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ΤΟ ΡΟΔΟ

Είχες άκούσει τό κάλεσμα 
τής Άγιας Φωνής.
Καί τό γλαυκό Σου κατάπληκτο βλέμμα 
είχε δεχθή τό καταΰγασμα 
τής αστραπής τοΰ ματιού Του.
Ή δική μου φωνή;
Τοΰ δικού μου ματιού ή ικεσία ;
Τής ’Αγάπης τό μέγα περίφραγμα; 
’Ανθρώπινη μέριμνα.
Είχες πιά έκδυθή τόν χιτώνα Σου.

♦

Ψΰχος συνέχει τά μέλη μου.
Άπό τήν κόγχη μου έκχύνεται σκότος.
Πήρες μαζί Σου λοιπόν 
τή θαλπωρή τής Αγάπης Σου ;
Πήρες μαζί Σου λοιπόν 
τό φώς τών βλεφάρων μου ;

Στό πολικό τοΰτο μέγα δωμάτιο, 
πού ή Δύση Σου τδχει έπενδύσει 
μέ σκότος, μέ σκότος, μέ σκότος, 
τής ’Εξόδου τή θύρα ζητώ.

Ή συνεργασία και τά έμβάσματα θά στέλνονται αποκλειστικά 
στή διεύθυνση: Γ. Δέλιον, Άετορράχης 31

(Τά χειρόγραφα δέν έπιστρέφονται)

Τών δακτύλων μου ή άπόγνωση 
τήν άμείλικτη άπάθεια 
ψηλαφίζει τής θύρας.



'Όμως δέ βρίσκω 
πουθενά τό κλειδί.

Έχεις πάρει μαζί Σου λοιπόν 
καί τό κλειδί τής Εξόδου;
’Έχεις πάρει μαζί Σου λοιπόν 
καί τοΰ φωτός τήν έλπίδα ;

Τής άπουσίας Σου τό περίζωμα 
μέ περισφίγγει.
Στοΰ φωτός τήν άπώλεια 
ψηλαφώντας πλανιέμαι.

Έπί τέλους ώς πότε θάφήνουμαι 
στοΰ σκότους τό πόντισμα;
Έπί τέλους ώς πότε θά δέχουμαι 
τής 'Ημέρας τήν άρνηση;

’Έξαλλος ρίχνουμαι 
νά διαρρήξω τή θύρα.
Τό πόμολο άρπάζω μέ δύναμη.

Τοΰ χεριοΰ μου λοιπόν 
δέ βρίσκει ή ορμή 
τής άντιστάσεως τήν άρνηση;

Τήν άκοή μου τριγμός 
τών άρμών περουνιάζει.

"Ωστε δέν ήταν ή θύρα κλειστή ;
"Ωστε κλειδί δέν ύπήρχε ;
Πώς δέν τδχα σκεφθή
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νά σύρω τό πόμολο. 
Πώς δέν είχα σκεφθή 
τή δραπέτευση.

* * *

’Ιδού, στόν άνθώνα κατέρχομαι 
τής αυλής τοΰ σπιτιού μας.
Στής Άνοίξεως προβαίνω τό πρόσωπο 
τή δική Σου μορφή ν’ άτενίσω.

Ρόδα λευκά, παντοΰ ρόδα λευκά. 
Μόνο ρόδα λευκά στόν άνθώνα. 
(Σάμπως νάταν ποτές δυνατό 
μ’ άλλη στολήν άπό τούτη 
νά μέ δεχόσουν στόν κήπο).

Σκύβω, λυγίζω τό γόνατο. 
’Αγκαλιάζω ένα ρόδο.
ιΛέ λαχτάρα τά χείλη μου οσφραίνονται 
τή λευκή του θερμότητα.

(’Ά! τής ’Αγάπης μας πάλι 
συντελεΐται ή περίπτυξη. 
Τής ’Αγάπης Σου πάλι 
μου δίνεις τό φίλημα).

’Έτσι πού τώρα τό ρόδον αύτό 
τής λαχτάρας μου έχει ζωσθή 
τήν περίπτυξη, 
έτσι πού τώρα τό ρόδον αύτό 
τής καρδιάς μου έχει δεχθή 
τήν μετάγγιση, 
μέ ποιόν τρόπο τάχα
θά μπορέσω νά Σοΰ τό προσφέρω;
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Στήν παλάμη τό ρόδο κρατώντας, 
περιδιαβάζω μές στόν άνθώνα. 
Περιδιαβάζω, ζητώντας νά βρω 
τό μέσον γιά νά Σοΰ τό στείλω.

Άλλά πώς νά Σοΰ στείλω τό ρόδο;
Σέ τίνος Αγγέλου φτερό 
νά έμπιστευθώ τής καρδιάς μου τό μήνυμα;

Ξάφνου φωνές άμερίμνων παιδιών 
τοΰ πνεύματός μου 
τήν άναζήτηση 
περισπούν.
Χαράς διαδήλωση, 
άγιότητος έκφραση 
περιβάλλει τόν κήπο μου.

Ή ψυχή μου σκιρτά στήν άντήχηση 
τής χαράς τών νηπίων.
Ή λευκότης τοΰ άνθώνος μου ντύνεται 
τό φώς τής άγνότητος.

Μέ τά φτερά τής φωνής τών παιδιών 
νά Σοΰ στείλω τό ρόδο;
Μέ τό στόμα τής θείας άγνότητος 
νά Σοΰ έκπέμψω τό μήνυμα ;

Ό άλαλαγμός τών παιδιών έξεπόρθησε 
τόν πυλώνα τοΰ άνθώνος μου.
Καί στών φωνών τό κορύφωμα 
κάτι βλέπω στόν κήπο 
άπ’ έξω νά πέφτει.

”Ω! σίγουρα θδναι τό τόπι 
τών παιδιών, πού τούς ξέφυγε.
Πρέπει νά τρέξω 
νά τούς δώσω τό τόπι τους.

Σπεύδω, κρατώντας τό ρόδο, 
νά βρώ στόν άνθώνα 
τήν άφορμή τής χαράς τών παιδιών. 
Σπεύδω νά δώσω συνέχεια 
στοΰ θείου τήν έκφραση.

"Ομως ή όρμή μου προσκόπτει 
στοΰ θανάτου τό κάλεσμα 
ένός μικροΰ πληγωμένου πουλιοΰ.

Τών νηπίων τό τόπι λοιπόν 
ήταν αύτός ό μικρός 
μαδημένος σπουργίτης ;

”Ω ! τής άγνότητος 
τό άνήκουστον έγκλημα. 
Τής θειότητος 
ή άντίνομη έκφραση.

'Η άφή τών δακτύλων μου 
τήν άγωνία τοΰ θανάτου προσδέχεται 
τοΰ μικροΰ πληγωμένου πουλιοΰ.

Τοΰ στόματός του τό άνοιγμα 
τήν έλευσή του σαλπίζει πρός Σέ.
Τό βλέμμα του 
άτενίζει τό βλέμμα Σου.
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Ιδού, εύρηκα τό μέσον 
νά Σοΰ στείλω τό ρόδο.

Κι’ δταν άπ’ τάσπιλο ράμφος 
άποτεθή τό λευκό τοΰτο ρόδο 
στή λευκή Σου παλάμη, 1
κι’ δταν ή Ούσία τής ’Αγάπης μου I
έμπλήσει τό Πνεύμα Σου, ■
θά δεις πώς τό ρόδο 
ήτανε κόκκινο.
θά δεις στή λευκή Σου παλάμη 
κόκκινο αίμα.

’Απρίλιος 1936 Γ. θ. ΒΑΦΟΠΟΥΛΟΣ

VIRGINIA WOOLF

ΣΤΙΓΜΕΣ ΖΩΗΣ

ΟΙ ΚΑΡΦΙΤΣΕΣ ΤΗΣ ΣΛΑΤΕΡ ΔΕΝ ΤΡΥΠΟΥΝ

«Οΐ καρφίτσες τής Σλάτερ δέν τρυποΰν τό παρατηρήσα
τε; » είπε ή μις Κραίη, στρέφοντας τή στιγμή πού ένα τριαν
τάφυλλο έπεφτε άπό τό φόρεμα τής Φάννυ Ούΐλμοτ, καί πού 
ή Φάννυ μέ ζωηρούς άκόμα τούς ήχους τής μουσικής στ’ άφ- 
τιά της, έσκυβε νά μάσει άπό κάτω τήν καρφίτσα.

Τά λόγια αύτά τήν ξάφνιασαν, καθώς τά άναλογίζονταν 
τή στιγμή πού ή μις Κραίη συνέχιζε τήν τελευταία φούγκα τοΰ 
Μπάχ. Πήγαινε, άλήθεια, καί ή μις Κραίη στής Σλάτερ ν’ άγο- 
ράσει καρφίτσες; άναρωτήθηκε ή Φάννυ Ούΐλμοτ, σά νά με
ταφέρονταν άλλου γιά μιά στιγμή. Περίμενε κι’ αύτή λοιπόν 
σάν ένας όποιοσδήποτε μπροστά στό ταμείο, τής έδιναν τά 
ρέστα τυλιγμένα στή φατούρα, έβαζε τά ψιλά στό πορτμοναί 
της, κ’ δστερ’ άπό μιάν ώρα, όρθια μπροστά στήν τουαλέττα 
της, ξεδίπλωνε τό χαρτί μέ τις καρφίτσες; Μά τί άνάγκη είχε 
αύτή άπό καρφίτσες; Γιατί δέν ήταν άπλώς ντυμένη, μά κυ
ριολεκτικά ώπλισμένη σάν άστακός μέσα στ’ όστρακό του, τό 
μπλέ τό χειμώνα, καί τό πράσινο τό καλοκαίρι. Τί άνάγκη 
λοιπόν είχε άπό τις καρφίτσες; Μιά Τζιούλια Κραίη, πού ζοΰ- 
σε, φαίνεται, άνάμεσα στόν ψυχρό καί διάφανο κόσμο άπό τις 
φούγκες τοΰ Μπάχ, πού έπαιζε γιά τό κέφι της δ,τι τής άρεζε, 
καί πού καταδέχονταν, γιά μεγάλο τους χατίρι, νά όδηγήσει 
μιά-δυό μαθήτριες στή Μουσική Σχολή του ’Άρσερ Στρήτ, (έτσι 
έλεγε ή οικοδέσποινα μις Κίγκστον) πού έξάλλου «έτρεφε γι’ 
αύτή σέ κάθε έπίπεδο τό μεγαλείτερο θαυμασμό». Ή μις Κραίη 
εΐχε όλότελα έγκαταλειφθεΐ άπό τόν καιρό πού πέθανε ό άδελ- 
φός της, πράγμα πού τρόμαζε τή μις Κίγκστον. Βέβαια, εΐχαν 
τόσα πολύ ώραΐα πράγματα δταν κατοικούσαν στό Σαλίσμπε- 
ρυ· κι’ ό Τζιούλιους ό άδελφός της ήταν ένας άνθρωπος πασί-
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γνωστός, Μνας περίφημος άρχαιολόγος. '’Ήταν σπουδαίο γεγο
νός τό νά γίνεται κανείς δεκτός στό σπίτι τους, έλεγε ή μις 
Κίγκστον. (Τούς γνώριζε άνέκαθεν ή οίκογένειά μου- ήταν άπό 
τούς πολύ σχετικούς πού σύχναζαν στό Σαλίσμπερυ, ελεγε ή 
μις Κίγκστον) Μόνο πού ήταν λίγο αύστηροί μέ τά παιδιά. 
’Έπρεπε νά προσέχουν ώστε νά μή κάνουν τίς πόρτες νά χτυ
πούν, νά μή βροντολογούν όρμώντας στά δωμάτια. Ή μίς 
Κίγκστον εύχαριστιώνταν νά μελετάει κάτι τέτοιους χαρακτή
ρες τίς τελευταίες μέρές τοΰ μήνα, δταν λάβαινε έιτιταγές κ’ 
ύπέγραφε άποδείξεις- χαμογελούσε. Ναί, ήταν ένα σωστό άγριο- 
κόριτσο- πηδούσε κ’ έκανε δλα κείνα τά ρωμαϊκά βάζα καί 
τ’ άντικείμενα στίς βιτρίνες νά κουνιούνται. Οί Κραίη δέν ήταν 
διόλου συνηθισμένοι μέ τά παιδιά. Κανένας άπό τούς Κραίη 
δέν είχε παντρευτεί. Είχαν γάτους. Κ’ οί γάτοι, δπως τό νιώ
θει καθένας, μπορούσαν καλύτερ’ άπό όποιονδήποτε άλλο, νά 
έκτιμήσουν τήν άξια τών ρωμαϊκών βάζων « Πολύ καλύτερα 
κι’ άπό μένα » έλεγε ή Κίγκστον, μέ μιά φωταύγεια στό πρό
σωπο, ύπογράφοντας πάνω στή σφραγίδα, σταθερά καί καλ
λιγραφικά, πρακτική καθώς ήταν πάντα. Στό κάτω-κάτω γι’ 
αύτό ζούσε τόσα πολλά χρόνια.

"Ισως λοιπόν, σκέπτονταν ή Φάννυ Ούΐλμοτ, αναζητών
τας τήν καρφίτσα, ίσως ή μίς Κραίη νά είπε τυχαία «Οί καρ
φίτσες τής Σλάτερ δέν τρυπούν» Κανένας άπό τούς Κραίη δέν 
είχε παντρευτεί. Δέν είχαν λοιπόν ιδέα άπό καρφίτσες — διό
λου άπό δ,τιδήποτε. ’Ήθελε έτσι νά σπάσει τή μοίρα πού βά
ραινε τό σπίτι, νά σπάσει αύτό τό γιάλινο διάφραγμα πού 
τούς χώριζε άπό τόν άλλο κόσμο. "Οταν ή Πόλλυ Κίγκστον, 
αύτό τό όλόχαρο κοριτσάκι σφαλνοΰσε μέ πάταγο τήν πόρτα 
κ’ έκανε τά ρωμαϊκά βάζα νά κουνιούνται, ό Τζιούλιους, βλέ
ποντας πώς δέ γίνονταν καμμιά ζημιά (ήταν τό πρώτο πράγ
μα πού φρόντιζε νά δει) κοίταζε πάνω άπό τή βιτρίνα παρά
πλευρα στό παράθυρο, τήν Πόλλυ ν’ άπομακρύνεται πηγαί
νοντας στούς άγρούς· τήν έβλεπε μέ τό ϊδιο κείνο βλέμμα πού 
εΐχε ή άδελφή του, ένα βλέμμα όκνό γεμάτο πόθο.

«Τ’ άστέρια, ό ήλιος, τό φεγγάρι» σά νά έλεγε «οί παπα
ρούνες άνάμεσα στά χόρτα, οι φωτιές, οί δροσσσταλίδες στά 
παράθυρα, ή καρδιά μου βρίσκεται κοντά σου. Μά..» συνή
θιζε πάντα νά προσθέτει «έσύ περνάς, τό σκάνεις, φεύγεις» 

Καί τήν ’ίδια στιγμή,, συμπλήρωνε τήν ένταση τών δυο άύτών 
πνευματικών καταστάσεων μ’ ένα : «Δέ μπορώ νά σέ προφτά- 
σω... δέ μπορώ νά τρέξω σάν κ’ εσένα» πού τό ψιθύριζε μέ 
προθυμία καί άπογοήτευση. Και τ’ άστέρια έσβυναν, καί τό 
παιδί άπομακρύνονταν.

Τέτοια ήταν ή μοίρα, τέτοιο ήταν τό γυάλινο διάφραγμα 
πού ή μίς Κραίη ήθελε νά σπάσει, δείχνοντας, δταν έπαιζε 
Μπάχ μέ κείνο τό θαυμάσιο τρόπο γιά ν’ άμοίψει τήν εύνοού- 
μενη μαθήτριά της (ή Φάννυ Ούΐλμοτ ήξερε πώς ήταν ή εύνο- 
ούμενη μαθήτρια τής μίς Κραίη) πώς ήξερε έπίσης πόσο κ’ οί 
άλλοι ένδιαφέρονταν γιά τίς καρφίτσες. Οί καρφίτσες τής Σλά
τερ δέν τρυπούν.

Ναί ό «περίφημος άρχαιολόγος» τέτοιος ήταν. Ό «περίφη
μος άρχαιολόγος» έλεγε ή μίς Κίγκστον μέ μιά φωνή χαμηλή 
καί ειλικρινή, όπισθογράφοντας τήν έπιταγή, καί σημειώνον
τας τήν ήμερομηνία- ή φωνή τής μίς Κίγκστον εΐχε ένα άπε- 
ρίγραπτο τόνο πού φαίνονταν σάν παράξενη, σάν άλλόκοτη 
στόν Τζιούλιους Κραίη· τόσο άλλόκοτη δσο φαίνονταν κ’ ή 
ίδια ή Τζιούλια- θά μπορούσε νά ορκιστεί κανείς, σκέπτονταν 
ή Φάννυ Ούΐλμοτ, καθώς άναζητοΰσε τήν καρφίτσα, πώς μέ
σα σέ μιά δεξίωση, σέ μιά συγκέντρωση (ό πατέρας τής μίς 
Κίγκστον ήταν πάστορας), πόσο θά φλυαρούσε, άν δέν άρκούν- 
ταν σ’ ένα χαμόγελο, ή άν δέν έπαιρνε άνάστημα δταν προ- 
φέρονταν τ’ όνομά της, προκειμένου μάλιστα γιά τόν Τζιού
λιους Κραίη. Τό πράγμα τής έκανε «αίσθηση». Περιττό βέβαια 
νά λεχθεί πώς γιά τήν αίσθησή της αύτή δέν εΐχε κάνει λόγο 
σέ κανένα. ’Ίσως μάλιστα κ’ ή ’ίδια νά μήν έννοούσε τί ήθελε 
νά πει μ’ αύτό. Μά κάθε φορά πού μιλούσε γιά τόν Τζιού
λιους, ή άκουε νά προφέρεται τ’ όνομά του, ήταν ή πρώτη σκέ
ψη πού περνούσε άπό τό νού της. Ύπήρχε κάτι τό παράξενο 
στόν Τζιούλιους Κραίη.

Ήταν άκριβώς ή έντύπωσή πού έδινε ή Τζιούλια, καθώς 
κάθονταν έτσι, μέ τό χαμόγελο στά χείλη, μισοστραμμένη 
στό περιστροφικό κάθισμα τοΰ πιάνου. Μά ήταν στούς άγρούς, 
μά ήταν στό τζάμι, μά ήταν στόν ούρανό .... Τί όμορφιά- καί 
δέ μπορώ νά τή φτάσω· δέ μπορώ νά τήν έχω. Έγώ, φαίνον
ταν νά πρόσθετε μ’ έκείνη τήν τόσο χαρακτηριστική άρπαχτι- 
κή κίνηση τοΰ χεριού, έγώ πού μέ τόσο πάθος τή λατρεύω, έγώ 
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που θά έδινα τό πδν στόν κόσμο γιά νά τήν άποκτήσω. Καί 
μάζεψε τό λουλούδι που εΐχε πέσει κάτω, ένώ ή Φάννυ άνα- 
ζητοΰσε άκόμα τήν καρφίτσα. Τό τσαλάκωσε—σκέφτηκε ή Φάν
νυ—ήδονικά μέσα στ’ απαλά μέ τις εύδιάκριτες φλέβες χέρια 
της, δπου λαμπίριζαν σάν ύδάτινα χρώματα, δαχτυλίδια στο
λισμένα μέ μαργαριτάρια. Τό σφίξιμο τών δάχτυλων φαίνον
ταν σά νά ήθελε ν αύξήσει δ,τι ύπήρχε πιό άκτινόβολο στό 
λουλοΰδι, νά τό άποσπάσει, γιά νά τό κάνει πιό φραμπαλωτό, 
πιό δροσερό, πιό άγνό. Τό παράξενο σ’ αύτή, κ’ ϊσως καί στόν 
άδελφό της, ήταν πώς αυτό τό σφίξιμο, αυτό τό μάγκωμα, 
μεταβάλλονταν σέ μιά διαρκή άποτυχία. Καί τώρα τό ’ίδιο γί
νονταν σχετικά μέ τό λουλοΰδι. Τό κρατούσε άνάμεσα στά 
χέρια της- τό έσφιγγε μά δέν τό άποκτοΰσε, δέν τό χαίρονταν 
άπόλυτα κι’ ολοκληρωτικά.

Κανένας άπό τούς Κραίη δέν εΐχε παντρευτεί, θυμήθηκε 
ή Φάννυ Ούΐλμοτ. ΚΤ άναλογίζονταν πώς, ένα βράδυ, πού τό 
μάθημα εΐχε παραταθεΐ πέρ’ άπό τή συνηθισμένη ώρα, κ’ εΐχε 
σκοτεινιάσει, ή Τζιούλια Κραίη τής εΐχε πει: «Οί άντρες, βέ
βαια, μας προστατεύουν» καί τής χαμογέλασε μ’ έκεϊνο τό πα
ράξενο χαμόγελο, καθώς τής φορούσε τό μαντώ, πού τήν έκα
νε σάν τό λουλοΰδι, εύαίσθητη ώς τήν άκρη τών δαχτύλων τής 
νειότης της, κι’ άκτινόβολη, μά πού, σάν τό λουλοΰδι πάλι, ή 
Φάννυ μόλις τό ϋπόπτευε.

«’Ά ! μά δέν έχω άνάγκη άπό προστασία» άπάντησε ή Φάν
νυ γελώντας· κΤ δταν ή Τζιούλια Κραίη κοιτάζοντάς την μ’ 
έκεϊνο τό παράξενο βλέμμα, εΐχε προσθέσει πώς δέν ήταν καί 
τόσο πολύ βέβαιη γι’ αύτό, ή Φάννυ κατακοκκίνησε άπό θαυ
μασμό πού ένιωθε στά μάτια της.

«Τό μόνο, πού εΐναι άξιοι νά κάνουν οί άντρες» είπε. 
Αύτός αραγε νά ήταν ό λόγος πού δέν εΐχε παντρευτεί ποτέ, 
άναρωτιώνταν ή Φάννυ, καρφώνοντας τά μάτια της στό δάπε
δο. Κ’ έπειτα δέν εΐχε ζήσει ποτέ στό Σαλίσμπερυ. «'Η ομορ
φότερη γωνιά τοΰ Λονδίνου, εΐχε πει μιά φορά (μιλώ βέβαια 
γιά πριν άπό δέκα πέντε—είκοσι χρόνια) εΐναι τό Κένιγκστον» 
Μέσα σέ δέκα λεπτά βρίσκεται κανείς στούς κήπους—πού 
εΐναι νά πούμε ή καρδιά τής έξοχής. Μπορεί κανείς νά γευ
ματίσει φορώντας τά σκαρπίνια του, χωρίς νά κινδυνεύσει νά 
κρυολογήσει «Τό Κένιγκστον, ξέρετε ήταν σάν ένα χωριό, κεϊ- 

νον τόν καιρό» έλεγε.
Καί σταματούσε τότε, γιά νά τά βάλει μέ μιά στρυφνοτη- 

τα, μέ τά ρεύματα τοΰ ύπόγειου σιδηρόδρομου.
«Αύτά κάνουν οί άντρες» εΐχε πει μ’ ένα πικρόχολο τόνο. 

Νά έρριχνε τάχα κάποιο φώς ή δήλωσή της αύτή στό πρόβλη
μα γιατί δέν εΐχε παντρευτεί- θά μπορούσε κανείς νά φαντα
στεί κάθε είδους σκηνή στή νεαρή της ήλικία, δταν, μέ τά 
ώραΐα γαλάζια μάτια της, μέ τήν ίσια μύτη της, μέ τό τάλαν
το τής πιανίστας, μέ τό ρόδο πού μ ένα αγνό πάθος φορού
σε στό άνοιγμα τοΰ φορέματος άπό μουσελίνα, εΐχε πρωτο- 
γοητεύσει τούς νέους, στούς όποιους δλ αυτά τά πράγματα > 
τά φυλτζάνια τής Κίνας, τ’ άργυρά καντηλέρια, τά ψηφιδωτά 
τραπέζια (γιατί οί Κραίη είχαν άπ’ δλ αύτά τά ώραΐα πρά
γματα) φαίνονταν ύπέροχα- σέ νέους δχι πολύ διακεκριμένους, 
σέ νέους τής πόλης γεμάτους φιλοδοξία. Τούς εΐχε πρωτογοη- 
τεύσει, κ’ έπειτα ήλθε ή σειρά άπό τούς φίλους τοΰ άδελφοΰ 
της· φοιτηταί τής ’Οξφόρδης ή τοΰ Καίιμπριτζ κατέβαιναν τό 
καλοκαίρι, τή συνόδευαν στό ποτάμι, συνέχιζαν μέ άλληλο- 
γραφία τή συζήτηση γιά τό Μπρόουνιγκ, κ’ ϊσως δταν, σπά
νια, θά πήγαινε στό Λονδίνο, νά σκόπευαν νά τής δείξουν τό 
Κένιγκστον Γκάρντεν.

«Μιά άπό τις ομορφότερες γωνιές τοΰ Λονδίνου, τό Κένιγκ
στον. Μιλώ γιά πριν άπό δεκαπέντε—εϊκοσι χρόνια» εΐχε πει 
μιά μέρα. Μέσα σέ δέκα λεπτά βρίσκεται κανείς στόν Κήπο, 
στήν καρδιά τής έξοχής· θά μποροΰσε κανείς νά έκλέξει, σκέ
πτονταν ή Φάννυ Ούΐλμοτ, νά ξεχωρίσει λ. χ. τόν κ. Σέρμαν 
τό ζωγράφο, έναν άπό τούς παλιούς της φίλους· νά τοΰ ορίσει 
ένα ραντε βοΰ γιά μιάν ήλιόφωτη μέρα τοΰ Ιουνίου’ νά πάρουν 
μαζί τό τσάϊ κάτω άπό τά δέντρα (Είχαν συναντηθεί μιά1 φο
ρά σέ μιά συγκέντρωση δπου πήγαιναν μέ σκαρπίνια, χωρίς 
φόβο νά κρυολογήσουν). 'Η θεία, ή άλλη γρηά συγγένισσα, θά 
τούς περίμενε έκεΐ, ένώ αύτοί θά θαύμαζαν τούς μαιάνδρους 
τοΰ ποταμοΰ. Ξεχνιοΰνταν σ’ αύτό τό θέαμα. Ισως νά τόν 
διέσχιζαν μέ τή βάρκα. Τόν σύγκρινε μέ τόν Αβωνα. Εκείνη 
θά ευρισκε τή σύγκριση πολύ τολμηρή. Τήν ένδιέφερε πολύ τό 
θέαμα τοΰ ποταμοΰ. Κάθονταν κάπως στενόχωρα, κάπως πα
ράμερα, άν καί χαριτωμένα στό τιμόνι. Σ’ έκείνη τήν κρίσιμη 
στιγμή πού έκεϊνος εΐχε άποφασίσει ν’ άνοίξει τήν καρδιά του
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—ήταν ή μοναδική τύχη νά βρεθεί μονάχη μ’ ένα νέο—έκεΐ- 
νος άρχισε νά μιλάει, μέ τό πρόσωπο στραμμένο, μέ μιάν άρ- 
κετά κωμική κίνηση άπό νευρικότητα, πάνω άπό τόν ώμο της. 
Εκείνη τή στιγμή τόν εΐχε διακόψει άπότομα· θά τράκαραν 
πάνω στή γέφυρα, φώναξε. Ήταν μιά στιγμή φρίκης, ζαλάδας 
καί άποκάλυψης καί γιά τούς δυό. «Δέ μπορώ νά τό έχω δι
κό μου, δέ μπορώ νά τό άποκτήσω» σκέφτηκε. Δέ μποροΰσε νά 
καταλάβει γιά ποιόν λόγο εΐχε έλθει κοντά της. Μέ μιάν άπό- 
τομη κίνηση τοΰ κουπιοϋ, πιτσιλίζοντας γύρω, έστρεψε τή βάρ
κα. Τάχα γιά νά τόν κοροϊδέψει; Τήν ξαναοδήγησε πίσω καί 
τής είπε: «χαίρετε».

θά μποροΰσε κανείς άπροσδιόριστα νά διαποικίλει αύτή 
τή σκηνή, σκέφτηκε ή Φάννυ Ούΐλμοτ. (Μά ποΰ τής έπεσε ή 
καρφίτσα;) θά μποροΰσε νά ήταν ή Ραβέννα ή τό ’Έδιμπουργκ 
δπου εΐχε ζήσει μέ τόν άδελφό της. Ή σκηνή θά μποροΰσε ν’ 
άλλάξει, δπως καί οί νέοι, καί ή σωστή διάταξη άπ’ δλ’ αύτά· 

‘ένα πράγμα μόνο ήταν μόνιμο—ή άρνησή της, κ’ έπειτα ή θλί
ψη της καί τέλος ό θυμός μέ τόν έαυτό της, οί δικαιολογίες 
της, ή αύτοπαρηγόρια της—ναί βέβαια ή άτέλειωτη αύτοπα- 
ρηγόρια της. Τήν άλλη μέρα ίσως νά σηκώθηκε στις έξη τό 
πρωί- θά φόρεσε τό μαντώ της· καί θά έκανε τόν περίπατό 
της άπό τό Κένιγκστον ώς τόν ποταμό. Ήταν εύχαριστημένη 
ποΰ δέν έχασε άδικα τήν ώρα της νά θαυμάσει τά πράγματα 
στήν καλΰτερή τους στιγμή, δηλαδή προτού ξυπνήσει ό κόσμος· 
θά μποροΰσε νά προγευματίσει στό κρεββάτι της άν ήθελε. 
Εΐχε διατηρήσει τήν άνεξαρτησία της.

Ναί, χαμογελούσε ή Φάννυ Ούΐλμοτ, ή Τζιούλια Κραίη 
δέν εΐχε κινδυνεύσει νά χάσει τις συνήθειές της. Εΐχαν διατη
ρηθεί σώες· άν παντρεύονταν θά τις έχανε όλότελα «Τί δρά
κοι!» εΐχε πει ένα βράδυ μισογελώντας δταν μιά άλλη μαθή
τρια, μιά νεοπαντρεμένη κοπέλλα πού στοχάστηκε ξαφνικά 
πώς δέ θά πρόφτανε νά πάει σπίτι της, πριν γυρίσει ό άντρας 
της, καί τώβαλε στά πόδια.

«Τί δράκοι» εΐχε πει μ’ ένα έπιτηδευμένο γέλιο. "Ενας 
δράκος ίσως νά μποροΰσε νά έπέμβει στό πρόγευμα στό κρεβ
βάτι, σ’ έναν περίπατο τήν αύγή κατά μήκος τοΰ ποταμοΰ. Τί 
θά μποροΰσε δμως νά συμβεΐ (αύτό μόλις μποροΰσε νά τό συλ- 
λάβει κανείς) άν τύχαινε νά έχει παιδιά; λάβαινε έκπληκτικές
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προφυλάξεις ένάντια στό κρύο, στήν κούραση, στήν πολυφαγία, 
R στήν άσχημη τροφή, στά ρεύματα στά πολύ ζεστά δωμάτια, τις

διαδρομές μέ τόν ύπόγειο, γιατί δέ μπόρεσε ποτέ νά έξακρι- 
βώσει άπό ποΰ άρπαχνε τούς κεφαλόπονους πού μετέβαλαν 
τή ζωή της σ’ ένα άληθινό πεδίο μάχης. Εΐχε τεθεί σέ μιά 
διαρκή καταδίωξή τοΰ έχθροΰ, σέ σημείο πού νά βρίσκει πώς 
ό άγώνας αύτός εΐχε κάποιο ένδιαφέρον- άν τύχαινε στό τέ
λος νά νικήσει τόν έχθρό, θά ευρισκε τή ζωή κάπως κενή. ’’Ετσι 
ή πολεμική αύτή προσπάθεια ήταν διαρκής—άπό τή μιά μεριά 
τό άηδόνι ή τό τοπίο πού τό άγαποΰσε μέ πάθος—ναί γιατί 
γιά τά τοπία καί τά πουλιά δέν εΐχε παρά μονάχα πάθος· καί 

Ε άπό τήν άλλη ό ύγρός δρόμος ή τό φοβερό καί μακρύ μονοπά
τι πού κλωθόγυρνε στόν άπότομο λόφο πού τήν άλλη μέρα δέ 
θά τής έφερνε τίποτε καλύτερο άπό έναν κεφαλόπονο. "Οταν 
λοιπόν άπό καιρό σέ καιρό, δοκιμάζοντας τή δύναμή της, κα- 
τώρθωνε νά έπισκεφτεΐ τό Hampton Court, τήν έβδομάδα πού ά- 

|r νοιγαν οί κρόκοι (σ’ αύτά τά στιλπνά λαμπρά λουλούδια στρέ
φονταν οί προτιμήσεις της) τό θεωρούσε σά μιά νίκη. Ήταν 
τούλάχιστο κάτι πού διαρκοΰσε, κάτι πού τό λογάριαζε. Κρε- 
μνοΰσε τό άπόγευμα κείνο στό περιδέραιο άπό τις άξιομνη- 
μόνευτες μέρες, τό δχι τόσο μακρό ώστε νά τις θυμάται μιά-

I μιά : έκεϊνο τό τοπίο, έκείνη τήν πόλη· νά τις δείξει, νά τις αισθαν
θεί, νά τις νιώσει, ν’ άναστενάξει γιά δ,τι τά καθιστοΰσε τό
σο σπάνια.

«Ήταν τόσο όμορφα τήν περασμένη Παρασκευή» έλεγε 
«πού άποφάσισα νά ξαναπάω». ’Έτσι έφυγε γιά τό Βατερλό 

ί μέ δική της πρωτοβουλία — νά έπισκεφτεΐ τό Hampton Court-
μόνη. Φυσικά, καί ίσως άλήθεια, τήν οϊκτειραν γιά κείνο πού 
ή ίδια δέν περίμενε κανένα οίκτο (καί πραγματικά, συνήθως 
ήταν έχέμυθη καί μιλοΰσε μόνο γιά τήν ύγεία της, δπως ένας 

, πολεμιστής θά μιλοΰσε γιά τόν έχθρό του) τήν οϊκτειραν πού
I ήταν πάντα μονάχη. Ό άδελφός της εΐχε πεθάνει. Ή άδελφή

της ήταν άσθματική. Αύτή ή ’ίδια ευρισκε πώς τό κλίμα τοΰ 
’Έδιμπουργκ τής έκανε καλό. Ήταν πολύ ψυχρό γιά τή Τζιού- 

I λια. ’Ίσως άκόμα τό μέρος αύτό νά τήν κούραζε, άπό τότε
πού άδελφός της, ό περίφημος άρχαιολόγος, εΐχε πεθάνει έδώ. 
ΖοΟσε σ’ αύτό τό σπιτάκι τοΰ Brompton Road όλομόναχη.

Ή Φάννυ Ούΐλμοτ είδε τήν καρφίτσα σέ μιά σχισμάδα
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τοΰ τάπητα· τή μάζεψε. Κοίταξε τή μις Κραίη. Ήταν τάχα 
τόσο μονάχη ή μις Κραίη; ’Όχι, ή μις Κραίη έστω καί γιά μιά 
στιγμή, φαίνονταν σά μιά γυναίκα, πάρα πολύ, άπόλυτα εύ- 
τυχισμένη. Ή Φάννυ τήν εΐχε δει σέ μιά στιγμή έκστασης. Κά
θονταν έκεΐ, λίγο άπομακρυσμένη άπό τό πιάνο, μέ τά χέρια 
συμπλεγμένα στό γόνατο, καί κρατώντας ολόρθο τό λουλοΰδι, 
ένώ πίσω άπ’ αύτή, έλαμπε τό ορθογώνιο παράθυρο δίχως 
κουρτίνες, όλοπόρφυρο τό βράδυ, έντονα πορφυρό κάτω άπό 
τις λάμψεις τών ήλεκτρικών λαμπτήρων πού φώτιζαν δίχως 
άμπαζούρ τή γυμνή αίθουσα τής μουσικής.

'Η Τζιούλια Κραίη, συγκεντρωμένη καί όρθόσωμη, καθώς 
κάθονταν κρατώντας τό λουλοΰδι, φαίνονταν σά νά έβγαινε 
άπό μιά νύχτα τοΰ Λονδίνου, πού σάν ένα μαντώ, τήν έρριχνε 
πίσω της. Μέσα στή γυμνότητα καί στήν έντασή της εΐχε κά
τι άπό τήν ούσία τοΰ πνεύματός της, κάτι πού τό εΐχε μόνη 
της δημιουργήσει, πού τήν τριγύριζε. Ή Φάννυ τήν άποθαύμαζε.

'Όλα φαίνονταν διάφανα γιά μιά στιγμή κάτω άπό τό 
βλέμμα τής Φάννυ Ούΐλμοτ. Καθώς παρατηρούσε τή μίς Κραίη 
διέβλεπε τήν άληθινή πηγή τής ύπαρξής της άπό τήν οποία ά- 
νάβρυζαν όλάργυρες σταλαγματιές. Είδε πίσω ένα μακρυνό 
παρελθόν. Είδε τά πράσινα ρωμαϊκά βάζα μέσα στις βιτρίνες 
τους· ακούσε τούς κορίστες πού έπαιζαν κρίκετ· είδε τήν 
Τζιούλια νά κατεβαίνει ήρεμη τά σκαλιά τοΰ κεφαλόσκαλου, 
νά προχωρεί πρός τήν πρασινάδα· τήν είδε νά σερβίρει τό τσάι 
κάτω άπό τούς κέδρους, νά πιέζει ήρεμα τό χέρι τοΰ γέρου 
μές τό δικό της χέρι- τήν εΐδε νά τριγυρίζει στούς διαδρόμους 
αύτής τής παλιάς κατοικίας μ’ ένα μουσκεμένο πανί στό χέ
ρι, σημειώνοντας τά δρια: νά θλίβεται, καθώς περπατοΰσε, 
γιά τήν άηδία αύτή τής καθημερινής ζωής· καί σιγά — σιγά, 
καθώς μεγάλωνε τήν εΐδε νά έγκαταλείπει τά καλοκαιρινά 
φορέματα γιατί δέν ταίριαζε στήν ήλικία της νά φορεΐ τόσο 
άνοιχτά- νά περιποιείται τόν πατέρα της κάθε φορά πού άρ- 
ρωστοΰσε· νά διασχίζει ένα δρόμο καί ν’ άπομακρύνεται δλο 
καί μέ περισσότερη σταθερότητα δσο γίνονται έκδηλη ή θέλη
σή της πρός τό μοναχικό τέρμα· νά ταξιδεύει οικονομικά- νά 
λογαριάζει τά έξοδα καί νά μετράει τά λεφτά πού κρατοΰσε 
μαζί της, δσα τής χρειάζονταν γιά τό ταξίδι καί γιά κείνον 
τόν παλιό καθρέφτη· πεισματική, άποφασισμένη, δ,τι κι’ άν έλε

γαν οί άλλοι γιά δλ’ αύτά, έκανε δ,τι τής άρεσε. Εΐδε τήν Τζιού
λια ...

Τήν Τζιούλια καμένη. Τήν Τζιούλια φλογισμένη. Μέσα στή 
νύχτα έκαιε σάν ένα λευκό πεθαμένο άστρο. Ή Τζιούλια ά
νοιξε τήν άγκαλιά της. Ή Τζιούλια τή φίλησε στά χείλη. 'Η 
Τζιούλια τήν κατάκτησε.

«Οί καρφίτσες τής Σλάτερ δέν τρυποΰν» εΐπε ή μίς Κραίη 
γελώντας παράξενα, χαλαρώνοντας τό άγκάλιασμα, ένώ ή 
Φάννυ Ούΐλμοτ καρφίτσωνε τό λουλοΰδι στό στήθος τιης μέ 
τρεμάμενα δάχτυλα.
(Μετάφρ. άπό τό άγγλικό) ΓΙΩΡΓ. ΔΕΛ1ΟΣ
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ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΡΙΤΙΚΑ

ΒI Ζ Υ Η Ν Ο Υ

ΟΙ ΣΤΙΧΟΙ ΣΤΟ ΦΡΕΝΟΚΟΜΕΙΟ

Μέ τόν τίτλο «Στίχοι γραμμένοι έν τφ φρενοκομεία)» εΐνε περα
σμένο στις εκδόσεις, στις ανθολογίες και στά καθημερινά ξανατυπώ- 
ματα, σ’ εφημερίδες και περιοδικά, τό γνωστό καί δημοτικώτερο άπ’ 
δλα τά κομμάτια του, ποίημα τοΰ Βιζυηνοΰ πού αρχίζει μέ τό στίχο : 
Σά μ’ άρπάχθηκε ή χαρά ....

Τό κομμάτι αύτό τό χρωστάμε στό γιατρό Ν. Βασιλειάδη. 'Ο 
Βασιλειάδης στενός φίλος και σχετικός τοΰ Βιζυηνοΰ, στάθηκε ό μο
ναδικός βιογράφος του κι δ άφοσιωμένος μελετητής και επιμελητής 
τοΰ έργου του. Ταχτικά αναζητούσε τόν άτυχο ποιητή στό Δρομοκαΐ- 
τειο και τόνε παρακολουθούσε στις μαύρες μέρες πού περνούσε—θλι
βερό καί τραγικό συντρίμι. 'Ο Βασιλειάδης πετύχαινε πολλές φορές 
τόν ποιητή στις καλές του ώρες —τότε πού ξεθόλωνε τό ταραγμένο 
μυαλό του· Πολλές φορές πάλι εύρισκε πάνω στό γραφείο του στί
χους του, γραμμένους σέ παρόμοιες στιγμές, στά lucida intervalla του. 
Άπ’ αυτούς τούε στίχους, δσους εύρισκε καλούς, δημοσίευε μέ πλη
ροφοριακά σημειιόματα σέ σύγχρο να φύλλα και περιοδικά. Παρμένους 
άπ’ τό στόμα του ή άπό χειρόγραφό του—δέ μας λέγει—δημοσίευσε1 
στά 1894 και τό παραπάνου ποίημα στό ήμερολόγιο τού Άρσένη, Ποι
κίλη Στοά (1894 σελ. 147-9) μέ τις άκόλουθες σχετικές πληροφορίες 
και μέ τόν τίτλο «Τό Φάσμα μου».

«Θά τελειώσω μόνον τόν χαρακτηρισμόν τοΰ άτυχοΰς μου φίλου, 
παραθέτων τό πρώτον του ποίημα, δπερ έγραψεν άμα ώς είσήλθεν εις 
τό φρενοκομεϊον. Τό ποίημα τοϋτο άποπνέον στυγνήν μελαγχολίαν, ρεμ- 
βώδη παθητικότητα, παραθέτω ολόκληρον, ό δ’ αναγνώστης θά συγκινη- 
θή καί θά κλαϋση διά τό λυγρόν παράπονό)· του, άτυχοΰς έρωτος ποιη
τικής καρδίας. ‘Έν μόνον έν τώ πόνω τής καρδίας του ποθεί ό ποιη-

’) Τό δημοσίευμά τοΰ μάλιστα αύτό τό χρονολογεί άπό Νοέμβρ. 1893. 

τής, άφοΰ εχασε τήν ξανθήν καί τήν γαλανήν του, νά ήσυχάση πλέον 
καί ν’ άναπαυθή άπηυδήκώς παρά τόν σταυρόν τοΰ τάφου της. ΤΑραγε 
δέν θά ήτο προτιμότερον νά «ήσυχάση» ;

’Ακολουθεί τό ποίημα μέ τόν τίτλο, καθώς είπαμε. Τό Φάσμα μου
Δέν εΐνε δμως τό κομμάτι αύτό ού'τε τό πρώτο ποίημα τοΰ Βιζ*  

στό φρενοκομείο, ούτε γράφτηκε καν στό φρενοκομείο, μά κι ούτε 
πρωτογράφτηκε μέ τέτοιο τίτλο, κι ούτε μέ τό σκοπό νά φανερώσει 
τή θλίψη τήν ατομική τοΰ ποιητή γιά τό χαμό τής χαράς του, τής 
αγάπης του, τής ξανθής και γαλανής Μπετίνας του, πού τοΰ τή στέ
ρησε τό μεγάλο άτύχημά του.

Στό χειρόγραφο τοΰ Βιζ. πού μαζί μέ άλλα μελέτησα και χρησι
μοποίησα εφέτος μέ τήν εύγενικιά παραχώρηση τοΰ Θρακικοΰ Κέν
τρου, άρχινημένο στά 1890 και τελιωμένο στά 1892 πού άρροόστησε, 
βρίσκεται τό κομμάτι στήν πρώτη του μορφή άνάμεσα σέ άλλα τοΰ 
1892 και μέ τόν τίτλο: Πένθος πρός τήν A. Β. Μεγαλειό
τητα τόν Βασιλέα Γεώργιον τόν Α' ώς φιλόστορ- 
γον και πενθούν τα πατέρα. Τό κομμάτι γράφτηκε γιά τό 
θάνατο τής βασιλοπούλας ’Αλεξάνδρας, πού έγινε στά 1891 τό Σεπ
τέμβρη και τήν έκλαψε μαζί μέ τόν 'Ελληνικό λαό κι ή σύγχρονη ποί
ηση. (Κι δ Παπαδιαμάντης έγινε ποιητής άκόμα γιά νά φανερώσει 
αύτό τό γενικό πένθος μέ τό ποίημά του «Ή κοιμάμενη βασιλοπούλα» 
στήν ’Εφημερίδα τής 21 Σεπτ. 1891). Πρέπει λοιπόν και νά δημο
σιεύτηκε στά 1891, μά δυστυχώς δέ μοΰ στάθηκε δυνατό νά εξακρι
βώσω ποΰ. 'Ωστόσο τό χειρόγραφο μάς δίνει τήν πρώτη και γνήσια 
μορφή τοΰ κομματιού αυτού, πού εΐνε ένα λυπητερό ελεγείο γιά τό 
χαμό μιάς λατρευτής και κοσμοαγαπημένης ύπαρξης, πού χτύπησε και 
λάβωσε ανεπανόρθωτα τό βασιλιά Γεώργιο καθώς σ’ ένα χρονικό του 
μάς δίνει νά καταλάβουμε δ κ. Δ. Γατόπουλος στήν Εστία τή φωτεινή.

Ό τρυφερά ελεγειακός, δ ρεμβαστικά βαρύλυπος τόνος τοΰ κομ
ματιού ξαναγύρισε στό σαλεμένο νοΰ τοΰ ποιητή δταν—στις φωτεινές 
στιγμές τών διαλείψεών του βλέποντας μπροστά του νά σαρκάζουν 
τά τραγικά ερείπια και συντρίμια τοΰ εσωτερικού του κόσμου και κου
κουβάγια σπαραχτική νά ξεπετά πάνου τους ή μαύρη θύμηση τής χα
μένης Μπετίνας του, ένιωθε τήν άνάγκη νά κλάψει και νά θρηνήσει 
τήν κατάντια του κα'ι τή συμφορά του. Ό ίδιος Βασιλειάδης σέ μιά 
νεώτερη μελέτη του στά Θρακικά (παράρτημα πανηγυρικό τοΰ Ε'τόμ.) 
μάς πληροφορεί πώς τό ’ίδιο ποίημα είχε στό στόμα του και σιγοψι
θύριζε τούς στίχους του στά πρώτα φανερώματα τής τρέλλας του,
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πριν άκόμα μπή στό φρενοκομείο. Ξαναγυρίζανε οΐ θλιβεροί στίχοι 
γιά νά κλάψουν πειά τώρα τή δική του τή συμφορά! Μέ τά ξαναγυ- 
ρίσματα αύτά τό κομμάτι πήρε μιά δεύτερη μορφή όχι πολύ διαφο
ρετική άπό τήν πρώτη. ’Αλλάξανε λέξεις, άλλάξανε ή τροποποιηθήκανε 
μερικοί στίχοι και προστεθήκανε μερικές καινούριες στροφές. Τρίτη 
μορφή πήρε τό ποίημα άργότερα μέ τήν καλόβουλη κριτική ύύθαιρε- 
σία κι άδιαφορία τοΰ Ζερβού στήν έκδοση τοΰ Φέξη (Ποιήματα, 1936 
σελ. 149-51) πού άλλαξε πολλά και μετάθεσε άπ’ τή θέση τους πολ
λές στροφές, άπ’ τή σειρά πού είχανε στή δεύτερη μορφή. Αύτή δέν 
εΐνε άνάνκη νά τή λάβουμε ύπ’ όψη ού'τε και χρειάζεται. Θά δώσου
με τήν πρώτη μορφή τοΰ κομματιού καθώς εΐνε στό χειρόγραφο τοΰ 
ποιητή, και στό κριτικό μας ύτόνημα θά σημειώσουμε τις διαφορές 
και τις παραλλαγές τής δεύτερης μορφής, πού προέρχεται κι αύτή άπ’ 
τόν ποιητή, έστω κα'ι σέ περιστάσεις δύσκολες κι άταίριαστες. Βραχυγρα- 
φώ τή δεύτερη μορφή μέ τό γράμμα Β.

Νιές καί viol σάν περπατούν 
τά τραγούδια παραιτοΰν, 
τά παιγνίδια ταχουν κρύψει, 
τήν δική μου άν διοΰνε Θλίψη, 

15 νά προκύψή.

Ώς καί τά μικρά παιδιά 
μέ τήν ευθυμη καρδιά, 
κάμνουν πρόσωπο θλιμμένο, 
σά μέ ίδοΰν ώρφανεμένο 

20 νά διαβαίνω.

Καί στήν ευμορφ’ έξοχή 
’Άχ, ώϊμέ, τόν δυστυχή 1 
Τά λουλούδια ένα κ’ ένα 
εΐνε δλα μαραμένα 

25 σάν κ’ έμενα.

ΠΕΝΘΟΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ A. Β. ΜΕΓΑΛΕΙΟΤΗΤΑ ΤΟΝ ΒΑΣΙΛΕΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΝ ΤΟΝ Α. ΩΣ ΦΙΛΟΣΤΟΡΓΟΝ ΚΑΙ ΠΕΝΘΟΥΝΤΑ ΠΑΤΕΡΑ

Σά θυμούμαι τή χαρά 
πού χαιρόμουν μιά φορά 
πώς μοΰ έχάθη σέ μιάν ώρα 
δέν γνωρίζω ούτε τή χώρα

5 πουμαι τώρα.

Μόνο βλέπω καί φρονώ 
πώς ό πόνος πού πονώ 
καθώς μ’ έχει έμέ ρημάξει 
καί τοΰ κόσμου αυτή τήν τάξη

10 έχει άλλάξει.

Ή Β καθώς είπαμε έχει τίτλο Τό Φάσμα μου, ποΰ ίσως καί νά 
μήν προέρχεται άπ’ τόν ποιητή άλλά νά τήν έβαλε στά άνάκατα κι άταχτα 
χειρόγραφά του δ Βασιλειάδης. "Υστερα τό κομμάτι τό τιτλοφορήσανε: Στί
χοι γραμμένοι έν τ φ Φρενοκομείφ καϊ μ’ αυτό τόν τίτλο εΐνε 
γνωστό μέχρι σήμερα στις άνθολογίες κα'ι στά καθημερινά ξανατυπώματα 
σ’ εφημερίδες περιοδικά κι ημερολόγια.
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Στ. 1 Σάν μ’ άρπάχθηκε ή χαρά. Στ. 3 έτσι σέ μιάν ώρα, Στ. 4 
μέσ’ σ’ αύτή τή χώρα. Στ. 5 δλα άλλάξαν τώρα. Στ. 5 άκολουθει ή 
στροφή :

Καί άπό τότε πού θρηνώ 
τό ξανθό καί γαλανό 
τό ούράνιο φώς μου 
μετεβλήθη έντός μου 
καί ό ρυθμός τοΰ κόσμου

Στ. 11-5 Νειοί καί νειαίς πού περπατούν
καί φαιδρά μέ χαιρετούν 
ή φαιδρότη των θά λείψη 
άμα ίδοΰνε νά προκύψη 
ή ίδική μου θλϊψι.

Στ. 15 ακολουθεί ή στροφή :
Καί ή θάλασσα ή πλατειά 
δίχως μάτια, δίχως φτιά, 
δταν νοιώση στό άργό μου βήμα 
ήσυχάζει πιά τό σώμα 
σά νά κλαίη !
"Αχ τί κρίμα I

Στ. 16 πού έχουν εύ. κ. Στ. 19-20 σάν μέ βλέπουν νά διαβαίνω 
τόν όρφανεμένο. Στ. 21-25 δέν υπάρχουνε στή Β.
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Καί ’ς τόν πρίνο ’ς τήν έλιά 
τά γλυκόφωνα πουλιά, 
ποδναι γιά νά κελαϊδουνε 
καί τόν ίσκιο μου σά δοΰνε

30 σιωπούνε.

Μαΰρο σώμα ή συμφορά 
ς τήν καρδιά μου πλημμύρα — 

Τήν χαρά μου στερημένος 
μέσ’ ’ς τόν κόσμο πιά, ό καϋμένος 

35 εΐμαι ξένος.

Στ. 30 άκολουθοΰνε οί στροφές στή Β :
Καί ό γαλάζιος ούρανός 
σάν τόν βλέπω όρφανός 
δψι στρέφει 
φώς τά ώραΐα του νέφη 
δέν τά στέφει.

Μόν’ ό άγριος βόρειας 
κρύος, μελανής θωριάς, 
καβαλλάρης πάνω ’ς τ’ άτι 
μοΰ σφυρίζει στ’ αυτί κάτι 
καί διατάττει.

Μέ μιά σκέψι σκοτεινή 
μ’ ένα στήθος πού πονεΐ 
και μέ δάκρυα σάν κΰμα 
σέρνω τό βαρύ μου βήμα

40 σ’ ένα μνήμα.

Πάνω άπ’ τό νωπό σωρό, 
άπό δάκρυα νοτερό 
τριγυρνοΰν τά πεταλούδια 
καί ραντίζουνε λουλούδια 

45 τ’ άγγελούδια.

Τόν σταυρό τόν άψηλό 
σφίγγω καί γλυκοφιλώ, 
τό μυριάκριβο όνομά της.
Καί θαρώ άπ’ τά χώματά της 

50 ή λαλιά της,

'Η λαλιά της ή χρυσή 
πώς μέ λέγει. Έδώ καί σύ 
γύρε πιά τ’ άχνό κορμί σου 
δίπλα στό ξανθό παιδί σου

55 καί κοιμήσου.

Στό λειβάδι τό βαθύ 
ή φωνή μου ν’ άκουσθή 
τά φαιδρά τά πεταλούδια, 
παραιτοΰνε στά λουλούδια 
τά τραγούδια!

Καί τό ρυάκι, πού λαλεϊ 
παραμύθια καί πλαλεϊ 
’ς τήν σκιά μου, σάν διαβαίνει, 
σιωπά καί μένει 
καί δέν κρένει.

Καί τό άγόρι τό φαιδρό 
εις τό φύλλωμα τό άδρό 
σάν μέ νοιώση, 
δέν μπορεί πλέον νά δώση 
άρωμάδα τόση.

Στ. 31-40 οί στροφές πήραν τήν άκόλουθη μορφή:

Μές ’ς τά στήθια ή συμφορά 
σάν τό κΰμα πλημμυρά· 
σέρνω τό βαρύ μου βήμα 
σ’ ένα μνήμα.

I Οί στ. δηλ. 33-5 καί 36-8 δέν ύπάρχουν στή Β
Στ. 41-5 δέν υπάρχουνε στή Β. Στ. 46 άγκαλιά γλυκοφιλώ Στ. 49- 

55 Καί άπ’ τά χ. της / ή φωνή της ή χρυσή / μοΰ φωνάζει έλα και σύ / 
δίπλα στό ξανθό παιδί σου / καί κοιμήσου.
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ΑΝΕΚΔΟΤΑ

, Από τό ίδιο χειρόγραφο του Βιζ. πού καθώς είπαμε, περιέχει 
την ποιητική παραγωγή τοΰ Βιζ. άπό 1899 1892 διάλεξα δυό κομμά
τια, που υστέρα άπό σχετικές μου έρευνες, τά θαρρώ άνέκδοτα.

ΤΙ ΘΕΣ ΕΣΥ;

Τί Θές έσύ ποΰ μέσ’ ’ς τό νοΰ μου πάλι 
συχνά νά καθρεφτίζεσαι σ’ άρέσει ;
Πετάς άπό τό γαλανό τό παραγιάλι 
καί ς τοΰ πελάγου φέρεσαι τή μέση: 
Ζήτας χλωρό δενδρί ’ς τά βάθη τής θαλάσσης 
κλωνάρι νά ψωλιάσης ;
’’Ανεμος πέρνα !
φεύβα ’ς τά βουνά
Μέσ ’ς τά κύματα άν κουρνιάσης

10 δέν θά βγής ξανά

Σάν παρδαλό κι άθώο πεταλοΰδι 
συχνά ροφδς άπ τήν καρδιά μου μέλι. 
Σ ευφραίνει νά μεθάς μ’ ένα τραγούδι 
κατόπι τί θά γίνη δέν σέ μέλλει.

15 Φυσάς τές σπίθες ποΰ στά στήθια μου έχω θάψει. 
’Άν ψέξουν τί θά βλάψη;
Κόρη τρυφερά 
άναψε ή πυρά. 
Πέτα τώρα μή σου κόψη 

20 τά χρυσά φτερά.

Αν είχα τή φαιδρότη ποΰ έχω χάσει 
τές χάρες κι ώμορφιές πού μεϊναν πίσου 
τότε μικρούλα μου ήθελε ταιριάσει 
ή νέα αύτή καρδιά μέ τήν δική σου.

25 Τότε δπου θάλλουν ρόδα, κρίνοι κι άνεμώνη 
ήθέλαμε σκαλώνει 
μιά ζεστή φωλιά 
καί δουλειά θάχαμε μόνη 
τά ζεστά φιλιά.

30 Σάν είσαι άκόμα άνήλικο αγγελούδι, 
’ς τές λάμψες, ’ς τές θωριές μήν παρατρέχης 
μήν χάσης τών φτερών τ’ ωραίο χνούδι, 
μήν πέσης καί καής σάν δέν προσέχης. 
"Οπου ή καρδιά γι άγάπη υπομονή δέν κάνει

35 άργά καταλαμβάνει 
δτι γιά ήδονή 
άγάπη άληθινή 
κι εύδαιμονία χάνει 
καί υστέρα — θρηνεί. 23-3-93

ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

Στήν καρδιά πού είχε κλίνει 
τόσα χρόνια σιγανά 
μαγικές άχτΐνες χύνει 
κάθε σου ματιά ξανά.

5 Τές χορδές της τρεμουλιάζει 
σά μιά λύρα μαγική 
πού τραγούδια δός του βγάζει 
μέ φωνήν άγγελική.
Κι άπ’ τά δυό μικρά σου χείλη

10 μυροβόλα σου πνοή
σάν θεός τής έχει στείλει 
μιάν αιώνια νιότη καί ζωή.

Καί τ’ αθάνατα λουλούδια
μέ πανώρια μυρωδιά

15 μοΰ στολίζουν τά τραγούδια 
μ’ εύτυχίες τήν καρδιά. 
Χεροοβήμ τοΰ Παραδείσου 
άγγελε θεοΰ χρυσέ, 
έμβα μέσα καί κοιμήσου

28 δλα τάγραψα γιά σέ.
Υπάρχουν στό χειρόγραφο πολλά κομμάτια, πού άλλα εΐνε δημο

σιευμένα κι’ άλλα ανέκδοτα. Μιά σειρά ανεκδότων έδωοα σέ παράρτη
μα σχετικής γιά τό Βιζ. φιλολογικής εργασίας μου, πού θά τυπωθή 

στά Θρακικά. Γ βαλΕΤΑΣ
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HUGO VON HOFMANNSTHAL

ΔΡΟΜΟΙ KAI ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑΤΑ

Τό πέταγμα τών πουλιών εΐναι θαυμάσιο αύτές τις αστρα
φτερές μέρες, καί αντιλαμβάνομαι πλήρως, δτι κάποτε έση- 
μείωσα αύτές τίς γραμμές : Je me souviens des paroles d’ Agur, 
fils de Jake, et des choses qu’ il declare les plus incomprehensibles 
et les plus merveilleuses: la trace de Γ oiseau dans Γ air et la tra
ce de Γ homme dans la vierge. Αύτές οί γραμμές στέκουν, μέ μο
λύβι στό περιθώριο γραμμένες, μέσα σ’ έναν συνέκδημο, καί 
τις βρήκα πριν άπό τρεις μέρες, ψάχνοντας νά ίδώ, άν ύπήρ- 
χε ένας δρόμος, δταν, άνεβαίνοντας κανείς άπ τή θάλασσα 
έπάνω στό Ούρμπΐνο, νά πήγαινε υστέρα άπό κεΐ μέ άμάξι 
πάνω άπ τό βουνό στήν Άσσίζη ή στή Λίμνη Τρασιμένη. Βλέ
πω, πώς αυτές οί γραμμές εΐναι δικό μου γράψιμο, εΐναι γραμ
μένες τρεμουλιαστά, ϊσως μέσα στό άμάξι, ϊσως στό τραίνο- 
δμως καμμιά σκέψις δέν μοΰ θυμίζει, ποΰθε προέρχονται. Κανά 
τά φαινόμενα άπό κάποιο παλαιικό γαλλικό βιβλίο. Μά διά
βαζα τότε στήν Ούμβρία ξενικά, παράξενα βιβλία; Δέν ξέρω 
τίποτα. Ποιός εΐναι ό Άγούρ; Καί ποιός ό ομιλητής, πού μνη
μονεύει τόν Άγούρ; Καί δμως έγώ τό έγραψα αύτό, καί 
δλα τάλλα έχουν τώρα σβύσει, καί μόνον αύτό προέχει. 
Καί κάπου μέσα μου, στά πράγματα, πού έπέζησα, προτού 
γίνω τριώ χρονώ, καί γιά τά όποια ή άγρυπνη μνήμη μου δέν 
ήξερε ποτέ τίποτα, κοντά στ’ άπόρρητα τών σκοτεινότερών 
μου όνείρων, κοντά στούς στοχασμούς, πού έστοχάστηκα κά
ποτε πίσω άπ τήν ’ίδια μου ράχη, κατοικεί τώρα αύτός ό Ά- 
γούρ—κ’ ίσως άνέβει μιά μέρα δπως ένας νεκρός άπ τόν τά
φο, σάν δολοφόνος άπό μιά καταπακτή, κι ό ξαναερχομός 
του θάναι άλλόκοτος, δμως δχι καί πιό άλλόκοτος άπό τήν 
προχθεσινήν άπομεσημεριάτικην εϊσόρμησι τοΰ νέου χελιδο
νιού, πού έπέστρεψε διά τοΰ αίθέρος, μέσα άπ τή μισανοιχτήν 

δξώπορτα, στήν παληά φωλιά, ένσκήπτοντας σάν ένας σκο
τεινός κεραυνός. Κ’ ένα λεπτό άργότερα, σάν ένας δεύτερος 
σκοτεινός κεραυνός, άκολουθώντας τόν πρώτο, άπό τό κατα- 
κόρυφο τοΰ αίθέρος, ήρθεν ή θήλεια, ή νεαρή άδερφή καί τώ
ρα γυναίκα. Επειδή εΐναι άδέρψια, πού έπωάστηκαν τό περα
σμένο καλοκαίρι σ’ αύτή τή φωλιά πίσω άπ τήν όξώπορτά μας. 
Πώς ήξεραν τόν δρόμο κατεβαίνοντας άπό τήν άπεραντοσύνη 
τών ούρανών; Πώς έγνώρισαν άνάμεσα στις χώρες τή χώρα 
αύτή, άνάμεσα στις κοιλάδες αύτή τή μικρή κοιλάδα, άνάμεσα 
στά σπίτια τό σπίτι αύτό ; Καί ποΰ κατοικεί μέσα μου ό 
Άγούρ, πού έθαύμασε περισσότερο άπ δλα τά θαύματα τό 
θαΰμα αύτό, καί δέν εύρήκε τίποτα τό μυστηριωδέστερο άπό 
τό ίχνος αύτοΰ τοΰ θαύματος, τό άόρατο ίχνος τοΰ πουλιοΰ 
στόν άέρα;

'Όμως εΐναι βέβαιο, πώς ό πηγαιμός καί ή άναζήτησι 
καί τό συναπάντημα άνήκουν κάπως στά άπόρρητα τοΰ έρω
τος. Εΐναι βέβαιο, πώς στούς σκολιούς μας δρόμους ώθούμε- 
θα έμπρός δχι μόνο άπ τίς πράξεις μας, παρά πάντα δελεα
σμένοι άπό κάτι, πού ώς φαίνεται πάντα μάς περιμένει κάπου 
καί πάντα εΐνε κρυμμένο. Εΐναι κάτι άπό πόθον άγάπης, άπό 
περιέργεια τής άγάπης στό προχώρημά μας, άκόμα καί τότε, 
δταν άποζητοΰμε τήν έρημία τοΰ δάσους, ή τήν ήρεμία τών 
ψηλών βουνών, ή μιάν έρμη άκρογυαλιά, δπου ή θάλασσα 
σάν κρόσσι άσημένιο σιγά φλοισβίζοντας τελειώνει. Σ’ δλες 
τίς μοναχικές συναντήσεις εΐναι προσμεμιγμένο κάτι τό πολύ 
ήδονικό, έστω καί άν πρόκειται γιά τή συνάντησι μ’ ένα ξεμο
ναχιασμένο μεγάλο δέντρο, ή γιά τή συνάντησι μ’ ένα ζώο 
τοΰ δάσους, πού σταματάει άφωνο καί μας κυττάζει άπ τό 
σκότος. Δέν εΐναι, στοχάζομαι, ό έναγκαλισμός, παρά ή συ
νάντηση ή κυρίως άποφασιστική έρωτική παντομίμα. Καμμιά 
στιγμή δέν εΐναι τό αισθητό τόσο άϋλο καί τό άϋλο τόσο 
αισθητό, δσο στή συνάντησι. ’Εδώ εΐναι δλα δυνατά, δλα έν 
κινήσει, δλα διαλελυμένα. Έδώ μιά άμοιβαία συμπάθεια εΐναι 
άκόμα χωρίς σαρκικό πόθο, ένα άθώο μίγμα οικειότητας καί 
δειλίας. Έδώ εΐναι κάτι σάν τίς δορκάδες, σάν τά πουλιά, 
κάτι τό σκοτεινά ζωώδες, κάτι άγνό σάν τούς άγγέλους, κάτι 
τό θείο. 'Ένας χαιρετισμός εΐναι κάτι τό άπεριόριστο. Ό Δάν- 
της χρονολογεί τή «Νέα Ζωή» του άπό έναν χαιρετισμό, πού
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Του άπέτειναν. θαυμάσια εΐναι ή κραυγή τοΰ ίμεγάλου που
λιού, ό αλλόκοτος, μονήρης, πανάρχαιος ήχος μέσα στή χα
ραυγή άπό τό ψηλότερο έλατο, πού κάπου τόν άψουγκράζεται 
ή θήλεια. Αύτό τό Κάπου, αύτό τό άπροσδιόριστο κι ώστόσο 
γεμάτο παράφοραν πόθο, αύτή ή κραυγή τοΰ ξένου πρός τήν 
ξένη, αύτό είναι τό μεγαλειώδες. 'Η συνάντησις υπόσχεται 
περισσότερα, άπ δσα μπορεί νά έκπληρώσει ό εναγκαλισμός. 
Φαίνεται, πώς άνήκει σέ μιάν, άν μπορώ νά πώ, άνώτερη τά- 
ξι πραγμάτων, σ’ έκείνη, σύμφωνα μέ τήν οποία κινούνται τά 
άστρα καί άλληλοκαρπίζουν οι λογισμοί. Όμως γιά μιά πολύ 
τολμηρή, πολύ άπλοϊκιά φαντασία, στήν όποια ή άγνότης κι 
ό κυνισμός εΐναι ένωμένα άδιάσπαστα, ή συνάντησις εΐναι 
ήδη ή προκατάληψις τοΰ έναγκαλισμοΰ. Τέτοια βλέμματα έκάρ- 
φωσαν οί βοσκοί πάνω σέ μιά θεά, πού στάθηκε άξαφνα έμπρός 
τους, κ’ ήταν μές στή ματιά τής θεάς κάτι, πού έκανε ν’ άνά- 
βει τό σβυσμένο τοΰ βοσκοΰ βλέμμα. Κ’ έχει δίκαιο ό Άγούρ, 
άν ήτανε ένας βασιλιάς ή ένας μεγάλος Σεΐχης στήν έρημο, 
ένας σοφός καί μεγαλόπρεπος έμπορος ή ένας θαλασσοπόρος 
άνάμεσα στούς θαλασσοπόρους—έχει δίκαιο, πού κατά τήν 
έσπέρα τών ημερών του, καθισμένος στόν ίσκιο τής σοφίας καί 
τής πείρας του, πλέκει στήν ομιλία τοΰ στόματός του τά δυό 
έκεΐνα θαύματα μαζύ: τό μυστήριο τοΰ έναγκαλισμοΰ καί τό 
μυστήριο τής πτήσεως. "Ομως ποιος εΐναι ό ’Αγούρ, πού ζεΐ 
μέσα μου μέ τόν ζωντανό του λόγο ; Δέν θά μπορέσω άλή- 
θεια νά ίδώ έντός μου τό πρόσωπό του; Ή πείρα του εΐναι 
πλούσια καί άφθονη, ό τόνος τής ομιλίας του εΐναι ό τόνος 
τοΰ πεπειραμένου, δμως ράθυμος. Άπαξιοΐ νά κάνει τόν ιερο
κήρυκα, παρά πετάει πότε πότε καμμιά λέξι, πού πέφτει πλού
σια καί βαρυά στό αύτί τοΰ άκροατοΰ. Σάν τόν Βοόζ πρέπει 
νά τόν φανταστώ, πού εΐχε μιάν ώραία λευκή γενειάδα κ’ ένα 
πρόσωπο μελαψό, πού γυρνοΰσε ντυμένος μ’ ένα λεπτό λινό 
ύφασμα, καί πού στούς άγρούς του δέν ήταν άπαγορευμένο 
στούς φτωχούς νά σταχολογάνε. "Ομως δέν έχω ίδεΐ κάποτε 
τό πρόσωπό του; ’Αληθινά, μόνο στό βουβό όνειρο, κι αύτός, 
πού είδα τό πρόσωπό του, δέν εΐχε όνομα. "Ομως τώρα στο
χάζομαι, αύτός ήταν ό Άγούρ εκείνος, καί όφείλω νά θέσω 
τήν ομιλία, πού μοΰ αναφέρει ή ’ίδια μου γραφή, στό στόμα 
έκείνου, πού κάποτε ώνειρεύτηκα, καί πού ήταν, καθώς τόν έ- 

ζωγράφισε τ’ όνειρο,,ένας πατριάρχης άνάμεσα στούς πατριάρ
χες, ένας βασιλιάς ένός άγνωστου κραταιοΰ λαοΰ νομάδων.

’Ιδού τό όνειρο. Έκοιτόμουν κουρασμένος άπό έναν μα
κρύ δρόμο πάνω στά βουνά. Ήταν άκόμα καλοκαίρι, κοντά 
νά τελειώσει τό καλοκαίρι, καί, καθώς άνοιξε τή νύχτα μιά 
θύελλα τήν πόρτα τοΰ μπαλκονιοΰ καί ή λίμνη χτυποΰσε μέ 
ορμή βουΐζοντας πάνω στούς πασσάλους, είπα μέσα μου; μι- 
σοκοιμισμένος: «Εΐναι οί φθινοπωρινές μπάρες.» Καί μεταξύ 
ϋπνου καί έγρηγόρσεως μέ κατέλαβε ένα άπερίγραπτο αίσθη
μα εύτυχίας γιά τό μάκρος τοΰ κόσμου (πού τώρα πάνω άπ 
τά μισοφωτισμένα του βουνά καί τούς κάμπους καί τίς λίμνες 
έσφύριζε ή θύελλα). Μέσα σέ τοΰτο τό αίσθημα βυθίστηκα 
δπως μέσα σ’ ένα άπαλό, σκοτεινό κΰμα, καί βρέθηκα άμέσως 
στή μέση τοΰ ονείρου, καί βρέθηκα έξω κ’ έπάνω, στήν μισο- 
φωτισμένη ώχρή νύχτα, στήν καταιγίδα, πάνω άπ τήν άπλό- 
χωρη πλαγιά ένός μεγάλου βουνοΰ. Ομως ήταν παραπάνω 
άπό μιά πλαγιά βουνοΰ, ήταν ένα θεόρατο τοπεΐο, ήταν αυτό 
δέν μποροΰσα νά τό ίδώ, δμως τό ήξερα — τό όμοιο μέ έξώ- 
στην χείλος μιάς γιγάντιας ορεινής χώρας, ήταν ή Ασία. Καί 
γύρω μου, σφοδρότερο άπό τήν καταιγίδα καί γεμίζοντας τήν 
ώχρή μισοφωτισμένη νύχτα μέ δυνατή άνησυχία, γινότανε ένα 
πελώριο ξεκίνημα. "Ενας λαός ολόκληρος ήταν γύρω μου, κι 
δλος ό λαός ήταν άπασχολημένος στό σκότος, νά ξελύνει τίς 
σκηνές του καί νά φορτώνει τά πράμματά του σέ ζώα. Πολύ 
κοντά μου ήσαν ομάδες βουβών άνθρώπων, βιαστικά φορτώ
νανε καμήλες καί άλλα ζώα- δμως ήταν πολύ σκοτεινά. Κατα
πιάστηκα κ’ έγώ μέ μιά σκηνή, πού δέν ήταν άκόμα λυμένη. 
’Ήμουν στή σκηνή μόνος, τραβοΰσα άπ τή γή τούς πασσάλους 
κ’ έβλεπα σ’ ένα ήμί.φως τήν έξαίσια έργασία, πού έστόλιζε 
τήν κάτω παρυφή, τής σκηνής : ένα πολύ καλλιτεχνικό διακό- 
σμημα άπό σκοΰρες δερμάτινες λουρίδες, ραμμένες πάνω σέ 
όλότελα άνοιχτό, άβαφο δέρμα. Γύρω μου έξακολουθοΰσε ή 
υπόκωφη κίνησις τοΰ πελώριου ξεκινήματος, ένοιωθα, πώς δλα 
συνέβαιναν υπό τή βία τής προσταγής, μιας προσταγής, πού 
δέν έπιδέχονταν άντίστασι. Καί ήξερα άμέσως, πώς ή σκηνή, 
δπου έδούλευα, ήταν ένα τμήμα τής σκηνής του, τής σκηνής 
έκείνου, πού εΐχε προστάξει τό ξεκίνημα, κι άπ τόν όποιον 
προέρχονταν δλες οί προσταγές. Καί σά νάπρεπεν έτσι νά
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γίνει, άνέβηκα πάνω σ' έναν σωρό άπό σκεπάσματα τών μού- 
λαριών, βαλμένα τό ένα πάνω στ’ άλλο, άνοιξα κάτι στόν 
τοίχο τής σκηνής καί κύτταξα μέσα, στήν καθαυτό σκηνή. 
Ήταν σκοτεινότερα μέσα, άπό κεΐ, πού στεκόμουν. Σιγά 
σιγά μόνο μπόρεσα νά ίδώ, δμως τότε πολύ καθαρά. Ή 
σκηνή ήταν χωρίς έπιπλα ή στολίδια, μόνον οί σκοτεινοί τοί
χοι. Στή μιά πλευρά ήσαν ξαπλωμένοι πάνω σ’ έναν μεγάλο 
τάπητα, πάνω σ’ έναν βαθύ κόκκινο ή μενεξεδοκόκκινο τάπη
τα κοίτονταν μιά νέα γυναίκα μέ μιά μελαψή χλωμάδα, μιάν 
άπερίγραπτα μελαψή χλωμάδα κι’ όμορφιά, πού άπό τήν άγ- 
καλιά της λύθηκε ένας άντρας, ένας ψηλός, λιγνός άντρας, 
σηκώθηκε καί πέρασε μπροστά άπ τά μάτια μου μέσα άπ τήν 
άδεια σκηνή πρός τήν άντίθετη πλευρά. Ή νέα —δέν φορούσε 
τίποτα έξόν άπό φαρδιά βραχιόλια—ύψωσε πρός αύτόν βουβή 
τά χέρια, σάν γιά νά τόν καλέσει πίσω, δμως αύτός δέν έστρε
ψε νά τήν κυττάξει. Κ’ έγώ έπίσης μόλις είχα ΐδεϊ τό πρόσω
πό του, ώστόσο ήξερα, πώς ήταν γέρος, γέρος καί δυνατός, 
μέ μιά διχαλωτή γενειάδα, πού άνέμιζε, μ’ ένα σαρίκι γύρω 
στό κεφάλι στό χρώμα τής γής. 'Όμως τό πολύ λυγερό κορμί 
του, γυμνό έως τή μέση, τά μακρυά του, ισχνά μπράτσα ήσαν 
δπως ένός νέου άντρα, γεμάτα άλαφράδα καί τόλμη. Άπό 
τήν όσφύ τοΰ κρεμόταν μιά μακρυά ποδιά άπ τό πλέον άπερί- 
γραπτο κίτρινο χρώμα, θ’ άναγνωρίσω τόν τόνο αύτοΰ τοΰ 
κίτρινου, δπου κι δποτε μοϋπεφτε ξανά στά μάτια. Ήταν λαμ
πρότερο άπ τό κίτρινο άρχαίων περσικών πλίνθων, άστραφτε- 
ρώτερο άπό τό κίτρινο τής κίτρινης τουλίπας. Τώρα βρισκόταν 
στήν άντικρυνή πλευρά τής σκηνής, τήν πιό σκοτεινή, κ’ έκεΐ 
τράβηξε ένα παραπέτασμα, έτσι ποΰ σχηματίστηκε ένα μεγά
λο παράθυρο. Ό άνεμος φύσηξε μέσα κ’ έρριξε πρός τά πίσω 
τή διχαλωτή λευκή του γενειάδα πάνω στούς μελαψούς του, 
ισχνούς ώμους. Ή ώραία γυναίκα σηκώθηκε παρακλητικά καί 
φαινότανε νά τόν καλεΐ τρυφερά μέ τ’ δνομα, δμως ό άέρας 
δέν μοΰ έφερε τόν ήχο. ’Έβλεπα μόνον αύτόν, κ’ έβλεπα άνά
μεσα άπ τό παράθυρο, πού είχε άνοίξει στόν τοίχο τής σκη
νής, πρός τά έξω: κ’ ήταν έξω ή μισοφωτισμένη νύχτα, ή ά- 
πέραντη κλιμακωτή όρεινή χώρα, καί τό βουβό ξεκίνημα ένός 
όλόκληρου λαοΰ. Καί μόνο πού στάθηκε αύτοΰ στό τετράγω
νο άνοιγμα τής σκηνής, πού ήταν ψηλότερα άπ δλες τις σκη- 

νές, έφερε μιά βουβή, άγρια ταραχή σ’ όλόκληρο τό ξεκίνημα, 
κι άκόμα καί τά σύννεφα φάνηκαν κάτω άπ τήν άρκετά ώχρή 
σελήνη νά φεύγουν γρηγορώτερα πάνω άπ τήν όρεινή χώρα, 

k Αύτός ό άντρας καί κανείς άλλος ήταν ό Άγούρ.
Μεταφραστής : ΔΗΜ. ΣΤ. ΔΗΜΟΥ
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νά τη! καί μές' στους άλλους, χωριστά μέ βλέπει 
— δχι στά μάτια- στό εΐναι μου βαθειά μέ βλέπει— 
καί τή ζωή μου γιά δλες τις στιγμές γλυκαίνει.

διπτυχο
ΔΕΚΑΞΗ ΧΡΟΝΩ...

Τά μάτια χτ’ άγουρα, τά μάτια της! Κομμένοι 
μενεξέδες—κα'ι γύρω άπ’ τό βολβό τους τρέχει 
ήμέρα φεγγερή στά μαβειά φορεμένη, 
ήμέρα μές στις μέσα κάμαρες πού στέκει, 

στις άπό μέσα κάμαρες, πού πίσω βλέπουν 
σ’ έναν κήπο, στενόν δυό βήματα, μέ κίτρα, 
μ’ έναν τοίχο, άκριανές σκεπές πού τονέ σκέπουν 
μέ φούξιες κι’ άσπεδίστριες—τά σπιτίσια φύτρα, 
τά ήμερα φύτρα...

Τά μάτια της τά δυό! Φέγγουν, σάν τόν άέρα 
πού άξαφνο σύννεφο έπεσε καί τόν τυλίγει, 
κ’ έβρεξε, κ’ ήρθε κ’ έβαψε τριγύρω ή μέρα, 
— άνοιξη μέρα—κ’ έβαψε καί δέν άνοίγει.

Ξημερώνει ό θεός τήν ήμέρα — καί νά τη!
Τοΰ σχολείου τά παιδιά, κ’ έκείνη πρώτη άπ’ όλες, 
μέ τήν ίσια ποδιά, μέ τή σάκκα στήν πλάτη 
— καί. μέσα, τά μαβειά κουφέτα καί τις βιόλες, 
τά ξέβαφα κουφέτα καί τις βιόλες.

Άκόμα τή λαλιά δέν ξέρω πού τής πρέπει. 
"Ομως, φωτοπερίχυτη καί δοξασμένη,

Κι’ δμως γιά κείνη απλά μιλάς έσύ, μητέρα, 
— μιλάς κ’ έγώ σά μάγισσα σέ καμαρώνω 
πού όρίζει τής γλυκειάς άγάπης μου τή σφαίρα, 
κι’ άπό τό στόμα σου τά λόγια της μαζώνω...

Σέ ξένα στόματα τά λόγια της μαζώνω, 
καί τά κλωσσώ μονάχος μου, νά βγάλουν κι’ άλλα, 
μέ τό νοΰ μου τ’ αύξαίνω καί τ’ άνακατώνω 
τά μυστικά μου τοΰτα τά μεγάλα.

Μέρες γλυκές! 'Η μιά τήν άλληνε γιατρεύει. 
Νά τής μιλήσω; Ελπίδα δέ χωρεϊ γιά μένα. 
Κόσμος πουλιά στόν κόρφο μου κι’ άν ζωντανεύει 
—τήν ώρα ποΰ περνάει καί μέ παραμονεύει —, 
άχ! μά εΐναι νά λαλούν εντός μου καμωμένα.

Κι’ ό ’Απρίλης χαίρεται τις σχόλες του —μακάρι! 
’Απρίλης χαίρεται τή Μεγαλοβδομάδα, 
τ’ Άη-Γιωργιοΰ, τής χρυσής Πρωτομαγιάς τή χάρη.. 
Σχόλην ή σχόλη φέρνει, κι’ άλλην στήν άράδα, 
κ’ έχει ή καθημερνή τής σχόλης τό καμάρι.

ί

Χτές, μέ προσπέρασε σέ μακρυνά στρατόνια... 
Τριγύρω, ή δύση έσκόρπιζε χρυσές μονέδες, 
καιρός μεσαπριλιάτικος φύσαε στά κλώνια 
κ’ έπασχεν ή ψυχή τά δεκάξη της χρόνια ...

Κι’ άπό τό στόμα της μουδωκε μενεξέδες.
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ΚΟΡΗ ΝΆΓΑΠΑΣ...

Κόρη ν άγαπας—κι’ ’Απρίλης μήνας ναναι, 
κόρη νά χάρης στά μάτια καί στό στόμα· 

κ εΐναι τά φιλιά, λουλούδια πού μαδάνε 
μά, άν μαδανε μιά, διπλά βγαίνουν άκόμα.

Δυό καλά πουλιά, δυό μάτια, νά περνάνε 
σάν καλά πουλιά, σά χνώτα, σάν άνέμοι, ί 
κι όλο τό εΐναι σου σάν τήν ήμερα ναναι, 
βιόλες νά γενή, τριαντάφυλλα νά τρέμη.

Κόρη ν’ άγαπας—τ’ άχεΐλι της νά σκάζη 
τ άγουρα φιλιά νά σκάζη, τά τραγούδια. 
Καλορροίζικος πού λάχει νά συνάζη 
μιά χαρά λαλιές κ ένα κορμί λουλούδια!

τρεμολούλουδα πού φράχτη δέ συμπλέχει, 
παρά σέ κορμί τ’ άψήλου έχουν τό μϋρο. 
(Νειότη, δσο κρατάς, γεράματα δέν έχει!
Νειότη, πού άνθισες κορίτσια έδώ τριγύρω.)

Τ άσπρο πρόσωπο νά σέρνης μέ τό χέρι 
κι δλο τό κορμί, στ’ άχεΐλι, νά χωρέση, 
σάν τή φράουλα, πού άκόμα, άπ’ τό πανέρι 
τό χορό κρατεί στοΰ ποτηριού τή μέση.

Κι’ άν τής φθονερής τής μοίρας δέν άρέση, 
κι’ άξαφνα άν ίδής μόνος ξανά πώς είσαι, 
βάνε άντίκρυ σου στήν άδειανή τή θέση 
ένα ολάκερο κορμί λουλούδια στήσε!

ΤΕΛΛΟΣ ΑΓΡΑΣ

ΝΕΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΠΕΖΟΓΡΑΦΟΙ

Ο ΚΑΜΠΟΣ
(ΔΙΗΓΗΜΑ)

Πάν’ άπ’ τή σιδηροδρομική γραμμή, πέρ’ άπ’ τό Τσοχα- 
λάρ, στό Μακεδονικό κάμπο πού ξεχειλίζει τό καλοκαίρι άπ 
τό σπαρτό καί τό χορτάρι, εΐναι τό καλύβι τοΰ Μπάρμπα — 
θοδωρή τού Αύλωνίτη.

Τότε εΐναι όμορφο νά τό ίδή κανείς, δταν ξαπολανε στις 
βοσκές τά κοπάδια, καί ήχολογάει ή φλογέρα καί τό συνοδι
κό κουδούνισμα μερώνει πέρα γιά πέρα τή μοναξιά, ένώ μιά 
εύχάριστη μυρωδιά τής στάνης, άνακατεμμένη μέ τή δροσιά 
τοΰ βοσκημένου χόρτου, πλημμυρίζει τόν γύρω άγέρα. Ανοί
γει διάπλατα παράθυρα καί πόρτες ό Μπάρμπα -θοδωρής καί 
ό καλοκαιργιάτικος ήλιος άνοιχτόκαρδα στέλνει ώς τίς σκοτει
νές γωνιές τή γλυκειά θαλπωρή του.

Χρόνια τώρα, σχεδόν γέρασε άπάνου σέ τούτο τό σταυρο
δρόμι ξεμοναχιασμένος μέσα στό καλύβι τό μισό ψευτομπακά- 
λικο καί τό μισό καπηλειό —δ,τι πρέπει γιά νάρχωνται οί κυ
νηγοί τίς κρύες μέρες τού χειμώνα, καί νά ξεπεζεύουνε οΐ ά- 
γωγιάτες πού κατέβαιναν φορτωμένοι άπ τά μακρυνά Βουλγα- 
ροχώργια.

Στά νειάτα του ό μπάρμπα θοδωρής άνακατεύτηκε στ 
άντάρτικα. Ήταν παλλικάρι καί τώδειξε· νύχτες δλες φτερού- 
γιζε άπάνου στά κατσάβραχα αύτός καί οί σύντροφοι του. Ε, 
τώρα πειά ξεθύμαναν έκεΐνα. Καί τά νειατα, δέν βαστούν πειά. 
Αύτά θυμάται πάντα καί καμαρώνει, κΓ άναστενάζει. Πώς 
πέρασαν τά χρόνια καί οί καλοί καιροί !

Καινά, σήμερα Κυριακή μέρα, σκόλη κάθεται στό μπάγκο 
πλάϊ στό μαγκάλι καί στή ζυγαριά. Ψυχή δέν φαίνεται- τό 
χιόνι πέφτει ψιχαλωτό παγωμένο. Τυλίγεται, βουλιάζει μέσα 
στή σκληρή τρίχινη κάππα καί άπλώνει τό ζερβί του χέρι νά τό 
γλυκάνει στή φωτιά. "Υστερα τό περνάει ζεστό πάνου στό μέ-
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τωπο καί χαϊδεύει τίς άκρες τών αύτιών του.
« Ποιός θαρθη τώρα, συλλογιέται, σκόλη, κα'ι ούτε γιά κυ

νήγι βολεΐ ό καιρός ».
Ό μπάρμπα θοδωρής έτσι βολεμμένος θυμάται πάλι τά 

παληά του, τίς άγάπες, τίς άντρειές του, καί σιγά.-σιγά θολώ
νει τό μυαλό του, τό μάτι, γέρνει μπροστά στό κεφάλι κι’ άπο- 
κοιμιέται. Δώ μέσα ή άτμόσφαιρα εΐναι μαλακιά, καί στούς 
καπνισμένους τοίχους έχει καθίσει πειά ή μυρωδιά άπ’ τό ψη
μένο παστό χέλι.

Νειρεύθηκε κιόλα καί είδε... Βασίλεμα 'Ήλιου. Τά γίδια 
κατέβαιναν άπ’ τό βουνό καί πίσω-πίσω ή Μαρούσω ή Βουργά- 
ρα μ’ άνασηκωμένο τ’ άλικο μεσοφόρι, μέ τίς γάμπες τίς σφι
χτές, τ'ις γιομάτες πού στιλώνονταν στέργια πάνου στά κα
τσάβραχα καί ντρασκέλιζαν τήν πυκνή φουντωτή ρίγανη καί τ’ 
άνθισμένο θυμάρι

Γι’ αύτό, τώρα πού τόν ξύπνησε τό βρόντημα τής πόρτας, 
γι’ αύτό χαμογελούσε...

— «Μάστορη, άνοιξε νά ζεσταθώ κι’ έρχομ’ άπ’ άλάργα», 
Διπλώθηκε καλά μέσα στή φλοκάτη κάππα κι’ ξαμπάρωσε. 

"Ενας άντρας ψηλός έσκυψε καί μπήκε μέσα, θάταν πάνου 
κάτω 30 χρονώ· γερός, δεμένος. Τίναζε τό χιόνι άπ’ τούς ώμους, 
άπ’ τά ποδήματα, στάθηκε καταμεσής σά σκοτισμένος, έφερε 
στό μέτωπό του τήν παλάμη καί κάθησε μπρος στό τραπέζι 
πουταν στή γωνιά.

Ό γέρο—κάπελας χωρίς χασομέργια σκάλιξε μ’ ένα 
σκουργιασμένο καρφί τή χωνεμμένη χόβολη καί τήν έφερε στόν 
ξένο. Πήρε δύσθυμα άπ’ τό τεζάκι. άπ’ τήν άράδα, ένα ποτή
ρι πιτσιλισμένο μέ στεγνωμένα νερά, γιόμισε τό μισοκάρι καί 
τ’ άπόθεσε άπάνου στό τραπέζι. Κι’ άμίλητος καμπουργιασμέ- 
νος, βιαστικός, πήγε πάλι στή σκοπιά του,

Ό νειός χωργιάτης δέν τ’ άγγισε. θαρρείς καί δέν κατά
λαβε πώς τώχε άπό ώρα μπροστά του. ’Έμενε άκούνητος μεσ’ 
άπ’τό χαμηλό σκεβρωμένο παραθύρι π’έβλεπε πρός τό Βορρηά. 
Ό άγέρας δυνάμωνε, τόν άκουγες νά τσιρίζη καί νά κατρα- 
κυλάη πάνου στούς άδΰνατους τοίχους τής καλύβας, μύριζε μέ 
τό δυνατό του ρουθούνι άγκομαχοΰσε -καί φυσούσε άπό τίς 
χαραμάδες τό παγωμένο χνώτο του. ’Όξω χυμούσε άπάνου 
στά χιόνια κ’ έκλωθε κι’ άπλωνε έναν πυκνό άσπρο καπνό.

Ό Νάσιος άκούνητος έβλεπε έπίμονα στό χιόνι - ώσπου 
πούντιασαν τά μάτια του... καί νά, ξεχωρίζει τώρα τή Ματα — 
σφιγμένη στό χρυσοκέντητο κοντόσι—νάρχεται συνάμενη, κα
μαρωτή, άπάνου στ’ άλογο πλάι μέ τό ταίρι της. Ό άγέρας 
έσπρωχνε καθώς προχωρούσαν τίς μακρυές παχνιασμένες ού- 
ρές τών άλογων, καί τίς βαργιές τίς φούντες...

Στηλώνει τίς γροθιές στό τραπέζι κΓ άνακάθεται. ’Όχι 
δέν εΐνε ψέμμα ούτε όνειρο, αύτό πού βλέπει, άφοΰ ξεπίτηδες 
έφτασ’ έδώ, γιά νά σταυρώσει τό εύτυχισμένο τό ζευγάρι, καί 
νά χωρίση παλληκαρίσια μέ τ’ άξια χέρια του τά δυό άνθο- 
λούλουδα πού λίγο πριν τά έδεσαν οί εύχές.

’Έ; Τί ; ΤΗταν αύυός, ό Νάσιος, ό άγαπητικός της πού τήν 
καρτερούσε καί θά τή σημάδευε άνάμεσα στά στητά της στή- 
θεια τά λαχταροφιλημένα.

Κι’ άλήθεια, άλήθεια δέν ήταν χωρατό ούτε τού νού άρρω- 
στημένου φάντασμα. Σέ λίγο μιά τέτοια συνοδεία ξεπέζευε μέ 
θόρυβο στό χαμηλό τό χάνι. “Ετσι ήλθαν σ’ δλο τό δρόμο.

Μπροστά ή νύφη κΓ ό γαμπρός όλόασπροι άπό τά χιόνια 
— μονάχα πού προχωρούσαν καί έφταναν άπ’ τήν άντίθετη 
μεργιά πού καρτερούσε καί τούς έβλεπε ό Νάσιος.

’Ακούστηκε άνήσυχο χλιμίντρισμα, καί ένα ευθυμο θαρρείς 
χτύπημα τάραξε άκέργια τή φαγωμένη πορτοΰλα. Οί δυό νο- 
μάτοι τιναχτήκαν ξύπνησαν ό ένας άπ’ τόν ύπνο, κΓ ό άλλος 
άπ’ τή συλλογή. Ό κάπελας έσυρε πάλι άκεφα τίς παντού
φλες καί θυμωμένα φώναξε : «”Ε, σώνΓ άκούσαμε.»

Μόλις δμως άνοιξε τήν πόρτα ξενύσταξε· βιάστηκε μάλι
στα νά τρέξη γιά νά δώση χέρι. Μά προτού σιμώση ένας άντρας 
ψηλός πέταξε τό χαλινάρι, πήδηξε άπ’ τ’ άλογο, καί έφερε στήν 
άγκαλιά του μέσα στό καλύβι μιά γυναίκα μέ πέπλα καί μέ 
χιόνια. ι

Καί, θέ μου, ποΰ βρέθηκε δλη κείν’ ή χαρά καί τό κέφι; 
Ήταν όλοι νειοί, παλληκάργια, μέ τό αίμα καυτό καί ή με
γάλη τσότρα εΐχε άδειάσει στό δρόμο περνώντας άπό χέρι σέ 
χέρι. Τίναξαν τά χιόνια, καί μόνο πού μπήκαν έφεραν κρύο 
μέσα.

«—”Ε μπάρμπα τί θά μας δώσης νά ζεσταθούμε ;» ρώτη
σαν καί κουνιούνταν, καί χουχούλιαζαν τά χέργια τους.

— «Διαβολόκαιρος, κοντέψαμε νά τσακιστούμε στις κακο-
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τοπιές... τό χιόνι πέρα γιά πέρα ’ίσιωμα καί τά χάσαμε: ”Ε κυ- 
ρά νύφη γιά τό χατήρι σ’ δλ’ αύτά ντέ! ”Ας εΐσαι καλά.» Είπε 
σέρνοντας τή φωνή του ό γεροντότερος τής συντροφιάς ένας 
σαρανταπεντάρης άπ’ τό σόι τοΰ γαμπρού μέ ζεστό πουγγί. 
Καί λέγοντας αύτά, ξεχείλισε ένα ποτήρι μέ κόκκινο ντόπιο 
κρασί, τό σήκωσε ψηλά, καί υστέρα τώφερε στά πανιασμένα 
χείλη τής κοπέλλας. ’Ήπιε λίγες γουλιές, δέν τώθελε ή ψυχή της 
πειό. Εκείνο ποΰ βιάζονταν ήταν νά ξεκινήσουν τώρα χωρίς 
χασομέργια γιατί άπόκαμε, καί σκιάζονταν τής νύχτας τά 
σκοτάδια.

Τό γλέντι ώς τόσο άναβε. Τό στιφό κρασί γλυκά τούς 
γαργαλοΰσε τό λαρύγγι, καί τούς έκανε νά ξεχνούνε τό δρό
μο πού τούς περίμενε καί τή νύχτα πού τούς έφτανε.

Ό κάπελας δέ σταύρωσε πόδι. Πέταξε καί τήν κάππα στή 
στίβα άπ’ τά σακκιά. Μέ τή μακμυά ποδιά τυλιγμένη κόθρο 
στό γουνένιο κοντόσι έφερνε τά τουρσιά, τις λιπαρές, καί τά 
μισοκάργια.

Καί μονάχα ό άντρας πού βρήκανε μες στό καλύβι ξακο- 
λουθοϋσε νά κάθεται κρατώντας μες στά δυό του χέρια τό με- 
λαχροινό κεφάλι του. Άπ’ τό παραθύρι έμπαινε τ’ άσπροδερό 
γλυκόφωτο τοΰ δειλινού, καί έπεφτε λοξά άπάνου στό τραπέ
ζι. ’Έτσι ή γωνιά πού ήταν άποτραβηγμένος, έδειχνε πειό 
θαμπή καί σιωπηλή.

Τί θά μπορούσε τάχατες κι’ αύτόν νά τόν ξυπνήση, καί 
νά τόν γλυκάνη;

«”Ε μπάρμπα —θοδωρή, βάλε καί πιέ κ’ έλόγου σου στήν 
ύγειά άπ’ τό νειόπαντρο ζευγάρι. ’Έτσι μπράβο, χαρούμενα καί 
μέ καλή καρδιά. Κέρνα καί τό παλληκάρι άπό κεϊ ένα διπλό».

Ό μπάρμπα θοδωρής ρούφηξε μέ τό κάτω άχεϊλι του τις 
στάλες τοΰ κρασιοΰ πού κάθησαν στό παχύ μουστάκι, Γιά σή
μερα δέ λογάριαζε τέτοιο ξαφνικό. Καί θυμάται τώρα· άκουσε 
αύτές τις μέρες άπό άγωγιάτες, πώς ό κεχαγιάς ό Δημητρός 
παντρεύει τήν τρανήτου θυγατέρα καί τή δίνει άλάργα στά Βουλ- 
γαροχώργια. Αύτά στοχάζονταν ενώ έφερνε τό κερασμένο κρα
σί. καί σ’ ένα χοντρό πιάτο άκουμπισμένες δυό τσούσκες μέ 
ροδισμένη σάρκα καί μύτες γυριστές, σά μικρά χάλκινα δρε
πάνια.

Ό Νάσιος δέν τ’ άγγιξε. Σά νά μή κατάλαβε. Τά νερά 

στράγγισαν σιγά σιγά γύρω άπ’ τό ποτήρι.
..Κάτι σά νάπαιζε στό μάτι καί στό πρόσωπό του- μιά 

βαθειά χαραματιά άνάμεσα στά δασά του φρύδια, κουνήθη
κε καί βυθίστηκε πειό πολύ. Τινάχθηκε μέ μιάς όλόρθος—άλά- 
κερη σχίζα- καί ή γεροί του ώμοι, ξέκοψαν άπάν’ άπ’ τή μι
κρή κορνίζα τοΰ παραθυργιοΰ—άρπαξε μέ τό δυνατό του χέρι 
τό ξέχειλο ποτήρι, τό σήκωσε, τό έφερε ώς τό πρόσωπό του, 
τό κράτησε έκεΐ, καί βλέποντας θλιβερά τή νύφη τώφερε άργά 
άργά στ’ άχείλη του.

«Στήν ύγειά σου κυρά» τίναξε πίσω τό κεφάλι. Καί τό 
στράγγισ’ ώς τόν πάτο.

Ή κυρά δέ σήκωσε κάν μάτι. Μονάχα ό τρανότερος τής 
συντροφιάς τ’ άποκρίθηκε.

«Γειά στό παλλικάρι κΓ άν εΐσαι λεύτερος στά γυρίσμα- 
τά σου». ’Έστρεψε πάλι μπροστά τό κεφάλι, καί τόν ξέχασαν 
έκεΐ στή γωνιά.

Ό Νάσιος ταλαντεύτηκε σά σκοτισμένος, λαβωμένος. Τό 
κρασί έγραψε στ’ άχεϊλι του μισό κόκκινο νωπό δαχτυλίδι. 
’Έσυρε τό κατωμάνικο, καί τό έσβυσε άργά. 'Ύστερα έπεσε 
βαρύς άπάνου στήν καρέκλα.

Ή ευθυμη συνοδεία συνέχισε πάλι τό δρόμο της, μονάχα 
πού ή νύφη τώρα ήταν πειό ώχρή.

Μέσα στό καλΰβι τό σκοτάδι κατακάθονταν πυκνό στις 
γωνιές, στά σακκιά, καί στά γύρω βαρέλια. 'Ο κάπελας κου
ρασμένος σιγουρεύτηκε πάλι πίσω άπ’ τή σκοπιά του. 'Ένας 
γλυκός ύπνος μούδιασε τό κορμί του, καί τοΰ σφάλισε τά βλέ
φαρα. Τοΰ φάνηκε σά μέσα σέ όνειρο πώς άκουσε έκεΐ σιμά 
κάπου κλάμα. Άφουγκράστηκε- έψαξε μέ τό μάτι, παντού ή- 
συχία, σκοτάδι.

Μονάχα άπάνου στό ξύλινο τραπέζι, μπροστά στό χαμη
λό παράθυρο πού θαμποφωτοΰσε άπό τήν άντιψεγγιά τοΰ κά
μπου, ένα διπλωμένο κορμί άναταράζονταν μ’ άναψιλητά.

Ό κάπελας κούνησε τό κεφάλι, καί χαμογέλασε νυσταγ
μένα :

«Δέν τό σηκώνει τό παλληκάρι τό κρασί» σιγοψιθύρισε.
Χασμήθηκε άγάλια, ράθυμα τεντώθηκε, έκρυψε πάλι τό 

κεφάλι πίσ’ άπ’ τά σαρδελοβάρελα, γλάρωσε τά μάτια καί 
ξανακοιμήθηκε.

ΜΑΡΙΑ ΤΟΥΣΛΑΤΖΗ
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ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑ

'Η συζήτηση γιά τήν άνάγκη τής πνευματικής άφυπνίσεως 
τής επαρχίας άρχισε, νομίζω, τό Μάη τοΰ 1934. Είχαν τότε 
διατυπωθή μερικές σκέψεις σχετικές, άλλά τό πράγμα εΐχε 
γίνει μ' έναν τρόπο πρόχειρο καί χωρίς άκόμα τήν πλήρη συ
νείδηση τής σπόυδαιότητας τοΰ πραγματευομένου θέματος.

Σήμερα ξανατέθηκε πάλι ή ίδια συζήτηση. Άλλά ύπάρχει 
κάποια ουσιαστική διαφορά: οί σκέψεις γιά τό θέμα παρου- 
σιάζουνται άρκετά, άν δχι ικανοποιητικά βασανισμένες καί ή 
συνείδηση τής σπόυδαιότητας τοΰ θέματος φαίνεται πιά ξεκά
θαρη. Τά τέσσερα άρθρα, πού γράφηκαν γιά τό ζήτημα τόν 
τελευταίο καιρό, τών κ. κ. Γ. Ζώρα, Π. Χάρη, Ί. Συκουτρή 
καί Ί. Παναγιωτοπούλου, σημαντικά κυρίως γιά τή σοβαρό
τητα τοΰ ύφους καί τήν ύψηλή σκοπιά τής συζητήσεως, πα
ρουσιάζουν τά πράγματα στήν έκταση καί τόν τόνο, πού τούς 
άρμόζει.

Τά άρθρα αύτά εύτυχώς έξαιροΰν άπό τή συζήτηση τή 
Θεσσαλονίκη — μόνο τοΰ κ. Ί. Συκουτρή «έν μέρει» — ώστε 
μπορεί νά διατυπωθή άκριβέστερα, δτι: τό θέμα πού πραγμα- 
τεύθηκαν οί κ. κ. άρθρογράφοι άφορα κυρίως μόνο τά μέσα 
άστικά κέντρα τής χώρας μας. Καί δταν τό θέμα τίθεται έτσι, 
μεγάλο εΐναι τό ένδιαφέρον μας .

Γιά νά μελετηθή σοβαρά τό πρόβλημα τής πνευματικής άφυ- 
πνίσεως τών μέσων άστικών κέντρων τής Ελλάδας εΐναι άνάγκη 
νά προΰπάρξη σαφής γνώση τής έκεΐ καταστάσεως καί τών 
δυνατοτήτων, πού αύτά προσφέρουν .

Λοιπόν, εΐναι θλιβερό, εΐναι δμως άληθινό, πώς στά 1936 
άκόμη ή ελληνική επαρχία άγνοεΐ τήν έννοια τής καθαρής πνευ
ματικής άξίας'). Πιό ώρισμένα, θέλω νά πώ, δτι ένας μεσο-

‘) Ή έπαρχία άκόμη χλευάζει τούς ολίγους πνευματικούς της άν- 

αστός 'Έλληνας μπορεί ν* * άγαπάη νά διαβάση ένα βιβλίο ή 
ένα περιοδικό, νά άκούση μιά διάλεξη, νά παρακολουθήση 
ένα σκηνικό έργο η μιά συναυλία ή τήν άπαγγελία ποιημά
των · ώστόσο δλ’ αύτά τά μεταφέρει στό «ωφελιμιστικό έπί- 
πεδο τής ψυχαγωγία^ καί άπό κεΐ τά βλέπει: ή αισθητική του 
χαρά δέν έχει, ή σχεδόν, καμμιά σχέση μέ τήν άνιδιοτελή, 
τήν καθαρή πνευματική *)  άπόλαυση, δέν εΐναι καθαρά πνευμα
τική, άλλά πρακτική. Καί κανείς λόγος γιά πραγματική πνευ
ματική άφύπνιση τής έπαρχίας δέν μπορεί νά γίνη δσο θά 
έξακολουθή αύτή ή κατάσταση τών πνευμάτων. Ό πρώτος 
δρος γιά τό ξύπνημα πνευματικών ένδιαφερόντων εΐναι νά 
μπορή κανείς νά βλέπη τό πνευματικό ώς πνευματικό ’).

θρώπους καί άν αύτοί έχουν κάποια ίσχυρόγνωμη όντότητα, τούς δια. 
πομπεύει. Ή έπαρχία άντιστρέφει τούς εκλεκτούς σέ περιέργους καί 
άξιογελάστους καί...μασώνους I

*) ’Ονομάζω πνευματική τήν καθαυτό τέτοια, άλλά καί τήν αισθη
τική άκόμα θεώρηση .

’) Γνωστό, δτι ή χρησιμοθηρική άντίληψη τών δεδομένων τής τέχνης 
συμπίπτει μέ κείνη τών πρωτογόνων .

’) Πώς δμως θά μπορούσαν νά είναι άλλοιώς τά πράγματα, δταν 
σχεδόν ή ολότητα τών φιλολόγων τών γυμνασίων καί τών πανεπιστημίων 
— έκτός άπό λίγες λαμπρές έξαιρέσεις — κατέχονται άπό πλήρη νάρκη 
πνευματική ; άπό άθεράπευτη ύπνηλία μπροστά στήν άνάγκη τής κινή- 

Άλλά πώς ό δρος αύτός θά έκπληρωθή; *Η  άπάντηση 
εΐναι τόσο εύκολη, δσο ή πραγματοποίησή της δύσκολη: θά 
άποκτήση ή έπαρχία, συνείδηση τών καθαρών πνευματικών καί 
αισθητικών άξιών μέ τήν ειδική έκείνη αισθητική καί πνευμα
τική προπόνηση, άσκηση καί καλλιέργεια, πού τόπος της εΐναι 
νά γίνεται στά γυμνάσια καί στά πανεπιστήμια .

Τί δμως γίνεται έκεΐ τώρα ; “Ολοι οί πνευματικοί μας άν
θρωποι θά όμολογήσουν χωρίς δυκκολία πιστεύω, δτι ή προσ
φορά τών πνευματικών δεδομένων έκεΐ γίνεται μέ σκοπό τή 
συσσώρευση καί δχι τόν πνευματικό καί αισθητικό έρεθισμό, 
τήν καθαρή πνευματική καί αισθητική άρέσκεια. Καί δμως δέ 
θά ήταν άνάγκη άλλη άπό τή δημιουργία πνευμάτων δρώντων 
διανοητικά καί αισθητικά μέσα σέ μια κατάσταση ανιδιοτελούς 
καί αύτοϊκανοποιήτου ερεθισμού 3).
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Ωστόσο αν θέλουμε στά μέσα αστικά κέντρα νά δημιουρ
γήσουμε ανθρώπους μέ ένδιαφέροντα άνιδιοτελή γιά τά πνευ
ματικά καί αισθητικά πράγματα, άν θέλουμε στά κέντρα αύτά 
νά ξεπηδήσουν εις τό μέλλον δημιουργοί (λογοτέχνες καί καλ
λιτέχνες) μορφωμένοι, πού θά δώσουν κάτι ικανοποιητικό, πρέ
πει να ζητήσουμε τήν αλλαγή κατευθύνοοως στά πνευματικά 
μας ιδρύματα, νά ζητήσουμε νά παύση ή συνειρμική καί μνη- 
μονική συμμετοχή στήν προσφερόμενη ϋλη, καί νά είσαχθή ή 
καταληπτική καί δημιουργική καί αύτοϊκανοποιούμενη συμμε
τοχή. Μόνον έτσι τ?ά ρίξουμε μέσα στην κοινωνία σπέρματα άν 
θρωπων*  αρκουμενων σέ μιάνανιδιοτελή πνευματική ικανοποίηση, 
μόνον έτσι θά σπείρουμε δυνατότητες καλλιτεχνών καί αληθινών 
διανοουμένων ·) στόν τόπο μας, θ’ αφυπνίσουμε πνευματικά καί 
καλλιτεχνικά την επαρχία .

σεως του πνεύματος καί συγχέουν οίκτρά τό πνεύμα. Γ esprit πού 
είναι κάτι διαρκώς άνήσυχο καί άκτινοβόλο καί δημιουργικό μέ τίς 
γνώσεις, πού δέν εΐναι παρά ύλικό οικοδομήσιμο (πού, ή παραμένει 
άπειραχτο — «λίθοι καί πλίνθοι» — ή ταξινομείται κάποτε σέ «κεφάλαια» 
και «εδάφιά» μέ τήν νοικοκυρίστικη δεξιότητα του μπακάλη τής γειτο.

(που τοποθετεί τά είδη τής μπακαλικής στά κατάλληλα ράφια) 
άλλά χωρίς ούτε μιά Ιδέα άπό δημιουργική παρέμβαση τοΰ πνεύματος,- 
κ έτσι σκαρώνονται συχνά τά «επιστημονικά» μας συγγράμματα...)

>) Διότι διανοούμενοι δέν εΐναι οί άπλώς μορφωμένοι, άλλ’ έκεΐνοι 
που έχουν καθαρά πνευματικά καί αισθητικά ένδιαφέροντα .

2) "Ας μή λησμονούμε, δτι στήν Εύρώπη τόν πρώτο λόγο γιά τήν 
άνάπτυξη, του είδους τών προσωπικοτήτων, γιά τίς όποιες μιλούμε, παί
ζει τό σχολείο.

Μόνον έτσι · εΐναι μιά ύπερβαλή · διότι ύπάρχουν άκόμη 
ώς συντελεστικοι παράγοντες ή ιδιοσυγκρασία καί τό περιβάλ
λον. Αλλα το σχολείο εΐναι τό ήμισυ τοΰ παντός 2). Έκεΐ κυ
ρίως, σέ μιά μακρά σειρά έτών, μέ τήν έπιμονή καί τόν έθι- 
σμό εΐναι τόπος νά διαπλάσσουνται οί έλπιζόμενοι καλλιτέχνες 
και διανοούμενοι. Σήμερα δμως τό γυμνάσιο καί τό πανεπι
στήμιο είναι οί κίνδυνοι άκριβώς τού πνεύματός μας, κέντρα 
πνευματοκτόνα στά όποια εμπίπτει τό πνεύμα μας (τό πνεύμα 
ένός μεσοαστού, ειδικά) καί παραμένει πεζό, στείρο καί ούσια- 
στικά άμόρφωτο.

Ό λόγος τώρα έρχεται στό περιβάλλον. Τό καθετί, που 
θά έρεθίση πνευματικά τό μεσοαστό και θά τόν ύποχρεώνη να 
σκεφθή τοΰτο ή νά αίσθανθή τό άλλο καλλιτεχνικά, άποτελει 
τό πνευματικό του περιβάλλον. Τό φτηνό καί έκλεκτό βιβλίο, 
τό σοβαρό θέατρο, ή βιβλιοθήκη, ή αισθητική πολεοδομία, οι 
διαλέξεις, τά τεχνιτά τοπία, οί φιλολογικές συγκεντρώσεις, πε
ριοδικά σεβόμενα τόν έαυτό τους, οί φιλολογικές σελίδες των 
έφημερίδων, έπισκέψεις λογίων, οί συναυλίες κλ. κλ. απαρτί
ζουν τό πνευματικό περιβάλλον καί άνάμεσα σ’ αύτά άσφα- 
λώς ένας μεσοαστός θά αισθάνεται, δτι τριγυρίζεται άπό μιια 
πνευματική ατμόσφαιρα. Στή χώρα μας ή Ανάδειξη καθαρών 
πνευματικών άνθρώπων — πνευματικού κοινού — συντελειται 
πολύ περισσότερο μέ τή βοήθεια τοΰ θεοΰ καί τοΰ περιβάλ
λοντος, παρά τών καταλλήλων πνευματικών ιδρυμάτων. *)  Γι 
αύτόν τό λόγο καί έπειδή καί άν άκόμη γινόταν άμεση μεταρ
ρύθμιση τοΰ μορφωτικού μας συστήματος, τά Αποτελέσματα 
θά ήσαν μακρυνά, έπιβάλλεται ή πύκνωση τών δεδομένων τοΰ 
κοινωνικού πνευματικού παράγοντος καί ή οργάνωση μιας πρα
γματοποιήσιμης σέ κάθε μεσοαστικό κέντρο πνευματικής ζωής. 
Ό κίνδυνος, ό προαναφερμένος, τής πρακτικής και χρησιμο
θηρίας καί ψυχαγωγικής άντιλήψεως τών αισθητικών καί πνευ
ματικών δεδομένων τοΰ κοινωνικοΰ περιβάλλοντος υπάρχει 
βέβαια πάντα · άλλά είναι ένα γεγονός Αναμφισβήτητο, δτι 
δσο πυκνή άποβαίνει ή πνευματική άτμόσφαιρα, τόσο γίνεται 
ένα ξεκαθάρισμα ένα λαγάρισμα άπό τίς τάρες καί έπικρατοϋν 
τόσο περισσότερο άντιλήψεις πιό καθαρά πνευματικές και φθά
νουμε στόν τελικό σκοπό, δηλ. τή δημιουργία καθαρών αισθη
τικών καί πνευματικών αντιλήψεων, τήν πραγματική πνεύμα, 
τική Αφύπνιση. "Ωστε δχι μόνο ή ύπαρξή ή ίδια τής πνευματι
κής Ατμόσφαιρας, άλλά καί αύτός ό βαθμός τής πυκνότητας 
της έχει μεγάλη σημασία γιά τήν έξουδετέρωση τών άναφερ- 
φένων έμποδίων καί τήν άνάπτυξη καθαρών αισθητικών καί 
πνευματικών διαφερόντων .

') Ή κλασσική μόρφωση, πού δίνεται στά γυμνάσιά και τά πανε
πιστήμιά μας, εΐναι μιά παρωδί α πνευματικής μορφώσεως .
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Αύτή λοιπόν τήν έννοια μπορεί, νομίζω, νά εχη ή συζη- 
τουμενη πνευματική άφύπνιση τών μεσοαστικών κέντρων καί 
αυτοί οί δροι τίθενται γιά τήν έπιτυχία της.

’Από πολλά στόματα άκούστηκε ή φωνή γιά τήν πνευμα
τική άνόρθωση τής έπαρχίας.

Φαίνεται, δτι αύτή τή φορά ξύπνησε ξεκάθαρη ή συναί
σθηση γιά τό κακό, τό έθνικό κακό, ποΰ παρουσιάζει ή πνευ
ματική καθυστέρηση τής έλληνικής ύπαίθρου. Καί μέσα στή 
φωνή γιά άνόρθωση ύπάρχει ένα είδος ντροπής γι’ αύτό πού 
αφέθηκε, νά γίνη ώς τώρα. 'Όσα ειπώθηκαν άποτελοΰν μιά 
κραυγή έθνικού πόνου, μιάν άνομολόγητη μαρτυρία γιά τήν ά
νάγκη έξιλασμοΰ γιά ένα έκατόχρονο έγκλημα, ένα προσκλη
τήριο γιά έναν καινούργιο άγώνα πού είναι μαζί έθνικός καί 
πνευματικός.

Επειτ άπό τόν άγώνα τό γλωσσικό, πού εΐχε ώς άπο- 
τελεσμα την άνατοπυθέτησή μας στόν κόσμο ώς συγχρόνων άν- 
ζ^ρωπων, δέν γνωρίζω άλλον ίσης σημασίας καί έκτάσεως άπό 
τόν προκείμενο γιά τήν πνευματική άναγέννηση τής μεσοαστι
κής μας τάξεως, πού θά είναι καί πνευματική άναγέννηση 
δλης τής Ελλάδας. Πιστεύω μάλιστα, δτι αύτός ό άγώνας 
είναι σημασίας μεγαλύτερης άπό τόν γλωσσικό, πού αφορούσε 
τήν κατάκτηση οργάνου καί τής μορφής, ένώ ή πνευματική 
άφύπνιση σημαίνει κατάκτηση τής ούσίας. Καί θά είναι ή δεύ
τερη ανατοποθέτησή μας, ή πνευματική αύτή τή φορά άνάμεσα 
στο σύγχρονο κόσμο. Άλλά πού είναι οί σταυροφόροι τών 
έργων;

'Όπως τίθενται τά πράγματα, τό ζήτημα τής πνευματικής 
άναγεννήσεως τής μεσοαστικής Ελλάδας ξεφεύγει όριστικά 
απο τή στενή ρεζιοναλιστική άντίληψη καί άπό τήν περίεργη 
διατυπωθεΐσα ιδέα τής άναγωγής τών τοπικών πνευματικών 
κέντρων σέ φροντιστήρια λαογραφικά. Κατ’ αύτόν τόν τρόπο 
πνευματική έξύψωση τής έπαρχίας σημαίνει έξύψωση τής ίδιας 
τής Ελλάδας. Κατ’ αύτόν τόν τρόπο δέν διαιρείται πιά ό έλ- 
ληνικός πνευματικός κόσμος σέ πρωτεύουσα καί έπαρχίες, άλλά 
ή πνευματική φροντίδα γίνεται ένιαία, έλληνική φροντίδα. Μέ 
μιά καθολική έποπτεία τών πραγμάτων, τήν άναμενόμενη σταυ

ροφορία γιά τήν πνευματική έξύψωση τής μέσης Ελλάδας τη 
θεωρούμε έργο δλων τών Ελλήνων, δσοι μπορούν, προερχό
μενο άπ’ δλους καί έπιστρέφον σέ δλους.

'Η μορφή τής διαμορφώσεως πνευματικών κέντρων στήν 
Ελλάδα πρέπει νά άποτελέση άντικείμενο ιδιαίτερης προσο
χής καί μελέτης. Άπ’δσα γράφηκαν ώς τώρα άπό Αθηναίους 
λογίους άφήνεται νά γίνη κατανοητό, δτι ή πρωτεύουσα άντι- 
λαμβάνεται τήν τωρινή άλλά καί τή μελλοντική πνευματική 
έπαρχία σάν κάτι κατ’ άρχή καί κατά φυσικό λόγο κατώτερο 
άπό τήν πρωτεύουσα. Μερικοί μάλιστα λόγιοι καταντούν νά 
είπούν φανερά, δτι ό ρόλος τής πνευματικής έπαρχίας δέν πρέ
πει νά είναι άλλος, παρά νά τροφοδοτή πνευματικά τήν πρω
τεύουσα!... 'Υποθέτω, δτι δσοι μιλούν κατ’ αύτόν τόν τρόπο 
έχουν ύπ’ δψει των δ,τι ισχύει στή Γαλλία, δπου δέν ύπάρχει 
πνευματικά παρά ό Παρισινός υδροκέφαλος. Άλλ’ αρα γε 
είναι φυσικό νά γίνη αύτό έτσι καί στήν 'Ελλάδα;

Γιά νά προσδιορισθή ή μορφή τής θέσεως τών έπαρχιακών 
πνευματικών κέντρων άπέναντι στήν πρωτεύουσα τό φυσικώ- 
τερο θά είναι έκεΐνο, πού συμπίπτει μέ τό πραγματικό πνευμα
τικό συμφέρο τοΰ Έθνους' καί άκριβώς τό έθνικό πνευματικό 
συμφέρο δέ φαίνεται άλλο, παρά ή δημιουργία κέντρων τοπι
κών — δχι ρεζιοναλιστικών κατά τά παρατηρούμενα στήν Ιτα
λία _ άλλά εστιών πνευματικών κατά τά παρατηρούμενα στή 
Γερμανία.

Καί δταν στήν Ελλάδα δημιουργηθούν ο'ι κατάλληλοι οροί 
γιά νά ύπάρξουν δεκαπέντε, άς πούμε, πνευματικά κέντρα, 
τότε ή ζωή ή πνευματική θά είναι πιό έντονη, ή κίνηση τού 
βιβλίου μεγαλύτερη, οί φωτισμένοι άνθρωποι περισσότεροι, ή 
άμιλλα μεγαλύτερη, ή άπήχηση ένός συγγραφέως εύρύτερη, 
άλλά καί ή έ-πικράτηση δυσκολώτερη καί ή φήμη περισσότερο 
θ’ άνταποκρίνεται πρός τήν πραγματική άξια.

'Υπό τούς δρους καί τις συνθήκες αύτές πνευματική, Ελ
λάδα θά σημαίνη πραγματικά πνευματική Ελλάδα. Κάθε άλλη 
σημασία είναι καί θά είναι άνάρμοστη.

Π. ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ
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ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΠΟΙΗΣΗ
ΜΑΡΚΟΥ ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΥ «Έχλογή» έκδοση «Φλάμμα» 1936.

‘Ένας ποιητής βρέθηκε κάποιο μουχρό δειλινό στό παλιό του σπίτι, 
στή μεγάλη παλιά αίθουσα δπου χρόνια εΐχε μαζέψει τά βιβλία του, 
τά χαρτιά του, τά λογής άντικείμενα πού κράτησε μάρτυρες τής περα
σμένης του ζωής καί πού πλούτισε αύτός μέ τή δίκιά του ψυχή καί τή 
δίκιά του λαλιά. Στ’ άδυτο, σκοτεινό αύτό δωμάτιο, στό κλειστό καί 
μελαγχολικό, εΐχε στήσει ό ποιητής τό βωμό τών άναμνήσεων, τό «Βωμό 
τοϋ παρελθόντος» — όπως έγραψε ό Guido Gozzano — κ’ ήταν βέβαια 
έκεΐ μέσα- μεγάλη Ιεροτελεστεία δχι ή άπλή άπαρίθμηση τών διαφόρων 
άντικειμένων, πού χώρια - χώρια δίνανε ύπόσταση σέ όνειρα παλιά καί 
παλιές φαντασίες, άλλά ή ψυχική ολοκλήρωση του ποιητή σ’ ένα ξεχω
ριστό, ιδανικό του κόσμο .

’Έτυχε δμως έκεΐνο τό δειλινό νά ’ναι σάν κουρασμένος καί πιό
τερο άπό άλλοτε μελαγχολικός ό ποιητής, καί προσπαθώντας νά δή στό 
ήμίφως — έκεΐ μέσα — πρός τίς κώχες καί γύρω - γύρω τά ράφια τών 
βιβλίων, τίς κρεμασμένες εικόνες, κι’ δλα μαζί τά πράγματα του, ν’ 
άκούση τή λαλιά καί τήν άρμονία τους, αίσθάνθηκε άναπάντεχα ένα πα
ράξενο βουϊτό, πού του έμπόδιζε έπίμονα τή συνηθισμένη συγκέντρωση. 
Καί τότε σιγά - σιγά στήν άρχή, άλλ’ άκατάστατα κι’ έπειτα πιό γοργά 
κι άπανωτά, άρχισαν νά φτάνουν μπρός στά τρομαγμένα μάτια του ει
κόνες σχεδόν άσχημάτιστες καί ν’ άντηχουν άκαθόριστα, παλιοί στίχοι 
του ώσάν ειπωμένοι άπό μύριες άγνωστες φωνές, έπίμονα καί δίχως 
αιτία. ‘Υπήρχε λοιπόν στό κλειστό αύτό δωμάτιο ένας κόσμος πού έξα
φνα του ξέφευγε, πού έσπαζε τό ρυθμό καί τήν τάξη, πού του είχε ό 
ίδιος δόσει, ένας άτίθασος έπαναστατημένος κόσμος έτοιμος, άν οί θϋρες 
καί τά παράθυρα άνοίγονταν, νά όρμήση έξω πρός τό λυκόφως ή τό 
σκότος τ’ ούρανού τώρα, πρός τό φώς τοϋ ήλιου αύριο, καί νά σκορ
πιστή στά αιθέρια, κομματιασμένος κι άμορφος...

Άχολογουσαν τά τραγούδια του άνάκατα — σπασμένοι στίχοι 
καί στροφές — καί σαρκάζανε οί παλιές γνωστές, πολυαγαπημένες 
του εικόνες ώσάν ζητώντας νά τόν βεβαιώσουν πώς αύριο, μεθαύ - 
ριο, μιά μέρα πάντως θά φεύγανε καί θά χάνονταν γιά πάντα έλεύ- 
θερες, άδέσμευτες στόν άσχημάτιστο κόσμο δπου κι’ ό ίδιος άλλω" 
στε κάποτε θά χανότανε. Κι ό ποιητής τότε, νευρικά, βιαστικά, σκύφτον- 
τας κάτω άπ’ τό βάρος τής άπροσδόκητης άγωνίας του, κάλεσε καί 
συνέλεξε άπ’ τίς άναμνήσεις του, τίς πιό ζωηρές, άπ’ τούς στίχους του
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έκείνους πού περισσότερο άγάπησε κι’ άπ’ τήν ψυχή του δσες στροφές 
πιότερο τήν άπέδοσαν. Μέ τήν έλπίδα βέβαια νά τά κρατήση δλ’ αύτά 
κοντά του άκόμα, πολύτιμα πετράδια, χρυσά νερά, έξαίσια καί πορφυρά 
στολίδια τής δικιάς του ξεχωριστής ζωής....

Ό ποιητής Μάρκος Τσιριμώκος, πού θέλει νά πιστεύή άκόμα πώς : 
.... ποτέ δέ θάμπωσε 
στή γνωριμιά του κόσμου 
ό κόσμος ό δικός του....

Α. Γ.

ΑΡΗ ΔΙΚΤΑΙΟΥ «Δώδεκα έφιαλτικές βινιέτες» (ποιήματα). 'Ηράκλειο, 1936
Οί «έφιαλτικές βινιέτες» εΐναι ή δεύτερη ποιητική συλλογή πού έκδί- 

δει ό κ. ’Άρης Δικταΐος· ώστόσο καί μέ τή συλλογή αύτή δέ βρίσκεται 
άκόμα παρά στήν άρχή, στις πρώτες προσπάθειες. Είναι φανερή ή μί
μηση ξένων φωνών, ξένων ποιητικών τόνων, δσο καί ή άδυναμία του 
ποιητή νά μάς δώση κάτι άνάλογο μέ τά πρότυπά τους. Άπό τήν άποψη 
του ψυχικού του περιεχομένου ό κ. ’Άρης Δικταΐος άλλοτε μάς δείχνε
ται ένας άνθρωπος πεισιθάνατος, πού έχει άφεθή στήν άνεξήγητη θλίψη 
του, άλλοτε πάλι, σάν βγαίνοντας άπό τόν έαυτό του, στέκεται καί πα
ρατηρεί καί κάνει διαπίστωση τής καταστάσεως του καί τέλος μιλάει 
μ’ έναν τόνο θλιμμένου σαρκασμού γιά τόν έαυτό του. Τά ποιήματά του 
δέν έχουν ένότητα διαθέσεως· καί γιά έναν ποιητικό τόμο, αύτό ονομά
ζεται έλάττωμα .

'Η φόρμα τού σ|ίχου χαρακτηρίζεται άπό μιά φανερή άκόμα σκλη
ρία καί μόνο μερικοί στίχοι θά μπορούσαν νά άναφερθούν σάν εύχά- 
ριστη έξαίρεση .

Π. ΣΠΑΝΔ.

ΜΕΛΕΤΕΣ
MIX. Λ. ΡΟΔΑ «’ΈΌ'νος καί ηθοποιοί» .

Πρόκειται γιά μιά διάλεξη άπό τή σειρά πού ώργάνωσε στά 1933 ό 
φιλολογικός σύλλογος «Παρνασσός» ειδικά γιά τό νεοελληνικό θέατρο. 
Εΐναι γνωστό πώς ό κ. Ρόδάς άποτελεϊ έναν πολύτιμο παράγοντα στή 
θεατρική ζωή τού τότίου μας, πού τήν ύπηρέτησε καί τήν προήγαγε μέ 
τή δημιουργική του έργασία μέ τήν κριτική καί τή μελέτη του. ‘Η διά
λεξή του αύτή προστίθεται στό ένεργητικό τής προσπάθειάς του νά γνω
ρίσουμε τόν ήθοποιό καί σά μονάδα πού έδρασε έκτος άπό τό μέτωπο 
τής πολιτείας καί σ’ ένα άλλο μέτωπο. Σ’ έκεΐνο πού «άρχιζε άπό τήν 
’Ήπειρο κ’ έφτανε ώς τή Μακεδονία, καί βαθύτερα, πέρα στά παράλια 
τής Θράκης, τού Βοσπόρου, στόν Εύξεινο Πόντο, στά Μικρασιατικά, στά 
νησιά τού Αιγαίου» (Μ. Ρόδάς). Ή πρώτη αύτή ύλη άπό σημαντικές 
λεπτομέρειες, άπό περιπέτειες καί άνέκδοτα, άπό μόχθους καί αύτοθυ- 
σίες άγνωστες, πήρε μιά τοποθέτηση καί άπεκάλυψε παραστατικά μιά 
πτυχή τών άγώνων καί τών προσπαθειών τών έλλήνων ήθοποιών. Χάρη 
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στήν κριτική άνάλυση και στή διεύρυνση πού έδωσε στό θέμα του ό κ. 
Ρ. παρουσιάζει σέ γενικές καί ζωηρές γραμμές τό μέτρο τής συμβολής 
του ήθοποιοϋ στήν προαγωγή του ελληνικού πνεύματος καί τής ιδέας 
τής ελευθερίας .

Γ. Δ.

Κ. Ν. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ «Άθάνα Λινδία».

Μιά μελέτη Αφιερωμένη στήν Άθάνα τή θεά τής Λίνδου. "Οπως 
στήν προηγούμενη έργασία του «Άπό τόν Απόλλωνα στ’ ’Απόλλωνα 
τής Ρόδου» τό ϊδιο κ’ έδώ ό Κ. Κ. φέρνει σέ παραβολή τήν προσωπική 
του περιέργεια καί φιλομάθεια μέ τά κείμενα καί τίς πηγές ειδικών μελετη
τών τού άρχαίου πολιτισμού καί παρουσιάζει μέ ιδιαίτερο ένδιαφέρο τήν 
άρχαία θεά σέ κάθε της έκφανση, σέ άφιερώματα σ’ ειδώλια, σέ άγάλ- 
ματα καί είκοσίες· πού δλα δημιούργησαν μιά παράδοση κ’ ένα μύθο. 
‘Ο κ. Κ. χρησιμοποιεί μιά γλώσσα ομαλή κ’ ένα ύφος πού τό διακρίνει 
ή σαφήνεια.

Μ. Η.

Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ
Άπό τή Δ. "Εκθεση Θεσσαλονίκης απουσιάζει όλότελα ή πνευματικό

τητα και ή καλλιτεχνική ζωή τοΰ τόπου μας. Είναι αλήθεια πώς σ’ ένα ει
δικό περίπτερο έκθέτονται πίνακες ώρισμένων καλλιτεχνών καί σ’ ένα άλλο 
(τοΰ τουρισμοΰ καί τοΰ ταπητουργίκοΰ οργανισμού^, υπάρχει μιά φιλόξενη 
γωνιά πού εμφανίζει τή Μακεδονική πνευματική παραγωγή. Μά τό γεγονός 
δέν κατορθώνει νά ξεπεράσει τή σημασία καί τό χαρακτήρα μιάς συμπτω- 
ματικής εκδήλωσης. Αναμφισβήτητο εΐναι δα τά δυό αύτά στοιχεία πού 
δείχνουν καί τό βαθμό τοΰ πολιτισμού μιάς χώρας, δέν πήραν άκόμα μιάν 
οργανική θέση στόν προορισμό τής Δ. Έκθέσεως. θά έπρεπε νά κινηθη καί 
νά έργασθή ένας κόσμος — πού ημείς πιστεύουμε πώς ύπάρχει γύρω μας — 
γιά νά κάνη γνωστές σ' ένα ευρύτερο κοινό, κατά τή διάρκεια τής Έκθέ- 
σεως, τίς ’αξίες τίς πλουτοπαραγωγικές, τίς λαογραφικές, τίς ιστορικές, τίς 
πνευματικές καί καλλιτεχνικές. Δέν ακούσαμε ώς τώρα ούτε μιάν ομιλία σχε
τική, δέν όργανώθήκε ούτε μιά συναυλία, δέν έγινε αισθητή ή περαστική 
πνοή τής καλλιτεχνικής ζωής .

Μιά φωτεινή καί παρήγορη έξαίρεση προσπαθεί νά σημειώσει μέ τή 
δράση του ό Σύλλογος τών Αποφοίτων τοΰ Προτύπου Παρθεναγωγείου Άγλ. 
Σχινά. Άπό τά πρώτα χρόνια τής συστάσειυς του έστρεψε τή δράση του στόν 
τομέα τής πνευματικής ζωής τοΰ τόπου μας. Καί τόν εμφανίζει αξιέπαινα μέ 
διαλέξεις, μέ γιορτές, μέ εκθέσεις. Οί «Μακεδονικές ’Ημέρες» αισθάνονται 
τήν υποχρέωση νά τοΰ έκφράσουν τή χαρά καί τήν εύχαρίστηση γιά τήν 
πρωτοβουλία νά οργανώσει κ*  εφέτος τήν έκθεση τοΰ Μακεδονικού βιβλίου, 
καί νά εύχηθοΰν συνάμα ό Σύλλογος αύτός ν*  άναλάβη μιά καθολικώτερη 
δράση στήν κατεύθυνση πού χάραξε .

ΣΧΟΛΙΑ

= Οί εργασίες πού ό κ. Γ. Βαλέτας εμφανίζει κάθε λίγο είτε σέ ιδι
αίτερες φροντισμένες εκδόσεις, είτε σέ περιοδικά κ’ έφημερίδες, έπιβάλ- 
λουν στήν έκτίμησή μας τόν άνθρωπο μέ τήν κριτική εμβάθυνση, τή 
στοργή καί τήν εύσυνειδησία πού δείχνει στήν επίδοσή του. Τέτοιες ά- 
ρετές στέκουν σάν παράδειγμα στούς νέους λογίους τού τόπου μας. 
Μάς δόθηκε ή εύκαιρία νά προσέξουμε τά «φιλολογικά μελετήματά» του 
πού δημοσιεύθηκαν στόν «Ταχυδρόμο» Μυτιλήνης. «‘Ο Έφταλιώτης στό 
νησί του» (21 ’Ιουλίου), «ό Καρκαβίτσας στή Μυτιλήνη» (26 Ιουλίου). 
Δύο άρθρα γιά τόν Παλαμά στή Μυτιλήνη (29 — 30 ’Ιουλίου), ένα γιά 
τόν Άλεξ. Σουτσο (4 Αύγούστου) καί «ό Παπαδιαμάντης στή Μυτιλήνη» 
(11 Αύγούστου),

= Στήν έφημερίδα Nacion του Μπουένος Άϊρες (19 ’Ιουλίου) δη
μοσιεύεται διήγημα του κ. Σ. Μυριβήλη «ό Άλιμπέρτης ξεφοβήθηκε τίς 
οβίδες» κατά μετάφραση του δρ. Manuel Galvez. ’Επίσης στήν ίδια έφη
μερίδα δημοσιεύεται άρθρο του δρ Amaranto A. Abeledo γιά τόν Ίλισ- 
σό. Πολύτιμες ύπηρεσίες σ’ δλη αύτή τήν κίνηση καί ιδιαίτερα στά 
Ελληνικά γράμματα προσφέρει ό έγκατεστημένος έκεΐ νέος λόγιος κ. 
Μιχ. Πολίτης. Χάρις στήν κατάρτισή του ό κ. Πολίτης καταβάλλει μιάν 
άνάλογη προσπάθεια μέ τά άρθρα καί τίς μεταφράσεις του νά γνωρί- 
σουμε κ’ οί "Ελληνες τήν ’Αργεντινή λογοτεχνία μέ τούς σύγχρονους 
εκπροσώπους της. Στήν καλλιτεχνική Λέσχη Laberinto του Μπουένος 
’Άϊρες ό κ. Μ. Πολίτης θά μιλήση τόν προσεχή μήνα γιά τή νεοελληνική 
λογοτεχνία. Καί μιάν άλλη διάλεξή του θά τήν άφιερώση στή συμβολή 
τής γυναίκας στήν νεοελληνική φιλολογία .

= Στό φύλλο 164 - 165 (Μαΐου - Ιουνίου 1936) ό κ. L. Roussel Αγ
γέλλει τήν προσεχή διακοπή τής έκδόσεως του περιοδικού του, τού «Li
bre» καί άφιερώνει ένα μακρό άρθρο στήν εξήγηση τής διακοπής. ‘Ο κ. 
Roussel φαίνεται στό άρθρο αύτό κουρασμένος ήθικά άπό τήν άδιαφο- 
ρία τόσο τών Ελλήνων, δσο καί τών Γάλλων άπέναντι στόν άγώνα, τόν 
όποιο διεξήγαγε επί δέκα τρία συνεχή έτη, άπέναντι στις θυσίες του τίς 
προσωπικές καί ύλικές .

Ό «Libre» ύπήρξε ένα περιοδικό{άφιλοκερδές καί ειλικρινές. Αύτός 
ό χαρακτηρισμός εΐναι ολοκληρωτικά πρός τιμή του. Άλλά θά μείνη, 
άπό τήν άλλη μεριά Αλησμόνητος ό τραχύς, ό παράδοξος, ό άψητος 
πολλές φορές τρόπος μέ τόν όποιο ό Libre ήθελε νά εΐναι ειλικρινής .

Σέ κάθε περίπτωση ό κ. Roussel ύπήρξε ένας οξύς καί πρωτότυπος 
παρατηρητής τών ελληνικών γραμμάτων καί ένας τίμιος μοραλίστας 
πού ζήτησε νά μάς όδηγήση σ’ έκεΐνο πού αύτός έχει άντιληφθή γιά 
καλύτερο καί άν διαφωνούμε μιά φορά μαζί του ήμεΐς οί 'Ελληνες, 
πρέπει δέκα φορές νά τού χρεωστούμε εύγνωμοσύνη γιά δσα μέ τό 
Libre κόπιασε γιά μάς. Καί αύτή ή εύγνωμοσύνη μας άς δυναμώνη δσο 
γίνεται τά γηρασμένα πιά γόνατά του .
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= Χαρακτηριστικά εΐναι δσα γράφει ό κ. Roussel γιά τά χάλια με' 
ρικών βιβλιοπωλείων τών ’Αθηνών, πού ένώ έχουν τήν ευγενική προθυ
μία νά δέχονται γιά κυκλοφορία τό δείνα περιοδικό ή τό δειλά βιβλίο, 
δταν έρχεται ή ώρα γιά εκκαθάριση κατεβάζουν τόν ουρανό μέ τ’ άστρα, 
δυσκολεύονται, προσποιούνται, Ιδρώνουν, ύπόσχονται, άναβάλλουν καί 
στό τέλος ό ενδιαφερόμενος άπέρχεται άπό τό βιβλιοπωλείο τους γε 
μάτος μέ ύποσχέσεις, άλλά μέ τις τσέπες άδειες, τά δέ βιβλία ή τά 
περιοδικά μένουν στό ξένο λημέρι έπ’ άγαθω τής τσέπης του πολύ προ
θύμου άλλά καί πολύ άδιάντροπου εκμεταλλευτή ! Έν καιρω θά ξανα
μιλήσουμε γι’ αύτό τό θέμα καί ίσως κάνουμε καί συγκεκριμένη καταγ
γελία γιά νά πληροφορηθή τό έλληνικό κοινό άκόμα μιά φορά τί σημαί
νει κάποτε ελληνική βιβλιοπωλική έπιχείρηση...

= θέλουμε νά εύχαριστήσουμε καί δημοσία τόν κ. L. Fiuni, διευ
θυντή του γαλλόφωνου ’Ιταλικού περιοδικού «Dante» τοΰ Παρισιού γιά 
τήν εύγενική παραχώρηση τών σελίδων του περιοδικού του στή διάθεση 
του κ. Π. Σπανδωνίδη, ό όποιος στό τεύχος Σεπτεμβρίου - ’Οκτωβρίου 
1936 δημοσιεύει άρθρο του μέ τόν τίτλο «’Απόψεις γιά τή σύγχρονη 
νεοελληνική λογοτεχνία» .

= Τό περιοδικό «Πάφος» τής Κύπρου μέ τήν έκδοση τοΰ τελευταίου 
τεύχους συμπληρώνει έτος άπό τόν καιρό τής έμφανίσεώς του. Οί «Μα
κεδονικές 'Ημέρες» μέ τήν εύτυχή αύτή συγκυρία εύχονται στή συνά
δελφο «Πάφο» άπρόσκοπτη συνέχιση τής εύγενικής προσπάθειας της .

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
Α. Γ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ «Νεοελληνική Τέχνη» (μελέτη) ’Αθήνα. Κ. Ν. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤ1ΝΙΔΗ «’Αθήνα Αίνδια» Καί μιά πτυχή τοΰ ροδιακοΰ πολι
τισμού. ’Αλεξάνδρεια. ΡΟΜΑ1Ν ΡΟΛΛΑΝ «θέατρο τής ’Επανάστασης» 
Μετάφραση καί σχόλια Ελένης Σκλαβουνάκου. ΑΡΗ ΔΙΚΤΑΙΟΥ «Δώ
δεκα εφιαλτικές βινιέτες» (ποιήματα) Ηράκλειο. ΤΑΣΙΑΣ ΑΔΑΜ «Πα
θητικές Μελωδίες» (έμμετα καί πεζοτράγουδα) Δράμα. Ρ. ELUARD 
«Ποιήματα» μετάφρ. Όδ. Έλύτη. ’Αθήνα, 1936. ΟΔ. ΕΛΥΤΗ «Προσα
νατολισμοί» (ποιήματα). ’Αθήνα, 1936. Γ. ΣΚΑΡΙΜΠΑ «Ούλαλούμ» (ποιή
ματα). ’Αθήνα, 1936.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
«Κυπριακά Γράμματα» (άρ. 9-10 ’Ιούνιος -’Ιούλιος). «Πάφος» (άρ. 

10, 11, 12) Κύπρος. «’Ηπειρωτικά φύλλα» (άρ. 1 ’Ιούλιος άρ. 2 Αύγου
στος) ’Ιωάννινα. «'Άγιος Ίάσων καί Σωσίπατρος» (άρ. 15, άρ. 16) »Γενι- 
κή Ελληνική Βιβλιογραφία» (τοΰ βιβλιοπωλείου Βαγιανάκη) ’Αθήνα «Νέα 
Εποχή» (άρ. 6, 7, Αύγουστος, Σεπτέμβριος). «Τραπεζιτική» (άρ. 23 Αύγου
στος). «Ψυχή» (άρ. 2 Αύγουστος) «Olimpo» (Agosto No. 5)· «Libre» (No. 
166-167 Aout-Septembre) Montpellier. «Dante» (No. 9-10 Septembre - 
Octobre) (32 Rue de Γ opera. Paris II).

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
«Νέοι Καιροί» (Πειραιεύς). «Κοινή γνώμη» (Πειραιεύς). «Νέοι Και

ροί» (Φλώρινα). «Ταχυδρόμος» (Μυτιλήνη). «’’Ερευνα» (Χανιά). «Μακε
δονική ’Ηχώ» (Βέρροια).


