πού προτι
μούσε. Πολλές φορές, άμα, άπό τις φ ω 
νές τών πουλιών, καταλάβαινε πώς σώνε- 
ται ή μέρα, ρωτούσε :

—  Μ αμά, κοντεύει νά βασιλέψει, ε ;
— Ν αί, παιδί μου, στέναζε ή κυρία 

Μ ορφάκη.
—  Λ οιπόν, Ιγώ  θ ά  κατέβω στό γιαλό.
—  Μ ά, μέ προσοχή, Μ αρία μου..· 

Θέλεις νά πάμε σήμερα μαζί ;
—  “Ό χι, μαμάκα μου, ευχαριστώ, άρ- 

νιότανε ζω ηρά ή τυφλή. Ξέρεις πώς μ’  
αρέσει νά πηγαίνω μόνη... νά σταθώ  
μόνη, μέ τήν ψυχή μου... Έ μ α θ α  τό 
δρόμο πιά. "Ε χω βάλει σημάδι τά δέν
τρα : ’ Α γγίζω  τούς κορμούς αράδα, καί 
πάω σίγουρα... Μή φ οβάσαι, μητερούλα, 
συνήθισα πιά.

Μιλούσε παράξενα, φερνόταν άλλοιώ·" 
τικα, δπω ς δλοι οί τυφλοί. Ά π ό  τότε 
πού δ μοιραίος πέπλος, ή αμαύρωση, ε- 
κρυψε άπό τά μάτια της τις ομορφιές 
*ής γής χαι τ ’  ουρανού, ή Μ αρία είχε 
γίνει πολύ ευαίσθητη, σάν αίολική άρπα 
έτοιμη ν’  αποδώσει ήχους. Ντυμένη τ’ 
άσπρο της φόρεμα, φροντισμένη άπό τήν 
καμαριέρα της μέ τά πλούσια μαλλιά της 
νά χαϊδεύωνται άπό τίς’ αύρες,λιγνόκορμη 
σιλουέττα, κατέβαινε άπό τό χαλικόστρω- 
το μονοπάιι τοΰ μεγάλου κήπου, αργά—  
αργά ή Μ αρία. Ά π ό  τή μυρουδιά τών 
φυτειών, άπό τό ρόχθο τοΰ κύματος πού 
δσο ζύγωνε τής γινότανε καί πιο γνώρι
μος, ή τυφλή καταλάβαινε πώς έφτανε 
στήν αγαπημένη της τοποθεσία.

Μ ιά πόρτα βρισκότανε στό π ίσω  μέρος 
τοΰ κήπου, αντίθετη στή μεγάλη κυρία 
είσοδο τήν άνατολική. “ Ητανε μιά πόρτα 
μικρή, πού άνοιγε στήν ακρογιαλιά, αν
τίκρυ στον ξυλένιο βραχίονα, οπου ήταν 
δεμένη και ή βαρκούλα τής βίλλας. Ή  
Μ αρία, ψαχουλεύοντας, σήκωνε τό μάν- 
ταλο, διαπλάτιζε τήν πορτούλα, κ’  επειτα 
χαμηλώνοντας καθότανε στό κατώφλι. 
Έ κεΙ, εΰρισκε τήν «ψυχική της απολύ
τρω ση ». Ά νά σα ιν ε  τήν πελαγίσια δρο
σιά, άναφρίκιαζε ήδονικά στήν αρμύρα, 
χαιρότανε τόν παλμό τής θάλασσας, τις 
κραξιές τών γλάρων, τά μακρινά τραγού
δια τών ψ αράδων... Κ ι’  δταν δλ' αυτά 
καταλάγαζαν, στήν ώρα  τής απανεμιάς, ή 
τυφλή άφουγκραζότανε τούς άπόκρυφους 
μουρμουρισμούς ενός άλλου κόσμου, δι
κού της, φωνές άπό τή σφ αίρα  τοΰ μυ
στηρίου και τοΰ ονείρου Ή  απελπισία 
δέν είχε δαγκώσει τήν ψυχή της, καμω
μένη άπό δυνατή ουσία. Γιατί ή Μ αρία 
ζούσε άκόμη στον κόσμο εκείνο πού τά 
μάτια της είχαν χαρεΐ είκοσι ολάκερα 
χρόνια, Μβλεπε μί τήν Ανάμνηση  δλα 
τά ω ραία  πού είχε ζήσει : Τ ις άλλαγές 
τοΰ καιροΰ, τά πανοράματα τής Φύσης, 
τις αΰγοΰλες, τά ξανθά μεσημέρια, τις 
αστροφεγγιές —  καί πάσκιζε νά μήν τά 
χάσεΓ νά τά κρατεί σφιχτά δεμένα μέ τή 
χρυσοκόκκινη κολώνα τής θύμισης. Μ ε
λαγχολούσε βέβαια, καί κάποτε, μά δέν 
απελπιζότανε. Οί γιατροί τής είχαν πει 
πώς υπήρχαν ελπίδες νά ξαναβρεΐ τό φ ώ ς 
της..· Ή  Μ αρία, καθισμένη στήν πέτρα 
τής ύπομονής, περίμενέ πάντοτε τή στιγ
μή πού τό χέρι τοΰ θαύματος θάσκιζε τό 
μαϋρο πέπλο, γιά νά τής δείξει πάλι φ ω 
τεινό, λατρευτό τόν κόσμο τοϋ καλού 
Θεού Κ ’ ελεγε πώς τό πρώτο —  πρώτο
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που θάχανε τότε θα  ήταν νά τρέξει νά !· 
δει τό πρόσωπό της, δχι στον καθρέφτη 
τής τουαλέττας, μα στο ατάραχο νερό τής 
στέρνας -  άχ, καί ναναι, Θέ μου, άνοιξη, 
και νάν" ανθισμένα τά νούφαρα τής 
στέρνας!...

* *
*

Η Μ αρία ακούσε βήματα πίσω  της. 
Τ ό γυμνασμένο αυτί της έννοιωσε πώς 
εκιϊνοι πού έρχονιαι άπό τό μέρος τής 
βίλλας ήτανε δυό, καί πώς κατέβαιναν 
γρήγορα κατά την πόρτα τής θάλασσας... 
“Ακούσε ομιλίες... Καί σέ λίγο άφου- 
γκρά<ττηκε τη φωνή τής μητέρας της πού 
την καλοϋσε :

— Μ αρία ! Μ αρία, ποΰ είσαι ;...
Ή  τυφλή σηκοόθηκε, στηρίχτηκε στό 

πρεβάζι τής πόρτας κα'ι περίμενε.
Τά βήματα προχώρησαν ακόμη, στά 

θηκαν, καί ή τυφλή κατάλαβε πώς απέ
ναντι της οί ανθρώπινες παρουσίες ήτα
νε δυό.

*Η κυρία Μ ορφάκη ειπε :
—  Μ αρία, ήρθε ό Μίλτος.
—  “Λ  !, έκανε ή κόρη καί άπλωσε τό 

βελουδένιο χεράκι τη ;.
—  Έ ξαδέλφ η  μου !. είπε δ νέος, έ- 

πιασε τό χέρι τής τυφλής κι’  άκούμπισε 
πάνω τά χείλη του.

’ Ακολούθησε λιγόστιγμη σιωπή. Ό  
Μίλτος κύτταξε κείνο τ ’  ω ρα ίο  κεφάλι 
πού τό αγίαζε ό φωτοστέφανος τοΰ μαρ
τυρίου, κέΐνα τά μεγάλα μάτια, πού ήταν 
στηλωμένα στό άδειο μέ τόν πόθο νά 
προσανατολισθούν κατά τό μέρος του, 
κείνο τό παρθενιχό χαμόγελο πού φανέ
ρωνε χαρά γιά τόν ερχομό του ... Κ ι’  α
μέσως, άρχισε μιά χρυσή βροχή άπό έ 
ρωτήσεις : « Ι Ι ώ ς  πήγαν οί σπουδές στην 
Ευρώπη ; τί είδε ; τί έκανε ; πώς τά πέ
ρασε τόσα χρόνια τώρα στά ξένα ;... Καί 
τί κάνει ό θείος της, οί ξαδέρφες της στό 
σπίτι ;»  Ρωτούσε τδνα, τάλλο, καί κεί
νος δεν πρόφτανε ν ’  απαντάει, καί κείνη 
ν’  άκοΰει καί νά ξαναζεί τά περασμένα. 
Σ έ  μιά στιγμή, ή μητέρα της είπε :

—  Ό  Μίλτος θ ά  μείνει ένα μήνα μα
ζί μας. Θά τόνε φιλοξενήσουμε... “ Εχει 
νά γράψει τή διδακτορική του διατριβή

γιά τό Πανεπιστήιιιο τής Λειψίας, κι’ 
ήρθε δω  νά τήν ετοιμάσει μέ την ησυχία.

—  Ώ  ! αυτό ειν’ ευτυχία γιά δί.ους 
μας, έξάδελφε !, είπε ή Μ αρία μ’  εγκάρ
διο τόνο.

Ε,εκίνησαν για τό σπίτι, ή τυφλή στή 
μέση, ανάμεσα στη μητέρα της καί στό 
Μίλτο Π ροχωρούσαν άρνά, σιωπηλοί 
τώρα μά σέ κάποια στιγμή, ό νέος, κυ- 
τάζοντας γύρω τά παρτέρια, τό θαύμα 
τής βλάστησης, είπε :

—  Τί ωραίος δ κήπος σας, θεία !
[Τήν έλεγε «θ ε ία »  γιατί ήταν παιδί

τής πρώτης ξαδέρφ η; της, μά μπορούσε 
νά τή λέει καί μητέρα, αφού σά μάνα του 
είχε παρασταθιΐ άπό τόν καιρό πού-όρ- 
φάνεψ*].

—  Τά δέντρα μεγάλωσαν, ξανάπε. Α υ
τές οί λεύκες !, .

Ή  κυρία Μ ορφάκη δε μίλησε, μά ή 
τυφλή ε’ πε :

—  ’ Ε γώ ... τάμαθες. Μ ίλτο... εγώ δε 
μπορώ νά τά βλέπω πιά...

—  Παρντόν !, έψ ιθύρισε δ νέος λυπη
μένος.

Καί ξανάπεσε ή σιγή, ή άφωνη συνο
μιλία τών ψυχών.

* *
*

"Ε τσι ή Μ αρία βρήκε πάλι τό σύν
τροφο τών παιδικών της χρόνων, πού ερ
χότανε νά τή βγάλει άπό τή σκοτεινή της 
μονοτονία. Ί ούδωσαν μία άπό τίς καλλί
τερες κάμαρες τής βίλλας, δπου εγκατα
στάθηκε μέ τά βιβλία του καί τή φ ω τ ο 
γραφική του — μέ δλη του τή νιότη. Ή  
Μ αρία ήξερε δτι, αν δλη τήν άλλη μέρα 
ό Μίλτος θά  ήταν δοσμένος στις ασχολίες 
του, δμως τό δειλινό θά  ήταν δικός της. 
Τόν «έβλεπε» βέβαια καί τό μεσημίρι, πού 
γευμάτιζαν στή βεράντα μέ τούς γονείς 
της, καί τόν άκουγε νά διηγιέται τόοα γιά 
τή ζωή του, γιά τά όνειρά του, μά τό 
δειλινό ήταν αυτός πού τή συντρόφευε 
στον παραθαλάσσιο περίπατό της 'Ο  κύ
ριος Μ ορφάκης, δ πατέρας της, έλειπε 
δλη τήν ημέρα στήν πόλη, στήν Τράπε£ά 
του, ή κυρία Μ ορφάκη επιτηρούσε τό 
σπίτι, καί ή Μ αρία γυμναζότανε στό 
πιάνο, έπαιζε μέ τή γάτα της, κου
βέντιαζε μέ τή μητερούλα της. Ή  τυφλή
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εΰρισκε τόν τρόπο νά γυρίσει την κουβέν
τα γιά τόν παιδικό της σύντροφο:

—  Μ αμά, πώς είναι τώρα ό Μίλτος 
Είναι πάντα ω ρ α ίο ς ;. .. Τόνε θυμάμαι 
μαθητή, μέ τή στολή τού Λυκείου—

— Έ ,  τώρα έγεινε άντρας, κόρη μου. 
Βέβαια, έχει τήν κορμοστασιά τού πατέ
ρα του- καί σιό  πρόσωπο μοιάζει πολύ 
τής μακαρίτισσας τής μητέρας του. . ’ Η 
ταν δμορφη γυναίκα ή καϋμένη ή Χ ρυ
σάνθη.

Κατά τό δειλινό, δ Μίλτος παρουσια
ζότανε στή βεράντα κ’  ελεγε. «Μ αρία  έ
τοιμη ;»  «"Ε τοιμη Μ ίλ το !» . Κ αί άκουμ- 
πώντας στό μπράτσο τυυ, κα έβαινε μαζύ 
του τη μαρμάρινη σκάλα, βυθίζονταν 
μέσα στον κήπο, πήγαιναν στήν άκρο- 
γιαλιά.

— Ν ά καθήσουμε δώ , Μ αρία, στά 
βότσαλα ;

—  Ναί, Μίλτο. Καί νά μού διαβάσεις 
τή συνέχεια τής διατριβής σου.

—  Γ ιά  τό Θεό, ξαδελφούλα μου ! Κ αλ
λίτερα νά σού διηνηθώ κανένα νόστιμο 
έιτεισοδιάκι άπό τή ζω ή  μου στήν Ε υρώ
πη. Ή  πιο καλλίτερα νά σού τραγουδήσω 
κανένα τραγουδάκι τής Μονμάρτρης.

'Η  Μ αρία χτυπούσε τά χέρια της άπό 
χαρά, καί ό Μίλτος άρχιζε τό τραγουδάκι 
μέ τή δροσερή του φωνή, γεμάτη πά
θος. Τότε ή τυφλή έστρεφε τά μάτια 
κατά πάνω του, καί ή κόγχη τής ψυχής 
της ρουφούσε δλη κείνη τή γοητεία, τήν 
ανέλπιστη γι’  αύιή, τήν πρωτοφανέρωτη, 
πού τής ερχότανε σαν άϋλο μάννα άπό 
τόν κα/ό Ούρ ινό. Τό σκοτάδι της έγέμιζε 
άστρα. Χερουβικά φτερά τής εχάϊδι-υαν 
τά βλέφαρα. Περπατούσε σ ’ έναν κόσμο 
νέο, θαμπωτικό, καί γιά νά μήν παραπα
τήσει, έννοιωθε τήν ανάγκη ν’  απλώσει 
τό χέρι Καί τότε τά δάχιυλά της βρίσκον 
ταν μπλεγμένα μέ τά δάχτυλα τού Μίλ- 
του, καί τό κεφάλι της ακουμπισμένο 
σιόν ώ μ ο  του.

"Ετσι γινότανε συχ ά κείνο τόν καιρό" 
κι’  έτσι ένα βράδυ νυχτωθήκανε καί δ 
νέος είπε :

—  Μ αρία, πέρασε ή ώ ρ χ . .  Θά μάς 
περιμένουν.

— Βγήκε τό φεγγάρι ; ρώτησε κείνη.
—  Βγήκε. Είναι πανσέληνος μάλιστα.

—  Τότε... δς καθήσουμε λίγο άκόμη... 
Είναι τόσο ώ οαία  εδώ.

Σφίχτηκε πιό πολύ απάνω του. 'Ο  ά- 
νασασμός του τής χαΐδευε τό πρόσωπο. 
“ Ε νοιωθε δλη τήν ύπαρξή τη ; ν ’ ανε
βαίνει σά γλυκό κύμα σιά  στήθη της, σιό 
λαιμό-Κ αί τά χείλη της τού προσφέρθηκαν 
σαν κύπελλο, κ’  ήταν ένα φίλημα ζ^στό, 
γεμάτο λαχτάρα. Έ ν α  βόρειο σέλας φ ώ 
τισε πέρα-πέρα τόν ψυχικόν δρίζοντα τής 
τυφλή; κοπέλλας.

** *
Ν ά πώ  γιά τίς ακόλουθες μέρες ; Νά 

διηγηθώ τά κεφάλαια τού αγνού, μυστι
κού Έ ρ ω τ α  πού παράστεκε σπέρνοντας 
ροδόφυλλα στό δρόμο τή ; Μ αρίας, οδη 
γό) ντας μ’  ευωδιά τά βήματά της ; Νά 
στορήπω τίς εκδρομές πού έκαναν μαζί 
στά γύρω βουναλάκια, ή πέρα στό μά
κρος τοΰ άσπρου δρόμου, κατά τό χωριό, 
πού έφταναν, έκείνη στηριγμένη μέ α σ φ ά 
λεια στό μπράτσο του, ευτυχισμένη, γιά 
νά καθήσουν ύστερα κοντά στήν πηγή 
καί νά βυθίσει ή Μ αρία στό κρύο νερό 
τά χέρια της, καί νά φωνάξει, ανατριχιά
ζοντας τάχα.

— (3ύ ; κρύο πού είναι, Μίλτο ! . . . .  Νά 
πιούμε ;

Τότε δ Μίλτος γονάτιζε, έχανε τίς απ α 
λάμες cou τάσι, καί τής έδινε νά π·εΐ. 
Καί ή Μ αρία έφερνε τά χείλη της κ’  έ
πινε άπό τήν κούπα τή ; εύιυχίας καί γε
λούσε ύστερα μ’ ενα γέλιο ηχηρό πού σκέ
παζε τό γαργάρισμα τού νερού τής πη
γής. Κι’  άλλοτε π .λ ι έλεγε, σ ο β α ρ ή :

—  Τ ώ ρα  τά βλέπω δλα μέ τά μάτια 
σου, Μίλτο ;

** *
“Αλλες φορές, πήγαιναν περίπατο μέ 

τή βάρκα. Ή  Μ αρία καθότανε στήν πλώ
ρη καί δ Μίλτος κυβι-ρνούσε. Μ έσα στή 
σιωπή-, ή τυφλή άκουγε τόν παφλασιιό 
τών κουπιών, καί πότι-πότε έσκυβ; χαί 
βύθιζε τό χέρι τη ; στό νερό, ω ς τόν άγ- 
κώνα. Σέ μέρη πού τά νερά δέν ήταν 
πολύ βαθειά, βρύα άνέβ αναν στήν επι
φάνεια, μακριά σάν πράσινες σερπαντί
νες. Ή  Μ αρία έπιανε κανένα, τό τύλιγε 
στό δάχτυλό τηΓ, στόλιζε δλα της τά δά
χτυλα. Έ > α  δειλινό ειπε :
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— Κύττα, Μίλτο : δαχτυλίδι ! Ά ρ ρ ε -  
βωνιάστηκα ιό κϋμα !

^—  Τό κϋμα ; άτιστος άρρεβωνιαστι- 
κός, απάντησε ό Μίλτος·

*• *

Μ ά ζύγωνε ό καιρός πού ό γλυκός σύν
τροφος τής τυφλής θάφευγε.

—  Θά χάσω ξανά τό φ ώ ς τής ψυχής 
μου, παραπονιότανε ή Μ αρία.

— Γρήγορα θά  συναντιόμαστε πάλι, 
βεβαίωνε κείνος. Θάρχωμαι σπίτι σας, 
στήν ’ Αθήνα.

Ό  αποχωρισμός γίνηκε μέ θλίψη. Ό  
πατέρας τής Μ αρίας δέν ήταν μπροστά 
τήν ωρα κείνη, μά ή μητέρα της πού είδε 
τή συγκίνηση τής κόρης, εκατάλαβε : 
« “Αχ, Θεέ μου, συλλογίστηκε, τί δρόμο 
θά  πάρει τούτο τό αίσθημα ;* Καί μετα
νοούσε πού δέ νοιάσθηκε νά τό προλάβει, 
νά βάλει έγκαιρα φραγμούς Μά γρήγορα 
πάλι σκέφιηκε πώς δ Μίλτος ήτανε 
τίμιος νέος, συγγενής τους καί ησύχασε. 
01 γυναίκες αναπαύονται εύκολα στήν ά 
ποψη πού τις συμφέρει.

Στον καιρό τοΰτο, ή Μ αρία στεκόταν* 
στήν καγκελλόπορτα- τής βίλλας καί απο
χαιρετούσε μέ τό μαντήλι τό αυτοκίνητο, 
πού έφευγε παίρνοντας μαζί τόν αγαπη
μένο τής καρδιάς της.

** *

Πέρασε ακόμη κάμποσος καιρός Ot 
πρώτες ριγηλές πνοές ιού χινόπωρου προ- 
μηνοϋσαν τό θάν«το  τής εξοχής. Στή 
βίλλα μάζευαν τά πράιιατα, Ιτοιμάζονταν 
γιά τό γυρισμό στήν ’ Α θήνα Ό  κύριος 
Μ ορφάκης πηγαινοερχότανε στήν πόλη, 
έφερν’ εφημρρίδες και τήν αλληλογραφία·. 
Έ ν °  άπόγιομα, μπήκε στον κήπο <ρωνά- 
ζοντας δυνατά στή γυναίκα του :

— Ευτέρπη ! Ε υτέρπη! ·. “ Ελα ν’  ά- 
κοι"'σεις ενα νέο !

Κείνη τήν ώρα, μητέρα και κόρη κά
θονταν σ ’  ενα μπάγκο, κάτου άπό τή με
γάλη φυστικιά. Ή  κυρία Μ ορφάκη ετρεξε 
νά προϋπαντήσει τόν άντρα της τό φ ω να 
κλά. Ή  Μ αρία σηκώθηκε, μά δέν προ 
χώρησε.

—  Τί ’ ναι ’ Αριστείδη : ρώτησε ή κυ
ρία Μ ορφάκη.

—  Διάβασε δώ , νά ίδεΤς. *0  Μίλτος 
παντρεύτηκε. (Κ ρατούσε μιά εφημερίδα 
κ’ έδειχνε στά «Κ οινω νικά») Κ αί τί γάμο. 
Τήν ξέρω γώ  αυτή τήν οικογένεια : Π ει
ραιώτες βιομή^ανοι, πολλά εκατομαύρια ! 
(Κ αί χαμηλώνοντας τόν τόνο:) Θάγεινε 
πολύ βιαστικά αυτός ό γάμος, γιά νά μη 
μάς καλέσει ό Μίλτος .. Τ ί νά υποθέσω ; 
νΑ , αν δέν μάς στείλει φαίρ-πάρ, τόν 
ξεγράφω γώ  αυτόν τόν κύριο !..,

Ή τ α ν  ανυποψίαστος κείνος δ άγα&ός 
πατέρας. ” ι Ιμως ή μητέρα πού ήξερε, γύ
ρισε καί είδε τήν κόρη της πού κλονί
στηκε καί κάθησε π<’ λι στον μπάγκο, σάν 
κορμί χωρίς ψυχή. ’ Αμίλητη ή τυφλή, 
άκούμπησε τά /έρ ια  στά γόνατα καί στρι
φογύριζε τά μάτια της στο κενό... Ή  
μητέρα πήγε κοντά της.

—  Μ αρία·. . (άρχισε, μά δέν εύρισκε 
λέξεις)... Μ αρία θέλεις νά πάμε.··, ν ’  α
νεβούμε σ π ίτ ι ;· .· .

—  "Οχι ακόμη, μαμά .· Θέλω νά μείνω 
λίγο ακόμη...

Ή  μητέρα τήν κύτταζκ μέ άιησυχία... 
Είχε άραγε ακούσει τήν είδηση ή Μ αρία ; 
Ή  απόσταση άπό κεΐ πού ειπώθηκε, ή
ταν κάμποση, τ’  άγέοι έκανε νά θροούν 
οί φυλλωσιές τών δέντρων...ίσω ς λοιπόν, 
νά σκέπασαν τά λόγια τού άντρα της .. 
Μά ή κυρία Μ ορφάκη λογάριαζε μέ τή 
μητρική της καρδιά, γιατί οί τυφλοί συγ* 
κεντρώνουν τήν ύπαρξή τους στήν άκοή, 
καί άκούνε, άκούνε. ’ Α πό κεΐ ειχε μπει 
τώ ρα  καί τό βέλος πού διαπέρασε σκληρά 
τήν καρδιά τής Μ αρίας.

—  Καλά, παιδί μου, ειπε ή κυρία Μ ορ 
φάκη, μείνε ... μά όχι καί πολύ, γιατί 
άρχινά νά βραδυάζει.

Κ ι' ανέβηκε στο σπίτι, στενάζοντας.

* *

Ναί, είχε αρχίσει νά βραδυάζει.Ή  τυ
φλή καταλάβενε π ώ ; τό σκοτάδι πέφτον
τας, σκέπαζε τή γή, τόν ουρανό, άχ και 
τή φτωχή καρδιά της. ΦΟλλα ξερά έσερνε 
δ αγέρας στά πόδια της “Αλλα φύλλα 
πέφτανε τώρα άπό τά χινοπωριασμένα 
δέντρα καί τή χτυπούσανε στο κεφάλι, 
στά χέρια. ’Έ νοιω θε  τό άγγιγμά τους σάν 
εχτρικό..· Σηκο)9ηκε, έπιασε τόν πρώτο 
κορμό καί άρχισε νά περπατάει, κατηφο
ρίζοντας προς τό γιαλό. Δάκρυα είχαν
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βγεΐ στά νυχτωιιένα της μάτια καί κυλού
σανε καφτερά στά μάγουλά της.

Μ ά τί λοιπόν, είχε ελπίσει; ρωτούσε 
τόν εαυτό της. Τί είχε φανταστεί; Π ώ ς 
μπόρεσε νά υψώσει εναν τέτοιο φ ωτει
νό πύργο μέσα στήν έρεβική της πε
ριοχή : Γιατί νά τώρα πού δ πύργος 
σωριάσιηκε μονομιάς, κι* αυτή κατέ
βαινε·..κατέβαινε στο κύμα, στον «  ά 
πιστο άρρεβω νιαστικό», είχε πει εκεί
νος, στο λυτρωτικό κϋμα συλλογιζόταν 
αύιή.

Κατέβαινε μέ τό θάνατο στήν ψυχή. 
’Έ φ τασε στήν πόρτα τής ακρογιαλιάς,

εψαξε, βρήκε τό μάν:αλο, καί τήν ά 
νοιξε... Ή  θάλασσα απόψε ήτανε φ ουρ
τουνιασμένη. Ά φ ρ ο ί  τή ράντισαν στο 
πρόσωπο. ’ Ακούσε τή βουή τών κυμά
των, τήν άγρια καί πένίΗμη μουσική 
τους, σάν τύμπανα σέ κηδεία, σά μακρι
νή φουνέμπρα.

'Η  Μ αρία πέρασε τήν «  πέτρα ιής υ
πομονής » , κατέβηκε τά τρία σκαλιά καί 
προχώρησε άριστερά, κατά τά βράχια. 
Ή ξερ ε  πού είναι τά βαθειά νερά, μέ τήν 
άβυσσό τους καί τή σκοτεινάγρα τους.

ΣΤΕΦ. ΔΑΦΝΗΣ

Ά π ό  τήν Κοινωνική Συμφωνία

Στροφές γ ιά  τό λυτρωμό τών ανθρώπων

'Άνοιξη πιά νά ρόδιζε στο ζοφερό σκοτάδι 
της άγριας χειμωνιάς,
σάν άνεμώνα νάβγαινε και ναμοιαζε σά χάδι 
ό άνϋός τής νέας γενιάς.

Γλυκά νά μοιραζόμαστε τών χωραφιών τόν πλούτο, 
τών κήπων τή δροσιά
και νά μάς γνέψει ελεύθερο στον κλώνο τον το φρούτο 
γερτό' στή δημοσιά.

Πώς ϋ·άτανε άν πιστεύαμε κατάβαϋα στο νόμο 
τής κάϋε μιάς χαράς,
αν άφιναν αφρόντιστο τοϋ καϋενοϋ τό δρόμο, 
στον κύκλο τής φθοράς.

Άιέμποδα κι άστρίμωχτα νά προχωρούν οί πόϋοι 
άν άλλος δεν πονέϊ
και νά βλασταίνει αδέσμευτα —  κλωνί πού άπονεκρώϋν/ —  
τής σάρκας ή ηδονή.

Νάπεφταν έτσι όλόχνμες οί ήλιόψηστες οπώρες 
στούς κήπους τών κορμιών
και νά κυλούσαν γλυστερες οί πιό πικρές μας ώρες, 
ροες τών ποταμιών. Γ . Κ. Σ Τ Α Μ Π Ο Λ Η Σ
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Τό τραγούδι τής αδελφής μου

Στερνός τών γονιών μας καρπός 
και σε προσμένονν πώς και πώς.
Τί τάχα νά τους έταξες 
κι άπ τη φωλιά τους πέταξες

Κι ήρθες σε τούτο τό στρατί 
γιά μαύρες βοϋλες στό χαρτί.
Κι έόώ ρθες κι άνηφόρισες 
καλή μον. Καλοσώρισες ..  .

Θά ρθει καιρός, μικρή Μαριώ, 
ν άποϋνμισείς τό χωριό, 
άχ! τό χωριό τό πρόσχαρο, 
τ ανάλαφρο και λιόχαρο ! .

Θά ’ρθεΐ καιρός, μικρή Μαριώ, 
τής μάνας τό καμπαναριό 
ν ακοϋς! Καημοί 5ναι οί ήχοι τον 
και ράγισαν οί τοίχοι του . . .

I. Π. Κ Ο ΥΤΣΟ ΧΕΡΑ Σ

Κ ά π ο υ  8ά β ρ έ χ ε ι

Κάπου θά βρέχει κι’ ή καρδιά είναι βαρειά άπό θλίψη άλήθεια! 
Βρέχει άπ τά μάτια στά μαλλιά και στά θολά σαν παραμυθία

Βρέχει στή γή, βρέχει παντού, βρέχει και μέσα στήν ψυχή μας 
Κάποιον θα εμπόδισε ή νοτιά κι είμαστε άπόψε μοναχοί μας.

Κλάψε παιδί μου. Ώ  τ εϊν αυτό πού μάς βαραίνει άπόψε Θέ μου! 
Πώς νά περάσει αυτή ή βραδυά, πώς νά ησυχάσεις λατρευτέ μου.

Κλαψε για όσα σού στέρησαν: γέλια παιγνίδια κι άλλα . . . 
να κλαϊς εσυ για τα /.ιικρα κι εγώ γιά τά μεγάλα!

Ά π ό  τή συλλογή : A nte P ortus

Γ ΙΩ Ρ Γ Ο Σ  Σ Α Ν Α Ν Τ Η Σ

Τ εχνικός  καί έλεύδερος στίχος

>Υ ΩΡΙΣ αμφιβολία, δ ελεύθερος στίχος, 
V που τώρα τελευταία κερδίζει ολοένα και 

περισσότερο έδαφος, έχει προκύψει άπ 
την ανάγκη της άντιδράσεως στον αυσ ηρό 
στίχο, με τό βαρύ και δύσχρηστο τεχνικόν 
οπλισμό, κι απ' την Άλλη ανάγκη τής ά- 
νετώτερης έκφράσεως τοΰ πληϋωρικον κι 
άμαλγαμικοΰ ψυχικού περιεχομένου τής 
αντιφατικής και τρικυμισμένης εποχής 
μας.

Ή  ομοιοκαταληξία, πού τις περισσότερες 
φορές μαντεύεις από τόν πρώιο στίχο τήν 
αντιστοιχία της, ή πρόχειρη ή επιτηδευμένη 
ή βιασμένη' ό ρυθμός πού άλλοτε σου θυ 
μίζει τό αβέβαιο καί ταλαντευμένο *στράτα- 
στράτα* τών πρώτων νηπιακών βηματισμού 
κι' άλλοτε τή βαρύγδουπη παρέλαση στρα
τού με επικεφαλής τή μουσική του' τό 
προκρουστικό στρίμωγμα ή, αντίθετα, τό 
ανάπτυγμα τών συναισθημάτων και δι
ανοημάτων, γιά ν' άποτελεσθή, σώνει και 
καλά, ή ζυγισμένη φάλαγγα τών στίχων’ 
ή δουλική και στείρα μίμηση γνωστότατοι 
μετρικών και ατροφικών μορφών —  δλ 
αυτά κι αλλα ακόμη έδημιονργησαν στις 
ημέρες μας τήν εντύπωση, πώς ή παλιά 
στιχουργική δεν είναι τίποτε Άλλο, παρά 
απλό χύσιμο ρωμαντισμών σε έτοιμα κα
λού πια : ενα είδος ζαχαροπλαστικής.

Κι έπειτα τί γίνεται, οταν ή ψυχική ζύμη 
παραφουσκώση, οταν ξεχειλιση από τή 
σκάφη ; Σε τί καλούπια μπορεί > ά χωρέση 
αυτός ό άρτος ; Σώνει και καλά πρέπει νά 
τόν τεμαχίζουμε και νά τόν πλάθουμε μ 
αβρά χέρια κουλουράκια, πού θάχόνν σου
σάμι, βανίλια κα'ι γλυκάνισο ; Στον αιώνα 
τοΰ άεροπλ.άνου, τού αεροδυναμικού αυτο
κινήτου, τής άμαξοστοιχίας-βολίδας, στον 
αιώνα τού ιλίγγου καί ιών ουρανοξυστών, 
στήν ανατροπή τών πάντων, πού ο)μ  ■θαρ
ρείς καί λαχανιάζουν, πώς πάνε νά καταρ
γήσουν τίς σχετικότητες τού χοίρου καί τοΰ 
χρόνου, πού ό άνθρωπος διαδοχικά οργώ
νεται καί σωριάζεται, θά μας πιάντ) ακόμα 
παραμάσχαλα ή Μετρική, έστω καί με τή

στοργή μητέρας, γιά νά μας μάθη τό ορθό 
ποιητικό βάδισμα ;

Στό προκείμενο υπάρχει μιά βασική πα
ρανόηση, τό ο άπό εκείνους πού θεωρούν 
τήν ποίηση σάν απλήν έκφραση, δσο άπό 
κείνους πού τή θεωρούν άπλό περιεχόμενο.

Βέβαια, ή ποίηση, δπως καί κάθε άλλη 
καλή τέχνη, έδημιουργήθηκε άπό τήν ανάγ
κη τής έκφράσεως, τής *έξατομικεύσεως* 
τοΰ πληθωρικού κι ευσυγκίνητου «εγώ»· 
Πρέπει, λοιπόν, κάτι νά ης νά πή;, νά 
νοιώθης επιτακτική τήν ανάγκη νά τό πής 
δσο τό δυνατό καλλίτερα κι έτσι, πού νάρθη 
σέ πλήρη Ισορροπία κι αντιστοιχία τό πε
ριεχόμενο με τή μορφή-

' 0  «ποιητής*, λέει μάλιστα κάπου ό Πα- 
λαμας, €φ>αι πρώτ άπ’ δλα τεχνίτης*' 
και δεν εχει διόλ.ου άδικο- Γιατί ποιο; εί
ναι εκείνος ό άνθρωπος, πού είναι εντελώς 
ψυχικά ά ''ειος, πού δεν εχει πόθους καί 
λαχτάρες — έστω καί καθαρά ζωικές ; χω
ρίς αμφιβολία, κανείς. Μά εκείνος είναι δη
μιουργός, ποιητής, πού τό ψυχικό αυτό πε
ριεχόμενο θάν τό δώση με εναν Ιδιαίτερον 
τρόπο, ετσι πού άπό απλή έκφραση νά κα- 
ταντήση αισθητική έκφραση.

Οταν ενας απλοϊκός άνθρωπος εκδή
λωσή τό θαυμασμό τον ατό άντίκρνσμα 
μιας δροσερής κι’ ελκυστικής κορασιάς μέ 
τις εκφράσεις 1 «κορίτσι σάν τά κρύα νε
ρά.1», «πέρδικα!», «λυγαριά μου.'», «κυ
παρισσάκι μ ον!» κάνει τό πρώτο βήμα 
προς τήν ποίηση, γιατί ή παρομοίωση κι 
ή μεταφορά είναι ενα άπό τά πολλά στοιχεία, 
που συγκροτούν αυτόν τό θεσπέσιον κόσμο 
— τόν κόσμο που δημιονργέϊται μέ τή συμ
βολή δλ.ων τών λεγομένων καλών τεχνών: 
μουσικής, ορχηστικής, γλυπτικής, ζωγραφι
κής, αρχιτεκτονικής. Η  πρώτη δίνει τόν 
τόνο καί τήν αρμονία, ή δεύτερη τό ρυθμό, 
τή λυγεράδα και τή χάρη, ή τρίτη τήν πλα
στικότητα καί τή ζωντάνια, ή' τετάρτη τήν 
είκονιστικότητα κι ή πέμπτη τήν άναλογία, 
τήν ισορροπία, καί τή συμμετρία.

° Οταν κατορθώσης καί κλείσεις σ ’  ενα
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ψνχο-διανοηηκό περίγραμμα δλ' αυτά τά 
ετερογενή στοιχεία καί τά πειθάρχησης, 
ωατε από μόνα τονς δχι μόνο νά μονιά
σουν, άλλά ν' άποτελέαονν ενα άλληλοβοη- 
θητικό σύνολο, τότε δημιουργείς ποίηση —  
άλλ.οιώς, ξεπέφτεις στον πεζό λόγο, που εί
ναι βέβαια κι αυτός 'έντεχνη έκφραση, αλλά 
δεν είναι ποίηση.

Ιδιαίτερα, δεν μπορεί νά νοη Ίή ποίηση 
χωρίς τόνο, ρυθμό κι αρμονία' γιατ'ι η ποί
ηση δεν είναι απλώς λόγος, άλλά μουσικός 
λόγος Γι αυτό και τά περισσότερα δημι
ουργήματα σ ελεύθερο στίχο ελάχιστα 
μπορούν νά ϋεωρηθοϋν σάν ποιήματα' μά 
οντε είναι λυρικές π όζες, γιατί κι αυτή ε- 
χει τους ξέχωρους νόμους της, τόν χαρα
κτήρα της καί τήν υφή της.

Ετσι, ή ελεύθερη ποίηση απομένει ενα. 
νόθο είδος, κάτι ανάμεσα ποιήοεως καί πε
ζογραφίας, χωρίς νάχγ\ τή γοητεία τής 
πρώτης και τήν άνεση τής δεύτερης■

Λέξεις άραδιασμένες δπως λάχη' ελλει
πτική έκφραση φραστικά πυροτεχνήματα 
μέσα σέ πελάγη πεζολογίας εξώφθαλμη 
προσπάθεια υποβολής' έλλειψη κάθε μου
σικού στοιχείου κι αύτοϋ τοϋ ρυθμόν ά- 
τημεληαία καί προχειρότητα' πελαγώματα 
κι« ασφυξίες δρασκελίσματα και σημειωτά : 
δηλαδή ή τζάζ στήν περιοχή τοΰ λόγου — 
νά η ελεύθερη ποίηση τοϋ καιροΰ μας.

Λένε, πώς ό τεχνικός, ό «δουλεμένος» 
στίχος, είναι στενόχωρος' μά αυτό δέν είναι 
διόλου αλήθεια. ‘Ο δεκαπεντασύλλαβος δί
νει τοΰ κόσμου τήν άνεση. Κι’  δταν είσαι 
τεχνίτης, μπορείς νά κάνεις αγνώριστο, νά 
βάλης τή σφραγίδα τής προσωπικότητάς 
σου σ’ αυτόν τόν κοινόχρηστο καί μουχλια
σμένο στίχο. ‘Όταν ξέρης άπό αισθητικήν 
ισορροπία, μπορείς καί σ' αυτόν καί σ’ ο
ποίον άλλο, μικρότερο στίχο νά περπατή- 
σης ζυγισμένα τή ϋυμική και λογική σου 
έκφραση, με τή χάρη καί τή σιγουριά, που 
περπατβϊ πάνω ατό τεντωμένο σχοινί, δε
κάδες μέτρα πάν' άπό τό έδαφος ό έξα- 
σκημένος ακροβάτης καί νά τράβηξες γο
ητευμένο τόν αναγνώστη σον ή τόν ακρο
ατή σου·

Οταν εχης μουσικό αυτί, κυβερνάς τό 
στίχο σου δπως ϋέλεις καί δεν κάθεσαι νά 
στήνης ξόβεργα γιά τή ρίμα ή ν’ άνοί- 
γΐ)ς τό «Λεξικό ‘Ομοιοκαταληξίας» τοΰ

Ντίνου Μαυρεπή, ή νά μετράς με τά δά
χτυλα τις συλλαβές, ή νά προσπαθής με τό 
βροντοφώνημα τοϋ γραμματικοΰ τόνου τών 
λέξεων νά βρής τό ρυθμικόν τόνο '· παντού, 
σ όποιαδήποτε ανθρώπινη εκδήλωση, έχει 
τό λόγο ή μαστοριά. Κι ή μαστοριά δέν 
είναι τίποτ άλλο, καθώς λέει ό Λαλό, παρά 
ή δημιιουργική πείρα, που ϋά κατασταλάξω 
μέσα σον με τόν καιρό και με τήν επιμο
νήν άσκηση.

Λυτή, στις ευτυχισμένες ώρες τής δημι
ουργίας, δταν νοιώσεις μέσα σου ν’ ανα
δεύεται ό ίμερος τής εκφράσεως, δπως ό 
χυμός στ άκρόκλοινα τις πρώτες εαρινές 
ημέρες, αυτή ή πείρα θά σον Ί’ποβάλη σο
φά καί μυστικά τά μέτρα, τονς ρυθμούς, 
τους τόνους, τά χασοτονίσματα, τις εύφω- 
νίες, τις συνιζήσεις, τις ομοιοκαταληξίες 
ανάλογα μέ τήν ψυχική σον διάθεση και 
τό θέμα ακριβώς δπως σχεδόν μηχανικά 
σφυρίζεις εναν σκοπό σ’ ώρες ψυχικής 1~ 
κανοποιήσεως. Κι αυτή ϋά σέ προφύλαξη 
άπό τις κακοτοπιές τής άρρυθμίας, τής 
κακοφωνίας, τής χασμωδίας.

Είναι τό ϋέμα σου αφηγηματικό κι η
ρωικό ; σοΰ παρουσιάζεται υποτακτικός σον 
ό δεκαπεντασύλλαβος, μ ’ δλη του τήν ά" 
πλοχωριά καί τή μεγαλοστομία- FC επι
στρατεύονται με μιας δλες οί πολυσύλλα
βες και σύνθετες εκείνες λέξεις, πού» εκτός 
άπό τή ζωγραφικότητά τονς, ϋά δώσουν 
μέ τ άφϋονα χασοτονίσματά τονς τό ανά
λογο ρυϋμικό κυμάτισμα καί τις τομές.

Νά, γιά παράδειγμα, οί στίχοι άπό τά 
«Σύγνεφα στό Γέρμα» ταϋ Δελή, που μέ 
τό ρυϋμικό τους τόνο καί μόνο, ιδίως 
στον τρίτο καί τέταρτο στίχο, δίνουν και 
ακουστικά τή ιιεγαλοπρέπεια και τήν ολύμ
πια γαλήνη τον νοήματος :

"Ομως απόψε πιότερο μοΰ αρέσετε άπό τ" άλλα 
σύγνεφα έσεΐς σιοϋ διάρραχσυ τήν ύστερη άν·

(τηλιά,
πού ώς γίγαντες ασάλευτοι, χρυσάυματοι, κα

[βάλλα,
άναστοχάζεοθε ήρεμα τή μπόρα τήν παλιά

θέλεις νά πάρα ό στίχος σον τή μακα
ριότητα καί τήν εγκαρτέρηση ; οδηγός σου 
άς γίνη ό Μαβίλης τής περίφημης «Λήθης»

Καλότυχ' οι νεκροί πού λησμονάνε
τήν πίκρα τής ζωής....

θέλεις νά δώσρς τό σφοδρό, τό άσυγ-
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κράτητο και τρικυμισμένο πάϋος; σοϋ δί~ 
νει τό υπόδειγμα ή Μυρτιώτισσα μέ την 
τροχαϊκή διποδία, που μέ τό γοργό ρυϋμό 
της σοϋ φέρνει στ αυτιά καί στό ονναί- 
σϋημα τό δαιμονισμένο τριπόδισμα ξεχα- 
λίνωτου άλογου :

Σ ’ άγα:τώ· Δέ μπορώ 
τίποτ’ άλλο νά πώ 
πιό βαθύ, πιό άπλό 
πιό μεγάλο.

θέλεις νά έκφρασής τήν εγκατάλειψη; ό 
Χατζόπουλος τών «'Λπλών τρόπων* κάτι 
σχετικά εχει νά σοϋ είπή:

Ά σ "  τή βάρκα στό κύμα όπου θέλει νά τρέχη. 
"Ας όρίζει τό αγέρι τιμόνι-πανί.
Τά φτερά άπλωσε πλέρια, άκρη ό κόσμος δέν

[εχει,...

θέλεις νά σταλάξης στους στίχους σου 
δλη τήν ήρεμη μελαγχολία τοϋ φϋινοπώρου 
μέ μόνη τή μουσικότητα ; Ο Πορφύρας 
μέ τό « Φύλλο * του ϋά σοϋ μάθη τόν τρό
πο :
Πάνε καί πάν τά ολόδροσα τά φύλλα ! Νάτα

[πάλι,
πού πέφτουν γάλι γάλι 
σέ δρόμους καί σ’ αυλές.

Καί πόσοι, πόσοι άλλοι ποιηται-τεχνίτες 
δέ μποροΰν νά σέ μάθουν, πώς κατορϋώ- 
νεται ή θαυμαστή αρμονία καί αντιστοιχία 
τοΰ ρυθμοϋ προς τό ϋέμα— πράγμα που 
γίνεται μέ τόν πιό ί υσικό καί άβίαστο 
τρόπο και μέ τήν άσύνειδη ασφάλεια που 
περπατάει δ ννχτοβάτης ;

Νά δ Δροσίνης τών « Ειδυλλίων» '·
Οί αρνάδες ήρθαν στό κοπάδι πάλι 

κι’ ό φονιάς τις βλέπει, στέκεται κλαμένος, 
γέρνει τό κεφάλι 

μετανοημένος

Καί πόση ανάλογη προς τό θέμα εναλ
λαγή δέν κρύβεται στους σολωμικούς αυ
τούς στίχονς, μόνο καί μόνο μέ τήν άνετη 
αποβολή καί τό ξαναγύρισμα τοΰ ρυϋμικοϋ 
τόνου, που επιτυγχάνεται μέ τή χρησιμοποί
ηση ολιγοσυλλάβων καί πολυσυλλάβων λέ
ξεων, ανάλογα μέ τις μετρικές ανάγκες

Χριστός άνέστη ! Νέοι, γέροι καί κόρες,
δλοι, μικροί μεγάλοι έτοιμαστήτε'
μέσα στις εκκλησίες τις δαφνοφόρες ...

Πόση γοργότητα κρύβουν οι δνό πρώτοι 
στίχοι καί τι άπλα, τ! πανηγυρικότητα ό 
τρίτος;

Κι* αυτός ακόμη δ αιρετικός τής νεοελ
ληνικής στιχουργικής, ό Κάλβος, ξεύρει 
καλά απ’ αυτά τά παιχνίδια Νά, γιά πα
ράδειγμα, οί δνό τελευταίες στροφές άπό 
τό ϋεσπέσιο « Ωκεανό» του, πού ή πρώτη 
έχει δλην τήν όρμητικότητα, τή βία καί τή 
σφοδρότητα, πού απαιτεί ή περιγραφή τοϋ 
γεγονότος, κι’ ή άλλη δλη τήν ανάταση, τό 
θρίαμβο, τόν αλαλαγμό':

’Ιδού κροτούν συνιρίβουσι 
τούς πύργους θαλασσίους 
έχί'ρών άιειρων σκάφη, 
ναύιας, ιστία, κατάρτια 
ή φλόγα τρώ ,ει,

καί καταπίνει ή θάλασσα 
τά λείψανα. Τήν νίκην 
ΰψωσε ώ λύρα αν ήρωες 
δοξάζωνται, τό θειον 
ΤίΛεΐ τούς δ.-ΐνους.

Δέν ξεύρω, πώς νοιώθουν αυτές τις 
στροφές οί άλλοι μά εγώ, ξεπλανεμένος 
άπό τό ρυϋμό, βλέπω τό γοργό χαλασμό 
στήν επιφάνεια τής θάλασσας■ Κι εκείνο 
τό :

καί καταπίνει ή θάλασσα 
τά λείψανα

μοΰ δίνει τήν εντύπωση τοΰ καταποντισμού 
Κι’ υστέρα τό :

ΰψωσε ώ λύρα. 

μέ τόν προπαροξύτονο τονισμό, μοΰ δίνει 
και άκονστικά δλο τό άναφτέρωμα, δλη 
τήν άνάιαση, δλο τό θρίαμβο.

θά  μπορούσα νά παραϋέσω εδώ άπειρα 
παραδείγματα, γιά ία  υποστηρίξω περισσό
τερο τις απόψεις μου καί ν αποδείξω, πώς 
τά πλαίσια τοΰ τεχνικοΰ στίχον δχι μόνο 
δέν περιορίζουν τό νοητικό καί συναισϋη- 
ματικό περιεχόμενο ενός ποιήματος, άλλά, 
άντίϋετα, τοΰ χαρίζουν μιά αφάνταστα με
γάλη αισθητική προέκταση, θαρρείς, πώς 
με τούς μετρικούς περιορισμούς νόημα καί 
συναίσθημα ξεπηδάει διϋλισμένο καί συμ
πυκνωμένο, ενώ εξατμίζεται και ξεθυμαί
νει μέσα στό χάος τοϋ έλ,εύθερον στίχον.

Και πόσο σοφά μοΰ φαίνονται τήν ωρ’ 
αυτή τά λόγια τοϋ Σωκράτη, πού, φυλα
κισμένος,λέει πώς άγροίκησε τή φωνή αυτή 
τοΰ δ α ι μ ο ν  ί ο υ  : * μουσικήν έργάζον
καί ποίει».

ΓΕΡ. Π. ΑΜ Π Α ΤΗ Σ
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Γ υ ν α ί  κ ε ς
(Στήν αδερφή μου Φλώρα)

Γνναΐκες !...
”Ετσι σάς λεν: Ποιος ξέρει τό γιατί και ποιος ΰά μάϋει 
άφοϋ γιά σάς, ποτε δε μίλησαν επροφήτες.
'Άγνωρές πάντα : Κι άν κρνβτε εντός σας δλα τά πάϋη, 
οντ Εϋες είστε, ουτε Παναγίες, ον τ’ ’ Αφροδίτες...

Ο,τι ώραϊο κι άγνό ή Φύση πλάθει 
στη γή, μ ’ αντίθετα χαρίσματα στολίζει 
δπως άπό τό ρόδο βγαίνει αγκάθι 
κι άπό τ άγκάϋι ρόδο άνϋίζει.

Μά εσείς, φαίνεται, κι άλλου πλανήτη ϋ-άστε -κράμα 
κι’ άλλα μυστήρια κρύβετε μες τής καρδιάς τά βάϋη 
γιατί, εϊτε με γέλιο σας είτε με κλάμα, 
μαραίνετε καί τό ρόδο και τ’ αγκύιϋι!...

ΚΩΣΤΑΣ Δ. ΑΒΡΑΜ ΟΠΟΥΛΟΣ

Ε π ί κ λ η σ η
Νά ξαίρεις πώς δτι έκανες ώς σήμερα 
σάν κάποια χίμαιρα 
’έχει αστοχήσει.
Κι άπόκληρος στή ζήση 
νά ζής με την άμφιβολία, 
γιά τή γελοία 
νέα σου πράξη.
Μά μή λουφάξει
στους στοχασμούς της σε ή καρδιά 
σάν τά παιδιά 

ανήμπορα στη μπόρα.
Κι ’ ώρα τήν ώρα,
μ’ απαντοχή πρόσμενε τ  ανριο
πού όρϋώνεται σάν αίνιγμα σφιγγός μπροστά σου.
Κ ι ’ δμως στοχάσου
πώς σχέδιο δέ δανε μακάβριο
δτι κι αν κάνεις τώρα.

'Εμπρός καρδιά ! προχώρα . . .

ΠΑΝΟΣ ΚΑΡΥΚΟΠ Ο ΥΛΟ Σ
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Ή  γαλήνη

Η ΛΙΜΝΗ ήταν φουρτουνιασμένη 
καί θολή σαν δειλινό χυνό- 

πωρου. Παραπονεμένη είπε κά
ποιο γαλήνιο, ανοιξιάτικο βράδυ 
σ’ ενα σταχτί πουλάκι, πού κάθη- 
σε μελάγχολο στά χείλη της γιά  
νά δροσίση τά στήθη του, ύστερα  
άπ' τό λιοπύρι τής ήμ έρας:

— Πέ μου, μικρέ μου ξένε, που 
στέλνεις τά  μελωμένα καί χαρού
μενα αύτά τραγούδια σου, πού λες  
τέτοιαν ώ ρα κάθε ήμέρα κοντά 
στις όχτες μου, κι’ έχουν τόση 
γλύκα καί γαλήνη ; -

Καί τό πουλάκι τής είπε κελαϊ- 
διστά :

— Στον Κύριο τής γαλήνης.
Τότε ή λίμνη τοΰ λέει μέσ’ τό

βόγγο της :
— Κι' έγώ τή θεία γαλήνη, βρα

χνέ μου ψάλτη άναζητώ. Ή  καρ
διά μου έχει πονέσει ά π ’ τις πολ
λές φουρτούνες, πού χτυπιούνται 
μέσα μου. Πέ μου σέ βλέπω πο
λύ νά λυπάσαι — πού ύπάρχει ό 
Κύριος τής γαλήνης ;

Καί μ’ ενα ξαφνικό σκίρτημα, 
τής λ έ ε ι :

— Βαθυά μέσ' τήν καρδιά μου.
Καί τό πουλάκι πέταξε πλάϊ σ ’

ενα χαμόκλαδο κι’ έσπάραξε ή 
καρδούλα του υστέρα άπό μιά μυ
στική μελωδική προσευχή πού Ε
στειλε  πρός τόν Κύριο τής γαλή
νης.

*
* *

'Ένα άλλο βράδυ, είπε πάλι ή 
λίμνη σ ’ένα ξεβαμμένο άγριόροδο, 
πού ύψωνόταν πλάι της σάν αύγι- 
νό χ α μ ό γ ε λ ο :

τής λίμνης
—  Σέ ποιόν χαρίζεις τις εύωδιές 

σου. κι’ έχεις σά θυμιατήρι όλεύ- 
ωδο εύγνωμοσύνης πάντα άνοιγ- 
μένη τήν καρδούλα σου πρός τόν 
ουρανό ;

Κ ’ είπε τό ρόδο στή λίμνη :
—  Στόν Κύριο τής γαλήνης.
—  Κι’ έγώ τή θεία γαλήνη, τού 

λέει ή λίμνη, άναζητώ. Τά βάθη 
μου έχουν πονέσει ά π ’ τή φουρτού
να τών νερών μου. Πέ μου. χλωμέ  
μου γείτονα, πού ύπάρχει ό Κύριος 
τής γ α λ ή ν η ς ;

Καί μ’ ενα δειλό πάλεμα τών  
φύλλων του, τής μίλησε τό άγριό 
ροδο μέ τή γλώ σ σα  τών λουλου- 
διών :

—  Βαθυά μέσ’ τήν καρδιά μου.
Καί τότε άνοιξε καλά τά  φυλλο

κάρδια του, κι' έστειλε πρός τόν 
Ούρανό μέ τ ’ άρώ μ ατα  τής καρ
διάς του, μιά προσευχή κατανυ- 
κτική.

*
* *

Κι’ ενα άλ λο  βράδυ είπε πάλι 
ή λίμνη σ ’ ένα άγγελόμορφο παι-, 
δάκι,πού κυνηγούσε στά χείλη της 
μέσ' τις καλαμιές, μιά πεταλούδα  
πράσινη :

—  Γιά ποιόν κουράζεις τά  στη- 
θάκια σου, χαρούμενο παιδάκι, μ' 
εκείνα τά  γλυκά τραγούδια σου, 
πού γιομίζουν τόν ά γέρ α  χα ρ ά  ;

— Γιά τόν Κύριο τής γαλήνης, 
τής είπε τό παιδάκι τραγουδιστά.

—  Κι’ έγώ τή θεία γαλήνη, μι
κρέ μου φίλε, άναζητώ. Ή  ψυχή 
μου έχει βαρύνει ά π ’ τις πολλές  
φουρτούνες πού δέρνονται μέσα  
μου. Πέ μου ποΰ ύπάρχει ό Κύριος 
τής γαλήνης;
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—  Βαθυά μέσ’ στήν ψυχή μου, 
τής λέει.....

Καί χτύπησε δυνατά ή καρδούλα  
του υστέρα άπό μιά μυστική προ
σευχή πού έ'στειλε μέ τή γλώ σσα  
τών ά γχέλ ω ν  πρός τόν Ούρανό.

*
* *

Τότε ό Κύριος τής γαλήνης πού 
άνάσαινε στις καρδιές τοΰ πουλιού 
τού ρόδου καί τού μικρού παιδιού, 
κι’ άκουσε τό σπαραγμό τους, εί
πε σ ’ ενα άπό τά λευκά Πνεύματα

πού άνασαίνουν τή γαλήνη Του : 
—  Πήγαινε καί πνίξου στούς θο

λούς βυθούς τής λίμνης, καί χάρι- 
σέ της τή Γαλήνη Μου ,.

Κι’ ετσι ενα γαλήνιο πρωινό, ενα 
αγγελούδι, πού άστραφτε σάν ά 
στρο τής αύγής,επεσε στά  πολυτά
ραχα νερά τής λίμνης, μ’ ενα βαθύ 
άνάσασμα, είρηνεμένο. Κι’ άπό τό
τε πειά ή λίμνη βρήκε κι’ αύτή τή 
θεία γαλήνη τοϋ Κυρίου, στά νερά 
της...

ΧΡ. ΓΕΡΟΓΙ ΑΝΝΗ Σ

Ε ί δ ω λ ο
Γνώδι σαύτόν

Σωκρ.

Σοϋ μοιάζω. Μέσα στο γυαλί
στέκω και ρίχνω τή ματιά μου στή ματιά σου.
Ιδιο μάς ’έπλασε σμιλί.
Κ ι’ εΐναι αντιμέτωπο μυστήριο ή παρθενιά σου.

Σάν ιδεατός ένας ειρμός
ιψάχνει τό μάτι στήν ουσία σου ν’ άγναντέψει, 
μά νά ό γυάλινος φραγμός.
Κι έτσι μοΰ φαίνεσαι σάν δνειρο ή σά σκέψη.

Πάντα σιμώνω στο γυαλί.
Κι ώς βρίσκω μέσα σε έαυτύ μου που τοϋ μοιάζω, 
δίχως νά νοιώσω τήν ουσία πού μ’ άμελέΐ, 
ναρκισιακός, στέκω μπροστά και σε θαυμάζω.

Μ ΑΡΙΟΣ Β ΑΤΖΙΑΣ

Κ ά λ ε  βαλα
Στον φ ιλέλληνα  κ. K a s t  A s t r c m  που πάντα πρόδυμα  

με βοήδησε οτις μελέτες μου για τη Φ ινλα νδ ία

ΣΤ Ο Υ Σ  αργόδιαβους χειμώνες των πα
γερών φινλανδικών κάμπων, όταν η 

φύση όλη λουφάζει μέσα στου βοριά την 
αγκαλιά, στ’  αρχοντόσπιτα των χωριών 
οργανώνουν ταχτικά γιορτινές βραδιές, 
κάθε που θα  τΰχει ένας γάμος, μια ονο
μαστική γιορτή, μια χαρά Δε λείπουν 
από τις γιορτές αυτές οι ραψ ωδοί που 
θα  εκτελέσουν το πιο ενδιαφέρον μέρος 
του προγράμματος : δυο γλυκοπρόσωποι 
γέροντες κάθονται ο ένας απέναντι στον 
άλλον και χειροπιασμένοι ελαφροσειούν- 
ται μπρος και πίσω ψάλλοντας τα μα- 
κροδιήγητα επεισόδια της λαϊκής μούσας. 
Περίεργο και παλιό, πολύ παλιό, το έθι
μο. Έ τ σ ι  οι Δημόδοκοι αυτοί αντιλα
λούν τα δημοτικά τραγούδια, που, ποιος 
ξέρει ποιοί Φήμιοι πάλι, πριν από πόσους 
αιώνες μακρινούς είχαν συνθέσει' τρα
γούδια που ξεκίνησαν από πολύ παλιά 
χρόνια για το αιώνιο και αλίμανο ταξί- 
δι-τους, τραγούδια, που σε λούζουν με 
τη νοσταλγία ενός παλιού, μακρινού, κα
λού καιρού με την απλοϊκή -τ ο υ  τη ζωή, 
μια ζω ή  γεμάτη μυστήρια και θαύματα 
μέσα στην άμεση επαφή με τη Φύση.

Βέβαια κάθε γενιά μετασχηματίζει κά
πως τις διάφορες παραλλαγές των πα 
λιών τραγουδιών, κ’  έισι τα σημερνά, 
μ5 όλο που διατηρούν ακόμη πλήθος 
παμπαλαίων στοιχείων, είναι ντυμένα με 
φορέματα πολύ μεταγενέστερα.

Ό σ ο  με του χρόνου το πέρασμα η 
Φινλανδία ερχόταν σε στενότερη επικοι
νωνία με άλλα έθνη, τόσο ο διαφορισμός 
του λαϊκού αυτού θησαυρού γινόταν με
γαλύτερος. Και μάλιστα η υποταγή της 
Φινλανδίας πρώτα στη Σουηδία επί τό
σους αιώνες, κ’  ύστερα στη Ρ ω σία , και, 
τέλος, η στροφή-της Λρος τον ευρωπαϊ

κό πολιτισμό θα  είχε ίσιος εξαφανίσει το 
μεγαλύτερο μέρος των πολύτιμων αυτών 
τραγουδιών. Ευτυχώς στις αρχές του πε
ρασμένου αιώνα βρέθηκαν φινλανδοί δια
νοούμενοι, που, μέσα σε μιαν εποχή γε
νικής ακόμη περιφρόνησης της γλώσσας 
του λαού, της εθνικής γλώσσας της Φιν
λανδίας— ήταν τότε της μόδας να μιλούν 
οι μορφωμένοι τα σουηδικά, την επίσημη 
γλώ σσα— , ένιωσαν το μεγαλείο, την αξία 
και την ομορφιά  του λαϊκού αυτού πλού
του και μόχθησαν να τον περισώσουν 
απ’ τον αφανισμό.

Κ υρίως ο Ηλίας Λέννροτ (L on n ro t) 
ρίχτηκε σ’  αυτό τον αγώνα με αγάπη κ’ 
ενθουσιασμό και μας διέσωσε απο της 
Λ ήθης τα νύχια το αριστούργημά αυτό 
της παιρίδας-του.

Ο Λέννροτ ( ')  συγκέντρωσε τα περισ- 
σότερ’  από τα σωζόμενα ώς την εποχή - 
του δημοτικά τραγούδια. Μελετώντας- 
τα διαπίστωσε ότι τα πιο πολλά έμοια
ζαν όχι μονάχα στη μορφή - το μέτρο— , 
αλλά και σε κάτι άλλο πιο σημαντικό" 
τα ίδια δηλαδή ονόματα, οι ίδιοι ήρωες, 
οι ίδιοι τόποι βρίσκονταν σε πολλά απ ’ 
αυτά τα τραγούδια και τις παραλλαγές* 
τους, που ανιστορούσαν διαφορετικά επει
σόδια. Σκέφτηκε λοιπόν πως θ α  μπο
ρούσε να κάνει μιαν επιλογή από τις δ ιά 
φορες παραλλαγές, να συνενώσει τα διά 
φορα επεισόδια και ν’  αποτελέσει ένα 
ενιαίο σύνολο, μια επική σύνθεση ολό- 
κλ,ηρη και ακεραιωμένη. Ετσι γεννήθηκε 
η Κ ά λ ε β α λ α .

Η  πρώτη έκδοση έγινε το 1835 με τον

( 1 ) Σ ε  πα λα ιότερα  τεύ χη ·τη ς η < Ν Ε Α  Ε Σ Τ Ι Α »  (αρ· 
243 και 244) μου είχε φ ιλοξενή σει μ ια  επ ισκ ιπ η σ η  της  
Φ ινλανδικ ις Λ ο γ ο τεχ ν ία ς, και ΰστερα  (αρ. 2 ό8) μ ι«  
μ ελ έτη -μ ο υ  για  τον *Η λΙα Λ έν ν ρ ο τ .
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τίτλο : K a leva la  ta ikka  y a n b o ja  Kar- 
ja lan  ru noja  S u om en  kansan m u in o- 
sista a joista  (= Κ ά λεβα λ α  ή παλιές ρα
ψωδίες από την αρχαία εποχή του φιννι- 
κού λαού), χαι περιείχε 32 ραψωδίες, 
12078 στίχους. Ύ στερ α  όμω ς ο Λέννροτ 
ανακάλυψε και νέο υλικό σημαντικό, κ’ 
έτσι ετοιμάστηκε η πλουσιότερη δεύτερη 
έκδοση του 1849, ή Ν έ α  Κ ά λ έ
β α λ α  με 5 0  ραψωδίες και σύνολο 
στίχων 22 .795 . Η  εργασία του Λέννροτ 
εκτιμήθηκε τόσο πολύ, η Κ ά λ ε β α λ α  
αγαπήθηκε τόσο, που η σύγχρονη Φινλαν
δία, εορτάζει κάθε χρόνο την ημέρα τη  ̂
πρώτης έκδοσης, στις 22 τοΰ Φλεβάρη, 
καθαρά λαϊκή γιορτή

* *
*

Μέτρο στιχουργικό έχει η Κάλεβαλα 
το τόσο αγαπητό στους βόρειους λαούς 
τροχαϊκό οχτασύλλαβο Αυτό το «ε£ 
ομοίω ν» σύστημα, η αμετάλλαχτη αυτή 
επανάληψη του τροχαϊκού οχτασύλλαβου 
θ α  νόμιίε κανείς π ω ; είναι ανιαρή και 
βαρετή. Αντίθετα όμ ω ς. Κ αθώ ς οι φιν- 
λανδικές λέξεις τονίζονται πάντα στην 
προίτη συλλαβή, ακούει κανείς ένα πολυ
ποίκιλο εναλασσόμενο παιχνίδισμα μεταξύ 
γραμματικού και μετρικού τόνου. Καί 
την ποικιλία του παιχνιδίσματος αυτού 
του ρυθμικού ιη μεγαλώνει περισσότερο 
ο διαφορετικός αριθμός των λέξεων, που 
είναι, φυσικά, σε κάθε στίχο μονο-δι- 
τρι-πολυσύλλαβ<·ς.

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Κ ά
λεβαλα είναι ο παραλληλισμός και η 
παρήχηση. Ο παραλληλισμός που είναι 
συχνός και στα δικά - μας δημοτικά - 
τραγούδια ( ')  και συχνότερος στα ποιη
τικά της βιλλία της αγίας Γ ραφ ή ς(2) χαρα-

( 1 ) Κ α ι συ με θ έ λ ε ις  για  ρα γιά , με ϋ ε ς  χαρατσω μ ένο
(Pr-ssow 17 8 )

— Α νά π λι. δος-μ ου  τα  κλειδιά , Α νά π λι, παρ .δόσου
(P assow  17 8 )

—  Π ο υ  π ή γα ινα ν σ τή ν  εχκλησιά τ* ασήμι φ ο ρ τω 
μ έ ν ο ι

τ* α σή μι και τ ο  μάλαμα και τά  σ π α θ ιά  ζω σμένοι
(P ossow  18 0 )

—  Α πόψ ε είδ α  στον ύ π νο-μ ου  
στον ύπνο που κοιμώ μ ουν

(P ass. 18 0 )
— Ε λα , ύπνε, κι* έπ α ρ έ -τ ο , 
έλα κι* α π οκ οίμ ισί-το

(P ass. 2 1 1 )
—  Κ α λή  μ άννα , π .ν ιρ ε ψ έ -μ ε  

σπιτονοικοκύρεψ έ με 
(P ass 432)

Τ ώ ρα  τ η ν  αυγή , τώ ρα  η  αυγή χ α ρ ά ζει...

κτηρίζει, φαίνεται, τή λαϊκή ποίηση δια
φόρω ν λαών.

Στήν Κ ά λ ε β α λ α  όμως το φαινό
μενο αυτό δεν είναι μόνο συχνό, είναι 
συνεχές. Σχεδόν κάθε στίχος είναι πα
ραλληλισμός του διπλανού - του. Και 
τούτο εξηγείται απο τον τρόπο που τρα
γουδιούνται. Δεν τςαγουδάνε κ’  οι δυό 
μοζί οι ραψ ωδοί, διφωνία , αλλά λέει 
τον ένα στίχο ο πρώτος, συντραγουδεί ο 
δεύτερος τον τελευταίο τροχαίο του π ρώ 
του στίχου και λέει ύστερα μόνος - του 
τον κατοπινό στίχο. Ο πρώτος παίρνει 
το τραγούδι απ’ τον τελευταίο τροχαίο 
του στίχου που λέει ο σύντροφός - του 
και >έει τον τρίτο στίχο, κ’  έτσι εξακο
λουθούν.

1ος— Μια ροδογελούσα αυγούλα
2ος—με της χρυσαυγής το γελοίο
1ος— είδε τον καπνό να βγαίνει
2ος—σύγνεφο είδε ν’ ανεβαίνει
Ιος— απ' το σπιτικό της κόρης
2ος— απ’ το σπίτι της κοπέλλας

κι αλλού :
— Τρισαλλοί μου στή ζωή μου
— μαύρη μοίρα όσο,κι’ αν ζήσω !
— Πήρε ο Χάρος το παιδί-μου
— πήρε ο Θανατος το γιό-μου

Φυσικά η επανάληψη σ ’  αυτή την «α  
μοιβαδόν» απαγγελία δεν είναι κυριολε
κτικά επανάληψη  Γιατί ο καθένας απ ’ 
τους δυο βάρδους θα" συμπληρώ 3ει κά
πως, θα  ζωηρέψει, θα  τονίσει το στίχο 
του συντρόφου - του, θά  δείξει πως μπο
ρεί καλύτερα να εκφραστεί, και γι’ αυτό 
ή ίπαναλαμβάνει το ίδιο ακριβώς νόημα 
με διαφορετική έκφραση ή το συμπληρώνει 
ή το αλλάζει με μιαν αντίθεση ή με μιαν 
αιτιολογία. Α πό την άποψη αυτή μπορεί 
να πει κανείς ότι ολόκληρο το έπος απο

γ ια τί α π όστα σα , και χ* είμ αι αποσταμένος  
(Pâ s. 44|)

(2) φ λεή μ ω ν ο Κ ύ ρ ιο ; και δ κ α ι ο ς  
και ό θ ε ό ς  η μ ώ ν  ελεεί (Ψ αλ. ρ ιδ ' 5)
—  Ε πιπ λεΐυν πλύνον-με άπο τ·*ς ανομίας μου, 
και απο τη ς α μ α ρ τία ς-μ ο υ  κ α θ ά ο ισ ό ν -μ ε

(Ψ ^ λ. ν ' 4)
—  Ρ α ντιείς  με υσσ.ϋπφ και κ αόα ρισΟ ησομα ι 
π λυνείς-με κ αι υ π ίρ  χιόνα λευκανϋή σομ αι

(Ψ αλ. ν ' 9)
Π α ύσαι άπό οργής, 

και εγκατί’ λιπε -θυμόν.
(Ψ αλ. λ ς  8 )

Τ η ν π αρατήρηση για  ι jv  παραλληλισμό στη  Γ ρ α 
φ ή  τη ν οφ είλω  oco μεστό βιβλια ρα κι του  Δ . Σ .  Μ πά 
λά νου, « Ε κ  τώ ν  ποιητικώ ν β ιβ λ ίω ν  τη ς Π α λ α ιά ς Δ ι 
α θή κ η ς».
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τελείται από όμοια δίστιχα. Ο παραλλη
λισμός αυτός παρουσιάζει μια τόσο με
γάλη ποικιλία, ο βαθμός εννοιολογικής 
ομοιότητας των στίχων ανά δύο παρου
σιάζει τόσο μεγάλη κλίμακα, που θάξιζε 
να γίνει μια ειδική μελέτη του φαινομέ
νου αυτού, για να φανεί καλύτερα ο 
πλούτος των εικόνων, ο πλούτος της λαϊ
κής φαντασίας, αλλά και της γλώσσας του 
λαού, που χρειάζεται τόσα συνώνυμα και 
συγγενικά ονόματα και ρήματα για να 
πετύχει τον παραλληλισμόν αυτόν.

Το δεύτερο μορφικό γνώρισμα της 
Κάλεβαλα είναι, όπως σημείωσα πιο 
πάνω, η παρήχηση. Η  παλαιό φινλαν- 
δική ποίηση, 'όπ ω ς και των άλλων εθνών 
η λαϊκή ποίηση, δε γνωρίζει την ομ οιο 
καταληξία, τη ρίμα. Είναι αλήθεια ότι 
πολύ συχνά συναντούμε ομοιόφωνες κα
ταλήξεις, όπως

Kielelleni kerkiavat 
Hampahilleni hajoovat...

Helkyttele hietarinta 
Jioiloa hapearmta

Saa’ ani sanelemahan 
sukuvirtte suoltamahan

Ό μΰ)ς αυτά τα ομοιοτέλεντα  δεν τα 
θεωρούσαν ομοιοκαταληξίες. Αυτό, νομί
ζω ,οφείλεται στο γεγονός ότι όλες οι λέξεις 
τονίζονται, όπω ς είπα και πιο πάνω, 
πάντα στην πρώτη συλλαβή. Αν προσέ- 
ξωμε μάλιστα ότι οι πιότερες φινλανδικές 
λέΕεις είναι πολυσύλλαβίς, γ .ατί ενσω μ α
τώνουν τους πιότερους άκλιτους προσδιο
ρισμούς τους, εύκολα καταλαβαίνομε 
πόσο άτονα προφέρονται οι δυό τελευ
ταίες συλλαβές, η παραλήγουσα και η 
λήγουσα, σε κάθε λέξη Έ τ σ ι  εξηγείται 
και το φαινόμενο, το τόσο συχνό, της 
παρήχησης. Το ευχάριστο δηλαδή συναί
σθημά, που χαρίζει σε μας η όμορφη 
ομοιοκαταληξία, στο φινλανδό το. προσ
φέρει η ομοιοφωνία  των πρώτων συλ
λαβών των λέξεων του ίδιου  στίχου. Και 
πρέπει νά προσθέσω  ότι η παρήχηση γί
νεται ακριβώς πάντα με συλλαβές αρχι
κές μέσα στον ίδιο στίχο Για παράδειγ
μα ξαναγράφω δυό απ τους πιο πάνω 
στίχους :

KIElelleni KErkiavat 
HAmpaliilleni H A jouat..

Τις πιότερρς φορές η παρήχηση γίνε
ται με τις αρχικές συλλαβές των ημιστι
χίων, κάποτε όμως και σε τρεις συνεχό
μενες λέξεις.

Sanat suussani sulavat

Ετσι με την ποικίλη παρήχηση, που 
μεταλλάζει σε κάθε στίχο, με τον πολύ
μορφο και πολύχρωμο παρΓ·λληλισμό, με 
τη ρυθμικήν ανταλλαγή της φωνής των 
δυο ραψ ωδών, με το ασίγαστο παιχνίδι- 
σμα των δυο τόνων (του γραμιιατικού 
και ίου ρυθμικού) αποδιώχνεται η μονο
τονία του αδιάκοπου τροχαϊκού οχτασύλ
λαβου, γιατί κάθε στίχος παρουσιάζεται 
μέ διαφορετικό τόνο, με διαφορετικό 
τρόπο.

Το τραγούδι των βάρδων το συνοδεύει 
ενα είδος κιθάρας, ή άρπας το περίφηιιο 
κάντελε. Σ ε  παλιότερα χρόνια είχε πέν
τε χορδές. Τα σηαερινά κάντελε των φιν- 
λανδικών χωριών έχουν οχτώ ώ ς δεκαέξι 
χορδές. Τ ο παίζουν πάνω στα γόνατα, 
όπως περίπου τη χαβανέζικη κιθάρα. 
Υπήρχε κ’  ένα άλλο είδος κάντελε, δί
χως πλάτη, που το έβαζαν πάνω σ ’  ένα 
τραπέζι ή άλλη επίπεδη ιπιφάνεια για 
να κουφώνεται και να σουρτινιάζεται 
των χορδών ο ήχος. Μ έσα στο έπος γίνε
ται συχνά λόγος για το κάντελε. Ο γέρο- 
μάγος Βέινεμέϊνεν φιλοτεχνεί ένα κάντελε 
από κεφάλι ενός ψαριού :

Τ’ όργανο έπλασε τ’ ωραίο, 
έπλασε χαρά αιώνια 
Το κουτί του καντελέ-μας 
της κιθάρας μας το σο>μα 
έπλασε από to σαγόνι, 
έκανε και τις καβιλιες 
από του ψαριού τα δόντια, 
τις χορδές του καντελέ-μας 
απ’ τη χαίτη ενός αλόγου, 
να, το κάνιελε αρμ ισμένο, 
τ’ όμορφο όργανο φτιαγμένο 
Τό βαλε στα γόνατά-του 
κι’ άρχισε ·,λυκά να παίζει

Εμψυχα κι’  άψυχα γοητεύτηκαν απ’ 
τις μελωδικές - του νότες. Μ ια μέρα, 
ταξιδεύοντας έχασε ο Βέενε το καντελέ- 
του στής θάλασσας το βάθος, μα βάλθη- 
κε κ’ ετοίμασε άλλο καλύτερο κι’  ασύγκρι
το. Α πό ξύλο μιας σημίδας έκανε το
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κουτί, κι’  από ένα δρυ τις καβίλλιες. 
Του έλειπαν οι χορδές' απάντησε σ ’  ένα 
πράσινο λιβάδι μια κόρη . που έκλαιγε 
προσδοκώντας τον καλό - της. Την παρα- 
καλεί και του δίνει λίγες τρίχες απ’ τα 
χρυσόμαλλά - της. Έ τ σ ι  έγινε το νέο 
μελωδικό κάντελε, που στο παίξιμό - του 
ολόκληρη η πλάση αποκρινόταν :

«Πρωτάκουστη σ’ όλη τη γη
γρικιέται μελωδία !» .** *
Ό τ α ν  είδε το φ ω ς η πρώτη έκδοση 

της K a leva la , έγιναν πολλές συζητήσεις 
καί μελέτες από φινλανδοΰς και ξένους, 
μελέτες γλωσσικές, λογοτεχνικές, μυθολο
γικές, λαογραφικές, αισθητικές και άλλες- 
Τ ο πιο σημαντικό ερώτημα ήταν : ποιός 
ήταν ο ποιητής του έπους ; Ηταν δη
μιούργημα του λαού από ένα επίσης 
λαϊκό πανάρχαιο πρωταρχικό πυρήνα που 
σιγά - σιγά με του χρόνου το διάβα, απο 
στόμα σε στόμα, από γενεά σε γενεά, 
από τόπο σε τόπο αύξαινε και πλουτιζό
ταν με την προσθήκη καινούριων επεισο
δίων με τους ίδιους ήρωες, ή ήταν μια 
επική σύνθεση ενός μεγάλου παλιού ποιη
τή; Ο λαός ανάμειξε τους ίδιους ήρωες 
σε πολλά και διαφορετικά επεισόδια 
άσχετα μεταξύ - τους ή μήπως όσα κομ
μάτια βρίσκονται ακόμη στου λαού τό 
στόμα προέρχονται από μιαν ενιαία σύν
θεση, που ο χρόνος κομμάτιασε σιγά - 
σιγά ; Την εποχή εκείνη συνεχίζονταν α 
κόμη οι φλογερές συζητήσκς για το ομη
ρικό πρόβλημα, που είχαν θέσει τα 
«P ro le g o m e n a  ad H om eru m » του 
W o lf. Έ τ σ ι  η K alevala  ήρθε να ρίξει 
λάδι στη φ ω τιά  που πήγαινε να σβύσει. 
Στην επιχειρηματολογία και των δυο πα
ρατάξεων (των ενωτικών  και των άλλων) 
επιστρατεύονται στοιχεία και από την 
K a leva la . Σύντομα όμως αναγνωρίστηκε 
γενικά ότι από την άποψη αυτή δεν είναι 
δυνατό να συγκρίνει κάνεις τη γένεση 
των ομηρικών επών με τη σύνθεση των 
ραψ ωδιών του φινλανδικού έπους, την 
ποιητική δημιουργία του Ομήρου με τη 
συρραφική εργασία του L on n ot. Η αλή
θεια είναι πως δεν υποστηρίχτηκε σοβα 
ρά από κανένα η προσωπική ύπαρξη ενός 
ποιητή της Κάλεβαλα. Οι ιστορικές και

λογοτεχνικές προϋποθέσεις, μα και το 
έπος αυτό καθ ’ αυτό δεν επιτρέπουν τέ
τοιαν εκδοχή. Η Κάλεβαλα είναι γνήσιο 
δημιούργημά του Φινλανδικού λαού. Οι 
θεωρίες των Βολφικών έσβησαν, όπως 
έσβησε και του παλιού αλεξανδρινού 
Ζωΐλου η οργισμένη φωνή- Ο Jean 
P etter, γερός μελετητής της φινλανδικής 
Λογοτεχνίας στον πρόλογο της γαλλικής 
έκδοσης μιας ανθολογίας της K a lev a ’a ( ‘ ) 
γράφει : «Μ όλις δημοσιεύτηκε η εργασία 
του Λέννροτ, την ανακάτεψαν στις παρά
φορες ουζητήσεις για το ομηρικό ζήτημα, 
κυρίως ο Βόλφ, (-’ ) που την ανάφερε για 
να δυναμώσει τις θ εω ρίεςτου  ’ Αλλά ένα 
λαϊκό έπος δεν μπορούσε να είναι συλλο
γική εργασία καμωμένη από το «λ α ό». 
Η  τελική διατύπωση και η εσωτερική 
ενότητα είναι δημιουργία ενός προσώπου, 
και κάθε μεγάλο ενιαίο ποίημα προϋπο
θέτει ένα πρόσωπο που θ α  συλλάβει κάι 
θα  εφαρμόσει ένα γενικό σχέδιο και που 
θα  το φιλοτεχνήσει, θα  το συνθέσει αυ
τοπροσώπω ς. Οι απλοϊκοί και α μ όρφ ω 
τοι φινλανδοί βάρδοι ήσαν φυσικά ανί
κανοι να συνθέσουν μια ποιητική σύνθε
ση όπως είναι η «Κ άλεβαλα».

Ν ομίζω  όμως ότι ο ίδιος ο Λέννροτ 
μας ενηιιερώνει πιο απλά και πιο αληθι
νά και πιο σύντομα στο ζήτημα «Α ν α ρ ω 
τήθηκα πολλές φορές, γράφει, διαβάζον
τας τα συγκεντρωμένα δημοτικά μας τρα
γού δια ..,, μήπως θα  μπορούσαμε με τα 
τραγούδια των προγόνων - μας για τον 
Βέινεμεϊνεν, τον Ίλμαρινεν τον Λ έμ μ ιν  
κεϊνεν, και του; άλλους μυθολογούμενους 
ήρωες να συνθέσωμς. μακροδιήνηχα ρα- 
ψωδικά έπη, όπω ς έχουν οι Έλληνες, 
οι Ισλανδοί.. »

Ο Λέννροτ δηλαδή συγκέντρωσε μ3 
πολύ μόχθο όσο πιο πολύ υλικό μπόρεσε 
να βρει, ταχτοποίησε τα τραγούδια αυτά, 
τις πιο καλές παραλλαγές, σε μια σειρά, 
σε κάποια αλληλουχία, ώστε ν’  αποτελε- 
στεί ένα σύνολο με μια συνοχή, με μια 
μορφή συνέχειας και συνέπειας, και τα 
δημοσίεψε. Ο ίδιος μας βεβαιώνει ότι 
ούτε διασκεύασε ούτε πρόσθεσε τίποτα

(ι) J. Ιν P erret, Le Κ  le v a la , E p op e e p op u laire  f iu -  
n o ise . S to ck , P aris 19 28 , σελ. 14.

(2) Λ α θ ε ύ ε ι εδώ  o P erret, γ ι α τ ί  η Κ ά λ ε β α λ  α δη 
μ οσιεύτηκε έντεκα χρόνια  μ ετά  το  θά ν α το  του W o lf ,

Παλαμικά Γράμματα 23

δικό - του ούτε προσπάθησε να κάνει φ ι
λολογική αποκατάσταση των ραψ ωδιών. 
Είχε μάλιστα τη γνώμη ότι μελλοντικά, 
αν βρισκόταν και νεότερο υλικό, νεότερα 
στοιχεία, θα  ήταν ανάγκη να αναθεωρη
θεί η δική - του εργασία και να γίνει 
μια ανασύνθεση της K alevala με καλύ
τερο ίσως τρόπο. Υλικό βρέθηκε κι’ 
άλλο, και μάλιστα σημαντικό. Έ γ ινε  και 
τρίτη έκδοση της K alevala , αλλά μόνο 
πιο πλούσια, όχι με διαφορετική μέθοδο.

Γ ια  την εξωφινλανδική, την παγκό
σμια διανόηση η Κάλεβαλα —  εκτός από 
το λογοτεχνικό, φυσικά — έχει κυρίως 
λαογραφικό ενδιαφέρον. Οι συζητήσεις 
που προκάλεσε, τα ποοβλήματα που έθε
σε η Κάλεβαλα, μα και οι εθνικές συνθή
κες της Φινλανδίας γύρω από το 1800 
δημιούργησαν ζωηρή λαογραφική κίνηση, 
καλλιέργεια των λαογραφικών θεμάτων 
γενικά και την ανάπτυξη της Λ αογραφι- 
κής Επιστήμης.

Πολύ σωστά  γράφει ο Στίλποον Κυ- 
ριακίδης :« Ό π ο υ  η Λ αογραφία έσχεν αυ- 
τοτελή-πως ανάπτυξιν είναι η Φιλλαν- 
δία, ένθα την ώθησιν προς αυτήν έδωκεν 
η έρευνα της δημώδους φιννικής ποιή- 
σεως. Κατά το έτος 1835 ο φίννος ια
τρός και ποιητής Λαίννροτ κατόπιν εκτε
ταμένων συλλογών και μελετών" των δη
μωδών επικών ασμάτων της πατρίδος - 
του συνέπηξε το γνωστόν έπος «Κ αλε- 
βάλα». Το έπος τούτο έγινεν η αφετηρία 
των λαογραφικών εν Φιλλανδία μελετών, 
αι οποίαι κυρίως περιεστράφησαν περί 
την δημώδη ποίησιν και τα παραμύθια> 
συνεδέθησαν δε με την εθνικήν αναγέν
νηση των Φ ίννων».

Σαν λογοτέχνημα η Καλέβαλα είναι 
υπέροχο δημιούργημα της λαϊκής μούσας. 
Η  απλότητα στην πλοκή, η αφέλεια στην 
αφήγηση, ο πλούσιος λυρισμός, η καρ- 
διόρμητη λύπη κι’  η ψυχόρμητη χαρά, οι 
ρεαλιστικές περιγραφές τα φανταστικά 
πρόσωπα που παρουσιάζονται, τα δραμα
τικά επεισόδια, ο παλιός μυθικός κόσμος, 
όλα μαζί, έτσι μάλιστα καθώς υποβάλ
λονται τόσο καλλιτεχνικά και δημιουρ
γούν μιαν εξωτική, ονειρένια ατμόσφαι
ρα, σου χαρίζει μια σπάνια καλλιτεχνική 
συγκίνηση-

Η υπόθεση του έπους, έτσι όπω ς μας

έχει παραδοθεί, είναι δόσκολο να κ α θ ο 
ριστεί με ακρίβεια Ί σ ω ς  σε πολύ παλιό- 
τερους χρόνους, πριν από τον Λέννροτ, 
να υπήρχαν κι’  άλλα αποσπάσματα, που 
θα  βοηθούσαν να ακεραιωθεί μια σύν
θεση με συνέχεια και συνέπεια του μ ν- 
ϋ·ου - της και ενότητα εσωτερική κ’  εξω
τερική. Ο Λέννροτ συνταίριασε μόνο τα 
διάφορα κομάτια κατά ένα τρόπο, που 
εκείνος εύρισκε σωστό, χωρίς ο ίδιος να 
προσθέσει τίποτα δικό - του. Θά μπο
ρούσαμε όμω ς να ξεχωρίσωμε στην υπό
θεση δυο μεγάλα μέρη, δυο μύϋ·ονς : 

α) Ραψωδίες 1 — 38.  — Ο μύθος της 
Πόγιολα. —  Οι τρεις γιγάντιοι ήρωες 
Βέινεμεϊνεν, Ίλμαρινεν και Λέμμινκεϊνεν 
χύνονται σε φανταστικές περιπέτειες για 
να κατακτήσουν την όμορφη P o jo la .

β) Ραψ ωδίες 3 9 — 50. —  Ο μύθος του 
Σάμπ ο. Οι τρεις ήρωες ξεκινούν από 
την Κάλεβα, τή χώρα - τους, και πάνε να 
κατακτήσουν το μαγικό σαμπο, που χα
ρίζει την ευτυχία.

Αν όμως απο τη σημερνή Κάλεβαλα  
λείπουν κάποιες ραψωδίες, χαμένες ίσως 
για πάντα πια, κιι η αλληλουχία είναι 
σε πολλά σημεία χαλαρή, όμω ς χωριστά, 
καθ ’  αυτές κρινόμενες οι ραψωδίες και 
τα διάφορα, που σαν ιντερμέτσα παρεμ
βάλλονται, είναι υπέροχα, λυρικότατα, 
συγκινητικά, συναρπαστικά.

Σ τα  διάφορα επί μέρους βρίσκομε 
πολλές ομοιοτητες με τα δημοτικά τρα
γούδια των γειτονικών εθνοίν, κυρίως με 
το Κάλεβι Ποεγκ της Εστονίας, τα Ντάϊ- 
νος της Λιθουανίας και την Έ ν τα  των 
Σκανδιναβών. Ιδιαίτερα πρέπει νά ση
μειωθεί ότι συχνά πυκνά απαντούμε 
στις διάφορες ραψωδίες της Κάλεβαλα 
στοιχεία ο ρ φ ι κ ά .  Την ορφική λατρεία 
ή πιο σωστά, στοιχεία της ορφικής λα
τρείας πήραν απ' τους Ελληνες και οι 
Λατίνοι και μ ’ αυτούς έρχονται τα ορφικά 
στη Δύση και στο Β ορά Οι βόρειοι λα
οί. μυστικόπαθοι από ψυχοτροπία, τα 
δέχονται μ’  ευχαρίστηση, τα συνταιριά
ζουν με τους δικούς-τους παλιότερους μύ
θους και εξελίσσεται έτσι πιό ζωντανή η 
μυθική-τους παράδοση. Ο μυστικισμός, ο 
ορφικός πανθεϊσμός, ο συντουτισμός του 
ανθρώπινου με το θεϊκό στοιχείο, η ορ 
φική κοσμογονία, η δοξολογία της Μ ου
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σικής, όλα τούτα είναι φανερά καί συ
χνά στήν Κάλεβαλα, περισσότερο μάλι
στα στις πιο παλιές, τις προχριστιανικές 
ραψωδίες του έπους.

Και δεν είναι παράδοξο, πώς διατηρή
θηκε η ειδωλολατρική παράδοση τόσους 
αιώνες. Ο Χριστιανισμός εισαγεται στη 
Φινλανδία για πρώτη φορά απο Σ ου η 
δούς Σταυροφόρους μόλις το δωδέκατο α ι
ώνα. Έ π ειτα  η έλλειψη στενότερης επικοί 
νωνίας της ΰπαιθρης Φ ινλανδίας—ιδίως 
τωνβορειοτέρων επαρχιών-με τα άλλα χρι
στιανικά Έ θ ν η ,η  έλλειψι συγκοινωνιακών 
μέσων, η απομόνωση και η ακινησία στην 
πολύμηνη χειμωνιάτικη νύχτα, αλλ’ ακόμη 
και η κάποια αντίδραση του φιννικού λαο? 
κατά της Σουηδικής δεσποτείας, που με 
κάθε τρόπο ζητούσε να εκσουηδίσει τη 
χώρα-τους, όλα τούτα έκαναν να διατη
ρηθούν και να φυλάγονται σαν ακριβά 
κειμήλια οι παλιές αυτές παραδόσεις και 
μάλιστα σε γλώσσα καθαρά φιννική. 
Γ ι ’ αυτό, μ’ όλο που διάβηκαν τόσοι αιώ  
νες από τ ’ αλαργινά χρόνια της δημιουρ- 
γίας-τους ως την ώρα  που καταγραφή 
καν από τον Λέννροτ και τους άλλους 
ερευνητές, πολλά κομμάτια του έπους 
διατήρησαν το παγανιστικό, το προχρι- 
στιανικό— τους περιεχόμενο.

Είναι, φυσικά, αναμφισβήιητη η επί
δραση του Χριστιανισμού στο φινλαν- 
δικό έπος, επίδραση όχι μόνο τυπική, 
απήχηση δηλαδή των τελευταίων χριστια
νικών αιώνων, αλλά και βαθύτερα ηθική, 
θρησκευτική, ευαγγελική Αρκεί ν’  ανα
φέρω  την περίληψη της τελευταίας ρ α 
ψωδίας, που ορνανικά συμβολίζει το τέ
λος του παγανισμού και την επικράτηση 
του χριστιανισμού: Η Μ άργιατα, μια 
φτωχή βοσκοπούλα, έφαγε ένα δαφνομη- 
λάκι κ’  έμεινε έγκυος. Γίνειαι σκάνδαλο 
και τη διώχνουν από σπίτι κι’  uno παν 
τού· Αποδιωγμένη καταφεύγει σ ’  ένα 
στάβλο φτωχικό να γεννήσει, όπου ένα 
άλογο τή θερμαίνει με την ανάσα ίου. 
Η  Μ άργιατα γέννησε και σπαργάνωσε το 
βρέφος. Αλλά δεν ήξερε πως να τ ’ ονο
ματίσει. Η  μσνούλα του τό ’ λεγε : «Λ ου- 
λούδι-μου». Οι ξένοι τό ’ λεγαν «νιά 
νιαρο». Νουνό αναζήτησαν να το βαφ τί
σουν. Ή ρ θ ε  ο Βίροκαννας κ’  είπε «Δεν

το βαφ τίζω , αν δεν έρθουν να το ξετά- 
σονν και να το ξορκίσουν». Η ρθε ο 
γέρο-Βέϊνεμεϊνεν ο μάγος κ’  είπε : «Α ν  
είναι γέννημα του βαρκού του δαφ νομη
λιού, να το θάψετε κοντά σε μια μελι- 
κοκιά ή να το ρίξετε μέσα στό βαρκό ή 
να του χτυπήσετε το κεφάλι σε δεντρί 
χοντρό». Τ ο  βρέφος, ούτε δύο μηνών δεν 
ήταν, μίλησε κ’ είπε : «Α νάξιε γρρο-κοι- 
μισμένε, άκριτα μ ’  έκρινες Εσένα για με
γάλα κρίματα δε σε ξυλοφόρτωσαν, όταν 
στα νιάτα-σου παράδωκες της μάννας- 
σ^υ το παιδάκι, για να σώσεις δικό σου 
το κεφάλι. Εσένα δε σε θανάτωσαν, όταν 
στα νιάτα σου έπνιξες κοπέλες στα βα
θιά  κύματα». Τότε ο γερο-Βίροκαννας 
βάφτισε το παιδί και το ανακήρυξε β α 
σιλιά όλης της Καρελίας. Ο γερο-Βέϊνε- 
μεϊνεν εφρύαξε απ ’ το κακο του - και 
την ντροπή - του κ’ έφυγε, πλανήθηκε 
στην άκρη της θάλασσας, τόνισε κ’  είπε 
τα σιερνά του τραγούδια και με τη μα 
γική αρμονία των τραγουδιών του φ α 
νέρωσε ένα χάλκινο πριάρι. Κ άθισε π ίσω  
στην πρύμνη κι’ ανοίχιηκε στο πέλαο 
τραγουδώντας τούτα τα λόγια : « Αφινε 
το χρόνο να κυλάει. «Θ άρθει μια μέρα 
που θ α  μ’  αποζητήσουν για να κάνουν 
ένα νέο σ ά  μ π ο, ένα καινούριο κάντελε, 
να φέρουν ένα νέο φεγγάρι και ένα και- 
νούοιον ήλιο, οταν θα  χάσουν τον ήλιο 
και το φεγγάρι, όταν ο κόσμος θ ’ απ ο- 
μείνει δίχως χαρά». Κ ι’ ο  μάγος Βέϊνε- 
νεμεϊνεν ξεμάκρυνε ήρεμα με τό χάλκινο 
πριάρι - του βαθιά στο πέλαο. Εκεί σιη 
μέση του θαμπού πόντου χάθηκε Μ α 
άφισε το καντελέ-του, την αιώνια χαρά 
σ ιο  λαό - του, τα μεγαλόστομα τραγού
δια στον κόσίΑον»

Έ τ σ ι  τελειώνει ολοκληρο το έπος μετά 
τη συμβολική αναχώρηση του κεντρικού 
ήρωα Βέϊνεμεϊνεν. Ό ταν  πρωτοδιά6ασα 
την Κάλεβαλα κ’  έφτασα στο τέλος αυτό 
το συγκινητικό, που φεύγει ο Βέϊνεν 
ύσιερ’  απο τη λυρικότατη και γεμάτη 
απο γόνιμη δράση ζωή - του, μου ήρθε 
στο νού - μου ο γνίοστος χρησμός που 
συμβολίζει το θάνατο της αρχαίας θρη 
σκείας :

« .. . Χαμαί πέαε δαίδαλος αυλά 
ουκέτι Φοίβος έχει καλύβαν, ου μάντιδα δάφνη, 
ουπαγάν λαλέουσαν. Άπέσβετο και λάλον ύδ_ορ!»

ΓΙΑΝΗ Σ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

Σ κ ι έ ς
Στόν φ ίλο ΚΙμωνα Ερτζιά

ΣΤΑΖΕΙ ό ούρανός δλο καί πιότερο  
σκοτάδι χάμου στή βρεμένη φλούδα 
τήζ >ης· ή  ύγρασΙα σουλατσάρει 

στά σοκάκια καί ξετσ  πωτη, καθώ ς είναι, 
τρυπώνει σ τά  σπίτια άπ' τις γρίλιες τους, 
πού κοιμούνται. Τό κανάλι τοΰ άέρα  
φουριόζο κυνηνάκ τά νέφια, που σκ οτώ 
νουνε βουβά τά διαμάντίΊ τοΟ άπειρου. 
Τό ρολόι μιας έκκλησίάς φτερνίζεται 
άπανωτές φορές.

Ά δ ε ι α  ή άγκαλιά της νύχτας 'Ερη
μιά στους δρόμους. Οΐ λάσπ ες, που χά- 
σκουνε στά πόδια τους, περιμένουνε νά 
πνίξουν τό θόρυβο κάποιας περπατησιάς. 
Ποιός γυρνάει μ'αύτόν τόν καιρό; Γέτοια  
ώ ρα ; Κανένας. Τά κοεββάτια, τοϋτες τΙς 
στιγμές, έχουν βάρδιες. Τά σκεπά
σματα φυλαν= προσεχτικά τά κορμιά,πού 
λαχταρίζουν τόν Οπνο. Μ όνο σκιές κά- 
που-κάπου φαίνουνται, πού πλανιούνται 
μυστηριώδικα, ψυχοπαίδια τοϋ σκοτα
διού. Κάποτε πεθαίνουνε ξαφνικά, σάν 
ξαφνικά γενιοϋνται κιόλας. "Ο μ ω ς  6ρ- 
χουνται Οστερα κ α ινο ύ ρ / ες καί σάν χ ά - 
νουνται καί δαϋτες άλλες κι άλλες  
πολλές.

Στή μέση ένός στενοσόκακου σφιχτα- 
γκαλιάζουνται πολλές μαζί. Σάν τελεύει 
τούτη δώ ή διάχυση, στό μέοος έκεΐνο 
μένει £να πράμα παράξενο. Φαίνεται σά 
νάναι άνθρωπος. Μά δχι, δέ μπορεί νά· 
ναι τέτοιος , γιατί δλ οι τοϋτοι αύτές τις 
ώ ρες βρ σκουνται κάπου άλλου. Κι δμω ς  
νά, περπατάει. Τό βήμά του δέν άκούγε- 
τοι, γιατί τό πνίγουν οί λάσπ ες. Χαμηλά  
έκεΐ, πού πρέπει νάν τά γόνατα, φαί- 
νουνται δεξιά  καί ζετβα  κάτι σάν δυό 
φτεροΟγες πού δουλεύουνε βιαστικά. 
Κ αλά τό περπάτημα. Μά τοϋτες δώ οί 
φτεροΟγες; "Εχουν οί ά θρωποι φτεροϋ- 
γες στά γόνατά τους ; Ό χ ι ,  βέβαια Μά 
τ" είναι, τό λοιπόν, τοΰτο τό παράξενο  
πράμα, πού βνήκε μ έσ ’ άπό τις σκιές ; 
Είναι δ,τι φαίνεται Σκοτάδι μ έσ ’ τό σκο
τάδι.

Π οοχωοάει στ’ άλήθεια. Νά. τώρα  
στρίβει ζερβά σέ κάποιο δρόμο Μόνο 
δέ φαίνεται ά . πατάει χάμου στή γης. 
"Α ν  γίνεται τοΰτο δά άλλο, πού δέ θέ 
λουν οί λάσπες "Ο μ ω ς , δέν βιάζεται 
καθόλου "Α ν  ήιαν άνθρωπος θάτρεχε νά 
τρυπώσει κάπου ‘Ω ς τόσο, περνάει στενά, 
άφήνει πίσω του σπίτια Κι σί φτεροΟγες

άνεβοκατεβαΐνουνε γραμμή κορδόνι. Μή
πω ς αύτές τοϋ χαρίζουν τό περμάτημα; 
Π οιός ξαίρει;

Σ έ  μιά στιγμή χάνεται. Φαίνεται, πώς  
εσκυψε νά φιλήσει χάμου τή γης, πού ιό  
δέχεται στή ράχη της Ν αί. σίγουρα  
τοϋτο είναι, γιατί νάτο πάλι δρθιο. Κά
νει μάλιστα καί κάτι π αράξενα τσακί
σμ ατα σά νά χορεύει. Ά λ λ ο  πάλι τοϋτ~> 
δώ. . Π ροχωράει ξανά τώρα ..

Μ προστά μιά πλατειά λεωφόρο τοϋ 
άνοίγει τήν ύγρή άγκαλιά της. Ό  άέρας  
περνώντας άπ ’ τά δέντρα, πού κλαϊν 
βουβά σ ίς μπάντες της, μιλάει παράξενα  
λόγ ια  σάν καί τοϋτα δώ :

— "Ε , κόσμε ;.... ποϋ εΐσαστε τοϋτες 
τις σ τιγ μ έ ς  τής βασιλείας μου ;...Κ ρυμμέ
νοι ε ; . .  Π ροτιμάτε τά κρεββάτια μέ τις 
μάλλινες κουβέρτες;... Χα ! χά ! Μέ φοβό
σαστε ε ; . .  Δ έ  χαδεύω καλά έγώ  I ;  Χ ά ! 
Χ ά ! ..

Ω ς  τόσο τό παράξενο γένημα τοϋ 
σκοταδιοΰ φαίνεται, πώ ς δέν άκούει τού 
τη τή φλυαρία. Στρίβει ζερβά  καί πνίγε
ται πάλι στά στενοσόκακα. Πάνου ψη*ά 
κάποιο διαμάντι τ' άπειρου ξεΦεύνει άπ ’ 
τό κυνήγι τών συγνέφων, "Ο μ ω ς, μετά- 
νοιώμένο π’ άφησε τάδέρφια του. αύτο- 
χτονεΐ γρή γορ α -γ . ήγορα άφήνοντας φω
τεινή γραμμή πίσω του

Στό δρομάκι, πού περνάει τώρα, οί 
γρίλιες έ ιό ς  παραθυριού χαμογελάνε, 
καθώς οί άχτίνες τοΰ λεχτρικοΰ, πού 
καίει μέσ' τό σπίτι, γλυστράν άνάμεσά  
τους, Τά λασπόνερα δέχουνται τά φιλιά 
τους. ‘Ω ς  διαβαίνει πάνου τους γίνεται 
σκιά καί σάν ξεμακραίνει παίρνει τήν 
πρωτινή του κατάσταση.

Μά, ν ά ! 'Α λλάζουν τ ώ ρ «  τά πράματα  
όλοντρόγυρα. Οί σειρές τών σπιτιών ξ ε 
ψυχάνε σέ κάποιο μέρος κι ή γης χάσκει 
ξερή καί στείρα. ΤΟ σκοτάδι κουρνιάζει 
άνέμποδο πιά ώ ς χάμου τις λάσπες. Ό  
άέρας σάν δέ βρίσκει ντουβάρια σπιτιών  
στό δρόμο του, μέ κατσούφικα μούτρα, 
σβέλτα πιλαλάει πρός τό χάος. Οί λ ά 
σπες άπλώνΟυν τό κορμί τους πλατύ, 
μακρύ, άτόφιο πέοα ώ ς πέρα.

Ά π ό  μακριά άκούγεται τό λαχάνιασμα  
μιας μηχανής, πού σέρνεται πάνου στά  
σίδερα καί μαζί μιά σειρήνα,πού πασκίζει 
νά διώ ξει ιή νύχτα μέ τά βραχνά ξεφ ω 
νητά της. Καί τό παράξενο πράμα πόντα
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τό πνίξουν. Δ έ  μιλοϋν οί σκιές κι δλα  
τοϋτα γίνουνται βουβά.

.ταφνικά, άναπάντεχα, άκούγεται πάλι 
έκείνη ή σειρήνα, πού κυνηγάει τή νύχτα. 
Φοβισμένες οί σκιές χάνουνται καί ξεψυ
χάνε στή κρύαν αγκαλιά τοΰ σκοταδιού. 
Φ.ίίνεται, πώ ς μαζί τους πέθανε καί κείνο 
τό παράξενο πράμα Ναί, γιατί δέ ξα ν α 
φάνηκε δστερα. Ό χ ι ,  δέ ξαναφάνηκε.

Οί σκιές πεθαίνουν ξαφνικά, σάν ξα 
φνικά γίνιοΰνται κιόλας.

ΣΠ Υ Ρ Ο Σ Ν . ΓΑΛΑΙΟΣ

EM. V E R H A R E N

Ή  ώρα τοΰ ξυπνήματος
Νά τος ό Μάρτης!
“Ενας ήλιος, που οιγοδυναμώνει, 
ψηλά, στό παραθύρι γέρνει 
καί στη γη τρυπώνει-

Ν ά τος δ Μάρτης!
Στό βορηα πέταξ* η βαρυχειμωνιά’ 
καί σά πουλί, πού τά φτερά τινάζει, 
ρίχνει άπό πάνω της η ανγη την καταχνιά-

Νά τος δ Μάρτης!
Ζέστανε τό κρύο τό μεσημέρι'
Τόν ουρανό ατά ξέφωτα γιά δάς 
πον τοΰ φωτός τον απλώνει τις ποδιές-

Νά τος ό Μάρτης!
Στους καθρέφτες τών σκεπτικών λιανών 
γέρνει τό σούρουπο τό χέρι τον γλνστρα 
και χώνεται μεσ τά ήσυχα νερά.

Νά τος ό Μ άρτης!
Κ* ή άνοιξη, νά πον συνειθίζει 
με τα πρώτα τραγούδια τών πονλιών 
κι δπον εΙν° οί βάλτοι οί γκρίζοι, 
νά οί ταπεινοί τής ενορίας πού, γιά νά

[σιάξουν
τη σκέπη και τό χωράφι τονς νά φράξουν, 
κόβουν τά μακρουλά καλάμια τά λευκά.

Μετ. ΠΕΤΡΟΣ Κ Ο ΛΑΚ ΛΙΔΗ Σ

προνωράει. Που π ά ει; "Α γ ν ω σ το  Γ Έ κ εϊ-  
νες οι φτερούγες δουλεύουνε πιό βιαστικά  
τώρα σά γιά  νά τοΰ δώσουν πιό γρήγορο  
σπρώ ξιμο στήν άβυσσο. Οί σκιές πιό 
πολλέο, πιό πηντές, τοΰ κάνουνε συντρο
φιά. Κάποτε τό ζυγώνουν, πιάνουνται χέρι 
μέ χέρι κι άρχιζουνε νά χορεύουν τρελ- 
λοΰς χορούς γύρωθέ του. "Υ σ τ ε ρ - άπό  
λίγο παύουν, έρχουνται άκόμα πιό κοντά 
καί τ ’ άγκ α λΌ ζου ν  δλες μαζί καί τό 
σφίγγουν δ λες μαζί σά νά θέλουνε νά

Ή  έκδοσή μας
Χ ω ρίς κι' εμείς νά ξεφύγουμε άπό τά 

συνηθισμένα προλεγόμενα πουναι αναγ
καία γιά νά δώσουμε μιά σκιαγραφία 
τής πορείας τής προσπάθειας μας — σχε
τική βέβαια κι5 οχι απόλυτη μιά κι’  ερ
χόμαστε σέ μιά εποχή προβλημάτων κι’ 
ιδεολογικών ζυμώσεων —  φροντίζουμε νά 
συγκεντρώσουμε τις μάλλον αμφίβολες 
προοπτικές μας και νά τίς εκθέσουμε 
προγραμματικά.

Χ ω ρίς νά θέλουμε νά φανούμε σάν 
ιεραπόστολοι μιας νέας κατεύθυνσης, φ ι
λοδοξούμε ν’ άγκαλιάσουμε μιά πλατύ
τερη λογοτεχνική καί καλλιτεχνική κίνηση, 
πού νά ξεφεύγει απ ’ τό συνηθισμένο ως 
τάιρα μοτίβο, παίρνοντας ενα καινούργιο 
δημιουργικό χρώμα.

Βέβαια ή νεότητα είναι πάντα έκείνη 
πού ενδιαφέρει μιά προσπάθεια. I V  αυτό 
κι5 εμείς φροντίζοντας ν’  ανασύρουμε απ’ 
τήν άφάνεια μερικά ταλέντα, δίνοντάς 
τους μιά διέξοδο εμφάνισης τής πνευμα
τικής τους εργασίας στή δημοσιότητα —  
πού είναι μιά ικανοποίηση καί μιά εν- 
θάρυνσι τών κόπων τους —, πιστεύοιμε 
πώς θά  πετύχουμε ενα μέρος άπ’ τήν 
ανύψωση τοΰ αυριανού πνευματικού πε
ριεχομένου τοΰ τόπου μας, δίνοντάς του 
τά νέα δημιουργικά βλαστάρια.

ΤΑ “ΠΑΛΑΜΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ,,

Π άντως σ α ς  σελίδες μας θ ά  βρίσκει 
θέση κάθε αξιόλογη πνευματική εργασία, 
ειδικευμένη σ ' οτιδήποτε, πού θά  πει
θαρχεί βέβαια σ’ ορισμένα δρια.

Λίγος καιρός είναι πού ό Κ ωστής 
Παλαμάς πέθανε.

”Αν καί τό χώμα είναι νωπό πού τόν 
σκεπάζει, δμως ήδη γιά μάς ό Π οιητής 
είναι ενα σύμβολο καθιερωμένο άνάμε- 
σά μας.

Γ ι ’ αυτό θεωρήσαμε υποχρέωση νά 
όνοματίσουιιε τό περιοδικό μας «Π Α Λ Α - 
Μ ΙΚ Α  Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Α » , εκφράζοντας 
ετσι τιμή κι’  εύλάβεια στό μεγάλο 
νεκρό, χωρίς αυτό νά περιορίζει το είδος 
τής συνεργασίας πού θ ά  περιέχεται στά 
τεύχη γιατί σίγουρα θ ’  άντίφασκε μέ 
τούς σκοπούς μας.

Τ ό ξέρουμε πώς ξεκινάμε μέσα άπό μιά 
δύσκολη καμπή τών περισιάσεων καί πώς 
άντιμετωπίζουμε τ ’ αναπόφευκτα βάρη 
τής βιοτικής πραγματικότητας. Ό μ ω ς  
έχοντας πίστη στήν προσπάθεια νά στα
θούμε ισορροπιστές μέσα στή δύνη πού 
επικρατεί, θ ά  καταφέρουμε προχωρώντας 
σταθερά, νά πετύχουμε τις επιδιώξεις μας.
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Ερμηνευτικό Λεξικό
Μέ εξαιρετική μα: χαρά μαθαίνουμε πώς 

μιά οιιάδα από φιλολόγους, μέ προϊστάμενο 
τό διευ Ιυντή τοϋ Μεσαιωνικού ’Αρχείου τής 
‘Ακαδημίας ’Αθηνών κ. Εμμανουήλ Κριαρά, 
άπό καιρό εργάζεται στόν καταρτισμό λεξικού 
τής νεώτατης ελληνικής λογοτεχνίας άπό τό 
Βηλαρά κα'ι τό Σολωμό, ώς τις μέρες μας. 
Τό λεξικό αύτό πού θά έχει χαραχτήρα έ >μη- 
νευτικό, πρόκειται νά δά>σει τήν έριιηνεία 
κάθε δυσες μήνευ η : λέξης, ιδιωματικής ή νε
όπλαστης πού άπαντα στά κείμενα t ς νεοελλη
νική; μας λογοτεχν ας. Ή  εργασία τοΰ λεξι
κού. καθώς πληροφορούμαστε, βρίσκεται στό 
στάδιο τής άποδελτίωση; τών κειιιένων, δη
λαδή τής συγκέντρωσης τοϋ ύλικο'ι που θά 
χρηπιμοποιηθή στή σύνταξη τοΰ λεξικού. Ό  
κ. Κριαρας, δπως ξέρουιιε, μέ παλιότερο δη
μοσίευμά του στή »Νέα Εστία» ζήτησε τή βο
ήθεια των λογοτεχνών μας πού θά μπορούσαν 
νά ένισχΓ·σουν τήν προσπάθεια |ιέ τήν απο
στολή στή διεύθυνση τού λεξικού αντιτύπων 
άπό έργα λογοτεχνικά δικά τους ή ξένα πού 
θά εΐχιν στή διάθεσή τους Κι αύτό γιατί οί 
συντάκτες τού έργου συναντούν σηιιαντικές 
δυσκολίες στήν εξ ύρεση όλων πών κειμένων 
πού τούς είναι άπαραίτηπα. Οι ατομικέ: φυ
σικά βιβλιοθήκες τους καί αύτή άκόμη ή Έ  
θνική μας βιβλοΟή η δέ μπορούν νά έπ ιρκκ 
σουν στις σχετικές ανάγκες.

Γιά τό λόγον αύτό διατυπώνουμε κι’ έμεΐς 
τήν παράκληση στούς λογοτέ/νες μας καθώς 
καί οέ κάθε φίλο τής λογοτεχνίας μας λά βο
ηθήσει άπό τήν πλευρά αύτή τό σημαντικό 
έργο ιού λεξικού

♦
Τό Θέατρο
ΒΡΥΚΟΛΑΚΕΣ ΙΜΠΓΕΝ. Θέατρο Τ έχ νες  (πα

ράσταση 11-10-43)

Γιά ευκολώτερη κατανόηιη μπορούμε να 
κατατάξωμε σε δυό μέρη το σύνολο των καλ
λιτεχνικών εντυπώσεων του θεατή : Α  ) το 
έργο σαν ποιητική δραματουργία, Β) ιη θεα
τρική εκτέλεσή του από το Θ. Τ.

Α . Στό εξοχικό σπίτι της η χήρα Άλβιγκ 
ζεϊ αποτραβηγμένη από τόν κόσμο,συντροφευ- 
μένη από τά νεωιερίζοντα (γιά τήν εποχή ιού 
Ίμπσεν) βιβλία της και από τή Ρεγγίνα,θετή 
κόρη του χωλού μαρ.αγκού Έγκστραντ. Ο πά
στορας Μάντερς. διαχειριστής τή: περιουσίας 
τής χήρας, ηθικολογεΐ αντιπροσωπεύοντας τις 
γνωστές θέσεις του κλήρου. Ο 'υστβαλτ, αγα
πημένος γιός τής χήρα; που όμα>; αυτή-τόν 
είχε βγάλει απ’ τό σπίτι από εφιιάχρονο παι
δί, επιστρέφει απ’ τό Παρίσι όπου ζοϋσε 
ελεύθερη ζωή καλιτέχνη Ερχεται σε αντίθε
ση με τον πάστορα υποστηριζόμενος απ' τη 
μητέρα του. Ενώ οι διάλογοι και η κινητικό
τητα στή σκηνή ρέουν ομαλά, ο επικριτής πά

στορας καυστικά ανασκαλεύει το παρελθόν, 
αλοτε της χήρας κι’ άλοτε τού Έγκστραντ. 
Φαινομενικά, για την «κοινή γνώμη*, οί δυό 
τελευταίοι είνε αμαρτωλού παρελθόντος άν
θρωποι. Αποκαλύπτεται όμως το τόσα χρόνια 
διαφυλαγμένο μυστικό των αμαρτωλών π<υς 
αυτοί είνε ήρωες αξιοπρέπειας και αρετής, 
θύματα των κοινωνικών συνηθε ών της επο
χής των. Ο πάστορας έκπληκτος κατανοεί, 
ζητά συγγνώμη. II χή >α Άλβιγκ φοβάται μή- 
Λως ο γιός της Οστβαλτ κληρονομικά εκδηλώ
νει τις συνήθειε: του έκφυλου μακαρίτη πα
τέρα ίου ο οποίος ήταν ένας ανήθικος αυλικός 
ακόλουθος καί μάλιστα συφιλιδικός. Η αρώ- 
σιια τούτη κληρονομικά βασανίζει τον άτυχο 
Όστβαλτ και τελικά τού γκμεμίζει όλες τις  
((ΐλοδοξίες της ζωής του. Μάνα και γιός νοιοι- 
θουν σά νά χτυπιούνται απο αόρατες αναβιώ
σεις τών αμαρτιών τού νεκοού παρελθόντος 
τών οποίων τα βρυκολακιάσματα «σάν τήν 
άμο της θάλασας» πλήθη παντού, μέσα τους 
και έξω τους, καταστρέφουν κάθε ευτυχία. 
Δραματικά ο Όιβαλτ εκβιάζει τη μάνα του 
να δεχτή να τον ποτήση, αν τον πιάση παρο
ξυσμός, ισχυρή δόση μορφίνης κι έτσι να τον 
λυτραιση απ' την αγωνία της αναπόφευγης 
φρενοπάθειας, που θα συνοδέψη τον παροξυ
σμό. Πραγματικά ο παροξυσμός nun βαίνει κ’ 
έρχεται τα ξημεοώμιιτο στον Όστβαλτ, όταν 
τους εγκαταλείπει και η Ρεγγινα που έμαθε 
οτο μεταξύ την αλήθεια τόσο για τον Ότβαλτ 
οσο καί για την ποιότητα της μακαρίτισας 
μάνας της Η χήρα μόνη με τον παραληρούντα 
γιό ιης προσπαθεί μα δεν βρίσκει δύναμη να 
τον σκοτώση, λυτι.ώνοντάς τον με την μορφίνη, 
καί πέφτει σαν κομένο δέντρο καταγής ενώ 
συμβολικά,ό τρέμων νέο: ζητά «Ήλιο, Ηλιο!»...

Αυτές περίπου επε οι βασικές γραμές πλο
κής του έργου, γύρω στο οποίο ο Ιιιπσεν ανα- 
πτύσει μιαν περίτεχνα υψηλή δραματουργία 
μεγάλης ολκής h ινε αληθινά πολύ άξιο το 
πόσο και πώς συνθέτει την καλοδεμένη ροή 
τής δραματικής ψυχολογίας του ο Νορβηγός 
ποιητής. Η δραματική τέχνη στούς Βρυκόλα- 
κες ανεβαίνει crescendo για να φτάση οαν 
αετός υψιπετής στην κορυφωματική ένταση 
της τρίτης πράξης η οιοία έχει κάτι το δαι
μονιακά Νιοστογιεφσκικό Δεν βρίσκομε πω; 
το έργο ε νε εποχικά μας ξεπερασμένο, ιδίως 
αν προσέξομε την αξεπέραστα (ως σήμερα) 
μεγάλη τέχνη της ψυχολογικής δραματουργίας 
τού Ιμπσεν. Στον τελευταίο τούτο χαρακτήρα 
του το Ιμπσενικό δράμα εξακολουθεί νάχη 
κάτι τό κλαοικό, τό μαεστρικά υποδειγματικό. 
Μέσα σ’ ενα μερόνυχτο ζωντανής πλοκή: έρ 
γου έρχονται αβίασια να συμπέσουν τα νήματα 
πολών ατομικών βίων και στό ανώτερα τεχ- 
νδυογημένο πλέξιμό τους να υφαθούν και κα- 
ταυγαστούν ζωές ολάκιρες, ψυχικοί κόσμοι 
πλούσιων χαρακτήρων, ηθικές κοινωφελείς 
κριτικές διαφαινόμενες μέσα από φωτεινές 
συγκρούσεις χαρακτήρων μεταξύ των ζιόντων
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αλά και των λ εκρών ακόμη, μιά ρέουσα ποίη
ση ενό; ευρύτερου ψυχολογικού δράματος που 
αποτελεί τους Βρυκόλακες.

1 ενικώτερα κρίνοντας, βρίσκομε πως το 
δράμα αυτό ωραία εκπληρώνει το ρόλο που 
ίιρέπει νάχη ένα άρτιο θεατρικό έργο— τέρψη, 
ηθική διαπαιδαγοίγηαη, εξύψιι,ση τού καλιτεχ- 
νικοϋ γούστου τού κοινού.

Β  Τό πρωτοπορειακό καλιτεχ- ικό συγκρό
τημα τού Θεάτοου Τέχνης φάνηκε πάλι 
ειλικρινά συνειδητά πιστεύει και εργάζεται 
για την Τέχνη. Στην ιδιότητά μας σαν απλού 
μορίου τού Ελληνικού κοινού ευγνωμονούμε 
την αγνή φανατική του προσπάθεια, t-δο) απΛ- 
τελεί στοιχειωδέστατο χρέος ν' άναγν^ριστή η 
καλι τεχνική α^οστολικότητα τού ειιπνευστή 
τού Θεάτρου Τέχνης, Καρόλου Κούν. Χωρίς 
την προσωπικότητα Κούν ο Ιμπτεν θάταν ένα 
νεκρό βιβλίο στη σημερινή (1913 Ελλάδα. 
Είδ ιμε στήν παράσταση τών Βρυκολάκιον μέ- 
γιστη εογασία, εμβάθυνση, ψυχογνωσία, αφο
μοιωτική ερμηνεία ειδικώ; του Ιμπσενικυΰ 
δράμαιο;. Είδαμε το ενιαία ζωοποιημένο α
ποτέλεσμα μιάς ειλικρινά ολοψυχοθέλητης 
καλιτεχνικής. δουλιάς. Προσέξαμε, π. χ., πόίο 
επιμελημένα ωραία η ακρόιη α σ;ο ξέσπασμα 
του δραματικού πόν )υ συνδυαζόταν με το 
κοσμοποιό «μέτρο» τού καλιιεχνικού στο χε;ου. 
Ψυγου; τόσο λίγους μπορεί νά βρούμε. Σαν 
πρώτο αναφέρομε οτι δεν τονίστηκε η συμβο 
λικότητα του τέλους «Ήλιο, Η Λ ΙΟ !’ ...

Ο άριστος ηθοποιός Β Διαμαντόπουλος, 
(Έγκστραντ) στή. αρχη ιδίως, έχει ένα κάπως 
υπερβο?~ικά εξπρεσιονισιικό ύφος στο παίξιμο 
που η οχετική ανωμαλία του. πότε ποτέ, 
κουράζει τό θεατή. Συχνά έμοιαζε ένα τέ· 
λείως παραφυσικό γεροντάκι, δαίμονας σω
στός, όχι άνθρώπος. Επιτρέπεται να νομίζομε 
πως ένας μικρό; μ ε τ ρ ι α σ μ έ ς  θάβγαινε σε 
καλό. Ο κ. Λ. Καλέργη: στο ρόλο του πάστο 
ρα άψογος Η νέα ηθοποιός Κ Αεβαντή 
πλαισίωσε αρκετά καλά το ρόλο τή: Ρεγγίνας. 
Ο θυμός της στο τέλος μπορούσε αντί κοί'ός 
νάταν πιό δραματοποιημένος καλλιτεχνικός. 
Η ηθοποιός Β. Μεταξΰ ξεπέρασε την ήδη α
νώτερη στάθμη της Για μας τους μεσογεια
κούς όμως η Νορβηγίδα χήρα Άλβιγκ έδειχνε 
σχετική έλειψη ψυχικού πάθους όταν εκμυ
στηρευόταν στον πάστορα το πόσο ηρωϊκα θυ
σίασε τήν τόσο σφοδ ά ιοστολγημένη χαρά 
τής ζωής. Τέλος ο Κάρολος Κούν σάν Οστ
βαλτ ήταν άψογα υπέροχος, το δέ άφθαστο 
δημιουργικό παίξιμό του μαζί με τη θερ
μή υποβλητική φωνή του εκάλυπι αν ν κηφό- 
ρα τη σχετική μικρή δυσκολία στην άρθρωση 
του. Τά σκηνικά ήταν υποβλητικά στενόχωρα 
στην ψυχή, χωρίς αρκετή προοπτική βάθους 
(πιθανώς λόγω τού μικρού χτόρου τής θεατρι
κής σκηνής) κι’ αυτό κάπως βοηθούσε τη 
δραματική, σχεδόν δαιμονιακή, ατμόσφαιρα 
τών Βρυκολάκων. Η μετάφρασή τού κ. Β. 
Δασ/αλάκη πολύ καλή αν εξαιρεθούν μερικές 
υπ: ρβολικές λέξεις, ελάχιστες φρονούμε (π. χ. 
ξέρασα, βάρητα, κ.α).

Για όλη την τεράστια δουλιά του Θ Τέχνης 
ειλικρινά συγχαίρομε ίο σκηνοθέτη Κάρολο 
Κούν και τους φιλότιμους Συνεργάτες του 
όλους.

Μ ΠΟΥΜ ΗΣ

Βιβλιοκρισία
I. Π. Κ ο υ τσ ο χ έρ α  «Στοχασμοί κ ι Α ντ ίλα 

λοι» έκδοση Αετού 1943

Γι οικονομικές κ’ οι άλλες δυσκολίε , που 
αντιμενωπίζει τώρα  με τον πόλεμο η έκδ^η  
βιβλίου, μα; εοτέρησαν αναμφίβολα απο κά
ποια καλά βιβλία, που θα είχαν εκδο9εί, αλλά 
και μσς απάλλαξαν απ’ τη βιβλιοπλημμύρα ε
κείνη. που μας έπνιγε. Οι τωρινές, οι εμπόλε
με; εκδόσεις, "αραιότερες καθώς είνα , σ' ευ
κολύνουν να τις παρακολουθήσεις πιο άνετα, 
και πιο άνετα να κάνεις την εκλογή σου, και 
την αξιολογία σου πιο υπεύθυνα Και κάτι 
άλλο : Οι πιότερες από τις τωρινές εκδόσεις 
ανταποκρίνονται πε.)ΐσσόιερο στις σημερινές 
εθνικέ: ανά κε:, έστω και κατά ένα έμμεσο 
τρόπο. Τέιοιο και τοϋ κ. Κουτσοχέρα το βι
βλίο.

Τους πνευματικούς του προσανατολισμούς 
μας τους γνά>ρισε με το πρώτο - του λογοτέχ
νημα, τη νουβίλ'α «Ανοίχιε τις πόρτες», το 
1929. Ξεκαθαρίζει εκεί τη θέση του απέναντι 
στο κοινωνικό πρόβληιια και γίνεται κήρυκας 
μιας καλύτερης, δικαιότερης κοίιωνίας. Στο 
πεζογράφημά-του εκείνο κάναμε τη γνωριμιά 
μας όγι μόνο με το ιδεολογικό-του «πιστεύω» 
μα και με το λογοτεχνικό-του ταλέντο Ετσι 
το κριτικό διάβασμα τη; εφετεινής-του ποιη
τικής συλλογής δεν μπορεί παρά να είναι και 
ένα συγκριτικό κύταγιια και ι juv δυο λογοτεχ- 
νηιιάτων του. Βέβαια τα δώδεκα δεκατρία 
χρόνια, που χωρίζουν τους ποιητικούς «Στο
χασμούς κι Αντίλαλους» από την πρόζα «Α
νοιχτέ τις πόρτες», δεν πέρασαν χωρίς uiu 
γόνιμη εξελικτική μεταλλαγή της ψυχής του 
λογοτέχνη.

Τα στιχουργήματα της συλλογής του κ. Κου
τσοχέρα έ χ ο υ ν  μ ι α  μεγάλη ειδολογική κι α ξ ι ο 
λογική ποικιλία. Ο ίδιος ο ποιητής χωρίζει το  
βιβλίο-του σε δυο μέρη αντίστοιχα με τον τίτ
λο ; οι «Στοχασμοί» είναι έντονες βιώσεις 
κάποιων γενικών προβλημάιων της συνανθρώ- 
πινης σκέψης. Οι « Α ν τ ί λ α λ ο ι »  ε ί ν α ι  ποιητική 
έκφραση προσ οπικών αναμνήσεων του ποιητή 
από την παιδική και τη νεσνική-του ζωή.

Το δεύτερο μέρος μπορεί να έχει πιότερη 
σημασία για τον ποιητή, σαν πολύφ υνος αντί
λαλος της προσωπικής-του ζωής. Με γενικώ· 
τερο κριτήρια όμο)ς οι «Στοχασμοί»^ φτερου- 
γάν πολύ ψηλότερα κι έχουν γενικωτερο εν
διαφέρον, όσο*κι αν βρίσκονται ανάμεσά - τους 
και κάποια απλά στιχουργηματάκια, που τα 
θεωρώ ποιητικό έρμα  της συλλογής αυτής 
και που δεν θα έπρεπε από μιάν άποψη να 
φαντάζουν πλάι στους υψηλόπνοους «Λοξο
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δρόμους», στο βαθυστόχαστο «Σωκράτη», στον 
απαλό και βαθύ «Ναζωραίο», στο επαναστα
τικό «Ροζασμένα χέρια» κι ακόιια δίπλα στην 
ομορφιά ιοΰ f  Χαραμοφάη» θά  μπορούσαμε 
καλύτερα \α σταίΐϋύμε και να χαρούμε όσα 
διαλεχτά θ ' απόμεναν. Προσωπικά, τη δικαίω
ση της έκδοσης της συλλογής τη βρίσκω στα 
ιδεολογικά ποιύματα τ<«ν «Στοχασμών». Σή
μερα που ο κόσμος ολόκληρος άμεσα η έμμε
σα  κλυδων ζεται σε τούτο τον τάραχο του 
πρώτου— ίσως και τελευταίου — πραγματικά 
πραγ/όσμιου πολέιιου της ανθρώπινη; ιστο
ρίας, που μοχτούν και μάχονται κορμιά, κρα
τικά συγκροτήματα, Έ θνη, 'Ιδέες και Αξίες 
σ’ ένα τιτανικόν αγώνα, που είναι όχι μόνο 
«υπέρ βωμών και εστιών», αλλά «υπέρ πάντοιν 
αγώνας·, η έκδοση ενός λογοτεχνήματος —  
όπως και κάθε κοινωνική-μας πράξη— βρίσκει 
τή δικαίωσή της μόνο στο βαθμό της συμβο
λής για την πιό γρήγορη και την πιο δέουσα 
λύση της τραγωδίας που ακόμα συνεχίζεται. 
Την ώρα που ομάδι-ομάδι στρώνονται χάμω 
τα πιο μεστά κι όμορφα νιάτα των αντίμαχων 
λαών, σφάγια στον απέραντο αμμοσκέπασιο 
ή χιονοστρωιιένο η ωκεάνειο βωμό για τον 
παγκόσμιο λυτρωμό από τις σκοτεινές δυνά
μεις που κρατάν την ανθρωπότητα, αιώνες κι 
αιιόνες τώρα, σ’ έναν ατέλειωτο μαρτυρικό 

'Γολγοθά, δεν θα ήταν υπερβολική η αξίωση 
νι κρίνεται και καθ·ε βιβλίο με το ίδιο κριτή
ριο, που κρίνονται τα πάντα σήμερα.

Από το 1929 ο κ. Κουτσοχέρας με τήν 
πρώτη νοι βέλλα-του μας έπεισε πως δεν πι
στεύει στον Εστετισμό, πως: γνωρίζει πολύ 
καλά πως η τέ<νη δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά 
υπηρετεί τις κοινωνικές επιταγές του τόπου 
της και του καιρού·της κάθε (ρορά Αυτή την 
αξιωματική αρχή επιβεβαιώνει και με τους 
εφετεινούς «Στοχασμούς» του. Και στα ιστο
ρικά γεγονότα που τραγουδάει σέ μερικά-του 
ποιήματα, δεν τα παίρνει σαν διαβατικές εμ
πνεύσεις από τυχα α διαβάσματα η σαν αυτοα
ξίες, άλλο τα διάλεγε·  απο την ιστορία του 
πνεύματος και τα χρησιμοποιεί σαν *μΰ·&ο> 
μεταπλασμένο. Η εκλογή του αυτή και η μετά- 
π?αση γίνεται σύμφωνα με τις επιταγές του 
ιδεολογικού-του κόσμου. Τέτοια είναι τά «στά- 
χυα που ξεπέχουνε»— απο τα πιο δυνατά της 
συλλογής όλη!:,— ο «Παρθενώνας», ο «Σωκρά
της». ο «Πυθαγόρας» Τό προσεκτικό μάλιστα 
διάβασμα σε σταματάει σε μια συμβολική το
ποθέτηση τριών στιχουργημάτων : Ο Ναζω
ραίος πλαισιώνεται από το Σωκράτη και τον 
Πυθαγόρα, τους δυο μεγάλους μύστες που 
στάθηκαν ηρωικοί μάρτυρες, αυτοθυσία υπέρ 
της ανθπωπότη·ας — με το δικό-του καθένας- 
τους τυόπο — τους υψώνει σύμβολα πλάι στην 
τραγική μορφή του σταυρωμένου Χριστού. 
Και είναι φανερή του μύθου η μετάπλαση κι 
ο συμβολισμός στο «Ναζωραίο» :

. . . . Κ ο Ι δίπ λα  στό σταυρό σου κι άλλοι δύο στα υροί, 
σταυροί γ ιά  το  Σ ω χ ρ ά τη  καί τόν Π υ θα γ ό ρ α »

Από του σταυρωμένου Χριστοΰ τα πλάγια

φεύγουν οι δυο ληστές του θρησκευτικού «μύ
θου»' τη θέση τους παίρνουν οι δυο μαρτυρι
κές προσωπικότητες της πνε,υματικής-μας ιστο- 
ρίας.

Η  βαθειά ανθρωπιά και το αγωνιστικό αν- 
τίκρυσμα της ζωής ξεκινάει φωτισμένο απΟ 
της «αγάπης το ευρύ μακροδρόμι» με το Χ ρ ι
στιανικό κήρυγμα τη; αγάπης, ακονίζεται και 
τρέφεται και θεριεύπ στην οπτιμιστική, -§φό· 
σιά που διαπνέει «τα στάχυα που ξεπέχουνε», 
αλλά και κορυφώνεται στο επαναστατικό «Τα 
ροζασμένα χέρια».

Χαριτωμένο με την απαλοσύνη και τά δρο
σερό φολκλορισμό-του ο «Χαραμοφάης» : ο 
νιος που έχει σκοπό-του του χωριού-του τη 
χαρά και που η κατακραυγή των χωριανιόν- 
του τον αποδιώχνει:

. . .« Κ α ί  σβιοϋν τρα γ ο ύ δ ια , σ βιο ΰ ν  τά  γέλια  
σ τ 1 Α νήμπορα κι&άρας τέλια .
Κ α ί πάει ό ’ Α π ρ ίλ η ς, πάει κι3 ό Μ άης  
κι9 έσβυσε κι* ό «Χ α ρ α μ ο φ ά η ς». .. .
Κ α ί πάει κι9 ό Γ ιά ννος κ* ή Μ αριώ , 
κι* £υμο άπό τότες  τό  χω ριό.

Είναι το ίδιο το πλατωνικό κήρυγμα «Μου
σικήν ποίει και εργάζου» είναι το αισθητικό 
«πιστεύω» του Παλαμά, του Reym ont το 
σάλπισμα στην «Αγνή»·του, 'είναι του Schiller 
το ιδανικό για την κοινωνική αποστολή της 
μουσικής.

Έρχομαι στην «Τριλογία της Ψυχής» — τα 
πρώτα λουλούδια τη; ανθολογικής αυτής συλ
λογής. Ο ποιητής συνοδεύει το τρίτο μέρος 
μ’ ένα σημειωματικό σχόλιο, μου δίνει το δι
καίωμα να κάνω μιαν υπέρβαση εδώ : Asv 
ξέρω πότε σύνθεσε ο κ. Κουτσοχέρας την 
«Τριλογία» του αυτή, ειδικά το τρίτο μέρος- 
της. Ελτιζω όμως να μην απηχεί πια το στι
χούργημα αυτό τις τωρινές του ποιητή πεποι
θήσεις για τις πηγές τη; ανθρώπινης Γνώ
σης. Η τρίτη γνωστική πηγή, (μετά την Αί
σθηση και το Λόγο, σαν έννοια ευρύτερη από 
την απλή νόηση), η i ituition του Berqsoti 
δε μας δίνει καμμιά Λύση, κανένα κλειδί για 
το «μυστήριο» της ζωής, κι ούτε ξεπέρασε 
τάχα τον intellectualisme, ούτε το δογματι
σμό — γιατί και του Bergson η θεωρία για 
την έκσταση (intuition) δογματισμός είναι Καί 
ο ιστορικός υλισμός, καθώς δεν είναι καμιά 
μεταφυσική γνωσιολογική θεωρία, δεν ασχο- 
λείται με την εξιχνίαση «του μυστηρίου τη; 
ίωής». Ώ στε κι αν ("εχτούμε πως το κλειδί 
για το μυστήριο της ζωής το πρόσφερε στην 
ανθρωπότητα ο Πλωτίνος κι ο Bergson αυτό 
δε σημαίνει ότι οι άλλες αναφερόμενες φιλο
σοφικές θεωρίες «στάθηκαν ανήμπορες να το 
ξεδιαλύνουν» γιατί ούτε και πρόγραμμα τίσθη- 
καν, ούτε διακήρυξαν τέτοιο πράγμα. Ό μω ς  
δεν είναι τόπος εδώ— ίσως ούτε είναι ανάγκη 
— να ζητήσω ν’αποδείξω ότι η intuition του 
γάλλου φιλοσόφου και ο «άλλος τρόπος του 
«ιδείν» του Πλωτίνου και «ο νόθος λογισμός» 
του Πλάτωνα είναι ο Λόγυς σιην ευρύτερη 
γνωσιολογική-του σημασία. Ας κλείσω την 
υπέρβαση πού έκανα. Πιστεύω πως το ποίημα

Παλαμικά Γράμματα 31

αυτό απηχεί τον ενθουσιασμό του ποιητή απο 
τις σπουδές του στο Παρίσι, όπου ίσως παρα
κολούθησε τις τόσο εν&ουοιαστικές παραδό
σεις του Bsrgson. Κ ίσως σαν τέτοια έμπνευση 
πρέπει να κριθεί η «Τριλογία της ψυχής».

Οι «Αντίλαλοι» έχουν πιότερο λυρικό στοι
χείο Ξεχωρίζουν το «λυχνάρι» η «μάνα» το 
«πάλι θαρθούν τα χελιδόνια» και «της αγά
πης η φλογέρα».

Το γενικώτερο ενδιαφέρον που μπορεί να 
έχει η προσωπική ζωή ενός ανθρώπου μετου- 
σιωμένη σ' ένα έργο Τέχνης γεννιέιαι από το 
υπερατομικό στοιχείο, ποϋ περιέχει, από ιην 
προέκταση της ατομικής ψυχικής ζωής του 
δημιουργού-του, από το βαθμό συγγένειας ή 
κοινότητας ή ταυτότητας με τον ψυχικό κόσμο 
του θεατή ή του ακροατή.

Θα ήθελα να τελειώσω με την ευχή να μας 
δώσει σύντομα ο κ. Κουτσοχέρας μια καινούρ
για συλλογή με πιόιερη ειδολογική και προ
πάντων ιδεολογική ομοιογένεια, χωρίς αυτό 
τον ανθ-ολογιακό χαρακτήρα του τωρινού-του 
βιβλίου, μια συλλογή του κύκλου της Τριλο
γίας «Σωκράτη»— «Ναζωραίου»— «Πυθαγόρα» 
«τών σταχυών που ξεπεχουνε» και των «ρο- 
ζασμένων χεριών»—νάμα στο διψςισμέ'Ό έθνος 
μας.—Άλλωστε το αξίωμα για το χρέος του 
πνευματικού ανθρώπου το υψώνει σημαία ο 
ίδιος ο κ. Κουτσοχέρας :

< Ζ η τά ει θυ σ ίες  ή τρα νή  δουλειά
κ3 ή σκέψη δου λευ ιά δες κι* άντρες -θέλει»

Φιλ. Κ α τ α ίη η  «Σβυσμένες Φλόγες», ποιή
ματα, έκδ. Αρ. Μαυρίδη, Αθήνα 1943, σελ- 4ϋ

"Ενα μικρό, λιγοσέλιδο συμπαθητικό βιβλι
αράκι, μιά μικρή άνθοδέσμη από φτιοχολού- 
λουδα είναι οί «Σβυσ ένες φλό,ες» άπό κεί
να τά βιβλία πού μάς πλημμύρισαν τόν τελευ
ταίο καιρό: βιβλία που το περιεχόμενό-τους 
το χωρίζει διαφορά σημαντική χρονική άπί τη 
χρονολυγια του εξωφύλλόυ-τους Μια συχνά 
δικαιολογημένη, μα σπάνια δικαιωμένη φιλο
δοξία βγάζει άπό το συρτάρι παλιά χειρόγρα
φα, τα ξεδ αλέγει και τα πάει στον ταρσανά 
του τυπογραφείου και τα ξεπροβοδάει στο τα- 
ξιδι-τους τής δημοσιότητας Αλήθεια όμως. 
Το συρτάρι με τ’ αδημοσίευτα χειρόγραφα 
είναι ο πιο μεγάλος πειρασμός του ανθρώπου 
που γράφει. Ό σ α  τα ξεπέρασες, τα σκίζεις 
όπως εξαφανίζει ο κακοποιός τα ίχνη της κα- 
κής-του πράξης. Ό σα όμως δεν θέλεις να τ’ 
αποκηρύξεις, σε βασανίζουν κάθε και τόσο. 
Έτσι η δημοσίευσή-τους σου είναι μια λύ
τρωση.

Τα σύντομα ποιηματάκια του κ. Κατσίπη 
είναι όλα μικρές σελιδούλ, ς μιας απαλής, με
λαγχολικής, ρομαντικής, σεμνής, ερωτικής βί
ωσης.

. . . .Θ ά  πάρουμε τό  γ ν ώ ρ ιμ ο  τό  δρόμο μ ες τό δείλι, 
κι ο ΐ ξ^νοι π ο ύ  μας ϊδιινε τόσες φ ορές, θ ά  ποΰνε 
κ ά τι κρυφά, θ ά  μ δς γβλοϋν σά μακρυνοί μας φίλοΐι 
κι έσύ θ ά  σκύβεις ντροπ αλά, κ α θ ώ ς  θ ά  χ α ιρ ετο ύ ν ε ....

Κ ι  δταν θ έ  νά  χ ω ρ ίσ ο υ ιε  με τή ν καρδιά θλ ιμ έν η  
θ ά  ξα ν α ρ θώ  στή  γειτονιά  σ ι γ ί  νά  τρα γου 'ίτσω  
κι έσύ στό π α ο α θ υ ρ ι σ ου , πού  θ ά  φ ω τά  σκυμένη  
σάν πρώ τα θ ά  μέ κ α ρ τε ρ ε ί, νά σέ κ αλη νυ χτ.σω .

Κι όμως μ όλην αυτή τήν απαλοσύνη και 
την τρυφερότητα, σ ολόκληρο το βιβλίο είναι 
διά/υτη μια ατμόσφαιρα μελαγχολίας που σε 
βαραίνει και σε θλ βει.. Και δεν είναι η με 
λαγχχολία κι η θλίψη εκείνη που δεν την πι- 
τεύει ο κ. Αγρας. Εκείνη θα την ονομάτιζα 
■θλίψη π ρ οσμ ονή ς ,  γιατί πάντα η νεανική 
ψυχή θλίβεται στην προσμονή της ακεραίωσής- 
της. Διαφορετική όμως είναι του κ Κατσίπη 
η θλίψη Είναι η θλίψη μιας πικραμένης απο 
τη ζωή ψυχής.

Μ ιά νοστα λγία , γλυκειά , θλ ιμ μ ένη  
σάν Ιστορία  λ η σμ ονη μ ένη , 
μ* έφερε πισω σ ιά  περασμένα  
χρόνια  τ ή ς  νιότη ς άγαπημένα

Κ ’  ή-ϊουνα τό τες  καλή κι ώ ρ α ία  
κ οί ο* άγαποΰσσ σά μιά Ιδέα  
ώς ά γαπούνε στά  π α ρ α θ ύ ρ ια ·.·

Από τα τριανταδύο ποιήματα της συλλογής 
ξεχωρίζω το «Ονειρο», το «Νάμουν παιδί», 
«Στή γυναίκα μου», «Σαν πρώτα», «Μισεμός», 
«Ολα τα ίδια», «Σε νοσταλγώ», «Στο ξωκκλη· 
σάκι».

Τη γνήσια και καρδιόρμητη όμως ποιητική 
ουσία τη χαλάει η αμαστόρευτη, ασμίλευτη 
ρυθμικά διατύπωση Φοβούμαι ότι ο κ. Κα. 
τσίπης δεν έχει δουλέψει όσο πρέπει τό στίχο. 
Έτσι όμως σ κατεύεται το ποίημα και άτογεί 
η καλαισθητική απόλαυση του αναγνώστη. Ο 
σακατεμένος στίχος δε σ αφινει να το χαρείς 
το ποίημα. Συχνές χασμωδίες: το φωτεινό α
στέρι (σελ 14), τη γέ. ικη ανία (σελ. 18), το 
δειλινό απόψε, θυμάμαι κάποιο όνειρο, μ ένα 
καράβι άγνωστο, πούχε λουλούδια άπειρα (σελ, 
27) βγαίνανε ράθυμα κι οκνά απ το πικρό-μας 
στόμα (σελ. 291, τα λόγια που σου ταιριαξα 
μαζί με τ αηδόνια (σελ. 38).

Επίσης ο ρυθμός στο στίχο χωλαίνει
άπόψε πού  είμ α ι άπέραντα μόνος  
κ9 ή καρδιά μ , υ π ον εί μες σ τή ν  Ιρ η μ η  νύχτα , 
£λα. γύρε κοντ ι μ ου . τά  χέρια σου ρ χτα  
γιρλά ντα  λευκή, στό λαιμό μου στεφ άνι (σ. 33)

Συχνά γαλάει τον ιαμβικό ρυθμό του δε
καπεντασύλλαβου στίχου με τη χρήση λέξεων 
του τροχαϊκού ρυθμού σιην αρχή του δεύιερου 
μισόστιχου:
Σ τ ά  χείλη σου γαρούφ αλλα —  κύπελλα πορφυρένια

(σε/.. 2 1 )
τή  φ λόγα  πού  τά  φ ώ τιζε  τότες, σάν σέ κυτοΰσα

(σελ. 29)
Κ α ί νέκρωσες τούς π ό θ ο υ ς  μ ου , μ έθυ σες τίς, έ •πΐ-'ιες

(σελ. 37)

Κάπου, αντίθετα, ο στίχος παίρνει ζωντά
νια και πλαστικότητα με όμορφη και πετυχη
μένη — δεν ξέρω αν συνειδητή ή όχι—πα
ρήχηση :

Γαλέρες α ΐϋερόλαμ νες τά  σύγνεφα τό  βράβυ
πι.ύ τρέχουνε μές τοΰ βοριά  τή ν  ά γρια  φ οβέρα-.(σ . 39)
Κ α ί σ* δλους βρήκες γιά  νά  π εις τόν  πόνο πού π νεϊς

(σελ. 39)
Δ είλι κ αί πέρασες δειλή (σελ. 21)
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Κάτοτε κόβει σε δυό μονόστιχα το δεκαπεν
τασύλλαβο και κάνει διό στίχους:

Τ ά χα  νά  μέ μεθύσανε  
τά γιασε ιιά  τό  βράδυ  
πού βγήκαμε κρυφά κρυφά  
σ τή ν  έρημη βεράντα

κι αλλού αντίθ τα, μετά'λάζει το ρυθμό στον 
ίδιο στίχο:

Κ αι στη ν κ ρδιά  του κρέμασες του -θανάτου κουρτίνα

(το α' μισόστιχο ιαμβικό, το β' αναπαιστικό).
Η γλώσσα όμ ι ς δεν έχει διόλου τις αδυνα- 

μύς τις στιχουργικέ:. Είναι σ>αθεοή, καθαρή 
ομιλημένη. Κάποιες λέξεις μάλιστα ιδιωματι
κές δίνουν χάρη στο στίχο : αγιομνήσι, περδι- 
κονάζα, καλομάννα (γιαγιά , κισαοπνιχιη, πε
λαγοδρόμο άτι, σκιόπνιχτη συκιά...

Κάπου με σιαμάτησε ενα ανακόλουθο (σ 30/

Έ ιιε ις  πού  φ α ντα στή κα μ ε μ ιά ν δ μ οςφ η  ζω ή  
κι’  ώνειρευτήκαιιε μ α ζί ν* "·νίβ  υμε οτή ράχη  
ξευ γα ρ ω μ ενοι, γε · α στοί στή ν άψη^ή κορφ ή. 
Κ ουράστηκες μ εσοστρα τή ς κι* έμεινες κεί στή ν άκρη

Και κάποιες παρατηρήσεις στή γραφή : Ε
κτός άπό τα πολλά φανερά τυπογραφικά λάθη 
βρίσκω και μερικές λαθεμένες λέξεις : μαζύ,
νειάτα (αλλά νιότη), να στείσουν (=στήσουν), 
γύρε κοντά-μου (γείρε) ΙΙρέπει ακόμη να 
προσθέσω εδώ χρησιμοποιεί συστηματικά την 
κράση στη θέοη της έκθλιψης, κάτι που δυσ
κολεύει πολύ λεξ λογικά : σταυλόπορτο (στο 
αυλόπορτο), κι ύστερο μεύρει μ εύρει), σεφτά- 
κρου\η. μονειρατα κ. ά.

Με τα ποιήματά-του αυτά ο κ. Κατσίπης 
δε μας δίνει φυσικ ι, τίποτα πρωτότυπο ούτε 
σε μορφή ούτε σε περιεχόμενο Αλλά ούτε 
είναι και ο σκοπός-του αυτός. Είναι μια ψυχή 
λεπταίσθητη και πονεμένη που έζησε απλά. 

δπω ς ίέ ν  έζη σε ποτέ τοΰ κάμπου χαιιο ιήλι

— ο στίχος του κ. Μήτσου Παπανικολάου — 
και που τον πόνο-της τον κάνει τραγούδι Κ' η 
Τέχνη είναι ένας δύσκολος αψηλόκορφος Ό 
λυμπος. Ο κ. Κατσίπης ξεκίνησε κι ανεβαίνει. 
Ά ς  φτάσει όπου φτάσει: κέρδσς-του καί χαρά- 
μας.

Γ Ι Α Ν Η Σ  Θ Ω Μ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ  

♦
Νέες έκδόσεις

[*Α ναγγέλλουμε τ ά  β ιβλία  πού  
μ α ; στέλλου ντα ι σέ Ιν α  άντί· 
τυπ ο καί κρίνουμε τά  σέ δύο].

ΣΠ. Π ΑΝ ΑΓΙΩΤΟΠ Ο ΥΛΟ Υ : Κυκλοφορεί

τό Νοέμβριο ή νέα του ποιητική συλλογή, σέ 
άρτια και πολυτελή, ξυλογραφημένη έκδοση : 
«Νυχτερινός διαβάτης».

-  ΓΙΩΡΓΗ Κ. Π ΑΠ ΑΓΙΩ ΡΓΙΟ Υ : Κυ
κλοφόρησε ή πραιτη σειρά ποιητικής του 
συλλογής «'Απλά τραγούδια». (“Εκδοση «Παγ
κόσμιας διανόησης». Α θήνα 1943).

-  ΓΙΑΝ Ν Η  ΤΡΙΚΚΗ : «Τό βιβλίο τής ε
ρωμένης». Ποιήματα. ( Αθήνα 1943).

-  Ν ΙΚΗ Σ G RECZYN K A : «Ή  γυναίκα
στό έργο οοΰ Α. Κ ΑΡ Κ ΑΒΙΤΣΑ ». Μελέτη 
(’Αθήνα 1943).

-  ΦΙΛ ΚΑΤΣΙΠ Η  : «Σβυσμένες Φλόγες»· 
ΙΙοιήιιατα. ('Εκδοση Ά ρ . Μαυοίδη. Α θή να  
1943).

Λάβαμε τό πρώτο τεΰχο: τοϋ νέου καλλιτε
χνικού περιοδικού «ΤΕΧΝ Η  ΚΑΙ ΖΩΗ». Διεύ
θυνση, σύνταξη : ”Αρης Βενέτης—Τάσος Παπ 
πάς. Συνεργάζουνται διαλεχτοί νέοι λογοτέχνες.

♦

’Αλληλογραφία
Μ. Π 'ρ .  -  Δείχνετε μιά καλή ποοσπάβ-εια. 

Γράψτε κάτι καλ/.ίιερο κι’ αν θέλετε ξανα- 
στεΐλιε μας. Ε. Β ογαζ.  — Καλλίτερα εκφρα
σμένο δείχνει τό «οάν ΙΙαναγίτσα είσαι·. Πάν
τως μέ μεγαλύτερη προσπάθεια ελπίζουμε νά 
πετύχατε κάτι τό άρτιώτβρο. Κ ορ .  της " Ε ι . — 
Καί τά δυό μιά απλή ά^χή χωρίς αξιώσεις. 
Κρατείστε πιότερη ουσία καί λιγώτερο*βερμπα- 
λισμό. Σ ά ; λείπει στιχουργική. Χρ. Han.  —  
Κρατούμε τό «έτσι χωρίς παράπονο»' τό «τα
ξίδι» υστερεί στήν άπόδοση τοϋ χοήμαιος. Τό 
πεζοτράγουδο κακυσυνταγμένο, γι’ αυτό σέ 
πολλά μέρη κι' ακατάληπτο. Δείχνετε καλή 
προσπάθεια. Ξαναστεΐλτε ιιας, Γ. Κ α γχ .  — Ή  
μελέτη σας διάλεξε θέμα παληό" κι’ άλλωστε 
έχουν γραφτεί πολλά πάνω σ’ αυτό. ‘ Υπάρ
χουν θέματα έπικαιρότεοα πού ενδιαφέρουν. 
Ή  γλώσσα σας ξεπερασμένη. Α Αημ —  Πρω
τόλεια. Κ. Βατ.  — Τό πεζό σας σάν έαπνευση 
καλό. 'Υστερεί δμως στήν άπόδοση. Ν. Κ ο υ ρ .— 
Δεχόμαστε πώς ή ποίηση είναι καί μιά έξωτε- 
ρίκευσ ι τοΰ εσωτερικού μας κόσμου. "Ομως 
μήν ξεχνάτε πώς είναι τε χ ν ικ ή  εξωτερίκευση. 
Τ. Χ αχ.  Ή  «ανάμνηση» ρηχός ρωμαντισμός. 
Κ. Κ ν ρ .  Τό «τραγούδι» δείχνει πώς έχετε πιό
τερη επιτυχία στήν πρόζα παρά σιό στίχο, 
Μ. α  — Οί σημειώσεις σας πολύ πρόχειρες καί 
χωρίς ενδιαφέρον.


