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ΤΐηΟΑΕΩΒΙ Α«ΠΕΑΑΪ

ΕΡΠΣ ΦΘΙΣΙΚΟΥ

Μάτην ζητεί ύ κύπτων κλών τύ θάλπος τοΓ- Λλίου 
'-χά άνθέύΐν εύ(()5ών τάς παραΐίλνίσεχς οτί:λλων.
Ιυ στελε^ζος τύ πρυσβληθέν ι/πό λιβός αγρίου 
δεν δνδ είς τόν θαλλόν ζωήν καΑά^αχρεϊ τό μέλλον. 
Οϋτως είς ατχχθη νεαρά ο έρως μάτην θάλλει, 
άφ’ ού ό Φοίβος τής ζωής, προώρως δύων, κλίνει. 
Οταν νοσήαη Λ θερμή καρδία και δέν πάλλει, 
των αισθημάτων γ ίνετα ι καί πόθων ιΙ;υ)'ρά κλίνη, 

Εράται τ.α\ ό ^θχσι>«ός! Αλλά τί ’ζρησιμεΰει 
πτερών ταώνος ορμαθός είς πληγωμίίνον κύκνον, 
^ζωλός καί ά^ζειρ τήν ζωήν ρουκέφαλον ιππεύει 
καί πνίγετα ι ό έρως του ακόμη είς τό λίκνον.

Ο έρως είς τόν φθισικόν είναι γλυκί' ^ορτίον, 
κισσός περιπλεκόμενος είς δένδρον τεθλασμένον, 
τή ς  ;ζρυσαλλίδος πτέρυγες ε ίς  ασθενές στρουθίον. 
3ίς έλη στέλεχος δρυύς σαπρά πε(^υτευμένον!

Ο Τιμολί’ων Αμπε>β; έγρ^ψί διί^ορα εμμξτρϊ ίράματ*, τα χυ· 
ριώτΕρα δ ’ αύτων ίίναι : «Η Αλωβ:; τ^ς Τροίας», «Ο: Μάρτυρίς», 
αΑί'ων Κ αλλεργη;», «Νερών», «Κρ»;τε; καί Βενετοί», πρδς δέ 

έδημοσίευσε λυριχβς κοιήσεις εν τεριοδιχοίς συγγρβμμααιν έχ 
σνλλογϊ}; τοϋ «Κογχύλαι».



Είπε μ ' είςκαταρρέονσαν οίκίαν ύπό δίνης 
τ ί  ώί^ελεΐ αέτωμα σεμνόν τον Παρθενώνος ;
Θά πέση έπχ τής ι!;ν^(ράς των έρειπίων κλίνης, 
Σννθλώσα τό αέτωμα τό προστεθέν συγχρόνως.

Α λλ’ όχι ! είναι χρήσιμος είς ^θισικόν ό έρως !
Ε ίν ’ αρμονία κύκνειος, ώδή αθανασίας.
Ε ίν ’ ευωδία πίπτοντος ίάσμου παρακαίρως,
καί διδ’ είς τήν διδράσκουσαν τ^υχήν του βακτηρίας.

Ε ίνα ι γλυκύ ό έκιΐ^υχών νά 8λέπη είς την κλίνην 
σεμνήν παρθένον, άγγελον, θρηνούντα την θανήν του, 
νά ^λέπη εύχρουν ίριδα είς  τής '^ιυχης τήν δ ίνην, 
τήν λύκην άνατέλλουσαν είς τίιν ι^υχράν στρωμνήν του.
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ΕΡηΤΟΣ ΚΗΔΕΙΑ

Τ ίς  αγρυπνών κατέβρεξε μέ δάκρυα τήν κλίνην 
καί μεΐραξ έμεινε πτωχός είς τέρ\|^ιν καί γαλήνην ^
Τ ίς  πρό ά\]^ύχου έμεινε λιπόθυμος είκόνος 
καί έτρει^ε τό έαρ του είς  θύελλαν χειμ ώ νος;

Ο στις ε ίς  στήθη νεαρά εύαισθησίαν κρύπτει,
(Ιλλά δέν θέλ’ είς στεναγμών ι^υχράν στρωμνήν νά π ίπ τη , 
τά διιαατα ποό καλλονών παρθεντκών άς κλείη 
καί πάγον είς  τάς (φλέβας του πυκνόν άς άναλύη.

Χθες είδον είς άπόγνωσιν πεσόντα νεανίαν, 
τά πάντα άπολέσαντα καί μόνον τήν ανίαν 
δεχθέντα είς τον σύντροφον τής όρφανής καρδίας... 
Εσίγα  καί μοι έτεινε τάς χεϊράς του τάς κρύας.

Ο δυστυχής έκήδευε τον πρώτον έρωτά του, 
ήγάπα . ..  είδον άγγελον ποτέ τά δμματά του, 
έδέχθη δοκούς έρωτος ύφίστου, ιίγαπήθη.
Αλλά έκείνη έφυγεν, αύτός έλησμονήθη !...



Η το  θολόν τό ^λέμ·μα του, ι\ παρειά του κοίλη, 
ικαι συνεστέλλοντο συ^ζνώς τά σιωπώντα χείλη.
Ύπό τό στήθος έπνεε λυσσώοης τρικυμία 
"κ’ έκυλινδεϊτο έν αΰτω ή ναυαγός καρδία.

ί2χρός τον έπλησίασα, τά χείλη  του ανοίγει, 
ιένόμιζες δτ’ Λ ι^τυχή έπρόκειτο νά ^ύγη.
— <Τίέχεις, Φαίδων ; Λ ιατί;..» Μοι άπαντα <Εκείνη»... 
καί παύει, ένώ μίι λαλών τά χείλη  του έκίνει.

Αλλοίμονον ! ό Φαίδων μου δέν έπρεπε νά ίίναι 
τοιοΰτος άναχοονισμός ! — Τοΰ κόσμου αΐ όδυναι 
έκ των έρώτων σήμερον και μόνων δέν πηγάζουν 
καί δ ι’ αύτό οί πρακτικοί τό αίσθημα σαρκάζουν.

Ησώτευσε τά βλέμματα ό ά(|ιρων νεανίας 
κ’ εύρέθη αίφνης προ φρικτής έλπίδων ξηρασίας.
Ο ,τ ι τερπνόν άπέκτησεν είς βλέμμα αύτής ένθους, 
πληρώνει νυν είς δάκρυα μυχιαιτάτου πένθους

__^  Φαίδων, Φαίδων, διά σέ άπέθανεν έκείνη,
άλλα ή  φύσις θέλγητρα ποικίλα σοί προτείνει. 
Αγάπησαν τόν έρωτα, άλλά τάς έρωμένας, 
μόλις σέ λησμονήσωσι, θεώρησε τας ξένας.

Ητο κωφός καί κατηφής είς τάς παρηγοριάς.
Τ ά  δμματά του έρριπτεν έπί φωτογραφίας
καί ώς ύ μάρτυς τόν σταυρόν ήσπάζετο έκπνέων,
άπεναρκοΰτο καί αυτός φιλών αύτήν καί κλαίων...

Μίαν Λμέραν προσηνής προσέρχεται Λ Ηβη 
έν όπτασία ζωηρά, τά δάκρυα του λείβει 
καί μειδ ιώ σα— ιΕ λ π ιζ ο  τώ λέγει <είς τό μέλλον>. 
Είπε- κ’ έν μέσω στεναγμών τά χείλη  του έγέλων.
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ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΕΙΣ 'ί'ΥΧΡΑΝ ΚΟΡΗΝ

Οϋω  θ^λουσιν άς λέγουν δτι είναχ αχ χορδχαχ 
αχματος κυτίδες πλιάρεχςχαι ποχκίλων οΰσχών, 
τούς παλαούς δίχυχουργοχ/σαχ καχ των πόθων ι.ατοχκίαχ' 
σου, ώ κόρχχ, ή καρδία εχναχ χαθαρά χχών.

Ε ν  φ έηχ τών Λμμάτων των παρθένων δχαμένεχ 
Λ αίγληεσσα γοργότης ναι τό σφρίγος της ι^υχης. 
ν ' έπ’ αυτών οίκοδοηοϋνταχ τών έρώτων τά τειιένη 
σου τό όμμα, νόριχ, εχναχ νάρκη, πάγος συνεχιις.

Επρεπε νά ην έκ λάόας ύ  καρδία πεπλασαένη, 
ό^ζΐ όγκος έκ χχόνος, λίθος Λ^ζρους, παγερός.
Επρεπε νά η παν βλέμμα άστραπχί πεφλογχσμένη 
κ' είς τά χείλη  σου ν ’ άνάπτη κλίβανος ζωίϊς λαμπρός.

Φεΰ! έν φ  περχ τά χείλιχ τών θερμών κορών έδράζεχ 
ΑδονΛ ίδχαιτέρα καί τοΰ έρωτος πηγη. 
ε ίς  τά ρόδινά σου χείλη  θειος έρως δέν σταλάζει 
καί μετδίαμ’ άν έμπέση έν τώ άμα θά παγη  !

Ψυχρόν άγαλμ’ άς σ ί  εχπω- είκονίζον Αφροδίτην, 
άγκχστρον μι\ έχον κόκκον κάν δελέατος μικρόν, 
καρδιαγωγόν ώραΐον, πλάν μη έχοντα μαγνήτην, 
ρόδον άοσμον, χαρίτων πεπηγμένων θησαυρόν.

ΕΠΕΣΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΕΙΟΝ

Επεσε τό προσωπεϊον ! . . Υπό βλέμμα συαπαθείας, 
ύπό χείλη  μειδχώντα καί μεστά φχλαρεσκείας 

μοί ύπέκρυπτεν άπάτιιν
καί το χμ ’ έδιδε συχνάκις δέσμην όρκων θερμοτάτην. 

Επεσε τό προσωπεϊον ! . . .  Τήν καρδίαν της κόρη 
ή, φιλάρεσκος έκείνη ώς κυνάραν έθεώρει



«ς περ έδχδεν εν ^ΰλλον
είς  τοϋ δρόηου τόντυχα ϊον, δν έκάλεχ θερμόν ^ίλον.

Επεσε τό προσωπεΐον— τής καρδίας της τό μύρον 
π α ς  ώσ^^ραίνετο άνέτως· μετά Ιίνα μόνον γϋρον 

ύπο τό δωμάτιόν της
τον άπεκτα αΐ/τη ^ίλον μέ^ςρι μνήματος πιστόν της.

Επεσε τό προσωπεϊον . .  . Τ ίς  φροντίζει νά τήν ^λεπη, 
τ ίς  τά τορνεντά ακούει τής φιλαρεσκείας έπη ;

Ερως είς  τοιαύτα χείλη
μεταφράζεται ;—άπατη παιγνιώδης καί αιμύλη.
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ΠΟΙΗΤΟΥ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΙΗΣΙΝ

Χαϊρε, ώ Μϋΰσ’ απέρχομαι του θείου σου λιμένος 
κ’ είς τής πραγματικότητας βυθίζομαι τον πόντον.
Αν έως τώρα Βόσπορον οιέπλεον ασμένως 
νΰν είς  τήν δίνην ρίπτομαι κυματισμών ^οώντων.

Αρκεί καλός, έξαισιος ο Βόσπορός σου είναι, 
πλήν μόνον μέ τόν Βόσπορον δέν περατοΟται §ίος.
Φ εΰ ! πόσ είς τόν διάπλουν μας καί σκόπελοι καί δίναι 
τό σκάρος απειλούν ήμών καί τό κτυπούν αγρίως ;

 ̂ ^^Ύχώρει, Μούσα εύγενής ά,ν γίνω λειποτάκτης. 
Εάν ποτέ σ έκάλεσα νά μέ θωπεύσης, φίλη, 
άν αίσθημάτων άλλοτε διήλθε καταρράκτης 
τα στήθη μου, νύν κλείονται προς τήν ωδήν τά χείλη.

Είπε μοι, τί έκερδισατήν λύραν άνακρούων 
πόνων τήν ανθρωπότητα, πενθών μέ τούς πενθούντας ; 
Φεύ ! έδαρύνθην ορμαθόν είρωνειών άκούων 
κ<ιί παραξένως «ποιητήν, πολλούς μ ' άποκαλούντας !

Λεν είναι, όχι, έποχή γελώτων κοί.ΐνείρων !
Ε ινε ό σίδηρους αίων ατμού, σιδηροδρόμων.



ΚαΙ τώρ’ άν ίζη  κ’ έι([αλλεν ό Πίνδαρος, ό Βύρων 
γελώντες οί άκροαταί θά ηγειρον τον ωηον.

Τό κύκνειόν -ρον, πο ίησ ις, αύτό είνε τό δορ-α. 
παραιτώ, ώ ένθεε, ώ κόεΤρε των όνείρων, 

ε ίς  τής πραγματικότητας βυθίζομαι τό χάσμα 
τή ς  λύρας μου έν αφανές μνημεϊον άνεγείρων.

Εύδαίμων, Μοϋσ’ άν έμενον είς τά βασίλειά σου, 
έάν είς τά απέραντα ολύμπιά σου κράτη 
έπέρων τάς λμέρας μου και έι^αλλον σιμά σου· 
θά ήμην. Μούσα, όλβιος άν έζων έν απάτη!
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΣΟΥΣΑΝ ΣΤΗΛΗΝ
ΤΟΥ ΕΝ ΛΘΗΝΛ1Σ ΟΛΥΜΠΕΙΟΥ

Ε ίς  τεμάχη τεθραυσμένη ή  γ ιγαντια ία  στή?^,η, 
ϊ'ιν έλάξευσεν Ελλήνων φιλόκαλων ποτέ σμίλη, 
ε ίς  το έδαφος πεσοΰσα ήδη κεϊτ’ έξηπλωμένη, 
άλλ’ αύτής τό μεγαλεΐον καί πεσούσης έτι μένει·

Κ εϊτα ι άταφος νεκρός,
έχων την λοιπήν ομάδα των στηλών όρθην έμπρός.

Ιστατό ποτέ καί αύτη ως αι άλλαι γ ίγ α ς  ουσα, 
την πορείαν τάιν αίώνων έκ τού ύι]^ους θεωρούσα, 
γενεάς πολλάς έώρα κάτωθεν διερχομένας 
κ’ έχαιρέτα τάς θύελλας άτρομος έκρηγνυμένας.

Αλλά μ ία  κατα ιγ ίς
τήνέξήπλωσεν είς μέρη τεθραυσμένην κα τάγής.

Είδε προ αύτής περώντας τους αστούς τού Περικλεούς 
άλλοτε τροπαιοφόρους έβλεπε τούς Αθηναίους.
Ενετών καί άλλων είδε κάτωθεν περώντα σμήνη, 
την δ* Ελλάδα τάς πικρίας α τυχίας τη ς  νά πίνη, 

τόν ώραϊον ουρανόν
έθεώρει γείτονα της των ένδοξων ^ίθηνών.



Κ α\ ό χούς την έσεβάσθη τη ς  {οστε^ανυυ χώρας.
έπ’ α ντηςδεν  έπεπάαθη (ΐ^θανος ^ιεχρν τής ώρας, 

^να την ι<:αΛΰ\]̂ η πασαν ι.’ ένωο\ς την ταόιάαη, 
όπως είχε κ’ έχει τόσα των ηνημείοον ηας σκεπάσει. 

Πεπτωκυϊα δέ ηενεϊ,
ί'να τους άναισθητοΟντας ε ίς  συναίσθησιν κινίι.
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ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΤΑΦΟΝ ΑΔΕΛΦΗΣ

1'..τάφη . . .  κόνις γ ίνετα ι τό στόμα το γλυκί', 
δ έμελώδει έτι χθες κα\ καϊον μάς έ<|ίΛει.
Οπου καρδία έηαλλεν <) σκώληξ ένοικεν, 
κσι δ ,τ ι χθές ίίτα ζωή νεκρά άπλοΰται ΰ λ η ...

Μ ίαν ημέραν έκλινε τίιν κεφαλήν νεκρά 
ή  κόρη ή  έκφράσασα δ,τ ι ζωή καλείται 
κ ' έδώ έτάφη μ ετ’ αΰτης τού οίκου ή  χαρά 
καί μέ τους πόθους τη ς  έΰώ ή Αίριιλία κεΐτίΐι.

Γί έπταισεν ; Η  υπαρξις προς τ ί  νά τή δοθή, 
ά(^υϋ τό δώρον άδωρον κατέστη και ήρπάγη ;
ΙΙρΰς τ ί  ιι τόση τη ς  ζωή είς κόνιν νά λ υ θ ή ;
— Κίναν τυ^λή  τοΰ Χ άρωνυςή ^οβεριί άρπάγη !

Τυί^λή ; 1 'ί λέγω  ̂ άδικος, διότι δεν ζητεί 
[ίυράν έν μέσω πιιμπληθών γραιών κπ\ ι''περγήρ<.ον, 
δεν π ίπτει έΛι των στυγνών άνηλεής. τ'^ρικτή !
Ε ίναι ύ Χάρων δνίμιος, τυφλός, ΐανθάνω ν, είρων.

Κ ’ αίφνης άγρεύει πλάσματα άθώα, τρυφερά, 
έλπίδας οίκον χαρώπάς, πατρός παρηγοριάς 
καί άνασκάπτει πρόρρ:)ΐζ(ΐ στηρίγ|Κ ΐτα στερρά....
-. . Τ ίς  τΐ;) άντέστη, ιίνθριοπε, ένταϋθα τολμητίας;



Η έπιστήμη ; άνθρωπος να\ ό Ασκληπιός ! 
παλαΐΕΐ πλΛν πρός Λαυναν, τρωτούς δ^ν άναπΛάττει. 
Οπου λανθάνει τοϋ φρικτοΓ; θανάτου ο ίός, 
ή  έπιστήμη βότανα είς μάτην άντιταττει.

Ιδού ! Χ θες ετ’ ή άδελ^η αύτή μου ή νεκρά 
πλήρης ζω ής και αίματος, ροδίνη, ΑίμίΛία.
(όδάς έλπίδος εσπειρε μ^ χείλη  πορφυρά 
και ήτο κέντρον χαρμονής ή πατρική οίκία.

Α ίφνης ημέραν φοβέραν ή κόρη έν λυγμοΐς
—  «Βοήθειαν», ανέκραξε, «τό στήθος δέν ά ν .'χ ε ι» . 
Εθλάσθη διά· τής φρικτής τοϋ Χάρωνος πυγμ ις !
—  Τοιούτους εύχεται έχθρονς ό θάνατος νά ί μι.

Τ ίς  νά την σώση· Η μικρά δέν ητο Ηρακλής- 
άλλά κα\ ουτος άτρωτον δεν είχε λάΐϊει σχήθοΓ- 
^\νοίγει καί τά άδυτα ή τοϋ θανάτου κλείς.
Ε ίν ’ έκ χοός, είν’ εύθραυστος τά στήθη ημών πίθος.

Αλλοίμυνον ! ώχρότης τ ις , λανθάνων πυρετός 
την κόρην την εΰαίσθητον κατέβαλαν ταχέως.
Δεήσεις, δάν;ρυα, λυγμοί . . . θανάτου κοπετός 
τύν οίκον τόν δυσοαίμονα έπλήρουν. πλήν ματαίως !

Κ ’ έβλέπομεν άλλόφρονες το πλάσμα τό άβρύν 
αίχμάλω'τον τού Χάρωνος, άπαγομένην λείαν.
Τ ί  μάς ώφέλ’ ιί δέησις, οί μόχθοι ίατρών ;
Ούδέν, ούδέν την έσωζεν . . ούδέν τήτ Α|[,ιιλίαν.

Μ ίαν ημέραν μειδιά, παρηγόρα λαλεϊ
καί τούς άλλόφρονας γονείς, τούς αδελφούς έκάλει.
Τούς πόθους της^ τά όνειρα φαιδρά ανακαλεί
καί κλίν’ ε(ς την αγκάλην μου, χωρίς πλέον νά πάλλη !



Ητο ήηέρα έαρος, έλπίδων έπο;ι^τι, 
οτε ανθίζουν τά ^ουνΛ και ι^άλλουν άηδόνες. 
ΐ'ιτ’ έορτών τνίς ^ύοεως παιάν παντυΰ ήΐζεϊ 
και ποοκαλοϋνται ενθεοι των καρδιών άγίονες !

Σ τιγμ ή ν  τοιαύτην Λ πτω ^η  κατέπεσε νεκρά 
ν:’ ένόμιζε^ ττιν κεφαλτιν πώ^ τιθελε νά άριι 
καί νά ζελίσα πρπς τύ παν τά έπη τά πικρά .
«Ριά δές καιρό ποΰ διάλεξε <5 Χάρος νά μεπάρη».

Χοϋς τώρα! . . . κύνις γ ίνετα ι το στόμο τά γλυκν. 
ά έμελώδει έτι χθές καί καΐον μιις έφίλει.
Οποΐ' καρδία έπαλλεν ΰ σ ’··-ώληξ ένηικεϊ 
καί δ ,τ ι ίίτο ζωίι σ ιγώ σα π ίπτει υλη....

ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΑΜΓ1ΕΛΑΣ

Οπότπν άνεζήτησα άαιδράν έρώτων πάλην 
τίνος παρθένου πλόκαμοι μ ’ έθώπευσαν χρυσοί; 
τ ίς  ί^ίλη μου έπρότεινεν έρωτικην αγκάλην ;

Σ υ !
Οπόταν σεληναία νί'ξ του θέρους έξηπλουτο 
καί έλαμπαν τοϋούρανοΰ οΐ τρέμοντες πυρσοί, 
τ ίς  έν (άραιων ρεμβασμών μέ έκιΓλίνδου πλοι'τω ;

ν , '.  ]

Κ αί δταν νέάος πλνίξεως έσκότκυ· το ομμα 
τίς  α ίγλη τό έφιότισε γλυκεία καί χρί'σΓι : 
τ ίς  την έλπίδα εθεσεν είς το γλυκΰ της στόμα ;

Σ υ !
Καί δταν σκήάμ τών έτών καί συμφορών ό κλυδοιν 
καί νέκρωσιν μαντεύσωσι τκς Μοίρας οί πεσσοί, 
τ ίς  θά ^ανΓι άνάμνησις έν μέσω τών ρυτίδων ^

Σ υ  !



ΑΣΜΑ

(Πχ τοϋ  δρ& μχτος «Κρήτης χ α ΐ  Βΐνβτοίη)

Οταν λόγους καίοντας κα\ η ΐ τό ^(εϊλος τρέηον 
έξε^ραζον τόν έρωτα άλλόφρων πλΛν εΰδαία(ι)ν. 
καρδίην ό αναίσθητος δί;ν εΐ^ζεν είς τα στήθη 

>;α\ υε ήρνήθη.

Κ ίς  ιιάτην τόσοι ^ιου παλιιοί κα\ τόσαι συγκινήσεις! 
Λ ντι ααριιάρου επλασε τυφλώς αύτόν η φύσις 
κ’ ήσην έντύς του στήθους του αντί καροίας λίθοι, 

ά^’ ϋδ η ’ ήρνήθη.

Εν φ έκπνεω νεαρά ούδέν’ ακούω θρήνον.
Ενώ πατρίδα καί γονείς ήρνήθην δ ι’ όκεϊνον, 
ριοΰ άποιιενει άηοιόή καρδιοόόρος λήθη.

άφ’ ού η ’ ήρνήθη. ·

Ο δύ νη ! Αψ’ οΰ ήναι^ε πυρκαϊάν έντός μου, 
άφ’ οΰ μέ άηεστέρησε παντός τοϋ άλλου κόσιιου, 
άιξ’ ού τά στήθη έτρει^α ε ίςΕ λλη νίδο ς  στήθη, 

αύτός μ ’ ήρνήθη !

. ΜΕΤΑ ΚΑΔΜΕΙΑΝ ΝΙΚΗΝ

Μετά τον πρώτον έρωτα, γεννήσαντα πικρίαν, 
είς νίκην άπολήξαντα, δακρύουσαν, καδριείαν, 
ένώ ήσύ^ως εθαινον απογοητευμένος,
(Ι)ς έξ έ^όδου χθες δειλή μ ’αφώπλισε παρθένος.

Ε ίχε  δειλίαν λάμπουσαν τό ασταθές τη ς  §ήμα· 
την σιωπήν τοΰ χείλους της έ^θόνει καί τό μνήρια 
καί αγνοώ τ ι άρρητον έλάλ’ είς την καρδίαν 
ή  κόρη μετά τήν πολλήν των συμφορών πικρίαν.



Είλάλουν μυστηριωδώς ώς Α μικρά κογχ·ύλη 
α γνώ σ τω ν πόθον ι|ελλισμους τά εύμορφα τη ς  χείλη.
Κ ' έγώ ζητών άναι^νχην άπό της τρικνμίας 
ώ ζ  ίριδα τΑν Ιβλεπον προάγγελον εύδίας.

— ΙΙλην, κόρη, Εφθασες άργά,^μετά τΛν τρικυμίαν.
Α ν ι^αυσης είς το στήθος μου θά εϋρης μΑ καρδίαν, 
άλλα ναυάγιον,., παλμούς δέν σπηταλά άφθόνο)ς·
Αδη την άπεσκλήρυναν ό εροις καί ό χρόνος.

ί^ς  σέ ητο ποτέ άγνη κ' Α πρώτη έρωμένη· 
όρυθρηοσα μ ’ έδλεπε, δειλή συνεσταλμένη 
καί έρο>τα οιίράνιον ύπέσχετο κ ’ έπόθει 
κ’ αίφνης προ λέχους έσδυσαν συζύγου τόσοι πόθοι !

'Π ς  οιδε, κόρη, καί αύτά τά χείλη  τά μικρά σου 
τά  νϋν βωδώς προδίδοντα την αθωότητα σου 
είς  πόσους περί έρωτος ένόρκως θά λπλήσουν 
καί πόσους θά φιλιίσωσιν ϊνα τους άπατήσουν!

Παίζε πλαγγώνας κάλλιον, μαθήτρια, ακόμη· 
λυτή , ανεπιτήδευτος άς π ίπ τ ’ Α νέα κόμη.
Ε ίνα ι τερπνή Α έποχή τής νέας μαθήτριας, 
μή σπεύδης καί τη ς  νέας σου προτρέχης Αλικίας.

ΦοδοΓ; τά πρώτα παίγνια  τών έλαφρών έρώτων. 
ΙΙολλάκις το  άστείευμα, το παίγνιον τό^πρώτον, 
τά πρώτα, κόρη, βλέμματα, ΰσα γελώσα ρ ίπτεις, * 
ανοίγουν θάραθρον γλυκ ΐ'κα ί π ίπτεις, π ίπ τεις, π ίπτεις.

Τά έπη ταΰτα πρόσθεσε είς  τάμαθήματά  σου 
καί πλήρωσόν μοι δίδακτρον έν μόνον Φίλημά σου.
Αλλ’ όχι, κόρη· έν αρκεί τό χείλος νά άνοίξη, 
τό έν θά γ ίνη  έκατόν κ’ είξεύρεις ποϋ θά λ ή ξ η ; . .  .
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Η ΜΕΤΑΝΟΟΥΣΑ ΠΡΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ

Μ αταίως μέοω άκανθων μ, πεπρω].ιένη αύρα 
τό ρόδον φέρει τό αγνόν ;να τό ταπεχνώση, 
ματαίω ς τον ορίζοντα καλύπτουν νέφη μαύρο , 
την  ύπαρξίν του άμυδρώς ό Φοϊδος θ(ί δηλώση.

. . . Ητο (ίγνη καί ήρεμος παρθένος ή Ανθαία· 
ποτέ δεν έκηλίδωσε τό πρυΟωπόν της φύκος.
ΙΙολλάκχς την έφαίδρυνον ηίσθιίματπ γενναίο 
κο\ ήτο δ\’ αύτήν Ηδέμ <) πτω^ζΐκός της πινος.

Ημέραν τινά εριεινεν Λ κόρη ή γλυκεία
μόνη καί απροστάτευτος είς τής ζωής τόν δρόμον
μοιραία άνεφύσησεν α ίφνης πνοή άγρία
καί στένουσαν την έφερεν είς α ίσχους λαιμητόμον.

Ω1 άν δέν τέμνη τόν λαιμόν αύτή ή  λαιμητόμος, 
άλλ’ όμως τέμνει την φυχήν άπό τοΰ σώματος της. 
ΙΙολλάκις έπί τή ς  στρωμνής την τυραννεΐ ό τρόιιος 
καί άν γελά τό χείλος τη ς, φονεύει ΐ) παλμός της.

Η κοινωνία εσπευσε την έτυμηγορίαν 
νά άπαγγείλ’ είς την πτω χήν, την τυφλωθεΐσαν νέαν. 
Δέν έδωκε τιίν συμβουλήν καί την παρηγορίαν, 
άλλά στρωμνήν καί γέλ6)τας φυχρούς είς τήν Ανθπία.’.

ΙΙοσάκις γίνεται ^αρύς η κοινωνία Σύλλας 
καί αίφνης γράφει προγραφάς αδίκους, έσπευσμέν(ίς, 
κ’ ένώ πλουσίων συγχωρεϊ κακότητας ποικίλας, 
τας έκ τής πείνας κρεουργεϊ ζ'υχάς τετυφλωμένπς !

, . . Εχει σχιγμάς άγνότητος καί ή  προγεγραμμένη.
Αν λύεται είς δάκρυα καί στόνους μετάνοιας, 
δεικνύει υτι έν αυτή φυχή ακόμη μένει 
καί ότι είναι άνθρωπος ό έσχατος Παρίας.
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Ε ά ν π α ρ ά  τίνν κ λ ίνη ν  τ η ς  ό η χλος  ΰργ ιά ζη . 
ε ις  π τ ώ υ α  εΰω χεϊ ι^υ)(ρόν, ασ πρ ίζετα ι τύ ^ 'ώ η α .
Ε κείνη  πλέον ηθικώς άπέθπνε· οέν στάζει 
νέκταρ ζω ίϊς κα\ γόητρα τό της Α νθαίας όηηα.

1 ίς  εΐδεν ε ίς  τό πηιια της άδάααντας δακρνων ;
Γ ίς  το ΐ’ς  παλρ,οί/ς έυέτρησε τον ασθενούς τη ς  στήθους ; 
Ο σ τις  Λσθάνθη φίλος της τό ηέτωπόν τη ς  κρύον, 
πουετιηήθη παρ’ α ΰτης αύτος άπό τοΰ πλήθους.

Ε ίς  ταύτας ηόνον τας στιγαάς ζή ή Λνθαία ^ίον.
Λν τό λευκόν της ηέτωπον φυ^ρύν ιδρώτα χύνη , 
ό νοΰς δακρύει έξαντλών ίδρώτ’ (Ιντί δακούων.
—- Φεΰ ! ηέ ιδρώτα παγερόν δακρνει ή  όδύνη.

Λεν είναι πρώτη. . . . Αν αυτήν παρακαλιΐ τό πλήθος, 
Η Μεσσπλίνα άλλοτε την αγοράν έκάλει.
Αυτή καλύπτ’ ε ίς τ ά ς  όδοΐ'ς τό έσδεσηένον στήθος, 
α ’ έκείνης οριως έπαιζεν ο συρφετός τα κάλλη.

Ιδέτε! κλαί’ ή συαπαθής τή ς  νεολαίας Φρύνη· 
είς τον ι̂ ίυ̂ ζρόν ίδρώτά τη ς  ανοίγονται οί πόροι- 
άγωνιΓι καί σκεπτικόν τό μέτωπόν της κλίνει.... 
Χαρήτε ! ταύτην την στιγμήν είνα ι άγνή ή κόρη.

ΕΙΣ ΖΩΝΗΝ

Αι^υχη ζώνη, έννοεϊς τί σώμα περιπτύσσεις ι 
είξεύρεις τη ς  καρδίας της έγγυς δτι έτέθης : 
ίί-χ ν ’ άκυύης δΰνησαι τοΰ στήθους της δο'’ήσεις, 
νά ήσαι ηάρτυς τή ς  χαράς, τή ς  παιδικής της μέθης ; 

Οταν άκούη φλογερά έξαλλων νέων έπη, 
όταν προς φίλημα θερμόν τήν χεϊρά της προτείνη, 
κλ\  μέ σειρήνυς γόητρον τούς νεανίας [ίλέπη, 
αίαθάνευαι τά στήθη της πυία ι ατέχει δ ίνη ;
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Ο ταν, (τφριγώοία, καίου<?α έκ τη ς  Αδυπαθείας, 
εις των ονείρων την εΰνήν έηι^ζαρίτως π ίπτη , 
σέ άποθέτει παρ’ αύτή ; Γι ηετά δυσπιστίας 
ηη  γ ίν η ς  των θέλγητρων της αύτόπτης σ’ άπυρρίπτη :

Α ς ημην ζώνη τη ς  έγώ, αύτην νάπεριπτύσσω ,
και ό κομι^ός στηθόδεσμος τών τρυ(^ερών στηθών τη ς ,
δταν στενάζ’ ήδυπαθώς έξ ηδονής νά φρίσσω,
ν'ακούω άσμα της γλυκύ τους ήχους τών παλμών της·

Α ς ήμην ζώνη της έγώ' πλησίον της θά μ ’ είχε 
(ΐύτόπτην τών θέλγητρων της καί συγκινησιών της· 
μετ’ ανύποπτων θωπειών συχνά θά μοι παρείχε 
τύ θέαμα τών πόθιον τη ς  καί συγκινήσεών της.

Κ αί ίίταν ε ίς  τό «^έρετρον έξαπλωθΛ έκείνη,
— άν έδυστύχουν κσ.ί νεκρόν νά τήν κοσμήσω σώμα, 
θά συναπέθνησκον μαζύ έν τή  μοιραία κλίνη, 
κόνις γενόμενυς μαζύ είς τύ παμΐ^άγον χώμα.

ΕΚ τ ο ν  ΛΡΑΜ\ΤΟΣ 

«,Ζ^.Ξ£32:Τ »

^Εν τίί α^»ούσί^ ίο ΰ  δοϋκικοό μ εγά ροο ' Φλο^ρεντία, ΰο·,·άΠ|ρ του Ενι 
τού δοϋκόζ. κ« ί ΦρσγκίοκΓι, δερ ά π α ινο  οώτής).

Φ .ΙΟ ΡΕΝ ΤΙΑ

Τ ί ε ίν α ι ;
ΦΡ.ΑΓΚ1ΣΚΙ1 

Λ εσποσύνη.. . .
ΦΛΟΙΈΝΤΙ.Α

Κρότον ήκουσα 
■Οργάνων κ’ εύ ^ η μ ύ ις .. . .

φ1’.\ΓΚ 1ΣΚ ϋ

Λεν έμάθατε; . . .
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Ο  Λάλει I
Φ .νΟΡΕΝ ΤΙΑ  (άνυπομόναΐζ).

ΦΡΔΓΚΙΣΚΠ
Ετπστρεφει ο Αλέξιος 

καΐ εύφημοϋντες προ τη ς  πύλης ί'στανται 
οι σ τρατιώ ται... Ζωγρηθέντα ^έρουσι 
τον Λέοντα Κ αλλέργην!

ΦΛΩ ΡΕΝ ΤΙΑ  (ύιτοοΓάσα έκίτλη^ίν η ν α ) .

Υι^ιστε Θεέ !
Γετέλεσταν-----Φ ραγκίσκη! (χίπτη ώχρά έπΙ τ55; έ^ρας).

ΦΡΑΓΚΙΣΚΕ!

Δεοποσύνη . .  . α !
οέν όμιλεϊτε ; Δεσποσύνη, προς Θεού I...

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Μή ηε ταράττης ! Αν τά <ί>τ(1 σου ποτέ 
έρώτων ο ιηγήσεις έκεραύνωσαν. 
την θέσιν μου θά έννοήσης ! Απορείς 
ακόμη, ώ Φραγκίσκη ί

ΦΡΑ ΓΚΙΣΚΗ
Επιτρέύατε,

Υι|[ηλΰτάτη ;
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

Μή με είρωνεύεσαι
οιά τού τίτλου τούτου. Ταύτην την στιγηήν 
είμ ί απλή παρθένος, ώ <1>ραγκίσκη μου, 
είμί ή Φλωρεντία . . . ή τ ις  έκρυπτεν 
ήφαίστενον έπι τού στήθους έρωτος, 
ή τ ις  ηπάτα σέ καί τον πατέρα της.

ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ
Ε ίς  τήν π ιστήν Φραγκίσκην έμπιστεύθητι, 
μετάγγισον τήν ταρα^ζήν σου κ’ είς έμέ.

. Ί'Λ Ο ΡΕΝ ΤΙΑ
ί 2 ! δεν σ αρκεί αύτή μου ή κατάατασις



καί θέΑεις ξη^οιίς λόγους ; Μάθε . . . αγαπώ, 
πυρέοοϊω δλη ... Δ^ν άντεχω...

(Α κούονται έκ νέου  α ΐ ξΓιΤωκρβυγοΙ).
Ε^θασαν,

έγάθην I
ΦΡΑΓΚΙΣΚΠ

Δ εσποσύνη!
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

Μάθε ^ρίττουσα 

ότι έ9“ 1ι·" · ■ ■ “ ρίαρ»!"”;)·
ΦΡΑΓΚΙΣΚΙΙ

Τ ίνος, Φλωρεντία ριον ■
ΕΙπέ ! τίνος έρά σα ι: Ε ίς  τά στήθη ριου 
■κρυπτόν θά υ,είνη υέχρι τελευτής.

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (στρέψβσα «έρι^ τήν τροοοχήν).

Λοιπόν νά ηείνης θέλεις έκπληκτος ; Θεέ !... 
Τού Δέοντος έρώ ^α ι!

ΦΡΑΓΚΙΧΚΗ
Προε\ιάντευσα

τό πάθος τή ς  δυσμοίρου Φλωρεντίας \ιου !
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ '

Ω ! πόσ’ είς τό πυρέσσον τοΰτο στήθος μου 
έπνίγησην παλμοί καί στόνοι... Ψαΰσόν με, 
θ’ άκούσης έτι τής καρδίας τούς σεισμούς !
Ω ! (ίν δέν ήμην κόρη Ενετού δουκός, 
άν είχον τής έσχατης Κρήσσης τ ’ όνομα, 
ό Λέων θά μ ’ ήγάπα έτι κ’ εύτυχής 
ζωήν θά ήντλουν άπό των χειλέων του 
αντί §αρυαλγίας ! Ητο δ ι’ έμό 
ύ ερως άλγους σύνθημα καί ένωρίς 
τό άλιιυρόν του δάκρυ καϊον έπεσε 
έπί τού πσλλομένου τούτου στήθους μου, 

ΦΡΛΓΚΙΣΚΙΙ

Κ ’ έκε'ίνος, Φλωρεντία ;

,8  ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ



τΤΜΟΛΕΩΝ ΑΜΓΙΕΛΑΣ

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

Ω  άνάμνησας!
Ε ις  Ενετίαν πρώτον έγνω 9 ίσθη·μεν 
και επειτα ένταϋθα. Υι^ιστε Θεέ, 
πώς μέ Αγάπα, πόσον Αγαπώμεθα !
Λλλά μίαν Αμέραν μ ’ έπλησίασε 
βαρύθυμων ύ Λέων.—  «Την πατρίοα σον 
^δελιίσσομαΐΒ, μο\ λέγει, «άλλα σέ, 
άλλά την Φλωρεντίαν πόσον αγαπώ 
Ε ις  τό γνωρίζει μόνος»... Εκτατέ ^υγών 
δέν έπανηλθεν. Αμαζών αντίζηλος 
τύν Αρπασεν Α χώρα καί μοί ά^ησε 
νά ρλέποί, ώ Φραγκίσκη, την είκόνα του 
είς  παν ηου όναρ καί ε ίς  πάντα λογισμόν.

ΦΡΑ ΓΚΙ2ΚΗ

Ταλαίπωρε καρδία ! . . .
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ 

Κ άτι προσπαθείς 
νά κρΑι^ιις άπ' έμοΰ...

Φ Ρ Α Γ Κ ΙΣ κη  
Δεν δύνασαι λοιπόν 

νά κατάσβεσης τοΰτόν σου τόν έρωτα ι 
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

Παράφρον! άλλ’ Ασθάνθης σύ τού έρωτος 
ποτέ τάς τρικυμίας ; Χεϊρα τρέμουσαν 
έπί μετώπου κρύου έθεσάς ποτέ ;
Χά λησμονήσω ·, Τ ίνα  ; τόν κατακτητην 
τών λογισμών μου Πιιΰσαι!

ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ
Δέν έζιεύσθησαν

όσοι τυφλόν τον έρωτα ώνόμασαν !
ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

Εύ^ήμει ! Αν τυφλός ύ έρως λέγεται, 
πώς κατορθοΐ ν ’ άνοίγιι τ ’δμμα τη ς  τ^υχής,
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νά δίδ’ ε ίς  ταύτην αοράτους πτέρυγας, 
δ ι’ ών ε(ς ϊ'ΐ^η ^ετα^έρει τον ^αρίτν θνητόν ;

ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ

Τό στηθοβόρον πάθος σβέσον ένωρ\ς, 
αλλέως, ώ !. . .

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ

Τοιοϋτον δίδεις ^άλσαμον 
είς  τό αίμά<τσον στήθος ; Γυναι, απ’ έμον 
προς τ ί  τοσοπτον άπυτόμως αποσπάς 
τόν πόθον : την έλπίδα ;

Ί ’ΡΛΓΚΙΣΚΠ 

Μέ παρεννοενς!
Λ λλ’ <ΐν σοι είπη 6 πατήρ σου αΌριον 
τήν χεΐρά σου να τέχνης ε ίς  περίβλεπτον 
ιππότην Αν τόν Γουλχέλμον, δηλαδϊΐ, 
νυμφίον σο\ προτείνιχ

ΦΛΩ ΡΕΝ ΤΙΑ  (άνςσύχω ς).

Μ ήπως ; ώ ! είπέ 
ά ν τ ίν ά  καταστείλης νέαν ήγειρες 
έντός μου τρικυμίαν...

(Α κούονται βηματισμοί).

Δυστυ^ζία μου, 
έδώ τόν φέρουν ! — Τ ί μοι έπεφύλαξες, 
ώ μαΰρη Μ οίρα!,..

ΦΡΑΓΚΙΣΚΗ
Ι Ια ΰ σ α ι.. .  Σύνελθε, 

έμβαίνει ό πατήρ σου. — Κόρη άτυ^^ής !...
(Ε μβ α ίνει ό  δοώ | εύΛύμως).

ΛΟΥΞ
Φ ιλτάτη  κόρη! χανρε μετά του πατρός, 
ό Λέων συνελήφθη!

(Η Φ λω ρεντία  φ α ίνετα ι βαδέως ουγκινηύείσα).

Φλωρεντία μου,



π ρύς τί δέν πορ^νροΟται καθώς πάν·τοτε 
Ά παρειά σ ο ν ;

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Π ά τερ . . .

ΦΡΑ Ι ΚΙΣΚΗ («ρολαμβάνουοα αώτήν).

Υι[ιηλότατε,
διηγείτο λυπηρόν τ ι δνειρον 

κ υπύ τό κράτος είναι συγκινήσεων.
ΔΟΥ3

Α λλα , παιδιον είσαι, Φλωρεντία μου, 
καΐ σημασίαν δίδεις ε ίς  τά δνειρα ^
1  η ς  Ενετίας νΰμ<[ιη έπιζήτητος, 
του Κορνηλίου μόνον τεκνον, τ ί  ποθείς 
καί πράγμα, Φλωρεντία μου, δ ίν γ ίνετα ι : 
Μειδίασόν μ ο ι . . .  .

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ
Π άτερμου, θ’ άποσυρθώ· 

δέν είναι ώρα ;
ΔΟΥ3

Σήμερον <3 ήλιος
τοϋ οίκου μου νά δΰση τόσον ένωρίς ;
Μετά στιγμάς ύλίγας θά καλλΰνης σί; 
των Ενετών τον κήκλον, οστις έν χαρά 
τδν 7\έοντα κρατών σιδηροδέσμιον 
θά έορτάση έορτήν παννυχιον.
Μή διακόι|[τις ήοη σκυθρωπάζουσα 
τήν (^αιδροτάτην οι|[ΐν τοϋ μεγάρουμου.

(Ε ΐοέρχβ ίο ι είς άξιω ματικός). 

ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ
Ο μέγας δρχων ήλθεν, ίη^ηλότατε !

(Ο δοώ^ προβπίνει μέχρι π ν 6 ς  8ίς ύΛοδοχήν ιο ύ  Α λεξίου ;. 

ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ (κα δ ' έοοτήν),
Ποιων θά γ ίνω  μάρτυς πράξεων φριχτών !
Βορά ό Λέων γ ίνετα ι των Ενετών ^

ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΑΜΙΙΕΛΑΣ



ΑΣΜΑΤΙΟΝ ΠΑΡΟΙΝΙΟΝ

Εις άνβχωχήν τϊ^ς πάλης 
θέλω μέθην, ζητώ οίνον 

χαΐ αμέριμνος, ευδαίμων 
εις τά δεΊπνον τραγουδώ. 

Θείας βλέπω όπταοίας
οίνον της Κισοαμου πίνων 

χαί έν μέσω ευθυμίας 
ψάλλων ένοπλος πηδώ.

Δεν θά ζησωμεν αίίϋνας 
χαι ή χόμη μας ταχέως 

Οά στεφθη άπδ χιόνας, 
άν δέν γίνη ^αλαχρά. 

Λησμονητε τάς πιχριας.
Δίς δέν γίνεται τις νέος. 

Ο πολί) αίσθηματίας 
π ίν ’ εις κύπελλα πιχρά.

Ας ΰγράνωμεν τά χείλη 
μέ τοίί οίνου τάς σταγόνας, 

δέν πόθε"! ποτέ ή φίλη 
χείλη νά φίλη ξηρά.

Τ ά  έξήρανε ταχέως 
ή ζωή μας εις αγώνας. 

Οθεν πίνε, πίνε, εως 
ν’ άπομένωσιν ύγρα.

Ω , έπόταν τελευτήσω, 
πόσον θε~ον άν τά χείλη 

εις τό στόμα «ροσχολλήσω 
χόρης φίλης χα'ι άβράς! 

-Μή έχπνεύσωμεν είς χλίνην !
ή είς τους αγώνας, φίλοι, 

ή άν έχωμεν ειρήνην 
είς άγχάλας τρυφερας!

ΑΛΓΟΣ ΚΑΙ ΣΐηΠΗ ·

Ιΐαΐίσαι ! Παν σου βλέμμα, χόρη, 
είναι λόγχη  εις το στήθος.

11 χαρδίβ —  μή άπόρει —  
άν πονή. Δέν είναι λίθος.

Τό γλυχίι μειδίαμα σου 
ώ; χηρδν με αναλύει.

Γίνομαι τυφλός σιμά σου 
χαί βωδδν,τό χείλος χλείει.

Δίς δέν πάσχει ή χαρδία.
Ε ίς τό πρώτον μόνον πάθος

τήν εξάπτει φλόξ γλυχεΤα. 
Επειτα . . .|χενότης,ίβάθος!

Κόρη, λάτρευέ μ ’ εξ ίσου- 
ψυχροτέρα τής χιόνος

χαΐ άν ήναι ή ψυχή σου,
θά την χάμψη^τόσος στόνος.

Μή λαλής. Ο Πυγμαλίων 
τοΰ αγάλματος ήρασθη· 

τό ήσπάζετο δαχρύων,
πλήν αυτό δέν τόν ήσπάσΟη !

Συ λαλε“ς χα'ι σιωπώσα !
Απειράχις ψεύδη λέγει 

χόρης φλυαρούσης γλώσσα.
Σοί» τό βλέμμα μόνον φλέγει.

Σπεΰσε, χόρη ! ΓΙυρπολοΰμαι, 
κάμπτεται τό γόνυ τρέμον. 

Στένων σέ επικαλούμαι,
πλήνκαΙπ άσχω νείμ ' εύδαίμων.
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\Αΐν\ΑΑΙΗΠΗΪ ΑΐΜΜΑ(ΙΣ

ΦΠΣ ΕΙΣ ΠΑΡΑΘΥΡΟΝ
(Ε » τ*  ·»6 γα λ > « 6 ν  ιο ί!  Α ύγούβτου Ζ»ρώ).

Σά) Μ ό ν ο ν  φώς υ ο υ  τάς ωχρός άκ ιϊνάς βου όκορπιζεις 
έν τόση ζο^ερίΐ νυκτί' 
προς τ ί  Λ λάρ,\|[Ίς σου αύτη ; 
τίνα , είπ^, φωτίζεις :

Καί ή  (ίκτίς σουπρόσωπον αρά γε ποιον ^αφει; 
Μ ήπως είς τό ώχρόν σουφώς 
νοϋς τ ις  θεσπεσιος, σο^ός, 
έργα σο^ά συγγραφή·;

Εν<7) ή πόλις απασα νιαθευδει καί ύπνώττει 
έν τη  σκοτία τή  πυκνή, 
τό φώς σου ριόνον αγρυπνεί 
καί λόρπει είς τά σκότη.

Μ ήπως ι1;υ^ής άπέλπιδσς δεινόν φωτίζης σάλον ; 
πλησίον σου τίς  αγρυπνεί, 
ύ εοως Η ηδονή,
Η Λ όδήνη μάλλον ;

Ο Χαραλάμπης Αννινος έΒημοσίιυσε πρέ έτων συλλογήν λυρικών

= ο ιή ,» .  »« ί ι ί ν  ,'ιΛ ον .Λ ο ω ν γ έ ς .,  ϊ»  ·!χ>· « « « . Λ μ »«. ·<!
, ί .  ™ „ . ι» ίν  8..· ;» ν  ,μ έ . .  Ε »τ»τ. δ ' έ = 8όβ, .ίς  ,4 μ .9η Ρ « ^ « 4<
λεγόμίνβν ίΐδος και έδημοσίευσε διάφορα έργα πεζά, διαχρινομενβ^ δια 

τδ ί»ίχ«ρι ™™»· Ο Λ ν ,ι .ο ι μιτίνχ» ^ψ, ·ν ·« ίςΜ ! δ'«?4ρ»» ό»Ί- 
. . ϊ ,ώ ν  έ „ μ .ρ ίδ » . ,  .5 .  8· ω ί ΐ Μ  έν Λ ί ί ν » .  τ4 .φ ω δ ο ε ί ,  

«Ιίαρνασσόν».



ΜΛπως ί ^ ά ι η ς  τ ις  πτωχός ίπιθυμών νά ζήο,., 
με κεκυφυϊαν κεφαλήν 
έργάζεται μ ’ ύπερβολην 
τόν ίρτον νά κερδίση ;

Η μήπως πάλιν μαθητής έν κατανάξει πάση, 
μεθ’ ίίφους δλως σκεπτικόν, 
την λάσιν μαθηματικόν 
προβλήματος ^(αράσση :

Πληοίον 0ου,^ ώ φως μου, τ ίς  Λ τίνος άγρυπνοΰοι : 
μή χαρτοπαϊκται σοβαροί 
Λ μήπως οργιά χοροί 
τον έρωτος τελο ϋσ ι;

Ίπ ο  τό φως σου τό ώχρόν νιήπως νοΛνις £τι 
μέ χεϊρα τρέμουσαν δειλήν 
Ερωτικήν έπιστολήν 
προς φίλον της σννθέτη ;

Μη χέων ώς ρνάκια πικρά τα δάκρυα τον 
τ ίς  έρωμένος δυστυχής 
υπό τό άλγος τή ς  ι([υχής 
θρηνη τον έρωτά του ;

Μή ίσ ο ι  δός νεκρώσιμος ; μή πτώμό τι φωτίζη 
(όχρά ή λάμφις σου αύτή ;
Είπε μοι άρα, διατί 
τό φώς σου σπινθηρίζει ^
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II νύξ προύχώρίΐ καί έγώ είς  ρεμόοσμούς έκείμην 
παρά τόν οίκον δέ αύτόν 
τό φώς να ίδω άπαιτών 
ρεμβάζων έκαθήμην.

Ο ι ' αίφνης τό παράθυρον ήνοίχθη μετά κρότου 
καί είδον ίν  μια στιγμμ ,



όπόσον πλάνος Λ όρηη 
τοΰ λογισμού τού πρώτου.

ΚαΙ επεσον έπάνω μου ^ρο^η τά μυστικά του·
<5 ΐίρως τής σκηνής αύτής 
ήτο πτωχ;ός τ ις  ποιητής 
κ ι’ αύτά χειρόγραφά του.

Π λήν, ^ώ ς, άν ή ήπλότης μου έτιμωρήθ’ ή πρώτη, 
γνωρίζω νυν καν διατί 
έν τόση ζοί[·ερα νυκτί 
ελαμπες έν τώ σκότει.

ΧΑΡ. ΑΝΝΙΝΟΣ

Η ΕΥΝΟΟΥΜΕΝΗ

Η ν υ ξ  απέρχεται σ ιγή  καί ή σκοτία (^^θίνει, 
ε{ς ούρανόν δέ λάμπουσα οιάστερον, ώραΐον 

έ^ώτιζε μαρμαίρουσα ή αργυρή σελήνη 
Παράδεισον μαγευτικόν πλήρη (φαιδρών άνθέων.

Εν ηέσιρ τών ροδωνιών, έν μέσω τών άνθέων, 
απλούν ύζούτο έκ λευκού μαρμάρου μαυσωλεΐον 

μέ σέ^ας τό ήσπάζετο ό ζέφυρος ύ πνέων. 
πλίχν τ ίς  καθηύδεν ύπ ’ αύτο το έρημον μνημεΐυν ;

Σ ιγάτε ! ε ίς  τό μνήμα της Λ Λα-ϋαλλιέρ κοιμάται 
ώς πής τ ις  κεκοπιακώς τού ^ίου παροδίτης· 

κοιμάται ρόδον μαρανθέν . . . άνθος ξηρόν . . .  σιγάτε ! 
Εκεί κοιμάται §ασιλ\ς, έταίρα, καρμηλΐτις.

Ε ίς  τόν παράδεισον ποτέ τού έφημέρου ^ίου 
έθαλλεν άνθος τρυφερόν, παρθενικόν τι ρόδον 

πλήν τήν όσμήν του ή'ρπασε πνεύμα λι6ός άγριου 
καί έρριζ'ε τά φύλλα του έν μέσω τών τριόδων.



Ο  (ϊαπφειρόενς ούρανος λευκήν πρωίαν στέφει· 
ώραία προαηνύεται έαρίνπ Λμέρα· 

άλλ’ α ίφνης τον ορίζοντα μαύρα καλύπτουν νέφη 
καί έσκοτίσθη Α αύγΛ πρ\ν έλθη ή έσπέρα.

Κ αί Λ Αουΐζα εθαλλεν ώς θάλλουσι τά Λνθη· 
εί^ζεν αυγήν πνέφελον Λ ζοφερά ήμερα· 

τ ί  π τα ίει άν ^ροούτερον τό ρόδον έμαράνθη ; 
ήτο παρθένος ανθηρά πρίν καταστή έταίρα.

Α λλ’ υίμοι I Μοίρα βάσκανος, πτω^ζή, σέ κστηράοθη 
καί έπί σέ ή  θύελλα ένσκήπτει ώργνσμένη· 

εις ίσ^ζυρός πανίσχυρος σέ είδε, σέ Λράσθη 
καί έγ ινες, ταλαίπωρε, έκείνου έρωμένη.

Αμέτρητος ή άβυσσος έστί της ατιμ ίας
ή  έμπροσθεν σπυ χαίνουσα καί πρόσε^ζε μη πέσνις· 

έιν πένεσαι ύπόμεινον τάς λύπας τ>ις πενίας, 
ί^πόμεινον καλλίτερυν έκείνης τάς πιέσεις.

<— Πλην είναι μέγας ίσχυρος ! ναί, είναι μεγαςουτος> 
κομπαστικώς τής έποχής τό πνεύμα άνεφώνει· 

όταν έρα ό πανσθενής, όταν έρα ύ πλούτος, 
τ ίς  ό αντιτασσόμενος; —  Η  Αουκρητια μόνη.

Κ αί τώρα σε περιστοιχούν τών αύλικών τά σμήνη 
καί των κολάκων τρυφεράς προσοέ^ζεσαι θωπείας·· 

ιίλλ’ ό άστήρ τής δοξης σου έντός όλίγου σβύνει 
καί μένει πάλιν ζοφερά Λ ννξ τη ς  α τιμ ία ς.

Μή τό ποικίλον α ϊ  πλανά πτερύν τής χρυσαλλίδας ;
άν ή πορφύρα έκθαμβοι τό άπειρόν σου βλέμμα, 

καλλίων πλήν ή  αρετή έστί τής άλουργίδος
καί τιμαλφές, άμάραντυν, τό τής αγνείας στέμμα.

. . . Αφού τό ρόδον εδρεφε, το μύρον του ιόσφράνθη 
ό ίσ^υρος, τύν έθελξαν α ί κ<ιλλυναί αι τύσαι
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έιτ\ μινρόν, πλίιν επειτα ό ερως έμαράνθη,
έπήλθε κόρος . . .  κ’ εθτρε\^ε τό βλέμμα άλλαχόσε.

Μ ότην ζητείς , ώ τάλατνα, τό βλέμμα του ώραΐον, 
πυρώδες κα\ παρήφορον, νά υέ ένατενίση! 

σκέπτεται νέα θύματα, σέ άπηρνήθη πλέον 
έκεϊνοςφεΰ δεν δΰναταιπολυ νή όγαπήση.

Μ ίίτην ζητείς  τών φίλων τοπ τάς τόσας θεραπείας, 
τον ζήλον τών ί-πηρετών, του κόλακος τής ρήσεις· 

α ντ ί φιλοφρονήσεων ακούεις ειρωνείας,
αντί τών Αποκλίσεων σκληρής καταφρονήσεις.

Α πέπτιι τό μειδίαμα τή ς  τύ}^ης τή ς  γελώσης
κ’ εηεινε πόλιν ήσημος (> πρ\ν λαμπρός σου βίος, 

τό τρόπαιον τό Αψηλόν δύο Απέστη πτώσεις,
δύο* τήν πτώσιν τή ς  τ ιμ ής  και ήλλην τή ς  ίσχι'υς.

Ητένισε τον θάνατον, ήτένισε τον βίον,
ήσαν άμφότεροι βαρείς καί πλήρεις ατιμίας·

,τοΐ'ςοφθαλμούς διηύθυνε προς άλλο τι σημεϊον.
— Ητον αύτό τής μοναχής ό ιερός μανδύας.

Λογά μετανοήσασ(ΐ διά τήν αμαρτίαν
ζητεί, <ός ή  Μ αγδαληνή, τό έλεος τού Πλάστοι/ 

κ* ένδυομένη μοναχής τόν ιερόν μανδύαν
δεινήν, αΐηάσσονσαν πληγήν καλύπτ 'ε ίς  τής πτυχής

(του.
Τ ή ς  κοινωνίας όρφανή Λσπάσθη τήν θρησκείαν, 

αφού έτίναξε μακράν τά πάθη καί τό μίσος- 
κ’ έζήτησεν (Ι)ς άμοιήήν τήν πρώην παρθενίαν,

Λ τις, έάν ήγήπησε, τή άπεδόθη ίσως.

Μετ’ ού πολύ έσίγησαν οΐ τρυφεροί παλμοί της, 
ώς μήρτυς άποθνήσκουσα έπερανε τόν β ίον  

έντός υ,νημείου εύτελοϋς κοιματ’ ή καρμηλίτις 
καί άνθη τή ς  άνοίξεως σκεπάζουν τό μνημείον.



58 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Κοιμάται είς τό μννίμά τη ς  Λ Λα-Βαλλιέρ . . . σιγάτε I .
σέβας άς παρατηρή τον τά<|ον τη ς  ό ξένος, 

δ ιότ’ ι';πό τόν χοϋν αύτόν νέα γυνΛ κοιμάται,
Λτις έταίρα ζήσασα άπέθανε παρθένος.

ΤΟ ΒΡΕΦΟΣ

Μο\ έμειδία το μικρόν, ηο\ έτεινε τάς χεΐρας 
κ’ έγέλα Λ του.

Εγέλα, ώ! δέν έ^ερε την μελάνην τη ς  Μοίρας 
σφραγίδα Λ μορ^ή του.

ί2σε\ είκών έφαίνετο τη ς  ιλαράς γαλήνης, 
κ' έγέλα τό μικρόν.

Ε ίσέτι δέν έστέναξε, δέν έπιεν όδννης 
ποτιίριον πικρόν.

Απηνγαζον έκ τής χαράς οί δόο όφθαλμοί του, 
έσκίρτα κ’ έμειδία·

ήσαν ζωή, συγκίνησις οί τρυφεροί παλμοί του 
καί όχι αγωνία.

Τό δμμα του δέν έκλαυσεν είμή έξ εύτυχίας, 
είμή ί·πό χαράς·

θά κλαύση όμως έπειτα πολή έκ τή ς  πικρίας 
καί άλλης συμφοράς.

Θά γρόι^η τήν πορείαν του έπί τάς παρειάς σου 
ύ Χρόνος καί θά γ ίνη ς ,

ταλαίπωρον, ακόλουθος τού θλιβερο·ϋ θιάσου 
τή ς  λύπης καί όδύνης.

Η  τώρα ξανθή κόμη σου τοιαύτη δέν θά μείνη, 
θά γ ίνη  ώς χιών,



κα\ τό άθώον στόμα σου παράπονα θά 
πικρά πρός τόν Θεόν.

Ω ς άνθος φρούδος ώ^^ρχα Λ τόση ώραχότης 
καχ φθίνει παρακαίρως·

θά σέ μαστίσουν, δύστηνον μικρόν, ά άνθρωπότης, 
αΐ λύπαχ, ή ό ?ρως.

ΧΑΡ. ΑΝΝ1Ν0Σ

ΕΙΣ ΦΥΛΛΟΡΡΟΟΥΝ ΡΟΔΟΝ

Πρός θάλλον κ’ εύοσαον ήτένιζον 
ρόδον κ’ έξέτεινον τΛν χεϊρα, 

ϊνα τό δρεφω . . άλλον θάνατον 
πλι\ν τώ έφύλαττεν Λ Μοίρα. 

Κ αί προς αύτό μόλις έξέτεινον 
ττ\ν χεΐρά μου μετά στοργής 

καί έν πρός έν τά φύλλα έπεσον 
μεμαραμμένα κατά γης .

Μ ήπως έγώ ήμην ανάξιος ;
Η  μ ή  τό πεπρωμένον ήτον 

νά μή σέ δρέφω καί δέν σ'έδρεφα, 
ώ ρόδον, άνθος τών χαρίτων 5 

Η χείρμου μήπως έδεβήλωσε 
τάς τελευταίας σου στιγμάς 

καί σύ αντ ί τή ς  ^εβηλώσεως 
τόν θάνατόν σου προτιμάς;

Είκών μή ήσαι τή ς  νεότητος ;
Μάταιον είσαι ώς έκείνη, 

ώς σύ καί αύτη είν’ έφήμερος 
καί καθώς σύ περά καί φθίνει- 

ίι μήπως χίσαι άντανάκλασις 
τή ς  εύτυχίας μας ωχρά,



ι'ίτις, ένώ αστράπτει, σβένννται 
και καθώς σύ π ίπτει νεκρά ;

Πνστίι μη ησαι άπεικόνισις 
των τη ς  νεότητας όνείρων ;

—  Ε ίς  τή ς  ζωής τόν κήπον θάλλουσι 
καί καθώς σί· εχουσι μνρον· 

κ’ ^νώ τόν νοϋν μας §αυκαλίζοι/σι 
καί Η μορ^ή των μειδιά, 

α ίφνης έπέρχεται Λ θύελλα 
καί χάνονται ώσεί σκιά.

Η πάλιν μΛ των τόσων πόθων μας 
ησαι σκληρά αλληγορία, 

ότε τόν νοΓ/ν μας τερπει γόησσα 
καί μειδιώσα όπτασία 

καί πρός αύτήν ένώ ώς Τάνταλοι 
τείνομεν χεΐρα έν χαρά, 

ώς όνειρον έξαφανίζεται
καί ώς σύ θνήσκει καί πεοά ;

Ο ,τι κ ι’ άν ήσο, ήσο εύοσμον, 
ώραΐον καί άγνύν έπίσης, 

τά τρία ήρκουν, καί δέν ώφειλες, 
ώ ρόδον μου, πολύ νά ζήσης 

έπί τή ς  γή ς , διότι πέπρωται 
τό κάλλος νά πέρα ταχύ.

Καί είνα ι νόμος απαράγραπτος 
—  Παν τό ώραΐον καί ^ραχύ.



ΧΑΡ. ΑΝΝΙΝΟΣ

Μυκάται ά ωκεανός· ύ κεραυνός έν<?κήπτει· 
χειμώνας ννξ κ’ έγείρεται φριχτή ανεμοζάλη· 

σκότος πυκνόν, ^αθυτατον τάν γην  περικαλΰπτει· 
τό κύμα τό θαλάσσιον άφρίζον έπ ιπ ίπτει, 

την ναΰν την ^ραδυκίνητον λυσσώδες νά προσβάλη.

Αφίεται ε ίς  τήν φοράν τό πλοϊον τών κυμάτων. 
Επάλαισεν^έπ\ πολύ καΙ χάνει τήν άνδρείαν

πρός,;^τονς σκοπέλους ό βορράς τό άπωθεϊ φρυάττων 
κα\ εσεται μετ’ ού πολύ σωρεία συντριμμάτω ν 

οι ύφαλοι θά λάβωσι τήν άφευκτόν των λείαν.

Ε ίςμ ά τη ν  αγωνίζεται τό πλήρωμα, είς μάτην 
άνδρείως τό πηδάλιον ό ναύτης διευθύνει, 

μάτην καλεΐ ό πλοίαρχος τόν ουρανόν προστάτην 
βλέπει πλησίον τήν στιγμήν του ^ίου τήν ι'ίστάτην, 

ότε χαράς αίφνης κραυγήν τό πλήρωμα άφίνει.

1 ί είδον ;— Φώς άπώτατον άστράπτον είς τό σκότος.
Θρασεία ή  τοΰ ναύτου χείρ τόν οίακα νΰν στρέφει- 

παρήΛθε πλέον οι’ αύτον ό κίνδυνος ό ποώτος, 
οέν τόν φοβίζει ό πολύς τη ς  τρικυμίας κρότος, 

δεν τον πτοοΰσι θύελλαι, δεν τόν πτοοϋσι νέφη.

Είδε τόν φάρον άι^ηφά τήν ένεστώσαν π ά λ η ν  
ή θάλασσα άς μαίνεται, τόν ναύτην δέν φοβίζει· 

τήν ποθητήν πατρίδα του 0ά Λσπασθη καί πάλιν, 
θά άπολαύση προσφιλούς συζύγου τήν άγκάλην, 

τ ί άν ό λ\φ (όρύεται, άν ό Βορράς συοίζει :



Ε ίς  κήπον άνθοστόλιστον εί/ρίΰκεται ή  Φλώρα· 
πλησίον τη ς  αρώματα έκχύνουσιν οΐ κρίνοι, 

η χε ίτό  μεσονύκτιον, μυστηριώδης ώρα!
Επάνω λάμπει μαγική τοΰ εαρος σελήνη, 

ένώ τό νάμα τή ς  πηγής Λδέως μορμυρίζει 
καί τό ώραϊον άσμά τη ς  Λ αηδών τονίζει.

Η  αύρα παίζουσα κινεί τήν κόμην τη ς  ήρεμα, 
ένω είς δρόσον λούεται ύ κύκνειος λαιμός της· 

στρέφει συχνά ανήσυχαν έπ\ τά πέριξ βλέμμα .
καί χύνει πάθους άστραπάς ό μέλας οφθαλμός της· 

έπί τής χλόης τής ύγράς λευχείμων καθημένη 
τόν έραστήν τη ς  ι^'άλλουσα ή  κόρη περιμένει.

« — Ελθέ ! π ιστέ μου σύντροφε, τοΰ §ίου μου γαλήνη.
Πώς δέν έφάνης άρά γε είς τήν συνήθη ώραν ;

Πώς μόνην άνατέλλουσα μέ εύρεν ή  σελήνη ;
Πρός τ ί  βραδύνεις ; λησμονείς τήν φίλην σου τήν 

I Φλώραν :
Η χεί τό μεσονύκτιον, ακόμη δέν έφάνη·

άν δέν φανή Λ φίλη σου, Λ Φλώρα, θάποθάνη.

« —Ε ίς  τάς άγκάλας μή τρυφών καλής παρθένου άλλης 
καί άπολαύων Λδονάς κ’ έκστάσεις Παραδείσου, 

μεθύων ύηό τής χαράς έρωτος άσμα ι^άλλης
καί λησμονεί τήν φίλην σου τήν πρώτην ή  ζ'υχή σου; 

Η χεί τό μεσονύκτιον... άκόμη δέν έφάνη.
Αν μετ’ όλίγον δέν φανή, ή  Φλώρα θάποθάνη.

«_φρικτάς ίδέας μοί γεννά ή πλάνη τοΰ νοός μου·
καί τή ς  σελήνης πένθιμοι μοί φαίνοντ’ αΐ ακτίνες· 

άπόι^ε είδα τήν σκιάν καθ' ύπνους τής μιιτρός μου 
κ' είς τήν οίκίαν θλιβερώς ώρύοντυ οί κύνες·



Η χεί τό μεσονύκτιον ίκεϊνος δύν έφόνη·
«V μετ’ όλίγον δέν ι}ανι), Λ φλώμα βάποθάνμ.

Ελθέ· ή ώοα πμοχωμεϊ· ίλθ!; αγαπητέ μου 
φοβούμαι., δ μομμυρ,βμός μέ έκφοβεϊ τής κρήνης, 

τδ έΑαφρον φιθύρισμα φοβούμαι τού άνεμου- 
οε περιμένο φίλε μου, έλθέ νά μ ’ ένθαρριίνης- 

Μχει το μεσονύκτιον ακόμη δέν έφάνη-
ή νμ ετ ' όλίγον δέν φανιϊ, ή Φλώρα θάποθάνη.

■Εηθέ κα̂ Ι ανυπόμονος σοΐ τείνει τήν αγκάλην 
νά σέ δεχθμ ή φίλη σου, Λ παιδική σου φίλη- 

αήν κόμην σου τήν μέλα,ναν θέλει νά φαύση πάλιν 
και αποξ ετι νάσπασθη τά ροδαλά σου χείλη. 

Η χεί τό μεσονύκτιον ακόμη δέν έφάνη-
αν μετ ολίγον δέν φανιι, ή φλώρα θάποθάνη..

Τ ό φσμα έληγε κ’ ένώ ή κόρη περιμένει 
κ’ ή αγωνία έσχιζε τά νεαρά της στήθη 

έξοπισθέν της μέλαινα σκιά διολισθαίνει 
καί ώς ήχώ θανάσιμος, φωνή τις  άπεκρίΟη- 

Ηχεί τό μεσονύκτιον... έκεϊνος δέν έφάνη-
οέν θά φανή διά παντός κ' Λ φλώρα θάποθάνη.

Η  κόρη τότε έστρεφε περίτρομος τό όμμα-
του αοελφοϋ συνάντησε τό ώργισμένον Βλέμιια 

καί ειδεν έγχειρίδιον αιμοσταγές άκόαα...
Επί τού στήθους έκλινε τήν κεφαλήν ήρέηα...

Η  τελευταία της πνοή μετά τής εύωδίας “ 
της ζεφυρίτιδος πνοής ήνώθη τή ς  νυκτίας.

ΧΑΡ. ΑΝΝΙΝΌΣ



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Προχθές ακόμη,Χλόη μου, κοντά μου καθισμένη, 
μ ΐ θλιβερό χαμόγελο μ ’ έκύτταες λυπημένη.
Σ ’ έρώτησα : «Τά μάτια σου γ ια τ ί ε ίναι βουρκωμένα,, 
καί συ μ ’ άπηλογήθηκες '· «Θά πάω μακρυά στα ξένα». 
Κ ’ έπεσες τότε κλαίωντας στη φλογερή μου αγκάλη 
κ* έγώ σοΰ έφίλια μέ καυμό τ ’ αγγελικό κεφάλι.
Γροικάω τό τραγούδι σου καί τού φιλιού ακόμα 
γροικάω τλ  μοσχοβολιά, πού μ ’ά^ησε στο στόμα.
Τώρα κυττάζω γύρω μου μά δέ σέ ^λεπω όμπρός μου, 
είσαι στα ξένα, άγάπη μου, κ’ έγώ είμαι μοναχός μουγ

Μ ονάχος ξέρεις τ ί  θά πή , άγάπη μου, μονάχος . 
μέσ’ τά ο’ιργισμένα κύματα λησμονημένος §μάχος. 
Γλυκού νερού σταλαματιά στιίς θάλασσας τά §ύθη, 
χαριτωμένο λούλουδο σ’ αποθαμένα στήθη, 
ίνο ιξ ι χώρις λούλουδα καί χώρις πρασινάδα, 
άστρο χω ρίς τσ’ αχτίδες του, ^ιλί^ χω ρίς γλυκάδα, 
§ρύση χω ρίς μουρμούρισμα, δενδρί χωρίς τά φύλλα, 
ξωκκλησι χώρις λειτουργία, λιβάνι καί κανδήλα, 
ρόδο γλυκό τής άνοιξις μέ φύλλα μαραμμένα, 
πουλί χωρίς τό ταΐρί του, έγώ χωρίς έσένα.

Ε ίνα ι πικρός ό χωρισμός γ ιά  τόν έρωτεμένο.
Μού είπες πώ ςθάλθης γλή^,ορα κν’ ακόμη σε προσμένω . 
Η άνοιξι έμαράθηκε, μά πάλι θέ ν ' άνθιση, 
δταν Λ άγαπημένη μου τά μέρη αύτά πατήση.
Πέταξε, Χλόη, γλήγορα κ’ έλα στην αγκαλιά μου, 
νά ξαναυρώ τούς πόθους μου καί τά όνείρατά μου, 
καί πάλι νά σ’ άγκαλιαστώ, νά σέ φιλήσω πάλι, 
νά σού στολίσω μέ μυρτιά τό όλόξανθο κεφάλι.
Γύρισε όπίσω. Χλόη μου, γύρισε όπίσω φως μου, 
δ ίν  ήμπορώ περσότερο νάμένω μοναχός μου



ΧΑΡ. ΑΝΝΙΝΟΣ

ΦΑΝΤΑΣΙΑ
(Β» ·ϊ<5ν «Δβώνη τοίϊ Κ«ρ8*4το*ΐ).

Ενω λαϊιεϊς υ ϊ  γλώοσον ίνα 9μόνιον 
ραθί/ιαος Λ <ίυχΛ έγκαταλείπετα» 
είς ττίς ^ω νής σου τά Λδέα κυρατα 

κα'ι π λ ί'  είς χώραν «γνωστόν.

Υπό το θάλπος τού Λλίου δάοντος
είς  κυανός έκτάσεις άπαστράπτοντος 

πλέει- λευκά πτπνά πετώσιν θπερθεν, 
νη<ϊοχ περώσι Π9άσιναι.

Ναο\ έπ’ δνρας βράχων καλλιμάρμαροι 
είς τΛν ροδίνην δΰοιν άπαστράπτουσιν 
παρά την όχθην ^ρίσΰουν α ί κυπάρισσοι 

όσμη μυρσίνης χέεται.

Μακράν αύτην άλίπνυυς αύρα φέρουσα, 
μ ΐ  τό ?ραδύ των ναυτών άσμα μίγνυσ ιν  

ένώ πρός όρμον πλέει ναΰς συστέλλουσα 
τά πορφυρά Ιστία της.

Στε^ανη^όρων άπό την άκρόπολιν 
κορών εύπέπλων §λέπω καταβαίνουσαν 
μακράν σειράν κλωνία δάί^νης ^έρουσαι 

τείνουν τάς χεΐρας ^άλλουσαι.

Π ηγνύς τόδόρυ είς την γήν την πάτριον 
έκ τη ς  νηος πηδά άνήρ τ ις  πάνοπλος 
ηΐι τόν Αλκαίον δέχονται αί Λέσβιαι 

έκ τών μαχών παλίνοστον ;



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΑΣΜΑ ΔΕΙΛΟΥ ΕΡΑΣΤΟΥ

ΤΛν ά γα π ω μ ί Ερωτα περιπαβΓι... τό ^Ιέπω.

Λ 1 Λ X·" τ'· ™ '' δ ίν δρίπω.
Δειλός δεν είμαι, καΐ ποθώ, ποθώ νό προνωρήοο,
« Λ ν  αεουεηως οτρ ίφε,α . τό β ίη ά  μο„ όπίαω.
Μοί λ ίγ ε ,ε ,ο ο ν  μου φωνή νρυφία τ ,ς  : όμ,λει.
Ο ι λογο, μου π λ η , σδέννυν,α ι πρίν άνοιχθοϋν τά χείλη. 
Ε ίς  παν της βλέμμα είς τήν γην δ οφθαλμός μου νειίει 
καί όμως της καρδ,ας μου αΰτή ίιγεμονειίει, 
καί όμως δ ι’ ίμ ί  τό π ϊν  είν ' ή μομφή έκείνη..,. 

Καηλιτερον ό έρως μου απόκρυφος νά μείνη.

Ε ίς  φίλος μου πληαίον μου προχθές τήν νόκτα ήτο, 
τους ευτυχείς του έρωτας φαιδμώς μοί διηγείτο.
Με πόσην ςέσιν όμιλών περί αίτιόν έλιίλει I 
Ενβουσιων διέγραφε τή ς  φίλης του τό κόλλη· 
τήν πρω ,ην των συνάντησιν, καί τόσας άναηνήβεις, 
και μέ Λρωτα μειδ.ών -  Καί σύ δέν θ’ άγα^ήσης ;
υ μ ω ς  έγω Ρορΰθυμος καί κατηφΑς έσ ίγω ν
ποΑ υμ’ έλΰπει τήν πληγήν τήν κεκμυηυένην θ ίγω ν  
Εγω  Λγόπησα πολύ... „λήν ,μ· αγαπά Λ είνη  ;... 

Καλλιτερον δ έρως μου απόκρυφος νά μείνμ.

"Κ ινηθείς σιωπηλός καί μόνος 
|5ημα εφερον έντός τοϋ χλοερού λειμώνας.

Ιό  εαρεφαλλον φαιδρή, πτηνών είλόλω ν, μέλη
δ ήλιος έτόξευε τό ζωηφδρο ^ίλη,
ναΐ έχαιρέτα μειδιών έκαστον Λνθος θάλλον.
Εν άνθος έθΛλλεν έχει μικρόν μετά των άλλω ν 
αποκτά βλέμματα αύτοϋ τό έκρυητεν Λ χλόη, 
αύτος τω έδιδε ζωι\ν κη\ όμως τό ιίγνόει.
Το άνθος ε ίν ’ ό έρως μου καΐ ιίλιος έκείνη.

Καλλιτερον, καλλίτερον απόκρυφος νά μείνη.



Μ ίαν έσπέραν έαρος ρέ ι^τυ^ζίκην γαλήνην 
έθανμαζον οΐ άνθρίοηοι τήν ιλαράν σελήνην, 
ή τ ις  Ρραδεϊα, ώς δειλή συνεσταλμένη κόρη, 
κατάργυρος άνέτελ?.εν είς· τά πλησίον δρη.
Μικρός άστήρ απέναντι όλίγην λάηι^ιν χέων 
μέ τά έρέβη τής νυκτός έ<1^αίνετο παλαιών.
Ω  πόσον μεγαλείτερος τη ς  Φ οίβης ίσως ήτο 
καί πόσον (φωτεινότερος ! πλήν δέ παρετηρεΐτο.
Κ ' ή δύναμις τοϋ πάθους μου είν’ άγνωστος κ’ έκείνη.
— Καλλίτερον, καλλίτερον απόκρυφος νή μείνη.

Ακτινοβόλος, γόησσα, όλη χαρά καί μΰρον, 
ώραία, ώς τά πλάσματα νεανικών όνείρ(;)ν, 
διέρχεται ένίοτε αύτή ενώπιον μου, 
πλήν ούδέ κάν παρατηρεί τό π 'φ  τών όφΟαλμών μου. 
Τ η ν  ελευσίν της ό παλμός τού στήθους μου αγγέλλει· 
ώ ! Λ καρδία τήν σιγήν πλειότερον δέν θέλει, 
έπιθυμώ τό πάθος μου νά τή  ομολογήσω.
Π λήν, αντί στήθους, (ίν σκλησόν νρσνίτην απαντήσω ; 
Αν μκ ιί'ΐ/χρόν μειδίαμα άπηκριθή έκείνη ; ...
— Καλλίτερον ό έρως μου απόκρυφος νά μείνη.

Αν κεκμηκότα μέδεχθΓι τοΰ ίίπνου ή αγκάλη, 
ένώπιόν μου ή μορφή τής κόρης Οά προόάλη.
Ε ίς  τήν πλουσιαν κόμην τη ς  αστέρων φέρει στέμμα 
καί μέ ρεηόύν μέ θενίΐιεΐ καί γαληνιαϊον §λέμμα.
Λέν είμαι τότε ό δειλός· τήν σιωπήν μου λΰω
καί τήν πληγήν τοϋ στήθους μου δακρύων τή  δεικνύω.
Ηρέμα μ ' ακροάζεται καί σιγηλή έκείνη
καί τό αγνόν της μέτωπον είς  ασπασμόν μοί τείνει
καί πίπτει ε ίς  τό στήθος μου ώχρά, βεβαρημένη.
— Μόνον έκείιί έρως μου απόκρυφος δέν μένει.
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ΑΛΤίΙΜΟ! ΑίίΤΩΜΑΑΙΙΪ

Ε Κ  τ ε :ε  «κ ε ξ ξ ι ή :·χ ·δ ο ε »

ΚίΤται πρίς νότον των Λάχχων μχκρόν 4ροπ;5ιον, οχοο 
βότχοιιν χοιμενίς ήσ;;χω; τβ χο ιμνι’ αότών εις λειμώνας.
Αλλο δ»ν βλεχεις έχεΤ μιχράς χιιχαρίοοους χ ι ’ άχραόας, 
α; το3 άγρότον σχεχάρνη είς στέγης δοχου; μεταβάλλει.
Μόνος δ ’ ό τεττιξ τό θείος τον χόνον του ψ άλλ ' εις τα δένδρα, 
εως ραγ^ χα ΐ αΰτός «ποθείς τέν λεπτόν του χιτώνα.
Κάπου φυσά τόν αΰλδν ό βοσχός, μέ τον ευθυμον ·ζχον 
τρεπων μαχράν δυσθυμίαν, ί ν̂ τρε’φει ό έρημος βιος.
Κ ι’ όπως νόησης αύτοΰ των ανθρώπων τά ίχνη την νύχτα, 
χβποτε χώδων προβάτων άγγε’λλει πλησίον άγελας.
Ιΐνεει δ ’ αήρ των βουνών χο ι τ$  οντι αΰτόΟ’ ϊνα ζήσης, 
πρεπει τδ στήθος άνδρδς γιγαντώδους χαί συ ν ’ απόχτησης.

Κ ’ ήδη δ ΦοΤίος μέτρων τά αίθ.^ρια Οψη άνήλθεν, 
όπου ίστάμενος ρίπτει τά μάλιστα ολεγοντα βε’λη· 
ότε θεράποντες ήλθον με μυρτα πολλά εις τάς χε~ρας. 
Δε'σαντες χρω τονδ’ είς δε'νδρα τους μαΰρους αώτων ήμιόνους, 
οΐτινες ε’χον έχείσε φορτία χομίσει μεγαλα,

Ο  Αντώνιος Αντωνιάδης διετε'λεσεν επί πολλά ετη γυμνασιάρχης 
έν ΑΟήναις, είναι δ ΐ πολυγραφώνατος, γράψας έπιχά ποιήματα, τρα
γωδίας, δράματα χαί τινα; χωμωδίας. Επιχδν ποίημα είναι ή βΚρη- 
τη^ςβ, τραγωδίαι χαί δράματα «Φίλιππος ό Μαχεδών», «Χριστιανή 
Εύγενίαη, «Παυσανίας ό Λαχεδαιμόνιος», «Π χατάρα τής μάνας», 
«ΐΙετρώνιοςΜ ά|ιμος« , «Νικηφόρος Φωχαςο , «Κρίσπος» χαί αλλα, 
χωμω δίαιδέ «Ο πλουτησας σχυτοτόμος», «Ο τοχογλΰφος ψηφοθήρας» , 
«Η άπιστος», «Ο άσωτος σωφρονιζόμενος» χλπ . Ο Αντωνιάδης πολ- 
λαχις έβραδεΰθη χαί επηνε'θη Ιν ποιητιχοΤς διαγωνισμούς.,



στρώνοϋΐη τόπον"ιιολί)ν,·"ΪΛ«'' '̂' χω?-’«Τ1 
Εφιρον δ ’ δδελίσ'Αβυ; α ι’ όπτά ίίς τδ μ ίίον  άρνίχ,
Ιχοντα ρόδοο τδ χρώμα ακ'ι κν ϊσ ϊη ί δαμήν ήδ^τατην.
Αλλοι δδ πάλιν άλλου ΐς  άοΑων τά ά γγ ι'α  πληρουοιν, 
οσα ποιούν ίν. πηλοΰ χιραμ ιι; ί* επιχώριον τέχνην.
Τότε δ’ εΰθυς νά παΟ'υουν οί ;ιν ο ι, ώς πριπει, φροντυας, 
δσους δ Δράκος ξενίζει τοιούτων άηΟεις πραγμάτων, 
βάλλει φωνήν προ; τδ πλήθος, καλών εις τράπεζας μυροίνης- 
«Αγετε, φίλοι, άρκοόντω; αγώνες μας ετερψαν ωρα 
καί τις τροφή νά στηρίξγ, τα ατονα μέλη εκ πεινης.
Αθλα δ ’ όπόοους κοσαοΰν, πενταπλάσιον με’ρος άς λαδοον, 
'ίνα τιμήσουν μέ ταοτα φιλτάτοος Ιταίροος άφθόνως, 
ψάλωσι δ'άσματα νίκης ομοΰ εις ήμερον θριαμδοο».

Είπε· καί κόνεως νέφη γοργοί διεγείρουν οί πόδες.
Ποίμνιον μεγα δ ’ άν ολην ήμεραν εις ε’ρημον μείνη 
ανεο τροφής κ ’ εΰρεθή πρδς έσπεραν νομή τις παχεΤα, 
τρεχει εδθδς μδ δρμήν καί γυμνδν τδ πεδίον άφίνει.

Ανδρες δμοίως άκμα~οι, βουνών άναπνεοντες αύραν, 
μείναντες ώρας πολλά; στερημένοι σιτίων καί οίνου,

ίρμψ ,·,· ιΒίί τ=ΐ! »?Μ=̂ ί
πόδας σταυρουντας παχεΤς επί γής έστρωμμενης με χόρτα. 
Τέμνουν δ ' οπτά τρυφερά γυμνασμέν· εις τοιαυτα πιεσβϋται, 
πάραοτ’ εΰρόντεο άρμο'ος των δστέων δεινοί άνατόμοι.

Φέρουν δ’ εις πάντα; έν κύκλω ταχε“ς ΰπηρέται τδ κρέας, 
όταν εις γέρων φωνήν άθυμίας μδ πόνον έκδάλλη, 
μαύρου άρνδ; ωμοπλάτην Ιδών με περίεργον 2μμα, 
ον έπίτούτω , σταυρόν σημειώσαντες, έσφαξαν πρώτον.

«Ω ! αδελφοί», έκφωνε“ , «άν ή πείρα πεντήκοντα χρόνων 
μ 'έκ αμε μάντιν, (ώ φρίκη!) αιμάτων κρουνούς ̂ διακρίνω» · 
Ε ιπε' τδν άρτον δ’ άφίνουν νά πεση περίλυποι παντες.
Σπώσι δασείας δφρυς καί τ ’ ώχρδν ρυτιδουν μέτωπόν των. 
Θλ'ψ ις δέ μαύρη ποιεί κατηφείς το'υς συμπότας^τοΰ γάμου, 
οτ’ επανάγει τήν πριν ευθυμίαν δ Δράκος φωνήσας :

«Ο ,τι ψηφί«ι ή Μοίρ*, δπίσω δέν στρέφει. “

ΑΝΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
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« ν τ ω ς  θά γ ίν ^ · θν»;τών χ α ι ’ βύτ»}; β ί^λχί η »  ίτχύο^ν. 
Οθεν φ  ρον ήμ=ΐς τήν ζωήν Οα/,αρωμεν,
χριν μα; άρχατι; ό Χάρων, ό μ ’ ά ιπλαγχγον δρ/πανον κόπτωνιι 
Είπε- X έποιητε νεύμα τδν οίνον τριγύρω να φ'ρονν 
βνδρες, χρατονντε; εί; χεΤρα; άγγεΤα μεστά χισσαμίτοκ. 
οστι; κοιμίζει μέριμνα; άχαίρω; τδ μέλλον οχοιτούσα;.
Κ  εϊΟκμοι χάλιν ιδού χρίς του Βάκχου ::ετουν τήν άγχάλην ! 
ΠοΟον δ οΐσΟάνοντ· ωδή; χαί χρο; ορχησιν άγουν οί χόδε;, 
ΟΟεν χβλοΰ; τήν ^ωνήν λυρψδου; χροσχαλοΰσι νά ψάλουν. 
Π ήχει; γυμνώνουν χχγβ ' χα’; χε-ρίδα; πλατεία ; χιτώνων 
δννουσιν ανω των ώμων εί; κόμβον χαρίεντα, οχου 
βυσσανο; χ ιπτει φεσίου, ή πάλιν χυμαίνετ’ επάνω, 
οπω; εί; τράχί;λον ίππου άγ/ρωχα σείετ’ ή χαίτη.
Δίδουν δέ χεΤρα; άλλήλοι; εις χυχλον εύρυν δεδεμενοι. 
μ άργυρον ανω τή; ζώνη; στιλδοΰσα; πιστόλα; φοροΰντε;.
Κάτω δ αΰτη; των Οηχων τα ποικίλα κοσμήματα λάμπουν, 
ενΟα σαγαρει; μαχραι εί; λαβήν τεχνικήν τελευτωσι.
ΓΙαντα δ ’ αυτά κεντητή περιε'χει, χρυσή οπλοθήκη.
Βλεπει τόν Δράχον δ ’ έμπρί; του χοροϋ ή Ουγάτηρ τοΰ Τάσχα 
π ’̂ εχστασι; δλη παλμ·.υ; εί; τό στήΟο; νοε" γλυκύτατο.;.
Βάδην δέ χρίϋτον χινε; ό ρυθμός τά ; παχεία; των χνήμα;·
2τε πλήν τόνου; γοργού; αί χορδαί των λυρών άναχιμπουν. 
χινησιν βλεπει; πολλην, ώ; κλαδιών πολλών, οτανέλθη 
άνεμο;, σειων αυτά μεΟ’ δρμή; τοΰ βορρά παγετώδους· 
ανω πετοΟν, άετου ώ; να έχουν πτερά ΰ’ψιχετου· 
κάτω πατούν καί πηδοΰν επί άκρων δάχτυλων, την πτέρναν, 
άλλοτε παλιν ποιοΰτι τοΰ σώματος ευστρο^ον βάσιν.
Κρυπτοντε; οΰτω τό πάλαι τόν Δία τή ; Ιδη; επάνω, 

κύμβαλα είχον πιστοί οί Κορυβαντε; φίλοι τη ; Ηρα;.

Κ ι οπω; τοΰ Κρόνου τά ώτα μή πλήττη κλαυθμό; τοΰ παιδίου, 
όπλα χροτοΰντε; ώρχοΰντο, πυρρίχιου βήμα τηρουντες.
.λμαςαν δ ’ έσυρε Οείαν λεόντων άτίθασσον ζεΰγο;· 
κ ι’ ότε τά όρη έδόνει ηχώ :ών κυμβάλων εκείνων, 
εκρουε τ ’ 0ρο; όπλή, μέ ρυθμόν καί αυτή κινούμενη.



Ε Κ Τ Ο Υ  ΛΡΛΜΑΤΟΣ

« < * » Ι ^ Ι Γ Τ η θ 3  Ο  35Λ-Λ-ΙΕΕ3ΔαΐϊΤ»'

ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ («ρ6ς τούς σωμαΓοφόλοκας;.

Παρατα^θήτε σείς ι-αΐ σέβας δείξατε
προς τηνηεσοΰσαν δέσποιναν τον κράτους ρας·
δέν πρέπει ι][ν}(ή τη ς  τόσον πάσ^ζονσα
υπό τή ς  πτώσείος αύτής τή ς  αλγεινής
νά δοκιμάζη άλγη νέα· πώποτε
ηέ πτώματα νά παίζω δέν έπόθησα.

(«ρ6ς τή ν  Ο λυμηιάδα).

Μήτηρ τον Αλεξάνδρου ! προσετά^ςθημεν 
νά σ ’άπαγάγωμεν μακράν τον τόπου μας. 
ν.ατήντησε, μέ είπαν, ανυπόφορος 
ή μυσαρά ι1;υχιί σ ο ν  ούοέ δύνασαι 
νά μένης πλέον νέα Μήδεια έδώ, 
μέ τρόπους γυναικείους διεγείρουσα 
νινδι;νονς είς την νέαν βασιλίδα μας.

ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ο  Π αυσανία, ούτως άπωλέσθησαν 
όσας θωπείας πρότερον σ’έθώπευσα, 
ότ’ ούσο ίσ^^υρά σε έπροστάτευα 
κατά τή ς  τοΰ Φ ιλίππου τρομερής ο ρ γ ή ς !
«Νέος πολύ, τό ενθυμείσαι, έλεγα 
ό Π αυσανίας είναι καί συγχώρει τον, 
εάν τυ;(όν ήμάρτησεν είς τίποτε >·

ΑΝΤ. ΑΝΤΟΝΙΑΔΗΣ

’  Τό δράμα ίοϋτο έ6ρα6εύδΓ| έν  τψ ϋουτα ινοίφ  ιτοίΓ,Γίκφ θια γω ν;· 
θ]ΐφ τού 18 6 5 , ·ι άνίΒτέρω δέ σκηνή άπεοπάοΛη έκ τής γ ', κράξεα;ς. Ο 
Φίλ.ι»:Γος έχει λάόει δευτέραν σύζυγον τήν Κλβοηάτρον, ή δέ κρώτη 
σύξυν^ζ οχϋμΛίάς ένβρνεί ένοντ ίον  αέτής, έφ' β κοί άΛοστέίΑετα» ό 
Ποοσονίβς όίταις τήν άηομακρόνη, άλ λ ’ ή Ολομηιάς, ό ιέ μέν δα>Λ8£'θϋ- 
σο, ότέ δέ έρβδί^οοοα β ύιόν , έ|οοδ8τεροΙ τήν άκοβτολήν «ότού.

Β '.



αν  δέ από καρδίας πάντοτ’ ήρ^ζεσο 
νά μοί έκ^ράσΓίς την εύγνωηοσύνην σ ο ν  
πάντα λοιπόν έκεννα ξφυγον καπνός 
καΐ τώρα μ ΐ την λόγ^ζην ερ^ζεσαι θρασύς 
νά με έκβάλης τάλαιναν έξόριστον.

(Ο Π βυσανίος ου γκινε ίτο ι χα ΐ χάμ νει νβόμα εις τούς δορυφόροι 
άϊΓοσορί^οΰν).

Ω  Παυσανία, σκιύ&θητι άν σ’ αγαπούν 
έκεΐνοι, τούς οποίους σύ ύπηρετεϊς I 
τάς κατατσ^ζύνας σου τάς έλησμόνησες, 
όσας σέ ησ^ζυναν ποτ^ οί δώσαντες 
τό σώμα σου νά γ ινη  ύδρις τών κτηνών ! 
πλην τής φ ιλτάτης του συζύγου γ ίνετα ι 
άνειί^ιός νά δώση δίκην ύβρεως ; 
σ ’ένέπαιξεν οίκτρώς (άν ύβριν έννοης) 
ό Ατταλος, καί ε^'ί'ΐ κούκον καύ^ζημα. 
ότι σε σύρει πάλιν ώς παιδάριον, 
όπου ή  θέλησίς του τό όρέγεται· 
άν δύνασαι, ώ Παυσανία, εγειρε 
το μέτωπόν σου ύι|;ηλά καί κήρυξαν 
• δέν μεπροσέβαλέ τ ις  άτιμώρητος>.
Τό ξϊ<|ιός σου αύτύ πώς κόσμημα φορείς 
μάλλον, είπε, νά θέλγης τάς νεάνιδας, 
όταν κροτή μέ κόμπον είς  τάς άγυιάς.
Ανήρ ΰτ’ είσαι, Παυσανία, ένθυμοϋ· 
τι\ν δεύπόληι^ίν σου μη άμαύρωνε, 
άφίνων τούς έ^ζθρούς σου νά σ ’έμπαίζωσι.
Μή σκωριά τό νέον ξνφός σου αργόν,
είς  θήκην άδοξίας κείμενον νεκοόν
άλλ’ είς τόν κόσμον μάλλον κήρυξον θαρρών,
ότι γενναίος είσαι, ώστ’ είς κίνδυνον
καί τιαν ζωήν νη βπλλης μάλλον ούνασαι,
Η άτιμος νά μένης, παίγνιον έχθρών .

45 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ



ΤΑν δόξαν σου, την δόξαν θήρευε ·κτυπών· 
τή ς  γης  θά ρεήση ρναξ, πλήν η φήμη σου 
τάς Ηρακλείους στήλας θέλει ήπερδη 
τό κλέος σου παντού διασαλπίζουσα.

Π ΛΥΣΑΝΙΑΣ

ϋ  ν α ί ! καί ή  έπη ι^υχή ή  ^ράζουσα 
ζητεί, ζητεί τό αίμα τοΰ πληγώσαντος 
πληγήν ια ιρ ία ν , τήν τιμήν, τήν δόξαν μυυ· 
αλλά τον Παυσανίαν τ ις  θά λυπηθή, 
δταν αι λόγχαι πλήξουν καΐ τόν σύρωσιν 
οι κννες καί οΐ όρνεις σπάραγμα οίκτρόν ·. 
τ ίς  Αντιγόνη νέα είς τό πτώμά μου 
όλίγην κόνιν θάσκορπίση, σΰμδολον 
ταφής άταφου ■. καί τ ίς  φίλη τρυφερόν 
θά χύση δάκρυ, συμπαθούσα τόν νεκρόν, 
έάν χαθώ ματαίως ; τήν δε μνήμην μοι,' 
θά §λασφημμ κατόπιν σάμπας ό λαός· 
ποιος τό στήθος θαρραλέον αρκετά 
θέλει προτάξει ε ίς  προάσπισιν έμοΰ 5 

Ο λυμπίάς, άν θέλης, άς άφήσωμεν 
καιρόν όλίγον, ίσως άλλοτ’ εάρωμεν 
τήν έπί τούτο εύκαιρίαν πρόσφορον.

ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Τοΰ Παυσανίυυ ποιος τάχα τολμηρός 
η ' όλίγον χώμα θά καλυ>)ίη τόν νεκρόν 1 
καί τ ίς  τής μνήμης τοΰ θανόντος θά φανΓι 
προασπιστής, κηρΰττων τι ΰπέρ αύτοΰ ; 
αλλά ό Δημοσθένης, Παυσανί’, αύτός 
θεόν θά σ’ όνομάση καί μέ σάλπιγγα 
τυρρηνικήν θά φέρη τό σόν όνομα 
άπϋ Σουνίου μέχρι τής Λακωνικής- 
^ωμόν οί Αθηναίοι θά σοί στήσωσι, 
ϊόν άνδριάντα^σου μέ δάφνην στέφοντες-

ΑΝΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ



αί δέ παρθένοι τή ς  Ελλάδος, άδουααι, 
τό όνομα θά ξέρουν είς  τά χείλη  των 
έκείνΟυ, οστις πρώτος τάς άπήλλαξε' 
δέν δτίναται δέ τάχα ή Ο λυμπίάς 
τή ς  Α ντιγόνης νά ^ανή  μ ιμ ή τρ ια ; 
καΐ ετι μάλλον τολμηρά, είς τό κοινόν 
τόν τάφον σου νά στήση, άναθέτουσα 

ώς θειον καί αύτό τό έγχειρίδιον, 
δΓ  ού θά πλήξης τοΰ θανάτου την πληγήν : 
Ω  Παυσανία, αγνοείς, ώς φαίνεται, 
ή  γυναικεία φιίσις ποίαν δυναμιν 
λαμβάνει έξορμώσα προς έκδίκησιν 
ό αίλουρος είς οίκον άν κλεισθή μικρόν 
καί πανταχόθεν ρόπαλα τόν απειλούν, 
τά δμματά του καίουν καί οΐ όνυχες 
τάς σκληροτάτας σάρκας σχίζουν εύχερώς. 
Ε ίς  μίαν δύναμιν καί τήν αύτήν σποδόν 
τόν Φ ίλιππον κοί σέ νά μίξω, άν νεκροί 
χρειάζεται κ’ οΐ δύο νά μετέσχετε 
ταφής· ε ίς  φλόγα μίαν σούύπόσχομαι 
τό πτώμα σου μ έκεΐνον νά καή όμού· 
πλήν, Παυσανία, διατί ^αρυθυμεΐς, 
τόν θάνατον τοσουτον ένθυμουμενος; 
τάχα διόλου δυνατόν δέν φαίνεται 
νά φυγής μέ τόν ίππον σου, τόν φευγοντα 
ταχυτερον άνεμων ; ή τόν αγαπούν 
τοσούτον δά οΐ νέοι δορυφόροι του, 
ώστε τό στήθός των αμέσως πρόβλημα 
νά βάλλουν είς φονέων τά κτυπήματα ; 
τήν χεϊρα δός μου καί σ ’ ύηόσχομαι έγώ 
Γι μέγας σ-υ νά γ ίν η ς , ή μί; όνομα 
νά άποθάνης, δπερ θά έφθόνησεν 
αυτός τή ς  Σαλαμίνας ό έπώνυμος.

* *  ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ



ΙΙΛ ΥΧΑ Ν ΙΑ Σ

Τ η ν είμαομένην ν’ άποφΰγω δυνατόν 
δέν είναι ^λέπω- δέ^ζομαι, διάτηξον, 
νά πρόξω 8,τ ι  τείνει προς έξόντωσιν 
του ύΐ'ριστοΰ μου και Ουνάμα πλήοωσιν 
τοϋ πόθου τοΰ προς δόξαν με ότρύνοντος.

ΑΝΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΚΚ ΤΗ Σ ΚΩΜΟΔϊΑΣ

«ο 2 :ιεχ'Τ0 Τ0 3 ϊ̂ 0 3 :»'

ίΚν ί·ς»ω τοΟ β*\>·ϊθ·ϊ<ίμοο β\>νΓιμ<λοΰ«ν 

ή Φρύσω ή Καλλιόπη )

Τ Λ ΣΣΟ Σ (χαιρίς ν ά  ι3λέιτζ| τή ν Κ αλλιόπην)

Πόθοι, κόρη μου, δέν ξευρεις, ηλθον ^ίλοι 
νά με συγίζαροΰν ! Από τοΰ οίκου μόλις 
εί^ζον τό πρωί έξέλθει, κ’ εύγενής τις  
οΓττις πρότερον ποτέ δέν μέ ώμίλει, 
μ ’ έπροσκάλεσε καφφέ νά μέ <! ι̂λευση.
Αλλος τΛν ρακην προ τοΰ καφ^^έ νά πίω 
μοί προέτεινε, προσθέσας οτι τοΰτο 
ε ίν ’ ί'γ ιεινύν, τον στόμα^ζον δ’ έντείνει.
Αλλος ναργιλέ καί άλλος λεμονάδα.
Γαΰτα τό λοιπόν έδέ^ζθην, μη θελήσας 
ΰπερή^ανος πώς εγεινα νά δείξω.
Κ ι’ ηρ^ζησαν εύθΰς νά μ ’ έπαινώαι πάντες, 
ΰσοι έτυχον αυτόθι δικηγόροι,

Π^κςομωδίο αόΤΓ, έβραβεύδη έν ιφ  ϋοϋίαιναία· ΛΟίΓ,τικφ δια- 
γιυνισμψ, ή άνωΓέρα; δέ οκηνί| άπεσπάσδη έκ εής ά. τράξεα'ς, δκοο ό 
οιίυτΟΓόμος Τάοσος ΜιρμΓ,κας, τλουτήους οίφνςβίιυς, βλέπει έαοτόν »ε · 
ριτριγυριξόμενον ύπό ποίΓ^τών καί δικηγόρα'ν άποβλεηύντα-ν εΐξ γ6 
χρί,μά τοϋ, μία δέ κυρία Καλλιόπη καίοφρονοΟαο πρόνερον τοΟς 
άνόρώίτους Της <ά|εώς του, ^ητεί οήμερον νά «αγιδίόση οέτόν, άλλα 
ακώπτεται έπιτηδείαις Οπ' οέτοϋ καί τής δυγαιρός ίο »  Φρόσως.



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Η διδάσκαλο; κα \ποιητα ί· προσέτι 
καί τ ις  βουλευτής ηεγάλην εύγλωττίαν 
χάριν τοΰ χρυσού έσχάτως έπιδείξας.
Κ ι’ έλεγον σχεδόν οτι πρός τον Σωκράτην 
τον ^ιλόσο^ον παρομοιάζω· κι’ οτι 
πέτρας κατ’ άρχάς κ’ έκεϊνος έπελέκα, 
πρ\ν ίΓπόληι] ι̂ν τοσαιίτην άποκτάση.
Μ ίαν δέ μικράν διαι^οράν έν τοΰτοις 
ε·είρηκεν εύθύς εις νέος, οτι κάπως 
ωραιότερος έγώ έκείνου είμαι.
Ηκουσα λοιπόν μ ’ έμβρίθειαν μεγάλην 
το·ίτς έπαίνους μου, τό μέταλλον νοήσας 
δτι αίτιον τής εύγλωττίας ητο.
Κ ι’ έπειτα έστρει|;α τό ^ήμα πρός το-ί/ς πρώτους 
Φίλους, εύθυμοι νά πΐωμεν τόν οίνον, 
ώς κα\ πρότερον καθότι δεν σκοπεύω 
τι\ν ^ιλήσυχον ζωήν νά παραιτήσω· 
μάλλον δέ. μ ’ αύ'το·ί,'ς τούς ι^αΰλους νά γελάσω 
έχω κατά νουν, έάν τυχόν θελήσουν 
κολακευοντες νά έλα^ρΰνουν πάλιν 
τό ^αρύτατον ^αλάντιόν μου ηδη.

(βλέ«ω ν α ίφ νης τή ν  Καλλιόίτην)

Ω κυρία μου, καλώς ορ ίσ τε! πόσον 
έχετε καιρόν νά μάς έπισκεφθήτε !
Βέδαια ήμάς τούς γέροντας καί χήρους 
αί νεάνιδες δεν §λέπουσι προθύμως.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Καλέ γέρων σείς ! αί παρειαί σας θάλλουν, 
ώς τά ρωδια, τού μύστσκος δ’ α ί τρίχες 
έτι τήν ξανθήν χροιάν διατηρούσι.

Τ Α ΣΣΟ Σ
(«ρ6ς τούς ·9εατάς)

Φ αίνετ’ έγεινα καΐ νέος έξ ού χρόνου 
μ ’ έμειδίασεν ή τύχη.
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ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ΓΙλην, Θεέ μου, 
ζζ\ φερετε ιη ν  ποδιάν ! σφυρία 
έτι νατά νοΰν έχετε νά νρατήτε;

Τ Α ΣΣΟ Σ

Μ ήπως θέλετε τώρα στα γηρατεϊα 
του συρμού ν ’ έγώ νά γείνω ;

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Κ αι πώς δ χ ι ;
Πρέπει τό λοιπόν νά ζήτε καθώς πρώτα, 
οίνον ταπεινόν έχοντες ναι φοροΟντες 
τά ένδΰματα πτωχά ναι λερωμένα ;
Κ αι δέν βλέπετε τον ν’/ριον Καρπάρην, 
ηστις τόν χορόν μανθάνει, ένώ έχει 
τά έξήνοντα ^εδαίως περασμένα ;

Τ Λ ΣΣΟ Σ

Ο χ ! τ ί  νόστιμον τώ δντχ πράγμα είναι 
νά τόν ρλέπη τ ις , είς τό σχο,λεΐον όταν 
ήναι τού χορού! ό δέ διδάσκαλός του 
θέλη τούς παχεϊς αύτούνά στρέι^η πόδας, 
υ ίτινες δονών τήν άναμι^ίαν έχουν 
πέριξ δέ γελούν οί νέοι μετ’ έκείνου 
όταν ϊσταται να\ λησμονά ταχέως 
δ ,τ ι προ μικρού είς πράξιν είχε ^άλει, 
καί τάς τού χορού στροφάς παρομοιάζη 
προς τούς αύλακας, ο ίς  διανοίγουν ^όες 
τ ’ άροτραν αυτών έλκυοντες, καθότι 
^ίο\ γεωργού έάίωσεν ιός τώρα.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Κ άτι δά ναι σείς εϊπετε· μ'έκεΐνον 
ίσως νά γελούν οΐ νέοι* καί βεβαίως 
ιό παχΰτατί'ν αύτού δέν είναι σώμιι 

χορόν πολύ αρμόδιον άλλ’ όμως



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

είσθε σείς λιγνός κ' έλπίζω πώς είς δύο 
μήνας δύνασθε ώρανα νά όρχήσθε.

ΤΑΧΧΟΣ

Τώρα τον }ζορόν τον ι|ράγκικον 6α μάθω. 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Καλί; διατί περιφρονεϊσθε μόνος 
κα\ νομίζετε πώς είσθε γηραλέος ; 
χθες μου έλεγεν ή  μήτηρ μου· «πώς έχει 
κόρην όίριμον ό Μέρμικας είς γάμον ! 
ώς νά ητο χθες νομίζω πώς τον ^λέπω 
νά νυμφεύεται τήν μακαρίτην Μάρω. 
τνίν γυναΐκά του

Τ Α ΣΣΟ Σ (κα θ’ έαοίόν).
Βεβαίως ιΥ νεάνις

έθαλεν είς τον νοΰν σύζυγον νά μέ κάμη. 
κι' έρωτα δεινόν προς τον χρυσόν μου έχει· 
δθεν καί έγώ τό μέρος μου θά παίξω.

(?τρδς τή ν  Κολλιόίτην).

Φαίνεται λοιπόν, φρονείτε ότι πρέπει 
ευρωπαϊκά φορέματα νά ^άλω.

ΚΑ.ΙΛΙΟΠΗ

Βέβαια, κ ι' αύτή συρμού τού τελευταίοι^. 
Τ Α ΣΣΟ Σ

Αλυσιν χρυσήν νά έχω είς τό στήθος.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Μάλιστα, καθώς οί εύγενείς.
Τ Α ΣΣΟ Σ

Προσέτι
δίοπτρον μικρόν νά έχω καί σιρυγγύλυν 
νά θεωρο) τάς κπλλονάς μέ τούτο.

ΚΑ,ΑΛΙΟΙΙΗ

Βέβαια ίδου γνωρίζετε τά πάντα.



Τ Α Σ Σ 0 2

Ε τι δέ κομι|;όν μαστίγιον νά ^έρω.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Η κα\ ποικιλτΛν έκ τη ς  Ει’ρώπης ράβδον 
είναι τό αυτό.

ΤΑΧΣΟΣ

Ε πία ης νά φροντίζω 
πίλον ίίψηλόν αείποτε νά φέρω· 
ααϋρον έν καιρό) ^ειηώνος, καί τύ θέρος 

χρώρατπς λευκοΰ.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ

ώρανα· και νά ’δάτε 
πόσον τρυφερά θά σας κυττάζουν τότε. 

Τ Α ΣΣΟ Σ

Τ ά 2(ειρόκτια ποτέ νά υιά ριοΰ λείπουν, 
κι' Υποδήματα στιλπνά νά μέ κοσμώσι.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Καλέ πόσον σείς γνωρίζετε τά πάντα, 
κ' ήθελον έγώ σύμβουλος νά σας γείνο)!

Τ Α ΣΣΟ Σ (ηρός ιή ν  φρόοω )

Φρόσω, κόρη μου, σύμφωνος είσ’ ομοίως ; 
Φ ΙΌ Σ Ο

Πάτερ μάλιστα· κ’ έλπίζω ότι μέλλεις 
κ ι 'ε ίς  τίίν κόρην σου νά έπιτρέι^ης ταΰτα. 

Τ Α ΣΣΟ Σ

Τότε βέβαια καί σύ θέλεις σπουδάσει 
ό,τι τοΰ συρμού μανθάνουσιν αί νέαν, 
κλειδοκύμβαλον καί γαλλικής όρ^ζήσεις. 

ΦΡΟΣΟ

Ε ύγε, πάτερ μου! Κυρία Καλλιόπη, 
σάς εύγνωμονώ άπό καρδίας· μόνη

ΑΝΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Β'.



(ϊεις έπείσατε χόν 'ά2(ρι’τοΓ;δ’’ε{ς πάντας 
«δ̂ ζΐ» λέγοντα πρός ταϋτα ποραινοΟντας. 

Τ Α 1ΣΟ Σ

Κα\ την Γαλλικήν θέλεις σπουδάσει γλώσσαν. 
ΚΑ.νΛΙΟΠΗ

Σ είς  δέ, Κι/ριε, δέν θέλετε την ^ ά θ ε ι;
Τ Α ΣΣΟ Σ

Αν σάς ξα ίνετα ι πώς είναι αναγκαία, 
δπως εΰγενή μ ’ άποκαλη άκοσμος.

ΚΑ.ΙΛΙΟΠΗ

Βεάαιότατα· οΐ π άντίςτώ ρ α  ταντην 
έκμανθάνουσι την γλώσσαν.

Τ Α ΣΣΟ Σ

Πλην φρονείτε
δτι δύναμαι νά κατορθώσω τούτο ;

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Καλέ I σείς συ^ζνά τοσαύτας“παροιμίας 
αναφέρετε καί πλήθος ανεκδότων 
τούτο δέ πολύ καλώς άποδεικνύει 
δτι έ^ζετε μνημονικόν άκμαϊον 
ώστ’ είς τέσσαρας η πέντε μήνας ταύτην 
έκμανθάνετε την γλώσσα^, κ ι’ ένδυμένος 
εύρωπαϊκά, κομ^ιώς ξυραφισμένος, 
θέλετ’ εύκολα μεγάλας σ^ζέσεις λά6ει.

Τ Α ΣΣΟ Σ

Πρέπει το λοιπόν έξάπαντος νά μάθω 
τά Φραντζέζικα, Κυρία Καλλιόπη, 
σείς γνωρίζετε πολύ καλά, νομίζω, 
την διάλεκτον αύτήν. Αρχήν νά'κάμω 
ηθελον εύθυςνά  την σπουδάζω. Τόσος 
πόθος μ ’ έλαβε τά δέρματα ν ’ άφήσω!

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
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ΦΡΟΣΩ

Πόσον, πάνερ μου, μου ^αίνεσθε ίζαράειςΙ 
Α χ! Κυρία μου, καί που Θ4 είτρω λέξεις, 
οΟσας ΐκανάς νά έκδηλώσουν πόσον 
είμαι προς ΐ'μάς εύγνώμων διά ταϋτα %

Τ Α ΣΣΟ Σ

Κάμνω τό λοιπόν αρχήν. Τό καλημέρα 
πώς τό λέγουν, Κυρία μου, οί Γ ά λ λο ι; 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Λέγεται μπόν ζο-ύρ.
Τ Α ΣΣΟ Σ

Σταθήτε· πώς ; μπουζοϋρι ·, 
Είχον κάποιον άρχανον ^ ίλον, ΰστις 

όνομα πολή παρομοιάζον 
καί τον έλεγον Μουζούρη.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Πλήν μπουζοϋρι
δέν σάς είπα ’γώ· μπόν ζοί/ρ σάς είπα. 

Τ Α ΣΣΟ Σ
Οϊιτω

λέγω δά κ’ έγώ' μπουζουρ.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Καλέ Χριστέ μου 1
Σ ε ίς  έμάθετε τοσαΰτα στόν καιρόν σας, 
καί δέν δήνασθε νά μάθετε. . . Σταθήτε. 
Ε ίπατε τό μπόν.

Τ Α ΣΣΟ Σ 

Μπόν, μπόν.
ΚΑΛ.ΜΟΠΙΙ

Πολύ ώραΐα.

Χώρο δίι τΙ> ζού9 ·
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Τ Α ΣΣΟ Σ

Ζουρ, ζονρ.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Κ ι’ όμου τά δύο.
Τ Α ΣΣΟ Σ

Μτϊόν, μπόν. μηόν, ζοΐ/ρ, ζούο.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ

,  δχι δ(ί· σννά ηα
είπατε μπον ζουρ.

Τ Α ΣΣΟ Σ

Μπόν ζούρ.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ

, Πλησίον τώρα
ηΑσετε ποΛύ· άν άπαξ μόνον ετχ 
δώτε προσοχήν, θέλετε τό προφέρει.
Λέγετε λο ιπόν μπόν ζούρ.

Τ Α ΣΣΟ Σ

Μπόν ζούο.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ

, . , Ωραία,
χα ΐ τΛν προφοράν αύτΛν άπαραλλάκτως 
ώ? άν φυσικός νά ύισθε Γάλλος, τόσον 
ίχετε καλήν.

Τ Α ΣΣΟ Σ

.\οιπόν μπόν ζούρ· όποία 
είς  τά ώτά μου Λχησεν άρμονία 
λέξεως πολύ γλυκά προφερομένης ! 
Απαράλλακτα, καθώς όπότε πρώτον 
τέχνην <5 πατήρ ό μακαρίτης ποίαν 
με ήρωτησε νά μάθω προετίμίον 
παρευθύς δ’ έγώ ά πηντησα : «μ’ άρέσκει, 
πάτερ μου, πολύ ό κρότος των σφυρίων,
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δταν μέ ρυθμόν έπ\ δερμάτων ταϋτα 
φέρουν οί τρ α χ ε ίς τά ς  χεϊρας σκυτοτόμοι». 

ΚΑ.ΥΛΙΟΠΙΙ

Α χ ! πλΛν διατί αείποτε σφυρία 
είς τό στόυα σας νά εχητε; τοταΰτα 
πρέπει παντελώς νά, λείι1|ουν άπό τοΟδε' 
καί νά λέγητε περί της άτμοσφαίρας, 
τής πολιτικής, καί τών θολοΰντ(:-)ν πέριξ 
τύν όρίζοντα νεφών, η  πότε μέλλει 
ό βασιλικός χορός νά λάόη χώ ραν 
τ ί μελόδραμα θά παραστήσουν ηοία 
έκ τών κυριών άρέσκει τοΰ θεάτρον 
τό έλληννκόν θέατρον ότι είναι 
άηδέστατον καί τάς έφημερίδας 
τάς σατυρικός νά παυσουν ότι πρέπει. 
Αίθουσαν δ' εόθυς ν ’ ανοίξετε κ’ ένταΰθα 
πάντα εύγενή νά προσκαλήτε νέον.

Τ Λ ΣΣΟ Σ

Πλήν ή  κόρη μου δέν συλλογίζεσθ' 0τι 
είναι άπειρος τών τοΰ συρμοΰ. πραγμάτων 
καί νά δέχηται τοιαύτας έπισκέι^εις 
δέν θά δ ύ ν σ τα ι;

ΚΑΛ.ΜΟΠΗ

• Καί τάχα μήπως άλλην
δέν εΰρίσκετε τοιαΰτα νά γνωρίζη ;

Τ Α ΣΣΟ Σ

Πρέπει τό λοιπόν νά νυμφευθώ ;
ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Πώς ό χ ι ;
Τ Α ΣΣΟ Σ

Πλήν νομίζετε πώς γέροντα θά λάόη



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

(ϊΰζυγον ποτέ νεανις καυ^'ωαένη. 
δτ; τόν συρμόν καταλεπτώς γ νω ρ ίζε ι;

ΚΛχΙΛΙΟΠΗ

Εύκολα, κα\ σεις άν τόν συρμόν έπίσης 
είσαγάγητε στόν πλούσιόν σας οίκον.

Φ Ρ 0 2 Ω

Πάτερ, άφετε τάς νέας ταύτας σκέι|ίεις. 
Τ Λ 2.ΪΟ Σ

Κόρη μ,ου, καί σύ τά τοϋ συρμού θά μάθης. 
δταν εύγενή συμβίαν λάβω.

ΦΡΟΣΩ

Τώρα
γνώμην άλλαξα και τούς συρμούς δέν θέλω' 
κόπος υέγιστος θά μ ' ηναι νά μανθάνω 
τώρα γαλλικά καί μουσικά σημεία.

Τ Α ΣΣΟ Σ

Τ ί ; τη ς  μητρυιάς ί^οβεϊσαι τλν ίδέαν ΐ 
φίλην σου έγώ θά νυμφευθώ κ’ εύκόλως 
συμβιβάζεσθε.

ΦΡΟ ΣΩ
Δέν θέλω νά τ ’ ακούσω. 

Τ Α ΣΣΟ Σ

Κ ι’ δμως, Φρόσω μου, μάς είναι άναγκαϊον, 
εύγενεΐς κ’ Λμάς άν θέλης νά καλώσι.

ΦΡΟΣΩ

Τ ά ν ευγένειαν αύτην άς έ^ζουν άλλοι.
Τ Α ΣΣΟ Σ

Τέλος άν έγώ τό θέλω, τ ί  θά κόμης ;
ΦΡΟΣΩ

Πάτερ, εύπειθλς μέχρι τού νύν ύπηρξα 
καί δέν μ ’ηκουσες ποτέ ν ’ αύθαδιάσω' 
πλλν άν νυμφευθής, ίδου σοί τό προλέγω,

(Στρέίροοσ’ Ι γ ρ ιο ν  [Ιλέμμα ίτρώς ί ή ν  Κβλλιόίτην·)

θέλω παρευθυς πιστόλιον γεμίσει



την νεάνιδα έκείνη ν 'νά  φονεΰσω, 
ίίτι^  ήθελε τολμήσει νά πατήση 
στην οίκίαν μας ώς μητρυιά· θά εΰρω' 
δηλητήριον νά τήν ^ξαφανίσω.

ΤΑΣΣΟ Σ
(ίτρός ί ή ν  Κ ολλιόΛην)

Γαΰτην άφετε, κυρία Καλλιόπη·
ειν ως θάλασσα, ι.αί τ ’ άγριόν της κύμα
θελει αήριον τήν λύσσαν κατευνάσει.
Α λλ ακούσατε· Λοιπόν δέν επαινείτε 
τήν (δε'αν μου  ̂ νά νυμφευθώ δέν πρέπει, 
ίνα δέσποινα ώς πρέπει διευθύνη 
τήν οικίαν μου ;

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Βεβαίως σας τό είπα
ήδη καί προτού.

Τ Α ΣΣΟ Σ

Κ αί τάχα δέν μπορείτε 
νά μοι εύρητε καμμίαν σείς τοιαύτην ! 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Ισως· πλήν αυτό βεβαίως έννοεΐτε 
ότι εύκολον δέν είν’ είς μίαν νέαν.
ΙΤάντοτ ή  αίδώς έμπόδια παρέχει, 
καί δεν δύναται νά έκφρασθή...

ΦΡΟΣΟ 
(μεΓ’ όργης)

Κυρία,
κάμνετε καλά νά μεταβήτ’ έγκαίρως 
είς τον οικόν σας, 'μή τύχη  καί τήν κόμην 
ταύτην έξαφνα άρπάσω...

(ιια5' ίβυτήν;
έμπροσθέν μου

καλέ γ ίνετα ι τοιαΰτα νά προφέρη !
Ω ! δεν δύναμαι νά κρατηθώ., θά κάμω...

ΑΝΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Τ Α ΣΣΟ Σ

ΦρόΟώ, πήγαινε νά ήσυ^άαης μέαα.
ΦΡΟΣΩ

Πάτερ...
Τ Α ΣΣ Ο Σ

ΣΊωπή· τα^'έως· τό προστάττω· 
ΦΡΟΣΩ

(φεύγοοοα κοί κλ<ιίο«ί3&)

Α χ! θά §άλω πύρ νά καύσω την ϋ ίκ ίαν
(έ^αίφνης οΓρεφομένη ηρ6ς τίιν Κολλιόπην)

Ενξευρε καλώς, Κυρία, πώς άν ελθης 
είς τον οίκον ·ρου, όλίγαι θέλουν είσθαν 
αί ν\υέραι σου' θά σ ΐ κατακρηηνίσω 
ίκ  τής κλίαακος.

Τ Α ΣΣΟ Σ

Αηέσως ^ιίγε, λέγω.
(Η Φρ6βω φεύγει Ορηνοΰοο, Μένοοοι μ όνο ι ό Τάβσος 

καί ίι Καλλιόπη).
Τ Α ΣΣΟ Σ

Τ ώ ρα ’μείναμεν, κυρία Καλλιόπη, 
ρ,όνοχ, κ’ ήσυχα δυνάαεθα παν δ ,τ ι 
ή καρδία μας έγκρύπτει, μετά θάρρους 
νά λαλήσωμεν. Ω ς ποίαν ήλικίαν 
ήδη έχετε ·

ΚΑΛΛ101ΙΛ

Η  μήτηρ μου μυί λέγει, 
ότι ),■ έτεκε καθ’ δν χα,ρόν ό Οβων 
πρώτον Εδωκε οΰντογρα οτ,'ιν ρ ίτά δ α · 
εΐχον β’ εκτοτε παρέλθεχ τρία Ετη.

Τ Α ΣΣΟ Σ

12στε είκοσιν έτών καί δΰο εΐσθε.
Κ Α ΛΛ10Π»

Τόσον, μάλιστα.



ΑΝΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Τ Α 2 2 0 Σ  (ιτρός τούς θεατός)

Τ ά καλοναίρια έξω.
(*ρός τή ν Κ αλλ ιόπην).

Κλειδοκΰμί;α2ι.ον γνωρίζετε, νομίζω.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Κ5τχ τ ι μ ικρόν καθότι στΛν οίκίαν 
κλεΐϋοκόμβαλον δέν έ^ζομεν καί μόνον 
παίζω κήποτε είς τό γειτονικόν μας.
Πλίιν δέν ’ξεΰρετε μέ πόσην εύκαμι|τίαν 
(^έρω έπ’ αύτοΟ ταχέως τούς δακτύλους. 
Ούτω δέ συχνά ι\ γείτων μέ σΐ'γχαίρει. 
τΣ ν , φιλτάτη μου, έάν είς  τάν οίκίαν 
είχες αργανον το ιοΰτονκαί συγχρόνως 
μήνας μόνον τρεις διδάσκαλον, βεβαίως 
άλλη, καθώς σί.', δέν ιίτο στάς Αθήνας». 

Τ Α ΣΣΟ Σ

Κ ’ είς τύ δέχεσθαι τάς έπισκέύεις είσθε 
βεβαιότατα πολύ έπιδεξία.

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Οσον δ ι’ αύτό,ριοί λέγουν, οτι άλλη 
καί ε ίς  τα μέγαρα, καθώς έγώ, δέν είναι.
Η  δέ θεία μου συχνά ίι Κρυσταλλένια 
λέγει πάντοτε καί μ' άποκαμαρύνει·
«τής τ ιμ ής  έάν Κυρίαν σ’ έπροσκάλουν, 
πάντες ιιθελον οί Πρέσβεις σέ θαυμάζει* 
κ ι’ είς αύτοί,'ς θαρρώ τούς ΙΙαρισίους ότι 

είναι καθώς σέ όλίγσι».
Τ Λ ΣΣΟ Σ

Ναί· τώ οντι
ήκουσα κ' έγώ πολλάκις τά τοιαΰτα. 
Οστε, βλέπετε, δέν δύναμαι νά εύρω 
άλλην ώς ύμάς κατάλληλον νάνοίξη 
είς τούς εύγενείς την νέαν αίθουσάν μου.

Β '.



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Τ ί νομίζετε : έάν τνχόν έτόλμίον 
την καρδίαν σας ν:α\ χεϊρει νά ζητήσω, 
άρνησχν σύτά θά μ ’ εδιδον τά ^είλη ;

ΚΑΛΛΙΟΠΗ (γελά'οα)

Πώς υί λόγοι σας με κάμνουν νά γελάσω !
Τ Α Σ 1 0 Σ

Πώς δέν δεχεσθε; καί πώς ; ή υπανδρεία 
δέν σάς ξα ίνετα ι καλόν ί

ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Αύτο δεν λέγω·
πλήν γνωρίζετε· είς μίαν νέαν είναι 
δύσκολον πολύ νάποφασίση μόνη· 
κι’ επειτα πολν προέβητε ταχέως.
Αν μ ’ έλέγετε· κυρία Καλλιόπη, 
έφθ(ΐσ' ύ καιρός νάποκατασταθήτε, 
τύ μυστήριον νάκούσητε τοΰ γάμου, 
νά γνωρίσατε καθιικοντα συζύγου, 
καί νά γίνετε κυρία σεμνότερα,
^)έρουσα πτερόν στρουθοκαμήλου, ίσως 
τότε θάλεγα τό ναί μέ προθυμίαν.

Τ Α 1ΣΟ Σ

Λέγω τό λοιπόν ίδού άπαραλλάκτως· 
νέα εύγενής, κυρία Καλλιόπη, 
έί^θασ’ ό καιρός νάποκατασταθήτε, 
τύ μυστήριον νάκούσητε τού γάμου, 
νά γνωρίσατε καθήκοντα συζύγου, 
και νά γίνετε κυρία σεμνότερα,
^έρουσα λαμπρόν πτερόν στρουθοκαμήλου. 

ΚΑΛΛΙΟΙΠΙ

Κ άλ' είξεύρετε, κύριε Τάσσε, οτι 
εύγενέστατος έγείνατε ταχέως.
Τιόλεγα έγώ καί πρότερον πολλάκις, 
ότι έχετε όξύτατον τύ πνεύμα, 
κ ι’ δτι θέλετε ταχέιος προοδεύσει.



ΑΝΤ. ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

Τ Α ΣΣΟ Σ

Τέλος ούναιιαι τό ναί σας να έλπίσω.
ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Αν δέν δύναμαι νάπονιρχθώ, μη τούτο 
θεωρύσητε άρνήσεως σημεϊον.

Τ Α ΣΣΟ Σ

Ωστε λέγετε πώς δύναμαι...
ΚΑΛΛΙΟΠΗ

Τί) όχι
δέν θιχποκριθώ· πλλν πρέπει κ’ οΐ γονείς μου.. 

Τ Α ΣΣΟ Σ

Ωστε δέ^θητε τό δακτυλίδιόν μου.
(έ^άγβ ι Λ ακίϋλίδιον, ύητΕρ τή «ροσφέρβι, ΕΛίβης δέ καί έκΓ0 

ΚΑΛΛΙΟΠΗ
Δέ^ςθητε κα\ σεις ομοίως άρραδώνοι 
τή ς  συζυγικής ένώσεως.

Τ Α ΣΣΟ Σ
Οποίο

μο\ ανέτειλεν ήμερα εύτυ^ςίας !
ΚΑΛ.Λ10ΠΗ

Πόσον έχετε τους τρόπους έρασμίους !
Τ Α ΣΣΟ Σ

Ω  περιστερά γλυκεία, ή ζτυχιί μαίΓ 
πόσον έρωτα α ίσ θή νετα ι! πΛοΐος 
τήν καρδίαν μου παλμοί κινούσιν, έχ(>) 
τό δικαίίρμα να σέ θωπεύσω· τύλοι,

1;· (ύψώ νει τά ς χείρος)

να ι, τά ς  χεΐράς μου τραχείας καθιστώσν 
πλην έγκούητεται, σας ^εδαιόνω, πόθος 
ύπό τό τραχί' τον σώματός μου δέρμα 
τόσον τρυφερός, όποιον μόλις έχουν 
νέοι τού συρμού σίσθήματα πωλούντες.



ΚΑΛΛΙΟ Π Η  
(«ρός τούς θεατώς)

Ω χ! αΐ χεΐρές του τω δντι πόσον είναι 
βάναυσοι! κι’ όσμην άπό δερμάτων βάλλει 1 
Πλιίν άλλ’ ό χρυσός όπομονην μί: δίδει.

Τ Α Σ Σ 0 2

Τέλος τό λοιπόν, ώραία μου κυρία, 
ό λευκός όμών άς συμπλεχθη βραχίιον 
μΐ τη νχε ΐρ ά μ ο υ .

(II Καλλιόίτη δίΛει τ6 ν  [ΙραχΙονά; της.)

Τρισόλβιος τώ πντι 
ότι άγγελον τοιοΰτον τη ς  ζωής μου 
μέλλω σάντροί([ον νά έχω.

(Η Κ αλλιόπη  ύποκρίνεται ότι ουγκινεϊ-ταΟ

Τ ί κυρία ;
Τ ί ; συγκίνησις σάς έχει καταλάβει ;
ΙΙώ ς ) δακρύετε  ̂ ώ μαργαρΐται θείοι I 
Ας άθροίσωμεν τους πολυτίμους λίθους.

(Λίρες τί)ν δ ερμ ατίνην ποδ ιά ν  του ν ά  οφογγίση τά  δάκρυά 
έκείνη δέ ποιεί μορφασμούς).

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Ολος ι'ίκόσμος αγαπά τά τρυφερά κορίτσια, 
κ’ έμένα εις τά αίματα μέ έβαλε μιά χήρα.
Ανάθεμά την ! περπατεΐ καί κάνει τόσο νάζι 
καί λέει τά λογάκια της γλυκά-γλυκά σάν μέλι.
Μ άτή  μαργιόλα πονηρά που ξέρει καί τά λέει : 
μέσ’ τήν καρδιά τόν άνθρωπο σάν τό μαχαίρι σφάζει 1 
Θέλω νά φύγιο, οέν ’μπορώ· κάτι θά βρίϊ νά στείλη, 
θά μοΰμηνΰση κ’ έξαφνα στήν πόρτα της μέ βλέπουν. 
Κ αί ’ντρέπομαι, γ ια τί κρυφά τό λένε οι γειτόναι, 
πώς έβαλε στα αϊματα τό παληκάρ’ ή  χήρα



ΚΛΪκίνο) νά τή ν  άρνηθώ- ηά π ίλ ι  πώς δίν ξέρω 
τά πέδια (ίου ριέ βέρνουνε 'ς  ο ίτή ν  χω ρίς νά βελω. 
Μ4 το Θεδ, τ ί  ΘΛ γενή  οτό τέλος, δέ γνωριζίε' 
Ηοδπαν Λ κληαατόδεργα ιόν πόνο τούτον γαίνει,
'κ,· αν Λνο» πλειά ’πό τό Θεό κ’ έηένα ίέ  νά γιονη.

ΑΝΤ.'ΑΝΤΩΝΙΑΛΗΣ '

Η ΠΛΗΓΗ

Μ' έπύιρε τό παρόπονο κι' ό πόνος της ι^οχΗς ηου 
κι’ άοχίναοα 0(ΐν τό κερ\ νάλυώνω, ν(ΐ λίγνευε) 
ναΐ ηούπαν .Παληκόρι μου, δέν είναι γ ιά  τά οενο 
τό ρόδο πού έζ άλειβες,ίι ’παινεηένη κόρη· 
μέ τέι καράβια πνίγαινε νά γιάνης τι\ πληγή αου ·.
Κ ’ έπήρα δρόμο μακρυνό, ιιέ τά καράβια πΐιγα ,^ 
γ ιά  νά μού αβύση τή φωτιά τη ς  θάλασσας τό κύμα- 
κ' έκείνη μοϋ πείΰ άναβε καί ιιέ συχνορωτοΰσαν, 
όπου κι’ άν ήθελα σταθή, πο-νετικοί διαβάταις : 
« Τ 'έχ ε ις , ξενάκι μου, καί κλαΐς ; τ ΐ  τόσο κιτρ ινίζεις· 
τι ξενητειά σ’ έμάρανε καί τούς δικούς σου θελεις, 
γ ιά  γύρισε στόν τόπο σου νά ηή σέ φαν τά ξένα».
Τούς άκουσα κ’ έγύρισα- ξεφάντωσαις εύρηκα 
καί σέ τραπέζι ’κάθισα, σέ γάμο μέ τούς φίλους.
Ε λειπ ’ ιί νύφη γ ιά  κρασί, νάρθή νά μάς κεράση,
καί σάν τ.ιν 'είδα  μαχαιρια ίς έμπηκαν στήν καρδιά μου
κ ι ’ ά π ο θ η ιιέ ν ο ς  έπεσα, ξει^υχισμένος κάτω.
Φεύγουν τά χρόνια κ’ οϊ καιροί, μάτι πληγή δέν γατνει, 
όπου έκείν' ιί. μαχαιριά μέσ’ τι\ν καρδιά μ ' όφήκε.



II. Α. ΑΞΙΩΤΙΙ5

τ ο  ΣΑΚΚ1

Αδειο σακκ\ 
κυλίετ’ έκεϊ

σ ένας σπιτιού το έμίοασιι’ άπΛωμένο.
Ω ς καΐ οΐ οούλοι είς αύτό τά πόδια των σχοΐ'πίζοί'ν 
δτ έξαφνα τύ ’τίηησαν τό περιφρονημένο.

Γό παίρνουν άπό 'κεν, τό καθαρίζουν 
κι’ αφού τό παραγέμισαν φλουριά 
το έκρυζ'αν είς ασφαλή μεριά.

Ο κύρης του είχε σ ’ αύτό πολλίιν αδυναμία 
τού κάνει χάδια , τό κρατεί στόν πιό καλότου τόπο 

σέ τέτοιο τρόπο,
π ’ ούτε αέρας τό φυσά, ούτ’ όχληρή τό βλέπει μυΐα. 

Δέν φθάνει δέ αύτό, αλλά μέ τό σακκ\ 
όλοι γνωρίσθηκαν, καλοί, κακοί.

Ολοι γ ι ’ αύτό μιλούνε, 
όλοι τό έπαινούνε, 
κ ι’ άν τύχη  ανοιχτό καμμιά φορά, 
καθένας τό κυττάζει τρυφερά· 
άν τύχη δέ σιμάτου νά καθήση, 

θά το χαϊδεύση τρυφερά και θά τό ^ηλαφήση.
Τέτοια τιμ ή  άπ’ όλους σάν είδε τό σακκί.

Ο II. Αξιώτι^ς δυ'μιινεν έπΐ πολλά ετγ] έν Ρ<,ιτί« οπού {*ήσ·Α£ΐ 
το £μποριχον^^£χβγγ£λμβ, πρότινων 3’ έτων ΐποκαταοταΟε!; εν Λ- 
θ)]νβ;ις μετεφρβιε τους μύθους του ρωοου μυθογράβου Κριλώφ, οΰς έ- 
δτ^μοοίευσεν έν τ^  «Εβδομάδι» χπι ποιτόχιν εις ίδιπίτερον τεύχος.



I I . Α ΐΙΩ Τ Η Σ

τό πήρ’ απάνω του πολύ, 
έ^ούσκωσε καΐ ορ^ζίοε ά νοηοίαις νά ’ιιιλιι 
νά λέγη ηαΟρο τ ' άσπρο, τό ζυνο γλυκύ 

όλους κα\ ολα επικρίνει.
«Κοντός αΰτός, στραβό αύτό καί τέτοιο θ' άπυιιείνιι 
ι̂έ άνοι^ζτά τά στόπατο τό άκροάζοντ’ όλοι 

άν καί υαζή του ^ζάνουνε καθηυ,ερνη καί σκόλη. 
Α λλοίμονο! το ε^ζουνε οί άνθρωποι, τ ί  κρίμα !

νά προσκυνούν τό χράμσ, 
κ ι’ ο,τι ανοησία 'πής σακκί που^ει παράδες 

νά βρίσκουνε πώς λέει νοστιμάδες, 
πόσον καιρό, ώς τόσο, τό σακκί τό έδοξάσανε, 

καί έως πότε έχσϊδευθη κ’ έτιμήθη;
Εοις όπυϋδλως διόλου το άδειάσανε.
Επειτα έξω το ’ριξαν κ’ έλησμονήθιι.

Δεν έννυώ ό ηύθός μου κανένα νά προσβάλη.
Α λλ’ έργυλσβοι, πόσον, πόσοι άλλοι 

τό πρίν μηδαμινοί 
κ’ έλεεινοί

έπ?νθύτισαν, δεν ξεύρω πώς, καί έγειναν μεγάλοι ; 
Πόσοι, πού ίίσαν άξιοι νά ηνε δούλοι μόνον 

κομητών καί βαρόνων 
κάθηνται τώ ραμέ αύτούς στο ίδιον τραπέζι 
καί ΰ καθένας φιλικά γελά μ ’ αύτούς καί παίζει ! 
ΙΙλ ίιν, φίλοι μου, άκούσατε μην άλαζωνευθητε, 
δ ιότι, ό μη γένοιτο, έάν καταστραφητε,

μ α ζη σ α ς θά φερθούν, όλοι, καλοί, κανθοί, 
όπως έφέρθηκαν μέ τό σακκί.



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Κ0ΡΑΚΑΚ1

Από τά βυννεφ’ αετός έρρίχθηκε μια 'μέρα 
σ’ ενα νοπάδι πρόβατα κα\ ά'ρπαξ εν’ αρνάκι.
Κόρακας νέος έτυ^ζενά εΐναι παραπέρα· 

έζήλει^ε τό κορακάκι,
μά Λέει ; ιΔ ια τ ί θά τ υ χ ι ’ αδίκως νά λερώσω ;

Σαν θά σηκώσω, νά σηκώσω !
Γ ια τ ί αρνί ι πώς πρόβατο δέν διάλεγε καλό ;

Εγώ, νά τό θελήσω μόνο, 
τό καθαυτό [βασιλικό κομμάτι τό σηκώνω !>
Ε ίπε , και γ ια  ν ’ άρπάξη τό πιό παχΰ κομμάτι, 
πετά και ρίχτει άπληστο είς  τό κοπάδι ’μμάτι. 
Παρατηρεί τ<ι πρόβατα, τ ’ αρνιά, τό ένα·, τ ’ άλλο, 
και τέλος τέτοιο πρόβατο έδιάλεξε μεγάλο, 
χονδρό, ύποΰ ώμοίαζε Λύκο κο?νθθρεμμένυ.

Τότε άπό 'ι5[ηλά τό σημαδεύει, 
ρ ίχνεται καί είς τίιν προβειά τά νύχια  του μπερδεύει. 
Π λην, δυστυχιά του ! δύναμι δεν είχε τό κάϋμένο· 
καί τό χειρότερο, αύτό, πού ίίθελε νά κλέι^η 

είχε φόρεμα πυκνόν, σγουρό, 
καί τόσο μαλλιαρό,

όπου τά νύχια  δεν 'μπορεϊ νά ξεπερδέι^η 
το κορακάκι, πού 'δειχνε πώς είναι πονηρό, 

καί εμειν’ έκεΐ ’πάνω σκλαβωμένιι. 
ϋ ί  βοσκοί τότε ’πήγαν καί τό πιάσανε. 

καί γ ια  νά μη πετάξ’ άλλη ^ορά, 
τοΟ ’κόύαν δλο τά ^τερά 

κ’ είς τά παιδιά  νά παίζουν τό πετάξανε.

Σ υχνά  είς τους ανθρώπους τό αύτό συμβαίνει.
Βλέπει ό κλέ<|;τΗς ύ μικρός τόν κλέί(>τη τόν μεγάλο, 

γυρεύει νά τόν μιμηθΓι τό δίχως άλλο, 
καί τίιν παθαίνει.



το ΖΟΥΜΙ ΤΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ

—  Αγαπητέ μυυ γείτονα, ό γείτονας (φωνάζει,
φάγε, παρακαλώ,· λιγάκι

—  Γείτονα, παραχόρτασα. — Διόλου οέν πειράζει·
άκόμα πάρ’ ένα πιατάκι' 

ίϋέ τ \  όμορφο ζουμί, τ ί  μοσχομυρωδάτο !
—  Τ ρία πινάκια ε<|αγα.— Καλέ, τ ί  λογαριάζεις \ 
([ίθάνει νά έχιις θέλησι πάντα νά κατείάζης· 
καί στην ύγειά  σου Λδειαζε τά π ιάτα έως κάτω !
Ω  ! τί καλό, παχί; ζουμί, τ ί  μυρωδιά πού χύνει !
Γ ια  δες κ’ αύτο τό χρώμα του τί δρεξι,ποϋ οίνεν ! 
Α γαπητέ μου σύντροφε, κάμε μ ’ αύτην την χάρι, 
πάρε κομμάτι άντερο, συκώτι, λίγο ι^άρι· 
γυναίκα, παρακάλεσε τον ί^ίλο μας νά πάρη.
Μ' αύτό τον τρόπο’^ίλευε ό Δαμιανός τόν Γ ιάννη , 
καί δεν τοΰ έδινε καιρό διόλου νάνασάνη.
Ιδρώςτόν έπερίχυσε, άλλα κίΐί τ ίν ά  κάνη ; 
έν ’ άλλο πιάτο άρχινά, τά δυνατά του [Μνει, 
καί τό παστρέόει.—Τέτοιους, να ί,ν ά  αγαπώ ιίξέρω, 
έ^ώναζεν ύ Δαμιανός, καθώς οέν ΰπικ^έρω 
τους δύσκολους· παρακαλώ, πάρε ολίγο, Γ ιάννη  !
Εδώ ό Γ ιάννης ο πτωχός μ ’ όλον τόν έρωτά του 
είς  τό ζουιιί τοΰ φίλου του, γ ίνετα ι άν6>κάτου.

Μ ’ ύρμά τό χέρι του απλώνει 
τη σκούφια του άρπάζει καί τη ζώνη, 

κ’ ακόμα τρέχει, τό ζουμί τοΰ [ίγήκ’ από τη μύτη· 
άλλά δέν ξαναπάτησε στοΰ Δαμιανού τό σπ ίτι. 
Λόγιε, άν όρθοφρονης, εύτυχισμένος είσαι· 
άλλ’ (ίνστη·ν ώραν ικανός νά σιωπάς δέν είσαι, 
καί τών γειτόνων σου τ ’ αυτιά διόλου δέν λυπάσαι, 
δλα, ν:αί στίχους καί πεζά, θά σοΰ τά εΰρουν δίχω ς νοΰ 
χειρότερα στην άνοστιά κ.’ άπ’ τό ζουμί τοΰ Δαμιανού.



Μέ [3έργα [.ιεγαλώτατη χωριάτης 'ηιά Ί^ορά, 
κοπάδι 2(άνες έδτωχτε γοργά στην αγορά.
Νά τα^ς πουλήση ήθελε κα\ ητο βιαστικός, 
και δεν έ^αινετο μ ’ αύτα\ς πο?Λ εύγενικοζ·.
Ε ύθνς ποϋ τό συμφέρον τόν άνθρωπο τον σπρώχνει, 
όχι τα ις  χίΐνες μόνο μ ’ άσχημο τρόπο διώχνει, 
αλλά κι αυτόν τόν άνθρωπο στελλει κατά διαβόλου, 
(υστε δ ί φταίει, κατ’ έμ^, ό χωρικός καθόλου.
Η  χίΐνες όμως άλλο φρονούσαν Λ καϋμενες, 
κ ’ εΰθύς ποϋ απαντήθηκαν με ενα διαβάτη, 
τέτοια παράπον' άρχισαν νά λ ίν  για  το χωρίάτη.
«Πού άλλες χήνες νά βρεθούν πλέον δυστυχισμένες: 
Κ ΰττα ξ’ αύτός πώς μάς κεντά και [ίάναυσα η Τς σπρώ-

V . . -  ,καΐ ωσάν χήνες προστύχες νά ήμεθα, μάς δηόχνει, 
ό2νλά ό αμαθής αυτός οέ ξέρει 
πώς σέβας έχει χρέος νά μάς φέ[οι, 
διότι καταγόμεθα άπύ εκείνες 

τα ϊς  άκουσμέναις χήνες,
ύπού τή Ρώμη έσωσαν κα\ τα ΐς  τιμούν ώς τώρα>.

Μά σείς διατί θέλετε νά σας τιμούν στη χώρα : 
ο διαβάτης έρωτα. — <Οΐ πρόγονοί μας».— Ν αί, καλά, 

τά ξέρω, τά έδιάβασα· αλλά 
είπήτε, σείς  τί κάματε κατόρθωμα μεγάλο μ.
— Οί πρόγονοί μας έσωσαν τή Ρώμη· θέλεις άλλο ;
— Σωστό, μά σείς ποιά κάμετε ποΓιξι έπαινετή ;

Η μείς ; καμμία ! — «Καί λοιπόν ποιά έχετ' αρετή ; 
άφήτε τούς προγόνους σας ήσυχους· τί σάς κάνουν  ̂

Εκείνοι ο ,τι έκαμαν απολαμβάνουν 
σείς δμως, φιληνάδες μου, πιστεύσετέ τ ’ αύτο· 
είσθε καλαις καί άξια ις μόνο διά ι|;ιιτό.

Γΰν μύθον καϋαρώτερα 'μπορούσα νά ’ξηγήσω, 
πλην σιωπώ, τα ίς  χήνες μας νά μή δυσαρεστήσω.



ΚΟΥΚΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΤΕΙΝΟΣ

—-ΙΙό(?ον ωραίο τραγουβεϊς, χρυ<?ό ριου πετεινάρι!
—  Μίΐ κα\ αν, ι|ώς ριου, κοϋκκό .̂ιου, τοϋ λέγει ύ πετεινός 
τ ί ώρορι^α ποΓ< τό τραβάς, μέ τ ί  περίσσια χάρι 
άλλος νά ι^άλλη σάν κ’ έσέ δεν εΐν,χι ικανός !»
—  Δέν σέ ^(ορταίνω, φίλε ^ιου, τό Γισρα σάν τονίσης». 
-—Αλλά κ’ έγώ σ ’ όρκίζομαι, πουλί χαριτιομένο,
σάν παΰσης, άνυπόρονος. ρέ δίι)^α περιμένω 

πότε ν<ι ξαναρχίσης . . . 
παράξενο ποϋ βρίσκεται τέτοια φωνά καλή, 
τόσο γλυκειά καί τρυφερά καί τόσο άι^ηλιί !...
Βέβαια τέτοιο ’πλάσθακες, πού άν καί μικρουλάκι, 
είς τό τραγούδι καί αύτύ τ ’ άηδόν’ Υπερτερείς !»
·— Κ αίά  δική σου Λ φωνή σάν άκουσθη, θαρρείς 
τοΓ' παραδείσου αληθινά πώς ι^άλλει τό πουλάκι· 
αΐ'τά τά ίδια θά σοϋ πουν τοϋ καθενός τά χείλη».

Τότε σπουργίτης, πούτυχεν έκεϊ, τους λέγει; <Φίλοι, 
όσο καί άν βραχνιάζετε ν ’ άλληλοεπαινησθε, 

πάντα κακόφωνοι θά είσθε!...»

Τιόρα ό κοΰκκος δ ιατί, χωρίς ’ντροπή καμμίπ, 
ψωνάζει πώς ό πετεινός έχει λαμπρή φωνή ;

Διότι καί ό πετεινός μέ ίση προθυμία 
τόν κοΰκκο έπαινεϊ.

ΑΕΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΑΧΝΗ

Βγαίνει άπ ’ τά σήννεφ’ (Ιετός, καί τά Καυκάσια βουνά 
τά Υπερύάηλα περνιΤ 

έπάνω κέδρου γηραιάς περήφανα καθίζει, 
καί τάς έκτάσεις γύρω του μέ θάμδος ατενίζει.
Ελεγες, άπ’ τά υι|^η του τής γης  τάν άκρη β λέπ ει! 
Ποτάμι^έλικοειδώς έκεϊ στους κάηπους έρπει.



68 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Λειίΐάδια, δ(ίση φαίνονται, ή  φυαις δλη ανθίζει, 
τη ς  άνοιξης τη ^^ιαγικά στολίδια φορεμένη, 
καί Λ Κασπία θάλασσα, ίδές, αγριεμένη 
σάν τό φτερό του κόρακα από μακρυά μαυρίζει.

— *Δόξα νά έχης, Ζεΰ Θεέ, που κυάερνίΐς τίιν κ τ ίσ ι! 
Εύδόκησ’ Λ σοφία σου φτερά, νά μοϋ χαρίση 
πού ύφος δέν εύρίσκεται όποϋ νά μή το φθάνω> · 

στόν Δ ία λέγει ύ αετός,
«καί θείορώ τλν έμμορφιά τού κόσμου από ’δώ ’πάνω 

όπού δέν έφθασε θνητός».
— Τ ί καυχησιάρης είσαι δά, τ ί  λόγια λές χαμένα!»

από κλαδί έκεϊ κοντά 
αράχνη μ ιά  τού άπαντά,

«μήπως έγώ εύρίσκομαι πιό χαμηλά ’πύ ’σένα ;»

Γυρίζει (5 αετός εύθύς καί βλέπει· τί νά ίδά  ; 
τώ δντι από πάνω του, ’ς ένα μικρό κλαδί 
μία αράχνη φαίνεται πού έχει τεντωμένο 
τό δ ίχτυ  τη ς  τό τεχνικό καί λεπτούφασμένο.
Θά λεγες άν την έβλεπες ’ς έκεϊνα ’κεΐ τά ύψη, 
τυν ήλιο απ’ τύν αετό πώς ήθελε να κρύφη.

—  «Πώς βρέθηκες στά ύφη πύτά 
ό άετός τήν έριοτα.

«Ηδώ τά πλέον δυνατά στο πέταμα πτηνά 
νά έλθουν όλα δέν τολμούν, δέν είναι ικανά· 
σύ άπτερη, αδύνατη, άνέβης μοναχή σου ;
— Μόνη δέν θ’ αποφάσιζα νά ανεβώ ποτέ υ,ου.
— Τότε λοιπόν πώς βρέθηκες έπάνω ’δ ώ ; είπέ μου.
—  Ε ις  τήν ούρα σου κόλλησα καί μ ’ έφερες ιιαζύ σου· 
αλλά έδώ νά κρατηθώ μπορώ χωρίς έσένα
καί τον μεγάλο περιττό νά κάνης είς έμένα- 
καί μάθε...· Αλλά έξαφνα φυσά, σού τήν (ίρπάζει 
ανεμοστρόβιλος σφοδρός καί κάτω τήν τινάζει.
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Δεν ξεύρω πώς είς τον καθένα, 
άλλ’ δαον άφορα έυένα 
ηέ τέτοια άρά’ζνη φαντασμένη 

μέ φαίνεται πώς ροιάζουνε πολλοί έκ των ανθρώπων, 
ΰσοι χωρίς καθόλου νοΓ;ν, αλλά καί δίχω ς κόπον 
■ί/ι^ώνονται, είς τΛν' ούράν άρχοντος κολλημένοι. 
Κρατούν τΐι μύτη  τους ψηλά, θρασύ ανοίγουν στόμα 
καί ό καθένας ούναμι άετοϋ θέλει νά δείξη, 
ένόι τούς φθάνει άνεμος έξαφνα νά φυσύ,ξη, 

για  νά συρθούν οίκτρά στύ χώμα.”

Ε ίς  τΛν αΰλίι αρχοντικού χοίρος μιά μέρα ’μπηκε 
στούς σταύλους καί στό μαγειριό τριγύρω μέρος §ρηκε 
μέσα στά κόπρα χώθηκε στη βρώμα έκυλίσθη 

καί ώς τ ’ αύ^^ηά άυθίσθη·

* ΜυΟον τ?5ς αύτ^ς έννοί»*; πρ4ς τ4ν ανωτέρω εγραψί καί έ Ο - 
6ωρ.αν4ς λογογράφο; Κιαμψλ βέηί, χάριν 24 περιεργεία; ζαραΟέτο- 
μεν αύτίν ώϊε κατά μεταφρασιν τον χοιητον Αχ. ΙΙαραοχοο :

Α Ε Τ Ο Σ Κ \ Ι  ΣΚΟΛΠΞ 

Λνιο ό |ε Ιο ς  κορονί,; τώ ν  Α λπεω ν, είς μέρος
β χεδ6ν  έ γ γ ίζο ν  τή ν  ά ρχή ν τοό ά χα νοός α ΐίέρο ς , 

αμαραγδοπεέρο^ άετδς τό β λέμμα περω τρέφω ν 
είπε ; αΤίς ζξ  καθώς έγώ  έπάνω  τώ ν  συννέφ ω ν ; »

— Ε2γώ ! ήκούσθη φω νή τις μέ άλα '^όνα τόνον,
μ ω ρόν π τ η ν ό ν  νομ ίζεις  βύ έδώ πώς φ θά νεις  μ όνο ν ;»  

Στρέφει γορ γώ ς ό άετός ίταντοό τά  β λέμματά  που, 
είδε ί,ωΟφιον χ ω λ ό ν , τόν  οκώληκα σιμά του.

— Πώς'ι'ιδυνήθΓίς, έκραξε μέ έκπλη ξιν βαθεΐαν, 
ν ά  έλθζΐς όπου Ιοτομαι τή ν  δρασίν μου τέρπω ν, 

κα ί είς  τή ν  κορυφήν αύτήν νά νέδης  τή ν  ύξεΐαν,
εις ή ν  άνέρχομ αι_έγώ  ; Κ’ ε ίπ εν  έκείνος ; ηΕρΛων)ι.



δλα τή ς  ξένης αΰλής τά ’μύρχσε, 
καΛ χοίρος καθώς πήγε^ χοϊρος γύρισε.

<Τί είδες τό λοιπόν έκεΐ ξεχωριστά : 
ρωτάει ό χοιροβοσκός τον κτίριο Βρωμιάρη· 
πες με, γ ια τ ί οί πλούσιοι, ώς εχω ακουστά, 
όλα τά έχουν μάλαμα κ’ όλα μαργαριτάρι· 
κάθε τους πράγμα τοΓ; σπιτιού, μικρό είτε μεγάλο, 
ε ίναι, ώς λέν, πιο πλούσιο τό έν άπό τό άλλο».
Ο χοίρος μ ' ενα γρύλλισμα λέει· *ι[,ευτιά τιεγά’λη ! 
δέν είδα *γώ μ ή τ’ αρχοντιά μήτε λαμπρότητ’ άλλη 

κόπρα έδώ, έκεί σκουπίδια 
καί παρεκεί τά ίδια-

όν καί χω ρ ίς νά λυπηθώ τή μύτη μου πολτ- 
έ^ερα άνω κάτω την αύλή».

Δέν θέλω μέ την σύγκρισιν κανένα νά πληγώ σ ω ! 
άλλά καί πώς τό όνομα Βρωμιάρη νά μή δώσω 
είς κριτικόν τέτοιας λογής πού δ ,τ ι καί άν κρίνη, 
όλα τά βλέπει άσχημα, καλόν δέν δ ι α κ ρ ί ν ε ι ’

Ενα μυρμήκι δύναμι τόσο μεγάλη είχε, 
που καί στόν παλαιό καιρό παρόμοιο δέν τ'/πήρχε, 
μάλιστα (ύ̂  ιστορικός του όπως βεβαιώνει) 
δυό κριθαρόσπυρα χονδρά μπορούσε νά σηκώνη, 
μά είχε καί γερή καρδιά τό δυνατό μυρμήκι, 

εύθύς πού έβλεπε σκουλήκι 
έπάνω του κολλούσε,

ώ ςκα ί είς τήν  αράχνη μονάχο του ώρμούσε.
Γ ι ’ αύτά τά προτερήματα πολύ τό έπαινούσαν 
καί ε ίς  τή μυρμηκο^ωληά μόνο γ ι ’ αύτό “μιλούσαν. 
Γα περιττά παινέματα τά θεωρώ φαρμάκι.

Μά τό μυρμήκι μας αύτά τά ήθελε λιγάκι



π. Α2ΙΩΤΗΣ

κα\ δϋα τοΟ έλεγαν παραμύθια 
•ϊά έπαιρνε πρα·^ματικά, τά ’πίι^τενε α τ’ αλήθεια.
Κ αι τέλος, τό κεφάλι του τόσον έπήρ'αέρα, 

που ’συλλογίσθηκε μια μέρα 
στην πόλι νά κίνηση,

γ κ ι νέι φανίΐ, νά τό ίδοΰν και φήμη ν ’ (Ιπυκτήση. 
Η ίς έν αμάξι το λοιπόν, μέ χόρτα φορτωμένο, 
έσκάλωσε κ’ έκάθισε επάνω φουσκωμένο 
και μέ ξεχωριστή πομπή στήν πολιτεία μπήκε· 
άλ?ιά τό φουσκωμό του, άχ ! τί κτύπος τόν εήρηκε ! 
Κθάρρεφε πώς ο λαός θά τρέξη μέ σπουδή 

νά τό ίδή!
Γιπυτε δέν ακούεται γ ι ’ αύτό, κανείς δέν τρέχει, 

καθένας τή δουλειά του έχει.
Ιό τ ’ ένα φύλλο εύρηκε, τό σπρώχνει και τύ σέρνει, 
πότε κατρακυλά μ ’ αύτό πότε φηλά τύ φέρνει.

Κ άνεις δέν τό βλέπει άπ’ όσους ε ιν ’ έκεϊ 
καί τέλος κουρασμένος άπ’ τή γυμναστική, 

λέγει πεισματωμένο
είς τύ σκυλί που κείτετο σ τ’ αμάξι ξαπλωμένο·
—Λέν είν ’ αλήθεια πώς ’ς  έσάς ’ς αύτή έδώ τήν πόλι 
ε ίναι πολύ ανόητοι καί δ ίχω ς μάτια όλοι ;
Νά μήπροσέξηείς  έμέ κανένας τόση ώρα!
Ενώ στη μυρμηκοφωληά, τήν έδική μας χώρα, 

άπ’ όλους είμαι γνωρισμένο !
Είπεν αυτά, κ’ έγύρισεν ο π ίσ ω ’ντροπιασμένο.

Φρονούν τώ όντι .. μερικοί αστείοι φαντασμένοι 
παντού πώς είναι άκουσμένοι ! 
καί λογαριάζουν τό δνοηά των 
πώς τήν ύφήλιον ξιππάζει.

Ενώ αλήθεια είναι πώς μόνη τούς θαυμάζει 
ή  μυρμηκοφωληά των.



ΚΥΝΟΦΙΛΙΑ

Σ ε μαγειριού κοντά τό παραθύρι, 
δυο σκύλοι, <5 Αζόρ κα\ ό Τουλής, 

μ ια  μέρα έζεσταίνοντο στον ίίλιο ξαπλωμένοι, 
άν κα\ πιο πρέπον ητον ένωμένοι 

έμπρός τη θύρα τη ς  αύλιϊς 
τό σ π ίτ ι νά ^υλάν τού νοικοκύρη.

Λ λλ’ έπειοΛ καί έτυ^ζε νά είναι ^(ορτασμένοι, 
έκτος δέ τούτου, είναι μαθημένοι 

τόσο καλά, όποΰ ποτέ Λμέρα νά γαυγίζουν 
δεν συνειθίζουν, 

άρ^ζίσαν μεταξύ των ομιλία 
για  τούτο κείνο, γ ιά  την βρετη, 

γ ιά  την κακία, γιά  την έργασία τους αύτη, 
τέλος γ ιά  τη  ^ ιλ ία .

ΐ'— Καί τ ί  καλλίτερ’ άπ’ αύτό, μ ιλεί ό ένας σκύλος, 
παρά πιστός καί καρδιακός τού άλλου νάσαι <|ίλϋς, 

νά ^οηθησθε, χωριστά κανένας νά μη ζή, 
στον ύπνο ένωμένοι καί στο ^αγί μαζύ.

Δ ιά  τού (|»ίλου την πρόβεια νά γίνεσαι κομμάτια 
καί νά τον ^λέπης, νά σέ ^λέπη μέσ’ τά μάτια, 

την ό5ρα, τη  στιγμΛ ν’ άρπάζμς, 
τό ^ίλο νά εύχαριστής, νά τον διασκεδάζης 
κ ι’ αύτην την εύτυχίαν σου γ ι ' αύτόν νά θυσιάζης ! 

Νά τώρα, άν έμεϊς αγαπηθούμε 
καί μέ φιλία τέτοια συνδεθούηε, 

φρονώ αληθινά,
δέ θά καταλαβαίνομε πώς ό καιρός πέρνα».
<—Αύτό πού λές είναι σωστό καί πρέπει καί νά γίνη. 

Ο σύντροφος άπόκρισι τού δίνει.
— Κ ’ έγώ το συλλογούμαι καί μέ λυπεί πολύ, 
ότι ένώ συζυύμε στίιν ίδια  την αύλη,



χω ρίς φαγώματ’ άτυχώ ς μιή μέρα δεν περνούμε.
Αν εΐν’ καλά τ ’ αφεντικά, μπορεί κανε\ς νά πμ, 

ούτε στενοχωρούμεθα, ούτε πεινούμε!
Ε πειτα, ε ΐν ’ αλήθεια, έντροπή.

Ο  σκύλος άπ’ τον παλαιό καιρό ’ς  ολους τούς τόπους 
παράδειγμα φιλίας φέρεται.

Κ αι όμως είς τούς σκύλους, καθώς κ’είς τούς ανθρώπους, 
αίσθημα φιλικό σχεδόν δέν φαίνεται.

Α ς δείξωμε λοιπόν έμεΐς σέ τούτο τύν καιρό 
φιλίαν. «Αός τό πόδι σου*.— «Παρ’ το, νά σέ χαρώ«. 
Φ ιλιούνται, αγκαλιάζονται οΐ φίλοι τρυφερά, 

δέ ξέρουν, από τη χαρά, 
μέ ποιό νά συγκριθούν.

— Ορέστη μου !— ΓΙυλάδη μου ! Ας πάνε νά χαθούν 
τόσα κακά. Ε ίς  τό έξης τό μίσος άς μάς λείι^η.
Εκεί έτυχε ό μάγειρος κοκκαλο νά τούς ρίι[;η.

Ο ί νέοι φίλοι τότε έρρίχθηκαν υ ’ οομή 
στό κόκκαλο έπάνω στη στιγμή.

Πού πήγε ή  ομόνοια, Λ γνώμη Λ καλή  ̂
έπιάσθηκαν οΐ φ ίλο ΐ'’ς αγώνα φοβερό· 
δαγκάνονται, κομμάτια πετιέται τό μαλλί, 
ώς πού καί τούς έχώρισαν μ ’ ενα κουβά νερό.

Γοιούτος ειν’ ό κόσμος κατά ^άθος· 
καί ήμπορεί κανείς νά πή, χω ρίς νά κάμη λάθος, 

ότι είς τού καιρού αυτού τούς φίλους 
διαφορά δέν βρίσκεται καμηία.

Αν τούς άκούσης, φαίνονται ι]^υχήπώς είναι ηία· 
άλλ’ είδαν κόκκαλο: Κ ι’αύτούς ύπερτερούν τούς σκύλους.



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Εστειλε ένας μια ^ορά σέ σπ ίτι φιλικό 
νά τού δοθή προσωρινά βαρέλι δανεικό.
Χάρι σ^ φίλο—ά γιοπραγαα! τ ίς  δ^ν τό ξέρει!
Αν είναι διά ^'ρήματα ύ λόγος, διαφέρει, 
παό ' Λ φιλία* κ’ Λμπορεϊ κανείς νά μη ένδώση ] 
Βαρέλι δμως δανεικό γ ια τί νά μη τό δωση ;

Σ άν  τό ’φεραν όπίσω ακέραιο, γερό, 
έστειλαν πάλ ι μ& αύτό νά κουδαλ'ΐΰν νερό.
Κ ι’ αύτό καλά* πλην τό κακό τής ιστορίας όλης, 
πώς τό βαρέλι γ ιά  κρασί τό πήρε κρασοπώλης, 
καί τόσο έποτίσθηκε μΙ τό κρασί του φίλου, 
οπυϋ κρασένια ζγεινε ή  μυρωδιά τού ξύλου, 
καί μ ’δ ,τ ι κι’ άν τό ’γέμιζαν, ρευστά η φαγητά, 

από κρασί έμύριζαν δλα αύτά.
Ο  κύριος τοΟ βαρελιού τό πλύνεΐ', τό καπνίζει, 

χρόνο σχεδόν τό αερίζει, 
μάταια. Τό βαρέλι του από κρασί μυρίζει

ώς οπού τέλος έβιάσθη νά τ ’ άφήσιι.

Τόν μύθον τούτον προσπαθείτε, 
πατέρες, νά μή. λησμονήτε.
Οταν τόν άνθρωπον ποτίση 

διδασκαλία βλαβερά άπό τά παιδικά του, 
δ ,τ ι κ ι’ άν κάμη έπειτα, οσο κι’ άν προσπαθήση, 

σας λέγω τήν αλήθεια, 
πάντα ή  κακή συνήθεια

θά φαίνετ' ε ίς  τά έργα του κ’ ε ίς  τά φερσίματά του.



ΛΗΣΤΗΣ ΚΑΙ ΑΜΑΙΑΣ

Μέσα σέ θά|Λνο, §ράδυ, στο δρόμο ξαπλωμένος 
ληστίις  έπαραμόνευε κρυμμένος, 
κα\, δμοχος μ ’ άρκοϋδα πεινασμένη, 

βλέπει τρχγΰρω ήγρτα κα\ 0ΰμα περιμένει.
Α ίφνης παρατηρεί, 

αμάξι φορτωμένο προχοιρεϊ.
__»Ω! ι^Γίθυρίζει ό ληστής- βέβαια τό αμάξι
θά κονβαλη στην αγορά βελούδο κα^ μετάξι.
Δ Ι θά χαθη Λ ’μέρα σου, πρόσεχε, κακομοίρη, 

θά εύγη σήμερα τό »{^ωμοτύρι».
Ω ς τόσο τό αμάξι πλησιάζει, 
ό δέ λ η σ τή ς— «στάσου» φωνάζει 

κα ί ρ ίχνεται στόν άμαξα μ ΐ ρόπαλο χονδρό, 
μά παληκάρι έτυχε κ ι’ ο άμαξας γερό 
καί τον ληστή άντίκρυσε μέ δυνατό δοκάρι, 
στέκεται γ ιά  τό πράγμά του, δέ θέλει νά τό χάση, 

ό ήρωάς μου δέ, γ ιά  νά τό πάρη, 
μ ΐ  πόλεμο ’^ιάσθη νά τ ’ άρπάξη.

Κ ’ Λ μάχη έγεινε μακρά καί πεισματωδεστάτη.
Πολλά του δόντια έχασ' ό λμστής, 

του έσπασ’ ένα χέρι, τοΰ §γήκε τό ’να μάτι, 
πλιιν έμειν’ ό κακούργος στο τέλος νικητής.
Τον σκότωσε τον άμαξα καί τρέχει μέ σπουδή 

τά λάφυρα νά ίδμ.
Κ αί τ ί  θαρρείς έκέρδησ’ άπ’ αύτό τό ^όνο ; 
Εύρήκε στο άμάξι του άδειαις μποτίλλιαις μόνο !

Πόσα κακά στόν κόσμο δεν γίνονται συχνά 
γ ιά  πράγματα μηδαμινά !



Χ ω ριάτης §ρώμη δοΡπερνεν είς τον αγρό μ ιά  ·μερα 
κ’ έν αλογάκι παραπέρα

τόν έβλεπε κ’ έσκέπτετο «—Το^ζα γχΛ ποια α ίτία  
έ^ερε τόσο πράγμ’ αύτός ; Δέν είναι αμαρτία ;
Λέν από μάς ό άνθρωπος καλλίτερα πώς κρίνει·
καί τ ί  άνοητότερο μπορεί ποτό νά γείνη
παρά ολόκληρο αγρό με σίδερο νά σ^ζίσης
καί ε ίς  αάτόν τά ^ρώμη σου άδικα νά σκορπίσης ;
Αν σ τ’ άλογα τι\ν έδινεν ιί καί είς τά πουλιά,
θά ’φαίνετο πώς έκαμε κάπως καλίι δουλειά.
Κακά ιίιυ^ρ’ άν τΑν έκρυπτεν από φιλαργυρία· 
πλΑν άδικα νά τΑν πετά είναι σωστΑ μωρία».
Ο μως Λ §ρώμη ’φύτρωσε, ’συνάχθη στό κατώγι, 
καί απ’ αύτΑν τύ άλογο τοϋ χωρικού μας τρώγει.

Πιστεύω , άναγνώστα, την παράλογο 
νά άποδοκιμάζης σκέι|;ι, πού έκαμε τό αλογο, 

αλλά μήπως καί σήμερον, ώς είς τά πρώτα, χρόνια, 
ό άνθρωπος σκαιώς, μό καταφρόνια, 
τά έργα τη ς  προνοίας οέν κακίζει 
καί άποτυ^λωμένος δόν την μυκτηρίζει, 

ποσώς τάς άποκρΰφονς τη ς  μΑ βλέπων ατραπούς 
κ’ ε ίς  ποίους αποβλέπει μΑ έννοών σκοπούς ;

ΧηΡΙΑΤΗΣ ΚΑΙ ΑΛΟΓΟ

— Πού είσ ’, Ανδρέα ; Ελα ’οώ, 
γρήγορα τρέξε νά σε ίδώ.

Ελα την ικανότητα τού θειού σου νά θαυμάσης· 
παράδειγμα στον τρόπο μου άν μ ’ έχης, δόν θά χάσης», 
Ελεγεν ένας έμπορος είς τόν άνει^ιό του 

είς τό έμπορικό του.



—  Θυμασαχ μία τσόχα πολωνέζχκνχ 
ποΰ εμενε απούλητη, γ ια τ’ ίχταν χαλασμένη : 
αύτλλοχπόν, αγαπητέ, την τσόχα τή ^ρεμμένη, 

τΛν παλαχά καΐ σαπημένη, 
την πε'ρασα ώραϊα γχά έγγλέζχκη· 

καί παρατήρησε γ ι ’ αύτήν τα ΐς  λίραχς, όπου ’πήρα, 
αγοραστής· μου έτυχε κουτός, μέ δίχως πείρα».

Θείε, μχλεϊς σωστά· κανείς δεν τό φιλονχκεϊ, 
πλήν τώρα δέν είξεύρω ποχός έμπήκε στο σακκί. 
Κύτταξε, εχναχ κχύδηλαις Λ γυαλχσταϊς ιχ λίραχς, 

αύταχς ποΰ ’πίχρες».

Τόν γέλασαν ’ Εγέλασε ! Αχ̂ -τό δεν εχναχ θαύμα 
γχά έμπορο· πλήν άν κανείς μακρότερα θελήσχι 

στόν κόσμο ένα βλέμμα του νά ρχι̂ ιη, 
θ(χ ίδχχνά γχνεταχ παντού αχ;τό τό χδχο πραγμα· 

όλους σχεδόν ό χδχος κατέχεχ λογχσμός 
καί ό αύτός λογαρχασμός·

Γ.ίς τίχν άπατη ποιος τόν όλλον νά περάση 
καί ποιος τεχνχκο'>τερα τόν άλλον νά γελίίση.

ΜΟΙΡΑΣΙΑ

Εμπορχκό
συντροί^χκό

δυο τρεις έμποροχ τχμχοχ άνοίξανε, 
κχ' ά^ού σωρό παράοες έκερδήσανε. 

έκάθησαν τά κέρδη τους νά καλομοχρασθοΰνε, 
πλίιν πόσοχ ’κάμαν μοχρασχά χωρίς νά φαγωθούνε ; 
καί, θορυβούν στό μοχρασμα, φωναϊς μεγάλαχς βγάζουν 
αίφνης, πώς έπχασε φωτχά στό σπίτχ τους φωνάζουν.
* — Γρέξτε, γλυτώσετε, παχδχο, τό πράγμα, μή χαθούμε
κ’ έπεχτα συναζόμεθα γχά νά λογαρχασθούμε»
εχπ’ ένα ς.— «Την χχλχάδα μου, καλέ, έγώ γυρευο)»
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ε ΐπ ’ δλλος' *δόστε την, γχατ\ καθόλου δίν σαλε·όω>.
—  ιΕ μ ενα  δυο νά δώσετε σωστανς καΐ όπως θέτε» 
φωνάζει τρ ίτος.— «Παΰσετε ! τ ί  ειν’αΰτά ποϋ λέτε , 
Καλέ, τ ί  πράγματό. ν ’ αύτό ; Ε ίνα ι κανείς νά ^ ρ ίττ η !» 
Ο ί ^ίλοι ξέχασαν φωτιά πώς έπιασε στό σ π ίτ ι, 
καί τόσο έλησμόνησαν τον ίδιο έαυτό τους 
μέ τα ϊς  φωναϊς, ποΰ στΛ φωτιά βρήκαν τό θάνατό τους.

Συ^νά είς  ΐΓποθέσεις σοβαράς πολύ 
συηόαίνει δλοι νά χαθούν 

διά τον λόγον, δτι αντί νά ένωθούν 
κατά έχθροϋ κοινού πού ολους απειλεί, 
καθείς γιά τό συμφέρο του τό ίδιον φωνάζει, 

μόνον έκεννο λογαριάζει.

ΚΟΥΡΟΥΝΑ

Εάν έπιθυμι>ς κανείς να μίι γελά μαζυ σου, 
στον κύκλο ’πού "γεννήθηκες, ’ς αύτόν περιορίσου. 
Λν ήσ ’ απλούς, μέ εύγενεΐς ποτέ μή συγγενεΰης 
κ’ έκ φΰσεως μικρόσωμος, άν έτυχε νά ήσαι, 
τόν γ ίγαντα  νά κάνης ποτέ σου μή γυρεύης, 
τ ’ ανάστημά σου μόνο συχνά νά ένθυμησαι. 

Κουρούνα μιά φορά
είς  τήν ούρά της ’κόλλησε τού παγωνιού φτερά 
καί μέ παγώνια έσμιξε γ ιά  νά διαΟκεδάση· 

καί Λ ανόητη φρονεί, 
φίλο άν άπαντήσ’ ή συγγενή, 

δ τι καθένας θά τήν ’οή καί θά θαυμάση, 
διότι τά  παγώνια τήν έχουν αδελφήν τοιν, 

καί δτι ώρα ήτον 
τά κάλλη τη ς  νά δείξη 

καί τήν αύλή τής Ηρας νά στολίση.



I I . Α Ξ ΙΩ Τ Η Σ

Α λ λ ’ απ ' αύτή την οίησι ποιος καρπός εύγηκε ;
Ο τι απ’ τά παγώνια τον διάόολό τη ς  ’^ριΐκε· 

ώρτΛησαν κα\ την ’ηάδησαν κ εφυγ’ έλεεινη, 
α^εδόν γυ|ΐνή .

Ε ίς  τα ϊς  κουροήναις ’θέλησε ΛπίΟω νά γυρίση, 
δέ θέλει δυως απ’ αύταϊς κα-μμιά νά την γνωρίοη, 

ατό χάλι όπου ητον ή άμυαλη κυρά 
κα\ τη ς  άπεΟπαΟαν κ ι’ αύτα ϊς δσα ’μεναν (|τερά. 
Ωστε από τό τέχνασμα εύγηκε τό μεγάλο, 
πώς πλέον δέν την ήθελε πουλί κανένα, 

ουτε άπό τά συγγενή, ούτε άπό τά ξένα 
κα\ τό 'να μέρος έχασεν ή  δυστυχής καΐ τ ’ άλλο.

Τον μύθον σαφηνίζω μέ μία ιστορία ;
Νέα κυρία,

έμπορου κόρη, έκαμε μία φορά τη σκέϊ| ι̂ 
μ ’ εύγενεΐς νά συγγενέι^ηι.

Την ’λέγαν Παπαρούνα κ’ ήτο πολύπλουσία. 
Ανδρα λοιπόν τή ς  έδωκαν μέ τίτλο, μέ.άξία.

Αλλά τ ί ^γήκεν άπ’ αύτό ; οί νέοι συγγενείς 
τής έρριπταν στό πρόσωπο, πώς είναι αγενής· 

κα\ οί ’δικοί της πάλι 
τήν ύβριζαν, πώς έγεινε μεγάλη, 
ώστε πού ή πτωχή ή  Παπαρούνα, 
μήτε παγώνι έγεινε, μήτε κουρούνα.
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1·:κ ΤΟ Υ  ΕΠΥΛΛ10Υ

Γ Έ ^ ^ Ι Τ Ο Ι  ΧΟΟίΓ ΙΒ Χ Κ Τ Ο Χ

Φως της χρω ίϊς  ροδόχρουν χοσμεΐ τδν βίΟερα της Σάμου, 
αδει τερπνή άηδών, έγερθεΤσα ίξ  ύπνου έρΟρΙβ, 
ένδον φυλλώματος δένδρων, εγγύς τοΰ λιμένος —  χα'ι αύρα 
εχουσα πτήοιν ουρίαν εις χλουν τά ιστία προτρέπει.
Ηδη δε πλοΤον άνδρων επ τής Κρότωνος λύει τδ π ε ί σ μ α ,  
α'ρει εόΟύς τάς ε ΰ ν β ς  — χ α ίτ ά  χυματα σχίζει εΰθύπλουν. 
Αΰτη δ ’ ή ναυς εις τήν γην έπαναγει τής φίλης πατρίδος 
ένδοξον θρέμμα τής Μουσης, τδν Ιβυκον, άνδρα Ρηγίνον.
Ιδε αΰτδν έν τή  πρύμνη : σεμνδς καί γλυκύτατος γέρων.
τ ρ ί γ ω ν ο ν  φερων κ ι θ ά ρ α ν ,  θεαται τδν άπειρον πόντον !
Θελει ταχέως νά ϊδη τδ φίλτατον Ρήγίον , όπου
κεΤται ό τάφος μητρδς κα'ι πατρδς και τοσούτων γνωρίμων.
2που πνοήν ευτυχίας άνεχνευσεν άλλοτε νέος,
όπου ή πρώτη ωδή του εξύμνησε κάλλος παρθένου,
δπου θά ιδη τήν φίλην ή καν τήν οικίαν εκείνης...
β ελει έκε~ ν ' απόθεση τδ τρεμον τοΰ σώματος βάρος,
ώστε νά λά ίη  αύτδν δ αιθήρ τής γλυκείας του χώρας.
Ενεκα τούτων άφείς τήν αυλήν των αρχόντων τής Σάμου,
ήτις χρυσοΰ καί Μουσών πρυτανεΤον επίζηλον ήτο.
πλεει επ ’ οικβυ φαιδρδς καί προτρέχει τοΰ πλοίου δ πόθος.

Ο Σταμάτιος Βάλβης εδημοσ'ευσε δύο έπύλλια, τάς <'Γερανούς τοΰ 
Ιβύκου» τφ  1 8 8 2  και τά ; αΚόρας τοΰ ΙΙανδάρεω» τίρ 188Γ». 
Μετά των έπυλλίων δέ τούτων συνεξεδωκε καί διαφόρους λυρικά; 
ποιήσεις.



Η3>; τά του Φο(δου άνζΧθε τέ  τρίτον του δρόμου, 
μαχραν τ^ς άχτη; χαί ή Σάμος έβαίνετ’ ώς νέφος. 

Ούτε ό μεγας της Ηρας ναός διεχρίνετο ετι, 
ούτε ο πύργος εχε~νος ό στε'φων την ράχιν τοΰ λόφου, 
ούτε οί πρωνες έρεων φιλουντων τδν έναστρον θόλον. 
ίΐασαν την εχτασιν, όσην του βλε'μματος φβόνει ή χτησ;ς, 
πέπλος θαλασσής χαλυχτει· τδ παν ήφανίσθη είς πάντα. 
Ούτως ή αίγλη μεγάλων, χλεινών ονομάτων έχλείπει. 
όταν το ρεύμα του χρόνου έπίσω άφηση χαΐ ταυτα !
Τότε ή χε'ιρ του Ιδΰχου εντείνει χαλως τι^ν σ α μ β ΰ χ η ν ,  
τρίγωνον οίσαν χιΟάραν χαι εύρημα πρΰτον έχείνου, 
ψαυων δ ’ αυτήν έμμελώς έχφωνεΤ προς 'ι , Σάμον τοιαυτα :

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΒΑΛΒΗΣ

αΧαιρε, Ιώνων τροφός, άμπελόφυτε χόρη του πόντου, 
νήσος, έφ' ής άμιλλωνται αί Ωραι, ή Τύχη, ό Πλούτος, 
τίς ί ξ  αΰτων νά φανή μεγαλόδωρος μάλλον των άλλων !
ΧαΤρε, δεύτερα πατρις μου, εφ ης των δεινών άπη'*λάγην, 
οσα επίπονος βίος χα! τύχης δυσμενεια φερει.
Σ ’ ειδον όχμαΤος άνήρ χ α ίσ ’ άφίνω λευχότριχος γερων.
Φευγω μακράν σου τάνΰν, είς τήν γην των πάτερων μου, οπού
είδον τό πρώτον εγώ τάς άγνάς τοΰ ήλίου άκτΤνας·
χώρα υπάρχει ωραία, εν ή αί χιτρε'αι άνθοΰσιν,
οπού χρυσομηλον λάμπει έν μεσω πυχνων φυλλωμάτων,
οπού γλυκεία ή αύρα θωπεύει γλαυχόχοουν αίθε'ρα,
5που ή μύρτος σεμνή χα’ι ή δάφνη αγέρωχος θάλλει.
Αυτή ή φίλη μου χώρα ! ΕχεΤ τους γονε'ς μου καλύπτει 
μάρμαρον τάφου ψυχρόν χα'ι ό φίλος Εΰρόαλος εζη !
1·>ελω έχεΊ και εγω να περανω τοΰ βίου τόν δρόμον, 
εχων έγγυς μου, άν ζή, των ωραίων μου χρόνων τήν φ ίλην.... 
Ο ίμ ο ι! όποΤον σφοδρόν κατακλύζει τά στήθη μου πάθος, 
όταν αυτής ή μορφή εις τής μνήμης μου πίπτη τό βλέμμα !
Πώς διαλυετ’ εύθυς ή χιών του πρεσόυτου χαί θάλλει 
παλιν τό εαρ έχε’ΐνο τό μά·^ον των 
Πμην ςανθόχομος πα~ς χαΐ εκείνη ι

Β '.

>ν μου χρόνων 
ίρει^ος χόρη.
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Είδον αύτήν *.«ί ιύΟυί ή ψυχΓ, μου εγίνέτο χάσμα, 
οπερ τ<ήν δψιν αΰτη? κατεδροχθισεν ολην άπ^νήστω;!
Είδον αυτήν και τδ Ιΐαν  μοί ί^άν»; μαρμαίρων άδάμας 
ιρερων γλυπτήν τήν εικόνα τής θείας εκείνης παρθένου !
Οπου άν εστρεφον βλέμμα, εκείνην θά εδλεπον μόνον, 
όχου αν ετεινον ους, τής γλυκείας φωνής ήκροωμην !
Οτε δ ’ εσπέραν τινά, έν τω μέσω καθήμενοι κήπου, 
ήμεΟα πλήρεις χαρας καΐ του έρωτος μάρτυρες ήσαν 
άνω γλυκεία σελήνη και κάτω άνΟων εΐιωδιαι, 
δρόσος ρυάκων τερπνή καί ο>δή μουσουργού^όηδόνος, 
πασαν δ ’ εκείνην τήν χάριν έπέστεψ’ έν φίλημα φλέγον, 
δυο σφράγισαν άνελ’̂ ουσας εις τρεμοντα χείλη,
τότε, «θεοί του Ολυμπου», έφώνησα δακρυα λειβων, 
οδότε μοι ο ,τι δεινδν ενυπάρχει έν τουτω τω κοσμώ, 
άφετε όμως ν ά ’ζήσω τήν μάγον νεότητα όλην 
έρωτα τρέφων άγνδν καί τόν Βάκχον τιμών και τάς Μούσας». 
Ωραι γλυκε“αι, ή μνήμη καί πάλιν ι5μ?ς αναγράφει, 
πλήν ό παλμός τής καρδίας κλονεΐ τοΰ πρεσβύτου τό σώμα ! 
Ο ϊμοι 1 αν θάλλη εντός μου τό πΰρ νεανίου σφριγώντος, 
τέφρα καλύπτει αυτό —  τό ψυχρόν καί έπώδυνον γήρας. 
Οταν δό πνέη ό έρως, τό πΰρ άναδίδωσι φλόγας, 
πλήν εις ατόμων πληθίιν ή σποδός να λυθή κινδυνεύει.

<Χμοι! φοβούμαι τό τέκνον τής Κύπριδος όταν έξάπτη 
πάλιν άρχαίαν πυράν, ή μ ’ έμβάλλη εις δίκτυα νέα.
Ουτω φερέζυγος ίππος, πολλάκις δραμών άθλοφόρος, 
όταν γηράση, όκνε“ νά κατέλθη είς άμιλλαν π ά λ ιν  

πλήν θορυβώδης ύπήρςε καί άστατος π ί ;  μου'ό βίος ! 
ίίπνον γαλήνης δέν είδε ποτέ τής ψυχής μου ό πόντος!
Ηδη τό εαρ ενδύει τήν γην δΓ ανθών καλλιχρόων, 
ήδη ό κόκκυς φωνε” καί του όρους άφε“ σα τήν ραχιν 
βρέχει χλοάζον πεδίον λαμπρά, χιονόθρεπτος βρύσις.
Ηδη ή τλήμων ψυχή, απωθούσα του πένθους τόν φόρτον, 
πάλιν  φαιδρά έξορμα πρός του βίου τόν μάγον λειμώνα.
Ηδη άφείς καί εγώ τήν πρεσβύτου κοιλάδα



πάλιν «νββΰ -τέν λαμπρήν τ»|ί νεότητας λόφον I
Φ ίλη μοι γη τον Ρηγίου, εις ην μετ' όλίγον Οά φθάσω, 
δεςαι με πάλιν σφριγώντα χαι δός μο; τά; τερψεις έχείνΛς, 
δσβς έλενθερσς πάίς εκ των κόλπων σοκ άλλοτ’ έμόζων 1 
Δός μοι, γλυκεΤά μου μϊίτερ, εκείνο τό βύ'λον δώρον, 
δπερ εν γη άλλοτρΙχ ματαίως έζητουν ό τλήμων !
Δός μοι τήν χάριν τ ^ ς γ ΐ ί ς σ ο ϋ ,  τήν θεάν λοφίσκων ο ι κ ε ί ω ν ,  
πόντου φ ιλ  τ ά  τ » ς  άκτάς, ροδοδάφνη; ό μ χ ί μ ο ν α ς  κήπους 1... 
Εχε κχ'ι σΰ, βχσιλ'ις των ονείρων μου, έτοιμα χείλη, 
ί’να μοί δώσης κ«1 λάδης τοί3 έρωτος νέας ενδείξεις!...
Χαίρε, της Σάμου άκτή. φαινομένη μακράν ώς ομίχλη, 
χαίρε, αυλή ΙΙολυκράτους, είκών Ηλυσιων πεδίων, 
χαίρε, ΗραΤον σεμνόν, πολυθρυλητον εργον του Ροίκου. 
χα ίρετ’ εδάφη μεστά γονιμότητος, χλόη παχεία, 
ορη καί κρήναι καί άλση —  καί δ,τι εν Σάμψ ύπαρχει I 
Χ αίρετε! Τούτον τόν λόγον πανύστατον λέγω δακρύων !»

Επαυσεν ήδη τό ασμα- ή ναυς διατρέχει τόν πόντον 
εχουσα πλήρες άνεμου τό με'σον ίστίον, αί ωραι 
κουφά κινοίυσι πτερά καί ό ήλιος κλίνει εις δυσιν.
Ηδη σκιόφωτος πίπλος τήν εκτασιν^πασαν καλύπτει, 
άνω δ ’ ώς όμμα χρυσοϋν του αίθερος ό Εσπερος λάμπει, 
δτε χωρεΐ σοβαρά των σκιών ή βασίλισσα, ητις 
άγει αστέρων πληθυν καί σελήνην θαμβοΰσαν εκείνους, 
ϋπνον δέ πε'μπει γλυκυν εί; τήν γην τήν άνάπλεων μόχθων.

ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΑΛΠΗΣ 8ί

Η ΠΛΑ2ΙΣ ΤΗΣ ΕΥΑΣ

Α^ϋΰ έπλάσθη ό Αδάμ, η υκεφθή ό Πλάστης 
δτι καλά δ^ν ηρ^ζετο νά ριένη ούτος ρ,όνος,
Αγάπα ό Απόλυτος έπΙ της γης  δυνάστης 
νά κατακλίνηται συ^νά έντός τερπνού άνθώνος 
ν:α\ νά δχάγη την ζωήν τΛν άπειρον άγώνος.
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Κ α\ θ)ζΐ ^ιόνον ό Αδάμ ύν-^νάκχς δκοιηάτο, 
αλλά καΐ ίίπνον νήδυμ ον  κα\ δφχς τ ις  (έκεννος, 

ού ή  Ε υα  ϋοτερον Λ ^φρων Λπατάτο), 
ε ίς  τόν Αδάμ προσήρ^ζετο καθ’ ϋπνον άκτνδΰνως 
κα\ την πλευράν του ελειχε την μίαν εΰφροσννως.

Καί λεί^ζων την γυανην πλευράν άφιίρει απ’ έκείνης 
παν μόριον ανθρώπινον, καί ά ντ’ έκείνου πάλιν 
ένέδαλλεν είς την πλευράν μετά δικαιοσύνης 
τά μόρια των δφεων — καί Λδονην μεγάλην, 
ίίτ ις  τού υπνου τού Αδάμ έπέτεινε την ζάλην.

Καί έκοιμάτο ο Αδάμ, ώς είρηται, συ^ζνάκις. 
χωρίς τό πράγμα ό πτωχός ποτέ νά έννοήση, 
δτε (5 δ ^ ις , έκτελών τό εργον του πολλάκις, 
κατώρθωΟεν έκ της πλευράς τό παν νά έκμυζήση 
καί ε ίς  αύτην —-τω ν οί[ιεων την ύλην νά έγχυση.

Α λλ' άν καί Λτο άδλαδης των δ{[>εων Λ ύλη, 
δέν ητο δμως βέβαια καί ώς ή ανθρώπινη, 
καί μετ’ όλίγον γάγγραινα κακόχυμος ηπείλει 
τό σώμα ολον τοϋ Αδάμ τό θειον νά μολτ/νη 
καί τόν προπάτορα ν\μ<Εν έδέξατο Λ κλίνη.

Καλεϊ τόν Πλάστην ό Αδάμ καί δ Θεός προστρέχει;
— « Τ ίέχεις, τέκνονμου Α δ ά μ ;» — ιΘεέ μου, ττιν πλευ-

[ράν μου
πόνος δριμύς κατέλαβε καί αγνοώ τί έχει...
Ω  Πάτερ, άποδίωξον τά βάσανα μακράν μου».
—  «Αρκεί, π α ι δ ί ο ν  έλπιζε έπί την δεξιάν υου».

Κ αί τείνας ήδη ο Θεός τήν χεϊρα την Αγίαν 
την τού προπάτορος πλευράν έκβάλλει άνευ πόνων, 
καί, έπουλώσας τήν πληγήν αμέσως τήν άθλίαν, 
δημιουργεί έκ τής πλευράς χωρίς πολλών'άγώνων 
λαμπρόν τι καλλιτέχνημα— κατά τήν δι^ιν μόνον.



Τότε . . .  νεφέλη έκρυι^ε τόν δί(ϊκον του ήλιου, 
έσχγησεν Λ αηδών, τό ρόδον έααράνθη,— 
κα\ μ ετ’ όλίνον Λ ήκοι;θθη του Κυρίου
(αφοί*/ και πάλχν τοΰ Αδάμ ό ϋπνος έπεράνθη, 
καί εχδεν ούτος άνθος ζοχν παρά τά κύκλφ άνθη):

«Σ ύ, χχί’ρχε, ό αγαπών καχ νύχτα χα\ ημέραν 
είς τόν Μορφέα νά δωρης άβρώς τά βλέφαρά 0 ου, 
λαβέ προς τχμωρίαν σου, των πόνων σκληροτέραν, 
λαβέ τίχν Κύαν παρ’ έμοΰ, τό πλάσμα τίίς πλευράς σου, 
κα\ μάθε ίχδη ν ’ άγρυπνχχς, Αδάμ, μέ τά σωστά σου 1 >
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ΤΟ ΚΡΙΝΟΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΥ

Ιίλτ^σων ρυχχος ^ζι2ρου 
ύίΐέ μικρόφυλλον ιτέαν 
εζη ίν χρΐνον τον άγρον 

ζωήν εύχταίαν.

Τήν ρ’ζαν τον τήν τρυψεράν 
ί  ρναξ ίτρεφεν έχεΐνος 
χα ΐ ή Ιτε'α οχιεράν 
παρείχε σχέπην ίνφροσννως.

Καί έςηράνΟη τ ί  μιχρόν ! 
έχόΟει ενσχιον βιλίον, 
έπόθει έδαφος ύγρδν,

ε?χε χαρδίαν !

Αλλά τά πάντα έν τή 
μεταβολή άναχαινίζευ 
ή ςηρανΟεΊοα πριν πηγή, 
ίδΙ, χαί πάλιν άναδλνζει.

Α λλ’ άπεονρΟη ό φαιδρά; 
έχε'ΐνος ρνας μετ’ άλίγον 
χα ΐ ή ίτεα, φεν! οχληρώς 

έπΙ πτερύγων.

Αγρίως πνενσαντος βορρά 
χατελ ιπ’ έρημον τδ χρ~νον 
ί; τον ήλιον τά πνρα, 

ς χαίίμα θερινών αχτίνων !

Χειμωνο; δμβρος ίτχυράς 
τάν ρναχα επαναφέρει 
χα ΐ πάλιν προχωρε” λαμπρά; 

χαί πάλιν χαίρει.

Αλλά δίν βλέπει παρ’ αντάν 
οντε ιτέαν οντε χρ'ΐνον —  
χαι διαρρέει έρωτων 
τάν θάμνον τοντον χαί έχεΤΙνον.
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Δ λ λ ’ έ |  έχείνων, φευ ! ούδείς 
έγίνωσκε' τι ν« τψ  ειχη 
χαΐ νυν τέν ροϋν μετά σΐουδ^ς 

ώΟεΤ εν λύπι^.

Ιστ«τβι αίφνης, πλημαυρεΤ 
τάς οχθας, χάντα άναχρ(νων. 
—  Τ ι θέαμα! —  παρατηρεΤ 
ξηρέν, χατάξηρον τ ί  κρίνον !

ΚαΙ χαρ ’ εκείνο Οεωρε" 
κενι^ν τήν θεσιν της ιτ ιά ς ! ...  
έχΐ βραχίι χαρατηρεϊ

τάς χε'ριΙ γαίβς.

ΚαΙ νϋν ζητε~ νά μακρυνΟ^, 
νά έγκλεισθ|5 έντάς τ^ς κοίτης, 
ά λ λ  έχιατρεφων αυνωθε” 
όμου τέ  Ονμά του ό θιίτης!

Κα! ήιδη ρέει οιγηλδς 
μέ τδ ξηρδν εκείνο κρίνον, 
την μνήμην ζευςας άσφαλίος 

μετά των θρήνων.

.ν λ λ ’ ιδ ε ! ήλθεν δ χαιρδς 
καΐ ήδη ρίπτει εις τδν πόντον 
ο,τι έξήλειψε σκληρώς 
εκ τής ζωής καΐ έκ των οντων.

ΚαΙ νυν αύτδς μεν δ ι’ ανθών 
εχει τδ ρεΰμά του κα'ι πάλιν, 
τδ πριν δέ τέκνον των όχΟών 

ύγράν άγκαλην ! —

Ο ρυβς ουτος άκριδως 
δέν είκονίζει τδν μνηστήρα 
τδν χαραιτοΰντα άσείως 

τήν εις αΰτδν δοθείσαν χε~ρα ;

ΤΟ ΜΕΓΑ ΑΙΝΙΓΜΑ
(Κατ' ΑκομΙμηβιν τοΟ χαΐνε).

Παρά τδ κύμα τής ακτής 
έν θερινή όαπε'ρα 
θεαται νέος ποιητής 
τδ άπειρον ΰγρδν, 
τήν γήν καΐ τδν αιθέρα, —· 
και λέγει άπορων :

«Χρυσά μου άστρα, διατί 
έκεΤ φωτοβολείτε ;
Σδ αύρα, φίλη πτερωτή,

τί πνέεις δροσερά ;

Και τ ί συμχολεμείτε, 
ω κυματ’ αλμυρά;»

Αλλά των άστρων δ χορδς 
φεγγοδολεί και πάλιν, 
ή αύρα πνέει λιγυρως 
εις κύματα γλαυκά —  
καί μόνον λέξιν ά λ λ η ν  
εΤς άφρων προσδοκά !
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Ι}-!Γί£ΌΟΙ

Ονος τνς ^έρων άλγεχνώς άδρομερίς φορτίον 
έβλεπεν έμπροσθεν αύτοΰ ιπτάμενον χαρτίον 

έπ\ τής αύρας τή ς  φαιδράς 
κα^ έπασχε ! <Τί εύτνχές ποϋ είσαι σύ,^ τώ είπε' 
ένώ έμέ συντρίβονσι των νώτων μου αί λυπαι, 

σύ ϊπτασα ι έκ τή ς  χαράς !»
Εγέλασεν είρωνινώς τό έντυπον χαρτίον 
ν;α\ είπε προς τον γέροντα τ6 αλγεινόν φορτίον : 

αΣιώπα· δστις  αγνοεί
τού κόσμου τήν άλήθειαν, πολλάκις μακαρίζει 
τά όντα, ών την ύπαρξιν ώς ^ δ η ς  βασανίζει 

ι^τευδής, έπίχρυσος ζ ω ή !
»Νομίζεις δτι, έπειδή μ ' ώθοϋσι τού άνεμου 
τά ^ιλοπαίγμονα πτερά, είμ’ εύτυχές ·, Θεέ μου, 

όπόσον, ^ ίλε, μ 'α δ ικε ίς  !
Πλειστάκις ^έρω κα\ τοϋ σοϋ δεινότερον ^ορτίον,—■ 
τους λήρους τής κουφότητος, τούς στίχους των παιδιώ ν, 

μεθ’ ύλης  τυπογραφικής!»

«Φεύγετε, τέκνα, πάντοτε έκ τοϋ πηλού- μή ησθε 
ακάθαρτα κα\ ρυπαρά.

Περίεργον, μά τον Θεόν ! τήν χλεύην δέν φοβείσθε 
τοσούτων άλλων ζώων ;

Η  άρά γε νομίζετε των βόθρων τά νερά 
ώς παίγνιον άθώον ;»
Τοιαϋτα έλεγε ποτέ 
προς τά χοιρίδια  ή ύς 
και ήσαν συμ6ουλα\ σεπταί 
καί ήσαν λόγοι εύφυείς 
διδάγματα τοιαϋτα· 
άλλ’ δμως έννοείται

(καί τούτο πρέπει, ώ γονείς, σπουδαίως νά σκεφθήτε), 
τά πονηρά χοιρίδια  εύθ·υς τή  είπον ταϋτα ;
«Δός, μήτερ, τό παράδειγμα μετά τής συμβουλής 
καί τότε βλέπεις άν ήμάς θά ίδη Λ ίλύς!»
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ΘΕΟΑΩΙΌΪ ΒΕΛΛΙΑ^ΙΓΙΙΣ

ΒΕΝΕΤΙΚΗ ΒΡΑΔΥ*
ίω ν  τοϋ  μ ιγ ίλ ο ν  δου>ι6ς Κ ω νατχντίνου

άδελφοΟ η'ις βοοιλίοοης <ΐλναζ).

Θυμαοαχ : νύ^τα ήτανε· ή  γόνδολα έκυΛοΰ<7ε 
κ Εμπρός (ΐπύ μαρμάρινα παλάτια έπερνοΟσί·.
Το φεγγαράκι ’^λέπαμε μαζίτ τό άργυρο 
και των κουπιών άκοΰγαμε τον χτύπο στο νερό. 
Θ υ μ ά σ α ι; πώς ή Βενετιά ’ς αύτη την σιγαλιά 
κοιμότανε στής θάλασσας γλυκά την άγκ-ιλιά ;

Στου καναλιού τά γαλανά, τά ίίσυχα νερά, 
τ αστέρια καθρεφτίζονταν μ ’ απόκρυφη χαρά. 
Αγκαλιασμένοι καί οί δυο περνούσαμε τρεχάτοι 
άπό τό Υπερήφανο τών Δόγηδων παλάτι.
Θυμάσαι πώς χαρούμενη Λ γόνδολα έπέτα 
κι’ ώς όνειρο μαγευτικό φαινόταν* Λ .Π ιατσέτα» ;

Ολα φαινόνταν όνειρο γεμάτο άπό χαρά, 
τή ς  άσημένιας θάλασσας γυαλίζαν τά νερά.
Μά έκεϊ ποΰ γαλαζόφερναν, σέ μιά γωνιά κρυμμένη, 
γλυκά-γλυκά έστέναζε κιθάρα λυπημένη.
Α χ  ! όλα ίίσαν ήσυχα, τ ’ αγέρι δεν φυσούσε 
κι* ύ γονδολιέρος μακρυά, μονάχος τραγουδούσε.

^ 0  Θίόδωρος Β ιλλιβνίτι;;, 2 ίΐις  δΐίΤΕλε^ συντάχτι;ς τ τ ς  άΟι;ν«1. 
χης ίφημεριδί; «Αχρεπόλεως^ έπΙ ετη χαί νϊν διιιτελεΤ τοωΰτοζ τ ζ .  
«Ε,ρημεριδοςϊ, ούδεμίαν χοιτιτιχήν συλλογήν εςεδωκε, μόνον 5’ έν 
ίίημιριοι «<,! ιιριο!,»»-. έ8,μ„!,„„ χίφοίς μί,’ϋ,-ί,,,ς
ι;μ2Των 1'ωσων ιδίως ποιητών.



Τό κΰμα έτραγονδαγε γλυκά τό γαλανό, 
και τό άστρο ποΟ έτρερόσβννε ι^ηλά στόν ουρανό 
την εύτυχία, την χσρά, τά §άσανα, τόν πόνο, 
την άνοχξι ποΰ έρ^ζεται ·μί; τά λουλούδια μόνο, 
τόν έρωτα ποΰ την ι^ωτιά σκορπά στύ πέρασμά του 
κα\ την παρθένα ποΰ ζήτα αίώνια Λ ματιά του.

Ο γονδολιέρος μακρυά έστέναζε πικρά 
κα\ τ ' άσμα του σέ όνειρα μάς πήρε τρυ<^ερά, 
εές τη ς  ι|;υχής μσς τής ^τω^(ής έχώθηκε τά ^άθη 
κα\ νέα Λναι^ε ^ωτιά στοΰ πόνου μας τα πάθη. 
Θυμάσαι^ νύ_)(τα ήτανε· Λ γόνδολα έκυλοΟσε 
κ’ Η Βενετία σάν όνειρο μαγευτικό έπερνοΰσε.

ΘΕΟΔ. ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΗΣ

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ
[βχ τΰ ν  τοΏ Ρώσου ποιητοϋ Λ(ρΐλοντώφ).

Οταν σέ θλιόεραϊς στιγμαϊς μοϋ θλίβει την ι^υχή 
ή πίκρα καί μοΰ τήν μαραίνει, 

μιά μυστική μοΰ έρχεται στο στόμα προσευχή, 
μια προσευχή λησμονημένη.

Ε χε ι αύτή ή προσευχή δύναμι μυστική 
ποΰ ^άλσαμο στή θλΐι^ι χύνει 

καί μιά αγία κι’ άγνωστος στον κόσμον μουσικιί 
κάθε τη ς  λόγο άγιο λαμπρύνει.

Σάν ^άρος άπ’ τά στήθια μου μοΰ φεύγει τρομερό, 
ή άπιστιά  όπου κάθε πόθο σβύνει*

Κ ’ Λ π ίστ ις  πάλι έρχεται μέ δάκρυ καί σταυρό
 ̂ κ’ έπαναί^έρει τής ζιυχής μου τή  γαλήνη.

12



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Ι Τ Η  ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗ ΜΟΥ
(ε «  τ δ ν  ΐ ο ΰ  Χ&ΐν(],

Στοϋ τραγουδιοΰ μου ίπάνω τά ^τερά 
γλυκειά μελα^ζροινή μου θά ο ΐ ^έρω, 
νά πάμε είς τοΰ Γάγγου τά νερά, 
στον τόπο τόν καλλίτερο ποϋξέρω.
Εκεί ποϋ τό φεγγάρι τ ’ άργυρό 
φωτίζει πεδιάδα ανθισμένη, 
τό άνθος τοΰ λωτοΟ τό δροσερό 
την αδελφή του την μικρούλα περιμένει. 
Εκεί τά  αστεράκια γ ιά  φιλιά 
ακτίνες στά τριαντάφυλλα σκορπούνε 
καί σ τής  νυκτός άκούς την σιγαλιά 
τά γιούλια πού γλυκά κρυφομιλούνε.
Τό ζαρκαδάκι άφρυγκάζεται δειλά, 
ή  τρέχει στά χορτάρια χω ρίς έννοια 
κι’ άκοιίγεται μακρυά όπου κυλά 
ό Γ ά γγη ς  τάνερά  του τ ’ ασημένια.
Εκεί, όπου άπλώνουν κουρμαδιαΐς 
ίσκιο παχύ, κ’ οι δυό θά ξαπλωθούμε 
καί μ ’ όνειρα, μ ’ άγάπη, μ ’ εύωδιαΐς 
ζωη αγγελικά θέ νά περνούμε.

ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΕΡΠΣ

Την αγαπώ· άλλα αύτη δέν θέλω νά γνωρίζη 
π ώ ςά  ματιά  της ά  γλυκειά τά στήθη μου φλογίζει. 
Ο ,τ ι γ ι ’ αύτήν αίσθάνομαι ποτέ δέν θά τό μάθη... 
Φ υλάττω τιί,ν άγάπη μου μέσ’ στης καρδιάς τά §άθη, 
καθώς κρατούν τά δειληνά στά φύλλα των κρυμμένη 
τήν εύωδιά, όταν (δούν τόν ήλιο νά προβαίνη.
Κ ' έγώ σάν νυχτολούλουδο, όπόταν σκοτινκίζη . 
κ’ ή  ταραχή τάς σκέι|(εις μου καθόλου δέν ταράζει, 
κλειστός μέσα στούςτέσσαρας τής κάμαράς μου τοίχους, 
γράφω κρυφά τόν πόνο μου καί ζευγαρόνω στίχους,
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Αλλοτε πάλι μοναχός αύτιλν οάν ε (̂ω ^νοια 
κχ’ άκοΰω στλν ακρογιαλιά τά κΰματ’ ασημένια, 
νά σβΰνουνε σάν στεναγμοί καρδιάς ποϋ αγαπάει, 
κ ’ ή μουσική τους Λ γλυκειά μέ τέρπει μέ μεθάει, 
μέσα στη μέθη μου αύτή, κρυπτή σ’ όμίχλης σκέπη, 
ή κόρη οπού λαχταρώ νομίζω πώς μέ βλέπει 
Χ θες σέ μεγάλο είμαστε κ’ οι δύο μας σαλόνι...
Τ ή ς  μουσικής οί χαρωποί καί οΐ θλιμμένοι τόνοι 
ποτ’ έγερναν χαμόγελο καί ποτ’ έδιναν δάκρυ.
Εγώ μονάχος έμενα κρυμμένος σέ μιά άκρη 
καί την έκύταζα δειλά· στό τρυφερό τη ς  στόμα 
γλυκό σαν πρώτο φίλημα, χαμόγελο ανθούσε 
κ’ ένώ γλυκά ή μουσική έσήμαινε ακόυα 
ένόμισα τόν πόνο μου πώς τή ς  έκελαδούσε.
Κ αί μέσα είς τούς ρεμβασμούς μού έφάνη τύ σαλόνι 
πώς άδιασε κ’ έμείναμεν έμεϊς οί δύο μόνοι, 
κ ι 'δ τ ι  σιμά μου έσίμωσε κ’ είδα στά βλέφαρά της 
σάν διαμαντάκια πούσταζαν θερμά τά δάκρυά της· 
έσίμωσα μέ φίλημα τά δάκρυα νά σφουγγίσω 
ποϋ έσταζαν γ ιά  μένανε· μά πρίν νά τά φιλήσω 
συνήλθα κ’ είδ’ άπό μακρυά τό ίδιο χαμογέλοιο 
πού έπαιζε στά χείλη  τη ς  τού πόνου μου περγέλοιο. 
Κάθε ήμέρα πού διαβώ άπ’ τό παράθυρό της 
τή  βλέπω καί συλλογιστή σκύφτει τό μέτωπό της 
καί σάν νά φαίνεται αλλού ό νούς της ταξειδεύει, 
τό αεράκι τά μαλλιά τά μαύρα της χαϊδεύει 
καί σάν ζηλιάρης έραστής τρελλά ’τανακατόνει· 
την βλέπω, τό κεφάλι της τότε άνασηκώνει 
καί τά γλυκά τά μάτια της πού τά φιλεϊ Λ αύρα 
πού σάν τόν ήλιο λάμπουνε κ’ είναι σάν νύχτα  μαύρα 
μού φαίνεται πώς λάμπουνε στά δάκρυα λουσμένα.
Ισως λέγω τά δάκρυα νά στάζουνε γ ιά  μένα 
καί τό ποθώ γιά  μιά στιγμή , γιά  λίγο τό πιστεύω 
καί μούρχεται νά τή ς  τό πώ οτι τήνε λαντρεύω 
μά λίγο δταν μακρυνθώ μού φεύγει αύτή ή  σκέι^τι 
πού έρχετ' άπ ’ τά χείλη  μου τό μυστικό νά κλέι^τμ



ϋΠΙΙΙΤΡΙΟί ΒΕΡΝΑΡΑΑΚΙΙΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΟΧ 

■ΤΐΐΙΣ  ( £ ! Χ ΐ ! :^ 2 Χ ^ 2 : ι

Τ ή ς  έκλογής Λ ποθητή ήμερα τέλος πάντων 
έπέστη. Εορτασιμα ό κόίϊμος ένεδύθη 
καθώς τό Πάσχα. Τ ή ςα ΰ λ ή ς  ο ίάνδρεςτήνλαμπράν των 
στολήν έφόρεσαν έντός τών αγυτών τά πλήθη 
συνέρρενσαν, <5 ήλιος πρ\ν έτι άνατείλη, 
προσμένοντες νά μάθωσνν είς τίνα έκ τών δέκα 
ή τήχη θά έφαίνετο εύνοϊκή κα\ ^ ίλη , 
καΑ τίνα θά έξέλεγεν 6 βασιλεύς γυναίκα.

Λεπτομερώς τήν τελετήν νά σάς έξιστορήσο) 
δ ίν  δύναμαι. Ο βασιλεύς έκάθητο είς θρόνον 
οί Βένετοι καί Πράσινοι πλσγίω ς, κα\ όπίσω 
τοή θρόνου κ ι’ ακολούθων του πληθυς ποικιλειμόνων. 
Εγώ \]^ευδοκαλόγηρος πλαττόμενος τό ήθος, 
λύκος τό δέρμ’ άποδαλών τό παλαιόν κα\ φέρων 
(ΐλώπεκυς τότε δοράν, έχιόθην είς τό πλήθος, 
κυφόνωτος, πρυσκεκυφώς χαμαί, λευκόθριζ γέρων.

Ο  Δημητριοί Βιρναρδάχης, άλλοτε χ»0»}γητής του Εθνιν.οΟ ΙΙβ- 
νεπιττημίου, ά χ ί ΐίολλών ϊδιωτευων έν τί} πατριδι »ύτο3
Μυτιλήντ). έχτδί των γνωοτών χαΟίρω; φιλολογικών αύτου έργων 
εγρβψε χαΐ διάφορα δράματα χαΐ λυριχά ποιήματα. Ταΰτα δε είναι 
δ βΠλάν»;ςο, έπαινεθέν έν τψ Βουτσιναίο) διαγωνιομψ.ή αΕίχασ'ια», 
βραδευθέν έν τίο αΰτω διαγωνισμω, χαΐ τά δράματα «Μαρία Δοξα- 
πατρή», οί κΚυψελίδαι». ή «Μερόπ»;», ή «Εύφροσένι;» χαι τελευ· 
τα“ον ή «Φαέστα»



Υπόδρα τ ’ δμ^ια πέριξ μου άπέβτ9 ε ΐ ίΐ  κ’ έμπρός μου 
δ πλούτος τή ς  Ανατολής κοί των τρ .δν  τού νόορου 
αέρων έφάντι δαι^ιλώς χαρα ί προκεχυρένος- 
ταπήτων δ ίπεδα , χρύΟων οκευων κ’ έπίπλων πλήθη, 
χρνοδς, πορφύρ’ , άδάραντες κα\ τόοοι Λλλοι λίθοι 
ρ,· έξέπληξαν καί έρεινα άποτεθαρβωρένος.
Ερπρός τού Αύτοκρίτορος έοτωοαν ακινήτων, 
οονεσταλρένων {ιπ' αίδούς χορείαν νεανίδων.
Κ αί είδον... Λτο Λ δεκάςέκείνη των Χ αρίτω ν 
καί είδον. . άπερίγραπτον εΐν’ δ ,τ ι τότε είδον.
Ω  I ποία αίί[;νιις έν έροί άνή^θη αΐοθηρήτων 
πυρκαϊά!... ορέξεων τ ί λΰαο’ άνθρωποκτόνων ! 
Εοτράί^ην π ίλ ιν  πρ6ς αΰτής, καί διά των όρράτων 
κατέ^αγον τά τρνφερά τών νεανίδων κάλλη.
Α ϊ ρέν Λοαν ξανθόκοροι κ’ είς τό γλακκόν των δρρα 
άντενακλήτο τ ’ ούρανού τού γαλανού τό χρωρα, 
ί,',ς ανακλάται ε ίς  πηγήν ό ούρανός ρυάκων.
Τώ ν δδ Λ κόρη ρέλαινα ώς πτέρυγες κοράκων, 
καί λευκοτέρα Λ ρορφή νιφάδων τή ς  χιόνος, 
καί ώς ε ίς  χόανον χυτά καί τορνευτά τά ρέλη- 
τινόιν δδ πάλιν ή  ρορφή ρδ γάλα και ρδ ρέλι 
πώς έζυρώθη, έλεγες, ι αί ρ ’ άνθη τού ροδώνας.
Καί ήσαν δλαι δροσεροί ώς ρόδα τού Μαΐου, 
καί ηίσαν όλαι τρυφεροί καί οΐον αίθερώδεις, 
καθώς τό κοΐνον άπαλαί καί οις αυτό ευώδεις.
Τό όριια των ήν ήλιος, τό §λέρρ' άκτίς ή λιου , 
καί ήσαν... όντα φανταστά καί πλάσρατα όνεΐρου, 
καί ήσαν... ήσαν ίκαναί καί τάς πεπυκασρένας 
ε ίς  ταραχήν νά φέρωσι ρεγάλην αυται φρένας 
τού Νέστορος, 8ν ύρνησον τά έπη τού Ορήρου.
Ω  ! άν εύρίσκεσθε έκεϊ, ώ άνδρες σεις αίράτων !
Ω  ! άν έβλέπετε αύτά τά ύπδρ φύσιν κάλλη, 
δδν θά έφάλλετε αύτό τό είδος τών άσράτων, 
κ’ έξ άλλων θάέγίνεσθε, πιστεύσατέ ροι, άλλοι.

ΔΗΜ. ΒΕΡΝΑΡΛΑΚΗΪ 9»



Ν αί ! θά έγίνεσθ’, έπειδΛ παγ \ς  είναι τό δμμα 
τή ς  χαλλονής, τοΐ,'ς λέοντας χαΐ τίγρεις παγιδεΟον 
χαρίτων τό κοράλλινον κοθέδρα είναι Οτόμα, 
μέ θελγητρ άπροααά^ζπτα τόν άνθρωπον μαγεΰον 
6 λόγος δέλεαρ, καθώς τό άομα των Σειρήνων 
τά ώταλυμαινόρ,ενος καί δίκτνα έκτείνω ν 
καί τόξα αι ό^ρϋς, μ ’ ίόν ηιαίνοντα τό αιηα 
θανάσΊμον, καί άγκιστρον έπαγωγόν τό βλέμμα, 
έξ οό κρεμώνται τών θνητών άσ'παίρουο'’ αί καρδίαι....

θ'» ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

—  Ω ! Βαλοαμον τά δάκρυα παρηγοριάς, οσα 
τή ς  τεθλιμμένης καλλονής ύγραίνουοι τόόμμα, 
καί άρωμα οΐ λόγοι, οίτς έμπνέει ε ίς  τό στόμα 
ή Π ίστ ις  καί τή ς  Προσευχής μεθερμηνειί’ ή  γλώ σ σα! 
Ω δώρον συ πολύτιμον τού ούρανού ! ώ μύρον, 
από του στόματος αύτοϋ τού Πλάστου άποπνέον ! 
ύπέρ χρυσόν βαρύτιμον, ύπέρ όσμήν άνθέων 
Λδύπνοον, ώ προσευχή! Μακάρι* οΐ τόν κλήρον 
λαγχάνοντές σου! ήδονάς αξίας Παραδείσου 
καί ζώντες άπολαύουσι καί θνήσκοντες έξ ίσου. 
Παιδίον ΟΪ έλάτρευον, κ’ έξ άπαλών όνύχων 
έτράφην μέ το μάνα σου· σέ μόνην τότε είχον, 
σ ΐ μόνην ή  καρδία μου προστάτιν έθεώρει, 
παρηγοριάν, ήδονήν, χαράν, έλπίδα, κλέος.
Παιδιον σέ έλάτρευον, σ ’ έπικαλοϋμαι νέος, 
ώ είς τούς κόλπους τού Θεού άνακειμένη κόρη !
Ελθέ, διά τοΰ ιερού έκθέρμανον πυρός σου 
τόν νοΰν μου· είς τό στήθος μου τή ς  ούρανίας δρόσου 
σταγόνα μιαν στάλαξον ^ωτισον τήνι|^υχήν μου, 
κάθαρον την καρδίαν μου· τούς ιερούς δακτύλους 
τή ς  σής χειρός ε ίς  την ι|[υχράν έπίθες κεφαλήν μου, 
έκσόβησον τούς λογισμούς τοΰ νοϋ μου τούς βεβήλους 
καί τών προτέρων την πηγήν έπίστρει|τον δακρύων. 
Αλλά άλλοίμονον ! Καθώς τών μελισσών οι πόδες



δέν έπικάθηνται είμη είς όνθεμον εύώδες, 
και σίί, ώ τζζοϋζν^ίι, οίκεΐς έντός τΐιυ ζ̂ών Δγίων.
Τ ώ \ πονηρών έχθρ’ άσπονδος κα\ των αθώων φίλη, 
τόν οίκον φεύγεις έναγών ανθρώπων, δόλου πληρών, 
έπιφοχτας δ ΐ ε ίς  φυχάς άθώων καί είς χείλη 
παρθένων άποπνέοντα τή ς  ηίστεως τό μύρον.

ΔΗΜ. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ !

Εΰνήν είς τό σπήλαιον κλάδων χλωρών 
στρωννύντες, λιτόν έτοχμάσωμεν δεΐπνον 

καί οίνον πχόντες γλυκύν καί ζωρόν, 
γλυκύν άς ύπνώσωμεν επεχτα ύπνον. 

Καθήσατε γύρω, κνρνάτε τόν οίνον ! 
καθείς άς εύφραίνεται τρώγων καί π ίν ω ν  

κ’ ένώ ό φορέας, τό ούς μας κηλών, 
συρίζεχ, άς ι|[άλλωμεν άσμα καλόν.

Ν α ί! Π ίνοντες οίνον πολυν καί γλυκύν 
πηδώμεν, χαρώμεν ! κ’ ένώ ό φορέας 

μάς φάλλεχ απ ' έξω τερπνήν μουσικήν, 
κοιμώμεθα τότε ε ίς  κλάδους ίτέας.

Ω ς σκάπτων ό μύρμηξ τήν γην  κατοικεί, 
μυρμήκων κ’ οχ άνθρωποι κτίζουσι πόλεις 

καί πάντα κλεισμένοι τά έτη έκεϊ
οίκτρώς τή ς  ζωής των διάγουσιν όλης· 

θαμμέν’ είς  τούς τέσσαρας τοίχους των οίκων 
(ός έρποντα σήπονται τέκνα σκωλήκων 

μονήρεις ή μεΐς  ε ίς  αύτά τά ^ουνά, 
ύι|[αύχενες τρέχομεν ώς τά πτηνά, 

τούς βράχους οίκοΰμεν καθώς άετοί, 
τρεφόμεθα ώς άετοί ρέ τά αίμα· 

ώς ούτοι, έδώ ένεδρεύων ζητεί
καθείς μας τό θύμα αυτού μέ τό βλέμμα. 

Δέν θέλομεν τρώγλην ύγράν Λ στεγνή ν  
έδώ άνσπνέομεν αύραν ζεφύρου.



Ν αί! αύραν ποθοϋμεν ζεφύρου άγνην, 
ορίζοντας θέλο·ρεν θέαν άπειρον.

Δεν έχομεν είτρώαα κ’ έδάφη σανίδων, 
δεν θέλομεν στέγην Λ·μεΐς κεραμίδων

στρωμνΛ είς  ημάς ή  στρωμνή τοϋ ^υυνοΟ 
καί σ τέγ’ ή  σινδών Λ γλανκ-ή, τ ’ ούρανοϋ.

Τούς ^ΰδην ανθρώπους δ.ν τρώγλαι κλεχσταί, 
πηλός, κεραμίς αποκρύπτουν καί χώμα, 

ύπαίθριοΐ ζώμεν Αμεϊς οα ληστπί.
τού Πλάστου δειλώς μη κρυπτόμενοι τ ’ δμμα.

96 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ

■ δ ,ο ξ ^ ι ι .λ .τ 'πρή :-

ίΤ6 έ*τ6ς  το ΰ  οΛϊΐλαίου δ4βας. Γϊύξ β ι4 ο τ (ρ ο ί  *χ1 σ*λ»ινΰφ*ι>Ίθΐ).

ΜΑΡΙΑ (μόνΓ).
Ω  νύξ ώραία ! ώρα γοητευτικΛ, 

ό ούρανός ωραίος καί διάστερος·
Λ γη  σιγώσα πέριξ μυστηριωδώς 
τόν νήδυμον ύπνώττουσ’ αναπαύεται, 
καί Λ σελήνη μέ τό δμμα Λγρυπνον 
προσέχει μή ταράξη τις  τόν ύπνον της.
Ω  αργυρά Σελήνη, σέ ήγάπησα.
Αδιαφόρως πρίν πρός σέ ήτένιζον. 
τό φέγγος τό γλυκύ σου, τό πολλάκις με 
μετά μακράν μου όδηγήσαν πλάνησιν, 
αδιαφόρως ή  αγνώμων έδλεηον.
Αφότου όμως νέους ε ίς  τό στήθος μου 
παλμούς Λσθάνθην, νέον είς  τά ς  φλέδας μου 
άφότου α ϊμ ’ άνήφθη καί μέ πυρπολεί, 
άφότου πόθοι καί έλπίδες άγνωστοι 
κυμαίνουσι τό στήθος μου τό νεαρόν, 
πρός τών έλπίδων τούτων κ’ έπιθυμιών



τι’)ν ά γνω στον 'πλανήτην Λ νπρδία ^ιου 
τής πτέρυγάς τη ς  τή ς  δειλής τανΰουςΤα 
κα\ ηάτην πλανωριένη είς  τό ήπειρον, 
είς σέ, Σ ελήν’, ε ίς  σέ έπαναπαΰεται. 
Τό^^ώς σου ^ έγ γ ’ ε ίς  τΛν αιθρίαν της όδόν, 
το ορμα τό νοήηόν σου έγνώοισε 
τών πόθ(·)ν ηου κ’ έλπίδων το ρυατήοιον, 
τό ούς σου ήκροάσΟιι τιϊ,ς καρδί(ΐς ρον 
τούς ρυστικοί’ς παλρούς καί ροί έξήγησεν 
Η γλώσσα τούτους ή ρυστηριώοης σου. 
Μ υστηριώδης, ήσυχος καί ήι^οφυς, 
ιος του ί^ωτός σου Λ ηρέρσ κίνησις, 
έξαίψνης παρεισέου είς  τα ώτά ρου 
ό λόγος σουέκείνος: «Κόρη, άγαπας»· 
κ’ έκτοτε έδιδάχθην δτι άγαπο), 
και εκτοτε, Σελήνη, σέ ηγάπησα.
Κ αί καθ' έσπε'ραν έκτοχε τού στήθους ρον 
τούς πόνους νή έκθέσω έρχοραι πρύςσέ,
<')ς είς π ιστήν μου ^ ίλην  κ’ έπιστήθιον.
Ναι· καί (ίπόι^ε πόνους έχω μυστικούς 
νή σ υ ί έκθέσω. Ακουσον αόριστος 
διαδιδρώσκει θλΐιΙ^ις τη» καρδίαν ρου, 
τό στήθος ρου πιέζει άνεξήγητον 
όδύνης ιίχθος· τή ς  ζωής τής νέας ρου 
ταραχτεί τής ημέρας τρόμος άγνωστος 
κ είς τής (φιάλης ρου τό νέκταρ άι]{ΐνθυν 
κακεντρεχώς μιγνύεν χειρ αόρατος.
Κακή ταράττουν όνειρα τόν ύπνον μου, 
είς τής χρυσίνας πτέρυγάς του άγγελος 
χουσονς με ιμέρων ίπτατσ ι προς ουρανόν 
παλ?ιόρενον τό στήθος ρου παλλόρενον 
τό στήθος του έγγίζει τάλαδάστρινον,
ΙΙετα, καί ρεταξι,' που ρί· ρ>:ιδίαρα 
ουράνιον π ίνόι^ιν ρου <ίσηάζετα\,

ΔΗΜ. ΒΕΡΝΑΡΔΛΚΜΣ

Β '.
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■με άσπα<ϊμόν φλογώδη, ασπασμόν πυράς.
Πέτα κ α \—- ε ( ς  την πύλην αίφνης ψθάνπμεν
τού Παραδείσου. Ηνειό^^θ’ Λ πύλη· νά,
την λάμ\1̂ ιν §λέπω κα\ την δόξαν είς τό φώς
τού Παραδείσου, τούς αγγέλους τους χρυσούς.
Αλλά τά πάντα αίφνης αφανίζονται
από των ό^θαλμών μου κα\ ε ίς  σκοτεινόν
κρημνίζομ’ α ίφνης χάος, μόνη, έντρομος·
έγείρομαι κατόπιν καΐ τό πρόσωπον
είς τό προσκέφαλόν μου κρύπτουσα, καθώς
μικρά, νηπία κόρη κλαίω. Α ράγε
τ ί, φίλη μου, σημαίνει τούτο ; — Ποιος πλην
άκούσθη πέραν κρότος ί — Α ! λανθάνομαι*
ό ρύαξ κελαρύζει.

ΚΑΜ ΙΙ.^ΝΙΤΗΣ (έίο ιμ α^όμ ενος ν ’ άναχωρήαη.) 

Λοιπόν, ώ άγγελέ μου...
ΜΑνίΑ

Γουλιελμε, τ ί :
Νά φύγης θέλεις ; τόσον γλίγω ρα, σκληρέ 
ίππότα, μέ άφίνεις ;

ΚΑΜΠΑΝΙΤΗΣ
Ω Μαρία μου,

άν ήξευρες μέ πόσα στρατηγήματα 
νά διαφύγω προσπαθώ τά βλέμματα 
τοσούτων σταυροφόρων κατασκόπων μου, 
ότι έκάστην απουσίας μου στιγμήν 
μέ σχόλια μυρία σχολιά.ζουσιν, 
ότι φοβούμαι νά έξέλθω τή ς  σκηνής 
τά σχόλια μή ταύτα κατά πρόσωπον 
λεγόμενο ακούσω, η  αναφανδόν 
γογγύζοντας ΐπποτας, δέν θά μ ’ έλεγες 
σκληρόν ιππότην, όχι. Τ ίς  ; έγώ σκληρός, 
έγώ σκληρός ΐ Ω  ! μέ άπεχαιρέτισε 
τό ήθος τό σν:ληρόν, τό άρειμάνιον.

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ



τύ ηθός στ ιγμ ής, καθ’ ί ιν
φωτοΰολοΰντας είδον, κόρη, τούτους σου 
του·ς δύο μαγικούς αστέρας. Εκτοτε, 
ώ ! εκτοτε παιδίον εγ ιν ’ άπαλόν, 
κ' ένώπιόν σου είμαι §ρέ^ος νύπιον, 
τ ί  λόγω §ρεφος ·, δγαλμα νευρόσπαστον, 
κινούιιενον καί πράττον, όπως μ ί’ άκτ\ς 
τού μαγικού σου διατάξη βλέμματος.
Εξέλιπεν ύ πρώην Ρουλιέλμος ν ύ ν
^ ε ύ ! μετεδλΑΘ’ η  πριν σκληρά καρδία του,
καρδία παγετώ δης, αδαμάντινος.
Κθρυμματίσθ’ είς κυνιν ύ άδάμας της, 
κ’ είς τάς θερμάς ακτίνας τών βλεμμάτων σου 
ϋ πάγος της έτάκη είς Ωκεανόν 
θερμόν λατρείας κ’ αίωνίου εροιτος.

ΜΑΡΙΑ

ίίρα ΐε Γουλιελμε, Γουλιελμε μου 
(όρανε, 1 'ουλιελμε μου αγαπητέ !

(ρίΛτείσι είς τάς άγκάΚος τοϋ.)

Μικρόν ακόμη μεϊνον, Γουλιελμε μου, 
δέν με λυπείσαι ·, Ιδε μου τούς ό^θαλμούς, 
έμαύρισαν νά σε προσμένω. Λκουσον 
υ"τι (ίν είπ ιις, είσαι πάντοτε άνηρ, 
ν.α\ ύπυμένεις ώς άνΛρ τόν χωρισμόν.
Εγώ  πλην, οίμοι ! είμαι ασθενής γυνή.
Ω ! μία μόνη απουσίας σου στιγμή 
μοί ξαίνεται ιιμέρα, μ ία  ιόρα της 
μοι ^αίνετ’ έτος, καί όλόκληρος αίων 
ήμέρα μία μόνη απουσίας σου.
Δεν με λυπείσαι, δέν οίκτείρεις, δέν πονεΐς : 
ολόκληρον αιώνα ύπομένεις σύ 
νά μένης κλαίοιν καί θρήνων κατάμονος ί 
Μικρόν ακόμη μεϊνον, Γουλιελμε μου.
Ιδέ, πόσον ώραία, πόσον μαγική

ΔΗΜ. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ



ΠΛΡΝΛΣ^:0 Ι

Λ ν ν ξ  απόψε είναι, Υπερόνω μας 
πί κορυφα\ τοΓ; Χ ίληου μεγαλοπρεπείς, 
ούρανοιίϊΐκενς ίσ τα νια ι. Πλησιφαης 
γλνκί,'φως ή Σελήνη χέει πανιαχοΟ.
Ιδέ μακράν ε ί ς τ ’ άκρον τοϋ όρίζοντος 
την γραφικήν τον Ταϋγέτου α,ποψιν 
κ’ έντεϋθεν τών Στροφάδοιν ε ις  την θάλασσαν 
μαρμαιρον της σελήνης τό ώραΐον φώς.
Ω ! μ εΐνονέτ ι, μεϊνον. Αν έγνώριζες 
ε ις  ποιον πδην ζό)σαν, ποίαν κόλασιν 
Φυγών θά μέ ά<^ήσης, άν έγνώριζες 
μακράν όπότε είσαι, πόσα δάκρυα 
μοι προξενείς κα\ πόσους πόσους στεναγμυί-ς. 
ό κόσμος ότι δλος μαύρος γ ίνετα ι, 
καθώς μ ’ άφήσης· ώ.! έάν έγνώριζες 
ποίαν σκληράν, φρικώδη, ζοφεράν ζοήν 
μακράν σου ύποφέρω, δέν 0ά έφευγες- 

γνωρίζω- οχι, δέν θά έφευγες.
Αλήά γυνή  δεν είσαι, δέν ύπέφερες,
δέν ύποφέρεις, δ ι' αύτό δέν μ ’ έννοεϊς-
κα\ δι αΰτό τοσούτον αδιάφορος
στιγμήν {δί.)ν με μόλις φεύγεις. <1>ενγεις- ώ !
ή  λέξις  αύτη μόνη, Λ ίδέ’ αύτή
καί μόνη ηδης, αδης μ ’ είναι ζοφερός.

(μένει τεθλιμμένι;).

Κ Ι .Μ ΙΗ Ν ΙΤ Η Ι

Ω  ! αύστηρά με κατακρίνεις, φίλη μου, 
άδ^ίκως, ώ ! (ίδίκως. Μόνη σν θρηνείς, 
καί μόνη συ στενάζεις, συλλογίζεσαι ;
Κ έγώ μακράν σου, άγγελέ μου, τήκομαι, 
καί ζών είς φλόγας καίομαι κολάσεως, 
κ’ έμοϋ κ’ έμοΰ τό στήθος έξατμίζεται 
ε ίς  στεναγμούς πυρίνους, φίλη, φλογερούς- 
καί ε ίς  έμέ ό κόσμος όλος φαίνεται



μακράν σον έρημία ζοφερά, φοΐκτή· 
ν.’ έγώ μακράν σου τεθλιμμένος, έρημος, 
Μαρία, μένω, όπως μένετ έρημος 
και τεθλιμμένος πελεκάν έρημικός.
Αλλά ανάγκη, φίλη μου, ανιαρά 
καί σιδηρά με θλίβει. Ω  ! ά.ν ήξευρες 
της συνεντευξεώς μας ταυτην τάν στιγμϋν 
μέ πάσας, φευ ! θυσίας έξηγόρασα....
Κ αί, φίλη μου, τά πάντα έθυσίαζον,
Γιν διά τών τοιούτων θυσιών μοί' σέ 
(ίπέκτων. ΙΙλι\ν γνω ρίζεις, Λ κατάκτησις 
τοΰ Αρακλόβου μόνη, καί η (ίλοοσις 
τών Σκόρτων μ'έγγυάται τάν κατάκτησιν 
καί τη ς  χειράς σου. Αληως άκατόρθωτον 
τό δναρ το χρυσοϋν τή ς  ευτυχίας μας.
Αν θυσιάζω, φίλη, τάς πλησίον σου 
τρισευτυ^ζεϊς στιγμάς σου, τό }(ρυσοΰν αύτό 
μέ παρασύρει δνειρον τών πόθων μας· 
αυτό αύτό τό όναρ, ώς Λ πύρινος 
τον Μωϋσέα στήλη, μέ καθοδηγεί 
είς δλας μου τάς πράξεις· τοΰχο τό ^(ρυσοΰν 
τη ς  εύτυ^ίας όνειρον την ζοφερόν 
ζωήν μου διαφέγγει, καί θλιάόμενυν 
μακράν σου τοΰτο τοΰτόμε παρηγορεν.
Α λλ’ ύ καιρός έηείγει.

ΜΑΡ11
Ω ! άλλοίηονον !

ΔΗΜ. ΗΕΡΝΑΡΔΛΚΠί:

(βν ο ΐχ ία  τα ν  4οξ»η»τρή).
Μ Ι Ρ Ι ^  (οϋνοδευομένη ό)τ6 τΓ,ς ΒαοιλιΐίΓ)ς. Φέρει εΙς τή ν  κεφ α λή ν  ι 

ι ά ;  χείρας ο εεφ ίνο υ ς  χο ικ ιλανθέμ ους κοί ψ άλλει).

Νεκράνθεμων εύ^ρόους θυσάνους, 
κόραι, πλέξατε, τής Μ υτιλήνης,



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

κλάδους καΰσατ’ εύώδους μυρσίνης 
καί άνθέων έπάνω στεφάνους 

τή ς  έσχάτης τη ς  ρίί{;ατε κλίνης.

Τ ή ς  Λευκάδας ηοτί: τό μοχραΐον 
άκρωτήριον κόρη λευχείμων 
κοτεσκόπεχ άπδ των έρημων 

και δυσβάτων τή ς  νήσου όρέων 
μέ δακρύβρεκτον δμμα Λ τλήμων.

Ε ίς  τήν κόμην τη ς  στέφος έφόρει 
ή  νεάνις αύτή νεκράνθεμων.
Μέ τήν κόμην ήπό των ανέμων 

λελυμένην άφήκε τά ορη
ν;αί μέ βήμα κατήρχετο τρέμον.

Λ 03\Π Α Τ 1 'Η Σ

Μαρία, παΰσον παΰσον, ΰν με αγαπάς· 
τό στήθός μου σπαράττεις μέ τούς λόγους σου.

ΜΑΡΙΑ

Λέν έξέφραζε θλϊι^ιν τό βλέμμα 
τής πσρθέν’ ούδ’ άκμάζοντα πόνον 

τής καρδίας. Εν δάκρυ τη ς  μόνον 
φαεινόν, κατοπίπτον ήρεμα, 

ήτυ δείγμα κρυφών παραπόνων.

Ε ίς  τήν χεϊρά της λύραν έκράτει.
Ε ίς  τό κύμα τήν λύραν της ρίπτει.
Πρός τό κύμα τά σώμά τη ς  κύπτει· 

μέ τάς }(εϊρας τήν όι^ιν της φράττει, 
ιΚ ΰμα, δέξαι με>, λέγει, καί πίπτει.

ΣΟΦ ΙΑ

Ω  κόρη μου Μαρία, ώ Μαρία μου !
Τό δσμα παΟσον τούτο τό φρικώδές σου.

ΜΑΡΙΑ

Η άθλία εύθύς κατεπόθη
είς τά κύματα. Φλοίσβος προσκαίρως



ΔΗΜ, ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

εις ηκού(ϊθ’ ε ίς  έκεϊνο τύ ιιέρος.
Κ α \ο ί θερ|_ιοί της έ<ϊβέσθη(ϊαν πόθοι, 

κα\ μ* αυτούς συνεσόέσθη^ό ερως.
Δ Ο Ξ ,\Π .\Τ ΡΗ1

Μαρία, παΰσον πλέον παΰσον !
ΣΟΦΙΑ.

Κόρη μου,
ώ κόρη μου Μαρία, την μητέρα σου 
λυηέίθητι, τους στεναγμούς τη ς  Λκουσον 
(θέ τά δάκρυα μου κ’ εύσπλαγ^'νίσθητι.

ΜΑΡΙΑ
Νεκράνθεμων εύ^^ρόους θυσάνους 

κόραι πλέξατε τή ς  Μ υτιλήνης, 
κλάδους καύσατ’ εύώδους μυρσίνης, 

καί άνθέων έπάνω στεφάνους 
τής έσ^ζάτης τη ς  ρίτ^τατε κλίνης.

(Θ έΐει β ίέφ ο νο ν  έηί τή ν  κεφαλήν τής μ η ιρός καί Γοϋ «ατρ 
Π ρός ϊή ν  θυγα τέρα  τού Ραψ φ δοΰ .)

Ιδού τό ίον τούτο είς  τόν Αγγελον, 
ώ Θεανώ, νά δώσης, είς ένθύμησιν, 
ίδού είς σέ μυρσίνης στάκτην, φίλη μου, 
καί λευκορρόδων κηλλιχρόων στέφανον, 
λευκή, αθώα ώς αύτός ό στέφανος 
τών λευκορρόδων ν’ άπομείνης, Θεανώ.

(ΚύΛτοοσα πρδς τ6 οΰς, καί ίδί<ί *ρδς αύτι'ιν).
Ε ίς  τό (Ιθώον είθε στήθος σου ποτέ 
μηδέ άκτίς τού ι^υχοφθόρου έρωτος 
νά μη είσέλθη· ή , άν παρά πάσάν σου 
είσδύση προσδοκίαν, ν ’ άπανθρακωθή 
ύ ερως σου είς στάκτην, Θεανώ, καθώς 
τά φύλλα τή ς  μυρσίνης ταΰτα. (γΕγωνές)

Δός
τον άσπασμόν μου τούτον είς  τον Αγγελον.

(άβίΓάν^ειαν ιή ν  Θ εανώ).

Μή λησμονήσης. (κρά; ίαυτήν).



1·:κ Τ Ι!5  ΤΡΛ Π 2Μ Λ Σ 

Ί Ό 1 Τ « ΪΤ α :·^Ε 3 -Λ .ΙΔ ί3 Ι^ .

ΚΛΚΟΒΟΥΛΙΝίΙ
Αρίων, <ϊύννους (ξαίνεσαι. Δχθνηαηβον 
θα (ϊχεδιάζης νέυν.

ΛΡΚ̂ Ν
()'(ΐ, Κύυ,ητις· 

Κ Λ Ε ϋϋϋΥ Λ ΙΝ ΙΙ
1  οΰς τρόπους παραδόξους εύρον π(ίνιοΐε 
τών πυιητόίν. Λυπεΐσθε, όταν ευθυ'ΐιος 
ό 1 οσρος ολος ηναι, κα\ ιάνάπαλιν 
βακχεύετε, ον άλλον όταν θλίβο^νταν.
Ενν' Λ ι{ίυχή (ϊας αληθής παλίρροια 
καν άρπωτνς. Τό ρεΟηά Οας δέν οδηγεί 
τό πνεΰ^ια τών άνέρων, άλλ’ <5 ούρανός 
καν Λ σελήνη.

ΑΡΙΩΝ

Εύρες τήν άλήθεναν.
Ο άνεμος τώ όντι τών κοννών παθών 
δεν πνεεν είς τοΟ· ν| ι̂ίλτου τήν ι^υχήν, έαν 
τρνκυμιώσαν ταύτην αίσθανώμεθα- 
αόρατός τ ις , ανώτερα δύναμις,
(")εος Η δαίμων τήν κννεΐ.

ΚΛΕΟΒΟΥΛΙΝΙ!

Απρόσιτος
πρύς τών άνθρώπύΐν τά κοινά αισθήματα 
λοιπον και πάθη είναι Λ ι^υχή ήμών ;
Σ ε ίς  δεν λυπεΐσθε ούδέ χαίρετε ποσώς ;

Λ ΡΙΟΝ

1 ί  (ιλλο είναι η ζωή τοΰ ποιητοΰ, 
είμή χ<ιρά κα\ λύπη αλλεπάλληλος;
Αλλά ιών αίοθημάτων όμως ιούτο^ν του



ρνζις  δεν αρδεύει Λ ίκμάς τη ς  γης , 
άλλα Α δρόσος τ ’ ούρανοΰ. Αν θλίβεται 
ό ποιητής ή 'ζαίρει, μή τής λύπης του 
νά μάθης ζήτει η ’χαρας τό αίτιον.
Ε ίς  την ακμήν τού πάθους πρός άπόκρισιν 
έάν οο\ είπη «οίνος, κόρη, πας καλός», 
μή τόν πιστεύσης. Οταν φέρων στέφανον 
κισσού καί ρόδων ψάλλ’, είναι θεόπνευστος. 
Η  ποίησις ή  έκ τού στόματος αύτοϋ 
κρουνίζουσα άφθόνως, είναι φλέγοντος 
ή  λάβα Λφαιστείου. Τό Λφαίστειον 
τού ύάλτου είναι Λ ι̂ τυ̂ ζή Λ εύφλεκτος· 
άλλ’ ούρανόθεν έρριι|τεν ή δεξιά 
Θεού είς τόν πυθμένα του τό πΰρ, κ’ ένώ 
προ των ποδών Λμεΐς τήν λάβαν §λέπομ'εν, 
ε ίς  μύδρους ήδη διαπύρους ό πυρήν 
τού ήφαιστείου έξεκρούσθη, οϊτινες 
είς ύφη διερράγησαν αόρατα, 
άφ’ όπου τέφρα μόνον π ίπτει κατά γης . 

ΚΛΕΟΒΟΥΛΙΝΗ
Τήν τέφραν κάν, τήν λάβαν άφες ίδωμεν 
τής φλεγομένης σου φυχής, ώ ποιητά. 
Αγαπητέ Αρίων ! είς τήν Ε ύμητιν 
είπέ τ ί έχεις. Αλλος τώρα έγεινες 
έξ άλλου· άλλοτ’ ήσο εύθυμότερος.

ΑΡΙΩΝ
Αλλοτε ήμην εύτυχής, ώ Ε ύ μ ητις .

ΚΛΕΟΒΟΥΛΙΝΗ
Κ αί τώρα τί σοι λ ε ίπ ε ι; πλούτος, χρήματα : 

ΑΡΙΩΝ
Ω  ! πώς μέ κρίνεις !

ΚΛΕΟΒΟΥΛΙΝΗ

Ευτυχή  τόν πλούσιον 
δέν έννοώ έξ άπαντος. ΐ ίδ ό ξ α π λ ή ν ,

Β '.
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Λ φήμη οον, Αρίων, να\ τό δνομα 
είς  τήν Ελλάδα δλην ήδη πάνδημον . . . 

ΑΡΙΩΝ
Ω  ! δόξα, φήμη, δνομα ! Των λέξεων 
τό θαμβός τούτων κα\ ΐτΐ λάμι^ις ή ι^ευδης 
ε(ς τήν τίτυ̂ ζήν θά φέρμ τον Αρίωνος 
τήν εύτν^ζίαν. Δόξα, φήμη, δνομα, 
φρένων άπείρων δέλεαρ I

ΚΛΕΟΒΟΥΛΙΝΗ

Πλήν κόσμημα 
ώραΐον τής κιθάρας σου.

ΑΡΙΩΝ

Τοΰ ποχητον
ώς τ ι καλόν τήν φήμην θά φαντάζεσαι· 
άλλα γνω ρίζεις και είς τ ί  σννίσταται ^
—  «Αύτός ό νέος δέν στερείται πνεύματος, 
έρρίνως λέγει οδτος· κρίμα μόνον πώς 
κακά τό έφαρμόζει.— Ο Αρίιύν; χούμ, 
χούμ, χούμ ! Απολαμβάνει άλλος, μειδιών 
καί αύταρέσκως μνκτηρ ίζω ν  ό Α ρίων, χούμ !
— Καλλίτερα θά έκαμνεν άν έτριβε 
το μελανεϊον τρίτος αποκρίνεται.
— Α , 6^(1 δά ! Ο νέος είναι εύφυής, 
καταλαμβάνει μουσικήν καί ποίησιν 
καί κάλλιστα ήδύνατο τόν Ομηρον 
νά έξηγμ είς τά η αιδ ία .— Καλέ, τ ίς  ; 
ό ι[[ευδοποιητής σας ; Δεν έντοέπεσθε!
Τούς διθυραμβικούς του λοιπόν κέντρωνας 
ώς ποίησιν γνησίαν καταπίνετε;
—  Καί έπειτα νά ήσαν κάν πρωτότυπα 
τά έργα τ ο υ ; κλεμμένα είναι δλα του.
Η  μουσική του είναι λυδοφρυγική.
—  Ο τι τήν μουσικήν μας έφθειρε, κανείς 
δέν αμφιβάλλει.— Π λήν, τό νοστιιιώτατον,

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ



Λ οιησίς του είναι Λ Απίστευτος.
Εγω  δι δχλον, λέγει, δέν έργάζομαι, 
αλλά διά λογίους. Δέν τώ ήρεσκε 
του Διονύσου ό χορός, ώς ητο πρ\ν, 
κ είς πρόσωπα τόνηύξησε πεντιίκοντα 
κα\ τούς διδάσκει μόνος του.— Αλλά αύτός 
δ ίν πτα ίει, ό προστάτης του Περίανδρος.
— Κ α\ είς τΛν Ιταλίαν μΛ δέν εύρηκε 
τοϋ Περιάνδρου χειροτέρους πάτρωνας ;
— Α ί I ε ίς  την Ιταλίαν δά τόν άπεθέωσαν !» 
Ε ν  τούτοις φθάνει άλλος τ ις  άσθμαίνων καί 
πεισματωδώς το ϊς  λέγει κατά πρόσωπον :
“Ε ίς  τΛν ΕΛλάδα μεγαλοφυέστερον 
άν άλλον μέχρι τοΰδε μήτηρ ποιητΛν 
έγέννησε, καί Μούσα ίοπλόκαμος 
ένέπνευσε, μΛ μέ καλεϊτε Ελληνα.
Θά ρίι^ω τλν χλαμύδα καί τόν πέτασον, 
τιάραν θά φορέσω ύι}Γΐκάρηνον, 
άναξυρίδα έρυθράν θά ένδυθώ, 
θ' Αλλάξω τ* όνομά μου, καί θά λέγωμαι 
-ερξάρξας, Ζαρχαράστρας, Σαρδοσάσαστρις !ι 
Καί διθυραμάωδώς τούς διθυράμβους μου 
έγκωμιάζει· πλΛν σκοπός του κύριος 
νά καταβάλη είναι τόν Αντίπαλον, 
καί όχι νά ύμνήση τόν Αρίονα.
Ιδού Λ φήμη, Ε ύμ ητις , κ’ ή  δόξα μου I 

ΚΛΕΟΒΟΥΛΙΝΗ
Τ ού νού σου πάντα ταύτα είναι πλάσματα, 
Αρίων. Εσο βέβαιος, οί Ελληνες 
τό όνομά σου ότι μετ’ εύφημιών 
προφέρουσι.

ΑΡΙΟΝ

Τ ή ς  τύχη ς έργον, Ε ύμ ητις , 
άν κατ’ έμού τοιαύτα δίν έλέχθησαν· 
ουδέ σπουδαίως πώποτε περί αύτών
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έσκέφθην. Τό τή ς  φήμης μόνον μάταιον 
καΙ δκρατον καθόλου θο\ παρέστησα.

ΚΛΕΟΒΟΥΛΙΝΗ

Λοιπόν τί λείπει είς τήν εύτυ^ζίαν σου ;
ΑΡΙΩΝ

Τ ί  λείπει ; Ώ  ! μοί λείπει δ ,τ ι, Ε ϋμ ητις . 
νά άποκτήσω πλέον εϊν’ αδύνατον.
Διά νά σ’ ειπω τ ί μο\ λείπει, έπρεπε
τά σπλάγ^ζνα μου ν ' ανοίξω, την καρδίαν μου.
Μέ μίαν μόνην λέξιν έάν έπρεπε
νά σ ’ είπω τ ί μοί λείπει, καί σοί έλεγον :
«στοργή, αγάπη, έρως,» μόνον άτελώς
θά σοί έξήγουν τό κενόν τού ^ίου μου.

Ι ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΤΚ  ΤΗ Σ ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ 

'ΤΤΧΖΒ «Ιί,ΛΕΕ» Ο Ι Ι Ξ Ϊ  33»

Π Ο ΛΥΦΟΝΤΗΣ
. . . Χαϊρε, άνασσα I 

ΜΕΡΟΠΗ

Χαϊρε καί σύ, ώ βασιλεύ, καθώς έγώ.
ΑΙΠ Υ ΤΟ Σ

Ω  τή ς  Μεσσήνης Λ κλεινή βασίλισσα 
καί άνασσα ΜερόπηΙ . .

Π Ο ΛΥΦ Ο ΝΤΗ Σ (Πρδς α ύ ίόν .)

Ποιον τόλμ ημ α !
ΑΙΠΥΤΟΣ

Ω  μήτερ παμφιλτάτη τού Α ίπύτου σ ύ !
ΜΕΡΟΠΗ

Θεοί ! τ ί  ρλέπω ; . . .  Εύρυμέδη !
ΑΙΠΥΤΟΣ

Πότνια
ώ μήτερ τού Α ίπύτου, είς τούς πόδας σου
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γοννχλινΛς προσπίπτων, ν ’ άσπασθώ
κα\ μ ΐ θερμά νά  καταβρέξω δάκρνα 
τίιν σεβαομίαν ταύτην δεξιάν.

Π Ο Λ Υ Φ Ο Ν ΤΗ Σ (καθ’ α ύ ϊ6ν .)
Ιδέ

(5 μιαρός τ ί  δόλον έπενόησε !
ΜΕΡΟΠΗ

Τ ίς  είσαι, νέε συ, ό τΛν καρδίαν μου 
ταράττων μέχρι των έσχάτων τη ς  μυχών, 
κα\ διά τή ς  μορφής σου τής απατηλής 
τάς φρένας κα\ τήν ορασιν τή ς  δυστυχοΰς 
μητρός άποπλανών ; Δέν αποκρίνεσαι ;
Τ ίς  είσαι, σ ’ έρωτώ, πώς ονομάζεσαι;

ΑυΐΥτοΣ
Εξ Α ίτω λίας είμαι ξένος νέηλυς, 
καί Τηλεφόντης λέγομαι.

ΜΕΡΟΠΗ

Ποία φωνή,
τ ί τόνος, ποία συμπαθητική μορφή !
Τον Λκουσας, τόν βλέπεις, Εύρυμέδη μου ;
Ιδέ, οί χαρακτήρες τοΟ προσώπου του
ε(ς σέ δέν ένθυμίζουν τόν Κρεσφόντην ; Καί
τό βλέμμα του προ πάντων . .  .

ΕΥΡΥΜΕΔΗ
Ποία πλάνη, φευ Ι

ΜΕΡΟΠΗ

Ν αί, ποία πλάνη 1 ποιον δνειρον ι]^ευδές, 
απατηλόν, ώ Εύρυμέδη, πλήν τερπνόν!
—  Ε χ ε ις  μητέρα, ξένε ;

ΑΙΠ Υ ΤΟ Σ
Ε χω , άνασσα.

ΜΕΡΟΠΗ

Κ αί ζμ άκόμ’ ή  μήτηρ σου ;
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ΑΙΠ Υ ΤΟ Σ

Ζ·^, άναΰΰα,
ΜΕΡΟΠΗ

Ε ίπέ μοι, ξένε, σ ’ ΰγαπα, τΛν άγαπάς ; 
ΑΙΠ Υ ΤΟ Σ

Ν α ί! μ ’ άγαπα· τό §λέπω, τό αίσθάνομαι. 
Κ  ίγω  — ώ ! άν έγώ, θεοί, τΛν αγαπώ !
Δ ιά  τούς ό^θαλμονς μου προσ^ιλέστερον 
ον τή ς  μητρός μου ταύτης κα\ γλυκύτερου 
(3 Λλιος ακόμη δέν έ^ώτισεν 
έπ\ του κόσμου, άνασσα. Η  θε'α της 
τόσον γλυκεία μ ’ είναι, τόσον προσφιλής, 
ώστε πρός πάντα έάν έμελλον τυφλός 
νά γ ίνω , ινα ^λέπω τΛν μητέρα μου, 
τυφλός νά ημαι έδε^ζόμην πάντοτε 
καί πρός τόν κόσμον τόν έπίλοιπον, 
καί όφθαλμούς νά έχω  μόνον διά τΛν 
μητέρα μ ο υ !

ΜΕΡΟΠΗ

Εύδαϊμον μ ητερ!
ΕΥΡΥΜΕΔΗ

Ω θεοί !
,  ΜΕΡΟΠΗ

Κ ' έγώ —  μέ βλέπεις, ξένε είχα καί έγώ 
υιόν, όποιος σύ, τη ς  Λλικίας σου, ' 
άλλ’ όρφανόν καί μόνον — ξένε, μ ’ έννοεΐς 
ν α ί ! όρφανόν καί μόνον, ξένον, έρημον ! 

ΕΥΡΥΜΕΔΗ
Ω  άνασσα Μ ερόπη!

ΜΕΡΟΠΗ

ΕΙχον, να ί, κ ’ έγώ
υιόν. Αλλ είσ’ ακόμη νέος, ξένε, συ, 
ουδ έμαθες ακόμη τ ί σημαίνουσιν 
αι λέξεις αόται. Ο χι ! συ ούδέποτε. . . 
ούδέποτε οΐ άνδρες σείς θά_^μάθετε



ουδέ θά αΐσθανθήτε ποιαν έννοιαν 
καΐ σημασίαν διά τίτ,ν καρδίαν τής 
μητρός ή  λέξις αίττη έχει ή άπλ,ή: 
ν ι ο ς  — Π λήν σύ δακρύεις, σύ μέ έννοεϊς- 
κα\ δμως σύ δέν είσαι μήτηρ, ώς έγώ.

ΠΟΛΥΦ Ο ΝΤΗ Σ 
Ταλαίπωρε Μ ερόπη!

ΕΥΡΥΜΕΔΗ

Σύνελθ’, άνασσα.
ΜΕΡΟΠΗ

Δ ιά ν ά  μ· έννοήσης, ξένε, κάλλιαν,
—  διότι μ ’ έννοείς, διότ’ Λ θέα σου, 
διότι ή  ωραία σου καί άδολος 
αύτή μορφή έλκύει τήν καρδίαν μου, 
καθώς τοϋ κοιμωμένου Ενδυμίωνος 
Λ οι^ις τή ς  Σ ελήνής τ ’ δμμα τ ’ άγρυπνον—  
ν α ί ! ίνα μ 'έννοήσης, ξένε, άκουσον.
Δέν είχον ένα μόνον, είχον τρεις υιούς· 
αλλά τούς δύο, παϊδας έτι νεαρούς, 
μο\ τούς έφόνευσαν. Κ ’ ήλθον έδώ έγώ, 
καί είδον, είοον κείμενα έδώ χαμαί, 
τά νεαρά των σώματα αγνώριστα, 
κρεουργημένα, α ιματόφυρτα. . . έγώ, 
ω ξενε, μ ' έννοεϊς ; έγώ ή  μήτηρ των !
Τόν τρίτον μου υιόν, παιδίον νήπιον, 
ι^τελλίζον μόλις, χεϊρες εϋσπλαγχνοι μακράν 
κ’ έκτος τή ς  Μ εσσηνίας τό διέσωσαν.
Ο  όρφανός υιός μου ουτος καί φυγάς 
τό μόνον ήτο τέκνον μου· μέ έννοεϊς ; 
ήτο τό πίΐν, ό κόσμος δλος δ ι’ έμέ.
Εγώ , μέ βλέπεις ; είμαι ή  βασίλισσα 
έδώ τής Μ εσσηνίας. Την βασιλικήν 
πλην άλουργίδα ταύτην, τό διάδημα, 
τόν θρόνον τής Μ εσσήνης, σύμπαντας όμοΟ
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τούς θρόνους ·κα\ τάς χώρας των Ηρακλειδών 
ηθελον δώσει, ξένε, είς αντάλλαγμα 
μ ιας Αμέρας τού υιού μου. Μ’ έννοενς ; 
Πλην τον υιόν μου τούτον, πλην τό τέκνον μου 
τό μόνον τούτο, ξένε, τό έφόνευσαν.—
Τ ί ! τρέμεις έχ τής φρίκης ;

ΑΙΠ Υ ΤΟ Σ

Παύσον, προς θεών,
βασίλ ισσα!

ΜΕΡΟΙΙΗ

Ν α ί! τρέμε έν τής φρίκης σύ, 
παιδίον. Σ ύ δεν είσαι μήτηρ. — Α λλ’ έγώ, 
έγώ δίν τρέμω. Μ ’ έλειι^εν Λ δύναμις 
τού τρόμου χα\ τής φρίκης,

ΑΙΠΥΤΟΣ

Παύσον, άνασσα!

ΕΚ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ

<13:

( Ε ν < ί δ '.  οκΓινξι τής α '. Λρά|«ίϋς Λαροοβιάξετα; χορδς  γυφτιββώ ν. 
Λαλ«ί ή ο '. νΟφτιβσβ, ήτις, ά(ροΰ ρΙψίΙ είζ *δν κουρΛσράν τό χροβοΰν 
κερμάτιον, ϋηερ έρριψ εν είς τό ό έ ιρ ι τι^ς ή Εόιρροούνΐ], βυντινόβαει 
Αρισμβευηκώς τό ν  κονμηαρΔν, καί ένώ  ή β '. καί γ ' .  γύφτισοα ψ ά λ · 
λοϋβι τή ν  οτρορήν ο Σ κ ο τά δ 'ή μ ο ίρ ά 'ν β ι  βα όύ  κτλ .» , εισέρχεται είς 
τή ν  κουφάλον τής «λα τά νου , λ α μ βά νει ρ α δδίον  β ιδ η ρ ο ίν , κροΟει μέ 
οότό έΛΟνειλημμένως τή ν  χ ύτρ α ν  καί τροελΛοΟβο είς τή ν  σκηνήν 
άΛ αγγέλλει έμκνεοσμένη τά  ά κόλοοθα  :)

Δυό πέρδικαις ζωγραφισταϊς, ζευγάρι ζηλεμμένο, 
’ζούσαν ’ς  απάτητο ^ουνό, σ ΐ μια 'ι̂ Γηλή ραχούλα. 
Ε ίχαν καί δυό μικρά πουλιά, ουό πλουμιστά περδίκια, 
πού ήταν τό καμάρι τους καί Α παρηγοριά τους.
Κρυφά τά ^γάζαν στΛν ^οσκη, κρυφά στην κρύα ^ρύσι, 
μη τύχη καί τά *δμ αετός, μη τά '^ρμ τό γεράκι.
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πυυιαν μικρή Λ φτεροΟγά τους και ανήξερος ό νους τους, 
Μ ια ’μέρα ’κεΐ πού γύριζαν κ’ έκεϊ ποϋ έβοσκοϋσαν, 
ίσκιος άετοϋ τά ’τρόμαξε καί σκορηισθήκαν δλα.
Αλλο πήρε τ ’ άνάπλαγα, άλλο τά κορφοβούνια, 
κ ’ ενα, τό μεγαλείτερο, έ^ζάθτικε στα ξένα 
κ ’ έμεινε ή μάνα μονα^ζή μέ τά μικρά περδίκια.

Λύθέντη γυ ιός, μεγάλου γυιος, §γήκε νά κυνηγήση. 
Πιάνει τ ’ απάτητο §ουνό καί την ι^ηλιι ραχούλα 
καί στήνει το καρτέρι του δίπλα στη κρύα ^ρυσι.
Νά κ’ έρχεται κ’ ή πέρδικα μέσα στο μεσημέρι 
τρεχάτη καί χαρούμενη καί γλυκοκελαδούσα, 
νά π ιή  νερό νά δροσιστή, νά π ιη  νά ξεγανιάση.

Σ τό  ’να του χέρι ό κυνηγός κρατεί χρυσό δοξάρι 
κ 'εν α  δεμάτι σ τ ’ άλλο του ^αρμακεραϊς σαγίτα ις. 
Αφίνει τό δοξάρι του καί ρίχνει τα ΐς  σαγίταις.
Τ ίνος καρδιά ποτέ ^αστά, τίνος άπονου χέρι, 
την ώμορφη καί πλουμιστή πέρδικα νά σκοτοίση, 
πώχει τά νύχια  κόκκινα καί τά φτερά γραμμένα, 
πού περπατεΐ καί χαίρεσαι, λαλεΐ καί αναγαλλιάζεις ; 
Σ τή νε ι δεξιά, στήνει ζερβιά, τά μεταξένια δίχτυα.
Σ τη  μ ία  δέν τόν έζύγωσε, στήν άλλη τού ξεφεύγει, 
Σ τη ν  τρίτη μέσο μπλέκεται καί πιάνεται στό δίχτι··.

Μέ τ ί λαχτάρα ό κυνηγός καί μέ τ ί  καρδιοχτύπι^ 
τοέχει κοντά στα δίχτυα του, ξεπλέκει τόπλεμμάτι, 
καί §άζει τ ’ ώμορφο πουλί, την πέρδικα, στο χέρι.
Την παίρνει μέ φιλήματα, μέ χάδια την παγαίνει 
καί τό καλλίτερο κλουβί, ένα χρυσό κλουβάκι, 
ανοίγει καί τήν πλουμιστή πέρδικα ^άζει μέσα.
Ζάχαρι μέ τό στόμα του ο ίδιος τήν ταγίζει 
καί μέ καθάριο κρούσταλλο νεράκι τήν ποτίζει.

Μά ήρθε χρόνος δίσεχτος, μήνας δυστυχισμένος, 
καί έ) κυνηγός στον πόλεμο πάγει μακρυά στ<ι ξέν(ΐ 
Γ,' έμεινε τό πουλί άρφανό, ι'ι πέρδικα μονά^^η,
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κανε\ς δέν την ταγίζει πλειά, κανείς δέν την κυττάζει
Μόν’ ενα ^ζέρι ήπονο, ^ζέρι καταραμένο,
νερό τη ς  §<ίζει στο κλουβί, νερό άπό τη  λίανη.
Ποιος Απιε τό νερό ποτέ τή ς  λ ίμνης κ’ είδε κόσμο ] 
Η πιε κ’ όκείνη άη ' αύτό, ήπιε κ’ έφαρμακώθη.

Η  πέρδικα έτσι έ^ζάθηκε ή  μικροχαϊδεμένη, 
ηοχτχε τά νύχια  κόκκινα καί τά φτερά γραμμένα, 
ηού'-λάλειε καί άναγάλλιαζες, περπάτειε κ’ έχαιρόσουν I

(Είτέρχεται μικρά οιγή),

Α '. ΓΥΝΗ (ένίρυμος).

Ε ίν α ι ή μοϊρά μου αύτά ;
Α '. ΓΥ Φ ΤΠ .ΣΑ

Η μοϊρά σου, Φροσύνη !
(Η γονή  βονάηεει ιά ς  χεϊρας έντρομος. Κ ατοίτίττει ι'ι βολσ ίο).

ΕΚ ΤΗ Σ ΤΡΛΓΟΔΙΑ ΐ: '

ιΕ »  η '. τή ς  β , Λρ*ξ»ως).

ΦΑΥΣΤΑ (άνιοτομένη),

Ω μήτερ, μήτερ.
ΕΥ ΤΡΟ Π ΙΑ

Κόρη μου, ήσύχασε· 
ή πενθερά σου θά τόν σώσμ.

ΦΑΥΣΤΑ

Θά τόν σώση : ναί ; 
ΕΥ ΤΡΟ Π ΙΑ

Κ αί αμφιβάλλεις ; Πότε ε ίς  έπίμονον 
τή ς  πενθεράς σου α ίτησ ιν  κατώρθωσεν 
γ5 Κωνσταντίνος μέχρι τέλους ν ’ άντιστή  :

ΦΑΥΣΤΑ

Ν αί, θά σωθή· τό ^λέπω, το αίσθάνυμαι·
'Π  «Φ αύστα» ε ίνα ι είσέτι άνέκδοτος, τά  άνω τέρω  Λέ ά-τοοΛάοματα 

οντιρμολογήάησσν έκ ιώ ν  θεατρικών κρίοειον, τώ ν όΐ|μοιιιι.υι}ειβάιν 
ατα τή ν  πρώ τιιν ποράεταβ ιν (ής ιρβγ ιΐ'δ ία ς ιαύτΓ,ς.
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αλλά έγώ πώς θά τύν Ιδω πλέον ; πώς 
νά ζήοω πλέον μετά τά γενόμενα 
χβές ;

Ε Υ Τ Ρ Ο η ίΑ
Απορώ μεγάλως καΙ έξίσταμαν 

ηέ τών Αρενών σου ταύτας τάς μεταδολάς 
τάς παλχνστρό^ους. Πώς κατιιντησες 
έξαίι^νης, Φαϋστα, τόσον ίδιότροπος !
Α ΐ ΰδρεχς αί θρασεϊαι κ’ οι όνενδισμοι 
μέ](ρι θανάτου σ’ έτρωσαν τοϋ Καίσαρος, 
κ’ εύλόγως. Α ίφνης δμως φυλακίζεται 
ό ύβρισττνς· τί τούτου εύλογώτερον ; ΠλΛν 
άντ\ χαράς καί ΐκανοποιήσεως 
καί τούτο θανασίμως τΛν καρδίαν σου 
τιτρώσκει καί ^αρέως φέρεις τΛν ποινήν 
καί τρέυ,εις μΛ τίίς  κεφαλής τοϋ ϋβριστοϋ 
καί μ ία  μόνη πάθη θρίξ. Αλλά ίδού* 
τή παρεμβάσει τής Ελένης σώζεται 
ό Καϊσαρ. Μ όλις δμως περί τούτου σύ 
πεισθεϊσα, τρέμεις μή τον ίδιις  πάλιν, καί 
άπηλπισμένη, λυτρωτιίν τον θάνατον 
έπικαλεϊσαι. Πώς τά ασυμβίβαστα 
νά συαβιβάσω ταϋτα ; Κόρη μου, μέ κρύπτεσαι, 
μέ κρύπτεις μυστικόν τι· ώ, ε ίς  τούς θεούς 
σέ έξορκίζω, Φαϋσ.τα, μή πλειότερον 
μέ Βασανίζεις κρύπτουσα τον πόνον σου· 
είπε, τ ί  έχεις ; να ί, τί θέλεις ; τί ζητείς  ;

Φ Α ΥΣ ΤΑ

Ω  ν ’ άποθάνω ! Μήτερ μου. άν μ ’ αγαπάς, 
άν μέ λυπήσαι, τρέξε, φρόντισε, εύρέ 
ύλ ίγηνκύνιν , τρεις σταγόνας φάρμακον 
θανατηφόρον, ν ’ άποθάνω, μήτέρμου, 
ώ ν ’ άποθάνω !

ΕΥ ΤΡΟΠΙΑ

Ν ' άποθάνμς ί Δ ια τ ί ;



ΦΑΥΣΤΑ

Δ Ιν ήκουσες ; Δέν είδες ι
ΕΥ ΤΡΟ Π ΙΑ

Τ ί:
ΦΑΥ 1ΤΑ

Δ^ν ήκουσες
τούς Λόγους του, τους πλήρεις μίσους λόγους του ·, 
τό ρλέμμα του δέ;ν είδες; ώ, τό §λέμμα του, 
τύ πλήρες μίσους καί περι^ρονήσείος ;

ΕΥΤΡΟΠΙΑ

Π λήν τ ίν ο ς ;
<Ι>ΑΥ2ΤΛ

Τίνος ί Κ αί ακόμη έρωτας ;
Κκείνου δστχς την ζωήν μου πρό πολλοΰ 
φαρμακευμένην εχε% καί μύ δύναμιν 
μυστηριώδη, άλλ’ άκαταμάχητον, 
πρός έαυτον μ^ σύρει, τον Θεόν έγώ 
ένώ ματαίως ικετεύω ένδακρυς 
νυχθημερόν, μακράν νά μ ’ όδηγήσωσιν.
Εκείνου δστις μέ άί^ήρεσε τόννοϋν 
καί είς τής δυστυχούς μου καί παράφρονος 
τά σπλάγχνα φλόγα φοβέρας ένέβαλλε 
ιιανίας, καίουσάν με, πνρπολούσάν με, 
τον ύπνον δστις ήρπασε διά παντός 
άπύ' τά βλέφαρά μου κ’ έφυγάδευσεν 
άπό τά χείλη  τό μειδίαμα καί τήν 
χαράν καί τέρτ^ιν άπό τήν ι αρδίαν μοιί.
Εκείνου, δστις μέ μισεί, ένώ έγώ
φρικώδη πάσχω δν’ αυτόν καί τήκομαι
καί τρέμω μόνον νά τόν ίδω
καί ριγώ καί καίω άπό μίσος όχι — άπό έρωτα !

Ερωτα ϊ Τ ίν ο ς ;



ΦΑ Υ 2ΤΑ

Τ ίνος ; Ας άνοίξι;ι Λ γη 
καί άς μ^καταπ ίη  τΛν άνόοΐον,
ά λλ’ Λκουσέ το, ^άθε το ; ΤοΟ Κρΐί^που.

ΕΥ ΤΡΟΠΙΑ
Σ ύ ;

αί! άγαπάς τόν Κρίσπον; Δέν παρήκουοα ; 
τόν πρόγονόν 0 ου ΚρίΟπον ;(.1 Φ α Ο « α  ρ ί« ε τα ν  εις ά ν ά .λ .ν τ ρ ο ν  κ«λ6«^ο .σ«  τ6 .ρ ό σ ω .ο ν  εάς

νείρας). „  , , ,Ω  πικρόν αυτό
τό §έλος έκαρφώθ’ είς τΛν καρόίαν μου, 
θανάσιμον, ιΓ> Φαΰστα ! Ποιον όνειδος 
^ρικώδες,*ποΐον αίσχος άποτρόπαιον 1 

Αν φως ηοτί Λμέρας, &ν άκτίς ποτ^ 
ιΥλίου νά φωτίση τοΰτο πέπρωται, 
τή ς  άνοσίου κόρης τό μυστήριον, 
ω, θάνατε, έλθ^ καί είς τ ’ ανήλια 
του ^λδου σκότη κρυφέ με διά παντός, 
πρίν 'ζήσω κ’ ίδω μέ τους όφθαλμους τό φως 
έκείνης τής ήμέρας καί τόν ίίλιον.

ΛΗΜ. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ί ’ "

(Ε* τίίς γ'- «Ρ*ξ»ως).
Η οκηνίι «αρω »ή τ6 ν  «ρ6 ίο ό  κ ο .ίώ ν ος  ίίά λ α μ ον  Φα6ατας. Π 

βιίΓ,νίι τ>«ίΐτ,6Γβι ύ!τ6 μόνης ^^ις νυκτικής λ υχνίβς .

ΕΥ ΤΡΟ Π ΙΑ  ιεαί ΦΑΥΣΤΑ.
(Η φαύανσ κά^ηταν έ«1 οκίμηοδος. έ τ '  οδ β ίη ρ ίξε ι ίό ν  ά γκ ώ να  ϊί,ς  

νβ.ρός, δΥ δς κραεεί εήν  κεφαλί^ν, άίενΓ^ονβα είς τό κοννόν ουΚλο- 
ν^ομένη. Ε ίσέρχετα. Α Εδτρο»Ια. τή ν  β λέεε. καί οεΐε. -τερίλυ,ος τί,ν

κεφαλι,ν). ΕΥ ΤΡΟΠΙΑ

Θεοί μ εγάλο ι! όπου προ τριών ώροόν 
καί όπως τήν άφήκα

(εΙθέρχετοι είς  τή ν  «α β ιά δα , 0Λ0δβν έ |έρχ8Τ αι άμέβως)

δλως άθικτος
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Λ κλίνη της ακόμη. Απε^άσισες 
λοιπόν Οπουοαίως ν ’ άποθάνης, κόρη μου ;

(άνο ιγες Γώ πορσΛΒτάομοτα),

Αλλά τί ^2ςέπω ; εξω έξημέρωσε 
σ χεδύν, προ ό’^ος όλης φέγγει Λ Αώς 
καΐ μόλις πλέον διακρίνεται τό ^ώς 
τή ς  Αφροδίτης. Υπαγε νά κοιμηθής.
1Ί  αγρυπνία ινδιήμκρος αύτή 
θά αέ ^ονεύση, κόρη υ,ου.

ΦΛΥΣΤΑ (άκίνΓ,Γος),
Ν αί, ή Ηώς

τί εύτυχής ! Ηράσθη τού Μ αντίου τόν ·
υιόν, τόν νέον Κλεντον, καί τόν ήρπααε !
Τόν Κέφαλον ίιράσθη, τόν Ώρίωνα,
τ ίς  οίϋε πόσους^άλλους ; καί τους ήρπασε.
τοίίς ήρπασεν, ώς άν εί είχεν όνυχας
άρπυίας, ή  θεά Λ ροδοδάκτυλος I
Πώς νά μή φύγη προτροπάδην πρό αύτής
ή  Αφροδίτη ή σεμνή προστάτρια
των Δεσποινών τκ ς  Ρώμης ; Ε  ! Οδίδιε !
έγώ, έγώ νά σέ διδάξω έπρεπε
των θεαινών σου καί θεών τοής έρωτας.
1 ά ρόδα φέρει όχι είς τό πρόσωπον, 

αλλά είς τούς δακτύλους ή  καλή Ηώς, 
διότι κόρη, είναι αναιδής, μητρός 
άναιδεστέρας . . . τής Νυκτός. Αφού Λ Ν ΐ’ξ 
μορφήν δέν έχει, που τά ρόδα τής αίδοΰς 
θά εύρουν τόπον ; Αν έκ τή ς  αίδήμονος 
^Ρ^ρος των ανθρώπων, ή απρόσωπος 
καί αφανής Ηώς, τοι·ς έρωμένους^της 
αρπάζει, είς τά σκότη πάλιν τής νυκτός 
τους θάπτει, είς τά σκότη τά ανήλια 
όπου τυφλή κοιμάται πάσα δύναμις
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τής φύ(?εως. Κ ’ έκεΐ είς τας άγκάλίΐς των, 
καθεΰδει ϋπνον α-ίωνίου έρωτος !

(α ίφνης Λνιοίαμένη)

Ηώς κ' έγώ, θυγάτηρ είμαι τή ς  νυκτός 
κ’ έγώ. Α λλ’ δχι τή ς  Ελληνικής ούδέ 
τή ς  τών Αύσόνων. Ε ίμ α ι κόρη τή ς  νυκτός 
2(ωρών ύπερόορείων, κρΰων, ζοφερών.
Η ώ ς, άλλα άγρια, βάρβαρος Ηώς !
Η Γενεά μου είς την νΰκτα τών δο,οών 
τή ς  Παννονίας έκοιμδτο βάρβαρος 
μάκρους α ίώ νας, πρ\ν έκ τοΰ Πανονικοϋ 
Σιρμίου <5 πατήρ μου Μ αξιμιανός 
όρμήσ'ας, λά6 ’ είς τάς τυλώδεις ^(εϊράς του 
άντ\ αρότρου ξίφος κ’ έκρωμαϊσθείς 
ώς Καϊοαρ μοναρ^ςήση κα\ ώς αύγουστος. 
Ιδού ή  βάρβαρός μου κρΰπτη κα\ κοιτίς. 
Εκεΐθεν είς τον κόσμον τον Ρωμαϊκόν 
προήλθον, καί μετ’ άποπλάνησιν μακράν 
εί/ρήκα τέλος τον Ωρίωνά μου. Ως 
Η ώ ς τάς χεϊρας τάς ροδοδακτύλους μου 
έκτείνω, τόν άρπάζω, είς την φίλην μου 
κοιτίδα, τήν ζοφώδη κ’ αίωνίαν τών δασών 
τή ς  Πανονίας νύκτα, τρέχιο, καί έκεϊ 
ε ίς  τάς άγκάλας τοΰ φιλτάτου μου 
Ω ρίωνος ριφθεϊσα, ζώσα η νεκρά, 
κοιμώμαι ύπνον αίωνίου έρωτος !

ΕΥΤΡΟΠ1Α.

ΙΙαραλαλεϊς Αύγούστα !

Γίς είν' έδώ ;

ΦΛΥΣΤΑ.

Τ ίς  ωμίλησε ;

ΚΥ ΤΙΌ Π ΙΛ 

Εγώ, ώ Φ αΰοΐίΐ.



1̂ 0 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΦΑ,Υί,ΤΑ
Μόνη ϋ ύ ;

ΕΥΤΡΟΠΙΑ

ΝαΙ μόνη· μόνη ήδη προ μικρού έδώ 
ίσταμαι χρόνου και σ ’ ακούω ενδακρυς·

ΦΛΥΧΤΛ

Μ' ακούεις ; λέ-γεις ; Μ’ ήκουσες λοιπόν ; Αλλά 
κα\ δεν πειράζει. Τόσον τό καλλίτερον.

Ε Υ ΐΡ Ο Π ΙΑ

ΝαΙ, σε ακούω τόσην ώραν ενδακρυς, 
διότι αγνοώ άν ήσαι έξυπνος, 
ϊ\ άν κοιμάσαι μ ’ ανοικτούς τούς ύ^θαλμούς, 
άν δσα λέγεις ήναι λόγοι γυναικός 
παρα(^ρονούσης Λ κα\ παραλαλήματα 
ανθρώπου, δστις  όνειρεύετ’ έξυπνος.

ΦΛΥΣΤΛ

Η  Φαϋστα δέν ώμίλει, μήτέρ μου.
Ελάλ’ Λ νύξ Λ αναιδής προς τ ’ αναιδή 
φαντάσματά της.

ΕΥΤΡΟΠ1Α

Υπαγε νά κοιμηθής. 
καλή μου κόρη, σ ’ ικετεύω ύπαγε.

ΦΑΥΣΤΛ
Νά κοιμηθώ  ̂ Κ αι είναι τούτο δυνατόν ;
Η  νύξ παρήλθε κα\ μ ’ αύτήν τά φάσματα 
τής άναιδείας κα\ οι λήροι· πρό πολλού 
ό ήλιος άνέτειλε κα\ ·Λ σεμνή, 
αίδήμων Ρώμη, λάμπ’είς τάς ακτίνας του, 
ώς καί ό Π αλατϊνος λόφος έξωθεν 
τών ανακτόρων τούτων. Ω ρακ’έσωθεν 
νά λάμι^η ή α ίο ώ ςείς  τό ηαλάτιον.
Ιδού· νύν αίρω τά παραπετάσματα.

(-■ ίράΐΓΕί Γούιο, ·ραΓί'ί.Εαι Ί  οια|Μ|).
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Η νί/ξ, τά όνενρά της·, τά φαντάσι^ατη, 
οι λήροι γυναικός παραφρονούσης κα^ 
άοχηαονούσης Λρδην Αφανίσθησαν, 
καΐ ννν  ένώπιόν σον πάλιν ϊσταται 
σεμνή, αίδήμων, σώφρων δπως πάντοτε 
ή 1 -περτάτη των Ρωμαίων δεΟποινΦν,
'ΐς  μόνον δ\ς έκτος τοϋ οίκου δΰναται 
ά  κόσμος νά προσόλέι^η, νύμφας η  νεκράς, 
ί ίτ ις  καϊ άν πάσ’ άλλη τώρα δέσποινα 
τον έσκωριασμένον τούτον δυναται 
νά παραδαίνη νόμον, νά τηρη αύτόν 
όφείλει αύστηρώς αύτΑ Α ^ασιλίς 
τη ς  οίκουμένης, Α ούτοκρατόρισσα !
Ενσ’ εύ^αριστημένη τώρα μέ έμέ,
Αύγούστα, πενθερά τού αύτοκράτορος ;

ΕΥ ΤΡΟ Π ΙΑ
Ι Ι ο ΐ ο ν  ν ά  κ λ α ύ σ ω  π ρ ώ τ ο ν ,  κ ό ρ η  τ ά Λ α ι ν α ,  

κ α ί  π ο ι ο ν  ύ σ τ ε ρ ο ν  ; έ μ έ  α ύ τ η ν  Λ σ έ   ̂

τ ά  δ υ σ τ ι/} (Γ ι  σ ο υ  τ έ κ ν α  η  τ ό ν  σ ύ ζ υ γ ο ν ;
Ούτω λοιπόν άσπλά^^νως, Φαύστα, έμελλες 
ν ά  φαρμακευσης τη ς  άθλιας σου μητρος 
τό γήρας, ούτω ν ά  πρυδώσης σύζυγον 
πιστόν και άγαπώντά σε, κ’ είς όνειδος 
αίώνιον των τέκνων σου το όνομα 
ν ά  παραδώσης ; Φαύστα, κόρη μου καλή, 
σέ ικετεύω (θέλει νάγονατίβΥΐ,άλλ’έμποδίζετβι ΰτ4τη<Φαι>ιτΧί). 

ΦΛΥΣΤΑ
Εύτρυπί’, άπηύδησα

μέ τάς γονυπετήσεις ταύτας τάς ματαίας σου, 
τπς άνά πάσαν ώραν.

ΕΥΤΡΟΠΙ-λ 
Τέκνον φ ίλτατον!
Φ.ΑΥΣΤΑ

Ε ίς  μάτην, το γνωρίζεις·^

Β'. 16
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ΕΥ ΤΡΟΠΙΑ

Φαΰστα, κόρη μ ο ν !
Φ Δ Υ ΣΤΑ

Θά έξαντλήαης την  ΐ/πομονήν μου κα\ 
πολλή, γνω ρ ίζεΐϊ, πλέον δέν μ ’ άπέμεινε.
Τ ί  νά  τάς κάμω, μητερ, τάς δεήσεις σου :
Νά θεραπεύσουν δύνανται τό νόσημα :
Ο ύχί- Λ νόσος είναι αθεράπευτος· 
γνω ρίζεις θεραπείαν ; Ι^ζεις ^άρμακον ;
Εγώ έν μόνον έ ζ̂ω — τούτο.

(Δβικνύει έ^άγουβσ έκ εοϋ ιιόλΛου έ γχβ ιρ ίδ ω ν . Η Εύτρο-τίο τρέχε; 
ηρός ο έτή ν  έντρομος).

ΕΥΤΡΟΠΙΑ
Φαύστα, μή,

μή πρός θεών!
ΦΑΥ 2ΤΑ

Ω , μή φοβοϋ 1 Ω  μή ! Αφού 
νά ζησω σ 'ύπεσ^έθην έπομόσασα, 
τόν δρκον ·θά τηρησω, άλλά ^άριν σού, 
διότι μόνον χάριν σού έπώμοσα 
τόν δρκον. Τότε δέμέ τ ί  δικαίωμα 
παραπονεΐσαι κατ’ έμού ; Τά τέκνα μου, 
ό σύζυγός μου, ούτοι λίθον κατ’ έμοϋ, 
άν προδοθούν, άς ρίι^ουν, δχι πλήν καΐ σύ.
Σ υ  μετά τού πατρός μου μόλις έφηβον 
είς τάς άγκάλας τού άνδρός μ ' έρρίι{ίατε 
τής Μ ινερβίνας Κωνσταντίνου, τούτον μέν 
συναύγουστον, έμ ΐ δ ' αύγούσταν σύζυγον 
έν Αρελάτω τή ς  Γ αλλίας στέζιαντες.
. . .  ΕΥΤΡΟΠΙΑ.

Α ι ένδοξοι έκενναι καί τρισευτυχεϊς 
έν Αρελάτω έορταί, είς ποίας φεύ ! 
έν Ρώμη τώρα ν ’ άπολήξουν εμελλον I 
„  .  ΦΑΥΣΤΑ,
Εγω μη πταίω διά τούτο ί Μή έμοΰ 
τήν δόξαν κ’ εύτυχίαν έορτάζοντες



έν Αρελάτω τότε (?εΐς έσκι'πτεσθε ;
Α ! δχι ! ΜΛ κτνησαι, μΛ ταράττεείατ 
ποσώς Αύγούστα ! οϋιε ΰνειρεύθ|^αι 
ι^ς βλέπεις τώρα π 2ι.έον, οϋτε φλυαρώ.
Εάν είς πατρικήν τοιαύτην πρόνοιαν 
έηίστευεν Λ Φαϋστα, τό νεόνυμφον 
κοράσιον,Λ Φαΰστα Λ μετέπειτα 
τόσ’ άλλα διδαχθεΐσα θλιδερά κακά 
έντός πλουσίων οίκων δέν Λδύνατο 
νά ιιΛ γνωρίστι τοϋτο τό άπλούστατον 
τοϋ κόσμου πράγμα, δτι οί γονείς αύτής 
έν Αρελάτω τότε συνεώρταζον 
μετά του Κωνσταντίνου, δ’ζΐ τΛν χαράν 
έμοΟ κα\ εΰτυχίαν ώς ένόμιζα· 
άλλ’ ίίπό τό πρόσχημα τών γάμων μου 
την συμμαχίαν τλν πολιτικήν αύτών, 
ης μόνον £ν τών άμονδαίων κα\ πολλών 
ανταλλαγμάτων, πάντω ς δ ΐ τό ήκιστα 
σπουδαϊον, ήμην καί έγώ.

ΕΥ ΤΡΟ ΙΙΙΑ.

Π ώς, κόρη μου,
τά πάντα διαστρέφεις καί παρεξηγεϊς : 

Φ Λ Υ ΙΤ Λ .

Α  ! δχ ι, δχι ! Λέγω τήν αλήθειαν.
Η  μόνη παρεξήγησις, ή. μόνη μου 
διαστροφή, ε ίν ’ δτι κυριολεκτώ· 
ό Κωνσταντίνος μέ Λγάπησεν άλλά 
κ’ έγώ άφοσιώθην είς αύτόν πιστώς.
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ΦΛΥΣΤΑ

(Λ αμβάνει έΛΊοτολτ^ν τή ν  σ χ ίζε ι καί «·ήν άπορρίιτΓει)

Απο πολλοϋ ύ κόσμος'δτι γίνεται 
κακόν, νομίζει'^έργον'μου. Μαρτύρομαι
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τους αθανάτους, Κρϊσπε, δτι σφάλλεται 
ό κόσμος οί5τος. Μ ία θέλησις σκληρά 
αλλά δικαίσ, κυδερνα τόν κόσμον νΰν,
Α τού πατρός σου. Ταύτην την θέλησιν 
τλν σιδηράν, διέπει μόνον εις σκοπός, 

τοϋ θρόνου τό συμφέρον. Αν περ ίέμ οΰ  
κακά φρονεί <5 κόσμος, αδιαφορώ.
Ο  κόσμος είναι άξιος της πλάνης τοι/.
Μέ^ζρι θανάτου μέ λυπεί έν, δτι καί 
έκεΐνος δστις  ίΓπεράνω ί’σταται '  
τοϋ κούφου τούτου κόσμου, πάσχει τίιν  <ι ίτ ι\ν  
καί ούτος πλάνην.

κ ρ ι χ π ο Σ .
Τ ι ς ;

ΦΛΥΣΤΑ.
Ο Κρϊσπος.

ΚΡΙΣΠΟΣ,
Ισως πλιίν

δέν τό π ιστεύω .
* ΦΛΥΣΤΑ.

Σ ’ έρ ω τώ ,τ ί ό πατάρ 
μεθ’ δσας ϋάρειςκατ’ έμοΰ έξέφερες 
έν τή αύλη, νά πράξη ήθελες είηή 
νά σέ κάθειρξη τιμωρών ; Τ ί  Αλλο ιη' 
νά άπαιτήσιι παρ’ αΰτοΟ ή σύζυγος 
καί^σύνθρονόςτου ■, Λέγε.

Κ ΙΊΣ Π Ο Σ .

Ολιγώτερον
βεβαίως Αγι.

ΦΑΥΣΤΑ.
Αρ’ άπήτησα έγώ

τΛν τιμωρίαν, ό πατλρ δ’ έπέβαλλεν 
άπλώς αύτην, θά λέγης.

Κ Η ΣΠ Ο Σ.
Βεβαιότατα.
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.  ΦΑΥΣΤΑ.

Εάν δέ (?’ είπω δτι άπο τη ς  σκηνής 
τη ς  ^ο6εράς έκείνης, σήηερον,
ούδέ. στιγμήν έγώ τον Αύτοκράτορα 
συνήντησα, χθίις δ’ δτι μόλις εμσθον 
την κάθειρξίν σου ί

ΚΡΙΣΠ Ο Σ.
Δ ιητί ;

ΦΑΥΣΤΛ.
Απλουστα-τον

τδ δνατι· διότι ν\ άσπονδος έγώ 
έχθρά σου κα\ διοικτρια, λιπόθυμος 
ηετά τάς ΰδρεις σου μετενεχθεΐσα είς 
την κλίνην μου κοτεπεσα, καί έκτοτε 
μέχρι τής ώρας ταυτης έδώ έμεινα 
κλεισμένη, μόνη, άσιτος καί άγρυπνος, 
την τύχην μου θρηνούσα κοί τον θλιβερόν 
νά καταστρέι^ω μελετΦσα §ίον μου.
Εκ τοΰ θανάτου τ η ςμ η τρ ό ςμ ’ άνέστειλίΐν 
τά δάκρυα κ’ ή αν^νης φήμη δτι σύ 
καθείρχθης. Προς τόν Αύτοκράτορα έγώ' 
τούς πόδας νά κινήσο) μη ίσχυουσα, 
ικέτην τήν μητέρα έπεμιξ^’ ά ντ’ έμου 
καί είσηκούσθην. Απελΰθης τηςείρκτής 
κ’ έστάλης πρός με.

Κ Ρ1Σ Π 02.
Ε ίνα ι τοντο δυνατόν ;

Ω μήτερ, μήτερ !
ΦΑΥΣΤΛ.

Τ ή ς μητρός, ώ
τδ ιερόν, μη §εβηλώνης όνομα.
Τού Λ ικινίου τήν μωράν έπιστολήν 
έγώ γνωρίζω πώς ύπεξαιρέσασα 
σοί δίδω, δπως διανοίξω τ ’ δμμα σας

Κρΐσπε,
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πρός τούς κίνδυνους τούς έπαπεχλούντάς σας 
κ’ εύλαβεστέρους καταστήσω. Αλλά σύ 
ανδρείος έν ού δέοντχ, περχφρονεΐς 
τύν κίνδυνον, τί λέγω ; τον ^έν κίνδι-νον 
ώς μί/θον έκλαρ,δάνης ύποπτενεχς δι· 
έμέ ώς δολοπλόκον, ήτχς θέλει νά 
σέ παγνοεύση πρδς έζόντωσίν σου.

Κ1Ί Σ Π 01.
Νηί,

σ^ζεδόν πιστεύω οτι ήμην|άδικος 
τοιαϋτα ύποπτεύων. Α λλ’ είπε μοι τ ι, 
άλλο περί σοϋ Αΰγοϋστα νά φρονη 
έπρεπεν, δστις τόσους διωγμούς έκ σι>ΰ 
ύπέστη.

Φ Α νΣ Τ ,Ι.

Σ ύ  : σύ διωγμούς : καί έξ έμοϋ ; 
Ε ίπέ καί ένα μόνον.

ΚΡΙΣΠΟΣ.
Παρασιωπώ

τάς άδεσπότους ^ήμας πάντα τάλλα καί 
£ν μόνον σ’ αναφέρω. Εξ α Ιτίας σου 
δέν ά^ηρέθην τής Γαλλίας· τήν αρχήν 
καί τόσον ήδη χρόνον άπρακτων έδώ 
μαραίνομαι καί τήκομαι ;

Φ Λ Υ Σ Τ \.
Αν διωγμός

τώ οντι είναι τούτο, τούτου αίτιος 
καί ό πατήρ έν μέρει ε ίναι, άλλ’ έγώ 
πλειότερον έκείνου, τό όμολογώ.

ΚΡΙΣΠ Ο Σ.

Θεοί ! Τ ' όμολογεΐ ! Αλλά κατάφωρος 
λοιπόν δέν είναι Αύγούστα άδικί’ πύτό ί

Φ.ΙΥ ΣΤ.λ,

Αν είνε άδικία, τήν διέπραξα,
τήν μόνην, Κρίσπε, τους θεούς μαρτύρομαι.
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Κ Η Σ Π Ο Ϊ.
Τί^όντι δρα ^ε6ηλώ τό όνομα 
μητέρα μον καλών αε, είσαι μητρυιά.

ΦΑΥΣΤΑ.
Είθ έν έμοι νά εΰ·ρχσκον τα τέκνα μου 
όσην αγάπην μ ’ Λρπασεν ό προγονός.

ΚΡΙΣΠ Ο Σ.
Εγώ της αδικίας λόγον οοΰ ζητώ καί συ 
μοί ρίπτεις  είς άπόκρισιν α ίνίγματα .

ΦΑΥΣΤΑ.
Τ η ς  αδικίας λόγον μ ΐ ζητείς  ;

Κ ΡΙΣΠ Ο Σ.

Ν αϊ, δ ιατί
έδώ μ ’ έκράτεις, κ’ εώς σήμερον κρατείς, 
παρά την-θέλησίν  μου καί τό δίκαιον ;

ΦΑΥΣΤΑ.
Καί ε ίναι, είναι πλέον δυνατόν θεοί 
νά σιωπήσω ϊ Ε ίνα ι πλέον δυνατόν 
καρδία άνθρωπίνη, τήν άνήκουστον 
νά ΐίπομείνη ταύτην ^άσανόν μου : Ο  ! 
άφοΰ το θέλεις, θά λαλήσω τέλος, ναί, 
θά σοί άποκαλύι^ω τήν άλήθειαν 
είς ήν άσπλάχνως μ ' έξωθοΰν α ί άδικοι 
ύπόνοια ισου, Κρίσπε. Αλλά κάλλιον 
θά ήτο, σέ προλέγω, νά μη μ ’ έφερες 
είς τήν ανάγκην τή ς  άποκαλιίφεως 
ποτέ αύτήν, υιέ μου.

Κ ΡΙΣΠ Ο Σ. ■

Μήτερ, δ ια τ ί:
ΦΑΥΣΤΑ.

Δνύτ’ Λ φοδερά αίττι> άλήθεια 
έμπνέει φρίκην, φέρει φόνον, όλεθρον.
Δ ιότι πρίν προφθάσης νά καταρασθής 
τό στόμα, δπερ τού υίοΟ καί τή ς  μητρός



ιά  προ μιχροϋ ένφωνηθέντσ άγια 
όνόρατ’ (Ινιέρως έβεβήλωσε 
τοσάκις, έκ τής (φρίκης ι’ι άηόλυντος 
καρδία σου έν. §άθρων θέλει σαλευθίί, 
τόα ιμ α  θά παγίόση είς  τάς ^λέδαςσου, 
τό αίσχος θά καλΰι^η τάν ηαρθενικάν 
μορφάν σου, 6χι ρέ αίδοϋς έρύθηηα, 
αλλά ΙΑ* (όχοότητα θανάτου, κ έντρομος 
ίν χείρ σου θέλει πνίξη  είς το αϊμά μου
τό α ίσχος τούτο.

^  Κ Ρ ΙΠ 1 0 2 .
Τρόμον μυ'ι έμπνέουσιν 

οι λόγοι σου Αύγούστα, πλην οέν σέ έννοώ.
ΦΑ Υ 2ΤΛ .

Κ αί πώς νά μ ’ έννοήσης ; Πώς τον [Ηον μου 
νά  έννοήσης, Κ ρίσπε,τόν ά^όρητον, 
τά  δάκρυα μου, τήν απελπισίαν μου ;̂  ̂ ^
Τ ά ς  νύκτας τάς άγρυπνους πώς ; Ί α  αν··ιρα 
πώς τά μωρά, τ ’ ασύνετα, τά άφρονα ;
Π ώ ς ό αθώος σύ, ό αναμάρτητος, 
τύ πυρ νά έννοήσης τό άνόσιον 
τό πυρπολούν τά σπλάγχνα τής θεοστυγονς · 
Πώς την παραφροσύνην την θεήλατον 
τη ς  έπηρμένης,^ ίμο ι, ταύτης ν.εφαλής, 
ήν τά ς  άράς καί αμαρτίας φέρυυσαν,^ 
τού θρόνου τών Καισάρων τού τρισανωνος, 
άλάστωρ δαίμων τών Αρενών έξέστησε, 
δ ιά  νά παραδώση είς τόν τίμιον 
έπειτ’ άραίαν καί έξνλαστήριον .
Παρά τήν θέλησίν σου λέγεις απρακτείς 
έγγύς τού θρόνου, κ’ ήκαρδία σουόρμα 
ύπίρ τάς Α λπεις, πρός τούς 1 άλλους. Ο , έάν 
κ’ έγώ κ’ έγώ ταχείας είχαν πτέρυγας 
κατόπιν σου να δράηω είς τά πέρατιι 
της γή ς , μακράν του υΐκου τού άμαρτωάού,
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τού οίκου τούτον τϊΐς άτελεντήτου μου 
φρικτής βασάνου, κα\ έκεϊ πλησίον σου 
δ ,τ ι ποθεί νά εύρη Λ καρδία μου, 
τού ανιάτου τραύματός τη ς  βάλσαμον,
Α τούτο άν οέν είναι δυνατόν, καθώς 
δέν είναι, ^εύΐ τόν θάνατον, αλλά έκεΐ, 
αλλά πλησίον συΟ, ε ίς  τάς άγκάλας σου! 

Κ Η ΣΠ Ο Σ

Μη τάς αίσθήσεις και τόν νοΰν έφθείρατε 
έμού, θεοί μεγάλοι, καί της γυναικός 
νά έννοήσω ταύτης μάτην προσπαθώ 
τούς λόγους, Γι μά αύτη παοεφρόνησεν ; 
Εγώ , Αύγούστα, άλλα σέ ιίρώτησα 
καί σύ μέ λέγεις άλλα. Δ ιατί έδώ 
νά μείνω θέλεις ; τούτο σέ ηροίτησα.

ΦΛΥΣΤΑ

Αλλά το είπες, Κρίσπε, συ ό ίδιος, 
διότι παρεφρόνησα, διότι ή 
παράφρων πλέον είν ’ αδύνατον έγώ 
νά ζήσω, ν ’ άναπνεύσω, οπού συ δέν ζής, 
δεν άναπνέεις, νά ύπάρξω άνευ σού, 
δ ιότι. Κρίσπε, σ ’ αγαπώ καί σ ’ αγαπώ, 
τό είπες ήδη, ώς παράφρων έμμανώς.

Κ ΡΙΣΠ Ο Σ
Ω, είθε, μήτε ώτα, μήτε οφθαλμούς 
ποσώς, θεοί, νά είχα κατά την στιγμήν 
την άποφράδα ταύτην. Δέν θά ήκουα 
τά α ίσχη ταΰτα, τ ’ άρρητα, τά μιαρά 
καί προ τών οφθαλμών μου δέν θά ϊστατο 
τό μίσος τούτο, ή ακόλαστος μσινάς, 
το μόλυσμα τού οίκου το θεοστυγές !
Ω ! πάτερ ! πάτερ ! πάτερ μου ταλαίπωρε ! 
Καί ζμς άθλί’ ακόμη καί σ ’ ανέχομαι 
έγώ ακόμη ζώσαν ;

Β ',
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(ρ ίκ ίε ι ίή ν  χ ίΐρ β  είς ιή ν  λ ο 6 ή ν  ιο δ  | 1ιροο5, δ^ερ θ έ ν  εύρίακβι είς τή ν  
δέβ ιν  ϊοϋ).

Φεϋ ! μ ’ ά^ϊχρεαίαν 
τό ξϊ<|ος 1 τ ί  κατάρα! Ω , δέν δΰναμαι 
νά σ’ έκδχκήσω, πάτερ, προδιδό^ιενον 
άθώως, άνοσίως προδιδόμενον !

ΦΑΥΣΤΑ

Νά μέ φονεύσης, Κρίσπε, θέλεις ;

άθλία, ν α ί !
ΝαΙ,

ΦΑΥΣΤΑ

Ω , ανεκλάλητος χ α ρ ά ! 
ώ Αδονη, ώ εάφροσιίνη άφατος !
Θά λάβω τέλος, ώ θεο\, τΑν χάριν, ην 
ματαίως άπό τόσων χρόνο^ν σας ζητώ, 
καΐ θά τΛν λάβω έκ χειρός φ ιλτάτης ! Ω  ! 
αιμοσταγΑς, άλλ’ έκ χαρας κα\ έρωτος 
εύδαίμων θά ριφθώ κα^ θά έκπνεύσω είς 
τάς ποθητάς άγκάλας σου, ώ φίλτατε, 
ώ πολυλάτρευτέ μου Κρίσπε. Μη λυποΰ 
διά τό ξίφος, οπερ σέ άφήρεσαν, 
έχω θανάτου δργανον έγώ έδώ 
ταχΰτερον πολύ καί άσφαλέστερον

( έ |ά γ ε ι  έκ ϊο ό  «όλίΐοο έγχενρίδιον;

ίδού το, λάβε το καί κτύπησε έδώ ·
(δεικνύει τή ν  κοφδίον της)

έδώ τού έρωτός μου καί τοϋ μίσους σου, 
έδώ 6 π ταίστης κρύπτεται. Κτυπα έδώ 
είς τΛνκαρδίαν.

ΚΡΙΣΠ Ο Σ
(άρηάζει έκ ιη ς  χ .ιρ δ ς  έγχε ιρ ίδ ιο ν  κβι ά νϋ ψ ώ ν α ό ιδ  λ έ γ ε ι , )

Δ ό ς! άθλί’ άπόθανε !
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(ΟΙ Λνω ί Κ ωνοΓανΠ νος, αΙφνΓ,ς βίαερχόμενος). 

ΚΩΝ ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ

Παρά(^ρων στάσον ! Κρί<τπε, άθλιε υχέ.
(Ο Κρ,„„5 «  .γ χ , ,ρ Β ,ο ν ,  ί „ ρ

1· Λ ^ ν  « „ ρ ,  Γρί Κ ρ .ν „ .ν η ν ο ρ  , 1. έ ρ χ „ „ ,  4 Ο Μ λ λ ,5ρ„4 ,ώ ν  
Σ βλενη α ρία ιν ).

Ο ύάλλη, πώς ά^Λκες ένοπλον έντός 
τη ς  (φυλακής τόν Καίσαρα :

ΟΥΑΛΛΗΣ

Τόν Καίσαρα
κ’ είετήγαγον είς  την είρκτΛν κ’ έξήγαγον 
έκεϊθεν ηνευ όπλων, άνενοΰδενός 
ούδέ τοϋ έλα^ίστου όπλου κνριε !

Κ ΩΝ ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ
Πλήν τότε πόας τό έγ^ζειρίδιον αύτό 
εύρέθη τώρα είς τάς χεϊράς του έδώ :

(Λεικνυων τ6 δκ λ ο ν  τφ  Ο ύ ά λ λ εν η )
Δός μοι έδώ τό οπλον.

(Ο  Οϋάλ,λίΐς λ α βώ ν αύΓό έγείρετα ; όπως βώσ.^ είς τό ν  Κ ω ν β τα ν π ν ο ν  
δσης δεικνύ ιυν ιό ν  -τάΛυρον λ έγε ι ■.) '

ΚαΙ τόν πάπυρον !
(Ο Ο όά λ λ η ς ΙΛ λ α μ βά νει καί ιά  δ ίδει ά μ φ ό ιερ α ε ίξ  ιό ν  Κ α ,νο ια ν ιΐνα ν  

ώ « .ς  ι ό ν  μ έν  ;τά ΐϋρον δ έ ιε ι  είς ι ό ν  κόλ^ιον ιο υ , δεικνό ι^ν θέ ιό  έ ν ’ 
Χβιρίδιον λ έγ ε ι ιώ  Ο ϋ ά λ λ ίν ιι  :) ^

Κ ΩΝ ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ 
1 ον μητροκτόνον οί Σελεντιάριοι 
είς την ειρκτήν.

ΦΑΥΣΤΑ
Γόν μητροκτόνον! Ω 

θεο\ μεγάλοι. Τ ί άκουω 5 Ο χ ι, κύριε· 
τό δπλον τοϋτο είναι {δικόν μου κα^ . . . .

Κ Ω Ν ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ
Τό ήρπασε διά νά αέ φονευαμ ; η 
κα\ τοϋτο θ' άρνηθμς ; — Οιίάλλη.
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ΦΑΥ2ΤΑ (γονοηετής).
Κύριε,

ικετεύω.
Κ ΩΝ ΣΤΑ Ν ΤΙΝ Ο Σ (έγβίρω ν αύτήν έν β ίί) . 

ΕντροπΛ, Αύγούβτα.
(Η Φαύστα θίλίΐ νά έμιλήση). Σ ιω πιι

κα\\ιηδέ λέξιν πλέον ! Τού έλέους σου 
τοιούτος ^ητραλοίας ειν άνύξχος.
ΟύΛλλη, τ6 καθήκον σου !

ΚΡΙΣΠΟΣ
Ανέπνευσα.

Η τραγική έπερατώθη κω-μωοία! Λ !  ̂
Αύγούστο \ιήτερ, εύγε, σέ χειροκροτώ ! 
τήν έντεχνον παγίδα σ’ έπροριήθευσ’ (5 
πατήρ, ή ’
καί συνελή^θην ό Λλίθιος υιός 
αθώος π ύντη , ά λλ’ άναπολόγητος.
Τ ί  καί νά ενπη ό παγιδευόμενος 
πρ6ς τοίις παγιδεντάς του ; (ίι^κνύα άμ,οϋ>=·.!)· 

^ Μ ήτηρ καί πατήρ.
Αν έπίστευα ώς τώρα, ότι όρ^ανός 
σοϋ μ όνη ί ή ιιην, ιιίίτΕρ, Ηήτέρ ιιου 
ά!.η,θινά, νΟν §λέπω, ότι Εμεινα 
καν τοϋ παιμός Λμφανευμένος. Αγωμεν, 
Ούάλλη.

Κ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ηρώς ^6ν Ο οάλλην). 
Σκοπόν έχεις ώς άνδρείκελον 

έδώ να στέκτις, έως τήν αύθάδειαν 
τήν ασεβή του έξαντλήση :

ΚΡΙΣΠΟΣ
Αγωρ,εν,

Ούάλλη, πρός τόν θάνατον !
(Οί Σ ελεντιάριος'άΛ άγοϋοι τ6 ν  ΚρΙβΛον). 

ΦΟΥΣΤΑ
Τόν θάνατον !

(Μ ένει έμβρόΥΓητος·).
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ΕΚ  Τ Ο Τ  ΠΟΙΙΙΜΑ.ΤΟΣ 

« Ο

Επλανώμην ε(ς δρος- Λ κόμη 
επλεε των δρυών είς  άχτίνων 

ποτο.\ιδν, ν:(ΐ\ δ θολος ΐχν ολο^ 
τή ς  αίθρίας χρυσοής, ό κυ^ός.

Α ίφνης τό τεμ ’ έφάν’ ε ίς  τούς ^ρά^ζους 
κυανεί^ιων, ξανθόκουος νέα . . .

Ην έκείνη, Λ νέα ^ου ^ίλη,
■ίνν τό Λστρον ρ.ου τό πολικόν.

Ινα\ ρ.* έ(^άνη αΰτή διά τάχους 
ηρός έμέ πώ ςεύθύς προεχώρει.

Μέ προέί^θασεν, δτε ή  δείλη 
ήν όι|(ία κα\ ^ώς ριαγικόν.

Μέ προέί^θασε και κεκ^ηκυία 
έπ\ άκρου έστήριξε §ράχου

τήν καλήν, τήν λευκήν της ώλένην, 
κ* έστη έχουαα δ\| ι̂ν ώχράν.

Εκυράτουν έπ\ του τραχήλου
οι ρακρο\ και χρυσοί βόστρυχοί τη ς, 

κα\ κατέπιπτεν 6 ηυροί^όρος
τοιν βοστρύχων της στάγδην ίδρώς.

Κα\ τό §λέρρ’ ατενές ρέπροσήλου, 
κα\ δακρύβρεκτοι ο_ΐ κυανοί της 

ύί^θαλροί, ώς δ ιττή  ύδροφόρος 
κρήνη ην, κα\ ό χρως της ωχρός.

Μικρόν έστη, καί έπειτ’ ανοίγει 
τό κλειστόν εως τότε της στόρα·

« © άρρει! λέγει, ώ ^ίλε ρον, θάρρει! 
« ή καρδία ρου πάντοτε σή. »



Κ αΙ ΐστάμην, προσέ^ζων μΛ φύγη, 
σνλλαβή τ ις  το ους μου, η τ ’ ομμα 

ρλεμμα τι· κ' Λ ι̂ ’υ^^ή μου έ^άρη, 
καΐ οι λόγοι της η ’ ηΟαν ^ζρυσοϊ.

« Φύγε, (^ύγε ! πολύτιμον μ ’ είναι 
« αΐ Λμέραι σου. Αν έναντία 

* τούδε Λ τύχη έφάνη,
* ^ίλε, θάρρ’ Λ κπρδία μου σή I

< Κα\ ύ σάλος της οότοςκ’ αΐ δνναι 
< θά παρέλθωσιν ή, άν εύδία 

« δένάνοίξ’, οΐ ούράνιοι, Πλάνη,
« μάς προσμένουσι θόλ’ οί χρυσοί.

« Ν α ι ! έκεΐ. . . « Α λλ’ Λμίκοπον μένει 
παρευθύς τής παρθένου τυ ρήμα- 

τάν^ ένπνίγει λυγμός κα\ δακρύων 
πλίνθος τούς όφθαλμούς της θολοί.

1 Λν δεσμίοα τών κρίνων μο\ δίδει, 
καΐ μοι λέγει; «ΤΛν δέσμην μου. Π λάνη, 

* δεζαν έρωτος είν’ αίωνίου 
« καί φιλίας αύτή άρραάών.

« Αλλά φύγε ! καιρός είναι ήδη,
* κινδυνεύεις, άν μείνης· ναί ! φθάνει.

« Τούτο, άπελθε, τής άϊδίου 
€ πίστεώς μου τό δείγμα λαβοίν.

« Π λάνη, χαϊρε ! Υ γίαινε, Πλάνη 1. .>
Τ ή ν  λευκήν ν ’ άσπασθώ δεξιάν της 

καί τήν δέσμην νά λάδω τών κρίνων 
σπεύδω "^ότε έγώ έν χαρά.

Α λ λά —ποία οράματος πλάνη !—
τήν άέριον ι](αύω σκιάν της,

' ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ



"ρός έκείνην Λ ν  χεϊρά μ„„
άκληρα ιονειρον ηλάνι. σκλ„ρί.

“ '™ δ ρ ί μ ο ί κ ε ί ν η ς 6 „ 1 „ , „ -

Ο ΐ·τΛ "ί° "’ " ' ' “™ '  δί“ μ " 0υ  I τ4 ,ίποτα μ ’ ε,'νο, ^εκμά
Νά τΛν ^θάοω ποθώ δ,4 ,άνονς-

μ«τε γόν· Αμπομώ νά Α.γΑσω,
Π ροοπαθώ .. .< α Λ 4 „ ο Ο α ;δ ν ν ά μ ε .ς ;

^-κληρΛ ε· δνε.ρον πλδνη σκληρό.
•Π ρ ο σ φ ιλ ή ς], νό φονΑσω πασχίζω

γλωσσοπεδη σκληρό μέ κατζνε.
παλιν θέλω νό δρόμω, 

νά τΛν ιδω ποθώ .. ,
Δ ίν  εΛν είδον. ποεέ δέν τΛν είδον.

Ηφαν,σθ η  τερπνή οπτασία 
<νς καπνός, ώς ίλ π ίς , ώς νεφέλη- 

δεν τήν είδον ποτέ ιοϋ  λοιπού.
Κ αί άπε'μεινα δνεν έλπίδων 

καί δένέμειν- έλπίς πλέον μία.
Κ αι ποθώ. . . τί ποθώ, δέν μοί μέλει.

Κ αι ,,παγω. . . τ ίς  οίδε τό πού ^
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Λ η 1 1 ? '' δ™ " βάλλει
ράδον όνθεΐ,

τό φύλλα τον όπον μ ' άμπέλον καί δόφνης 
τα φνηλα σνμπλέκε, ό μέλας κισσός;

Εκεί έγεννήθη ό φόλτης.

Ο  Τέρπανόρος, ό„ον προσάρμοσε πρώτος 
τα ς  τρεις τη ς  κιθάρας χορδής έφενρών



κ' ίπτάχοβδον Εκ9»’' ' ’'=
τ6ν πρώτον δ.βύίαμβον ΕπλαΟ’ έν,η

μ Ι έ^οί.· ί«εί ο Αριών.

Μινρός ητο τότε άκο\ιη παις- 
τίνν νέον τον έοτεφε κφαλΛν ^
« 0 0 ό ς  νΛ νολοίθε.πομοΑ ν τον Β ο νχο ν

ένράτετ « θ ίρ ο ν  ν ' ί"™
ν.νρίιν κ’ είς τοΡς ποϊδοί: " “ Χ™

νά κοούπ συνήθειαν είχε.

Ε ίς  τό ίε90ν 
ϋ θίασος τότε 
ό τοϋ Διονυσίου 
κισσόστεπτος «φθάνει 
και πάντοθεν -[ΐέλος 
ποικίΛον πρυχεϊται,
«Ιόβακχε, ίώ».

Εξοτ^νης νοθώς νεροννον πνρ ά γ ν ώ ο ^ ν  
ένο«Απτ· ε(ς τάς φρένος ρον τάς νεαρός, 
είς όλας τάς φλέβας μου ρέει ^ιαίως 
ψΛογίζον καί δλον κατέχει έμού

τό οώρα όρθότριχος φρίκη·

Πνκνή καταπίπτει πρό των .'.φθαΧρων μου 
ομίχλη, είς τά ώτά μον ξένης Λχώ 
ηακρόβεν ^οηβονα’ αρμονίας προΟέρπει. 
ΐη 'ο τό μ α μ ο ν  λέγει τΛν ξένην μολπήν ^

καί τόργανον κρονει ή  χείρ μον.

Ι'ϋός πάντας κατέαχεν εΡθνς ο ιγή .
Τήν νέαν άκονονν έμον μολπήν,
είς τ ' όμμα των ξένη άοτράπτει λ ίμ φ ις .

Π Α Ρ Ν Α ΪΣ Ο Ϊ



Λ διίις αυτών άλΛυΐυΰτ’ εύθυς,
"Ρός τ ’ δσμα μου βαίνει ό ποΰς ίίμπρός

κ’ή  γλωσσά των τ ’ασμά μου λεγει. 

ί  όν νεον αύτον 
χορόν από τότε 
ον Λεσάιοι πάντες 
τελί)0ν, κα\ τό νευν 
καλέσαντες άσμα 
*Δνθΰραμ6ον» ί^τάλλουν 
«Ιόβακχε, ίώ !>

Κα\ πάνοημος
• 1 1 μενεις, ι5 νόα, όδώ, κεφαλή :

Αλλού τόν διθύραμβον, εις ξένην χώοαν, ' 
λεγουοι, φ ίρε., ,.„ι

τάν εύμορφον νιισον ο ι^άλτας-.

Αλλα μέ ιά ν  νιιοόν του καί τήν όθο',αν 
™ ν πρώτων του έφυγε χρόνον ζωήν.
Ε ίς  ξένην γ ιίν  έτρεχε ξένος καΙ πλάνας 
ιιουρόν χρόνον υοΐ δυοιυχώ ν αυ,.παθά 

δέν εϋριοκε ριίον καρδίαν.

ΔΗΜ. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

Β'.
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ η Β17ΛΡ0Σ

εκ ΤΟΥ «κοΔΡΟΥ»

Η ίίξαν’ ώς ρόδον Λ Θελξιχόρη, 
ερνος ^οίνικος άπαλόν 

καθε\ς ι̂ί: σέβας την έθεώρει 
Τετάρτην Χαριτ άποκαλών.

Αλλά κ’ ένείνων ώραχυτέρα 
Θεόν’ ώς λέγουν, είχε πατέρα. 
Καλλχ\ιορφότατον Λτο πλάο·μα· 
έλαμπεν ίσα μ ’ Αύγερινόν 
χ’ ητο γλυκεία ίσα μέ τ ’ άσμα 
τή ς  άηδόνος το πρωχνον.
Κ αί ησοΜ έδον, μόνος έν πρώτυχς 
υπέρ τους άλλους εύθυβολών 
άλλ’ έηπειρότερος ό Ίο ξό τη ς

Ο Γίώργιο; Βιζι>τ,ν4« πλήν ίλ λω ν  Ιργων εγρβψε ίιαφορ* 
έπιχολϋροιά χ«1 λ«ρι*ά ποιήματα· σπουδαστής «τι διατολων έν τ^  
έν Χ άλχ>5 ΟεοΧογικί ^ χΛ ? ί. πρωτην^συλλογήν ποιή-
σιων ύπί τδν τίτλον βΠοιητιχά πρωτόλεια)·, κατόπιν δέ μεταδας 
εις Αθήνας έδημοσίευσε τό έπιχολιιριχόν ποίημα «Κόδρος» και δκο 
ίλ λ α ς  λυριχάς συλλογάς, ι5ν ή μία, φερουσα τ4ν τίτλον Πίοσπο- 
ρίίες αίραι». έίραδίύθη έν τω Βοιιτσιναίω ποιητιχφ Ιιαγωνυμψ το·̂  
187 6 . Ατυχώς πρό διετίας περίπου ό διακεκριμένος ο·^τ^ς λογιος 
επαθε διανοητικήν διατάραςιν καΙ σήμερον ό τόσας γρόψας -ίλυκείας 
ποιήσεις εχει εσδεσμενον πλε'ον τ4 πνεΟμα και διαμένει εν τψ Δρβ- 

μοκαϊτείψ Αθηνών.



ό ^λόγ’ άνάπτων διά ^ελών.
Μ άτην <5 δείλαιος προσεπάθει 
τον Χρυσοκό[ΐην νά διαλάθη· 
τγιν είδεν άπαξ· όποια κάλλη !
Την είδε πάλιν  ποια χαρά !
ΤΛν είδ ’ έκ τρίτοι;. Ο Ερως βάλλει 
και τον πληγόνει φαρμακερά.

Κ αι όπως τρέμει πεφοόισμένος, 
δακίον τό άγκιατρον ό ίχθΐ/ς, 
όπως σφαδάζη παρωργισμένος 
ό είς ηέδας περιπλεχθεις, 
υίίτως, άμέριμνος πριν , έκεϊνος 
έβασανίζετο έπωδννως.
Χαίρεται τοιρα· ειτα λυπεΐταν 
έπειτα θέλει νάποσνρθμ.
Γό δοκ ιμάζει; Κατακρατείται 

καί δέν ίσχνει νά κινηθή.

Μ εγάλην όμως ή  Θελξιχόρη 
ε ίχ ’ έν τω δράματι μετοχήν. 
Ηαθάνετό τι καί διηπόρει 
ποιος τής έθιγε την ι([υχήν.
Ε ΐτα  όλόθερμος ιίρυθρία· 
έπειτα πάλιν έμενε κρνα.
Πολλάκις κλαίουαα κατηοάαθη 
τον νεανίαν σιωπηλώς, 
έως ού τέλος κατεδαμάσθη 
ι^ππ τοή Ερωτος έντελώς.

ΓΕΩΡΓ. ΒΙΖΥΗΝΟΣ

Δ υάς όρθοΰται μεγίστων πίθων 
παρά τά δώματα τοΓ; Δ ιός.
Εν τουτοις πάλαι, κατά τον μύθον, 
τον χρόνον έκλεισεν εύφυώς,



ϊνα ιιΛ σπεύδη άκανονίστως, 
όλίγος τώρα, επειτα πλεϊστος. 
Κυ^ός δ’ έν ϊσταται γέρων,
από λαγάνων πολυβαθών 
θολά τά μέλλοντα ηετα^έρων 
είς  τα λενκάτερον παρελθόν.

Κατά σταγόνας, έν μοίρα ίση, 
αύτός, αείποτε κινητός, 
εΐχεν ακάματος μεταγγίσει 
τινά  δωδέκατα τη ς  νυκτύς 
άπό των στέρνων τοΓάκενώτου 
είς τάν κοιλίαν τού απλήρωτου.
Κ ’ είδον οόράνιοι τόσοι λύχνοι, 
ύπϋ τό ^ώ ς των το μαγικόν, 
κατά τίιν πύλην εύθύνον ίχνη 
ζεύγος άγνώριστυν γυναικών.

Ηίς μαύρους πέπλους κεκαλίίμμέναι 
(ΐκροπατούσιν άζ'οφητί,
(^σεί δορκάδες έπτοημέναι 
μύ, τάς ίδώσιν έν τώ φωτί.
Αλλά μίιν ίίτο θεά Εκάτη 
κ' ε ίς  τάς τριόδους περιεπάτει ; 
2ίκια\ μΛν ησαν νεκρών άταφων 
αίρουσαι πόδα πολυπλανη, 
κ ' έρχονται τώρα ζητοΰσαι τάφον 
ίΐπύ τόν άστοργαν συγγενή ;

Ούδέν τοιοϋτον. Εστηρνγμένη 
είς τόν βραχίονα τής μ ιας, 
σηεύδ’ Λ έτέρα, συνδεδεμένη 
όπως είς δένδρον παραφυάς.
Μεστόν τό βλέμμα κρύπτει δακρύίον 
καί είς τάς φλέβας τύ αίμα κρύον.

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ



Αλλά ή θλνι[ί;ς δέν τη μαραίνει 
^ρυθριώσας τάς παρειάς, 
δπως είς  μηλον δταν έμδαίνη 
ά σκώληξ (|>είδεται τη ς  χροιάς.

IΓ δ’ άλλη αίρονσα έπ\ ώμίι>ν 
πολλάς δεκάδας .ένιαντών, 
είς άποθήκας ίιρενών άμώμων 
πυλΐ/ν συνήγαγεν άηητόν, 
δθεν τά δέοντα νϋν έκλέγει 
και προς τΛν κόρην τοιαΰτα λέγει· 
«ίδέ τόν ^ίον μας ώς σανίδα 
είς  λίμνην, θιίγατερ, σκοτεινίιν, 
έχονσαν άγκυραν την έλπίδα 
καί την εύρεΐαν ί'πομονήν.

«Οτέ γαλήνη· άλλοτε ζάλη· 
καί μετ ' ολίγον μαΓ/ρος χειμών ! 
Καί μετ’ όλίγον ; Ο ναύτης βάλλει 
οίνον είς κύλικας εύθυμ<7)ν.
Προς τί τοΰ βίου τοσοΠτον μίσος ; 
Αύριον έσται άμεινον ίσ6>ς»!  ̂
Τοιαΰτα σώφρων είπεν έκείνη, 
τροφός προς δέσποιναν προσφιλή. 
Μικρόν δ ή  κόρη ώς άνθος κλίνει 
καί Λλλ' άντ’ άλλων τη όηιλεϊ.

ΚΑΤΑΡΑΤΟΣ

Λυσσά καταιγίς είς αγρίους δρυμούς 
καί θύελλα μαύρη μαστίζει τέι δρη* 

ηέ κόμην λυτήν κι' απλανείς Λφθαλμούς 
ηροδαίν' Λ κατάρατος κόρη.

Κρημνώδης βαράθρων ριογμή 
τόν άσκοπον δρόμον τη ς  κόπτει,

ΓΕΩΡΓ. ΒΙΖΤΗΝΟΣ



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

σφοδρά των ^ειμάρρων άρμη 
τΛν τόλμην της σκ<6πτει.

Μ Ι βλέμμα θολόν κα\ παράλυτον πνεύμα 
μετρά τη ς  αβύσσου τά ^αίνοντα ^άθη 

κα\ θέλ’ είς τ ’ άκοίμητον ρεύμα 
νά θά\|;η τ ’ ακοίμητα πάθη.

Βροντά φοόερός κεραυνός
καΙ τ ’ άφρον της ^ημ’ άνατρεπει.

Εδώ δυσμενΛς ούρανός 
τόν ^ίον τη ς  σκέπει.

Ι'λυκεϊ’ αναμνήσεις τόν νούν τιις όρθούν 
και θ έλ 'ε ίς  τόν κόσμον στραφεΐσπ νά ζήσιν 

καί σπεύδει νά κόι^η τό ρόδον τ ’ ανθούν, 
την κόμην μ ’ αύτό νά στολίση.

'Γό ρόϋον μαραίνετ’ (ο ζ̂ρόν
κ' έμπρός της αυτόματον πίπτει, 

Στροβίλημ’ άνεμου ι̂ 'υ̂ ^ρόν 
μακράν της τύ ρίπτει.

Τ ’ άκοίμητον δμμ' άπαυδά σκυθρωπόν
κ 'ό κ πείνη ς  κλονούνται τά κρύα της μέλη, 

μηλέας εύοίδη^κι’ ώραϊον καρπόν 
νά δρέι^’ Λ^^ταλαίπωρος θέλει.

Εντός τη ς  τρεμούσης χειρός 
έκθνήσκ’ ή προτέρ’ εύωδία, 

βιβρίόσκει τύ μήλον εύρώς 
καί μαύρη σαπρία !

Σφοδρά ταραχή φλεγμαινούσης καρδίας 
στα στήθη φλογίζοντας μύδρους άφίνει. 

Ε ίς  ρύακος δρόσους αίθριας
νά σόύση τήν δίι|^αν τη ς  κλίνει.

Ο ρύαξ,έν θύμ’ έκδικών,
έκτρέπετ’ έξαίφνης ε ίς  αϊμα,



έν φ κατοπτρίζετ’ είκών 
μέ θνήσκοντος βλέμμα.

Γνωρίζει καλώς την γλυκεϊαν μορ((»ήν, 
ηολλάκις έι^ίλησ’ έκεΐνο τό στόμα.

Πλην πώς μ ετ’ άπλήν των ερώτων στροφήν 
τ ’ ώραϊον άηνίνθισε χρώμα ;

Μέ κόμην έκ φρίκης ορθήν
μακράν τοΐ/ς ταρσοός της έπείγεν 

τό ρεύμα μέ στόνον βαθυν 
ύγκούται, την π ν ίγ ε ι!
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ΑΠΟΧΩΡΙΣΜΟΣ

Η μιίνχ.
.Φουρτοΰνιαοεν Λ θάλαοσιι καί {ίουβκωθΛκιιν τά βουνά I 
ί ιν ο ι ρουβά ι ’ αηδόνια ηος καί τά ο ίράνια  Οκοτεινά 

κ ή  δόλια μου ματιά θολή.
ΙΤαιδί μου, ώρα σου καλή !

Ε ιν  καρδιά μου κρύσταλλο καί τό κορμί μου παγωνιά ! 
σαλευ ο νους μου σάν δενδρί,πού στε'κ’άντίκρυ στο χιονιά 

καί είναι ξέόαθο πολύ, 
παίΰί μου, όίρα σου καλή !

Βϋχζει το κεφάλι μου σάν τού χειμάρρου τή  βοή ! 
ξηράθηκαν τά χείλη  μου καί μοΰ έκόπηκ’ Λ πνοή 

'ς  αύτύ τό ύστερο φιλί, 
παιδί μου, ώρα σου καλή !

Χά σε πιιιδέφ’ ό Ιΐλάστης μου, καταραμένη ξενητειά 1
μας παίρνεις τά παιδάκια μας καί μας άφίνεις στιί φωτιά

καί πίνουμε τόση χολή, 
δταν τά λέμ’ ιόίρα καλήΙ>



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Τ<> η χοδίον.

«Φυσά ^ορηάς, ψυσαθρακιάς, γεννιέται ππόρα φοβεριί ! 
Μέ παίρνουν, μάνα, σάν ^τερό, σάν πεταλούδα τρυφερή 

καί ,δέν ’μηορώ νά-κρατηθώ.
Μ άνα, μην κλανς, θά ξαναρθώ.

Βογκούν τού κόσμου τά στοιχιά, σηκόνουν κύμα ^ροντερό' 
θαρρείς άνάλυωσεν Λ γή  καί τρέ^(’ ή στράτα σάν νερό· 

κ’ έγώ τό κύμα τ ' άκλουθώ.
Μάνα, μ ήνκλα ΐς, θά ξαναρθώ.

Ο σαις γλυκάδαις καί χαραϊς μάς περεχυν’ ό έρχομός, 
τόσαις πικράδαις καί χολαϊς μάς δ ίν ’ ό μαύρος χοιρισμός! 

Ω χ ! άς Λμπόργα νά σταθώ....
Μάνα, μιλνκλαϊς, ΘΑ ξαναρθώ.

Πλάκωσε γύρω καταχνιά κ’ τίρθε στα χείλη  μ ’ Λ ιί^υχή ! 
δός με την άγια σου δεξιά, υός με συντρόφισαν εύχη, 

νά ηέ φυλάγη, μη χαθώ, 
μάνα, μήνκλα ΐς , θάξαναρθώ».

ΕΙΣ ΦΘΙΣΙΩΝΤΑ ΙΕΡΟΣΠΟΥΔΑΣΤΗΝ

«Βαρυά-^αρυά τά σήμαντρα βαρούνε κ’ ή καμπάναις. 
φιλούν ή  μάναις τά παιδιά  καί τά παιδιά τα ϊς  μάναις 

καί χαιρετούν τήν Π ασχαλιά.
Κ' έγώ, μανούλά μου, κ’ έγώ . . . κουφάρι μαραμένο, 
τόν ι|τυχοκλέφτη Χάροντα κάθε στιγμή  προσμένω _ 

στήν κρυωμένη μου φ6)ληά!

Μ υρίζει μοσχολίβανο καί νειόκοφτη δαφνούλα· 
έχύθηκε χαρούμενη τής Πασχαλιάς αύγούλσ 

'ς όλης τή ς  γ ή ς  τήν^άγκαλιά.
Κ ' έγώ, μανούλα μου, κ’έγώ . . . σέ νεκρικό κρε6άάτι



με'ραις κα\ νΰχτα ις άκου^ιδώ την αχαρί μου πλάτη, 
χο)ρ\ς νά γύρω ηιά σταλιά !

ϋ λ ίγ  ολίγο σώθηκε το κηροιακό μου α ΐηα, 
όλίγ ολίγο θόλωσε τ ’αδύνατό μου βλέμμα 

καί μου έπάγωσ’ Λ καρδιά !
Μήτε νά κλά^ω δύναμαι, μά μήτε ν ’ ανασαίνω, 
ΰάν τό τρυγόνι, πού χλωμό, τό §αρυοπληγωμένο, 

σιγά στα έρμα του κλαδιά ! ...

Ξερνοϋνε (φλόγες τά §ουνά, πούναι ζωντανεμένα, 
μα σάν τελειώσ’ Λ λάβα τους κοιμώνται παγωμένα, 

παθαίνουνε τά δ υ σ τυ χ ή .. .
Ξερνώ τό αιμάμου και έγώ ! Μανούλα μου, (φοβούμαι 
νά μήν τελείωση κ’ Λ ^ω τιά, πού καίει καί κινούηαι, 

καί φύγ’ ή, δόλια μου ι^υχή I...

I ιά §άλτε μ , αδερφοποιτοί, άφράτο προσκεφάλι, 
τό πικροβαρεμένο μου ν ’ άναπαυθή κεφάλι 

κ έχω δυό λόγια νά σάς πώ. 
ϋ^κόσμοςδλος αγαπά τή  δόξα καί τά π?νθύτη· 
θέλει νά ζη  νά τά χάρη· έγώ στή γη  μας τούτη 

μιά μάνα μόνον αγαπώ.

Μιά μ ίνα , ποΟ μέ ^ ίζ α ξ ί τό πμώτό της τό γάλα, 
ποΟ ιΓ έδωκε πμοτήτερα 'πό τά παιοιά της τ ' Λλλα 

τό μητρικό τη ς  τό φιλί.
Μιά μάνα, ποΰ μέ κοίμισε μέ μαγικό τραγούδι, 
πού μ* έβαλε^στόν κόρφον τη ς  γιά  τού Μ αγιού λουλούδι, 

πού μέ αγάπησε πολύ...

Σάν άποθάν’, αδέρφια μου, άς μη τά μάθ' έκείνη. 
Αφίνει τ ηλλα τη ς  πα ιδ ιά , τΟι σπ ίτι τη ς  άφίνει.

χύνει νεκρώσιμη φωνή, 
ή λυώνεται στά δάκρυα, ή φύλλο παγωμένο 
γυρίζει καί μαραίνεκιι. Ε ίμαι τ ' (Ιγαπημένυ 

καί ή ι]^υχή της μέ πονεΐ.
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Κ α\ σάν ρωττίσι;ι τά πονλιά, τό κϋμα (?άν ρωττκϊη,
("ις τη ς  είποϋν έμίσευσε κχ’ άργά θέ νά γυριση 

άηό τΑ ηαύρη ξενητειά.
Εμίσει^ε σέ υ,αχρυνά, σέ ξε^(ασ\.ιέν’ αστερία, 
αά απ ’ έκεϊ θά της ^χλά τά άγιό της χέρια 

σέ χάθ’ άσύννεφη νυχτιά .

Πυλλαΐς πετάξανε ι^ιυχαϊς στ’ αστέρια κολασμέναις 
χα^ τώρα μετανοιώσανε χα\ χλαίγαν’ Α χαϋμέναις.

Χύναν τό δάχρυ γ ιά  δροσιά.
Κα^ τώστειλε χαρούμενο νά τα ϊς  ξεμολογήση 
χα\ νά χηρύξη τό Χ ρ ιστό /π ου  θά τα ΐς  συγχώρηση 

η  ηάνα του Α Εχχλησιά.

Σαν άποθάν’ άδέρί^ιαμου, ανοίξατε μου μνήμα 
χα\ ^άλτε με νά χοιμηθώ χοντά στό άγιο ^ημα 

ποΐιν’ έλα^ρότερη Α γη·
νά μΑ φοβούμαι βλέποντας λαμπάδια αναμμένα, 
νά μβαίνη μοσχολίβανο στον τάφο μου χ ’ έμένα 

χα\ ό παπάς νά μ ' εύ2ι.ογμ.

Βάλτε μου γ ιά  προσχέφαλο τά έρμα μου βιβλία, 
χα\ §άλτε μου γ ιά  φύλακα την άγια Παναγία 

χα\ τον ακοίμητο σταυρό.
χ ι’ αν δέν σάς φαίνεται ^αρειά Α ΑστερνΑ σας χάρι, 
§άλτε μου λύχνο χαί κερί, χαρτί καί καλαμάρι 

στό μαραμένο μου πλευρό.

Νά γέρνω νά προσεύχωμαι μπροστά στην Παναγία, 
νά  μελετώ τά γράμματα σ τ’ αγαπητά βιβλία, 

πού μ ’ έτυράννησαν πολύ·
Νά φέγγη τό κερί χλωμό στό σκοτεινό μου τάφο, 
νά γράφο) στη μανούλα μου, σ τ’ άδέρφιά μου νά γράφο 

άτέλειωτην έπιστολΑ.

Καί μη μου χρίσετε πολύ στη πλάκα μου (ίσβέστη, 
γάκούεται τό «Μεθ' ημών> καί τό «Χριστός άνέστη*.



Γλννά, γλυνά στΛν έκκλησιά.
Νάκοΰω νά μοιρολογά τόπονεμέν’ αηδόνι, 
νά νοιώθο) τόν αύγερινό ττ\ν πλάκα μ ’ νά χρυσόνιχ 

κα\ ν ίχ ω  προή'νη δροσιά>.
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Τ ’ ΑΣΤΡΟΝ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ

Πρύς τήν δύίίι ό ήλιος τ ' άρμα του γυρνά, 
τά χρυσά μαλλιά του κυματίζουν 

βάφουν ζεμπουλένια τ ’ άζίηλά βουνά, 
πορφυρά τά ούράνια χρωματίζουν.

Ζίόνουν ηέ σχιστές, κροσσάτες αντηλιές 
κάθε συννεφιά τής άτμοσφαίρας, 

σάν χρυσές ταντέλες καί τρανταφυλλιές 
στύν γαλάζιο πέπλο τή ς  έσπέρας.

Κ ι’ ά^ηλά α π ’ τά κρόσσια ^κεϊτής συννεφιάς, 
σάν διαμάντι πού δλ' αύτά στολίζει· 
τάστρο τής Α γάπης καί τής Εύμορφιάς,
Λ γλυκειά Αφροδίτη η ' άντικρύζει.

Πρώτο άπ’ ολα τάστρα μεσ’ στύν οάρανο, 
πρ(οτος άπ’ τόν λόφο σ’ άγναντει^'6)· 
σάν αποσπερίτη, σάν αύγερινό. 
άστρο τη ς  Α γάπης, σέ λατρεύω.

Τ ’ άρμα τού ήλιου κ’ ή ζωή τής γής
μέσ’ άηό τοΰ χάους τήν αγκάλη
δεν ξυπνούν, δέν βγαίνουν, άστρον τή ς  αύγής,
πρ\ν ίδοϋν τό φώς σου νά προβάλη.

Μά καί κάθε πόθος στην καρδιά κρυφός, 
κάθε ίκανότης μέσ’ στίιν φύσι, 

μήπ6)ς δέν κοιμούνται, πριν αγάπης φώς 
στον όρθό τό δρόμο τά ξυπνήση ;



ΣτοΟ Θεοϋ χ6ν κόρφο τ ’ Λτουα χυτά 
έκοαηοΰνταν, τώνα χώρια απ’ τ άλλο.
Μ ’ 2να ρλέμ^’ αγάπης τάαΐΑΐζε κι αυτά 
κ ’ έκαμαν τδν κόσμο τόν μεγάλο.

Κ ι’ άπό τότε πού είπε κ’ έγεινε πρωί, 
κ’ έβαλε καρδιές μέσα στά στΑθη, 
πάντ' απ’ τάν αγάπη κάθε μ ιάζω η , 
κάθε αστέρι στην ζωη ώδηγΑθη.

Πρώτο απ’ όλα -άστρα μέσ’ στον ούρανο, 
άστρο τίΐς  Α γάπης, σ ’ άγναντευω· 
σάν τους Μάγους σκύβω κα\ σέ προσκυνώ, 
σάν έρωτευμένος σέ λατρεΰω.

Σ υ , κ ι’ όταν πλαγιάση ό τίλιος κα\ ταφή, 
διαμαντένιο τοΰ κρατείς λαμπάδι· 
σιγογέρνεις στι\ στρωμνή του, σάν κρυφή, 
σαν γλυκειά του αγάπη κάθε §ράδυ.

Κα\ ή  π ιστή  ματιά  σου στήν θλιμμένη γή  
οαίνει μια παρηγοριά μεγάλη·
Μέ τον ήλιο που πενθούμε τήν αύγή 
μόνο σύ θά μάς ένώσης πάλι.

Μη. κ ι’ οσάκις δΰση μιά ζωή θνητή, 
κα\ χαθίί σάν φώς πού τελειόνει, 
νιήπως ή αγάπη των κπρδνών μ ’ αύτιι 
κ' έξω άπό τήν γΓι δέν μάς ένώνει ;

Πρώτο άπ’ ολα τδστρα μέσ’ στον ούρανό, 
άστρο τής Α γάπης, σ ’ άγναντευω· 
σάν τούς Μάγους σκύβω κα\ σέ προσκυνώ, 
σάν έρωτευμένος σέ λατρεύω.

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Πάνω άπό τόν τάφο ό νούς μας σιωπά 
νύχτα  βλέπει κα\ μηδέν έμπρός του.



Τ ή ς  αγάπης Λ ά^ςτίνα διασκορπα 
τό ^αθύ σκοτάδι τοϋ αγνώστου.

Μέ τ ’ άχνά τη ς  χέρια μάννα θλιβερή 
στοΰ παιδιού τό χώμα άλα^ροσκά^τει· 
λονλουδα φυτεύει, γ ιά  νά τά χαρμι 
λύχνο γ ιά  παρηγοριά τού άνά^τει. ^

Μέ τά μάτια  ποϋ θρηνεί τά χαρο)πά 
ή  αγάπη στήν καρδιά δ ίν  σβύ'’ει· 
στά όρφανά γ ιά  τό παιδί της τήν σκορπά, 
στά (1[(τωχά τήν δίδει έλεημοσύνη.

Κ ”· έτσι τή ς  αγάπης ή θερμή πνοή
δυό ζωές ’ς  ένα νεκρό χωρίζει·
μιά μέσ’ στήν καρδιά μας, πρόσκαιρη ζωή,
ηνά αίιόνια, πού ό καθείς αξίζει.

ΙΙρώτο άπ’ όλα τάστρα μέσ’ στύν ούρονό, 
άστρο τή ς  Α γάπης, σ ’ άγναντεύω· 
σάν τούς Μάγους σκύβω κα\ σέ προσκυνώ, 

σάν έρωτευμένος σέ λατρεύω.

ΓΕΩΡΓ. ΒΙ7ΛΊ1Ν0Σ

Ω ς καί τού άθέου ·ή καρδιά μαζί 
η ’ εναν ασκητή θά συμ^ο)νήση· 
δίχω ς άλλο έντός τη ς  κάθε πλάσμα ζή, 
κάθε τ ι. πού αλήθεια είχε άγαπήσει.

Δ ίχω ς άλλο, μέσ’ στά στήθη τά ιερά 
τού Θεού, άπό αγάπη γεννημένες, 
δέν πεθαίνουν ή  ^Ιιυχές καμμιά φορά, 
καί ας ήναι ή  σάρκες μας θαμμέναις.

Μέ αγάπη άπ’ άστρο ’ς άστρο τές πέρνα, 
νά χσρούν τών έργων του τά κάλλη 
ώς πού νά ένωθούμε ολοι μας ξανά 
στού Κοινού Πατρός μας τήν άγκάλη.



Πρώτο άπ’ ολα τίστρα  ·μέσ’ στον ούρσνό, 
πρώτος άη’ τον λό^ο σ’ άγναντε\;ω· 
σάν αποσπερίτη, σαν αύγερτνό,
Οίστρον τη ς  Α γάπης, σ^ λατρεΰω.

Ηλθε τ ’ Α γιο ΓΙάσ^ζα, θλιβερή καρδιά, 
τό «Χριστός άνέστη» »|^(ίλλονν τά παιδιά 

μέ ^οά μεγάλη.
Μέσ’ άπο τόν τάφο τους, άπ’ τι\ μαύρη γη. 
τ ’ άνθη καΐ τά λούλουδα άκούσαν τΛ ^οίι 

κα\ ξυπνούνε πάλ ι...

Α π ’ τά βλέφαρά τους τ ’ Απριλίου Λ δροσιά 
διώ^ζνει κάθε ^υθος κι’ άποκαμωσιά 

καί τά ξαναστένει·
κ ι’ ό γοργός ό Ζέφυρος, όλος μαργιολιά, 
κλεφτεί άπ’ τά χειλάκια του μοσχερά φιλιά 

καί τΛν πλάσι ραίνει.

Μέθυσαν τ ’ αηδόνια άπο τίι μυρωδιά ! 
καί λαλούν — τ ’ άκούεις ; — στά χλωρά κλαδιά 

γλυκερά τραγούδια...
Εορτάζει Α νάστασι όλη Λ έξοχά 
κΓ ά π 'τά ν  εύθυμία τη ς  λάμπουν εύτυχη 

ώς καί τά μαμούδια.

Σ υ , φτωχά καρδιά μου, δ ια τί ^αρυά 
θλίβεσαι, θαμμένη, σάν καλογρμά,

’ςέρμο μ ονασ τήρ ι;
Δ ιατί στοΰ Πλάστου σου τάν άναπνοά 
δεν ξαναναστιίνεσαύνάμβμς στά ζωά, 

πουναι πανηγύρι ;



Μ άνα σου Λ Φύσχς, δικς λαμπροφορεί! 
πέτα τό μανσό σου πλέον το ^αρΐ·, 

την μελαγχολία !
.Λνοιξε! λουλούδισε, σάν την π α σ ^ ζ α λ ι π ,  
κα\, σάν τ ’ άδελ^άκια σου, τά φαιδρά πουλιά, 

ι];άλλε μ ’ εύθυμία ;

Οποιος δλο σκύβει θλιβερά σ τ η γ ή , 
βρίσκει μέσ’ τούς τάφους την παληά σιγή, 

την παληά σκοτίδα.
Οποιος κάμνει Α νάστασι, βλέπει στά ’ι^ηλά — 
γιά  την εύτυ^(;ία του τόν χαμογελά 

μιά καινούρια έλπΐδα.

ΓΕΩΡΓ. ΒΙΖΥΗΝΟΣ

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΤΣΕΛΙΓΚΑ

Ε ίμ  ό τσέλιγκας ό Γ ιάννος πάν’ άη’ τά ’ι^ηλά χωριά, 
§όοκω πρόβατα κ ι’ άρνίκια , ^όοκω γίδ ,α  κοί τραγιά, 
ποδχοι/ν τ6 μαλλί μιά πήχη , τά μαστάρια στρογγυλά, 
σάν τά μάγουλα τής Βλάχας·, πού τ ’ αρμέγει καί γελά. 
Σάν τή Βλάχα, ποϋ τ' αρμέγει μ έσ 'τ ίισ τά νη  Ρρέηαιδιά 
καί γλυκά-γλυκά Λ ματιά της μού βυζαίνει τήνκαρδιάΙ.. 
Βλάχα μου, νοικοκερά μου, χαϊδειιμένη ώμορφονιά, 
« ίσε τ ' άρμεγμα, καϋμένη, νά ρυζάξουν καί τ ’άρνιά· 
κι’ ώς νά §γώ μ ί τά κοπάδια στ* νυχτερινή §οσκή, 
ίλα  γύρε στό πλευρό ριου, Βλαχόπουλα π ιστική...
Δ η ς  πως πήρε καί μουχρώνει στοΰ βουνού μας την ποδιά, 
πως κουρνιάζουν τά πουλάκια ταϊρι-ταϊρι στά κλαδιά... 
Σκόρπια σύννε»α,άσπρο, σκούρο κ' έλα^ρά σάν τόν άχνά, 
προχωρούν ’μηρός στό φεγγάρι καί σκεπούν τόν ούρανό. 
Σάν αυτός νά ήταν κάμπος μέ λειβάδια γαλανά 
κι άρχιτσέλιγκας ό ήλιος πού όλημε'ριασ’ αύτουνά,
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ΚαΙ στης Δ ΰσις πρ\ν πλαγιάση τή ς  ξανθής την αγκαλιά, 
κοΰρει^ε τό λαγιαρνί του καί παράτ’σε τά μαλλιά.
Σ τη  Φεγγάρω τά παράτ’σε, στη χλωμή νοικοκερά, 
νά τού κάμη μ ι α  φλοκάτα, τον χειμώ’ νά την φορά·

ΝΥΧΤΑ

Εδυσεν ύ ήλιος ’πίσω απ' τά §υυνά,
’πίσω άπ’ τά ^ουνόκορφα νι^φη σκοτεινά 

τόν κατευοδώνουν.
Φτερωτά κοπελιά πάλι οι ^ραδυνοι, 
ϋί δροσάτοι Ζέφυροι την πλατεία σκηνή 

τ ' ούρανοΟ σαρώνουν.

Γ ιά  ν 'άπλώ σ’ ή νύχτα  μέσ’ την καθαρή, 
μέσ’ την άπειρη έκτασι νά κρυφοχαρή 

τά διαμαντικά της.
ΔΙν τό θ έλε ι— ξεύρω — δέν έπιθυμεΐ 
νά θωροΰν τά κάλλη τη ς  βέβηλοι οφθαλμοί 

καί τά μυστικά της.

Δ ι’ αύτό μέ ^ήμα άργό καί σιγανό 
σάν προβάλλη ή  μάγισσα άπό τόν ουρανό 

καί χυθή στήν κτίσι, 
στών θνητών τά μάτια ύπνον αγαπά, 
ύπνο μέ όνείρατα νά κρυφοσκορπά, 

γιά  νά τους κοιμίση.

Μαυρομμάτα νύμφη καί μελαχροινή 
δι^, πώς μί· τά μάγια τη ς  την καταπονεί 

τήν []οή στην χώρα !...
Κούρνιασαν στά δένδρα τα φαιδρά πουλιά . 
ιά  παιδιά κοιμήθηκαν μέσ' τήν ιίγκολιά 

• τής μαμάς των τώρα.



γ ε ω ρ γ . β ι ζ τ η ν ο ς

Μόνον Α κορδ,ό μου -  «χάρη κ„ρ8,Α _
Ο" νηο μάνας Φόοεως φεύγε. .Αν ™ δ.ά, 

νπνο οέν γνρεύει.
Η  μορφΛ τβ ς  νύχτας ιΑν παραπλανά. 
Ολ,βερΛ συμπάθεια μέσ· τά σκοτεινά 

ττιν καταΐΛαγεύει ί . . .

Αλλοτε, γεμάτη άπό Λλίου φώς, 
η » !α ζε  Παράδεισο, πού άγγελος κρυάός 

^υτενε έδώ χάμου.
Τ ωρα . . .  Λ παρθένα μέ ξανθά μαλλιά 
1·εσ τον τάφο Εσδυσε! -  Π άγε, ή αντηλιά 

μεσ απ’ την καρδιά μον !...

Ίω ρ α , σάν τΑν νύχτα  μαύρη απ’ τόν καύμό 
νανούριζε, αθόρυβα κάβε της παλμό, ^ 

κάθε έπιθνμία.
Ε ίνα ι -μέρα ; -  Μοιάζε, άδε,ον ούρανό, 
που σφάλε, στά στήβ,α του Λφυχο κενό, 

άπειρη έρημία.

ά π — Ί  δ ' “ .
ί>Αλοκάρο.α τη ς  βγαίνουν χ(λ ,α  δυο 

φωτερά λουλούδια·
τής ξανθής μου είκόνες βγαίνουν μ,ά καί μ,ά, 
ωσάν κοσμο, αστερ,νο, μέσ' τήν έρημ,ά, 

κόσμοι άπό τραγοιίδια.

Ν ύχτα, μήν κ α κ .ώ ν η ς ί -  Πάνου στά βουνά 
που θαρριεσαι μόνη σου, κάποιος ’λογυρνά 

μέ θερμό κεφάλι.
λΓ  έραστοΰ λαχτάρα κάποιος μελετά 
μεσ’ αΰτοϋ στά πλοιίτη σου τά άχτινωτά

στά κρυφά σου κάλλί

Κίμαι ι|Γθλτης θρήσκος. Λί;ν κατασκοπω 
I ογια σου μυστήρια. Κα\ στο σκυθρι,.πα
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σκότος — Ίΐη σί; !
Αν συχνά μοϋ φέγγη ν^ά χρυσή στροφά, 
άπό τής αγάπης ηου την γλυκεία μορφή 

μέσα μου άνατέλλετ.

Ε1Ι ΤΗΣ ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΗΣ ΤΑ  ΜΑΤΙΑ

Τ ά  μάτια  σου, πουλάκι μου μελαχρινό, 
πού φως μέσ’ στα\ς καρδιαϊς σταλάζουν, 
αέ τδστρα τά ^υχρά 'ι^ηλά στόν ούρανό,
— μ ή σ έ  γελούν οι π ο ιη τα ί— οέν μοιάζουν.

Τ 'ά στέρ ιακά θε μαύρη νύχτα  φωτεινά 
μ ΐ καλοσύνη λάμπουν στά πελάγη· 
τά βλέπει ό ναύτης πού μέ γνώσι κυβέρνα, 
κα\ ίσιο δρόμο λάμνει έκεϊ πού 'πάγει.

Τ ά  μάτια  σου τά μαύρα, φως μου, δποιος τά ίδή 
τόσες γλυκάδες καί φωτιαίς γεμάτο 
—  άν είναι καί τό γνωστικώτερο παιο ί—  
θέ νάβγη άπό την ίσ ια  του την στράτα.

154 Π Α ΡΝ Α 2Σ 03

ΑΣΜΑ

Τάνθη πού μ ’ έχεις χαρισμένα 
δέν έμαράθηκαν ακόμη.
Ησαν πιστότερ’ άπό σένα
ν.ι’ άπό τήν άστατή σου γνώ μη.

Τάχω τηρήσει στή θωριά τους 
μέ, 'τά γλυκά φιλήματά μου 
τώρα μού πίνουν γιά  δροσιά τους 
τά άφθονα τά δάκρυά αου,



Οταν στερέ>*τουνε κ’ έκεϊνα, 
τότε θά ταϋρουν ίΛαραμένα· 
τότε τά ρόδα κα\ τά κρίνα—  
θ̂ ; νά τά θάι^οννε μ* έμένα ’

ΓΕΩΡΓ. ΒΙΖΤΗΝΟΣ

ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ

’Μόρα ννχτα  κνλα Λ ζωΛ καΐ διαβαίνει, 
σάν ποτάμι θολό καί §αθύ.

Η  χαρά στό πικρό του τό ρεΰμα σμιγμένη, 
πές γ ιά  πάντα δίν  έχει χαθή.

Δ ι’ αύτην οΐ θνητοί μ ’ ανοιγμένα χειλάκια, 
σάν ι^αράκια, ζητούν στά νερά —

Λχ ! σάν πόσαις δέν πίνουν χολαϊς καί φαρμάκια 
πρίν γευθούν μιά σταλίτσα χαρά !

Σ τή ς  ζωής τό παρόχθι ό θάνατος σκιίπτει, 
σάν ζιαράς μ ’ έννοιασμένη μορφή.

Πότε γρίπους καί δ ίχτυα  γ ιά  ι1(άρεμμα ρίπτει, 
πότ’ όρμίδια μέ δόλια τροφή.

Πότε πιάνει χιλ ιάδες σέ μιά πλεματιά τοι· 
μ ’ αναμμένο στό πλάγι δαδί,

πότε π ιά ν ’ ένα γέρο στήν έρημ' όρμιά του, 
πότε π ιάνει έν άφράτο παιδί.

Πότε πότε πέτα τ ’ άσπλαχνο του καμάκι,
τον σπιτιού τό μονάκριδο ’γ γ ίζε ι.—

Α χ! έκεϊ πού ’πετύχει ποτίζει φαρμάκι,
πού Λ καρδιά πού τό π ιμ — τήν ρ α γ ίζε ι!



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΤΛν χήρα Γ ή  αγάπησαν τέσσερες πιστο\ 
κ’ οί τέσσερες τήν θέλουνε.

Δός του πηγαίνουν κ’ έρχονται καταποδιαστοί, 
δός του, προξένεια στέλλουνε, 
ό καθε\ς δ ,τ ’ έχει.

Τό Εαρ, πλέον εύμορφο, πλέον τρυφερά, 
είναι παιδ\ μ ’ αισθήματα.

Γ ιή  μόνη τήν αγάπη του δλο τόν καιρό, 
γ ια  ’κείνης τά θελήματα 
δλη 'μέρα τρέχει.

Σ υνάγει τά πετούμενα ’ς ευθυμο χορό 
τά κάλλη της νά ι}[άλλουνε·

κάθ’ άνθος φέρει εύοσμο, ρόδο δροσερό, 
καΐ δλ’ αύτά ποΟ θάλλουνε 
γύρω της τά βάλλει.

Κα\ τήν ένδυνει πρόθυμο, πρόθυμο πολιι, 
τά πειό ώραϊα χρώματα·

και χύνει μέ τό χέρι του έπάνω στήν στολή 
τά πειό καλά τ ’ αρώματα 
μέ χαρά μεγάλη.

Τό ^λέπ’ ή Γ η  κα\ πρόσωπο κάμνει χαρωπό.
—  Θαρρείς τά νοστιμεύεται !—

Κ α\ λέγει έρωτόληπτη· «Εαρ, σ ’ αγαπώ !»
Α λλ’ δμως δέν 'πανδρεύεται.
Δ ια τί ; Δ ιότι !—

Τό Θέρος τολμηρότερο, μ ’ ώριμα μυαλά, 
ε ίν ' άνδρας κ’ έπιδάλλεται.

Κ ι’ ώς έμβη τό κατώφλοιο της κα\ τόν ίδή  καλά, 
αμέσως μεταβάλλεται 
ή  κυρά Λ πρώτη.



Τ ά Λνθη τη ς  μεστώνουνε, γίνονται καρποί· 
τά }(όρτα στάχυα βγάζουνε.

Τό θέρος παίρνει δρέπανο σάν τήν άστραπη 
κι’ αύτά ποϋ ώριμάζουνε 
τά καλοθερίζει.

Τ ή ς  φέρει σίτον άφθονο, σίκαλι πολλή, 
νά θρέφη τά παιδία  της.

Κ α ί άλλους ^ ίλ ιους χρήσιμους σπόρους κουβαλεϊ 
στά εύκαιρα ταμεϊά της, 
ώς ποΰ τά γεμίζει.

Τό §λέπ’ Λ Γ ή  καί πρόσωπο κάμνει χαρωπό.
— Θαρρείς τά νοστιμ εύετα ι!—

Κ αί λέγει λαχταρίζοντας· <Θέρος, σ ’ αγαπώ !»
Α λλ’ όμως δέν 'πανδρεύεται.
Δ ια τί ; Δ ι ό τ ι ' —

Ο  άρρωστος Φθινόπωρος, μ’ δφι φθισικΛ, 
δ ι’ δν τη ς  ^λέμμ’ άγάλλεται.

Κ ι’ ώς έμόη τό κατώφλοιο τη ς  τύν βλέπει σπλαχνική 
κ ι’ αμέσως μεταβάλλεται 
Λ κυρά ή  πρώτη.

Ροδίζουν ε{ς τ ’ ώραϊον τη ς  στήθος, ποΰ σπαργα. 
όπωρικά καί κλήματα

καί ’μβαίν’ ό Κύρ Φθινόποιρος μέσα καί τρυγά 
σταφύλια μέ φιλήματα,
’στό ληνό τά βάλλει.

Π ατεΐ κρασί καί πίνουνε μούστο καί ροφούν, 
μέ ύαλμουδιαίς καί θάμματα,

κ’ έλπίζουν πώς τά νειάτα τους ’πίσω θά στραφούν, 
θά γε ίνο υ ν 'σ τά  γεράματα 
κοηελούδια πάλι.

Τό §λέπ’ ή  γή  καί πρόσωπο κάμνει χαροιπό. 
— Θαρρείς τά νοστιμεύεται!—
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Κα\ λέγεν <Κΰρ Φθινόπωρω, ναίσκε, σ ' άγαπώ ! 
Α λ λ ’ δμως δίν ’πανδρεΰεταΐ.
Δ ια τ ί ; Δ ιό τ ι! —

Ο  Κύρ Χειμός, 6 τύραννος μ^ λενκά μαλλιά.
’στόν έρωτά του σφάλλεται

Κ ι’ ώς έμβη τδ κατώφλοιο τη ς  νά τάν ίδη  σταλιά, 
αμέσως μεταβάλλεται 
Λ Κυρά προ)τη.

Κρυφός τή ς  κόβει τουρτουρας τλ  θέρμη πνοή 
παγώνει, λές, τό αίμά της.

Κα\ μένει μέσ’ σταις φλέβες της άι^ιυ^ζ'ή ζωή, 
κα\ κρυερό τό^ §λέμμα της 
απ’ άπέλπισία.

Ο  κυρ Χειμός στολίζεται και φορεν λευκά, 
χιονάτα, 'σάν τά γένεια του.

Στέλλει κι’ αύτής ολόλευκα ροΓ/χα νυμφικά, 
ν ’ άλλάξ’ Λ ζαχαρένια του, 
γ ια  τήν έκκλησία.

Τό βλέπει ή. Γ ή , καΐ πρόσωπο κάηνει σκυθρωπό,
— Θαρρείς δέν νοστιμεύεται !—-

Κ πί λέγεί' «κύρ Χ ειμώνιε, δίν σέ αγαπώ !> 
καί δέν τόν Υπανδρεύεται.
Δ ια τί : Δ ιότι —

Τό Καλοκαίρι τ ’ όμορφο πάλι θά φανή, 
τό τρυφερό κοπέλι της.

Κ αί στών πουλιών τήν εύθυμη καί γλυκειά φωνή 
θά κινηθούν τά μέλη της 
νά γενμ Λ πρώτη.

58 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ



1ΈΩΡΓ. ΒΙΖΥΗΝΟΣ

Ο Μ άρτης §άλλε; τ ’ Απριλίου τά γλαμπυρά'*φορέματα, 
να\ κατα^αίν’άη ' τάι[ιηλά ρ,έ των 6ουνών^τά ρέμριατα. 

κ ι’ αύτοΰ που ε ΐν ’ οί κάμποι 
^ωτο6ολα κα\ λάμπει.

’Στό σπιτικότους τά άενδρά ριγούν κα\ συμμαζεύονται, 
τάνθη ατούς κόρ^^ους των ^αθειά κοιμούνται κι” όνει-

(ρεύονται,
κα^ τά λουλούδια ’κόμα 
δέν ’βγήκαν απ’ τό χώμα.

—Δένδρα, ό Μ άρτης τά λαλεϊ, γ ιά  αινήστε τά καμώματα) 
Ανθη, τά ’μάτια  ανοίξετε καΐ §γητ’ άπο τά στρώματα I 

Νά ίδητε τι σάς ^έρει 
τό μαγικό μου χ έ ρ ι!

Εγιο μ ’ ό μήνας, πού γυρνά ’σί; κάθε χρόνου κύλιμα, 
καί <^έρει μόσχους καί θωριαις ε{ς τδνθη μ ’ ενα φίλημα, 

καί φέρ’ είς κάθε κόρη 
ενα καλό άγόρι.—

Τάκούνε τανθη καί κοτούν κι’ ανοίγουν τά χειλάκια τους 
καί μ ισανοίγουν τά δενδρά τά πράσινα “ματάκια τους, 

τά ρόδα πού κυττάζουν 
φθονούν κι’ αύτά καί σχάζουν.

I ’ ακούει κ’ή  αμυγδαλιά, κορίτσι κουτοπόνηρο, 
κι' άπό τον ύπνο ηλανευτή, έρωτεμέν’ άπ* όνειρο,

’πά 'σ τά γυμνά της κάλλη 
νυφηάτικ’ άνθη βάλλει.

—Καλό σ ’ τον εύμορφο τό νιό, πούι]^ές τόν όνειρεύθηκα, 
.πού στο γλυκό μου τδνειρο είδα πώς τόν πανδρεύθηκα ! 

’Σ άν τ ί καλά μέ; φέρει 
τό ’γκαρδιακό μου τ α ίρ ι ) —



Τ ή ς  ^έρνεχ στρώμ' άπ’ τό χχονχά χΐχ'άπ’ τό Βορχά παπλώ.
Ιματα.

ννχτα  κμηνουν τη  χαρά κα^ 'πά ’ςτά  ξημερώματα 
τής αγκαλιάς του Λ πάχνη 
την εΰμορ^ην άδράχνει!

Τ ή ς κάμνει σάββανο χλωμό το νυμφικό της φόρεμα.
τή ς  §άνει μοιρολογητή ενα ι]/υχρό θολόρεμμα· 

κ’ έκεΐνο κλαί’ καΐ σκάφτει, 
κπι ρίχνει καί την θάφτει.

180 ΠΑΡΝΑΣΣΟΎ

ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ

Ετ|[ές ό ήλιος Εδυνε στην άγια μου πατρίδα, 
κ' ενα του ’δώκαν φίλημα σέ θλιβερήν αχτίδα 

νά μοΰ τό φέρ’ έμενα.
Θέλω νάδ ιώ  τη  μάνα μου, τ ’ αδέρφια μ ’ νά φιλήσω, 
στον τάφο τοϋ πατέρα μου θέλω νά προσκυνήσω, 

βαρέθηκα τά ξένα.

Μικρό μικρό μ ’ ώρφάνει|τε ή άίνΰπητή μου μοίρα, 
μικρό μικρό τή ς  ξενητειας τό μονοπάτι 'πήρα 

μέ χείλη  πικραμένα·
μά τώρα πειά τά ’χόρτασα τή ς  ξενητειας τά κά?χ.λη, 
άν ήναι καί παράδεισος, θά την άφήσω πάλι, 

βαρέθηκα τά ξένα.

Μικρό χελιδονάκι μιου, γ ιά  μ ιά σταλίτσα στάσου· 
γ ιά  μιά σταλιά λυπήσου με καί δώσ’ με τά φτερά σου 

τά λεφτοκαμωμένα!
θέλω τό δύστυχο κ’ έγέύ στό σπ ίτι μας νά πάγω, 
θέλω στής μάνας τό πλευρό ’λίγο ψομί νά φάγω, 

βαρέθηκα τά ξένα.

Ανδρειωμένα μου βουνά, γ ιά ’λίγο χαμηλώστε, 
γ ιά  ’λ ίγυ-’λίγο κλίνετε, ’λ ίγη  βοήθεια οώατε



σέ πόδια κουρασμένα 1
Πεθύμησα νό στολισθώ μέ γιορτερό στολίδι, 

νά πάγο  στην πατρίδα μου, στ’ αγαπητό ταξεϊδι, 
βαρέθηκα τά ξένα.

Φύσα, κοσμογυρίστρια, χαριτωμένη μ ’ αύρα,
κι αν δης μιά μάν’ αύτοΰ πού πας, βαμμένη μέσ’ τά

[μαϋρα,
μέ μάτια οακρυσμένα,

μ ένα κρυ^ό σου φίλημα ι^ιθύρισε σ τ’ αύτί της 
πηγαίνω  πειά νά την {δώ τ ’ αγαπητό παιδί της, 

βαρέθηκα τά ξένα.

Και σεις ποΰ μεγαλώσατε στόν κόρφο της μητέρας, 
έσεϊς, πυΰδέν σάς έφαγε τής ξενητειάς αγέρας, 

καθώς μέ τρώγ’ έμένα,
μη μοΰ κακοκαρδίσετε, σάν κλαίγω τον καϋμό μου, 
καί ι[τάλλω στάν πατρίδα σας σέ κάθε στεναγμό μου, 

βαρέθηκα τά ξένα.

ΓΕΩΡΓ. Β ΙΖηΙΝ Ο Σ 16}

Η ΔΕΚΟΧΤΟΥΡΑ

—  ΙΙώς τ ί λενε τά 7:ο'̂ λάx,ι, 
■κοίί στί δένδρα πεταχτά

χελαδε; χάΟε λιγάχι —  
δεχοχτώ ; δεχοχτώ ; ’

— Αεχοχτοϋρα τά λαλοΰνε 
ϊ(ΐα-"σα δι’ αάτά,

γιατί ψάλλει νά τ’ άχοίίνε —  
δεχτχτώ 1 δεχοχτώ !

Κι’ δποιος εις έμέ προδάλ^ 
τά αύτί του ξυπνητά,

θέ V* μάήη γιατί ψάλλει 
δεχοχτώ ! δεχοχτώ 1

Ηταν αλλοτ ' ή χαϋμε'νη 
χοριτοάχι διαλεχτά,

—  χρόνοι τώρα περασμένοι 
δεχοχτώ, δεχοχτώ.—-

Κ ’ ε?χε μητρυιά, παιδιά μου, 
μιά γρηά σάν σκελετό.

—  Ζυμω, λέγει, τά  ψωμιά μου 
δεχοχτώ, δεχοχτώ.—

Της ζυμώνει μέσ’ ττ,ν σκάφη 
το ζυμάρι χορδωτό·

κοφτεί τα ψωμιά χαΐ γράφει 
δεχοχτώ, δεχοχτώ.

Β'. 5ά1



162 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Τ α π λ κ ίί λΚ! τά φουρνίζίΐ 
μ ί ί '  τον φοΰρνο τάν ζεατό'

'ψήΟηχαν, τ« ξίφουρνιζίΐ 
δξκοχτώ, δεχοχτώ.

Μά ή στρίγγλα μητροιά τ»;; 
κράζει μέ θυμδ φριχτδ.

::ώς δ^ν ν5σ*ν τα ψωμιά τι;; 
δεχοχτώ, δεχοχτώ !

—  Δεχαννιά, ?ωνάζ’, έγε“νβν, 
δεχαννιά χαΐ τ ’ άχαιτω !

τό ’να τό ’̂ αγες χ ’ έμεΤναν 
δεχοχτώ, δεχοχτω !

—  Εις τήν Παναγιά σ’ όμόνω, 
στεχει στο χαρτί γραφτά,

τά ψωμιά χώς ί[σαν μόνο 
δεχοχτώ, δεχοχτώ !

—  Λιχαννιά ! φωνάζ’ έχείνη, 
ή σέ σφάζω στά λεπτό.

Τάχλεψες, γ ι ’ αύτό ’χουν μείνει 
δεχοχτώ, δεχοχτώ !

—  Μ άνα, μήν το πάρ^ς χά χ ια , 
μά σ’ άμόνω στάν Χρίστο· 

μον χαράγγειλες ψωμαχια 
δεχοχτώ, δεχοχτώ ! —

Μά ή  στρίγγλα, ποϋ ’ζητοΟσε 
άφορμ·ήν εις τό χριιφτό,

’χεΐ χοΐί ή φτωχή λαλοίίσε — 
δεχοχτώ, δεχοχτώ —  

στό^χαρύδι ττ;ς στηλώνει 
τό μαχα·ΐρι τροχητό.

—  περασμένοι τώρα χρόνοι 
δεχοχτώ, δεχοχτώ.—

Μά ό θεός γορνα τό χε’ρι 
στόν χαχό της έαοτό 

χαι πληγαΤς τής χαταφε'ρει 
δεχοχτώ, δεχοχτώ !

ΚαΙ τήν χόρη μεταβάλλει 
σό τρυγόνι φτερωτό, 

χ ’ ώ ' τά τώρ’ άχόμα ψάλλει — 
δεχοχτώ ! δεχοχτώ !

Οϋδέ τ ’ άστρον τής α-ΰγής 
εχει τόση χάρι, 
όσην εχεις όταν βγής 
χαρωχό χαμαρι.

Οΐιδέ τόσην υγρασία 
τό χλωρό τριφύλλι 
5σην εχουνε δροσιά 
τά γλυχά σου χείλη.

Ούδί τόσην εΰωδιά 
τ ’ ά'νΟη του ναρχίσου, 
όσην εχει μυρωδ|^ά 
ή λεπτή πνοή σου.

Οΰδέ ψάλλει τό πουλί 
τραγουδάκια τόσα, 
όσα ςευρει νά λαλή 
ή σοφή σου γλώσσα.
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Ενα μόνον— Σ ’ αγαπώ — 
ίέν  μπορίϊ νά μάβν],

•ΑαΙ γ ια  ποΒτο. . . Νά τό πώ ; 
ψοχή Οά πάθι].μ̂ ά

—  ΒαΟειά τόν ίχρυψαν στή γ^ 
ο{ παλαιοί έκεΤνοι
τόν τίμ ιο Σταυρό.
Του Ετταυρωμίνοιι ή προσταγή 
στόν ύπνο μου μέ λ Ιγ ί ΐ 
νά ’πάγω νά τόν βρω.—

Ετσι ή Ε λ ίνη  διαλαλίΐ, 
τοϋ Κωνσταντίνου μά-'α, 
βασίλισσ’ άχουστή.
Στήν [ουδαία προσχαλεΐ 
τόν χάθε μεγιστάνα 
ό βασιλεύς χ ι ’ αυτή.

Εχε“ ό Ηίός έναν χαιρό 
σάρχα Θνητήν ένδυΟη 
γιά  μας τους Χριστιανούς 
χ ι ’ άπε&ανεν είς τό Σταυρό 
χ ' έτάφη χΓ άναστήθη 
χαΐ πα στους Ουρανούς.

—  Ε ιν ' ό Χριστός που βοηθά! 
τα χατεργα σηχώστε
γιά τή Ιερουσαλήμ !
Σχάώτε άψηλά στό 1'ολγοΟα, 
τά χώματα σηχώστε, 
την χόπρο τήν πολλή.

Κ ι’ οποιρς τόν εΰρη τό Σταυρό, 
τόν φέρη μεσ’ τήν χώρα, 
μεσ’ τους χλγνοϋς πέρνα.

γ ια τί Οέ ναυρη Θησαυρό, 
που σχε’πει άπό τό βόλι 
XI ’ άπό τόν σατανά.

Σχάφτουνε μια, σχάφτουνε δυό, 
σχάφτουν πολλα~ς ήμεραις 
μέ τ ’ αργυρά τσαπιά.— ·
Ω νά χαθούν, νά μήν τοίις διώ ! 
τόν ’σχεπασαν μέ λε’ραις.—
Που νά τόν εύρη; πει,ά!

Μά "χεί που σχαστούν σχυΟρωχά, 
έν άρωμα σχορπιίται, 
μοσχοδολά γλυχα.
Μεσ' ά π ’ τό χώμα τό σχορπά 
μιά λουλούδια, ποΐί σειέται 
μέ τ ’ άνθη τά λευχά.

Τρε’χει ή Ελένη μέ χαρδιά, 
σχαστεί ’ς αυτό τόν τόπο 
τό χέρι της τ ’ άορό.
Σχάφτει χοντά στή λουλούδια — 
δεν έχασε τόν χόπο —  
εύρήχΕ τό Σταυρό !

— Σηχώσετέ τον άψηλά !
Τόν ηυρα, μέ άνήχει, 
βαθειά τόν προσχυνώ!
Τό φως του μάς χαμογελά, 
σάν λάβαρο, σάν νίχη, 
άπό τόν ουρανό !



Μά χαί τ4 λούλουίο στή Εχτοτε μενει σεδαστέ
νά σί’δ ί ίδ ϊ  μβζιί του τδ πράσινο βλαστάρι
χοϋ *ξιώΟγ;χα νά βρω. μέ τ ’ άνθος τ4 λευχό.
Α π ’ τ4ν ΙΙαράδίΐσό ’χ^^βγί> Τους αγιασμούς χάμνουν μ ’ αύτέ,
μέ τή γλϋχίΐά  πνοή του τδ  παίρνουν γ ι ’ άγια χάρι,
νά ρβίνη τ4 Στβυρό.— τδ λε'ν’ β α σ ιλ ικ ό .

0 ΒΥΑΣ
(ΐτιμώΐνίς ηχρ4δοβ(ς},

Αν κβΟηστεμέ ήσυχία, Κ ι’ οπού πλούσιο ήταν χορτάρι,
χ ι '  «V άχοΰτε με οιγη, όπου ισχιος χαί νερδ.
θά σ ί ;  ’πι3 μιάν ιστορία, έπετουσαν τδ λιθάρι
μιά σωστή π α ρ α λ ο γ Α . χ ’ έπερνοΰσαν τδν χαιρό.

’Σ  τ ’ άψηλά, οτχν νυχτώντ;, Μιά φορά, χαθώ; πετοΰνε
ένα θλιδερο πουλί, τά λιθάρια τά  τρανά,
σαν νά χράζ^ραΓχιώνη! Ιχιών»;!» χαΟώς σχόδουν χαί μετρούνε

ολ»ί νύχτα δέν λάλε" ; ποιδς τδν άλλο άποπερνα, —

Ητανε παιδί ’ς τή χώρα. Αίχως προσοχή σι;χόνει
Ιίυ α  τώλεγαν θαρρώ,— τδ λιθάρι τδ πιχρδ,
Ετσι τυραννιεται τώρα ρίχνει χα ι χτυπά τδν Γχιώνν;,
για  να κρΤμα φοδερο . . . χβ ’ι τδν άφηχε νεχρό !

Ε ’χεν άπ ' άρχης μιά ΜοΤρα, Μ ’ οψι άχνή χαί τρομαγμε'ντ;
σάν εχθρό του ’ς τό χρυφδ. τδ χοχάδι του λαλεΤ— ■
χ· εΤχε μιά μν;τερα χήρα, Σ ’ τήν αυλή τους περιμε'νει
χα ί τόν Ι'χιώνι; ε ίχ ' άδελσό. ή μτ;τερα ή χαλή.

Μέ τ ’ άδϊ’λ ί ΐ  αΰτδ, παιχνίδια — ΙΙουν’ ό Ι 'χ ιώ νϊ;ς ! Πούνε, Βυα,
χαί χαραίς χαντοτεινά, τδ μιχρό μας τδ παιδί ;
εδοσχοΰσανε τά ’γίδιο —  Τ ίδ ια  λείπουνε δυδ τρία
’ς του χωριοΐί τους τά  βουνά. χ ’ εμεινε γ ι ’ αυτά νά ίδ^ —
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Α χ ’ τ ί  χέρι τάν «ρχάζει 
τόνε σχρίόχνει μέ όρμή.
—  Τό χ ί ΐ ίά κ ι  μου, φωνάζει, 
τ4 π α ιίί μου 'ς τη στιγμή !

Και τ4ν Γχκύνν; ώς του νά μ ’ευρης 
νβρΟετε μαζί τά δυό, 
δείπνο ·Α ΰτε,ο ν« μή ,’̂ εόρης, 
μήδ’ εμπρός μου νά σέ διίυ___

ΜΙ καρδούλα ραγισμένη, 
νοΟ καί ’μ*τια σκοτεινά, 
άπό τήν αυλήν εδγαίνει 
και γυρίζει ’ς τά βουνά.

—  ·\χ  I Θεέ, συγχωρησε' με I 
Πίσω πλέον δέν κοτώ . . . 

Λυό φτερουγες χάρισε'με —  
Μ ’ εστειλε νά τ4ν ζητώ ! -

Κ ι ό 6εόο ποΐί τό γνωρίζει, 
κ ’ έλυπήθηκε πολύ, 
δϋό φτεροΰγες τοΰ χαρίζει 
καΐ τόν κά μ 'ε ι ενα πουλί.

Κ  έτσι, άπό τό τ’ ώς τώρα 
άπαρήγορο πέτα 
κ ι’ άπό χώρα ’ς άλλη χώρα 
τό ιεκρό παιδί ζήτα.

Καί γ ιά  τοΐίτο, σάν νυχτώνη 
άπ τό βράδυ ώς ’ς τήν αύγή, 
κράζη «Γκιώνη! Γ κιώ νηϋ’κιώνη!» 
μεσ’ 'ς τήν νεκρική σιγή.

ΑεΤπνο καί ύπνο δέν γνωρίζει. 
Μόνο μ ' άγρυπνη ματιά, 
μεσ ’ς τά δάση ’λογυρίζει, 
ώς ναυρ^ μιά ρεμματιά.

Ε χει σώμα κουρασμε'νο—
Α χ ! καί νά ξεκουρασθή!
Εχει στόμα στεγνωμένο—
Α χ I νά πιη νά δροσισΟη !

Μά σάν κράζει «ΓκιώνηίΓαιώνηΙβ 
μ ενα πόνο φοβερό, 
ή μυτίτσα του ’ματώνει, 
κοκκινίζει τό νερό.

Κ αί τό αιμα, ποΰ θυμίζει 
του αδελφού τόν σκοτωμό, 
τήν καρδιά του ξεΟροίζει 
και πετάει μέ καύ’μό.

Κ ’έτσικλαίγει «Γκιώνη!Γκιώνη!» 
μεσ στήν νύχτα ποΰ άνιηχε~, 
ως να πή ό Πλάστης «σώνει,» 
να του παρη τήν ψυχή.



το ΑΠΟΠΛΑΝΗΘΕΝ ΠΤΗΝΟΝ

Αίυνατους πτεριιγαί 
ΐ6χρ·^·*^ψ  ατχοχα

πανταχοί! χλανών, 
πίρκρ'ρον βλί'μματζ 
άπζυίω χαΐάϊχοχα 

έρημον χτηνόν

Του ήλιου τδυνουσι 
χορφυρα τά δμμζτζ 

εις ψ’̂ χρά βουνά, 
άνά δυο φευγουσιν 
εις θερμά σκηνώματα 

ευτυχή χτηνα.

Στους δρυμους οΐ χείμαρροι 
μανιώδεις βρεμουσιν, 

δ βορράς φυσά, 
εις χρημνδν χοΐ! κρύσταλλα 
χαγετώδη τρεμουσιν 

άετδς λύσσα.

Μίλανδν εκτείνεται 
τής νυκτδς το κάλυμμα, 

εδενος χυθείς, 
χαροδϊτα ερημε, 
συ χΐιΐρΐς κατάλυμα

χοΰ θά κοιμηΟής :

Ε ις χυκνήν κυπάρισσον 
οί γονε~ς μου εθρεψαν 

έρωτα πιχρδν, 
καΐ καρχδν τοίί έρωτος 
χαρωχοι μ’ άνεθρεώαν 

άχτερον μικρδν.

Εκαστος μ ' έσίτιζε 
μ Ι θερμά φιλήματα, 

άγγελος σωτήρ, 
νά ψελλίζω μ ’ εμαθον 
δυο κελαδήματα

μήτηρ και χατήρ.

Αλλά φείί! τδ δίκανον 
χενΟιμον αντήχησε

κυνηγοΰ σκληροί!, 
κ ι’ ό χατήρ μου ύπτιος 
χίχτω ν εξεψύχησε

στερηθείς χτερου !

Γοερως ή μήτηρ μου 
μετ’ εμοΰ ηύφραίνετο 

νά τδν θρηνώδη, 
διά τοθτο τ ’ ασμά μου 
άχδ τό τ’ έφαίνετο 

νεκρική ώδή.

Μόλις μόλις εμ αθον 
στδν άερα δίδυμα

νά κινώ χτερά, 
και τροφήν άνίχνευον 
μέ χωλα“νον χήδημα 

εις βουνά χλωρά.

Ιίλήν  άγρια θύελλα 
τρυφερόν μ ’ εθερισε,

μ ’ ήρχασεν οίκτρώς 

είς τά ξε'να μ’ εσυρε, 
αχ ! καί μ ’ άχεστερησε 

ποθεινής μητρός.
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Μάτην άνίζήτησα
π^τρίδο; μον» 

δρίμον άνοιχτόν . . . .  
ΙΙανταχοίϊ άχήντησα 
πρδ μιαξ έλπίδος μου 

δαιμονά φριχτόν !

Είζ χρι;μνοΰζ ποΰ λαίλαχΕς 
Χϊγωμενοι χν ίο υ ϊΐ

χ λ Ι χιώ ν λευκή, 
χεινχλεοι χρώζοντες 
εις θχνίτους χλεουτιν 

άετοΐ χο-χοί!

Εις βουνά ποΰ ζέφυροι 
δροσεροί συρ'ιζουσι,

και 6ρηνε~ χιςγή, 
άτ,ψ ΊΙ βραχίονα 
χα τ’ εμοΰ όχλίζουσι 

μαϋροι κυνηγοί 1

Είς λειμώνα χράσίνον 
οπού μΰρα χυνουσι

χηποι δροσεροί, 
έςελίσσουν δίχτυα 
χαι τόν φόνον στήνουσι 

χαΤδες χονηροί !

Ματην, μάτην εστρεψα 
χανταχοΰ τό βλέμμα μου 

φίλον νά ίδώ, 
μάτην έχελάδησα I . . , 
Πανταχου τό αιμά μου 

θελουσιν εδώ !

Εχτοτε τό β^μά μου 
είς οδόν άγνώριστον

σκυθρωπόν πλανώ , 
σταματών ενίοτε 
μέ σκοπόν αόριστον 

νεκρικά Θρηνώ.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ε(Σ ΤΗΝ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΝ

Συμφωνώ κ ’ εγώ μαζυ σου, 
δασκαλε’ μου αστρονόμε,
X ε7ν όρθόταταις εξίσαυ 
καΐ των δυο μας αί γνώμαι. 
Λ'.γεις, πώς, Ιτανχροδάλη 
τό φεγγάρι φωτεινό, 
χάνουν όλα τους τά κάλλη 
τ αστρ’ άχό τόν ουρανό. 
0 :α ν  δέ ό ήλι,βς χάρη 
τα βουνά τά δροσισμε'να,

ταστρ’ αυτά καί τό φεγγάρι 
μενουν ολα ξεχασμένα.
Πλήν άλλα, παραχαλώ’σε,
X είς εμέ τόν μαθητήν 
συγκατανέυσε καί δώσε 
να προσθέσω κάτι τί. 
Ληλκδή, σάν άντικρυζη 
ή άγάπη μ ’ ή μαριόλα 
χαι τόν ήλιο τόν σκοτίζει 
και τα σύνεργά του όλα.
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Ο ΝΕΟΣ ΝΑΥΤΗΣ

Τά νέφη ’ϊτράφτοΰν στί βοννί, 
βροντουν κζΐ μπουμπουνίζουν, 
εοχε’πζσζν τ ίν  ουρανέ, 
τά χυμζ φοβερίζουν.
Ο  νεο; νζύτης τρζγουβεΐ 
ΛζΙ τβ πανί του ’σιάζει, 
«Εγιυμβι κρατερο πζιδί, 
τβ νέφος δέν μΐσιιιαζεΐί) · 

Αγέρας πέφτει ’ς τά πανιά, 
τά σχίζει και τ ’ «ρπάζει, 
καί σβυντζινίζει ’ς τά σχοινιά 
καί τβ κατάρτι σπάζει.
Ο  νέος ναύτης τραγουδεΐ 
παρών οπού προστάζουν : 
«Εγώμαι χρατερδ παιδί 
άνεμοι δέν μέσκιάζουν.»

Η  θάλασσα λυσσομανα 
καί κυματεΤ κ ι’ αφρίζει, 
τδ πλοΤόν του καταπονα, 
τδ σπα καί τδ σκορπίζει.
Ο νέος ναύτης τραγουδεΤ, 
καί μιά σανίδ' αρπ άζει: 
«Εγωμαι κρατερδ παιδί, 

φουρτούνα δέν μέ σκιάζει». 

Τδ ενα κΐίμα τδν πέτα 
καί τ '  άλλο τόνε χάφτει, 
κ ' ή μαύρη θαλασσα ζήτα 
νά καταπιη τδ ναΰτη 
Μ’ αύτδς ακόμη τραγουδει 
καί κολυμβα καί πάει : 
«Εγωμαι κρατερδ παιδί 
κΓ δ Πλάστης μέ φυλάει».

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ

Λιές πως κλίνει στα νερά 
τ ’ άργυρόχλωμο φεγγάρι 
κΓ α π ’ τδ κΰμα λαχταρά 
ένα φίλημα νά πάρη.

Διές τδ κΐίμα στδ γιαλδ 
τ ’ άκρογίιάλι πώς χαϊδεύει, 
καί προβάλλει σιγηλδ 
κ ’ ένα φίλημα γυρευει. 

Διές άπδ τήν αμμουδιά 
πως έκινησε τ ’ άγερι 
καί σαλεύει τά κλαδιά 
καί φιλ.άκια τά'προσφέρει.

Διές τά φύλλα σιδ κλαδί 
πώς έγγίζουν το να τ αλλο ' 
άγαπιώνται δηλαδή, 
χ* ι— φιλιούνται, αν δέν σφάλλω 

Διές στην μαλακή φωληά, 
στά κλαδιά τά πυκνωμένα, 
πώς φιλιούνται δυδ πουλιά 
καί λαλ,ουν ζευγαρωμένα.

Διές τ '  αγάπη μου χρυσή, 
τήν λαχτάρα μου λυπήσου' 
κάμε σάν κν' αύτά καί συ.-—» 
Ε λα ! —  Δος μ ' ένα φιλί σου I



ΓΕΩΡΓ. ΒΙΖΓΗΝΟΣ 169

ΝΕΑ ΜΕ ΛΕΥΚΑ ΜΑΛΛΙΑ

Ε χε ι σώμα άδρό χ ι ’ άφράτο 
κ ' Ιχει βίίμα βτβθερό· 
τκ'ντε νέαις βάλλει χάτω, 
πε'ντε νέους στέ χορό.

Ε χει μάτι* λιγωμε'νβ, 
μάγουλα τριανταφυλλιά 
χα'ι χειλάκια καμωμένα 
γ ια  τά πιιό γλυκά φιλιά.

Μά μέ όλα αΰτά τά  κάλλγ; 
στήν ζωή τήν χαρωπή, 
δίν εδχαριστιε'ται πάλι, 
κ ι’ ας μή Οίλ^ νά τό πί|ί.

Φανερά λιγάει χα ι αειε'ται 
μέ τϊ}ς νηότης τά φτερά, 
οτά κρυφά μοΰ καταριέται 
τά  μαλλιά της τά  σγουρά.

Ασπρισαν χωρ'ις νά θ έλ η ! 
Μοιάζουν, όπως κΓ άν στραφ»), 
μια κατάλευκη νεφέλη, 
σέ ροδόχρωμη κορφή!

Είναι νέα κ ’ είν’ ακόμα 
σαν καινούργια ζωγραφιά 
κ ι’ ώς κα'ι τό λευκό τό χρώμα 
τήν στολίζει μ ’ ώμορφιά.

Ε λα όμως που τά  χρόνια 
κρίνουντ' άπό τά μαλλιά 1 
Διέ τα ! — Μοιάζουν κρύα χιόνια 
βέ μιά γεροκορμαλιά.

Φανερά λιγάει και σειέται 
σάν νεράιδα δροσερά, 
στά κρυφά παραπονιέται 
γιά  μιά τέτοια συμφορά !

Ασπρ’ άν ήναι τά μαλλιά σου, 
γυναικούλα ροδαλή, 
μήτε κρ“μα είναι, στοχάσου, 
μήτε και ζημιά πολλή.

Είδα όρη χιονισμένα, 
κρύα ώς γ ια  τή ματιά, 
μα στα στήθια, σάν κ ' εσένα, 
μιά ζωή, όλο φωτιά.

Μέ τά φυσικά σου λοΰσα 
δέν μπορεΤ νά μετρηθ^ 
μήτε μιά μαυρομαλλοΰσα, 
μήτε καί καμμιά ξαν^ή.

Φανερά λιγας κα'ι σειέσαι 
καΐ πετας ά π ’ τή χαρά, 
στά κρυφά γιατί άδικιέσαι 
καΐ στενάζεις θλιβερά ;

Μέ μορφή ροδοπλασμένη, 
μέ κρινόλευκα μαλλιά, 
είσαι μιά μηλιά ανθισμένη 
στου Μαιοϊ! τήν αντηλιά.

Κ ι’ ά π’ τό φωτεινό τό βλέμμα, 
που μου στελλεις 'ντροπαλα, 
μου φλογίζεται τό αίμα, 
κ ’ ή καρδιά μου ςεχειλ^.

Β'. 22
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ΚαΙ ή φλβγ’ αύτή πο3 λυώνιι 
χήν πάλι;» τι;ς παγωνιά, 
μ ί αγάπη τήν βηρώνχι 
%α\ τήν χάμνίΐ πάλι νηά. 

Ψανίρά λ ίγα ; χ,αι τ6ιΕσαι^ 
σαν παγώνι σσβαρά, 
στά χρνφά δίν συλλογιέσαι 
μια Λαρδιά ποΰ λαχταρα ;

Α π ’ τα“;  φλέγε; σου άναστήΟη, 
σαν τοΰ μύθου τδ πουλί, 
χα ΐ μου πε'ταξ’ όπ’ τά στήθη 
χαΐ ζητάει ενα φιλί.

Σ τ ^ ; χαρδούλα; μου άποχρίσου, 
στΐξ; χαρδια; σου τή λαλιά 
χ ’ ελα μήν τραβιέσαι πίσου 
διά τ ’ άσπρα τά μαλλια ! 

Κ άλλο;, που άπέ γηρατεΤα 
δέν φοβάται νά φθάρη, 
είναι χρ·ϊμα, ειν ' άδιχία 
έρωτα νά μή χάρη.

Φανερά λ ίγα ; χα ι σειέσαι, 
χα’ι σου πάγει μια χαρα I 
Φανερά γλυχαγαπιέσαι —  
νά ευτυχία μιά φορά !

Ο ΛΑΐΜΟπΟΝΟΣ

Ε ΐ; τέ  λαιμέ 
πολύ χαϋμέ

χαΐ πόνο, μ ’ είπαν, έχει, 
χα'ι τέ  φαγί, 
μήπω; πνιγϊ},

μέ δάκρυα τέ βρέχει ! 

ΛΙήδ’ οι γιατροί, 
μήδ’ ο! οχτροί

ωφέλεια τη ; χάνουν.
Οσα XI ’ αν πι^ 
χ ι ’ αν χαταπι^,

του; πόνου; τη ; αυξάνουν I

Αχοΰ; έχεΤ !
Η  γιατριχή

τι έ χ ’ έδίι) νά δώση ;
ΙΙοιέ γιατρικό 
’γγίζει λευκέ,

χωρΙ; νά τέ λερώση ;

Υπομονή.
Κ ι’ άφου πονεΤ

εγώ τήνε γιατρεύω· 
χω ρί; πολλά 
Οαναι χαλά

χα’ι χούρα δέν γυρεύω. 

Μέν' στα λαιμα 
χείλη θερμά

ά; μέ δεχθη νά βάνω· 
χαι θά γροίκα 
γλυκά γλυχα

τέν πόνο νά βυζάνω.

Αν δέ, μαζυ 
έν 5σω ζη,

θέλη νά μην πονέση, 
μιά τραχηλιά 
μέ τά φιλιά

τή ; πλέχω νάφορέση.



ΓΕΩΡΓ. ΒΙΖΥΗΝΟΣ

ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟΝ

Κυ(;ά μου Αφροδίτη, 
ό γυιβς σου, χθΙς τήν τρίτη, 

τδ ’ςερεις που μ ’ άδΙπησε; 
Μι) τάχα σ’ ε?χα ■φταίξει; 
μή σ’ είπα χαμμιά λε'ξι 

χ ' ί[ρθε παί σ’ εςεδίκησε ; 

Περίεργο παιδάκι ! 
τδ πίστευες φαρμάκι

να κρύβουνε τά χείλη του ; 
τδ πίστευες νά δίνη 
πικρότατη δδύνη

’ς εκείνους πουναι φίλοι του ;

Σαν παίςαμε τδ τόπι, 
"πλησίασε κατόπι

καΐ κάτι τι μέ ’μίλησε· 
κ ι’ ακόμη σαν μ ’ ώμίλει,
^ρΘε στα Ιυό μου χείλη 

καί τρυφερά μ ’ έφίλησε.

Μα φίλημα -^το 'κε~νο ;
Ακόμ' ώς τώρα φτύνω

φαρμακ’ άχδ τδ στόμα μου ! 
Κ ’ έκεΤν’ άντίς νά φτυεται, 
σιγά σιγά σκορπιεται

’ς όλόκληρο τδ σωμά μου !

πΟΙΗΣΙΣ ΕΡΩΣ

Εδα μι_άν ήμε’ρα 
δροσερά 

αναμμένο πέρα
’να κερί.

Μ ' '^ρδε νά του σδύσω 
την πνοή, 

γιατί νά τ ’ άφήοω 
νά κα^ : 

Λοιπόν πλησιάζω 
καΐ φυσώ, 

εσβυσε, κυττάζω, 
τδ μισό.

Τδ φυσώ και πάλι 
σάν καλά

φλόγαις τώρα βγάλει 
στ’ αψηλά ;

Κάμνω νά γυρίσω
μέ σπουδή, “ 

με τραβά 'πδ πίσω 
’να παιδί.

Με ςανθά μαλάκι_α 
μέ φτερά

καί μέ δυο ματάκια 
φλογέρα.

— Τδ ψυχρ» σου στόμα 
δέν ’μπορε" 

νά τδ σίύσ’ ακόμα 
τδ κερί ;

— Γυι_ε’ μου μή σιμώσης 
στήν πυρά ;

Οέ νά τά τσιρώσης 
τά φτερά.
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— Λές μ ΐ τά σωστά σσο 
νά χαγω ;

τέ φυσουμαι. στασου
σύ χ ’ Ιγω .—  

Σάν χβλή μ ’ έφβνϊ} 
συμβουλή

Κάχοιβς χρίνο χανίΐ 
τβ ΐϊολύ.

Μ’ βφοΰ μ ’ εχει ’δρώσει 
άς τέ δίω, 

πώς θά τήν γλυτώσ») 
μέ τους δυό. 

Σ τ ίχ ’ άντίχρυ ’κεΤνο, 
χα ΐ σιμά, 

τέ λαμπάδά άφίνω
μά 1 μά I μά I 

Φύσα ’γώ χαΐ φύσα 
τδ χαιδι, 

άναψε σαν χίσσα 
σάν δ α δ ί!

Φθάνει πλέον, εϊπα, 
δέν μπορώ,

χαμαμε μια τρύπα 
στδ νερό I

«Αλλη μιάη φωνάζει, 
«στα γερά» ! 

χα ΐ μια φλόγα βγάζει 
ζωηρά.

Τήν φυσά, τήν φερνει 
στα χλαδιά 

χαΐ μοΰ τήνε σπε'ρνει 
στήν χαρδιά !

Λ χ ! σχληρό, τοΰ λέγω, 
Α χ  ! πονώ !

Αέν σου μ έλ ’ αν χλαίγω  
χαΐ θρηνώ 1 

Κείνο ε?χε πετάξει 
χαρωπό,

χ ’ εψαλλε μέ τάξι 
χα ΐ σχοπό.

ιΔ^ν μου μέλει δράμι
χ ’ αν χλα~ς τ ί ; 

τούτο θά σϊ χάμη 
ποιητή.»



ΔΙίΜ. ΒΙΚΕΛΑΣ

1ΗΗΗΤΡΙ02 ΒΙΚΕΑ4Σ

Λενοίτλα, (δές, έφόρεσα σήμερα τά καλά μου : 
γελέκι χρυσοκέντητο, μεταξωτό ζωνάρι, 
τσαρούχι κατακόκκινο — κα\ τ ί  κορμί, τ ί  χάρι ! 
δέν είμαι σάν νά πήγαινα σέ παντιγΰρι γάμου :
Α ί, στον δικό σου ό Θεός πότε θά μ ’ άξιώση!
Τ ί  κοκκινίζεις : μήγαρι καλόγρμα θά γ ίν η ς  ;
■Λ θά σοΰ λείι|;ουν ηροξενιαΐς κ ι’ άνάπανδρη θά μείνης ; 
Μ ήπως σοΰ λείπει ώμορφιά ί μήπως σοΰ λείπει γνώσι ; 
Ε ίσα ι ώμορφη καί γνωστική καί είσαι άρχοντοποΰλα 
κ ι’ δνδρα καλό καί άξιο θά σοΰ εΰρώ Λενοΰλα.
Ποιός ’ξ ευ ρ ει: Μ έσ’ τή Αάρισσα ίσως τόν άπαντήσο) 
κ’ έκεΐ ποϋ ’πάγω μοναχός, μ* ένα γαμβρό γυρίσω, 
μ ’ ένα γαμβρό’περήφανο, ’ι̂ Γηλό καί ξανθομάλλη.
Τ ί  σκάφτεις τό κεφάλι σου ; τ ί  κοκκινίζεις πάλι ;

Α ϊ παληκάρια, φεύγουμε. Ο ήλιος ’πάγει γιώμα 
καί τ ’ άλογά μας στήν αύλή ποδοκτυποΰν τό χώμα.
Ο γέρω-Λάμπρος έφυγε κ’ οΐ δέκα νηοί τρεχάτοι 
κΓ άπ' τ ’ άλογα έσηκώθηκε σάν σύννεφο ή  σκόνη.

Ο Δϊίμητρως Β ιχελβ; έδημοίίίυιπ τψ  1 8 6 2  σϋλλβγήν ποιή«ων 
τδν τίτλον «Σ τ ίχο ι» , τω δέ 1 8 8 5  μετίξέδωχίν αύτήν τροοθέ- 

σας χβιΐ αλλα τινά  ποιήματα- έχτδς δέ πιζών τινων έργων, έν οΤς 
χαΐ τοΰ διηγήματος «Λονχη Λ άρα», ό Βιχελας έξεπόνηβεν εμμ ι- 
τρως χαΐ μεταφράοεις δραμάτων τινών του Σεξπ^αρ, ώς τοίί αΑμλε- 
του», τρΰ «Εμπόρου τ!}ς Βενετίας» χ«.



Κ αί Λ ΛενοΟλα — στέκεται στό παραθύρι ριόνη 
κι’ άκολουθεϊ τΛ σσνοδιά μέ δακρυσμένο μάτι.

Η  μαύρη μέσ’ τούς ένδεκα πού τρέχουν,ποιόν τηράει ;

Α χ  ! Λνδρα ο πατέρας τη ς  πηγαίνει νά τής εύρη 
και βλέπει μέσ’ τή συνοδιά τόν νηό πού αγαπάει.
Τον αγαπάει κι’ άλλος κανείς τόν πόνο τη ς  δέν ’ξεύρεί'

Μ όλις άνθε; ή  καρδούλα σου κ’ Λ λύπη τή μαραίνει. 
ΚλάιΙ^ε, Λενούλα, θλιβερή μοίρα σέ Λεριμένει. *

174 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΜΗΤΡΙΚΗ ΤΥΦΛΩΣΙΣ

— Γ ια τ ί μαδιέσαι, πέρδικα, καί κλανς μέ τόσο πόνο ; 
-—Πώς νά μή κλαίω, κυνηγέ, όπού βαστάς τουφέκι, 
καί θά ’βριις τά παιδάκια μου πού παίζουνε παρεκει ; 
— ’Πές τ ί σημάδια έχουνε καί δέν σοϋ τά σκοτώνω.

—  Αηα τά ίδής αντίκρυ σου εύθί'ς θά τά γνωρίσης· 
ε ίναι περίσσια ώμορ^α καί περπατούν μέ χάρι· 
άλλα περδίκια σάναύτά δέν παίζουν στό χορτάρι· 
σκότωνε τ ’ άσχημα πουλιά, τ ’ ώμορ^ο μην τάγγίσης.

Δέν άργησε ό κυνηγός κοντά τη ς  νά γυρίση· 
είχε στό χέρι δυό μικρά περδίκια σκοτωμένα.
—  Παιδάκια μου, τ ί  μώμελλε τήν έρημη έμενα, 
νά μέ γελάσμ ό κυνηγός καί νά σάς τουφεκίση I

__Μόνη σου φταις κ ’ Λ συμφορά, ώ πέρδικα, σού πρέπει,
γ ια τ ί πειό άσχημα πουλιά δέν είδα στή ζωή μου.
__Τγίς δόλιας, μού ’φυγε απ’ τόν νού, πώς σ τ’ ακριβό

|π α ιδ ί μου
έγώ θά βλέπω εύμορφιαϊς πού ύ ξένος δέν τανς βλέπει!
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ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ

Τό^πλοϊον, ηέ την πρώρα προς την δνϋν, 
ρε πάγεχ πάλιν ρ,αιιρυά στά ξένα.
Την γή  την έχει ’πίσω του αφήσει, 
νηα \, ^ουνό δεν φαίνεται κανένα.

Απέραντη ολόγυρα γαλήνη 
από τόν κόσμον ολον μέ χωρίζει.
Σ  τόν ούρανόν άνέτειλ’ Λ σελήνη 

και των νερών τήν έρημιά φωτίζει.

Κ αί απ έκεϊ ποΟ έχει άνατείλει, 
έπάνω είς  τό πέλαγος απλώνει 
μια φωτερή, μιά χρυσωμένη στήλη, 
ποΰ πλοίο κι’ ούρανό τά συνενώνει.

Βλέπω τήν στήλη, ή  καρδιά μου πάλλει, 
σαν γέφυρα μοΰ φαίνεται, ποΰ φθάνει 
είς έν αγαπημένο περιγιάλι, 
κ’ έπάνω εις τήν γέφυραν . . . ώ πλάνη ί

Μέσα στό φως, ποΰ πέφτει άπ· τήν σελήνη, 
μια μορφή ώραία, ή μορφή τη ς, 
μ’ άγάπη τά δυό χέρια της μ ’ έκτείνει 
καί ή ύυχή μου άκοΰει τήν φωνή τη ς .

Νέφος περνά, έκρΰφθηκε ή σελήνη 
καί μένουν τά νερά σκοτινιασμένα.
Αλλά θ άκουω τήν φωνήν έκείνη, 
όσον καί Αν ’πάγω μακρυά στάξένπ .



Π Α Ρ Ν Α Σ Σ Ο Σ

Η ΠΡ Ω Ι ΜΗ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ

Ω  πρώϊμ-η. ά^υγΒαλιά, 
'^ιάοθηκες ν ’ άνθίσηζ· 
Κοχ·^άται άκόμ’ ·ή. 
δ ίν  έκελάδησαν πουλιά, 
δ ίν Αλθαν χελιδόνια· 
ακόμη μένουν, χ ιόνια 
είς των ^ υ ν ώ ν  την τραχηλιά· 
Α ήνοιξις ακόμα 
δίν ’ζέστανε τό χώμα 
μ ΐ  τά θερμά τη ς  τά φιλιά· 
’ς τώ ν  χωραφιών τ ’ αύλάκια 
δέν έχει άκόμ’ άνθάκια,
& πρώιμη αμυγδαλιά.

Α μυγδαλιά, κι’ άλλη φορά 
’ς  αύτΑ τΑν γη  τΑν ξένη 
οέ είδα άνθιομένη 
νά πρωτολέγης τΑν χαρά, 
ν ’ άνοίνης τΑν έλπίδα· 
κ ι’ άλλη φορά σέ είδα 
μέ τά κλαδιά Οου τ ’ ανθηρά 
νά  χαίρεσαι συ μόνη 
κ' έμέ νά μοΟ πλακώνη 
Α πίκρα καί Α συμφορά 
τΑν έρημη καρδιά μου. 
Ε ίδες  τά δάκρυα μου, 
αμυγδαλιά , κ ι’ άλλη φορά.

Ο  πρώϊμόςσου άνθισμός 
μ ’ έφάνη τότε θεία 
έλπίδος προφητεία.
Κ ι αλήθεια τότε ό καύμός 
έπέρασεν έκεϊνος·



?τλην ξαναήλθε θρήνος, 
Ηλθε κλανθαός κα\ όδυραός 
κα\ τής ζω ής μαυρίλα.
Αχ, τής καρδιάς τά ^ΰλλα 
ό ζωντανός ό χωρισμός 
μοΰ τβχει μαραμμενα.
Δεν είν’ έλπις γ ιά  ’μένα 
ό πρώιμός σου άνθισμός.

Τής εύτυχίας ή  πηγή  
γ ιά  ’μένα έξηράνθη.
Γά δροσερά σου άνθη 

χαρας δέν είναι χαραυγή 
είς μάτια απελπισμένα- 
δέν άνοιξαν γ ιά  ’μένα.
Δ ι’ δλους όμως εΐν ’ ή γή  ! 
Πολλοί εύτυχισμένοι 
σέ βλέπουν ανθισμένη, 
μέ τν\ν καρδιά χωρίς πληγή. 
Νά ξανανθίσης πάλι 
καΐ άς δροσίζωντ’ άλλοι 
’ς  τής εύτυχίας την πηγή.

δ η μ . β ικ ε λ α ς ί7 7

ΕΙΣ ΞΕΝΗΝ

Μή την σπιθόδολη ματιά 
ηετάς είς κρύα στήθια.
Πραία ε!σ' αλήθεια,
πλήν τών ματιών σου ή  φωτιά
έμέ δέν με θερμαίνει.
Αχ, άφες με, ξανθομαλλού,
υα\ 11 καρυΐά μου ειν ’ αλλού, 
άλλου είναι δοσμένη.



Βαθειας άγόπιις >«·' βεριιΛς 
μή λόγια μοΟ γυρεΰ^ς·  ̂
κχ’ όν πώ, τά ^ϊxσίευιx^· 
Λόγχα θά είναι τής (?ηγ^ής 
κχ’ αγάπη παγωμένη.
Α χ , δί^ες με, ξανθομαλΛοχι, 
κα\ ή  καρδιά μου είν’ άλλον-, 
αλλού είναι δοομένη.

Η  κόρη όπού αγαπώ 
έόγήκε άπ’ τήν φωλμά μου 
κν’ δ ,τ ι έχω ’ς τήν καρδιά μου 
έλληνικά θά τή ς  το πώ 
κα\ δχι είς γλώσσαν ξένη. 
Α χ , άφεςμε, ξανθομαλλού, 
κα\ ν\ καρδιά μου εΐν’ αλλού, 
αλλού είναι δοσμένη.

Τ ρέχ’ ή  ζωή μας χωριστά, 
κι’ άν γή  δέν μάς χωριζη, 
κ ι' αύτή δέν τό γνω ρίζη,—  
πλήν ή  αγάπη μου ^αστη 
δσον ζωή μού μένει.
Α χ, άόεςμε, ξανθομαλλού, 
κα\ Λ καρδιά μου είν ’ άλλού, 
αλλού είναι δοσμένη.

178 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

το ΣΑΒΒΑΤΟΒΡΑΔΟ

Γλ·υκε,Λ ’ναν άπό,ΐίε Λ χ’ *
Κανένα ήχο δέν άκούς, μηδέ βοσκού φλογέρα, 
ηηδέ κελάδημα πουλιού ιι γέλασμα προβάτου,^  ̂
μ ηδ ί 0τ4  φόλλα δίν άκούς τό χάϊδει,ΐΛα ιοο αγέρα-



Μ όλις στην τριανταφυλλιά την μυριοανθισμένη 
τά δροσερά τριαντάί^υλλα σειούνται άγάλι-άγάλι, 
σάν τό στηθάκι τοϋ παιδιού π ' άναιδοκαταιβαίνει. 
Οταν κοηιαται ξέννοιαστο στην μητρικά αγκάλη. 
Απανεμιά και σιωπή ^αθειά. . ..

. . . .  Νά — τ ί καμπάνα 
Η^ζολογεϊ από μακρυά στον ίίσυ^ον αέρα ;
Μ ήπως γ ιά  θάνατο κτυπα, ή γ ιά  χαρά σημαίνει; 
Απόι]^ε Σαββατόβραδο, κι’ άπό τάν Εκκλησία 
σημαίνει γ ιά  τάν αύρινην άμέρα ή καμπάνα· 
ώ χωρικοί, σπογγίσετε άπό τό μέτωπό σας 
τον ίδρωτα πού άγιασεν έξ ήμερων σας κόπος.
Αύριον είναι Κυριακή, χαράς κι’ αγάπης 'μέρα I 
Εύτυχισμένοι χωρικοί, πλαγιάστε, κοιμηθήτε 
καί θάλθουν όνειρα γλυκά στον ήσυχο σας ύπνο· 
καί αύριο πρωΐ-πρωΐ καλόκαρδοι, αθώοι, 
μέ την γυναίκα στό πλευρό, τό τέκνο στην αγκάλη, 
πηγαίνετε στήν Εκκλησιά γιά  νά λειτουργηθήτε.

ΔΗΜ. ΒΙΚΕΛΑΣ 17'

Εκατοικοΰσε στό μικρό χωριό της 
είς μίαν λαγκαδιά μο'''αχική, 
κανείς έκεϊ νά ’πη τόν έπαινό της, 
όλίγοι νά την αγαπούν έκεϊ.

Σεμνή ωσάν τό άνθος πού μοσχοβολεΐ 
μισοκρυμμένο κάτω άπό ένα §ράχο, 
ώραία σάν τό άστρο π ’ άκτινοβολεΐ 
’ι|^ηλά στον ούρανό, ένα καί μονάχο.
Εζούσ’ έκεϊ. Κ αί τώρα ποιός θυμάται 
τό εύμορφο κορίτσι τό όρφανό ;
Τό άνθος ’πάγει, τ ’ άστρο έσβυσε... Κοιμάται. 
Αλλά έγώ ποτέ μου δέν τήν λησμονώ.



τι ΛΕΓΕΙ Η ΘΑΛΑΣΣΑ

Οταν ή θάλάσσα γλυκά 
’ς την ά^μον ι^τιθυρίζη, 
σάν νά τΛν νανουρίζη, 
τ ί  τάχα λέγει μυστικά, 
τ ί  λέγει ’ς τ ’ ακρογιάλι;
Του λέγει : — Ακρογιάλι, 
μη άπ’ τον φλοίσβον γελασθής · 
κα\ ’ς τΦν νερών μου κοιμηθής 
την ΐίσυχην άγκά?ιη.
Μη στην γαλήνην πιστευθης· 
θάλθη κ ι’ ανεμοζάλη.

Κ ι’ ό'ταν ή  θάλασσα μ ’ όργή 
κυλά τά κύματά της 
κι’ αφρίζουν τά ^ουνά της 
και φοάερά ήχολογεΐ, 
τί λέγει άρά γε ’ς την γή  
μέ τά μουγκρίσματά τη ς  
VI άγριά της ή κραυγή ;
— Τόν κόσμον 6ά χαλάσω, 
λέγ’ ι\ κραυγή έκείνη, 
άλλ’ όμως θά περάσω 
καί θάλθη καί γαλήνη.

Καί ή ζωή, όταν άρχίζη. 
είναι ’σάν τ’ άγραφο χαρτί, 
ποϋ ’λίγο-’λίγο θά μαι/ρίζη 
Θεός τό ξέρει άπό τί.
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Ε ις  δνο πάντα Λ ζωή ηοχράζεται, 
ήλιο κα\ αυννε^ιά, χαρά >ίΐ’ όδιίνη. 
Αξιος οποίος δέν έπηρεάζεται 
από δ ,τ ι κι’ άν ή  Μοΐρά τον τον δίνη 
καί οντε απ’ ττιν χαρά ένθονοιάζεται 
και οντε καταβάλλεται άπ’ τήν λνπη. 
Α λλ’ δταν εύτνχη  δίν  άι^αρπάζεται· 
κ ι’ ήν δλα στερηθή, ’ς  δ ,τ ι τον λείπει 
δ ίν κλαίει, αλλά λέγε ι: Δίιν χρειάζεται.

Ε ίς  τό τπξεϊδι τή ς  ζωής, 
έκεϊ πον θ’ άρηενίσης, 
έμπρος θά φαίνετ’ ή Ε λπ ίς  
κ ι’ όπίσω άναμνήσεις.
Μακάρι δαον προχωρείς 
κ ι' όσο ό καιρός διαβαίνει, 
πάντα  μέ πόθο νά ’μπορής 
προς τά όπίοω νά γυρνάς — 
καί ή Ε λ π ίς, δσο γερνάς, 
πάντα  έμπρός νά μένη.

ΤΟ ΡΟΔΟ

Ολα τ ’ άνθη είναι καλά καί χαριτωμένα, 
ό σεμνός ο μενεξές, ή  άγνή μυρσίνη, 
τό γλυκό γαροΰφαλο, οι άφράτοι κρίνοι, 
δλα έχουν χωριστή χάρι τό καθένα.

Μά τό ρόδο πειό πολύ άπό τ ’ άλλα αξίζει, 
ποΰ κι’ αν χάση τή μορφή καί τά χρώματά τον, 
μέσ 'τά  σκόρπια φύλλα του μένει τ ’ άροιμά του 
καί νεκρό ακόμη ζη κ ι’ άνοιξι θυμίζει.



ΕΙΣ ΤΟ ΛΕΥΚΠΜΑ ΤΗΣ Κας

Απδ τον σπόρο τόν μιν:ρό δένδρο μνκρό φντρώνει 
καΐ ’λίγο-’λίγο πεχό πλατύ τόν χακ\ο του όπλώνει· 
άλλ’ Ομως όσον κχ’άν γερνά κ ι' δσο κ ι’ άν μεγαλώνη, 
τοΓ; σπόρου Λ ένθυμησχς θά μένη στά κλαδιά του.

Ε τσ ι γεννάται ό άνθρωπος κα\ ζή και αποθνήσκει, 
κ ι’ όσο κ ι’ άν ζήση—τό παιδ\ πάντα στον γέρω μνήσκει. 
Κ ’ είναι γλυκεία παρηγοριά κανείς νά ξαναυρίσκη 
στά γηρασμένα στήθη του τήν παιδική καρδιά του.

ΕΚ  ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ

* ο  Εΐίν<ΕΓΧ0:Ρ02: τ ξ ϊ ς : β β 3ϊΤΕ1τ ι .α .2:>

[Ο Β βοά ν ιος , μν-ηοιήρ τζς  Π ορκίας, ε ϊ^ εν  ά νώ γκη ν χ ρ η μ ά ίω ν , έφ ’ Λ 
καί άναγκάξεΓΟί, ί ζ  έγγυήοβι τού (ρίλου ίο υ  Α ντω νίου , ν ά  βονεισ·9ή 
Λορά ίοΰ  Ε δραίου  Σ οι'λώ κ, δοτιζ πορ έχω ν τή ν  ζητουμένην χρηματικήν 
ΐΓΟοότητα ουνάΛτβι μετά τοδ Εαβανίου ουμφω νητικόν, καθ β, ά ν  δέν 
ά η έδ ιδεν ουτος τ6 δά νειον  κατά τή ν  όριοθβίοαν ήμέρον, ό ΣοϋΑώκ δ ά  
ε ίχ ε  τό δ ικαίω μα ν ά  κόψη έκ του σώματός του μ ία ν  λ ίτρ α ν  κρέατος. Ο 
ά τυχής Β οσάνιος συνεΒείά άντι^όω ν ηεριστάσκων δ ένέδ υν ή δ η  ν ά  έξο- 
ιρλήβη τό χρέος του κατά τή ν  όρισδείσαν ήμέρον καί βυνβ.τώς 6 Σαυ· 
λώ κ ένά γε ι α υτόν  *·ρό τού Δόγη ^ητών τή ν  έκηλήρωβιν τω ν  έ ν  τφ  
β υμδολαίφ .]

όεκχστήρεον έν Β ενετία .
(Ε ισέρχονται ό Δόγης, γερουσιοστσί, Α ντώ νιος, Βασάνιος, Γρα τιά νος, 

Σ αλέρ ιος κλ.).
ΔΟΓΗΣ

Ε ίν ’ ό Αντώνιος παρών ;
Α ΝΤΩ ΝΙΟΣ

Παρών, ’ς τοί/ς όρισμοΰς σου.
ΔΟΓΗΣ

Μέ κακοφαίνεται, άλλα έχεις έδώ νά  κάμμς 
μέ πέτρινον άντίδικον, μέ ένα κατεργάρην
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άπάνθρωπον, που έλεος τί^θά είπή δέν ’ξεύρει, 
καΐ οϋτε δράμι μέση του δεν έχει εύσπλαγχνίαν. . . . 
Α ς  πάγη  ένας από σάς τον Σαϋλώκ νά φέρη.

ΣΑΛΕΗ Ο ^.

Εδώ άπ’ έξω στέκεται. Ιδοΰ, αύθέντα, ήλθε.
(ΚΙβέρχετσν 6 Σαΰλώκ)

ΛΟΓΗΣ
Κάμετε τόπον νά σταθή έδώ, ένώπιόν μ α ς .—
Ο κόσμος λέγει, Σαυλώκ, κ’ έγώ φρονώ έπίσης, 
ότι σκοπεύεις τόν κακόν νά κάμνμς ώς τό τέλος 
και υ τ’ Λ καλοσύνη σου θά μάς ξιππάση τότε 
πλειότερον κι’ άπ’ τάν πλαστήν αύτήν σκληρότητά σου· 
άπ’ έκεϊ δέ όποΓ; ζητείς τό πρόστιμόν σου, ήγουν 
μιάν λίτραν άπ’ τού δυστυχούς χρεώστου σου τό κρέας, 
σύ οχι μόνον θά δεχθής τό πρόστιμόν νά χάσης, 
άλλ’ άπό εύσπλαγχνίαν σου κ ι’ από φιλανθρωπίαν 
τό ήμισυ τού χρέους του θά τού παραχώ ρησης.. . .  
Επιεική άπόκρισιν, προσμένομεν, όμίλει.

ΣΑ-Υ-ΛΟΚ

Εγώ σ’ έπληροφόρησα, αύθέντα, τ ί  σκοπεύω.
Ε ίς  τ ’ άγιά  μας Σά^άα-α ώρκίσθηκα νά λάβω 
τό πρόστιμόν κι’ άντίποινον κατά τ ’ ομόλογόν του.
Αν θέλετ’ άρνηθήτέ μου, αλλά συλλογισθητε 
τά δίκαια τού κράτους σας καί τά προνόμιά σας.
Θά μ’ έρωτήσης, διατί προκρίνω νά τού πάρω 
μιάν λίτραν §ρωμοκρέας του παρά ’̂ τά χρήματά μου ; 
Δεν χρεωστώ ν ’ άποκριθώ, πλήν λέγω : Ε τσ ι θέλω. 
Σού άπεκρίθηκα Καί πώς ! Υπόθεσε πώς έχω 
στο σπ ίτι ένα ποντικόν καί μ ’ έρχεται νά δώσω 
δέκα χιλ ιάδες μετρητά νά μού τόν ξεπαστρεύσουν.
Δέν ε ΐν ’ ’άπόκρισις αύτό ; — Ενός οέν τού αρέσει 
νά ^λέπιι χοίρου κεφαλήν ^ρασμένην νά τού χάσκη, 
ύ άλλος.εΐν’ έξω φρενών_ όποταν [^λέπηγάτον, 
ό άλλος έρεθίζεταν τιίν κάϊδαν άμ' άκούση
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χα\ νά κραττάση δεν ’ηπορεϊ τό ουρός του. Δνότι 
’ς τδν άνθρωπον Λ αίσθησχς, κυρία τών παθών του, 
τά άγει κα'ι τα κυί^ερνά κατά την όρεξίν της.
Λοιπόν, Οοΰ αποκρίνομαι : Καθώς δεν είναι τρόπος 
νά δώσης λόγον ^άοιμον, πώς ένας οεν αρέσει 
νά ^λέπη ^^οίρυυ κεφαλήν, ό άλλος ένα γάτον 
άπείρακτον καΙ χρήσιμον, κ ι’ ό τρίτος την τσαμπούναν, 
άλλ’ Υποκύπτουν στ’ άτοπον κ’ οί τρεις χωρίς νά  θέλουν 
καί γ ίνονχ’ ένοχλητικυί, διότι ενοχλούνται, 
έτσι κ’ έγώ δέν ήμπορώ έπίσης, ούτε θέλω 
νά δώσω λόγον (παρεκτός την αντιπάθειαν μου, 
τό ριζωμένον πάθος μου κατά τού Αντωνίου), 
πώς κάμνω μέ ζημίαν μου αύτήν εδώ την κρίσιν 
Ν ά ,— έλαβες άπόκρισιν ι

ΒΛΣΑΝΙΟΣ
Απόκρισις δεν είναι, 

ώ άνθρωπε αναίσθητε, νά δικαιολογήσαι 
διά την άσπλαγχνίαν σου.

Σ Α Ύ -.νο κ

Υπόχρεως δεν είμαι
νά σού φανώ εύχάριστυς μέ τήν άπόκρισιν μου. 

ΒΑ5̂ ΛΝΙΟΣ
Μ ήπως κάνεις δ ,τ ι μισεί νά τό σκυτώνη πρέπει ;

ΣΑ·γ·.νακ
Ο ,τι κανείς οέν τό μισεί, μή θέλη τό κακόν του ; 

ΒΑΣΑΝΙΟΣ
Αν μιάν φοράν σ’ έπείραξαν δεν είναι λόγος μίσους. 

ΧΑ·Υ·.\ϋΚ

Εσύ τό φεϊδι δυό φοραϊς τ ’ άφίνεις νά δαγκάση; 
ΑΝΤΟ Ν ΙΟΣ

Φίλε καλέ, μ ήτό  ξεχνάς ; λογομαχείς μέ τούτον.
Ε ίς  τό περιθ 'λάσσιον καλλίτερα κπτπίβίΐ
καί πρόσταξε τά κύματα να χαμηλώσουν ’λ ίγο ν,—
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ιι πήγαινε καΐ ζήτησε άπή-τόν λήκον λόγον 
πεις εηημε τ ’ όρνάκτ τη ς  νά κλαί’ ή προβατί™ 
η πε τα πεσκα τοΟ ροννοΟ, τό (,*„λό κλαδ.ά

ένώ ά ν ε ^ Γ * ν ' *  ■ίνψ  ανεμοφυσημα οόρόνιον τά σείει
ΚαΛλ.τερα ηιοσηόθησε νά κάμ,,ς δ ,„
οσο, κι αν ηνατ δάσκαλον, „„ρ 4  νά μαλακώσης

σ ιά  . . . που τι σκλημότερον στον κόσμον νά άπάογη ■

παά^"ε“ λ ΐ τ .  ι : : κ: γ ; ” ^ Τ “ « ^ “
καΐ άλλο μάσα μή ζ„τμ ς  χ ά " “ 'μ Γ ,  "ά λλ^ ΐφ εΓ  
χω ρ ίς να χάνεται καιρός είς τ ' άδικα, νά γείνη  ^ ’ 
ίμυ η  καταδίκη μου κ.· αάτού τό θόλημά του. '
Λ , ,  ΒΑΣΑΝΙΟΣ
Δια τα ις  τρεις χιλ ιάδες σου ίδοίι διπλά σού δίδω,

ά^^έί “>!™ίά τα Τ εξ η  χιλ ιάδες
:1ί π ά Ζ ^ ' ί ά Ι χ Ι Ι ’Ι - Τ ί - ^ ,  - ν . Δ τ ι , -οεχομαι. 1 όμοΑογόν μου θέλω.

Ιν ίλ π ιζ ε .ς ν ά ’Ρρ,,ς έλεος, άφοϋ έσά δέν κάμνεις ι

Καί μήπως άδικον ζ,ιτω διά νά έχω φόβον ■
Σ ε ις  εδω πέρα έχετε αγορασμένους σκλάβους

ή/' ιιλ,. ^ σας να παρουν
ήα Ι Σ  !  ά"Χώνουν Βάρη

ς έχουν στρωματ αηαηά ώσάν τά (δικά σας ^ ^ '

μ α  άλλο τ , λέγω κ· έγώ Η ^ Γ -  ν “ <̂’ ·είν· ίΧ - * X εγω . Μ μια του Λίτρα κοέας
είν ίδ.κ,ι μου- ακρ.β,·. την έχ,,ι πΛ,.ρωμένην',



η· την άπαντά,. Εάν ν»®
άνάθτ,να τοήχ νόηον,ς άας ! Ιβ χ ΐν  ς τΛν Βενετ.αν
θεαμί,ς δ ίν εχε. ατό έξης! Ζητά, δ.ηανοβν,νην.
’Π ήτε, θά ·μοί̂  δώ σητε:

ΛΟΠ1Σ
Την δίκην θ' άναβάΛλω,

έητύς Λν έλθη «Αιιεβον, «ατά τΑν π9 0 σηληα(ν ϊ!»” , 
ίίνας νοϊΐοδνδάσκαλος τννς Πάδουας (νεγαλος 
νά κρίννι τάν {(πόθεανν.

ΣΑΛΕΡΙΟ Σ

Εδώ απ’ εξω είναι
ένας όπό τήν ΙΙάδοηαν, αΰθέντα. Μ όλις Λάβε 
μέ, γρά^ι^’ ά π ’ τον Βελάριον.

ΔΟΓΗΣ
Τό ζέσετε μου !

Νάλθη ό άνθρωπος έδώ.
β α ς α ν ιο χ

Θάρρος, Αντώνιέ μου 1 
ΜΑ ά νθοω π ',άπελπ ίζεοα . άνομη I Τό 
Γρί^ς ηοη, α ίμα , νόνναλα. τ ά  πάντα θα μον, πάμη,
4 \ ν  χάοης έξ αίτνας μον μίαν ρανίδα ανμα.

Λ Μ Τ Ο Ν Ι02

Τ6 νίωραλίον πρόόατον έγωμαν τού πονμνίον 
καί δνά αφάξνμον έγώ, Βαοάννέ μου, ενμαι.
Ο ά«θεν£ατερ!ς καρπός 'ς  τΑν γήν θά πρωτοπεανν. 
κν’ άς πέαω ! Αν έπνθυμννς νά μό ΐποχρεωσης, 
ζήοε καί γρά,Ι,ε μου έού τό έπ.τΰμο.όν μου.

ΙΕΙεΙεχ.... 1, Κ4ρ,«» ώς »“ “« “ >■
ΔΟΓΗΣ

ΣΑ ε!οα. πού μονύ Εψερες του ΒελαρΙου γράννμα ; 
Ν Ε ΡΙΣΣΑ

Κγί>. ανί-θένταμου. Ιδού, μί τοί-ς προοκυννβμούς του^
μ ΐρ ο ,.ν ν .ν  ί .υ . ,ο ! -ή ν  εΙς '* »  ΛογΟν, 6· α 5 ά ν α , ,ν , · ™ ·  .«■ · » ,« '>

486 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
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ΰΑ ΣΑ Ν ΙΟ Σ
Σαύλωκ, τό αα^ςαϊρί σου τ ί τ’ ακονίζεις τόσον ;

ΣΑ-Υ-ΛΟΚ

Νά κόψω τό άντίποινον από τόν ^'ρεωκόπον.
ΓΡΑ ΤΙΑ Ν ΟΣ

’Σ  την ποταπήν σου τΛν ψυχήν κ ι’δχι σ τ ό ’πόδημά σοι; 
ακόνισες την κόψιν σου, άσπλαγχνε συ αχμοβόρε !
ΠλΛν δέ.ν ί/πάρχει μέταλλον στόν κόσμον δλον, —δχι,
υυ τ ' ώς κ ι’ 6 πέλεκυς ακόμη τοΰ δημίου
δέν εχει οϋτε τή ς  μ ισής κακίας σου τήν κόψιν!
Τ ά  παρακάλια δέν ’μποροΰν νή σέ διαπεράσουν ; 

ΣΑ·Υ·ΛΟΚ
Ο σα κι’ άν ’πης δέν ώ^ελοΰν.

ΓΡΑ ΤΙΑ Ν ΟΣ

Ο ;'\δης νά  σέ ^Λγη, 
σκΰλε θεο ατάρατε, καί Λ Δικαιοσΰνη 
άς τό ’χη  αΐσχός τη ς  άν ζής ! Τ ή ν  πχστιν μου κλονίζεις 
καί κινδυνεύω νά ^ρονώ, καθώς ό Πυθαγόρας, 
δτι των ζώων αι ψυχαί περνούν είς τούς άνθροίπους.
Η  λυσσασμένη σου ψυχή έκυδερνοΰσε λύκον, 
που δι, ανθρώπου σκοτωμόν τον πήγαν στήν κρειιάλαν 
καί α π ’ έκεΐ έπέταξε τό ^δελυρόν του πνεύμα, 
ένω σ έε ίχ ’ ή μάνα σου σ τ’ ανόσιά τη ς  σπλάγχνα, 
κ’ έμδήκ’ έντός σου. Δ ι' αύτό είσαι καί σύ ’σάν λύκος 
άρπακτικος, αχόρταγος, σκληρός καί αίμοδόρος ! 

ΣΑ-Υ'ΛΟΚ
Δέν σδύνεις την σφραγίδά του άπύ τ ’ ομόλογόν του 
μέ τα ΐς  ’^ρισια ΐς. Κάμνεις κακόν στον λάρυγγα σου

[μόνον
' ΐ '  όσον διά τό πνεϋμά σου, σέ ^εδαιώ, παιδί μου, 
θέλει διόρθωμα, εί δέ κακήν κακώς θά ’πάγη.
Αλλο έγώ δέν σάς ζητώ παρά δικαιοσύνην.

ΛΟΓΗΣ

Μού γράφει ό Βελάριος δ ιά να  μάς συστήση
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δνα νομοδιοάσκαλον νέον κα\ τιρονομμένον.
Ποϋ ε ίν α ι ;

Ν Ε Ρ ϋ Σ Α
ΤΛν άπάντησιν, αύθέντα, περιμένει, 

άν έχετ’ εΰχαρίοττησιν νά έλθη.
ΔΟΓΗΣ

Α ς ό ρ ία η ! —
Πηγαίνετε τρεις τέσααρες καί συνοδεύσατε τον. . .  .

(Ε ισέρχετα ι ί; Π ορΐί(α ένδεδομένη  ώς δικαστής). 
ΔΟΓΗΣ

Παρακαλώ, τό χέρι σου. Μας έρχεσαι έκ μέρους 
τοΰ Β ελαρίου;

Π ΟΡΚΙΑ

Μ άλιστα, αύθέντα.
ΔΟΓΗΣ

Καλώς ·?1λθες !
Λάδε τΛν θέσιν σου — εδώ. Νομίζ’ δτι γνω ρίζεις 
τ ί  συζητεΐτα ι σύμερον είς τό κριτήριόν μας.

Π ΟΡΚΙΑ
Ν α ί, δλα τΛ καθέκαστα λεπτομερώς γνωρίζω. 
Ποιός είν’ ό έμπορος έδώ και ποιος ο χρεώστης>· 

ΔΟΓΗΣ
Α ντώ νιε καί Σαϋλώκ, έδώ έμπρός έλάτε.

π ο ρ κ ίΑ

Εσένα λέγουν Σαϋλώκ ;
ΣΑ·Υ·.νθΚ

Ναί. Σαϋλώκ μέ λέγουν. 
ΠΟΡΚΙΑ

Ε ίν ’ άλλοκότου φυσεο)ς Λ άγωγη αύτή σου, 
άλλά νατά τά νόμιμα έδώ τής Βενετίας 
δέν ήμπορεϊ τ ις  νά είπή οτι δέν είσ’ έν τάξει.
Σ υ  είσ ' υ έναγόμενος :

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Εγώ.
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1  ’ ομόλογόν σου
τ ' αναγνω ρίζεις ;

Α Ν ΤΩ Ν ΙΟ Σ
Μ άλιστα, τ ’ αναγνωρίζω.

Π Ο ΡΚΙΑ
Τότε

ανάγκη έπιείκιαν νά δεϊξη ό δανείσας.
ΣΑ-Υ-ΑΟΚ

Νά μέ ριάση ποιός ’μπορεϊ ; ’πε μου.
Π Ο Ρ Κ ΙΙ

Διά τή ς  §ίας
δίν γ ίν ετ’ έπιείκια. Σ ’ τήν γην γλυκοσταλάζει 
’σΛν την βροχήν έξ ουρανού. Δ ιπλά ευλογημένη, 
καί δποιον δίδει εύλογεϊ κ’ έκεΐνον πού λαμβάνει. 
Ε ίνα ι ίσ χ ί'ς  τών ίσχυρών ! Αρμόζει ’ς  τον μονάρ](·/)ν 
ς ’ τόν θρόνον του, καλίτερα κ ι’ απ’ τό διάδημά του. 
Τό σκήπτρον είναι σύμβολον άρ^ζής καί έξουσίας, 
σημεϊον κυριότητας καί μεγαλείου,— οπού 
τών βασιλέων στέκεται ό φόβος καί ό τρόμος,
Αλλ’ δμως καί την δύναμιν τού σκήπτρου ύπερβαίνη
ή Επιείκ ια . Α ύτή  τόν θρόνον τ ιις  τό έ^ει
ς ’ τών βασιλέων τήν καρδιάν. Θεού σημεϊον είναι !
Η δ’ έπιγεία δυνομις τότε προπάντων ’μοιάζει
μέ τού Θεού τήν δΰναμιν, όπόταν ένωμένη
ύηάρ^’ ή  Ε πιείκ ια  μέ τήν Δικαιοσύνην.
ϋ σ τε  καί συ, άν καί ζητής δικαιοσύνην, σκέι([ου
δτι τήν σωτηρίαν τήν ι]^υ^ικήν κανείς μας
δέν πρέπει νά τήν προσδοκά έκ τή ς  Δικαιοσύνης,
’Σ  τήν προσευ^ζήν μας τού Θεού το έλεος ζητούμεν, 
ή προσευ^ζή μας δέ αύτή συγ^ρόναις μάς διδάσκει 
νά έλεούμεν καί ημείς. Αυτά άν σού τά λέγω 
τά λέγω πρός μετρίασιν τών άπαιτήσεών σου.
Αν δμως θέλης καί καλά τόν Νόμον κατά γράμμα, 
τότε ό έμπορος έδώ τήν δίκην θά τήν ^ζάσμ.
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2Α-Υ-ΛΩΚ

Α ς πείθουν ’ςτό κεφάλι μου τά έργα μου ! Τόν Νόμον, 
τόν νόμον μόνον σάς ζητώ. Τό πρόστιμόν μου θέλω !

Π ΟΡΚΙΑ

ΔΙν έ)(ει ό άντίδικος τά μέσα νά πληρώση ·,
]ίΑΣΑΝ ΙΟΣ

Ιδού, είς τό Κρντήριον έγώ τά καταθέτω.
Νά τά πληρώσω κα^ διπλά ! ΚαΙ άν αύτά δέν φθάνουν, 
λαμβάνω ί'ποχρέωσιν τά δεκαπλά νά δώσω 
μ ’ έγγύηαιν τάν κεφαλήν, τά χέρια, την καρδιάν μου! 
Αν κα^ αύτό δέν τού άρκεϊ, φως φανερόν τό πράγμα 
δτ’ Η κακία ’̂ άλθηκε τιϋν Αρετήν νά πνίξη  !
.\.οιπόν (ΐς κλίνη μιάν φοράν ό νόμος ’ς  την ίσχύν σας, 
κάμετ’ έν άδικον μικρόν διά καλόν μεγάλον, 
καί βάλετε του χαλινόν είς τό δαιμόνιόν του !

ΠΟΓΚΙΛ

Αέν γ ίνετα ι. Κ ανείς έδώ τΛν δύναμιν δέν έχει 
νά έπιφέρη αλλαγήν ’ς τά νόμιμο τού Κράτους.
Αύτό ώς προηγούμενον ’μπορεΐ νά χρησιμεύση, 
καί νά δοθη παράδειγμα διά  νά είσχωρίΐσουν 
άτοπα λι’ άλλα βαθμηδόν ’ς  τλν Βενετίαν—Οχι ! 

ΣΑ-Υ-ΛΩΚ

Αλλος μάς ήλθε Δανιήλ. Ν αί, Δανιήλ τω οντι !
Νέε μου πάνσοφε κριτά, παί πώς νά σέ τιμήσοι ; 

Π ΟΡΚΙΑ
Πού είναι τό συμδόλαιον : Δός μου νά τό κυτάξω. 

ΣΑ-Υ-ΛΟΚ
Ιδού, αύθέντα μου, ίδού.

ΠΟΡΚΙΑ

Τριπλά τά χρήματά σιυ
σοΰ τά προσφέρουν, Σαϋλώκ.

Σ\·Υ ·Λ Ω Κ

Εκαμα ορκον,—-όρκον '
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Ωρκίσθηνια· θά κολασθώ έάν έπιορκήσω.
Λί;ν Λμπορώ, κι’ άν'ρ ι’ έδιδαν την Βενετίαν ολην '

Π Ο ΡΚΙΛ

Η  προθεσαία έληξε τοϋ όμολόγοιτ, ώστε 
ε ίν ’ ό Σ α ύλω κ  κνριος νοριίαως ν ’ απόκτηση 
την ριίαν λίτραν κρέας του, κ ι’ ό ίδιος νά την κόι^η 
άπό τον έμπορον αύτόν, κοντά είς τάν καρδιάν του.—  
Δεϊξ’ έπιείκειαν ! Τριπλά ’̂ παρε ,,τά χρήματά σου.
'Πέμου νά σχίσω τδ χαρτί.

ΣΛ-Υ-ΛΩΚ

Α^οϋ τό έξοφλήση
κατά την συμφωνίαν μ α ς.—Απέδειξες πώς είσαι 
κριτής καλός καί άξιος. Τόν νόμον τόν γνω ρίζεις.
Η έκθεσίς σου καθαρά κι’ ακριβέστατη ήτον 
καθ’ δλα.—Ε ν όνόματι τοϋ Νόμου, τοϋ οποίου 
είσαι ό στϋλος, απαιτώ νά π άγ’ έμπρός ή  δίκη.
Ο ,τ ι κι’ άν ήναι δυνατόν νά πιϊ άνθρώπου γλώσσα, 
έγώ δέν μεταπείθομαι. Τ ’όμνΰω ’ς τήν φυχήν μου !
Δέν ’^γοίνω άπ’ τ ' ομόλογον.

Α ΝΤΩ ΝΙΟΣ
Παρακαλώ ένθέρμως

νά κρίνη τό Κριτήριον.
Π ΟΡΚΙΑ

Λοιπόν, άφοϋ εΐν' έτσι, 
έτοίμασε τό στήθος σου διά τήν μάχαιράν του.

ΣΑ  Υ ΛΟΚ

12 σϋ, άδέκαστε κριτά, έξαίρετε σϋ νέε !
Π ΟΡΚΙΛ

Διότι έπρονόησεν ό Νόμος καί ορίζει
παντός προστίμου πληρωμήν όπόταν χρεωστήται,
ναθώς περιλαμβάνεται ε ίς  τό συμβόλαιόν σας.

ΣΑΎ-ΛΩΚ

Είν'άληθέστατον ! Κριτά καλέ- καί προκομμένε,
(ίΰ έχεις νοϋν γεροντικόν κι' άς είσαι τόσον νέος !
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Π Ο ί’ΚΙΑ
Λοιπόν τδ στήθος γύ|Λνωσε.

1Α-Υ-ΛΩΚ

Να\, ηάλιστα, τό στήθος.
Τό Λέγει τό συμβόλαιον. —Κριτά μου, δέν τό λέγει, 
«πλησίον ’ς  τΛν ναρδίαν του», αύτολεξεί ;

ΠΟΡΚΙΑ

* Τό λέγει.
ρσζή σου ζυγαριάν τό κρέας νά ζυγίσης ; 

ΣΑ-Υ'ΛΩΚ
Εδώ την εχω.

ΠΟΡΚΙΑ

Φέρε του χειρουργόν μ ' έξοδόν σου, 
νά σταματήσνι την πληγήν, μή τύχη  κ ι’ άποθάνη. 

ΣΑ-Υ-ΛΩΚ
Τό λέγει τό συμβόλαιον ;

ΠΟΡΚΙΑ

Ρητώ ς δεν τό ορίζει,
πλήν τί μ ’ αύτό ; Ω ς ι^υχικόν αξίζει νά τό κόμης. 

ΣΑΎ 'ΛΟ Κ
ΔΙν είναι ’ς  τό συμβόλαιον γραμμένον. Δεν τό §λέπω. 

ΠΟΡΚΙΑ
Σ ύ, εμπορ’ έχεις τίποτε νά ’πής ;

ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ο λίγα  μόνον.

Ε ίμ ’ (οπλισμένος κ’ έτοιμος. Δός μου, Βασόνιέ ιιου, 
τό χέρι σου. Υ γίαινε ! Νά μή τό έχης λύπην 
πν χάριν σου κατήντησα έδώ· διοτ' είς τούτο 
ή Τ ύ χη  μ ' εύεργέτησε παρά τό σύνηθές της.
Γόν δυστυχή τόν άνθρωπον ή  Τ ύχη  τόν ά^ινει 
νά έπιζή ’ςτ<\ πλούτη του συνήθως, κα\ νά (ίλέπη 
μέ ζαρωμένον μέτίοπον, μέ μάτια ζουλημένα, 
γηράματα τρισάθλια. Εμένα μ ’ άποκόπτει 
απ’ τό §ραδύ μαρτύριον μιάς τόσης 6 υσ τυχί(ΐς .
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Μ η λείι^ινις ’ς τΛν γυναίκα σου νά καλοσυστήσης- 
νά  τη ς  είπης τοϋ τέλους μου την ιστορίαν ολην, 
είπε τη ς  πώς σ’ Λγάπησα· νεκρόν έπαίνεσέ με.
Κ ι ' ά^οΟ τά πίίντα τή ς  είπής. ήφες νΑ κρίνη μόνη 
άν είχεν 6 Βασάνιος ^ίλον πιστόν ποτέ του.
Μ ή κλαίεσαι έιν έχασες τόν φίλον σου. Κ ’ έκεΐνος 
δέν κλαίετ’ άν έπλήρωσε τό ίδικόν σου χρέος.
Αρκεί ολίγον στα ^αθυα νά κό''ιη τό θηρίον
κ ι’ αμέσως σ’ έξεχρέωσα μέ ολην την καρδιάν μου...,

ΣΛ·Υ·ΛΙ}Κ

Χ άνεται άδικα καιρός. Α ς τελειώσ’ ή δίκη.
1ΙΟΡΚΙΛ

Από τόν έμπορον αύτόν λάβε μιαν λίτραν κρέας.
Τό έπιτρέπυυν υί κριταί κ ι’ ο νόμος τό ορίζει.

ΣΛ·Ύ·ΛΟΚ
Ω  δικαιότατε κριτά !

ΙΙΟΡΚΙΛ
Θά κόι{^ης δέ τό κρέας

άπϋ τό στήθος του, καθώς ό νόμος έηιτρέπει 
κ ι’ ορίζει τό κριτήριον.

ΣΑΎ -ΛΩ Κ

ί2 δίκαιε κριτά μου ! —
Ακούεις την άπόφασιν ; Κόπιασε ! Ετοιμάσου !

Π Ο ΡΚ Ι.\

Πρόσμειν’ ολίγον. Εχομεν ακόμη κάτι άλλο.—
Κατά τό έγγραφον αύτό δέν σοϋ ανήκει αίμα 
ούτε μ ια  στάλα. Ν ά,ρητώ ς «μιάν λίτραν κρέας» λέγει. 
Πάρε τό πρόστιμον λοιπόν, τήν μιαν λίτραν κρέας, 
άλλ’ δμως κύτταξε καλά, ’ς τό κόφιμον άν χύσης 
μιάν στάλαν αίμα Χριστιανού, τότε κατά τόν νόμον 
δημεύονται τά κινητά κ ι’ ακίνητά σου όλο.

ΓΡ.λΤΙΑ Ν ΟΣ

Ω  δικαιότατε κριτά ! Ε  Σαϋλώκ τ ’ (Ικυύεις,
Ω προκομμένε μου κριτά 1

Β'.
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ΣΛ-Υ'ΛΟΚ

Ο  νόμος έτσι λ έ γ ε ι ; 
η ο ρ κ ιΛ

Ανόγνωσέ τον μόνος όον. Ζητείς δικαιοσύνην ; 
Δικαιοσύνην, Σανλώκ, ύπόσ^'ομαι νάλάβης, 
πεμισσοτέραν μάλιστα παρ’ όσην έζητούσες.

ΓΡΑ ΤΙΑ Ν ΟΣ

Ν ά δά κριτΛς μίαν ^οράν ! Τ ί  Δανιίιλ τω ό ν τ ι;
ΣΑ-Υ'ΛΩΚ

Α^ού ειν’ έτσι δέχομαι. Δότε τά χρήματά μου 
τριπλά κι’ άς ’πάγη 'ς  το καλόν ο Χριστιανός.

ΒΑΣΑΝΙΟΣ
Ιδού τα,

ίδου τά χρήματα.
Π ΟΡΚΙΑ

Σ ιγά  ! Ο Σαϋλώκ θά λάβη 
δικαιοσύνην έντελή. Σ ιγά  σιγά· μή ^ία!
Θά λάβμ τό άντίποινον καί δχι τ ίποτ’ άλλο.

ΓΡΑΤΙΑ Ν ΟΣ
Τ ί  δικαιότατος κριτής ! Σοφός κριτής, τωόντι !

Π ΟΡΚΙΑ
Λάβε τά μέτρα σου λοιπόν τό κρέας νά του κόφμς.
Μ ή χύσης αίμα , πρόσεχε, καί μή του κόφης κρέας , 
παρά τήν λίτραν τήν σωστήν. Αν κόι^ης παραπάνω 
ή  παρακάτω τίποτε απ’ τήν σωστήν τήν λ ίτρ α ν ,— 
όσον μικρή διαφορά κι’ άν ήναι ε ίς  τό ζύγ ι, 
κ’ ένός σπυριού τό εικοστόν αρκεί νά ήναι μ όλις, 
μόλις άν κλίν’ Λ ζυγαριά καί μίαν μόνην τρ ίχα ,—  
δημεύονται τά πλούτη σου καί χάνεις τήν ζωήν σου. 

ΓΡΑ ΤΙΑ Ν ΟΣ
Μάς ήλθε άλλος Δανιήλ ! Νά Δ ανιήλ, τωόντι !
Τώρα σέ θέλω, άθλιε !

Π ΟΡΚΙΑ

Τ ί στέκεσαι, ακόμη ;
Εμπρός, πάρε τό πρόστιμον,
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ΣΑΎ -ΛΟ Κ

Δός τό κε<|(ίλαιόν μον
κ ι’ βφες νά ^ενγω.

ΒΛΣΑΝΙΟΣ

Ετοιμα ίδοίι τΛ χρήματά σου. 
Π ΟΡΚΙΑ

Εμπρός είς τό κριτήριον τ ’ άπέρριι^’ έπισήμως.
Θ ά  λά6»χ δ ,τ ι ώρισε τ ’ όμόλογον κχ’ ό νόμος.

ΓΡΑ ΤΙΑ Ν ΟΣ
Τ ώ  όντι νέος Δανιήλ, να \, Δανιήλ μάς ήλθε ! 
Εύχαριστώ  ποϋ μ ’ έμαθες, ^ ίλεμου, τ ’ ονομά του. 

ΣΛΎ-ΛΩΚ
Κ α\ πώς ! θά μοΟ κρατήσετε κα\ τό κεφάλαιόν μου ;

ΠΟΡΚΙΛ
Δέν σοϋ άνήκει άλλο τι παρά τό πρόστιμόν σου 
καΐ πάρε τομέ κίνδυνον κ’ εύθΰνην σου, μονάχος. 

ΣΑ-Υ-ΛΩΚ
Α ς εϋρη απ’ τόν διάβολον λοιπόν τήν πληρωμήν του ! 
Δέν στέκομαι νά συζητώ.

ΠΟΡΚΙΑ
Περίμενε, ακόμη, 

κα\ δέν τά έτελείωσες ακόμη μέ τόν νόμον.
Ε ίνα ι διάταξις ρητή ’ς  τήν Βενετίαν, δ τ ι ;
«Οσάκις ξένος φωραθή δτι έπεβουλεήθη 
» ένός πολίτου θάνατον, έμμέσως η άμέσως,
> δημεάεται πρός οφελος κα\ κέρδος τού παθόντος 
* έκ τή ς  περιουσίας του τό ήμισυ, τό δ' άλλο
> ’ς τό θησαυροφυλάκιον τοϋ κράτους μεταβαίνει·
» πρός 8έ ή  χάρις τή ς  ζωής τοϋ έπιβουλευθέντος 
» απ’ τοϋ δουκός τό έλεος καί μόνου έξαρταται».
Ε ίς  τήν περίπτωσιν αύτήν εύρίσκεσαι, διότι 
τρανώς άποδεικνυεται οτι έπεβουλευθης
τοϋ άντιδίκου τήν ζωήν έμμέσως καί αμέσως 
κ’ ε ίς  τήν ποινήν ϋπόκεισαι τήν προαναφερθεΐσαν. 
Λοιπόν ’ς τόν δοϋκα πρόσπεσε καί ζήτησέ του χάριν^



196 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΓΡΑ ΤΙΛΝ Ο Σ

Μόνος νά ’πας νά κρεμασθής τι\ν }(άρχν ζήτησέ τον. 
Α λλ’ ΰμως Οοϋ έδήμευσαν τά πλούτη καί δέν έχεις 
οΟτ’ 6σα θέλει τό σχοχν\, ώστε θά σέ κρεμάση 
χό κράτος δ ι' έξόδων τον.

Δ 0 Γ Η 2

Διά νά καταλάδης
πόση ι{!υχης διαφορά ΐτπάρχει μεταξν μας,
σου τάν χαρίζω τΛν ζωλν προτού μον τΛν ζητήσης.
Η δέ περιονσία σου περνά αύτοδικαίως 
είς τον Αντώνιον μισή κα\ Α μίση 'ς  τό κράτος, 
πλάν νά καμφθώ ένδέχεται μέ την ύποταγάν σον 
κ’ είς πρόστιμον τίιν δήμευσιν νά μεταδάλω.

ΠΟΡΚΙΑ
Μόνον

διά τον κράτους τό μισόν, όχι τού Αντωνίου.
2ΑΎ-ΛΟΚ

Κ αί τΛν ζωήν μου πάρε την ! Νά μή μού την χηρίσης. 
Μού άί^αιρεϊςτό σ π ίτ ι μ ον,έάν μού αναίρεσης 
τον στύλον όπου τό ^αστά. Μού πέρνεις την ζωήν μον, 
Γιν πάρης άπ’ τά χέρια μου τά μέσα τού νά ζήσω. 

ΙΙΟΡΚΙΑ

Τ ί έλεος, Αντώ νιε, σκοπεύεις νά τού κάμης :
ΓΡΑΤΙΑΝΟΣ

Θά τού χαρίση τό σχοινί. Μ ή, πρός Θεού, μή άλλο!
Α ΝΤΩ ΝΙΟΣ

Αύθέντα ύι]^ηλότατε καί σεβαστοί Κ ριτα ί μου, 
ά<(|ήσατέ του τά μισά άπ’ τά ί'πάρχοντά του 
χωρίς νά δώση π ρ ό σ τιμ ά , αλλά μέ συμφωνίαν 
νάφήση τά έπίλοιπα στήν διαχείρισίν μου, 
διά νά μεταδιδασθούν μετά τόν θάνατόν του 
στόν νέον πού τού έκλεινε τήν κόρην του ^έσχάτως.
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Νά κάμη δωρητήριον έπίσημον έμπρός σας 
δ ι ’ δ ,τ ι θά του ε^'^εθη όπόταν άποθάνη, 
πρός Οφελος τίΐς κόρης του καθώς κα\ τοΰ γαμβρού του. 

ΔΟΓΗΣ
Η  παραδέ^ζεται αύτά, ή αναιρώ τΛν χάριν.

Π Ο ΡΚΙΑ

Συγκατανεύεις, Σ α ϋλώ κ ; 7\έγε.
ΣΛΎ-ΛΩΚ

Συγκατανεύω.
ΠΟΡΚΙΑ

Γράι^τε τό δωρητήριον, γραμματικέ.
ΣΑ·Υ·.\ΟΚ

Α4ήτε
νά τραβηχθώ, παρακαλώ. Ε ίμ ’ άρρο>στος.. Κατόπιν 
μού στέλνετε τό έγγραΐ^ον στό σ π ίτ ι κ’ ύπογρά^ω.

(έ^έρχβϊοι)

ΚΚ Τ Η Σ  ΤΡΑΓΩΔΙΑΣ 

5 Ο  3

ΟρΔ τώ ν έκΔλξιω ν φρουρίου.

(Ι-Ιαέρχίτο; τδ φάβμα).

ΟΡΑ ΤΙΟΣ
Ιδέ αύθέντα, έρχεται τό φάντασμα, ίδέ το!

ΑΜΛΕΤΟΣ
Βοήθεια μου, Αγγελοι κι’ ούράνιοι Δ υνάμεις! 
Η πνεύμα είσαι αγαθόν, Λ φάσμα κολασμένον, 
ή αύρα σ’ έφερ' ούρανοΰ Λ καταιγ ίς τοΰ αδου.
Λ έχεις πρόθεσιν καλήν, Γι τό κακόν μάς φέρεις, 
δ ,τ ι κι’ άν ήσαι, ή μορφή μέ τήν οποίαν ήλθες 
φαίνετ’ ώσάν νά έρωτα, όίστε θά σού λαλήσω. 
Ονομαστί σέ προσφωνώ: Αμλέτε, βασιλέα, 
πατέρα μου ! Ω , δώσε μου άπόκρισιν I Μή θέλης 
νά μού σπαράζη την ι]^υχήν ή  άπορία. Πέ μου



198 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

πώς τ ’ άγιά  σου τά όστη τά νεκροτυλιγμένα 
πώ ς εξω έπετάχθηκαν από τά σάβανά τ ω ν ;
Κν' ό τάφος δπου σ’ είδαμεν κλεχσμένον έν εΙρΛνη, 
πώ ς τά §αρειά του τίνοχξε μαρμάρινα σαγόνια 
νά σέ χινάξυ, ίτύ  γης  κα\ πάλιν ; Τ ί  σιιμαίνει, 
δτι έσί/, πτώμα νεκρόν, σιδεροφορεμένος 
έκ νέου έπισκέπτησαι ττίν λάμι^'ΐν τη ς  Σ ελήνης, 
π ρος  άσχημίαν τη ς  νυκτός^ Κ ’ ήμενς, ήμεΐς  έμπρός σου, 
τής φύσεως τά παίγνια  — τον νοΟν μας τόν σαλεύεις 
μ^ στο^ζασμούς ποή ή >|;υ;(Λ δέν τούς χ^ορεν; ΕΙπέ μου, 
πώς είναι το'“το ; Α νατί; Τ ί  θέλεις άπ’ έμένα ^

Ο ΡΛΤΙΟ Σ
Σ έ νεύει μέ τό )(έρι του νά τό άκολουθήσης, 
ώσάν νά ήθελε νά 'πή  είς σέ καί μόνον κάτι.

ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ
Μέ τ \ μεγαλοπρέπειαν σου κάμνει τό σημεϊον 
ε ίς  μέρος έρημότερον νά τό άκολουθήσης 1 
Αλλά μή π α ς !

Ο ΡΛ ΤΙΟ Σ 

Ο χι, μή π α ς !
ΑΜΛΕΤΟΣ

ΝάποκριΡή δέν θέλει.
Λοιπόν άί*οΰ δέν υμιλεϊ, θά τό ακολουθήσω!

ΟΡΑ ΤΙΟΣ

Ο χ ι. αύθέντα !
ΑΜΑΕΤΟΣ

Δ ια τί ; Νά φοβηθώ τ ί έχω :
Αν είναι διά τήν ζωήν, ούτε καρφί μέ μέλει!
Τ ή ν  δέ ι1(υχήν μου — είς αύτήν τ ί δύναται νά κάμη 
άφοΰκι' αύτή  αθάνατη καθιος έκεννο είναι ;
Τό χέρι πάλιν μού κινεί· θά τό ακολουθήσω !

Ο ΡΑ ΤΙΟ Σ

Αν δμως πρός τήν θάλασσαν, αύθέντα μου, σέ σύρη, 
άν στού κρημνού τήν κορυφήν τού φοβερού σέ φέρη 
πού γέρνει πρός τό πέλαγος άπ’ τά θεμέλιά του,



χα\ λά6η έξα<^να έκεϊ μορφήν ^ρικτην έ^ιπρός ϋον, 
ώστε τοΰ νοϋ νά στερηθης τλν  παντοδυναμίαν 
καί τρελλαθμς ; Σκέι{[ου καλά. Χ ω ρίς αίτίαν άλλην 
αρκεί αΰτό καθ’ έαυτό τό μέρος νά σαλεύση 
ένός άνθρωπον τά μυαλά, όταν γυρνά καί §λέπη 
κάτω ^αθεΐά τό πέλαγος άπό τό τόσον ϊη^ος 
καί τό άκούη νά §ογκα .

ΑΜΛΕΤΟΣ

Μοϋ κάμνεχ πάλιν νεύμα.— 
Π ή γα ιν ’ έμ πρός! Σ ’ ακολουθώ 1

Μ Α ΡΚ ΕΛΛ02
Μ ή ! Δέν θά πας, αύθέντα · 

ΑΜΛΕΤΟΣ
Κάτω τά ^ζέρια σου I

Ο ΡΑ ΤΙΟ Σ

ΜΛ πας ! Ακούε λόγον. Στάσου !
ΑΜΛΕΤΟΣ

Μέ κράζ’ ή Μ οϊρα'μου κ ι’ αύτά την κάθε αρτηρίαν, 
μέσα είς  τούτο τό κορμί άκμαίαν μοϋ την κάμνει, 
σάν τού Νεμαίου λέοντος τά νεύρα— Πάλιν νεύε ι.—  
Τ ά  χέρια κάτω, Κύριοι. Μά τον Θεόν τόν κάμνω 
φάντασμα όποιον μέ κρατεί !Αφήτε με, σάς είπαΐ—  
ΠΛγαιν’ έμπρός, σ’ άκολουθώ !
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τ ο  ΦΑΣΜΑ
Πρόσεχε τ ί  θά σου είπώ.

ΑΜ ΛΕΤΟΣ 

Σ ’ ακούω, 
τ ο  ΦΑΣΜΑ

Ακουέ με.
Σχεδόν έγγίζει Λ ώρα μου όπίσω νά γυρίσω, 
’σταίς φλόγαις όπου καίομαι ε ίς  τό θειάφι μέσα 
καί όπου βασανίζομαι.

ΙΜ ΛΕΤΟΣ
Σκιά δυστυχισμένη !
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τ ο  ΦΑΧΜΑ

Μη μ’ εύσπλαγχνίζεσαν, αλλά την προσοχήν σου δώσε, 
ε(ς δ,ττ Ιχω μυστικόν νά σοϋ δηλώσω.

Λ Μ Λ Ε Τ 02
Λέγε.

Ν 'ακούσω είναι χρέος μου.
τ ο  ΦΑ1ΜΑ

Καν χρέος σου έπίσης
θά είναι νά έκδικηθής αφού θά μέ άκούσης

ΑΜΛΕΤΟΣ
Τ ί ;

,  τ ο  ΦΑΣΜΑ
Εγώ είμαι ή  σκιά Αμλέτε, τού ηατρός σου.
Μοϊρά μου είναι προς καιρόν τήν νύχτα  νή γυρίζω , 
την δέ Λμέραν 'στήν ι^ωτιάν κλεισμένος νά νηστεύω, 
ώ ς δτου τ ’ ανομήματα τή ς  έπ\ γής  ζωής μου 
ν ’ άποκαοΰν κα\ ν ’ άγνισθοΰν. Μου είν’ έμποδισμένον 
τη ς  φυλακής μου τά κρυφά νά τά ξεμυστερίύσω, 
είδΙ θά είχα πράγματα νά σοΰ άποκαλύι',τω. 
πού κάθε λέξις τήν καρδιάν νά σοΓ; κατασπαράξη, 
νά  πήξη  μέσ’ ’στα\ς φλέβαις σου τό νεαρόν σου αιμα, 
καθίν’ άπό τόν κύκλον του, κα\ τ ’ άπλωτά μαλιά σου 
νάχω ρισθουν, καί νά σταθή όλόρθη κάθε τρίχα 
ώσάν τ ’ άγκάθια τά όρθά αγρίου σκαντζοχοίρου.
Αλλά τού ^λδου τό κρυφά δέν είναι νά τ ’ ακούσουν 
αύτιά  σαρκός κα\ α ϊματυς.— Ακούε !— Αν ποτέ σου 
τόν ακριβόν πατέρα σου ήγάπησες. . .

ΑΜΛΕΤΟΣ
Θεέ μου.

το ΦΑΣΜΑ
Νά έκδικήσης τόν φρικτόν κι’ άνόσιόν του φόνον ! 

ΑΜ ΛΕΤΟΣ

Φόνον !
τ ο  Φ.ΑΣΜΑ '

Να.\, φόνον. Πάντοτε φρικτός ό φόνος είναι, 
όμως αυτός ανήκουστος κα\ παράφύσιν  ήτο.
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>Γ-τ, ΛΜ ΛΕΤΟ Ι

ν ' \  01  ̂ ΦΑΣΜΑ
§λεπω πρόθυμον. Αλλά όκνότερος θά Γισο 

Ζ η  Τ  '">® ■' -Ρ Δ  τ ,κ  Λήθη^

τ η ,  Δ α ν ί ,  ΖΖΖΖΊξΖΖΪΖ^ΐΐΖΖ"
δοΑ,αν βανδχοη μ„„. Πλήν ρ ά β ε ^ ο Τ μ ί . . .

(ΕξέρχεΡβι τύ  'νάαμα).

ΛΜΛΕΤΟΣ
Ιλ ΟτρατχαΙ των ϋ ό ’ρανοιν I ώ Γ ή  .' . .  Κοί . ί  · '
να ζευγαρώσω μί: την Γ ην  τόν Αδην ■__Α ίσν '
Βαστα, ™ ,δ .ή  μ„„, , ή  α ,.α β η ,  , Κ„1

V* η Γ ν  ™  Δλλ· έξαηολουθήτε
να με κρατητε στερεόν ' Νά ητι <̂ ί  ̂ ^
Ο χ., ώ Δτηχη ακ.Α,'δχ., η οεέ!'ίν"ζ^" '’‘‘“™‘’“  ' 

^'·®Δμ>».ν Δγαπηε"”
„ „ - ''/ ' ’™ “ Δ'.'· “ »5 '|Αν, κάθε ρητόν βιβήίου ’
"Ου μ ίοη  κει άντέγρα^εν Λ ακε'ί,,ς κ’ ή νεότη , 
κα. ε ίς  ε„„ ίγκε^άλοη μ„„ εό κάθε φαΧ ον ηΧ ^ν
το Ιδ,κον οο„ ηρόοεαγρα Θ.1 ζή, χ ε .ρ \  να ένη 
τ.ηοτεΛλλο ενεεη ίς η λ„α ί„ , εου! Τ ’ ί ρ ν ά » ' '_
Ω  «πκττη, έηχβονλη γυναίκα ! _  Ο  κακούργε 
έου κακούργε πρόάχαρε, κακούργε κολασαέΐε’ι _

καί ηρόο^^αρο,ι Τούλάχ.αεον εό ε 'Γ δ α 'Γ ε Ι 'Δ α ν ί α ν -

Β',
26



202
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Ιδο ΐ, δ  βείε, «· ίγ ( ,α ί!α .-Κ α \ τώρα
τά Ιόγτα του : . Υ γ ί α . ν ε ,  ν ά  ι ιΛ  μ ε  λαβαονηΟτις .

Τ ’ όρκίζο^λαι!

ΑΜΛΕΤΟΣ

Νά ζή υανείς, Λ «1 μΛ ζή ; Ιδο ί Λ
Τ ίε ϊν α .  πλέον Ιςο ί^ ε ν δ ό ν α ς ,

νά παάη ό πονόκαρδος καΐ τα δε.να τα χ.λτα 
„ού ε ίν  Λ μοίρα τάς Οαρκδς. βυντελετα βα ητο 
νά τάν έπ .θυμ Ι κανείς ένβέρμως 1 -  Ν  αποθανη, 
νά κοίμηθή. Νά κοεμηθμ Νά όν«ρευετ τσως^ 
Ιδο ί,τάπρόάκομ μ α ,ίδοό! Δ .οτ. ίί ^  
τόν ίπνον  τούτον &ρά γε τ .  δνειρα θά έλθουν, 
ά^ού άποτενάξωμεν τλν Οκέπην τλν φ 0 ° · Ρ ^  V ’ 
Αύτό άάς φέρετ δναταγμούς- αυτό είν Λ α ίτια  
ιιοϋ κό'μνει τόαον μακρυνόν της «υμφορας το §
Λ,ότι ποιος Λθελέ ποτέ νά ύποφερη 
τοΤκόΟμου' τόν περίγελεαν καί την καταορομην του, 
τά βάάανα τού έρωτος τού κοταφρονημενου,  ̂
τού νόμου τάν βραδύτητα, τό ύφος των αρχόντων 
καί δοΓ κολαφίομοτα άρπάζε. καβ λμέραν 
ή  ηετρίόφρων αρετή από τούς αναξίους, 
ένώ τού Ατο δυνατόν τό πάν νά έξοφληαη _
„·'ενα  κεντρί I Πο.ός ήθελε φορτ.α νά οηκωνμ
^αί νά ίδρώνη, νά §ογκά απ’ τής ζωενς το §άρος, 
έάν τού μετά θάνατον ό φ ό β ο ς ,-Λ ν  ά τοπος 
ό «γνωοτος, όπου ποτέ κανένας ταξετδιωτης 
ακόμη δέν έγύριαεν άπό τά ούνορα του,^ 
έάν'^έν μάς έκλόνίζαν αύτά τήν θεληστν μας, 
ώοτε κανείς νά προτιμά τά βάσανα που εχει.
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παρά νά τρέξη μόνος του είς άλλα πού δίν ξεύρει !
Ιδού πώς Λ ουνείδησις δειλούς μάς κάμνεν δλους,
(δου τή ς  άποφάσεως τό φυσικόν τό χρώμα 
πώς μέ τ ’ αχνό της θάμπωμα Λ ακέι]^ις τό χλωμιάζεχ 
καΊ πώς έπιχειρήματα μεγάλα κα\ γενναία 
μί; τούς τοιούτους δισταγμούς α π’τά νερά των βγαίνουν 
κα\ καταντούν καΐ τ ’ όνομα τού έργου νά τό  χάνουν!— 
Π λήν, σιωπή ! — Ω ! ή γλυκειά ή  Οφηλία !—Νύμ^η 
στήν προσευχή σου μή ξεχνάς κ’ έμέ τά κρίματά μου. 

ΟΦΗΛΙΑ
Α ύθέντα πώς έπέρασες τόσαις καί τόσαις ’μέρες ;

ΛΜΛΕΤΟΣ
Εύχαριστώ  σε ταπεινώς· καλά, καλά !

ΟΦΜΛΙΑ
Αύθεντα,

τά όσα ένθυμήματα μού έδωκες τά εχω 
καί προ καιρού έπιθυμώ νά σού τά έπιστρέι^ω. 
Παρακαλώ σε, λάάε τα!

ΙΜ ΛΕΤΟΣ
Ο χι έγώ· ποτέ μου I 

Δ έν σ ’ έχω δώσει τίποτε ποτέ μουί 
ο  ΦΠΛΙΑ

Μ ' έχεις δώσει.
τό ξεύρεις δτι μ ’ έδωκες· καί μ ’ εδωκες μαζή των 
καί λόγια γλυκοπρό^ερτα, πού έκαμναν τά δώρα 
ακόμη πλουσιώτερα. Τό άρωμά των ’πάγει 
καί δέν τά θέλω ! Πάρε τ α ! Μια εύγενής καρδία 
τά πλούσια χαρίσματα πτωχά τά λογαριάζει, 
όπόταν ή προαίρεσις τού χαριστού άλλάζμ.
Ιδού αύθέντα, πάρε τα !

ΑΜ -ΙΕΤΟΣ
Α  ! είσαι τιμημένη 1
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ΕΚ ΤΟΥ ΕΠΥΛΛΙΟΥ

Π : Β ^ Ζ Ι Γ .Λ ^ 3 η

—  Εσπέρα είναι, τη ς  λαμπρής Λ|αέρας· 
ό Περικλής τους <|·ίλους συναγείρας 
ποιεϊτ' αρχής καλής καλόν τό πέρας, 
ίτερ\ χρυσούς {σοχειλεϊς κρατήρας 

τους φίλους έστιών.

Κ αίουνχρυσαϊ πολυμυξοι λυχνία ι 
από λευκών του Τάραντος λυχνοΰχων, 
δπου θά πίουν φίλοι νεανία ι, 
όπου θά π ίη  μετ’ αύτών ό προΓ/χων 

όμοϋ των Αθηνών.

Επέραναν τό δεϊπνον οι συμπόται, 
παρασκευήν Σικελικών μαγείρω ν 
αΐ τράηεζαι άπήρθησαν αί πρώται

Ο  Αγγελος Βλβχος ε ιν ϊΐ εις των πολυγραφωτέρων λογίων τ^ς 
νεωτέρας Ελλάδος. Ε ιιτδς πολλών πεζών Λύτοϊί έργων έ3γ;μο- 
τίευτε διαφόροος ιιολλογβς λυρικών ποιημάτων ΰπδ τούς τίτλους 
« Η ώ ς ϊ, «ΩροπΒ, οΕκ τώνένόντωνί), ι3ν ή τελευταία έβραβεύθη εν 
τώ  Βουτσιναίω ίιαγωνκτμώ του 1 8 6 6 . χρύς δέ χαΐ έπυλλιά τινα, ώς 
τδν αΦειδίαν καί Περικλ^ν» καί τδ «Αηδών καί ’ιο ν ·. Επίονς 
μετέφραοεν έμμε'τρως πολλά διακεκριμένα έργα τών ξε'νων φιλολο
γιών, ώς τάς «Ποιητικάς Μελε'τας» τοΰ Λαμαρτίνου, τδν «Αντίνο- 
ον του «Χαιζε, τδν «Λεωνίδαν εν Θερμοπυλαις» τοδ Π υ ά , τδν 
«Ναθαν τδν Σοφδν» τοΰ Λέσοιγκ, χοιημάτιά τινα του Χάΐνε καί 
άλλα τινά.



^ερεται γλυκνς έντός κρατήρων 
οίνος Κλαζομενών.

Α ηλοΰντ’ έπ\ κλινών ταπητοστρώτων 
τοΰ Περικλέους όλ’ οί δαιτνμόνες, 
κα\ πρίν ετι άρχίσωσι τον πάτον, 
τάς κόμος των κιοοοϋ κοσμονσι κλώνες 

κα\ ρόδων εύθαλών.

—  Ε ίνα ι πολύ τό πλήθος τώ νέτα ίρω ν 
^γγύς τοϋ Περικλέους ό Φ ειδίας, 
σεμνός καί άνσφαλαντίας γέρων, 
καΐ παρ’ αότώ ό νεαρός Λ υσίας, 

μειράκιον καλόν.

Λαλοϋσι μέ τήν κόρην τής Μ ιλήτου, 
αήτός μέν Αφροδίτας σχεδιάζων, 
έκεΐνος δέ από του μελιρρύτου 
τή ς  Α σπασίας στόματος σπουδάζων 

καλήν ρητορικήν.

Εκεί, έη ’ άί,λης  κλ ίνης, κεϊντ' ίκτ(1δην 
6 Α γορίκριτος καί Αλκαμένης, 
έπερωτώντες τόν Αλκιδιάδην, 
παΐδα καλόν, άν ήδη έρωμένης 

φέρη ζυγόν γλυκύν.

Ε γ γύ ς  φαιδρόν καί θορυόώδες σμήνος 
νέων, άνδρών, λαλεϊ μεγαλοφώνως 
κ’ έν μέσω τή ς  όμάδος ό Ικτίνος 
τό σχέδιον τοΰ νέου Παρθενώνας 

τόν δμιλον μυών.

Ω ς γέλως δέ τή ς  ιλαράς πληθύος 
παράσιτος τ ις  Χρέμης, έτι νήφων, 
φωνάζων, ότι γρίφος ε ίν ’ ό §ίος, 
καί ύποσίζόμενος αύτόν τόν γρίφον 

νά λύση, πρίνΛ ιώ ν.
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£{,ν τοΰτοϊς ί9Κ '» '''“ ' ’ αΟίιτιτρΙδων, 
Μθαρωδών καί τεχνιτών τής λιίρας 
κα\ νεαρών ΚορΙνθου όρχτιΟτρίδων 
είχεν έκεϊ δ ξένος αυναγείρας 

ομάδα εύπληθή.

ΟΌτω ^αχδρδν τδ δεϊπνόν του περαϊνον 
των εύωχοχίντων τό ποινίλον σμήνος 
έλάλεχ, μετά πόθου άναμένον 
λαλίστερον νά γείνη , δταν οίνος 

είς κύλικας χυθή.
Σπονδαι, παιάνες έπαυσαν κα\ τέλος
ή ρχ ισ ’ ό πότος των φαιδρών έταιρων. 
Προπόσεις γ ίνοντα ι, ήχεϊ ό γέλως, 
τήν ήλικίαν λησμονεί ό γέρων, 

τά έτη του ό παϊς.

Ο ύδείς συμποσιάρχης δ ιατάττιον 
π ίν ε ι καθείς οδς θέλει ή  φιάλη.
Ε ίν α ι φαιδρά, ίδέτ’, ή  άμιλλά των, 
κενοΰτ’ Λ μία κύλιξ. πάραυτ άλλη 

έπεται τα ΐς  λοιπαΐς·

_ 0  οίνος μού έθέρμανε τό στόμα, 
είπεν ό Γλαύκος· πλήν αντί φυκτήρος 
παρακαλεϊτ' ό Χρέμης έν του^ϊκώμμα 
νά  ρίφμ μόνον ένδον τού κρατήρος· 

σάς §εβαιώ αρκεί.

— Ε ίίγέ σου, Γλαύκ’, έφώνησεν ό κώμος· 
οίνος φυχρός γλυκύτερον εύφραίνει 
Λ σκώμμα παγερόν ό Χρέμης δμως 
τόν στόμαχόν του θέλει νά θερμαίνη 

τό πόμα τό γλυκύ.

_  Αχχ· ίδετε, είπ’ άλλος, πώς ό οίνος 
τού Χρέμητος έσκίασε τό δμμα·

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ



Χρέυη, τ ί  επαθες ; πρ\ν ζύ^ξοαύνως 
έλάλζχς, τώρα ακέπτεααχ· μΛ ακώίΛμα 

πραγρατινώς ζητή ς ;

Η  τή ς  πομπής μη σ’ όσχολή ή  μνήμη ; 
Ισως τ ’ άγγενα τού έλαίου πληρη 
ό στόμαχός σου οίνου έπεθυμει· 
άν τούτο σί: λυπή, μή μεμι1^ιμοίρε\. . . ·

Η  μήπως δλλη τχς

είν ' αφορμή τή ς  λύπης σου τή ς  τόσης .
—  Σκέπτομαι, δέν λυπούμαι, νεανία.
__Ιδωμεν τί σ’ ένέπνευσεν ή  πόσις !
__Ο τι ή  τύχη  μου έν δυσμενεία

βαρύνει έπ’ έμέ·

δτι κ’ έγώ νά γείνω ήουνάμην
των Αθηναίων μέγας αρχηγέτης
κ' ε ίς  την στικτήν μου νά κρατώ παλάμην..
—  Πλήρες τό κύπελλον ! ύπέλαβέ τις.

—  Σ ιώ πα, ίταμέ!

— Π λήν, έκραξαν πολλοί έκ τού ομίλου, 
καί Περικλής άν γείνης μετά χρόνον, 
θά τύχμ ς , Χρέμη, καί Φειδίου ^ίλου
— Τ ίς  οιδεν, άν χρυσώσω τ* άκρον μόνον

σμίλης αύτού μ ιας ·,

Εγέλασαν τ ιν ίς  των εύωχούντων 
τον Περικλή καί τόν Φειδίαν άλλοι 
προσέ6λει^αν· έκείνοι πλήν τόν νούν των 
αλλού προσεϊχον μυστικά έλάλει 

ή  φιλική δυάς.

Ο ,τ ι τού Χρέμητος τό παραπαϊον 
στόμα έν ώρα μέθης έξεφώνει, 
είς οφθαλμούς καί άλλων Αθηναίων
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άνέγνω(3'αν άπό πρωίας μόνοι.
Αγνωστος ταρα^ζη, 

ώσεί πνοή έγγίζοντος τυφώνος, 
έθόλον ήδη τό (φαιδρόν των δμμα.
—  Α ϊ!  είπ’ ό Περικλής σιγά, ό φθόνος 
είσέδυ κ’ είς τό ξένιόν μας δώμα,

Φειδία· προσο’ζή !

Φαιδρά άκτίς είσδιίει τής σελήνης 
έντός τοΟ άττνκοΟ δεσμωτηρίου, 
δπου έπί στρωμνής κεϊτ’ ά^(υρίνης 
ά γλΰπτης. τού μεγάλου Παλλαδίου 

Φ ειδίας, ασθενών.

Εκεί του Περικλεούς τον έταΐρον, 
τον γλΰπτην λησμονών, έρριι^’ ό δήηος· 
έκεϊ κοιμάται άσθενής ό γέρων 
κ’ ε ίς  όνειρα φαιδρά φαίνετ’ εύθυμως 

τον νουν αύτοΰ πλανών.
Τον φέρουσι σιγά τά όνειρά του 
παρά τον Αλφειόν καί των Ηλείων 
άκοΰει εύφημούντων τ ’ όνομά του, 
καί του Δ ιός τό άγαλμα τό θειον 

προσόλέπει έν τρυφή.
Ε π ί του ·ΐ/ποβάθρου βλέπει ^ζαίρων :
«Μ’ έποίησε Φ ειδίας Αθηναίος», 
κ’ ε ίς  τής πατρίδος τ ’ όνομα ό γέρων 
ταράσσεται καί Λ φαιδρά του τέως 

συστέλλεται μορφή.

— Δέν μ ’ είπον κλέπτην, λέγει έν όνείροις, 
ό ξένος μου λαός τή ς  Ολυμπίας· 
τόν Δ ία  μας, μοί εΐπον, θ ’ άνεγείρης 
καί θά στεφθή μέ τ ’ όνομα : Φ ειδίας, 

ό μέγας κολοσσός.



Α^ζάρχστοί, φεΟ ! ε ίν ' οχ Αθηναίοι. 
Π ας ιιρως ζών τά μίση των έκτρέ^ει, 
τόν άγαποϋν μόνον ά^οΰ έκπνέη 
καί μόνον, ^εϋ, τόν τάφον του νά στέφμ 

άνέ^ζοντ’ ό κισσός.—

Καί φέρετ ε ίς  καιρούς εύτυ^εστέρους 
Λ γρηγοροΟσα τοΰ ύπνοΟντος μνήμη, 
δτ έπλανάτο είς  έσπεραν θέρους 
παρά τόν Ιλισσόν, η δτ’ εύθυμει 

έν μέσω συμποτών.

Ο  Περικλής τόν δεξιοϋται ένθους, 
λαλεΐ τερπνά μετά τή ς  Ασπασίας 
καί λησμονεί υπνωττων ώρας πένθους, 
μέ νεαζοΰσης έτι φαντασίας

τάς πτέρυγας πετών.

Α ίφνης ήνοίγη  τοΰ δεσμωτηρίου 
σιγά Λ θυρα, κ’ εις άνιιρ ήρέμα 
παρά τήν κλίνην στάς τοΰ γεροντίου 

φιλόστοργου λύπης βλέμμα 
έπάνω τή ς  σεμνής 

τοΰ γέροντος μορφής. Ε ίτα  νά φυγή 
τό ^ημα έστρεφεν, ε ίς  στόνος δμως 
τά χείλη  τοΰ ΰπνώττοντος άνοίγει. 
Εκλόνισεν αυτόν σπασμώδης τρόμος 

κ' ήγέρθη τή ς  στρωμνής,

— Απολλον αποτρόπαιε, ό Μένων . . . 
ανέκραξε παραληρών ό γέρων
κ ήτο τό βλέμμα του πεπλανημένον, 
τό χείλος αύτοΰ κάτωχρον καί σπαίρον, 

αί τρίχες του όρθαί !

—  Ο Μένων ! — έπανέλαδε· — τί θέλεις ; 
έργάτηςμου νά γείνης ήλθες πάλιν ^

Α 1Τ. ΒΛΑΧΟΣ
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λ ιμ ώ ττε ις ; α ί ! μα 9 μά90·ι̂  Π εντέλης 
έχει τό έργαστήριον μεγάλην 

προμήθειαν έλθέ !

__Ο  Περικλής είνε, δ ίν  είν’ ό Μένων^
έφώνησ’ ό άνήρ, κ’ ένηγκαλίσθη 
τόν γέροντα, μέ. δάκρν’ αύτ6ν ραίνων, 
κα\ ^λέπων πώ ς τού άσθενοϋς έσεισθη 

έκ πυρετού <5 νούς.

__Ο  Περικλής, είπε κα\ πάλιν, είναι·
ήσύχει, θά έξέλθης των δεσμών σου 
κα\ νέαι θά κοσμήσωσι μυοσίναι 
τό κοσμηθέν τοσάκις μέτωπόν σου. . . .  

Αλλά τού ασθενούς

τό οΐ(ς κοιμώμενον δέν -ήκροατο· 
τό χείλος αύτού μόνον παρεληρει.
Τόν άσθενή ά^ήκε τέλος κάτω 
κ' έξήλθ' ό Περικλής μ ’ δμματα πληρη 

δακρύων.— «Ω! κοιμού,

κοιμού, δτυ^ε ^ ίλεΐ Μαύρον νήμα 
συνέδεσε τήν τύ}(ην σου μαζυ μου,— 
έλεγε ζευγών μέ §ραδύ τό §ήμα — 
έμέ ζητει5κα\ π νίγε ι σέ τού δήμου 

ό κλυδων άντ’ έμού.

Τού δήμου, δστις άλλοτε σ ευ^ημει 
καί σ ’ έστεκε μέ δάφνας καί μέ μυρτα, 
ώς τώρα μέ ξηράς άκάνθας, ο ίμ ο ι! 
τού δήμου, δστις κύκλω σου έσκίρτα, 

ώς τώρα σέ π α τ ε ΐ!

Ω ! δ ιατί σ ΐ έστε^άνουν τότε
καί τώρα σέ μισούν τά κούφα σμήνη ;
Ω , δ ιατί αί δάφναι σου αί πρώται



φυλλορροούν κα\ τ ’ δνο^ά 0ου οδΰνει 
ό φθόνος ·. δαατί;

Τ ί  ΙπταιΟες, ώ γλυπτά τή ς  Παλλάδος, 
είς τούς κυαρ-οτρώγας Αθηναίους ; 
Τ ίεπταχοες, Ού'δόξα τής Ελλάδος ; 
Επταχοες, φίλος ο>ν τού Πεοχκλέους 

καί άγαπών αύτόν.

Επταχοες, τήν πατρίδα σου λαμπρυνας 
ένω ό Περικλής τήν έκυδέρνα· 
επταχοες, δοξαοθείς είς τάς Αθήνας, 
δτε αύτού συνέτρχβεν ή  πτέρνα 

παν φθόνον έρπετόν.

Τώρα κοιρ-ού! κοχρ-ού καί άρερίμνεχ· 
ό Περχκλής φρουρεί έτχ τόν νόμον, 
καί Ού δημαγωγών άχρεχα ποίμνη, 
κωφαίνουοα τό πλήθος τό άγνώμον, 

ματαχως ύλακτεϊς».

Α λ λ’ δτε, φευ ! την αϋρχον πρωίαν 
είοήλθ’ είς τήν ειρκτήν πάλιν ήρεμα, 
νεκρόν έμπρός του εύρε τόν Φειδίαν 
κ’ ήν μόνον έπικήδεχόν του στέμμα 

Φοίβου φαιδρά άκτίς.

Εσπόγγχοε σ ιγά  τα δακρυά του 
ό Περχκλής πρό τού νεκρού του φίλου 
κ’ είπε : Τοιούτου σ’ ώριζε θανάτου 
τόν κλήρον ή  θεά, ή ς άνεοτήλου 

ή  χειρ σου τόν §ωμόν ;

ΑΓΓ. ΒΛΑΧΟΣ



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΕΡΠΤΟΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ

Δ Ιν ητο ονεαρον γλνκί;, ταλαίπωρε καρδία, 
άλλ ο&τ’ έγρήγορσνς τερπνή έχείνη Λ αγάπη· 
ήτο εν φάσμα ννκτικόν, ήτο ι'^πνοδασία... 
καί τώρα είς  άνάμνησιν παράδοξον έτράπη.

Υπνοβασία! Εβλεπον, άλλ’ έβλεπαν τυφλώ ττω ν 
περιεπάτουν άφοβος, πλήν ^αίνων αύτομάτως, 
χαΐ οΟδέ τών βημάτων μου ήκουον κάν τόν κρότον, 
τοσοΟτον ήν του ίίπνου μου μολΰβδινον τό κράτος.

Τώρα, όπότ’ έγρηγορών στρέφετ’ ό νοΓ/ς μ ' όπίσω, 
καί §λέπω ποΰ νυχτοβατούν τό 6ημά μου άνέβη, 
πόθεν όλίγον Ιλεχι;;ε χαμαί νά όλχσθήσω, 
άνέκφραστος φριχίασις τόν νοϋν μου κυριεύει.

Δέν είναι ή φριχίασις αύτή μου φρίκη δαως, 
δ ίν  είναι φόβου αίσθημα, ούδέ μεταμελείας· 
ε ίν ’ α ϊσθημ’ άνεξήγητον, ε ί-α ι χαρά χαί τρόμος, 
είν ΛδονΛ, άπόλαυσις, μεστή περιεργείας.

Ποσάκις χαίρων κάτωθεν προσβλέπει τ ις  τά ύφη, 
όπου μιχρός έπλάνησε τόν νεαρόν του πόδα, 
χω ρίς έπί τήν άβυσσον περίεργος νά χύφη, 
άλλ ' άνθη δρέπων δροσερά χαί άναπνε'ων ρόδα !

ΟΟιω κ’ έγώ τόι· έχαιρον ε!ς τού κρημνοί" ιά  χείλη , 
λρυσόφανες, αόρατον, παρηκολούθουν νήμα, 
μ· ίμιέγεν· Εν με.βιαμη, μία ε ,ς  λέξ.ς  ,|ίλη  
κ· είχον τόν πόδα οταβερόν καί άσ^αλίς τό ^ήμο.

Μ ’ Λτο άνΕκόραστος χαρά νά κάθομαι έγγάς τη ς, 
νά άκροώμαι τοΟ τερπνού τή ς  λαλιάς της ήχου 
καί νά τήν ρλέπω, πλήν χωρίς νά Εννοώ, άν π ίά τ ις , 
ερως, Λ σέβας, Λ οττοργή τό βλέμμα μ ’ ένει^ύχου.



Τ ί ελεγε δέν ήνονον, (Ιλλά τΛν ιικροώμην· 
δέν έπεζήτουν αμοιβήν, οϋτε αγάπης φράίϊεις, 
μέ- ήρνει Λ μικρά της χεΙρ, όπότε ε(α·ηρ;(όμην, 
κ Εν «καλΛν νΰκτα» φενγονταμ’ ερριπτεν είς Εκστάσεις. 

Ποσάκις Εν τή σιωπή χειμερινής Εσπέρας, 
νπό τό μετριόφρον ^ώς λαλοΰντες  τής λυχνίας, 
τοϋ στήθους μας ήνοίγομεν κρυί[»ίως τάς δι^θέρας 
καί Εμετροϋμεν τό κενόν τή ς  νέας μας καρδίας !

Τά μυστικά μας ελεγεν ό εις μας πρός τόν άλλον, 
^Ρχετο τό έσχατον μυστήριον Εν τέλει, 

δτ ή καρδία μας παθών Λγνόει Ετι σάλον, 
καί ότι πάντοτ’ ήρεμος νά διαμείνη μέλλει.

Κ αί ήτο ήρεμος. Εγώ συνήθως Εν §ι6λίον 
τή  άνεγίνωσκον σιγά καί ήκουεν Εκείνη. . . .
Α ί ώραι έφευγον τερπναί καί τό ^ιβλίον κλείων 

Επαύριον όπόθεν είχον. μείνει.
Αλλοτε, δτε ήλιος φαιδρός τοϋ Δεκεμβρίου 
μετέβαλλ’ είς άδάμαντας τούς παγετούς των κλάδων 
καί έστιλβεν ώς σμάραγδος ή χλόη τοϋ πεδίου, 
τήν πάχνην άποβάλλουσα των πρωινών νιφάδων, 

είς τούς αγρούς έτρέπομεν §ραδυπατοϋν τό §ήμα 
κ Εκεί χαμαί Επί ξηρών καθήμενοι καλάμων, 
τό ήσυχον ήκούομεν κρυφίου ρείθρου κϋμα 
κ’ Εγρά^ομεν άλλό^ρονες καμπΰλας είς τήν άμμον. 
Εγρά^ομεν σιωπηλοί, καί αί στιγμαί Επέρων, 
καί συνεπλέκοντο χαμαί τά γράμματα άτάκτως* 
ούδΕν άνεγινώσκετο, άλλ’ δμως άμφοτέρων 
ώμοίαζον αί άμορφοι γραμμαί άπαραλλάκτως.
Τ ις  οίδε τ ί  Εγράφομεν καί διατί όμοια
διετυποϋτο ή  μορφή Εκείνη τών γραμμάτω ν
τ ίς  οίδεν άν διάνοια δΕν ήτό τ ις  κρυφία
υπό τούς γρίφους τών γραμμών αύτ(ϋν τών αύτομάτων.
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Πλίιν δέν τΑν έ^αντεύομεν, κ’ έκά|Ανο^εν άλΰσεις, 
τούς ^ας^σν^πλέκοντες Ιη \ τή ς  λείας δμνο’̂ »
άμέρχμνοι άλλ’ εύτυχεΐς, καθώς οτε έΜοχις 
ή  χείρ της ουνεπλέκετο μέ τόν §ραχίονά μου.

Πάσας, ένώ μας ε^εγγε τό βράδυ ή  σελχινη, 
ούτω στιγμής διήλθομεν, λαλοΰντες . . .— περ\ τίνος·, 
Δέν ένθυμοϋμαΐ'Ι,Ιλεγον ; <έκεΐνος καί έκείνη> 
καί μ ’ άηεκρίνετο αυτή ι <έκείνη καί έκεϊνος».

Κόσμους έρλάττομεν ι^ευδεϊς, ωραίους παραδείσους, 
έθέτομεν έντός αύτών έρωτευμένα ζεύγη 
καί πλάττοντεςεύδαίμονας, δημιουργοΰντες Κροίσους, 
έλησμονοΰμεν ό καιρός 6ν ϊσταται η ^εύγη.

Αλλοτ’ έπειραζόμεθα. Αναίσθητον μ ’ έκάλβι 
κ’ έγώ ώς έρωτότροπον την ήλεγχον έπίσης· 
κ’ ήτο γλυκεία ή  χωρίς σκοπού έκείνη πάλη 
καί ήτο Εν μειδίαμα τή ς  εριδος ή  λύσις.

Εκείνην τί τήν εμελεν, αναίσθητος άν ήμην ; 
τ ίμ ’ εμελ’ , έρωτότροπος έάν έκείνη ητον ·,
Τό άγνοώ· τής δριδος έτήρησα τήν μνήμην, 
πλήν μ ’είν’ ό λόγος α ίν ιγμα , γρν^ος έκ τών άλυτων.

Μ’ Αγάπα ; τήν Λγάπων ; φεΰ ! έγώ *δέν τη  τό εΐπον 
κ’ έκείνη έσιώπησεν. Ο  χρόνος διαβαίνων 
έσάρωσε τό παρελθόν καί μ όλις που τόν τύπον 
εύρίσκω τών βημάτων μας έκεΐ τόν έσβεσμένον.

Νά κλαύσω τώρα δ ι’ αύτό, καθώς ό μαραμμένον 
τό νεογέννητο V ^υτόν, τό θάλλον χθές, εύρίσκων, 
ό άνθη παρ’ αύτού φαιδρά καί άρωμ άναμένων 
κ’ έλπνζων νά τό ίδμ  ζών, πρίν τό θρηνήσμ θνήσκον;

Αν δμως ήτο ήκανθα^τό βρέφος τού λειμώνας ; 
άν κέντρα έμελλε πικρά νά  άναδώσμ θάλλον ; . . .



Εγώ'δέν κλαίω, δ^ν γελώ* καΙ ΛδονΑ καί πόνος 
θάλλουν έντός μου συμφυείς, ό είς παρά τον άλλον.

Κισσός τής μνήμης συγκρατεϊ τ ’ άβρά αύτών στελέ^ζη 
καί όταν προς τό παρελθόν τόν νουν άλλόφρων τρέπω, 
γλυκείας λύπης δάκρυον τά ^λέι^αρά μου ^ρέ^ζει, 
καί, μή ίδών τόν έρωτα, τό πτώμά του καν ^λέπω.
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Δ ια τί, ένω®ηαιδίον δυνασ’ έ τ ιν ά  κληθης, 
τή ς  2(ρυσής σουήλικ ίας θέλεις, κόρη, νά προτρέχμς, 

καί τό άγνωστον ποθείς, 
καί ά ^ ίνεις’ δτι έ^^εις ;

Δ ια τί τόν καστανόν σου δέν άφίνεις ό^θαλμόν 
τή ς  παρθένου σου καρδίας τό κενόν νά κατοπτρίζμ, 

ή τ ις  έρωτος παλμόν 
δέν μαντεύει, δέν γνωρίζει ^

Δ ια τί έπί τά ρόδα τή ς  λευκής σου παρειάς 
δέν άφίνεις τήν χαράν σου άβιάστως ν ' άνατέλλμ, 

δ ιατί δέν μειδιάς, 
δταν^ή;^»|;υχή σου θέλη ;

Δ ια τί τό παιδικόν σου χείλος λέγει σο6αρώς 
όσα ένδον διαι|ίευδεί ή  σκιρτώσα σου καρδία ;

Ηλθε, λέγεις, ό καιρός, 
νά γενής καί σίτ κυρία :

Σ ύ  κυρία, ήν χθές έτι ώνομάζομεν π α ι δ ί ,  
σύ γυνή  §ρενθυομένη, δεκαέξ μαΐων κόρη ;

όχι, μή τόση σπουδή* 
των έτΦν σου μή προχώρει.

Οταν τούς χρυσούς ίούλους τής ξανθής σου κεφαλής 
έλθ’ είς καστανούς βοστρύχους ό καιρός νά μεταόάλη,



κ’ έκ τη ς  κόρης τή ς  δειλής 
Λ νεανις άναθόλη,

δταν τή ς  μετάξης πλέον ή θροή δέν θά σ' άρκή, 
οϋτε τρί^ζαπτα καΐ κόσμοι, ταινιών κα\ πτίλων πλήθη· 

δταν αίσθημα γλνκίτ 
τά άγνό σου σείσμ στήθη·

δταν αίσθανθής πώς είναι ή  καρδία σου κενή, 
καί ζητήση νά μαντεύση ή  ι^τυχή σου, τ ί  τή ς  λείπει, 

δταν μυστική φωνή 
«Ερως είν’ αύτδ» σοϋ εϊπη·

δταν, κόρη, άγαπήσης, δταν άνταγαπηθής, 
τότε θά ίδή ς πώς αίφνης ωριμάζει ή  καρδία, 

πώς ή κόρη πρ\ν, εύθΰς 
γ ίνετα ι γυνή  τελεία.

Τότε πόσα θά σ ϊ  μάθη ή αγάπη θά ίδής· 
σοβαρά θά ήσαι δί^ζως ή ι^υ^ςή σου νά τό θέλη 

κ’ είς τά χείλη  σου ι^ευδής 
ίσως γέλως θ’ άνατέλλη.

Θά φρονής πολλάκις άλλα, ένώ άλλα θά λαλής, 
θά σ’ άρκή έκεινος μόνον μυστικά νά σέ μαντειίη, 

καί θά θέλης ό πολύς 
δμιλος νά σέ πιστεΰμ.

Τ ή ς  άγάπης θά νοήσης ποία είν’ ή  τακτική· 
τών βλεμμάτων σου τήν γλώσσαν τότε πλέον δέν θάφίννις 

είς παλμός νά διοική 
κ’ έρωτότροπος θ ά γε ίνη ς .

Τώρα πλήν, δτε παιδίον δήνασ’ έτι νά κληθάς, 
μή ζητή ς τή ς  ήλικίας τή ς  χρυσής σου νά προτρέχης, 

μή τό άγνωστον ποθής 
καί άφινης δ ,τ ι έχεις.

51» ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
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ΕΙΣ ΧΕΙΜΩΝ

Πώ^ σ ·ίνθ „ μ ο ο ,α ., χ α μ ώ , Γερμανί„^, 
χιών σου κ οι πάγοι οι βαρεΪΓ

"αΤ*νΓ°® "^«“ ' ϊ - ί α ς
μ ' <ίφΓ«αν προΒχαρε,ς.

° 1 τ „ ° ω ν  τοΟ δάβ„„^κ εσιρωνες παγονς δ „ ίν „  εών Ι,ηνώ ν
ο ε εο ν ^ - ε ί α ; : Γ ’
"■■νχάί: χ,ονα,ν ερ,γίρει εων κρεμνών,

κ εγρα^εν 4νθη ίπάνω ιϋ ν  « λ ω ν  
ή πογερα ίο υ  νυκτερ.νΛ πνοΛ,

ηλλη έπληρου τά σιΛθη μου ζωή.

εαρ « ίρ ρ ,υ ν  „ω ς ίεο ν  ό χε.μώ ν, ^ 
δνοτ Λ νεα καρδία μου ηύτιίνει 
κεπολΧ Λρίμα εό οτήθόρ μου θερμδν.

1° " 'Ε  ίγγ ί(ω ν  Η „„εώ ν. ’
θεί,υΓ™  > ε^Χ“'' ίντός τού στήθους,
θέρμην γλυκειαν, άν όχ, πυρετόν. '

Ενώ έψύσα τό πνεϋμο τού χειηώνος

ί - , Γ Γ Τ ™ ϊΡ ρο χή ς,ίγω Λαλουσαν τήν ήεουον άΑώνως 
X έΧησμονοήμην καΐ ήμ,τν εΰτυχής.

Εν ο γ η ς  ρΧέμμα γΛ„„ς,
ον. οεν μ είχε παγοίΒει ό βορράς,
κα\ ,γθανορ.ην τό στήθος μου νό „<ίΛλη
πσΧμους αγάπης, λατρείας καί χαράς '

Β'.
28
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Ατο φαιδοΑ μ '

0 „ ,ε ιιε ιδ ία  Α “ “ ^.α
,6ν νεφελώδη έφαίδβειν ονρηνον.

Ε Ις τ ό ΐγ 9 δ '- · " ' ' δντεναΑ ά™  δ«εα 
6 άττε,ός ν<>« ώ 6 ^ ^  7 λ Λ ε ° '’«ό ι.α  '

Ε ις  νής έοτίας ν6 π1τ6 έπορφν9»''™
Λ νεα9Α της,4νθοΟ «α ^ 6 - ^
κα\ Α ηοοφΛ τη ς  9 <>δον ώ^ιοιας 

8πε9 ό ^ ο ίδ ο ί  ^'’ ■'’'
Ο  ηά,ς έεείνην Π60»6λέηων Ι Ι η . ^ 6. ο ν .

ηαζΑ 9·’ ί “ 1'’" ''Π „ Ο ε 1 .α . τ ώ 9 α ,χ ε > 9 ώ ν ,» η τ 9 ^ δ η 1 ν - ,

δτε η ’ έκήλουν ηα\ >;νχ" '/■ , ’Γ τετΑ νλ Α < ,ο α ν έγ» ω ν τώ νώ νί9 » ν

1 ν  έθεώ9 οην τοΑς ηΑγ°“ ί  ’
Ηλθες .α 1η Λ » ,Α η 9α τε ^

Ι· ίγώ  νί. λείηης ΘΑ έηβοτ.ϊεον Ον.

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
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ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΤΟπΤΡΟΝ ΤΗΣ

Είπε με κάτοητρον, άν πρέπη, 
δταν τΛν §λέπης «αΐ σέ ^λέπη 

πασαν πρωίαν, 
ένώ αίδήμων σ’ ατενίζει, 
κα ί χΛν λι/ττίν αύτης κτενίζει 

κόμην την λείαν.

Οταν Λ. νέο τη ς  ωλένη 
ύπό τύν πέπλον δια^αίνη 

λευκής έσθήτος, 
δ τ’ έπί ώμων μαρμάρινων 
κάμπτετ' ό τρά2(ηλός της κλίνων 

έπιχαρίτω ς.

Οπόταν στήθος μόλις θάλλον 
^ρίσση γυμνόν, ριγούν καί πόλλον,.

σέ θέλγ’ ή  θέα ι 
Ε ίπε μ ’, όσάκις σ ’ έθεώρει 
ούτω ανύποπτος ή  κόρη, 

ητον ωραία ;

Δ Ιν θέλω πλούτη καί χρυσόν καί θεραπόντων σμήνα· 
θέλω τό στήθός μου χαράς κ' έλπίδων νά πλουτή 
καί έστω μόνον κτήμά μου καλύβη άχυρίνη· 

μ ’ άρκεϊ αύτΛ.

Δέν θέλω ^ώτα καί χορούς καί κάτοπτρα· μέ θλίβει, 
βαρύνει τήν καρδίαν μου φαιδρότης τεχνητή.
Ακτίνα της έσπερινήν δταν μοϋ στέλλ’ ή  Φοίβη, 

μ ’ αρκεί αύτή.
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ΔΙν θέλει κΛποι,ς, πίδακας κα\ Λ μου.
Δέν μέ- μαγειίουν λείρια κα\ κρίνοι κηπευτοί, 
δσον μέ θέλγει Λ όσμΛ του έπανθούντος θύμου· 

μ ’ άρκεν αύττίν.

Δέν θέλω θέατρα, αύλούς καί μουσικούς θιάσους, 
δί;ν θέλω είς  τά ώτά μου όρχήστρα νά κροτη- 
όπόταν \|τάλλ’ Λ αηδών είς τούς μυχούς του δάσους, 

υ ’ αρκεί αύτιά.

Δέν θέλω δόξαν καί τ ιμ άς , δέν θέλω μεγαλεία, 
δέν θέλω όχλου συρφετός νά μΙ χειροκροτη· 
ηία  ποθώ νά μ ’ άγαπα, μία π ιστά  καρδία· 

μ ' αρκεί αύτή.

Δέν θέλω πλήθη γυναικών ί^αιδρών, έορτασίμων, 
δέν μέ κινούν τά κάλλη των κ’ οί ώμοι οΐ χυτοί, 
τήν χεϊρά τιις νάέσφιγγον κρυφά θά έπροτίμων 

μ ’ ήρκει αύτή.

Η ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΜΟΥ

Μ ’ είπον δλαι άναίσθητον φθάνει, 
μή τό λέγης, ώ φίλη, καί σύ· 
ήν τό στήθος μου τώρα νοσεί, 

θ’ άποθάνη.

Θ ’ άποθάνη, ώς τήκεται θνήσκον 
έπί βράχων έν χόρτον φυέν, 
δρόσου ζών καί νεκρόν δάκρυ δν 

μή εύρίσκον.

Ανθος έμελλεν ίσως νά δώση, 
μία ελειπε μόνη ρανίς, 
δέν τήν εχυσεν δμως κανείς, 

κ’ ήσαν τόσοι! ...
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Αδιάφορος πας άπετράπη' 
άν νυσοϋν ήδη κεϊται ^(αμα\, 
δρόσος λείπ’ ε{ς αύτό· είς 

^ ε ϋ ! αγάπη.
Οτε κύκλω έγέλα τό πλήθος 
κα\ υ,’ έκάλει άνάλγητον δν, 
παγεράν κεφαλήν κα\ κενόν 

έχον στήθος·
σύ έξ όλων αύτών μόνη μία 
δέν έγέλας, δέν ήσο κακή, 
κα\ τυ στόμα σον μόνον γλυκύ 

έμενδία.
Τ ίς  συνέδη τροπή ; Εξηράνθη 
τό νοσούν τότε χόρτον λοιπόν ;

! ζή , ε](' είσέτι όπόν 
διά άνθη.

Ε χ ε ι, θέλει πλήν δρόσον ακόμα 
καί Λ δρόσος θά ·ήναι πολλή, 
έάν όπως έλάλει λαλή 

σοΰ τό στόμα.
Α ς μέ λέγουν άναίσθητον άλλοι, 
μ ΐ τό λέγεις, ω ^ ίλη , καί σύ·
(ίν τό στήθός μου τώρα νοσή, 

διιως πάλλει.

Ο ! έπεθύμουν κάλλιον σκληράν νά σέ γνωρίζω 
καί νάγνω ρ ίζη ς  έρωτα πώς τρέφω φλογερόν, 

παρά κενόν έκφράσεως τ ’ όμμα σου ν ’ ατενίζω 
καί νά σιγώ , τήν φλόγα μου άπό*·ρυφον τηρών. 

Ω  ! έπεθύμουν ^λέπων σε, φ ιλτάτη, νά σ ’ όργίζω, 
κ’ είς εύφροσύνης έκστασιν τ ’ ομμα σου θεωρών
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£ν §λέμ·[ΐα, έστω μίσους σου, <5 τάλας νά κερδίζω, 
έη\ στιγμήν τους λογχσμοί'ς, τάς σκ^ι^ειςσου πληρών. 

Αλλά φλογώδης κάμινος τό στήθος μου νά κοίη 
καί σύ νά άδιαφορής, νά μή γνω ρίζης ίσως, 

άν έχι .̂ §άρος την ζωήν εις νέος δυστυ^ςής....

Ώ  ! φλόγα είς τά στήθη μου, φλόγα διπλήν έγ χ έε ι!
Ν αί !. . .  μ ίσει με καλλίτερον, καί προτιμώ τό μίσος, 

παρά τό άδιάφορον, τή ς  νέας σου ι^τυχής.

ΗΓΡΑΙΑΝΕ0ΤΗ2

Πόσας καροίας νεαράς, ακμαίας μόλις είδον 
νά τάς κοιμίζη εύλαλος μαΐου αηδών, 

νά τάς κυκλώσιν εύθυμοι σωρεΐαι ^χρυσαλλίδων, 
νά τάς μεθυσκη τή ς  ζωής ό εύοσμος ροδών, 

καί όμως μέ τό μέτωπον πλήρες ώ^ζρών ρυτίδων 
μελαγχολώσαι νά πατούν τού γήρως τόν ούδόν, 

καί κατηφεϊς αντί χρυσών καί χαροπών έλπίδων, 
μέ μνείας νά διέρχωνται τού §ίου τήν οδόν.

Ω , ναί ! όδούς δυστυχιών είχεν αύτάς έγγίσει,
καί πρώιμοι ωρίμασαν, τό θέρος των πρίν φθάση, 

γηράσασαι πρίν ή χαροϋν τό έαρ τό γλυκύ ! 

Ούτως έν μήλον εύχαρι, πρίν ΐί τό έαρ σδύση, 
π ίπτει πολλάκις ώριμον χωρίς νά ώριμάση, 

διότι. . . ε ίς  τά στήθη του εις σκώληξ κατοικεί.

ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ

Τ ίς  πνοή, φαιδροί μου ξένοι, τήν έρήμην μου θυρίδα 
νά κοσμήσετε σάς στέλλει μέ τ ’ ώραΐόν σας πτερόν ; 
Τ ίς  σάς έστειλ’ εύθυμίαν νά μού φέρετε κ’ έλπίδα ί 
Τ ίς  τόν οίκον μου σάς είπε κ’ ήλθετε χαράς χορόν 

νά μού ι]^άλετε πτηνά ;
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ΜΛ δίν ΒΪδετεπώς έχουν οϊ Θυ9 >δες ιιο υ χ 'θ ''“ >̂ 
πώς έθάυιδωσ· Λ θερμή μου τάς θέλους των πνοή, 
κ’ ένομίοατε Λνβούντα δτ» θά ε ίρήτε κλωνα, 
δτι τοϋ φυλλώματος του θά ουμφάλλμ ή  βροΑ 

μέ τό άσμα σας, πτπνά :

Η  η ή  ρίαιος σάς φέρη νότος άπό Λλλας χώρας 
καΐ’τδ ίσυλον ποθείτε φιλόξενου όροφής ι 
Λ πωλείτε τήν ώδήν σας αντί θάλπους μιάς_ωρας, 
ή μ ο ϋ  φέρετ' εήθυμίαν είς αντάλλαγμα τροφής, 

ώ πεινώντά μον πτηνά ;

Ελθετε νά σάς θεριιάνω ε(ς νεανχκάς άγκάλας, 
ε ίς  παρδίαν, « τ ις  πάλλει έτ’ ΐπ 6  τόν παγετόν 
— Ο πω ς σείς, έξόριστοί μου, είμ ' έξοριστος ό ταλας, 
τήν χαράν, ήντιν- άφήκα, μάτπν κύκλω μου ζητών, 

ώς τ6 θάλπος σενς, πτηνά.

Ω  ! εις τ ’ σας -λλίου θά ^αιδροΟ άντΓ^α, 
είο τδ ράμφος σας θ’ αντλήσω άρωμα πατρίας γης, 
θά φ\λήσω τά πτερά σας κα\ θά εϊτρω κ’̂ ε ίς  έκεννα 
δρόσου κδιν σταγόνα μ ίαν, δάνρυ άττικης αυγής 

Καλώς ήλθετε πτηνά 1

Ω ' είπέτε μοι ώραΐοα τη ς  πατρίδας ταχυδρόμοι,^ 
λάμη’ είς γαλανόν ό Φοι6ος δπως πάντοτ’ ούρανον, 
προεδρεύει των χορών σας λάλος άηδών ακόμη ;
Λάλλει έτ' 4π6 τίιν χλόην τ ' άσμα τό νυκτερινόν 

γρύλλος εύθυμος, πτηνά ;

Σπινθηρίζουν τ'άστρ· άκόμη, δπως θρύμματ'άδαμάντων, 
ραίνουν αί πορτοκαλέαι μ ' άνθη των τούς έραστάς, 
δσοι δρκους ψιθυρίζουν ύπό τήν πιστήν σκιάν των , 
Ε ίν ’ ή  φΰσις, δπως ήτο, νυμφική φαιδρά παστάς , .

Ω ! είπέτε μου, π τηνά .

Να\ . . - ώ ! ναί· καλά τό λέγει τό διπλούν κελάδημά σας, 
τό προδίδει ό μικρός σας σπινθηρίζων όφθαλμος'
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κ· Ης τού σιήβουςμοι, τά ρ4θα, «ΰι,φωνος πρ4ς ιΑς *<,_ 
μυβτικηφωνη τ ις  Αλλη, ζωηρός χαράς παλμός |νάς  σας 

μο\ το βέβαιοί, πτηνά !
Π λήν.. είπέτε μοη πτηνά μον, οί εΰδαίμονες έκεϊνο», 
ο)ες σιγά άποεο.μίζει Λ ζοΑ, τροφός καλή 
ένθυμοΟνια. άν ηαΐ άλλος έζη πρίν μαζά των, νάνε, 
στονον ενα ζ,σχΑ των, δάηρσ τ' όμμα των θολοί 

ε ίς  την μνήμην μου, πτηνά :
Η  έ α β έ α β η  τ· όνομά μου των ρημάτων μου όπίσω 
ως του πλοίου μου Α α ίλ α ξ , όπερ μ ' όσυρε ηαυράν ;
Η  είς τΛν πατρ,αν γην μου ίπτστρέφων θάπαντήσω 
άγνωστος γνωστούς, υαΙ ζώσα Α άγάπη μου νεκρόν 

τήν αγάπην τ&>ν, πτηνά :
ΜΑ σ,γάτε την σ ,γήν σας ώ ϋ μ ά ν τευ σ α , πτηνά μου, 
ε(ς των φ,λων μου τά στΑβη Α άγάπη των δόν ζΛ ι 
Ιά ΐςτω ν φίλων μου τά χείλη  έμαράνθη τ ' όνομά μου
κ ίμ α ρ α ν θ  είς  τ ά ς  φυχάς τω ν καί Λ μ ν ή μ η  μου μ α ζά .. 

Μ ’ έλη σ μ ό ν η σ α ν , π τ η ν ά !
Α ς μ ΐ λησμονούν ! άν όμως π άλ ,ν , ξένο, μου, σάς φέρη 
είς  ττις^Αττ,κης τα νέφη παγερού Ρορρά πνοΑ, 
είπατ ο τ ,δ . ’^^έκείνους σάς ,',ρώτων, δτ. σπαίοε, 

ι(;υχη μου, οτι μ  είναι ή άγάπη των ζωη, 
δπως σείς χαρά, πτηνά.

Ε ,πατέ τους δτ, §λέπω είς  τά πνίγοντά με νέφη 
του πατρ,ου οίρανού μου τΑν σ.νόόνην τΑν γλαυκΑν, 
Ο τ ι μ ί ακτ\ς ήλιου «^ανταστοϋ έδώ μέ τρέ&ει, 
οτι ζώ είς  την όμίχλην, άναπνέων αττικήν 

ζε^υρίτιδα , πτηνά I
Ε ίπατε τους πλΑν πτηνά μου, άν αντί νά τούς είπητε 
ολ αυτά είς  τά φα,ά σας μ ’ έλαμδάνετε πτερά, 
καΐ μ  έ(|έρετ έκει κάτω, παροδίτην, παροδϊται 
- Π λ ή ν  πετά τε-φ εΟ ! ήπτέρ υ ξ  σάς διώκει τού βορρά,.. 

— Κατευόδιον πτηνά.
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Η ΠΡΟΦΗΤΙΣ

«Είμαι γραία· τί πειράζει ;
Ε ιμ  έπαΐτις, τί σάς μέ2ι,ει ;

I ην σοφίαν μου πωλιΐ)!
1 ί ς  έξ δλων σας δ ισ τά ζε ι; 

τ ίς  νά δονιμαση θέλει 
άν άλιίθειαν λαλώ ;»

Ε ίς  οδού προχθίς γωνίαν ίκραζέ ι , ς  ρακενδύτις, 
ιό  έπ ίγγελρα  έπαϊιις, χήν άξιωσιν προφηχις I

Κ αί τη  έτειναν τΛν χείρα 
κύκλω της οί Αδδηρϊται 

καί ηρώτα πας αργός, 
άν τον εύνοή λ  μοίρα, 
άν έράται, άν φθονήται, 

άν . , . θά γείνη  ύπουργός.
Κ αί ήγόραζ’ εύτυχίαν καί χαράν πάς Αβδηρίτης 
καί αντί λεπτού έπώλει αλήθειας Λ προφήτις.

Ε ις  την χεΐρά του προτάσσει.
«Α ! τον λέγει, τώρα πλέον 

κατά τάς ^ουλευτικάς 
έκλογάς δέν θά σέ φθάση 
ανυπάρκτων έκλογέων 

μία μόνη δωδεκάς».
Κ έφυγε^σιγών εις πρώην νομοθέτης, νυν πολίτης, 
καί ούδέ λεπτόν του είδεν ή ταλαίπωρος προφήτις.

-'ΓΙοιητά μου, α ί ! πού τρέχεις ; 
λέγ είς άλλον νά μού ζήσης, 

τάς χ ιλ ία ς  μή ζητάς· 
στείλε δράματα άν εχης, 
όχι λΐίρικάς ποιήσεις, 

καί θά γείνης νικιιτής !»
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Πλην σαρδώνιον καγχόσας έ^υγεν ό παροδίτης, 
καΐ γέλωτας κα\ μόνον έπληρώθη Λ προ^ήτις .

<Τί σ ’ άφηκε, λέγ’ ε ίς  τούτον,
Λ Εύρώπη, νεανία ;

Ω Ι .  ανάστημα κομ\|{όν, 
π ίλω ν, φορεμάτων πλούτον, 
πονκιλόσχημα ραβδία,

καί τό τάγμα τώνγαμι^τών
καίόξέων σου ύνύ^ζων καί ακόμη..— Ω ! μη φρίττης..> 
Α λλ’ ό νέος ει^ζε ^ύγε.ι, κ' έσιώπησ’ ή  προφήτχς.

«Α ^ιλτάτη  ! δέν σού είπον, 
λέγ’ είς άλλην, μη [^ραδΰνμς, 

κ’ ή νεότης προχωρεί*
» χενρα ήθελες πρ%γκήπων,

καί δέν σ ’ έμελλε ν ’ ά^ίνης 
νά πετώσχν οί καιροί !

Νέαν θά σ’ έζήτει νέος, γραίαν σέ ζητεί πρεσβύτης.> 
ΠλΛν δέν ήκουσεν έκείνη τ ί τής έλεγ’ Α προ^ήτις. 

«Δημοσιογράφος είσαι, 
λέγ’ είς ενα, κ’ έχεις μόλις 

δεκαπέντε συνδρομάς· 
τ ί  καλά, άν ένθυμήσαι, 
δτε Αρχές καί έπώλεις 

θέσεις, χάριτας, τ ιμ ά ς!...
Τώρα είς  τούς καπνοπώλας την άλήθειαν κηρύττεις

Π2ι.ην πάλιν είς τό μέσον έμειν’ Λ πτωχή 
[προφήτις.

«Δέν διώρθωσες ακόμη, 
λέγ’ είς άλλον, τό σπαθί σου,

Αρη μου μέ τά πτερά ; 
άφού δλοι μας οί δρόμοι,
(ίλέπεις, ο'>μοσαν έξ ίσου 

νά τού τρώγουν την ουρά;»
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Π λλν Εν ράπισμα έδέ’ζθη αίφνης Α ρικνΛ μορφ·ή τη ς  
καί έπληρώθη άναλόγως τοϋ πελάτονΑ προφητις.

«Τί τΛν σβοΰράν σου άφίνεις, 
λέγ’ είς νήπιον άνδρίζον, 

καί προβάλλεις συγγροφεΰς :
Ηθελες λοιπόν νά γείνης 
συ, τροφόν είσέτι χρήζον, 

άλλων νοερός τροφευς
καί τό θέμα σου τυπώνων νά φανιΐς σοφός άημτεις;»  
ΠλΛν δέν ήκουσε τόν παϊδα ν ’ άπαντήση Λ προφήτις. 

Εστελλε καί τλν ήρώτων 
τούς άργούς τη ς  δλ’ Λ πόλις, 

κ’ ετρε^ζον όσοι πιστοί, 
πλην τή ς  χρησμωδοΰ των πρώτων 
λόγων ήκροώντο μόλις 

κ’ έφευγον οργής μεστοί.
Πώς τής μνήμης τη ς  Εκείνη Λ απέραντος εύρύτης 
την άπήλαττε μαντείας, άν κ’ έλέγετο προφήτις. 

Εφευγε πας διαβάτης, 
τήν συνέχειαν μή θέλων, 

τήν μαντείαν μή ποθών, 
καί ή  γλώσσα ή  πικρά της 
δΕν έμάντευε τό μέλλον, 

λέγουσα τό παρελθόν.
Σ ιω πή  Λ γέλω ς ήτο μόνη πάντοτ’ άμοιβή της 
κ ’ έπληοόνετο άξίως τή ς  μαντείας ή προφήτις.

Α π’ έκεΐ περών,— <Ω! εύγε! 
έκραξα, έκ γλώσσης φίλης 

θέλω καί έγώ χρησμόν.>
— «Ο χι, μ ’ είπε, φεύγε, φεΓ/γε !
Ο ,τ ι σ ’ είπω, σύ θά στείλης 

ε ίς  τόν διαγωνισμόν !»
Κ αί σ ιγήσασα ήρνήθη νά μαντεύση ή  φωνή τη ς, 
τήν μαντείαν τη ς  τήν μόνην άφου είπεν Λ προφήτις.



ΤΙ ΑΓΑΠΗ

ΤΑν μανρην νΰκτα αγαπώ καΐ τό ^'ρυσοΰν της α ιέιιηα 
έξ αστέρω ν

τό μέγα δμμα τ ’ ούοανοΓ;, τό τή ς  σελήνης βλέμμα, 
τό μαρμαϊρον

τ ’ ήγριον δάσος αγαπώ, τών μαιίρων τον αβύσσων 
τη ν  σκοτίαν

τό φύλλωμά τον τό σιγά  ύπό τίιν ανραν ^ρϊσσον
τήν ν νκ τ ία ν

τόν γρνλλον άδοντ’ αγαπώ ύπό άνθονντος θνυον 
νέον κλώνα,

τήν άπαντώσαν είς  αύτόν διά φωνής εύθνμον 
άηδόνα.

Τ ί  άλλο έτι αγαπώ ; Ούδέν. . . Ω ! δ;(ΐ μάλλον 
ή έκεΐνα

το)ν όφθαλμών τη ς  αγαπώ τών μαύρων και μεγάλων 
τήν ακτίνα·

τούς μελανούς πλοκάμους τη ς, τούς στέφοντας τ'ώραϊον 
μέτωπόν της,

κα\ τήν πορφύραν τή ς  αίδονς ύπό τόν ^ζνονν τών νέων 
παρειών της.

Τό φώνημά της αγαπώ, τό τρέμον ώς κιθάρα
κρονομένη,

κα\ μίαν μόνην λέξιν της. . . Ε ίς  τίνα  είναι δρα
πεπρωμένη :

2 2 8  Π ΑΡΝΑΣΣΟΪ

Τ Η  ΦΙΛΗ Α ' ΖΗΤ0ΥΝΤ1 ΣΤΙΧ0Υ1

Σ τίχους  ζητείς- τή ς  λύρας μου ν ’ άκουση πάλιν θέλει 
τό αδελφόν σου ους.

Η σιωπή τη ς  σ ’ ενοχλεί, καί ούδέ καν σο\ μέλει 
άν ή  ι^υχή μου σιωπά, έάν κοιματ’ ό νους.
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Εστω λοιπόν έγείρομαι, άφοΓ; νά. μ ’ έξεγείρης 
τοϋ ϋπνου μου ποθείς.

Α λλ’ δνουσον τί δ6λεπον νά σ’ είπω έν όνείροις. . . 
ζηλότυπων τον Όπνον μου χαΐ συ ΘΑ χοιμηθης.
Ε ίνα ι πικρός, ώ φίλε μου ό Αληθής μας §ίος, 

γλυκύς ε ίν ’ ό φευδής.

Εύδαίμων όστις κοιμηθείς κοιμάται αίωνίως, 
καί ζημ ύ  μόνον όνειρα. . .— Κοιμήσου, νά  ίδής ! 
Κοιυήσου, τό Ανάλγητον νά λησμονήσης πλήθος, 

τό κύκλω μας ^ομθοΰν,

τό θΰον έπ\ τούς βωμούς τοΰΜαμωνα εύήθιος, 
τό κλίνον γόν’ είς τον χρυσοΰν των Ιουδαίων ^οϋν. 
Κοιμήσου, νΛ δνειρευθής Ακροατών έκθαμβων 

όμήγυριν πολλήν

νάμεθυσθιις εύφημκδν, ν ’ Ακροασθής θριάμβίον, 
στέμμα χλωρόν νά αίσθανθης περί την κεφαλήν.
Νά γ ίνη  αθλόν σου γλυκύ τών νέων ή μυρσίνη, 

τής κόρης ύ παλμός,

είς  την φωνήν σου νά σεισθοϋντά Λλκιμά των σμήνη, 
νά ύγρανθη ό καστανός έκείνης όφθαλμός.
Κοιμήσου κύκλω σου πυκνά φρυάσσοντα τά πλήθη 

ν ’ Ακούσης Αλαζών. . · 

κοιαήσου τήν άξίαν του νά έννυήσης.— Ζήθι, 
ζήθι, κοιμώμενος, παρά ν ’ άποκοιμιάσαι ζών.
Καί μήποτε τό δμμα σου είς φώς Ανοίζης πάλιν. 

Αίώνια κϋΐμοϋ,

κ’ είς τών χρυσών όνείρων σου τήν μαλσκήν Αγκάλην 
τό πάν, τό παν, λησμόνησαν.. . ή ιιάλλον, ένθυμοΰ. 
Ναι ! ένθυμοΰ είς τίνων ούς τά άσματά τη ς  στέλλει 

ή  νέα σου φυχή,
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οποία κύκλω 0 ου ^ομδεΐ άκροαχών αγέλη, 
είς τχνων στηθ ΛηυοτικΛ ^ωνή Οου άντη^εν.
—· Ε ίί  ουδενδ^, Αλέξανδρε 1— Εάν τό Οτήθος πάλλη 

δλίγων αδελφών,

ών άκροατ’ δ είς δειλός, ένω δ άλλος \^άλλει, 
τό πλήθος δμως τό κοινόν είναι κοινόν κω^όν.
Κ αί άν προς την φωνήν ήυ,ών ένίοτε τά ώτα 

στρέόη άλλόφοων τίς,

άκοΊ/ει δυσανασ^ζετών τά έπη ρπς τη πρώτα, 
καί λέγει η’ έν μειδίαμα: « Α ! είναι ποιητής !» 
Είμεθα· πλήν άφοΟ κανείς, κανείς δέν ιιάς ακούει, 

ώ 1 κ’έξ ίιμών ούδείς

την λύραν του έμπρός κωφών ακροατών μή κρούμ. 
Καθ’ ύπνους μάς άκούουσι.— Κοιμήσου νά (δ ή ς !

τ η  ΠΟΙΗΤΗ ΛΑΜΑΡΤΙΝΩ
(Α φ ιίρω σις τ ΰ ν  μΐ'ταίρρ&σίωςί.

Ημην άθώον καί μικρόν, άμέριμνον παιδίον,
τήν γλώσσάν σου την μαγικήν έι^έλλιζον είσέτι, 

δπότε είς τούς στίχους σου, Αλφόνσε! ένθουσίων 
καί ήσαν αί «Μελέται> σου Λ πρώτη μου μελέτη.

Σ ’ έμάντευ’ ή καρδία μου, ό νοϋς μου άν δέν ήρκει· 
μέ έδαυκάλουν σιγαλά τά μαγικά σου χείλη, 

κ’ Λ Μοϋσά σου, έπίχαρις καί μειδιώσα Κίρκη, 
ώς μυθολόγου γέροντος δ ιήγησις μ ’ έκήλει.

Εστέναζες κ' έστέναζον, έθρήνουν άν έθρήνεις, 
άν έβλασφήμεις καί έμοΟ τό στόμα έβλασφήμβι· 

καί κΛαίων μόλις άφθονον τό δάκρυ μου έκίνεις,
κ’ έμφύτως, φ ε υ !  άν έλεγες, άπεκρινόμην : ο ν μ ο ι !
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ΟμοΟ συνετρυφήσααεν ε{ς έρωτος έκβτάοίετς,
σΐί τής Ελβίρας έραοτής χ’ έγώ οννεραστής ί^ου, 

χα\ σοΙ έφαίνετο χαρας παράδεισος ή  πλάσις 
και μοί έφαίνετο ή  γή  γωνία Παραδείσου.

Οαοϋ είς τής Γρασιέλλας σου έκλαΰσαμεν τό μνήμα, 
σύ ε ίςτή ν  μνήμαν της θρήνων καί σέ έγώ ζηλεύω ν 

όμοΟ συγκατη^άσθημεν του §ίου μας τδ νήμα, 
συ τό μηδέν έπιθυμών κ’ έγω αύτό πιστεύων. 

Η χώ σουή μ ην  μυστική, το κάτοπτρόν σου ήμην, 
σέ Ακολουθούν πάραυτα άνοίγοντα τό στόμα 

καί άντανέκλων την μορφήν, γελώσαν ή πενθίμην, 
ήν σ ’ έβλεπε λαμβάνοντα τό παιδικόν μου ομμα.

Μ ’ έκοίμων οΐ γλυκείς σου στίχοι 
ώς ^αυκαλήματος ωδή, 
κ’ έναυλον έτι τό ήδυ 

&σμά σου ήχει.

Εβλεπον τότε όνειρώττων 
μέλλον έμπρός μου μαγικόν, 
καί τ ’ όμμα μου σοΟ ή είκών 

έθελγ’ ήπνώττον.

Ε ίς  κόσμον μ ’ έφερες ώρανον, 
είς την αγκάλην των νεφών, 
κ’ έκεΐ, είς έκστασιν τρυφών 

κ’ είς φώτα πλέων ,

σέήσθανόμην, Λ αμαρτϊνε! 
έκ τή ς  χειρός νά μέ κρατής 
καί νά μοί λέγης : «Ποιητής 

• γενοϋ καί μείνε !»

Κ(ΐί ήκουόμην κατ’ δνείρους 
φελλίζων καί ηαραλολών



τών στί^ζων σου των {ιι^ηλών 
στροφάς απείρους.

Ηρ^ζίσα κ’ έξυπνος νά ι^άλλω . . . 
πλίιν 5λλο ητο τό πτηνόν, 
υύ τ ’ δσαα έλεγον ίιπνών, 

ν.' έγώ ε ΐμ ’ άλλο I 

Γ '.
Ησαν ώραι τερπνοί ν:α\ ώραναι έκεϊναι. . .  . 

ΠοιητΛς ·ίίσο σύ κ 'έγώ  νεανίας, 
αετός σί;, τά νέφη περών, το?.μητίας, 

κ’ έγώ έκθαμβος π α ΐς θεωρών, Λ αμαρτΐνε !

Χρόνου δάκτυλος όμως, ό πάντα συντρίόων, 
τ ’ άσματά σου έπηλθε προδότης νά πνίξη 
και σταδίου θορύβων καί τύρβης ν ’ άνοιξη 

ακανθώδη έμπρός σου ανώμαλον τοίβον.

ΓΊοιητης ηγεμών της Γαλλίας νά γείνη , 
νά διέπη λαόν ηέ έρώντος καρδίαν, 
κ’ ε ίς  τού χείλους του λέξιν νά κρέμαται μίαν 

καί παρόν της καί μέλλον, τιμ ή  τη ς  κ’ αίσχύνη.

Νά κρατμ είς γαλήνην τό πλήθος άσπαΐρον 
δι’ ένός νεύματός του, ένός μόνου λόγου, 
καί αντάρτου λαού καί λαού δυσαγώγου 

ν ’ άναστέλλη τόν ροΰν δύο λέξεις προφέρων !...

Τ ις  θά έλεγε πλάσμα γλυκυ πώς δέν ε ίν α ι ; 
τ ίς  Θ6)μάς διπλωμάτης θά ήλπιζεν Γιρα ; 
ή θεών πλήν ^ουλη, νν δαιμόνων κατάρα 

είπε σού νά τό δείξ’ ή  ίσχΰς, Λαμαρτννε!

Ϊ32 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΓΙλην τάς χορδάς συνέθραυσε τής μαγικής σου λύρας 
ύ σάλος ό πολιτικός 
καί έγεινες ιστορικός

σύ ι^άλτης τής Ελβίρας,
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Κα\, μεροληπτην ν.άλαμον είς ^'είράς σου λαμΰάνων, 
σύ (5 έρώτων άοιδός, 
έγινες ένθους ύμνωδός 

τών άλητών κα\ νάννων.

Ω ! ληθ είς τάς σελίδας σου καϊσί· λησμόνησε τας 
καί μεΐν’ ό πρώην ποιητής, 
ό τη ς  Γρασιέλλας έραστης, 

ό .γρόι((ας τάς ιΜελέτας».

Ελθέ νά σ’ άγαπήσωμεν καί νά μάς αγαπήσης, 
άφοϋ,ι αί σ·ίί ό πονητης 

-τον οίκτον ήδη έπαιτεΐς 
κ’ ημείς  αύτόν έπίσης.

Ε '.

Μη λυηοΰ, άν έράνου τον δίσκογ,
Λαμαρτΐνε I έπαίτης προτείνης· 
άν πτωχός άποΘάνης της πείνης, 

μηκατόραν είπής άποθνήσκων.

Κιναι δόξα σου, αίσχος δέν είναι.
Τ ή ς καλής Ιωνίας αγέρων 
ήν έπαίτης, όμοϋ περι^έρων 

λύραν, δίσκον, ώς σί', Λαμαρτΐνε !

Ε ίς  τους Γάλλους τό αίσχος άς μείνη, 
τους ιΙ[ΐχία προτείνσντας μόνα 
είς την νήστιν αύτών άηδόνα, 

δτε πίί,έον δέν έι^αλλ’ έκείνη.

Σ Τ'.

Δέξαι όδολόν μου ένα είς τον δίσκον σου ν ’ αφήσίο, 
Κ^^ρι έγώ πτωχή,

Ιό,τιέλαδε νά δώση είς τον δωρητήν Λπίσω 
ή εύγνοίμων μου >|;υχή.

Β'.
30
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Νά σοι προσφωνήσω ήφες δ,τχ έγραι^ες σί' υόνος, 
σ^ σί: αύτόν κόσμων,

ώς τον Πλάστου δώρα φέρεχ ό χκέτης εύγνωμόνως 
εις  τού Πλάστου τόν §ωμόν.

Αν τ ’ ώρανον τάλαντόν σου εϊτριχς έλλεχπές, συγχώρεχ 
τήν άσθένεχαν φνχής,

ΐίτχς έπ’ αύτον ώς θείου θησαυρού της έγρηγόρεχ, 
άλλ’ . . . ύπίχρξεν ατυχής.

η !  ΑΝ ΑΠΕΘΝΗΣΚΟΝ-· ·

Ω  I άν άπέθνησκον καθώς ή  φλογχσμένη δύσχς· 
άν, ώς τό έσχατόν της φως σχγά σβύν’ ή ήμέρα, 

έσδυνον είς τό άπεχρον κ’ έγώ σχγά. έπχσης . .  . 
τχς θεχοτέρ’ αύτίχς θανή, τ ίς  άλλη γλυκύτερα ;

Ω ! άν άπέθνησκον καθώς φαχδρός τχς τών αστέρων 
έν μέσω τών ώραχων του καί φωτεινών αχτίνων ■ 

άν ώς αύτός έξέπνεον έν μέσω τών αίθέρων,
είς τό γλυκύ στερέωμα σχγά τό φώς μου σβυνων !

Ω ! άν άπέθνησκον καθώς γλυκύ άνθέων μύρον, 
δπερ φαχδρώς τούς τρυφερούς άφίνεχ κάλυκάς του 

κ’ είς τά πτερά φερόμενον τών πρωινών ζεφύρων, 
ώς λίβανον ανέρχεται ε ίς  τόν §ωμόν τού Πλάστου.

Ώ ! άν άπέθνησκον καθώς ή  δρόσος τών λεχμωνων, 
όταν δχι̂ ^ώσαχ τήν  καλούν αί φλόγες της πρωίας- 

ώ ! άν έπέτρεπ’ ό Θεός κ’ έμοΰ τόν τόσον πόνον 
νά πχη, ώς αύτήν, τό πύρ άκτϊνος ούρανίας.

Ω  ! άν άπέθνησκον σιγά, όπως ό τόνος σβυνει, 
δστχς άπό μχάς χορδής κιθάρας έγεννήθη, 

δστχς φαιδρός τό μέταλλον δθεν έξήλθ’ άφχνει, 
κ’ έκπνέεχ είς τού μουσικού μελωδικός τά στηθιχ.



θ' άποθάνης, δυστν^η, ώς φλογκϊμένη δύσ%ς· 
δέν θά έκηνζύαης ώς άστΛρ, δατχς ήρέηα δΰει·

Ιδέν θά σβεσθής ώς σβέννυταχ τό άνθος, οντ' έπίσης 
άκτ\ς  πρω ίας τΛν πνοΑν του Οτήθους σου θά πίη .

Θά άποθάνης, ί^^νος σου χωρίς ούδέν νά χιείνιχ, 
άι^οϋ πρ\ν τάς δυνάμεις σου ροι|ιήσ' Λ δυστυχία.

Η ^ύσ ις  θνήσκει θάνατον γλυκύν μόνον έκείνη, 
πλ,Αν των θνητών είς  θρύμματα σπαράσσετ’ Α καρδία
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ΕΛΕΓΕΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΙΑΝ ΚΑΙ ΠΕΝΤΕ

Ε ίς  τό άχαμνό πουγγί μου είχε μείνει τελευταία 
μια νεόκοπη δεκάρα καί μιά σφάντζικα ωραία, 

κ’ ει^αλλαν ϋνα ώραϊον είς  τ ’ αύτί μου τραγουδάκι. 
ΠλΛν... ό διάβολος έμπρός μου δυό μου φίλους ξεφυτρόνεί· 
κ' ε ίς  τό θέατρον μ^ σύρουν οί μουσόληπτοι δαιμόνοι 

κ’ Αλλαξα τΑν μιά καί πέντε μ ’ ^να ρυπαρό χαρτάκι. 
Πώς τΑν πήραν στον λαιμόν των οΐ μουσόληπτοι λεβένταί 

τΑν πτω χή  μου μιά καί πέντε !

Ε ίς  τό θέατρον έμβαίνω μ ' ένα σοβαρό καμάρι, 
πλΛν τοΰ θυρωρού δέν είχεν ίσω ς λάδι τό φανάρι·

— ό Καμπουρογλους θά κάμη φαίνεται οίκονοιιία,— 
καί,δέν ξεύρω πώς,σκοντάφτω καί τΑν κεφαλή μου σπάζω· 
Ηθελες τα κ’ έπαθές τα , στραβοκέφαλο ! φωνάζω.

Σ ’ ητον ^άρος Α δεκάρα καί Α σφάντζικα ζημία 
κ’ ήθελες καί σύ νά κάμης ο ,τι κάμνουν οί λεβένταί. 

Κακομοίρα μιά καί πέντε !

Τέλος ήναι^αν τά φώτα, ήλθαν άνθρωποι όλίγοι, 
κ’ Ακόυσα καί καμμιά θύρα πάλκου που καί που νάνοίγη· 

έπειτα, τ ί  εύτυχία ! — καί Α μουσική αρχίζει !
Αρκετά καλά άπότίτε, είπα, θά διασκεδάσω . . . 

τ ί  ό ρ γή ! μ ΐ μ ιά  δεκάρα καί μιά σφάντζικα θά σκάσω ;
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μά τΑν πίστνν ]χ μ , τδν κόπο νά τανς κλαίω 5ΐν όξίζει. 
Κ ’ έπειτα ποιός ξεόρει κ ι' ίλλοχ άν δέν έδωκαν λεβένταί 

τίιν ’Οτερνή των μιά καί π έντε :

Η ρχισεν, ίδουΙ κ’Λ πρώτη τοΰ Κωδωνοκροΰστονπράξις... 
Ητο μοϊρά 0 ου, καϋμένη σφάντζχκ<ί μου, νά πετάξχις 

καί νάφήσης τό π ουγγί μου,οτάσου δά καί νά προσέξω. 
Τ ί ώραϊα, τ ί  ώραΐα ! καί τοϋ χρόνου, Ι3Ϊ3 ! καί πάλι ! 
νά σοϋ ζήσουν, έργολάβε, τέτοι’ ηθοποιοί μεγάλοι, 

νά τους χα ίρε... τάν πτωχή μου την δεκάρ’ άφήκα έξω' 
Νά σοΰ ζήσουν ! τ ί  ωραίοι, τ ί  ̂αλοί, κομι{τοί λ εβέντα ι! 

δλοι αξίζουν μιά καί πέντε.

Κέιν τήν σί^άντζικάν μου μόνον νά μοΰ έδιδαν όπίσω 
κ ι’ δ ,τ ι ήκουσα καί είδα δλα νά τά λησμονήσω...
Ε1 χειροκροτούν... ώ 1)ΐ'&νο1 θαυμαστόν,λαμπρόν,ώραϊον! 
Α ς κρατήσουν τήν δεκάρα δ ι’ δ ,τ ι ήκουσα ώς τώρα... 
Τ ί  : έφθάσαμεν τό τέλος ; Νά φωνάζω κ’ έγώ φ ό ρ α ,
Η στό μνήμα τής δεκάρας καί τής σφάντζικάς μου κλαίων 
νά είπώ , καθώς καί άλλοι θά είποΰν πτωχοί λεβέντα ι: 

«Θεός σχωρέσ’ τήν μιά καί πέντε ;»

Ο ΧΡΥΣΟΥΣ ΑΙΠΝ

Τ ί χρυσοί, ώρανοι χρόνοι! τ ί  ώραία έπ ο χή !
Ε ίσ ' έλεΰθερος νά γράέ^ης δ ,τ ι σ ’ έλθ’ ε ίς  τό κεφάλι, 
καί, χω ρίς νά περιμένης νά σέ > ατακρίνουν άλλοι, 

νά δημοσίευσης δ ,τ ι σοΰ ^αστάξη Λ ζυ χή  !
Μ’ ανοησιών σωρείας τόμους δλους νά  γεμίσης 
καί είς τοϋ κοινού μ ήδιδων προσοχήν πολλήν τάςκρί-

(σεις
ν ’άνακράξης τρισευδαίμων ;—Τ ί χρυσούς, μά τον Θεόν, 

εΐν’ ό σήμερον αίών '

Αλλος ποιητής παρέκει ϊστατα ι αγω νιστή ς!
Μ ήστωρας καί ή ϊόνας, δστρεα καί άτλαντίδας



συναθροίζει φιλοκάλως κα\ πολ,λάς πληροί σελίδας 
γράδων θέματα ωραία, ώς σχολείου μαθητΛς, 
οστις Α^ο6ος προσθέτει τον ζυγόν τή ς  στιχουργίας 
είς τοϋ θέματος τάς ήδη ήπαρχοιίσας δυσχερείας· 
καί τόν στέί^ουσι... μ ’ έπαίνους.—Τ ί χρυσούς, μά. τόν 

ε ΐν ' (5 σήμερον αίών ! (Θεόν,

Ποιητών τ ί άί^θονία ! . . . Λλλος ποιητής ίδού !
Ε χει Γερμανού σοφίαν καίύπομονήν καί κρίσιν
καί ν ’άναπληρώση θέλει δ ι’ σύτών την στεϊραν φύσιν,
ή τ ις  μεγαλοφυΐαν δέν τώ έδωσ’ άοιδού.
Αποσπήσματα ίάμόων'έξεπόνει. δέκα έτη 
καί τά ένοπολειφθέντσ ίσως έκπονεϊ είσέτι.
Δυστυχώς πλήν τά τυπώ νει...— Γί χρυσούς,μά τόν Θεόν, 

ε ίν ’ ό σήμερον αίών !

Ε ίς  έπιφυλλίδας γρ ά φ ει. . . τί πολυμαθές παιδί Ι 
Μας πληροφορεί δ τ’ είδε την Πρωσσίαν, την Γαλλίαν^ 
καί άντλήσας είς τάς ξένας χώρας άφθονον σοφίαν, 
τήν μικράν μας κοινοίνίαν ώς γελοίαν κωμωδεΐ· 
πώς τού Αρεσαν μάς λέγει αί Γαλλίδες, αι Πρωσσίδες, 
καί αύτής νά μιμηθώσιν εύχεται κ’ α ι Ε λληνίδες.
Εύγε, εύγε ! νά μάς ζήσης ! - Τ ί  χρυσούς, μά τόν Θεόν, 

είν’ ό σήμερον αίών !

Αλλυς γράφει ιστορίαν,—όπως μόνος τήν καλεϊ — 
κ’ είς πεζήν έποποιίαν συγγραφευς αύτός καί ήρως 
φαίνεται κάν δτι είναι φαντασίας δχι στείρος.
Περί ανδραγαθιών του έν έκτάσει όμιλεν,
πλήν δέν ένθυμεϊται, λέγει, Αν τι έπρηξαν καί άλλοι,
έπειδή τόν άπησχόλει ή θερμή τής μάχης πάλη.
Τ ί  γραμματισμένος ή ρω ς!... -  Τ ί  χρυσούς, μά τόν Θεόν, 

είν’ ό σήμερον αίών !

Παρεκεϊ ^ομβεϊ τό σμήνος τών σοφών μεταφραστών. 
Οδτος είς τόν πρόλογόν του στερεότυπος προτάσσει,
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δτι προς έξάσνησίν του μόνον είχε μεταφράσει, 
πλΛν δημοσιεΰ’ ύπείκων είς προσώπων σεβαστών 
συμβουλής κ’ έπικαλεϊται κρίσιν μετ’ έπιεικίας, 
βεβαιών δτ’ είναι νέος μι^·ράς ετι Λλικίας,
Κ ' ε{ς ανώτερα, παιδί μου.—Τ ί χρυσούς, μά τον Θεόν, 

είν’ ό σήμερον αίών !

Απαρχής σπουδών του Λλλος μάς προσφέρει ταπεινή 
καί ιίιν  γλώσσαν μας πλουτίζει διά φράσεων σολοίκων, 
εις τής προτροπής και ουτος φίλων σεβαστών ύπείκων. 
Ιίαρηλείπει μόνον δσα εΐν ’ ολίγον σκοτεινά, 
διορθώνει, αν τ ις  φράσις^τύχη που έμπερδευμένη, 
κ’ έπ\ τέλους, μεταφράζων δ ,τ ι μετά ταύτα μένει, 
πλε’ είς την αθανασίαν.—Τ ί χρυσούς, μά τόν Θεόν, 

είν’ <5 σήμερον αίών 1

Ε ίς ,  σοφώτερος τών άλλων καί μεταφραστής τρανός, 
παίζει μέ τήν γλώσσαν δλην, πλάττει λέξεις, φράσεις

(πλάττει,
πολιτογραφεί τάς ξένας, συμβουλεύει, διατάττει 
καί νά τόν αναγνωρίζουν δλοι θέλει ταπεινώς 
ώς έφευρετήν πατέρα τού μυθιστορείου ύφους, 
προεδρεύοντα τού άλλου τών μεταφραζόντων στίφους· 
ώ ! πραγματικώς είς τούτον τ ί χρυσούς, μά τόν Θεόν, 

είν’ ό σήμερον αίών I

Τ ί  χαρά ! Η  Ε λλάς ολη είς §νβλία θά πνίγη  1
Ε ίς  συντάττει,άλλος γράφει, μεταφράζει άλλος τρίτος,—
δ,τ ι δύναται καθείς τω ν,— πλήν έκεϊ άναντιρρήκος,
δπου ή  διάθεσίς των ή  ώραία ναυαγεί,
είναι δ τ’ οι τυπογράφοι δωρεάν δέν κοπιώσι....
Αν καί τούτο έπί τέλους ό αίών μας κατορθώση, 
τότε, τί ώραϊοι χρόνοι, τί χρυσούς, μά τόν Θεόν, 

είν ' ό σήμερον αίών ’
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ΗΧη ΚΑΙ ΝΑΡΚΙΣΣΟΣ

Οτε Λ έκτασις τοΓ; πάλ’ εύν^όσμου — κόσμου 
διαίτημα εύθυμων θεοτήτων — ή το ν  
δτ’ έλαμπ’ ε ίς  παν δάσος άλσηΐδος — είδος, 
καί είς παν ρεϊθρον νΰμφη ποταμία — μία· 
δτ’ έκρυπτον όρεστιάδων πλήθη — λίθοι 
κ’ ε ίς  πάσαν δρΰν δρυάς ένεσαρκοΟχο — οϋτω· 
των όρεάδων μία ·δπερεϊχε. — είχε ·  
δσην δέν είχε χάριν ούτε κάλλη — άλλη.
Ηχώ έλέγετο ή  νέα κόρη — όρη 
κατώκει κ’ ήν πτηνόν έντός κοιλάδων — αδον. 
Τών ^αΰνων τήν κατέτρεχε τό πλήθος· — λίθος 
πλήν ήν αύτή έν μέσω τών δρυμώνων — ηόνον. 
Δέν είχε στρέι^ει προς κανέν’ άκόρα — οημα 
κανείς των λογισμόν δέν τή ς  έγέννα — ένα. 
Ηκουε, δταν ήκουε σιγώσα — δσα 
τη  έλεγε τό πλήθος τών σατύρω ν — είοων 
έγέλα κ’ έφευγε, καί άν έλάλει, — άλλη 
αύτής δέν ήτο είμή μία λέξις — έξις.
Τόσον__ σκληρά λοιπόν εΐν ' ή  ι^τυχή τη ς  — ή τις  
δεν θέλει^έρωτας καί συμπαθείας — θείας ; 
ή μήπως εύτυχης είναι θνητός τη ς  — δστις 
είς τά παρθένα της έγκατεστήθη—·στήθη :
Τ ις  οίδεν ! Ε ίς  τά δάση κρυπτομένη — μένει, 
καί βλέπει κύκλω, μή τ ι— τ ίς  ηξεύρει ! — εύρη. 
Τ ί  περιμένει ; τ ί  ποθεί νά ίδη  — ήδη ;
Τ ί  πν έφάνη*μεταξύ τών φύλλων — φίλον ί 
Νέος ξανθός, ώς ή Ηώς ωραίος, —έως 
δεκαέξ μόλις^δροσερών Μαΐων — ίον.
Ε χει ώς άνθος τή ς  ροιάς τό στόμα — τ’ δμμα, 
έχει τήν λάμφιν πρωινού άστέρος. — Ερως 
δέν ε ίναι ούτε Βάκχος, ούτ’ Απόλλων. — Ολον 
τό πλήθος τών θεών μορφήν όμυίαν — μίαν
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δέν έ^ζει προς την τοΓ; θνητοϋ Ναρκίσσου —  ίσου 
ό Ζευς δέν ε^ει αξιώσει κάλλους — ήλλους.
Πλλν πώ ς ό Νάρκισσος έντός δρυαώνος — μόνος ; 
ΜΛ σπάνια ανθών ποθή νά ίδη  — είδη ;
Μ ήπως πτηνών έκεΐ τον (ξέρουν ^ρό^οι : —
μήπως ρεμβάζη καί άπομονοϋταν; — Ούτε
Ητο μ& άλλους παΐδας τό π α ιδ ίο ν  — δυων
ύ Φοίβος εχυσεν ύπίσω σκότη·— ο,τι
εβλεπε πρίν ύ ^ α ΐς  δέν βλέπει πλέον.— ΓΙλέων
έντός τή ς  άμ^ιλυκης τή ς  έσπέρας — πέρας
τή ς  πλάνης του έλπίζει, άν όδίτης — ή τις
έτανρός του είτρίσκεται πλησίον.—  Σείων
τήν 2(εϊρα ανακράζει: — Μή έγγΰς μου — εις  μου
συνοδοιπόρος ή τ ις  άλλος ε ίν α ι : — Ε ίναι
τώ άποκρίνετ’ Λ Η^(ώ ή  λάλος.— Αλλος
είν’ ό ι|ωνάζων η μή σύντροφός μου ; —  Φ ώ ς μου '
λέγ' ή Η^ζώ.— Τ ίς  καί είς ποιον μέρος ;— Ερως ! -
Λέγει Λ νύμ(5^η, έν περιπαθεία — θεία.
Βλέπει ό νέος κύκλω· ούδέν βλέπει· — έπη 
ακούει μόνον.— Τ ίώ ρα ϊον εί^ζον — ήχον !
—Ελθέ λοιπόν, αναφωνεί, μή γέλα ! — Ελα.
Λ έγει, καί π ίπ τ ’ είς τά ι|/υχρά του στήθη .—Σ τή θι ! 
κράζει ό νέος· πόθεν συ καί ποια : — οϊα 
ή  τόλμη σου, ώ γύναι, μέ §ακχίδος — είδος !
Είπε γελών καί τήν έγκαταλείπει. — Λύπη 
τή ς  νύμφης έπνιξε τό πάλλον στήθος — ήθος 
Νιόβης ή  μορφή περιεβλήθη — Λήθη 
θά μέ κοιμίσιι, έκραξε, συντόμως, — όμως 
σέ έρως πώποτε δέν θάκοιμίση· — μίσει, . . . 
μ ίσει, καί μόνον σένα  άγαπήσης' —  ίσης 
αγάπης σέ καί μόνον ν ’ άξιώσης — όσης 
άπέβπλες τήν φλόγα άπανθρώπως· - -  όπως 
έκάην νά καμς, άι^τυχε λίθε· — είθε !
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Μακράν ο νέος κα\ μακράν Α κόρη· —δρη 
άνάμεσόν τω ν.— Ίοΰτο  άπεκλήθη — λάθη.
Του νέου Α καρδία παγωμένη — μένει.
Ε χει ι^τυχρόν ε(ς νεανίδων §λέμμα — αίμα· 
τον άγαποϋν, αλλά δέν συγκ ινεΐτη ι,— είτε 
στενάζει μία, Α έκπόθου πάλλει —  άλλη.
Γέλα μέ δλσς, ώς ποτέ έγέλα,— «έλα» 
οτε έφώνει της Ηχους τό στόμα.— Τ ’ όμμα 
είς  πάσας προσηλοΐ άδιαφόρως·— ^όρος 
ό έρως δΓ αύτόν των εύοισθήτων — ητον.

Γ'.
Μ ίαν ώραίαν θερινήν έσπέραν — πέραν 
έκεΐ δπου ρυάκιον ώρανον — ρέον 
έφίλει -τΑν έγγυς χλωρών καλάμων — άμμον, 
τό ναμά του τό δροσερόν κυλίον — λενον 
κ’ έ^λοίσβιζεν ό μυστικός Ασύχως — Αχός, 
ώσείπρός κριίφιον Ασμα δρυάδων — άδων, 
ο Νάρκισσος τ ’ άγνά νά λούση μέλη — μέλλει, 
χωρίς νά ίδη τό γυμνόν του σώμα — δμμα. 
.ί\άμπουν γυμνοί οι άύαυστοι ακόμη — ώμοι, 
ε ίν ’ ό λαιμός του, ό έξ αλαβάστρων,—  άστρον, 
καί τό λευκόν του στήθος, φωτοβόλον — δλον, 
Αρέμα έξ αίδοΰς καί φόβου πάλλει.— Πάλη 
τελείτ έντός του· θέλει, πλΑν α ίδεϊτα ι.— Δ ύται 
ίσως καί άλλοι ε ίναί που κρυμμένοι·— μένει 
καί ό ίδρώς αύτοϋ ένώ διστάζει — στάζει.
Τέλος .̂ . . έγγίζει, κύπτει καί τί β λέπ ε ι; — έπη 
το θάμβος του δέν έχει νά έκφράση. — Φράσσει 
τούς όφθαλμούς, θαρρεί πώς όνειρώττει . . .  — δ,τ ι 
ειδεν έκεΐ ποτέ δέν είχεν ίδει — Αδη.
Ποια μορφΛ, τί δι^ις, ποί’ αγκάλη ! — κάλλη 
θνητά δέν είν’ αύτά, τμ  άληθεία —θεία.
Τ ίς  νύμφη είναι, ποίας νηρηΐδος — είδος;

Β'.
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Μ ήπως θεάν τδ κύμα ί/ποκρήπτει ί — Ρ ίπτει 
πάλιν έξ ηδονής τό βλέμμα φρίττων . . .  — ήτον 
έκεΐ . . .  την βλέπει πάλιν·^λουομένη — μένει, 
παίζει φαιδρά τό γλαυκόνζσυνάμα — νάμα, 
ένώ τό δημα τη ς  τό φλογοδόλον— δλον 
τό έκθαμθόν του θεωρεί ακόμα — δμμα.
Τ ότ’ ή  καρδία του ακιρτα, π υρ ο ΰτο ι. .  . ούτε 
αίδώς τού μ έν ε ι. . . πύρ τόν διαφλέγει· λ ε γ ε ι .
— Σ ύ , ή τ ις  μ ’ ε^^υσες πύρ είς τά ατήθη ,— στήθι, 
μή φεΰγης, μή ζητή ς θερμάς άγκάλας άλλας 
ελα έδώ, έδώ νά οΙ θερμάνω,— άνω·
μή είς  τό ύδωρ μένης, είναι τρέλλα.— Ελα ! 
έλα ! φωνάζει, καί έπί τό νάμα —  άμα 
κλίνει τό νέον του πλήρες έλπίδος — είδος.
Ποία χαρά ! τ ί  είδε ; μή ύπνώττη ; — δ,τ ι 
έκάλει τόν καλεϊ· ή έρωμένη — μένει 
ύπό τό κύμα μ" ανοικτήν αγκάλην — άλλην. 
Κύπτει μέ χείλη  τότε φλογισμένα . . .  — ένα 
νά λάβη ασπασμόν της έπεθ'^μει...— Ο ίμ ο ι!
Φιλεν . . . τά χείλη  του φιλεϊ και π ίπ τει·— πίπτει 
κ’ ε ίς  την ίδιαν του αγάπην σπένδω ν— ένδον 
ρύακος εΰρε τή ς  φλογός του μόλις — δλης 
Λχαριν πλήν μοιραίαν θεραπείαν.— Ποιαν !. . .
— Μ ή τή ς  Η χους πληρούται ή κατάρα — &ρα ;
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ΑΗΔΠΝ ΚΑΙ ΙΟΝ
(Α λληγορίκ).

Ι’πέ σχιαν χλωρων πίϋχών 
οΐχος ίπ ί χ χ ρ ι ς  ύψοϋται, 
τ ί  μετω~όν τοκ τ ί  λευχίν 
μ ί χλ^μβ  θάλλον στίφβνοΐΐτϊΐ, 
χα ΐ των ποίων αύτσΰ έμπρίς 
ώς στίλδον χράσιηδον λ^μπρίς 

άνθών χπλοΰται.

Ε χ ίΐ  ί  "ασμβς άνθεϊ 
χ ’ ή άνεμων»; ή ώρ*;*, 
έχει ύάχινΟοι ξανθοί 
χα'ι νάρχντοοι χα ΐ χρΤνα νεα, 
έχε” ώς νυμφ»; νεαρά 
σείεται ευχαρις χλωρά 

πορτοχαλεα.
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ΕλεΊ τ ί  (ίόδον «λαζ ν̂ 
βϊρει τά μίτωπον τέΟ ϊλλον, 
ώ ί ήγίμώ ν περιφρων, ζών 
ίν  μ£τω των ανθών των άλλων 
χαΐ άχροατ’ έν ήδονη 
2σα τω ψάλλει ή φωνή 

έρνίθων λάλων.

Π λήν των εύθυμων άοιδών 
?έν είναι ή χορεία τλήρης· 
μιχρά φαιά τις ά·>;δο)ν 
φεύγει μαχραν δειλή, μονήρης, 
χα’ι μάτην τ ’ α»μα την χαλε", 
μάτην των ρόδων ή *ν \·η  

·;:ολύχρου; ϋρις.

«Ελα —  μ^ ευθυμον φωνήν 
ψάλλουν τά φλύαρα στρουθιά —  
νά χίης δρόίον πρωινήν,  ̂
αρώματα άνΟων μυρία·
Τ ί σέ λυπε" χα’ι δεν λάλε";, 
σύ ή φαιδρά μας 0ασιλις, 

συ ή χυρία ;

Ιδ Ι, πώς λάμπει πορφυρά 
των νε'ων ρόδων ή άγχάλη, 
πώς ή νεότη; χ ' ή χαρά 
ίπ ΐ τής παρειας των θάλλει· 
πώς ή ψυχή σου σιωπά ; 
χα·1ν, αύτών δίν άγαπα 

χανΙν δέν ψ ά λ λ ε ι»

Ηγάπα χ ’ επαλλε πολύ 
τής νε'ας άηδοΰς τό στήθος· 
τί αν δεν ψ άλλει; δέν λαλεΐ 
ό αληθώς ερών συνήθως· 
χλείει τά χείλη του σιγή, 
χαι αν άλγη, μαχράν άλγεΤ 

άπό τό πλήθος.

Λέν τήν μαγεύουν τ ’ αναιδή 
των άχμαζόντων ρόδων χάλλη, 
οίίτε τήν θελγει ή ροδή, 
ήτις ώς θεία νύμφη θάλλει· 
μονήρης τήν σιγήν ζ·ητε“ , 
έχε“ έρατ’ έχε” αυτή, 

πονε~ χα'ι πάλλει.

—  Ε ις τής οίχίας τήν μιχράν 
θυρίδα γάστρα χρυσταλλίνη, 
μονήρης, των ανθών μαχραν, 
τής δρόσου τήν πρωίαν πίνει· 
χαί λάμπει στίλδουσα, ώσεί 
ήτο χατάργυρος, χρυσή, 

αδαμαντίνη.

Μέ μαργαρίτας διαυι-είς 
ή νεα δρόσος ή νυχτιά, 
ώς μήτπρ εμπλεως στοργής, 
τά στε'ρνα της χοσμεΤ τά λεία 
χα; άδαμάντων όρμαθός 
χρεμαται γύρω της, χαθώς 

λάμψ’ ή πρωία.

Εχει έγράφετο φαιδρόν 
τοΰ ο'ύρανοΰ τό γλαυχόν δώμα, 
έχε~ ό χλοερό; δένδρων 
•χαΙ των ανθών τόΟάλλον χρώμα· 
στίλδον πανόραμα έχεΙ 
ή χύχλω φύσις μαγιχή 

εθελγε τ ’ δμμα.

Εντός αυτής ’ον δειλόν 
χαι μετριόφρον χρυφα θάλλει· 
φύλλοιμα χύχλω απαλόν 
τά πε'ταλά του περιβάλλει· 
ούδε'ις ύπάρ·χει ό ίδών 
τό άνθος, μόν’ ή αηδών 

χρυφά τό ψάλλε;.
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Πβσαν αύγήν έχε“ ήχε“ 
τά φώνι;μβ της άηδόνος, 
έωθινη της προίίϋχή 
χ ’ «ρωτιχός της αμ* στβνο'· 
χα ί ΐΕοσαν νύχτα εις γλυχύ 
μέλος τβίΐ ττηθοιις της εχεΤ 

)τύνετ’ ό στόνος.

Δέν είναι μέλος, λαλιά 
είναι ■ζ̂  αβμά της χριιφία, 
ήν όμιλεί έν τη σχια 
τ»5ς άηίόνος ή χορίία· 
χα'ι έρωτος ίειλοΠ δειλή 
είναι αί λέξης, ας λαλεΤ, 

ομολογία.

Ο τα εις τδ αίδήμον ο3ς 
λε'γει σιγά αϊδήμων γλίίσσα, 
δσους λαλεΤ 2ρχοιις αγνούς 
χ ’ αισθήματα έρωτων, τόσα 
ή άοιδδς ήτις έρα 
λ έ γ ’ είς τό ιον τρυφερά, 

μόλις τολμωσα.

Π λήν φεϋ ί τδ άνθος της χωφδν 
χ ’ εΐς λόγους χαΐ εις δρχους μένει, 
ούτε μαντεύει τι χρυφδν 
άλγος τά στήθη της μαραίνει. 
Μάτην θρηνεΤ ή αηδών 
περιφρονε~ τδν άοιδδν 

ή ερωμένη.

«Μοΐί εϊν’ ή θέα σου ζωή,
— σιγά ή αηδών έλάλει,—  
τδ γλυχύ μύρον σου χνοή, 
χαρα τά νεαρα σου χαλλη.
ΜοΟ είν δ έρως μου ψυχή, 
δ έρως σου δειλή ευχή . . .

— είναι μεγάλη ;

Πώς τόσ’ ώρα“ον, νεαρδν, 
χωρίς αγάπην σύ θά ζήσης ; 
τ ί έχει ζών χα'ι μή έρών 
Η  χύχλω σου ανθούσα φύσις; 
άν.'ραστον λοιχδν θ’ άνθής ; 
θά μαρανΟής πριν αΐσθανθής, 

πρίν άγαπήσης ;

Α γάπα μ ε ,— χάνείς δέν ζ?5 
μή αγαπών, γλυχύ μου ιο ν  
ά γ ά χ ’, αγάπα με -  μαζύ 
νά ζήσωμεν αγγέλων βίον. 
Ασμα εγώ, άρωμα σύ, 
χ ’ οί δύο νέοι, τ ί χρυσή 

ζωή ολβίων !

Θα χινω τδ πρω ί̂ προη  
εγώ τδ μύρον σου τδ πρώτον, 
χα ΐ ή έρώσα μου πνοή, 
ασματα μελπουσα ερώτων 
παρά τδ ούς σου σιγαλά, 
τδ χάλλος σου θά βαυχαλα 

τδ άφυπνώττον.

Αγάπα με, πλέον γλυχύ 
μύρον δ χάλυξ σου νά πνέη, 
αγάπα με, είς διαρχή 
δρόσον τδ στήθος σου νά πλέη· 
αγάπα με, νά μή θρηνή 
του έραστου σου ή φωνή . . . »  

—  πλήν μάτην χλαίει.

Ματην αγάπην άπαιτεΤ 
τής άηδόνος ή χαρδία· 
τδ 'ον φεϋ ! άναισθητεΤ' 
ψυχρά τδ δάχνει δυσπιστία· 
τούς δρχους ήχουεν, άλλα 
ένευε χάτω χαΐ δειλά 

ύπεμειδία.
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—  «Εμέ, ί Ί  ?ον τατΓίίνδν 
συ, ατ;?ων, Οχ ά γ ιπ η τη ; ; 
ή β*7ΐλίς σϋ των πτηνών 
Ευρες, έμ^ νά προτίμησης ; 
δέν είν’ έ ερως σ’ άληθης, 
μχτην μέ ίρχους προσχχΟεΤς 

νά μ ’ άπατήσης.

Δέν εχω  αρω μα πολύ , 
ί έ ν  εχω  προπαλοΟ ντα χ ,άλλη , 
π '  ή άαχημία μου δειλή  
εις φ ύ λ λ χ  -Αριιπτομενη θά λ λ ει.
Τ ί εύρες χαί μέ «γα πα ς; 
εις τ ι τδ χεΤλός σου μολπάς 

ερώτων ψάλλει ;

Η  γαστρα μου ή διαυγής 
»■ έμάγευσεν, ή χρυττ*λλ(νη, 
μ ’ έχείνην έρωτολογε“ς, 
αγαπητή σου ειν’ έχε’ινη· 
ίχε" τδ στήθος σου ερα 
6χε~ αγάπης φλογερά 

άσματα χύνει.

Δέν ψάλλει δρόσον χαΐ σχιάν 
τδ στόμα σου, πτηνόν μου λά λον  
ούτε ευώδη φωλεάν 
έπιθυμεκ, αγάπην ψάλλον.
Φως, λαμψιν χαι τιμάς ποθε~ς, 
χαι θελεις νά χατοπτρισθή; 

ΐντδς χρυστάλλων.

Αύτών ή νε’α σου ψυχή, 
χβλή μου αηδών, έραται· 
δέν άγαπας εμέ, ούχί 1 
εν 'ον φεΰ ! δέν άγαπαται· 
τ« λάλημά σου τδ ήδυ 
χ ’ οί δρχοι σου είναι ψευδή, 

ε?ναι άπάται.»

— Α πάται 1 —  λε'γει χα ΐ δειλδν 
χτερδν ή αηδών ανοίγει, 
χα! δάχρυ τ ’ ομμα της Οολδν, 
δαχρυ βαθεος πόνου πνίγει. 
Πληγήν αίμάσσουσαν, πιχράν 
φε'ρει τδ στήθος της,.. — μαχράν 

θέλει νά φυγή.

Νά φυγή θε'λει!— Ω I πολλοί
θέλουν ' Γ φυγωσιν επίσης,
αλλα ό ερως φευ! δουλο~ 
χ ’ εχει γλυκείας τάς άλυσεις.
Ως νέα ελαμψεν αυγή, 
χάλιν έχεΤ τήν δδηγεί 

αχούσα πτήσις.

Ελπίδων ερχεται μεστή, 
τδ χε~λός ΐη ς  μαχρόθεν στε'νει- 
πλήν μάτην τ ’ άνθος της ζητεί, 
δέν ε ϊν ' έχεΤ ή ερωμένη.
—  Ηρθη τήν νύχτα χαταιγίς 
χ ’ ή γάστρα χεΤται χατά γής 

συντετριμμένη.

Ο πρώην άχτινοδολών 
ωραίος κρύσταλλος,—  τ ί χρ 'μα  ! 
έβορδορώθ'είς τδν πηλδν, 
έγεινε σύντριμμα χα'ι θρύμμα, 
χαι τ ’ άνθος τδ δροσώδες χθές 

έτάφη είς βαρυαχθές 
χώματος μνήμα.

Μαντις έρών ή άηδών 
μέ πλημμυρουν δακρύων ίμμα, 
αναζητεί είς τήν σχοδδν 
τοΰ άνθους της τδ φίλον πτώμα. 
Αναχινε~ μέ τά πτερά 
τήν γην χαΐ βλέπει·— τί χαρά!—  

πως ζή άχόμα.



Ζ^, Οάλλίΐ οπω; πρ ίν  τρίλλή 
έκ, τη; χβρ ίς σιμβ χ,αΟιζει, 
έξαλλο; ψάλλει, τέ φιλεΤ, 
π η ία , χορεύει, πτερυγίζει. . . . 
—  «Πιστεύει; τώρ’ «V σοΐ3είπώ, 
5τι σέ μόνον αγαπώ ;» 

τοίί ψιθυρίζει.
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Τό ϊον Ιμεινε σ ιγώ ν 
ή πεφαλή του κάτω νεύει 
καί δρόσου διαυγή; σταγών, 
εν δάκρ’ εί; τ ’ δμμα του άνεβη. 
Η  πριν ωχρά του παρειά 
έξ ερωτο; έρυθρια. . .  .

—  Τώρα πιστεύει !

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝ

Τ ίέγίνατε , ΛΟήναι; 
που αί δβ;ναι, αί μυρσιναι 

των φαιδρών σου εορτών ;
Ποΐί τα ΙΙαναθήναια σου.; 
του εΰβύμου των θιάσου

ποΐί τό πλήθος τό σκιρτών ;
Η ψυχρά των μόνον, — ο'μοι ! - -  
ή ψυχρά των μενει μνήμη I 

Κίρνβ, Γλαυκέ, κιρνα οίνον., 
λήθην θέλω, λήθην πίνων !

Τ ί έκάμετε τόν θεΙον 
όμιλόν των Ολυμπίων ;

ποΐ3 ό Ζευς, ή Ηρα ποΰ ;
11ου τό άλλο πλήθος Ιλον ; 
που λατρευετ' ό Απόλλων, 

ή Κυθήρη του λοιπού ;
Φευ 1 τά θε“ά των τεμενη 
βεδηλοΤ! θρησκεία ξε’νη (*).,. 

Κίρνα, Γλαυκέ, κίρνα οίνον., 
λήθην θέλω, λήθην π ίνω ν!

Που αί πάλαι πανηγυρει; 
οί αγώνες σου οί πλήρεις 

εΰσωμάτων παλαιστών ;
Που οί κλάδοι τής ελαίας, 
ό Ιερών, ό Πυθίας,

ή πλειάς των δικαστών ;
- Τώρα λιτανείας μόνον 

εχομεν άντί αγώνων. . . .
Κίρνα. Γλαυκέ, κίρνα οίνον... 
λήθην Οίλω, λήθην πίνων!

Ποΰ αί κόραι τής Κορίνθου 
μ^ στεφάνους υακίνθου 

και ναρκίσσων νεαρών; 
με τδ μελανόν των ομμκ, 
μέ τό λιγυρόν των σώμα, 

μέ τόν ευχαριν χορόν ;
ΙΙοΰ εν έλαφρόν των φάσμα, 
εν τοΰ φάσματός των ασμα ; 

Κίρνα, Γλαυκέ, κίρνα οίνον, 
λήθην θέλω, λήθην πίνων !

(’ ) Μίΐίδβνίοη, μί,τε οκανδαλ1σI^ ιό ν  ά να γνώ οτη ν  ή λ έ | ι ς  β έ β η λ ο  
λεγομ ένη  ^ύΛό^είδωλολάτρου Ε λ λη να ς τής οϊ . έκατοντοβτηρίδος.
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Εστω φάσμχ, έστω πλάν»;· 
τήν ψ^χήν μοί) νά θερμάν^, 

μ{« σου σχιά «ρχεΤ' 
μ ί ϊ  του ποτέ σου χλεους, 
ώ πζτρίς τοΰ Περικλεούς . . .

εν σου ονειρον γλυκυ.
Φευ 1 ό ΰπνος σας, Αθηναι, 
δίχως καν ένείρων είναι ! 

Κίρνα, Γλαυκέ, κίρν* οίνον . 
λήθην θέλω, λήθην πίνων !

Ερημοι του Ακαδήμου 
ε?ν' οί κήποι, καΐ του δήμου 

έρημος ή αγορά . . . 
Ηρημώθη ή Π οικίλη, 
καί ή Πνίιξ ρητόρων χείλη 

δέν άκουει ηχηρά !
Εχασε τδν Δημοσθένη· 
τώρα τις τήν άναβαίνει ; 

Κίρνα, Γλαυκέ, κίρνα οίνον . 
λήθην θέλω, λήθην πίνων !

Εδωδάθη του Αίσχ'υλβυ 
ή σκηνή, ψαιδροΰ ομίλου 

τεμενος ποτέ μεστόν, 
κ’ εις τήν γην των Σοφοχλεων 
σμήνος μαχετ’ ίερεων, 

κατα σμήνους σοφιστών. 
Οστις, φευ! καί άν νικήσ·η, 
ή Ελλάς δέν Ο’ άναζήση.

Κίρνα, Γλαυκέ, κίρνα οίνον. , 
λήθην θέλω, λήθην πίνων !

Φεΰ 1 του Κε’κροπος ή πόλις 
οΰδ’ εν ίχνος εχει μόλις

τοΰ ποτέ της το? κλεινού . . . 
καί του Πλάτωνος ή χώρα 
δουλους τρ·φει μόνον τώρα 

τοΰ Ιουστινιανού !
Ω ! εις ταυτην τήν άγε'λην 
έίζ δέν ζή, εις μόνος Ελλην ! .

. Κιρνα, Γλαυκέ, κιρνα οίνον, 
εϋρη/.α τήν λήθην πίνων !

ΕΙΣ ΝΕΑΝΙΔΑ

Μ’ άγαπας; άν μ ’ άγαπας, 
διατι τό σιωπάς,

καλή μου κόρη ; 
Ο χι ;— πλήν ί  καστανός 
οφθαλμός σου εΰμενώς

χθές μ ’ έθεώρει. 
Σ ’ αγαπώ ;  άν σ’ αγαπώ, 
διατί νά τό είπώ,

δεν εχω χείλη ;

( ) χ ι ; — Τότε διατί 
ή ψυχή μου σε ζητεΤ

απούσαν φίλη ; 
Μ ’ άγαπας καί σ’ αγαπώ, 
σιωπάς καί σιωπώ,

πλήν δέν πειράζει. 
Θά λυΟή ή σιωπή, 
όταν φυγ’ ή εντροπή,

τί μάς $ιάζει ;
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Ητβν ώρβία ώ; ό ισπιρος,
^τον αγνή ώ; ή χ ιώ ν  
χατώ πτριζ’ ίίς τ έ  μεγ« 2μρ-α τη; 
τέν πλάσαντβ αότήν Θεάν, 
κοί τα; ροϊίνοΰ; παρειά; της, 
α ; Ιτ ι εψαυεν 4 Π λάστη;, 
εβρεχε δοοσο; πρωινή.
— Η ν ή πρωτόπλαστο; γυνή ;

Βλε'πει, άχοΰει δλα χόχλω τη ;, 
θαυμάζει, χ« 'ρει, μειδιά· 
ά λ λ ’ εν διε'φυγε τ4 δμμα τη;, 
τοΟ σώματός τη ; ή σχια.
Ε?δε τ4ν ξένον χόσμον ήδη, 
χωρι; τ4ν ίδιαν να ιδη. . .
Δέν τδν μαντεύει χάν —  οΰδεΐ; 
τή ε ίπ ε : Τοΰτο να ιδή; !

Τ4 δμμα τη ; έπλάνα εχθαμβον, 
ήν εχστασι; χασα ε ίχω ν  
τ4 ο3; τη; ήχροάτο άπληστον, 
τό παν τή ήτο μ αγιχόν 
εδλεπεν, ήχου’, έμειδία, 
καί ή παρθε'νο; τη ; χαρδία 
άπήντα μέ χαρα; παλμού; 
εΐ; του; έκθαμβου; οφθαλμού;.

Τ ί ήτο χϋκλω τη ; ! τ ί άπειρο; 
κόσμο; άνθεων και φωτός ! 
εκλειε τ ’ δμμα της, τ4 ήνοιγε... 
ήν αληθή;, ήν υπαρκτό;.
Ε ί;  κρίνα νέα χα ϊ εί; ρόδα 
έπάτειτάν γυμνόν τη; πόδα' 
τ ί εύοσμο; ήν ό ανθών, 
ώραϋο;, δίχως άκανθων 1

Μιχράν ενίοτε άπότολμον 
έπέτα επ’ αυτή; πτηνδν, 
χρΤνον ένόμιζε τ4ν ωμόν τη; 

χα ι τ4ν έχέντα τ4ν ·]Τ>μνόν. 
Γελώσα εστρεφεν έχεινη, 
ουδέ τήν χε“ρα χάν έχίνει. . . 
εβλεχε τ ’ δμμα της, τ4 ου; 
ήχβυεν, έπλανατ’ 6 νοΰ;.

Που έχλονάτο ; Μήπως ήξευρε; 
Κ άτι έζήτει —  άρα τ ί ;
Ο  νοΰ; έσίγα, ή χαρδία τη ; 
έλεγε κρυφά τ ί  ζητεί.—
Ε ί; λ ίμνη; νώτα γαληναΤα 
έκυψε. . . . Τ ί εΐχών ώραια, 
τ ί νε'α δψι; μαγική 
έγχατωπτρίζετο έκε“ !

Ε χ ι τήν κόμην τήν μετάςινον 
τή ; παιδική; τη ; κεφαλή; 
έπετα χουφη ή χρυσοπτερο; 
τοίΐ Παραδείσου χρυσαλλί;· 
άνθη τή; έρραινον τά στέρνα 
καί ή μικρά μιχρα της πτέρνα 
έδρέχετο ε ί; τ4 νερδν, 
δπερ έφλοισδιζε χερών.

Η το τ4 πρόσωχον, ή δψι; της, 
τήν έθεώρησ’ έν χαρα 
κ ’ ευγνώμων νά θωχευση εκυφε 
τ ’ άνταναχλώντ’ αυτήν νερά ! 
Ε χε ι, αντίκρυ, εί; τήν πέραν 
δχθην μορφήν βλέπει δευτέραν... 
πώ ; ή μορφή τη ; ή καλή 
έγεινεν έξαφνα διπλή ;



ΑΓΓ. ΒΛΑΧΟΣ

Τ4 πα ιδιχίν  τη ; 2μμα Οψωτε 
χαΐ Χί'ραν —  Τ! άστηρ ! 
|Δ4ν ειδί χλ ίον  «λλοχύ χλω  τη; 
»(ν 6 πρωτόπλαστο; άνήρ 1

Τ4ν βλιπέί άπληστο;· τόν βλεπει, 
άλλοϋ τ4 δμμα τη; ϊέ ν  τρεπει.. 
— Τ ό τ’ ή πρωτόπλαστο; γυνή 
εγεινεν... ή σημερινή.

Η ΜΟΥΣΙΚΗ

Τ ί Ισπόπει, των Αγγέλων 
έ Θεό; τήν γλώσσαν στελλών 

ε ΐ; την γήν μα; ;
Ενδον ζοφερού χευΟμώνο; 
ερριψε τήν μαυρην μόνο;

δπαρςίν μας, 
χα ΐ χωρίς να έρωτήση 
τό μηδέν εάν νά ζήση 

επεθ'όμει.
σοι δωροϋμαι, ε?πε, βίον ! 
χα ΐ ζωή μεστή δαχρόων 

■ήν έτοιμη.
Αιατί μέ τα ; δυνάμει; 
τοΰ νοό; του νά τόν χάμη;

τά; άβόσσου; 
τή ; ζωή; νά χαταραται 
χ 'ε ί ;  ωραίου; νά πλαναται 

παραδείσου; ;
Ε ί; χρυσά νά φθάνη νέφη, 
χ ' ειτα χατηφής νά <ττρίφη 

χάτω τ ' όμμα, 
βλεπων τήν ζωήν πώ; εχει, 
_να χλαίων χαταδρεχη 
'  μαΰρον χώμα ;
ΙΙλήν παρήγορόν του Οείαν 
Ιστειλε; τήν αρμονίαν 

νά τόν τερπη·

πίχτοντα να τόν έγείρη, 
χ ’ έχ του χάου; νά τόν συρη 

ένφ ερχεί-
Μουσιχή ! δώρημα βε“ον, 
ίχανόν να ι των ΟημΙων 

ν ’ άπαλΰνη;
τά; χαρδία;, . . . ώ ! όποια; 
εΐ; τοΰ βίου τά; πιχρία;

τερψει; χ ύ ν ε ι;!
Πόσου; πόνου; μα; χο μίζει 
καί δεινά μα; βαυχαλίζει 

ή πνοή σου ! . . . 
εί; τόν ούρανόν μα; αίρει, 
χ ’ εί; χρυσά; χώρα; μα; φε'ρει 

παραδείσου.
Λησμονε” τ ι; τοΰ θανάτου 
τήν μορφήν, χα ΐ τά δεινά του 

ολα σδ'ΰνουν 
χαΐ ελπίζει αιωνίως 
τ-ίρ'όι;, μουσική χ α Ιβ ίο ;

νά τω μείνουν.
ΙΙλήν ταχέως σβυν' ή πλάνη· 
τήν πορείαν τη ; λαμδάνε ι 

τήν προτεραν 
ή ζωή, χ ’ ένψ χρατε~ται 
ε ΐ;  τό σχότο;, ένθυμε’ΐται 

τήν ήμεραν.

Β '. 3 ν ,
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Εμιιαιγμ.4ί χα ΐ συ τη ί Μοίρας ; 
μόλις τ ’ ούρανοϋ τάς θύρας 

μας ανοίγεις,
τάς συγχλείεις, μας άφίνεις 
μόνους πάλιν, χαί ταχύνεις 

νά μας φΰγν;ς!

Δ ιατί ό βίος μία 
νά μήν ^ναι αρμονία, 

μία μόνΐ5 ; ■ - · 
συνεχής, γλυχεΤα . . . οπού 
νά ροφωνται τοδ άνδρωπου 

ολ' οί πόνοι ;

Ε ιθ ’ όνειρον μή έχαλεΐτο, 
φίλη, ή χθ^ς νυχτιά ώρα, 

είθε μή όχτασία ήτο,
ή χάν 5ς ήτβν εως τώρα, 

άς ήτον ετι όχτασία
ή εχστασις έχείνη 0λη, 

έχείν’ ή άρρητος μαγεία, 
ήτις χθές ίράδυ έπυρπόλει 

τά νεαρά λευχά σου στήθη, 
τά  φλογερά μου νε'α χείλη ! 

Τ ώ ρ α ;— ας ελθη χάν ή λήθη 
νά τήν έξαφανίσφ}, φίλη. 

Ε Ιςτή ν  άγχάλην τήν θερμήν σου 
σφιγγόμενος γλυχά έχοιμωμην, 

χα ΐ ειχον χάλυμμα τήν χόμην, 
τήν βοστρυχώόη χα ΐ χρυσήν σου. 

Πέτων εις οόρανους . . . μεθυων 
ύπό τό θάλπος τ?}ς πνοής σου,

έθάρρουν ενόον ουρανίων
χωρων οτ’ ήμην Παραδείσου. 

Λέν ήσθανόμην ή ζωή μου 
άν ερρεεν ή αν έστάθη, 

ή άν έςήρχετο ή πνοή μου,
άπό τοΰ στήθους μου τά βάθη. 

Ω I ε 'θ ’ ό ύπνος αιωνίως,—  
ύπνος γλυχύς, — νά μέ χατεΤχε, 

χαΐ τέρμα του αυτό νά ι7χε
ό άχαρις, πιχρός μου βίος ! . . . 

Πλήν ήσαν όλα οναρ... πλάνη—  
βραχύς ό ύπνος ήτο, φίλη, 

χ ’ ενω τό όνειρον μ ’ εχήλει, 
χα ΐ ή εςε'γερσις έφανη.

Εσδυσ' ή πλάνη . . . αί όδυναι 
είναι πιχρότεραι, γλυχεΤαι, 

άφοΰ μας τερψουν εϋφροσυναι· 
είναι πιχραί Ιις  αί πιχρίαι.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΕΛΗΝΗΝ

Φαιδρά υπέρ τόν λόφον 
χο ΐ παλιν ανατέλλεις 
χα ί φως γλυχύ μου στε'λλεις, 

σελήνη μου χρυσή 1 
Αλλοτε —  ίνθυμοΰμαι 
φευ I τώρα χαΐ δαχρυω —  
σ’ έόλεπΟμεν οι δυο· 

τό ίνθυμεΤσαι σΰ ;

Τό ενθυμείσαι φίλη 
των πρώτων μου ερώτων, 
των ορχων της των πρώτων 

μάρτυς νυχτερινή;
Η  όψις σου τό λε'γει 
ή χατηφής, σελήνη !
Τ ί τ '  όφελος; έχείνη . . . 

έχείνη λησμονε” .



ΑΓΓ. ΒΛΑΧΟΣ

^ν£1Β Ί" ^  Ε I

ΦΑΣΜΑΤΑ
(Κκ τΔν τοΰ Βίχ^ωρος Οϋγχώ).

Φευ ! πόσας εϊδον θνϊ;σχούσ«ς ώραίχς χα ΐ νέ«; πα(5θ£νουί ! 
Ε ϊνϋΐ ή μοίρα τοιαύτη, έ θάνατο; θόματα θ ίλει.
Ι1ρ5·π' ή άκμή του δριπάνου νά χοπτγ) τήν θάλλουσαν χλόην. 
* ’ εις παννυχίδας εύθυμων χορών νά πατη έχΐ ρόδων 

των τετραχόρων τό βήμα !

ΙΙρεπει 6 ρόαξ νά ρεη στειρευων εντός τ^ς χοελάδος- 
τ?ίς αστραπής πρεπ ' ή λάμψις στιγμήν έπΙ μίαν νά λάμπη, 
χα ΐ τής ωραίας μηλεας τ ’ άστερινα άνθη,—  χιόνα 
τοΰ εαρός μας ευώδη —  ζηλότυπος πρε’χει νά χαίη 

τοΰ Απριλίου ό πάγος.

Είναι τοιοΰτος 6 βίος ! τό φως, χαΐ χατόπιν τό σχότος, 
χο’ι ή έςεγερσις τέλος εντός τ ’ ουρανοί! ή τοΰ αίου.
ΙΙεριξ φιιδροΰ συμποσίου άπλήστως χαθήμεθα πάντες· 
πλήν χαταλείπουν τάς θε'σεις των, πρίν ή τό τέλος έπε'λθη, 

φεΰ ! όμοτράπεζοι πλεΤστοι!

Ω ! πόσας είδον θνησχοΰσας! Λ ιυχή χαΐ ρόδινη ή μία, 
άλλη μολπάς ουρανίους έφαίνετο οτ’ ήχροατο, 
άλλη ωχρά εις την χείρα ίστήριζε μετωπον χλϊνον 
χ ' είχετό  σωμά της θραυσ’ ή 4">χή *»β>'>ς ?ταν φευγη

χάμπτει τόν χλωνα ή όρνις.

Μία, άλλόορων, ωχρά χαΐ βορά ζηλότυπου μανίας, 
όνομα, δπερ οΐιδείς ένθυμε~τ’, έψιθυριζ' ήρεμα;



άλλη έσδ'δθη, χαθώ; ίίς τήν λόρ^ν έχ χ ν ά ι τ ί  «τμα·
«λλη μ ειίία μ ’ άγγ λου έ 'χνίουσα £?χ’ ί ΐ ;  τά χείλη , 

δστι; τήν γ?5ν ένθιιμΠται.

Πασαι εύμάραντα άνθη βπε'θανον μόλις φιιεντα.
Κίταποθε'ϊσ’ άλχυονες εντός των μιχρών ^ωλεων των ! 
Περιστερα'ι, ούρανόθεν στ«λε“σ3:ι εδω είς τόν χόσμον, 
«ιτινες ΐρωτος, ηβης χαΐ χάριτος στε'μμβ φοροΟσαι 

είχον ώς ετη ανοίξεις !

Πως ! ό ψι>χρός ι^δη λίθος τοΰ τάφου λβιχόν τάς κ α λύ χτε ι! 
Πως 1 τόοα οντα μαγείας μό βλεμμ ' απλανές χα ί σιγωντο ! 
Τοοαι λαμπάδες ο6εσθε”ΐααι χαΐ άνθη τοσαυτα χοπέντα !
Ω ! αφετί με μαχράν . . .  εις τα δάοη, χατών ξηρά φύλλα 

του φθινοπώρου, να φύγω !

Φάσματα μαγευτικά! Ω ί κατόπιν ή μία τ^ς ά^λης 
ερχοντ’ εκεί καΐ μ ευρίσκουν, όπόταν τερπνως όνειρωττω. 
Γόν αριθμόν των δεικνύει καί κρύπτει αμφίβολον φέγγος 
καί δια μέσου των κλάδων του μαύρου φυλλώματος βλέπω 

λαμπον τό μέγα των δμμα.

Ε ιν ’ αδελφή ή ψυχή μου φασμάτων τοσουτον ωραίων 
δέν μας χωρίζουσι πλέον ζωή; καί θινάτου οί νόμοι. 
Βαίνουν έκε~ναι μαζυ μου ή Γπταμ* εγώ μετ’ εκείνων . . . 
όραμα άφατον ! ότ ' εγώ κεΤμαι νεκρός ώς έχεΤναι, 

αυται δέ, ώς εγώ, ζώ σ ι!

Π ασ ' αΐ Ιδέαί μου τότε λαμβάνουν εκείνων τό σχήμα !
Τος ατενίζω, τάς βλέπω ! Μοί λέγουσιν «ελα» ήρεμα· 
επειτα κυκλιον μνήματος πέριξ χορόν συγχροτουσιν 
επειτα φεύγουν βραδέως, εκλείπουν ήσύχως χαί σβύνουν. 

Τ ό τ ’ ένθυμοϋμαι. . .  ρεμβάζων...

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Μια πρό πάντων, εΤς άγγελος, τής Ισπανίας νεανις! 
ΧεΤΙρες λευκα'ι χαί μ ’ άθώαν πνοήν έξογκούμενον στήθος,



ομμβτα μίλαν*, οποο άπι^στραχτε βλεμμβ χρεώλης,
Χ ϊί ή λανθάνοϋσ* χάρις Ιχείνη,—  ίροσώδη; στεφάνη, 

με'τωπον ηβης χοσμοΟ^α!

Τ ^ ί πολυχλαύστοϋ θβν^ς της 5έν ε?ναι 6 ερως α ίτ ;«  !
0 5 ι ·  ή ίο , ί ;  ί 5 „  2

Τ ίν  ά π .ιβ ί τ , ς  ,α ρ 3 !„  „5}5,
»■ ε·«ραζο, * « ,« (, χ„ρ1; ί ΐ ,^ ο ,,! , , ί  ,4 χ ίγ „ „  ,

ω, ποσον ε?ναι ωραία ί

Π ό ,ί, ,ή ,  ,·„ρ ,· 3 Λ ίνος χορίς! Τ ή, έ,όίίοοεν !μ α ;  

4 μογεομενος χορίς; 3 ,3  βίμβος τριγ3ρ„ ςο„ ,^ ,ίρ „ , , 
Φρίοσιι ί  χ ί, ,ς  ,· ,ι ^ρ,'ρ„^
5τον !|ς ,3χτ«  οίβρία, λεοχ ί τ.ς , ,ρ , 'λ ,  όρχϊ)'ι«, 

χυκλω τ^ς νέας σελν^νης.

Π4οο, „ ίν  ί . , ρ , '  3 ιλ ίν ο ς  χορ ίςΙ Εορτή ίτ τ  ήτο 
τρΛς ώ , ι ,ρ , ί , ,ο  ,3χτ«ς πρ4 τ α ί ι , ς  ,3  μ ίγ „ ,  τ ,ς  φ ί,μ ο  
χαι μβκβιχοΐ, χορευτα'ι, στρατιά γυναιχων μοροδόλων 
ίρχοτΓΟ ι ιά ,, ίς  ό9ρ3οι χοβ’ όχτοος, ί,ρχοΟντο χ '  έγ,'λων 

χρδ των κλειστών όφβαλμών της.

Η .  ά ϊο μ ί,τ» , χλ,μμίρχ, χρ„ο3ς, πιριϊίρχ,ι,, χ3ομοι . , . 
χχΐ ύίχρή ο ,ρ ,χ ί, άνταογόζο.το χίμχτα ροΐιιοτ, 
χ«1 Ορχομίτω. χλ ,θ ΐς, λ,χ,οτίρω, χτ,ρ3γ„, μ ,χ ίμ ,,, .  
χίτιοτρχ !λ« οι,ρά,ο,, χλωρίόϊ, τχιν .ϊν ρ»το63λιο., 

άρρητος πλβΐίτος άνΟε’ων.

Ηρχετο τέλος ή ώρα, χ ’ εν μεσω φαιδρών ομηλίκων 
ετρεχε πρώτη κ ’ εκείνη, φαιδρά τήν ριπίδα κρατοετα· 
επειτα δέ μεταξύ τών στιλβόντων εκάθητο πέπλων 
καΐ ή καρδία της τότε έσκίρτα φαιδρά ώς τά μέλη 

της πολύφωνου όρχηστρας.

Η το χαρα να τήν βλέπης, ύπόπτερος 5τε ώρχε~το.
Τους κυανούς της κροσσούς έκυμάτιζ’ ή ζώνη της τότε 

κ ύπό τόν μελανα πέπλον της έλαμπον μαύροι, μεγάλοι

ΑΓΓ. ΒΛΑΧΟΣ



οί όφθβλμοί της, χαθώς’ ύ πί μαόρην νι^ελην τή·  ̂ νύχτα 

βστροϋ ίιίύμου τέ ?£γγο«·

Αχασα ^τοχβρέζ χαΐ χ«ρά » ’ ί^τυχία χαΐ γέλως. ^
Κόρη χτωχή ! τοΰ αργοί! θαομασμοί! μας χαθίστατο χιντρον
__ Ε ις τόν χορόν ή χαρίΐα  αισθήματα 5έν άναχτύσΐίΐ.
Κάθηται χόρος, άνΙα Ιπ ί τ^ς χαρας, ως ή χόνις 

είς τάς στιλδούσας έσθ^τας.

Ομως έχίίνη έντό; τοί! στροβίλου άναρχαστος χούφη 
•'στατο, ηρχ^χο “πάλιν ίχίσω , άνεχνεε μόλις ^
6 λιγυρός τοί! αύλοΐί τήν έμέθυσχεν τίχος. τά άνθη, 
ττ·ς πολύφωτου λυχνίας αί λάμψεις, φωνων χα'ι βημάτων 

ή πολυτάραχος τύρβη.

Ω χόσον ητο εύδαίμων ίν  μέσί|) του πλήθους σχιρτωσα, 
νέας εντός τοϋ χοροί! άποχτώσα αισθήσεις χαί τέρψεις 
χα ΐ αγνοούσα εντός νεφελών αν κυλιέται χουφων,
9) αν  3ιώχη τήν γίίν, ή χατη με τους ποδας της μεγα 

περιδινούμενον χύμα.

Π λήν, φείί! έπηλθ’ ή πρωία . .  . άνάγχη να φύγη χ ' έ« ίνη  
χαΐ τόν μανδύαν αύτ^ς ν ’ άναμείν’ είς τήν θύραν τοί! οϊχου. 
τότε συχνά ή αθώα χορεύτρια, φρίσσουσα όλη, 
τήν παγεράν τής πρωίας πνοήν εισχωρούσαν ήσθανθη 

εις τους γυμνούς αυτής ώμους.

Πόσας ήμέρας χιχράς ό φαιδρός χορός επειτ’ άφίνει !
Χαίρετε πλέον στολαΐ χαΙ χοροί χ ’ ευθυμία χαι γελως· 
τδ πρώην εΰθυμον ασμα επίμονος βήξ διεδέχθη, 
τάς ήδονάς τάς δροσώδεις ώχρός πυρετός, χ ’ έσβεσμένον 

ίμ μ α  τό πριν σπινθηρίζον.

Δ'.
Ο ϊμ ο ι! άχέθανε, . . νέα, ωραία χαί πλήρη; λατρείας 1 
έξερχομένη χορού, δστις πένθους ένέδυσε πάντας.^
Ε χ  τής άγχάλης μητρός παραφόρβυ περίχοσμον^ετι

54 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ



τήν αχεχοίμυαν «ίιρνης έντ ί; τοΰ φερετροο α! χ ϋ ρ ί ς  

*ί πβγεραί του θανάτου.

Ητο έτοίμ»ϊ χ«ί άλλους χοροίις νά χορευστ} άχόμ»;· 
τόσον δ θάνατος σπεόσας τήν ηρπασε. . , τόσον ώραίαν, 
**1 τα  χοσμοί3ντα τήν νεαν τ»;ς οψιν εφήμερα ρόδα, 

ατινα ίθαλλον χθές έορτάσιμα, εΓμαρτο,—  ο ιμ ο ι! 
να μαρανθώσιν έν τάφφ !

Ε'.
Τ « λ .„ »  μ ί τ , ρ , , ; !  , ή ,  αύτ?( ά γ ,,ο ϋ ,α
τοσον τδ είθρυπτον άνθος ίν.ίί<ίο ήγάχ»;σε, τόσον 
τήν βρεφικήν ηλικίαν αδτής εθεράχευσ’ αγρυπνώ; 
τόσας έκοί|Λΐσ' αύτήν, μικράν ετι καί κλαίουσαν,’ νόκτας 

ίίς  τήν μικράν της κοιτίδα !

Ματην τα χα ν τα ! Καί τώρα νεκρά ή ωραία νεάνις 
τδν παγερόν τοίϊ φέρετρου μολυβδινον ύπνον ώχνώττει, 
βρΰμασκωλήκων, ψυχρά, πελιδνή ! κα'ι εάν είς τόν τάφον, 
όχου έκλεισθη, νεκρών έορτή τήν έγείρη εξαίφνης 

νύκτα ώραίαν χειμώνος,

ν ,λ ί,  ,ψ  „ Λ ί ,  4„·,
εχιμελεΈται καΐ ε ί ν α ι  κ α ιρ ό ς  έπΙ τέλους λε'γει, 
χ ’̂ ΐίς τά ίάνθινα χείλη της ^ν ψυχρόν φίλημ’ άφίνοΐ- 
τους δστεώδεις του σύρει δακτύλους εντός των μακρών της 

κυμαινομε'νων πλοκάμων.

Είς τόν άπαίσιον ειτα χορόν φρικιώσαν τήν φεριι, 
εις χορευτάς αερίους, εντός τής σκιάς όρχουμε'νους.
—-Ε ις  τόν όρίζοντα είναι ώχρά ή σελήνη κ ' εύρεΤα 
και των νυκτών βαφ’ ή ιρι; μ ’ αχάτου χροιάς γαλακτώδους 

τ ’ άργυροχάρυφα νέφη.

Α ΙΤ . ΒΛΑΧΟΣ 555

Ω πασαισεΐς, τάς οποίας χοροί χαρωποί συναγείρουν, 
τής Ισπανίδος τό άωρον, φευ 1 άνεχίστροφον τε'λος



μί λ ,.μ ον ίτ ίΐ, . . Φ ί'ίρ ί «■ ί’ •■'ίηίί·!
ιβ ϊΐν ί τ ’ άνθη τοΰ βίου μέ «τληστον δρεπουοί χ εφ α ------

Κ άλλος. . - νεότητ’ . . . αγάπην!

Τάλβινα  κόρη! Σειράν εορτών ε?χεν 5λον τόν β^βν 

κβΐ τ^ς χρυσής ανθοδέσμης της ηρμοζ’ 
ίίόσον ταχέως, πλήν φεδ ! ή ταλαίπωρος κόρη παρ^λθε! 
ώς ή Ω φελιχ, V  τό ποτάμιον εσυρε ρεΰμα, 

δρεπουσ' άπε'θανεν άνθη.

166 ΙΙΑΡΝ ΑΪΣΟ Σ

ΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΑ
(Ε κ τω ν  το »  Β ίκτω ροζ Ονγκώ).

Κόρη, βασιλεύς αν ημην, τό βασίλειόν μου ολον,
•  τ ’ «ρμα μου, τό σκ5}πτρον, όλην τήν πληθ'^ν των ύπηκόων, 

τά  λουτρά μου καΐ τδ στέμμα κα’ι τόν φοδερόν μου στολον, 

όν αδυνατεί νά φε'ρη πάσα θάλασσα άθροον, 
εδιδον εύθυς δ ι’ εν σου μόνον βλε'μμ* ηλογοβόλον.

Κόρη, άν θεός τις τίμην, γ5;ν, άόρας και θαλάσσας,^ 
των άγγε'λων μου τάς τάξεις καΐ τά στίφη των δαιμόνων 
καί τοΟ χάους τάς βαθείας ζοφεράς άβυσσους πάσας, 
κόσμους, ούρανούς, εκτάσεις κα'ι τήν άτρακτον των χρόνων 
εδιδον δ ι’ εν αμέσως γλυκυ φίλημά σου μόνον.

Β ί ε  Ί Ό Ϊ ί Τ  « Χ Ι Ο Ι Έ ϊ Τ Ι τ ε £ 3 1 : Τ  3 > υ Γ Ε ^ Ε !Τ £ 3 3 ϊΤ >

ΤΟΥ ΑΑΜΑΡΤΙΝΟΥ

Η ΜΟΝΩΣΙΣ

Σν)'νά^:ι^ έπ\ τού βουνού, ύπό δρυος οκχάδα, 
ϊνα ρεμβάσω κάθημαι, πρ\ν Γιό Φοίβος δνση, 

^έρω είκη τά βλέμματα έπ\ την πεδιάδα,
η ς  Λ είκών τΛν βι^ιν της έμπρός μον άνελίοσεχ.
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Ε δώ ,κυλίίΐ ποταμαςτα ρείθρα του μέ κρότον 
κ ε ίς  χάίτμα πέραν σκοτεινόν νά βυθισθοΓ/ν τάστέλλει. 
Λ ίμνη έκεϊ τό νάμα της έκτείνει τό ύπνώττον 
καί τής έσπέρας άνωθεν τό άστρον ανατέλλει, 

φ ε ύ γ ε ι  έκ των βουνών αύτών, μέ δάση έστεμμένων, 
τό λυκαυγές άκτϊνά του έσχάτην ακόντιζαν 
καί τό άτμώδες τή ς  νυκτός ιίρμα σιγά  προβαΐνον 
υι^οϋται καί είς τ ’ άκρα του λευκαίνετ' 6 όρίζων.

Ε ν  τουτοις απατών ύι^ών τοϋ κωδωνοστασίου 
φωνή θρηνώδης αντηχεί είς τους κενούς αιθέρας, 
τον όδϋιπόρον σταματά ό κώδων τοϋ χωρίου 
καί σδύνει μ ’ ήχους εύλαόεΐς τούς ήχους τής ημέρας. 
Πλήν την >^υχήν μου τίποτε έκ τούτων δέν παθαίνει, 
μένω ι([υχρός, άνάλγητος έμηρός τών καλλονών των,
^λέπω τήν γήν ώσεί σκιά άσκόπως πλανωμένη__
Ω ! δέν θερμαίνει τους νεκρούς ό ήλιος των ζώντων. 
Λόφον πρύς λόφον θεωρώ δλην τήν κύκλω φύσιν, 
καί μάτην τοϋ όρίζοντος προδλέπων τά σημεία, 
τήν άρκτον, τήν ανατολήν, τόν νότον καί τήν δύσιν, 
«δέν μέ προσμένει, έκφωνώ, κ’ έμέ που εύ τν /ία » .
Γι πρός έμέ ανάκτορα, καλύβαι καί κοιλάδες, 

ε ίν ' αντικείμενα κενά, άθέλγητρα καί κρύα, 
ω δάση, βράχοι, ποταμοί, ώ φίλαι^πεδιάδες, 
έν μόνον ον σάς ελειι^ε κ’ έγείνατ’ έρημία.

Αμεριμνώ ό ήλιος τόν ροϋν του άν άνύει, 
άν ειν είς τήν αρχήν αύτοΰ, άν είναι ε ίς  το πέρας, 
άν ανατέλλει αίθριος, άν όμιχλώδης υύεν 
δεν αναμένω τίποτε άφ’ δλας τάς ήμέρας.

Καί άν έτι έβάδιζον, οπού αύτός βαδίζει, 
κενόν θ’ άπήντα κ’ έρημον παντού ό όφθαλμός μου ! 
Ω δέν έπιθυμώ ούδέν άφ’ οσ’ αύτός φωτίζει, 
ούτε ζητώ τι παρ’ αύτοΰ τού άπεράντου κόσμου.

33
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Αλλ’ άν έκθαίνων των στενών τής σφαίρας μου όρίων. 
δπου φωτίζει Αλλο φφς άλλ’ ούρανοϋ σαπφείρους 
άνέβαχνον, τό πνεΟρή μου τής ϋλης άπεκδυων, 
θ’ άπήντων ο,τι έπλασα τοσάκις κατ’ όνείρους.

Νέκταρ έκεϊ θά μ ’ έχυνεν εύδαιμονίας κρήνη, 
έκεΐ θά μ ’ έπερίμενον έλπίδες, έρως, πόθοι, 
καί τ ’ άκρον αγαθόν, είς δ πάσα καρδία τείνει, 
κ’ ε ίς  δ έν δνομα έδώ ακόμη δίν έδόθη.

Α ς  ήδυνάμην τής ήούς τό άρμα ν ’ άναβαίνω,  ̂ ^
κ’ ε ίς  ζήτησίν σου νά πετώ, σκοπέ πόθων ματαιων . 
Π λήν .... διατί έπί τής γης  τή ς  έξορίας μένο), 
αφού οάδέν άπέμεινεν, αύτήν κ’ έμέ συνδέον ;

Ο ταν τά φύλλα τών δασών ή πεδιάς συνάζη, 
τα χύς τά σύρει άνεμος, τό έδαφος σαρώνων, 
κ' έμοΰ μέ φύλλον μαρανθέν ό ^ίος όμοιάζει,  ̂
παράσυρέ τον ώς αύτά, ώ πνεύμα τών κλυδώνων.

Η ΕΣΠΕΡΑ

Επαναφέρει την σιγήν καί πάλιν ή  έσπέρα, 
κ’ έγώ από τών βράχων τών άγριων 

ακολουθώ τό άρμα τη ς  ε ίς  τόν εύρύν αίθέρα, 
Λσύχως τήν όδόν του διανΰον.

Η  Αφροδίτ’ ε ίς  τόν γλαυκόν όρίζοντ άναδαίνει . 
λάμπει γλυκύ τό Λστρον τών έρώτων 

• καί τους χλοώδεις τάπητας φιλεϊ κ’ έπιλευκαίνει 
διά τών μυστηριωδών του φώτων.

Ακούω κάτι τής φηγού έκείνης διασεΐον 
τούς κλάδους καί τό φύλλωμα ταράττον 

σκιά τ ις  ήθελες είπή δτι πετά πλησίον 
σιωπηλών καί κατηφών μνημάτων.
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Α ίφ νης Λσύ^ζως τ ’ ούρανοΟ άκτίς τ ις  χαταβαίνει, 
τοϋ ίστρου τού νυκτερινού £ν βλέμμα, 

κ’ είς τό φυχρόν ηου μέτωπον λαθραίως όλισθαίνει 
καί μοϋ φιλεν τούς όφθαλ^ους Λρέμα.

Ωραία άντανάκλασις φλογοβολουαης σφαίρας, 
τ ί  μί: ζητείς  ; . . .  είπε άκτίς γλυκεία .

ΜΑ φφς όλίγον απ’ αύτούς τούς ίη^τήλους αιθέρας 
φέρεις καί είς τά στήθη μου τά κρύα ;

Νά μοί προδώσης έρχεσαι τό μυστικόν τό θειον;
καθ’ ό κινοϋντ’ οι κόσμ’ είς τόν αίθέρα, 

νά μέ είπμς πόση πληθύς ύπάρχει μυστηρίων, 
έκεϊ όπου σέ στέλλει Α Αμέρα ;

Μιί τ ις  σ ΐ ηέμπη, φώς γλυκύ, διάνοια κρυφία, 
των δυστυχών τό δάκρυ νά σπογγίζης,

11 τη ς  έλπίδος δ,ρά γε άκτίς μΑ ησαι μία, 
καί νύκτα έρχεσαι νά μάς φωτίζης ;

Τό άγνωστόν μας έρχεσαι ν ’ άποκαλύφης μέλλον, 
δπερ ποθεί Α μαύρη μας καρδία,

Λ λυι αυγές είσαι, χρυσήν Αμέραν προαγγέλλον, 
Αμέραν, Λτις έσετ’ αίω νία  ;

Υπό τ ’ ώραϊον φέγγος σου τά στήθη μου σκιρτώσιν 
ύπό πληθύν παραφορών αρρήτων, 

καί κατηφΑς αναπολώ τούς παυσαν τας νά ζώ σιν . . .
— Ω  φώς γλυι ύ , μη Ασαι Λ φυχή των ;

Ισως ύπό τό σχήμα σου κατέρχονται συμφώνως 
εις τ ' άλσος αί ι]^υχαί αΐ εύτυχεϊς τω ν  

ώ ! είμ ’ απέναντι θαρρώ τ»ις φίλης των είκόνος, 
θαρρώ πώς τανς λαλώ, πώς είμ’ έγγύςτω ν .

Αν ησθε σεις, ώ προσφιλείς σκιαί θανόντων φίλων, 
μακράν τής^τύρβης καί μακράν τού κόσμου, 

έκάστην νύκτα_έρχεσθε διά τών μαύρων φύλλων, 
νά  γίνεσθε καί σείς είς ρεμβασμός μου.
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Φέρετ’ είρήνην κ’ έρωτα, & προσφιλείς είκόνες, 
ε ίς  τΛν ι^υ^ήν ριου, Λτις έριαράνθη, 

γενητε δρόσοι τή ς  νυκτός, ών πίπτονν αί σταγόνες, 
καΐ άναιΙό^ζουν τά διφώντα Λνθη.

Ω  ! έρ^ζεσθε . . .  πλήν φεϋ ! μ ’άτμονς καλύπτετ’ δ όρίζων, 
ΐ;ι|ίοϋται Λ νεφέλ'Λ  άπαισία 

κ’ ε(ς τάς πτυχής της θάπτεται τό άστρον τό φωτίζον 
κα\ καταπίνει πάντα Λ σκοτία.

Οΰ·τως άεί ώθοΰμενοι ε ίς  νέας παραλίας 
καί ε ίς  νυκτών φερόηενοι αίθέρα σκοτεινόν 
δ ίν θ’ άγκυροβολήσωμεν, έστω στιγμής βραχείας, 
είς τ ών έτών τόν άπειρον ποτέ ώκεανόν ;

Ω  λ ίμνη , μόλις ήνυσε τόν δρόμον του ό χρόνος, 
καί παρ’ αύτή τά νώτά σου τά τόσον προσφιλή μου, 
(δέ.... ιίλθον καί κάθημπι έπί τού λίθου μόνος, 
όπου τήν είδες άλλοτε νά κάθηται μαζυ μου !

Οί/τω τούς βράχους έδαιρον τά κύματά σου λά'όρα, 
κατά των αποτόμων των θραυόμενα πλευρών, 
καί τόν άφρόν των τόν λευκόν προσπνέουσα ή αύρα, 
οΐ/τω πρό τών ποδών αύτής έρριπτε τών άδρών.

Επλέομεν έν σιωπή όμοΰ,.... ητον έσπέρα !
Τό ένθυμεϊσαι ί—σιωπή μαγευτική , ^αθεϊα, 
τό κΰμά σου έκάλυπτε καί τόν γλαυκόν αίθέρα, 
καί κώπης που τήν έκοπτε γλυκεία αρμονία.

Πλήν αίφνης θείοι, άγνωστοι έπί της γής  μας τόνοι 
τή ς  όχθης σου έξήγειραν έκθάμδους τάς ήχους, 
κ' ένώ αύτα τό χείλος της τ ’ ώραϊον έπεφώνει, 
ε ίς  τούς §αθεΐς του έτρεμε τό κϋμά σου μυχούς :
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«Χρόνοι,μΛ σπεύδετε, χα\ σείς στιγμαί των «ΰδαι^όνων 
ϊώ ρ ώ νυα ς, ώ σταθΑτε I

»Τών Αδειών μας Αμερών ν ’ άπογεττθώμεν μόνον 
>έη\ μιχρόν ά^ητε !

»ΤΑν τα^ζυτέραν πτησίν σας πλήθος δυστήνων δντων 
«θερμώς έπ ιχαλεΐτα ι....

«Φύγετε, χαΐ μέ σάς τό πυρ άς φύγη των στηθών τω ν  
«τούς άλλους λησμονείτε

»ΠλΑν φεϋ I όλίγας κάν στιγμάς δτι αίτώ ματαίως,
»ό χρόνος τάςάρνενται.

«Σάύνουσι τ ’ άστρα τ ’ ούρανοϋ, ίδέ Ιχ ’ έγώ ! «§ραδέ6>ς, 
»ιονς δλεγον, χωρεΐτε».

«Λοιπόν έρώμεν, σπεύσωμεν τόν χρόνον νά χαρώμεν,
«Ο χρόνος δ ίν  χρ α τε ϊτα ι!

«Ανορμος πλέει, άνορμοι χ ’ Αμεϊς μαζύ περώμεν, 
«άθρόοι παροδΐται«.

Χρόνοι ζη?.ότυποι, ώ ! πΦς στιγμα\ εύδαιμονίας, 
καθ’ άς γευόμεθ’ άφθονα τοϋ έρωτος τά δώ.ρα, 
ώ ! πώς νά φεύγουν δύνανται μακράν μας μεθ’ όμοιας 
ταχύτητας, ώς κ' Λ πικρά τή ς  δυστυχίας ώρα !

Ω  ! ε ίν ’ αδύνατον λοιπόν έν ίχνος των νά μείνη :
Δ ιά  παντός έσάέσθησαν, παρ'ρλθον δ ι’ Λμάς 5 

Ο  χρόνος δστις έδωκεν αύτάς, δστις τάς σδύνει, 
δέ-ν θά μας δώση τάς αύτάς καί άλλοτε στιγμάς ; 

Α ίω νιότης, παρελθόν, μηδέν, μυχοί σκοτίας, 
τ ί  τάς Αμέρας χάμνετε, δσας μάς άφαιρεϊτε ;
Δέν θά μάς άποδώσητε τάς τέρι^τεις μας τάς θείας, 
δσας έντός τή ς  χύλιχος τοϋ §ίου μας άν'τλεϊτε ;

Ω  ! λίμνη, βράχοι, σπήλαια, ώ δάση σιγαλέα, 
σεις, ών ό χρόνος φείδεται, ά τιν ’ άνανεον, 
τήρησον τή ς  νυκτός α ύτης, ώ φύσις μου ωραία, 
χ&ν τΑν ένθύμησιν, άφοΰ ό χρόνος σ’ εύνοεν.



Ω  ! έστω είς τό κ ΐφ ά  σου, φαιδρόν, »\ ώργισμένον, 
ώ λίμνη, κ’ είς τό θέαμα των χαρωπών βουνών σου, 
ε(ς τά ς  έλάτας σου αύτάς, κ’ έη\ των κρεμαμένων 
σκοπέλων είς τό κάτοπτρον τών κυανών νερών σου.

Ω  ! έστω είς  τόν ζέφυρον, δστις  στενάζει πνέων, 
ε ίς  τιϋν ·ήχώ τη ς  όχθης σου, ίίτ ις  φαιδρά λαλεϊ, 
ε ίς  τόν άργυρομέτωπον αστέρα, όστις χέων 
τό φέγγος του τά νώτά σου τά ήρεμα φιλεϊ.

Ε ίθε ό στένων κάλαμος, Α αύρα, ίίτ ις  κλαίει, 
τά θεϊά τη ς  αρώματα, η  μάγος ολη φύσις, 
καί δ ,τ ι τέλος βλέπει τ ις , δ ,τ ι ακούει, πνέει, 
είπωσιν ολα, λ ίμ ν η μ ο υ : Η γ ά π η σ α ν  έπίσης.
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Η ΕΠΙΚΛΗΖΙΣ

Ω  σύ, Ατις μ ’ έπεφάνιις ε ίς  τ η ς  γ η ς  τΛνέρημίαν, 
παροδίτις μεταξύ μας, κάτοικοι τού Λνω κόσμου, 

σύ, άφ’ Ας ό όφθαλμός μου 
έλαδεν έντός τοΰ σκότους έρωτος ακτίνα μίαν.

Ε ίς  τό έκπληκτόν μου δμμα δείχθητι έξ όλοκλύρου, 
λέγε, ποίαν ίχ ε ις  τύχην, ποιον δνομα, πατρίδα ;

Ε σχες είς τίίν γην  κοιτίδα,
Λ μΛ άπειρον καί θειον πνεύμα εΙοαι τού απείρου ;

Αύριον εύθύς ν ’ απέλθιις ε ίς  τ»\ν φωταυγή έστίαν 
τού φωτός τού αίωνίου, δθεν έφυγες, σκοπεύεις, 

ίν μακράν όδόν, τραχεΐαν, 
έπί τη ς  άθλιας γης  μας έχεις έτι νά οδεύης ;

Ω  ! οποίον καί άν ηνε τ ’ δνομά σου, Λ πατρίς σου, 
γέννημα τη ς  γ ή ς  άν ησαι, Γι φυγάς τού Παραδείσου, 

άλλο ό πικρός μου ^ίος
δίν ζητεί, ή σέ καί μόνην νά^λατρεύη αΙωνίως.
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Αν κα\ συ θά τελείωσης ώς Λμεις τό στάδιόν σου, 
ώ ! 5ς σ’ έχω στήριγίΛά μου, όδηγόν μου σέ κα\ μόνην, 

ν:αΙ τού τύπου τών ποδών σου 
ά^ες με, δπουεύρίσκω, νά καταφιλώ τΛν κόνιν.

Πλην άν άποπτης έξαίφνης διά μυστικών πτερύγων 
πρός τά κράτη τών άγγέλω ν, σύ ώραία άδελφΛ των, 

ένθυμού μ ’ έχει, όλίγον
τη ς  αγάπης σου τό δώρον έδώ κάτω άφοΰ ητον.

ΤΟ ΦΘΙΝΟΠηΡΟΝ

Χαίρετε δάση έρημα, όπου όλίγη έρπει 
χλόη νεκρά, ώ ! χαίρετε φύλλα έξηραμένα 

κα\ σείς φαιδρα\ Λμέραι μου* μόνον πενθούσα τέρπει 
Λ φύσις μου τά δμματα τά είς  τίιν τέρφιν ξένα !

ΤΛν μονωμέ'’ην ατραπόν ρεμβώδης διαόαίνων, 
ώ ! τού Αλίου άπαξ κάν νά ίδω θέλω μόνον 

έτι τό φώς τό ώχριών κα\ έξασθενημένον,
σκορπίζον μόλις τάς σκιάς τών πέριξ μου^δρυμώνων.

Ω, να ί ! τάς φθινοπωρινάς Αμέρας οτ’ έκπνέει 
Α φύσις πάσα, θνήσ ^ουσα μέ τέρπει Λ μορφΑ της 1 

Ε ίνα ι τό χανρε φίλου σου, δστις, ένω έκπλέει 
τού §ίου, σ’ άποχαιρετα ώς φεύγων παροδίτης.

Κ ’ έγώ, Α έτοιμοθανης ζωή μου ένώ σβύνει,
πρ\ν η  τάς άποπτάσας μου ώρας κ’ έλπίδας κλαύσω, 

στρέφομαι, καί τών αγαθών Λδφις κάν μ ’ Λδύνει, 
δσα πσρηλθον άλλοτε, χωρίς νά τ ’ απολαύσω.

Ω  γη , κοιλάδες, ίίλιε, ώ φύσις μου γλυκεία,
έν δάκρυ είς  τού τάφου μου σάς χρεωστώ τό στόμα· 

ποία διαύγεια φωτός, άέρος ευωδία !
Ο  Αλιος τό θνήσκόν μου πόσον μαγεύει δμμα !
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Ο  ! τώρα της τρύγος έπόθουν νά ροφήαω
νέκταρ, χολήν είς τη ς  ζωής τό πώμα μεμιγμένα, 

κα\ ίσως πίνων είίρχσκον καΐ μέλιτος ν ’ αντλήσω 
σταγόνα είς τής κήλνκος τοϋ ^ίου τον πυθμένα.

Ισως εύδαίμονας στιγμάς μοί είχε προορίσει
ό πλάστης μου, κ'έπάνοδον στιγμών εύτυχεστέρων, 

κ’ έν δν έμελλεν άγνωστον ίσως νά μ ’ εύνοήση,
έρωτος κ’ οίκτσυ ^άλσαμον είς  την »|[υχήν μου ^έραν.

Π ίπτει τό άνθος, έν γλυκύ έσχατον άρωμά του
ώς χ α ϊ ρ ε  πρός τον ήλιον καί τήν ζωήν έκχΰνυν, 

θνήσκω κ’ έγώ, κ’ ή νέα μου ι{(υχή προ τοΰ θανάτου 
ώς έσχατον χαιρετισμόν γλυκυν έκχέει θρήνον.

Η ΧΡΥΣΑΛΑΙΣ

Νά γεννάται μέ τό έαρ, μέ τά ρόδα ν ’ άποθνήσκμ, 
νά πετά μέ τοΐ/ς ζεφήρους δ ι’ αίθριου ούρανού, 
νά κοιμάτ’είς κόλπους άνθους,καί γλυκά νά τήν μεθυσκη 
τ άρωμά του καί τό θάλπον φώς αίθέρος κυανού, 
των πτερύγων τη ς  τήν κόνιν ν ’ άποσείη έτι νέα, 
καί είς των νεφών τά ΰφη ν ’ άναβαίνη τά ώραϊα·
{δοίί τ ίς  τή ς  Χρυσαλλίδας εχν’ ή τυ χ ’ η μαγική.
Ω ς αύτή κ’ ήμών ό πόθος άπογεΰεται έξ όλων, 
τ απορρίπτει μετ’ όλίγον, κ’ έπνστρέφει πρός τόν θόλον 
τ ’ ούρανοΟ, ζητών νά εύρη τέλοςήδονήν έκεϊ.

0 ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΑΜΥΓΔΑΛΗΣ

Ανθούν κλωνίον άμυγδαλέας, 
έμβλημα κάλλους φ εϋ ! νεαρού, 

καί τής ζωής μας, ώς συ, τή ς  νέας 
τό άνθος π ίπτει προ τού καιρού.



Οπου άν ησαι, Λνθος ποιν:ίλον, 
είτε σέ δρέπωμεν, είτε μη, 

έζαφανιζεοαι φ'ύ2νλον-φιίλλον,
(ος αί χαραί μας 0τιγμΛ·.στιγμή.

Ο ίά ςγ ευ θ ώ μ εν  χαρας βραχείας, 
πριν τΛν σαρώοη αϋρας πτερόν, 

πρίν II τό σώμα της εύτυ^ίας 
έκ των θνητών μας πέση ^(ειρών.

Πώς ειν’ όμοια Λ ώραιότης
πολλάκις μ ' άνθη (φαιδράς αύγης, 

α προ τοΰ δείπνου του ο συμπότης 
άφίνει πίπτοντα κατά γ ιϊς  !

Ημέρα φεύγει, έρχεται άλλη, 
τοϋ έαρός μας σί^ΰν’ ή  σκιά 

κ έκαστον άνθος πίπτον μάς ι(τάλλεΐ ; 
Χαρητέ τ ’ οσω σάς μειδιά.

Αφοϋ κάν μία στιγμή  δέν μένει, 
άς σάύση ολη μας Λ ζωη, 

πλην τά τοΰ κάλλους ρόδ’ άς μπραίνμ 
φίλημ’ αγάπης . . . φλογός πνοή.
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ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΒΙΡΑΝ

Ο^ταν μόνος μου μαζύ σου, ένώ σκέπτεσαι σιγώσα, 
κάθημαι ε ίς  τό πλευρόν σου ν.α\ τάς χεΐράς σου κρατώ, 
είς έκστάσεις Λ φυχή μου φεύγει εύτυχεϊς πετώσα 
και τάς όιρας νά κρατήσω τάς φευγούσας δέν ζητώ. 
Οταν είς  δασών σέ σύρω την πυκνόφυλλον άγκάλην, 
καί^τό ούς οΐ στεναγμοί σου μοϋ μαγεύουν οί ^(ρυσοΐ,
Γι κ' έγώ τής χθες τούς όρκους σοΐ  ̂ορκίζομαι καί πάλ ιν  
καί σ ' όμνύω, έρως . . . πόθος . . .  ότι μ ’ είσαι μόνη σύ,

Β'. 34



5χαν — ώ έγώ εύδαίηων ! — 
είς τό γόνυ μου τό τρέμον 
τό λευκόν Οου κλίν’ Λρέμα 
μέτωπον νά στηρ\^ζθ»>, 
αναρτώ είς ^ν Οου βλέμμα 
πόθου βλέμματα φλογώδη,

' ώς όπόταν είς εύώδη
ρόδου πέταλα μελίσοης στόμα απληστον ρτφθμ.
Ω! είς τΛν φαιδρόν μου τότε, ε ίς  τΛν ^'αίρουσαν καρδίαν 
άγνωστος πολλάκις τρόμος, ώσε\ κεντρον, είσ^^ωρεν. .  . 
φρίσσω, ώχριώ, ή  φρίκη μοΰ θολοί τΛν εύτυ^ζίαν, 
κλαίω . .  . 'κ’ είς τά δάκρυα μου Α φυχή μου απορεί 1 

Η  θερμή σου τότ’ αγκάλη 
μ ’ έρωτα μέ π ερ ιβάλλει. . . 

ηέ θωπεύεις καί μέ τρόμον μ ' έρωτας τ ί  μέ φοβίζει* 
ε ίς  τ ’ δμμα σου πηγη  
θρήνων αίφνης άναβλύζει 

καί τ ’ αύτόματόν σου δάκρυ έρχεται ν ’ άναμιγή  
μ ’ δσα πριν ά όφθαλμός μου κρυφά έχυν’ έν σιγή.
•Τ ί κρυπτόν, μοί λέγεις, άλγος έρχεται, νά σέ ταράξη ;

> Ω  άγάπημου, μή θρήνει*
» τήν όδύνην σου θά σβύσω,
» άν θρηνής θά συνθρηνήσω 

»κ’ είς τά στήθη σου τά νέα Α ^ υχή  μου θά σταλάξη 
» δ ,τ ι ^άλσαμον σταλάζει είς τούς πόνους Α γαλήνη». 
ΜΑ μέ έρωτας, ώ μόνη της ι^υχής μου σύ φυχΑ !
Οταν σύ θερμά μέ θλίβυς καί μέ λέγης ; «σέ λατρεύω» 
καί τό βλέμμα μου μεθύον αίρω έπί σέ ταχύ, 
τότ' έμοΰ ούδένα άλλον εύτυχέστερον πιστεύω !
ΠλΑν καί είς αύτούς τούς κόλπους εύτυχών στιγμών 

άγνωστός τ ις  μ ’ αντηχεί [είσέτι
είς.τό ούς φωνή κρύφια

καί μ ’ αγγέλλει, οτι φεύγει μέ τας (όρας, μέ τά έτη. 
ιών θνητών η εύτυχίο,
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δτ’ Α φλόξ τοϋ έρωτός μας δέν θά τίναι αίωνία 
κ’ Λ μου φοβισμένη, είς τοϋ μέλλοντος τά σνοτη

είσχωρεΐ κα\ βλέπει, δτι 
είσ’ όνείρου μόνον πλάνη, 

εϋτυ^ζία, τίτις μέλλει έπι τέλους ν άποθανη.

0 ΘΝΗΣΚΩΝ ΠΟΙΗΤΗΣ

Ω  ! τό κύπελλον έθραυσθη τής ζωής μου πλήρες έτι· 
άναλΰονται ε ίς  στόνους τά. νεανικά μου έτη, 
προς τό δάκρυ μου κωφεύουν, φεύγουν έν μετά τό άλλο, 
κα\ Λ πτέρυξ τοϋ θανάτου μέ. τό σήμαντρον τό κλαίον 
άναγγέλλλει δ ι ι  κείμαι τήν έσχάτην ώραν πνέω ν 

νά θρηνήσω ή νά ι^τάλω ;

Ω  άς ι^άλω, άφοϋ ηνε είς τάς χείρας μου ή  λύρα, 
να\, άς ι|^άλω άφοϋ μ ’ έμπνέη τοϋ θανάτου μου ή μοίρα 
μελωδίας, ώς τύν κύκνον, είς τοϋ τάφου αου τό χάσμα. 
Ε ίνε οίωνός ώραίος, δν τό πνεϋμά μου μο\ δίδει· 
έάν άρμονία κ’ έρως ήνε ή  ^υχή  μου, ήδη 

έστω χ  α ϊ ρ έ τη ς  έν άσμα.

Ο ταν θραύηται Λ λύρα ήχον έξαλλον έκχυνη, 
ζωηρότερον φωτίζει Λ λυχνία  όταν σβυνη, 
καί τό φώς της άναλάμπει πρίν Λ νά φωτιζη παυσμ· 
τ ’ ούρανοϋ ό κύκνος βλέπει, δταν τελευτά τά νέφη· 
πόνος ό θνητός τό δμμα πρός τάς παρελθούσας στρέφει 

ώρας του, ϊνα τάς κλαύση.

Τ ί  λοιπόν είν’ α ι Λμέραι καί τάς [ίαίνουν τόσοι θρήνοι ; 
μ ία  ώ ρα ,έπειτ’ άλλη, καί ίδού τό παν ! έκείνη, 
ί ίτ ις  έρχετ’ όμοιάζει μέ τήν φεύγουσαν, καί δ,τι 
μάς Χ*^ρίζ’ ή  μία. ώρα ή έτέρα τό λαμβάνει· 
κόποι, λύπαι, αναπαύσεις, καί που καί όνείρου πλάνη , 

είνε φώς,. . . .  κατόπιν, σκότη !
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Α ς θρηνή δστις κρεμάται ώς κνσσδς μ ’ άηηλπΐσμένας 
χεϊρας έχ των έρειπίων τών ^τών, <?6εννυμένας 
βλέπει μέ τό ^εϋγον μέλλον τάς ώραίας τον χίμαιρας- 
άλλ έγώ, ο μη ριζώσας είς την γήν , ^ενγω άκόπως, 
ώς ά^ζύρον κοΰφον κάρ^ος, ώς έν χόρτον φενγει, δπως 

θέλ’ Λ αύρα της έοπέρας.

Μέ πτηνών έπιδημούντων τύχην έχονοιν δμοίαν 
κα\ οι πο ιηταΐ' δέν κτίζουν ^ωλεάν είς παραλίαν, 
ούτε καθηνται είς δένδρου, όταν ι^άλλωείι, τον κλάδον. 
Νά τους βανκσλίζη θέλουν ύδατος γλαυκή αγκάλη,
V Λδωσι μακράν της όχθης, καί ακούοντες οί άλλοι, 

νά μά βλέπουν τ ίς  ό άδων.

Δέν έδίοαξε χείρ ξένη την πρωτόπειρόν μου χεϊοα 
τάς χορδάς νά κρούη δσης είχεν Λ μικρά μου λύρα- 
δέν διδάσκετ έδώ κάτω οτι ό θεός έμπνέει- 
τ ίς  τόν αετόν διδάσκει νά πετά οπού άν θέλει, 
τ ίς  τι\ν μέλισσαν διδάσκει νά κατασκευάζη υέλι, 

τ ίς  τόν ρύακα νά ρέη ;

Ο πως τού χαλι ού σημάντρου Λ γλωσσίςτά χείλη  πλάσσει 
κ’ ε ίς  φερέτρου αναγκάζει αύτόν χείλη  νά θρηνάσιι, 
ίι γεννήσεις κ’ ύμεναίους ν ’ άναγγείλη ν.αί νά ι;[άλτί, 
ούτω τήν ζυχήν μου πλήσσον έναλλάξ έκαστον πάθος, 
ήχον ίδιον καί θείαν είς τού στήθους μου το βάθος 

αρμονίαν προεκάλει.

Ο ύτω ς, δταν Λ γλυκεία τής νυκτός κρατή γαλήνη,
Λ αίολικη κιθάρα τά παράπονά της χύνει· 
είς τό πνεύμα τού ζεφύρου α ΐ χορδαί της δλαι πάλλουν, 
καί τό άσμα της άκούων έκπληκτος ύ διαδαίνων 
άκροάζεται θαυμάζων, απορεί, άφωνος, χαίνων, 

ποια στόματα τό ι^άλλουν.

Τ ή ν  κιθάραν μου πολλάνις θρόμδοι έδρεξαν δακρύίον, 
δ ι’ ήμας δμως τό δάκρυ είναι δώρον δρόσου θειον



Α ΙΤ . ΒΛΑΧΟΣ

— Ω ριμάζει ή  καρδία ί;πό διαρκή αίθρίαν;
Οταν θλίβεται δ ^ότρυς τόν γλυκΐτν ζωμόν τουχύνει, 
καί τό ^άλσαμον όπόταν τό πατής μόνον άφίνει 

τίιν ύσμην αύτοΰ τλν θείαν.

Ε ί ς τ ά  στήθη μου ό πλάστης εΐ^ζε ψλόγα έμ^υσήσει, 
κ* εκαιον άμέσως δ ,τ ι μόνον ήθελον έγγίσει· 
ώ, τ ί  δώρον, τή ς  αγάπης νά μέ καύσ’ ή  ^λόξ Λ τόση ! 
δ ,τ ι ήγγισα  έκάη ! Οΰτω πίπτον τοΟ Υ\|^ίστοι; 
ε ίς  τήν γην τό πϋρ, ε ίς  θάμνους βόσκει ίτλης εύφλογίστου 

και δέν σβύνει πριν καώσι.

ΙΙλην τό παρελθόν; Οαρήλθεν. Αλλ* Λ δόζα; Κενόν ρήμα, 
ίί^ζος μάταιος, τών ^ζρόνων πσρακολουθών τό §ήμα, 
φέγγος, γενεάς μελλούσης ώραΐζον τόν αίθέρα !
Σ ε ίς , δ ι’ ο1''ς Λ δόξα είναι μέλλοντος άφθίτου θύρα, 
άκροάσθητε τ ί  φθόγγον, χύν ’ Λ ασθενής μου λύρα . .  . 

έσβυσεν είς τόν άέρα !

Ω  ! έλπίσατέ τι άλλο μέλλον παρά τού θανάτου· 
πώς λοιπόν ! ματαία μνεία στεναγμού τίνος έσχάτου 
πέριξ μνήματος ματαίου αίω νίω ς θά τη ρ ή τα ι:
Ε ίνα ι δόξα ή έσχάτη πνοιί. τελευτώντας μόνον ;
Πλήν σεις, οϊτινες τάς δέλτους το' ι'ιπόσ^ζεσθε τών χρό- 

μίαν ώραν κάν κρατείτε ; [νων.

Εστω ό θεός μου μάρτυς I πάντοτε ύπεμειδίων, 
δτ ' έπρόφερον τόμέγα αύτόδνομα, οποίον 
τών ανθρώπων Λ φρενΐτις τό θαρρεί καί τό κηρύσσει. 
Τό συνέθλιι[τα καί είδον τών ανθρώπων τήν απάτην, 
καί κενήν την λέξιν εόρον, ώς ξηρόν φλοιόν, δν μάτην 

προσπαθεί τ ις  να μυζήση.

Αγονον έλπιδα δοξης τρέφει ο θνητός καί χαίρει 
παραδίδων είς  τό ρεύμα, δπερ μεθ’ όρμής τόν φέρει, 
τ δνομά του, νή τό π α ίζη  τών κυμάτων ή  μανία·
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πλέει τό σαθρόν τηυ σνάφος, χάνεται κα\ ανακόπτει, 
τοΐ-'ς αίώνας διαβαίνει, ναναγεϊ, ν.α\ τό καλύπτει 

τέλος λήθη αίωνία.

Τ ’ δνοριά μου κ' έγώ ρίπτω έπι ταΰτα τά πέλαγη- 
δπου θέλει τή ς  θαλάσσης ή  μανία άς νπάγη· 
άς σωθή, άς ναυαγήση· μία λέξις τ ί  σημαίνει ·,
Οταν ϊπταται ό κύκνος προς τά δώματα τοϋ πλάστου, 
έξετάζει ετι ήρα, άν τό όχημα τή ς  σκιάς του 

είς την χλόην διαμένει ;

Δ ιατί όμως νά ύάλλης :—Δ ια τί ή Φιλομήλα, 
ε ίς  του δάσους νρυπτ(·μένη έρωτότροπος τά ^υλλα, 
προς τού ρυακυς τόν (φλοίσβον τ ' άσματα αυτής τονίζει, 
ΕιΙιαλλον,όπως παν πλάσμα είς τόν κόσμον τούτον πνέει, 
ώς ό άνθρωπος στενάζει, ώς ή αύρα σιγοκλαίει, 

ώς ό ρυαξ κελαρύζει.

Ερως, δέησις καί ασμα, ίδού όλος μου ό §ίος ! 
Α νθρω ποι! έξ δλων, δσα σείς ποθείτε αίω νίως, 
ώ ούδέν άλλο είς ταύτην τήν στιγμήν ποθώ καί πάλιν. 
Η τόν στόνον δστις φεύγει προς τά δώματα τού πλάστου, 
τ ’ άσματά μου, καί τήν θείαν Λδονήν σ ιγή ς  άφραστου 

είς έρατεινήν άγκάλην.

Ε ίς  τής καλλονής τούς πόδας τήν κιθάραν σουνά κρουιις 
καί είς τήν παραφοράν σου αντηχούσαν νά άκούης 
τήν καρδίαν τη ς  κ’ έκείνης δ ι’ ένος παλμού άτάκτου- 
λατρευτόν δμμα νά §λέπης δάκρυ ήρεμον έκχέον, 
δπως χύνεται ή  δρόσος άπό· κάλυκα ωραϊον 

νέου άνθους δροσοστακτου.

Κ ’ εκθαμβον τό ΐδικόν σου δμμα τ ’ δμμα^ της νά ^λέπη 
μελαγχολικόν τό §λέμμα προς τόν ούρανόν να τρεπη, 
τ ’ άσμα σου ώσεί διώκον είς τά νώτα τών ανέμων. 
Ε πειτα, αγάπης πλήρες έπί σού νά άτενίζη,



κ’ Λ ζωή της κ' Λ ψυ;(ή της ε ίς  αύτύ νά  σπινθη9νζη, 
ώς εν φως την νύκτα τρέυ-ον.

Τ ά ς  {οέσς της να ^λέηης είς τό λεϊον νά περώ(ϊι 
ηέτωπόν τη ς, ^ι,ίαν λέξχν νά ηή δύναται ν ’ άρθρωση, 
ριέχρις οΰ έκ τού σχγώντος στόματός τη ς  μία μόνον 
λεξις, πλην φλογώδης λέξις, δταφύγη, έπ\ τέλους :
«Σ’ αγαπώ» νέκταρ μαγείας κ' είς θνητούς καΐ είς άγ- 

ίδού τ ί αξίζει στόνον . .  . [γέλους.

Στόνον ; πόθον ; ώτών λόγων τ(Βν εΐρώνων καί ματαίων! 
Τήν ΐ((υχήν μου τού θανάτου ήρπασεν ή πτέρυξ πλέον. 
Φεύγω, όπου των στηθών μας ολοι ί’στανται οι πόθοι, 
φεύγω, δπου φως έλπίδος §λέπε% τ ’ όμμα τοΰ ανθρώπου, 
φεύγω, δπου τών χορδών μου ϊπτατα ι πας ίίχος, δπου 

πας μου στόνος διεσώθη.

Οπως τοΰ πτηνού τό βλέμμα βλέπει κ’ένδον της σκοτίας, 
ούτω κ’ ή  ι^υχή μου είδε μέ τό βλέμμα τή ς  θρησκείας 
είς τοΰ μέλλοντος τάς δέλτους τό πικρόν μου πεπρωμένον 
πτέρυγας φλογώδεις φέρων, ώ ! ποσάκις είσεπήδων 
είς τον μέλλοντος την  χώραν καί τό μέλλον μου διεϊδον, 

τού θανάτου μου ποοδαίνοιν ! . .  .

Ε ίς  τό μνήμα μου δέν θέλω νά γραφή το δνομά μου, 
ούτε μέ μαρμάρου πλάκα νά ^αρύνητ’ ή σκιά μου· 
δέν ζηλοτυπώ τό χώμα, δπερ θέλει μέ καλύψει- 
μόνον γή  μ ’ άρκεϊ όλίγη, δπου νά γονυπετήση 
δστις τάλας διαδάτης είς τον τάφον μου θελήση 

§λέμμα έν αύτού νά ρίι^η.

Ε ίς  την σιωπήν πολλάκις τών μνημάτων κ’ είς τό σκότος 
αντηχεί έπί τών τάφων δέησίς τ ις  λεληθότως, 
κ' ή  ελπίς έκεν πλησίον απαντάται καθημένη· 
να ί ! δταν πατή τ ις  τάφους, δέν πατεϊ την γ η ν  αίθέρα 
έχει άπειρον έμπρός του, κ’ ή  '^υχή του κουφοτέρα 

πρύς τΰν πλάστην άναδαίνει.
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Θραΰίϊατέ μου την κιθάραν, καύσατε κιθάραν, ίίτις  
2να μόνον ίι^ζον έ^ει, ώθε\ θρήνον διαρκή της· 
τών άγγέλων μετ’ όλίγον τήν κιθάραν θέλω κρούει, 
θά μεθύσκη ώς έκείνους κα\ έμ^ αθανασία, 
και τή ς  λύρας μου τό μέλος κόσμων φαεινών χορεία 

θέλει σταματά ν ’ άκούη.
Μ ετ’ όλίγον . . . πλήν βαρεία τού θανάτου χειρ έγγίζει 
τΛς χορδάς μου,— ώ τάς θραύει! πώς ή λύρα μου σκορ-

|π ίζει
θραυομένη παραπόνου στεναγμούς είς τούς αίθέρας ! 
Φ ε ύ ! δεν έχω λύραν, φί?«.οι ) Κρούσατε την {δικήν σας 
κ’ ή  ι1[υχ)ί μου μέ την φίλην άς^συνοδευθή φωνήν σας, 

ίπταμέν’ ε{ς όλλας σφαίρας !

Η ΚΟΓΧΥΛΗ ΤΟΥ ΑΙΓΙΑΑΟΥ
ίαρ6ς ξίν«|ν ν ·1 ' ι ε ζ ) .

Οταν φέρετ’είς τής άμμους τή ς  ακτής ό ποϋς σου πλάνης, 
κ’ έλαφρά πατεΐς τού πόντου τον χρυσούν αύτόν κροσσόν, 
κύφ’ είς τήν ξανθήν κογχύλην, ώ ώραία μου νεάνις, 
ήν στιλβοΐ Λ Αφροδίτη μέ τον ρούν τών θαλασσών. 
Κόσμον δμοιον δέν έχουν άλλον οί μυχοί τού πόντου· 
ή  ροδίνη παρειά σου τήν χροιάν του δεν πτοεί, 
κ’ είς τό ούς εάν τον κοϊλον προσεγγίσει τ ις  ^νθόν του, 
άκροατ’ απείρους ήχους, ών ούδένα έννοεΐ.
Π ότ’ έντός της τρικυμία μαύρα κύματ’ άνελίσσει, 
καί ήχεΐ πρό τών ποδών σου ή μανία τών δινών, 
πότε δάσους ^αθυσκίου φύλλωμα ήρέμα φρίσσει, 
πότε ι|[ίθυρος αγνώστων, μυστικών θροεϊ φωνών.
Δέν θαρρείς, όταν άκούης τών φωνών αυτών έπίσης 
τήν θροήν από τού κοίλου τή ς  κογχύλης τής μ ικρής, 
δτ ' Λχώ τ ις  θαυμασία είναι, ήν άφιν’ ή  φύσις 
κ’ ήν το κοϊλον τής χειρός σου συγκροτεί τή ς  νεαρής ;
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Ω ! άνάλαβε την κόγχην, άγγελέ μου, τΛν «"ιραίαν 
κα\ τό πνεΰμά σου ύπόταν φέρεται είς ρεμβασμούς, 
2(αρ(ι>π»ι την παρειάν σου κλίνε έπ’ αύτής τΛν νέαν 
καί τον θροΰν άκου'έκεΐνον, κλείουσα τους οφθαλμούς.

Τ ό τ’ έάν μέ τους θορύβους, οϋς προ^ζέει Λ κογχύλη, 
εις γλυκύτερος τό ούς σου α ίφνης, κόρη, θορυβη, 
άσθενΛς καί μόλις φθάνων είς τά πορφυρά τη ς  ^(είλη, 
ώς όμολογί’ αγάπης μη τολμώσο νά προβη.

Αν την άθωότητά σου θέλγη καί φοβη συγχρόνως, 
αν λαλών αίφνης έκπνέη κ’ έπανέρχεται θανών, 
άν έκ^ύνετ’ ώς καρδίας παραπονουμένης στόνος,
(ός έλπίς μεμφιμοιροΟσα, ώς τ ις  δυστυχίις θρήνων,

μη τό αίνιγμα  ν ’ άνεύρης προσπαθης, ώ, μη άπόρει ! 
έγώ, άγγελε, τό ούς σου κρύφιος ανησυχώ.
Τ ίςώ ρ α ϊο ς  ήχος άλλος, τ ίς  γλυκύτερος, ώ κόρη, 
ή Λ. περί σοΰ λαλοΰσα τή ς  καρδίας μου γίχώ ;

Η ΑΕΟΝΩΡΑ
Ι1υίΤ)μ.χ Γίρ^ι,χνοΰ ΥΙ>!θϋρζ$ρ ι.

Ί μ' ίνειρα μευτων Ο (ϊίΐσιλε ;̂ χ ’ ή β^σιλ;;
ήγε'ρΟ’ ή Λεονώρ*.

— Βίλελμ, νεxρ^ς ή άπιστων, 
ποΐ3 μενει; εω; τώρχ ;

Μί τέν βχσιλιχάν στρ^τίν 
στεφάνου; ε ι̂ιγε ζϊ̂ των 

χαί 5έν έμήνυσ’ ίτ ι  

άν σώος ύπηρετει.

βφησανχες την μηνιν, 
χατόπιν εριδος πολλί^ς 

σ^νέΟεσιν εΙρηνην 
χαι στρΛτάς άνββοών 
χαίρων, σαλπίζων χβΐ Οροών, 

μετά πράσινων χλ*2<ι>ν 

έπΛ ινόστει άδων.

35
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Κ«1 πβνταχοίϊ χα ΐ πκνταχοί, 
παταν όίέν χβ ΐ ρύμι^ν 

τρεχιι ν}.·ηροΖν έν ταραχί} 
τί πλήθος πράς τήν φιίμν;ν. 

«Δ ίξασ οι»  σύζυγος πιστή, 
«χαλ ίίςτον»  χρκζει ή μν»;στή· 

τήν Λεονώραν δμω; 
ψΰχρδς χατε~χε τρόμος.

ΙΙροσεδραμε μετά σποοδ^ς 
χ ’ ήρώτγ;σε τά πλήθη, 

άπάντησιν δμως ούδείς 
νά ειπη ήδυνήθη.

Οτε παρελθόν οί στρατοί, 
τήν χόμην ετιλλεν αύτή, 

χα ΐ χατά' γής έν βία 
χατέπεσ’ ή άθλια.

Η  μήτηρ έδραμεν εύθός :
—  Κόρη, τ ί έχεις πά λιν ;

Ω ΙΙλάστα, νά μας λυπηθή;· 
χ ’ ήνοιξε τήν άγχάλην.

—  Ω μήτερ, μήτέρ μοο, δέν ζ^, 
τώ ρ’ άς ταφ^ τδ παν μαζό·

είναι οχληρός ό Πλάστης, 
ώ^ ας μέ χλβύση π ίς  τις.

—  Ω !  μ»; έλεεΤς-
προσευξου πάλιν χόρη·

2,τ ι πονεΤΙς χαλώς χονεΤς, 

ω ΙΙλαστα μου, συγχώρει.

—  Ελε’ει, ΙΙλάστα! Ο πατήρ 
τα τέχνα δέν άφίνει·

τ ’ άγιον μύρον, ό δοτήρ 
ζωής θά σΙ πραΰνη.

—  Μήτερ, τό χΰρ είναι πολύ,
μύρον χανέν δίν ώφελεΤ,

μύρον χανέί δέν δίδει 
ζωήν είς πτώμα ήδη.

—  Αν, τε’χνον, όμως ό ψευδής 
άνήρ νέων ερώτων

ζυγόν μαχράν σου όποδύς 
διε'ρρηξε τόν πρώ τον; . . .

Τέχνον, λησμονεί τον χαί σύ
χαΐ μίσει τον, ίν  σέ μισή· 

ό >^*ύση,
δταν νά ζήση παύση.

—  Ω μήτερ, έχει φονευΟε” , 
άπεθανε, τόν χάνω !

ώ ! άς μήν είχον γεννηΟεΤ, 
ώ, τώρ’ άς άποθάνω.

Σδΰσου ζωή διά παντός,
σβυσοϋ τοΰ μνήματος εντός. 

Είναι σχληρός ό Πλάστης, 
ώ ! άς μέ χλαΰση πας τις.

—  ΙΙλάστα έλ έε ι! ΙΙλάστα, μ  ̂
τό τεχνον τιμωρήσης!

δέν έννοεΤ τ ί βλασφημεί,

δεν έχει νοΰν, αισθήσεις, 
—  Μήτερ, τ ι λέγεις, τ ί φρονεΤς; Λησμονεί, τέχνον, τό δεινόν, 
είν’ ό Θεός μου απηνής! ζήτει θεόν χαΐ ουρανόν

Δέν προσηυχήθην ; τώρα χ ’ εντός του παραδείσου
ευχής δέν είναι ώρα ! μνηστήρα τής ψυχής σου.



ΑΓΓ. ΒΛΑΧΟΣ

—· ϋ  μήτίρ, τι ο ουρανβς;
ώ μ?ίτίρ, τ( ό Λδης;

Μβζιί του ε7ν’ ό οΰρχνδς.
χωρίς του ε?ν’ έ Α5ϊ;ς 1 

Σδυσου ζωή διά παντδς, 
οδύσου του μνήμχτος έντδς, 

μ«χράν οου ούδιμία 
μ ' ίύφρχίνει ευτυχία.

Εταραττε τήν νεαράν 
αυτής τδ άλγος ςρενα. 

χα’ι εις τά χείλη της άράν 
χατα Οεου έγεννα.

Ο  χοπετός της ήν φριχτίς, 
εως ου τ ’ άρμα τής νυχτδς 

άνήχθ’ εις τους αιθέρας 
σπεΤρον χρυοους αστέρας.

Κρότος τό τ’ αίφνης άντηχε~, 
ώς ίππος άν έπήδα, 

χ 'Ιπ π εω ς  πάτημα ταχύ 
έμπρδς είς τήν χιγχλίδα· 

ό χωδων ήχησεν εύθυς 
ήσυχως μόλις σαλευΟεις 

χαι εςωθεν τής πύλης 

αύτά έχ γλώσσης φίλης :

—  Ανοιςε, φως μου· άγρυπνεΤ , 
ή πλέον εχοιμήΟης;

Τ ί λεγεις δ ι’ έμε’ ; θρηνείς, 
ή μή γελάς έχ λήθης ;

—  Α χ, Β ίλελμ , συ ; τόσον αργά! 

Ηγρυπνουν χ ’ εχλαιον σιγά·
ώ ! ή τ’ οδύνης ωρα. . . . 

Πόθεν ελαύνεις τώ ρ α ;

- -  Μεσάνυχτα μόνον ημείς 
ίππεύομεν, χαλή μου,

^ρχομ’ χωρ*; βοημή«
να λαδω σδ μαζύ μου.

—  Α λ λ ’ εμδα π ρ ιν  εις τάς ςηράς 
άχάνθας χν ίε ι δ βορράς·

έλθέ νά σΐ θερμάνω 
του στήθους μου επάνω.

—  Αφες, ας πνε·η ό βορράς 
είς τάς άχάνθας λαυρος·

νά μέ χρατήσ^ης μή πείρας, 
βρε'μων χαλεΤ ό Μαύρος.

Σπεΰσε χαΐ συ νά ένδυθής 
χ ’ ίππευσ’ όπισω μου εΰθ'υς. . . 

είναι μαχρός ό δρόμος, 
σέ φέρ’ εις γάμον δμως.

— Εις γάμον; πλήν ... τόσον αργά 
διά μαχρών διόδων,.,. 

Αχουσον ε'νδεχα σιγά 
έσήμανεν ό -χώδων.

—  Θ α ήν’ ωραία παννυχίς·
ιππεύω ώς νεχρός ταχ·υς · ·

χ ’ ευθύς πρδ τής ήμε'ρας 

Οά φθάσωμεν τδ πε'ρας.

—  Αεγε, πώς είναι ή παστας, 
πως ό χοιτών του γάμου ς

—  Μαχράν πολύ, μέ εξ χλειστάς 
πλευράς, αντί θαλαμου.

— Χωρε~ χ ’έμε'; — Κ αι συ χωρε’ίς· 

άνάδα, μήν άργοπορής· 
προσμε'νουσιν οι ξένοι 

χα ι ή παστάς προσμένει.
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ΕπΙ του ίππου τβς πλευράί 
έτΓ^ίησεν ή  νία  

χαί Ισφιγξε μέ τ«ς άδράς * 
ίυλενα; τάν ίππέα· 

κ ’ εμπρίς, έμπρές πάντοτ’ ήχεί 
τ ί  χάλπκσμα, περών ταχύ· 

άσθμαΐν’ ΐππευ; καί ίππο;, 
πυρ πα ; πετάλου κτύπο;.

Καί δεξιά, άριοτερά, 
έπερων εί; τύν ζόφον 

ίενδρκ, λειβαδιά χλωρά.
οκιαί βουνών καί λόφων.

— Ω τ ΐ ωραία πα νν υ χί;! 
ιππεύουν οί νεκροί ταχε“;· 

του; τρεμει; Λεονώρα ;
— Α χ ! οφε; αυτού; τώρα !

Πλήν ασμ’ ακούεται· κλαγγή;
νξχο;. κρωγμό; κοράκων 

καί νεκρική ώ ίή εγγύ; :
«νεκρό; όδευ' εί; λάκκον». 

Κράίβατο; πτώματος εκεΤ 
καί ουνοίία νεκρική· 

φωνή βατράχων ήτον 
τό άομα κ ’ ή φωνή των.

—  Τό μεσονύκτιον τάφων 
καί κηδειών ειν’ ωρα' 

τήν σύζυγόν μου πλήν νυμφών 
φαιδρό; προσμε’νει τώρα· 

ψάλτα καί σύ χορέ λοιπέ, 
ύμε'ναιον φαιδρόν είπέ, 

καί συ τήν γαμηλίαν, 

ώ πάτερ, ευλογίαν.

Σιγουν. Πέτα άναληφθεί;
ό κράβδατο; ταχε'ω;, 

καί ό χορό; ·ήλ0' ευπειθή;
κατόπιν του ΐππεως.

Κ ’ εμπρός, εμπρός παντοτ’ήχεΤ 
τό καλπασμα περών ταχύ· 

άσθμαίν’ ίππεύς καί ίππο;, 
πΰρ πας πετάλου χτύπο;.

Κ ’ έπετων κ ' εφευγον δρυμοί 
δένδρα βουνά καί δρόμοι, 

καί έξηλείφετ’ ώ ; στιγμή 
πόλις χωρίον, κώμη.

— Ω ! τ ί ωραία πα ννυ χί;! 
ιππεύουν οί νεκροί ταχε~;.

Τούς τρέμεις Λεο ώρα;
— Λ χ ! άφε; αυτούς τώρα !

Εκε~ έγγύς είς τό κενόν 
κρυμμένον εις ερέβη, 

ύπό τή ; Φοίδη; τόν φανόν 
στίφος σκιών χορεύει.

—  Εύθυμε όμιλε, συ, αι !
Ερχου κατόπιν ! σεΤς σκιαΐ 

χορόν κροτείτε γάμου 
πρό νυμφικοϋ θαλάμου !

Κ ’ ήλθε τό στίφος είς χορόν, 
καί ανεμοστροβίλων 

πνεύμα ώμοίαζε, περών 
ξηρών έν μεσω φύλλων.

Κ ’ εμπρός, εμπρός, εμπρός... ταχύ 
τό καλπασμα πάντοτ’ ήχεΤ· 

άσθμαίν’ ίππεύ; καί ίππο;, 

πΰρ πας πέταλου κτύπος.
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Ταχί) ίπ ίτα  οτι αν 
έφώτιζ’ ή βε^ήν>ι, 

χα ΐ τά χενίν την στρατιάν 
των άστρων σννείίνει.

—  ΦοδίΤται ; ώ ! τ ί παννιιχίς! 
Ιππεύουν ο! νεχροί ταχείς· 

τούς τρεμεις ^εονώ ρα;
— Ω ; τ ί μάς μελει τέρα ; . 

— Μαϋρε, άλεχτρυών φωνεΤ, 
στίγμα! μένουν ύλίγαι· 

αύρα ήγέρίη πρωινή,
Μαύρε μου, χετα φύγε.

Ι3ού τ4 τέλος τϊ}ς όδοίί, 
ό νυμφιχδς κοιτών Ιδού !

Ιδού μας, φίλη τέλος. 
Νεκροί πετοΟν ώς βέλος. 

Πρδ θύρας βρέμων σιδηράς 
ίστατ’ εύθύ; δ ίππος, 

ζυγδν και κλεΤθρα έλαφράς 
μάστιγος θραύει κτύπος.

Τά δύο ήνοιξαν πτερά, 
και τάφους δ ίππεύς πέρα· 

εις τάφων πλάκας χύνει 
τδ φως της ή σελήνη.

Α λ λ ’ αίφνης εν στιγμή μια 
πίπτει, ώ φρίκη ποια 1 

τοΰ μαχητοΰ ή λοφία 
ώς Ολη σεσηπυΤα, 

π ίπτει δ θώραξ, ή στολή,... 
γυμνή του μέν’ ή κεφαλή, 

κ ’ είςχε“ ρας του έφάνη 
κλεψύδρα καΙ δρεπάνη. 

Απεπτη άμα πτερωθείς 
δ Μαύρος φλόγας πνέων, 

κα’ι χάος ύχ ' αΰτδν ευθύς 
ήνοίχθ-η σκοτιαίον.

ΦωναΙ άπδ των ουρανών, 
ε |  άδου θόρυβος φωνών 

ή Λεονώρα φρίσσει. . .
— μη τήν ζωήν θ’ άφήση ; 

Κ ’ έκεΤεΙς τδ τϊίς Φοίβης φως 
όμάς πνευμάτων άλλη 

χορεύει, καΐ αυτά σαφώς!
μάλλον κραυγάζ’ ή ψάλλει : 

αΚα! άν τδ στ»5θος σου ραγή,
• «μη βλασφημήσης ! τόρα γή 

«τδ σώμά σου θά γείνη !
«δ πλάστης άς σέ κρίνη !»

ΕΚ  ΤΟΝ

α 'Τ Ι Ρ .Α .Γ 'Ο Ο Γ .Δ .Ι Ω Ι Λ · »  'Τ Ο 'Χ '

Μαζύ χορεύουν ή Μαριώ χ ι’ δ Γιάννης 
κι' ά π’ τή χαρά ή καρδια τους σπαρταρε~· 
βουβός δ Πέτρος . . . λόγο δίν τοΰ βγάνεις, 
στέκει άντικρύ, χλωμός ’σάν τδ κερί.



Είναι βί ίιιό τους άρραίωνιασμενοι, 
είναι )ΐ ο! ντομε’νοι ’ς τά χρνσα· 
μέ τά χαθι;μερινά τοι> 6 Πέτρος μενει 
XI ’ δλο τά  νύχ^α του ξερομασσα. 

Κυττβζει λυπημένος τδ ζευγάρι 
χα ΐ λε’ει μέ τά στόμα του κλειστό :
Α χ. φυλαξι' με, ή τρε'λλα μ-̂  με χάρη, 
Οεε μου, φυλαςε μην κολαστώ.

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Οταν σέ,βάλουνε βαθυά ’ς τό μνήμα 
■ς τά μαύρο μν^μα, αγάπη μου γλυχειά, 
χ ’ εγώ μαζΰ σου νά χαταίβω θέλω 
ς τάν τάφο να σου χάνω συντροφιά.

Νά σέ φιλώ, νά σέ σφιχταγκαλιάζω, 
κρύα μου άγάχη, άχίνητη, χλωμή !
Ν ά ςεφωνώ, νά δίρνωμαι, νά χλίΑ ω  . . . 
ώς νά γενώ χ ’ έγώ κρύο κορμί.

3
ΤρελλαΙνονταν ά ένας γιά  τάν άλλον, 
αλλά χάνεις δέν τό ’πε τοΰ άλλουνοΟ.
Μ ’ έχτρα καθένας 'κύτταζε τάν άλλον, 
χ '  έχανε γ ιά  τάν άλλονε τά νοΰ. 

"Χωρίστηκαν ’ς τά τέλος καί οί δυο 
κ ' «βλέπονταν ’ς τάν δπνο τους μ ονάχα .. 
—  Ηταν καιρά χ ' οί δυά αποθαμένοι! 
Α λλά τά ηξευρε κανείς τους τ ά χ α ;

Ε ίδα τήν ερωμένη μου ’ςτάν ύπνο, 
χλω μή, άχά τή λύπη μαραμμένη, 
γυρμένη κάτω . .  . αυτή, που ’σά λουλοΰδι 
ήτανε μιά φορά λουλουδισμένη.



Ενβ παιδί ’χρατοϋσί ’ς τήν άγχβλη 
Λ ίν ^ λ ο  τδ τραβοΐίσε άπδ τδ χέρι.
Λ ίε ι τδ μάτι κ ’ ή περπατησιά της 
τ ι  λύπη . . .  και τι πεΤνα ύποφερει.

Απδ την αγορά σιγά περνούσε· 

βγαίνει ’μ πρ οα τά  μου ή φτωχ-ή κοπε'λλα, 
τά μάτια της σηκώνει, μέ κυττάζει.
ΙΙάγω κοντά της καΐ της λε'γω : Ε λα. . . ,

Ε λα ’ς τδ σπίτι μου μαζυ νά πάμε· 
εισ άρρωστη, χλωμή καί πεινασμε'νη.
Εγώ μδ τ·ή δουλειά μου θά σΐ θρέψω, 
εγώ θα σέ ποτίσω, διψασμενη.

Εγω και τα παιδια σου θά φρο'-τίσω· 

εγώ θά τά κυττάξω. τά καϋμε'να.
Μά πρώ τ' ά π’ 2λα, πειδ πολύ ά π’ δλα 
σένα ^τωχή, δυστυχισμε’νη, σένα.

Δε θα σοΰ πω ποτέ, πώς την καρδιά μου 
δ ερωτάς σου μο3 τήν είχε κάψει. . .  .
Κ ι ’ αν ελθτ) μαύρη ώρα νά πεθάνης, 

τδ μάτι μου ’ς τδ μνημά σου θά κλάψη.

ΑΓΓ. ΒΛΑΧΟΣ

Α χ, τ ί καλοί οί καλοΟεληταί μου ! 
Μουδωκαν συμβουλαίς μέ προθυμία, 
μου είπαν νά μή βιάζωμαι ποτέ μου, 
καί θαχω δλη τους τιήν προστασία.

Τ ί προστασία I Θάμουν πεθαμένος, 

νά ε ίχ ’ άπδ τήν πεΤνά μου ψοφήσει, 
άν δέν βρισκόταν κάποιος, δ καϋμένος, 

νά μέ κυττάξη καί νά μέ φροντίση.



Καλή του ώρα ! Μβίίωσέ να ζήτω, 
νά φάω χαΐ να πιω. ΛΙν τ ί  ςιχβνω !
Κρίμα ποΰ δέ 'μ ’̂ βρώ νά τδν φιλήσω, . .  . 
γ ια τ ' ειμ έγω ό ίδιος χοΰ τδ πάνω.

6
Σ τ έχ ίτ ’ ή μάνα στδ παράβκρο.
Κοίτεται στδ χρίδδάτι 6 γιιιδς στδ πλάι'.
—  Σήπω, Γιαννάχι μοκ, λίγο χβ ί σίι. 
νά ΐδ^ς τή λιτανεία χοίϊ περνάει;

—  Αχ, μανα, δίν μπορώ- τά μάχιά μοο 
δέν βλέπουν, δέν άχοΐίν τ ’ βΰτι_ά μου ! 
θυμαμαι τή Μαριώ, ποϋ πεθανε . .
Σάν τήν θυμαμαι, μοΰ πον’ ή καρδι_ά μου.

—  Σήχω να πάμε εις τήν έχχλησ^ά.
Πάρε χερΙ μαζή σου χαί λιδάνι-
νά ίδϊ}ς τήν πονεμέν»; σου χαρδιά 
ή Παναγία πώς θα σοΰ τή γιάνν].

Λάμπουν στδν -ήλιο τά ’ςαπτε'ρυγα, 
ψαίλνουν παπαδες, δεσποτάδες, 
σχυφτουν μ εΰλαβεια οί χριστιανοί, 
χαίει θυμίαμα, χαΤνε λαμπάδες.

ΙΙαει χοντα χ '  ή μανα χαί τράβα 
^  τδ γυιό τ»;ς ά π’ τδ χέρ; ή χαϋμένν;·

Κα'ι ψαίλνουν, ψαίλνουν χαΐ οί δυο μαζή : 
ΧαΤρε Μαρία χεχαριτωμενι) !

Η  Βαγγελίστρα σήμερα φορεΤ 
τά γηορτινά της —  εχει τή γηορτή της. 
Κ αι πόση εχει σήμερα δουλειά 1 
Πόσοι προσμένουν άπ’ τή δ'υναμί τ η ς ! 

Π ολλά οί άρρωστοι ταςίματα 
πο3λθαν νά τους ΐδ^, τής έχουν φερει:
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Τά πονίμίνα μέλη του; άπ ί Λερί. 
χερινο πόϊι αύτά;· εκείνος χέρι.

Κ ι οποιτς τϊ); φερει χέρι χερινβ, 
τέ χε’ρι τόο γιβτρευ’ ή Παναγίβ.
Κ Γ 2ποιος τϊ;ς φέρει πόδι βπό κερί, 
δρισχει ευθύς ττ4 πόδι τήν ϋγενα.

Οποιος οτήν ΙΙαναγια ·ίλθε χουτοός, 
χορεύει 5ΐ;μερα οβν πβλληχόρι.
Οποιος στήν ΙΙβναγιά π^γε κουλός, 
τώρα βαρε*! βιολί μέ τό δοξάρι.

Παίρνει κι* ή δόλια μάνα ένα κερί, 
καί μιά καρδιά άγάλ ’ αγάλια φτιάνει.
—  Ν ά ! πήγαινε την εις τήν Παναγιά, 
τόν πόνο οου, Γιαννάκι μου, νά γιάνη,

Τήν κε'ρινη καρδιά του πήρ’ ό γυιός, 
καί στήν εΙκόνα 'μ^Ρ^ί αναστενάζει, 
στάζει τό δάκρυ ά π ' τά μάτια του, 
κ ι’ ή προσευχή άπ’ τήν καρδιά του στάζει.

—  Α χ, μάν/, λέει, τοίΰ Χρίστου γλυκειά, 
πουχεις ’ιΙηλά 'ς τόν ουρανό τό θρόνο,
Συ, που πονεΤς εκείνους ποϋ πονιυν,
αέ σένα λέω τόν κρυφό μου πόνο !

Καθόμουν μέ τή μάνα μου μαζύ 
πέρα μακρυά . . .  ’ς τή χώρα τή μεγάλη, 
που εχει έχκλησίαις ΰψηλαΤς 
και παρεκκλήσια, όσα δεν εχει άλλη.

Κοντά μας έκαθόταν ή Μαριώ, 
άχ, ή Μαριώ μου ! τώρα πεθαμένη !
Να ! σοϋ ’φερα μιά κιρινη καρδιά . . . 
γιάνε μου τήν καρδιά τήν πβνεμένη.

ΑΓΓ, ΒΛΑΧΟΣ
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Α χ, ν«ι, χαλή, γλυχει* μβυ Παναγιά, 
γιανε μβυ τήν χαρϊιά τήν αβνεμενη 
καί νά σοΙί ψ*ίλνω βράδυ χαΐ χ ρ ω ί:
—  Χοίρε Μβρίο χεχοριτωμε'ντ) !

Η  μάνα χαΐ τδ άρρωστο χαιδί 
χοιμοΰνται ’ς τδ χελί άγχάλι^ άγχάλϊ). 
ΕχεΤ τή 9ύρ’ άνοίγ’ ή  Παναγιά, 
χα ί μχαΐνει ’ς τδ χελί άγάλι-άγάλι.

Εσχυψ' απάνω τδ παιδί σιγά, 
τδ χύτταξε, τδ χ ύ τ τ α ξ ι. . . έστάΟη· 
του εδαλε τδ χέρι ’ς την χαρδιά, 
ίχαμογελοσε γλυχά χ ' έχάθτ).

Τ ά  ε?δε ή μάνα δλα δνειρο 

χ '  είδε χαί χάτι άλλο. Λ χ ! τρομάζει. 
Ευπναει, πετιε’ται άπδ τον ύπνο τη ς  
χ ι ' άχούει ενο σχύλο νά οΰρλιάζν).

Μεσ’ τά  λουλούδια περπατώ· 
θαρρώ χ ’ εγώ πώς ε?μαι άνθισμε'νος. 
θαρρώ πώς δνειρεύομαι, 
παραπατώ, 'σάν νάμαι μεθυσμένος.

Κράτει με, άγάπν; μου, σριχτά,
γ ιατί μέ τ»;ς αγάπης μου τή ζάλη

θά πίσω εμπρδς 'ς τά πόδια σου
ναι είναι χόσρος χαί μάς βλέπουν χ ι ’ άλλοι.

Αργά, πουλί μου, μοϋ χαμογελάς, 
αργά για  μ^ σου ·ίλθε να στενάξ^ς. 
Εσβυσε τώρα, είναι χαιρδς. ή  φλόγα μου, 

που δέν εγύριζες νά την χυττάςης.



Οψιμη βγ«(νίΐ ή αγάπη 50«· 
παί «φτουν τω ρ χ  ή ματιαΤς σου έχίΐνχι; 
ιΐς την π ϊρ ϊιά  μου, χαθώ; πί’φτουνί 
σέ μνήματα τοΰ ήλιου ή άχχ“νι;.
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Μοΰ ρίχνει ή άνοιξη γλυκεία”;  ματια"; 
χα ΐ μέ καλει μακρυά άπΨ τήν πόλι. 
Ανθισαν 5λα, κάμποι, ρεμματιαϊς,
’σάν ναναι στολισμένο περιβόλι.

Εχω τήν ερωμένη τό πλευρό 
καΐ τρέχομε μέ ανοιχτό άμάςι· 
τό μάτι τη ; μό βλε'πει τρυ^-ερό 
καΐ ή καρόιά μου κάνει νά πάταξη.

Μυρίζουν όλα, όλα ξεφωνοϋν 
χαΐ λάμπουνε πραοινοφορεμένα 
καί τ ’ ασπρα κεφαλβκι_α του; κουνοΰν 
τά δέντρα τά μικρά, τα ανθισμένα.

ΙΙερίεργα σηκώνουν τό κεφάλι 
και μα; κυττάζουν τ ’ άνθη τά μικρά· 
ζηλεύουν τή ; αγάπη; μου τά κάλλη, 
ζηλεύουν τή δική μου τή χαρά.

Λίγ* ή χαρά μα; ! Αύριο θάρθη 
δρεπάνι τα λουλούδρ να σαρωση. . . . 
Η  άνοιξι; ή χρυσή θά μαραθή 
καί ή αγάπη μου θά μΙ προδώση 1

Ι Ο
Δέ θέλω ουρανό, ουδέ παράδεισο, 

που καθενό; τό στόμα εΰλογε” .
Αέ βρίσκω έκε” γυνα“κε; ώραιότεραι; 

άπ’ όσαι; 'βρήκα κάτω εδώ τή γή.



Κ α ν ίΙς  {χι~ μέ τά ψτιρά «γγίλος του 
’σάν τή γυν*~*β μου θά ί3,:ίθ^.

Να χάθα-μβι νά ψβίλνω μ /α ’ τά τιίννε^α ;
Ας λι(πγ] ! ίποιος θέλει άς τ ί  ποθ^.

θαρρώ, θεέ , πώς είναι τέ  χαλλίτερο 
να μ ί άφήσης εις τ ίν  χόαμο αυτό.

Να μβϋ γιάτρεψες χαπως τό χουφάρι μοκ 
χαΐ νά μβϋ ίτείλτ]ς χαί χανά λεπτό.

’Γό ξέρω πώς ό χόομος είναι άθλιος, 
γεμάτος άμαρτίαις χα'ι χαχά.

14 ξέρω. Μα τ ί Οελεις; Εουνείθιαα 
χα’ι μου ’ναι τά χαχά του ίιολιχά.

Εμενα ίέ  ζαλίζουν κρότοι . . . θόρυβοι,

8^ 0γα(νω ίξω . 8έν εχω δβυλειά.
Κάθημαι 5λι; *μ?ρα μ4 τή ρόμπα μου 

εις τϊίςγυναίχας μου τήν αγκαλιά.

Κοντά της άιρηαε με. Τά λογάχια της 
μοϋ φαίνονται πώς είναι μουαιχή·

μ ' ανοίγουν την καρδιά- χ ’ είναι τό μάτι της 
τόαο άφωσιωμενο χαι γλυκύ !

Τγεία μόνο αοΰ γυρεύω, Τψιατε, 
και μ ί υγεία τίποτα ψιλά-

χαί «φησ: ’ς τό πλάγι τϊ“ς γυναίκας μου 
νά ζήσω ?οο ’μπορώ. θ ά  ζώ χαλά !

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

1 1
Οταν χοντα της χαθβμαι Κ Γ 2ταν μου ούγη ϋττερα
θαρρώ πώς μου γυρίζει τό μυαλό, χαι μείνω χαθώ; π,οώτα μοναχός, 
θαρρώ πώς είμαι πλουοιος· πάνε τά πλούτη 2λα μου
τόν χοομο άγοραζω χαΐ πουλώ, χαΐ ’σά ζητιάνος γίνομαι φτωχός.
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Β ιλ ί  στέ στηθέί μβυ τά χ«ρ«/. ι. Γ ια  μέ δουλεύει *μ*Ρ* νύχτα
Αχοΰς ανήσυχο: πως χτυπά; χαΐ 3^ μ ’ άφίνει ν ’ άναπαυδω.
•ϊν ’ ίνβς άγριος πίλίχάνος Α χ ! χάμε γλήγορα, πελεκάνε,
χαΐ νίχροχράββατο π ιλ ίχα . για  να ’μπορίσω νά κοιμηθώ 1

1  »

0 :α ν  ίρ χ ίτ ' ό Απρίλης άπό μέσα του τραγούδια
μ ί τέν ήλιο του μαζΰ. βγαίνουνε μαγευτικά.
μπουμπουκιάζουνε τβ ρόίο: Τ ι τα θελετε! χα'ι αστρα
χαι τ4 χρ ϊ̂νο ςαναζή. χαΐ φεγγάρι χΓ  ουρανός
Οταν σχίζτ) τ4 φεγγάρι χα'ι λουλούδια χαΐ τραγού δια .. .
τ4ν γοτλάζιον ουρανέ, ματι^α . . , ήλιος φωτεινός...
ιίς τέν δρόμο του τ ’ άστ·ρι_α θαυμαστά, ώρα’ία είναι
χολυμποΟν τό φωτεινό. 5λα . . .  —  ποιό; άντιμιλεΤ;
Οταν δι^ δυό μαϋρχ μάτι_χ μα έ κόσμος είναι άλλος·
ό τραγουδιστής γλυχά, είναι κάτι πειό πολύ.

1 4

Στεχουν ’ψηλά στόν βύρανί χανείς ά π’ όλους τούς σοφούς
τ ’ αστέρια καρφωμένα, δ*ν τή καταλαβαίνει.
χαΐ χρόνια τώρ’ αμέτρητα Εγώ τήν έξεσχόλησα
χυττηοΰνται έρωτευμενα. χαΐ τή μιλώ νεράχι,
Μιλοϋν Τμια^γλωσσα μυστιχή, γ ια τ’ είχα δάσκαλο καλό —
γλώ σσα|χαριτω μένη. .  . τ ’ ώραΤό της προσωπάχι.

1 »

Νά ’ξεραν τά λουλουδάχι^α Νά ’Ιεραν τά άηδονάχια
ή χαρδια μου πώς πονε~. πώς είμ’ άρρωστος βαρυά,
θα έδάχρυζαν μαζύ μου θα μου τραγουδούσαν ολα
νά μοί) γιάνουν τή πληγή. εύθυμη παρηγοριά.
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Να ’ξεραν 'ψηλά τ ’ άστίρια 
π ί ϊο  καίω καί πβνώ, 
θά ’χΕιρταν νά μου μυήσουν 
κάτω άπ^ τ ίν  ούρανό.

Α χ ! κανένα 8έν τέ ξί'ρει 
καΐ τέ  ξιρει μόνο μια . . . 
’κείν»; πβυκαμε κομμάτια 
τή  ρτωχη μου τήν καρδιά.

1 β

Γ ια τ’ εϋν' τά ρόδα δίχως χ ά ρ ι; Γ ιατί δ ΐ λάμχει, δδ ζεσταίνει
γιατί, άγάπ»; μου καλή ; 
Γ ιατί τδ γιοΰλι οτο χορτάρ 
όπως μιλούσε δέ μιλεΤ ; 
Γ ιατί λυπητερό ιραγοϋδ·. 
λεν’ τά χου7>ιά χρίιΐί-χρωί ; 
Γ ιατί μυρίζει τό λουλοΰδι 
’σά λείψανο χωρίς ζωή ;

Μ’ έψησαν, μ ' ίτυράννησαν 
οσο 'μπορε~ νά γείνη, 
αυτή μέ τήν άγάχη της 
καί μό τήν εχτρα εκείνη. 
Φαρμάκι μουχουν στό ψωμί 
καί στό νερό μου βάλει,

Τό κόκκινο σου μάγουλο 
«φλογίζει καλοκαΤρι, 
μά τή μ'κρή σου τήν καρδιά 
παγώνει τοΐί βορρηα πνοή.

ό ήλιος ά π ’ τόν ουρανό ;
Γ ια τ’ ε?ν' ή γή σκοτεινιασμε’νη 
’σά μνίμα  μαΟρο, σκοτεινό; 
Γ ιατί κ ’ εγώ είμαι βουρκωμε'νος, 
γ ια τί, άγάχη μου χρυσή ;
Ι 'ια τ’ είμαι μόνος ό καϋμενος; 
γ ιατί μ’ άρνήδηκες έσυ ;

ϊ  Τ
ή μια μέ τήν άγάτη της 
καί μέ τήν εχτρα ή άλλη.
Λ χ ’ όλαις όμως χειό βαρεία 

.καί πειό πικρή μοϋ πεφτει, 
’κείνη που δέ μ ’ αγάπησε,
’κεΐνη που δέ μ ’ έχτρευτη.

1 9
Α ί! πώς θ ' αλλάξουν ολ’ αυτά, 
χρυσό μου περιστέρι!
Θά χειμωνιάσ’ ή δψις σου 
καί ή καρδιά σου θά καή 1

Στό βουνό ’ψηλ’ ανεβαίνω 
κ ' αισθηματικά ρεμβάζω, 
■Αχ, νά γίνομουν πουλάκι! 
λεω σιγά κΓ άναστενάζω I

Ι Ο
Ν ά γινόμουν χελιδόνι, 
νάρθω, άγάπη μου, κοντά σου, 
τή φωλίτσα μου νά χτίσω 
πλάν στα παράθυρά σου.
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Νά γινόμουν άηίονβχι, 
νίρθω μέιτα 3ϊό χεριίόλι, 
τήν άγβχΐ5, χοΰ μέ καίει, 
να σοΰ τραγουδήσω όλ»;.

Κ αλλια  νά γινόμουν κοΰκκος, 
ναρθω ισι_α στήν καρδιά σου· 

ξέρω ’γώ χω ; για  τους κούχχους 
εχεις συ τόν ερωτά σου.

ϋμορφη χόρν; τοΟ ψάρα, 
τράβα τή βάρκα σου στον άμμο 
χαί δός μου τό χεράκι σου 
χαί χαΟισε μαζύ μου χάμω. 
Αχούμπησε στα στ·όθ)_α μου, 
μήν είσαι τόσο φοβισμε'νη.

Οταν σιγά σας ελεγα 
τοϋ στήθους μου τόν πόνο, 
έσιωχαίνατ’ όλοι σας 
χ ’ έχασμουριουστε μόνο !

σΰ χαθε ’μ*Ρ* πολεμάς 
τ-ή θαλασσα τήν αγριεμένη.
Γα στ·η6ια μου έχουν σαν χ ι ’ αυτή 

ϊδια χακά χαΐ ίδια χάρι· 
έχουν άφρους χα’ι κύματα, 
μά έχουν και μαργαριτάρι.

Τώρα που στίχους Ιχαμα 
τά τόσα βάσανά μου, 
κουράστηκε τό στόμα σας 
νά λεη τ ’ ονομά μου.

Ηθελα νάρθώ κοντά σου, 

στή γλυ«ειά σου αγκαλιά· 
έσηχώθηχες χα ΐ μο3πες, 
εχεις βιαστιχ·η δουλειά. 
Φώναξα πώς σέ λατρεύω, 
πώς για σενανε πονώ· 
ξεκαρδίστηκες στα γελοία 
καί μοΐί ε ίπες : προσκυνώ.

Ηθελα ή λύπη μου όλη 

νά γενί} μια λεξι, μια . . 
να τήν παρη ό άγερας 
νά σ’ τή φερ·τ) μακρυά.

Αχ, μ ’ έπίκρανες, νά ξερής, 
μέ έπίκρανες πολύ, 
ποίφυγα χαΐ μου άρνήθης 
κ ’ ενα υστερνό φιλί.
Τ ί τά θελεις όμως φως μου ! 
μ ’ ολ’ αυτά τά τρομερά, 
νά πνιγώ σκοπό δέν εχω . . , 
ταπαθα χ ι ’ άλλη φορά.

Νά σου έρθουν σε μιά λεξι 
όλοι μου οί στεναγμοί,
'<ά τού; εχης είς τ ’ αυτιά σου 
χαθε ωρα χαΙ στιγμή.



ιΐΑΡΝΑΐ:δυϋ

Κ χΙ τά μχτιζ  σοϋ ό ϋ 
§ταν χ,λ^ σιγά-σιγά.

πά λ’ ή λ 'ξ ι  μο^ στάν δ 
πάλι νά σέ χυν>;γί.

Οτζν γ ίΊ ^ ί γιινζΐκά μοο 
νά ίδ^ί ζωή χ«1 *όττζ ! 
χβρ4 παί διασλίδζτι 
χ ζ ΐ μουζιχαίζ χα ΐ φωτζ !

Κ ά π  μ£σα μου μιλει . - . 
ν ά ν  τρκγοΰδι 
πάρ’ το, άγερι δροτερδ, 
πάρ’ το χ ζ ΐ πι;γβίνετε !

Φώναζε, άν Οε'λ^ί. γρίνιαζε - · · 
?λα βου τά χαρίζω· 
μά νά παινα; τού; «ττίχους μου ! 
άλλέως οέ χωρίζω.

Στδ-^πιτάχι τ4 μι*ρό. 
μέσα οτ' άγιοχλήματα, 
ειν’ ενα τριαντάφυλλο· 
πεστε χαιρετίσματα !

Τ4 γράμμα ποίί μοϋ έγραψε; 
δέ μου πικραίνει την χαρδια. 
Λέ θέλει;, λές, νά μ ’ ά γα π ί;, 
αλλά τδ λ έ; πλατυά-φαρδυά.

Σελίδες δλαι; δώδεχα 
χαι χατι γράμματα ψ ιλά ! 
για  μένο : οςεφορτώσου με»
γράφει χάνεις τοοο ιολλά ;

Μ·ή, νά ζ^ς, παραδολαΤΙς 
χαΐ ρητά χαΐ συναξάρι! 
μία μόνη θέλω χάρι.

Σ έ δυδ λέξεις δέ μου λ.ές; 
γ ιατί σχΰφτει χαι πείνα 

χάθε τίμιος χ ’ ιδρώνει 
χα ι ό άτιμος φουσκώνει 

καί στ4 άλογο πέρνα ;

ΙΙο ιίς  τά φ τα ίε ι; Λέ 
έ Θεός νά βάλη τάξι, 
ή δέ θέλει νά τ ' όλλάξη ; 

στέκει ό νους χαι άπορεΤ.
Κ ' έρωταμε χ ’ έρωτω,

ώς που μέ μια φούχτα χώμα 
να μας χλεισουνε τδ στόμα. 

—  ΕΖν’ απάντησες αυτό ;
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Οταν πλανώμ’ ίνίοτϊ ρεμβάζων κατα μόνα;, 
μέ μεταφερονσιν ίί; εύκλ^Ί; αιώνα;

<?2ντασία; τα πτερά,
των μ,χρών μα; ΛίΙ^νΰν άφεί; την Ορ6ην μόλι;, 

^λεπω ΐνίαιμων ή λαμπρά τοΰ Πιριχλεαυ; πόλι; 
ίνωπιόν μον νά περά.

Ιναταλιπών ίπΐ στιγμήν τόν άσημόν μα; χρόνον 
την ίό,αν .ϊΐιμμίριζομαι πολλάχι; των προγόνων, 

και ζώ μαζό των εύτσχή;.
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Τ αναπλαττω, χ ’ εχθαμδο; τά νεαρά τοο χάλλη 

ι3λεπω μ4 τ ' ομμα τή; ψνχή;.
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Τον Παρθενωνος θεωρων τα ; βτήλας ::επτωχ.υία«, 
τέν πλάττω ώ ; τ^ν ίΛ α ο εν  ά-/.μα~ον ό Φειδεας, 

ό «λάστης οντος των Οεων, 
παν έχπλννων λείψανον των αλγεινών χηλίοων, 

χοομω χα'ι μέ τήν λείτουσαν έ,ι των Καρυατιδών 
το" Ερεχθέως τέν ναόν.

Ούτως έρρεμβαζον ένω σ;ω·τηλως δακρύων, 
μίαν ήμε'ραν εδλε'τον σωρείαν ερείπιων, 

τδ Οεατρον τών Αθηνών, 
και εί; τη ; φαντασίας μου παραδοΟεις τήν μεΟην, 
τάς έποχά; έπεροσα, κ ' εις μιαν παρευρέθην 

εκ τϊ5ν ενδόξων του σκηνών.

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Τ ά Διονύσια τέλι" 
τί}ς Αθήνας ή φίλη πόλις 
καί θεατα'ι έκε" πολλοί 
έκ τ?ίς Ελλάδος ^λθον δλης.

Π ολλά θεάματα αυτή 
θά αεριλάδη ή  ήμε'ρα' 
ώς μία παύση τεί.ετη, 
άμε'σως θ’ άρχεται ΐτε'ρα.

Τής Ακροπόλεως εμπρός 
τδ μ ιγα  θεατρον άνίρπει 
και ύπεράνω του λαμπρός 
δ Παρθένων τδ βλέμμα τ:ρπει.

Δραματικός εκε" άγων 
θά γίνη πάντα; προσελκυων 
κ ’ εις τδν νικωντα χορηγό'' 
θά δοθή τρίπουςώς βραδεΤον.

Μ ’ εύθύμους ό λαός φωνας 
κατά τδ Οεατρον προβαίνει 
διψών μεγάλα; ήδονας, 
τήν ώραν καν δέν περιμενεΐ-

Εκεΐ βαδίζουσι κοινή 
μετά των δούλων οί πολιται 
και ή του αρχβντος γυνή 
πρδς τάς Ιτερα; συνωθε"ται.

Τ δ μέγα θέαμα καθείς 
μέ ίύγενή προσμε'νων ζε'σιν, 
σπεύδει και κάθηται ευθύς 
εις τήν οίκείαν αύτω θεσιν.

Π ολλά εδώλια πληρούν 
οί πρε'σδίΐς μόνοι των συμμάχων, 
δσοι ώς φαρον θεωρούν 
τής Ακροπόλεως τδν βράχον.

()1 άρχοντες, εγγύς αυτών,
ΙπΙ πυκνών πατουν στρωματω>· 

σημεΐον φθονητδν, 
στέμμα κόσμε" τά με'τωπα των.

Κ αι ύπεράνω αί σειραί 
τών επίλοιπων Αθηναίων 
ειν’ αί φωνοί των τολμηρά! 
κ ’ ήθος έμφαίνουσι γενναΤον.
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Ο ί ίοϋλοι ορθιοί μαχράν^ ,
βαναύσωι; παίζουν ή ληροϋσι 
παί τ^ν ζωήν των τήν πίκραν 
ΐντές της τύρβης'λησμονουσι.

Ανδρών Ενδόξων τί πληθυς 
έχε; έν μεσω, δόξα πότη ! 
ητις θά λάμψη χαΐ εόθΰς 
τήν οικουμένην Οά θαμόωοη.

(Λ ω ν τ4 βλεμμΧ προίηλοΤ 
αυτός έδω ό νεανίας!
Εχει μορ?ήνί περικαλλή 
καΐ σώμα εμπλεων μαγείας.

Ε ιν ’ ή στολή αΰτοΰ χρυσή 
και εις τ4 κάλλος του προσθετ 
Αλκιβιάδη, είσαι συ, 
εις τήν ακμήν τής δέσης ετι.

Αώτου ή γόηισα ^ωνη 
ήγε καί ε^ερε τα πληθη 
καί μειδιών να τυραννή 
τους Αθηναίους* ήδυνήΟη.

Ο Ευριπίδης παρεκεΐ 
το νε'ον δραμα περιμενεΐ' 
είναι τ4 ήθίς του γλυκΰ 
καί νουν ύπερτερον εμφαίνει.

Θά ϊδ’ ή δάφνη ποιητου 
άλλου τ ί  με'τωπον νά στεφη, 
χωρίς τδ μέτωπον αώτου 
νά συσκιάσουν φθόνου νέφη.

Ως πρές τά ήθη θεωρών 
• έπιβλαδείς τάς κωμωδίας, 

κάθηται μ ’ ήθος λυπηρόν 
ό ευσεβής εκεί Νικίας.

Ο δχλος ανυπόμονων  ̂
δτι βραδών’ ή ωραβλεπει, 
καί διά κρότων καί φωνών 
τέλος ν’ άρχίσωσι προτρέπει.

.νλλ’ αίφνης γίνεται σιγή, 
καί ή αυλαία πίπτει άμα 
ευδαίμων δστις χορηγεΤ! 
Ν ε ^ έ λ α ΐ  λέγεται τό δραμα.

Χοίρε, μεγάλε ποιητά !
Εις τήν σκηνήν καθώς έφάνης, 
άπό τά στόματα πέτα
«νομα έν « Α ρ ισ τ ο φ ά ν η ς !»

Ολων εώοραΐνει τήν ψυχήν 
τής στιχουργίας σου τό μέλος.

ίίς πάντα στίχον σου τραχυν 
«σβεστος^ρήγνυτ«ι ό γέλως

ΙΙλήν διατί τους θεατάς 
τόση χαρά καταλαμβάνει ;
Τ ί όνομ’ αρά γε πετας 
εις τόν λαόν, Αριστοφάνη ;

Εχθρός ραγδαίος τής τρυφής 
τά χαλαρά μαστίζεις ήθη ;
Η  τους άσημους συγγραφείς, 
οίτινες φθείρουσι τά πλήθη.

Των αναιδών δημαγωγών 
εμπαίζεις ίσως τάς μωρίας, 
οσοι τόν φαΰλον των ζυγόν 
κ>λΰπτουν μ’ άνθη κολακείας ;

Ε κεί τόν Κλε'ωνα ίδέ, 
πώς τρέμει όλος περιμενων 
νέον σου βέλος, αοιδέ, 
εις δηλητήριου βαμμένου.



Λ λλ’ οχι 1 τ^ ; ακην^ς 
ή μνημτ; « ; «ίς ζόφον ! 
Γ6ρ(ζ« μίγας ποιητι̂ ς 
τόν άρχ»ίγόν των φιλοτόφων :

Ο  όχλος «πλι;ττί σκλι^ρά 
χ«1 άπΐ7τ£~το ααιίιά  τϊ;ς 
χα'ι τί) ερρίφθη ώς βορά 
μεγβλη ίό ςα , ί  Σωκράτης.

Ν ϊΙ ,  ό Σωκράτης ! Λγενε"; 
μ ' «ύτόν γελωσιν οί ιιολϊΤΛί' 
αύτ4{ επάνω τ^ς οκηνης 
ββρδαρω; τόρα χωμωδεΐται.

Ε ις οοφιίτίήν, τών σοφυτων 
»χ9ρ4ς έκεΤνος, μετεδληΟη, 
άπ4 άσιίειβν μεστόν.
Ιδε φωνάζοντα τά πληήη.
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Τόποι*; τό στόμβ τοι* κοινούς 
άντί άρχων χαινίον προφέρει, 
χπι ό δαιμόνιος τοο νους 
εις πονηριάς έπιχοτίρει.

^νλλά μέ πέπλον μχγικόν 
και τό ανόμημα κοσμεΤται.
Και ψευδής Οελγει ή ε ΐκώ ν 
'/ίλ α  τις, πλήν γελών λυπεΐται.

Αλλά μή χαίρης, ποιητά, 
δια τ4 νεον τοΐίτο στέμμα !
Αν Οάλλη τόρα, σ’ άπατα I 
Ταχέως 6ά βαφ^ μέ αΤμα.

-Μίσους άρχάς είς τόν λαόν 
ενσπείρει τό γλυκό σου άσμα 
και όπισθεν σου μειδιων 
τό τοΐί Μελητου βλέπω φάσμα.

Τών Αθηναίων ή ψυχή 
είς^τό δριμύ έθελχθη δρίμα 
και αχροώντ’ έν προσοχή 
τής στιχουργίας του τό νάμα.

ΤΙνα τό δρ ίμα  λοιδορεΤ 
βΰδ’ ίρωτώσι καν έκεΤνοι· 
πέπλον καλόν όταν φορή, 
κ ’ ή αδικία τους ήδυνει.

Μάλιστα εις τών θεατών 
ύπερ τούς άλλους πάντας χαίρει, 
προσεκτικώς έπικροτών 
τα εντελή του έργου μερη-

ΙΙρεσδυτης ουτος κεκυφώς, 
είναι βαθεΊς οί όφθαλμοί του. 
και άπό μυχιόν τι φως 
λάμπουσα φαίνετ’ ή μορφή του.

Λευκόν ίμάτιον φορε~ 
άνευ ματαίων κοσμημάτων, 
πρός την θυμέλην θεωρεΤ 
οψιν γαλήνιον φυλάττων.

Ε ιν ’ ό Σωκράτης· ε'ύλαδεΤς 
οί μαθηταί α·ΰτόν κυκλοΕίτι· 
μετά δίκαια; συντριβής 
την αδικίαν θεωροίϊσι.

Μετά^του Κε'βητος λαλεϊ 
εδώ Σιμμίας ό Θηβα'ίος, 
τόν κωμωδοΡντα άπειλεΤ 
Κρίτων εκεί ό .λθηναΤος,

Πρό πάντων δέ ό Ξενοφών 
υπέρ το·.̂ ς άλλους διαπρε'πει. 
τόν περιξ όχλον άψηφών 
όργής άκρατου ρίπτει ε'πη.
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ΕβοτοΠ πλίον 5έν κρατεΤ, 
ζί’σεωί χληρης άϊζμάιτοιι· 
αλλ 6 Σωκρβτ»;ς νουθετεΤ 
κ«ι καταστέλλει τάς άρμάς του.

Τθϋ{ ό^Οαλμους των χράς αύτέν 
εχουσι πάντες ίστραμμε'νους 
και τάν ίεικνύουν πολιτών 
άπειροι 5άκτυλ’ εις τους ξένους.

Ν ά παραδάλη προσπαθεΤ 
πας τις έν βάθει τ^ς καρδίας 
πρδς τδν σοφδν τδν άλη055 
τδν σοφιστήν τ?ίς κωμωδίις.

Τδ πλήθος πάντοθεν θροεΐ 
πρδς μίαν θέσιν βλέπον μόνον, 
αλλ ή μεγάλη συρροή 
κωλύει τ ’ 3μμα των πλειόνων,

Ε ιδ ’ ό Σωκράτης τόν λαόν 
να τόν ΐδη οτι έπόθει 
καί γαληναίως μειδιών 
έπί τ55ς έδρας άνωρθώΟη,

Λντι μακράν των θεατών 
περιδεής ν ’ αποχώρηση, 
φαιδρός προσέφερ’ εαυτόν 
κ ’ εις ειρωνείας καί είς μίση.

Τό πλίνθος έπαυσε γιλώ ν 
ευθύς, κ ’ είς σέβας έκινήθη· 
ω ποιητά τω Νεφελών, 
ό ύβρισθεΐς έςεδικήθη.

,νΰτόν καί μόνον εύφημεΊ 
ή πόλις απασα συνάμα 
καί παραβλέπει, ω τιμή ! 
χαριν του ήρωος τό δρίμα.

Πλήν τοΰ Σωκράτους απαθής 
εμειν’ ή δψις ή γλυκεΤα, 
γνωρίζει δτι ασταθής 
εέναι του δχλου ή φιλία.

Οτι γέννα εις τόν λαόν 
ή ' εα δοςα νεον φθόνον 
κ ' ύπό παν χε ΐ̂λος μειδιών 
κρυχτετ όδούς σκληρώςπληγώνων.

I έλως, τους άλλους άπατων, 
ίπ ίτ ά  χείλη του άνέβη· 
ύπό τόν θρίαμβον αύτόν 
ίσως τό κώνειον μαντεύει.

Συμβάντων έμπλεοι βΰτοί 
ήδη ίπερασαν οΐ χρόνοι 
καί άλλη πάλιν τελετή 
τους Αθηναίους συνενώνει.

Τών Αθηνών ή αγορά 
πρός τ ί λαοθ τοσούτου βρ ίθει: 
καί πόθεν αρά γ ’ ή χαρά, 
ήτις κατε'λαβε τά πλήθη ;

Αγγελος ίσως, φΟάς ταχύς, 
νίκης έκόμισεν ειδήσεις 
και δια τοΰτο ευτυχείς 
φαίνονται άπαντες επίσης.

Λ λ λ ’ οχ ', ή πόλις άφρονεΤ, 
κ ’ έγκλημα είναι ή χαρά της· 
πάθη έξάψας αγενή 
κώνειον πίνει ό Σωκράτης.
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Δρόμον διέτρίξεν εύρύν, Ανίχαλύφθτ; είς αύτόν
ίλ ή ν  &3μ’ άχρίίων ν,χτηγόρων, τ η ς  Ιου ϊϊΙα ί ή θρησκεία 
σήμερον ετισε βαρόν κ ’ έμάντειν’ ϊσω; τόν Χριστόν,
τής εύφυΐκς του τόν φορον. ένω έλάτρευε τόν Δ ια.

Τοιαύτ’ ύπήρς' ή άμοιδή Οταν χροδαίνη ή αύγή,
τίών υψηλών του διδαγμάτων, έρυθριώσα ετι κόρη, 
οσα μέ χεϊρα εύλαβή πριν ιρωτισθή ή άλλη γή,
τής λήθης εσι.ισεν ό ΙΙλάτι-ιν. τά υψηλά φωτίζει ορη.

Εμπρός των πο~ος ε; ήαών Ο κοΠφος οχλος μέ χαράν
εις ρεμβασμού; ρνφΟεις άκρατους διά τόν θανατον ώμιλει 
ώρας δέν έμεινε τιμών καΐ μίαν ύδριν ή άράν
τήν φίλην μνήμην του Σωκράτους; όλων έχροφερον τα χείλη !

Διά τοΰ θείου του νοός 
κατά τής φύσεως παλαιών, 
ακόμη δίν ήτο θεός, 
άλ λ ’ άνθρωπος δέν ήτο πλέον

— _Δεν ήτο φίλζρς τών θεών. 
__Διαφθορευς τών νέων ήτον.
—  Εβλαπτε λίαν τόν λαόν 
ψευδή σοφίσματα χηρυττων.

Αγνώστους έτ ' εις τους λαοίις — Αι όμιλιαι του ρηταί 
άρχάς εκείνος άναγγέλλων, προκλήσεις ήσαν αδικίας·
Θεόν, νικώντα τους θεούς, εκείνου ήσαν μαθηται
ίσως διε'δλεπ' εις τό μέλλον. ό Θηραμένης, ό Κριτίας !

Ο  χε'ριξ οχλος μΙ θυμόν 
αυτά και άλλα έδλασφήμει, 
νά μείνη μή έπιθυμών 
αγνή του μάρτυρος ή μνήμη-

Μακράν τών άλλων πολιτών 
άνήρ βαρύς βαδίζει μόνος· 
εις χρώτην όψιν επ ’ αύτόν 
καταφανής είναι ό πόνος.

Τόν έφθαλμόν του τόν δειλόν 
αυχνά ύψοΤ πρός τους αιθέρας 
καΐ τότε φαίνεται λάλων 
σιγά μέ όντι άλλης σφαίρας.

Οδύνην έτ- ζωηράν Ε ίναι αυτός ό ποιητής
εις τής ψυχής τά βάθη κρύπτει ό έξυβρίσας τόν Σ ω κρατην 
καΐ είς του όχλου τήν χαράν πρό τής πίκρας του τελευτής 
άλλόφρον μόλις βλέμμα ρίπτει, θλίβεται σήμερον εις ματην.
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Υπό τό χνεΐίμα των ίτών 
ή πβλαιά έσβίσθη πλάνη 
* ’ ένοχον βλεπει ΙαΟτον.
Ω , «  λυπονμ’ Αριστοφάνη !

Π λήρη; θέλγητρων δαψιλών 
όταν έποίιι; τά; «Νεφελα;» 
διά τό εργον τό καλόν 
ίσως ήγάλλεσο κ ’ εγελας.

Α λ λ ’ άν σοι ελεγε κάνεις, 
ένψ τόν κάλαμον έκράτεις, 
όποια; εμελλε Οαν^ς 
νά τύχη τώρα ό Σωκράτης,

καί ο :ι σό, άπατηθείς,
εί; τήν θανήν του θά συντείνη;,
μακράν θά ερριπτε; εΰθίι;
τόν κάλαμόν σου μετ’ αισχύνης.

Πλήν τό ήγνέει; κ ’ εκ^υγόν 
μακράν επέταξε τό βέλος· 
πρός παιδιάν ήν ό άγων 
κ ’ αιματηρόν ελαβε τέλος.

Ενώ βαδίζει εμβριθής 
*’ έιν’ ή όδόνη του μεγάλη, 
φωνή γλυκε“α, συμπαθής 
αίφνης τά  ώτά του προσβάλλει.

__ Ακάνθας φαίνεται κακά;
μό άνθη θάλλοντα τυλίσσεις 
χ,’ εχουσι λίαν τραγικας 
αί κωμωδίαι σου τας λύσεις.

Επιθυμιών νά ιδη τις 
ί  τάς μελέτα; του ταράττων. 
στρέφετ’ εΰθΰς ό ποιητης 
χ,αί βλέπει Στι είν’ ό Πλατών.

Από τοΰ φόνου τήν σκηνήν 
μ^ βράδυ βήμα επιστρέφει, 
καΐ τήν δδυνην αλ','εινήν 
εις τήν καρδίαν έτι τρέφει.

ΙΙρό των βημάτων του ευρών 
τόν υβριστήν του διδασκάλου 
σκώμμα τζί ε"ρριψεν άβρόν.^ 
δείγμα τοΟ πόνου του μεγάλου.

Ε πλ η ς’ ή φράσις ή δεινή 
τόν δυστυχή Αριστοφάνη· 
ώς ή αμείλικτος φωνή 
:ου συνειδότος τω έφανη.

Ηέλων νά μ«Θη ακριβώς 
σκηνήν ακόμη πλήρη ζόφου, 
προσαγορεύει εύλαβώς 
τόν μαθητήν του φιλοσόφου.

— Είπε μοι. Πλάτων, θλιβερά; 
νάκούω θέλω άίηΟείας.
Ενώ έξέπνεεν, άρας, 
είπέ, μοί έστελλεν άγρ ιας;

— Λόγοι γαλήνης ψυχικής 
οί εσ·/ατοί του ήσαν λόγοι, 
κ'είς φίλους κ 'είς εχθρούς γλυκέ"; 
επίσης άπαντα; ηύλογει.

Ε ίχ ’ εις τά βάθη τοίί νοός 
ζωής μελλούσης προαισθήσεις, 
ήτον ανέφελος Πως 
ό θάνατός του, όχι δύσις.



Εφχίνετ’ δτι τ ίν  ούδέν 
είΕΛτει θνησχων αλλοκ χοϊιλο!;, 
χα’ι χ α μ α  κύκνοι» μελφδών 
εκλίΐιτΕ τ  ϊμρατοι» έμπρίς μου.

Εδίδίσκ’ 6ΤΙ άπχθή;
Ενψ τήν κύλικα έκράτει 
καί στοχασμέ; ^το 
και ή πνοή τοι» ή έσχάτι;.

Εαν εύρίσκεσο παρών 
κ’ εδλεπε; θνήσκοντα εκεΤνον, 
θρήνον 6ά ήνου; γοερέν 
μέ των εταίρων του τέν θρήνον.

ΓΙώ; συνεχώρει έχψ υχ^; 
τους ΰδριστα; αν ήκροασο, 
δια τους στίχους τους τραχεΤς 
συ σεαυτέν θα κατηρασο.

Δ ιότι είναι αγαθή,
Αριστοφάνη, ή ψυχή σου 
καί μέ δακρύων θα πλυθ^ 
χοάς άφθονους ή κηλίς σου.

Α λλά σ’ άφίνω· ίερέν 
νά εκπληρώσω χρ/ος πρεπει 
«πέ τάς τύχας των καιρών 
τ ’ άθανατά του σώζων εχη.
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θ ά  τά συλλε'ςω, ποιητά 
μετ’ εΰλαδους εγώ καλάμου 
κ ’ εί; τους αιώνας θά πέτα 
μέ τ ’ δνομά του τ ’ ονομά μου.

12ς γλύπτης, όνομα θνητού 
εις θεού άγαλμα χαράττων, 
επί τά θεΤα εργ'^ αΰτου 
τρεμων κ ’ Ιγώ θά γράψω «Πλάτων»

Ο  του ^^ωκράτους προσφιλής 
ΰπό λυγμών πικρών έπνίγη 
κ έκε~ νά κλαυση συσταλείς 
μετά τοΰ πλήθους άνεμίγη.

-κ ο τ ία  ήδη ζοφερά 
περικαλύπτει τάς Αθήνας 
καί εις τους οίκους τά πυρά 
άμυδράς ρίπτουσιν αχτίνας.

Τ έ πλήθος φεύγε; τό πολύ 
διατριίάς ζητουν έτε'ρας 
καί φεΰγον ετι όμιλε" 
διά τό νε'ον τής ήμε'ρας.

Και δμως μονος του μακράν 
ό ποιητής έχε~ βαδί^ ι 
και άκουσιω; τήν πικράν 
ακόμη χλεύην ψιθυρίζει.

Ακανθας φαίνεται κακάς 
μέ άνθη θάλλοντα τυλίσσεις 
κ ’ έχουσι λίαν τραγικά; 
αί κωμιρδίαι σου τάς λύσεις.

Πέπλον επίσημον σιγής 
απανταχού ή νυξ εκτείνει· 
δέν ρίπτει φως «πί .τής γής 

ί ή Σ-.λήνη.κρυμμιν

Λ λ λ ’ ενώ άπασα κοινή 
ή ήχηρά κοιμΧται πόλις 
τίς ή σκιά ή σκοτεινή, 

η ις έκεϋ όραται μόλις ;
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Είναι άνήρ γ'βνυχετων 
ίμ .ι:ρ ίς ίΐς μάρμαρον ώρχΐον

Φθόγγου; άτάκτου; εκφωνεί, 
πάντοτε λήγοντας εις θρήνους,

κ ’ έκί“ επάνω «ναρτίίν καΐ είς τό πνείίμ’ άναχινεί
Οκλλοντα σ τίψ ιν ο ν  άνΟέων. συλλογισμούς πολυώδυνους.

. ί Η  φοίδη πρδί στιγμήν χρυσή
έν μίΐ7<|) λάμιτει των συννε’φων...
Αριστβ^άνγ), είσαι σΰ,

Λ

5 του ώ ω^ρίτοιίί μνημ* οτίφων.

Ο ΚΛΕΙΝΙΑΣ

Πυλλο\ ΐΓπιϊρ^ζον ^ιλλοτι: εις τάς Αθήνας νέοι,
χατά τά ήθη γνήσιοι τωόντι Αθηναίοι,
εις  τάς  στοάς τή ς  άγοράς περώντες τάς ήηέρας
κα^ άγαπώντες τους πεσσούς, τοί/ς ίππους,τάς έτσίρας.
Αλή’ εις προ πάντων έν αύτοίς έξεϊ^ζε νεανίας,
ό πανς τού ΑλιάκίΑυνος, ό ποιητής Κ?νεινίας.
Ο οίκος του καί πλούσιος συγχρόνως καί άρ^ζαϊος, 
ε ίς  μακρυσριένας έποχάς πυκνόν προσκτήσας κλέος, 
πολλούς πολλάκις Λούζοντας παρέσ^ζεν ε ίς  την πόλιν 
καίεί^ζεν οίκους καί αγρούς, καί λεγεώνα δλην 
έτρεφε δούλων κ’ έπεμπε ηρός έμπορίαν πλοία 
κ’ ένέμετο είς Ααύριον χρυσίου μεταλλεία.

Π αϊς ή :ο  καί ο §ίος του ακύμαντος έπέρσ, 
δτε λοιμός τοΰ ήρπασε πατέρα καί μητέρα, 
κ’ εύρέθη κάτοχος λαμπρού όνόματος καί π?»ούτου, 
μηδένα έχ6)ν σύμβουλον, έκτος τοΰ έαυτοΰ του.
Αν ητο φύσις ταπεινή, όλιγαρκής, γλυκεία, 
έάν έντΟς του έπαλλεν ήρεμα η  καρδία, 
άν δέν ήσθάνετο παθών θύελλας ένδομύχως, 
θά ήτον ίσως δυνατόν νά ζήση καν ήσύχω ς.

38
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τοιοϋτον πλην δέν επλασεν Λ πρόνοια έκεΐνον 
ητον άνάπλεως παθών μεγάλων κα\ πνρίνων, 
έδίι^'α δόξαν κ’ έρωτα κα\ Λδονάς να\ μίαη , 
έπόθει ολα νά ίδμ τ<α\ δλα νά γνωρίση.
Κα\ τον κατέλαβε ^'ευδΑς καΐ σ τιγμ ια ία  μέθη 
κα\ ε ίς  τό ρεϋμα μ^ κλειστούς τούς ό^θαλμούς ά^έ' 
Οταν ^δέ τέλος ήνοιξε τούς ό^θαλμούς του πάλιν 
πάν είχε χάσει όνειρον κ’ έλπίδα είς την πάλην 
καΐ νέος, μ όλις αίσθανθείς τού ^ίου τάς π ικρίας, 
τον βίον έξελάμβανεν ώς ^άρος ό Κ λεινίας 
καί έζη πάντοτε αργός, χασμώμενος καί πλνίττων 
μ εύθυμων φίλων όμιλον καί σμήνος παρασίτων. 

Τόν άπεκάλουν ποιητην οι φίλοι του, διότι 
δτε ε ίς  £ν πολυτελείς τούς συνεκάλουν πότοι, 
Λρπαζε λύραν, ήνοιγε σπασμωδικώς τά χείλη  
καί ύ, ώδή του ρέουσα τά ώτα των έκήλει.
Δ ίν  ητο τότε ό αύτός ανάλγητος Κ λεινίας I 
Εκ ^αρυθύμου τ ’ άσματα έπήγαζον καρδίας 
καί ίίσαν μάλλον στεναγμοί ά στ ίχον  είς  αιώνας 
χρυσούς έπέτα, εύγενεϊς διέγραφεν αγώνας 
καί μ ' άσμα, άλλης έποχής άρώματ’ άποπνέον, 
έξύμνει τΛν λαμπρότητα τών πάλαι Αθηναίων 
καί έκ τή ς  δόξης έπειτα κατέπιπτεν έκείνης 
ε ίς  έποχάς μικρότητας, σκοτίας καί α ίσχύνης.
Ο  ! πώς ήγάπα τάς καλάς Λμέρας τής πατρίδας, 
δταν Λ πόλις στέφανον έφορει ^ασιλίδυς, 
όταν ή  δόξα τη ς  παντού τή ς  γ ή ς  ιικτινοβόλει 
καί όλοι τήν έθαύμαζον καί τήν έτίμων ό λο ι!
Ισως, άν είχε γεννηθμ καί ό Κ λεινίας τότε, 
δταν ύπήρχε στάδιον εύρύ δ ι’ όλους, υτε 
ητον ή  δάφνη ζηλωτη καί φ ίλ 'ή δ ό ξ α  ίίτον, 
δέν ήθελεν έξαντληθή έν μέσω μικροτήτων, 
δέν ήθελε τόν θησαυρόν άσώτως δαπανήσει 
καί ίσως θά κατώρθωνεν ή μνήμη του νά ζήση,



αλλά έρρί^θη ηεταξι; ^ιηδατΛίνών συγ^ζρόνων, 
πολίτης διά τοΰ νοός των εΰκλεών αιώνων.

Πολλάκις ε ίς  τό θέατρον είσήρχετο ρε^6άζων 
κα\ ύποθέοεις ί/ι^ηλών δραηατων Οχεδιάζων 
ώνειροπόλει προς στιγηην περιφανείς θριάμβους 
κ’ έπευφημίας κα\ φωνάς καί θεατάς έκθάμβους 
κ’ ένόμιζεν δτι φορεϊ περί τΛν κόμην στέμμα, 
άλλ’ όταν έξηγείρετο έστρεφε πέριξ βλέμμα 
καί έβλεπε τον ιερόν νά ^εβηλώσι χώρον 
αγάλματα κακότεχνα μικρών δορυκτητόρων 
καί ήκου· έπί τή ς  σκηνής τοίτς ποιητάς ε ίς  ξένους 
μχκροπρεπώς νά πλέκωσιν έλεεινους έπαίνους 
κ’ ένόει μέ [?αρΰθυμον καί κλαχουσαν καρδίαν, 
δτι ν\ δόξα έφυγε άπό τήν πολιτείαν.

Πολλάκις άπεφάσισε νά μεταβάλη τρόπους,
την έποχήν του, τους Θεοί'ς, την λύραν, τους άνθρώ-

[πους,
αλλά προ πάντων έαυτόν πόθων νά λησμονήσΐ) 
καί την χ^τυχήν είς  θόρυβον καί μέθην νάποσβύση.
Α λλ’ εύκολα δέν σβύνεται τών οόρανών ή  κόρη !
Τό σώμα κατεβάλλετο κ’ έκείνη έγρηγόρει, 
καί θεατής παρίστατο είς πάσαν α τιμ ίαν, 
ώς ή  λαμπάς ή φέγγουσα πενθίικος ε ίς  κηδείαν.
Σ υχνά  έγέλα κ’ έχαιρεν έν μέσω τών όργίων, 
άλλ’ ήτο γέλως βίαιος, άνάπλεως δακρύων.
Αλλοτε πάλιν, ατελείς τούς πότους καταλείπων, 
ήγείρετο, ανέβαινε τον μελανά του ίππον 
καί σκέφεις είς τήν κεφαλήν άνακυκών πενθίμους 
έζιίτει έξοχάς ούχί ωραίας, άλλ’ έρημους, 
καί ώρας έμενεν έκεϊ καί μόνος του ώμίλει.
Ηγνόει πάς τ ί  έπασχε καί έλεγον οί φίλοι
(_Ω ί αίωνίως ποιητής θά είναι ό Κ λεινίας I
Κ αί ύφωνον τούς ώμους των κ’ έγέλων έκκαρδίας !..
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Ε{ς μάτην, θύμα εύγενίς άγ<ίπης σ^οδροτάτης, 
τώ έδαι{;ίλευ' Λ Λ α ΐς  τά μειδιάματά της· 
ε ίς  μάτην τον ήτένχζε γλυκεία κ’ έπροσπάθει 
ε ίς  τ ίίς  καρδίας τους μυχούς τί εκρυπτε νά μάθη· 
ε ίς  μάτην I δέν διέλυον ποτέ οί ασπασμοί της 
τά νέ(^γι του μετώπου του κ’ Λ εύηχος 4ωνιί τη ς  
κ’ αί τρυ^ηλαί θωπείαί τη ς  ε ίς  τά ωχρά του χείλη  
δέν ^φερον, ώς επρεπε, μειδίαμα κ’ ΰ  ^ ίλη  
■Λσθάνετο ένδόμυχον προς τον Κ λεινίαν πόνον.... 
Κ αι δμως ίιτον Λ Λ αΐς άπλή έταίρα μόνον !

— "Πώς !> ίσως τ ις  θά μοϋ είπη· «ητον άπλη έταίρα 
καί τλν ιιγάπα ποηιτης πύτός ! Μεγαλειτέρα 
^εόήλωσις τοΰ έρωτος δέν γ ίνετα ι καί πρέπει 
Λ μοΰσ’ πάτους τούς έροιτας αγέρωχος νά ^λέπη». 
Αλλά έάν τάς ύβρισαν τά ^λάσ^ημά του χείλη, 
ώ Ασπασία, εύγενης τοΰ Περικλεούς φίλη, 
συγχώρησε το ν ! αγνοεί τι\ν ύηπρξίν του ίσως 
καί οι’ αύτυ αίσθάνεται προς τάς έταίρας μίσος 
κ’ έν άθωότητν μομφάς έπέρριφε χυδαίας 
κ’ είς σέ, ώραίον πρόχυπον έταίρας Αθηναίας ! 
ι\σο συγχρόνως έκ πυρός καί έξ άτμοΰ πλασμένη, 
άγγελος <ίμα καί γυνή, έταίρα κ’ έρωμένη.

Ε ίς  τάς φυχσς ένέπνεες αίσΟήματα γενναία 
καί τό σφοδρόν σου αίσθιιμα διά τον Περικλέα 
δέν ητον έρως ταπεινός, συνήθης, καταβάλλων, 
άλλ' έρως μέγας, πράξεων παραγωγός μ εγάλω ν 
έπόθει δόξαν διά σέ, πρός χάριν σου ένίκα, 
παράφοραν κατέλειπε τόν δήμον είς την Πνύκα 
καί ήρχετο κατάκοπος ν ’ άναπαυθή σιμά σου 
καί Παρθενώνας έπλαττε δ ι’ εν μειδίαμά σου.

Κ αί δμως δέν τόν έθελγεν ό έρως τή ς  έταίρας· 
έντός του^,είχεν έρωτος ίδέσς άγνοτέρας
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δτε ην ε ις  ρεμδα(?ηοΐ;ς καΐ σκέ^Ι^εις ^υθισηένος, 
το) υπεφαίνετο έπαγωγος παρθένος, 

γλώσσαν γλνκεϊαν, μυστικήν είς  τήν ι^τυχήν λαλοΟσα 
κ ητον αυτή των πρώτων του έμπνειίσεων ή Μούσα.

Β'.

Ε ίςο Ικο ν  πλούσιον, έντός πολυτελούς θαλάμου 
νέοι καλο\ των ΑθηνΦν φαιδρούς τελοϋσι πάτους* 
άστράπτ είς κύπελα χρυσή οίνος γλυκύς τη ς  Σάμου, 
κ’ οί^δαιτυμάνες κάθηνται ε ίς  κλίνας άνθοστρώτους. 
Εύθύμους πάντας καθιστά κα\ λάλους ή φιάλη, 
κα\ των ωραίων γυναικών τά προκαλοΰντα κάλλη. 

Υπέρ τας πλλας ή Λ αίς άπάσας διαπρέπει.
Α πλοΐ'τ έπι τό σώμά τη ς  φοινικουργής πορφύρα, 
διάδημα τήν κόμην τη ς  έξ άδαμάντων σκέπει, 
καί φέρει δέσμην έκλεκτών άνθέων είς τήν χεΐρα.
Αλλ ή  πορφύρα ώχριη έμπρός των παρειών της, 
καί σίΐύνει τους άδάμαντας τό πΰρ τών οφθαλμών της. 
Εκ δεξιών τη ς  κάθηται ό ποιητής Κ λεινίσς, 
δστις  τούς φίλους έστια διά τήν έορτήν του.
I εμδάζει μόνος μεταξύ τοσαύτης εύθυμίας.
Αν ρίι^ηις βλέμμα πάρεργον είς τήν οόχράν μορφήν του^ 
δεν βλέπεις κάλλος έκθαμδοΰν, άλλ’ ώς τόν άτενίσης, 
αμέσως διαφαίνεται προνομιούχος φύσις.
Κόμη μακρά καί μελανή άτάκτως περιβάλλει 
τό μέτωπόν του τό εύρύ, κυρτούμενον Λρέηα* 
δέν έχει καλλιδλέφαρον τόν όφθαλμόν ώς '^άλλοι, 
πλήν κλίνει πας τό βλέμμα του, όταν ύφοϊ τό βλέμμα* 
Αέν εχει χείλη  ρόδινα, άλλ’ όταν σοί ώμίλει, 
προσεϊχες ε ίς  τούς λόγους του καί οχι είς τά χείλη.

— «Πρός τί ό τόσος ρεμβασμός ;> τόν έρωτα ό Φίλων, 
φαιδρός καί κούφος πο ιητής, άλλ’ άγαθύς συμπότης. 
«Σύ μύνος νήφεις μεταξύ,’ τών μεθυόντων φίλων, 
καί μόνος μένεις άφωνος* καλός οίκοδεσπότης!
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Μ ρλαγχολίαν δρά γε, Κλεινία, τ ί  (Τοι ^έρετ... 
Μ αντεύετε τά α ίτια  τή ς  λύπης του έταΤροι ;

■— €Η τελετή προαήγγιαεν Λ των Διονυσίων, 
καί ίσως δράμα τραγικόν νά πλάση άσχολενται>.
— «Είναι ε ίς  χρέη πλούσιος καί πένης ε ίς  χρυσίον>.
— «Εζημιώθ’ είς τούς πεσσούς καί δ ι’ αύτό λυπεΐται»
— «Η τόν δρομέα ίππον του αναπολεί ρεμδάζων, 
δστις χθ Ις  έπεσε νεκρός, τό τέρμα πλησιάζων.>

Τ ά  σκώμματά των ήκουεν ιίίσύχως ό Κ λεινίας, 
κ ' ένίοτε διέστελλε τά κάτωχρά του χείλη  
μειδίαμα είρωνικόν, άνάπλεων πικρίας, 
δ περε ίς  μάτην ήθελε συχνά νά καταστείλη.
Μέ λύπην ξένος έδλεπεν είς  πάντας δτι ήτο, 
καί μειδιών ένόμιζεν δτι έξεδικεντο.

Κατάρατοι, κατάρατοι δσ’ ε ίς  τήν γην  ζητοΟσιν 
ίνδάλματα καί δνειρα έπιδιώκουν μόνον.
Α ίσθάνοντ’ δτι εχουσι πτερά, πλήν λησμονοΰσιν 
δτι ύπάρχει καί κλωβός τάς πτέρυγας πληγώ νω ν 
κ' ένώ πλανώ νται νοερώς είς χώρας αίθερίας, 
προσκρούουν αντιμέτωποι κατά τή ς  κοινωνίας.

Αφοϋ έκόπασε μικρόν ή  λαϊλαι^ τών σκωμμάτων, 
τά χείλη  τέλος ήνοιξε ρεμβάζων ό Κ λεινίας· 
έπλήρου τήν καρδίαν του πλημμύρα αίσθημάτων 
^ ή τ ο ν  άνάγκ’ είς ^ ιλ ικάς νά έκχυθμ καρδίας.
Οταν έντόςμας ή  χσρά ή λύπη έκχειλίση, 
λαλεϊ τ ις  μή παρατηρών προς τ ίνα ς  θά λαλήση.

— «Ηξεύρετε δτι, ένώ ύπνώ ττ’ ή  πόλις, μόνος 
»πρός τήν Ακρόπολιν χωρώ βραδέως νύκτα πάσαν 
»καίθλιβερώς αναπολώ έγγύς του Παρθενώνας 
»τήν δόξαν τών προγόνων μ ας, ταχέως άποπτησαν. 
»Πολλάκις διά τού νοός ζών είς  καιρούς ώραίους 
»έκεν συνδιαλέγομαι μετά τοΰ Περικλεούς.
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•Η το μ.κμδ^ 6 ο ^ α μ α ,.  ^

. .  Ι Ι ό Γ ' ,
·«■ δ ! Χ  Ι·*· ’'=’'λΗ'"νον γδνα

ε,Ιαλλε κόμη, φεμοηοα τδ ένδυμα τή ς  κλίνης .
—  Τωμα μαντεύω ! ήγαηπς Χ ρ,ατιανήν I. Λ φ ' ϊ  
- εκ μ α ξ ε  κ ’ έκήγχαοεν δ δ μ τ ίς 'τ ώ ν  φ α ί .

δ4'’ ί^ίνα. Λ μαντεία, 
έμοή καΐ άν τήν έθεώρεις 

καί οου Θ4 ουνετμίδετο §.αίως Λ καμδία ^ 
απο τό θειον ρμαμα τή ς  εΰχομένης ,όμης.

■Ηοτε το ιαντην καλλονήν έπΙ τής γης  δέν είδα '
-Κ α ί δμως είδα, φ α ο . μ„„, τ ρ ρ ή ί , ς Μ 'Λ α ί α .  ’

Ο έπαινος δέν έθελξε μεγάλως τήν έταίμαν 
και απεκμ,θη πάμαυτα, θυμού κρυφίου /λή μ η ς  ·

Ι η α Τ Τ λ κ  μέ Χήνήμε- αν,
•ηαμα Λ λήτμ ις τού Χμ,ατού κ’ Λ λ ίτμ ,ς  τής Κ υθήρης' 
.Α ν τη  αου η παμαδολή έη .τυχής δέν ίτο ν  ^
■καί ατιμάζει ποιητήν ώς οέ, καλέ μου γε ϊτο ν ..

- .Π ο Ι α ν  των διίο άμά γε Αδίκησα συγκμίνων 
Λ α Κ λεινιας κ ημχ,σε νΛ διηγήτ· έκ νέου 

.ΙΙκαυ ακίνητος, πνοή νά φιίγη ιιή άφ ίνω ν  

. 0 . φθογγο. ερμεον αγνοί έκ στόματος ώμαίου 
-καΐ^πμίν ύπνωση τόνΘεόν αύτής έπεκαλεϊτο- 
•τό ασμα το μελφδικόν ή προσευχή της ,ίτο.

■Ησαν παράδοξοι πολύ τής προσευχής οί λόγοι.
Μητέρα, φίλους, συγγενείς καί πάντα προσφιλή της,
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,4 λλ4  πρό πάντων τοί.·ς έχβίοτ,ς άηί, ίνχΛ ς η ύ λ ό γ τ .,
. ν '  ί τ ο  γολΑνη, ίνο ταο ις, ό γ ά " ’ Λ "οοβευχη της.
,Τ 6  &«ιια έληγεν, ίγώ  δ ' ία τ ίη η ν  άναμενων 
.ηΑ άνοφέρη οΑζυγον, ιινηβτήρα, έρωρενον.
>Κανένα δίν άνέ^ερε, κα\ άναπνεΰσας τέλος 
«έφυγα, ρί '̂Ο'ζ' Οατατον έπΙ τή ς  κόρης §λέ\ΐ|;ΐ.α.
.Α ντΑ χει Ιτ% έν έμοί τή ς  προοενχής τό (.έλος,
.κ α ΐ άκων έφιθύριζα τάς λέξεις τον Λρέρα- 
,όπότειν δ ' (Ιπνος ΙκλειΟε (!αρΑς τά βλέφαρά ρου,
,τΛν κόρην είδα φίλλουβαν -καν είς τ4 όνειρα ................
«—Εάν τοιαύται προαευχα\ ηάς άπε\λοΓ-ν κα\ αλλα\, 
υ ’ απαγορεύω ν ' αγαπάς είς  τό_έξής, ί^^εινια .
Πρός αμοιβήν τουλάχιστον εν άσμα τώρα ι^αλε 
η ΐ  ύφος παρακλήσεως είπ ’ ή  ξανθή Λ υδία .> ^
«— Ν αί,ι^άλ’ ενα σμ α ,ι^ά λεη ας, ανέκραξανκ οι άλλοι. 
Ο  ποιητής ύπήκουσε καί ήρχισε νά ι^άλλη.

«ΤώνΠ αναθηναίων ή  πομπή προβαίνει 
προς τού Παρθενώνας τά λευκά τεμενη 

Ε πετα ι ή  πόλ'ς πασα εύσεδώς, 
σπεύδουσα, θροούσα καί συνωθουμενη, 

ώς πέλαγους κύμα είς πνοήν Λι6ός.»

Σ τή θι, ά νέ κ ρ α ξ 'ή Λ α ΐς ,π ικ ρ ά ν μ ο ί φέρεις μνήμην 
καί μού σπαράττει τήν φυχήν ή  τελετή έκείνη, 
διότι άλλοτε, αγνή νεάνις όταν ήμην, 
τή ν  ήκολούθουν, εύσεόής τού πέπλου Εργαστίνη· 
Κ λεινία , παύσε φάλλων σύ! συ Φ ίλων, παύσε πίνων 
καί άσμα φάλε μας φαιδρόν κα ί άποπνέον οίνον.»

«Κ’ έγώ ήγάπησα όνείρους, 
ώς αγαπούν οι ποιηταί 

καί μ& γλυκείς έτράφην λήρους 
αγίου έρωτος ποτέ. 

ΙΙλήνι1(εύδη μόνον προκηρυιτιΐ 
ή ουρανία Αφροδίτη.



Εγεινα  λ ά τρ ιςτή ς  Πανδήμου 
κα\ έκοιμήθη Λ καρδία

είς  τάς αγκόλας σου, καλή μου·
Σ ύ  είσαι ερώς μου Λυδία.

«Τον κόσμον ολον συνταράσσέι 
πρό τίνος νέηλυς θεός, 

τους κεραυνοίτς ζητών ν ’ άρηάση 
άπό τήν χεϊρα το ϋ Δ ιό ς .

Τήν γην πληροΰσι νέοι νόμοι,
Εθνη κλονοϋνται, τρέμ’ Λ Ρώμη·

Εγώ  δέν είμαι Ναζωραίος, 
διότι αϋτη Λ θρησκεία 

θό νά έκόλαζε ^αρέως 
τύν έρωτά μας, ώ Λυδία.

, ΑΛΕΕ. ΒΤΖΑΝΤΙΟΣ 805

«Αλλοτε ήνοιγον τά χείλη  ν
δόξαν αθάνατον ζη τώ ν  

παν χειροκρότημα μ' έκάλει, 
ηάν θέμα μ ’ ήτο προσιτόν.

Αυτά παρήλθον ! τώρα πάλιν 
φιλοδοξίαν έχω άλλην.

Αν οΟτω >]^άλλων σ ΐ εύ((·ραίνω, 
έάν σέ θέλγ’ Λ μελωδία, 

χειροκροτήσεις δέν προσμένω· 
έν θέλω φίλημα, Λυδία.»

Υπέρ τάς προσδοκίας του έπέτυχεν όφάλλων, 
ένθέρμως έπευφήμησεν ό όμιλός τών φίλων 
καί μειδιώσα εϋμενώς προσήγγισεν ή  φίλη 
είς  τό λευκόν του μέτωπον τα ροδινά τη ς  χείλη.
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Χριτσίον του αίώνός ηας φθοροποιά θεότης,
σύ ειοαι ό αγέρωχος τη ς  τύχη ς μας δεσπότης,
τού μέλλοντος μας σύ κρατείς τό νήμα εις  τάς χεϊρας,
σύ τώρ’ άνττκατέστησας τάς θρυλλουμένας Μοίρας·
είσαι ό άξων, περί δν Λ σφανρά μας κινείται,
ό δυστυχής αντί Θεού σέ νΰν έηικαλεϊται,
είσα ι ό πόλος πόσης μας κακίας ή απάτης....
Χρυσίον τ ί  ήδύνασο νά π ρ ά ττη ς  καί τ ί  πράττεις !

Ε ίς  κάθυγρον δωμάτιον είργάζετο ή  νέα, 
ήτον ώς άγγελος άγνή, ώς Ε λλην ίς  ώραία· 
δνευ μητρός ή συγγενούς Λ ^ίλου προσεπάθει 
νά μην ά^ήση έν α-ύτμ νά παρεισφρήσουν πάθη· 
εύθυμος ήτον, έι^ταλλεν, είργάζετο, ηύτύχει 
κ’ ήγνόει ποία έπί γ η ς  Λ των πενήτων τύχη.
Α λλ' άσθενεϊ,νά  έργασθμ δέν δύνατ’ ή  άθλια 
καί μετ’ όλίγον εφθασεν Λ πείνα άπαισία· 
ένώπιόν τη ς  έβλεπεν ύπ ’ άνθη κεκρυμμένον 
τό τής τ ιμ ής  τη ς  ^άραθρον νά άναμένμ χαϊνον. 
Α ντέστη . . . άλλ’ άνωφελώς, τήν ώθησεν ή  πείνη 
καί τώρα μάτην δάκρυα μεταμελείας χύνει...
Κ αί όμως ήρκει τμήμά τ ι χρυσού ΐνα τήν σώση 
κ’ ήδύναντ’ όλισθαίνουσαν νά τήν στηρίξουν τόσον 
άλλά ούδείς ήθέλησε νΛ τή  φανή προστάτης.... 
Χρυσίον τ ί  ήδύνασο νά πράττης καί τ ί  πράττεις !

Τον νέον τούτον ποιητήν μέ τής καρδίας πάσας 
κα ί τού νυος τάς χάριτας έπρυίκισεν ο πλάσας· 
ε ίς  τήν βαθμίδα δύναται νά ^θάση τήν ύπάτην, 
νά  γείνη  δύνατ’ ένδοξος καί μέγας... άλλ’ ε ίς  μ ά τη ν  
θά τον κυκλώσουν πάραυτα τού ^ίου αί όδύναι, 
θά άποθάνη άγνωστος, δ ιότι... πένης είναι !...
Μ άτην μεγάλου μέλλοντος τά σπέρματα έγκλείει· 
το στάδιόν του τό εύρυ ή  ένδεια κωλύει,
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ή  ενδεια, ύ σκόπελος τή ς  ηεγαλοφυΐας,
■ήτις συχνά συνέτρίΐΐ^εν Αρωϊκάς καρδίας, 
καί χεΐρας ώπλχσε πολλάς μέ δπλον αύτοκτόνων.
Κ ’ ένέπλησε τόν ποιητήν τής Ιωνίας πόνω ν
διότι ή. άθλια μας προστάττει κοινωνία
χρυσάς νά εχμ πτέρυγας ή μεγαλο^υΐα·
δ ιό τ ι πάντοτε σχεδόν έμάρανεν ό φθόνος
την δάφνην, τό Επίζηλον φυτόν τοϋ Ελικώνος·
καί μόνον δταν ο άνήρ ό μεγας κλείση κλαίων
τά  δμματά του, πρός δεινά καί ενδειαν παλαίων,
τήν από θάνατον σκληρόν θραυσθεΐσαν ι1;άλλουν λύραν,
καί τρέπεται τό σάόανον είς  φθονητήν πορφύραν
ό λύχνος δστις άπτεται παρά τό φέρετρόν του
φω τίζει δάφνην στέφουσσν τό νέον μέτωπόν του,
Λ φήμη κάθητ’ άγρυπνος παρά την κεφαλήν του, 
καί την έσχάτην άμ’ αφή ό ποιητής πνοήν του, 
τόν λέγει μέγαν καί παντοΰ κηρύττει τ ’ όνομά του, 
άγιασθέν ύπ') πικρού καί ^ίου καί θανάτου.
Ε ζησ’ ό Τάσσος είς  ειρκτήν αίχμάλωτος άγρίαν 
καί έφαλε τού έρωτος παράφρων τήν μανίαν, 
θνήσκει κ’ είς τού θανάτου του ή Ιταλία πάσα 
τό άκουσμα ομόφωνος συγχρόνως άναστάσα 
έκ δάφνης στέφανον εύθύς εύώδους καί ωραίας 
κρεμά έπί τής θλιβερας τού τάφου του ίτέας.
Ο Δ άντης άμ’ άπέθανε θρηνών έν έξορία, 
μνημεΐον τώ άνήγειρε κλεινόν ή Φλωρεντία, 
καί ό Γιλβέρτης ασθενής έπί πτωχού κραάόάτου 
Νοσοκομείου έγραι]^ε τό αριστούργημά του 
κύκν’ειον άσμα, αφελούς μεστόν μελαγχολίας, 
γλυκύν αποχαιρετισμόν περιπαθούς καρδίας, 
είς τό οποίον τήν χαράν τοϊς φίλοις καταλείπει, 
ένω αύτόν παράφρονα κατέστησεν ή λ ύ πη ....
Ο  νέος οότος ποιητής συχνά τού πνεύματός του 
τήν δύναμιν τήν γόνιμον αισθάνεται έντός του



«α\ δτι έργα δύναται ώραΐα νά {ι^άνιν
άλλ’ δταν είς τ<1ς χεΐράς του τον κάλαμον λαμδάνη,
τρέμει Λ ^'είρ του Λ ^υ^ρά κ’ ίσ^ζν'ά ί^πό τής π ε ινη ς
κα\ τ ’ άσματά του λήγουσιν είς στεναγμούς όδΰνΐις·
κα\ δμως τ ίς  έξήτασε τ ί κρύπτεται έντός του ;
τ ίς  οίδε ποιον στάδιον ανοίγεται έμπρός του ;
τ ίς  οίδεν άν αθάνατα δέν θ’ άναπέμ\|^η μέλη,
καί άν εύδαίμων κ ’ ένδοξος νά καταστή δέν μέλλη :
ούδείς, ε ίς  μέλλοντα αύτόν Οράτιον, Μ αικήνας
έ^άνη, χεϊρα φιλικήν, παρήγορον έκτείνας,
καί θνήσκει θΰμα ήδοξον πενίας σκληρότατης...
Χρυσίον τ ί  ήδΰνασο νά πράττης καί τ ί  πράττεις!...

Ε ίς  την θυρίδα κάθηται φρικτοϋ δεσμωτηρίου, 
δπου είσδυει δ ι’ όπών τό φέγγος τού ήλιου.
Ητο π ολίτης έντιμος καί πρότυπον πατέρων, 
τδν φόρτον τής πενίας του Λνευ πικρίας φέρων 
τά τέκνα του, ένώ αύτός έμόχθει μέ την ρίνην, 
πεινώντα άρτον εϊιρισκον καί κοπιώντα κλίνην, 
άλλ' ήλθον θλίι^εων καιροί καί δυστυχίας χρόνοι, 
κ’ ή νόσος την οίκίαν του άγρια έρημόνει. 
έκεΐνος άγωνίζ^·ται, διπλασιάζει κόπους, 
κ’ είςη όνος άνθρωπος μοχθεί ήπίρπολλούς ανθρώπους· 
ε ίς  μάτην άπαντα! πείνα ή  οίκογένεια του 
καί άπειλεϊ τά τέκνα του φόβος σκληρού θανάτου. 
Ωθείτο ποός τδ έγκλημα... ο δρόμος ήτο λείος, 
καί έκλεινε τών τέκνων του τόν άρτον άκουσίως.
Εκ τή ς  ειρκτής παρατηρεί τό 0μμα του μ ΐ πόνον 
πληθύν ανθρώπων εύτυχών κ’ ύπάρξεων άπόνοιν.

Αύτόν κατέστησε γν6>στόν έπίσημος αισχύνη, 
κ’ Λ έντιμος α ύτή γυ νή  είναι δευτέρα Φρύνη.

Χρυσίον τ ίή δ ύ να σ ο νά  πράττης, καί τ ί  πράττεις!
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Βαδίζουν ήδη  τΐ9 ^ πολλοΰ έν ^έαω τής χιόνος 
τρία πατδία ΐίάτιοχνα καί κατη4η άφωνως.
Τ ά  βασανίζει άπηνώς διπλή όρο"; όδυνη, 
ο παγετώδης δνεηος καί ή  φρχκώδης πεχνη. 
Ερρίφθησαν έπί τή ς  γ ή ς  άγνώρχστα καί ξένα, 
δέν τά χίγάπησε κανείς δέν αγαπούν κανένα..
Απέθανεν ή  μήτηρ τω ν, άπέθαν' ό πατήρ των, 
καί τώρα άρτον έπαντεϊ αέ αυατολήν ή  χείρ των... 
Πέριξ των εχνε πανταχοΰ χαρά καί εύθυμία.
Από των παραθύρων των τά εύτυχή παχδία 
παρτηρούσι πίπτουσαν ά^θώνως τίχν χχόνα, 
καί τά πτηνά κρυπτόμενα δειλώς ύπό τον κλώνα, 
γελώ αι ηέ τήν θύελλαν καΐ παίζουν μ ΐ τούς οόΛους... 
Ε ν  τούτοχς αύτη  ή χχών έκεν φονεύει άλλους!

Ο ί τρεις έπαίτα ι έκρυζαν τά μαύρα δάκρυά των, 
καί εάερον πλανώμενοχ τά νέα βήματά των 
είς  πλούσιόν τ ι  μέγαρον λαμπρώς έστολχσμένον.
Ε ίς  τον έξώστην ίστατο ύ άρχων του προσμένων 
τ ή ν  νύκτα ώραν τή ς  τρυφής καί ώραν τών όργίων, 
καί έπλεεν είς όνειρα εύτυχιών μυρίων.
Πρός τούτον χεΐρα τρέμουσαν έκτείνουν οΐ έπαϊτα ι... 
Πώς άποστρέ^ει τ ’ ομμα του ό πλούσιος ίδέτε ! 
καί πώς τό μέτωπον αυτού σκληρώς έρρυτχδώθη 
καθώς είς  ράκη τ ’ ομμα του πενήτων προσηλώθη,
1 αθώς άπεπτη τ ’ όνειρον τή ς  τρυάηλής άπάτης ! 
Χρυσίον τ ί  έδύνασο νά πράττης, καί τ ί πράττεις !

Κ αί όμως Ίΐυχρέ πλούσιε 1 θά έλθη ίσως ώρα, 
καθ’ ήν θά τρέμης προ αύτού όν έξυβρίζεις τώρα.

Μή είσαι άνευ οίκτιρμού,σύ εύτυχός τού κόσμου 
μή θεωρής ανάλγητος νά πάσχωσιν οχ άλλοι, 
καί νά μαραίνωνταχ ένω ή  υπαρξίς σου θάλλει.
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την χεΐρα ΐιν ϋο\ τείνουσι ποτί;^μΛ άποθήίϊης, 
θρηνοΰντα μΛ ίδή ς ποτί; χωρ\ς νά συνθρηνή<ϊης, 
•μΑ άγοράζης καλλονΑν άντ\ ηχκροΟ οζρυσίον, 
νά «αταρώνται τ ’ δνομα μΑ θέλης τον πλονσίον, 
μΛ ^λέπης π ίπτοντά  τινα  χωρ\ς νά τδν έγείρης, 
μ η  θέλμς νά παρατηρή ό πένης φθόνον π λήρ η ς 
τήν άφθονόν σον τράπεζαν, τον πλυΰοίΐόν αον οικον, 
τόν οίνον άπαστράπτοντα έντός χρυσών κνλίκων. 
γυναίκας, αχτίνες κρατούν δέσμας ανθών εύοσμων 
καί άπαυγάζουν μεταξύ αδαμαντινών κόσμων, 
μή θέλης τών όργίων σου ν ’ άθροίξτίτ-τά (^ιιχία 
καί νά νοχ> ζηλοτυπών τι είναι εύτυχία.

Στερήσου έν κειμχχλιον τή ς  θυγατρός σου μόνον 
καί σώσον οίκογένειαν τή ςλ ύσ σ η ς τών χειμ ώ νω ν 
£ν παίγνιον ανωφελές πωλιχσας τοϋ παιδός σου 
κοιτίδα δ ό ςε ίς  νήπ ια , παγώνοντα έμπρός σου· 
χείρας πτωχών μή δέσμευε καί δέσμευε καρδίας, 
άς μ ή  ΰΊ^οΰται χείρ πρός σέ, είμίι δ ι’ εύλογίας· 
εσο πατήρ τοΰ όρφανοι', του πένητος προστάτχις, 
καί πράττε δ ,τ ι δύνασαι καί χρεωστεϊς νά πράττης.

ΕΙΣ ΑΓΑΛΜΑ

Ητον ώρανον άγαλμα άρχαιοτάτων χρόνων, 
σωθέν έκ τή ς  καταστροφής, σωθέν έκ τών α(ώνων· 
θλίφιν τινά  έξέφραζεν ιί. εύγενής μορφή του 
καί έργον μεγαλοφυούς έφαίνετο τεχνίτου.
Ε ν ιαχού  τά μέλη του έκάλυπτε τό ^ρύον, 
ό πέπλος ό έπίσημος τών παλαιών μνημείων, 
καί σαύρα ποικιλόχροος έκρΰπτετο μέ τρόμον, 
καθώς άντήχει βάδισμα ανθρώπου ε(ς τον δρόμον.
Η θέα του είς  λογισμούς μ ’ έδυθισε παντοίους,
καί ε ίς  τούς χρόνους μ ’έφερε τούς παλαιούς, τούς θείους·



είς τΛν μεγάλην έπο^ή,ν οτ’ ημην μο\ έ^ά νη ,  
ά λλ ’ Τίτο μόνον δνειρον, άλλ’ ητο μόνον πλάνη ! 

Ο  τίλιος έκρΰπτετο κα\ ■ήτον ^δη δείλη, 
δ τ ' ειπον είς τό άγαλμα μ ΐ  τη ς  ι||υ^ής τη χείλη.

«Είπε μου, άγαλμα ώραϊον, 
τάς πράξεις έποχών αρχαίων , 

ών είσαι μάρτνς αληθής· 
είπέ τ ί  ήκουσας, τί ε ίδας, 
πόσας χαράς, πόσας έλπίδας 

είδας περώσας απαθής.

Σ ' εγλυψεν ίσως ό Φ ειδίας 
φανείς διά τή ς  εήφυΐας 

θεών ανώτερος θνητός.
Οποία δόξα ανθρώπινη ! 
ανθρώπους έπλασαν έκεννοι 

καί έπλασε θεούς αύτός.

Τ ά  έργα τουέκεϊνα πλάττων 
έδώ τό μέτωπον ό Πλάτων 

έστήριξ’ ίσίος έμβριθής, 
μέτωπον κόσμους περικλεϊον, 
καί τοΰ όποιου τό φυρτίον 

θά σέ έκλόνισεν εύθύς.

Εντεύθεν μέ τον Περικλέα 
ή Ασπασία ή  ώραία 

διέδη ίσω ς, τόν κλεινόν, 
δτε αύτοϋ Λ φαντασία 
έδημιούργει τά μνημεία 

τη θαυμαστά τών Αθηνών.

Τόν έρωτα ηΰτών ταράττι.>ν 
καί τη κομτ τ̂ά ληρήματά των

ΑΛΕΞ. ΒΓΖΑΝΤΙΟΣ
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ϊ<?τα(ϊο σί/ παρατηρών, 
κ Ά  έρωμένη έμειδία, 
δτε έστρέ^ετο γλυκεία, 

κα^ σ’ έθεώρει σοβαρόν.

Εδώ χΛν τύρβην παραιτησα? 
ό τον Σωκράτην κωμωδήσας, 

ηλθ ' ίσως Ιρ-πνευσιν ζητώ ν, 
ό ποχητλς είς ού τλν χείρα 
τόξον έκρέματο καί λύρα.

τοΟ Φοίβου χάρισμα διττόν.

Τόν Θουκυδίδην ίσως είδας 
τή ς  ιστορίας τάς σελίδας 

ρεμβάζων νά άναδΐ(^ή, 
ζηλών τ6 Ηροδότου κλέος, 
κ’ έπιθυμών είσέτι νέος 

έν Ο λυμπίοις νά στε^ή.

Ο  Λημοσθένης ίσως μόνος, 
ήμέραν ζο^εράν χειμώνος, 

ένταϋθ' ά,νήλθε πνευστιών, 
κ' έδημηγόρει παρσδάλλων 
τή ν  τρικυμίαν καί τόν σάλον 

πρός κυμαινόμενον λαόν.

Εθαύμασες τόν Σο^οκλέα, 
οπότε δράματα γενναία 

διέβαινε κυο^ορών, 
έντός τή ς  διανοίας φέρων 
ήρωας έργων ίιπερτέρων

καί έγκλημάτων στυγερών.

Τό είδες ίσως λύπης πλήρη 
άστράπτον βλέμμα νά έγείρη



τ’ όμμα σου τό πελιδνόν 
έκχυσαντα καΐ ί'ποστό,ντα 
τής Α ντιγόνης θρήνον πάντα, 

^ίδίποοος δεινόν.

Εδώ τον πίθον του κυλίων, 
τον πλούτον κα\ τό μεγαλεϊον 

ό Δ ιογένης παραιτών, 
ήρ'ζετο ίσως, κ’ έμειδίας 

τάς πικρής του εύ^υΐας 
έκείνας κατά των θνητιΟν.

ΑΛΕΕ. ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΟΝΕΙΡΟΝ

ο  Νε'ρων δίδε, έορνήν είς  τόν λαόν ηεγδλην, 
ιη δούλο, ΘΛ παλαίο^ετ, νομνοί πρός τά βηπίο, 

καΐ ,,οη περ.ι,ενοπσ,ν οί βεαταί τιλν πάλην 
ως ίάν  ητον εΜ υμος ό φόνος εύωνία, ’

I Αν ΛδονΑν δέν δόναια, ή κόρη ν' άνασιείλη 
κ Λ ^στ,άς παρατηρεί μέ ρειδιώντο χείλη .' 
ί  ης Υρκαν,ας αιίαερον Λ τίγρ.ς θά παλαίση

■ Νουμιδίας
κ έλεφας μέγας Ινδικός {(αρύς θά έπ.πέση 

κατ' Ιουδαίου μάρυρος καινοφανούς θρησκείας 
καί τέκνα βράχων καί δασών Γαλατικοί όπλϊτα, 
θα δε,ξουν δτ, λέοντα ό λέων δέν φοβείτο,.

Εκ τοΑ,ων είς αίχαάλωτος είς τΛν ειρκτήν κο,μάτα, 
με βλυσ,ν τόν εχουσ, βαρεϊαν δεσμευμένον.

Ε ίς  την μορφήν του ταραχή ούδόλως διοράται, 
κα\ θάνατον οέν φαίνεται φρικώδη περιμένων. 

Θνήσκει ώ ςμάρτυς ένδοξος καί ώς άθώον θύμα 
αυτός, καί μόνον έκφοδεϊ τύν ένοχον τό μνήμα.



Πλήν ποία αίφνηςΛδονΛέχΰθ' είς ιΑν μορφΑν του·,...
έπ\ πτερών φερόμενος δνείρου χορμοοιίνου _ 

βλέπει τι\ν γην τΑν προσφιλή, τίιν γήν τήν πατρινην του, 
ΐΐν 6ρέγου<η γογγύζοντα τά κΰματα τού Ρήνου, _ 

κα\ Βλέπει τΛνκαλύβην του, τΛν (Σύζυγον, τούς παιόας, 
κα\ λησμονεί τΛν ^υλακλν, κοι λησμονεί τάς πέοας.

Ιδέτε τρέχουν πρός αύτόν τά, τέκνα του δρομαίως, 
αθώα τόν άσπάζεται Λ νέα σύζυγός τού

το μικρόν βρέφος όδηγεϊ ό άδελ^ός ό νέος, 
κα\ ύλακτεν ύπό χαρας ό κυων ό πιστός του.

Ο  δ ΐ πατήρ του λείιΙίανον κλεινόν μοχών μυριων 
έπικρεματ’ είς τού υιού τόν τράχηλον δακρύων...
Ε π \ στιγμήν άπόλαυσον του εύτυχοΰς όνείρου, 

ένώ κοιμάσαι Ι^θασεν ή  ώρα τού θανάτου.
Ο  δεσιΑοφύλαξ Λκουσον πώς σοΙ φωνεϊ, «έγείρου, 

«δούλε κραυγάζων ό λαός ζητεί τά θύματά του.
«Ηδ’ είς τόν Κίρκον άγριος ώρ_υεται ό λέων,
«καί έτι άγριώτερος ό δήμος τών Ρ ω μαίω ν.>

ΔΑΦΝΗ, ΡΟΛΟΝ ΚΑΙ ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ 

λ&φνη
Ε ίμ α ι ή  δάφνη- έμέ· μόνον 
θεωρεί τέρμα τών αγώνων 
καί αμοιβήν άπειρων πόνων 
ό ήρως καί ό ποιητής.
Στέφει ό κλάδος μου ό θάλλων 
τήν κεφαλήν άνδρών μ εγάλω ν 
σύ ύ παλαιών, σύ ό ι^άλλων, 
είπέ, τήν δάφνην δίν  ζητείς  ;

Ε ίμ α ι τό ρόδον^τό;ώραϊον, 
είμαι τό άνθος τών άνθέων, 
μύρα εύώδη άποπνέον, 
έρώσης έμβλημα έ^υχής.
Ε ίμ α ι είκών τής ευτυχίας, 
μαγεύω τρυφερής καροίας,
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Λ κόρη κα\ ύ νεανίας
(δρέπουν τό ρόδον εΰτι/χεΐς.

Κυπ<&ρ«βαος
Δάφνη καί ρόδον, δόξα, κ’ εΰτυ^ζία, 
ερως καί διΟρια, εισθε είρωνεία, 
κ’ Λ τρυφερά κ’ ή έξοχος καρδία 

νεκροΰνται ];ΐετά Οτάδιον εύρυ. 
Ονειρα πλάττων εύθυμα κοιμήσου,
(1>ς αστραπή παρέρχετ’ ή  ζωή σου, 
κ’ ή  πένθιμος σκιά τή ς  κυπαρίσσου 

τά ς  δάφνας καί τά ρόδ’ άναπληροΐ.

Α ΛΕΕ. ΒΥΖΑΝΤΙΟΣ

τ η  ΑΧΙΛΛΕΙ ΠΑΡΑΣΧΩ
(Ε ί? έ6 Ιεΰ»ω|*& 'ϊομ 1860],

Ε ’ν ’ «ληΟί’ς ! άγρια μοίρα 
ξίνοο; μα; ιρριψ’ ί ΐ ί  τήν γ3;ν 
καΐ ά“ «ντα χαντοΰ ή λορα 
γ ίλ ω τα , οίκτον, ή σιγήν.

Η  κοινωνία χασα, φιλί, 
χιιμαίνετ’ έω ; τέν βοθ^ν

Ν χΙ, Α χιλλίΰ , τσιαΟτα Ιχ»; 
μα; λ ίγ ι ι  χ α ; τις σιδηρά 
καΐ μ'οϊκτου βλέμματα μαςβλέχει 
καΐ μ ΐ μειδίαμα χέρα.

Σίι μή τοος αφρονας χ ισ τευη ;! 
είναι οί λόγοι των ψευδεΤς

χνίγονν τ ’ ασμά μας όργίλαι κ ’ ΰχό τό βάρος τόσης χλεύης. 
φωναΙ κομμάτων καί χαθων. μήν άπαοδης.

Θεωρεί άνωθεν τόν σάλον,Φωνή βοωντος έν ερήμω 
είναι τοίί ψάλτον ή φωνή 
κ ’ έν ήχω πε'ριξ μας εύΟύμω 
αύτά τό χλ^Ο'ος μάς φωνεΤ: 

οΕΐς μάχην, λέγει, θοριιβέΐτε! 
είν’ αί ό)δαί σας χεριτταί· 
τώρα χρειάζονται χολΤται 
καί είσθε μόνον χοιηταί.

(,Τί ωφελεί, ένω τό χλοίον 
τυφών μαστίζει φοίερός, 
αν εις τήν ακραν των ιστίων 
χτηνόν τι ψάλλη τρυφερως !β

τ^ ςγή ς  τόν βόρβορον λιχών, 
κ ' ένω έριζονν, ζήσε ψαλλων 

καί άγαχων. 

Είδες χοτέ τήν άλκοόνα, 
όταν μυκάται καταιγίς 
καί όταν φεύγουν τόν τυφώνα 
ολα τά πλάσματα τής γ ή ς ; 

Τάς ακρας ψαύει των κυμάτων 
κ ’ ήσύχως ψάλλουσα χερά, 
τ ί χρός αυτήν ή θύελλα των ;

έχει πτερά.
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ΙΩΑΡΗΪ ΑΑΙΙΙΒΕΙ'ΓΙΙΣ

Η καρδιά μου κτυπάει τρομασμένη 
’οάν πουλ\, ποΰ μ ' απάτη έπιάοτη 
κα\ στό έρμο κλου6\ ηρωτομπαίνεχ.

1 μ ' έπλάνεοε Λ μαύρη κακία 
κι’ δ ,τ ι άκουα μέ φρίκη Οτονς άλλους, 
είναι τώρα δική μου ιστορία.

Μ άτι πλειά δέν μπορώ ν ’ άντικρύσω, 
δέ σηκώνω ’ι^ηλά τό κεφάλι,
2(έρι φίλου φοβούμαι ν ’ άγγίσω.

Μέ τρομάζει τό φώς τήςήμε'ρας, 
ή. Σελήνη, τά ώραϊα λουλούδια, 
μέ τρομάζει Λ δροσιά ύ αγέρας.

Η  καρδιά μου κτυπάει τρομασμένη . . . 
τή ’ντροπή μου δέν ξέρει κανένας, 
μά θαρρώ . . . είν’ έδώ μου γραμμένη.

Συγχωρατέ με· κτυπάω τά στήθια· 
μά κ ι’ άν δλοι μου δώσουν τό χέρι, 
φονηάς είμαι ! θά είπώ την αλήθεια !

Ο  Ιωάννης Δβιμ5=ργης εχΙ τίνταετίαν έςεδιδεν ίν Λθήνχις τά χ£, 
ριοδικάν σνγγρίμμα οΕβδομάς», ίν  αύτω δέ έδ/ιμο3(«ι^τε ίιαγόρους 
λυριχ«ί χοιήσιις ύπδ τέ  ψευδώνυμον €ΐ. Μαράνος.»



Η  καρδιά μου χτυπάει τρομασμένη 
’σάν πουλί, πού μ ’ απάτη έπιάοίτη 
κα\ στό έρμο χλουβ\ πρωτομπαίνει.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΒΕΡΓΗΣ

2 ’ ^Α Π Λ
[Κυκτ(ρ(νάν).

Σ ιγά -σ ιγά  αοΟ τραγουδώ, άλλος νά μι\ν ξυπνήαη, 
άλλος νά μην άκουΟη έκ εϊνο π ο ΰθά  ’πώ· 

άς σβυΟουν τ ’ άστρα μιά στ ιγμ ή , αγέρας μη ^υσήση» 
θά ’πώ δυο λόγια μόνο : ι^υχή μου σ’ αγαπώ.

Αν τΛ γνω ρίσης τη ^ωνά, μΛ δείξης τΛ χαρά σου, 
τό στόμα μην άφήσης νά ’πή δ ,τ ι ποθείς, 

τά μάτια  χράτει σφαλιχτά κα\ σφίξε τΛν καρδιά σου, 
μίι σέ παραφυλάγουν κ ι’ άξάφνα προδοθης.

I ιά σέ, γ ιά  σένα τραγουδώ κα\ δμως τ ’ ονομά σου,
— φαντάσου καταδίκη ! ~  νά μΛν μπορώ νά ’πώ.

Γ ιά  σέ, γ ιά  σένα αγρυπνώ καί δμως τΛ φωνίΐ σου 
δέν θέλω νά άκοΰσω, τό πρόσωπο νά ίδώ.

Ί ό  αγαπημένο μυστικό άς μείνη στά όνειρά σου, 
κανείς μην καταλάδη-έκείνην π ’ αγαπώ· 

κανείς μΛν υποφιασθή τόν πόθο τη ς  ι|[υχης σου 
δέν είμ’ έρωτευμένος . . . περνώντας τραγουδώ.

ΡΠΤΑΣ ΑΝ Σ’ ΕΛΗ2Μ0ΝΗΣΑ

Ρωτάς άν σ έλησμονησα. . . Τό χελιδόνι ρώτα 
μέσα στίΐς ^αρυχειμωνιαϊς άν λησμονη τό Μάη· 
τό γέρω ρώτα άν λησμονΛ τά χρόνια του τά πρώτα 
καί τό φτωχό τόν άρρωστο τη γειά του άν πεθυμάη... 
Ρωτάς άν σ έλησμόνησα. . . Ρω τάς φυλακισμένο 
άν προτιμάη τ·η φυλακΛ απ' τάν έλευθεριά του,
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γ ιά  κριίαις ^ρύ<ίαις κα\ νερά, ρωτάς τό δχ\^ασμένο 
κα\ τό ^αρούρενο γαπηρό γχά ποιά ^τυηά ι\ καρδιά του. 
Ρω τάει άν τΛ λησριόνηοία... είδε πεθαμμένο ; 
τό λετι^ανό ·ρου άπάντησεν έκεϊ που περπατούσε ; 
τό όνομά μου διάβασε σ ΐ τάφο σκαλισμένο;
Μά κα\ νεκρός θά στέναζα, ,ί^ τό  άν άρωτούσε . . · 
κι* ό στεναγμ’ις τού τάφου μου τάν πλακα θά κυλούσε 
κ α ΐ . . . λόγι' αγάπης θ ' Λκουγε άπ' το . .  . λησμονημένο ·

Τ η γλυκειά μου αγάπη συλλογούμαι
καΐ μέ δάκρυα τά μάτια  μου γεμίζουν . . . 

στη μικρλ καμαρούλά μου νλειούμαι 
τ ’ ονοιιά τη ς  νά είπώ δυνατά.

’Μ έραις πέρασαν, μήνας πλησιάζει 
πού δέν' είδα τ ' ώρανο πρόσωπό της· 

άπό πόνο ή  καρδιά μου σπαράζει 
καί τό τα ΐρί τη ς  γύρω ζητά.

! σού τώλεγα έγώ, πώς σάν πλάκωση 
ό χειμώ νας, πού ξηραίνει το-ός κάμπους 

καί μέ πάγο ό ^ορρηάς σάν τους στρώση, 
τή ς  αγάπης θά σόύσ’ Λ φωνή.

Α χ ! σού τώπα, σού τώπα τό καϋμένο, 
μαύρα σύννεφα πώς θά μας χωρίσουν, 

πώς'καθένα μονάχο καί ξένο 
χωριστά, χωριστά θά πονιί.

Ξέρω έγώ, άν χορεύη μ ’;'άλλο τα ίρ ι  ̂
ξέρω έγώ, άν λουλούδια τή ς  χαρίζουν ; 

ξέρω έγώ, άν τή ς  σφίγγουν τό χέρι 
καί αύτή χαμογέλοια σκορπά 5



Ξέρει αύτΛ, άν ηακρυά τη ς  τραγουδάω, 
κάποιας άλλης τά ριάτια καΐ τό στόυα : 

Αν γελώ, άν μεθώ, άν πηδάω ;
Αν γ ιά  άλλη Λ καρδιά μου κτυπα ; 

Χελιδόνια τοΰ Μάρτη έλάτε πάλι
ό ^ζειμώνας κα\ τά χιόνια  νά φύγουν 

κα\ νά ίδώ τής ι^τυχής μου τά κάλλη 
νά άνθοΰν σάν χλωρή μυγδαλιά.

Νά τή ς  πω ; ό χειμώνας, οπουειοες, 
ε ίν ’ π α ιγν ίδ ι μηροίϊτά στά γηρατειά- 

αύτά, μάρτη δεν έχουν έλπίδες
καί αάν έρθουν δέν φεύγουνε πλειά 1 

Τόσο κρύο καί χιόνια μάς σκορπούνε, 
πού παγόνουν της έρημαις καρδούλαις 

έλα αγάπη μου πρίν νά φανούνε, 
κρύφου μέσ’ στή θερμή μ ’ αγκαλιά !

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΜΒΕΡΠΙΣ

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΙΕΝΗΤΙΑΣ

Πατρίδα μου έδώ στην ξενητιά 
ένα παιδί σου κάθηται καί κλαίει· 

άξίωσέ το μία σου ματιά
καί άκου τό παράπονο πού λέει.

Εχουν κι’ έδώ άνθους ή  λεμονιαίς, 
ή  νύχτες άστρα καί παιδιά  ή μάναις· 

οί νηοί κρυφομιλούνε μέ τη ς  νηαίς
καί στ’ς έκκλησιαις σημαίνουνε καμπάναις.

Κ ι’ έδώ τραγούδια λένε τά πουλιά,
κ’έδώ Λ θωριά τού ήλιου μας ζεσταίνει, 

κ ι’ έδώ το Πάσχα δίνουνε φιλιά. . .
Μά ϋλοι τους μιλούνε γλώσσα ξένη.



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Πόσαις φο9Λ\^ Ι^ονάΐζος μου μ ιλώ ,
ν 'άνούσω  πώς τ ' αδέρφια μου μιλούνε.

Κ α\ οί ξένοι, μέ θαρρούνε γ ιά  τρελλό. . . 
Α ς έρθουνε στην θέσι μου νά ίδούνε. . .

Πατρίδα μου τΛν γλωσσά σου ποθώ· 
κανένας δέν τη  ξέρει έδώ πέρα·

πές μου ένα λόγο, ένα μοναχό, 
εύτυχισμένη νά  περάσω μέρα !

ΦΤΩΧΟΥ ΕΛΕΗΜΟΣΥΝΗ

Περνούσα άπό παράμερο τή ς  γειτονιάς μου δρόμο 
κ' είδα ύπηρέτρια μικρή, πώχε σταμνί στον ώμο 

έξαφνα νά  γλιστρά  καί νά τό σπάζη. . ·
Γ ιά  ’δέ τη ν, ’δέ την πώς αναστενά ζει!

Κ αί χύνουν τόσα δάκρυα τή ς  έρημης τά μάτια 
όσα είχε γ ίνει τό σταμνί κομμάτια.

«Πού άν πάμ είς  τό σ π ίτ ι, άδεια, δίχω ς τό σταμνί της 
θά τΛν δείρουν,θά τήν διώξουν οί άφέντεςοί σκληροί της.

Ο ί περαστικοί ρωτούσαν γ ια τ ί κλαίει 
κ ι' ή  φτωχή μικρά μέ δάκρυα άπαντάει 
καθενός πολύ έπόνεσε Λ καρδιά του 
καί καθένας πάει. - . πάει ’στή δουλειά του.

Τυφλός ζητιάνος πώστεκε ηοιό πέρα ακουμπισμένος, 
τυφλός, όπου δέν έβλεπε. . . μόνο ιίκουγε ό καϋμένος 

τά χέρια του πρός τή  φωνή άπλόνει 
καί ψάχνοντας ε ίς  τή  μικρή σιμόνει.
Σκύψετε, γονατίσατε· τά Α για  περνούνε, 

όταν φτωχούς ζητιάνοι έλεούνε.
Τό τρεμουλιαστό του χέρι τό σακν.ούλι του αδειάζει 
κ ι' δ ,τ ι λίγο είχε μέσα είς τό χέρι της τά [Μζει.



Π άει ο ζητιάνος μ ’ αδειανό σακκοϋλι, 
πάει Λ μικρούλα αταμν^ καινούργιο· 
άρχοντα μεγάλε, πόσα θά ξοδιάσης 
τό ^τωχό μου γέρω ατά καλά νά ^θάσης 5
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Η ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

Ρ·ού εδωκε, μ ’ έκύτταξε στα μάτια 
κα\ μέ φωνΛ σβυσμένη

από συγκίνησι ^αθειά, μοΰ είπε·— Σ ’ ά γα π ώ ;^

Α ν ειν διαβατική χαρά, περίπαιγμα τή ς  τύ χη ς , 
α ς γ ίνη  πόνος κι' όσο ζώ είς  τήν καρδιά μου άςμένη· 
άν είναι όνειρο, ποτ^, ποτέ μου άς μήν ξυπνήσω.

Η  πειό γλυκύτερη (|>ωνή άπ ’ αηδονιού τραγούδι 
σέ καλοκαιρινή ^ραδυά,

Λ πειό πονετική φωνή από κιθάρας ήχο,
πού αντιλαλεί παράπονο ’ς  τή ς  νύχτα ς τό σκοτάδι,
είναι τή ς  μάνας εύχή σέ γυιό ξενητεμένο.
Ομως αύτός πού αγάπησε χω ρίς καμμιάν έλπίδα 
κ ’ έμίσησε όλων τή χαρά γ ια τ ί χαρά δέν είχε, 
κα\ τ ’ αηδονιού έζάλειΙ^ε τό έρωτικό τραγούδι

ή  αγάπη δέν τόν άφινε στήν ξενητειά νά φύγη, 
άλλη γλυκύτερη φωνή δέν άκουσε, δέν ξέρ ε ι!
Πόσα δέν έλογάριηζα νά τή ς  είπώ ι α\ πόσα 
στο νού μου δέν έταίριαζα χαριτωμένα λόγια !
Γί προσευχή αληθινή θά έκανα μπροστά της 
καί τ ί  λουλούδια Οάβγαζα άπύ μέσ’ άπ ’ τήν ·φυχή μου 

νά τήνε στεφανώσω!
όμως τά λόγια ακόυσα κ’ έκόπηκε ή λαλιά μου· 
φοβήθηκα τά λόγια μου μή διώξουν τά δικά της.
Καί τώρα πού μονάχος μου τά λόγια της θυμούμαι, 
μετανυιωμένος κάθομαι καί πικροσυλλογούμαι.

»■. 41



Αλήθεια ήταν 5 Μ ’ άγαπα ; ή  τόν πικρό μου πόνο 
Οάν είδε μ ’ έλυπήθηκε κα\ σάν έλεημοσ-ύντι 
μοϋ έδωκε ή  πονετική τά λόγια τη ς  έκεΐνα ;
Ποιός όρκος, δρκος φοβερός μποροϋοε νά μοϋ ^γάλη 
αήτή τή  δόλια, τή φριχτή, τή  μαι/ρη μου υποι)^ία ; 
γ ια τ ί έκείνη τή  στιγμή  νά μή την έξορκίσω 
μ ιά  άλήθεια μόνο νά  μοΰ είπη, άν μ ’ αγαπά στ αλήθεια;

__ Ξέρείς έγώ πώς αγαπώ ; Πώς θέλω ν ’ άγαπιοΟ μαι;
Ε ίς  τήν χαρά μου νά γελάς· στό πόνο σου νά κλαίω. 
Μέ αγάπη νά μοιράζομε τοϋ περβολιού τά ρόδα, 
νά  πέρνω έγώ τ ’άγκάθια των καί σύ τή ς  μυρωδιανς τους. 
Οσο μακρυάκι' άν είμαστε, δσα κοντά κι’ άν ζούμε, 
ό κάθε πόθος μου ό κρυφός, δικός σου νά είνα ι πόθος 
κ ι' άν μάς χωρίζουνε ^ουνά καί θάλασσαις ακόμα, 
νά κλής τά μάτια  σου κ ι’ έμέ νά βλέπμς έμπροστά σου- 
Ξέρεις έγώ πώς άγαπώ ; Μόνο άν ήσουν μάνα 
καί ήξερες πόση χαρά αισθάνεται, σάν λένε 
γ ιά  τό π α ιδ ί τη ς  τό καλό καί τό συχνοπαινούνε, 
θά καταλάβαινες μ ΐ τ ί  ούράνια εύτυχία

άκουω νά λέν’ τη ς  χάραις σου. 
Μ άέσύ, άν τύχμ από έχθρό κ ι’ ακούσεις τό κακό μου, 
βάσταξε τήν καρδούλά σου, μή δείξμς τό θυμό σου, 
μήν τύχη  καί φανερωθή ή  αγάπη ή  κρυφή μ ας.

Λένε πώς σάν πρωτοφαντν τό νέο φεγγαράκι, 
δποιος τό ίδ^  κ ι’ απ’ τό Θεό παράκλησι ζητήσει, 
θά τού τήν κάμμ ό Θεός.

Σ άν ασημένιο φρύδι
ματιού, πού δέν τό βλέπομε, μά έκεϊνο μάς κυττάζει, 
^λέπω έτούτη .τή στ ιγμ ή , πού πικροσυλλογούμαι, 

τό νέο φεγγαράκι.
—  Θεέ μου μεγαλοδύναμε, δέν σού ζητώ παλάτια , 
σάν στό κατώφλιο τους πατώ νά προσηκώνωνται ολοι. 
Δ^ν σού ζητώ νά δοξαστώ καί τίίνομά μου χώραις
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ν ' άντιλαλοννε κα\ §ουν(4. Δέν ΰον  ζητώ ύγεία 
νά χαίρω^-ΐαχ τή ς  δνοιξχς τα κάλλη κα\ τή ςχά ρ ο ις .
Θεέ μου μεγαλοδάναμε, μιά ’νατ ή  παράκλησί μου· 
δση είναι ή  αγάπη μου νά γ ίνη  κα\ Λ δική της.

Κα\ πόθο έγώ τήν αγαπώ, μόνος Εσΐτ τό ξέρεις,
Εσύ, πού κα\ τ ή χ ά ρ ιΣ ο υ  έζήλε^ΐτα μνά ’μέρα 
’ς ένα "ξωκλήσι έρημικό· κα\ είπα : άν Λμποροϋσα 
κα\ τό δικό Σου τδνομα ΘΛσβυνα απ ’ τήν καρδιά της 
ν ’ άφήκω ένα μοναχά γραμμένο : τό δικό μου.
Μ ’ άν ειν’ αλήθεια ό λόγος τη ς, κανένα δέν ζηλεύω. 
Κάθου Ε σύ στόν ούρανό κ’ έγώ μέσ ' τήν καρδιά της.

Εκείνη, δπου άγαπ(β δέν ε ίν ’ νεράιδας κόρη, 
μ ήτ’ ανθισμένης λεμονιάς άμύριστο λουλούδι, 
δέν είν’ ακτίνα αστραπής, χαμόγελο άγγέλου, 
μ ή τ’ έχει παγωνιού ^τερά καί αηδονιού τραγούδι· 
έκείνη,δπου αγαπώ , δέ λάμπει, δέ φωτίζει, 
ό κόσμος δέ θαμπώνεται τήν δφι τη ς  σάν §λέπη,.
__Ριή ίδέ ! —χαρά στήν έμμορφιά ! δέν άκουσε ποτέ της»
δυως έγώ τήν αγαπώ καί δ ,τ ι κι’ άν ’πώ τή ς  πρέπει.
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ΠΑΤΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

Π αιδί μου, ή γυναίκες ε ίν ’ κακαϊς, 
ποτέ, ποτέ καμμιά μήν άγαπήσης· 

άπό τού ^άτου λενι](ε τά κλαδιά,
χό φόρεμά σου τ ’ άκριδό μή σκίσμς.

Πρόσεξε μ ή  γελάσμς μέ καμμιά, 
μήτε καμμιά μαζύ σου νά γελάση· 

είτε ή  πέτρα πέση στό αύγό,
είτε τ ’ αύγό στήν πέτρα, αύτό θά σπάθη.



Π Α Ρ Ν Α Σ Σ Ο Σ

Π αιδί μου, σάν πατέρας ϋον  μιλώ· 
καλλίτερη δέν ε ίδ ’ απ’ τίι μαιιά σου· 

καί δταν έτσι είναι ι\ καλαΐς,
τί θδ,ναι Λ δλλαις, μάτια μου, στοχάσου..

ΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
Τ6 η κ ιβ ί

Χ ίλια  σοΰ ρίξαν δροσερά λουλούδια, 
}ζίλια σού 1̂ -αλαν θλιβερά τραγούδισ

μά ς έν άπ’ ολα θά ^αρη Λ σου, 
ς έκεϊνο, πού μ ιλεϊ ιαά τό παιδί σου. 

Δ έντό  είδες τό καϋμένομιά ^ορά, 
σέ τόσους πόνους μιά νά §ρης χαρά· 

δέν Λκουσες τό γλυκολάλημά του 
νά γλυκαθμς στλν ;:ίκρα τοϋ θανάτου.

Ε ί; τ4 άνωτέρω τ:οΐϊ;μάτιον έδημοσιιυθι; ίν  οΛμαλΘίίαι 
εμμ ιτ^ ίο ; άιτάντι^-τι; ι5χ4 το3 λογίου συμπολίτου χ . Γ .  Λυτζεροπο'ύ- 
λοϋ, εχει δ’ αυτί; ώς :

Α Π Α Ν Τ Η Ιϋ  ΕΙΧ ΣΥΜΒΟΥΛΠΝ.
Π ατέρα  ή γυνα ίκες  ε ίν ' καλαΐς· 

δβφ  μπορώ πολ λ α ϊς  δ έ  ν ’ άγαπήσω
κ ι ' Λν μπερδευτώ 'ο του (ίάτου τώ κλα δ ιά , 

δ έν  [βλάπτει ά ν  τό φόρέμά μου οκίοω.

θ ά  ποί^ω , ά ά  γελ ώ . ’γώ  μέ τή ν  μιά,
Λς ηβί^ίι, Λς γ ε λ μ μ ’ έμέ ή ά λλη ,

κ ι’ ά ν  κουτουλώ ντος απάσουνε τ ' αύγά , 
θ ά  σπάσουν ’σ τό δικό τω ν  τό κε ρ ά λ ι.

Π ατέρα, βύ μ ονά χος  σου τό λές  
ίτώς ε ίν ' ή μ ά ν α  μου καλή  γυνα ίκα · 

ά ν  εδρω βάν κ ’ έκείνη πέρνω  μιά, 
χοϊΛ ήτεραις ά ν  εδρω, πα ίρνω  δέκα.
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Κοιμήσου, μικρομάνα μου, κοιμήσου 
κα\ χ ίλ ιο ι θ’ αγρυπνούν γ ιά  τό παιδί σου.

Δέν θά τού λείι^ουν χάδια καί παιγνίδ ια  
καί γελοία καί άγάπαις καί στολίδια· 

άπ’ άγκαλιά σέ αγκαλιά θά τρέχη,
καί δάκρυ τή  μορ^ή του δεν θά §ρέχη.

Νεράιδες θά τό λούζουν καί χτενίζουν 
καί χελιδόνια θά τό νανουρίζουν 

ή  μοίραις θά τού φέρνουν δ ,τ ι θέλει 
καί τά φιλιά  σου οι καλοί άγγέλοι.

Κ ι’ άν τή ματιά σου έξαφνα ποθήση, 
τον ούρανο μας θάλθη ν ’ άντικρύση· 

κ ι' άν θέλη μάνα τ ’ όρφανό παιδί . .  . 
θά έλθη την Ελλάδα σου νά ίδη.

Κοιμήσου, μικρομάνα μου, κοιμήσου 
κ ι' αμέτρητοι λατρεύουν τό παιδί σου.

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΜΟΥ.

Τραγούδι μου, έβγα άπ’ την καρδιά έκείνου πού σέ γράφει 
καί σύρε στήν αγάπη μου, καί γλυκομίλησέ της.
Κ αί ’πές τη ς  πόσο θά ήθελα νάμουν έγώ τραγούδι, 
τά μάτιά  τη ς  νά  γύρουνε απάνω μου μέ πόθο, 
τά χείλη  τη ς  ν ’ άνοιγοκλειούν καί νά περνά άπό μέσα 

κάθε μου λόγος σάν φιλί.

Γ ια  'πές  μου, άγάπη μου, ήθελε ν ’ άκούης τ ’ δνομά σου 
γλυκά νά τραγουδιέται ;

Οπου περνάς νά σέ θωρούν καί νά σέ κρυφοδείχνουν 
νά σέ ζηλεύουν καί νά λέν’—Αύτή είναι τό καμάρι, 
αύτή είναι τού τραγουδιστή ή  νηά Λ αγαπημένη ; 
Ξέρω, άχ ! Ξέρω τ ί θά π ή ς ... Κ αί μήν τό π ή ς  καθόλου,
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μ ' £να σβυσμένο στεναγμό τό ^ό6ο σου μΛ δείξης, 
γ ια τ ί τά μάτια μου εύθί/ς θ’ άστράι|[ουν, θ’ άγριέι^ουν 

κα\ θά φωνάξω : -- Α νάθεμα . . . 
ό κόσμος ολος άς ρωτά γ ιά  ποιά είναι τό τραγούδι.

Κ ανείς δέν θά τό μάθη
κ’ Λ κάθε τρυφερή καρδιά τά  χάρι σου άς ζη?νεΰμ 
κ ι’ ά ς λέμ·— Ηθελα κ’ έγώ νά η* αγαπούνε τόσο....

Μ ια νύκτα είδα έμμορφο στο δρόμο παληκάρι 
’μπρός στό παράθυρο τή ς  νηάς, πού άγαπα, νά στέκη 
καί μέ γλυκύτατη φωνή νά τραγουδη τά λόγια 
έκεΐνα, όπου Ιναν καιρό γιά  σένα*έτραγουδούσα : 
«Σιγά-σ ιγά σού τραγουδώ, άλλος νά μήν ξυπνήση, 
άλλος νά μήν άκούση έκεΐνο πού θά 'πώ » ....
Εστάθηκα, τόν άκουσα κ’ έσιόναξα ό καύμένος· 
ά^ζ! είπα, νάταν έμπροστά Λ αγάπη μου ν ’ άκούση...

Νά μ ’ αγαπάς αίώνια. Κ ι’ άν τύ^ζη καί πεθάνω,
’ς άλλον μή δώσμς τήν καρδιά· 

γ ια τ ί άν τύ^ζη κι’ άξαφνα, στό δρόμο πού πηγαίνεις , 
άκούστις τό τραγούδί μου νά τραγουδούν ακόμη, 

τά λόγια μου νά λένε,
ν ’ αντιλαλούν τόν πόνο μου καρδιαΐς όπου πονούνε, 
δέ θάναι ξένος που 'μ ιλεΐ καί ξένη πού ακούει 
μόν’ θδ,μαι έγώ νά τραγουδώ άπό τό μαύρο μνήμα· 
σάν τό πουλί πού τραγουδεϊ απ’ τό κλουβί του μέσα 
θυμάρια μακρυνού βουνού, χαραϊς πού δέν γυρίζουν. 
Κ ι ' δταν γηράσωμε τά δυό, μαζύ Λ ^(ωρισμένα 
καί τό παληό τραγούδί μου τά νειάτα μας θυμίζη, 
θά λέω : —Χάρηκα ζωή γ ια τ ί σ ’ έτραγουδούσα 
καί σύ θά μ ’ αποκρίνεσαι: — Ξανατραγούδησέ με !
Εγώ θά λέω μέ χαρά .—Τ ί αγάπη ήταν έκείνη !
Κ αί σύ περήφανα νά λές.—Ολη γιά  μένα ήταν !

Γ ιά  πες μου· έσυλλογίστηκες|τών γερατειών τά χρόνια ; 
είδες τά όλάσπρα μας μαλλιά νά  σμίγουνε μέ



να\ της μ α τια ΐς  τοΟ καθενός ολόκληρο §ι6λίο
άτϊό ένθύμησες γλυκυαϊς, νά λέν’ τά περασμένα ΐ
Γ ια  πες μου· Λ αγάπη σου μαζιί σου θά γεράσμ
κα\ τάί/στερηνά τά λόγια σου θά μοιάζουν μέ τά πρώτα :

Φτωχέ τραγουδιστή, άξάλειπτη αγάπη,
δ^ν έρωτας καλήτερα άν σ ’ αγαπούν κα\ τώρα;
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Μ’ ΑΓΑΠΑ ΔΕ Μ’ ΑΓΑΠΑ

Σκάβει ό νηός τραγουδιστής κα\ κόβει ένα λουλοΰδι 
κα\ ^άλλο φύλλο τό μαδά μ ’ ένα μικρό τραγούδι :

«Μ’ άγαπα,’γ ια τ \ μου τώπε^κα^ στά λόγια τη ς  τό είδα, 
δπου είχαν τόση άγάπη, τόσο πόθο, τόση έλπίδα.

Δέ μ ’ άγαπα· σάν έκαμα νά την γλυκοφιλήσω 
γιατ\ τό πρόσωπο μέ όρμή νά τό τραβήξμ όπισω ;

Μ’ άγαπα, γ ια τ \ όταν είδε ε ίς  τό πρόσωπό μου θλϊζι 
δέν ήμπόρεσε κ’ έκείνη θλιβερή ματιά  νά κρΰφη.

Δέ μ' αγαπά· τήν κύταζα στήν πόρτα του σπ ιτιού της 
μά έκείνη δέν μ ’ έκάταζε, γ ια τ ’ είχε άλλου τό νοΰ της. 

Μ 'άγαπα· όταν μέ §λέπη έξαφνα, εύθής χλω μιάζει 
κ’ έπειτα μοΰ κοκκινίζει καί μου κρυφαναστενάζει.

Δέ μ ’ άγαπα· πολλαίς φοραίς θαρρώ πώς είνα ι ξένη· 
τόσο ι^υχρή καί άδιάφορη είς  τοΐ/ς καϋμοΰς μου μένει. 

Μ’ άγαπα· γλυκά μου μάτια , δταν §λέπουν τά  δικά μου 
μή γαμβρός έχει τή  χάρ ι, μήπως νύφη τή χαρά μου ; 

Δέ μ ’ άγαπα· είδα μ α τια ϊς  καί ’ς  άλλονε νά ρίχνη  
πού έπρεπε στήν άγάπη τη ς  μονάχα νά τα ίς  δείχνμ.

Μ’ άγαπα· όταν μοΓ; δίδη τό μικρό χρυσό τη ς  χέρι 
μ ’ ένα σφίξιμο κρυφό του, στον παράδεισο με φερει.
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Δ έη  άγαπ|.. Αλληώς κ ι’ αύτη γ ια τ \ νά μη γυρεΰμ 
το χέρι μου νά το (^ιλη κα\ τό γλυκο^αδεύη ;

Μ ’ άγαπα· μέ χ ίλ ιο υ ς  πόθουί; καΐ φωτιά Λσδυάτη μί
[βλέπει...

μά τό στόμα τη ς  μοϋ λέει.— Κάμε ήσυχα, δέν πρέπει...

Δε μ άγαπα. Α χ μιά σταλιά νά είχε απ’ την καρδιά μου 
θάξερε μ ' ένα τη ς  φιλί νά σόιίση τη φωτιά μου.

Μ’ αγαπά., μά .. έν’ ακόμη... ενα φυλλαράκι μένει..
Κ ι’ από κάτω., άπελπησία καί καϋμοί είναι κρυμμένοι..

Δέ μ ’ άγαπα· λουλούδι μου, τώρα τά φύλλα πούνε ; 
Ε τσ ι απομένει κ Λ καρδιά ποϋ δέν τΛν αγαπούνε...»

Κι* ό νηός τραγουδιστΛς πετά τό άφυλλο λουλούδι 
κα ί·^ ' ένα του αναστεναγμό τελειώνει τό τραγούδι.

ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ

Σ τη ν  άγκαλιά μου· ξέχασε την λύπη σου την τόση 
χαριτω μένη χήρα.

Αφησε δ ,τ ι σού έπηρε, καί 'δές τ ί  θά σού οώση 
μιά ζηλεμένη μοίρα.

Σ ού ’πήρε γέρο σκέλεθρο, σού δίνει παλληκάρι·
σού πήρε γρύνια ις  κ’άρρωστιαίς, σού δίνει 'γε ιά  καί χάρι,
Σ ού πήρε δ ,τ ι έπρεπε νά πάρη άπό σένα
καί σοΰδωκεβ,τι σού ά ξ ιζ ε ,-^ Τ ΐμ ο ύ  εδωκε ; — Εμένα ;
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Η ΕΡΗΜΗ

Μέ βουρκωμ'να 
 ̂ ό ούρβνίς μαυρίζει, 

μ* ή ά5ί}μ=νια ά^τραπι; 
τα  αιίννεφα χωρίζει.

Με αγριεμένα κύματα
ή θαλασσα φουσκόνει, 

μα τύ καράδι τήν πλανα 
μέ μόνο τό τιμόνι.

Μέ του βορρηα τό μούγχρυμ^ 
ό πλάτανος μαίιέται. 

μα τό καλάμι τοΰ γέλα
και του γλυκοκουνιεται.

Ολοι τους μέ τή δύναμι 
χαί τι^ν αδυναμία 

Οέ ναυρουνε παρίϊγοριά. 
Μ ’ αύτη... κ ι’ άπό Θε;ϋ 

βοι^θεια καμμιά
δεν ί·.εχει να προσμενι^.

Σ τη ν  βουρν-ωμίνη 2ψι τΐ}ς,
»τγ·ν άγρια ματιά τ»;ς, 

στά ^φοβερό τϊ3ς σπαραγμό, 
μοναχα ένα στεναγμό 

 ̂ νά βγαίντ; άπ’ την χαρίιά της, 
ναυρη ή χαϋμε'νη.

Η ΚΑΛΑΜΙΑ

Μέ τ ’ αγέρι, χαϋίεμένη 
παίζει καλαμιά, 

κ ’ ή Νεράιδες τή ζηλεύουν 
ολαις, μια χα! μιά |

Μά τ ’ αγέρι ά π’ τής Νεράιδες 
δέν ποθε~ χαμμιά, 

γ ια τ’ έν.εΤνο μιά λατρεύει.
Μιά, τήν καλαμιά.

κ«! τ?! ρ ί χ , , , , ί . , , ,
βασχανη ματιά · , -

Π 1  “ / . και τα  χυματα,
1 1 ™ μ ί  5 . ρ ρ < » «  τ „  ! δ , , ί χ , . ,  , , ,  , χ ί γ „

■Κ.φ> τ , ,  ί„τ.» μ

Κ ’ ύστερα, σνή ζηλεμένη 
γέρνει καλαμιά- 

κ ι’ άς πεθάνουν ή Νεράιδες 
ολαις, μιά χαί μιά.
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λ υ π η θ η τ ε  με

Αγαπώ μια παντρεμένη 
είκοσι χρονω, 

σαν μέ άνασ:εναζει 
σαν τήν δω πονώ. 

Αγαπώ μια παντρεμένη 
λυπηΟητέ με, 

σύρτε στδ παλδ διαδαται;
καί άφ?ίτε με.

Ξέρω 5τι μα; χωρ(ζε;
ούρανδς χαί γί)

% ή ελπίδες μου πώς εινα; 
ςιαρμαχιοΰ πηγή·

Ξέρω οτι μα; χωρίζει 
τδ  στεφάνωμά 

κ ι’ δσα λέγω είναι μαΰρα 
καί παράνομα.

Μά έφοόσχωσ’ ή χαρδια μου 
μιά φορά να πω, 

μια φορά εις τή ζωή μου 
πώς τήν αγαπώ !

__Τράβα, μικροπαντρεμένη,
τράβα άπδ ’δώ, 

μή μέ ξαναι^ης ποτέ σου, 
μή σε ςαναι'δώ....

ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ

Ε για  μόλα, έγια λεσα, 
μας τα  ’χάλασε δκ-.ιρός' 
έσυννέφιασε, μαυρίζει 
κ ι’ αγριεύει ό ουρανός.

Ε για  μόλα, έγια λεσα, 
τά πανιά μδ προσοχή· 
τώρ’ αγέρας Οά φυσήξη, 
τώρα θάχωμε βροχή- 

Ε γ ια  μόλα, εγια λεσα, 
τά παιδιά μας καρτερούν, 
τδ καΐκι περιμένουν, 
τά καϋμένα, καΐ πεινούν.

Ε γ ια  μόλα, έγια λεσα, 
αν χαθούμε, Οά χαθοΰν 
διακονιάριδες Οά γείνουν 
καί στους δρόμους θά ζητοΰν.

Ε γ ια  μόλα, έγια λέσα, 
οά |εφύγ·ί] τδ πανί . . . 
άπ' τήν πλώρη μάς βαραει . 
σέρνει κάτω τδ σχοινί....

Ε για  μόλα, έγια λέσα, 
του γειτόνου τά παίοια 
Οδ νά δέρνουν τα  δικά μου, 
άν πομείνουν δρφανά.

Ε γ ια  μόλα, έγια λ « α ,  
τδ κατάρτι πέφτει, σ πα . ·
5χ1 τά κύματα μάς πνίγουν, 
έγεμίσαμε νερά.

Ε γ ια  μόλα, έγια λέσα, 
τήν καλή μου Μαριγω 
ποιδς, α χ ! ποιδς θά διαφεντευη. 
άν μυυ τύχ-τ) καί πνιγώ.

Ε για  μόλα, έγια λέσα, 
δ Χριστός κ ’ ή Παναγιά 
τδ χεράκι τους ας βαλουν  ̂
νά μας φέρουν στην στερηα.

Ν ά  την, ή στερηά σ ιμώνει... 
νά μας, στδ λιμάνι μέσ α. . . 
τώρ’ ας λένε τά κουπιά ·. 
έγια μόλα, έγια λέσα !
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ΛΙΚ02 1ΑΜΙΑΡΣ

ΣΤΕΡΗΑ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑ

Ε ίπε Λ. Στερίΐα οτΛ 0οιΛ(ΐ(ΐ(ϊο,: «Εα,λλτι περί(Χ(7 ια, βν ε̂ ζΗζ·, 
»άν γύρω-γιίρω γαλανή τά περιγιάλια ^ρέ;(ης,
»δαως δέν εχεις, ’αάν κ’ έμέ, ^οι/νά πρασινισμένα, 
»ποτάμια σαν το κρύσταλλο καΐ άνθίΐ μυρομένα».

Κ* είπε κ ’ Λ Θάλασσα στη Γή; «ΓΊερή(|ανη αδελφή μου, 
»άλλη στον κόσμο έγράφτηκε Λ μοίρα ή δική μου·
»τήν διι^τασμένη άμμο σου δροσίζουν τα φιλιά μου 
»κηί την είκόνα τ ’ οάρανοΰ κρατώ στην αγκαλιά μου !»

Η ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΗ ΑΓΚΥΡΑ

Σ έ  μιά γω νιά  τού λιμανιού, στήν αμμουδιά χωσμένη, 
οποίος πέραση από ’κεϊ θά ’διϊ λησμονημένη 

μιάν άγκυρα μεγάλη·
κιτρινισμένη απ’ τή σκουριά κ ι’ άπ’τά πολλά τα χρόνια, 
έκεϊ μιά ’μέρα έρρίχτηκε καί θέ νά μανή  αίώνια 

κοντά ’ς τό περιγιάλι

Καθώς τό ναύτη  τόν παληό, πού γύρισε τίι σφαίρα, 
τά  γηρατειά μέσ τή στερηά τόν ρίχνουνε μιά ’μέρα 
κι άποσταμένος κ έρημος τή βήματά του σέρνει, 
έτσι κι’ α ύτή , πού γύρισε τής θάλασσας τά ^άθη, 
τώρα σκουριάζει μοναχή στήν άκρηα πού έστάθη 

καί λυπημένη γέρνει.

Ο έν Σύρω Νΐκος Δ αμ αν ίς  έίγίμοσαυσι μίαν ιτυλλογήν ποι·ή«ων 
ύ τ ί  τ4ν τίτλον αΘάλασσα», ήτις ίδραδεόθη τω 1891 έν τω εν Α- 
θήνβις φιλαδελ^είω λνρικω άγωνι.



Γιίρω ττις, σάν παρηγοριά., Λ θάλασσα ξαπλώνει 
τό γαλανά τό κ υ μ άτης  κα\ τήνε στεφανώνει 

μ ΐ τό λευκό άφρό της·
ποιος ξέρει τί κρυ^ομιλεν μέ την παληά τη ς  ^ ίλη  ! 
ποιος ξέρει τ ί  νά  τη ς  μήνα μ^ τό μικρό κογχύλι, 
που άπό τό κϋμα σέρνεται κοντά στό σίδερό της.

Φύκια πολλά τριγύρω τη ς  τη ς  έχει μαζεμένα, 
πού τάν σκεπάζουνε, χλωμά κ ι’ αύτά καί μαραμένα, 

’σάν νεκρικό σεντό'Ί·
δμως κ’ έκεΐνα <5 άνεμος ό κρύος τοϋ χειμώνος, 
όταν γυρνάη στό πέλαγος καί τό τηράζει μόνος, 

αλύπητα σαρώνει.

Κ αμμιά ι^ορά στη μοναξιά, όταν ιΐ^αράς δ ιαθαινη , 
αράζει τΛ §αρκοϋλά του καί τραγουδώντας δένει 
στά σκουριασμένη άγκυρα σφιχτά τό παλαμάρι· 
κ' Λ άγκυρα περήφανη τά νειάτα τη ς  θυμάται 
κ’ εύρίσκει μέσ' την έρημιά, που γύρω τη ς  πλανάται, 

την πρώτη τη ς  τή χάρι.

Πώς μοιάζει μέ τήν άγκυρα κ’ ή  άτυχη  καρδιά μου!... 
άπ ' τη ς  αγάπης τόν καύμό, τά τόσα βάσανά μου, 

τήν ξέχασε ή  χαρά·
μά τάχα έκεϊ ποΰ ξει^ίυχα καί μόνη τη ς  θά σβύσμ, 
καινούργια αγάπη δέν θάρθή γ ιά  νά τήν έξυπνήση 

ακόμα μιά φορά :
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Σ το ΠΕΛΑΓΟΣ

Η  πλώρη τρεχάτη τή  θάλασσα σχίζει, 
σ ιγά  στά πανιά μας τό άερι φυσά, 
τό κΰμα γυρνά στό τιμόνι κι αφρίζει· 
ή  ’μέρα τελειώνει κ’ ή  δύσις άρχίζει 
νά ^άφη τά σύννεφα γύρω



Μονάχος, γυρμένος ’ς της πρυριης τό πλάϊ, 
νηός ναύτης κντττάζει, βλέμμα θολό, 
έκεΐ, που τό κϋμα ό ΐίλιος (φιλάει· 
κα\ πότε σωπαίνει κα\ πότε άρχινάει 
σκοπό πικραμένο, σκοπό σιγαλό :

«Δυο χρόνια περάσαν, ποϋ ’χαθηκαν ’πίσω 
* τη ς  έρμης πατρίδας τά μαύρα §ουνά·
» ^τωχό περιγιάλι, γ ια τί νά σ’ άφήσω!
» Α χ ! όταν στον ύπνο τά μάτια μου κλείσω,
> μιά ώμορί^η είκόνα μπροστά μου πέρνα.

> Καί ρλέπω τΑν κόρη, πού αγάπησα τόσο,
» γλυκύτερη πάντα καί πειό λατρευτή·
> ^ ιλ ί τρυφερό μοΰ ζητεί νά τή ς  δώσω,
» ρωτά άν την θυμοώμαι, μά πρίν νά σιμώσω,
> δακρύζει καί φεύγει, \Ιίυχή φτερω τή .. . .

> Ξυπνώ καί θυμούμαι πώς όταν γυρίσω,
1 την ώμορφη κόρη έκεϊ δέν θά ίδώ,
> σάν άστρο έσβύστηκε· πώς θέ νά ζήσω
» χωρίς τή γλυκειά της ματιά ν ’ άντικρύσω,
> χωρίς νά τήν σφίξω στό στήθος έδώ ;

ι Η  θάλασσα ανοίγεται μαύρη, μεγάλη!
» καμμιά θά διαλέξω νυχτιά σκοτεινή,
» στό κύμα ΘΙ ναύρω γλυκό προσκεφάλι·
> καί τότε Λ καρδιά μου Θά παύση νά πάλη 
» καί δέν θά θυμάται καί δέν Θά πονμ.! . . . »

Ο  ναύτης σωπαίνει· σκοτάδι ξαπλώνει 
Λ νύχτα  κι' αστέρια σκορπίζει αργυρά·
Λ πλώρη ^ογγά, ή  νοτιά δυναμώνει, 
καί μέσα στό κύμα, πού μαύρο φουσκώνει, 
περνά τό καράβι μέ τ ’ άσπρα φτερά.

ΝΙΚΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ



’Σ ΤΗΝ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΑ

Θάλασσα, θάλασσα πλατειά ! τά γα  λανά νερά σου 
δταν ξαπλώνης ίίσυχη στην άμρ,ο την ύγρη, 
πόσο μ ’ άρέσει νά ’ρίζωμαι μονά^ζος ρ,ον κοντά σου,
V άκοι^ω τά τραγούδια σου κα\ τά μουρμουρητά σου, 
όταν Λ ’αέρα σδύνςται κ’ ή νύ^τα  προ^ζωρη.

Ακούραστο τό μάτι αου τό τέλος σου ζηλεύει 
καΐ βρίσκει μόνο τό άπειρο, ποΰ όλόγυρα σέ κλεϊ· 
και μέ το βλέμμα μου μαζύ κι' ό νοΰς μου ταξειδεύει 
καΐ μεσ’ τά κρύα στήθια σου ανώφελα γυρεύει 
ενα μεγάλο μυστικό, ποΰ κρύδεις σιωπηλή.

Πότε θολώνει ή  6ι|ίΐ σου καΐ μαύρη, θυμωμένη 
άσπρα σηκώνεις κύματα καΐ θάφτεις τη  στερηά· 
ποτέ περνάει ό πόνος σου· κα\ τότε κουρασμένη, 
έκεΐστήν ήσυ^η αμμουδιά τή ^οτσαλοστρωμένη. 
μέσα στής γ η ς  τήν αγκαλιά ζητείς  παρηγ όριά.

Ε τσ ι κ’ έκεϊνος πού άγαπιϊ, πονεϊ, στενάζει, λυώ νει· 
μά κάπου-κάπου ή  καρδιά τον πόνο τηςί ξε^ζνα 
καΐ τότε ύ ύπνος ήσυ^ζος στά μάτια  του σιμώνει, 
κι' αγάπη, πόθους, όνειρα έμπρόςτου συμμαζώνει 
κ' ενα χλωμό χαμόγελο στά χείλη  του πλανά.

Τ ά  μυστικά μου· βάσανα τότε κ’ έγώ θυμούμαι, 
αντίκρυ σου όταν κάθωμαι στήν άμμο τη  χρυσή· 
μ ΐ τόν δικό μου ό πόνος σου πώ ς μοιάζει συλλογοΰμαι, 
καΐ κλαίω τήν αγάπη μου κ’ έσένα σέ λυπούμαι- 
πες μου, γλυκειά μου θάλασσα, μήν αγαπάς κα\ σύ ;



Ν ΙΚ Ο Σ’ΔΑΜΙΑΝΟΣ

ΤΟ ΝΑΥΤΟΠΟΥΛΟ

Ματίρη νυχτιά  κ ι’ άνάΟτερη· τά χν^ατα  μουγγρίζουν 
βροντά κι’ άοτρά^τει, οι κεραυνοί τά σύννεφα ξεσχίζουν, 

’σάν φείδια λσριπερα·
^όηθα Χριστέ !... Τοιζοβολα, θ’ άνοίξ^ τδ καράβι· 
^ορρηάς κακός, αλύπητος, ρινήματα χίλ ια  σκάβει 

στά μαύρα τά νερά.

Βουλιάζομε Τ ά  ξάρτια μας χωρίς πανιά, σπασμένα, 
αχόρταγα τά κύματα τ ’ αρπάζουν ένα-ένα 

κ ι’ απάνω μας πηδούν
τού κάκου ον ναύταις κίτρινοι, βουβοί, χωρίς έλπίδα, 
ακούραστα παλεύουνε!... Τήν ωμορ^η πατρίδα 

ποτέ τους δέ θά (δούν !

Νά! Τά νερά πληριμύρησαν καί δυναμώνει ή  ριπόρα· 
ή  πρύριη ρνας γονάτισε, ^ογγά κ ι’ ώραν τήν ωρα 

ή πλώρη μας Ρουλμ-
βουλιάζουμε- άπ’ δλους μας ούτ’ ένας θά γλυτώση· 
όλους ή  Μαύρη Θάλασσα γ ια  νά μάς σαβανώση,

^ουνά μ ’ άι^ρούς κυλά.

Ε γώ , μικρό ναυτόπουλο, γεννήθηκα στο κύμα,  ̂
οτή  θάλασσα μεγάλωσα· κ ι’ άν έϋρω τώρα μνήμα 

στό μαϋρό της §υθδ,
>σάν τδμωρδ στήν κούνια του, στά πράσινα χορτάρια, 
στά φύκια, στά κοράλλια τη ς  καί στά μαργαριτάρια 

γλυκά θά κοιριηθώ.

Δέν μέ τρομάζει ό θάνατος- στόν ύπνο^τό §αθύ μου 
θά ιΐ^άλλουνε τά κύματα νανούρισμα στ’ αύτί μου, 

όλόγλυκο σκοπό·
κηΐ θά ·0χωντοι, ο4ν δνειρο, Λαζάρου νάμ Λ ή ο ο υν , 
νά υ ΐ  φιλΛοουν τρυΐερά, νά η!; παρηγορΑβουν. 

έκεϊνα πού αγαπώ.



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Ο μω ς, Χριστέ μου, η ιά  καρδιά μονά^ζα συλλογοΰμαχ! 
*<είνη πού μ ’έγέννησε, τη  μάνα μου λυπούμαι 

κα\ κλαίω τΛ ^τωχά·
ολους τη ς  πήρε Λ θάλαοοα — μονά^ζα έγώ τή ς  μένω
κι άν μαθη πώς έ^ζάθηκα στό κύμα τ ’ αγριεμένο, 

τής φεύγει κ’ Λ ιΐίυ^ζή.. .  .

Νά! Μ ας οκεπάζ’ Λ θάλασσα!... Τό θέλημά Σ ου άς γένη!
γονατιστό, τήν ύστερη στιγμή , τή  ^(ρυσωμένη 

είκόνα Σου ^ιλώ·
σδύνει ή  ^ω νήμ ου ... μ ’ άρπαξε τό κύμα τ ’ αγριεμένο...
Χρίστε μου ! τή μανούλά μου . . . τήν ώρα πού πεθαίνω 

γ ι ’ αύτήν παρακαλώ !

Η Νέζω, μαυρομμάτα λιγερή, 
πού δλαις πέρνα στα νειάτα καί στη χάρι, 
μήνες πολλούς προσμένει τή Λαμπρή, 
καί μυστικά τή  'μέρα καρτερεί, 
πού μέ τόν Γ ιάννη  θά γενμ ζευγάρι.

Σ τη ν  κάμαρά της πάντα μοναχή, 
ό ήλιος μέσ’ τά κύματα σάν γύρη, 
τό Γ ιάννη  συλλογιέται σκεπτική 
καί στέκει μέ χαμόγελο γλυκύ 
κοντά στό ανοιχτό της παραθύρι.

Τόν Γ ιάννη , πού μακρυά στήν ξενητειά 
δυό χρόνους τώρα μόνος ταξειδεύει 
ξένους γιαλούς καί θάλασσα πλατειά . . .
......... κ ι'αθέλητα  τή ς  κόρης ή ματιά
στόν τοίχο τήν είκόνα του γυρεύει.



Εκεί σέ μκϊ κορνίζα, με \|ιχλα 
λουλούδια καί μετάξια στυλισμενιι, 
ναυτόπουλο μικρό ^(ομογεΛά 
καί τά μαλλιά του πέφτουνε τρελλά 
στην δι^ι, άπ’ τον ήλιο μαυρισμένη.

Κ ’ ή μαυρομάτα κόρη μέ χαρά 
θυμάται τη νυχτιά  τη  μυρωμένη, 
οπού τη ς  εΐ’-ε λόγια τρυφερά, 
πώς πάλ' κάρθη ’πίσω μιά ^ορά, 
στην Εκκ^νησιά νά πάνε στολισμένοι.

Τά κύματα κυλούσαν μυστικά 
καί πειό λαμπρό έφεγγε κάθε αστέρι· 
μ’ άγάπη την έφίλησε γλυκά 
καί δαχτυλίδι, ποϋ καϋμούς νικά, 
νά μην ξεχνά τής πέρασε στο χέρι.

Κ αί τώρα, τού χωριού της τά παιδιά, 
όταν ή νύχτα  πάλι κατεβαίνη, 
τού κάκου τραγουδούν στην άμμουδίά.. 
έχει κρυφή άγάπη στήν καρδιά 
καί δέν ξεχνά ή Νέζω ή ζηλεμένη.
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Η ΨΑΡΟΠΟΥΛΑ

Μιά ναραπυΰλα καστανή 
[^λέπω στη §άρκα κάθε 'μέρίΐ, 

γοργά τό κόκκινο πανί 
ν ’ άνοίγη στον τρελλόν αέρα.

Τό λιμανάκι μέ χαρά 
άφίνει μόνη, δίχως έννοια 

καί ρίχνςι στά ^αθειά νερά 
τά δίχτυα της τά μεταξένια.



I \^αροποϋλα καστανή, 
πάρε στη §άρκα σου κ’ έμένα, 

κ ι’ άν ίσως ΐ^άρι δέν ^ανη 
ηέσ’ τά νερά τ ’ ασημωμένα

κι' άν ’δμς τά δί^ζτυα σου άοειανά 
μην κοκκινίζεις πεισμωμένη !

τά μάτια σου τά καστανά 
καρδιά τρελλΛ θάβουν πιασμένη.

ΙΙΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΒΑΡΚΑΡΟΛΛΑ

«Τώρα, ποϋ προβάλλει τό χρυσό φεγγάρι 
» μέσα άπό τό κύμα, κόρη, γελαστό,
» έλα σ τ’ ακρογιάλι· <5 καιρός φρεσκάρει 
» κ’ έτοιμος νά φύγω τό κουπί ^αστώ·
»ή  μικρά γουλέτα στ’ ανοιχτά προσμένει,
> γύρω κυματάκια παίζουν χαρωπα·
» πάντα ν ’ άγαπη, πάντα ν ’ άγαπα.

> Στο κλουβί κλεισμένο ξει^Γυχά τ ’ αηδόνι·
» τ ’ άγριο λουλούδι γλάστρα δίν χωρεϊ'
» κι’ Λ αγάπη θέλει, γ ιά  νά μεγαλώνη,
> υύρανό καί κύμα ατέλειωτο νά ^ρή.
1 Μέσα στίι φουρτούνα, πού άγρια σφυρίζει, 
»ιί, καρδιά τού ναύτη  ίίσυχα χτυπά,
» δμ ω ςά  αγάπη όταν τίι φλογίζη,
» ξέρει ν ’ αγαπά, ξέρει ν ’ αγαπά.

> Ελα, μαυρομάτα· ό καιρός περνάει·
1  μ ιά καρδιά γ ιά  σένα λυώνει καί πονεΐ. . . .» 
Μά τού κάκου ό ναύτης μόνος τραγουδάει· 
δέν ακούει ά  κόρη, ή μελαχροινή· 
καί καθένα κύμα, πού γοργά διαβαίνει, 
καί το·ί.'ς μαύρους βράχους ίίσυχα χτυπά .



■μουρμουρίζει: €Ηκόρη ίιλλον περιμένει, 
άλλον άγαπα, Λλλον ι1γαπα>.

Ερημος κα\ ξένος φεύγει ό ναύτης τώρα· 
παρηγόρησέ τον, θάλαασα πλατετά ! 
μέσ’ ’ς  το-ύς ξένους τόπους καί σΙ ξένη χώρα 
τάχα νά σόύση ααβυστη φ(οτιό ΐ 
Πάθη τριγυρνοΰνε τΑν καρδιά του χ ίλ ια , 
και στά στήθη μέσα άγρια χτυπά, 
τή  ζο)ή, ’σάν φεϊδι, τού ρουφά ή  ζήλεια· 
κλαίει κι’ αγαπά, κλαίει κ ι’ άγαπα 1

ΝΙΚΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ

Τ ή ς  νύχτες τοϋ καλοκαιριού, πού τό μελτέμι πέφτει, 
τ ’ αστέρια καθρεφτίζονται στο μαύρο τον καθρέφτη, 
πού κάτω τους Λ θάλασσα ολόστρωτο ξαπλώνει 
κι’ άστεροστόλιστη κι* αύτή μαζύ τους καμαρώνει.

Την ώρα αύτή στη ^άρκα μου μ ’ αρέσει νά γυρίζω* 
ζιηλά τ ’ άστέρια τ ’ αργυρά μέ πόθον ν ’ άντικρύζω 
καί μιά νά γέρνω στο νερό τή ς  θάλασσας τό μαύρο, 
τρεμουλιαστή τη ζωγραφιά τού καθενός γ ιά  ναύρω. 

Αντίκρυ μου στό πέλαγος, στον έρημο τό §ράχο, 
γλυκά τό φώς τού φαναριού λαμποκοπά μονάχο· 
χρυσή γραμμή στή θάλασσα γ ιά  μιά στιγμή  άφίνει 
καί λίγο-’λίγο χάνεται καί ξει^υχά καί σδύνει.

Τ ή ς  νύχτα ς τήν ατέλειωτη γαλήνη δέν ταράζει, 
παρά μονάχα τό νερό, πού άπ’ τό κουπί σταλάζει* 
τού λιμανιού τά κό;<κινα φανάρια λαμπυρίζουν 
καί τά σκυλιά τών καραβιών §ραχνά-^ραχνά γαυγίζουν.



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Ε να  πονλάκι έπέταξε μια ’μερα 
στοΐ/ς μαιίρους ποϋ το κύμα σπα,
κ είδε ι^ηλά τό γλάρο ατόν αέρα 
τά κατάσπρα ^τερά του νά χτυπά.

Ε α Ι κάτω του τό πέλαγος γυρνοΰσε 
στό (φύσημα του άκοτίραοτου ^ορρηά 
κι άπ’ τό θυμό του λές πώς έπετοί/αε 
τόν ασημένιο άφρό του στην στερηά.

Κ α\ τό φτωχό πουλάκι τρομασμένο 
είπε ’ς  τό γλάρο μέ γλυκειά φωνή :
«Πώς ζης  έδώ, πουλί δυστυχισμένο, 
καθένας, ποϋ σέ βλέπει, σέ πονεϊ».

Γ υρίζει την περιίφανη ματιά του 
ό γλάρος καί κυττάζει τό πουλί· 
κοντά σιμώνει μ ’ ένα πέταγμά του,
'σάν τή  σαΐτα, κ’ έτσι τοϋ μ ιλ ε ϊ :

«Μικρό πουλί, στά δένδρα τ ’ ανθισμένα 
σάν τήν αχτίδα φεΰγεις καίπηοας· 
όλημερίς μέ ταίρια αγαπημένα 
τραγοιίδια τή ς  αγάπης τραγουδάς.

»Μά έγώ βραχνό παιδί τή ς  τρικυμίας 
στά κύματα αιώνια γυρνώ· 
φωλιάζω στής σπηληαϊς τή ς  παραλίας 
κ ι’ άνεμοζάλη πάντοτε μηνώ.

>Η θάλασσα, τά κύματα, Λ μπά^α 
ε ιν ’ Λ ζυιή μου· ακούραστος πετώ 
μαζύ μ ’ έκεϊνα πάντα καί μέ φόρα 
σ τ ’ αγριεμένα κύματα ^ουτώ.



> Ε ίμ α ι του ναιίτη ό σΰντροφος· γνωρίζω 
τη ς  θάλασοας τά τόσα μυστιχά

ηον  μέσ’ 'ς  τά σόννε^ο γυρίζω, 
τά  μαΰρά της κυττάζω σωτικά.
»Κ' έσύ μοϋ λές τά χΰματα ν ’ ά^ήσω, 

ζεραις, τά καράβια, τό βορρηά ! 
Μακρυά τους δέν ’μπορώ σ τ ιγ μ ί  νά ζήσω· 
^α.^ασΰχ·ν6 πουλί, θά ξει^υχήσω, 
αμα κλειστώ μιά ’μέρα ’ς τΛ στερηά
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ΔΥΟ ΝΥΧΤΕΣ

Ητανε νιίχ^α, μέ δλα χπς τ ’ Λστίρια στολισμένη, 
μονάχοι οι δυο ηος ήμαστε 'ς  τήν άμμο καβισμίνον

1·““  μέ™ "» “ ν ωμό σου άκουμηοΰσα, 
σ ιγα-σ ιγά  κα\ μέ ,|>ωνη σβυσμενιι σοΰ μιλούσα 
καί σουλεγα τόν πόνο μου, τά τόσο βάσανά μου 
που λησμονώ γ ιά  μ ιά  στ ιγμ ή , σάν κάθεσαι κοντά μου. 
Γ 'α σ τές ια , σάν νά 'ζήλευαν τόν τόσον έρωτά μας

ια ιν ο ν ε  τον ουρανό, γ ιά  νάρθουνε. κοντά μας.
Λ νη κρυ  μας ή  θάλασσα ’ς  τά πόδια σου κυλούσε 
καί τραγουδάκι έρωτικό γ ιά  σένα τραγουδούσε..,.
Τό καλοκαϊρ, -πέρασε.. . 'Σ  ιό  ίδιο μέρος πάλι 
όχθες το βράδυ εγερνο 'ς  τό χέρι τό κεφάλι- 
μονος, με λύπη 'ς τήν φυχή. μέ μάτια δακρυσμένα, 
εόλεπα τ άστρα τ οίρανού ωχρά καί λυπημένα- 
τώρα μα_ς ελε,πες έσύ . . .  κ ' ή  θάλασσα αντίκρυ μου 
£ξει([υχουσε μ ΐ καυμο κ’ έστε'ναζε μαζί/ μου.

ΤΑ ΦΥΚΙΑ

Τά φτωχικά λοϋλοάϊια, 
Λρμη ποτίζίΐ τά άκρογιβλι· 
μά ίκίΤνα "φτήν άνεμίζάλν; 
γλϋκδίά ϊχορπο3ν£ μυρωδιά.

Φτωχδ λουλούδι κ’ ή άγάχ»;, 
χαράξίνβ, μονάχο ανθίζει- 
χίχρα τδ δάκρυ τδ ποτίζει 
κι’ αύτδ μυρώνει τήν καρδιά.



ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΡΟΣΙ^ΗΣ

ΤΞ Θ'Τ‘3 1 ^

Κόρη ξανθή, λευκγ\ ’σάν τά σεντόνια, 
απλώνεται στο στροιηά της έκ ε ϊ. . .  
θερίζει τά δεκαεπτά τη ς  χρόνια 
τΰ^ος, αρρώστια άγρια, κακή.

Κ α\ εχει τά δοντάκια σφιγ^ιένα, 
τά χείλη  τη ς  σκασμένα καί κλειστά 
καί έξω άπ’ τό κρεβθάτι κρεμασμένα 
τά χέρια της σάν κάρβουνα ζεστά.

Α π ’ τά μαλλιά , ποΰ στ ' άσπρο προσκεί'^άλι 
πέφτουνε γύρω όλόξανθοι σωροί, 
ε ίς  τό παρθενικό τη ς  τό κεφάλι 
χρυσό στεφάνι Π αναγιάς φορεϊ.

Τ ά  γαλανά τη ς  μάτια θολωμένα 
κ ι’ όρθάνοικτα δέν έχουν πλειά ματιά 
καί είναι μ έ σ \τ ’ ασπράδια τους χυμένα 
κόκκινο αίμα, κόκκινη φωτιά.

Ο Γ&ώργιθί Δροσίνης, « τ ις  διατιλεΤ νυν Ιιευθιιντής τ^ς αθηνΛΐ- 
ν.τίς «Εστίας», ΐκτές άλλων πεζών έργων εδημοσίευσε τεσσαρας 
αυλλογβς ποιησεων’ ύπδ τους τίτλους «Ιστοί αράχνης» (τω 1880). 
«Σταλαχτίται» ( 4  1881), «Ειδύλλια» χα'ι «Αμάραντα» (τω 
1890).



ΐΈίίΡΓΙΟΣ ΛΙ’θ:^ΙΝΗ^:

Κρν^ά αναστενάζει καΐ δακρύζει 
η. δυστυχή μητέρα της σκυφτή. . .
Ιο ΰ  κάκου· πλειά δεν βλέπει, δεν γνω ρίζει, 

είνα ι κορμί αναίσθητο αύτά.

Β'.
Ηρθ ο γ ιατρός—  Χ τ’ ωραίο μέτωπό του 
τή ς  έπιστήμης φαίνεται τό φως.
Την βλέπει καί στο μάτι τό δικό του 
ό κίνδυνος δεν μένει πλειά κρυφός.

Εκάθησε κοντά τη ς  χλωμιασμένος· 
χαϊδεύει τά μαλλιά τά ζηλευτά 
καί λέει στή μητέρα χλωμιασμένος ;
«— Τ ί κρίμα, θά τά κόζωμεν αΰτά ! . .  .>

Σ άν  ν ’ άκουσεν ή  κόρη μέσ’τό ^ΰθος, 
τό στόμα άνοιγοκλεϊ χωρίς μ ιλιά , 
ανατριχιάζει μιά στιγμή  τό στήθος 
καί σέρνεται τό χέρι ’ς τά μ α λ λ ιά .. , .

Μέ πόνον έσηκώθηκ’ ή μητεοα 
ε(ς τοϋ γιατρού τον λόγο τόν σκληρό· 
εύρήκ’ ένα ι|^αλίδι έκεϊπέρα, 
ευρήκε κ’ ενα δίσκο άργυρό.

Κ ’ έγειρε πάλι κ’ έκρυι^ε την όι ι̂ 
μέσα ’ς τή μητρική της αγκαλιά, 
γιά  νά  μη 'δή τό χέρι, πού θά κόζτη 
τής άκριί^ής της κόρης τά μαλλιά!

Μόνον σάν έννοιωσ’ ολα τελειωμένα 
έκύτταξε μέ πρόσωπο σί)υστό 
ς  τόν άσπρο δίσκο τά μαί.λιο ριχμένα,

— μέσ’ τ ’ ασήμι οκορπιοτό ! . . .

3 4 3



Κ α\ δταν άφοΰ έμειν’ ώρα ’λίγη  
ν.'έπρόσταξε τ ί  πρέπει νά γενή, 
άνα σηκώθηκε υ γιατρός νά φΰγη, 
τοϋ είπε μέ σπαρακτική φωνή :

<— Γιατρέ, γιατρέ ! θά σώσης τό παιδί μου 
Ε ίπ ’ ό γιατρός : «— Πιστεύω ! . . .  σέ πονώ 
μά δέν άρκεϊ, φτω^ζή, ή θέλησί μου....
Κ α ί έδειξε ’φηλά τον Ούρανό.

Γ '.

Σκλά6α, πού θεία δύναμι λές παίρνει 
γ ιά  νά ξεφύγη πειρατοΰ φιλιά, 
τριάντα ’μέραις νύκταις παραδέρνει 
’ς  τού Χάοου τήν ά^ζόρταγη αγκαλιά.

Κ αί είναι φο6ερή ή άγωνία, 
πότε σιγά-σιγά παραμιλά, 
πότε φωνάζει ΰπως τά θηρία,
Λ πέφτει καί ’ς  τό πάτωμα κυλά....

Κάποτε δέρνει όλους ώργισμένη, 
καί τή μητέρ’ άκόμη τη  φτωχή, 
κ’ ύστερα γέρνει πάλι κουρασμένη 
’ς τό στρώμά της, θαρρείς χωρίς ι^υχή....

Τριάντα ’μέραις ! — Α χ ! κ’ ι\ κάθε ’μέρα 
όπου περνά μετριέται \ιέ κερί 
π ’ άνάφτει τακτικά — καλή μητέρα,
’ς τή μάνα τού Χριστού τήν τρυφεριί.
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Μέσ’ άπ’ τύ παραθύρι, πώχουν κλείσει, 
ρ ίχνει 6 ήλιος μ ιά  ματιά  κρυφή,
’σάν νάρχεται νά ’οή καί νά ρωτήση 
τ ί κάνει ή ξανθή του αδελφή.



Γ Ε ϋ Ι 'Γ .  Δ Ρ ϋ Σ ΙΝ ΙΙΕ

Εξω πετυΰν ηικρά χελιδονάκια 
κα\ τον τρελλό τον Μάρτη τραγουδούν 
κ ι’ ακούονται ’ς τόν δρόμο τΑ παιδάκια, 
ηοΰ τρέ^ζουν κα\ φοινάζουν κα\ πηδούν.

Ε ίν ' ό γιατρός ’ς τη ς  άρρωστης τό πλάι ~  
κοιηάτ’ έκείνη ησυ;ζθ, γλυκά, 
κ' ίι μαραμένη όι^ι τη ς  γ ε λ ά ε ι . . . .  
έτσ’ Ά ζωλ τόν θάνατο νικά ! . . .

’Σ  την μάνα λέει ο γιατρός : <— Θα ζήαη 
Λ κόρη σου, θ ά γ ε ίνη π λ ε ιά  καλά. . . . »
Κ ’ έκείνη, πρ\ν ακόμη τίιν κράτηση, 
τά  χείλη  της ’ς τά χέρια του κολλά....

Χαρά στ'Λν τύχη  της ι^υχής έκείνης 
πού δίνει τέτοια είδησι καλή· 
αγιάζεται μέ τή ς  ευγνωμοσύνης 
τό δάκρυο καί τό θερμό φιλί !

Ητυν ή τρίτη  μέρα τού Α ιφ ίλη  
όταν έύγήκ’ ή  πρώτη τη ς  μ ιλ ιά  
μισοσύυστή άπ’ τάσπρα τη ς  τά χείλη  :
«— Μητέρα μου, πού είναι τά μαλλιά

Κ αί άνοιξε έκείνη τό συρτάρι 
πού είχε τά χρυσά μαλλιά κλειστά 
κ’ έφερε το παλαιό τη ς  τό καμάρι 
στην άρρωστη την κόρη της μπροστά.

Κ ’ έπιασ’ ή κόρη μέσ' στά δάκτυλά της 
μέ πόνο των μαλλιώ ν τη ς  το σωρό 
κ’ έσφόγγισε μ ’ αύτά δυό δάκρυα τη ς  
ηυϋ έτρεχαν στό ηρόοωπο τ ’ ώχρό...

Β·,



Εττεατα ζήτησ* ενα καθρε^τάκι 
τΛν 01^1 τη ς  νά {δή την τορινή...
Σαν είδε, χαμωγέλασε λιγάκι 
κα\ είπε με αδύνατη ^ωνΛ

κα\ μέ γλυκό παράπυνο Λ κόρη :
<—  ΚαλΙ μητέρα, πρ\ν είτόν κόσμο βγω 
παρακαλοΰσες νιΐμουνα αγόρι· 
α ί, τώρ’ αγόρι έγεινα κ' έγώ ...

Κ ’ έ^ίλησε μέ πόνο τά μαλλιά της, 
καθώς φιλούμε ^ίλο μας νεκρό , 
κα\ τάσπρωξε 'ς  τό στρώμα μακρυά της 
καΐ είπε κ ι’ 5λλο λόγο πειό πικρό :

«— Μητέρα, παρ’ τα , κρΰι^’ τα ’ς  τό συρτάρι 
κα\ κλείδωσε καλά με τό κλειδί . . . 
έκεϊνος ποΟ μιά ’μέρα θά μέ πάρη 
τά περασμένα πλουτη μου νά (δή.
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Πετοϋν Λ ’μέραις, φεύγουνε τά χρόνια· 
ξεχνιοϋντ’ Α λΰπα ις, σβΰνουν ά χα ρ α ϊς , 
λυώνουν τά κρύα τοϋ Γενάρη χιόνια, 
μαδοΰν η  πασχαλια ϊς  η τρυφεραΐς.

Σ& σάλα, πού κανείς τόν νοϋ του χάνει 
άπό τό ^ώ ς, τόν κόσμο τόν πολύ, 
κόρη ξανθή, τή ς  νύφης τό στεφάνι 
φορεϊ καί γέρνει κάτω "ντροπαλή,

Τά καταγάλανά τη ς  τά ματάκια 
τού ούρανοΰ μας μοιάζουν ζωγραφιά, 
τά χείλη  τη ς, τά δυό της μαγουλάκια 
είναι δροσιά γεμάτα κ’ εΟμυρφιά.



Γ Ε Ω Ρ Γ . Λ ΡΟ ΣΙΝ Η Σ 34

Χαρού(αενος τύ χ£ρχ του τη ς  δίνει 
νέος μί; πρόσοιπ’ ολο γελαστό . . . .
Αύτος καρδιά, κα\ εύμορ«|ιά έκείνη, 
κάνουν οΐ δυό ζευγάρι ταιριαστό.

Κα\ λέν : *— Εύχαριστώ !«... είς τόν καθ’ 2να 
που φέρνει τΛ ’δικιί του την εύ}(η 
η ΐ  λίγα  λόγια άπ’ τά συνειθισμένα :
<— Χρόνια πολλά, καλά καί εύτυχη !...»

Ο κόσμος φεύγει· μένουν οΐ δυό μόνοι— 
...Σηκώθηκε Λ κόρη ^(αρωπή.
ΤΛν δζι της χαμόγελο χρυσόνει :
<— Τώρα, έκεΐνο ποϋ σοϋ εϊχα ’πή...»

Κ αί άπλωσε τό έμμορφο τη ς  χέρι 
στό κάτασπρο τό γ  ά ν τ ι  τη ς  κλειστό 
κ' έπήρε τό κερί, γ ιά  νά τόν φέρη 
έμ πρός’ς  ένα συρτάρι σφαλιστό.

Εσκυζιε κ’ έξεκλείδωσε μέ χάρι 
καί έβγαλ’ ένα δίσκο άργυρό, 
κρυμμένο μέσ’ ’ς έκεϊνο τό συρτάρι 
ά π ’ τη ς  αρρώστιας τόν παληό καιρό...

Κ ’ έφίλησε γλυκά τό μέτωπό του 
καί μέ τά μεταξένια τά μαλλιά 
έπέρασε τριγύρω στό λαιμό του 
τετράδιπλη κ ι’ όλόχρυση θηλειά.
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ο  - Α - π ι ^ τ ο ^ :

Ενώ γυρνά ή σούβλα ’ς  τ·λ ^ωτιά 
κ ι’ άρ^ζίζει τό τραγ^ νά γλυκοστάζη, 
έλατε, νηο\, νοντά ’ς  τά γηρατειά 
ν ’ άνουσετ’ από γέρινη φωνά 
μιά ιστορία πού τον νου ταοάζεν, 
γ ια τ ' είναι ιστορία αληθινή.

Εναν καιρό, εναν παληό καιρό 
τό πρώτο τοϋ χωριού μας παληκάρι,
’ς τήν δι[[ΐ, ’ς τήν καρδιά κα\ ’ς τό χορό, 
ήτανε κάποιος Μ ήτρος τού Παπά 
καί είχε τήν Τασώ γυναίκα πάρει, 
μά δτσι — δίχως νά τήν αγαπά.

Α ντί, ’σάν κάθε νηόπαντρος σωστός, 
τ ’ άφρόπλαστο καί δειλιασμένο τα ίρι 
πάντα καλός καί πάντα γελαστός 
μ ’ αγάπη νά κράτη ’ς τήν αγκαλιά 
καί σάν μικρό χιονάτο περιστέρι 
νά τό τα ΐζη  χάδια καί φιλιά ,

Ο  άπιστος τήν δύστυχη Τασώ 
παντέρημη της νύχτες παρατούσε 
καί μ ’ 2να λόγο ι|τεύτικο, μισό . .  . 
πώς πάει σέ κυνήγι η σέ δουλειά, 
έτρεχε πάντα έκεΐ πού λαχταρούσε 
άλλης αγάπης κ ι’ άλλης αγκαλιά.

’Σ  τού Γερακιού τ ’ όλόχαρο χωριό, 
κορίτσι μέ καρδιά καί δ ίχω ς γνώ σι, 
ή λυγερή καί ώμορφη Μαριώ 
άφύλαχτη, σέ μαύρη όρφανιά, 
τού ι|τεύτη Μήτρου είχε παραδώσει 
τνάς κόρης τό σταυρό — τήν παρθενιά !



ΓΕΩΡΓ. ΔΡΟΣΙΝΠΣ

. . . . .  Τ ί  φταίει τό πουλάκι τό τρελλό, 
άν π ιάνετα ι ’ς  τά δίχτυα  τά στημένα ; 
τί φταίει τό φαράκι ’ς τό γιαλό, 
άν π ιάνετα ι ’ς  τ ’ αγκίστρι τού \^αρά ; 
τ ί  φταϊν’ καί τά κορίτσια τά καυμένα, 
άν π ιάνονται σέ λόγια τρυφερά :

—-Η τανε τοΰ Γενάρη μια νυχτιά  . . . 
έξω §ορρηάς λυσσάρικος ^ογγοϋσε 
κ’ Λ νηόνυφη μονάχη ’ς  τΛ φωτιά 
μιά κάτου καθισμένη, μιά όρθΛ 
τίι ρόκα τη ς  ’ς  τά χέρια της κρατούσε 
ν.’ έπρόσμενε τον άπιστο νάρθή.

Η  πόρτα τού σπιτιού μέ τά πολλά 
ανοίγεται μ ΐ βιά καί πάλι κλείνει 
κι’ ο Μ ήτρος μπαίνει μέσα καί γ ελ ά :
« — Γ ειά  σου, γυναίκα !... Νοιώθω μυρουδιά 
καλού φαγιού, έξω φυσά μπουρίνι 
κ’ είναι γ ιά  καλοπέρασι ^ραδυά !

» Φέρ’ έδώ δά τ' ασκί μέ τό κρασί, 
κάπου καί πού νά μέ κερνάς καί ιιιά, 
κόι^ε ι^ωμί καί κάθησε κα ίσύ!>
Κ ι’ αύτη ’ς  τό κάθε θέληρια πετά 
έδώ κ’ έκεΐ μέ τόση προθυηία,
’σάν κάτι μέσ’ τόν νοϋ νά μελετά.

Κ ι’ αλήθεια: Μιά γρηούλα γνωστική, 
πού ’ς  τό μυαλό ούτε δάσκαλος τή φτάνει, 
πρώτη ’ς  τά ’ξόρκια καί ’ς τή γ ιατρική, 
τής έφερε τήν ίδ ι’ αύτή ^ραδυά 
λιγάκι απ’ τή ς  άγάπης τό βοτάνι, 
όπου νικά τήν πειό σκληρή καρδιά.

Κ ’ έπίστεφε πώς άπονη φυχή 
θά τή  μαλάξη τό καλό βοτάνι



(σ ίν  πως τρνπα τή ς  πέτρατς ή {3ρο^ή! . - . 
Κ ’ ετρεξ’ εύθύς τό τέτοιο γιατρικό 
■μ' έλπίδα καΐ καρδιόχτυπο νίι βήνη 
μέσ' σ ΐ κρασ\ μοσχάτο κα\ γλνκό.

Ολο ή  Τασώ τόν άπιστο κερνά·
έκείνος μέ χαμόγελο τό πίνει
κ’ Λ ώρα έτσι γλήγορα περνά
μέσα ’ς τή ν ιίχ τ’ αύτή τής έρημιάς. . . .
Μά ξά^ν’ ό Μήτρος τό κρασί ά^ίνει
κ ι’ άπό τή  γ η ς  σηκώνεται μέ μ ιας.

Κ αί Λ Τασώ 'ς τά μάτια τόν κυττά* 
προσμένει μιά ματιά, ένα ^ ιλ ί του,
—  τοΰ κάκου.. . . Δειλιασμένα τοϋ ζητά 
μ ' ένα γλυκό λογάκι, δυο ^ ιλ ιά . . . .  
Αδιά^ορ’ άποκρίνετ’ ή φωνή του :
^— Αφησε τώρα· πάω σέ δουλειά !»

«— Α χ ! άπιστε, τό ξέρω πο·ί; θά πας ' 
φώναξ’ αύτή μέ μάτια δακρυσμένα- 
την ξέρω ποιά ’ναι ’κείνη π' αγαπάς ! . . · 
τρεις μήνες νύφη μέσα ’ς  τό χωριό 
μ ’ άφίνεις μόνη κ’ έρημη έμενα 
καί ’μέρα-νύχτα τρέχεις ’ς τή  Μαριώ.

Α π ’ τό κρασί τοΰ Μήτρου τό μυαλό 
άρχίνησε ν ’ άνάδη όλοένα 
καί είπε λόγο άτιμο, τρελλό :
«__Θέλεις, Τασώ, αλήθεια νά σοϋ ’πώ ;

Ε ίν ' ή  Μ αριώ ’μορφότερη άπό ’σένα, 
γ ι ’ αΰτό κ’ έγώ έκείνην άγαπώ».

Α στρίτης, τρεις όργυιαϊς δεντρογαλιά 
άν ζώνουνταν τριγΰρω ’ς τό λαιμό της, 
άν τήν τραβούσαν λΰκοι απ’ τά μαλλιά . . 
δέ θάνοιωθε μ ιά  τέτοια ταραχή.

) ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ



— Τ ά λόγΡ αύτά τρυπούλαν τό μυαλό τη ς , 
κ’ έαπάραζαν τΛ δόλια τη ς  ι^υ^ζή.

Λοιπόν του κάκου έταξ’ ή <|τ(οχη,
σάν ’σκϋΰοε (Ιπ’ τόν καϋμό κ ι'ά π ό  τη  ζήλεια,
με μιά θερμή, κλαμμένη προοευι^ή,
■ς τής Π αναγίας τό ’κόνισμα μπροστά 
ν ' άνά\1[η δυο ακοίμητα καντήλια , 
άν ε^ερνε τό Μήτρο ’ς  τά σωστά !

Τοϋ κάκου τόσα λόγια τη ς  γλυκά, 
του κάκου τόσα μαύρα μοιρολύγια, 
τοϋ κάκου τή ς  γρηάς τά γ ια τρ ικ ά ! . . .
Ε ρχετ’ αύτός έκεϊ χωρ\ς ντροπή 
μ ’ αδιάντροπα καί μεθυσμένα λόγια 
τήντόση  άπιστιά  του νά της ’πή.

Α , είναι ώμορ^ότερ’ ή  Μ αριώ ! . .  . 
έχει κορμί χυτό καί μαύρα μάτια 
κ ι’ δλοι τήν καμαρώνουν ’ς τό χω ριό!... 
Καλά —  θέ νά τήν κλά\|;ουν πειό πολύ,
δταν θά γείνη  χ ίλ ια  δυό κομμάτια......
Ε τσ ι θαρρείς μονάχη της μιλεϊ, 

γ ι ’ αύτό Λ κάθε μαύρη της ματιά 
άνά^τει άπ’ τό θυμό, σπιθοβολάει, 
σάν ν^ άδελ^όνη, λές, μέ τή  ^ωτιά, 

πού γλείφεται μέ γλώσσα φλογερή 
κ ι’ δλο γυρνά τριγύρω τη ς  νά φάη 
καλοθρεμένης κουμαριάς κλαρί.

Κ ι’ ό άπιστος ’ς τά πόδια τη ς  ’μπροστά,
'ς  τό χώμα ξαπλωτός καί μεθυσμένος, 
μέ μάτια  νυσταγμένα καί κλειστά, 
σαλεύει καί σιγά  παραμιλεϊ,
’σάν ’λίγο ξυπνητός καί κοιμισμένος ;
<—Μαριώ, γλυκό 'πυύ είναι τό φ ιλί I

ΙΈ Ω ΡΠ Ο Σ ΔΡΟΣΙΝΗΣ



>Ελα, Μαριώ, αγάπη, ιιου χρυσή,
Α χ ! έλα ’δώ σφιχτά ’σ την αγκαλιά \ιου·
Α  μονάχη χαρά μου είσαι αν...
Μη φεύγης..., ακριβό μου τα ίρι, μή !
’σάν είμαστε μαζυ , την έρημιά μ ου... 
τους πόνους μου... ξεχνώ για  μιά στιγμνί !»

Κ α\ την Τασώ, πού στέκει ’σάν τρρλλη, 
θαρρώντας μέσ’ ’ς  τό τόσο του μεθύσι 
πώς ίιταν Λ Μαριώ του ή καλή, 
έχύθηκε γλυκά ν ’ άγκαλιασθή· 
μ ’ αύτή μέ μιά σπροξιά, πρ'ιχ· τη φιλήση 
τον έκανε ’ς  τή γ η ν ά  σωριαθη.

< — Ο χ ι!  άγάπης σκύβαλα έγώ 
δέν κλεφτώ άπό ’κείνη πού μέ κ λ έφ ιε ι! 
μά ^γάνω άπ’ τή φωλιά του ’σάν λαγώ 
καί κάνω μαύρου γερακιού φτερά 
καί κυνηγώ τον άτιμο τον κλέφτη, 
πού θρέφεται μέ τ ' άλλου τή  χαρά !>

Κ ’ έρρίχτηκε μ ’ ακράτητη όρμή,
’γονάτισε κ ι’ αύτή ’ς  τό χώμα κάτου, 
έξέντυσε τού Μήτρου τό κορμί, 
κ’ ένώ ’κοιμούνταν δλο τό χωριό, 
ντυμένη τήν άντρίκια φορεσιά του 
έξέφυγε 'ς  τό λ ό γ γ ο ’σά θεριό.

Παντού σκοτάδι.—  Μέσ’ στή σιγαλιά 
έμυύγκριζ’ΰ §ΰρρηάς ολος μαυρίλα 
καί φοβισμένα ’σκούζαν τά σκυλιά 
κ ’ έσπάραζαν τών πεύκων τά κλαδιά,
'σάν νάνοκοθαν κρυφή άνατριχλία 
μέσ’ στην ξεπαγιασμένη τους καροιά.

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ



ΓΕΩ ΡΓ. Δ Ρ Ο Ε ΙΝ ίΙΣ

Μά τπς Γασώς δί'ν δείλιαζ’ ή 
ιη ν  θέρκ·)νε Η ζήλεια η λυσεταείαενη, 
δεν ’σκιάζοννταν πώς έτσι μονα^ζή 
θά πέρναγε τής Ιούρλας τη ρα^ιά 
ηέσα 'ς  τη  νύ^τ’ αυτή τήν ώργισμένη 
πυΟ βγαίνουν ^ρουκολάκοι και στοιχειά.

... Ηρθε μπροστά ’στήν πόρτα τήν κλειστή. 
Μόν’ ή  Μαριώ ’ς τό σπ ίτι ξενυχτοϋσε 
καί μέσα ’ς  τά μεσάνυ^^τα πιστή 
μ' όλό^ωτη κ’ ακοίμητη ματιά 
τόν Μήτρο τον καλό της "καρτερούσε 
δίπλα ’ς  τήμισο^ώνευτη φωτιά.

Ξάφνω ή πόρτ’ ανοίγει σιγανά 
κι’ δι| ι̂ τής Μαριώς αναγαλλιάζει, 
γ ια τί γνωρίζει μεσ’ ’ς τά σκοτεινά 
του Μήτρου τήν καινούργια φορεσιά, 
κ ένα γλυκό ^'αμόγελο χαράζει 
’σέ χ ε ίλ ια ’πουχαν ήνοιξις δροσιά.

Κ ’ ένώ ανοίγει αγάπης αγκαλιά 
’ς τό στόμα της άπίόνετ’ ένα χέρι· 
έν’ άλλο τή ς  φουχτόνει τά  μαλλιά 
μιά γονατιά ’ς τό χώμα τή γυρνά. 
Αστράφτει έμπρος 'ς τήν 5ζ(ΐ της μαχαίρι 
καί τρεις φοραίς τά στήθια τη ς  περνά.

Δ/παράζει—κουδουνίζουνε ’ς  τή  γη 
συρμένα τ ’ ασημένια τ Λ ρ μ α τ ά της 
κ’ από τήν κάθ’ όρθάνοιχτη πληγή 
τό αίμα ξετινάζεται μ ’ ορμή 
ν.'ΐί λούζεται ή όι{τι τά μαλλιά τας 
μέ μιά ^ροχή βαμμένη καί θέρμη.
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Σαν ϋννοιωσ’ ύ ζηλιάρης ύ φονηάς 
πώ ς ήταν πλειά ’ματόβρεχτυ κουβάρι 
τ ’ άφρόπλαστο κορμ\ τή ς  ’^αρι|ονιάς, 
ετρεξ’ εύθύς ολόφωτο κλαδ^ 
απ’ τή  φωτιά ’ς τά χέρια της νά πάρη 
κα\ τό φώς τήν άι^υχη νά ίδή.

Τ ά  χείλια  τη ς  ακόμα γελαστά 
φιλί θερμής αγάπης λαχταρούνε, 
τά μάτια τη ς  λιγώνονται σβυστά, 
τά χέρια της 'ς  τά στήθη σταυρωτά 
λ ίς  έσμιξαν έκεϊ, σάν νά  κρατούνε 
τήν ύστερη ζωή, πού ξεπετα.

Κ ’ έτσι 'μ ιλεϊ έκεΐ πού τή  θωρεϊ : 
«— Α λήθεια, είναι πειό ώμορφη από ’μένα, 
μ ’ αύτό τό κΰκκινάδι πού φορεϊ !»
. . . .  Την πόρτα ’σάν ζαρκάδι ξεπερνά 
κ ι' ακούραστη μέ πόδια φτερωμένα 
γ ιά  μ ια  στιγμή  ’ς τό σπ ίτι της γυρνά.

Αύγή-αύγή μέσ 'ς  ολο τό χωριό 
ενα μονάχ' άκούουνταν χ α μ π έ . ρ ι ,  
πώς ’σκότωσαν τήν“ώμορφη Μαριώ 
κ ι’ ακόμα πώς έπιάσαν τό φονηά, 
γ ια τ ' είχαν §ρή τού Μήτρου τό μαχαίρι 
ριγμένο μέσ’ τή στάχτη , ’ς  τή γοινιά,

Ο  Μήτρος πρίν τό νυιώσμ τό γ ια τί, 
εύρέθηκε ’ς τά σίδερα δεμένος, 
κι* ό άστυνόμος ούτε καν ζητή ̂  
νά ιιαρτυρήσουν άλλοι άπ* τά χω ριά....
Ο  Μήτρος ήταν καταματωμένος, 
τ ί  άλλη χρειαζόταν· μαρτύριά ί

Ηπρόσταξε λοιπόν νά κρεμαστή
’ς τό πειό ’ι^ηλό πλατάνι τού χωριού μας.

354 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ



έκεΐ πού κάθε κλέφτη και ληστΐι 
’κρεμούσανε κα\ τάτε ’ς τά παληά 
κχ’ άκόμα ώς τά χρόνιο τον ια ιρονριας, 
περνώντας ’ς τό λαιιιό τον τίι θηλειά.

ΤΛν Κ ό κ κ ι ν η  τ η ν  π  έ τ ρ α ’ς τό γιαλό 
την ξέρετε.— ’Σ  τλν τόση δνστνχία 
τρέλλ’ ύ, Τασώ, ριέ ξέστριφτο ριναλό, 
έρρίχτηκε άπο ’κεϊ για  νά π ν ίγ η . . . .
.......... Εδώ, παιδιά , τελειών" ή ιστορία
κ’ έι^άθηκε, θαρρώ, καί τό τραγί.

ΙΈΩΓΓ. ΔΓΟΣΙΝΗΣ 355

ΕΡΠΣ ΚΟΙΜΩΜΕΝΟΣ

Κοιρ,άσαι; Λ παληόπαιδο,άπ’τα ϊς  πολλαίςσουτρέλλαις 
κουράσθηκες καί ’ξάπλωσες νά κοιμηθης ’λιγάκι, 
άφοΰ ποιος ξέρει πόσους νειούς,γέρους,νρηαίς,κοπέλαις, 
ριέσ’ ’ς την καρδιά θά "πλήγωσες μέ σα ϊτιάς φαρμάκι. 
Κοιμάσαι ; .. .  Υπνον έληφρό· ποτέ σου μήν ’ξυπνήσης. 
ίσως τόν κόσμο ήσυχο ’λίγον καιρό ώφήσμς.

Κ ’ ένίό κοιμάται, έλα ’δώ έσύ πού μ ’ έρωτούσες ! 
« Τ ίε Ιν ’ ο Ε ρω ς»—έλα ίδές καί μήν ξαναρωτήσης. 
Τέτοιο παιδάκι ήμερο, τρελλή μου, τυν "θαρρούσες :
Μά τ ί;. ..  Γ ελάς:... Αν πρόσεξε καλά μή τόν ’ξυπνήσης. 
Γ ια τ ’ άν άνοιξημιά στιγμή τά 'μάτια του^ στοχάσου: 
’Σ τ ή ν  άγκαλιά μου θά ^ρεθΛς?χ’έγώ στην αγκαλιάσου!»

ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΛΑΓλΡΟΙΝΗ

Γιά νά μαζεύμ τα ίς  ι|υχα ίς  'ς την κόλασι^δεμάτια, 
ό Διάβολος σοϋ ’χάρισε τά δυό σου μαΰρα“’μάτια· 
μά κι’ϋ Χριστός τόσαις φτωχαίς ι^υχαίς γ ιά  νά γλυτώση, 
απ' τή.^δική του την καρδιά ’λιγάκι σουχει δώσει.



Γ ια τί έ’(εις τέτοιο πρόσωπο θλιμμένο ;
Γ ιατ\ Ρρέ^ζουνε οι δυό σου ο ύ ρ α ν ο ί ϊ 
ΜΛ σέ ’πείραξαν, αγάπη μου ; Πηγαίνω 
καί τούς δείχνω ποιόνα κάνουν νά πονη.

Κ αί μου έδειξε τό χέρι της δεμένο,
’σάν κουκλάκι, μ ’ ένα κάτασπρο πανί, 
καί μοΰ εΐπε μέ κλαι^ιάρικη φωνή :
«—Μ ιά μέλισσα μοΰ τώχει κεντρωμένο».

— Ολο τδΰΐκο ’ς  τό χέρι σου τό δίνω, 
γ ια τί έχει τόση ασπράδα, μυρωδιά, 
πού κ ' Λ μέλιρσαις τό περνούνε γ ιά  κρίνο.

Χαμογέλασε, μοΰ είπε : — «Αφησε τα !...» 
Α ! τά λόγια μου τή §ρήκαν 'ς  τήν καρδιά, 
κ’ εύθύς ξέχασε τόν πόνο Λ κ ο κ έ τ τ α !

Η ΥΠΝΑΡΟΥ

Κάθε πρωί —■ τί λέω : — κάθε μεσημέρι, 
πού πα νά τήν ξυπνήση Λ μαμμά τη ς, 
φέρνει αύτή ’ς τά μάτια τη ς  το χέρι, 
φωνάζει πώς δέν είναι ’ς τά καλά της· 

άπϋ τήν άλλη τή μεριά γυρίζει 
καί βλέπει όνειρα χορού...

Τέλος 'νά σηκωθή άποφασίζει 
όταν θά φανη ή  ύπναροΰ, 

ή ύπναροΰ !

Πολλαίς φοραίς κοιμάται ’ς  τό τραπέζι, 
κάποτε δταν ράφτη η κεντάη·
Αλλοτε πάλιν ένω πιάνο παίζη 
καί κάποτε . . . έκεΐ πού περπατάει.



ΤΈΩΡΓ. ΔΡΟΣΙΝίΙΣ

Αν : τ ί  σηηαίνεχ τοΰτο, τ'λν ρωτήσης, 
σον λέει : « — ΕΙνε τοϋ καιρού».

Κ ’ Αν δ^ν ’μπορής τΑ γέλια να κρατΑσης, 
τότε γελά Λ ύπναρού,

Α ύπναρού!

Αντιπρο^ζθές τό §ράδυ είχε τρυπΑοει 
με μ ια  (βελόνα τό μικρό., της δακτυλάκι, 
κ ι’ άπό τον ^όβο μην κακοφορμήαη,
— γ ια τ\ είναι δά κ’ ένα παλληκαράκι ! — 

’οτό κρύο τόνερό τό είχε ^άλει.
Μά μέ τη γλύκα τοϋ νερού 

γέρνει μέ νύστα κάτω τό κε(^άλι, 
άποκοιματ’ Α ύπναρού,

Α ύπναρού !

Αναποδογυρίζει τό ποτήρι, 
τό κρύο τό νερό την καταβρέχει- 
πέφτει καΐ σπάνει—ένα πανηγύρι! — 
έρχονται όλοι γ ια  νά ίδούν τ ί τρέχει, 
μέ τά πολλά τους γέλια τΑν ξυπνούνε.,.

«—Α ί, είναι, λέει, τού καιρού...> 
κ ι’ Αμέσως τά ματάκια της σ<|ιολούνε, 

ξανανακοιμάτ’ Α Απναρού,
Λ ί/πναρού!

<—Μπορείς μέ στίχους νά μέ ζ6)γρα<^ίσμς ■,» 
ιιού είπε ολη γέλιο κ’ έμορ^ιά.
— Μπορώ- φθάνει δύο ’μέραις νά μ ’ άφήσης,.

Α ς ’πή αν δέν τής ’μοιάζει Α ζωγραφιά, 
Ας πη...'^Μά τόν καιρό μου έχω χάσει



κ’ έκαμα τρι/πα τοϋ νεροι", 
γ ια τ ί ; γ ια τ ί 'ς  τγ\’'με<ϊη πρ\ν νΛ(^θ<ίαη, 

θίΐ κοιμηθι^ Λ ΐ/πναρον,
11 ί/πναροΰ.

} ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Τ ’ ΑΣΤΕΡΙ

Εκύτταζα^εν' αστέρι πού ’ι^ηλά.
’στόν Ούρονό "φαινόταν καρφωμένο, 
Ξάφνω τό ^λέπω καί μέ μ ιας κυλίί....
Α;( ποΰ θά πα νά πέση τύ καϋμένο,

Μά ’σάν σέ είδα, είπα μέ τύν νοϋ :
— ’Σ τη  γ ή  είχε πέσει τ ’ άστρο τοΰρανοϋ.

ΤΟ ΡΑΒΔΙ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ

— Ω  Τν^ζπ, ποΰ τον κόσμο ολο γι/ρνας 
κ ι’ αμετρα δώρα φέρνεις ’ς  τον καθένα, 
γ ια τί "μπροστά ιιου βιαστικέι περνάς. 
5(ωρίς ν ’ άφήσης χάρισμα κανένα ;

Μ ’ Λκουσε Λ Τύ^ζη, στέκει καί γέλα, 
μοΰ δίνει τό χρυσό ραβδί ’ς τό χέρι 
καί λέει : <’Από τοΓ; κόσμου τά καλά 
Ο ,τ ι κι’ άν π ης  εύθύς θά σου τά φέρη».

Τ ή ς  Τ ΰ χη ς  τό χρυσό ραβδί κρατώ, 
κ’ ασάλευτος κ ι’ αμίλητος προσμένω, 
τόν κόσμο γύρω άδιάφορος κυττώ 
μέ τά πολλά καλά του στολισμένο.

Δέν έχω δίι^α κ ι’ δρεξι καμμχά 
απ’ τά καλά τού κόσμου νά ζητήσω



οβύνίχ έλπίδα κ’ ή ιέπθυμιά 
οάν ξέρω πώς 'μπορώ νά τάποκτήϋω.

Κ αι νοιώθω τΛ ζωή μου που πέρνα
και ιζάνεται ανέλπιδη και μαΰρη·
καΐ νοιώθω την ι|τυχή μου που γυρνά
μέα’ ’ς  άλλους κόσμους άλλους πόθους ναυοη

— Ω Τ ΰχη , πάρε τό ραβδ\ μαζ\ 
η ’ όλη τήν δυναμι κα\ χάρι πώχεί' 
χω ρ\ς χαρα\ς ’μπορεϊ κανε\ς νά ζή,
^'ωρ^ς έπιθυμια'ις κ’ έλπίδες—όχι!
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Η ΑΧΑΡΙΣΤΗ

Ο  νειός ξαρμάτωτος 'ς  τον ΐτπνο γέρνει 
κ ι’ ό ίίπνος όνειρο πικρό τοΰ Φέρνει.

Η  κόρη ή  ώμορφη, πού τόσα χρόνια 
θωρεν τον πόνο του μέ καταφρόνια 
κ ι’ αύτός ανέλπιδα τήν αγαπάει 
ή  κόρη πέθανε, χάθηκε, πάει.

Κ ι’ ό νειός σηκώνεται, ’ς  τάρματα απλώνει, 
ξυπνάει το μαύρο του κα\ τό σελώνει·
’ς  τή ς  κόρης έρχεται, κτυπίϊ τή  θυρα, 
τρίζουν τά μάνταλα καί βγαίνει ή  Μοίρα :

— Μέσ’ ’ς τά μεσάνυχτα τ ί θές, διαβάτη ϊ 
Φ ιοτιά δέν έχομε καί ’ς τό κρεβάτι 
αθα^τη Λ κόρη μου δυο νύχτες μένει ...
■— Ζωή κι’ άνάβασι ’ς  τήν πεθαμένη 
^έρν’ ή  αγάπη μου νά τή ς  χαρίση .

— Χαμένος κόπος σου ! γ ιά  νά γυρίση 
ι'^υχή πυΰ ξέ^υγε τό <|»ώς τού κόσμου
δέν <^θάνει ό λόγος σου μηδ' ό δικός μου.



Ψ ίτχή 'ποΰ πεθανε τΛ ν'άνασταίνει 
έκεϊνος ποΟ ή^οίΐα γν’ ηύτήν πεθαίνει.

—  "Οτι είπες κ ’ εταξες'έγώ τό κ<ίνω' 
θά ζάαη ή κό^ιη (ίου καί θά πεθάνω.

Ο νειός ’ς τά ατήθη του τΛο^αίρι μπήγει 
κ’ ή κόρη ή  άιΙ̂ υ’ζη τά μάτια ανοίγει.
Τ ή ς  λέει λιγόι[τυχος :

— Πεθαίνω ,.. Ζήσε ! 
Κ ι’ αυτή  ή ά^ζάριοτη ρωτά :

—  Ποιος είσαι ;

ΔΥΟ ΑΣΤΕΡΙΑ

Ολα τδστρα τούρανοϋ άμα ’ρθη τύ §ράδυ 
τότε (φέγγουν, λάμπουνε μέσα ’ς  τό σκοτάδι 
κ ι' άμα ίδοΰν την αντηλιά ’ς τ ιίς  αΰγής τά κάλλη 
τότε φεύγουν, χάνονται—ολα σβήνουν πάλι.

Δυο αστέρια μοναχά ήλιο οέν φοβούνται 
’μερά νύχτα  φέγγουνε καί ποτέ δέν σβυοΰντοι 
σέ δυό μάτια καστανά μένουν θρονιασμένα· 
τάστειλ’ ό Θεός ’ς τ ή γ ή  για ν ά κ α ΐν ’ έμένα.

ΘΕΟΣ ΝΑ ΜΕ ΦΥΛΑΞΗ !

Σέ κάθε μ ά τ ι : γαλανό, η καστανό, η μαύρο, 
ενα κομμάτι τοΰρανού ζωγραφισμένο θαυρω, 
καί είνα ι μάτι γαλανό, ’ς  τήν φωτερή θωριά του 
λαμποκοπάει ύ ουρανός μ ’ όλη τήν ξαστεριά του, 
κι’ άν είναι μάτι όλόμαυρο, §αρύ χειμώνα έχει· 
ο ούρανύς σκοτείνιασε κ’ έβρόντησε καί βρέχει, 
ι:ι’ ΜV είναι μάτι καστανό ϋ'υνέφιασι;...ποιος ξέρει 
τάχα θάνοίξμ ό ούρανός η μπάρα θέ να φέρμ ;
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Εγώ από μάτι γαλανό κα\ γλυνιοφωτιΟμένο
ποτέ δέν έ^οβήθηκα, πάντα καλό προσμένω,
ούδ’ από μ άτι ολόμαυρο δέν έ̂ ζω ^όβο τόσο
άπ’ άστραπαΐς χ ι’ από βροντή προφταίνω νά γλυτώσω
μόνο από μάτι καστανό, ποΟμέ γλυκοκυττάξη,
δίν  ήμπορώ νά φυλαχθώ,— Θεός νά μέ φυλάξη !

Σάν έρθ' Λ. βαρυχειμωνιά ’ς τό ν  ούρανό μας μαύρη, 
δέν κλαίω τό γοργό πουλί, ποϋ πάει μέ τά πουλιά,

ναύρη ’ς τά ξένα άλλη φωληά 
και καλοσύνη ναύρη,

μά κλαίω τό φτωχό δεντρί, ποϋ θέ νά μένη ακόμα 
καί μ ’ όλα τά χιονόβροχα καί μ ' δλον τον §ορρτιά

πάντα 'ς  την ίδια τη μεριά, 
πάντα ’ς τό ίδιο χώμα.

Κ ι’ όταν χωρίζη δυο καροιαϊς ά τύχη Λ ώργισμένη, 
δίν κλαίω έκείνη την καρδιά ποϋ θά ξενιτευτή,

μά κλαίω καί πονώ γ ι ’ αύτη 
ποϋ μονάχη θά μένμ.

1  ΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Βαθυά θ ’ αναστενάξω, πικρά θέ νά δακρύσω, 
θά σπαραχθτί Λ καρδιά μου την μαύρη έκείνην ώρα, 
πού φεύγοντας γιά  πάντα, γιά  πάντα θά σ'άφήσω, 

αγαπημένη χώρα.

Γην άμετρη χαρά μου πώ ς ’ς την πατρίδα πάλι,
■ς τη  γαλανή μου χώρα γυρίζω από τά ξένα, 
ώΐαε 1 τη  λιγοστεύει ή λύπη μου ή μεγάλη, 

πώς έφυγ’ άπό σένα.

46



Αν ησαι παγωμένη « ι' ανήλιαγη  κα\ μαύρη, 
έγώ ’ς  τον ούρανό σου χαρας ήμέραις είδα 
«’ εΰτΰχησ’ ή  καρδιά μου έδώ ’ς έσένα ναϋρη 

μιά δεύτερη πατρίδα.

'Σ  τον άνθρωπο πατρίδα δέν είναι μ ιά  μονάχη, 
αύτή ποΰ τόν γεννήση,

μπορεί μέσ’ τήν καρδιά του κ ι’ άλλη πατρίδα νάχμ, 
έκείνη ποΟ τ6ν κάνει γλυκειά ζωή νά ζήση.

ΠρΙν ^ύγω , πρίν σ’ άφήσω, ώ χώρα αγαπημένη, 
σκύδτω, φιλώ τή  γη  σου, κ’ ένω πονώ κα\ κλαίω, 
άπ’ τή ς  καρδιάς τά §άθη λαχταριστά ^γαλμένη 

τέτοιαν εύχΛ σοϋ λέω :

—  Ώ  χώρα αγαπημένη, σοϋ φθάνει δόξα τόση! 
τ ί  ακριβά τή  δόξα τήν έπλήρωσες θυμήσου.
Α ς μήν άστρά»|[η πάλι κι’ άς μήν ξαναματώση 

τό κοφτερό σπαθί σου.

Μονάχη δύναμί σου άς είν’ ή  καλοσύνη, 
άς ζήσουν τά  παιδιά  σου καλά κ’ εύτυχισμένα 
κ ' ή  γή  σου αύτή  πατρίδα ’ς  ολον τόν κόσμο άς γείνη  

ώς έγεινε 'ς  έμένα.

Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ

Ο  αγαθός Θεός περιπατούσε 
μέσ’ τόν παράδεισό του μ ιάν αύγή 
κι’ όλος χαρά τά ρόδα του έκυττούσε, 
πού άνθιζαν πειό έμορφ’ άπ’ τή  γή .
Μά μέσ’ 'ς  τά τόσα ένα ξεχω ρ ίζε ι. . . .  
το βλέπει ό Π λάστης κ ’ έξαφνα δακρύζει.

«-—Δεν είναι κρίμα μιά στιγμή ν ’ άνθίση 
κ ύστερα τό φτωχό νά μαραθή ;



το ρόδο αύτο πρέπει νά ζήση !>
Ε ίπε. Κ α\, δίχως κάν νά, κουνηθη, 
τοίϊ ’^ήσησε Λίγη πνοή άγία 
χ ' εύθής τό ρόδο έγεινε . . .  Μ α ρ ί α .

Κ ’ ε ϊπ ' ό Θεός είς τή Μαρία ; ·— Στόσου 
ν’ άχοήσης καί ριιή δλλη προσταγή. 
Π ήγαινε τή δροσιά, τή -ρνρωδιά σον 
γ ιά  ’λίγο νά σκορπίσης καί ’ς τή γή· 
νά ίδοϋνε δσοι ι]̂ έ|ΐο. μ ΐ νομίζονν 
τ ί  ρόδα μέσ’ ’ς τόν κήπο ηου ανθίζουν 1*
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ΑΓΡΑΜΠΕΛΗ

’Μ εγάλων’ ή  αγράμπελη καί άγριος σιμά της 
ό §άτος έσερνε 'ς  τή γή  τ ’ άγκαθαιτά κλωνάρια· 
μά δρριξ' ή αγράμπελη ’ς τό §άτο τά κλαριά της 
ν ’ έσκέπασε τ ’ αγκάθια του μ ' άσπρα μαργαριτάρια... 
Τώρα ’ς  τή  γή  δέν σέρνεται ό §άτος, δέν ξεσχίζει, 
γ ιά  τήν αγράμπελή του ζή κ ι’ αύτή γ ι ’ αύτόν ανθίζει.

Κακό χορτάρι ήμουνα κ’ έγώ πρίν μ ’ άγαπήσης, 
αγράμπελή μου ακριβή. Μά δταν ’ς τά κλαριά σου 
μ ’ έτΰλιξες σί^ιχτά-σ^ιχτά καί έστερξες ν ’ άνθίσμς 
άπάνω μου, ήμέρωσα άπό τή  μυρωδιά σου . . .  
καί ταιριασμένο ’γ ίνηκετ’ αταίριαστο ζ ευγά ρ ι: 
ή (δική μου άσχημιά μέ τή  ’δική σου χάρι.

ΤΟ ΔΠΡΟ ΤΗΣ πΡΠΤΟΧΡΟΝΙΑΣ

Τ ί  .θέλω, μ ’ έρωτας, νά μοΰ χαρίσης, 
μικροϋλά μου, μά τόσα αγαπώ, 
πού είναι φόβος μή χρεωκοπήσης, 
άν δώσης δλα, δσα θά σοΰ ’πώ.



ΙΐΛΡΝΑΣίΐΟν

Θέλω τά καστανά σον τά ματάκια, 
θέλω τά ξέπλεκά σου τά μαλλιά, 
θέλω τά γελαστά σου τά ^(ειλάκια, 
θέλω την απαλή σου αγκαλιά, 

θέλω, . . Μά τ ί, κακιώνεις ; Στάσου- 
τ ί ,  κλαΐς ; Ε τσ ι σ ’ τό είπα ^ζωρατέ. 
Γέλασε πάλι, γελαστά  σωστά σου· 
αύτό τό δώρο μόνον σοϋ ζητώ.

ΜΑΥΡΑ ΜΑΤΙΑ

Λένε πώς τά κάρβουνα καίνε τ ’ αναμμένα.
όσα κοκκινίζουν,

μά σάν είν* όλόμαυρα, είναι πειά  σβυσμένα. 
κι’ αν τά γγ ίξ η ς , μονα^ζά ’λίγο σέ μαυρίζουν.

Π ίστευα .—  Δυό όλόμαυρα μάτια άντικρύζω : 
— Κάρβουνα σβυσμένα ! 

είπα καί άι{τήφιστα ό φτωχός τάγγίζω . . . .
! πολΐί γελάστηκα* ήταν πυρωμένα.

ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΙ

Τ υχα ίνε ι κάποτε μικρό γυαλί 
νά ήναι πεταμένο ’ς τό σοκάκι* 
έξαφν’ αχτίδα  ήλιου τό φιλεϊ 
κ ι’ όποιος τό βλέπει ποΓ; φωτοβολεί 
λέει : «— Α χ, τ ί  ωραίο διαμαντάκι !>

Ο  έρως μου τή ς  στέλνει φως πολύ· 
γ ιά  όλους είναι ενα κοριτσάκι 
σάν όλα. Μά γιά  μέ φωτοβολεί 
ε ίναι λουλούδι, άγγελος πουλί . . . .  
γ ιά  σάς γυαλί, γ ιά  μένα δ ι α μ α ν τ ά κ ι .
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ΟΧΙ ΜΑΡΙΑ!

Γ ια τ ί, κορίτσι μου καλό, όταν κοντά ηερνδς 
2χεις τα μαύρα μάτια σου 'στό χώμα καρφωμένα;

Γ ια τ ί, γ ιά  πες μου, δέν γυρνάς, 
μία ματιά σου μοναχά νά ρίξμς κα\ 'σ έμένα :

ΜΛν είσαι οά τόσο κακή I... ί 'ιά  (δες άπύ ’ι^ηλά 
ύ ήλιος τα \ς  ακτίνες του 'σέ όλους μας πώς στέλλει. 

Εσύ τύ χώμα καί καλά,
καί γ ιά  τούς άλλους τούς φτωχούς καθόλου δέν σύ μ ελ ε ι:

Μά τ ' είπα ; Η λ ιος νά γενΰς γιά  όλους νάνατελλης : 
Παντού ακτίνες νά σκορπάς, σδλους μ ατια ίς  νά στόλλης·, 
Ο χ ι Μαρία ! ποιο καλάτά ’μάτια σου σκυμμένα, 
δ χ ι ! κανένα μην κυττάς... κ( άς μήν κυττας κ' έμένα.

ΩΡΑ ΜΟΥ ΚΑΛΗ !
ΰΑΡΚ ΛΡΟ Λ.ΙΑ

(Βμ$λοπο»ψ;βϊΐ ύη6 τοΟ *. ϊ * .  ϊβ μ ίρ α ) .

• Φεύγω. ΜΛ μ ' ά^ήσης μοναχός νά φύγω.
Ελα ’στήν π ιστή  μου γείρε άγκαλιά.
Φύσησε μαΐστρος· τά πανιά ανοίγω, 
τό τιμόνι στρίβω. Δός μου δυο φιλιά!·...
Κ υττα  καί τό κύμα πώς φιλεν την πλώρη, 
ακόυσε μαζή της πώς κρυφομιλεΐ :
—  Φέρνω ένα ναύτη , φέρνω μ ία  κόρη,
—  Ωρα τους καλή, ώρα τους καλή !

Ελα, μή φοβάσαι ! άν φουρτούνα πιάση, 
μέσ* ’στήν άγκαλιά μου σέ σφικτοκρατώ· 
κί άν τυχόν ή ^άρκα μέσ’ ’στούς βράχους σπάση, 
’σάν δελφίνι τρέχω, ’σάν πουλί πετώ.



Α χ! γονατισμένος ’δές ’ατο 
ό φτωχός ό ναύτης σέ παρακαλεΐ.
Κλα ! τό φεγγάρι ’σχό ^οννό προβάλλει.
Ωρα μας καλΛ, ώρα μας καλή I

Ε ίπα . ’Σ τά  χαμένα· ούτε μ^ λυπάται 
Λ ^ασίλισσά ιιου, ούτε μέ πονεϊ, 
μοναχά—άκούστ^· όσοι άγαπάτε-- 
σκύφτει ν;αι ηοΓ· λέει μ^ γλυκειά φωνή ;
<—Π ήγαινε στα ξένα τύχη  νά ζητήσης,
’σάν π α ί ύ ΐ  μήν κάνης· σ ’ αγαπώ πολύ, 
όηως, όμως πρέπει πρώτα νά πλουτίσιις 
Ωρα σου κα?νή, ώρα σου καλή !»

Μ οναχός ’στά ξένα τώρα αρμενίζω, 
κάποτε κοιμούμαι γ ιά  νά τήν ίδώ 
μέσα ’ς τόνειρόμου, κάποτε δακρύζω 
κάποτε γ ιά  ’κείνη πάλι τραγουδώ.
Κύματα τριγύρω ’σάν θεριά βογκούνε· 
έρημος νά ζήσω τ ί μέ ώφελεΐ ;
Τον σταυρό μου κάνω· ’σάν δέν μ αγαπούνε, 
ώρα μου καλή, ώρα μου καλή.

) ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

0 ΚΥΝΗΓΟΣ

Μέ τό τουφέκι μου ’στόν ώμο, 
μέ τό μαχαίρι ’στό πλευρό, 
έπήρα τού βουνού τό δρόμο 
κυνήγι τίποτε ναύρώ.

Τρυγόνια δυό πετούν παρέκει, 
'σέ πεύκου κάθονται κλαρί· 
φ ιλιούντα ι... γέρνω τό τουφέκι· 
ή  τζάντα  μου θά τά χαρή.



Μά ξάφνω μέ τδν λογισμό μον 
είς την αγάπη μας γνρνώ· 
έτσι ’^ιλιούμαστον, Μαργιώ μον, 
κ’ έμεΐς... Δακρύζω κα\ περνώ.

ΙΈΩΡΓ. ΔΡΟΣίΝΗΣ

Η ΦΑΡΜΑΚΩΜΕΝΗ ΛΙΜΝΗ

Μ ια μαυρομμάτα χωριανή 
τής λ ίμνης τόν ι '̂αρά αγαπάει· 

μά πρίν ό γάμος τους γένη 
έπνίγηκε ό ψαράς καί πάει. . .  .

Κ’ ή χήρα ή  κόρη μοναχή
■ς της λ ίμνης κάθεται την άκρη 

καί τρεχει, τρέχει σάν ^ροχή
τής πίκρας, τού καϋμοΰτό δάκρυ. 

Τό δάκρυ τό φαρμακερό, 
πού δέν στερεύει νύχτα-’μέρα, 

φαρμάκωσε μέ τόν καιρό 
δλη τή  λίμνη πέρα-πέρα.

'Σ  τόν ίσκιο μ ιάς  ίτ ιά ς  έκεΐ 
βρήκαν τήν κόρη πεθαμένη 

κ ή λίμνη ή  άπονη, ή κακή, 
πικρή-πικρή γ ιά  πάντα μένει.

Μέσ* στα νερά τη ς  τά ρηχά 
 ̂ψάρια καί χέλια δέν σαλεύουν, 

κ ή  νεροφίδαις μοναχά 
γυρνοάολοΟν καί βασιλεύουν. 

Νεροχελώνα δέν λαλεϊ 
καί βάτραχος έκεΐ δέν μπαίνει 

κι ουδέ ποτίζεται πουλί
ς τή νλίμνη τή φαρμακωμένη.
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ΑΦ1ΑΗΤΗ

Α ντ\ νάρθπ νν^οΰλο ζωντανιι 
’ς  τ Α ν  Ε κ κ λ η σ ί α  τ η  ^ ο σ χ ο μ ν ρ ι σ α έ ν η ,  

τ ί νρ ϊ^α! είκοσχ χρόνων πρ\ν γενή, 
τίι ^έρνοννε νυφοΰλα πεθαμένη.

Την τοιγνρνοϋν οι άλλοι Χ ριστιανοί 
κα\ τη  φιλούνε γνώριμοι κα\ ξένοι 
κα\ μόνον ένας ποϋ πονεϊ, πονεϊ, 
ασάλευτος σέ μια γωνιά προσμένει.

Μέ χείλη  αμαρτωλά να\ κολασμένα 
δίν  θέλει νά ^ ιλήση τάν παρθένα 
καθώς προστάζει Λ γλώσσα τοΟ παπά· 
Α μίλητη κι’δταν έζοΰσε ακόμα, 
αμίλητη κι’ όταν χαθ»ι στό χώμα, 
τέτοια την κλαίει καί την άγαπα.

0 ΓΚΙηΝΗΣ
Αΐτ«λ».4| Λοιράδοβίί.

Η ταν δύο αδέρφια πάντ’ αγαπημένα, 
πρόβατα ’̂ οσκούσαν ’ς άρχοντα μεγάλο,

Γκιώνη λέν’ τόν ένα, 
Δήμο λέν’ τόν άλλο.

Κάποτε ό Γκιώνης δυο αρνάδες χάνει· 
ι^άχνει, δέν τή ς  βρίσκει, τριγυρνο καί κλαίει, 

έρχεται ’ς  τή  στάνη, 
τ ’ αδερφού τό λέει·

Βρέθηκε κ’ έκείνος ’ς τήν κακή του ώρα- 
Λδικα χολιάζει, αήν θεριό θυμώνει,

τό μαχαίρι ^όρα ! . . 
καί τόνε σκοτών’εΐ-



Η  άρνάδες ήρθαν ’ς  τό κοπάδι πσλί 
κ ι' ό ^ονηάς τ^ ς  βλέπει, στέκεται κλαμμένος, 

γέρνει τό κεφάλι 
μετανοημένος.

Κ ι’ ό Θεός τόν είδε πού χτυπά τά στήθη, 
κλαίει νιίχτα-’μέρα, θέλει νά πεθάνη,

κα\ τόν έλυπήθη 
καί πουλί τόν κάνει.

Κ αί γ ι ’ αύτό τό §ράδυ, άμα^ σκοτεινιάζη, 
τό πουλί θλιμμένο ’ς τό  δεντρί κλαρώνει

κ ι' δλη νύχτα  κ ράζει: 
Γκιώνη, Γκιώνη, Γκιώνη!
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Ο ΓΑΜΟΣ ΤΗΣ ΛΙΟΓΕΝΝΗΤΗΣ

—Αλλοί του κι'άν τόν ήξερα σάν ποιός μπαίνει στ'άμπελι 
καί μου πατεΐ τά κλήματα καί μοϋ χαλά τή  φράκτη 
καί τρώει καί τά σταφύλια μου τά μοσκομυρωδάτα· 
άν είναι σκύλος τοΟ χωριού νά φάη τήν κεφαλή του, 
κ ι’ άν ίσως είναι κ ι’ άλεποϋ, κακή προβιά νά γείνη , 
κ ι’ άν ίσως είναι κι’ άνθρωπος, νά μην τόν εύρη ό χρόνοςΙ 
Μά ’γώ ’χω στήσει δόκανο καί τσάκαις σιδερένιαις, 
κι’ όποιος νά πάη θέ νά π ιαστή  καί θέ νά ίδώ ποιός είναι.

Α ύγήν-αύγήν σηκώθηκε, κινά καί πάει σ τ ’ αμπέλι· 
βρίσκει τό δόκανο ανοικτό, τή  τσάκα. μαγκωμένη, 
μηδέ σκυλί, μηδ’ αλεπού, μηδ’ άνθρωπο πιασμένο. 
Η τσάκα  δέ §αστά μαλλί, μόνο βαστάει αχτίδες 
κι’ ανάμεσα στά δόντια της ή  πούλια χρυσοφέγγει· 
θαμπώνει ό νηός πού τή θωρεϊ, σφαλά τά δυό του μάτια 
καί πάλι τή μεταθωρεί καί ξεπετά ή  καρδιά του, 
σκύφτει, Μοατά στά χέρια του γυναίκεια πασουμάκι,
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μιχρό καΐ χρυσοκέντητο, διαμαντοστολισμένο.
Τό ^(ίνει μέσ’ τον κόρ^ο του κα\ σ π ίτ ι του παγαίνει 
κι’ δλο καί τό ματακυττή καί τό γλυκυρωτάει·

~"^Χ> ίΐισουμάκι μ ’ ώμορ^ο μέ τα πολλά διαμάντια, 
σάν ποια κυρά νά σέ πατμ , ποιο ποδαράκι σ’ έχει :

—  Μένα Λ κυρά που μέ πατεν δέν είναι γ ιά  τάσένα, 
οέν είναι μηδέ χωριανή, μηδέ καί βοσκόπουλα, 
μόν’ είναι Λ Λ ιογέννητη, του Η λιου Λ θυγατέρα, 
πού κοιμισμένη περπατεν κ ι’ όλογυρνα τμ ς  ν ΰχτες .

Ολοι τοϋ λένε ’ς  τό χωριό νά πα νά τό πουλήση, 
νά κάνμ §ιός άμέτρητο, νά γείνμ νοικοκύρης, 
κ' Λ. μάνα του Α διαβόλισσα μονάχα δεν άφίνει.

—  Σύρε σ τ ’ αμπέλι, γυιόκα μου, τή ς  τσάκαις σου νά
|στήσης,

νά η ιάσης καί τα ϊταϊρ ί του γ ιά  νά τά ζευγαρώσης.

Κ ι’ ό νηός ακούει τη μάνα του καί δέν ακούει τόν κόσμο. 

Πάει σ τ’ άμπέλι τήν αύγή καί φέρνει καί τά ϊταϊρι.

Κι* δλοι τοϋ λένε στό χωριό νά πα νά τά πουλήσμ, 
νά κάνη ^ιός άμέτρητο, νά γένη νοικοκύρης.
Κ ’ Λ μάνα του Λ διαβόλισσα μονάχα δέν ά φ ίν ε ι:

—  Απόι^ε τά  μεσάνυχτα πάρε τόν ταμπουρί σου 
καί σύρε στής Λ ιογέννητης τά ’φηλοπαραθύρια
καί πές τραγούδια τής καρδιάς καί λόγια τή ς  άγάπης 
καί μέσ’ τά  λόγια τά καλά καί τά γλυκά τραγούδια 
πές της πώς ταϋρηκες έσϋ τά δυό τη ς  πασουμάκια· 
καί νά μή μ ’ έχμς μάνα σου καί νά μή σ ’ έχω γυιό μου 
Λν δέν τήν κάνης ταϊρί σου κ ι' άν δίν τι\ν κάνω νύφη*

Κ ι’ ό νμός άκούει τή μάνα του καί δέν ακούει τόν κδ σμο.
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. Λ ΐονέννητη. τοΟ Η λιου θυγατέρα,
κ ίδ γα  ’ς  τό παραθύρι σου νά γέν 'Λ  νύχτα  ’μέρα.

Ασπρη γλνκειά αά ζ ίχ α ρ ,, ξονθούλα σάν τό ηέλν 
τΛ νπχτο  τ ' ήθελες νά ηπϊίσ μέοα σό ξένο άμηέίιΐ ; 

Κορμάκι ροδοζύμωτο καό δαφνοφουντωμένο 
ό νονκοκάρης εϊχ' έκεϊ τό σίδερο στημένο. ’ '

Ε σ ό  έχεις λάμιας πονηριά κ ' έχεις νεράιδας γάρι- 
έπιάστηκε ατό σίδερο τ ’ άφράτό σοη ποδάρι.

Φ ε ίγε ις , πετάς σάν τό πονλΐ καί ξεγλιστράς σάν χέλι- 
έγλίστρησες κ έξε'φσγες άπ ' τό δικό μου αμπέλι.
Μέρα καί νόχτα  ξαγρυπνδ γ ιά  νά σέ καμαρώνω 
κι απορεινε στό σίδερο τό πασουμάκι μόνο.
Θά γένω σκλάβος ταπεινός σ ι ’ άτίμητά σου κάλλη- 
πήγες καί δεύτερη νυχτιά  κ' έπιάστηκες καί πάλι.
Εγώ ·χω πόνο γ ,ά  τάσέ κ' έχω καΰμό μεγάλο- 
καί πάλι μεταγλίστρησες κι' άπόμεινε καί τϊλλο . 
Πεθαίνω, σδύνω, χάνομαι καί αύ  γελάς μ ' έμένα- 
έγω τά Ρριϊκα καί τά δυό καί τάχω φυλαγμένα.

Εβγα στό παραθάρι σου νά φέξ' Α γειτονιά σου- 
πάρε τα πασουμάκια σου καί δός μου τΛν καρδιά σου I

I λυκοξημέρωσ' Α αάγΑ κ' έσκόρπισαν τ ’ αστέρια 
κ·_έσκόρπισαν καί τά πουλιά καί πάνε 'ς  τΑ ροσκή τους' 
παν οι λεβένταις στη δουλειά κ'Λ λυγεραΐς στόν τράνο 
κ Α κόρη πάει στό ρασιληά καί τού φιλεϊ τό χέρι : ’

-  Πατέρα μου. θά παντρευτώ καί δός μου τήν εΰχΑ σου.

Πενήντα §ασιλόπουλα προξενητάδες στείλαν 
καί τά πενήντα είναι καλά κ ι’ δποιο σ ' άρέση πάρε.

Δέν θέλω ρασιλόπουλο καί καστροπολεμάρχη, 
νά σκοτωθμ στόν πόλεμο καί ν ' άπομείνω χήρα-
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μόν' θ ίλω τόν τραγουδιστή ποΓ' τραγουδά τ λ  νύχτα , 
όπώχει ρ^Αι στά <|;ωνη κα\ ζάχορι στά λόγια, 
όπώχει αγάπη στλν καρδιά κα\ χάνεται γιά  μένα.

— Μ,Λ κόρηροίδω σ ' ό Θεός κΓ ό,τι βελΛση άς κάνη, 
κ ι' όποιον διάλεξη γ ι άντρα τη ς, τόν κάνω 'γώ  παιδί μου. 

Δ ιαλαλητάδες βγαίνουνε καί διαΧάλοΰν ’ς ιΑ χώ ρ α ;

__Χαρητε κάμποι καί §ουνά, χωριά καί βιλαέτια·
παντρεΰετ’ ΛΛεογέννητη, τοϋ Ηλιου Λ θυγατέρα, 
καί παίρνει τόν τραγουδιστΛ, τόν ώμορφο λεβέντη !

ΤΟ ΚΡΙΜΑ

—  Ακου, παπά, τό κρϊυά μου. . . Δ ίν  ε ίν ' αύτό μονάχο· 
■σάν άνθρωπος άμηρτωλός κρίματα κι' άλλα θά 'χω.
Μά τ ’ε ΐυ π ιιά λ λ α  εμπρός’ς αύτό ; Ο ,τ 'ε ίν α ι τό χορτάρι 
κοντά σιιΤς λεύκας ιό  κορμί — αΰτό ποΟ μ ο ίχε ι πάρει 
τόν ϊ'πνο άπό τά μάτια μου . . . αύτό πού μ ι σηκώνει 
τη ς  νύχτες σήν Ρρυκόλπνα . . . αύτό πού φαρμακώνει 
καί τό ίω μ ί καί τό νερό ' ς  τ_̂ό κολασμένο στόμα. . . . 
Παπά, μη μ' ά γρ ιοκυ ιιάςΙ οέν τ ’ άκουσες ακόμα· 
μ ή  μου τραβάς τό χέρι σου άπ τό δικό μου χέρι!
ό χ ι, παπά, δέν έκλεφη, δέν ’μάτωσα μαχα ίρ ι------
Ακου, παπά, τό κρϊμά μου :

Σέ χρόνια περασμένα 
άνήλικος ώρφάνεό-α κι’ όρφάνεφε μ ’ όμένα 
καί τό μικρό τ ’ αδέρφι μου... Κακά, παπά μου, χρόνια. 
Μ άς έφαρμάκων’ ό καϋμός, Λ φτώχια, Λ καταφρόνια- 
Λταν τή ς  μάνας Λ εύχΑ κληρονομιά μας μόνη, 
κ ι’ αύτΑ μάς δ ίν ’ ύπομονΑ, μάς διπλοδυναμώνει.
Μέ τΑν εύχΑ τή ς  μάνας μ ας, μέ τοϋ Θεού τή χάρι 
δνδρες γενήκαμε κ' οΐ δυό..........
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Καθένας είχε πάρει
,δν  ίσιο δρόνιο τή ς  δουλΕαάς, ρή « ’ ό καθένας χώρια, 
έκείνος πάει πραμρατεντής μακρυά ς τά πανοχωραα, 
κ' έγώ τεχν ίτης  εγεενα καί ’ς τ6 χωριό μας μένω. 

■=Ήφνω λαβαίνω ριήναμα πικρό, φαρμακωμένο :
Ο ίδερ^ός μου είν ' δρρωοτος. . . .

•ς τήν έρημιά ννχτώθηκε —  τού οκότ.ζε τό  μότ.α  
Λ καταχνιά — διαβαίνοντας Ενα παληό γεφυρι 
παοαπατάει τ ' ίλογο ' ζητάει νά τ ' άνασύρη- 
πέφτει ατό ρέμμα... Τ ίλογο  καί τήν πραμματεια χάνει... 
Γλυτώνει μόνος... Σέρνεται Ρρεμμενος '  Χ"*"·'  ' '
Ερημος, ίρρω οτος έκεϊ 'ς  τού πόνου τό κρεββάτι 
τό μήνυμά του μούστελνε μΕ ΧριΟτιανό διαβάτη.

Καιρό δέν χάνω - ό λογισμός γ ιά  μιά στιγμή  καί μόνη 
άπ ' τή  λαχτάρα παραλεί κ' ύστερα δυναμώνει.
Γεμίζω  τΛ δισσάκια μου, φορτώνω τό μουλάρι 
„· ή νύχτα  Λ άστροστέφανη μ ί βρίσκει καβαλάρη 
■ς τό μονοπάτι πού τραβά 'ς  τά 'πανοχώρια πέρα.^ 
Φτάνω στό χάνι από βραδύς πρίν σβύσμ ή δόλη μέρα 
πεζεύω, δένω τό σκοινί, σπρώχνω τήν πόρτα, μπαίνω ... 
ξανοίγω ανθρώπινο κορμί κατάχαμα πεσμένο.
Α χ I τόν έγνώρ.σ ' ή καρδιά, πρίν τόν ίδή  τό φως μου· 
τό σκέλεθρο, τό φάντασμα πο.ός ή ιον ·. ό αδερφός μου 
Γονάτισα ατό πλά γι του, στήν αγκαλιά τόν παίρνω , 
τήν δύι μου 'ς  τήν όφι του τή νεκρωμένη φέρνω 
Νοιώθω μέσ' στ ' βλαλσ κορμί πώς ή  ζωή είναι λ ίγη , 
πώ ς ή * υχή  του ξεπειά  καί δέρνεται νά φυγή.
Ο πόνος μου μέ μ ια ς  ξεσπά, θέλω, ζητώ νά τρέζω
καίιρέμουνε τ ά γόνατα ..........

Μέσα *ς τό χάνι κ’ έξω
\ΐιυχΛ δέν είναι ζωντανΛ 1 Πάει Λ φωνΑ χαμένη
ί '  Λ νύχτα  πέί^τει γύρω μας §αρειά, σκοτεινιασμένη,



<Ιάν λ ν α α α α φ ο ς  δρίκοντος κρΰος ^οορπας σΑυρ(ζει 
καΙ τό μοι,λ,ίρ,'ι,ον πεινά, ^πσά καΐ χλ.ρ,ντρί&ι^. 
Κρνο, σνοιάδι, ν.όλασ, ναΐ δίχωρ φώς κανένα . . . 
σκν^ ιω  καί βρίσκω 'ς  τΛ γων.ά δανλόξνλα σδυαμένα 
ζογω νω τά  ππρ.όδολα, τ ’ άνάφτω καί φωτίζω.
Παίρνω δαυλί ·ς τδ χ ίρ , άρρωστο γυρίζω ,

''*̂ Α ’**' ^  σβνσμένη
γ ω  μιά στιγμήν άνήληηιΐιε καί μδ φωνή πού μένει 
μέσα ς  τού νοϋ μου ακοίμητη, μοϋ λ έ ε ι;

Ο χυ  δέν κλαίω τή ζωή τή φεύτικη πού γάνω"·'
Λν ητανε σόν Χ ριστιανός τά μάτια  νά σφαλίσω, 
νά μεταλάβω, τού παπά τό χέρι νά φιλήσω,
«  0£  σάν ξένος έρημος, καθώς πεθαίνω τώρα.

κρυσαν τα μάτια μου ’ς τή  μαύρη έκεΐνην ώρα.

Ακου παπά. . . . Τότ' άξαφνα 'ς  τόν νοΰ τό ζαλισμένο 
γεννήθηκε^ό κρϊμά μου τό φειδογεννημένο, 
υμη ηκα ς τήν πλώσκά μου μαύρο κρασί πώς έχω. 

Παίρνω φωμί άπ’ τόν κόρφο μου μέσ' τό κρασί τό βρέχω 
και κάνοντας μ ,ά  προσευχή κ’ ένα σταυρό ’ς έκεΐνο,

V Α γία  Μετάδοσι ’ς τόν ΰρρωστο τό δ ίν ω ;

— ΚαΙ τό κρασί καί τό ι[;ωμί τΛν ώρα αΰτΛν άς πάρη 
τΛν ευλογία τοΓ; ΘεοΟ καί του Χριστού τΛ χόρι.
Τά χέρια αύτή πού τό κρατούν άν είναι κολασμένα,
'ς  έσΐ νδν 'Λ  συχώρεσι κ’ Λ κόλασν ’ς έμένα!

Σ άν Χριστιανός αληθινός ιΐίΐ^'χομαχά, πεθαίνει, 
κ’ έφάνηκε Λ συχώρεσι ’ς τΛν δ.^ι του γραμμένη.
Τ ά  δυό τά μάτια του σφαλώ, τά χέρια σταυροδένω 
κάθομαι δίπλα ξαγρυπνω καί τΛν αύγλ προσμένω. * 
Ξύλο, δαυλί δέν έμεινε νά ζεσταθώ, νά φέξω 
μιά  κουκουβάγια όλονυχτίς μοιρολογάει άπ’ έξω.
Ω  μαύρη νύχτα  τού καϋμού, νύχτα  πλατειά, μεγάλη ί 
είπα πώς χάθηκε τό φως καί δέν θά φέξμ πάλι.

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ



Κ ι’ δταν τό πρώτο ^ζάραρμα ’ς τίνς ^(αραμμάδαις είδα, 
μον φάνηκε δλλον κόσμου ^ώς νη’ δλλης ζωής έλπίδα.

Φορτώνω τ ’ β\[[υχο κορμ^, τό δένω στο μουλάρι
κα\ σέρνοντας τόν Λ^ωνον έκεϊνον καβαλάρη
κινώ μέ τά χαράμματα κα\ φτάνω πρίν νυ^ζτώση. . .  .

. . . .  ’Σ  τή μάνα πού τόν έχασε πάλι τόν έχω δώσει· 
κοιμάται ’ς τό ’να πλάι τη ς  και σ τ’ άλλο της τό πλάι 
τήν άλλη θέσιν αδειανή γ ιά  μένα τή φυλάει.

Π απα, τό κρίμα τ ’ άκουσες. . .  Μ πορεί νά γ ε ίν η κ ι' άλλο 
στόν κόσμο πλειό §αρΰτερο, πλειό μαι'ρο, πλειό μεγάλο ; 
Εκείνον ποϋ μάς έπλασε ’ς  τά χέρια μου νά πλάσω, 
τό σώμα καί τό αίμά Του νάγγίξω  καί νά πιάσω 
μ ’ αΰτά τά δ ά χ τυ λ α !. . .

Παπά, παπά, μήν π η ς  πώς τάχα 
δτ’ ήτανε κ ι’ άπόμεινε : ι^ωμί, κρασί μονάχα.
Α π ’ τή  λαχτάρα πώνοιωσα τή  μαύρη έκείνην ώρα, 
από τήν άσβυστη φωτιά πώχω ’ς τά χέρια ώς τώρα, 
από τό φως ποϋ έχάθηκε ’ς  τήν δζι τή  σβυσμένη, 
τό νοιώθω πώ ς τό φοβερό Μυστήριο είχε γένει.

Π απά, τό κρίμα τ άκουσες . . μ ’ άν ίσως τώχω κάνει 
γ ιά  χάρι έκείνου ποϋ έρημος έπέθαινε στό χάνι, 
δέν φταίει έκεϊνος· Χ ριστιανός κοιμάται μέσ’ τό μνήμα, 
μόνον ’ς έμένα ή  κόλασι, ’ς  έμένα καί τό κρίμα.

Π απά, γ ια τ ί τά μάτια σου μέ βλέπουν δακρυσμένα ; 
παπά, τ ί  λέν’ τά χείλη  σου σιγά-σιγά γ ιά  μένα ; 
παπά, γ ια τ ί τό χέρι σου ’ς τήν κεφαλή μου άφίνεις ; 
παπά μου, τήν κατάρα σου ή τήν εύχή μοϋ δίνεις ;
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ΤΟ ΜΠΕΡΝΤΕΔΑΚΙ
(Κ9ΐι̂  Ί6ν Μυββ(],

’Σ  έχεννο τό παράθυρο, που είναι άντιχρύ, 
βλέπω ν ’ άνασηκώνεται σιγά  τό μπερντεδάκχ, 
ίσω : θά βγη χααρ,ιά στιγμά  νά  πάρη αεράκι 
Α νέα μου γειτόνισσα, μ ιά  νόστιμη μικρή.

Σ άν κάποιος νά μισάνοιξε τ6 παραθΰρι, ν ά !
Θά είν’ έκείνη Α πονηρή. Θέλει νά (δη—μαντεύω— 
άν Αμαι στο παράθυρο κα\ την παραμονεύω, 
κα\ Α φνωχή μου Α καρδιά νά πάλλη άρχινά. 
Χαμένα. · · · Α χ τό δόντι τη ς  γ ιά  άλλον τή ς  πονεϊ- 
’ς  έκεννον τό παράθυρο, τΛν πόρτα της ανοίγει... 
Κάθε έλπίδα \ΐιεύτικη άπ ' τΑν καρδιά μου άς φύγιν 
ε ίν ' ό άέρας πού $υσά κα\ τόν μπερντέ κινεί.

ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
[Κκ τών τοΰ Κ>|ΐ.κ<ιΑ|Μ)ρ·)

Δυστυχισμένη Α γάπη μου, ’ς τόν νου μου πάντα μένει 
Λ ώρα πού σ ΐ πέρασαν μπροστά μου πεθαμένη· 
έν φ  βουβός μ ’ έσπάραξεν ό πόνος ό δικός μου 
’ς ταύτιάμουέφτερουγχζανε τά λόγια τού άλλου κόσμου. 
Ε να ς  παπάς μουρμούριζεν>-«Εμπρύς πρ\ν μας νυχτώση» 
ένας γιατρός:— «Δέν μπόρεσε κανείς νά τΑ γλυτώση.» 
Ο  δύστυχος πατέρας σου — «Παιδί μου αγαπημένο !>
Α άμοιρη μητέρα σου: -  «Τί ζώ καί δέν πεθαίνω !» 
ένας διαβάτης έλεγε σκυφτός :— «Θεός σχωρέση.,.> 
μ ία  κόρη: — «Τέτοιο λειΐ|[ανο καθόλου δέν μ ’ αρέσει.» 
ένα π α ιδ ί;— «Παντρεύεται καί τή ς  φορούν στεφάνι ;» 
καί κάποιος νιός:— «Τί έμμορφη πού ητο πρίν πεθάνη.» 
ένας σκυφτός φιλόσοφος;— «Νά μιά ζωΑ χαμένη  !» 
καί τέλος ένας ποιητής;— «’Σ  τους ουρανούς πηγαίνει!»



ΓΕΩ ΡΓ. ΔΡΟΣΙΝΗΣ

ΔΡΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΑΚΡΥ
(Ε λ ιώ ν  Ο ύχ(λλ ιγχ).

Έ,Ιη Λ δροσιά ’ς  τό δάνρν γεαάτη ’π>·ρη4άνεια :
* ^  τ η γ ί ϊ  παραρριγαένο Λ ^οϊρα σ ’ έ)(ει ^ερει 1
Δέν μοιάζεις σν μ ’ έμένα τΛν κόρη την ούράνια, 
την άδελφΛ τ ’ άνεμον, τών λουλουδιών τό ταίρι».

Κ είπε τό δάκρν πάλι : ι — Γεννιέμαι άπό τον πόνο 
και βγαίνω άπ’ τών ανθρώπων τό μάτι τό κλαμμένο... 
Εσίί άπ’ τά ούράνια στη γή  σταλάζεις μόνο —  
έγω  άπ ' τλ  γήέδώ  κάτω ’ς  τόν ουρανό πηγαίνω  !»

ΛΥΠΗ Κ’ ΕΛΠΙΔΑ

^  τ ί  στρωμ άπχνω «»ρ*ί·'ρν£ΐ Γυναίκα έλέρθη ιταραπ'’ρα 
το3 γ:ροϋ τ ’ άρρωστο κονφίρι· μιά τύ χαιδί ττ;; άντιχρ^ζίΐ 
ιρ χ ίτ  δ ίχνος κχί χδν χαίρνει, - > ι ■
χρ 'ν  ίρθ^ ό Χάρος νά τδν χάρ^
Κ ϊΙ  δίπλ*, σέ μικρδ κλινάρι 
άφρόπλαστο παιδάχι γιρνει· 
τοί) ίτίνοο το κοιμίζει χάρι 
καΐ ς όνειρό γλυκδ τδφιρν.ει.

131 μια τδ γιρω της χατ/ρα .

Λύπη κ ’ ελπίδα π λ ά ϊ-χ λ ά ι,—  
βλιπει τ ίν  ενα καί δακρύζει, 
κυττάζει τ ίλ λ ο  κ«1 γελάει.

Σ έ φνλακήν έραχνιασμε'νη 
σ ρνοντας σίδερα 
ενα; αθώο; μόνο; μινει 
χωρίς καμμιά παρηγοριά. 

Ποια δόναμι καί τίνο; χ·'ρι 
έχει κλεισμίνον τό- κρατα; 
κανείς δέν ε’μαθε, δέν ξ,ρεΐ, 
κανείς »οτέ δέν έρωτα.

Κ αί μόνο ή περιχαίχτρα ή φ υ η  
ή μάνα του ή σπλαχνική, 
δέν ’μχόρεσε νά τόν άφήτη 
χωρι; τά χάδ α της κ ’ έκε“ .

Κισσοί μυρ'.όςυλλοι σκεχάζουν 
τά μαύρα τιΐχη  τά  χαληά 
καί γύρω ελεύθερα φωλιάζουν 
καί κελαϊδαυνε τά πουλιά.
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ΕΙΡΓΙΜΑΓΥΑΓΓΕΑ1Α01

ΕΝ ΝΥΚΤΙ

Ε ίνα ι νΰξ· καν γαλήνη διέπει τήν γήν 
καΙ τό παν ήρεμεϊ κα\ ίτπνώττεν . . .  

μόνον τ '  άατρα μαρμαίρουν μέ θείαν αχγήν 
ύψηλά, έν τώ σκότεν.

Η αελήνη ί;\]^οΓ;ται λαμπρά, αιγηλή· 
τήν σιγήν ούδείς κρότος τα ρ ά ττε ι. .  . 

μέλαν φάσμα, ή νί/ξ, ώς άχλύς παχυλή, 
τάς σκιάς της προτάττει.

Φεΰ ! οι πάντες ήπνώττουν αύτμ ττί στιγμμ, 
ό Μορφεΐ/ς τούς κρατεί έν άγκόλη, 

έμ ΐ μόνον μ ΐ δάκνουν τό στήθος λυγμοί 
κ' ή  καρδια μου πάλλει.

Σ ύ  σελήνη λαμπρά ! ώ φωστήρ τηλαυγή ! . .
σύ τόν πόνον μου μόνη γνωρίζεις· 

σύ, ώ νύκτιε λύχν’, δς μ ΐ σέλας τμ  γή  
μελιχρώδες φωτίζεις.

Σ ε ίς  αστέρες χρυσοί των γλαυκών ούρανών, 
θεατοί τών μυχίων μου πόνων, 

έστέ μάρτυρες, σείς, τών φρικτών μου δεινών, 
τών πύρινων μου στόνων.

Ενώ κλίνω τό μέτωπον σΰννουν έν γ ή , 
Ε ριννΰς μοΰ σπαράττουν τά στήθη, 

κ’ έν έξώστη θρηνούσα όρώ έν σ ιγή  
τών αστέρων τά πλήθη.

Η  χι*ρ;» Β φ γιν ί*  Εύβγγιλ ίϊβυ ίια μένίΐ ίν Κων)πόλ6ΐ. ίίημ βυΐ· 
ιυνε χατα χαιρβΰς ίιάφβρα ποιήματα ίν άΙηναιχοΤ^ περιοίιχοίζ χαι 
ή|Μρβλογ(οΐ{.



Β ΙΡ Γ ΙΝ ΙΑ  Ε ΪΑ Γ Γ Ε Λ ΙΔ Ο Τ

Βλέφαρά μουκλεχσθήτε μικρόν, φλογερά 
αγρυπνία τά :^είλη μου καίει· 

δέν έκτείνει ’ς  έμέ ό Μορφεύς τά πτερά 
καί τό όμμα μου κλαίει.

Τάλαν στέρνον, όγκοΓ/σαι έγκλεΐον λυγμους 
καί έτοιμους έκρήξεις πυρώδεις ! . . .

Ω  ΛφαίΟτειον σίγα  ! . .  ποσώς στεναγμούς 
μΛ έκφέρης λυγμώδεις.

Κονμηθήτε Ρα6\/, ώ καρδίαι άγναί, 
καί άν έτι λυγμοί σάς τοράττουν. . . , 

Φευ ! όδύναι ώς έ;^ιδν’ έντός μου στυγναί 
τόν {όν μοί προτάττουν.

ΛΗΣΜΟΝΕΙ ΜΕ !

Λησμονεί με ! Ποθώ, ποθώ νά ζήσω έν τη  λήθη . . . 
νά μή κινή ή  μνήμη μου παλμούς είς  άλλα στήθη ... 
Εηόθησα άτάρα^ζος Λ δύστηνος νά λήξω, 
πάντα δεσμόν κρατούντά με έπί τή ς  γ η ς  νά ρήξω 
καί έρημος νά κοιτασθώ ’ς  τήν αΙωνίαν κλίνην 

χωρίς γαλήνην.

Λησμονεί μ ε ! μή ένθυμοϋ ποσώς τό παρελθόν μας, 
άφοΰ νά δύση έίδομεν τό μόνον δνειρόν μας.
Αφες νεκρά Λ μνήμη μου νά μένη αίωνίως, 
άφοΰ ά<| ί̂νθου κύλικα μάς έδωκεν ό ^ ίος....
Ποθώ, ποθώ ν ’ άποσβεσθώ ώς άστρον σ ιγή  δύον 

άνευ δακρύων.

Λησμόνει με ! τί σ ’ ώφελεϊ νά ένθυμήσαι κλαίων 
τό εύτυχές μας παρελθόν άφοΰ άπεπτη πλέον ;
Μή ένθυμοΰ ! άλλ' δφροντις σύ ζήθι γηθοσύνως . . .
&ς μή σέ ι^αύση στεναγμός, ά ςμ ή  σέ πλήττμ  θρήνος! 
Σ ύ  ζήθι, τρύφα εύχαρις ε ίς  χαρωπάς θαλίας 

μ ετ' εώτυχίας.
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Λησμονεί με ! ε ίν ’ ίίτοιμον τό πόμα τη ς  πι· μ ίας,
ΘΛ τό ρο(^ήσω όμυστ\ μί: ήθος καρτερίας. . . .
Κ λ ίν ’ Λ ι^υ^ή μου έν τη γή  ώχρΛ, νενσρκωμενη, 
τό σώμα πρός τΛν κλίνην του τΛν αίωνίαν ρα ίνει... 
Ε ις  σέ τό νέκταρ άς κιρνα, μέ δνθη άς σέ ραίνη 

Λ Ειμαρμένη.

ΕΙΣ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ

Α '.
Πιίρε αύτό κα\ δόσε μου τΛν όπιστη κηρ8ιά σου,
’ς πύτΑν νά γρό\};’ δ ,τ ι ποθεί "λ δύστυχη καρδιά μου.... 
Α χ ! δόσε με τό μυστικό έκεϊνο λεύκωμά σου, 
κάτ’ απ’ την απιστία  σου νά γράμω τ ’ όνομά μου.
Δέν θα σ^ δώσω στεναγμό στά στΛθη σου θαμμένη· 
θόχμς στά χείλη  γέλασμα καί μνήμα στήν καρδιά σου, 
καί κΛποτ’ ή ενθύμησι άπ' την καρδιά θά Ργαίνη 
καί αρμονία τραγουδιού θά χύνεται κοντά σου.

Ε ίνα ι τό ?.ε''κ ιμα ^(ομός καί δένδρον τής φιλίας 
μ»· δάκρυ ποωζόμί·νον, μέ αιμα τήο καρδιας· 
καί έκαστος ’ς τά φύλλα του έν όνΐιμη χηράττει, 
καί όνειρα άιέρμονος φιλίας διαπΑάττει.
Ε ίνα ι μικρόν κιόώτιον έγκλεϊον άναμνήσΜς,
Ρίόλος μικρά, ι’ίτ ις  δωοεΐ τώ βίω συγκινήσεις· 
τής μοίρας δέλτας άπηνης καί λαλιά θανόντων, 
Αχούσα μελαγχολικώς εις  ώτα έπιζώντων. 
Φυλλομετρών τ ις  τάς αύτού σελίδας άεί βλέπει 
έν όνομα· καί έπ’ αύτού φαιδρά φιλίας έπη· 
έν όνομα ! . . πλιΗν λαίλαπας έγεϊρον είς τά σ τήθη .... 
— Φ αιδράς άναπολήσεως προτιμητέα λήθη.
Εάν ι''πό τό βλέμμα σου τυχσ ίω ς ύποπέση 
τό λεύκωμα, καί στεναγιιόν μικρόν σο" άφαιρέση, 
στρέψε τά νώτα είς αύτό, τούς όφθπλμούςσου κλείσε- 
ώ ! κάλλιον νά λησμονής, παρά νά ένθυμήσαι.



Α Ρ Γ ΪΡ Η Σ  ΕΦΤΑΛΙΩΤΗΣ

ΑΡΓΪΡΚΣ ΓΦΤΑΛΙϋΤΗΣ

ΜΑΝΑ ΚΑΙ ΓΥΙΟΣ

Μ ίά μίίνα πολυστέναχτη, ^(αροκαυένη μάνα, 
ποι" εί;ζε κόρη γ ιά  ρ;ζολειό κ ι’ αγόρι γ ιά  τά ξένα, 
φίλα τόν γυιό της μέ καίίμό κ ' ένα σταυρό τοϋ δίνει· 
σιίρε, του λέει, ’ς  τό καλό, μονάκριβο π αιδ ί μου, 
πάρ' τό σταυρό γιά  φυλακτό, μαζιί σου φΰλαγέ τον, 
να\ σάν γυρίσης φέρε τον σταυρό μαλαματένιο 
νά τόν κρεμάσης ’ς τό λαιμό τή ς  ώρηας αδελφής σου. 
— Π αίρνει τά μάτια τουό μικρός, στήν ξενητειά μισεύει 
κ' έκεϊ π ο ' γ τυ^η  έγύρευε, ή  τύχη  τόν σιμώνει· 
πάρε, τοϋ λέγει, τό ^ουνό πο"' βλέπεις έμπροσθά σου, 
τό μονοπάτι ανέβαινε καί “πίσω μή γυρίζης·
'ς  την κορυφή σάν άνεβής, κατέβ’ άπό τήν άλλη, 
καί κάτω — κάτω μάλπμμα θά ^ρής γ ιά  τό σταυρό σου, 
πο"' θά κρεμάσης ’ς  τό λαιμό τής ώρηας άδελφίΐς σου. 
Τό μονοπάτι τοΰ §υυνοϋ αρχίζει κ ι’ άναβαίνει, 
περνούνε χρόνια δεκοχτώ καί ’ς τήν κορφή του φθάνει. 
Πάνω σέ πέτρα ’κάθησε κ ι’ άρχίνησε τό κλάμμα: 
ϊΑ λλοί στή δόλια μάνα μου π ’ ακόμα μ ’ άπαντέχει ! 
άλλοί στήν άδελφοΰλά μου που προίκα περιμένει!»
Μέ μαύρη καί βαρεία καρδιά τόν κάτω δρόμο παίρνει, 
χρόνια περνούνε δεκοχτώ καί κάτω-κάτω φθάνει. •

•  Γ κ ί  τά ψ£«δώνυμον Αρί'υρτ,ς Εφτβλιώτηί χρόπΤίται άμογινής 
λόγιος, όστις, ίιβμίνω ν έν Ιν ίί^ ις, έδημοσίενσεν ίν τ^  όθηναικί; 
«Εβτί^α διάφορα έργα πεζά χαΐ έμμετρα είς δημώδες Οφος.
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Βρίίϊνει φλ6)ριά κα\ μάλπμμα κα\ τό (ϊταυρό ^ρυ(Τώνει. 
Π αίρνει καράβι σαν πουλί, καράβι χρυσωμένο, 
φθάνει στο σ π ίτ ι τό παληό καί μάνα δ^ν εί'ρίσκει!
Νά τάξη ασήμι στοΐ/ς Α γ ιο υ ί στην Εκκλησιά πηγαίνει, 
κ έκεϊ ποή έγονάτιζε, κ’ έκεϊ ποΰ προσκυνονσε, 
βγαίνει άπ’ τό βάθος μιΛ φωνή καί τήν καρδιά του σκίζει: 
«Παιδί μου, ά^, πώς άργησες καί τώρα 'μ ε ϊς  αργούμε, 
καί τώρα 'μ ε ϊς  έπήγαμε ’ς  αγύριστο ταξεΐδι !
Πάρε λιβάνι καί φωτιά κ’ όλα ;^αιρέτισέ μας 
καί βάλε τό )'ρυσό σταυρό ’ς τήν αδελφή σου έπάνω>. 
Π αίρνει λιβάνι καί φωτιά καί τό σταυρό μηζύ του 
κ’ έπάνω σέ δυό μνήματα τ ’ άσπρα μαλλιά  του σέρνει.

Μ έσ' ’ς τό σκοτάδι μ ιας  σπηλ ιάς,
'ς  τό βρά^ζο τή ς  ακρογιαλιάς,

στενάζει κόρη μοναγή 
καί δέρνεται ή φτω^ζή.

’Μέρσς \ά  ’δή δέν θέλει φως, 
καί μένει ά πόνος της κρυφός

τήν γ ή τό  κύμα ’σάν φιλά, 
κ ι' ό ούρανός γελά.

Μά κάθε φοβερή νυ^ζτιά 
όπου σηκόνεται ή νοτιά,

έμπρός τό κύμα σιωπηλή 
τήν βλέπεις τήν τρελλή.

Ε-^ει νεράϊδπς ώμορφιά, 
μά ή  διΐ(ΐ της μιά συννεφιά,

πού αστροπελέκι καί βροντή 
λές μέσα της κρατεί.



Βλέπει τό κνμα τό πικρό, 
ρλέπει τόν νάτασπρον άφρό,

κ ι’ ακόμα ενα νεκρό τηρδ 
'ο τ ’ ακοίμητα νερά.

Ε ίν α ι δυο χρόνια που Λ νοτιά 
'σάν τΛ ξερριζωμέν’ ίτιά

τόν είχε ρίξη έκεν νεκρό 
τή ς  ξενντειάς γαμβρό !

Κ ι’ έπήγανε ’ς  τήν έκκλησιά, 
μά δχι γιά  στεφανωσιά,

πήγαν γ ιά  μαΓ'ρο χωρισμό, 
γ ι ’ αγιάτρευτο καύμό.
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ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΑΡΓΑΛΕΙΟΥ

Πέρνα, Οαΐτα μου γοργή, μέ τό ι^ιλό μετάξι, 
νδρθη ό καλός μου τή λαμπρή να ^ρή χρυσά ν ’ άλλάξη, 

τάκου, τάκου ό αργαλειός μου, 
τάκου κ’ έρχετ' ό καλός μου.

Μ αντίλι άπό τά δάκρυα δέν τούμεινε στα ξένα, 
άρχοντοποΰλες τόν ζητούν, κι’ αύιός πονεν γ ι ΐ  μέ'·α, 

τάκου, τάκου σ ιήν  αύλή μου, 
ώς πού νάρθη τό πουλί μου.

Εγώ  τό φάδι θά γενώ, κ' έκεϊνος τό στημόνι, 
πού νά πλεχτή  μέσ’ ’ς τό πανί, καί πειό νά μή γλυτόνη, 

τάκου, καί σί; λίγο φθάνει 
γ ιά  φιλί καί γ ιά  στεφάνι.

Πέτα, σαΐτα μου γοργή, χτύπα , χρυσό μου χτένι, 
ή  ατελείωτη σαρακοστή μερόνυχτο νά γένη,

τάκου, τάκου ό αργαλειός μου, 
τάκου, κ ι’ έρχεται ό καλός μου.



ΘΥΜΑΣΑΙ ^

Θ υμάσαι, δταν 'ς  τό λειβάδι 
σ ’ είδα μονά^ζπ ϊνα  ^ράδυ 

'σάν πεταλούδα νά πλανάσαι, 
θυμάσαιΐ

Κρυφά έστάθηκα σιμά σου, 
ναΙ σάν μ ’ έπήρεν Λ ματιά  σου, 

είη’ ; άγγελος η κόρη ν ά σ α ι!
θυμάσαι ■,

ΗΘΕΛΑ ΝΑ ’ΜΑΙ

Ηθελα νδμαι στο γιαλό, τό κύμα νά ρωτήσω 
σάν άγριευη τ ί ζητά , κα\ σάν ^υγγά τί λέγει.
Πώς άφρισιιένο δέρνεται 'ς  τον ^μά;ζο, νά γνωρίσω, 
γ ιά  ποιά μεγάλη συμφορά ξεβούρκωσε καί κλαίγει.

Ηθελα νάμαι στο ^ουνό, την πευκη νά μωτήσω, 
σάν τά λυγίζη  ό ^ορρηάς τά σκοτεινά κλωνιά της, 
γ ιά  ποιο πουλί, ποΰ ’πέταξε καί δέν γυρίζει πίσω, 
^αρυστενάζει, ποΰ θαρρείς λαβώθηκ’ ή καρδιά της.

Καί μέσ’ ’ς  τά φύλλα τή ς  (τιάς ήθελα νάμ’ άκόμα, 
νά ’δώ ποιος χύνει ενα πικρό καί μυστικό φαρμάκι 
μέσ’ 'ς  τού καϋμένου τ ’ αηδονιού τό ^λογημένο στόμα, 
πού λές’ καί ε ίναι άνθρωπος κι' όχι μικρό πουλάκι.

Παράξενο νά μοιάζουνε τά κύματα κ' οί πόθοι, 
τ ’ αγέρι καί ό στεναγμός, τό κλάμμα καί τ ’ αηδόνι, 
κι’ ό κόσμος πούναι μέσα μας καλλίτερα νά νοιώθη 
τόν έξω κόσμο, σάν θσρρή κι’ αύτόνπώ ς δέρνουν πόνο ι!
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ΜΑΝΝΑ ΚΑΙ ΚΟΡΗ

—  Μάννα μου, 'πές, ν4 α ί χαρώ, 
γ \ατί ηονώ καΐ <ϊπαρταρώ

ΰάν τό πχαΰμένο
σάν §λέπω δνα παληκάρι.

— Κόρη μου, ποιός νά ΰοϋ τό 'πμ , 
πού τώχει ό κόσμος έντροπΑ,

κ ι’ ό ξεμολόγος κρίμα ;
κάλλί’ άςσέ ’δώ ’ς τό μαύρο μνήμα.

— Μάννα μου, ’πές, γ ια τ ί ριγώ, 
σάν μ ΐ  φωνάζει Μαριγώ,

καί τ ’ είναι πού μέ λυόνει, 
στήν πόρτα μας σάν μ ' ανταμώνει ;

—  Κόρη μου, μήν ξαναρωτάς, 
κάλλιο κρυφό νά τό κ'ρατας,

καί σάν γενής μεγάλη, 
ενα πουλί θά σού τό φάλη.

— Α χ, μάννα, λέγε μου γ ια τί 
τά δ υ 4 ^ υ  χέρια σάν κράτη

καί μέ γλυκοφιλάη,
μΐά φλόγα μέ λιγοθυμάει ;

—  Αχ, κόρη μου, καλά ’ρωτας. 
καιρός μαντύλια νά κεντάς,

νά §άλτις τό στεφάνι
καί τότ’ ό πόνος σου θά γτάνη.

Β'.
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ΠΑΤΙΝΑΔΑ ΠΑΣΧΑΛΙΑΤΙΚΗ

Τώρα π ’ ό ι^λιος έγυρε χα\ βγαίνει τό φεγγάρι, 
ποΰ ϊ ν '  αγόρι ξάγρυπνα γ ιά  τό χατίρ ι σου, 

πού ό^ει τό σκοτάδι Λ γ η , κ ι’ ό οΰρανός τΑ χάρι, 
εδγα φεγγαροπρόσωπη 'ς  τό παραθιίρι σου.

Εδγα κα\ γλυκοπότισε λουλοΰδια μαραμένα,
κα\ άν έ·(ης στάλα πονεσιάς μέσ’ στην καρδούλα σου, 

λυπήσου με, κα\ δόσε την σέ χείλη  δι»^ασμένα, 
ν ' άναστηθώ σην λούλουδο μέ τή δροσούλα σου.

Η  θάλασσα τΛ γ ή  φιλά, καί τή κλωνιά τ ’ αγέρι, 
καί έγώ μονάχος δέν φιλώ τά δυό χειλάκια σου.

Μέ χ ίλ ι ’ άστέρι’ ό ούρανός, κ’ έγώ χω ρίς αστέρι, 
σκοτάδ’ Λ γή  -  κ’ έγώ χω ρίς τά δυό ματάκια σου. 

Κατέδα καί περπάτησε, Νεράιδα μέσ’ ’ς τά σκότη, 
καί μ ίλησέ ηου, νά θαρρώ πώς άναστήθηκα I 

Πες μου τά λόγια τά γλυκά ποΰ πρωτολέ’ Λ ν ιότη, 
κι’ ά ς άποθάνω ακούοντας πώς αγαπήθηκα !

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ

Πάρε μαχαίρι κόι|(ε με, καί ρίξε τά κομμάτια μου, 
μάτια  μου,

καί ρίξε τα μέσ’ ’ς  τό γιαλό !
Α π 'τή  στιγμή  ποΰ μ ’ άφησες,τον κόσμο αύτό συχάθηκα, 

χάθηκα
καί δ& προσμένω π ιά  καλό.

Αν ράζης τώρα τ ’ άσπρα σου,καί τά μαλαμματένια σου, 
έννοια σου,

θαρθμ καιρός ποΰ θά θρηνής.
ποΰ θεν άρθής στό μνήμά μου, νά 'πής ένα παράπονο, 

κ ι' άπονο.
Θά μ' εΰρης, δσο κ ι’ άν πονμς



Πάρε φωτιά κα\ κάφε με, ν:ι’ άντάμα, μέ χλ  « τά χτη  μου 
τ ’ άχτι μου

ηέσ’ τά πελάγη νά σκορπάς, 
νά μΑ σ’ εΐ/ρή, τό κρίμα μου, μαριόλα μου Η πειρώτισσα, 

ρώτησα
κα\ μοόπαν άλλον αγαπάς.
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ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΑΦΟΥ
(β «  τώ ν  ·ϊο<1 Α γγλου Λ06»ι·ϊοΰ ού ορ βγονώ ρ β ι.

ΜΛπως είσαι δ ιπλω μάτης κ' ΐ/ποθέσεις, 6που πας, 
’μέρα-νύχτα συλΛ ογιεσαι;

Ενα ζωντανό στόν κόσμο μάθε πρώτα ν ’ αγαπας 
κ' ϋστερα κα\ πεθαμένους καταδεξου, άν δέν βαριέσαι-

Δικηγόρος τάχα  ν& σαι; σΰρε άλλου νά σέ χορώ, 
σύρε κ’ έπαρε μαζύ σου

τό κατάφυχρό σου μ άτι μέ τό §λέαμα τό σκληρό,  ̂
τηνφ ευτιά  πού ζωγραφιέται στό χλωμό αότό πετσ ί σου.

Νάσαι κάποιος μ ΐ  τΛν δφι ροδοκόκκινη, καλΛ,
στρογγυλά σάν πορτοκάλι 5 

Κόπιασε, καλέ δοττόρε. δμως μά κοντά πολύ, 
δέν ταιριάζει αύτός ό τάφος γ ιά  δικό σου προσκεφάλι.

Νάσαι τάχα του πολέμου Υπερήφανο ππιδ \,
κ ι' δχι χωρατά ; καλώς το ! 

τώοα δαωε νάλϊαο ν ίλ β α ς  μ ' Ε» δγοοτικύ ρΊδδ.· 
ΐ6  Οπαθΐ, σΕ συμδουλεΰώ, ίλ λ ο  ηαληκδμι δος ιο.

Χ η μ « ίις  μλν εΐοα» ; κδιτοιος ίλ ο ς  ηδτΜ  νηΐ γυαλιά,
^ ποΓ' σκαλίζει, άραειάζει,

ίενω ρίζει, ανακατώνει, σοβαρά χω ρ ίς μ ιλιά ,
στής μάνας του τδ μνήμα τή βοτανική σπουδάζει;
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τΛν ππί(εΐ( ίσουγοννα καί ^όχι  ^^υ  νά ΐ?ώ,
, παρακαλώ, ηαζιί σον,
αν θες ιίσνχο ν ’ άφήσ«ς -ιό φ^ωχό πού κεϊτ’ ίδώ,
ίπαρε τό τιποτένιο οΰ ιό  πράρρα — ,ίιν  ι{τ)χή αου.

Ισως όμως βλέπι.) κίποιον κόοριον ιίνορορφωτίι
— ποιός νά ξίρη  τό σκοπό του ! 

ποΓ; χω ρίς αύτιά  καί ράτχα στά χαμένα περπατεί, 
καί (ύζ6 καί κόσμο έχει μοναχά τόν έαυτό του.

ΚοΙ ^νλόγει ττ-ιν^υχύ ,„ ν  ,,,,ι χ„ρ4 γνολιοτιρΛ ,
, , κι'ούτε πόνος, ούτε πόθος,

Ο^ιε^κ’ αίσθημσ τΑν π ιίν ε ι·  που διδείοκει καίθορρεϊ 
πω ς δ ^ουοκίουένος νοϋς του δέν ηπορεϊ νά κΛμμ ί.ιίβος.

Σ φδλνο τΑν Ραρειό σου πόρτο, μανταλώσου δυνατά 
κοιμΑσουμέσ’ τόνου σου· 

ο τό ξερό κ έρημωμένο αΰτό έδα(|ος κοντά 
πρόσεξε νά μΛ σοϋ φΰγουν δέκα τ ί κ  το® ρωλογιοϋ σου.

Μά ποιός ε ίναι 6 μονωμε'νος, ό σεμνός ποϋ ρλόπω έκεϊ 
μέ τ ’ άπλά φορέματά του ; 

που κοντά στό ρέμμα ψάλλει σιγανά μιά ιιουσ.κΛ 
καΐ γλυκυτερ άπ ' τό ρέμμα είναι τό μουρμοάρισμά του ;

Κάθεται συμμαζεμμένος σάν μεσημεριού δροσιά, 
σάν πηγή  μέσα στά δάση- 

όποιος τόν γλυκανιαμώ νει, τόν θωρεϊ μ ΐ πονεσιά 
κι άπορει μαζί} του αγάπη τ ί τόν έκαμα νά πιάσή !

Κάθε λειβαδιού ή λόγγου, κάθε άστρου τ' ούρανοϋ 
σύτός έννοιωσε τά κάλλη, 

καί γεννήθηκε μιά φλόγα μέσα ’ς τό Ραθΰ του νοΟ 
που Λ μοναξιά τΑν τρέφει καί τΑν κάνει πειό μεγάλη.

Γ ιά  πολλά, πούέμεϊς  θωρούμε κι'άψηφούμε, α ίτό ς ν ά π η  
έχει μιά μτκρΛν άλήθεια·



μ α τια ϊς  γυρίζει καί τίϊς μοιίσαςτου οί καρποί 
ωριμάζουνε καί βγαίνουν απ’ τά τρυφερά του οτήθια.

Αρ(, τ ί  κρϊμα! δέν ε ίν ' άνδρας· είναι σάν μωρό παιδί,
, τραγουδά καί θέν δουλειίει·

γλυκά μονα^ζά Λ φυχή του κι’ ώμορφιά ζητάει νά δη, 
ποι. κοσμος ναΐτρη κι' άλλη κάποιαν έννοια γυρειίει.

Ελπ τώρα. ιτοιητΛ ηου, τώρα ποΟ καλΛ κρατείς, 
γίνου αδύνατος* αάν κΟμα,

κΟμα^τοϋ γιαλού ποΟ σπάνει, καί ξαπλώσου έδώ πλατύς 
η τή έρημό σοι^ σπ ίτι χτίσε πά ’ ’ς  αύτό τό μνήμα
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Ο ΘΕΡΙΣΤΗΣ ΚΛΙΤΑ  ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ
(β *  Ίώ ν  ΐοΟ  Αμ»ρ·»»νοΰ Α ογκφΙλλοο»).

Ε ίνα ι κάποιος θεριστής -  Χ ά-ος τ ' όνομά του, 
μέ δρεπάνι κοφτερό ’δώ κ’ ίκεϊ γυρίζει 
καί θερίζει τά σπαρτά καί τά στρώνει νάτου 
καί μ ’ αΰτά καί λούλουδα πού καί ποΟ θερίζει.

 ̂ ωμορφα λουλουδάκια», κράζει.
«Γ ιατί στάχυα μοναχά, οτάχυα μέ τά γένεια ! 
κι’ άν μ ’ άρέσ’ Λ χάρι τους, τάχα τί π ε ιρ ά ζε ι; 
όλα ’πισω θά δοθούν κΓ άς μήν έχουν έννοια».

Κ αί τά γλυκοκυτταξε μέ βρεγμένα μάτια· 
φίλησε τά φύλλα τους τά μισογυρμένα 
καί μ ' εύλάάεια τάδεσε μέσα στά δεμάτια· 
ολα γ ιά  τον Ούρανό ήτανε γραμυένα.

« — Τρυφερά μου λουλουδα, ό Θεός σάς θέλει», 
ρλέποντάς τα έλεγε κ’ έχαμογελοΰσε·
«ό Θεός σάς αγαπά, τρυφεροί μου άγγέλοι, 
γ ια τ ί έδώ κΓ αύτός παιδί σάν έσάς έζοΰσβ».



<·Σ τά λαμπρά κα\ δροσερά περιβόλια έπάνω 
Οαζ ξαναφυτεύω έγώ, κα\ νά μά λυπάστε· 
μέ νερού αθάνατου στάλαις θά σας ράνω 
κα\ στολίδια  δλα σας των Α γίων θδστε».

Κ αί Λ μάνα, μέ πολλά πίκρα «α\ μεγάλη, 
δίνει τ ’ άκριβώτερα μοσ^ολουλουδά της· 
άξερ’ Λ κακομοίρη πώς θάτά  ’§ρη πάλι 
•ς τά ουράνια, κ ' έσί^νξε τά ^ τ ω χ ά  καρδιά της. 

Λεν ήταν όργά ΘεοΓ; καί κατάρα — όχι, 
πούφερε τον θεριστή τάν ημέρα έκείνη· 
νά μαζώνη λούλουδα, ώρισμένο τό 'χ ε ι, 
άπ' τά γ ά , καί τοΓ; Θεού πάλι νά τά δίνη.

Ϊ90 Π Α Ρ Ν Α Σ 30Ι

0 ΚΟΡΥΔΑΛΟΣ 
^Ε« το ίΐ Α γγλο» «οιΐίΐτοΰ ϊ ίλ λ ί» ) .

Γειά σου,χαρούμενη ί^τυχά,— πουλί δέν ε ίσ α ι, γειά  σου!
Σέ ποιην ουράνιο τόπο

γεννήθηκες καί μάς σκορπάς άπ* τά χρυσή καρδιά σου
ένα τραγύδι ατέλειωτο, μέ τέχνη  χω ρίς κοπο !

Κάθε στ ιγμ ά  καί πειό τξιηλά σάν φλόγα άπό ’δώ πέρα 
έλεύθερα ανεβαίνεις.

Α πλόνεις τά φτερούγια σου στά ^άθη τυΰ^αίθέρα,^
κι* δσο πηγαίνεις  μάς λαλεΐς, δσο λαλεϊς  πηγαίνεις.

Εκεί πού ά  Λύσι ούρανό καί σύννεφα χρυσόνει 
μέ τάν αναλαμπή τη ς,

έκεϊ πετάς, σάν μ ιά  ;;·υχά πού αγγέλους άνταμόνει,
σάν μ ιάν άσώααιη  χαρά πού άρχινά  ά  ζωη της.

Η  χλωμοκόκκινη θωριά πού καίει τον αίθέρα
ξεχνιέται όλόγυρά σου.



Κ ι άν Λσσι να\ αθώρητο, σπν ίστρο την ίιμέοα, 
τό λυγερό τραγούδι σου δ ιη γά ια ι τη  χαρά σου.

Χαρά ι}τηλΛ κα\ φωτεινό σάν τάστρο ’ναι κ’ έκείνη, 
ηοΰ σάν γλυκοχαράζη,

μαζόνει τα \ς  αχτίδες του· πού ακόμα κΓ δταν οδύνη, 
θαρρούμε πώ ς κυττάζουμε τό  γλύκα του νά στάζη.

Η  μαγεμμένη σου φωνό γη  κι' ούρανό χορταίνει, 
σάν τό λαμπρό φεγγάρι 

πού έξαφν' από σύννεφο μοναχικό σάν ^γηίνη 
λούζει τή ς  γη ς , καί πλημμύρα τον ούρανό μέ χάρι.

Τ ί είσα ι, δέν τό ξέρουμε. Τ α ίρ ι στην γή  δΗ  έχεις.
Τ ά  σύννεφα δέν ραίνουν

σταλαγματιές, σάν τό λαμπρό κελάϊδημα ποϋ βρέχεις, 
σάν ι^ιυχαλίζουν άντνκρύ στόν ήλιο καί διαβαίνουν.

Σάν ποιητής πού κρύβεται στό φώς των λογισμών του, 
καί μοναχός του ι^άλλει, 

ώς πού νά μάθη νά πονή ό κόσμος τώνειρόν του, 
καί νά γροικάτι αγνώριστα αίσθήματα καί κάλλη.

Σάν κόρη ολομόναχη σέ πύργο σφαλισμένη,
πού θέλει νά ξεσκάση,

κ’ ένα τραγούδι φλογερό άπ’ τόν καρδιά τη ς  βγαίνει, 
κι’ αντιλαλεί ό πύργος τη ς, κ ι’ αντιλαλούν τά δάση.

Ωσάν δροσάτου λειβαδιού χρυσή πυγολαμπίδα,
πού έδώ κ’ έκεϊ σκορπάει 

τό  νύχτα μιά γλυκόφωτη καί μαλακόν άχτίδα , 
ανάμεσα ς τά λουλουδα καθώς κρυφοπετάει.

Σάν ρόδο μέσ ς τά φύλλα του τά πράσινα κρυμμένο, 
πού μέ τό φύσημά του 

ζεστό άγεράκι τ άνοιξε, τό ρ ίχτει μαδημένο, 
ώς πού κ ι' αύτό  τό  μέλισσα μεθάει ό  μυρωδιά του.
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Γ 4 ν  μπόρα καλοκαιρινή 'ς  τά χόρτα, οάν ήονΛοόδι 
απ’ ιΛ Λουσ^Λένο,

— Κα\ ι ι ίλ ι ,  πόίιι ξεπερνά τό θείο Βου τραγούδι 
8,τ ι  γνωρίζω δροσερό, λαμπρό, χαριτωμένο.
Η  τ ' ο ίρανού είσ ’ άγγελος, Λ γ ιίς  πουλί, ό νοΟς σου 

τ ί συλλογέται, πες μου,
μηδ^ ’ς άγάππς §άσανα τΛ χάρν τού σκοπού σου, 
μπδ^ σ^ ξεφαντώαατα δέν δκουσα ποτές μου.
Π ές μου, που ^ρήιες *' έμαθες τΑ χάρι σου την τόση Ι 

ποχό δάσος ή λαγκάδι,
Η  ούμανός Λ θάλασσα τλν τέχνη  σώχει οώση ;
Ποιά αγάπη χωρίς στεναγμό, ποιό φώς χωρίς σκοτίΟι :
Μέσ’ ΒιΑν καθάρια σου χαρίχ δέν βρίσκει τόπο ή πλήξι, 

Κοντά σου ίσκιος πόνου 
δέν ήλθε. Τήν αγάπη σου δέν μπόρεσε νά πνίξη 
μέσ’ ’ς τή  μτκρη καρδούλά σου ή  ούναμχς τού χρόνου.
Στόν ύπνο >ια\ 'ς τό ξ ύ π νο  σου γνω ρίζεις τ ’ ε ίν ’ ό χάρος, 

καί δέν τόν έχεις έννοια 
ό κρύος φόδος άπό μάς δ,ν έκλεφε τό θάρρος, 
έσύ μέ. κελαϊδήματα τό δ ίνεις κρυσταλλένια.
Π ίσω κ’ έμπρός θωρούμ' έμείς καί λαχταρούμε μόν·;

όνείρατα χαμένα.
'Γό γέλοιο μας τό πειό γλυκό έχει ένα κρύφιο πόνο, 
τά πε ιό  γλυκά τραγούδια μας είναι τά πειό θλιμμένα.
Μά κ ι’ άν δεν μάς έτρώγανε τά πάθη καί τά μίση.

δέν θάμαστε κοντά σου.
Κ αί δάκρυ άν δέν ήξερε τό μ άτι μας νά χύση, 
δέν θά γνωρίζαμε ποτέ τήν άδολη χαρά σου.
Κ ι’ άπο τήν τέχνη τήν κρυφή πού χάρι κ ι ’αρμονία 

σέ λόγια καί ήχους δίνει, 
κ ι’ άπ' όλα τά μυστήρια πού κλείνουν τά §ιδλία, 
τό χάρισμά σου ό ποιητής ανώτερο τό κρίνει.
Λός μου. πουλάκι, τή μ ισή  χαρά πού σέ τρελλαίνει.

καί τά μισά σου δώρα,
καί τέτοια τρέλλ’ αρμονική τό στόμα μου θ ί  ραίνμ, 
ηού ΰ«άσμσς θά μ ’ άκούΐ|ΐ ναβώς έγώ σ'άκούω τώρα
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ΕΤΓΕΝ10Σ ΖΑΛΟΚίίΕΤΑΕ

ΟΓΕΝΙΟΣ ΖΑΑΟΚΩΪΤΑΪ

ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟν

Α’.
Πρός οε κα^ πάλιν αντηχεί θρηνώδης Λ φωνή μον, 
είναι φωνή είς  δάκρυα καΙ γόους πνιγομόνη· 
ε(ς μάτην τήν αγκάλην σου έπ ιζητ’ ή  '^υχή |ΐου
κ είς τους βαρείς μου στεναγμούς κωφόν τό μνήμα αένει.

Φεϋ ! τόν πικρόν μου πόνον 
άνακουφίζω πρός στιγμήν μέ τ ' όνομά σου μόνον.
Παρήλθον χρόνοι, πάτερ μου, τοσούτοι δυστυχίας 
καί ερρευσεν ή ήβη μου μεσω θολών δακρύων . . . 
Ρρέφος μέ έβαυκάλιζεν έν δσμα όρφανίας, 
κ’ ίπαπειλεϊ ή μόνωσις τόν μέλλοντά μου §ίον.

Ω , δεν με έλυπήθης
καί προ τή ς  ώρας είς  πικρόν μνημεϊον έκοιμήθης ;

Αν αϋριον ή  συμφορά τον §ίον μουμαστίσμ 
καί ούδέν στήθος δ ι’ έμέ ύπό στοργής θά πάλλμ, 
ποιος τό φλέγον δάκρυ μου εύσπλάγχνως θά σπογγίσ»,ι, 
ποία φωνή παρήγορος πλησίον μου θά τ '̂άλλμ ;

Οναρ ή  εύτυχία,
άφοϋ μοί λείπει ή  στοργή κ’ ή πατρική καρδία 1 
Πατήρ, έγκλείεται έκεϊ ή  εύτυχία πάσα, 
καί πασα άλλη ώχριά, έξασθενεϊ καί π ίπ τ ε ι . .  . * *

Ο  Εδγί'νιβςΖ^λοκώυτας, αϋς το3 βοιητο3 Γεωργίου Ζχλοιιωοτα 
(ίημοσίευοε ίιβφόρβυς λ υ ρ α ίς  χο ιη « ις  έν άθιινϊϊκοΤς χεριο3ίχοΤ<;
*β1 έμμετρους μεταφράσεις 5ύο δραμάτων τβίί Βίκτωρος Ούγκώ, 
το ί κΡβ'ύΰ Βλβςν χα 'το 3  ιΒασιλεύ; δΐίσχεδάζεΐΒ ,'
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είναι χαρά έ κ  τ ’ ούρανοΰ μοιραίω ϊ άποστδσα,
σκέπη χρνση κα\ τάς πληγος τού στήθους μας καλύπτει.

Ε ξ  όρ^ανοΰ κα\ μόνον
τό πρώτον δάκρυ έρρευσεν είς  παρελθόντα χρόνον !

Α ς ήδυνάμην δλον μου τό αιμα νά έγχύσω 
είς  τον ξηρόν σου σκελετόν, ε ίς  τά ώχρά όστά σου 
άς ν\δυνάμην σιδηράν ζωήν να σοι δωρήσω, 
ποθών ώς μόνην άμοιβήν θερμά ^ιλήματά  σου.

Κ ’ ε ίς  εν σου μόνον βλέμμα 
θά λησμονώ τους πόνους μου, θ’ αναλαμβάνω αιμα I

Χ θές έκλαυσ’ ή  κσρδία μου μετά λυγμοΟ αγρ ίου. . . 
Γέρων, γεννήτωρ πολτός, τρέμον τό §ήμ.α ^έρων, 
ε ίς  χεϊρα έστηρίζετο υίοϋ του νεανίου· 
δβαιν' έκεννος εύσταθής κα\ ηυχετο ό γέρων. . . .

Α χ ! πώποτ’ ή  εύχή σου
τόν §ίον μου δίν  ήδυνεν, οΰδ’ Λ σεμνή φωνή σου !

3 '.
Χρόνους μακρούς είς σιωπήν ή  γλωσσά μου κρατείται- 
πλήν τώρα δέν θά δυνηθώ έδώ νά σιωπήσω*
Λ^! πάσχω τώρα!.. είς λυγμούς τόστήθός μου δονεϊται... 
καί θέλω μέ τόν θριίνόν μου αυτόν νά α ’ έρωτήσω, 

όποιους πόθους είχες
καί ε ίς  τού §ίου τά δεινά πώς έζης, πώς άντεϊχες !

Μ ή έθλιφε τήν ήβην σου βαρεία ειμαρμένη 
καί τά κατόπιν έτη σου έπέρας ηάσχων ίσω ς;
Μ ήπως έστέναζες καί σΐ/, ώς ή ι^υχή μου στένεΐ- 
Λ μήπω ς Ακολούθησε τόν §ίον σου τό μίσος ;

Τόν ίδικόν σου πόνον 
έπτά αγγέλων μνήματα σοί έπροξένουν μόνον !

Λχΐ π ά τερμ ο υ ,π ώ ςνά ντισ τώ ;... πάτερ, πώςνάπαΛ αίσω 
είς §ίον δνευ αρωγού, είς ^ίον δρφανίας



Ε ίς  κάθε τρέμον ^ημά μου ^οβοΓ-μαχ μνχπως πέσω, 
3(ωρ\ς παρήγορόν τινα  έλπίδα βοηθείας ! . . .

...........Ο  αδελφός μου κλαίει
καί Λ ι '̂υ'ζή μου πάσχουσα δεν §οηθεν. . .  έκπνέει!

Γ ’.
Οπόταν είς  τους <ίτίχ;ους σου την κε«|ολήν μου κλίνω, 
καί μελετώ τά εί/γλωττα, τ<ί ί'ΐΐ^ηλά οου έπη, 
μελαγ^ζολώ πλειότερον, ^αρυθυμώ καί ^θίνω 
καί τΛν \^τυχΛν μου μέλαινα έπισκιάζεχ σκέπη. . . .

Εν όι^υ:ζον ^ιδλίον
κατέλιπες πορήγορον είς  τον πικρόν μου §ίον !

Θά άποθάνω — μετά σοι" θά ένωθώ εύδοίαων, 
θ(ί θλίβη Λ αγκάλη σου καί τέταρτον υιόν σου . . .
Θ<1 μάς κοιμίζη ήρεμον τό πνεύμα τών ανέμων, 
θά ήναι μάλλον εύτυ^ές έκεΐ τό όρφανόν σου....

Πλΐιν πώς : Ο υ χ ί.—Θά ζήσω· 
θέλω κ’ έγώ τού ^ίου μου έν ίχνος νά άφήσω.

Βαρύθυμων ένίοτε τό βήματά μου ^έρω
είς πένθιμον κυπάρισσον, είς πλάκα π ε^ ιλμ ένη ν....
— Ε ίς  τΛν άνάμνησιν αύτην φλογίζομαι καί σπαίρω !— 
καί μέ καρδίαν σέ θρηνώ, σέ κράζω ρηγισμένην.

Ονσρ ·ή. εύτυχία,
αφού μοί λείπει ·λ στοργΛ κ’ Λ πατρική καρδία I

Ε Π Έ Ν Κ  >Σ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ »β5

ΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΗΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Ζ ητείς νά γράφω· ώπολύ θά σέ ητοη Λ λήθη
καί θέλεις μ ίτο υ ς  στίχους μου νά μ ’ένθυμήσαι μόνον.
Δέν λησμονεϊται εύκολα έάν τ ις  ήγαπήθη,
δέν λησμονεί ό άπελθών τον παρελθόντα χρόνον.

Ζ ητείς νά  γράφω, καί έ γ ώ . . . ποθώ \ά  σιωπήσω.
Πρό τή ς  στ ιγμ ής αύτής έδώ ό κάλαμός μου πάλλει . .  .



διότι δ ίν θά δυνηθώ εν δάκρυ νά
χ ’ Λ λιίρα μου τΛν <|;υχιχΛν όδΰνην τη ς  θά ι]/άλτι.

είπον άσματα χαρας έδώ νά σοϋ τονίσω, 
πρό τή ς  στ ιγμ ής αιί'τής ζητοΟν τΛν εΰθυμίον μόνον 
κα\ θέλουν εϋ^ζπρις, γελών νά σ’ άποχαιρετήσο), 
διότι δέν ένόησαν τόν ι^υ^ζΐκόν μου πόνον!

Τ ί  ; άγνοοΰν πφς σ’ άγοπά Λ νέα μου καρδία 
χα \ δτι με τόν ^ίον σου συνε'ρρευσ' ή  ζωή μου ; 
δτι θά ^θάση αί/ριον Λ άπελπις πρωία 
καί μάτην θά σ’ άναζητή  άποΓΌαν Λ ζυ χή μ ο υ  ;

Α νόητοι, ά νό η το ι! Ζητούν νά λησμονήσω 
τά παιδικά μας όνειρα, τήν πρώτην εύτυ>^ίαν, 
καί δέν άφίνουν δάκρυ £ν αγάπης νά άφήσω, 
νά έλαφρΰνω μ^ αύτό τήν πάσχουσαν καρδίαν.

Ε ίσ ' εύτυ}'ής—μέλλον λαμπρόν έαπρός σου έφαπλούται 
καί ε ίς  τού Σίλλερ τήν τερπνήν απέρχεσαι πατρίδα· 
ό ^ίος σου ό ήρεμος ίδού άνανεούται 
καί βαίνεις πάντοτε έμπρός μ ΐ γόνιμον έλπίδα.

Οπόταν Γερμανός σοφός, σχολιαστής άσθμαίνων. 
ένώπιόν σου θά περά, ώ Ε λληνίς  γλυκεία, 
θά ήσαι προσφιλής ακτή είς  δμμα θαμάωμένον 
άπό τήν κόνιν τών έτών καί τά ξηρά βιβλία ! . . .

Κ αί κλίνε ε ίς  τού Οθωνος τόγόνυ  τό μ νημ εΐον  
τόν έξωρίσαμεν . . . αλλά θανόντα τόν πονούμεν . . . 
τόν φόρον άποτίομεν διά πικρΦν δακρύων, 
τούς εύεργέτας μ ας, είηέ, ποτέ δέν λησμονούμεν.

Κ αί τώρα — χαϊρε 1 άν ηονμ ή νέα μου καρδία, 
ή άν, αντί χαράς, έδώ στόνους άφήκα μόνον, 
μ ΐ θορυβεί ή  μέλλουσα μα ρά σου άπονσία, 
καί σύγγνω θι, άν έννοής τόν ι]^υχικόν μου πόνον.
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ΜΙΑ ΚΥΡΙΑ

Αλλοίμονον ! άνάλγητον σέ Ιπλασεν Λ φύσις . . .  
(ΙρνεΙσ’ 6ν μόνον βλέμμα σου έγγύς μου νά πλανήσης I 
Τόσον λοιπόν μετέδαλεν Λ μοίρα τΛν καρδίαν, 
χα\ τόσην σάς έδώρησε, γυναίκες, άσπλαγ^'νίαν ;

Ω, δ ιατί μ ’ έπλόνησες μ ’ άπατηλΑν έλπίδα . .  . 
χα\ έπειτα —  μ ’ έβύθισες ε ίς  μούρην καταιγίδα ;
Ητο λοιπόν τό δίντυ σου τό βλέμμα σου έκεϊνο, 
καί τώρα μ ' έγκατέλιπες όταν πονώ καί φθίνω :

Μ ότην Α Φοίβιι άνωθεν φως άπλετον μο\ ρ ίπ τ ε ι!
Α κεφαλή μου πάσ^ζουσα βεβαρημένη κύπτει....
Μία γνω στή  άνάμνησις τό στήθός μου βαρύνει 
κ’ έκπνέει είς τά ^(είλη μου έν όνομα : Ε . . . . η !

Κ αί μετά σου άνέπλασα χαράν κ’ εύδαιμονίαν ! 
καί μετά σοϋ έπόθησα καλύβην μόνον μ ία ν ....
Σ ' ώνέπλαττον στηρίζουσαν έπάνω μου τό σώμα, 
κ’ Από φλογώδους έρωτος σβεννύμενον τό όμμα I

Κ ’ έπίστευον τό χενλόςσου τό χεϊλός μου νά ι]^αύσ>ι, 
τό κυανόχρουν όμμα σου ύπέρ έμο"; νά κλαύση !... 
Τοιαύτην σέ άνέπλαττον καί όχι όπως ε ίσ α ι . . . 
τό βλέπω· Ασαν όνειρα, έληίδες συντρ ιδείσα ι!

Ούτω συνήθως πίπτουσιν ο ΐπο ιητα ί· συνήθως 
εύρίσκουν κρύον μάρμαρον όπου έλπίζουν στήθος ! 
Ούτω συνήθως πίπτουσιν είς γύναια  συνήθη . ..  
δέν έννοοΰσιν έρωτα τών γυναικών τά στήθη !
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ΘΑΝΑΤΟΣ πΟΙΗΤΟΥ

Υ γίαινε, ώ ΜίΟσά μου, κα\ σείς, πτωιζοί μου στί'ζΟϊ ! 
Ολιγοστεύουν οι παλμοί... ό θάνατός μου φθάνει... 
Ενθυμηθιϊιέ με νεκρόν ! οι τελευταίοι ι\γο ι 
ά^ιεροΰνται ε ίς  ί'μής· δ^ν θέλω άποθάνει 
πρ\ν ανακρούσω τΛν πίκραν κ 'ί'σ τά τη ν  μελωδίαν, 
πρ\ν ι]̂ άλω το"' έγγίσαντος θανάτου τΛν σκοτίαν.

Υγίαινε κσ\ σύ γουσΓι αγαπητή  μου λχ'ρα· 
σ ’ Λγάπων! Μόνη σύντροφος τοπ ^ίπυ μου σύ ήσο, 
έξ ήλικ ίας νεαράς είς γ·:ΐράς μου σ ’ έπάρα . . .
Α ς ήδυνάμιιν καί νεκρός νά σέ εύχαριστήσω !
Νά κεΐσ’ έπόθουν, λύρα μου, έγγύς τού μνήματός μου, 
νά 5ζύνης ^άλσαμον γλυκύ έπ\ του πτώματός μου

Αλλά τ ί λέγω ! τών νεκρών είναι §αρύ τό >^ώμα· 
ή  σιωπή κ’ Λ έρημος μόν’ ε ίς  τούς τάφους άρχει 1 
Ε ίνα ι φυχρόν, άνάλγητον τό τού θανόντος σώμα, 
αναισθησία καί σιγνί μόνον έκεϊ ύπάρχει.
Πολύ στενά συνδέονται, πολύ θά άγαπώνται· 
κ' έπί τών τάφων πάντοτε τά δύο σ υ να ντώ ντα ι!

Νά ζήσω ήθελον μικρόν είσέτι· άλλ ' ή ώρα 
έχει σημάνει πρό πολλοΰ τη ς  προσεχοΓ’ς θανής μου. 
Ελθέ λοιπόν, ώ θάνατε, έλθέ καί λάβε τώρα 
τό θϋμά σου* κόφε ταχύ τό νΓιμα τής ζω ής μου.
Μή μέ κουράζης ! τάς μικράς έπί τή ς  γ ή ς  στιγμής μου 
σύνταμε . . .  άνακούφνσον τάς τόσας συμφοράς μου.

Νά άποθνήσκης έρημος . . . ύπομονή ! Πλήν ποίαν 
δ ίαν Λ φύσις σ ’ αγαπά . . .  καί ή  ζωή σέ θέλει . .  . 
όδύνην ή  καρδία σου αίσθάνεται ^αθεΐαν !
Ν ' ά φίνης θνήσκων τίιν μνηστήν, ήν νά νέκρωση μέλλει 
ό θάνατός σου, τότε πώς τά δρματα θά κλείσης, 
μέ πόσους τότε σπαραγμούς τήν ύπσρξιν θ’ ά φ ή σ μ ς!



Τ ά δνειρά <?ου, φίλη μου νεκροί'νται κχ' αί έλπ\δες !
Τ ά  στέφανα τοΰ γάμου μας μειέβαλεν Α μοϊρο 
ε{ς νεκρικά, φευ ! σιέφανα. Ε π έπ ρ ω τ 'ώ ς  προεϊδες. 
πρ\ν η τόν γάμον σου (δ^ς νά άπομείνης χήρα.
ΜΛ λείφμς, φίλη μου, καθώς μ ’ έκόσμεις έν τώ §ίω 
νά μέ κόσμησης κ’ έν αΰτώ τώ νεκρχκώ φορείω.
Τ ’ άνθη από του τάφου μου οΟδέποτε νά λεί>]^ουν !

Μ ετά θερμής Αγάπησα αύτά ποτέ καρδίας· 
ταΰτα  τό σώμά μου ποθώ, φχλτάτη, νά καλυφουν, 
γλυκείας ε ις  τόν λάτριν των νά >.έμπουν εύωδίας.
Ν ά  τά ποτίζης μόνη σ ο υ . . .  μέ δάκρυα νά τ ’ αύξάνης 
καί μέ τά δάκρυα αύτά τό σώμά μου νά ράνμς !

Επόθουν ή  κυπάρχσσος τόν τάφον νά στολίσμ, 
νά έρχηται ή  αηδών καί έη’ αύτης νά τ^άλη, 
τό &σμά τη ς  ή  χελιδών όκεν νά μου τονίση, 
κχ’ έν μέσω τάφου καί ζωής ή δυστυχής νά  πάλλη. 
Α λλ’ ώ χριο  . . .  θά έφθασεν Λ ώρα τοΰ θανάτου . . . 
ακούω κ’ έρ χετα ι. . .  Θεέΐ πώς τρίζουν τά ύστδ του!

Υγίατνε, ώ Μ οΰσάμου, καί σείς, πτωχοί μου στίχον! 
σ ’ άφίνω, λύρα μου χ ρ υ σ ή . . .  σ ’ άφίνω, θεία φύσις. 
Ενθυμηθήτέ με νεκρόν . . .  οι τελευταίοι ήχοι 
άφιΓροΰνταν είς ύμάς . .  . ώ, μή μέ λησμονήσης, 
μνηστή μ ο υ !. . . ε ίς  τόν τάφον μου τά δάκρυά σου χύνε 
Καί τό πνκοόν ποτήριον τών συμφορών σου πίνε I
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ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ

Χ ιόνια πέφτουν τό πουλάκι τρέμ' έπάνου ατό κλαρί του 
καί στήν άγκαλνά τή ς  μάννας τρέχει γ ιά  νά ζεσταθή. 
Δέν μπορεί νά τραγουδήση γ ια τ ’ έπάγωσ’ ή  φυχή του, 
ζέστανέ το, καλή μάννα, φίλησε το . θά χαθή.



Κ ’ έγώ έτσ ι στά μον, στά δυστυχισμένα χρόνια ,
πεθαμέν’ άπό τό κρύο, από όρ^άνια θλι6ερΑ 
Λρχόυμουν ’ς  έσέ, μανοΰλα, δταν έπεφταν τά χιόνια 
κα\ μ ’ έζέσύαινες σ’ αγκάλη πονεμένη. τρυφερή.

•Τώρα έκαμα φτερούγες καΐ πετώ ε(ς τόν αίθέρα . .  . 
Κάπου ι ί̂έλνω την αγάπη, κάπου κλαίω συμφοραίς · · . 
μά στίι σημερνή γιορτή σου τραγουδώ, πετώ, μητέρα, 
άφοϋ στη φτωχή ζωή μου δέν έγνώρισα χαραϊς.

Σήκωσε σεμνό τό χέρι καί εύχήσου με, μανοΰλα, 
μέσ’ στά παγωμένα χείλη  δός μου φίλημα θερμό . . . 
νά ζεστάνη τόν ύγιό σου, ώς ό ήλιος τήν αύγοΰλα, 
όπως σώζ’ απελπισμένο ένα χέρι άπ’ τόν γκρημνό.

Σ έ κατέβαλαν τήν δόλια τόσα χρόνια απελπισμένα 
καί τό φύσημα του χρόνου, τρέμεις, σβήνεσαι χλωμή, 
έλα, μάνα , νά  σοΰ δώσω δ ,τ ι μούδωσες εμένα 
ναύρης λ ίγη  ήσυχία , ί/ποστήριξι θερμή.
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Η ΜΥΡΤΙΑ

Αποκαλύφθητε, θνητοί, ένώπιόν σας βαίνει 
τοΰ παραδείσου άγγελος, τοϋούρανοΟ δραπέτις' 
ή  κεφαλή τη ς  ή  ξανθή μέ άνθη έστεμμένη, 
μέ ρόδα θά έβάφησαν α ι θεϊαι παρειαί της.
Κ λίνατε γόνυ , φίλοι μου, πρό τή ς  σεμνής Μ υρτίας, 
σιωπηλοί καθώς έμπρός είκόνος Π αναγίας !

Οίΐοία κύρη πρός αύτήν ούοέποτ’ έγεννήθη· 
άλλ’ δ χ ΐ' έβλασφήμησα I κόρη αύτή δέν είναι· 
έχ ’ ή  Μ υρτία πάλλοντα, έρωτικά τά στήθη, 
ένώ τήν δολιότατα έγκρύπτουσιν αί Φ ρ ύ να ι! 
Πλάσμα άγνόν φαντάσθητε τήν αφελή Μ υρτίαν, 
ώς αδελφήν των Χερουβείμ, ώς τ ’ ούρανοϋ άγίαν.



Δέν [ίλαυ^ημώ ! Τόν οίμονόν γονυκλινής λαιρειίω 
και προς αυτόν εΰθΟνονια, αί τόοτι μου δεήαεις· 
ι ί ς  τη ς  ΙΙαρθένου τ '  όνομα τό «γιον πιπτεΟω, 

κόσμου αγαπώ μέ τ ' ούμανοΰ όπίσης,
; '  ■ ■ ■ νειΑ τήν αγνήν Παρθένον Π αναγίαν
λατρεύω τήν αγάπην μου, λατρεΰω τήν Μ υρτιάν. ’

Μ υρτιά ! όνομα γλυκύ, έπΙ τή ς  γης  μ ' έφάνης, 
ως ήλιος ε ις  μακρυνήν, ε(ς χώραν πα γω ιιένη ν  
εν μεσω σε άπήντησα τή ς  έπιγείου πλάνης 
οποσον α ί Ατόνι-σα ωχρήν καΐ τεθλιμμένην !
Αιή τον κοσμον έκλαιες, ώ προσφιλής Μ υρτία ;
Αμεις μακραν θά ζήσωμεν είς  αχανή πεδία.

Ν α ι-φ ίλ η  μου, ε ίς  ούρανόν θ’ άνυφωθώ μαζύ σου, 
να ςασομεν είς  μακρυνάς. ε ίς  σφαίρας ούρανίας- 
τή σύννεφα τα δροσερά θά έρχωνται έγγύς α ο υ ,  

π εριξήμω ν θ' άκούωμεν Λδείας μελωδίας.
Μ ια φυχή νά γίνωμεν, ώ εύμορφος' Μ υρτία, 
να μας σκιαζμ χαρωπούς ό έρως κ’ ή θρησκεία ! 

Σ υγγνώ μ ην , φίλοι μου· μακράν ύμών έάν θά ζήσω 
ουδέποτε θά λησμονώ τήν τόσην μας φ ιλ ία ν  
γαληνην μ ί τήν φίλην μου μακράν σας άν ζητήσω, 
καΐ σας, ω φίλοι, αγαπώ μ’ ειλικρινή καρδίαν.
ΚαΙ δμως . , . μετά τήν αγνήν Παρθένον Π αναγίαν 
λατρεύω την αγάπην μου, τήν συμπαθή Μ υρτίαν ι’
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Η ΚΑΚΗ ΨΥΧΗ

Δέν θά αίσθάνθηκες καΐ σΰΓΐί,ν λόγο τόν πικρό σου, 
που είπες σε ενα φίλο σου άπάνου είς  τόν θυμό σου 
Λ ωρΙς να θέλης, ή καλά νά τό σκεφθής ακόμα 
έθυμωσες καΐ έβγαλες φαρμάκι από τό στόμα.
Α χ ! από στόμα φιλικό τέτοιο φαρμάκι καίει,
οεν ομιλούν τά χείλια  του, μά Λκαρδιά του κλαίει.
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Α χ! όταν κλαία Λ καβ^'ά Χ' "Χαι ΟιεΊνό τό νάτ'_,
■οάν κολααρένος θά γυρνάς τήν νύχτα  «τό ΚΒεόβατι. 
Συννεφιαομένος οάρανός τόν κεραυνό γενναεν 
κα\ ή  Ιτυχά ρας τόν πικρό τόν 2ιόγο δέν ξεχνά ε ι.
Δόοε του κάλλιο μαχαιριά. §αθειά πλπγ ΐ, «το «ωρα, 
αλλά τόν λόγο τόν πικρό ρπν §γάλης απ τό οτορα.

Φαντάρου- ρόνος: νά γυρνάς ατό α π ίτ ι σου τό §ράδυ 
γ ιά  τΛν ΐυχΛ  σου οδτε φώς νά  Ρρίσκυς στο σκοτάδι, 
νά {.ειίγης καό τΛν ράνα σου στΛν ραύρη ταραχή σου, 
κα\ έ^ .ά λτη  νά κρατάς -  τόν λόγο -  στάν ιΐυχπ, σου.
Σί. τέτοια βέσι μοναχός ζητά ς, σοΰ πρεπει ν&σαι, 
γ ,ά  νά βυράσαι, νά τόν λές . . .  καΐ πάλ ι νά θυρασαι.

Α χ ! πόσοι φέρνουνε πικρό φαρμάκι στΛν λαλιά τους, 
βλ'ον τόν πάγο τή ς  φυχής στην νεκρική ματιά  -ιούς.
Καό πόσοι συντροφεύουνε καό τήν ικαλή τους ’μερα« 
μ· εναν πικρό, φαρμακερό τής κόλασης αέρα. _
Στόν κόσμο αύτό πού τρέχαμε πόσοι μονάχα ζουνε 
γ ,ά  νά παγώνουν τήν καρδιά καΐ γ ιά  νά τήν χτυπούνε 1

Καταραμένη τού Θεού, νόθα κα\ ξένη γέννα , ^
Εχει ή  μαύρη κόλαση τά σπλάγχνα σου πλασμένα.^ 
Ε χε ις  τόν πάγο στην καρδιά καό στήν φυχή σκοταοι. 
σοΰ έπρεπε νά γεννηθής όχι στην γ ή , στόν ίίδη ....
Μέ τήν είκόνα τού Θεού φαρμακεμένο φειδι, 
είναι τού χάρου πλειό γλυκό τό κοφτερό λεπίδι !

Μά τή ς  φυχής μας τήν σφαγή, τόν πόνο, τήν λαχτάρα, 
θά έχης νεκροσάόανο τού κόσμου τήν κατάρα 
Μά τόν Θεό μας τόν καλό, ή  πίκρα δέν ξεχνιέται, 
χω ρίς νά θέλμ ή  φυχή πού σφάζεις καταριέταη 
Μά τή ς  φυχής μας τήν σφαγή, στού τάφου το σκοτάδι 
κανείς δέν θά σού άνάζη  φώς, δέν θά σοΰ ρ ιξ ηλά δ ι.
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Ε Τ Γ Ε Ν ΙΟ Σ  ΖΛ Λ Ο Κ Ω ΣΤΑ Σ

ΡΟΔΟΝ ΚΑΙ ΚΥΠΑΡ1ΣΣΟΣ

Ε ίς  κυπαρί<ί<ϊου γηραιας κορμόν είχε πλεγμένα 
κλωνία (ίνθηρά ροδή, πλήρης καλΰκων νέω ν  
νά. δρέι^ω χενρα έτεινα έν ρόδον τη ς  ώραϊον, 
πλήν κλώνα έλαβον μ ’ αύτό τή ς  κυπαρίσσου ένα !

Κ ’ έσκέί^θην : Ω , ά ντ ίθεο ις! σι/ ρόδον ε(κονίζεις 
τόν έρωτα, την ή(’ην μας κα\ μ ετ 'α ύτώ ν τόκόλλος· 
πλήν σοϋ, κνπίίρισσος πτω χή , ό δρόμος είναι όλλος: 
τόν τιί^ον μέ την πένθιμον σκιάν σου ένθυμίζεις.

Λ λλ’ δ χ ΐ' είσθε άδελ^αΐ — τό πρώτον ή πα τή θ η ν  —  
τό κάλλος τή ς  νεότητος ακολουθεί τό μνήμα.
Τόν θάνατόν μας τόν ι^υχρόν πρ\ν δέν ένεθυμήΟην 
αείποτε τόν §ίον μας ακολουθεί πρός ^ήμα.

Ω , Λ νεότης μας ταχή έκηνέει καί ό έρως, 
αλλά τό μνήμα έχομεν κατοίκημά μας μόνον 
μ ’ έν ρόδον ζώμεν ευοσμον έπ\ τή ς  γ η ς , ηροσκαίρίος, 
ένώ μέ τήν κυπάρισσον όπόσον ζώμεν χρόνον !

ΔΕΝ Σ’ ΕΛΗΣΜΟΝΗΣΑ

Δέν σ’ έλησμόνησα ποτέ, μέ τό’μουρμοΰρισμά του 
γιά  σένα τό τρεχοΰμενο νερό μου κελαϊδάει, 
όταν περνάη γλήγορο στην χλόη άποκάτου· 
δέν σ ’ έλησμόνησα· είς σέ Λ σκέτης μου πετάει· 
δέν σ ’ έλησμόνησα· γ ια τί μ ’ αγγέλου τά φτερά 
άπό τόν ούρανό σ τή ν γή  γ ιά  μένα καταδαίνεις, 
τό βλέμμα σου του ούρανοΟ μοΰ φέρνει τήν χαρά 
καί τήν ζωήν μου μέ ζωή καί φώς πολύ γλυκαίνεις.



Τό άγγελικύ σου όνομα στα δνθια τού (ίουνοΰ
κάθε πρωί διαβάζω-

και την γλυκειΛ είκόνα σου στα νε^ια  τοΰ ούρανοϋ 
τΛν ^λέπίΟ; κ’ έτσι πάντοτε μέ σένανε ρεμβάζω.

Δέν σ’ έλησμόνησα- μπορείς τό §ράδυ νά ρωτΛσης 
τόν άνεμο ηοϋ πνέει*

μέ αΰτόν σοϋ στέλλω  τη ς  καρδιάς τα ϊς  τρυ^εραΐςδεήσεις · 
δέν σ’ έλησμόνησα- ή  ι^τυχή σέ σκέπτεται κα\ κλαίει.

^0 ^  ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΕΚ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ

Κ* ·ϊί5ς 6'. ηράξιως,

Τ ΡΙΒΟ Υ ΛΕΤΟΣ (γκλω τοηοιός).
Ω, κόρη μ ο υ !

(Τ ήν  ίλ (6 ε ι  μετά  στοργ1]ς έπ ΐ τοΰ οτήθους του).

— Εδώ, έπ\ τοΰ στήθους μου. 
Περίπτυξέ με. Πάν γελά πλησίον σου, 
δέν μέ βαρύνει τίποτε, ε ίμ 'εΟ τυχής 
κοΛ έλευθέρως αναπνέω, τέκνον μου.

(Τ ήν  καρατηρεί .τεριχσρώς).
— Ωραιοτέρα καθ’ Λμέραν ! — Μ ήπως τι 
σοΰ λείπη ; λέγε.—  Ε ίσα ι εύτυ^ζής έδώ ;
— Λευκή μου, περιπτύξου με.

ΛΕΥΚΗ (έν  τή άγκάλη  του).

Ω  πάτερ μου,
όπόσον είσαι α γα θό ς!

1 ΡΙϋΟ Υ Λ ΕΤΟ Σ (καθήμενοξ).

Σ έ αγαπώ,
ίδου τό πάν. Δεν είσαι συ τό αϊμά μου 
καί Λ ζωή μου : Τ ί  θά έκαμνα, έάν 
δέν σ’ είχα, ώ θεέ μου !



ΕΓΓΕΝΙΟΣ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ

Λ Ε \Κ ΙΙ  (ύέτουβα τή ν  χείρο: έπί γοΟ μβτώηοϋ του).

Αλλά διατί
σ τενά ζε ις : ώ βεβαίως κάτι μνστικόν 
θά ε^ης, τό όποιον σέ λυπεί· είπέ 
πύτό ε{ς τΛν πτω^^ήν σου κόρην. Ποία τ ις  
ύ. οίκογένειά μου είναι, αγνοώ.

ΤΡΙΒ Ο Υ .\Ε Τ Ο Σ
Δέν ε^ζεις, τέκνον, οίκογένειαν.

ΛΕΥΚΗ
Αλλά

καί τ ’ όνομά σου αγνοώ.
τΐΊΒΟΥΛΕΤΟΣ

Κ αί τ ί  αύτό
σ’ ένδιαφέρει ; '

ΛΕΥΚΗ

Αλλά δλ’ ε ίς  τό Σ ινώ ν, 
ε ίς  τό μικρόν γειτονικόν πολί^νιον, 
ε ίς  τό όποιον άνετρά^ην, όρφανΛν 
πρό τη ς  έλεΰσεώς σου μ& ένόμιζον.

ΤΡΙΒΟ Υ ΛΕΤΟΣ
Εκεί νά σέ ά^ήσω μάλλον επρεπε.
Θά Λτο πλέον φρόνιμον. Αδύνατον 
νη ζησω όμως ι\το. Ε ίχ ’ ανάγκην σοΰ, 
καρδίας, Λ τιςνά  μ ί  αγαπά.

(Τ ήν  Λλίβει αΰΛίς έ ν  τί) άγκάλι^ του). 
ΛΕΥΚΗ

Εάν
δέν θέλμς νά μοΰ είπμς περί σ ο ϋ . . .

Τ Ρ ΙΒ Ο ΪΛ Ε Τ Ο Σ

, , . Ποτέ
νά μη έξελθη ς!

ΛΕΥΚΗ
Δΰο μήνας ε ίμ ’ έδώ 

καί ε(ς τΛν Εκκλησίαν την ΚυριακΛν 
ΐιπάγω μόνον.

ΤΡΙΒΟΥΛΕΤΟΣ
Ε ίτγε!



ΛΕΥΚΗ

Πάτερ μον καλί,
είπε μου περ\ τη ς  μητρός μου τίποτε.

ΤΡΙΒΟ ΥΛΕΤΟ Σ

ΜΑ άφυπνίζγις μίον σκέι^χν δυστυ^ςή! 
μή μ ’ ένθυμίζης δ ,τ ι εδρον ίλλοτε.
— Κ α\ άν έδώ 'δέν ησο, Οά ένόμιζον 
ώς δνειρον— γυναίκα δταφέρουΟαν 
των άλλων πλείοτων γυναικών, η τ ις  έμί; 
έπ\ του κόομου τουχου, ένθα τίποτε 
δέν αδελφώνει τάς ι^υ^ζΛς, Αγάπησε, 
δ ιότι μ ’ είδε μόνον, ασθενή, πτωχόν, 
απόβλητον διότι ήμην δυβειδης 
κα\ άθλιος. Απηλθεν, είς τό μνήμά της 
μαζύ τη ς  ^έρει τό άγνον μυστήριον 
του σταθερού τη ς  έρωτος, τού έρωτος, 
δ σ τις  διΛλθε δ ι’ έμού ώς αστραπή, 
ώς λάμι|[ΐς παραδείσου έν τ(^ αδη μου.
Ε ίθε ή γ ή , έτοίμη δλους νά δεχθη, 
νά ^ γλυκεία είς τό στήθός τη ς, 
ε ίς  τό όποιον είτρεν άνακοΰφισιν 
ή  κεφαλή μ ο υ !—Τώρα μοΰ άπεμεινες 
συ μόνη !

(Υ ψ ώ ν τούς όφΟαλμούς πρ6ς τόν ούρβνόν)

Εστω ! Σ Ι  εύχαριστώ, Θεέ !
{ΚαλύΛΤων διά  τώ ν χειρών τό «ρόσιοίτον θρηνεί). 

ΛΕΥΚΗ

Πόσον πολύ θά ύποφέρμς, πάτερ μου !
Δέν θέλω νά σέ §λέπω ούτω κλαίοντα, 
συντρίβετ’ Λ ι|^υχή μου.

ΤΡΙΒΟ ΥΛ ΕΤΟ Σ

Τ ί  θά έλεγες
έάν γελώντα μ ’ έβλεπες ποτέ ^
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ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ

ΛΕΥΚΙ1
Αλλά

τ ί έ^ενς, πάτερ ; τ ’ δνομά.'ΰου λέγε,μου, 
είς την ^Ι^υ^ήν μου ρί\^ε τάς όδυνας Οου.

ΤΡΙΒΟ Υ ΛΕΤ01.

Τό όνομά μου δτατί νά ΟοΟ είπώ ;
Ε ίμ α ι πατήρ σου.—Ακουσέ με : αλλαχού 
μέ τρέμουν ίσως, τ ις  ε ίξευρ ε ι! με μισεί 
ό ε ίς , ο άλλος ίσως καταραταί με.
Τό όνομά μου άν σου έλεγα, έ, τί 
τό ήθελες ; τουλάχιστον πλησίον σου, 
είς ταύτην την γωνίαν τήνέρημ ικήν, 
όπου τό παν προσπνέει αθωότητα, 
νά ήμαι ήθελα πατήρ σου σεβαστός, 
νά είμαι άγιόν τ ι  πράγμα κ’ ιερόν.

ΛΕΥΚΗ

Ω  πάτερ μου !
ΤΡΙϋΟΥ ΛΕΤΟ Χ

Που άλλως τε καρδία τ ις  
άνταποκρινομένη ; ώ, σέ αγαπώ 
όσον μισώ παν άλλο είς την γ η ν .—Ελθ^ 
πλησίον μου καί λέγε : τόν πατέρα σου 
τον αγαπάς ; έί^όσον είμεθα ύμοΰ 
καί έντός τή ς  χειρός μου αναπαύεται 
ή χειρ σου, τ ί  μάς αναγκάζει δ,ρά γε 
ϊνα δ ι’ άλλο είπωμεν : ώ κόρη μου, 
ώ μόνη εύτυχία, ήν έπέτρει]^ε 
νά έχω ό Θεός, οι άλλοι έχουσι 
τέκνα πολλά καί συγγενείς κα\ αδελφούς, 
προγόνους, φίλους, ακολούθους, σύζυγον, 
ύποτελεΐς — τ ίς  οιδε I Εγώ  έχω σέ, 
σέ μόνον. Αλλοι είναι πλούσιοι, καί συ 
είσαι ό θησαυρός μου, μόνη είσαι συ 
έμού ή  εύτυχία. Αν πιστεύωσιν



Πα ρν α σσο ύ :

είς τόν Θεόν, πκϊτεΰω  βλέπεις κα\ έγώ 
ε{ς τΛν ι^υχήν σου. Εχουσι νεότητα 
ον Αλλοι καΐ γυναίκα, λάμν^-ιν, έρωτα, 
χάριν, υγείαν καν ύπερη^ί-όνεναν, 
είνα ι ώραϊον αλλ ^γω δέν εχο) τι 
έκτος τη ς  καλλονής σου. Τέκνον προσφιλές, 
χώρα, πατρίς  μου, μήτηρ, οίκογένενα, 
σύζυγος, κόρη, άδελφΛ καί πλούτός μου, 
θρησκεία, εύτυχία, νόμος καί τό παν 
σύ είσαι, α ίω νίως σύ καί τίποτε 
έ^τόςσου . Η  ψυχή νμου ·Λ ταλαίπωρος 
προσκρούει προς παν Αλλο.— Αν σέ έχανα ! 
κ’ έπί σ τιγμ ήν δέν δύναμαι νά τό σκεφθώ 
— μειδίασε όλίγον ! Ο ταν μειδιάς 
είσαι γλυκεία, όσον καί ή μήτηρ σου.
Ωραία ήτο όπως σύ. Ενίοτε 
φέρεις τήν χεϊρα έπί του μετώπου σου, 
καθώς έκείνη, ώς έόν ζήτα ς νά τό 
σπογγίσης. Ν αί, διότι μέτωπον αγνόν 
καί όφθαλμοί γλαυκοί ε ίς  τόσω καθαράν 
άρμόζουσι καρδίαν. Μέ αγγελικήν 
ένώπιόν μου λάμψιν ακτινοβολείς 
κα ί διά τον" ωραίου σου τού σώματος 
§λέπ* ή  ψυχή μου τήν ψυχήν σου. Δύναμαι 
νά σ’ ίδω κα ίμ έ κεκλεισμένους όφθαλμούς· 
τό φως λαμβάνω από σέ. Εηόθησα 
τυφλός νά ήμαι έντός σκότους διαρκούς, 
ϊνα μή έχω είς  τόν κόσμον ήλιον 
Αλλον.

ΛΕΥΚΗ

Πώς έπεθύμουν όπως εύτυχή 
σέ καταστήσω !

'ΠΊΒϋϊΛΕΤυ^
Τ ί,  έμέ ; Ε ίμ ’ ευτυχής



έδώ. Οταν σί; ^λέπω, κόρη μου, αύτό 
όρκεϊ ν ’ όναγεννΑομ τΑν καρδίαν μου.

(Τή θωχΓΒέεντίιν κόμην μβιθνών).
Α I τί ωραία είν’ Λ μαόρη κόμη 0 ου !
Ηοο ξανθή παιδίον ! Τ ίς  Αδύνατο 
νά. τό πιοτεύοη I

ΛΕΥΚΗ (ίκειεοτικώς).
Νά έξέλθω Αθελα 

κανΙν έοπέρας δτά νά ίδώ κ’ έγώ 
τούς Παρισίους.

ΤΡΙΒΟΥΛΕΤΟΣ
Οχτ, ό χ ι ! — Μ ήπως κα\ 

μ ΐ την κυρά Βεράρδην άπ ' έδώ ποτί 
έξηλθες;

ΛΕΥΚΗ {δβιλώς).

Οχ*1
ΤΡΙΒΟΥΛΕΤΟΣ

Πρόσεχε 1
ΛΕΥΚΕ!

Αλλο έκτος
τής Εκκλησίας μέρος δ ίν  έγνώρισα.

ΤΡΙΒΟΥΛΕΤΟΣ (κοτ* ίδίον).

Θεέ μου 1 Ε ίνα ι πιθανόν νά την {δουν, 
νά τήν ακολουθήσουν, κ' ίσως έπειτα 
μοϋ τήν άρπόσουν. Κόρη γελωτοποιού 
πολύ εύκόλως δύναται ν ’ άτιμασθμ 
καί μόνον θά καγχάσουν !

(γεγω νοίΐϊ).

Σ έ παρακαλώ
έδ(ΰ νά μένης κε·'λεισμένη. Τέκνον μου, 
άν ήξευρες τΦν Παρισίων ό άήρ 
πώς βλάπτει τάς γυναίκας ! πώς άκόλασιοι 
— οί εύγενεϊς προ πάντων — περιτρέχουσι 
την π ό λ ιν !

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ
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(ώψών κρός <όν ο6ρ ο ν6ν  'τούς όφ θα λμ ούς).

Ω  Θεέ μου !ί)Συ έπίβλεπε 
έν άσύλω τούτω χΛν ζωήν α ύ χ η ς ! 
Προσχάτευσέ χην από πασαν συμφοράν 
καΐ από πάνχα θυελλώδη άνεμον, 
δσχχς μαραίνει χδ,λλα άνθη· φύλαχχε 
έκ πάσης, κ’ έν όνείρω, ρυπαράς πνοής, 
ί'να χοΟ ρόδου χούχου χοϋ ](αρίενχος 
καί χοϋ αγνού χό μύρον χό γλυκύχαχον 
δύναχαι νά είσπνέη εις χαλαίπωρος 
παχΛρ έν ώρα άναπαύσεως.

(ΚαλύΛτων δ ιά  ιώ ν  χειρ ώ ν τό ηρόβω ηον άρηνβί). 
ΛΕΥΚΗ

ΠοχΙ
δέν θά Οον είπω νά έξέλθω χοΰ λοιπού.
ΜΛ δμως κλαίτις ούχω, διά χάριν μου ! 

ΤΡΙΒΟ Υ .νΕΤΟ Σ
Ω  δ^ζΐ, μέ αύχό άνακου^ίζομαι· 
έγέλασα ^(θές νυκχα χόσον !

(έγβιρόμενος).

Κόρη μου,
πολύ έλησμονήθην. Πάλιν χά δεσμά 
νά λάβω πρέπει. Χαϊρε.

(Η ήμέρο ύποχω ρεϊ).
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ΠΑ^ΑΠΩΤΙΙΣ ΖΑΛΟΣ

ΙΞ ΙΡ Ω 'Γ Χ ΙΣ ΐΐ , ί̂^ΧΧΟΓΧΈΐΧΓ’̂

Π Ε Τ ΡΟ Σ ΚΑΙ ΣΟ Φ ΙΑ
Θ ίϊλομος έ ν  τφ  ο ίκψ  τής Σ οφίας, ήτις καθίιμένη «ορά  μ ικράν ίράΛβ* 

ξ α ν , έφ ’ ής τό κάνιβτρον τΓ,ς έργαβίος της, κεντά  έ«ί λεΛΤοό ύ'ράσμα·· 
τος, «ροσηλωμένη άδιαλείητω ς έηί τής έργαβίας της· 6 Π έτρος κολλώ* 
ηιβμένος «ερί τε τή ν  ένδεμ α ο ίο ν  καί τδ  κτένναμσ τής κεφαλής κατά 
τούς κ α νόνας τού τελεοτοίοο οορμοδ καί ί τ ι  «λέον , Ισταται δρθιος ηαρ 
α ύτήν, κρα τώ ν είς χεϊρας τόν  η ϊλ ο ν  του καί δεικνύω ν τή ν  βτενοχω ρί- 
α ν  του έΛΪ τ ζ  άδιαφορίς: τής Σοφίας· έ«ί τέλους ίτληοιάξω ν έγγύτερον  
διακόίΓτει έ |  άηοφάοεω ς τή ν  οιωπήν.

Π ΕΤΡΟ Σ

•Οραϊον είναι άληθώς, ώραία δεσποσύνη, 
τό κέντημά σας* Α κλωστή κάμμίαν δέν ά^ίνει 
παρεκτροπήν θαυμάσια κεντάτε τό φεστόνι 
κα\ ύπακού’ είς χεϊράς σας ώς δούλα ή  §ελόνη· 
πλήν τόση ά<|·οσ%ωσις καΐ τόση έργασία 
δ ι’ ενα πάλιν κέντημα ! δί;ν είναι αμαρτία ; 
σάς ^εβαιώ, σεις κύπτετε κ’ έγώ στενοχωροϋμαι.

ΣΟ Φ ΙΛ  (έβκομμένη ίτάντοτε)

Κ αί δμως τ ί άντίθεσις ! έγώ εύχαριστοΰμαι.
Π ΕΤΡΟ Σ

Ω ! άν ή  εύχαρίστησις αύτή σας διαρκέση,

Ο  Π αναγιώτι;; Ζάνος εγραψε διαφόρους κωμωδία; πεζας χαΐ έμ
μετρους, αίτινες εδημοσιεόΘησαν είς ιδιαίτερον τόμον τω 1 884  ι5πό 
τόν τίτλον ιθεατρον  Ελληνιχόνβ-τελευταΈον αΰτοΐίεργον είναι ή κω
μωδία αΑλεκοΰΒ, ί^Ίίς «δραβευθη έν τω Λαορανείω διαγωνισμψ.
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Λ κεφαλή μου βφευκτα, κυρία, θά πονέαη.
Τό σκΰι^ιμον τής κεφαλής λοιπόν δέν αίίς κουράζει :

1.0Φ ΙΑ  (έσκυμμένη πά ν ιοη ;)

Κ ’ άν μέ κουράζη τ ί μ ' αύτό· τ ί  τάχα οάς π ε ιρ ά ζε ι; 
ΠΕΤΡΟΧ

Ω  ! δφετέ το, πρός Θεού, τό κέντημα... ζηλεύω !
ΣΟ Φ ΙΑ  (άνυψοϋσιι τή ν  κεφαλήν)

Ζηλεύετε τό κέντημα ;—χά , χά  !
Π Ε Τ ΡΟ Σ

Δί:ν χωρατεύω
να\, τό ζηλεύω, τό μ ισώ ...

ΣΟ Φ ΙΑ

Χ ά, χά ! τ ί  άστειότης 1
Καλέ, τ ί  λόγια είν’ αύτά : τ ί  λέγετε ; αλήθεια ; 

Π ΕΤΡΟ Σ

Αμ §έ6αια— τί, μή θαρρής πώς λέγω παραμύθια ; 
τρεις ώρας κάθημαι έδώ, κ ι’ από καμμίαν λέξιν 
μόλις μέ άξιόνετε στήν χάσ ιν καΐ στην φέξιν, 
τρεις δελονιαϊς στό κέντημα, μιά βελονιά ’ς έμενα, 
πλήθος §λεμμάτων είς αύτό καί ε ίς  έμέ κανένα... 
ώραία, μά τήν π ίστιν  μου, λαμπρά δικαιοσύνη ! 
έκάστη όμιλία μας μέ δύο λέξεις σβύνει.
— Ολίγον λάδι, πρός Θεού, στόν λύχνον σας κυρία, 
διότι θ’ αποκοιμηθώ όρθός έν τή  σκοτία.

Σ Ο Φ ΙΑ  (καταίταύουβο τή ν  έργοσίαν).

Ω  τό πτωχόν μου κέντημα! τ ί  σκάνδαλα που φέρει ! 
(δού λοιπόν πρός χάριν σας τό ρίπτω στό πανέρι.
— Δέν κάθεσθε ; (τψ δεικνύει τήν π«ρ«χειμε'νν;ν εδρβν). 

Π Ε Τ ΡΟ Σ

Εύχαριστώ· ήθελα ν ’ άι^ηλώσω, 
άλλά πρός χάριν σας κ’ έγώ {δού θά χαμηλώσω. 

(χάΘηται παρ’ αύτ^ν, πλίίαιέατατα, ψιθνρίζων ίν ^βιδρότητι).
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Καλά σ·ημεΤα· χώ ! χώ ! χώ I κοντά τη ς  μέ καθίζει...
— Λχ ! Λ πνοή τη ς  ολον μου τό σώμα ήλεκτρίζει. 

ΣΟ Φ ΙΑ
Κ ’ είσθε ζηλιάρης τό λοιπόν τόσον πολύ ; τωόντι ; 

Π Ε Τ ΡΟ Σ  (ύκομειβιών).
Α ι... όταν εις  τινα  πονή, κυρία μου, τό ’δόντι...

ΣΟ Φ ΙΑ

Πώς ; τ ί  ; πονεϊ τό ’δόντι σας ; τό λέγετε καί μ όνος; 
Π Ε Τ ΡΟ Σ

Ε ίχα  πολλλν ύπομονήν, κυρία μου, ώς όνος· 
το έκρυπτα τόσον καιρόν, Λμέρας, μήνας, έτος... 
πλήν τέλος άπεφάσισα νά τό είηώ έφέτος.

Σ Ο Φ ΙΑ  (έγείρΕΓΟί γελώοβ).

Χ ά, χά , μά είσθε νόστιμος σήμερον, όσον παίρνει, 
κύριε Πέτρε· χ ά ,χ ά ,χ ά !

Π Ε Τ ΡΟ Σ

Α ϊ, ό καιρός τό φέρνει.
ΣΟ Φ ΙΑ  (μ ετ’ αύξούβης Ιλαρ6τητος).

Πονεν, λέγει, τό ’δόντι μου καί βέβαιοι συγχρόνως 
δτ· είναι όνος- χά , χά, χ ά !— Αστείος σας ό πόνος.

Π Ε Τ ΡΟ Σ (έγβιρόμενοζ καί οδτος ί§οκολοϋι»εΙ μετά  ιτεριηαδείας).

Ν αί, ναί, πονεϊ τό 'δόντι μου, πονεϊ καί ή  καρδία 
καί μ ία  Απολείπεται, φεϋ ! μόνη ίατρεία...
Πλήν δρα θά μ ’ εύσπλαγχνισθή 5 ϊλεως θά μοι γείνη   ̂
Λ μή νά κλαίω πέπρωται καί νά γελά έκείνη :

ΣΟ Φ ΙΑ
Εκείνη ; ποία τό λοιπόν σας έγεινεν α ίτία  
ε(ς τόν πονόδοντον αύτόν ;

Π Ε Τ ΡΟ Σ  (κα τ’ Ιδίαν).

Ρωτά καί ή ίδιο.
—  Ω  ! γίνου τέλος ίλεως, ωραία δεσποσύνη· 
είναι έδώ, πλησίον μου, ή μάγισσα έκείνη, 
ώραία ώς οι άγγελοι, σεμνή ώς ακακία, 
καί άνθηρά καί δροσερά ώς τά νερά τά  κρύα.
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ΣΟΦ ΙΑ  («ροβΛΟίουμένη 6<\ 81ν έννοβΙ).

Πλησίον ;
Π ΕΤΡΟ Σ

Πλησιέστατα* τιίίν ^λέπω καί βλέπει 
καί γονατίζω πρ6 αύτής, άν μοΰ τό έπιτρέπη.
(Η μ ικ λ ίν ε ι τά  γ ό ν ο ίο  αύτορ, μέ ιτροΓεΓΟμμένον τόν  ΛίΚον θΓ άμφο- 

ίέρ ιρ ν  ϊώ ν  χειρώ ν).
Σ Ο Φ ΙΑ  (8εωροΰβα κύκλφ),

Ποΰ ε ίν α ι : πού ; ηοϋ λέγετε ;
Π Ε Τ ΡΟ Σ

Νά τΛν είπώ : — Σ  ο φ ί  α.
ΣΟ Φ ΙΑ

Ε γώ  ;
Π ΕΤΡΟ Σ

Υμείς.
ΣΟ Φ ΙΑ  (σοβορευομένη).

Ω , παυσατε, παρακαλώ, τ ’ αστεία.
Π Ε Τ ΡΟ Σ  (έ^ακολουθεϊ ραγδαιόΓερος έ ν  έκμυσεηρεύσες εου). 

Α στεία ·,. . .  ώ ! σάς αγαπώ , κυρία, ε(ς τ ’ άλήθεια, 
δέν αστειεύομαι ποσώς, δέν λέγω παραμύθια.
Σ ά ς  αγαπώ , ώς αγαπά τό άκακον στρουθίον 
χ ί ; —  ν ά : τό κανναβούριον ώς λύκος τό άρνίον. 

ΣΟ Φ ΙΑ
Είτγε, λαμπρά.

Π ΕΤΡΟ Σ
Δέν ’πέτυχα ε(ς τό παράδειγμά μου ; 

σας άγαπΦ, (δού λοιπόν, ώς τό όμοίωμά μου. 
ώς άγγελον, ώς χερουβίμ, ώραία δεσποσύνη· 
τό είπα· τό Ακούσατε ! κι’ άς γείνη  δ ,τ ι γείνη.

ΣΟ Φ ΙΑ

Κ ’ έγώ σάς λέγω, παύσατε, παρακαλώ, τ ’ αστεία, 
τά άνθη, τούς αγγέλους σας καί τά νερά τά κρύα· 
θυμώνω . .  . τΑν συγχαίνομαι αύτΛν τΛν ομιλίαν 
(δού.

Π ΕΤΡΟ Σ (ηερ(λοΛθζ).

Π ώ ς ! μ ’ απελπίζετε μέ τόσην άσπλαγχνίαν 5
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ΣΟ Φ ΙΑ
Ουδέποτε σάς εδωΟα παραμικράν έλπίδα.

ΙΙΕ Τ Ρ Ο Σ  (κΛτ' Ιδίαν),
Διάβολε ! τόσον εύθύς την τύχην μου την είδα :
— Λοιπόν δέν θ’ άγαπήσητε ύμεϊς  ποτέ ; τω ό ν τ ι;

ΣΟ Φ ΙΑ
Τουλάχιστον προς τό παρόν δεν μουπονεί τό δόντι. 

Π Ε Τ ΡΟ Σ
Π λην αυριον ; μεθαύριον ;

ΣΟ Φ ΙΑ

Κ α\ τότε θά (φροντίσω 
νά πολεμήσω τό κακόν, πρ\ν ^θάσω ν’ αγαπήσω. 

Π Ε Τ ΡΟ Σ
Κ α\ δεν σάς συγκινεϊ λοιπόν ό ερως, ή  αγάπη : 

ΣΟ Φ ΙΑ
Πολύ πικρόν μοϋ ξα ίνετα ι νά ή ν’ αύτό τό χ  ά π  ι 
καΐ δέν μ ’αρέσει.

Π ΕΤΡΟ Σ

Ο  ^ρικτή, μεγάλη αδικία, ’ 
τοιαΰτα θεΐα θέλγητρα νά μένουν έν άργία !
— Πλήν άδικεϊτε, μά τό να ΐ, πολύ  τόν έαυτόν σας 
καΐ τόν μεγαϊ,οδύναμον {ιβρίζετε Θεόν σας.

ΣΟ Φ ΙΑ
Ε γώ  ύβρίζω τόν Θεόν ;

Π ΕΤΡΟ Σ

Σ ε ις , μάλιστα, κυρία,
καί σας τ ’ απέδειξα εύθύς, έως νά ’πήτε τ ρ ί α .
Ιδού· παρατηρήσατε έξω δλην την ^ύσιν 
καί θά ίδήτε, τ ί  ^ρικτήν ό έρως κάμνει χ ύ σ ιν  
από τοϋ πρώτου εύγενούς μέχρι του καρβουνιάρη, 
από αύτού τού ποντικού έως τό λεοντάρι, 
έρως τά πάντα διοικεί, ωραία δεσποσύνη, 
ανθρώπους, ζώα καί φυτά καί των »|(αριών τά σμήνη. 

ΣΟ Φ ΙΑ  (βίριογίϊώί,).
Αλήθεια ;
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Π ΕΤΡΟ Σ
Βεβαιότατα. Παντού ό ερως τρέ^ςει 

ώς ποταμός ακράτητος κ ι' όλους μάς καταβρέ^ζει.
Δ Ιν §λέπετε πώς τά πτηνά τούς έρωτας των ι]{άλλουν ; 
τ ' αηδόνι τό καλλίφωνον γλυκά πώς κελαρύζει; 
πώς διαρκώς ό τζίτζικας τό θέρος τσ ιντζιρ ίζει 5

ΣΟ Φ ΙΑ  («ροοΟέτουβο βίρωνικώς έν  ίά χ ε ί) .

Πώς τραγωδοΰν οί βάτραχοί καί τί φωνάς πού βάλλουν 
νύκτα πανσέληνον έ ;

Π Ε Τ ΡΟ Σ

Ναί.
Σ Ο Φ ΙΑ

Πονεϊ κ ι’ αύτών τό δόντι,
άφοΰ είναι φαφούτηδες ;

Π ΕΤΡΟ Σ
Πονεϊ, πονεϊ τωόντι* 

οΐίΐω  διέτοξ' ό Θεός έν τη  κοΟιιογονία 
καΐ πρέπει νά πενθώνιεβα ε(ς τόν θ εό ν , Σοφία.
— Β ρ ε κ ε κ 'έ ξ ,  κ ο ό ξ ,  κ ο ά ξ !  ό (ίότραχος φωνόζει.
—  Κ ο ά ξ ,  κ ο ά ξ !  έ λ α ρ ο ν ' δ ώ ,  Λ ρα ιραχίνα  κράζει.

Σ Ο Φ ΙΑ

Ούφ ! παύσατε, παρακαλώ, κύριε Πέτρε* φθάνει. 
Π ΕΤΡΟ Σ

Ω  ! άφετε, τού έρωτος νά πλέξω τό στεφάνι* 
παντού ό έρως έβαλε καί §άλλει τάν ούράν του 
καί έκαστος δ ι’ έρωτα προσφέρει τόν π  α ρ ά ν του^ 
λάβετε έν κανάτιον νερόν έκ τής π η γή ς  του 
καί θά ίδή τ’ έντός αύτοΰ όπόσ’ ή δύναμίς του* 
θά ίδητε έντός αύτού μικρούς τε καί μεγάλους, 
τ ίγρεις , παρδάλεις, λαγωούς, κόρακας, παπαγάλλους, 
δνδρας, γυναίκας, μύρμηκας, κοράσια αθώα, 
σαλίγκαρους, όφείδια καί τόσα άλλα ζώα 
νά κολυμβούν ανάκατα, αλλά μέ τάξιν θείαν, 
κι’ άπό τό ίδιον νερόν νά πίνουν μ  απληστίαν. . , .
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ΚαΙ είναι νέκταρ το νερον τοϋ έρωτος, κυρία·
}ζαρά ’ς  έκεΐνον αληθώς ποϋ πίνει.

ΣΟ Φ ΙΑ
Τ ί μ ω ρ ία !

Π Ε Τ ΡΟ Σ  (κα τ’ ΙδΙβν),

Διάβολε ! μά τίποτε λοιπόν δέν τή ς  αρέσει ; 
μέ μ ίαν λέξιν μ ’ έκοιί ε̂ καί πάλιν μέσ’ την μέση· 
κρίμα ’ς  τά λόγια μ ο υ .. . .

(^Μείά μ ικράν βκέψ ιγ).

—  Ω ! μη, κυρία, [ίλασ^ημήτε 
κι’ ο έρως είναι θειον πυρ.

ΣΟ Φ ΙΑ

Π υρ! πΰρ !—Ώ ! μ ή ,ν ά ζή τε , 
μη τό άνακατώνετε· φοβούμαι μην άνάι^η 
καμμιά φρικτή πυρκαϊά καί ύστερα μάς κάι|ιη. 
Καλλίτερα νά βλέπωμεν πώς ι^ήνονται οί άλλοι, 
πώς κολυμβοΰν ·ή πέρδικαις, Λ ^(ήνες καί οι γάλλοι (γιλί). 

Π Ε Τ ΡΟ Σ
Π ώ ςΙ δέν σας ήρεσαν λοιπόν, κυρία, αί είκόνες ;

ΣΟ Φ ΙΑ

Διόλου· παρελειι^ιατε, κύριε, τής ^ζελώναις* 
πλην δέν πειράζει· σβύσατε, άν θέλετε, καί τάλλα, 
διότι μοΟ έφάνησαν παρά πολ-ί,· μεγάλα· 
δεν μ ’ άρεσαν, δέν μ 'έπ εισ αν .

(μιΟ’ 3 προσθίτίΐ ίντένως). — ΙδοΊΙι τ ί  είν’ ύ έρως : 
ι ^ ε ΰ δ ο ς ,  σ υ μ φ έ ρ ο ν  τά λοιπά §άλτε τα κατά μέρος· 
— Ω ! έάν έρωτ’ αληθή διέκρινα πλησίον.
Ισως θά έκοπτα κ’ έγώ εν μυροβόλον ίον 
καί ίσως θά τό έδιδα ’ς  έκεΐνον, δστις πρώτος 
μέ έπειθε πώς μ ’ άγαπά, χωρίς νά γείνη  κρότος· 
άλλ’ ήδη , δτε πλημμυρεί τό ι^εϋδος κ’ ή φενάκη, 
δέν θέλω ούτ’ έν πράσινον νά δώσω φυλλαράκι.

Π ΕΤΡΟ Σ

Εχετε δίκαιον πολύ, ωραία δεσποσύνη· 
ό φούρνος έάν δέν καή, ν^οιμιά καλά δεν ΐ)|ήνει.
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Υπάρ^ονν \̂ ’ει/σται αληθώς κ’ ύποκριταΐ τεχνίτιιν  
δέν είναι ττλΛν φαρμακεροί ολον οί άμανϊταν 
ί'πάρ^;;ουν καΐ ι1γνα\ ι^υχαΐ, είλικρινεϊς καρδίαι 
κα\ πρέπει, πρέπει είς αύτάς νά πείθεσθε, κυρίαν 
δταν είπμ τό ισ ’ αγαπώ» μία τοιαύτη γλώοΌα, 
πειοθήτε, αγοράσατε τΛν λέξιν δσα-οσα· 
δέν παραμένει κίνδυνος ούδείς χρεωκοπίας, 
θά άγαπα, ένόσω ζη, θερμώς, μέχρι λατρείας.

ΣΟΦΙΑ,.

Μέχρι ̂ λατρείας ; χά , χά, χ ά ,— λατρείας τών χεχλέων.
ώ, παυσατε παρακαλώ, μη όμιλήτε πλέον
καί σάς γνωρίζω· δχι σάς, τδ φυλον σας έν γένει.

Π Ε Τ ΡΟ Σ (μ ϊτά ψοχικοΰ Λαραηόνου).

Σ Ο Φ Ι Α  !... από τό στόμα σου τέτοια βροντή έδγαίνει; 
Σ Ο Φ ΙΑ .

Ναί, σ ε ϊςο ί άνδρες έχετε μεγάλην έμπειρίαν, 
δταν περικυκλώσητε αγνήν τινα καρδίαν. 
γνωρίζετε τό μάθημα τό τή ς  έργολαδίας 
ώς ιατροί π ρ ο φ έ σ ο ρ ε ς .

Π Ε Τ ΡΟ Σ

Ω  τή ς  συκοφαντίας !
ΣΟΦ ΙΑ

Καί δυνασθε νή κάμετ-: μάλιστα παραδόσεις, 
ό έρως πώς λαμδάνεται καί κατά ποιας δόσεις.

Π ΕΤΡΟ Σ
Ε γώ , Σοφία, ίατρός ; έγώ νά φαρμακώσω 
στόμα γλυκό ; έγώ πικρόν κ ι ν ί ν ο ν  νά σοϋ δώσω ; 

ΣΟΦ ΙΑ

Κ έν τούτοις είσθε φαρμακεΐς καί δήμιοι ακόμη 
τών γυναικείων καρδιών.

Π Ε Τ ΡΟ Σ

Ω , τί φρικώδης γνώμη ! 
άν άληθώς πιστεύεται, κυρίαι, ο ,τι λέτε, 
είσθε σκληραί, κυρίαι μου, ώς αΐ σκληραί γαλέτται.
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Τό κατηγο9 ητή 9 ^ον αύτό σας καταγγέλλει, 
δ τ’ είναι γ ιά  παλούκωμα -Λ. τών άνδμών αγέλη.
Ιλάσθητί μου, προς Θεοΰ, Σο^ία  ! έάν ημαι 
έκ τη ς  αγέλης τών άνδρών, πλτλν ίατρός θέν είμαι 
φαρμακοδότης· δφησε έκείνους νά φονεύουν 
όσους αρρώστους δ ίν μπορούν νά αποθεραπεύουν . . . 
άντί κ ιν ίνης ζάκ^^αρον έρωτικόν σοΰ δίδω,
{δέ πρίν κάν τΛν γεϋσίν του, κ’ ύστερα . . . .

ΣΟΦ ΙΑ
Τ ί  νά ίδω ;

(Γ)! σας γνωρίζω, κύριε, ολ* είσθε ένα κράμα, 
ιιία κλωστίι, ένα πανί, οί άνδρες κατά γρόμμα· 
καί όλοι, δλοι τίιν αύτΛν μέ στερεοτυπίαν 
ακολουθείτε τακτικΛν ’ς την γυναικοθηρίαν.

Π Ε Τ ΡΟ Σ

Γυναικοθήρας ι:αί έγώ ! έγώ γυναικοθήρας ! 
άν ήμαι τέτοιος κόι̂ ιε μου. Σοφία μου, τάς χεϊρας. 

()τρο»ε1νει άμφοτέρας <άς χεϊράς του).
ΣΟ Φ ΙΑ

Μέ τ ί ;
Π ΕΤΡΟ Σ

Μέ τό φαλίδι σας* ίδού.... (δειχνόα τ4 κάνυτρον).
ΣΟ Φ ΙΑ

Τό ι^αλιδάκι
αύτό δέν κόπτει, κύριε,.ή μαλακόν βαμβάκι.

Π ΕΤΡΟ Σ
Κ' έγώ λοιπόν τ ’ είμαι ; ξηρός : κόκκαλον ; π α ξ ιμ ά δ ι; 

ΣΟ Φ ΙΑ

Μ ιλώ έν γένει, κύριε, καί ^γάλτ’ από τό σκιάδι 
την μ υ ίγαν .—'  Γι έλεγαμεν ;

Π ΕΤΡΟ Σ
Κλωσταί, πανιά, ί]^αλίδια.

Σ Ο Φ ΙΑ

Α. ναί· δτι παμπόνηρα είσθε οί άνδρες φείοια.
Π Ε Τ ΡΟ Σ

Θεέ μου !
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Ι,ΟΦ ΙΑ

Ναΐσκε· βλέπετε πλησίον σας κάμμίαν 
καλλίμορφον ; αρχίζετε εύθίτς τι\ν έργασίαν : 
βαδίζετε . . . έγγίζετε τό άντικείμενόν σας . . . 
καί πρώτα πρώτα ρίπτετε ώς άκροβολισμόν σας 
2να μεγάλον στεναγμόν άχ !— διατί 6 στόνος : 
στενάζετε κα\ δεύτερον, δακριίετε (Συγχρόνως, 
καί άπ’ έδώ τΛν έχετε έκεν τΛν κυνηγάτε, 
τής^ λέγετε πώς πάσχετε, δτα τλν άγαπάτε, 
κλαίετε, κομματιάζεσθε, ία^οΰσθε είς  τά νέφη —

Π Ε Τ ΡΟ Σ  (διακόπτω ν).
Κ ’ έγώ : ,

ΣΟ Φ ΙΑ
Καί σείς.

Π Ε Τ ΡΟ Σ

Σοφία μου, σή^ιερον έχεις κ έ φ ι .  
ΣΟΦ ΙΑ

Ω ς δτου Λ ανόητος ϊσταται, σάς πιστεύει,
καί π ίπτει είς τ ’ άγγίστρι σας, δπερ δέν χωρατεύει —

Π ΕΤΡΟ Σ
Εγώ αγκίστρι ; δλλά ποϋ τοχω λοιπόν κρυμμένον :
— έξ ίατροϋ μέ έκαμε ιλαράν τόν καύμένον.

Σ Ο Φ ΙΑ  (έξακολουδοδοβ  μ ε ϊα  δερμότητος).
Σ ά ς δίδει δ ,τ ι θέλετε, σάς δίδει τΛν ι{τυχΐίν τη ς, 
πλΛν τΛν έπαυριον, ίδού, χάνει τόν έραστήν της· 
ζητεί έδώ, ζητεί έκεϊ τά ρόδα σας καί τ ’ άνθη, 
δσα -ί/πέσχεσθε, πλην ποϋ ; .  . . τό πάν, φεϋ ! έμαράνθη, 
Λ υέ καρδιά σας έγεινεν έρημικΛ Σ α χά ρ α . .  . "
— Σ ά ς  ’πηρε καί σάς σήκωσε, κύριοι, ή κατάρα ! 

Π Ε Τ ΡΟ Σ
Σοφία, ω ! Σόφια μή ! Σοφία, δέν αντέχω 
ν ' ακούω έλάττώματα, δσα έγώ δέν έχω.
Αν άλλοι ή ν’ αναίσθητοι καί >;Γευδοεργολάδυι, 
τοιοΟτον ή Σοφία μου έμέν’ άς μην έκλάβη.
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Σ έ αγαπώ είλικρινώ ς, Σ ο^ ία , πίστευσέ ).ιε· 
έάν ιΙιευ^θώ, σίτ πρόλαβε κα\ περιφρόνησε με.

ΣΟ Φ ΙΑ
Ω  ! ιίαθε ασυνείδητοι· ποτέ δέν άγαπατε· 
είσθε ι^ευδεΐς, έλαστικοί ώς ίλλο ι σχοινοβάται.
—Μακράν ! μακράν !

Π Ε Τ ΡΟ Σ
Μέ διω2(νετε ;

ΣΟ Φ ΙΑ
Μακράν έμοΰ I

Π ΕΤΡΟ Σ
Νά φύγω !

(ΚινείΓαι ιτρός τή ν  θύ ρ α ν , Ινα  άηέοθζ κο ί ε ίτα  η ά λ ιν  έηονέρχετο ι 
έλεβινός).

— Αλλά, άφοϋ σέ άγαπώ, φεΰ ! πώς νά σ ' άποφύγω ; 
σέ άγαπώ θανάσιμα ! πώς άλλως νά έκφράσω 
τόν έρωτά μου ; (βτενάζίΐ ίχ βάθους ίσχ«ρί3ς χβΐάπίλπυτι- 

χωτβτα).
Α χ  ! α χ  ! άχ ! άν δέν π εισθη ς , θά σ κ ά σ ω . 

— ΒοΑθεΐα! ! ! (κλονίζεται ώς λειποψυχήοας).
ΣΟ Φ ΙΑ  (τρ έχει καί ύΛοβοοτά^εν αυτόν).

Τ ί έχετε, κύριε Πέτρε ;
Π Ε Τ ΡΟ Σ  (συνερχόμενος).

Π άεΐ'
δέν έχω πλέον τίποτε.

Σ Ο Φ ΙΑ  (κρατούσα έτι τή ν  χβίρά του).
Η  χείρ σας ζεματάει· 

σείς καίετε ώς κάρβουνον.
Π Ε Τ ΡΟ Σ  (μετά φω νής άσόενοϋς καί «αρα«ον»τικής)

Τά βλέπετε, κι/ρία ;
φεΰ ! μετ’όλίγον θά γενώ καί στάκτη κρύα, κρύα...
—Α λλ' δχ ι, μΛ φοβήσθε, μή· μικρά τ ις  σκοτοδίνη 
μοΰ ·ίλθε, πλλν έπέρασεν, ώραία δεσποσύνη· 
είμαι καλά.

ΣΟ Φ ΙΑ  (μέ ή^ος έλεήμον)

ΕΤσθε λοιπόν τόσον Ερωτευμένος ;
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Π ΕΤΡΟ Σ

Ω ! είμα%, είμαι, να ί' αλλά κ’ έγκαταλελειμμένος 
’ς τλν τΰ^ην μου. . . .

ΣΟΦΙΑ.
Κα\ λέγετε λοιπόν πώς μ ’ αγαπάτε·,

Π ΕΤΡΟ Σ

Τό είπα έκατόν φοράς.
Σ Ο Φ ΙΑ

Μ άμ λ με άπατάτε ;
Ω  ! έάν ίιμην άσφαλλς . . . άν ημην πεπεισμένη 
ότι ’μ ιλί'ΐτ’ είλικρινώς . . .

Π Ε Τ ΡΟ Σ (φα»δρυνό)ΐενος).
Ω  τρισευλογημένη!

ήρ^ζίσες τέλος, άσπλαγ^'νη γυνή, νάσυγκινησα ι ; 
δεν είσαι πλέον άπιστος , άλλη Σοφία ε ίσ α ι ;

ΣΟ Φ ΙΑ
Α ϊ, δηλαδη . . . τους πάσ^ζοντας τούς συμπονώ λιγάκι· 
πλλν είπατε μου, κύριε, παρακαλώ, Πετράκη, 
οποία Α έγγύησ ις τη ς  σταθερότητάς σας ;

Π ΕΤΡΟ Σ

Ιδού έγώ καί δέστε με νά μ ’ έχετε έμπρός σας, 
δπου πηγαίνετε ύμεϊς νά έρχωμ’ άπ όπισω 
καί νά μέ δέρνετ’ ώς σκυλί, άν άλλην άγαπησω. 
Ορκίζομαι.

ΣΟ Φ ΙΑ
Ορκίζεσθε ; λοιπόν νά όρκισθητε.

Π Ε Τ ΡΟ Σ

Πού ; είς τά άστρα θέλετε : ε ίς  τον θεόν ;
ΣΟ Φ ΙΑ

Σταθητε·
ηλλαξα γνώιιην.

Π Ε Τ ΡΟ Σ

ΔηλαδΑ ;

ιΙ^ευδορκος έξ α ίτ ια ς  μου.

ΣΟ Φ ΙΑ
Δέν θέλω νά γενάτε
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Π ΕΤΡΟ Σ

Α χ, πώς με τυμαννεϊχε !
(ΐλλά άφϋΰ, ώς είπαμεν, θά σ’ άγαπώ , Σοφία, 
πώ ς θά γενώ έπίορκος ;

Σ Ο Φ Ι \

Μ εγάλη δυσκολία !
Δέν σάς πιστεύω , κΰριε, κν’ άν ίσως όρκισθάτε.

Π Ε Τ ΡΟ Σ
Α χ, γόησσα ! καί τού Θωμά είσαι άπιστοτέρα, 
καί τοΟ σιδήρου, άσπλαγχνη, άκόμη σκληροτέρα· 
μ ίαν μου λόγετε «έμπρός» καί μίαν πάλιν <στάσου», 
«μΛ προχωρης καί κάθησαι καλήτερα στ’ αύγά σου», 
με παίζετε στάς χεϊράς σας, ώς «τόπι», μέ κτυπάτε 
έδώ κ’ έκεϊ· όγώ πονώ, πονώ καί σείς γελάτε·
Εκαμα ήδη τόσα «γκέλ» πρός χάριν σου, Σοφία, 
δέν κάμνετε πρός χάριν μου ένα καί σείς, κυρία ;

(γονυιτεΓεί ίτρό α ύ ϊζ ς  καί τή ν καρακαλεί)

— Γκέλ, γκέλ, γιαβρούμ! νά όρκισθώ ;
'Σ Ο Φ ΙΑ

Πλήν περιττόν νομίζω
νά σάς κρατώ ύπόχρεων καί νά σάς βασανίζω, 
άφοΰ έγώ δέν πείθομαι.

Π Ε Τ ΡΟ Σ  (έγειρόμενος)

Ω  τής έπιμονής σας 1
καί είναι τελειωτική α ύτ’ ή  άπάντησίς σας ^

ΣΟ Φ ΙΑ

Ναί, είναι τελεσίγραφον δέν άγαπώ κανένα.
Π Ε Τ ΡΟ Σ (βραδέως καί κενδίμω ς)

Τότε λοιπόν, κυρία μου, άλλοίμονον ’ς  έμενα...
ΣΟΦ ΙΑ

Καί διατί άλλοίμονον :
ΠΡΙΤΡΟΣ

Γ ια τ ί : καί μ ’ έρωτάτε ;
—Ο. ! κλάι^'τε με τουλάχιστον, άφοΰ οέν μ ’ αγαπάτε—  
χωρίς έσέ, Σοφία μου, δέν δύναμαι νά ζιισω.
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Κα\ τ ί  θά κάμετε ;
Π Ε Τ ΡΟ Σ

Τ ί ; θά αύτοκτονήσω.
ΣΟΦΙΑ, (γελώ βα)

Χ ά. χά, χά  ! , , . η- .
Δέν τό πκϊτεύω. βέβαια, γχά με να σκοτωθητε.

Π ΕΤΡΟ Σ

Δεν τό πκϊτεύετε ; καλά, τώρα θά τό ίδητε.
(άναβύρβι ίτνβίόΚιον έκ τού κάληου του).

— Ε λθέ! έλβ!;, π ω τό λ ι ιιοκ, οκόρπιοε ι4  μυαλά μου, 
άφοΰ τό ήάτρον π ' αγαπώ γελά εις τά δεινά μου.
_  Υ γίαινε, Σοφία μου, είθε νά είτυχΑσης· 
άν ζώντα δδν μ ’ ΛγάπηΟες, νεκμόν θά μ ’ άγοπΛοης.
— Κτιίπα μ ε . . . πΟμ ! (·>Φ“·! “ »■ »'"™λιον).

ΣΟ Φ ΙΑ  («αρβμδαΐνοϋβο ταχέω ς, άρ«Α^ει τή ν  χ είρ ά  τοο).
ΜΛ, κύριε! κύριε Πέτρε, στήτε ! 

ΚαλΙ. οτ· αλήθεια θέλετε λοιπόν νά οκοτωθήτε ;
Π Ε Τ ΡΟ Σ

Τ ί  ένομίιϊατε λοιπόν δτι άδζ χωρατεύω ;
Σ Ο Φ ΙΑ  (έ^οκολοϋθ-ουοο ν ά  κατέχω αύτόν).

Κύριε, σώοον τούς τρελλούς ! θερμώς σ ΐ ικετεύω.
__Δόχε μου τό πιοτόλιον.

Π Ε Τ ΡΟ Σ

Αδύνατον, κυρία·
αφήστε με νά σκοτωθω.

ΣΟ Φ ΙΑ

Ω ,τ ί  ανοησία!
_ Ρ ίφ α τ ε  τό πιστόλιον μακμάν έ « ϊ ,  'ς  τήν κώχ,ι. 

Π Ε Τ ΡΟ Σ

ΙνΚ αγαπάτε ; ναί η οϋ ^
ΣΟΦ ΙΑ

Δεν σας τό είπα ; — όχι.
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.  Π ΕΤΡΟ Σ
Μη μ έηποδιζ,-τ^: λο ιπόν  (ό,Λ^ετε ηε πλέον I
οεν είμαι πλέον κοΰνλά σας ! . . .

Σ Ο Ί Ί \

Λ ΐ - 1 Αλλά τ ί είσθε : λέω ν;
ΛφϋΗ λοιπον το θελετε, άι^οϋ τό άπαιτεϊτε. 
ίοου. εισθε έλεΰθερος, κΰριε· άκοτωθΓιτε.

(Τ6ν ά φ ίνε . έλεύθβρον και ά κομ α κρ ύ νε ϊον ί.
. _  ,  , . Π Ε Τ ΡΟ Σ (κα τ-Ιδ ίαν ).

-διάβολε ! την επαθα· έπεσα ’ς τλν παγίδα.
Τ7 , ,  ΣΟ Φ ΙΑ
ϋμπρος λοιπόν.

Π Ε Τ ΡΟ Σ  (άτ,οδειλιάσας),

· ι  - ν ’ ά ποθ ίνω ι
διν 11 1  λυπειΒοι, Λβπληγχνη ; — Θεέ μου, τ1 υά κάνω ;
17 1 ,  ΪΟ Φ Ι ,\

χ Γ χ ά !  α ° · '   ̂ βκοχωβηεε.

Π ΕΤΡΟ Σ
. , , _ Εγώ^δειλός ! τώρα θά μέ ίοητε.
Δεν μ αγαπατε τό Λοιπόν ;

σ ο φ ί α

Δεν αγαπώ κανένα.
Π Ε Τ ΡΟ Σ (κα ί· ιδ ία ν , κΟ ίεσίκνοχω ρΓμένος)

Ιά  «̂1̂  μπερδεμένα.,
να υκοτωθω κ.ναι φρκτάν, νά ζήαω δέν μ ' ά « ν η  
καΐ όμως., (ατρίφιιιι ιρέ;
.  ο »"Ααγ>;νίαου με, ,Ιθπλ„,-ννη δεσποοάνη
«νβρωμος νέος ώς έγώ δέν είνο . νάχα κρίμα ' '
να καταδη μονάχος του καΐ πρόωρα ϊ τ ό  μ ν ίμ α  ■
Ε-5 1 , ’
Γ '““  πΛήν ·οάν καΐ οάς δέν είδα
< ™ κρ „η νμ έο .πλω μ α , δειλόν μέ την ό ίρα γίδα
Λ κ  ̂ ,  'ΤΡ-ΤΡΟΣ (ώς φ ιλοη μ η ίΐε ίς)
Λυτό δεν υποφερεται... άρκεϊ, κυρία, φθάνει- 
οκοτονομα. ορ,ατ.κώς I Κ ανένας δέν μέ π ιάνε, ι 
άχ, π ,άοτε με !.., μωρ π ,άπτε με I Υ-νίαινε κυρία· 
αν  με ακοτονε,ς κ' έπί όού νά ίν ·  ί, άμαρτίο.' ^

ω » ρ ο β ο χ .ί Κ Ι. , Ι , , κ ,  έ „ ι 6 „

Ε'.
54
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Σ Ο Φ Ι \  (έκ ρη γνυμ ένη  ?ίς άκρήτηΓον γέλ^ι:ϊο )
Χ(ΐ, χά, χά  ! (ιιληαιάζίΐ τ^ν Ιϋτρον)
Κ νριβ Πετρε, επαυσε πλέον Λ κωμωδία 
κπ\ σηκαιθΓιτ’ άν θέλετε.— Χά, }((ί! τ ί  πονηριά  I 

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  (ά νο ίγ ω ν  <ούς ^φΛαλμούς)
Πώς τ ί ! έγώ άπέθανα κ ι' άκό^η θεΐς· γελάτε ·,
(έγΕ^ρΕται έ« ί τω ν  γ ο ν ά τ ω ν  κα ΐ τρ ίδω ν τος  όφ θα λμ ού ς μ ο νο λ ο γε ί) .
-Β λ έ π ω  τω όντι »ι ό ν ο υ ς  έδώ πειίπλανάτπι ;

— Τ ίς  ε ΐο α ι συ ·. τό (^ιίσηα της ;
ΣΟΦΙΑ.

Ν αί,ρόλτε τά γυα λ ιά  σας, 
διά νά μέ γνω ρίσετε κ ' έμ ΐ καί τίν ι|^ευτιά σας.
— ’Σ υχά σ τε  καί δέν [^λάπτουσι τστόλια χω ρ ίς σι^αϊρα 
καί μάλιστα σάν ρ ίπτω ντα ι μέ έχνην ’ς  τον αέρα.

Π Ε Τ Ρ Ο Σ
Π ώ ς ! δέν άπέθανα λοιπόν ;

Σ Ο Φ ΙΑ
ί2 ς ^,ίνεται.

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  (χά β κω ν έ τ ι  ώ ςίλ λ ο φ ρ ο νώ ν ).
Τ ω ό ν τ ι;

Σ Ο Φ ΙΑ
ο  πεθαμένος δέν πονεΐ, σάς δέντονεν τό δ ό ν τ ι ;

Π Ε Τ Ρ Ο Σ  {έγε ιρόμ ενος δ ρ θ ιο ς  κα ί/η λ α φ ώ ν  τ6  βώ μά του).
Μά πώς ! δέν ε ίνα ι δ υ ν α τό ν  οΰε καί έπληγώθην : 
προς τ ί  λοιπόν μακρύς π λα τύςτρ ’ όλίγου έξηπλώθην ;

■ Σ Ο Φ ΙΑ
Δ ιό τ ι ούτω έπρεπε νά  κλείσ’ άω μ ω δια , 
διό καί τοΰ ύποκριτοΰ σάς δίδατά πρωτεία.
Χ αίρετε, κύριε, (χαφετα και άποοεται ίξερχομενη).

Π Ε Τ ΡΟ Σ
Α  μ ή  ! αίαν στ ιμ ά ν  σταθητε.

Σ Ο Φ ΙΑ
Α λλου, άλλου π ηγαίνετε νά  ξαασκοτωθητε, 
κύριε ι |ίεύστη.—  Χ ά, χά , χά  !

(έρ χ ετα ι «ρός .τ η ν  θί>ρον, ά φ ’ δίτου εωρεϊ τό ν  Π έτρο ν  γελώ β ο). 
Π Ε Τ Ρ Ο Σ  (κ ο τ 'δ ία ν ).

Ω  έγεινα ρε ζ ί  λ ι . .  . 
καί πρέπει ν ’ άπαγχονισθώ μ’ (ύτό μου τό μανδήλι.
— Ε ίν α ι ν.’ οχ άνδρες πονηροί, άλλ’ «είς την πονηριάν 
τά  θηλυκά κατέχουσι τάνπρ(0Όκαθεδρίαν>.
(ΙΓεριδάλλΕΐ τδν λαιμόν του διά τού μινδηλίου του καί 6}̂ ε̂ι τά άκρα

δι’ άμφοτίρων τάιν χειρών, ένώηΐΒτε ή αυλαία).
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ΑΧΙΑΑΕΥΣ ΙΙΑΙΑΙΙϋ

ο ΘΝΗ2ΚΩΝ ΠΤΩΧΟΣ

Συ^νοδή^ζων καΐ ην^έααων ερη,μος, ητωχί>ς κα; ξένος, 
είς έτονμορρόπου οίκου τΛν γωνίαν έρριρμένος, 
δπου πρό έτών άρά^ζνα τον ιστόν της έξυφαίνει 
καί φαιδρά άκτίς ήλίου ουδ'έπί σττγρΛν έαδιίννει, 
κεΐται δνθρωαος ρεσή,λιξ έπ\ τοΰ ί/γροΰ έδά(|·ους 
καί δέν έ’ζει ^ώς την νύ τα, δσον οΐ νεκροί ατούς τάφους* 
εξω <5 βορράς μυκάται καί ι^εκάδες τή ς  ^ζΐόνος 
πίπτουσαι, άποτελοΰσιν άσμ’ άπαίσιον συρφώνως- 
άπο τάς όπάς τριζυύσης καί σαλευομένης θύρας 
Λ ι[(υχρά πνοή είσδύει καί γυρνάς προσι|}αύει χεϊρας* 
φρίκια καθ’οΛον τρέ^ζουν το κατάξηρόν του σώμα, 
άλλα κάμινον έκπνέει το φλεγόμενόν του στόμα* 
πρός ύδρίαν τεθραυσμένην χενραν τρέμουσαν έκτείνει 
τΛν λαμβάνει καί άπλήστως ηαγωμένον ύδωρ πίνει* 
Πίνει πλην όλίγον μόνον, τό πλειύτερον έκτρέ^ζει, 
καί τό φλογισμένον στήθος το έκρέον καχαβρέ^ζει.
Τό δακρύβρεκτόν τουδμμα προς την θύραν συ^νοστρέφει, 
πλήν απελπισίας μαν^α τον περικυκλοΰσι νέφη* 
καί παρέρ^οντονται αι νύκτες καί παρέργοντ’ αιΛμέραι, 
πλήν Λ θύρα δέν ·ήνοί>^θη, δέν τώ είπε φίλος «χαϊρε ! » 
Φίλον, συγγενή δέν έχει, είνοι μόνος δυστυχώς, 
είναι παίγνιον τής μοίρας, ξένος, έρημος, πτωχός.
Αλλά ήγγικεν Λ ώρα τοΰ άϋλίου Λ έσχάτη*
ποιον ^ίον, ποίους κόσμους ή ι^υχή του άναπλάττει :
Ατενές πρός έν σημείον έπροσήλωσε το δμμα,
κ' είς τήν δφιν του έχύθη το λεπτόν τοΰ ρόδου χρώμα·
Πόνον τώρα δέν έκφράζει Λ μορφή του Λ πραεΐα,

Ο Α χιλλώ ς Ηλιβ$τ;ς, ΐ«τρ ί; ίν Αθήν«ςς, ^δημοσίευσε διαφόρους 
μικράς κωμωδίας κ«1 λυρικάς ιεοιησεις.



επαυίίαν οΐ πόνοι πλέον ν;α\ ωραία όπταο{ία, 
τελευταΐον όνειρόν του, έκτυλίσοεται έμποός του, 
πρός Λν στρέφεται Λδέ6»ς ό έκλίπων λογισμός του· 
του αγρίου συνειδότος δέν τον περιβάλλουν νέ<^η, 
καί μειδίαμα τά χείλ·η, τά νεκρά του έπιοτέφει.
Τόν σταυρόν έπί τοϋ στιάθους μέ τά ςχε ϊρ α ς  σχηματίζει· 
εμειναν στιγμαί όλίγαι καί τό τέλος προσεγγίζει- 
έκλεισε τά §λέ(^αρά του, καί Λσΰχως περιμένει.
Λ άναπνοΛ νά παύση, ·ή μικρά ίίτ ις  τφ μένει. '
Μ ετ’ όλίγον Λ τζ'υχή του άπελάκτισε τό σώμα, 
μέ χαράν άφιπταμένη πρός των ούρανών τό δώμα.
Τό μυστ·ήριον έλύΟη τοϋ άλυτου μυστ·ηρίου, 
ύ δεσμός (φθαρτής ουσίας μετά δντος ούρανίου 
λείι^ανον τώ όντι είναι τή ς  προτού ζωής τό πτώμα.
Ητο άνθρωπος, καί είναι αδρανές καί ιίπνουν σώμα. 
Αδρανές καί άπνουν σώμα κεΐται τώρα καί ό ξένος 
σκύβαλον τή ς  κοινωνίας και νεκρός άπερριμμένος,
Μ ετ’ όλίγον άν τυχα ίω ς εϋρεθή τό λείζιανόν του, 
θά ^ροντίσωσιν οί άλ2ι.ον δυο π ήχεις  σάβόανόν του. 
Κ αί ή χθές μή χορηγούσα ένα άρτον είς τόν ζώντα 
κοινιονία δέν άρνεϊται τάφον ένα είςθανόντα .
Α θλιος έργάτης σκάπτει έν γή  τάφον τού αθλίου, 
είς άπόκεντρον γωνίαν τοϋ κοινού νεκροταφείου· 
άνυπόδητον παιδίον φέρον τόν σταυρόν Λγεϊται, 
ίερεύς κρατών λαμπάδα τόν Θεόν έπικαλεϊται, 
καί άκολουθοϋσι μόνον οΐ ^αστάζοντες έπ’ ώμων 
τό ^αρϋ α·ύτό φορτίον είς τόν {/στερόν του δρόμον 
Τού πτωχού τοιαύτη  είναι ή σιωπηλή κηδεία, 
δέν παρέπετοι μεγάλη καί πενθούσα συνοδεία·
Ε ίς  τού τάφου του τόν χώρον χιόματος σωρός ύγκούται, 
καί σημεϊον μαρτυρίου, ξύλινος σταυρός ·ί'φούται· 
πλήν τό χώμα ταπεινούται καί το ξύλον καταπίπτει, 
μνήματος δέν μένει ίχνος οτι άνθρωπον καλύπτει.
Αλλ άν πρόσφατόν τ ι χοόμα ηροκαλή τίιν προσοχήν σας 
συμπηθείας αίτούν δάκρυ, η τήν πρός Θεόν εύχήν σας, 
ιστορίαν μή ζητήτε, όνομα μήν έρωτάτε, 
τόν αιώνιόν του ύπνον ποιος άνθρίοπος κοιμάται· 
καί αυτός ύ νεκροθάπτης θά σάς είπη δυστυχώς, 
δέν ήξεύρω πώς τόν λέγο υ ν  ήτο έρημος, πτωχός.



ΤΙΜΟΛΕΩΝ Η Λ ΙΟ ηΟ ΙΆ Ο Σ

ΤΐηηΑΕδΡι ΗΑ10ϋ«ν\0ϊ

Η ΤΡΙΕΤΗΣ ΑΔΕΛΦΗ ΜΟΥ

Ω ς (5 πλανήτης ναυαγός έν στυγερά σκοτία, 
άπαταν ί?ίιι. λάμπουΟαν ^ωτύς ακτίνα μίαν 
καί πρός αύτόν νΛ ηει?)ΐα μακρόθεν σωτήρια, 
πέτα πρός ταυτην μ 'εμ πλεω ν έλπιδος την κορδίαν, 

δταν πληροί τό στήθος μου ανέκφραστος άδάνη, 
δταν θρήνων τό παρελθόν §λέΛω οόχρόν τό μέλλον, 
ένώ δακρι/βρεκτος, νωθρά, ή  κεφαλή μου κλίνει, 
πλησίον τη ς  προσέρχομαι χαράν καί λήθην θελων.

Πόσον μέ θέλγ’ ή  ασθενής καί τρυφερά φωνή της, 
όπόταν λέξεις άμυδρώς τό χείλος τη ς  τ^ελλίζη \ 
κ’ ή  α ίγλη , ήν έκχύνουσιν οι μαί/ροι όφθαλμαί τη ς, 
τή ς  νεαρας καρδίας μου τό σκότος διασχίζει·
Πτηνόν άσπλάγχνως συλληφθέν είς έρωτος παγίδα, 
στ ιγμ άς τή ς  πρώτης μου ζωής αναζητώ σιμά της, 
ε ίς τ ά ς  άάράς θωπείας τη ς  αντλώ νέαν έλπιδα 
κ’ έκ του λήθαργου έξυπνώ είς  τά φιλήματα της. 

Οταν μ ’ αγάπην άπειρον ι^ελλίζη τ ’ όνομά μου, 
καί μειδ ιά , ώς ή  αάγή, ή  ρόδινη μορφή της, 
ώ! ρίπτω ε ίς  τους δαίμονας τό παν, τον έρωτα μου, 
καί \{[άλλω άσματα χαράς φαιδρός, ώ ς ή  ι;;υχη της.

Ο  Τιμβλεων Η λώ πβνλο;, διχηγόρβς έν’ΑΟΐ^νίΐί,έδνιμοσανσε διβ- 
^ίρους λυριχάς ιιβιή«ι« πίριοδιχβϊς.
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ΠΡ02 ΤΟΝ Ε2ΠΕΡ0Ν
(Κν άνί^ί)

Αστρον γλυκύ τοϋ 2ι.νί<αυγοΰς 
μαρμαρυγάς όπόταν χύνη ς, 
τού στήθους τοΰ βαρυαλγοϋς 
μικρόν τόν πόνον έλαφρύνεις.

Χ ύ τά θερμά παράπονά μου 
άκοΰεις έκ των ούρανών, 
σί' βλέπεις, συ, τά δάκρυά μου, 
μ ’ όμμα γλυκύ, έρατεινόν.

Ε π \ την δι^ιν τήν ώ^ράν 
λάμι^ιν έπιχυσον ώραίαν, 
άλίγην δώρησυν χαράν 
εις  τήν καρδΐαν μου τήν νέαν.

Φ ευ ! Λ τ^υχή μου παρακαίρως 
ώς άνθος (φθίνει τοΰ άγροϋ, 
ναι άπερρόφησεν ό ερως 
τήν φλόγα στήθους .νεαρόν.

Ο οφθαλμός μου ό νωθρός 
η ανταχοϋνέφη  διακρίνει, 
παντού όρίζων φοάερός, 
καϊ μαύροις γράμμασιν ιόδύνη> .

Νυν ίσως μ ’ εχει λησμονήσει 
Λ φίλη  μου ή νεαρά...
Δέν ε ίν ’ έΰώ ϊνα σπογγίση 
τύ δάκρ’ Λ χειρ τη ς  Λ άάρά.

Τό χείλος τη ς  τό φλογερόν 
ζωήν ύλίγην νά μ ’ έμπνευση... 
Κ αί Γισμα ζιάλλουση φαιδρόν, 
τήν  κεφαλή ’ μου νά θωπεύση.



Ο νδείς... κπ,\ μόνον σύ μ ' ακούεις , 
με [βλέπεις η ’ ημηα τουφεοόν, 
συ μ ' α γαπάς... μ ’ ακτίνας λούεις 
τό πρόσωπόν μου τό ώ^ζρόν.

Μ ήπως τούλάχιστον οίκεΐ 
ε{ς ουρανούς ή  ευτυχία  ;
Ε ίπ Ι , είπί^, άστρον γλυκύ, 
τών πόνων μου παρηγοριά.

ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ 'ι3[

ΜΕ ΕΛΗΣΜΟΝΗΣΕΣ:

^\οιπόν μ ΐ έλησμονησες, ώ εύμορφός μου φίλη, 
πρ\ν έτι τή ς  καρδίας μου Λ φλόξ άποσβεσθη ί 
πρίν γι ύ κόρος έρωτα τοσοΰτον καταστείλη, 
γιθέλησες ή  άλυσις γ\μών νά συντριφθιά ;
Δέν έηαιτώ γονυκλινής τον έρωτά σου πλέον, 
τό μϋρόν σου άνέπνευσα, ώ άνθος μου γλυκύ, 
έρρόφησα δ ι’ ασπασμών τό χείλος σου τό κανον 
κ’ γ\ παραδείσιος αυτή  άπόλαυσις μ ’ άρκεΐ.
Ω !  ένθυμεΐσαι τά ς  στιγμής έκείνας τάς γλυκείας, 
δσας όμοί; διήλθομεν εύδαίμονες, τρελλοί ;
Πόσας έσπέρας θερινής, έσπέρας γοητείας, 
του έρωτος μάς έύαυσεν Λ πτέρυξ απαλή !
Η  κόμη σου, ι\ έχουσα μαύρης νυκτός τό χρώμα, 
έχύνετο έπάνωμου, ως κύματα τρυφής, 
κ’ γ\ α ίγλη , ίίτ ις  ήστραπτεν ε ίς  τό γλυκύ σου όμμα. 
πτερά μ ’ έοώρει νή πετώ χτιν γήν αύτήν άφείς.

Ω  φίλη, όταν έτερος εύδαίμων θά σε θλίβη
είς τά σφριγώντα στήθη του, φιλών τή βλέφαρά σου,
ώ ! ένθυμήσου άλλοτε μάς έάλεπεν ή  Φοίάη,
νή μέ φίλης, καί νά φιλώ τά χείλη  τά λεπτά σου.



Ο έρως αον δέν μ ’ Λφησε πληγίιν ε{ς την καρδίαν, 
ήδη τό ^έλος αποσπώ καΙ ούδΙ κάν πονώ...
Ε ίς  Λλλα άνθη χρυσαλλ\ς ζητώ την εΟτυ’ζίο.ν, 
ά^οΟ μέ Αλησμόνησες, κ ' Αγω σέ λησμονώ...
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ΤΟ ΑΝΘΟΣ ΤΗΣ ΧΗΡΑΣ

Τό βλέπετε; περιπαθώς, ώς νέα ;^ήρα, κλίνει, 
την κεφαλήν στηρίζονσα έπ\ χειρός λευκής.
Ε χει τό χρώμα συμπαθές, γλυκύ καθώς έκείνη, 

τό χρώμα τή ς  σκιάς έσπέρας θελκτικής.
Ανθος αύτοΰ γλυκύτερον— μά τον Θ εόν—δεν είοον 
τή ς  νέας χήρας παριστα τό όμμα τό γλαυκόν, · 
οπερ ώς άστρον μειδιά , είκών θερμών έλπιδων, 
δι' ών πληροϋται τό κενόν στηθών Αρίοτικών. 
Η γάπησ’ άλλοτε τρελλήν, είκοσι χρόνων χήραν, 
μέ κόμην κυματόεσσαν, ποδήρη, φαεινήν, 
νά κλίνω πρώτη μ έμαθε μέ διδασκάλου πείραν, 
έπ\ στηθών τήν κεφαλήν τοϋ μυελού κενήν.
Τό άνθος τούτο μο\ δωρεΐ άνάμνησιν γλΰκεϊαν, 
Ωραίος μεγαλόσταυρος τό στήθος μου κοσμεί, 
χήραν ήγάπησ’ άλλοτε μέ φλογέράν καρδίαν, 
καί αύτη μ ’ αποδίδεται ή έξοχος τιμή.
Τ ίς  λέγει ότι μέ αύτό δικαίως δέν κοσμούμαι ;
Ιδού σαφές μαρτυριον— εις  πλόκαμος μικρός, 
δν μ ’ έδωκ’ Ακ τής κόμης της ί'να τήν Ανθυμούααι, 
Ανω Αγω τήν χεϊρά της Αφίλουν φλογερως.
Τ ά  ρόδα δέν μέ θέλγουσιν, είναι συνήθη πλέον, 
δ ι’ ών τό στήθος του κοσμεί ό κόρην αγαπών.
Ω ς προ εικόνος ΐεράς, πρό τή ς  παρθένου κλοιών, 
ώς βλάξ πρέπει νά ίστασαι, δειλός καί σιωπών.



Δέν θέλω την αγάπην μου (^αγμός τ ις  νά νιωλύη, 
<̂ έν θ-5λω ΐζεϊλος λατρευτόν νά μοι είπη άρκεΐ... 
Ε'ί'ον δε(ϊαά τό ατάθός αου ούδέποτε μεθύει...
'{ άλλει πτηνόν έντός στενού κλωδοϋ άν κατοική ;

Μ εθύειν, ^^αίνειν, ^λυαρεϊν, τού ποιητοΰ ό ^ίος. 
Αν φλυαρώ, καλεϊτέ με, ώ ά ίλοι, ποιητήν.
Αν όρως σάς άνήρπασεν ό ύπνος μειλ ι^ ίω ς, 
χήραν νά ίδη τ ’ εύχομαι, ώραίαν, αγαστήν.

ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΗΛΙΟΠΟΤΛΟΣ

ΕΑΝ . . .

Α ντί ώς τεττιξ  οκνηρός, ύπό σκιάν ^υλλάδος, 
νά χύνω τή ς  καρδίας μου, ε ίς  άσματα, τό πύρ, 
ε ίς  την <|^λογώδη έποχήν άν έζων τών^άρχαίων 
καθ ήν τήν λάμ\|^ιν αστραπής έκράτει πασα χεΙρ,

Αν ι ΐ  με χείλη  τρέμοντα τό όνομα έκείνης 
νά ι{τιθυρίζω μέ δειλήν καί σβύννουσαν (^ωνήν, 
θά ήρπαζεν <5 άνεμος άπό ι^υχής πύρινης, 
κραυγήν πολέμου, απειλήν^πρός άπαντας δεινήν.

Πλήν ήβη ;... τή ς  νεότατος τον φλογερόν κρατήρα, 
ροφώσιν έρωτες νωθροί, πόθων ζωή μικρών...
Κ αί ζωμεν, άσπαζ^μενοι τή ς  φίλης μας τνιν χεϊρα, 
ποθοΰντες νάποθάνωμεν έπί στηθών αδρών.

Θά σδύσωμεν, ώ ςσθέννυτοι ώχροφεγγής λυχνία ,
£ν ίχνος μή άφίνουσα τή ς  άΛΛοτε ζωής, 
θά μάς καλύζη αϋριον τή ς  λήθης ή  σκοτία, 
άφοΓ' καί ζοόντες είμεθα νεκροί, άνευ πνοής...



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΑΝΑΜΝΗΣΙΣ

Υπό τό ,^ώς πτω χής λνχν ία ς  
έπ\ βιβλίου άγρυπνων, 
τους πόθους πνίγω  τή ς  καρθιος, 
τον έξω κόομον λτιομονών,

Θέλω τήν άσβεστον πυράν 
τού στήθους ι^ου νά καταβάλω, 
κα\ μέ χιόνα παγεράν 
τήν τέφραν της νά περιβάλω.

Μ άτην... ένώ τό μέτωπόν μου 
κρατώ, συνεχών τούς παλμούς, 
είκών φαιδρά ένώπιόν μου 
μου άπατά τούς όφθαλμούς.

Βλέπω έκείνης τήν μορφήν, 
ήτας Λ μόνη ήν έλπίς  μου, 
ή ς  τήν καρδίαν αδελφήν 
ένόμιζον τή ς  ίδικής μου.

Καί τότε κλείω τό §ιβλίον 
τό παρελθόν άναπολών, 
καί πάλιν γ ίνομαι παιδίον... 
Π ίπτει τό δάκρυ μου θολόν.

ΕΙΣ ΤΑΙΝΙΑΝ

Δ ιατί παλμούς τοσούτυυς μοί δωρεν μία τα ιν ία , 
καί τό δμμα τήν προσβλέπει ολοκλήρους ώρας καϊον; 
Δ ια τί τό χρώμα τοσω μοί παρίσταται ώραϊον 
Δ ια τ ί ;—Χαρά !—-διότι μοί τήν έδωκ’ή Λ αιλία .

Ν αί ! ή  χειρ τη ς  ή ώραία τήν έκράτει, καί τό μύρον 
διαμένει έπ ίτα ύ τη ς  τάς ά ίσθήσειςμου μ εθύον



ρ{ς αί;τΑν λαλώ (ϊνχνάκις κα\ προσειί^ζομαι δαχρΰων, 
την προσβλέπω κα\ πλανώ μαι ε ίς  χρυσοΰς κόσμους ό-

[νείρων.

Ε{ς τό χρώμα τη ς  τα ιν ίας  διακρίνω λεπτά χείλη· 
μυστηριωδώ ς προ<^έρουν «σ’ αγαπώ» κ α ίμ ειδ ιώ σ ν  
την άσπάζομσι παρό^ρων καί τά στήθη μου σκιρτώσι* 
Ω! Αν μ ’ έβλεπες έκείνην τήν στ ιγμ ήν , μικρά μου ^ίλη!

Θησαυρούς άς έχουν, πλοΰτη καί άδάμαντας οί άλλοι, 
δέν φθονώ τοιαύτην μοίραν, έπ ίσ έ φίλη τα ιν ία , 
μέ χρυσά στοιχεία  §λέπω γεγραμμένον «εύτυχία»· 
ε ίν ’ ό έρως εύτυχία, έχει τόσα, τόσα κάλλη !

Ε ίς  τόν δρόμον τή ς  ζω ής μου δύο έχω απαντήσει, 
ε ίς  Α (ίπασαν προσφέρω τήν τοϋ στήθους μου λατρείαν. 
Ν αί ! τήν ποίησιν λατρεύω, τήν Σειρήνα  τήν γλυκεϊαν 
καί τόν έρωτα μέ θέρμην πυρός έχω αγαπήσει.

Ούτω ήθελον ή  ήβη νά παρήρχετο γλυκεία, 
νά λατρεύω και νά ι^άλω τ ' Ανθη μόνον καί έκείνην, 
νή χαρά ά μέ στολίζη καί νά φεύγω τήν όδύνην . ..  
θησαυρός 'λ ο ς  νά ήναι δ ι’ έμέ μ ία  τα ινία .
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ΙΙΑ ΡΝ Α ΣΣΟ Ι

ΚΕΘΚΑΗΣ ΚΑΖΑΖΗ!

Ι Τ ^ Ε ’ΟΙΧ-ΤΧΟΙ

«Τόν οίνον κίρνα τρν<^ερά, εύπάρεχος νεάνις·
() οίνος €λήθη> λέγεται, είναι τρυ^ίι λήθη· 
άς ν’ΐ'μών έν -μέοω ([ιαιδρας πλάνης,
άς πάλλουν μόνον Λόονην κα\ έρωτα τΛ οτι'ιθη· 
ώ θα θραυσθώσιν αύριον ι'^πό τοΰ κόρου πάλιν, 
καθώς τά άνθη θραιίονται ί/πό ανέμων ζάλην. 

«Μϋ\ είπον δτι σκυθρωπά, περίλυπος συνήθως 
μακράν τοΰ κόσμου ί[|έρεσαν είς  ξένας έρημίας 
κα\ ποιητρίσς έξαλλον λαμόάνουσα τό ήθος 
τόν ή^ζον ακροάζεσαι θρηνούσης παραλίας· 
μο\ είπον δτι συνε^ζώς πλανάσαι τεθλιμμένη 
κα\ θλϊι^ις τάς ήμέρας σου απόκρυφος μαραίνει. 

ιΩ  πόσον μελαγι^ολικΛ μέ γοητευεις '^ ίλη  ! 
δέν μο\ άρέσκει καλλονή θρασεία, άνειμένη, 
λαλοΰσιν εύγλωττότερον τάσιωπώντα χείλη· 
έν ιιόνον βλέμμα σιωπής καλλίτερον μ ’ εύφραίνει· 
έκί^ράζει περισσότερα έν φίλημα καί μόνον 
Γι στωμυλίσ, φράσεων άνάμεστος άφθόνων.

Ο ξ* Λ ί’σδβν Ν ιοκλης Καζόζης, χαθγ;γτ;τής νΰ'  ̂ ίν  τώ Εθ'νιχω 
Π ανίχιστημίω . έδημοσίευβε χρδ είκοΊβιτίας χερίπου διαφόρους πρω- 
τοτΰχους λυριχας χοο^σεις καΐ μεταφραοεις ποιι^μάτων των ποιητών 
Σενιερου, Βερανζερου χαι Μορώ ίν μαχραΐς βιογραφίαις «ύτων.



€Μέ ·ί/β6αΛίδος άκκισμους, μέ πυρετώδες ομμα 
χθές ητο είς  τοί;ς κόλπους μου Λ εΰ^ζαρις Ιάνθτν 
μο^ έτειν’ έπα^ρόδιτος τό γλυκερόν τη ς  στόμα 
κα\ —δρέιί^ον πρ\ν ίΐ μαρανθούν τν ,ςϋβ ης  μου τά Λνθη—  

μο\ ελεγ’ έρωτΰλη
κα\ εθετ’ ε ίς  τά χείλη  μου τά φλογερά της χείλη.

«Ω όχι· δ ίν  την αγαπώ τΛν αναιδή έκείνην, 
ριόνην, άπό ι^υχής έλάτρευσα, Μ υρτία, 

κ’ είς των νυκτών την οφωνον κ’ έρωτικΛν γαλήνην 
έπι τά στήθη μου ποθώ νά  κλίνης έρασμία·

εν φίλημα καί πάλιν
καί πλήρου την φιλόσοφον ριέ άκρατον φιάλην.

1) ’.

«Δέν είν’ Λ φίλη μου ρεμβόν τής διανοίας πλάσμα 
Βεάτριξ Δάντου φανταστή η τοΓ; Πετράρχου Λαύρα, 
δέν όμοιάζρι τό αβρόν τού Λαμαρτίνου άσμα, 
δ^ν είναι φάλτου δνειρυν ή ζεφυρΐτις αύρα·
Ιχει Κ υθήρης πρόσωπον, εχει σφριγώντα χείλη , 
μίαν φωνήν έκβάλλοντα Λ δυπαθείας— φίλει.

«Εχει τήν δφιν μαγικήν, τήν κόμην έβενώδη, 
τό στήθός τη ς  τό λαξευτόν ώς άργυρος μαρμαίρει· 
πνέει πνοήν ηδυπαθή, γλυκεϊαν βαλσαμώδη, 
θωπείαν είς  τά στήθη μου ή λαλιά της φέρει.
Ω  έάν έβλεπες αύτήν καί σύ, καί σύ ό γέρων, 
θά έκαιεν έξ ήδονής τό σώμά σου άσπαΐρον....

«Τον οίνον κίρνα, πλήρωσον τό κύπελλον Μ υρτία 
Τό παν κοιμάται σκυθρωπόν είς τή ς  νυκτός τούς κόλπους 
καί μόνη μάρτυς άφωνος προσβλέπει ή  λυχνία, 
ακούεις ; τόν ύμέναιον ε ίς  στεναγμούς εύμόλπους 

έπί των δένδρων άδει
ζεύγος πτηνών έν μυστική  φιλότητος δυάδι.

«Γυμνή ώς ή  πρύιτόπλαστος έλθέ πλησίον φίλη, 
ώς Αφροδίτης άγαλμα έμφυχωθέν καί πάλλον
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ώ δός μοι τά πυρέσσοντα, τά φλογερά σου χείλη· 
θέλω έν μέσω ασπασμών ν ’ άποσθεσθώ έξάλλων. 
Λύσον τΛν κόμην>.... ώχριά, έσβέσθη Λ λυχνία 
καΐ μόνον τού ^ιλ·ήματος τιχεϊ Λ (ίρμονία.

Μ έχρι τρύγος έκένωσε τό κυπελλον ό Μιίρων,
— Ε ίνα ι πικρά ν\ Λδονη, παρέπεται ό κόρος — 
κ’ ένώ προέι^αιν’ Λ Λώς μέ άσματα ζε(!§ΰρων, 
την κοιμωμένην ^ ίλην του άφείς άδιαφόρως 
πρός τούς νεκρούς σιωπηλός διηύθυνε τό βήμα.· 
φεϋ ! κ' έτερον ι’ινοίγετο έν τμ  ι^υχή του μνήμα !

ΤΟ ΡΟΔΟΝ

Μέ τά ς  γελώσας καλλονάς τού λυκαυγούς γενν'ιτα ι 
τό ρόδον δ τ ’ ό ούρανός την γην μέ δρόσον ραίνει, 
ε ίς  τά  εύώδη φύλλα του ύ ζέφυρος πλανάται 
κ’ Η αύρα του Λδύπνοος εις τόν λειμώνα στένει.

Μ ίαν πρωίαν ήνοιγε δειλόν τόν κάλυκα του 
έν ρόδον καί ύπό αίδοΰς ώς κόρη ήρυθρία,
Λ αηδών έφιλησε τό θάλλον φύλλωμά του 
καί ε ίς  τά πέταλα αύτού έχύθη άρμονία.

Ω ς βασιλεύς έφαίνετο πρό τών λοιπών άνθέοιν 
όσα τού κήπου έστεφον τό μυρισμένον χώμα, 
τά θέλγητρά του έι^'αλλεν ό ρύαξ σιγορρέων 
κ’ ε ίς  έαυτό έπέσυρε τού λυκαυγούς τόόμμα.

Χαρίεσσα αλλά δειλή έμβαίν' ε ίς  τόν άνθώνα 
παρθένος καί τό §λέμμα της έηί τού ρόδου ρ ίπτει, 
τήν χεϊρά τη ς  τήν άπαλήν, άπλόνει είς τόν κλώνα 
κόπτει τό ρόδον, άλλ’ αύτό ωχρόν έμπρός τη ς  π ίπτει.



Ε ν δάκρυ τότε έρρευιϊεν από τ ’ αγνόν τη ς  ομμα 
όμμα πού δέν έμάρανεν είσέτ’ Λ δυστυ^ζία· 
ήρεμα έι^ιθΰρισε τό ρόδινόν τη ς  <?τόμα 
κ’ ή αύρα των χειλέων της ταράττει τά κλωνία. 

Ζο)ογονεϊ τό δάκρυ τη ς  τά μαραμμένα ^ΰλλα 
Κ(ΐ\ πάλλουεΤα από την γήν  τ ό  ρόδον άναρπάζει, 
την ^λεπει κα\ κρυφογελα Λ ι|{άλτρπ φιλομήλα 
τά δύο τέκνα τή ς  αυγής περιχαρής έτάζεχ.

Ώ  ! ούτως όταν συμφορών μής κατατήκουν πλήθη 
κα\ ή  νεότης μας ώχρά ώς άνθος φυλλορρέει, 
έν βλέμμα, καΐ τό παρελθόν έπιακιάζ’ ή  λήθη 
εις  λόγος, κα'ι οί πόθοι μας άναγεννώ ντ’ άκηαϊοι.
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Η ΝΕΑ ΔΕΣΜΩΤΙΣ '
(Εχ  τ<5ν ηοΕητοΰ Χινιέρου).

«Τό στάχυν του νεοθαλή λυπεϊτα ι ή  δρεπάνη, 
τό θέρος ολον πίνουσα Λ άμπελος αύξάνει

τήν δρόσον τή ς  πρωίας.
Κ ’ έγώ ωραία ώς αΰτόν καί νέα ώς έκείνη, 
δέν θέλω ν ’ αποστερηθώ, καίτοι ούδέν μ ' ήδυνει, 

ύπάρξεως γλυκείας.

«Ας τεινη  πρός τόν θάνατον ό στωϊκός άγκάλην, 
έγώ έλπίζω καί θρηνώ' είς του §ορρα τήν ζάλην 

άν κλίνω ή  άθλια,
ε ίς  τάς Λμέρας τάς πικράς ύπάρχουν καί γλυκεϊαι !
Φ ε ΰ ! κ’ έν τφ  μέλ ιτι αύτω ύπάρχουν άηδίαι 

κ’ έν πόντ(ΰ τρικυμία. •

• Κατά Γήν έν Γ σ λ λ ίίϊ άναοΓΠίοίοςν ϊοο ι 793 6 Σ εν ιέρος
β υλ λ η φ ϊε ίς  έρρίφθη ί ΐς  «άς φολοιιάς, ά λ λ ' α ίτ ό ιϊι  6 έν  έμεινε  μ όνος , 
δ ιότι μετά  τ ιν α ς  ήμέρας ώ δηγήθη είς τ6 δεσμω τήριον καί ή δεοιτοινΐς 
Κ ο ϊγν ία , Δούκιοοσ Φ λερΰ, πρός α υτήν δ ' ό δεσμώτης ποιητής άίτηύδυνε 
τούς ά νω ιέρ ω  στίχους του.
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«Απάτη γόνιμος, (φαιδρά, τό στήθος μοι/ θωπεύει, 
χ ’ Ινώ το σκότος τή ς  ειρκτής έγγύς μου 5·^σιλεύει, 

ύπό έλπίδων πάλλει·
τού θηρευτού τά δίκτυα ή αηδών ^υγούσα, 
προς τά πεδία τ ’ ούρανού φαιδρά, εύδαιμονούσα, 

άφίπταται και ι^άλλει.

..Πλήν δ ια τί ό θάνατος ; κοιμώμαι γαλήνια 
καί γαλήν ια  έξυπνώ· συνείδησις άγρία

έν έμαυτ·^ δέν ερπει.
Ο ΐ οφθαλμοί περιχαρείς μοί μειδιώ σιν όλων, 
κ' έν τή είρκτ·ή τό βλέμμα μου αβρόν, άκτινοβόλον, 

τό μέτωπόν των τέρπει.

«Τό τέρμα τή ς  ωραίας μου άργεν όδοιπορίας, 
άναχωρώ καί τά άβρά τή ς  πρώτης ήλικίας 

διήλθον έτη μόλις·
έν τή άρχμ τή ς  ποθεινής τού ^ίου πανδαισίας 
τή ς  κύλικος προσήγγισα τά χείλη  τή ς  γλυκείας 

είσέτι πλήρους δλης.

«Ενμ’ ε ίς  τό έαρ τή ς  ζωής· τό θέρος μέ Λδυνει 
καί ώς ό ήλιος ποθώ ήρεμα κ’ έν γαλήνη 

νά ρεύσμ ή  ζωή μου.
Ε ίμ α ι είσέτι θάλλουσα των κήπων άγλαία, 
μόλις μέ ε ίδ ’ή  πορφυρά τού ^ίου μου πρωΐα· 

Ρραδυνει ή  θανήμου.

«Ω θάνατε! περίμενε· ή φύγε, φύγε μάλλον 
καί ύπαγε παρηγοράν τά μαύρα στήθιι άλλων, 

ούς θλίβ’ απελπισία.
Τ ά  άλση έχουν δι* έμέ χλοώδεις έρημίας- 
οι έρωτες φιλήματα, αί ρούσαι συμφωνίας- 

μ ’ ε ίν ’ ή ζωή γλυκεία.»

—Ούτω δεσμώτις θλιβερά, έν πόνω ύπερτάτω 
ή λύρα μου τους στεναγμούς καί πόθους ήκροάτο
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νεάνχδος δε(Τμίας·
να\ απογείων τή ς  πικρός ζωής μον τό φορτίον 
ε ίς  στίβους τά ς  ώδής α ύτής άνέπλαττον, μεθΰων 

έκ θείας μελωδίας.

Γο ασμα τούτο, τή ς  ειρκτής άνάμνησις γλυκεία, 
είς έραστήν τών μελετών θά ίΐναι απορία : 

τ ίς  ιιτο Λ ώραία.
"ίό πρόσωπον αΰτής Ακτινοβολεί 

καί ώς αυτή τον θάνατον θα φοβηθώσιν δλοι 
έν ηλικία νέα.
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Η ΒΑΚΧΙΣ
(Ε«  τ<3ν τον Βίρανζΐροο).

πείκω ε(ς τοί/ς πόθους σου, αγάπη μου γλυκεία· 
ό καμπανίτης τήν θερμήν μεθύσκει Ιου?.ίαν.
Α ς εύρεθμ, εί δυνατόν, καί άλλη εύθυμία· 
ώ πάσαν έξαντλήσωμεν τοΰ έρωτος μανίαν.
Ποθώ τό δηλητήριον αύτό τή ς  εύπαθείας 
νά μοί προσ^έρης προ παντός ήπέρ έμοΰ προπίνων 
α ι παρειαί μου έρυθραί θά Ασπν έξ αγνείας, 
άν δέν έμέθυσκες καί σί/ ποσώς άπό τόν οίνον.

Ιδέ έπί τπ βλέμμα μου σύγάζον άνακΰπτει 
ολον τό πϋρ, νεανικόν διαίξλογΐζον αίμα· 
έκ τής άτάκτου κόμης μου έπί τής κλίνης π ίπτει 
άνθος πρός άνθος τό ^ζλωρόν τοΰ έαρός μου στέμμα. 
Η δη τό κύπελλον ίδέ θραυοθέν τό κρυσταλλώδες, 
(^εο ί! {φαιδρός τό στήθος μου τό άναπάλλον άίλει 
καί τό ποτόν έξάντλησον τή ς  μέθης τό αφρώδες, 
δ ι’ οδ άρέσκεσαι τά σά νά καταβρέ^ης χείλη.

Χϋσον ακόμη 1 πλήν πρός τ ί  οί δισταγμοί οί τόΟυι ; 
έν μέσω πρός τά κάλλη μου τοσοότων φιλημάτων



άς συντριβώίϊι τά δείϊμά, ώ να \, άς (ϊυντριβώίϊΐ ! 
ούϋέν την σο'^ρυσύνην μου Υπάρχει τό ταράττον.
Ω  τεΐνον τάς άγκάλας σου ε ίς  τά γυμνά μου «άλλη. 
Ε ύ ο ϊ! έν τη  «αρδία μου λαμβάνω §ίον νέον 
«’ Ινώ  τό στήθος μου θερμόν έ« τοϋ πυράς σου πάλλει, 
ό πυρετός σου ούδαμώς θά έξαρκέσμ πλέον.

Ε Ιν ’ ή  σειρά σου, πρόσελθε ν ’ άναπαυθιϊς σιμά μου, 
πλήν φευ ! των φιλημάτων σου ό ζήλος ήλαττωθη· 
μή π ίνη ς  π λέο ν  φύλαξον διά τόν έρωτά μου 
τό νέκταρ τοΰτο, όπου πΰρ τοσοϋτον ένεκρωθη.
Ω , άν διά τοΐτς πόθους μου, κακώς έξηντλημένους, 
ήδΰνασο νά λυπηθμς, άγνωμων νεανία, 
άλλα θά είχον νά κρατώ αΰτούς άπεσβεσμένους 
τόν οίνον, δ ι' οΰ άντλησα αύτους έν θυμηδία.
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Ο ΦΑΝΤΑΣΙΩΔΗΣ ΠΛΟΥΣ
τ ϋ ν  ΐίθΙ> Β*ρ>νζ<ρ(»\>).

Προβαίνει τό φθινόπωρον είς  τά πτερά του αίρον 
καί πάλιν νέων θλίι^εων πληθύν καί άλγηδόνων, 
πάντοτε πάσχων, πάντοτε πτω^ζός καί ι;ποφέρων, 
τά άνθη ^λέπω φθίνοντα τών χαρωπών μου χρόνων. 
Μακράν από τόν βόρβορον, μακράν, τή ς  Λουτεκίας, 
ώραϊον έπρεπ’ ούρανόν τό πρώτον ν ’ ατενίσω. 
Ε λλάς, σ’ έρέμβαζον ποτέ είσέτι νεανίας.
Εκεί τόν §ίον, ώ έκεϊ ποθώ νά  τελευτήσω.

Μ αταίως μεταφράζουσι τόν Ομηρον, ματαίως· 
ίτπήρξα Ε λ λ η ν  αληθή πρεσβεύεις Πυθαγόρα- 
ύπό τον Περικλή άστός ύπήρξα Αθηναίος 
καί τόν Σ ωκράπιν ήι-ουσα έν τή ί/στάτηώ ρα ' 
Φ ειδία , σέ έθαύμασα- έπί τάς παραλίας 
μ ’ είδεν αύτοϋ ό Ιλισσός τό §ήμα νά πλανήσω



κ’ έτάραξα τιϋν σΐ6>π·Λν ·μελχσ(ίίΐς Υ^ιηττείας.
Εκεϊ τόν ^ίον, ώ έκεϊ ποθώ νά  τελευτήσω.

Απέλθωμεν, άπελθω μεν ή  λέμόος άναμένεν
βέν θε'λω είς  τούς κόλπους σου, ώ κύμα, νά, σιγήσω·
ή  μούσά μου είς  Πειραιά άς πλεύση έμπνευσμένη.
Ενεϊ τόν ^ίον, ώ έκεϊ ποθώ νά τελευτήσω.

Ε ίν α ι γλυκύς <5 ούρανός τή ς  Ιταλίας μάλλον, 
αλλά τό λάμπον χρώμα του σκιάζει η  ανία· 
οιπλεε, σ^ παρακαλώ, είς τόπον, ναΰτα, άλλον, 
κάτω έκεϊ, οπού γελά ήμέρα έξαισία.
Τ ίνα  αύτά τά κύματα ; τ ίς  ή σπ ιλάς έκείνη ;
0) ποιον έδαφος λαμπρόν έγγίζω  ν ' άτενίσ&); 
στόνον έδώ έκπνέουσα ή ασθενής άφίνει.
Εδώ τον ^ίον, ώ έδώ ποθώ νά τελευτήσω.

—ενίσατε τόν ξένον, σας ώ Α ττικα\ παρθένοι· 
την μούσαν του το βλέμμα σας φαιδρόν άς ένθαρρύνη. 
Χάριν ύμών πατρωαν γην άφήκε τεθλιμμένη, 
οπού τό πνεύμα δέσμιον ινπύ τά πάθη φθίνει.
Ω  σώσατε την λύραν μου, δεινού διώκτου θύμα· 
καΐ άν μ έν ασμά μου ποτέ ε ίς  οίκτον σάς κινήσω, 
ε ίς  τού Τυρταίου θέσατε τήν κόνιν μου τό μνήμα· 
ύπό ώραΐον ούρανον ποθώ νά  τελευτήσο).

ΝΕΟΚΛΗΣ ΚΑΖΛ7ΗΣ 4 4 3

ΕΙΣ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΜΟΥ
(Ε « -ϊών ι ο ί  Βγν)α£πκον Μορώ).

Φ ύγε, φυχη μου άμωμος, γυμνόν καί φθίνον σώμα· 
πτερύγισαν έν στεναγμω πρός τ ’ούρανού τό δώμα !

Δεκαοκτέτης άλλοτε βεβαίως άπηυχόμην όί
τή ν  μίτραν τήν καλύπτουσαν νεκρόν τό ομμα πλέον



έντός κοιλάδων χλοερών φαιδρός άπεπλανώμην 
κ’ έντός δρυμώνων σκιερών, εύδαιηονίαν π νέω ν 
τότε ό ^ονβος, Λ ^ροχη, οϊ των ανέμων στονοι 
έόύθιζον τό δμμα μου πρός όνειρώξεις θείας, 
άλλ’ ηδη τό έσκίασαν τά δάκρυα, οι πόνοι· 
ο ίμ ο ι! έγνώρισα πολύ το,ΰ κόσμου τάς ανίας.

Φ ύγε, ι^υχή μου άμωμος, γυμνόν καί φθίνον σώμα* 
πτερύγισαν έν στεναγμώ πρός τ ’ ούρανοΰ τό δώμα 1

Απηύδίΐσα όδοιπορών οτάπλεως κονίας 
έν έρημία έβαινον μακρά, κυμαινόμενη- 
ά λλ’ ηδη άναπαύθητι έκ τής οδοιπορίας, 
ί^υχή μου, Λνω όασις φαιδρά σ ΐ αναμένει.
Ανέφελος, άστερωπός τοΰ ούρανοΰ ό θόλος 
φαίνεται λ ίανηκυανή  μ ΐ κρίνα στολισθεϊσα- 
λούσθητ’ είς ταύτην διαυγή καί δροσοβόλον δλως 
καί Λφες έπί τή ς  ά κ ιής τά ράκη, ^απτισθεΐσα.

Φ ύγε, ι^τνχή μου ίμ ω μ ος, γυμνόν καί φθίνον σώμα· 
πτερύγισαν έν στεναγμώ πρός τ ’ ούρανοΰ τό δώμα! 

Φ ύγε, διόλου μη πονής τό αδελφόν σου σώμα- 
δτεστενάζω ν έβαιναν έν μέσω τή ς  κακίας, 
τάς πτέρυγάς σου έσειες, φυχή μου, χθές ακόμα 
κ ' έθρήνεις μέσω φυλακής κλεισμένη έγκοσμίας- 
τό άλσος σου. απόδημον πτηνόν, πικρώς έθρήνεις, 
άλλ’ ήδη έκ τοΰ πυρετού μοιραίως κατεβλήθης- 
τόν θάνατόν μου δ ια τί στενάζεις έξ όδύνης ; . . . 
ή μή μέ θραύση τοΰ §ορρά τό πνεύμα έφοβήθης ; 

Φ ύγε, φυχή μου άμωμος, γυμνόν καί φθίνον σώμα- 
πτερύγισαν έν στεναγμώ πρός τ ’ ούρανοΰ τό δώμα ! 

Φ ύγε, ατρόμητος, έάν αγίας φίλης στεΐρον 
ό πόθος μέ έθέρμαινε πρός ήδονάς ^αθείας



ΰϋ  έκ τών οίυνενό^ςων μου δ^ν ίίσο κα\ μαρτύρων,
όνειροπόλος πέλετα, είς πλανας άκωλετας
τό μάννα μη εύρίοκουοα τών πόθων τών Αγίων
Λ πεινά μου έδάγκαΟε τίιν κόνιν — Ά νηπία  !
βίι όμως πρός τόν Π λόσ ιην  οο«, ι|(ΜχΛ [ίου, τ6ν νυμφίον
παρθένος θά παρασταθής κα\ πάλιν έρασμία.

Φύγε, φυχή μου άμωμος, γυμνόν κα\ φθίνον σώμα· 
πτερύγισον έν στεναγμώ πρός τ ' ούρανοΟ τό δώμα !

Τ ίις  άδελφάς σου έν τή  γή  θά έφορός γλυκεία, 
όπόθεν 6 Δημιουργός τά ς  χενράς του μάς τείνει, 
να\ όταν ξανθοόόστρυχα καί αγαθά παιδία  
έγγύς θά παίζουν τών νεκρών, θά χα ίρμς έν γαλήνμ- 
θά χαίρης §λέπουσα αύτά έπάνω τοϋ κευθμώνος 
νά δρέπωσιν άμεριμνα ώχρών δεσμίδα ίω ν  
θά χαίρης διά τών λευκών όστών μου δτ’ άηόνως 
θά ρίπτώ σι τά κάρυα τών σκυθρωπών μνημείων.

Φύγε, φυχή μου άμωμος, γυμνόν καί φθίνον σώμα· 
πτερύγισον έν στεναγμώ πρός τ ’ ούρανού τό δωμαΙ

ΝΕΟ ΚΛΗΣ ΚΑΖΑΖΗΣ «45



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

\. Γ. ΜΜΙίΙ

Η ΛΕΣΒΙΑ

— Μ εϊνον, ηΛ ικΤς φεΰγης, ^ρυετηλλίς, 
Κα\ την_ γην μας ρόδα δέν κοσμούν κα\ ία ; 
Μ εϊνον, σέ ποθονσι τύσοχ Λ<|θαλμοί,
Γι άν φεΰγης, κόρη, κάν είπε μας ποία 

ειναχ Λ πατρίς ση ΐί;

— Οπου π(ίντα κόλλος, εαρ καί ζωΛ, 
όπου μεΐδχώντα ούρανόν είίρίσκει 
ικετεΰον βλέμμα, οπού Λ πνοή
τοϋ ζέφυρου, δλη Αροιμα, μεθύσκεί,

είναι Λ πατρίς  μου.

Οπου γλυκυτέρα’ι^ίάλλ’ ή  αηδών 
κ' έμμελώς τό κύμα ό άΛρ σαλειίει, 
δπου Α γη  πάσα άπειρος ροδών, 
οπού πας ο ^λέπων είς Θεόν πιστεύει, 

είναι Λ πατρ ίς  μου.

Οπου δλ’ Λ πλάσις ίρω τας τελεί 
κ* είς  αγάπης θειον’συνενοΰται άσμα, 
όπου δια^ζέον θρήνον έμμελη 
φέρεται τΑν νύκτα ποιητρ ίας ^άσμα, 

ε ίναι Α πατρίς  μου.

Ο εχ Λειβου καταγόμενος Ν. Γ. Κάμπος, δστις ϊιομενει νδν ώς 
διχν;γόρος έν Αλιξβνδρείβ, ε5>;μοσ{ευίε το) 1880 συλλογήν ποιή
σεων ύπό^τόν τίτλον «Στίχοιο.



Ν. Γ . ΚΑΜΠΑΣ

— Ω  χαρά, ηαντεΰω, δττου κα\ έμοΰ 
ϊτηαντα ι οί πόθοι δλοι τή ς  ι)^υχής συν. 
Αδελφή γλυκεία, ^ΰγωμεν όμοϋ, 
τή ς  Σ ά π ιο υ ς  τό λίκνον, Λ καλή πατρίς 0 ου, 

είνα ι καί πατρίς ρ,ου.

ΘΑ ΒΡΑΧΟΥΜΕ

Κάθε ’ριέρα ή ομιλία στην αγάπη τριγυρνά,
μά το «σ' αγαπώ» σάν ^λέπης νά κρεμνιέται πλειά στο

[στόμα,
πιάνομε τά γελοία, τρέμει, κοκκινίζω καί ξανά 

αύριο τά ίδ ι’ ακόμα.

Ο ταν παίζουν σ τ’ ακρογιάλι είδετε μικρά π α ιδ ιά ; 
τρέχουν καί το κύμα, μέσα ποΓ; τραβιέται, κυνηγούνε. 
Κάνει νά γυρίση ’πίσω ; έξω είς  τήν άμμουδιά,

δσο τέλος . . .  . νά  βραχούνε.

Μέ τό κύμα τή ς  αγάπης έτσι παίζομε τρελλά·
άν πειό μέσα π νίγο ντ ' άλλοι, σ τ’άκρόγιάλ’ήμεϊς  γελούμε·
ώς τήν ώρα καλά πάγει τό πα ιγν ίδ ι μας, αλλά

μή σάς μέλη . . .  θά βραχούμε. ·

ΚΟΙΜΗΣΟΥ ΠΑΛΙ

Κοιμώτανε ήταραχη καί η ϋυχ’ ή καρδιά μου· 
μια ’μέρα ’πέρασες έσύ, νεράιδα, έμπροστά μου 
κ’ έξύπνησε,δπου ποτέ νά μην είχε ’ξυπνήσει, 
άάού ό ήλιος ητανε μ ια  νΛβγη καί νά σβύση. 
Η λ ιος έσυ ; Α ϊ, ή  ^τω χή γ ιά  ήλιο σ ’ είχε πάρει. 
Σάν <^έγγμ τά μεσάνυχτα όλόι|ωτο φεγγάρι,
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έτσ ι γελοΐέται το πουλ\ καμμιά. ^ορά κι’ άρ^ζίζει 
νά  κελαδή, μά γρήγορα τό λδθος του γνω ρίζει. 
Κ αρδιά  μου, γελαστήκαμε κ’ έμεϊς, μά θά προβάλιι 
ή λ ιο ς  μ ιά  ’μέρα αληθινός, τώρα κοιμήσου πάλι.

ΤΙ ΛΕΣ ΜΑΡΙΑ;

—  Α}ζ, μ ’ έλεγ' ένας κ’ έκλαιγε πικρά,
είναι προδότις.

Θέ νά χαθώ , μέ πήρε ή  σκληρά
ε ις  τον λαιμό της.

— Δέν ε ίχ ’ αλήθεια τρέλλα περισσή ;
τ ί  λές, Μ αρία :

Αν μ' έπαιρνες είς τόν λαιμό σου έΰν, 
τ ί  ευτυχία  !

ΕΚΕΙΝΗ

Ε ίς  άλλας άν ζωήν καί κάλλη 
δίδη ό γέλω ς, ή  χαρά, 
μ* αίγλην αγγέλου περιβάλλει 
τήν ^ ίλην μου ή  συμφορά.

Τό ρόδον θάλλον έρωτύλον 
άρωμα οί/τω μάς δωρεϊ, 
τή ς  λεμονέας πλήΐ' τό φυλλον 
όταν τριβή έν τμ  χειρί.
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ΝΑ ΣαΠΑΙΝΠ

Τόσον ναιρό σ’ έλάτρευα ·κρυ(^ά, ^ασίλισσά μου, 
νά σου ανοίξω '&έλησα μιά 'μέρα την χαρδιά μου, 
μά ’γΰρχσες, μ ’ έκύτταξες μ^ βλέμμα παγωμένο, 
καί ν\ ματιά  σου μ ’ έλεγε πώς πρέπει νά σωπαίνω.

Σ τ ’ αγαπημένο Φάληρο προχθές μ ιά  νύχτα  πάλι 
τό δνομά σου "τόλμησα νά γράτ^ω σ τ’ ακρογιάλι, 
μά στη  στιγμΛ τό έσδυσε τό κϋμα τ ’ ά^ρισμένο, 
άχ, σάν νά μ ’ έλεγε κι’ αύτό πώ ς πρέπει νά σωπαίνω.

—  Α χ, ι^ιάλλυυν σέ λυπητερό οι έρασταί τραγούδι, 
νά μέ προδώση ηλπιζα ποτέ εν αγγελούδι \
— Δέν λέν, πώς είναι ά γγελο ς ; Αν, θάχε αγαπήσει 
κανένα είς τόν ούρανό, προτού νά τόν άφήση,

Μά τού Θεού, ώς φαίνεται, αύτό δέν ’καλοφάνη 
κ’ ένα ταξεϊδι ώς τη  γή  την έστειλε νά κάνμ, 
καινούριους τόπους γ ια  νά δή κ’ έκεΐνον νά ξεχάση. 
Κ ι’ αύτός τη ς  ύπεσχέθηκε μ ιά  νύχτα  νά γελάση 
ιο ύ  παραδείσου τή  φρουρά καί κάτω νά κατέδη.

Κ αί τώρα σέ κάθ’ ώμορφο ή άμοιρη γυρεύει, 
μήπως εύρη τόν φίλο τη ς  τον τρισαγαπημένο 
μέσα ’ς ανθρώπινο κορμί καί πρόσωπο κρυμμένο 
κ ι’ άπό τή  μ ιά  την αγκαλιά γ ι ’ αύτό πέτα στην άλλη.

Τ ί  φ τα ίε ι; τό ξανθό ζήτα τ ’ αγγέλου της κεφάλι.

Β'. 57
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Ο ταν μικρό παιδ\ έμελετοϋσα, 
έξαφνα νά σον κάποιος σΰντροφός μον, 
δέν ξέρω πώ ς, ξεφύτρωνε έμπρός μου.
— Δεν μελετούνε, "φώναζε, τη οκόλη.
— Κ ’ έγώ, ποϋ αφορμή λές κ’ έζητούοα, 
χαρτιά κα\ πένναις σ τη  στιγμΛ ’πετοΰσα 
κ' έτρέχαμε τρελλοι στό περιβόλι
κ' έφέρναμε τον κόσμο άνω κάτω· 
θά φώναζε — σωστό — ό δάσκαλός μου, 
μά τη  στιγμή  αύτη ποιος τον 'θυματο ;

Ολοι μας τώρα ’γίναμε μεγάλοι, 
μά τη φτωχή νά ποΰμε την αλήθεια, 
ένας ηαιδ\ άηόμεινε καΐ πάλι· 
καΐ τό κακό, όπου αΰτός μέ σέρνει 
από τή μ ύτη , κ’ έρχεται μέ πέρνει 
άπ’ τή  δουλειά, ώρανα παραμύθια 
γ ιά  νά μοϋ ’πή σάν τή γρηά γ ια γιά  μου.

Α χ I το παιδ\ αύτό είν’ Λ καρδιά μου !

Τ ά ς  γαλήνιους αγαπώ τού έαρος έσπέρας,
Ενώ  σιγά πας θόρυβος καΐ σβέννυται πΓις κρότος, 
άρεσκομαι νά θεωρ(β είς  τ ’ ούρανου τό πέρας 
τή ς  Αφροδίτης ό άστήρ νά άνατέλλτι πρώτος.

Ω ς είς άγκαλιιν έραστοΰ ωραίαν έρωμένην, 
ώς δμμα άνοιγόμενον διηνεκώς κα\ κλεΐον 
νά θεωρώ τήν θάλασσαν ήρέμα παλλομένην, 
ν ’ ανακαλύπτω έν λευκόν έπ\ α ύτής ίστίον.



Μακράν τά ς  ταλαντεΰσεις τη ς  ακολουθεί τύ ^λ^μ|.ια, 
ε{ς κύμα από κύματος ώς αΰται μεταβαίνουν, 
είς σκέι^χν άπό σκέι^τεως μεταπηδά Αρέμα 
κα\ Λ ψυχή· αισθήματα μυρία τήν κυμαίνουν.

Ε{ς τοϋ απείρου χάνεται πετώσα τάς έκτάσεις, 
ότΙ ε(ς λΰπην, είς χαράν ότΙ βυθιζομένη, 
ώς αδελφή τ ις  δίδυμος νά ήναι τής θαλάσσης,
Λτις έδώ γέλα κ’ έκεϊ μυκάται ώργισμένη.

Μ άτην ζητώ μάτην έμέ αύτον νά έξηγήσω. 
Αίσθάνομαι, δ ίν  σκέπτομαι· έγρηγορώ κα\ άμα 
κοιμώμαι μή δυνάμενος τον ί;ηνον μου νά λύσί·).
Ο  συγγραί(·εύς δέν έννοώ τό ίδιον μου δράμα.

Ν. Γ. ΚΑΜΠΑΣ 4!

ΜΑ Π ίΙΣ ;

Ακοήω νά-.ψιωνάζουν τ ’ όνομά της, 
νά τρέμη ή καρδιά μου άρχινά.
Σ τό  παραθύρι τρέχω, ίίνας διαβάτης 
μέ τό μικρό κορίτσι του περνά.

Γί νόστιμο, άχ τ ί  χαριτωμένο ! 
είπα καί οποίος μ ’ άκουσε γελά. 
Η ταν τό δόλιο άσχημοπλασμένο. 
Μά πώς έγώ,^πώς νά μή ’δω καλά :

Τ ' ΑΚΡΟΓΙΑΛΙ

Θυμούμαι, χθές έκΰτταζα τή  θάλασσα νά τρέχη 
καί τ ’ ακρογιάλι τό ξηρό μέ κύματα νά ^ρέχη. 
Σήμερα δλα ήσυχα καί τώρα τ ’ ακρογιάλι 
κατάξηρο άπλώνεται καί διψασμένο πάλι.



Ε ίνα ι Α μοϊρά του : ζωη υ ιά  νά τοϋ δίνη 
Α θάλασσα καί αύριο νεκρό νά τό άφίνη.
—  Γ ια τ ί δακρΰζω Α χ, γ ια τ ί σέ μοιάζω, ακρογιάλι, 
τΑ μια Αμέρα μ ’ άγαποϋν καί με ξεχνούν την άλλη.

Τ ί  Αθελα : Α χ ! Αθελα νά Αμουν άδελ^ή σου, 
μαζΰ σου νά η ικραίνωμαι, νά χαίρωμαι μαζΰ σου, 
σάν ρόδα πού ζευγαρωτά ^γαλμένα στό κλωνάρι 
στό ίδιο γέρνουν φύσημα τα φύλλα τους μέ χάρι.

Κ ι’ όταν αγάπης μυστικό στά μάτια  σου προβάλλη, 
πού θέλεις άνωφέλευτα νά κρυφής στΑν καρδιά σου, 
νά γέρνης είς τό στήθος μου τ ’ όλόξανθο κεφάλι 
κα ί νά μου έμπιστεύεσαι τ ’ αθώα όνειρά σου.

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ

Ητο έσπέρα έαρος. Τό ^ήμα έπλανώμεν 
παρά την θάλασσαν. Σ ιγώ ν  τό κνμα έκοιμάτο 
κ’ Αμεΐς — τίς  οΐδε δ ια τί ; — έπ ίσης έσιγώμεν 
κ’ έκλίνομεν τήν κεφαλήν άλλοφρονοϋντες κάτω.

Ε ίς  χλοερόν άνέβημεν παράκτιον λοφίσκον 
ώ ς κόρ’ ε ίς  κλίνην νυμφικήν Α θάλασσα Λπλοΰτο, 
τού προσφιλούς Η λίου τη ς  άνέμενε τόν δίσκον 
καί έλεγες, Από αίδούς δτι -έπορφυροϋτο.

Β α ίνει αύτός §ραδυπατών, ίδού πλην φθάνει Αδη· 
ήκούσθη φίθυρος γλυκύς, αύτή έρρυτιδώθη· 
πυρώδες ίσως φίλημα 6 Η λιος τή  δίδει 
κ ' έξ Αδονής τό στήθος τη ς  άσπαϊρον έξωγκώθη_.



Ηααν τά π α ν τα  ένβιαΛ ις πε9< 
τό βλέηιια ά να τε ίνα νκ ς  π^οοείδομεν αλΑπΑους, 
τΑ ν ε » ;  δ ίν ΛνοίγηΑαν, έβιένηξ- Α κα6δ*°· 
ώ, τ ί  έΒήλους, οτεναγ^ιΐ, τ ι  Υ® έδηλουϊ ,

ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΛΥΠΑΙ

Χθί;ς ήμην τόοον εΟθυνος· είχον {δει έκεινην 
πώς ίή μ ε 9 ον νά έγε9 θώ φέρων έντύς όδυνην ;
Τ ί  μοι ουνέβμ αληθώς τΛν νΰμτα είναι θαμμα- 
ιΙμνΛ μου, ποΟ έπάλατες καί φέμεις ιώ9Α ΤΡ™!*» ’ 
Χ ωρίς νά τό γ νω ρ ίζω ^τ '
νό οώμ.1 σομ μαί άΑλαχοϋ τΛν πτήα ίν  σομ εμθ,,νμς ; 
Πονώ, τό όννοώ, πονώ , άλλ’ δοον προοπαθηοω, 
άδύνατον, αδύνατον τ ί  ί χ ω  νά γνωριόώ.
Εκ νεκρικού "ρογράμμοτος ένίοτε όμοιως 
μόνον τό περνθώριον ίπ \  τών τοίχων μένει, 
ένώ Λ έπιφάνεια ε ΐν ’ όλη έσχισμένη.
Αιίέθανεν είς Ανθρωπος, τό βλέπεις, αλλά ποιος ; .  . .

Ν. Γ. ΚΑΜΠΑΣ <53

Ο ΠΡΩΤΟΣ 6ΡΩΣ

ΤΛν είδον χθές μετά μακράν. Η  αυμπαθΑς Σελιινη 
δέν μετεβλήθη, αλλαχού δμως τό φώς τη ς  χύνει.
Τ ί  αμνηαθάνβτιν πρό α ύτής τ ίς  λέξις θέλει ε ίπ ε ι ;
Χαρά δίν ίιοαν οϊ παλμοί έκεϊνοι, ούτε λιίπη,
Γισαν διπλούν τ ι αίσθημα, ώοεί μητρός {δούσης 
τό τέκνον τη ς  τ ’ άποθανόν τΛν νύκτα έν όνείριρ' 
άλλ’ ώς έκείνη τ ’ όνειρον αύτό τή ς  παρελθούσης 
άρέσκεται τΛν αϋριον σμχνά διηγομμένη, 
τού παρελθόντος πρός στιγμΛν τόν πέπλον ν ’ ανεγείρω 
κ’ Εν όναρ νά διηγηθώ ό πόθος μέ θερμαίνει.
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Η  δγνοια  τυ  φλώττοντα είσέτι μ ΐ έχράτεα, 
πλΛν μη έξώσα ^ανταοτάς παθήσεις ν ’ άναπλάττη 
ηγάπα ή χαρδία μου. Ο μοίως τό παιδίον 
πρίν έτχ μάθη, αγαπά λαμβάνον τό ρ»δλίον

Ίίευδώς ν ’ άναγινώσχη.
Αγνωστόν τ ι έπιζητών είς  την ζωήν πρού^ζώρουν.

Ανέγνων τέλος καί έγώ. Π ότ’ έμαθον Απόμουν, 
ως απορεί <5 έγερθείς έν πλΑρει μεοημβρΐα 
"ώ ς  παρ' έλπίδα όχι νίιξ άπλοϋται άλλ’ ήμερα. 
Ο ταν Λαθάνθη τόν παλμόν τόν πρώτον ή  καρδία,
—  'η γ ά π π ο ες . — Λνέκραξεν όμοια πρός μητέρα, 
η τ ις  ακοΰσαβα μ α μ μ ά _ τ ό  πρώτον φώνημά μας 
•^ ■ γμ ιΛ η ο εν .— αναφωνεί κροτοϋαα τάς π α λ ίμ α ς. 
Κ. εχει τήν χάριν αληθώς ή πρώτη μας αγάπη 
παιδός άρχίοαντος σχεδόν τάς λέξεις νά φελίζη. 
Τ η ς  γ .ίς  όταν Λ βλάστησες ή πρώτη τι\ν σ τολ ίδ ι, 
ένω είσέτι ό χειμών όπίσω δέν έτράπη.

Ο  §ίος μου διηνεκής αγάπης ήτο ΐ/μνος 
καί εβλεπον ιπτάμενον τόν χρόνον άμερίμνως 
Τ ή ν  δύουσαν τού ίαρος ήμέραν τ ίς  λυπείτα ., 
όταν ή  α ίρ ιον  αύγή έν ταύτη ζωγραφ,ιται ;

Ποιοι παλμοί όταν άργά προσήγγιζ’ ή έσπέρα !
Ω , τότε έπί τού μικρού έκείνη παραθύρου 
άνέτελλε τού δύοντος ήλιου λαμπροτέρα- 
ώς ολην τήν θυρίδα της τό σώμα της έπλήρου 
καί ή  αγάπη τη ς  έμέ ούτως έπλήρου ό'λον.

Ωρας μακράς σιωπηλός έκείνην έθεώμην 
πενβίμην άνεόάλλετο άπλιϊν περιδολήν, 
ή  κόμη τη ς  ή  μέλαινα είς  στέμμα άνεδείιο.
Ε ίς  τούς αγγέλους τά πτερά έχάρισε στολήν



κ είς  τάς γυναίκας ό Θεός έδώρτκϊε την κό^ ι̂ην 
κ έκείνη άγγελος τή ς  γ ή ς  πλουσίως έκϋθ|.ιεϊτο.
Ο  βίος μου διηνεκής αγάπης ήτο ϊτμνος 
κα\ εδλεπον ιπτάμενον τόν ^ζρόνον άμερίμνύ)ς.

Ω  τού εΰδαίμονος κ α φ ο ϋ ! Α γάπη νά καλήτσι 
ανάξιος άς κρίνεται ό πρώτος μας παλμός, 
άς λεγεταχ νεκρά Οκιά τοϋ έρωτος κα\ ^άσμα· 
ομοίως τό νανούρισμα, μονότονος ρυθμός, 
ο ίν είναι ίσως μουσική, δέν είναι ίσως ασμα, 
καί δμως τόσον μαλακά ποτέ θά κοιμηθήτε, 
ώς έκοιμήθητε μ ’ αύτό όπόταν είσθε §ρέφη ;

Ν α ί, είναι ή αγάπη μας έκείνη ή  φιλτάτη·
ο καλλιτέ^ζνης άγαπα καί πάντοτε φυλάττει
τό^πρώτον έργον, πρός αύτό λατρείαν ώ ςν ά  τρέφη.
Γ ίς τή ς  μητρός του την φωνήν ποτέ θά έλησμόνει;

Ω ς κλίνετε πρό του Χριστού εύγνώμονες τό γόνυ, 
πρώτου διδάξαντος ύμας τήν αληθή θρησκείαν, 
έμπρός έκείνης κλίνατε μ ετ’ εύλαβείας ίσης, 
ή τ ις  ή  πρώτη έτρεφε τήν σάρκα είς  καρδίαν 
καί είς παλμούς τού αίματος τάς ζωϊκάς κινήσεις.

Θεέ, δέν έχεις μόνος συ άνατολάς καί δύσεις, 
παν τό ύπάρχον έκτος σού ήμέραν τινά  δύει· 
ο·)ς άνθος ή  ροδωνιά μ ετ ' άνθος άναφύει 
κ ’̂ ένώ το έν φυλλορροεΐ, τό άλλο αναθάλλει, 
ούτως εις  έρως σάέννυται, ένώ γεννώ νται άλλοι.

Κ  έκεΐνον ούτως έσδεσεν ό χρόνος τέλος είρων, 
φεύ, έαυτήν έκ τής φθοράς δέν θέλει ίσως σώσει 
καί θέλουν είς  τούς πόθους τους θνητή φ υ χή νά  δώση 

αθανασίας μύρον ;

Ν. Γ. ΚΑΜΠΑΣ 455
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Ετέρου τέλος έρωτος τό νέκταρ ^<1ς μεθύακεν, 
αλλά ό πρώτος τελευτά χω ρ\ς νιι άποθνήσκη.

ϋϊττω  ύπόταν άνθος τ ι  την χενρά μας μυρώση, 
άν άπορρίι]^αντες αύτό κρατώμεν α λλοηδη, 
ί;πό τό νέον άρωμα ή  ^ζειρ μας άναδίδει 
του πρώτου τη ς  αρώματος όλίγον τ ι  λοιπόν. 
Οϊττω ένω νά ί]^όλωμεν ζητοΰμεν άσμα νέον, 
έξα ί^νης μεταπίπτομεν λαθραίως είς  άρ^ζαΐον 

συνήθη μας σκοπόν.

Η ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ

Ε ίς  τό πλευρό τη ς— συμφορά— νά μένω 
πρω\ κα\ §ράδυ, νΰ^'το κσ\ ήμέρα, 
νά  την λατρεύω κι’ όμως νά σωπαίνω 
γι νά τή ς  λέγω λόγια του άέρα.

Κ α ί νά γελώ κ ι’ άς κλαίη Λ καρδιά μου, 
μέ πλούσιο μέ δανεικό μανδΰα 
νά κρυφτώ τά φτωχά φορέματά μου, 
άχ, πειό πικρή ποιος ξέρει είρωνεία !

Κάπου διαβάζει ένα μου τραγούδι 
καί μ ’ έρωτα ποιά είν’ αύτή ποϋ ι^άλλω· 
κ ' έγώ, ποΰ είχα κόφει τό λουλοΰδι 
γ ι ' αύτήν, τό βάζω σέ κεφάλι άλλο.

Αγνώριστ’ ή  αγάπη μου θά μένγ} 
σάν μάννα, ’ς δποιονε τυφλός ’γεννιίθη, 
σάν προσευχή, ποι" άδικα πηγαίνει, 
γ ιά  κείνον ποΰ τήν πέρνει ε ίναι παραμύθι.
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ΤΟ ΑΕΥΚΑΝΘΕΜΟΝ

Πλησίον ρυακίον είδον νεα ν ία ν  
λευκάνθερον ώραΐον έν τη  χειρί έκράτει 
ν.’ έι; των πετάλων ητεα έρωττκΛν μαντείαν.
Κ αί έλεγον έκεννα : αγάπη η απάτη.

Κ α ί είναι λευκπνθέμω όμοία Α ζωή μον
ή μ ία  τη ς  ήμέρα χρησμόν μοί δίδει φίλον 
κ' ή άλλη μοί δωρεΐται ρήσεις χρησμοΓι πενθίμου. 
2 υ  ήρα τ ί ΰά είπη ς, ώ ϊτστατόν τη ς  φύλλυν ;

υΐ,ΤΙΜ ϋΜ  ΥΛί-Ε

Πληρώσατε τάς κάλνκας ακράτου.
Εμπρός έταΐροι, αφειδώς άς ρεύση, 
νί. ^νέσβος μ α ς — νά ζή  — δ^ν θά στειρεύση. 
Κενώσωμεν αύτάς ύπέρ φιλτάτου, 
οστις μακράν διά παντός θά πλεύση 
έπάδοντες αύτω ωδήν έξόδιον :
—  <0. είκοσι μου ετη, κατευόδιον.» —

Λφώμεν κλήρον το ΐς  τρελλοίς τον θρήνον 
τους θνήσκοντας αύτοί πενθοΰσι μόνον. 
Λεΰτε γελώ ντες θάφωμεν τόν χρόνον, 
ιός είς τό στύαα θάπτοηεν τόν οίνον 
δακρύοντες άπό γελώτων πόνον.
ΙΙάντες ώοήν έπάσωμεν έξόδιον :
—  «Ω είκοσί μου έτη, κατευόδιον».—

Ν αί. αληθώς εΐσθε ποτέ ωραία 
καί δ ίς  ιόραΐα νΰν θέλετε γ ίνε ι 
ιός έρωμένη, ΐ ιτ ις  μάς αφίνεν 
δμίος ήμών «έμπρός» είν ’ ή σημαία.

Β'.



Ο  θνήσκίον μετά των νεκρών άς μείνη. 
Επάδομεν ίιμΐν ώδην έξόδιον :
— ίΟ  είκοσί μον ετη, κατευόδαον> —

Τά τέκνα σας ά^ίνετε ε ίς  άλλους, 
κοιμήθητε, ώ χρόνοι, άμερίμνως. 
Δ ιηνεκής θά διαρρεύσουν ί/μνος 
τη ς  κύλΐιος έκεϊνα και τον κάλλους. 
ΤοΗ λέοντας λέων άνδροΰτ'ό  σκύμνος. 
Αυτά ώδάν έπάδουσιν έξόδιον :
— <Αγσπητο^ γονείς μας, κατευόδιον» — 
Οταν χιώ ν έξω τό παν λευκαίνη, 
παρέστιον δημιουργοϋσι θέρος.
Ο χρόνος άν μας πλήξη άνημέρως, 
ό οίνος τάς \](υχάς μας θά θερμαίνη, 
θάναγεννα τό έαρ μας ό έρως. 
Επάδομεν ύμ ϊν  ώδήν έξόδιον :
— “Ω είκοσι μου έτη , κατευόδιον» — 
Πληρώσατε τάς κύλικας ακράτου, 
κισσώ καί ρόδοις στέφθητε, έταϊροι.
Ε ίς  τάς σπονδάς σα ςό  έν Αδου χαίρει, 
Σπείσωμεν ύστατον ύπέρ ^ ιλτάτου, 
Ο σ τις  έκεϊ τά βήματά του ^έρει 
έπάδοντες αύτώ οόδήν έξόδιον :
— «Ω είκοσί μου έτη , κατευόδιον* —

8 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΗΛΙΟΣ ΚΑ) ΧΙΠΝ

Δέν έλαττοΐ τό ιΙ,'ύ '̂ος τού ^ορρά, 
όστις συρίζει τώρα άπαισ ίω ς, 
δ ήλιος τής χθες ύ ί^λυγερός.
Τ ή ς  σήμερον την συμ<;^οράν ομοίως 
ιιέν έλαττοΐ Λ άλλοτε χαρά 
κ ή κε(^αλή μου κλίνει θλιόερώς.



Ι Ιοσάν,ις πλην τό νίκταο τίίς 
ή  μνήμη μυυ χατέστηίϊεν ίον 
αρχαίας λΰπης ρίι^ασα σταγόνα ! 
Ο ϋτω  τά όρη στεφουσα χτών, 
λείί^'ανον μεϊναν ώρας παγεράς, 
θερμήν ήμέραν τρέπει ε ίς  χειμώνα.

Ν. Γ. ΚΑΜΠΑΣ

Η ΛΥΡΑ ΔΕΝ ΔΟΝΕΙΤΑί

Την αγαπώ· τον έρωτα τ ίς  λΰρα πλήν θά ι^άΛη ί 
τ ίς  I Γρυμηθευς τών Χερουβείμ τά άσματα θά κλέψη ; 
είς άπατήτους κορυφάς τής Μούσης τ ' άνθος θάλλει, 
τ ίς  τού Πηγάσου έπιάάς θρασύς αΰτό θά δρέόμ ; 
Σ ιγ ή , σ ιγή  ναι άσματα έρώτων μή ζητείτε, 
δονεϊται ν\ καρδία μου, ή  λΰρα δέν οονεϊται.

Λρνεϊ εν μόνον <αγαπώ >, όι^ίστη αρμονία, 
έπουρανία μουσική και άσμα τών άσαάτω ν 
ιιν έρμηνεύ' ή  γλώσσά μας αισθήματα μυρία, 
προ τών ΐη^ίστων σιωπά κ’ έκείνη αισθημάτων.
Μόνον άγγέλοΐ'ς ζωγραφοΰν και γλύφουν οΐ τεχνίται, 
άλλ’ ύ Θεάς δέν γλύφεται, αύτός δέν ζωγραφεΐται.

—Καλέ, πού τρέχεις ριαστικύς;—Α! έσύ είσαι: Γειά σου. 
Αλήθεια δά, έδιάάαση το νέο ποίηιιά σου.
Δέν ξέρεις πώς μέ άρεσε 1 Εσύ δά τώρα ξέρεις
πώ ς δίν σοΠ κάνω ΟοηΐρΙΪΓΠβηΙ. Μά πώς τά καταφέρεις^
έγώ το έλεγα καί χθες, αλήθεια σέ θαυμάζω.
— Ο χι δά τόσο.— Αφησε τή  μετριοφροσύνη.
Εγώ  μέ τά καλλίτερα ποιιιματα τό ^άζω, 
πειό φυσικό, πειό αφελές αδύνατο νά γ ίνη.
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Εη 3ΐΐ6Π£ΐ3ηΙ &α Γ β ν ο ΪΓ .— Ολί-^ο παραπέρα 
Λλλος αου ^ίλος σ ' ά πα ντα .— Α ! Κώστα, καλημέρα, 
πώς είσαι ; — Ο ^ι άσχημα — Ας έλθο» ’λ ίγη  ώρα 
μαζΰ σον. Α  ! ποιας έγραι^ε στής Κυριακής τδ ^υλλο 
τό πυίιιμα ; — Εγώ. — Α ί ! νά οί χύΐρατάδες τώρα ! 
έσύ δέν γράφεις άνοστιαΤς. Ο χι πώς σ' έχο) φίλο, 
άλλα . . . .  Μά, φίλε μου, έγώ τύ έγραφα.— Αλήθεια !

Μά, Κώστα μου, τ ί  έπαθες καί τέτοια κολοκύθια 
έκάθισες καί μ ’ έγραφες ; Χ<ορίς νά σέ πικράνω, 
χ ίλ ια ις  φοραΐς καλλίτερα τήν πέννα μου τή σπόνί·), 
παρά νά γράφω άνοστα σά\ τά προχθεσινά σου.
Αλλά Λ ώρα ’πέρασε, θά νά σ ’ άφΛσω. Γειά σου.

Σ τό καφενείο κάθεσαι. Σ τό δίπλα σου τραπέζι 
μια παρέα ποιητών τδ ντόμινο της παίζει.
Σ έ κρίνουν καί φιονάζουνε· δεν σ ' είδανε πώς μπήκες.
— Α τυΰ Κωστη το ποίημα άλήθεισ. πώς τό ’^ρήκες ί
— Ο ϋμ, έτσι κ 'έ τ σ ι .— Ο χι δά ώραϊο !— Ουφ, καύμένοι! 
γούστο ποΰ το ’χετε ! Μπορεί χειρότερο νά γένη ;

ΑύτΛ τή  λένε κριτική. Οποιος στόν κόσμο βγάζει 
δυο μόνο λέξεις, μάγειρο ξενοδοχείου μοιάζει, 
ποί; γ ιά  τό ίδιο φαγητό άκοάει κάθε ξένο 
νά λέγη : — Λύσσα — άνάλατο — ώμο — παραί^ρασμένο.

Ανθοστεφή; ροίωνιβ
έντές ίύχόσμου χήχου θάλλει,
ή άηίών έν τι} σχια
των φύλλων χεχρυμμενη ψάλλει
τέ  χάλλο; του τέ  μαγιχύν
εχιίνης έναντι λευχάν
ν.ρϊνον προβάλλει.

Αντίπαλα έν χαλλον^ 
χαΐ έν άρώματι ύψοΟνται 
τά δύο άνθη χαΐ χοιν^ 
τδν στέφανον αντιποιούνται. 
Νόμο; αιώνιος : έχει, 
οπού τδ χαλλος ένοιχεΤ, 
μίση όρδουνται.
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^ίί*ν πρωίαν «νθο; ζών 
έχεΤθεν ή Νανώ δ(£δ>3·
~ ί ρόίον τόσον άλαζόν 
/.ατ^σχυμμενβν .χατω νεύει, 
ό χρΤνος ότι χορωνις 
είναι, ώς πρίν, τ^ς κσλλίν^ς 
νΐίν 3έν πιστεύει.

Λ εγ ιι τό ρόδον. — Ο χριτήξ 
αύτή τζς εριδός μας, χρϊνε, 
ας γίνη, χα ; ας ειπη τίς 
υπέρτερος των δύο είναι.
ΝαΙ, συ του κάλλους βασιλίς, 
του άλλου τις υποτελής 
Οά κλίνη χρ^ΐνε.

Εδεχβη- μετά προσοχές 
τά δύο άνθη εξετάζει, 
τάς τβλαντεύσεις τής ψυχής 
πιστώς τό όμμκ της έχφράζει, 
αναποφάσιστος, δειλή 
ν ' άποφανθή έπΙ πολύ 
ένφ διστάζει.

Του ρόδου τέλος τήν θαμδοΤ 
τό κάλλος κ ’ εις αυτό δωρεΤται 
τό γέρας, αμα δ', αμοιβή 
τήςκρίσεώς της ώς νά χήται, 
τό χείλος της τό απαλόν 
μέ ρόδου θάλλοντος καλόν 
χρώμα κοσμείται.

Μόλις έκρίθη ό άγων, 
ό κρίνος τεθλιμμε’νος κλίνει, 
π ίπ τ ’ έξ αύτοΰ δρόσου σταγών, 
ώς λύπης δάχρυον νά χύνη 
καΐ ή καλλίστη του χροιά 
ύπό τής λύπης ώχρια 
κ ’ ήρεμα σβύνει.

Βλε’πει τό άνθος τό πτωχόν 
ωχρόν ή κόρη και λυπεΤται. 
ϋ  ! ή μορφή των δυστυχών 
μέ κάλλος κρύφιον κοσμείται. 
ΙΙρό τής θρηνούσης ή είκών 
όλων των άλλων γυναικών 
δέν λησμονεΐται;

II  θάλλουσα ροδωνιά 
ελαττουμενη τή  εφανη, 
τοΰ άνθους, όπερ ώχρια, 
τό γέρας νυν αύτό λαμβάνει· 
καί εν μια εύθυς στιγμή 
τό μέτωπον αυτής κόσμε" 
κρίνων στεφάνη.

Τ ά  χείλη τη ; νυν πορφυρά 
τό θάλλον ρόδον χρωματίζει, 
τό με'τωπόν της ή αδρά 
τοΰ κρίνου καλλονή στολίζει, 
αλλά επί τάς παρειάς 
ή άφιλιωτος δυας 
καί νΰν ερίζει.
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ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΙΗΜ ΑΤΟΣ

«Φαεθον, τεχνον μοι>, όποια 
σέ θλίβει σκεφις μελανί; ;
Τ ^ ί λυπι^ς σοϋ τίς  ή αιτία, 
βαδε'ως νά σε σογχινεί ;

Ελθέ εις τήν σκιάν εκείνην, 
έλΟέ ώ ; άλλοτε, νά δρεψης 
χαρίεις δάφνην καί μυρσίνην, 
τήν κόμην σου νά περιστε'ψης.

Ακούεις ; σέ καλούν ΙταΤροι, 
νά μεταβ^τ’ εις χλοεράν 
κοιλάδα, εις άνθοΕίντα με'ρη 
χρός εύθυ[χίαν, πρός χαράν.

Εγείρου τε'κνον, μή λυχϊ|σ2ΐ·
Ψ, μάλλον δυστυχή μητε'ρα 
λϋττησου, τεκνον άν καλησαι, 
θά μ ’ ^ ν ’ή θλΤφίς σου φιλτε'ρα»,

Τοιούτους λόγους άχευθύνει 
χρος τόν υίόν της ·ή Κλυμενη, 
κ ’ ένζ) ζητε~ νά τόν φαιδρύνη, 
τάς χαρειας της δάκρυ ραίνει.

—  'ΐ'ΐ’αε'θον μου μέ άχελχίζεις· 
βωδή ή λύπη θανατόνει· 
σιγων χως οΟτω μ ’ ατενίζεις ;
Ω , παν σου βλέμμα μ ίπληγόνει.

αΟ μίλει, τεκνον μου, ώ, λάλει· 
Ιέν σ’ ε?μαι πλε'ον μήτηρ φίλη; 
Η  λύπη σου είναι μεγάλη, 
τό βλέπω· πάσχεις· ά λ λ ’ όμί>5εςη

—  ιΛ  ! μητερ, μ^τερ, σοΙ ομνύω, 
άν ήδυνάμην νά λαλησω
και δ ,τι ένδον μου εγκλείω 
εις μίαν λέξιν νά έκχύσω.

Ο  Ιωάννης Καμπούρογλους, διευθυντής νΰν τής αθηναϊκής αΝ . Ε - 
φημεριδος», έδημοσίευσεν εκτός διαφόρων πεζών έργων και έμμετρα 
τοιαϋτα, έν οΤς διακρίνονται ή «Ακρόχολις» (δημοσιευΟίν τω 1 8 7 0 )  
ό «Φαε'θων» (τώ 1 8 7 1 ) καί «ΓΙατρίς Ν εότης», συλλογή λυρική 
ποιήσεων, δημοσιευθε~σα τψ 1 8 7 3 .



■Λ0.1 « ιραυ ,ίς  3 ,  35ι ,  ,Μ ί ί „ , , ί ζ „  [
ί ' ,  Θ3 ώμίλο», ,4,  ^3, ^  ψ .  „ ; ^ ί ^

Λ ψ ^  μάτην τ ΐν  ά;ρμ πλήττω ή το5 μίτώπομ μου ((Ερμότης 
μέλόγομ5·ρβ3νΕΐ,ρβ3νΕΕ»λίθϊΙ. τά  ΐ . β ,  8μως «3 μ μ ρ ί , , .

ΒμρΛυμος , , γ ί  *.■, π ί χ „  ,ρ ,» !· χα'ιοτΕ τά όμμμτά μ „

π4τ« ε ίπ ά . ό „ « , ί«5 ,ιλογώΪΕς βλέμμα 8„οξ,3ο« ,

χ ε έ ί τ ϊ 5 μ , ,ρ 3 ς τ τ » τ ί ,ά γ π 3 λ , ,  χα! ,χ ίζ „ „ „  , ί  χ3λμμμ3 μ™ 
«τιγμ ή , ζ , , , λ  χαραμ„βία;. χ»·, 3 γ ,ο ϋ  , [  3 „χ ,ε4 „„ ,.

Λΐϊέτιρεί, λεγετε μ ί χο!α , . κ , :  τ ό τ ε - μ ’είχες ,3  λ α λ ίτω
•ττργή» {, μ ,,τ ,ρ  χερεπ τίττ ,,, χ,·,

ότα« ε!ς τ ίχ ϊο μ  τε,ς χα ρ ϊία , μ,γ3λε, βε'λω ,3  τολμ>!,ω,
β 3 λ .« μ « , β,'λε, ,3  έ γ χ ία ,  ; τ ί  χ ϊ ,  ίμχρά; μ„„ χαρχλλά'σσ,,.
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^ίΤίγμάς όλίγ«ς οδτω μίνει, 
£ΐτ άποσπατοίί βίφνιδίως, 
ώ; ύπά βάρος τι άσθμΛίνίΐ, 
αναφωνεί δ ’ έναγωνίως.

«Καί τ^ς ύχάρ|εώφ μου μέρος, 
τδ εν εμοί φλογίοδες, βαίνει 
πρδς τάνω τότε έλιυθε'ρως...
Ω , διατί εχε"; δέν με'νει ;

.Α ο ε χ ί ,  ό ίά ρ α ,ίς  χα τρ ίί μοε, .Μεμψομαι τό τ , τάαμα,α' μ„„ 
8ιν ε.ναε μζ ,ερ  ; χ« ί τ ί  τρεμον τ ί»  .εεερά, μομ ήλ .χ ία ,, 
ίε'λ,ι^ , ί , , β ϊ  , ί ς  τζς  ζω^; μ»„ τοίς χίβους μο„, τ } , γ,'λωτ3 μομ, 
» ;  !«ς μ χ ί χ ,ο ή ,  3»φω » ; τ ή . τ ι ,χ , , ,^ ,  μμμ εύτμχία..

• Τ ι έ3 . ίμ χ ι ,  μζτερ, γ ί .μ ; ,  ,Κ χ Ι  ,ώ .  ί λ . ί ίω ,  μμμ τ3 3ώρα, 
ως χ ίε ς  μμι εϊχας, 30αϊ3τομ, ίσα μ ' έίιίρχμμς 
άψομ χροσχρμί» έ χ ,χ ό ,„ ,  με'μςομαι, ψ ίγ» , 8 , „ ;
επί έίαφμμς χαμα ,τίτομ ; χ 3,  5 ,τι ο4ρμ,4ς 83, ε ΐ ,χ ι .

«Κεχαραγμε'νην ώς οί άλλοι 
έπΙ τής γής χ '  έγώ χορείαν 
Οίλω βαδίσει χαί αίθάλτ;
Οα σχορπιαΟώ ήμε'ραν μίαν ;

βΦαεθων, χαυσαι· γύναι μ ’ ε?πας; 
Γυνή έγώ, ή μήτηρ ή τ ι; 
ϋπαστην τόσας. τόσας λυχας ;
1.15 εχαμα καί μ ’ έ χ ιχ λ ή ττε ις ;»



Ωρα το ϊ μιαονυκτίου,

Ι^ορί τϊ5ς άγροχνίας,
5ι’ όχοίου μυστϊϊριου 

χας ψυχάί άναπτίροΐ; 
χα'ι εί; εύχΛ^ιίς χαρδία; 

ισχυρού; χαλμοίι; δωρεί; ;

Τ ί λοιχον όχ οχα"ί^^χτί^? 

έρατδν ώ ; φως ήμέρας, 
ίνψ  χέχλον μαΰρον ριχτείς 

πα ντα χοίϊ; χοίϊ μ* ί χλανας : 
μή εις σφαίρας ύχερτερας 

μας άνάγτ]ς φωτεινας;

Ηλιος των άγρυπνούντων 
νεφοι>ς οχισθεν προχνχτει 

ή σελήνη, ήρεμονντων
πάντων χάτω , χα ι ώχρδν 

έπι των όρέων ρ ίχ τ ιι
φως ώραΤον, χλήν ψυχρόν.

Οδτως εις ψυχήν άλγοΰσαν 
ώς άκτίς μεμαχρυσμενη 
είν’ ή  μνήμη· άγρυχνοΐίσαν 

αν φωήζη συμφοράν, 
πλήν τδ  φως της δεν θερμαίνει 

φευ! χαρδίαν χαγερβν.

ΙΙανταχοΟ ή ηρεμία 
χαΐ σιγή χολλά δηλουσα, 
ώς όχόταν τις βαθε“α 

σχεψις τυραννή ήμας, 
την χνοήν μας άφαιροϋσα 

ε χ ’ έλίγας χάν στιγμάς.

464 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Ν α ί' ή φΰσις δέν χοιματαν 

καί τις οιδεν ΰφ’ δχοιων, 
βωδή αΰτη, περισπαταν 

συγκινήσεων σφοδρών;

Η  σιγή της μυστηρίων 
είναι φράσις άμυδρών.

Πανταχοΐί ή ήρεμία !
Κ άτω φως ωχρών αχτίνων, 
άνω θάλασσα εύρεΤα 

μετά νήσων φωτεινών, 
κάτω φως σκιάς έκτεΐνον, 

άνω νύς μετά φανών.

Α λλά τις χλαναται μόνος 
ορη, δάση διαδαίνων ; 

τις ό τόσον Ιχιχονως 
βαίνων άδατον όδδν, 

μή φοβούμενος τό χαΤνον
στόμ’ άδυσσων κρημνωδών;

Ο  Φαε'θων ! χϋρ εντός του 
εχει άσδεστον έχεΤνος· 
χενθους κ ’ εις αυτόν άγνωστου 

άναχουφισιν ζητε~, 
καί μαντεύει έπωδυνως

και μαντεύει. . - άλλα τι ;

Νύκτας τρε·ϊς τήν ερημιάν 
σύντροφόν του ήδη εχει 
και άναίτιον άνιαν

νά σκέδαση χροσχαθεΐ· 

βαίνει, άγνοών ποϊΐ τρεχει, 
που καΐ χότε Οα σταΟή.
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Ω ; τυφλέζ ματαίως ψίβ(ο·ι 

βτκβπος β*δ(ζίΐ.

Τ ( λ ίΐ ι ι ίν  ίίς ί5ψιι; βΖρον, 

τί αύτέν χ*θβδτ;γ5“, 
κ ’ έν πλάνι] τ^'^ νομίζει 

πως στενή ε?ναι ή γή ;

Λνυψοΰται, πίπτει πάλιν, 

πίπτει χβτω πίραφόρως, 
διαρκίϊίς τοιαύτην πάλην 

έναγώνιον ζητεΤ.
Αν στενής τ5}ς γής έ χώρος, 

τ ί λοιπήν αύτήν κρ»τε~ ;

Λ λ λ ’ ενίοτε ένθνμε~τβι 
τήν πτωχήν μητέρα, ήτις 
μόνη εμεινε, λοπείται

λύπην άλλην καΐ θρήνων 

τείνει τότε ή πλανήτης
χε“ρας πρής τήν οόρανόν.

—  >'ϋ άστε’ρες. σνγχωρεΤτε' 
άπή σας ζητώ συγγνώμην 
τ ' άλγος μου παρηγορεΤτε, 

έάν ά'κων τής μητρής 

έπιλήσμων έγενόμην 

αποστάτης τολμηρός.

«Τις άφοΰ σας άτενίση, 
ώ των πόθων έμου ποθοι, 

τις δέν θά βαρυθυμήση
βλε’πων αίφνης πρής τήν γήν 

καΙ πτερά %τν θά ίποθ·(, 

ή καν 3’·ου αλλαγήν ;

Β ',

« Λ λλ’ έκ τής ύπάρςεώς μου 
τής άγονου τ ί νά δρεψω ; 

ασθενής ό ήφθαλμός μου, 

αΐ αισθήσεις μου στενα'ι, 
οπού τ ’ ομμα, §που στρέφω, 

αί απόψεις σκοτειναί !

«Τήν γήν άπασαν καλύπτει 

πέπλος εξεως ζοφώδης 
και τυχαίιυς πως προσπίπτει 

εις τή βλε'μμα μας θολήν 
κ ' εις εκτάσεις ήμιχλωϊεις 

τή κακόν ή τή καλόν.

«Σκότος πανταχοδ· και όμως 
φως αίσθάνομαι εντός μου.
Τής ζωής ήμών ή δρόμος 

εϊν’ ανωφελής φυγή· 

δίν ίξερχομαι το ί κόσμου 
καί οΰδεν μ* όδηγεΤ.

«Ναί· ούδήν, οΰδεν των οσοιν 
έν έμο'ι άκουω, βλέπω· 
είς αδυναμίαν τόσων

μόχθων λήγει ή φροντίς· 

πταίω άν τόν νοίίν μου τρέπω 

άνωθεν τής γής αυτής ;

«Τής μητρός μου έπιλήσμων, 
τής στοργής της, των φροντίδων, 

τής αγάπης της κα'ι πείσμων 
τολμητίας τ ί τολμώ ; 

άμοιρος φαιδρών ελπίδων 

τήκομαι έν οδυρμψ».

59
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Δβχρυ εν εχ των έμμ,βτων 
τοίί Φβεθοντοί χυλίει, 
μελανήν γραμμήν χαράττον 

εί; τήν παρειάν αΰτοίϊ. 
Πόϊον άλγος περιχλείει ! 

είναι δάχρυ χοιητοΟ.

Τεχνον τοίί λαμπροίί Ηλιοι», 
θνητέ γόνε άθανάτον, 
λαμψεως έπευρανίου

φως τό βλε'μμα σου θαμβοί- 
σκεψις πόθους σφοίροτάτου, 

ω θνητέ, σέ θορυβεΤ.

Φοίβος.
Φαεθον. ετι δέν έπείσθης 
έκ τουτου, οτι άθανατου 
προνομιούχος σύ ώρίσθης 
υίές πόθων τά αγαθό του ; 

Φ αέθω ν.

Λ ! πόσον μέ ανακουφίζεις 
αλήθειαν άποχαλυπτων, 
δ ι’ ής ελπίδας μοί χαρίζεις. 
Εγείρομαι έ τέως κόπτων.

Ε ίπέ, είπε μοί το καί πόλιν. . 

Φ ίβος .
Ηνητός όπλους, υιέ, δέν είσαι. 

ΦκεΟων.
Α λ λ ’ όχι τρανωτεραν άλλην 
ε'νδειςιν δός μοι- τ ί ; άρνεΤσαι ; 

Φοίβος
Ομνύω, τεχνον. μά τήν Στυγα 
τήν αίτησίν σου 'θά πληρώσω. 
Ζητεί πολλά, οϋχ! όλίγα- 
ο ,τι ζητήσης θα σοι δώσω.

Φ α ϊθω ν

Εν μεγα δεΤγμα δώρου θείου, 
ω πατερ μου, θό σοι ζητήσω 
Το αρμα απαξ τοΰ ήλιου 
άφες εγώ νά οδηγήσω.

Ε ίς τους θνητούς εφάπαξ μόνον 
τό θάλπος νά προσφέρω θε'λω 
των δωρων σου των ζωογόνων, 
λαμπρός V* εγώ νά άνατε'λλω.

Θα με φθονήσουν τό γνωρίζω- 
άδιχως' όμως- άγνοουσι 
ευδαιμονίαν τί νομίζω, 
όποΤα κε’ντρα μέ χεντουσι.

Δέν άπαντας; μή τολμητίας 
• σοΙ φαίνομαι και μετεπείσθης;

Ω πατερ, δός μοι τάς ήνίας, 
ώ πότερ, ένθυμου ώρκίσΟης. 

Φ οίβος,
Α! ν α ι! ώρχίσθην καί ματαίως 
ζητώ τόν όρκον ν ’ άθετήσω- 
όλε’Οριος αυτός, μοιραίος- 
ω, είθε να σέ μεταπείσω.

Γίε' μου, τήν επιθυμίαν 
π-ηξον αυτήν των άθανότων 
ώ, μή ποΟής τήν εξουσίαν 
δια όνειρων κόσμους πλόττων.

Που τείνεις, άφρον ; θ’ άπβλεσης 
δια μιας τά  όνειρό σου- 
από τοΟ ΰψους σου θά πεσης,
«ήρ θά λ είπ ’ είς τά πτεράσου.
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Ί ’αίΟον μου, αν νά Οαυμάστ); 
τά χάλ/ι-ίς των ονείρων,
μή πρά; αύτά ζη τ^ ; νά φΟάτ^; 
την θνησιμότητά σου συρων. 

ΦαίΟων.
Πολλάχις ι ί ;  τά ; ύπερτερχς 
άνόίην χορυ^άς όρίων, 
του; παγερού; έχεΤ ά··ρα; 
μέ στ^θο; πάλλον άναπνεων.

ΚαΙ ημην μόνο;, χάτερ, μόνο; 
ΙΙερΙ έμέ χρημνοι φριχώδεις 
χβΐ νέφη χάΐ στρωμνή χιόνος, 
χατω , ή γή ή ομιχλώδη;.

Κ άτω , ή θάλασσα εϋρεΤα. 
έφαινετο ώ; έν γαλήνη, 
ένω τ ί;  οιδε π ο ί’ άγρια 
πνοή έχ βάθου; τήν έχίνει.

Λ ! πόσον τότε ήγαλλόμην. 
Κ αί πω ;, ω πβτερ, νά ίχι^ράσοι 
παν 5,τι τότε ήσθανόμην, 
έάν μή γλώσσαν άλλην πλάσω ;

Αφε; λοιπόν, βφες να ϊδω 
του; ούρανου; έχ του πλησίον 
λαλών τά «λγο; μου προδίδω 
εξόριστο; των ουρανίων.

Φοίβο;
Υιέ παράτολμε, γνωρίζει; 
χινδύνου; πόσου; συνεπάγει 
ό πόθο; σου, όπόταν σχίζη; 
αιθέρια «ρωτά; πελάγη ;

Λέν ήλθες χάριν νά ζητήση;· 
ά λ λ ’ οϊμοι ! τέχνον, τιμωρίαν 
χαι δηλητήριου νά χύση; 
εις τοϋ πατρό; σου τήν χαρδίαν. 

ΦχέΟων.

Κινδύνου; ; ναΐ, ποθώ χινδύνου;. 
Η  ησυχία μέ χουράζει· 
τού; λογισμού; μου του; πύρινου; 
αυτή χοσω; δίν χατευνάζει.

Γχέρτερο; χα ί του θανάτου 
υπέρ των πόθων Ισ τ ι; θραύση 
πονών τά γήινα δεσμά του ! 
ιδού, ιδού τ ί Ο’ απόλαυση.

ΙΙοσον ώραΤο; ιστατ’ ήδη 
ίπ ί τά άρμα του ήλιου ! 
Οεοπρεπή χαράν προδίδει 
ό άρθαλμά; του τολμητίου.

Αχτίνων αίγλη περιδαλλει 
τά μέτωπόν του χα! βιαίω; 
εΐ; λ άμ ’ύιν τόσην άναπάλλει 
τά στήΟό; του. ΟποΤον χλ :ο ; !

Ο  μέγας πόθο; του πληρουται. 
Θ ’ άνέλθηάνω  των γη 'νων. 
πρά; τού; αστέρα; θ ’ άνυιύουται 
τήν γήν φωτίζων δ ι’ αχτίνων.

Τά θ α 'π ο ; του τά ζωογόνον 
ε ί; τού; θνητούς θά μεταδώση. 
τήν ορασιν άποΟαμδώνων 
έχείνου οστι; άνυψώση
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άφ{9βνω; ηρίζ τ ί  ίμμα.
Εύρΰ έχτείνεται ίμπρός τοιι, 
ιύρΰ των ΐΰρανων $ωμι, 
βύτές δέν (ΐνβι κύριός του.

Γχίρνεφϊί, λαμπράν χορείβν 
θά διβγρβψγ^ φώτβ τχείρων 
ζω^ν χαριζων, ευπορίαν 
κ ’ ίϋχάς ένθερμους έχιούρων.

Γπερι^φχνως ανεγείρει 
τήν κεφαλήν του τάς ήνίας 
κρατεΤ κ ’ έχιδεξίως σύρει 
χρό: εαυτόν ό τολμι^τίας. 

ΘυμοειδεΤς, χρυσών χτερύγων 
οί Γχποι ζεύγη άναχάλλουν, 
— θ’άναχωρησουν μετ όλιγον — 
έκ των ρωθωνων φλόγας βάλλουν.

Τό χυρότροχον τιθριππον τρε’χει 
τούς γλαυκούς διασχίζον αιθέρα;· 

τάς νεφέλας ώς έδαφος εχει, 
ύχερβαινει πέτων τούς άερας.

Ο  Φαεθων ορθός τάς ήνίας
ΐσχυρως χροσχαθεΤ νά χρατήση· 

τήν τοσαύτην όρμήν τής χορείας 
μόλις δύναται νάναχαιτίσ·»;.

Ουδέ χείμαρρος υδατος ρέει
μεθ' όρμής παρόμοιας άρρητου* 

αναπνέει καί δέν αναπνέει, 
διεκότη; σχεδόν ή χνο·η του.

Ω χαρά πληρωθέντων όνείρων,
ώ, τό στήθος αύτοί3 χως όγκοϋταΓ 

ώς θεός τήν ζωήν διασπείρων, 
ώς θεός φωτοδόλος 'ΰψοΰται.

Α λλ’ οί ΐ’πχοι ιδού
απειθείς τάς ήνίας των σύροντες 

καί τό άρμα μ ' ορμήν παρασύροντες 
τής ευθείας έκκλίνουν όδοίν-

Τ ’ άρμα φαίνετ’ αύτοΤς έλαφρόν 
βραχιόνων ώ ςχθές  ισχυρών



έ ϊη γ ίίΐι δ ίν Εχοοίΐ, 
χ*1 άνήμεροι τρίχουσι.

Νΰν ίίς  3ψϊ] πετβΰν βίφνιδίως, 
είτα δέ πρδς τά χάτω β^θίζοντίΐ, 

ί ί ;  άβΰίτους, νομίζει;, χρημνίζονται,
6?τα -κάλιν πρδς τ ίν ω  τινάσσοντ’ άγριως.

Ω φριχώδης στιγμή !
Ω στιγμή άγωνίβ; !

'Γοίίς χινδύνο'ο; παλμοί 
έχμετρο!;ν τής χαρδίας ;

Ωχρια δ Φαέθων χαί ^ρισσετ
που νίίν φΕρεται. ποϋ ; δίν γνωρίζει· 

αν τοίις ίπποιις τοι» άναχαιτίστ;, 
ετι μάλλον αύτοίις ερεθίζει.

Ορθδς μενει, άλλα τρεμει 2λος· 
θολδν πε'ριξ τδ βλε'μμ* εκτείνει, 

τ ’ ούρανοΰ χεριστρ;φετ' ό θολος, 
τδ πδν περιξ απαίσιος δίνη.

Φοβερά ή μανία των ίππων !
έζαλίοθη, αισθάνεται πόνον 

ισχυρών εις τοδς μήνιγγας χτύπων, 
διορα άμυδράν λάμψιν μόνον,

χαΐ χατόπιν ο6δέν βλε'χει πλέον...
Ο χι· βλε'πει Ταρτάρου σχοτίαν 

ό ε!ς λάμψεως χυματα πλεων 
χαΐ εύρών είς αύτά τριχυμίαν.

Ω Φαεθον, έγνώρισας ήδη 
τ ΐ ποθήσας θερμίος επεζήτεις ;

Η  αλήθεια πλήρης προδίδει.
Ε ίναι τίσ η  ! σταγών μας άρχε” τις.

ΙΩ Α Ν Ν ίϋ: Κ Α Μ Π Ο Π Ό ΓΛ Ο νΣ



Κ ρατίΐ, χράτει λο ιχίν  τάς ήνίας.
Γρί'μίΐς α ϊ ! δι*τί έτυφλώθης ;

Σ Ι  χρδξ πτητεις, θνητέ, βίθερία; 
χρδ έλ(γου γεννίτβς ώρθώθης.

Πώς βπηύδησας ο5τω τ«χ;ω ς :
Μή χροσχροϋίΛς, θνητέ, {ζβλίίτθης ; 

ΓΙρδς την τύχην χαλαίεις ματαίως 
χαΐ άφρόνως θεάς «’νομίσθης,

Τρέχουν, τρέχουν βτίθασο’ οι ίχποι !
ΦλογισθεΤσχ ή χυρακτοΰται, 

δ άήρ χβΐ χαν νέφος έχλείχει-
χβύο<ι)ν μόνον τήν γ^ν  έγκολχοίϊται.

Πορχολεΐται ή γ η  | χίίν όρ/ων 
διαλυοντ’ οί χρόνιοι χάγοι, 

ύδωρ όμως δέν φαίνεται ρεον 
έξητμίοθη, άτμδς άνηρχάγη.

Τ ά χυχνά χαταχαίονται δάση, 
χαχνδς μελας, εδρΰς, κυματΰίδης, 

ώς νεφελη τήν γ5?ν θά σκεχάση, 
ενώ στήλη ύψοΰται φλογώδης.

Οϊμοι ! φλόγες τά  χάντα ζωννύουν 
αχειλοΟσαι όλεθριον άρχουν 

οόδέ κύματα χλεον κυλίουν 
πσταμο'ι, ουδέ λ ίμναι ύχάρχουν.

Φρίκη ! ’δι, ή γϊ} διεσχίσθη·
• έδω χααμα, έκε“ χάσμα χάλιν,
Τσΰ Ταρτάρου ή νυξ έφωτίσθη 

άχαισίως μέ λάμψιν μεγάλην.

Τρεχσυν, τρέχουν άτίθασσ’ οί ιχχοι 1 
Τολμητία, εγερθητι χλισν.

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ



Η  πνοή οβυ, (5 τάλαν, εΊλείπει.
χαταχβίίσίτι φλόγαί είσπνεων. 

Α λ λ ’ εγείροϋ ώ; πρίν θχρρπλίος, 
ϋψγϊλόφρον τ6  μετωπον βϊρων. 

Κεραυνίς β ’ άνβμίνει μοιρβΤος, 
θανατόν σοι αντάξιον φερων.

Εαβ μεγκί, χαν μεγας νά πεσιτ|ς !
Μή άκόμι;, ώ μή ίειλιάα^ς. 

Απολε'σθητι χρίν άπολεσ^ς
τά ί γενναία; εχείνας αοι» τάσει;. 

Ιίού 2λο; έργή άνορθοΰται

προχαλων τ ί  φριχτέν πεχρωμενον 
καΐ ατρόμητο; αυνοψρϋοίίται, 

εΐ; τό τόλμημ’ αύτοΰ έπιμενων. 

Φοβερό; άντηχεΤ α'φνη; χρότο;
χοΐ τό «οβεστον φω; του ήλιον 

διαδε'χετ’ άμε'αω; τό σχότο;· 
μόν’ ή γ?5 φωτισμόν άχαισίοιι 

λαμψει; έχει τινά; χαιομένη.
Ω θεο’ι, μή τό χαν χατεστράφη ; 

Ο χι, δχι· ή γή φλογισμε'νη 
νπό τέφρα; σωρόν δέν έτάφη. 

Κεραννό; τόν Φαέδοντα χλήξα;, 
τήν ζωήν χαι τό άρμα σνγχρόνω;, 

εί; σνντριμματ’ βότό διαρρήξα;
τω αφηρεσαν οχι άπόνω;. 

Οργυιαΐο; άστήρ χαταπ ίχτει...
Κεραννόπληχτο; χα ΐ φλογερό; 

ό Φαίδων ίδοΐ) πίπτει, πίπτει, 
χ ιχτε ι, πίπτει άχόμη λαμπρό;.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΙΙΟΓΡΟΓΛΟΤΣ
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Βράχε δψθΰ« ούρανίου, 
Βκοχιά τϊ}ί ο{χουμ.ενης, 
βράχε πλήρης μυστηρίου, 

ω Αχρόχολις « χ τ ή ,  
ω μητρ^ς πεφιλημενης 

εύφυΐίί λαξευτή !

Η  ψυχή μου δταν χάση 
την οδόν της τήν εΰβεΤαν, 
οτοιν χλήδος μ ΐ τοτράσση 

απαίσιων λογισμών 
χαΐ ψύχραν αμφιβολίαν

αισθανθώ χωρ'ις χαλμών,

τότε μεσω ερείπιων 
βαίνω· αίφνης γόνυ χλίνων 
τά άσχάζσμαι δαχρύων 

— είναι μάρμαρα—  ριγω' 
μη δέν είμαι των Ελλήνων 

εν έρείχιον χ ’ έγω ;

Τό χαρόν ώραΈον πλαττω 
διά τοί3 αρχαίου χόσμου 
χα ι όδόν λαμχράν χαράττω 

εις τό μέλλον, έσαεί- 
χΰρ αισθάνομαι εντός μου 

χα’ι μοί δίδεται ζωή.

Ε ίνα ι, είναι άναγχαΤον 
εις τοιαΰτα έργα θε~α 
παρελθόν, πηγή γεν.αΐων 

φρονημάτων, ύψηλών 
ϊν  σ ιγ^, ή άρμονία 

αναμνήσεων χαλων !

Ν α ί' ή πάροδος αίώνων 
άποθεωσιν προσφε'ρει 
χα ι ό χρόνος ρυτιδώνων 

τάς ρυτίδας άφαιρεΤ 
έποχής, ήτις εξαιρεί

λάμπον μετωπον εόρΰ !

Του μαρμάρου ή σχωρία 
αν επίχρυσος χαλυπτη 
τά  αθάνατα μνημεΤα.

ων αιώνες αί στιγμαΐ, 
χα ι ή Καρυατις ρίπτη 

τό φορτίον της χαμαί.

όταν ό χισσός πλανάται 
εις άχάνθας ξηρανθείσας 
χαι τοΰ ϋδατος χοιμαται 

εντός λάχχιον ή ροή. 
χα ΐ εις χαλλονάς φθαρείσας 

ύχοχρΰχτεται ζιοή,

των περιλαμπών χτιρίων 
ωραιότερος άχόμα 
ό σωρός των ερειπίων 

είναι τότε ό πολύς, 
χα ι τήν χόνιν εις τό χώμα 

των προγόνων σου φιλεΐς.

Μετάξι) μαρμάρων νέων 
δέν άχουετ’ εις τό σχότος 
ζέφυρος ήδύ χροσπνεων, 

μυστηρ'.ωδώς θρήνων 
δέν ήχεΤ έχεΤ ό χρότβς 

των βημάτων αλγεινόν.
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Κ αλλιτέχνης ι ϊν ' 6 χρόνος 
έζί καλλιτίχνημάτων 
εργαζόμενος άχόνως

ααί ίϊς  Ιργα Οανμαστά 
τήν γλυφήν αύτοΟ χαράττων 

θεία ταυτα παριοτα.

Τ(~̂ ν έθνων ή ζωσα Μ οίια , 
των μεγάλων ή προατατις, 
ή Ελλάς, τήν γ^ν  πληρούσα, 

εις τάς πόλας κυανοΐί 
χα'ι εύρεος ούρανοϋ 

εθεσε τ4 σφράγισμά της.

Σ« θαυμάζουν, ω Αθήναι, 
πόλις έρειπιωμενη, 
αί κλειναι ψ υ χ ιΐ έκεΤναι, 

τάς όποιας συγκινε'ς, 
άς τό μάρμαρον θερμαίνει 

καί πονούν έάν πονης.

Ανεγείρουν τόν κισσόν σου, 
Γνα κάλλιον θαυμάσουν 
τό ώρα"ίον προσωπον σου· 

ένω ϋπνος σέ κρατε", 
τ ’ όνειρόν σου όΐν ταράσσουν 

βαίνουν ακροποδητί.—

Αναζοΰν έν τί} καρδία 
αναμνήσεις ζωογόνοι, 
έκ των λίθων ιστορία 

αναθάλλει φοβερά, 
κλίνει τότε τις τό γόνυ 

αισθανόμενος πτερά.

Α λ λ ’ ή ιστορία κράζει : 
α Ο ϊμ οι! άπωλεσθη πλε'ον 
πατα δόξαΙκ κα'ι στενάζει 

δ ι’ έλπίδ’ απατηλήν 
καί με ^\ι·\ιχ τότε κλαΤον 

κλίνει ιις  τήν κεφαλήν.

Κ αι ό Ελλην ό άρχαΤος 
ενθους εστησε βαθμίδα 
υψηλήν, δ ι’ ής εύθεως 

μ^ θεούς άπλοΐίς θνητός 
έκοινώνει, τήν ελπίδα 

εχων πάντοτε εντός.

Ουρανόν και γην συνήνου 
άποΟε'ωσις τό πάλαι, 
κ ’ έκ του δώματος εκείνου 

των θεϊΖν έπι τ7,ς γί5ς 
ζωηράς μαρμαρυγές 

λάμψεις εχιπτον μεγαλαι.

.ΙΙόθεν ήρχιζε τό θε~ον 
κα'ι τό όριον πο5 ήτο 
τοΰ θνητοΐί; Τό μεγαλε“ ον 

είχε πε'ρας; Η  αρχή 
τούτου ποια ; —  Ηγνοε“το. 

—  Δεν δεσμεύετ’ ή ψυχή !

Επλαττον τη φαντασία 
Ολυμπον, θεός έκε'ΐνος 
καθιστάμενος ! όποια 

ποίησις, θεών κ ο ιτ ίς ! 
εις τό ποίημα αΰτης 

ίδ ε ! ύμνους απευθύνει.

Β '.
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Οδτω « ίβ σ τ ή  Ορησχεία 
χ ί  ώραΤον π ίλ α ι ·ζιο, 
καί ή τ ίχ ν τ ,  υμνωδία 

προς τδ θε~ον όφειλ:^· 
δια κάλλους έκοσμεΐτο 

παοβ σκεψις ύψηλι^.

Αίφνης δέ κολοοσιαίαν,
|ν α  θέτοϋοα αιώνα 
πάντων άνωθεν, ίδε'αν 

συλλαβών ό ίίερικλης, 
έπ ι έδρας ΰψηλ?|ς 

έθετο τδν Παρθενώνα.

Κ εκτοτι αιώνες τόσοι 
πρό τω ν  χρόνων των αρχαίων 
κεκυφότες ώχριώσι, 

ο τ ’ ήνώΟησαν όμοΰ 
ή ΐδεα καί τ ’ ώραΤον 

διά ίσχυοου δεσμοΰ.

Τήν ιδέαν τύπου θείου, 

τό θεμέλιον θρησκείας 
άληθοΰς καί αιωνίου, 

ητις σε'βας προκαλε~, 
ίν  ήγνόουν οΐ πολλοί, 

προμαντεύει ό Φειδίας ! 

Σταθερα φιλοσοφία 
πριν τολμήση νά έκφραση 
τδ τοιοϋτον,—  έδειλία.

Τρέμων, ανυπόμονων 
ό Φειδίας τδ χαράσσει 

εις ελέφαντα στιλπνόν.

Ω Περίκλεις, ώ Φειδία, 
ή εύχή σας Ιπληρώθη. 
Εύγενής ιδέα μία

εχουσα λαμπράς δρμάς, 
οι αυτοί επίσης πόθοι 

εβασανισαν ύμας.

Προκυψωμεν τών Προπυλαίων ! 
θαυμάσατε τδ μεγαλεΤον, 
δι ου δηλοΰται τδ ώρα“ον 
ΐδανικότητα έγκλεΤον.

ΩσεΙ μέ λύπην μεμιγμε'νον 
γενναται νϋν είς την ψυχήν 
α ίσθημ’ άλλόκοτον, έμφαΤνον 
καί θαυμασμόν καί ταραχήν.

Δ ιότι 2πως τις νόηση 
τή ς  τέχνης πάσαν την αξίαν, 
ώραιου πρεπει νά έγκλείση 
πηγήν εντός του ουρανίαν.

Είς κόσμους άλλους νάπλανάται, 
νά πλάττη τδ ιδανικόν 
καί πρδς τήν φύσιν ν ’ άμιλλάται 
νικώμενός τε καί νικών.

Τδ άπειρον νά περιλάδη, 
ιδέαν, ήτις ικανή 
είναι δεσμά ψυχής νά θραύη, 
α λ λ ’ άφ’ έτε’ρου ταπεινοΤ.

Ω , μέγα θαμβός τών δμμάτων ! 
Κατάσπαρτον ύπδ παντοίων 
ναών, βωμών καί αγαλμάτων 
καί αναγλύφων καί μνημείων.
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ει; φως ήλιου άπαστράπτον 
γα(νίται ΰψωμ’ άγλαάν 
τής Αχροπολεως, συναπτόν 
τ ίν  άνθρωπον χαι τ4ν Θεόν. 

Κα! χορυφαΤος άνυψοΰται, 
αίθε’ριος, άχτΤνας ρίπτων 
ό Παρθένων, όν έγχολποΟται 

ό ουρανός θαρρε~ς προσκυπτων.

Εντεύθεν όείκνυσι πλουσίως 
τόν κόσμον δυο του πλευρίίν. 
ας παρεχτείνουσι πλαγίως 
δια ποικίλων χαί λαμπρίυν

γραμμών εΰθυς τβΰ Ερεχθείου 
οί κίονες χα ΐ αί προστάσεις· 
τά παντα πλήρη μεγαλείου, 
τελείου έ^ιχτοΟ έχφράσεις.

Τό αστυ δέ ώσεί φρουρούσα 
ή πρόμαχος θεά. χαλχή 
ίστατ’ ασπίδα άνυψοΰσα 
γενναία, χαταπληχτ ιχ ή .

Κ αι εις τό ύψος υπερβαίνει 
τους κίονας του Παρθενωνος· 
κινείται, λε'γεις, έ'-ω μένει 
έπ'ι τοΰ βάθρου της συγχρόνως. 

Ο ί ναΰται άπό του Σουνίου 
τήν βλέπουσι μετά χαρας 
σκορπιζουσαν εις του ήλιου 
τό φως άχτΊνας ζωηράς.

Προέλθωμεν τζί ΙΙαρθενώνι, 
ον τοΰ ήλιου φως γ  υχίι 
πλουσίως νυν έπιχρυσόνει 
χ ’ εντός του, λέγεις, χατοιχε” .

0 ΑΣΘΕΝΗΣ

— «Ά πεπτης, δνειρον γλνκυ, ι){υ;ζής |Λου εύι^ροσύνη, 
άπεπτης, μόνος έμεινα έν μέσω τη ς  νυκτός 
καΐ μόν’ Λ γλαυξ τ»ιν θλιδεράν (^ωνην α ύτης ά^ίνει 
κα\ εχω σνότος ένδον μου, σκότος πυκνόν έκτός.

«Η γλαυξ έκάστην μου μετρεϊ στχγμην τΓις ιίθυμ ίας. 
Πιέζω μέ τά ς  ^(εϊράς μου συχνΛ τίιν κεψαλιιν, 
ριγώ, πυρέσσω, το·ύς παλμοί'ς άκοΰω τη ς  καρδίας 
κα^ θλΐιΐ^ιν άκατάσ;^ετον αισθάνομαι πολλήν. 

«Παραφρονώ. . . . σύ είσαι, σΰ ; τ ί  μέ ζη τε ίς , ώ φίλη ; 
φορείς ένδάματα λευκά κα\ στέέίιανος ανθών 
κοσμεί την μαυρην κόμην σου· τά ρόδινα σου ^(είλη 
συστέλλονται προδίδοντα τύ άλγος των παθών.
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ιΕ ίς  ούρανοίίς αφίπτασαα ώς άγγελος ώραία 
κα\ ήλθες μοι τον ΪΌτατον νά δώσης ασπασμόν :
Μ η ^ύγης !· μείνε φίλη μου, άνομη εΐσατ νέα· 
ώ ! τους αγγέλους άφησε καί μείνε μεθ’ Λμών.

«Τί ; τΑν φωνήν σου ήκουσα ; φωνή, φωνή γλυκεία, 
τ ί  είπες ί δέν έπρόφθασα... άλλ’ έφυγες, πετάς. 
Τετέλεσται ! άπέμεινα έγώ καί ή σκοτία !
Ω  νί·ξ, είπε, λευ;^είμονα παρθένον συναντάς ;

— «Κοιμήσου, ώ παράτολμε, σ’ έτΰφλωσαν τά πάθη. 
Τύν πέπλον μου έπέρριι^τα παντοΰ τον μελανόν 
άστήρ διάττων έσ^ζίσε τϋ σκότος καί έχάθη· 
κοιμήσου· ε ίν ’ αργά πολ·υ καί πάσχεις άγρυπνών>.

—  «Ακοΰω μουσικήν φανδράν καί άσματα παρθένων, 
τό βλέμμα μου έθάμβωσε τών φώτων ή πληθύς.
Ω  ! θά έξέλθω, έγκλειστος ένταΰθα μόνος μένων 
παραφρονώ...» — «Παράτολμε θνητέ, μή ταραχθνίς. 

«Κοιμήσου ήσυχα, βορράς συρίζει είς τά δάση 
καί αστραπή διέσχισε τό κάλυμμα έμοϋ· 
παραληρείς, τον ϋπνον σουούδείς, ούοείς ταράσσει,
Γι φαντασίας πλάσματα· είσ ' ασθενής, κοιμοΰ».

— Ώ φ ρ ίκ η !  βλέπεις, ν ί'ξ , έκεϊ; ωχρά, ώς άπνουν πτώμα, 
προβαίνει ^ή·ματι βραδεΐ παρθένος νεαρά.
Εκείνη ! τήν διέκρινε τό ασθενές μουδμμα· 
μνηστήρ καλός τίιν ι'ιδηγε» είς  γάμον έν χαρά.

« ί2 γϋ πες , όρνεα! σκιάν είς  γάμον οδηγείτε !
Δέν ειν’ αύτή. δεν ε ίν ’ αυτή έκείνη ή μικρά
παρθένος, ήν ιίγαπησα. Σ ά ς  ικετεύω, στήτε !
νά τήν γνωρίσω άφετε. . . Ω ΐ δόςμ ο ι, νύξ, πτερά !»

— «Ησύχασε, κοιμοΰ κοιμοΰ καί ή  αύγή προβαίνει. 
Ταλαίπωρε ! ό ήλιος τήν γην ζωογονεί,
αλλά καί άνθη δροσερά αύτός αποξηραίνει, 
άν σ· ώληξ έν τη ρίζη των τήν νύκτα άγρυπνή».



« Ε ιν ’ έδακή ηου, ε ίς  έ-μέ όλοτελώς ανήκει· 
εΤν’ αδελφή μου· δλλοτε έπαίζομεν όμοΰ.
Δέν βλέπετε ; μ ’ έπιζητεν· οέν βλέπετε ; ώ φρίκιι ! 
Τ η ς  χεϊρης τείνει θέλουΟα νά έλθη μ ετ’ έμοΰ.

€ Αφήσατε τήν χεϊρα μου είς ταέ'την νά προσφέρω·
μή τήν ώθήτε, βάρβαροι· ίδέτε, ταραχή
τήν  καταβάλλει, άφετε κ’ έγώ λαμπάδα φέρω.
Ιδού, ίδου τό βημά μου είν’ αρκετά ταχΰ».

Είπε· κ ι’ ό νέος ασθενής άρπάσας έκ τή ς  κλίνης 
λαηπάδα ήναφεν, αλλά λαμπάδα νεκρικίιν, 
καί τρέχων δπως ένωθη ταχέως μετ’ έκείνης, 
νεκρός κατέπεσεν άφείς φωνήν σπαρακτικήν.

Ω  πλάσμα εναέριον τή ς  πρώτης του αυγής, 
ώ νύμφη, έργον πυιητοΰ όργώσης φαντασίας, 
λαμπράν πολύ δ ι’ έρωτα σέ έπλασ’ έπ\ γης.
—  Ο έρως σπείρει άνεμον και δρέπει τρ ικυμ ία ς.—

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΛΜΙΙΟΓΡΟΓΛΟΤΣ 4

Ο ΛΙΜΗΝ

Εάν βαρέως ηέ πατή  ό κόσμος, άν οί πόνοι 
(ός ράκος είς τούς όνυχας αυτών μετά μυρίων 
πληγών κρατούν τήν ασθενή καρδίαν μου, σύ μόνη 
έσπόγγισες τό όημπ μου πλήρες πικρών δακρύων, 

σύ μόνη, σύ έξ όλίον
τόν βίαν μου έστέγασες μέ συμπάθειας θόλον.

Θαυμάζω τύ μειδίαμα τή ς  φύσεως τ ’ ώραΐον 
— τόσ ονγλυκύ  μειδίαμα αύτό μο\ ένθυμίζει.—  
Μέ συγκινεϊ καί τοΰ βορρά τό φύσημα παλαιόν 
μΙ τή ς  θαλάσσης τούς άφρούς διότι μέ χωρίζει

βορράς καί μαύρον κ ΰμα 
άπό σιμά σου, αγαθόν εύαισθησίας θύμα.



Ω  ! έάν ίσ ο  μετ’ έμοΟ ένταΰθα, έάν η σ ο ! . . .  
τά δένδρα, τ ’ άνθη, αί πηγα \, τα ηάντα μ ’ ένθνμίζουν 
τονς τόπους, ένθα είμεθα όμοΟ, ηρ^ν σέ ά^ίσω · 
πλΑν τά κατάφυτα ^ουνά έδώ δέν μέ γνωρίζουν.

Εκεν όμοϋ μας είδον,
τό στήθος πλήρες έχοντας χρυσοφανίβν έλπίδων.

Ε ίπέ μοι, ί][άλΛουσιν έκεΐ μετά φωνής γλυκείας, 
δταν ^αδίζης μόνη σου, σιγά  δ’ ή  χλόη τρέμη. 
τά φόλλα τή ς  άνοίξεως, τά ρόδα τή ς  πρωίας 
τήν λέξιν τήν πανίσχυρον «φιλία», ώ ! είπε μοι 

Λ αηδών πώς φάλλει
νϋν, δτε μόνη θεωρείς τή ς  φύσεως τά κάλλη ; 

Ερώτησον, έρώτησον των δένδρων τά κλωνία 
μέ των πτηνών τάς φωλεάς, έρώτησον την κρήνην, 
έξ Ας τό ί/δωρ έτρεχε, καθώς Λ εύτυχία ,
«δέν ένθυμεΐσ’, έρώτησον, καί τήν μορφήν έκείνην, 

πού έτεινε τά ς  χεϊρας
κ’ έλάμβανε τό ΰ·δωρ σου μακράς κατόπιν Θήρας ;»

Ε ίπέ , άν μ ’ έλησμόνησαν—ο φ ίλος σου τό θέλει—  
άν ρέουν τά ρυάκια, τά φύλλα άν άνθήσουν 
χω ρίς κανέν παράπονον είηέ το— μή σε μέλη— 
διότι δέν τά λησμονώ καί άν μέ λησμονήσουν, 

διότι συ έπίσης
βλέπουσ’ αύτά ώ ! βέβαια ! δέν θά μέ λησηονήσης.

Οταν έν τή  καρδία μου μετρώ μετ’ άθυιιίας 
τον άριθμόν των τόσων μου έλπίδων έσβεσμένων, 
έντός τού βάθους διορώ διά πυκνής σκοτίας 
£ν φως, 2ν πρόσωπον γλυκύ, αγνήν τινα παρθένον.

Σ υ  είσαι· έκεΐ μένεις·
τό στήθός μου άν ι]^υχρανθή, συ πάλιν  τό Θερμαίνεις. 

Υπήρξες δ ι’ έμέ καθώς ή κλαίουσα ίτέα, 
ή τ ις  κινείται συμπαθώς έντός νεκροταφείου,



Ω ! κράτει πάντοτε π ίστη  την θέσνν σου καΐ νέα 
ρίπτε μοι φύλλα πάντοτε· καθόταν του ήλιου 

φως λάμπον σέ φωτίζη, 
ριπτε σκιάν έπάνο> μου ρίπτε νά μέ δροσίζη.

Τ ά  πάντα μ ' έγκατέλειι1|αν· συ μένεις Λ ιδία* 
αίσθάνετ’ ή  καρδία σου, ά λλ ’ δμως δέν άλλάσσει.

άτάραχον ι^ιυχήν Λ τόσον σί; γλυκεία 
ως λίμνη ής ό άνεμος τό ϋδωρ δέν ταράσσει.

.  ̂ Σ ύ  μόνη, σ υ μ ’ εύ&ραίνεις·
ο κοσμος οέν ε ίν ’ έρημος ένόσφ συ μο\ μένεις.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΟΤΡΟΓΛΟΓΣ

0 ΤΡΕΑΛΟΣ

Ητο τρελλός- τόν έφερον έκεϊ πρό διετίας 
υπό την στέγην ίεροϋ ναοΟ τη ς  Παναγίας· 
πρό τίϊς είκόνος τη ς  στρωμνή έτέθη άχυρίνη 

καί έπ\ ταΰτης ό τρελλός·
Λ μήτηρ του νυχθημερόν πλησίον του έθρήνει, 

αΰτός έγέλ’ άπλώς.

Εγελα γέλωτα πικρόν— τόν τή ς  παραφροσύνης— 
έκάγχαζεν ένίοτε, άλλά μετά ύδύνης.
Καί δτε μεσονύκτιον ήκούετο σημαίνον, 

τήν δψιν άγριος, ώχρός
ηγειρετο τή ς  κλίνης του παράφορος, άσθμαίνων, 

ώς μάρμαρον ι^τυχρός.

Περιεφέρετο δ ίς , τρ ίς  πρό των είκόνων δλων, 
ήτένιζεν αόρατον σημεϊον ε ίςτό νθ ό λ ο ν , 
έστρέφετο έδώ, έκεϊ μετά φρικτής μανίας, 

έν τέλει δέ γονυκλινών, 
πρό τή ς  είκόνος έπιπτε βαρύς τή ς  Παναγίας· 

προσηύχετο θρήνων.



Ιβέτε· είναι ζοφερά ι\ ένκλησία· χιυνον
τοενς θρναλλίδες καΐοιτσι προ τών σεπτών είκύν(ον.
Ιδέτε ττιν μητέρα του είς  την σκιάν έκείνη ν  

ώς Λ Νιόβη, δυστυχής ! 
ακίνητος τό τέκνον τη ς  προσβλέπει, την όδύνην 

σοβούσα δ ι’ εύχής.

• Ακούσατε· έπικρατεί σ ιγή  παντού ^αθενα·
(δού· ακούεται φωνή, φωνή θρηνώδης μία..
Ε ίν ’ ό τρελλός... παρακαλεϊ γονυκλινής, δακρύων.

Ω  ! πώς οίμώζει, πώς θρηνεί ! 
διά τή ς  κεφαλής κτυπα τό μάρμαρον τύ κρύον 

καί ταύτα έκφ6)νεϊ :

«Ω Παναγία μου σεπτή, ώ Μήτερ τού Χριστού μου, 
κατεύνασαν τον πυρετόν τή ς  κεφαλής, τού νού μου.
Τό λογικόν μου έχασα, ^οήθει με, Παρθένε· 

είμαι τρελλός, μέ έννοενς ; 
την κεφαλήν μου έχιδναι ζωννύουν παγωμέναν 

πονώ ... δέν μ ' έλεεϊς

Δεν μ ’ έλεεΐς ; μή σ ’ έπταισα ; Σ ’ έλάτρευσα παιδίον, 
ώς όνειρόν σε έβλεπα νά όμματα μου κλείων 
καί συνενών τάς χενράς μου άπό αγνών χειλέων 

τά μυστικά μου τη ς  ζ^υχής
άπέτεινα πρός σέ, προς σέ, τονς  πόθους μου συνδέων 

μετ’ αφελούς εύχής.

Μ ’ είσήκουσας- μ ' άπέστειλας τον άγγελον έκεϊνυν ... 
... Αλλά πονώ... ζαλίζομαι. Σ υγχώ ρεν διά θρήνων 
τους λόγους, τά παράπονα θά άντιναταστήσω.

Ω  Παναγία μου σεμνή,
συγχώρησαν.,. είμαι τρελλός.. πονώ., τ ί  νά λαλήσω ; 

Κ αί γοερώς θρηνεί.

Στενάζει κυλιόμενος έπάν<ο τού έδάφυυς
καί διά τών χειρων §αρΰ πιέζων τούς κροτάφους.



Αλλά ίδοΰ έγείρεταχ, τοΐ,'ς ό^θαληοΐ-’ς ανοίγει, 
ε ίν ’ απλανείς αύτο\, θολοί, 

τ ί  ^λεπει ; όπιοθοδρομεΐ, §ω()6ς ζητεί νά φυγή. 
Ακούοατε, λαλεϊ.

«Την είδα, Παναγία ηυυ, πληοίον μ<;υέϋχάθη, 
την χεϊρά της η ’ έπρόσφερε λευχείριων καί έχάθη· 
Η χείρ τη ς  ήτο ηάρρ,αρον, ώχρα ίίν τι μορφή της. 

Ο  Παναγία μου καλή,
φοβοϋμ’· έπόνει άλλοτε μικρόν ή κεφαλή της.

Μή εγινε τρελλή ;

Χ ά I χ ά ! θά την ίδώ λο ιπό ν  έδώ ! έγώ κ’ έκείνη ! 
Θά έμεγάλίοσε πολύ ... αλλά τό φώς σου σ6ΰνει· 
ώ ! φρίκη, Π αναγία μου, προλέγεις δυστυχίας.

Μή μ ’ άρνηθης ύλοτελώς· 
έλπίζει άπό σοΰ τό παν παράφρων νεανίας, 

έλπίζεν ύτρελλός.»
Λέγει καί ρ ίπτεται νεκρός σχεδόν έπί τ ιίς  κλίνης 
ι^τελλίζων ΰπυκώφως τ ι—τό πνομα έκείνης. 
Απεκυιμήθη· σιωπή έπικρατεΐ ^αθεία 

Α ίφνης προσέρχεται δειλή 
ίι μήτηρ του καί λέγονσα· [Ιοήθει Π ανιιγία  ! 

κύπτει καί τον φιλεϊ.

12 φίλημα τρισάγιον ! ώ βλάστημα καρδίας 
ήν ιίρδευσαν τά δάκρυα αυτά τη ς  Π αναγίας, 
οπότε ε ίς  τον Γολγοθάν έξέτεινε τάς χεΐρας 

έσταυρωμένυς <> Χ ριστός,
'ίνατήν γην έγκολπωθΛ, τόν άνθρωπον οίκτείρας 

τυφλόν προ τοΰ φωτός.
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Κίσέτι οέν έρρόφησεν ό ήλιος τήν δρόσον 
ήν φενγουσα κατέλιπεν ή  νί'ξ έπί τής χλόης· 

ό ούρανός γελόεις
άπέρριζτε τόν μέλίΐνα μανου<ιν χυυ· καθόσον



προβαίνει Λ αΰγη 
προετοιμάζεται Λ γή ,

ώς νύμ^η  τον νυμφίον της δειλή, έρυθριώΟα, 
τον ήλιον τη ς  νά δε;^θίΐ, τά δώρα του τα τόσα.

Ακούεται χαρμόσυνος τού κώδωνος ό ήχος.
Κυριακή άνέτειλεν  έντός τή ς  Εκκλησίας 

έλθόν από πρωίας
τό πλήθος τών χρ ιστιανώ ν προσεύχεται Λσυχως. 

Εξυπνησ’ ό τρελλός· 
προβλέπει πέριξ άφελώς 

πικρόγελών, ένώ πληθυν βλεμμάτων έηισύρει, 
διότι πάντα συγκινεν καί πας τ ις  τον οίκτείρει.

() ΐερεί-ς έκάλεσεν αυτόν κα\ δύο χεϊρας 
έπί την κεφαλήν του θείς, εΰχάς Κ(ΐ\ ικεσίας 

μ ετ’ ιΐκρας εύλαβείας 
έπρόφερεν ύπίρ αύτού, τό βλέμμα άνεγείρας 

πρός τ ’ άνω ασκεπής, 
πρός τ ’ άνω όπου ή  έλπίς 

τών δυστυχών, όπου το φως τη ς  μόνης αλήθειας, 
οπού ακένωτος πηγή  άγνής ευδαιμονίας.

Ηπήλθεν Λ άπόλυσις· έξέρχεται τό πλήθος· 
καθείς άσπάζετ ευλαβώς, πρ\ν φύγη, τάς είκονατ. 

Εκεί που κατά μόνας
καί ό τρελλός περιηατεΐ, ούχί καθώς συνήθως 

γελών, άλλ’ αύστηρός 
την όι^ιν, σύννους, φοβερός.

Π αιδία πρός αύτόν δειλώς τό §ήμά των εύθύνουν, 
άλλ’ αί μητέρες τά καλούν καί τά άπομακρυνουν.

«Μήτέρ μου, κλαίει, λέγει έν, είδον τά δάκρυά του», 
«Ο μήτέρ μου, δεν μειδιά έχει φρικώδες θλέμμο,, 

μ ’έπάγωσε το αίμο,
λέγει έν άλλο- ώς είκών μ ’ έφάνη τού θανιίτου».

ί 8 ?  ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ



«Ω μήτερ, διατί 
παράφορος περιπατεϊ

— «Πανδία μου, έξέλθωμεν τό τού σταυρού σημεϊον 
ποιήσατε· μή βαίνετε ποτέ τρελλού πλησίον».

Αλλά μετ’ οι’ι πολύ φαιδρά προβαίνει συνοδία, 
πληρούται πάλιν 6 ναός· τ ί  αράγε συμβαίνει ; 

λευκά ένδεδυμόνη
είσερχεται είς τόν ναόν παρθένος έρασμία.

Βαδίζει παρ’ αύτμ, 
ένοό την χεϊρά της κρατεί, 

μέ §ήμα ύπερή^ανον ώραΐος νεανίας 
καί άπολαύων φαίνεται πολλής εύδαιμονίας.

Ο νέος ούτος αγαπά προ έτους την παρθένον, 
προς άπειρα έμπόδια 'διηνεκώς παλαίων, 

καί έκουράσθη^πλέον
άνυπομόνιος την στιγμήν τού γάμου περιμένΐιΐν.

Λ λλ’ ήδη ζωηρως 
φλέγόμενος ύπό πυρός

αγάπης πρός τήν θελκτικήν καί σώφρονα παρθένον 
βλέπει τύ ηνειρον αύτού σ;^εδ6ν τετελεσμένον.

Τ ή ς  κόρης όμως άσταθές τύ ^ήμα παραμένει 
τάς παρειάς αυτής λεπτόν έρύθημα καλύπτει· 

ή κεφαλή τη ς  κύπτει
έπί τού στήθους* ταραχήν ή  στάσις τη ς  έμφαίνει. 

Ο ύδείς παρατηρεί 
τήν ταραχήν της· προχωρεί 

τών μελλονύμφων ή δυάς, άλλά ή  νύμφη φρ ίσσ ει. . . 
τούς γάμους των ό ΐερεύς ίδού θά εύλογήση.

«Εκείνη είνα ι, γοερά άκούεται φωνή τις , 
έκείνη ! Π αναγία μου!» άντήχησαν οι θόλοι 

τή ς  Εκκλησίας· όλοι
άπέμειναν έμβρόντητοι, ένώ έπί τή ς  κοίτης
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αυτού εύθνς νεκρός 
κατέηεσεν ώσει σωρός

άρ,όρ^ου ύλης ότρελλός. Ε ν  οί·μοι! έκφωνούσα 
πλησίον του κατέπεσε κ’ ή ηήτηρ του θανούσα.

Γ ’.

Η  κόρη έμεινε ^ω6Λ— δεινώς έτιμωρήθη· 
ηάτην τούς ορκους προσπαθεί τού γάμου τη ς  να είπη, 

πας φθόγγος τη ς  έκλείπεχ.
Ητο φριχτόν τύ πάθημα· υ γάμος διελιίθη.

Γνωρίζετε τλν κόρην, ίίτ ίς
μ ’ έν βλέμμα τη ς  δωρεν παλμούς : 

Ε ϊν ’ έρασμία Λ μορφή της,
έ’ζει γλαυκούς τούς οφθαλμούς. 

Ε π ί των ιομων της κυμαίνει 
κόμης ξανθής πΛεξίς διπλή.

Ιδέτε, αφελής προβαίνει- 
ε ίν ’ ή Ελμίννα  ή  καλή.

Ιδέτε- ήν αύτή βαοίζη, 
πώ ς βαίνει τόσον έλαφρά; 

Μ ειδίαμα λεπτόν στολίζει 
τά ;(ειλη τη ς  τά ανθηρά, 

καί πάντοτ’ είναι μειδιώσα, 
ώσεί αύγης ανατολή 

τήν (Ινοιξίν μας χαιρετώσα' 
ε ίν ’ ή ΕλμΙννσ Λ καλή. 

Ε ύλύγιστος, νομ ίζεις, κλίνει 
ε ίς  τού ζέφυρου τήν πνοήν, 

τήν γην νιμών, θαρρείς, άφίνει, 
προς άλλην ϊπ τα τα ι ζωήν.



Νσί· πτέρυγας, θαρρείς, ανοίγει, 
ά λλ’ άι|ανενς, τ ί  ώ^ελεΐ '·

Σ κιά  -μάς δ ίθεται όλίγη· 
ε ίν ’ Λ Ελμ ίννα  Λ καλή.

Ττίν ίδετ’ έ(^ιππον πώς τρέχει ;
Δ ιέρχεται ώς άοτραπΛ, 

τόν άνεμον υαζιί τη ς  έχει, 
καί φεΰγει, φεΰγει ώς ριπή. 

Τό είτήθός της άνακινεϊται 
τό βλέμμα σπινθηροβολεί.

Τ η ν  ίδετε, πτωχοί <)δντοι ; 
ε ίν ’ ή  Ελμίννη Λ καλή.

Εκείνη είνα ι, να ι, εκείνη ! 
Π αρήλθεν  όπισθεν αυτής 

εν ονειρον γλυκν ά^ίνεν, 
ώ ! άλλο πλέον μ ή ζ η τη ς . 

Αρκεί καί τοϋτο· καί μέ πόνον, 
δστις  αύτό αναπολεί, 

τό παν θά λέγη λέγων μόνον 
ε ΐν ’ ή  Ελμίννα  ή  καλή.

ΙΩ λΝ Ν Η Σ ΚΛ.ΜΠΟΤΡΟΓΛΟΤΣ

(ΗίτΛ 8 μΐ̂ νβς,).
Εγνωρίσατε τήν κόρην, τήν τοσοΰτον συμπαθή, 
ώστε μ ό ν η  πρός τό θειον άν άνέπεμπε δεήσεις 
ί'πέρ πάσης δ υσ τυχ ία ς , ήθελεν είσακουσθή ;
Ε ίς  πτοιχόν έκείνη ήάλτην, άν ένέπνεε ποιήσεις 
δόξαν ά^θαρτον είς  τούτον θά έχάριζεν έπίσης.
Πόσα ήλπιζέ τ ις  1 Ο μω ς, ώ έλπίς απατηλή,

0) απάτη ι^υχική !
Η  Ελμ ίννα  ή  καλή 
έγινε κακή, έγινε κακή.

Λέγουν οτι μετεβλήθη. Ν αι, καί είναι αληθές.
Τ ί  πικράς έκφράσεις, λέγουν, έχει τώρα είς  τά χείλη  !



486

Σήμερον γελά μ ΐ δ ,τ ι εΐ^ζεν \ΰω ς  χλαΰοει χθες, 
δέν λαλεϊ μ ετ’ άδελείας, δπως πάντοτε ώμίλει, 
αδιάφοροι τί] ειναα πάντες, εί κα\ πάντες φίλοι. 
Ψ άλλε, λύρα, &σμα πόνου. Ε ν  έμοι αντιλαλεί 

λύπη καν αρμονική.
Η  Ελμ ίννα  ή  καλή 
εγινε κακή, εγινε κακή.

1  ίς  νά τό πιστεύοι^, ; λέγουν δτι την <’φρύν συσπά 
καί προσβλέπει άγερώχως τό ριπίδιον κρατούσα. 
Είρωνείαν είς τά χείλη  φέρει δτσν σιωπά, 
έχει λίθινον τό βλέμμα μετρημένα όμιλούσα 
καί πομπώδη λιτανείαν φαίνεται ι^υχρώς τελούσα.
ΙΊού τό πρίν μειδίαμά τη ς , ή  φαιδρότης ή  (ΐπλή 

καί τό ρλέμμα τό γλυκύ :
Η  Ελμίννα  ή  καλή 
έγινε κακή, έγινε κακή.

Λ ί μακραί ξανθοί πλεξίδες δ ίν κυμαίνουν έλαφρά ! 
είς τά νώτά της· — ή κόρη τώρα έγινε κυρία. —
Αναδέεται Λ κόμη ή ώραία καί μακρά.........
Ούτω καί τών αίσθημάτιον περιστέλλ' ή Λλικία 
τής αθώας διαχύσεις καί τραχύνετ’ ή  καρδία.
Μ'άλλε, λύρα, ασμα πόνου. Ω  πικρά μεταβολή 

ή  ξανθή, ή  θελκτική, 
ή Ελμ ίννα  ή  καλή 
έγινε κακή, έγινε κακή.

Ε ρχετ’ έφιππος ! Ο  ίππος νέφη κυνεως πατεϊ. 
Πλησιάζει· τών πετάλων τον ^αρίΓν ακούω κτύπον, 
την έσθητά της ν ’ έιρπάση ό άήρ, θαρρείς, ζητεί. 
Εφθασε . ..  παρήλθ’, έχάθη . .  . ώς τ ι  οναρ καταλεΐπον 
όπισθέν του τήν πικρίαν αισθημάτων αύξιλύπων.
«Αί! πλανάσαι!» πρίν συνέλθω έν έμοί αντιλαλεί 

ειρων φράσις μυστική :
Η  Ελμίννα  Λ καλή 
έγινε κακή, έγινε κακή>.



Κα^ όσάκχς τον νοΓ;ν στρέί^ων πρός τό παρελθόν ποθώ 
νεα όνειρα ν ’ αντλήσω , η έλπίδα, άν μο\ μένη, 
κα\ παλμών έμοϋ άρ2(αίο)ν μ^ παλμόν ν ’ άναμνησθώ, 
Λ α ύ ιη  ^(ονη έντός μου τΛν καροίαν μου {ιυ^ραίνει. 
Φ ε υ ! τα πάντα μεταβάλλων πώς ό )(ρόνος διαβαίνει I 
ΙΙαϋσε, λύρα μου, τό ασμα. Ε ίς  καρδίπν δέν λαλεϊ.

Παυσε, λύρα μου, άρκεϊ. . . .
Η Ελμίννα  ή  καλή  
εγινε κακΛ, ώ ! κακή, κακή.
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ΠΡΟ ΤΟΥ ΚΑΤΟΠΤΡΟΥ
(Κν χορ&).

Υι^ώ τό βλέμμα· κάτυπτρυν ένώπιόν μου εΐδον, 
εικόνα έρωτος, δ ι’ ού απατηλών έλπίοων 
τάς άνταυγείας ^λέπομεν άντιπαρερ^ομένας 
κ’ έν τη  γεννήσει των αύτή αμέσως σβεννυμένας.

Α ίφνης μορ^ή τ ις  ίλαρά, έπ ίχαρις γλυκεία 
έπι στιγμήν έν τώ λαμπρώ κατόπτρω είκονίσθη 
έφέρετο είς  τά πτερά στροβίλου καί τσ^ζεία, 
εν βλέμμα μόλις μ ’ έρριι^εν αμέσως ήί[(ανίσθη,

Α λλ’ έστω και είς κάτοπτρον, συνάντησις βλεμμάτων 
γοργή άλλα διάπυρος, δεν είνα ι, όχι, πλάνη. 
Αίσθάνομαι πυκνούς παλμούς μυχίων αίσθημάτων.
Δέν έπεσεν ό κεραυνός, (’ίμ’ αστραπή έί^άνη ;

Κ αί πάλιν άς τήν έβλεπα, όπως καί ποίν τήν είδον ! 
Υι̂ -'ώ το βλέμμα τήν μορφήν έμοΰ προσβλέπω μόνον.
Α ! πόσον είμαι άσχημος ! ανάξιος έλπίδων.
1-ίίς τήςι^ιυχής μου τον [Ιυθόν Λς κρύι[;ω νέον πόνον.



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΕΡηΤΟΣ ΑΣΜΑ

Μ η συντρ%(*)ής, ώ λύρα μου, άν τά ς  χοροάς σου πλέον 
(ΐτε^ζνως κρούω, δυστυχής την τέχνην λησμονήσας.
Η μοίρα μ ’ ετυι^ε οεχνώς, παλαίω άπαυδήσης 
κα\ ύποκύπτω πάντοτε, πλην διαρκώς παλαίων.

Οποία πάλη φοβερά ! μη συντριβής, ώ λύρα, 
την λύραν είχε σύντροφον κινδύνων δ Αριών 
έπ \ κυμάτων άλλοτε φερόμενος άγριων 
κ ' εΰρε δελφϊνα δ ι’ αύτήν ό ποιητής σωτήρα.

Α λλ’ είναι, είναι δυνατόν νά ι^άλλη τ ις  τον πόνον ; 
ε ίναι τού πόνου Λ φωνή μονότονος, τραχεία· 
ε ίνα ι τής λύπης τ ’ άσματα πικρά απελπισία.
—  Η  λύπη είναι γόνιμος ε ίς  λύπας άλλας μόνον.—

Αλλά Θά ι^-άλλω-— λεγουσιν δτι στιγμώ ν γαλήνη 
μετά τήν έπιθάνατον, φρικώδη αγωνίαν 
έπέρχεται. προμήνυμα θανάτου· παρομυίαν 
στιγμήν κ’ έγώ αίσθάνομαι. Εν άσμ’ ας τήν μηκύνιι.

Τ ίς  είδε, τ ίς  έγνώρισε, τ ις  ήκουσε λαλοΰσαν 
τήν κόρην, ή τ ις  μ ’ ίίρπασεν ελπίδας καί χαράν, 

μέ λάμι^'ΐν ε ίς  τό βλέμμα τη ς  συγκίνησιν δηλοΰσον 
προ τού κυμβάλου τη ς  κανείς τήν είδε μελωδούσαν 

μέ άλγος έπί τή ς  μορφής, μ ΐ παρειάν ώχραν :

Τ ή ν  είδε τ ις  προσκλίνουσαν έπί τού ^\αμαρτίνυυ, 
τά όμματά τη ς  άστακτον τό δάκρυ νά πληροί 

καί νά έκφεύγουν στεναγμοί τού στήθους τη ς  έκείνου 
καί μετά μειδιάματος κατόπιν έπωδύνου

τού ι]^άλτου τ ' άσματ’ ασθενή α ύ τή ν ά θ εω ρ ή ; 

Τ ίνα  ποτέ περιαλγώς ήτενισεν έκείνη,
όταν τό θέατρον κοσμή ή  μάγος τη ς  μορφή ;

Ενώ ήχεϊ τή ς  μουσικής ή έμμελής ύδύνη,



τ ίς  είδε πώς την κεφαλήν είς®τλν παλάμην κλίνει 
κα\ τεθλιμμένη φαίνεται έρώτων άδελφή ;

Θεέ μου, τΛν ηγάπησα I αύτη, Λ έμπνευαίς μου, 
ε ίς  ταύτην πάσαν σκέι^ιν μου κρυφήν άφιερώ.

Η  π ο ίησ ις, ή  τ ’ ούρανοΰ αύτή άνάμνησίς μου 
τη ς  έξορίστου κ' ε ίς  την γήν άπάτριδος ι^υ^ής μου 

τον πόνον δ^ν έκοίμισεν, άφ’ ής θερμώς έρώ.

Ω  ποίησ ις νικιίτρια, τά πάντα κατακτώσα,
}ζωρ\ς νάσ ύρη ς λάφυρα τής ν ίκης καί δεσμώτης, 
ποϋ είναι αί έλπίδες μου, τά όνειρα τά τόσα, 
τ ί  έγ ιν ’ Λ νεότης μου πρός πάντα μειδιώσα, 
ποϋ πλέον τάς έμπνεύσεις μου ν ’ αναζητώ τάς πρώτας ;

Ω  ποίησις, τ ί  μ ’ έμεινε ; Δός μοι έλπίδα μίαν.
"Ιό βλέμμα μου είναι θολόν, στυγνήν την σκέι^ιν ε^ω. 
Ε ίς  σέ την άπειρόκακον παρέδωκα καρδίαν, 
την παιδικήν μου μετά σοϋ διήλθον ήλικίαν, 
ϋδήγησόν με ! αγνοώ, έάν προ6ώ, ποϋ τρέ^ςω.

Απεγνωκώς τον ΐίλιον συ^νάκις ατενίζω 
νομίζων άνά παν λεπτόν ότι παρήλθεν ώρα.
Πρός τ ί  πλήν νά παρέρχηται <3 χρόνος ; δέν γνωρίζω· 
φρικώδεις νϋκτας παρ’ αύτοΟ, μόνον αύτό έλπίζω 
κ’ ήμέρας πλέον θλιβεράς.— Ιδοϋ τοϋ χρόνου δώρα !

Ω  ποίησ ις, πώς ήθελα νά φθάση πρός έκείνην 
τύ όνομά μου ένδοξον, κλεΐζον τόν αίώνσ.
Ί ή ν  δόξαν, την περικδλλή, άγέρωχον όδΰνην 
δέν την ποθώ, άλλ’ αγαπώ ! καί τήν κυπαρισσίνην, 
άλλ’ ασφαλή θ’ αντάλλασσα σκιάν μέ δάφνης κλώνα.

Ερώ- καί είθε θάνατος ό έρως μου νά ήτο, 
νά μέ κρατή α ίώ νιος, νά πάσχω έσαεί.
Ερώ· κ' ε ίς  τό παράτολμον ευχής τοιαύτης φρίττω 
καί όμως πάλιν  ήθελα, Θεέ, νά μ ’ άφηρεϊτο, 
έάν ό έρως μου χαθή, ή  άχρηστος ζωή.
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Γης ^λεπω δυο, πάντα ηαζύ πηγαίνουν, 
πάντα κρυφά μχλοΰν, 

ή  μια ’ς τη ς  άλλης τό αύτ\ γελοι'ν 
καί μέσα ’ς ολους ’σπν μονάχαις μένουν.

Τ ί  ^ζίορατά I Τ ί  αγάπη τη ς  ένώνει, 
μαντεία τρυφερή,

όποΰ και νυχτ’ ακόμα καί ^(ωρίς κερί 
μπορεί Λ μ ια την άλλη ν ’ άνταμώνη.

Κ αί τ ί  νά λέν’ Λ δυό τους, τ ί νά κάνουν 1 
ποΰ μόνο τά μισά 

άπ’ δσα . . .  λένε χάδια περισσά 
μπορούσανε δυό νέους νά τρελλάνουν 1

Α χ, νά ! Πεθαίνει κάθε μιά τους ένα,
ποΰ τα ϊς  ζηλεύει δυστυχή, 

γ ιά  νάχουν άλλη μιάν από τούς δυό ι[;υχΛ 
’ς τά χείλη  τους έκεϊνα τά σμιγμένα.

ΝΑΡΚΙΣΣΙΑ

Βλέπετε των Ο λυμπίω ν τήν σεπτήν έκείνην στήλην 
καί τό κιονόκρανόν της τό έπίχρυσον έκεΐνο ;
Χεϊρα τρέμουσαν τεχνίτου είς  τά φύλλα διακρίνω· 
αίσθημα νομίζεις πόνου καθωδήγησε την σμίλην, 
ο ίμ ο ι! δ ιστί έπόνει ό τεχν ίτης  δ ιατί ;

Ξανθή κόρη δεκαέτις ρόδου έχουσα τό χρώμα 
μέσω ρόδων έκυνήγει άνθος φεΰγον χρυσα λλ ίδα : 
«Εδώ είναι, έδώ είναι. . .  . Α έκεϊ έκεϊ τήν είδα . . .» 
κ* ήστραπτε τό παιδικόν τη ς  ιλαρόν έκεΐνο όμμα. 
Ο ίμ ο ι! τό μικρόν ήγνόει ποΰ βαδίζει ποΰ πατεΐ.



ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜΠΟΤΡΟΓΛΟΓΣ 491

Ε ίς  τοΰ Ιλι̂ Τ(ϊοΓ/· τας οι^θας κυνηγοησα έπλανήθη· 
τήν έζήλευσε τό κ'“ ι.ια — ητο τόσον έρασαία !
Ε γ ιν ’ άΐ^ανής έξαίφνη,ς Λ ξανθή ή Ναρντσία.
τ»ιν παρέλαβε τό κπρα κ’ είς τον φλοίσβον έκοιμήθη,
ο ίμ ο ι! σπεύδει ·Λ τροφός της . . . .  τήν ανέσυρε νεκρόν.

Που έκείνη ; τώρα τάφου φυ^ζρόν χώμα τήν καλύπτει, 
Βλέπουσα τ ’ άθύρματά τη ς  ή  τροφός τη ς  κλαίει έτι 
καί έντος καλάθου ταΰτα είς τον τάφον άποθέτει, 
δπου δρόσου μαργαρίτας Λ πρωία καταρρίπτει.
Ο ίμοι 1 κ' ή  αύγή νομ ίζεις  δακρυλούει τήν μικρόν.

Μέ τον κάλαθον άκάνθας ειδ* έκεϊ περιπλεχθείσας 
χλωρής ετι ο τεχν ίτης  καί τήν κόρην ένθυμήθη· 
χρόνος έρρευσε — σκεπάζει τα άθύρματά τη ς  λήθη. . . .  
Ελαβεν αλγών τήν σμίλην υ τεχν ίτης  παραστήσας 
οίμοι ! του πτωχού καλάθου τήν εικόνα ζωηρόν.

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ
(Ηί*;χηυιιιιθΙν ίχ  τοίϊ γΕρ|λχν(χον -«υΏ ΗβίιΙΟ)

Η μόνα 'ς  τό παράθυρο κ ι’ό γυιός είς τό κρεββάτι :
— «Σήκω, π α ιδ ί μου, ’ς τή γιορτή νή ρίξης ένα ’μότ . 
— Δέν ’ριπορφ, μόνα, ε ίμ ' άρρωστος, θαμπή είναι ή  μα-

|τ ιά  μου,
θυμούμαι τή φτωχή Μαριώ καί μού πονεϊ ή  καρδιά μουί 
— Σήκω νά πάμε ’ς  τό ναό, χρυσό μου παλληκάρι, 
θά σού γιατρέφη τήν καρδιά τή ς  Π αναγιάς ή χόρι».

Σημαίνει αργά ή  λειτοιίργιά, κόσμος πολύς διαβαίνει, 
’ς τήν έκκλησιά έλπίζοντας κάθε ύυχή  πηγαίνει. 
Τόνκόσμο ή  μάνα άκολουθή κ ι’ό γυιός από κοντά της: 
«Εύλογημέν’ ή  Π αναγιά  καί δόξα ’ς τ ’ ονομά τη ς  !



Π ανηγυρίζ’ Λ Δέσποινα· πολλά καλά θά κάνη, 
πολλούς αρρώστους σήμερα τό θάμμά τη ς  θά γ ιάνη .
Κ ι’ δ ,τ ι καθένας έταξε ’ς  τή  χάρι τη ς  νά δώση, ^  
το «γέρνει, ’ς  την εΙκόνα τη ς  μ ’ ευχή νά τό καρ^ώση. 
Ο ποιος τό χέρι του πονεϊ, δίνει ασημένιο χέρι, 
άλλος, που μόλις περπατεΐ, πόδι χρυσό θά ^έρη.
Κ ι’ δλοι θά γειάνουν. Χορευτής έκεΐ μέσ’ τόλειβάδι 
ε ίν ’ ένας δπου σέρνουνταν ακόμα χθές τό §ράδυ.
Κ ι’ άλλος έκεϊ γ ιά  ίδέτε τον πώς ρ ίχνει τό λιθάρι, 
που έκοίτουνταν . . . τον έσωσε τή ς  Π αναγιάς ή χάρι.
Η  μάνα έπήρε μιά χρυσή καρδούλα : «Γυιέ μου, μόνος 
’ς τήν άγια είκόνα κρέμασ' την νά σοϋ περάση ό πόνος>. 
Σ τενάζοντας τήν ’πήρε ό νειος, στενάζοντας πηγαίνεΐι 
ηέ δάκρυα κάθε λόγος του απ’ τήν καρδιά του β γα ίνε ι: 
«Ω Παναγιά μου εύλογητή, Α γία  Δέσποινά μου,
» γλυκειά μητέρα τού Χριστού, άκου τό πάθημά μου.
> ’Σ  τή  χώρα μέσα ’κάθουμουν μέ τήν καλή μου μάνσ,
» έκεΐ πού είν’ ή  Έ κκλησιά μέ τή  ^αρειά καμπάνα. 
>Κοντά, κοντά μας κάθουνταν' μαζύ μου άδελ<|ωμένη 
«καί ή  Μ αριώ... μά τώρ’ αύτή μοϋ άπέθαν’ ή  καυμένη. 
»Νά, Παναγιά μου, σού ’̂ ερα καρδιά, καί τή  δική μου 
>γιάνε την, ^γάλε, ^γάλεμουτήν άκλειστη πληγή  μου. 
>Μ&ρόνυχτα θά προσκυνώ, θά λέγω έδώ ’μπροστά σου: 
»Εύλογημένη Παναγιά καί δόξα ς ’ τ ’ ονομά σου !>

Κοιμήθηκαν μάνα καί γυιός ’ς  τό φτωχικό κρεβδάτι. 
Σ ιγά  έμδαίν’ ή  Π αναγιά ’σάν νά μήν έπερπάτει,
’ς τόν άρρωστο σκύι^τ’, ’ς τήν καρδιά τού έγγίζει αγάλι

[αγάλι
τό χέρι μ ΐ χαμόγελο γλυκό, καί φεύγει πάλι ...
Σάν νάειδε ή  μάνα κάτι τ ι, ’σάν νάειδε ’ς τ ’ όνειρό

[της ...
ξυπνάει... Ο ί σκύλοι έκλαίγανε! τη ρ ά ει’ς τό πλευρό της
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γ ιά  τό π α ι3 ί... Ηταν νεκοό !—Η?νΐος νά ^γαίνη αρχίζει 
ν.’ ίι πρώτη άκτϊνο αχνή μορ^η παιοιοΰ νεκρού φωτίζει- 
I I  μάνα, ή  μάνα !—Α χ ! τ ’ ε ίν ’ αύτό :—Βγαίνει άπ’ τα 

[τα σωθικά τη ς  :
Εΰλογημέν’ ή  Παναγιά κα\ δόξα ’ς τ ’ όνομά της.

Ωρχ μεστή ήδυ-α'^εία;. 
κοΟ’ ήν εχ,λειχει ~ί λϋκσφως 
καΙ ά^αιρε™ τά; χοικιλίΛ; 
άπ ί χίντοΐί ό ζόφο·, 

ωρ’ αναμνήσεων χαντοιων,
(ιίρα παλμών χαι αισθημάτων, 
ίορα γενετειρα μνρίων 
τής φαντασίας μας πλασμάτω ν! 

Τσιαύτην ώραν, πλήν χρ4 χρόνων, 
^ Εσπερσς όπότ’ ίςιανη,
■— άλλα μοί φαίνετ' οναρ μόνον 
παν ο ,τ ιε ϊχω , φροόδη πλάνη—  

ήσΟάνΟην, ειδον χαί ήράσΟην ί 
ο'μοι, επήλΟεν ή σχοτια· 
σχιαν των πόθων μοο ήοπασΟην, 
ήν ρίπτει φως έν τή χαρδία.

Ε χ περιπάτου έπιστρεφων, 
έν μεσω ανθήρων πεδίων, 
άνεμελπα τήν χόμην στεφων 
με αίγοχλήματος χλωνίον 

στροφάς τινας του Λαμαρτινου, 
άγνωστους πόθους ήσθανόμην 
χαΐ ΰπό άναιτίου θρήνου 
παιδίον έχυριευόμην.

Τ ί εψαλλεν ό Λαμαρτ~νος 
χαΐ διατί έθρήνει τόσον ; 
πρός τ ί έχαίετο έχε'νος 
ό εχων εις τα χείλη δροσον; 

Ιίγνόουν όμως ένδομύχω; 
ήσΟάνΟην, ώς ήχώ χρυφίαν, 
ν ’ άντιλα ήται πας του στίχος 
άπό τήν νεαν μου χαρδιαν.

, Κ αί ώς άνάμνησις αρχαία 
εις τήν ψυχήν μου έγεννατο 
ε ϊχώ ν  παρθένου, χαί ωραία 
εμπρός μου αΰτη επλανάτο.

Τήν χόμην της άίρά έφίλει 
προσπνίουσ’ αύρα ζεφυρ~τις, 
τό βλέμμα της γοργόν ώμίλει, 
έςεδηλουτο ή ψυχή της.

Καί έμειδία, εμειδία 
παιδός χαράν αισθανόμενη· 
ώ ! πόση, πόση ευφυΐα 
εις τήν μορφήν έχδηλουμενη ! 

Ηδη ό Εσπερο; έφάνη.
Τό βλε'μμα εστρεψα ήρεμα 
εχε"·— πολλά περιλαμβάνει 
παιδός πρός τάνω στρε'φον βλέμμα.



494 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Ω ! ειχον παλλουσαν κ β ρ δ Ιίτ  Αιφνη; άνιτειλ’ ή σεληνγ;

— ίντεΰθίν αρχβντ’ βί όδύναι·—  κ’ εχ! τΐ3ν Β·ΐο κορκσίίων 
έντος μου ε?χον άρμο-<ίαν. . . .  τι^ν λάμψιν τη; πλουσίως χυ·<εΓ 
Τ ί 5* εχτζισα, ω Λαμο:ρτ“νε ! — δακρΰουσαν την κόρην ειδον!

Κ*1 εις τόν π α τρ ιό ν  μου ο?κον Κ ' εγώ έΙάκρυτα επίσης, 

βρχϊυς έπε'στρεψα, ρεμβάζων. τοαότη τότε ίίτο ώρα, 

εις Ολ“ψιν άρρητον ύπείκων θολή μ ’ έφάνη ολ ’ ή φυσις,

κ ’ ΰπό τό βάρος μου στενάζων. θολή μοί φαίνεται καί τώρα.

Εκεί. . . .  Ω , ϊέν θα λησμονήσω Ο Εσπερος ΰπήρςε πρώτη
στιγμ.ήν γενετειραν δακρύων 

συγγνώμην, αν μικρόν δακρύσω, 
μή μΙ καλεσητε παιδίον

περιπαθής^ ώραια κόρη 
επί του ώμου κεκλιμμίνη 

τής αδελφής μου, έθεώρει 

τόν Εσπερον, ώς τεθλιμμένη.

του έρωτος ημών αίτια· 

ίν  τή νυκτι αυτός υπνώττει, 
δέν τόν ϊθώπευσε πρωία.

Εντός τής νέας μου καρδίας 
άνάμνησίς τις όμως με'νει. 

καθώς έν μεσω τής σκοτίας 

λαμπρός ο Εσπερο; προβαίνει.

ΑΣΜΑ ΦΟΙΤΗΤΟΥ

Τήν νεότητά μα; ψάλλω 
μ ΐ καρδίαν ελληνίδα, 

λύραν εχω τήν ελπίδα, 

πόθος ή χορδή αυτής, 

Ψ άλλετε μαζύ μου ολοι ! 

άν ΰπνώττων τις ξυπ ήση 

καί : τ ί είσαι; μ ’ ερώτηση, 

θ ' απαντήσω : — Φοιτητής, 

είμαι φοιτητής !

Πλούτος, τα φαιδρά μου ετη ! 
δόξα . . . δόξαν δεν γνωρίζω, 

εις τό έθνος τήν χαρίζω, 

των πάτερων μιμητής.

Ως δυνάμεις εχω θάρρος . . . 

κ ι’ άν τις μ ’ είπη μ ' είρω-είαν : 

εχεις, νε'ε, καί καρδίαν;

θ ’ απαντήσω ; —  Φοιτητής, 

είμαι φοιτητής I



ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΜ ΙΙΟΤΡΟΓΛΟΪΣ

Καί ώς χ·>μ2 μ ’ ^ λ ο  χΰμα 
σι»ν£νοϋΤϊΐ ή ψυχή μβυ 
μέ ψυχάς χορο3 είθ^μου 

ίΐυναέίλφων, εύπετης.
Ε ις τά στι-θτ; ένίς μόνοι» 
ή  χβρδία Σλων πάλλει, 
αν τ ι; δόσπιστο; χριδάλ^ , 

θ ’ απαντήσω : —  Ί'οιττϊτής, 
είμαι φοιτητή; !

Ε ΐ;  τό ευελπι παρόν μας 
4 σκοπό; μα; ρίζα; βάλλει 
κ ’ εΐ; τ4 μέλλον αναθάλλει, 

κα'ι τοΐί χρόνοι» νικητής ! 
Ψ άλλετε μαζυ μον ό λ ο ι! 
ήγεμών έλθών άν μ ’ ε'πη : 
σκήχτρον, ώ πτωχέ. σοΙ λείπει, 

Ο’ απαντήσω ; —  Φοιτητής, 
είμαι φ οιτητή ;!

Λ ! πόσον σέ ήγάπησα ! 
αγάπη άν καληται, 
παν ο,τι δέν μετρεΤται, 

σ ήγαπησα πολι>.

Σ έ βλέπω ετι ζωηράν 
έν μέσω των χαιγνίων 
καί χοταμά; δακρύων 

τ4 βλέμμα μον θολοΤ.

Α ! πόσον σέ ήγάπησα ! 
αν ή αγάπη ήναι 
ανίατοι όδύναι, 

σ’ ήγάπησα πολύ.

Είσετι πάσχω καί πονώ, 
παρήλθον τόσα ετη 
κ ’ ή μνήμη μοο είσέτι 

σέ, σέ άναπολεΤ.

Σ ' ήγάπησα, ώ; άγαπα 
θνητό; τό φως ήλίοο· 
πλήν φρίκη αΐωνίοο 

νοχτέ; μέ άχειλεΤ.

Αιότι σέ ήτένισα
μωρό; ύπέρ τό δέον, 
διότι, ίσως πταίων, 

σ’ ήγάπησα πολύ.

Η ΓΕΙΤΩΝ

ΙΙόσον θελκτική προβάλλει 
ή καλή γειτονισσα μον, 
πτωχή κόρη, εις τά κάλλη 

καί τά ; χάρ ιτο ; πλούσια

Ενώ ράπτει, ψιθυρίζει 
πάντοτε τά άσματά μου· 
Βερανζέρον μέ νομίζει 

ή καλή μου Α γλαΐα.
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Μέ τήν πρώτην τοι3 ήλΙου 

άνίγείριτα ι άχτΤνα· 
χ«'ι, ώς ασμ2 τοΰ «ρο«θιοι.ρ, , 

ή φωνή τη? ή γλυχεΤα 
αίφνιδίως μ ’ άφυζνιζει, 
ενω αντιχρυς έχεΐνα 
τ ’ ανθτ; της φαιδρά τοτίζει 

ή χαλή μου Αγλα'ία

Εΐίχαρις, φαίδρα, μ ’ εν νεΰμα 
τήν χαράν της μεταδίδει· 
χα ι όταν λαλη. τ ί πνεύμα !

Εϊναι ολη εύφυια 1 
Τ ^ς χαρδίας της τά βάθη 
χάθε λόγος της προδίδει· 
ώ , τδν βίον «ς μ ΐ μάθη 

ή χαλή μου Αγλαία !

Εχει βλε'μμα ζωογόνον 
χαΐ εν ρόδον εις τήν χόμην 
χαΐ έσθήτας δύο μόνον,

— Μόνον δύο;— Ν αι, χυρία· 
ά λ λ ’ εάν τήν συνάντησης, 
θά άλλάξης εΰΟύς γνώμην.
Ε ισ ’ ωραία ; Ε ιν ’ επίσης 

χ '  ή χαλή μου Α γλαΐα.

Ε ίν ’ ωραία χαΐ γνωρίζει 
ο ,τι γράφω δι’ έχείνην 
αύριον θ ’ άποστηθιζη

τάς στροφάς αύτάς εν βια, 
τό έσχερας θά τας ψαλλη 
ύπό τήν ώχραν σελήνην, 
ώς αρχαία νύμφη άλλη, 

ή χ*λή μου Αγλαΐα.

Ο ΔΡΟΜΟΣ . . . τ η Ν  ΗΑΙΚΙηΝ

Μέ τη στάμνα εις τδν ώμο 
ή χοχελλαις εις τη βρύσι 
πεταχτα'ς χάνουν τό δρόμο 
ποία πρώτη νά γεμίση.

Α λ λ ’ έχε“ όπου γ υ ρ ίζ ο υ ν ,  
τ ώ ρ ’ άχόμα ν α  π η γ α ί ν α  
πώς λυπούνται που άντιχρύζουν 
τη γρηά τήν χουρασμ·νη!

Ομοια δμως συλλογαται 
χ ’ ή γρηά ποϋ δεν γνωρίζω : 
«Τώρα σε̂ ίς άχόμα π ά τ ε  
άπ’ έχει ποί* έ γ ώ  γ υ ρ ί ζ ω  !»



ΔΗ.ΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜ Π ΟΠΌΓΛΟΤΣ

ΙΐυΐΗΐΙΜΟϊ ΚΙΜΙΙΟνίΌΓΑΟΪΪ

Σ έ λαγκαδιά, ποϋ δροσερά την έλουζαν ρυάκια, 
μικρό παιοάκι εκοβε λουλούδια τρυφερά· 
ολόγυρά του έβοσκαν άγνά περιστεράκια 
και έλαί^ρά το ’^(άϊδευαν μέ τ ’ άσπρα, τους (^ιερπ,
I ιά νά τά πιάση άπλωνε ^ζεράκια ζηλεμένα, 

μά φεΰγαν ένα . . . ένα
— Παπούλ-η, τι πουλιά ’να ι αύτά ; (έρώτησε μέ πόνο 
το γέρο ποΰ καθώτανε σέ ρίζα μ ιας έληάς), 
ζυγονουνε κοντά, κοντά, γ ιά  νά τά πιάσω άπλόνω,
μά <|)τερουγιάζουνε εύθύς καί ’ζάνουνται μέ μ ιας .
— ίία ιδ ι μου, τά πουλάκια σου τά έμορφα π'οΰ είδες ...

αύτά . . . τά λ.έν’ έ λ π  ί δ ε ς ...

ΡΟΔΟ ΚΑΙ ΑΓΡΟΛΟΥΑΟΥΔΟ

^ έ  ρίζα μ ιας τ|)ΐπνταφυλλιάς ήτανε φυτρωμένο 
έν άγρολϋύλουοο }^λωμο καί μικροκαμωμένο· 
ποιος ξέρει ποιο ^ρο;ςόνερο, πυιός ξέρει ποιο αγέρι 
τό έφερε καί τώσπειρε μονάχο δί^ςως ταίρι· 
γ ιά  πόνους είχε γεννηθη, γ ιά  πόνους τΰ καϋμένο, 
καί πρίν άνθηση τό φτωχό ήτανε μαραμμένο !

Ο Λημήτριος Καμπο'ρογλονς, δανΟνντης άλλοτε άΟηναΐν.^ς 
«Εβδρμίδϊςο, έέϊ;μοϊίεν3ε διάφορα πιζχ  ίργοι, μία δέ
β;;λλογή λυρι·/.ών ζοι·/-5εων τεν ύ-ό τ ίν  τίτλον «Η φωνή τή; « ρ δ ι ίς  
μου*. ίβραδεϋ&Γ έν τω Βουτσινβίω ποιητι/.ω διβγοινισμ,Τ, τω ΐ 8 7 · !  
Γην βραδευθεΤσαν ταΰτην σνλλογήν μετ^φέρομεν ολόκληρον έν τώ 
«Πβρνασσω».

Β'. 63
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Κ ’ έκεϊ . . . ι(ίηλά, πολύ ι^'ηλά, ^να τριανται^ΐ'λλάκι 
καμάρωνε κα\ επαιζε γλυκά μέ τ ’ άεράκι, 
γεμάτο δρόσο κ ι ’ ώμορφχά κα\ μυρωδχάκα^ 
στΛ ρίζα του δεν κΰτταζε άπ’ τό πολύ καριάρι 
νά  ίδη  τ ί κάνει τό ^τω^(ό, νά λυπηθη λιγάκι, 
κ’ 2να γλυκόλογο ’νά πη  στο μαύρο λουλουδάκι ! !

Πέρασαν μέραις, πέρασαν, έπηγε ’μπρός ό ^(ρόνος, 
αβνϋαν  τά κάλλη τού ένός, τού άλλου πάει ο πόνος· 
πέσαν τά φύλλα καί των δυο, καί τό φτωχό έχάΟη, 
καί τώμορφο καί πλούσιο κι’ αύτό, κι* αύτό ’μαράθη ... 
. . . Κ αί ’γώ πού τάξερα τά δυό σάν ησαν ανθισμένα, 
καί πάλ ι τάειδα ύστερα ξερά καί μαραμμένα, 
άν καί μικρό κατάλαάα δτι στον κόσμο τούτο 
δέν πρέπει νά καυχώμεθα γ ιά  ώμορφιά, γ ια  πλούτο ... 
Ε ίνα ι τά πλούτη πρόσκαιρα κ' Λ ώμορφιά δεν μένει 
καί μόνο καθαρή καρδιά στόν Π λάστη άνεόαίνει . .  .
Α ς  αγαπούμε τά φτωχά καί τά δυστυχισμένα, 
άς δίνωμε παρηγοριά στά έρημα, στά ξένα . . .
Κ αί όταν τά πα ιγνίδ ιά  μας τα τόσα ! βαρεθούμε, 
κ’ όταν χορτάσωμε πολύ, τότε άς θυμηθοΓ^με 
νά δώσωμε καί στο φτωχό, κ’ έκεΐνο νά χορτάση, 
νά δώσωμε στό όρφανό, κ’ έκεΐνο νά γελάση . . .
Ω  1 αγαπάτε τά φτοιχά, τά έρημα, τά ξένα.
Ω  ! δίδετε παρηγοριά στά πικροποτισμένα.

ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΓΛΥΚΥΙΜΑΤΑ

Λεν θέλω 
δεν θέλω πλβϋτο, 
είναι μιά ψώρα 

ελεεινή·

2σω τήν ξύνεις 
τήν άργισμενη, 
τόσω βε τρώει,

τέοω χονεά.



ΛΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΟΤΡΟΓΛΟΤΣ

Δέν ί ΐν ’ χβλλίτίρα  
νά λ είΐϊ’ ή ψώρα 
Λ«1 ή φαγούρα

μ,’ αύτήν μοζύ ; 
δέν ε^ν' ώρα“α 
Λανεϊζ να &γτ,
Ισα άρΛοννε

διά νά ζ ί  ;

Λεν εχω άδελφαις 
για  νά πανδρεψω, 
εχω δκδ γάτ«»?,

άλλά γ ι ' αύτα“ς 
δίν Οά φροντίσω,
__ώ ! νά μοίί ζι^σουν —
εύρίτχουν άνδρα

χαΐ μοναχα“ί.

Δεν θέλω άλογα, 
εχω χοδαργια, 
αύτά μ ' άχοΟνε,

ίΐναι γέρα, 
χα'ι δεν φοβούμαι 
νά μοΐί τσαχισουν 
τήν χεφαλιί μου

χαμμιά φορά.

Δύο μόνον άγαπω 
’ζ αύτδν τδν χόσμο, 
έρωτα, φίλοι

μου, χα ΐ γλυχά, 
γ ι '  αύτά Οά ζησω, 
γ ι ’ αύτά χεΟαίνω, 
τάλλα για μένα 

μηδενιχα.

Τόν ερωτ’ άγαχώ, 
οχι τόν γάμο, 
γλύχυσμα θέλω,

Ιχ ι χρασί, 
τ:" άμα τό πίνεις 
φαίνετ’ ώρα~ο 
χαι τό πιστεύεις

τότε χα ι συ.

Μιά ώρα ’πιρασε,
—  πανάΟεμά τ ο ! —  
σέ χάνει, φίλε

μου, χα’ι χτυπάς 
τήν χεφαλή σου 
το“χο σέ τοίχο 
χα'ι σέ γελούνε

οπού χ ι ’ άν πας.

Α λλά τδ γλύχυσμα,
αλλά ί  ερι*>ί,
πάντα ώραια,

πάντα γλυχά· 
γ ι '  αύτά Οά ζι^σω, 
γ ι '  αύτά πεθαίνω, 
τάλλα γιά  'με'να

μηδενιχά.



Π Α ΡΝ Α Π 'Ο Σ

ΤΟΥΡΤΑΣ ΕΓΚΩΜΙΟΝ

Οταν νοιωΟω τ ρ ί ΐζ  δεκάρβις 
μ:σ  στην τσεπτ; μου νά τρίζουν, 
να χτυπούν, νά κουδουνίζουν, 

ποσον Ε?μαι Ευτυχής !

Τότε, λέγω , κάτι Είμαι 
και άκόμ»; περιμένω ; 
ή εγω ’ς τδν τάρο μπαίνω, 

ή συ τούρτα νά χαΟ^ς.

—  Ε  ! παιδί μου, φερε τούρτα,
μά κομμάτι δά μεγάλν;,
®χι, 2χι αύτή, την άλλη, 

ελα δά χαϋμε’ν ’ ευθύς !!

Λοιπδν γ[λΟες, ■^λθες τούρτα ; 
τδ  λευκό σου χροσωπάκι, 
τό άφρατο μαγουλάκι 

άφησε' με ν ' άσπασθώ.

Ε  ! καλή ψυχή νά έ'χης. 
χαϊδεμμενη μου τουρτίτσα, 
ού δέν μοιάζεις τά  χορίτσα, 

οσο θέλω σ^ φιλΐϋ.

Δεν παραπονιε'σαι διόλου, 
ούτε πώς δεν Οελε ς χννεις. 
μβν τήν οφι σου πώς χάνεις 

την ωραία, τήν καλή.

Μ πά! τί επαθες 1 εχάθης; 
μη απ τα πολλά φιλιά μου 
μπήκες μέσα ’ς τήν κοιλιά μου ; 

ωρα σου λοιπόν καλή !

Συ έχάΟηκες, έ γ ’ όμως 
είμαι εύχαριστημε'νος, 
είμαι καταγλυκαμε'νος, 

ποσον είμαι ευτυχής !

Ενας τούρταρος μεγάλος 
τό ΙΙεντελικό αν γείνη,
—  όποιος άγαπα άς μείνη,—  

μεσ' σέ μιά σπηλιά τ ’ εΰΟυς

Οα κλεισθώ ένοσω ζήσω, 
τήν ψυχοϋλά μου θά σώσω, 
άπ τόν κοσμο θά γλυτώσω 

και θα γείνω ασκητής !

ΕΡΩΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Λκουσατ α π ’ τούς στίχους μι 
ώ φίλοι, τ ί Οά εδγη, 

οσαις φοραΤς βαργιε'σθε πειά

του έρωτα τήν συντροφιά, 
ς τό χέρι τή γραμματική 

κ εύθύς ό ερως φεύγει!!



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΠΟΤΡΟΓΛΟΤΣ

ΤΑ ΟΡΕΚΤΙΚΑ

Λγαπβτε κοριτσάχνϊ, 
πλουμισμένα χίρδικάχια , 
«γαπίτ£ τδν χαύμί'νο, 
τάν χοντδ τδν ζαρωμένο.

Σ ε ΐί μέ ’χά μ εη  να μείνω 
ζαρωμένο;, χαΐ να ^είνω,
οχ  ! χαταδιχό σα; θϋμα, 
ποϊΐ νά εχετε τδ κρΤμα.

Αν τα  αλόγα ’που Ιχουν 
τέτοιο σιΤ'μα, §έν αντέχουν 
στά ραχί, άλλα ζαρόνουν 
οαν τδ πιοϋν, δεν μεγαλόνουν,

Πώς εγώ νά μή ζαρώσω, 
πώ ; δ μαϋρο; νά ’ψν;λώσω, 
άφοί> τόσα χρόνια τόρα 
τά κορίτσια χάθε ώρα,

τόσα όρεχτιχά μοίί δείχνουν, 
χου φωτιά στο σώμα ρίχνουν, 
χου ζαρονουν, χου χουταίνουν, 
χου χληγόνουν ποΰ μαραίνουν ;

Π ώ ; ! τ?;ς Χ λόη; τά 'μ «τάχια , 
τά  μαλλάχι_α τά χεράκια, 
τά κατάλευχα "δοντάκια, 
τά  μικρά τη ; ποδαράχια !

Τά τσακίσματα τ η ς  άλλη;, 
τη ; μικρούλας, τ^ ; μεγάλη;, 
τό λα ιμάχι, την έλητσα, 
τά αυτάκια^ την μητίτσα !

Τ η ; Ξ άνθη; τό σαγονάκι, 
τό  μικρό τό λαχκουδάχι. 
ποΰ τ ’ άφρατο μαγουλάχς 
χάνει, σαν γέλα ’λ ιγά χ ι,

Τ ^ ;  Εΰμόλπη; τά χειλάκια, 
τά ροδάτα μαγουλάχρι, 
κάδε νε'ο; χ ’ άνταμώση 
Οά ’μ-πορίση  νά ψηλώση;

Φθάνει μή μέ τυραννατε 
κοριτσάκια, αγαπάτε, 
τό χατάδιχό σα; θΰμα, 
νά συχωρεΟη τό κρ'ϊμα !

Η ΘΗΛΕΙΑ

Μίαν αόγι) ωραία
καί δροσερά, 

περίπατο έχηγα,
ολο; χαρά.

Δεν γνώριζα ακόμη
τού; στεναγμού;, 

τα δάκρυα^τού; πόνους
καΐ τού; καϋμους.

Ενφ  πηγαίνω βλεχω 
ενα παιδί,

μία θηλειά ν ’ άχλόνη 
κάτω ’στή γ^ .

Κ α τ ’ άπό παραθύρι 
ποΰ τρυφερό 

καμάρωνε κορίτσι, 
καί λυγερό.
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Ενω τ ί  χοριτσάχ;
εβλίπ’ βύτά

έ  "μαύρος στή θηλει,α τοο 
μέσα πατώ.

Πασχίζω νά ξεφυγω 
δεν ήμπορίύ, 

φωνάζω στδ παιδαχι
παραχαλώ . . .

Θεόχουτε, μού λεγει, 
είς τή θηλεια 

τού Ερωτα σαν πεστ)ς, 
θά φνγης πιά ;

Μεσ’ στή θηλειά του Υϊ̂ ρα 
τούς στεναγμούς, 

τά  δάχρνα, τούς πόνους
χαΐ τ ιύς χαϋμούς.

Ιδρωσα για  νά φύγω
άπ ' τέ  τρελλέ' 

εχλαψα μια γ ια  παντα, 
τόρα γελώ.

Κ ι’ όταν σύ παραθύρι 
χαμμιά φορά 

χορίτσι βλε'πω, τότε
περνώ σχυφτα.

Ψ η λ ά  δύν βλέπω, θ ε ’ μου 
χαΐ Παναγιά 

πάλι νά ξαναπέσω
’ς άλλη θηλειβ ;

Ο ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΛΑΙΜΟΥ ΤΗΣ

Ε ίς  τύ λαιμό του 
ενα κορίτσι 
είχε κρεμάσει

ενα σταυρό·

διατί τάχα 
νά προσκυνήσω, 
νά τόν φιλήσω

νά μή μπορώ;

κ ι’ αν χάμω λάθος 
είς τά φιλιά μου, 
τά χείλη φτα“ νε,

ή ό λ α ιμ ό ς;

Καθένας πρεπει, 
σταυρό σάν 'δη, 
οπού τόν εύρη

νά τόν φιλ^,

Γ ια τ ί ό μαύρος; 
τ ί φ τα ίω ; μήπως 
κ ’ εγώ δόν είμαι

Χριστιανός ;

χωρίς κανένας 
νά τόν φωνάζη, 
χωρίς κανένας

νά τόν 5ιαλη.
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Εκείνη χουχει 
λιΖ(μ^ ωραίο 
χα'ι Ιχει φόβο

μή φιλη6ί[,

εις τό λαιμό της 
στανρό ποτέ της 
ας μή κρεμάση

πρίν ’χανδρεκθη.

Ε ίν ' αμαρτία 
κανένας θρήσκος 
ά χ ’ τό λαιμό της

νά μποδισθή

καί τό σταυρό της 
νά μή φιλήση, 
γιατί ό χαϋμένος

νά κολασθή ;

ΤΟ ΟΝΕ1ΡΟΝ ΜΟΥ

Σ Ι  δυό μεγάλαις κάμαραις 
είδα εις τ ’ όνειρό μου 

χ(5ς μπήκα, σαν νά γύρευα 
κανένα σύντροφό μου. . .

Η  μία ήτο ά π’ αύτα~ς 
γεμάτη άζδ βαρέλια, 

καθώς έμπήκα μέσ' αυτή 
ξεράθηχ’ ά π ’ τά γελοία.

Σ έ μιά βαρέλ’ ανάσκελα 
δυό γέροι μεθυσμένοι 

ήταν πεσμένοι, άγκαλια, 
βρεμένοι, λερωμένοι !

Κ α’ι στήν κατάστασι αΰτή 
μουρμούριζαν κ ' οί δυο, 

ό έ-ας «οίνον βούλομαΐη, 
ό άλλος «ε ! νά πιω ! !β

Μένουν ξεροί κ ι’ άκίνητοι, 
δίκαιο τό κακό τους, 

γ ιατί νά λ έν ’ τόσα καλά
για  τό παληόκρασό τους !

Ω ! πόσον είμαι ευτυχής!
ποτέ κρασί δέν πίνω, 

καί όπως τόρα είν’ αΰτοί, 
ποτέ μου δέν θά γίνω.

Αφοΰ καί τα κοριτσ’ αύτα 
ποΐί τόσω άγαπήσαν, 

"ντραπήκαν καί γιά  συντροφιά 
τριγύρω τους δέν ήταν !

Ενω καμπόσοι σαν κ ’ εμέ 
όπόταν άποθάνουν, 

θάχουν κορίτσια συντροφιά 
νά έλθουν νά τούς κάνουν ! !

Αφένταις δέν σηκωνεσθε ;
ώς πότε θά κοιμάσθε ! ! 

ποιοι εισθε; ό Χριστοπουλος 
κ ι’ ό Ανακρέων θάσθε !

Μπαίνω στήν άλλη κάμαρα ...
ένα σωρό κορίτσια, 

βαστοϋσαν εις τά χέργια τους, 
τ ι σβίγκους, τ ι παστιτσ}_α,
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τ ί μπαχλαβ», τ ί σββαρέν, 
τ ι τουρταις, τ ί  συνεχι, 

τ ί χβτα'ίφι, ρεβ*ν'ι. . .
χαϊ ποιά γλιιχέ δέν ε χ ε ι!!!

Μαϋ λ εγ ' ή μια βάχοκσε 
*ύτα ποϋ θά σοΰ ιτοΰμε, 

γ ια τί μας άγαπα; πολύ, 
γ ι '  αύτδ σέ άγαχοΰμε».

β Α χ’ ολα τά γλκχύβ·ματα 
πάρε οποίο θελησ>];, 

χν ' ά π’ ολα τά χο ρ ίττ ' αύτά 
ποια θ:λει: να φιλι;σΐ)ς ;η

ΕϋΘνς έσιιλλογίσθϊ;χα, 
οποίο γλυχδ ζητηοω, 

γλυκέ Οά '^ναι, ας ίδώ
π ο ι’ ά π’ ολαις ν ι  φιλήσω. . .

Χύνομαι καταπάνω της
χαΐ στη στιγμή 6 χαϋ'μενος 

τήν πιάνω, αου ! ’φώναςε. . . 
ξυπνάω τρομασμενος. . . .

Γί βλέπω ! ! Τή γατοϋλά μου 
τή  μαύρη, ποΰ κοντά μου 

’χοιμώτανε καί μούτανε 
ή  μόνη συντροφιά μου.

Την ε7χα πιάσ’ απ ' το λαιμό 
κ ’ ίφώναζ’ ή καυμενη! 

!2κοταδι μαύρο, ερημιά, 
ολ’ ήταν κοιμισμένοι!

Ούτε κορίτσια ώμορφα 
είχα έχεΤ κοντά μου, 

ούτε γλυχύσματα πολλά 
είδα στην καμαρά μου.

Κάνω νά πιάσω τή μικρή, 
μου φεύγει κ ’ ή μεγάλη, 

κάνω νά πιάσω τοϋτ’ έδω, 
μοϋ φεύγει καΐ ή άλλη. . . .

Κάνω νά πιάσω τήν παχειά, 
μοΰ φεύγει κ ’ ή λυγνούλα, 

νά πιάσω τήν μελαγχροινή, 
μοΰ φεύγει κ ’ ή ξανθοΰλα ! ! I

Σάν είδα μιά μέ καστανά 
μαλλιά, μέ μαύρα μάτ^α, 

έχόντεύ' ή καρδοΰλά μου 
νά γίνη δυό κομμάτια !

Ως καΐ στόν ύπνο είσασΟε 
μαργιόλικα, κορίτσ_^α ! ! 

Ας ’πρόφθανα τουλάχιστον 
νατρωγα δυο παστίτσ^α !!

νπομονή ! καμμιά φορά 
μουπαν πως αληθεύουν 

τά όνειρα, ώ ! '
πιστεύω δέν

τότε πεια 
μοΰ φεύγουν !

Α χ! καστανή αγάπη μου, 
στά ξύπνα μ ’ αν σέ πιάσω, 

άν σέ άφήσ' άφίλητη
σαν τό κουκκΐ νά σκάσω !
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ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ

Ενα χορίτιι 
χρινοαλασμίνϊ 
ίέν μέ χωνεύίΐ

τέ  έρφανί, 
δέν μέ χωνεύίΐ 
αχ ! τδ καυμένο, 
γ ια τ ’ είμαι, λεγει, 

μελαχροινό.

Ενα μαχαίρι 
πάρε, νά σφοζ»;, 
σχιβε ι 6  βτ^θος,

καί σαν 12ης 
πως ή καρδιά μου 
μέσα μου βράζει, 
τότε βεβαίως

τότε θά π^ς
ολους ■

αΐΐρόσωπο πουχει 
μέσα στα στήθη 
τέτοιο καμίνι,

θά δυνηθη, 
ώσάν έμενα, ) 
άσπρο νάμείνη , 
δέν θά μαυρίση,

δέν Οά ψηθ^ ;

Σαν δέν σ ' άρεσει 
μαϋρος νά μείνω, 
σβόσε τήν φλόγα

καί παρευθύς, 
ένω πασχίζεις, 
άσπρος νά γίνω 
καί σύ κοντά μου 

θά ζεσταθης 
ύς άσπρους 
ιυχαθ^ς 1

Ιίθελα κ ’ εγο) να κάμω 
μια φορά τόν ποιητή 

καί αγάπησα μιά κόρη, 
όπως άγαποϋν «ϋτοί.

Ητον ολο λυπημένη, 
κίτρινη, ’ψηλή. λυγνή, 

σκελετός, δΐ» είχε κρέας, 
ψυχή μόνον καί φωνή.

Τήν αγάπησα, μου είπε 
πώς μέ ά','απα κ ι’ αυτή, 

'πίστευσα γυναίκας λόγ^,α, 
κουταμ.αρα διαλεχτή.

Εχασα τήν ήτυχια μου, 
έχασα τά γελοία μου, 

όλο καί παραπατούσα, 
’κουναγα τά χεργια μου,

μέσ’ στό δρόμο τραγουδούσα, 
μούφευγαν τά λόγια μου, 

έσκυβα τήν κεφαλή μου, 
■στράβωνα τά  πόδια μου.

Οποιος μ ’ έβλεπε στό δρόμο 
παραμ.έριζε ευθύς 

κ ’ έλεγε : αυτός Οά ήναι 
ή τρελλός, ή ποιητής.

Β'. 6 4
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ίϊχ α  τήν Μαρσίν»; 
ν« ΐδω, στι  ̂ μςυσιχή 

εξαιρν' εςβίρνβ τήν βλέπω, 
μά ίιβφορέτιχη.

Καιασπροχοχχινισμενη, 
ζωηρή και πεταχτή, 

έτριψα τα  μάτια χ ’ είπα, 
ή Μυρσίνη ν ί ν ' αΰτή ;

Πότε μ ’ έναν όμιλάει, 
πότε άλλον χαιρέτα, 

ς άλλον τό μανδή 'Ί βγάζει, 
άλλον βλέπει χα ι γέλα ...

Ε χα·ε  πως δέν μέ ξέρει, 
μήπως άλλαξα χ ’ εγώ 

χα ι δίν μέ γνωρίζει πλέον ; 
δέν είξεόρω τ ί νά πώ !!

Μια ήμερα τήν εώρίσχω 
■ ’ς ένα σπίτι μοναχή,

—  ελα να σου πώ Μυρσίνη, 
τ ί χαταστασ’ είν’ αΰτή ;

Γέλασε, χΓ  άφοΰ μοϋ χάνει 
μια μετάνοια εΰγενιχή, 

χοιρ'ις νά μοϋ είπη λέξι, 
φεύγει χα’ι μ ’ άφίνει "χεί!

Τέ^ασα ά π’ τή ντροπή μου, 
νά μέ παρη για  χουτό ! 

νά γελάση χα ι νά φυγή, 
νά μ ’ άφήση μοναχό !!

Εσπασα τήν χεφαλή μου 
χ ' έκοπιασα πολύ, 

γ ιά  νά εύρωαύτός ό τρόπος 
τής Μυρσίνης τίδηλοΤ.

Ηυρα οτι εχει δίχηο 
ή Μυρσίνη, χα’ι πολύ, 

χαι τα γελοία της πώς ήσαν 
μιά ωραία συμβουλή.

«Παιχνιδάχια Θελει ό ερως, 
όπως όλα τα παιδιά, 

χαι γ ι ’ αυτό δέν θά γεράση, 
έχει ανοιχτή χαρδιά,

θέλει θέλει τραγουδάκια, 
θέλει γέλοια χαι χαραΐς, 

όχι στεναγμούς χαΐ δάχρυα 
χ ι ’ όμιλίαις λυπηρα'ΐς 1

Ούτε στέχε; ’ς ένα μέρος, 
πότε τρέχει και πήδα, 

άλλοτε εδώ κυλιέται, 
πότε χώνεται ’χεΐ δά».

Κ ’ εγώ τώρα τήν καρδιά μου, 
μέ τήν συμβουλή αυτή, 

πεταλούδα θά τήν χάμω, 
πεταλούδα πετοιχτή.

Πότε ν ’ άγαπα τους κρίνους, 
πότε τής τριανταφυλλιαίς, 

πότε νά πέτα στά φούλια, 
πότε στής γαρουφαλια"ίς.

Αγαπώ χαΐ τής άφράταις, 
άγαπώ χαι τής λιγναΊς. 

θέλω τής ξανθαΤς τής άσπραις, 
θέλω τής μελαχροιναΤς.

Ηϋρα χα’ι τήν ήσυχιά μου, 
ηύρα χαί τά γέλοια μου, 

δέν παραπα-άω πλέον, 
δέν κουνώ τά χέργια μου,
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στ6Χ.’ ή ν,ίφαλή μου, 
ίσια και τα τιέδια μου, 

ςερω που νά τραγουδήσω 
χαΐ μετρώ τά  λόγια μου-

ούτε ποιν;τή μέ λενε, 
οδτε χα ΐ τρελλδ μαζυ, 

ή Μυρσίνη ή χαϋμε'νη, 
ή Μυρσίνη μου νά

ΠΩΣ ΔΕΝ ΖΗΛΕΥΕΙΣ !

Δεν εμεινε στδν χόσμο χελιδόνι. δυ4·δυό εις τδν άερα σαν πετουνε 
ποΰ στδ παράθυρό σου τή φωληα μΙ ενα όνειρό, μέ μιαν ευχή 1! 
μέ τραγουδάει νά μή Οεμελιώνη, ΙΙώ ; δέν ζηλεύεις όταν σ εςυπνουνε 
μέ έρωτα, μέ πόθο, μέ φ ιλ ιά ... μέ την Ιρωτιεη τους τή λαλια  1! 
Γ ιά  ευττα -ί τα, τί γλυχά χρυφο· Γ ιά  χυτταξε τα, ποσο απορούνε^

[μιλούνε ! που εϊσαι δίχωο τα~ρι χα ΐ φωληα. . 
γιά  χυτταςετα , πόσο είναι ευτυχή

ΤΟ ΚΡΕΒΒΑΤΙ ΤΟΥ ΚΟΡΙΤΣΙΟΥ

Μέ γλυχαΤς-γλυχάίς χουβε'νταις 
ένυχτώΟηχα μιά ’μ^'ρ*

’ς ενα σπίτι φιλιχό 
και να φύγω δέν 
τί χαλάζι ! τ ί άερας ! 

τί χαχδ ίςαφνιχό ! !

Μοϊδωσαν ένα χρεββάτι, 
ποΰ "ντρεπόμουν να πλαγιάσω.

τί χρεδβάτ’ ευγενικό ! 
τ ί ωραία χουν,ουπιε'ρα ! 
τί σεντόνια ! τ ί μεγάλο ! 

τ ί ζεστό ! τ ί μαλακό !

Πλάγιασα τό χάτω -χάτω 
χ 'έλογάριαζα ό χαϋμε'νος 

πώς θά κοιμηθώ καλά, 
όταν έξαφνα μέ πιάνει 
μιά φαγούρα, ποΰ πετιοΰμαι 

πιντε πιθαμαΐς ’ψηλά 1

Σαν νά μοΰ ’πιναν τό αιμα 
χίλ ιο ι ψύλλοι, χ ίλ ια ις σκνίπαις 

καί κουνούπια και κοργοι, 
τ ί νά κάμω, τ ί νά γίνω, 
ποΰ νά φύγω, ποΰ νά μείνω, 

τ ί κατάρα, τ ί  όργη !

Π άλι κύτταζα τό στρώμα 
καί δέν εύρισκα κανένα, 

δέν εΐξευρω τ ι  να πώ . . . 
είδα πώς κανείς δέν φταίει, 
τή φαγούρα πώς την εχει 

τό κρεβδάτι μοναχό.

Φ ίλοι μου, σας έξορκιζω, 
άν σάς τύχη στή ζωή σας 

νά πλαγιάσετε άλλου, 
ό Θεός νά σάς φυλάξη, 
νά μή κοιμηΟήτε, οχι,^  

σέ κρεδδάτι κοριτσιού.



ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ϋΙΝΟΣ ΚΑΠΠΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΕΡΓΙΑ

Ω τ ί Ληέρα μαγική, τ ί  αθάνατη ’λιακάδα
λ ίς  κα\ την εκαμε <5 Θεός μόνο γιΛ την Ελλόόα.
Θά είϋγω εξω στους αγρούς, θά πέσω στο νρασίηΐ, 
θά φάγω τρυ<| ε̂ροί.·ς βλαστούς σάν πρόβατο σάν γίοι.

Τ ί  θεία τεμπελιά !
Μα τέτοια ημέρα σήμερα δέν ε ίνα ι γ ιά  δουλειά.

Κα>οχ»Γρ{.
Ί 'ί  ζέστη άνυπόφορη, τ ί  συννε^’ άπό σκόνη 
ποϋ έξ’ άπυ τό σπ ίτι του όποιον εί/ρεν στραί>ύνει.

Τ ί  λάβρα και τ ί  αντηλιά! '
• Μά τέτοια ήμερα σήμερα δέν ε ίναι γ ιά  δουλειά.

ΦΟινόπϋ'ρον.
Ω  τί ατέλειωτη βρο^ή, τ ί  λάσπη, τ ι  κακή, 
τ ί  υγρασία, τ ί  σκοτεινιά ! Μέ π ιάνει νευρικό . .
Μού έρχεται στά σβέρκο μου νά δέσω μια θηλειά.
ΜΛ τέτοια ήμερα σήμερα δέν ε ίναι γιά  δουλειά.

Χ ΐίμ ώ ν .
Τ ί ξεροβόρρι ! πώς κτυποΰν τά κατωσάγονά μου, 
τρέμω σ<ιν ι]^άρι, δέ μπορώ νά βγώ ά π 'τό  πάπλωμά μου. 
Τ ί  ρίγος, καί τί τούρτουρο· μοΰ πάγωσε ή  μ ιλιά .
Μά τέτοια ήμέρα σήμερα δέν είνα ι γιά  δουλειά..

Γπό τ ί  ίνομΛ «Λι-μου Καπττα» 62ημοσΐ£00·^σ2ν εν τη «Κδδομο 
8ι» Αθηνών όλίγ« λνριχά ποιήματα.
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Ωμορφονια ναΙ μιν^ροππντρεμενη, 
άι|>ράτη, λνγερΛ, ριιγοπλασμένη, 
περίλυπη άπ’ τυν γιατρό γυρνοΰσε, 
ν.α\ μέσα στης άγκάλαις της κρατυΓσε 
§αρειά άρρωστχσμένο τό μινρό της

τό ηονάκριβό της.

Μέ τύ κει^άλι κάτω άπ’ τύ  λ ύ π η ,  
μέ τον αύτό καύμο καΐ καρδιο^ζτύπι 
ϋ άντρας τη ς  περίπατε! σιμά της, 
κατά^ζλοιμος,γίορ^ς δουλειά έργάτης, 
μέ ροΰ^ζο παστρικό μά ’μππλωμένο.

Τύν κπϋμένο '

Λοιάί^ϋροχ καί (3τπσττκο\ περνούνε, 
τά μάτια  δεν γυρίζουνε νά (δούνε, 
άνθρωποι σκεπαρνιού, σπαθιού καί πένας.
Μές στους πολλοί^ς, νά ... τούς προσέχει κ’ ένας 
συχνογυρ ίζε ι... στέκει παραπέρα ... 
ίίαληάνθρωπε I γλυκοκυττάζεις την μητέρα ; !
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το  ΒΑΣΙΛΕΜΜΑ

Ο ήλιος βασιλεύει πέρα στο βουνό 
κ’ έγώ στο δάσος μέσα μόνος τριγυρνώ. 
στό δάσος στ’ ακρογιάλι καί στά λαγκαδιά· 
χαρά 'στον πού δέν έχει πόνο στην καρδιά.

Ο  ίίλ ιος βασιλεύει· ολο σάύνεται·
κ’ Λ κόρη τη ς  καρδιάς μου τ ί  νά γ ίνετα ι ;



Τ ά χα  α ΐ σνλλογΐέταα ; τάχα δέ, πονεΐ : 
Λογάριασε τά χρόνια πού μί: τυραννεϊ ;

Ο  ίίλ ιος βασιλεύει· πάει, χάθηκε· 
κα\ Λ στερνή μου έλπίδα έμαράθηκε.
Σ άν ά̂ Ι'̂ χ̂ο κουφάρι πέφτω στά κλαδιά . , 
Αλοίμονο απ’ έχει πόνο στι\ν καρδιά.

510 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

0 ΑΜΟΙΒΑΙΟΣ ΘΑΥΜΑΣΜΟΣ

Μπρε ! τ ί  αφέντη έχω 'γώ I τ ί  σόι I τ ί  καμάρι, 
τ ί  μ ά τ ι, τ ί  περπατησιά, τ ί  ώμορφιά, τ ί  χάρι ! ...
Κ αί νά μήν έχη ό τόπος μας— τί κ ρ ίμ α -  άλλον ένα ! 
Μ ’ αλήθεια έχει δίπλα του καί σκυλλο σάν κ έμένα ... 

ο Ιφίνττις.
Μπρέ ! τ ί  σκυλί πού έχω ’γώ ! τ ί  σόϊ ! τ ί  καμάρι, 
τί μ ά τι, τ ί  περπατησιά, τ ί  ώμορφιά τί χ ά ρ ι! . . .
Κ αί νά μην έχη (> ιόπος μας — τί κρίμα —  άλλο ένα !
Μ’ αλήθεια έχει δίπλα του κ ι’ αφέντη σάν κ ’ έμένα. . . .

Κ ’ έτσ ι αφέντης καί σκυλί μέ σηκωμέναις μυταις 
πηγαϊνηνν.αμαρώνοντας' κ’ ήσαν κ’ οι δυο . .  . ι^ωρίταις.



ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΚΟΑΛΟΪ ΚΟ^ΤΟΠΟΪΑΟΪ

ΠΡΟΣ ΦΙΛΗΝ

Ε{ς τάς πλανή(ϊε%ς σ ' άπήντησα τοϋ §ίυυ, 
^ ίλη  γλυκεία, ώς Λγγελον ζωής 

κα^ ή  ι^υχΑ μου έχάρη ώς νηπίου 
κ ηύ^ήθην τότε νά ζώ ένόσω ζής.

Υπεμετοίας κ’ έγώ σ’ άντεμειδίων, 
μ ’ έζωογόνει ή  θεία σου φωνή, 

μέ άνυι^οΰσεν ί/πέρ τών Επιγείων
κ ησθίίνθην φλόγα όντύςμου εύγενή.

Ψ υ χή  αγγέλου από τ ’ αγνόν σου βλέμμα 
μοί ένεπνεύσθη καί είμαι όλος σύ· 

νέον θερμαίνει τό στήθος τούτο αίμα
καί θειον πάθος ’ς  τον Πλάστην μ ' άνυι;;οϊ.

Ανευ έλπίδος σ ’ ήγάπησα τοσυύτον, 
άφες κάν οΐ/τΰ) να έξακο?.ουθώ· 

ώ φίλη , φίλη ! τόν τή ς  ί^τυχής σου πλούτον 
ινράσθην μόνον, αυτόν, αύτόν ποθώ.

Ο  άλλοτε εντΛυΟί χλΙ νΰν έν ’ΛΟηνοας χο;0γ;γι;τή; τ^ς γα λ λ ιχη ; 
χα ί τΐ;« άγγλιχης γλώσσ»;ς ΝιχόΧαος Κοντοποολος μετεφρχσεν έμ μ '-  
τρωξ τέν ΒΟ ίδίποίϊ» τοϋ Σοί>οxλεο■^; χαΐ εδγ;μο5ίευσε τω 18Γι6 
τόμον τρωιοτΰπων ποιήσεων, έν ω περιείχοντο τό ίπόλλιον «Λνδρό- 
νιχο; χαι Ελένη.) χαί αί Ωρ2 ΐ άργίας».



Μ ’ άπ·)|ΐακ(^ύ\Όυν ! Φεί/, (>κιτν, ι^χλτάχιχ, 
άΟώον ^ίλον ηε θέλουν δυστυ^ιϊ : 

ώ, τοϊς ό^νΰω, νά η ΰ ' εύτυχεστάτη 
ητο κα\ ε ίναι Λ μόνη μου ευχή.

Ε ίς  τ ’ όνειρόν μου σί: είδον ίπταμένην 
είς  τον αίθέρα, ώς άγγελον, (φαίδραν, 

κρατούσαν ρόδαν, λευκά ένδεδυμένην 
κα\ σ ’ Ηκολούΰαυν μέ- άμετρον χαράν. 

Κ α\ σ ' ιικολούθουν είς αχανείς έκτάσεις* 
σκηνα\ μιΐκάρων ή δ' ήσαν υραταί, 

τ ί  θεία μέθη ! τ ί  θυμηδείς έκστάοεις !
είθε ό ϊτπνος μή μ ’ άφινε ποτέ.

Κ α\ ουτω φθόνων είς τού Θεοΰ τον θρονον 
γιθελα, φίλη, δακρΰων νά είπώ,

*άφες, Θεέ μου, ’ς  τά §άθη των αίώνων 
μέ φλόγ’ αγίαν τήν φίλην ν ’ αγαπώ».

> ΙΙΛ ΡΝ Α Σ»)^:

0 ΓΕΝΝΑΙΟΣ ΝΑΥΤΗΣ

II θάλασσα καί ό βορράς κατέστησαν είς  πάλην, 
μανιωδώς ό Αίολος τον Ποσειδώνα πλήττει, 
τά κήμα-’ άναθρώσκουσι μέ ώρυγήν μεγάλην 
καί ϋ ΐ’ άθΰσσων φαίνεται Λ τών ένάλων κοίτη.

Ε π ί δέ βράχου ίί>^η.λοΰ, δεινώς μαστιζομένου, 
ϊσταται νεανίας

καί [Ιλέμματα στο πέλαγος στρέφει ανησυχίας 
καί τά σημεία θεωρεί πλοίου χειμαζόμενου.

Ο  Κ αλογιάννης είν’ αυτός, θαλασσινός ανδρείος, 
τυϋ ί’μεναίου του ή  φλοξ έτοιμη περιηενει, 
άλλα φυγών την φίλην τυυ καί τους γονείς κρυφίως 
άπο τοΟ βράχου στην ακτήν είς λέμδυν καταδαννει.



Η  λ':αί}ος αγκΐϋ·ραν και ^οηθήαατ’ Λλλα. 
τό πλοΐ-ΐν ο άνυπ5ιΐ')νον ποός άρ.ογιαν τΑν κράζει, 
πλάν ΰιατί ύ εΟιολμος νά έηιβη διστάζει ; 
μη τον ^οβοΰν τά κΰαατα τ ’ άφρώδη κα^ μεγάλα ;

ΟΟίζί· αλλά αίσθήματα σφοδρά διαταράττονν
τού ναύτου την καρδίαν,

ϋ'τοργη γονέων και μνησ τής  ύ έρως την σπαράττουν 
κ ΐ'πέρ τών φίλων μέριμνα τών είς  ττ\ν τρικυμίαν.

Ο , τ ί  σκληρόν άν δ ι’ αύτόν μετά πικρών δακρύων 
τον βίον άναλώ σαντεςστόν τάφον καταβώσι 1 
ς το γήρας αβοήθητοι πώς οΐ γονείς νά ζώσι ; 

κ Η Μ αριγώ χω ρ ίς αύτοΰ ανέχεται τον ^ίον ;

Κ αί πάλιν άν τους φίλους του άνάνδρως παραδώση
§ορά νά γίνωσιν-οίκτρά ίχθύων καί όρνέων,
πώς άμωμον τό μέτωπον δύναται νά ύζ'ώση
προς τους λοιπούς συντρόφους του στόν κόσμον τούτον

Iπλέον ;

Τό τελευταϊον αίσθημα νίκα τον δισταγμόν του.
Καί τό σημενον τού Σταυρού ποιών έπί τού στήθους 
στόν ούρανόν άνέβλει^ε μετά πένθιμου ήθους, 
ο·ύχόμενος νά μή ταφή είς τον ^υθόν τού πόντου.

Κ ίδου μετ άλλων έπιβάς συντρόφων του γενναίων 
όρμά κατά τού χαίνοντος καί τρομερού στοιχείου, 
βυθίζονται, ά νίπταντα ι κ’ ήδη σπιθαμιαΐον 
άπέχουσιν άσθμαίνοντες τού ναυαγούντος πλοίου.

Λλλ’ ώ ! τ ί ώρα βάσκανος ! ένώ την χεΐρα τείνουν, 
ώς φάντασμά τι κύμα

υΐ(^ούται, π ίπτει κατ’ αυτών καί είς ύγρόν τό μνήαα 
τους θάπτει καί οί δείλαιον τά έπί γ ή ς  άφίνουν.

Απώλοντο, άπώ λοντο! . . . ή  μαύρη φήμη φθάνει 
ώς ίοβόλον τόξευμα ’ς  τάς άπαλάς καρδίας,
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άπελπίίϊία τους πτωχούς γονείς καταλαμβάνει, 
θά κλαίουν τάς ημέρας των Λνευ παραμυθίας.

Η  νύξ έπήλΡε ζοφερά ούδεις άοτΛρ φωτίζει, 
πλΛν διά τού αίγιαλού μικρόν τ ι φώς προβαίνει 
κ’ Λ αστραπή νεάνιδη αύτό κρατούσαν φαίνει, 
όποταν πληξικάρδιος τά νέφη διασχίζνι.

Αρπάσασα τού γάμου τη ς  λαμπάδα καιομένην 
προσέδραμε παράφορος τον Γ ιάννην νά ζη τή σ η , 
δακρυρρυτος καί στένουσα, μέ κόμην κεχυμένην, 
ζητεί παντού στα κύματα τόν νέον ν ’ άπαντήομ.

Δ ιέχυσεν ό ούρανός σελάγισμα φρικώδες
καί χείρ ώχρα έφάνη !...

Τ η ν  ενδε, την έγνώρισε ! . . . όρμά καί την λαμβάνει· 
ηλην φεύ ! καί ταύτην έφαγε κύμα πεσόν βροντώδες !

5 1 4  ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ

Τόν ακανθώδη ^ίον μου καί τόν πικρίας πλήρη 
έλογιζόμην άγρυπνος, μελαγχολών, στενάζων, 
ά λλ ’ α ίφνης σχήμ’ ανθρώπινον, μακρόθεν πλησιάζον, 
ταράττον μου τούς λογισμούς, τήν προσοχήν μου σύρον,

Ν εάνις είναι ! ώς σκιά έν μέσω των μνημάτων 
μέ κόμην άτημέλητον, λυτήν έπί των ώμων 
καί ε ίς  τά βάθη τή ς  νυκτός προς τού Θεού τόν δρόμον 
άδημονούσα φέρεται δ ι’ ασθενών βημάτων.

Τ ί  άρα θέλει ! — Στόν ούδόν (δού τή ς  θύρας φθάνει, 
πλήν ώς ό Κάϊν τρέμουσα τό βήμά τη ς  κωλύει.
Τ ί  δ.ρα τή ς  νεάνιδος τά μέλη παραλύει ; 
ώς φοβουμένη φαίνεται μή τόν ναόν μ ιάνη.



Η  τάλαινα 1 .. . Τ ί  εγκΛηηπ, η καταισ^ζο/νον λάθος 
ώς οκώληξ την νεανικήν καρδίαν της τιτρα ίνει : 
τύ συνειδύς άκοίριητον τύ κάλλος τη ς  ριηραίνει· 
ιιή ε ίς  Οκληρόν ύπεκυι^ΓΡ κα\ ι^υ·ζθφθόρον πάθος ;

Ε π ί του στήθους τοϋ σταυρού ποιούσα τό σηριεΐον 
κα\ ^λέριηα κα\ βραχίονας στον ούρανόν ύί^τούσα 
τολριή, προβαίνει 'ς τά έντός, έν σκότει ι^ηλα(^οϋσα 
κα\ τό θυσιαστήριον παντού ζητεί τό θειον.

Τό ηόρε· κ’ έπ\ τής πλακός ίδού τή ς  ριαρριαρίνης 
τήν  χεΐρα θέτει, πλήν εύθύς πάλιν ριγώσ’ απέχει 
κα\ δάκρυ έκατέρωθεν τό πρόσωπόν τη ς  βρέχει, 
ένω τήν γήν γονυπετής προσβλέπει ι'γπ' α ίσχυνης.

«Θεέ μου ! ! . . .>  είπε κ’ ένταυτω είς  τού ναού τόν θόλον 
αντήχησε τό θλιβερόν, τό θυμαλγές «Θεέ μου» 
κ' εις τήν πνοήν μχγνύμενον τού έξωθεν ανέμου 
ανέβαινε στήν ακοήν τού ποιητού τών όλων.

«Θεέ μου» μόνον έλεγε, «Θεέ», πλήν τούτον μόνον 
μείζονα είχε δέησιν Λ έκτενεϊς δεήσεις, 
ε ίς  μετάνοιας δάκρυα κ’ ένθέρμους έπικλήσενς 
άρέσκεται ό συγν^ρατών τα άκρα τών αίώνων.

Βραδέως καί ήμιφ εγγής ή Φοίβη άνοτέλλει, 
κ’ εύρίσκει τήν νεάνιδα είσέτι δεομένην,
^αρυστονον, δακρυρρυτον, ώχράν, άπηλπισμένην, 
πλήν δ ια τί έγείρεται  ̂ πού νά ύπάγη θ έλε ι;

Ιδού έξήλθεν έχουσα λαμπάδα τήν Σελήνην 
κα\ σπεύδει προς τι άσυλον να ί, ε ίς  μοναστηριού 
τάς πυλας φθάνει καί αύτού θά κλαίη διά ^ίου, 
θά κλαίη ϊΕεριμένουσα τού τάφου τήν γαλήνην.

Τ ίς  &ρα ητη ; Προς Θεού μηδείς άς έρευνήση. 
μ ηδείς άς θέλη τ ’ όνομα τής άτυχούς νά μάθη.
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διά νά φΰγη τ ’ όνειδος ε ις  έρημίας ^άθη 
έκρύβη, ίίζνος έη\ γ η ς  μΛ θέλουσα ν ’ ά^ήστι.

Εκεί μονήρης οτένουιϊα, ’σ τύ α ιμ ’ ήγνιζοιιένη 
τοΰ Θεανθρώπου Λυτρωτοϋ, θά τήκετ’ έν οεήΟει, 
κα\ όταν είς τούς κόλπους του ό Π λάστης τήν θελήση. 
θέλει άνέλθει άσπιλος λευ^είμων ιπτάμενη.

Ο ΦΙΛΑΡΓΥΡΟΣ

Φιλάργυρος τ ις  ρυπαρός 
ώς σκελετός ξηρός ξηρός 

άπέθανε κ’ έτάφη Λνευ πολυτελείας, 
διότ’ είναι τά έξοδα είς  μάτην τή ς  κηδείας. 

Κ ’ οΐ κληρονόμοι αγαπούν 
τά ταλλαράκια νά κτυποϋν 

κϋ\ δέν ζαλίζονται πολύ περί ατελεύτητου 
ζωής καί άναπαύσεως τού και^ομακαρίτου. 

Ν αι, τούτο ε ίνα ι αληθές!
Ενώ έ;^άδευον προ^ζθές 

κοράσιόν τ ι  τριετές, τή  λέγο): «Ασπασία 
τό πορτοκάλι πού κρατείς σού τό ’δο)κεν ή  θεία. 

Πές μου, νά σέ χαρώ, 
τήν θείαν Μαργαρώ

τήν αγαπάς καθώς αύτό;» «Οοοχίο μοί λέγ’ ή  φίλη 
κ' έγώ τή ς  άχαρίστου μου γελών φιλώ τά χείλη .

Αλλά καιρόν δέν έχω
έκτος τού προκειμένου μου παιγνιω δώ ς νά τρέχω, 
ι<αί ούτως έπανέρχομαι ε ίς  τά τού φιληργύρου, 
όστις σωρεύων θησαυρούς έζησε θίον χοίρου.

Καί τέλος ένταφιασθείς 
έπί τάς δχθας παρευθύς
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έ^έρθη του Α^ζέροντος
κα^ Λτοιν,άζετο νάμβή στΑν δκαιον τοΓ; γέροντος.
Α λλ’ ό παμπόνηρος Ε ρμης προς τον πορθμέα νεΰεν 
έκεΐνος ίέ  τόν δχαριν άγριωπώς κελεύει 

πρ\ν ή έντός πατήετη 
τόν ναύλον νά μετρήση· 

ιάπόδος ώ κατάρατε» τω λέγει «τά πορθμεία», 
άλλ’ ό Ξηντα6ελώνης μου (ίδού ^ιλσργυρία !) 
π λ ο ύ γ ξ ! είς τόν ποταμόν πήδα λυπούμενος τόν όάολόν 
κα\ πέρα-ηέρα κολυμβα μέ κατευόδνον καλόν.

Ο /λδης όλος έφριξε 
κ’ έκ θεμελίων έτριξε 

διά τύ παρανόμημα καί τάν καινοτομίαν 
κ’ έκάλεσε τους δικαστάς Μ ίνων κα\ συντροφιάν, 

νη τού έφεύρωσι ποινΛν 
προσήκουσαν καί ικανήν, 

όποια ώς παράδειγμα τους γλ ίσχρουςνά  φοόίση 
καί τού λοιπού τού Πλούτωνος τους πόρους ν ’ άσφαλίση

Ο ηέν τόν εύρεν άξιον τη ς  τύ;ζης τού Ταντάλου, 
ό δέ τη ς  τού Ιξίονος, άλλη δ’ Α γνώμη άλλου.

Πλην τέλος δλοι συμφωνούν 
καί τίιν άπόφασιν δηλούν.

«Νά έπανέλθη στην ζωΛν, ε ίς  τούς οικείους πάλιν, 
των κληρονόμων νά  ίδή τιίν ακηδή σπατάλην».

Κ αί ούτως άρον, δρον,
ύπίσω τον άπάγουσιν ύ κυρ Ερμής κ ι’ ό Χάρων.



ΑΙ1Μ1ΙΤΡ10Σ ΚΟΡΟίΙΙΗΑΑΣ

ΕΚ  ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ 

« η  Κ  ^  3  Τ  I I »

Α ΠΕΛΛΗΣ

ΤοΟ ΑηελλοΓ; τον ^ίον Γικονσον λοιπόν.
Γην Εφεσον κατέλιπον νεώτατος 
κα\ ε ίς  τλν Σικυώνα άνεχώρησα.
Ο  πρώτος τον Παμφΰλου μαθητΛς έγώ 
τον (^ιδσσνιίλου εχαιρον την έννοιαν 
να\ δ ,τ ι μέγα ίΐτο καΑ θανμάσιον, 
ϋ ,τι ώραϊον, ίδεώδες, παν καλόν, 
πρώτος έγώ, Παγκάστη, έζωγράφιζον.
Παρά τΛν Σ ικνώνα εΐν ’ λ  Κόρινθος, 
πλονσία πόλις, εϋγεως, πολνπληθής· 
έκεί συρρέουν πάντες έκ περάτων γη ς , 
έκεΐ κομίζουν κερδοσκόποι έμποροι, 
έκ τοϋ Α ίγαίου πάντοτ' άγοράζοντες, 
καλάς παρθένους, τρυφερά κοράσια, 
παίΰίσκας έτι άμορφώτους καί ώ;^ράς.
Α ί κόραι, ών τό βλέμμα είναι τακερόν,
μορφοϋντηι -όπο άλλων διδασκόμενοι
κ' ε ίς  τλν πλουσίαν πόλιν, είς τΛν Κόρινθον,

Ο Δημήτρως Κορομν;λίί, δαυθοντής άλλοτε τ^ς «Εφημερίδος. 
Αθηνών, έδημβσίεοβε περί τά 2 5  δρϊματιχβ έργα, ων τινα εμμετρα, 
των τελευταίων δέ τούτων τα χυριώτερα ε ίν α ι: «Πκγκάστηο δραμβ 
(έχδοΟέν τω 1 8 7 8 ), «Αναχρεωνη μΤμος (1 8 8 0 ) ,  «Κάμμα» τρα γω 
δία (1 8 8 5 ) ,  «Η  χρίοις του Βοχχώρεω;» μ"ΐμος (1 8 8 5 )  χα ί «Ο 
άγαπητιχδς τ15ς βοσχοπούλας* δρίμα μή έχδοθέν είσε'τι.



ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ

έταϊραι έη\ κάλλει, έπ\ πνεΰματι, 
ί'πό ^ιυρίων έραστών θαυμάζονται.
Πολλάς έκ τούτων τότε έζωγράφησα 
ώραϊαι ησαν, έξηπλοΰντο νω^^ελώς, 
έρωτοπλάνα εί^^ον ολαι βλέμματα, 
γυμνάς τάς είδον, άλλά δένήγάπησα. 
Ι1ΑΓΚΑΣΤΙΙ ( ϊύ ν ν ο υ ς  δ ιερχομ ένη  ηρ6 ιοΟ ΑΛε)-λοΟ· ίδ{<ί). 
Ω ραΐαι ησαν κ’ έξηπλοΰντο νω^ζε^ιώς.

ΛΠΕΛΛΗΣ

Ο Φ ίλιππος κατόπιν μέ έκάλεσεν 
είς την Μακεδονίαν την πολύανδρον.
Επηλθε της Λ αρίσσης Α καταστροφή 
καί ήχθης είς τΛν Πέλλαν ώς αίχμαλωτος. 
Δ ίν  ένθυμοΰμαι τώρα τ ίς  σ ’ έδώρησεν 
είς τον υίόν^έκείνου, τόν Αλέξανδρον.
Οπότε οίττος Μ έγας άνακηρυχθείς
καί των ΕλλΛνων^στρατηγός ε ίς  τόν Ισθμόν
έπί φυλάς των ξένων έξεστράτευσε,
γυναίκα μίαν μόνην, σέ, παρέλαθεν
ώραία ίσ ο , θείαν είχες καλλονΛν
καί μίαν νύκτα μ ’ είπεν ε ίς  τΛν Πέργαμον
νά γράι^ω, να ί, να γράι^ω τ ί ν  είκόνα σου.
Ω  ! δ ιατί νά είπη  τούτο είς  έμέ ; 
δέν ησαν άλλοι παρ' αύτώ : ο Λ ύσιππος, 
ΰ Πυργοτέλης : δέν Λδύναντο αύτοί 
νά σέ απεικονίσουν ; ώ, ήδύναντο, 
άλλ’ είς έμέ έδόθη Λ δ ια τα γ ί 
καί ηρχισα τό εργον είς  την Πέργαμον. 

ΙΙλΓΚ Α ΣΤ Η

Ο  Πυργοτέλης \ αλλά οέν μ ’ έρωτας, 
θά ηθελον ; θά έδιδον την άδειαν \

Α ΠΕΛΛΙ12.
Τ ά ς σκέι^εις μου διενπε πάντη  πάντοτε 
ή  τέχνη μόνη· μόνη, άλλο τίποτε·



ί/περηφάνως τΛν γυναίκα έβλεπαν.
Δέν έφο^εϊτο Λ καρδία πειρασμόν, 
τό πνεύμα κ’ Λ ι^ίυ^ή μου έφευγον την γήν, 
μετηρσιούμην ενεκα τη ς  τέ^(νης μου.
Αλλά Α Μοίρα άλλα μο\ έπέκλωθεν. 
Εκάθησας κα\ ήρ^ζίσα τύ εργον μου. 
Παρηλθον δύο, είτα τρεις καΐ τέσσαρες, 
παρήλθον εξ Λ μέραι.κα\ ά Απελλής 
δέν ητο πλέον οίος ε(ς τίιν Κόρινθον.
Δέν ημην όπως τότε άπαθΛς, ι '̂υ^ζρός, 
οέν ημην οπο^ς πάντοτ’ άδιάφοοος· 
έδώ έπόνουν, Ασθανόμην την ι^υ^ην 
έκλείπουσαν τελείως, κ’ Α καρδία μου 
θρηνούσα καθωδήγει πάσαν σκέ»1̂ ιν μου.
Ω I συμφορά I ό έρως κατεπτόησε 
την τ ίχ ν η ν ,  τον ζίογρί^ον κατενίκησεν 
ό άνθρωπος! Παγκάστη, ά ! Παγκάστη μου, 
έπάλαισα, ήττήθην, σέ νιγάπησα !

ΠΑ ΓΚ ΑΣΤΗ
Ω  Απελλή μου, πάλιν έπανάλαβε 
παν δ ,τ ι είπες* λέγε πόσον μ ’ αγαπάς.
Μη παύε, λέγε, Απελλή μου, φίλε μου, 
αίώνα δλον νά σ’ άκοΰω δύναμαι.

Λ Π Ε Λ .\Η Σ  (μ ετ’ άλγου ς).
Αλλά καί άλλος πλην έμού σέ αγαπά.

Π ΑΓΚΑΣΤΗ
Ω , δίωξέ την την άνπμνησιν αύτήν.

ΑΠΕΛΛΗΣ
Κ αί είναι Μ έγας, είναι βασιλεύς αυτός. 

ΠΑ ΓΚ ΑΣΤΗ
Τού κόσμου δλου, δ̂ \̂ ι τή ς  ΙΙαγκάστης σου.

ΑΠΕΛΛΗΣ
Α λλ’ Α Παγκάστη δέχεται φιλήματα.

Π ΑΓΚΑΣΤΗ
Δέν είμαι ελεύθερα, είηαι δούλη του.

3 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ



ΑΠΕΛ.νΐΙΣ
Κ αι δεχομιίνη δίδει, τον άσπάζεταχ.

ΠΑ ΓΚ ΑΣΤΗ

Ευγνωμοσύνης μόνον δίδει φίλημα.
Α Π ΕΛΛΗ Σ (ΛίΛΤίον έη ί τοΰ οκίμηοδος).

Ω  χύχη , τύ χη , πώς μέ κατεδίκασας 1
ΠΑΓΚΑΧΤΗ

ΜΛ, μΛ δακ9ύμ ς , 5<^ες μόνη νά  θρηνΦ. 
Α λλ’ Λκουσέ με, άκουσέ με, Απελλη, 
πρ\ν ηύχ^ράσης οίανδήποχε μομφήν. 
Γονείς δ&ν είδον, δέν έγνώρισα ποτέ, 
άπωρ^ανίσθην βρέφος είς  τά σπάργανα 
χα\ δούλη ήμην είς  τΛν Λάρισσαν έγώ. 
Ε ίς  την οίκίαν τη ς  Τρνφαίνης ηύξησα, 
χα\ δ τ ’ έν. τού πολέμου χατεστράφημεν 
Λχμαλωτίσθην χα\ ε ίς  Πέλλαν μ* έφεραν. 
Εκεί με είδε πρώτον ό Αλέξανδρος· 
δέν έδωρήθην είς  αύτόν, μ ’ έπώλησαν, 
χα\ δούλη ούσα, δούλη πάλιν έμεινα.
Α λλ’ ύ,μην νέα, ήρεσα τώ §ασιλεϊ 
χ ’ έντός λαμπρού μεγάρου μ ' έγκατέστησε. 
Τόν πλούτον δλον, δσους είχε θησαυρούς 
πρό τών ποδών μου τότε έξεκένωσε· 
μο\ έδωσε λ ιμένας, χτύινη, χτήματα, 
θεραπαινίδας, άμφιπόλους, αύλωδους, 
παν δ ,τ ι έχει Ισχυρά βασίλισσα 
μο\ έδωσε τά πάντα, τήν χαρδίαν του. 
Α ντί δέ τούτων δλων μοί έζήτησεν 
άγάπην μόνον. Δεν τήν έδωσα έγώ.
Ο ύχί διότι τούτο δεν ήθέλησα, 
έιίιθυμίαν είχον, θά τήν έδιδον, 
άλλ’ ήτο λίθος τότε Λ χαρδία μου, 
ούδέν ήγάπω ν, ούδ’ αύτόν τόν ήλιον.
Ε χ  συνηθείας μάλλον ήμην εύθυμος.

ΛΙΙΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟ ΡΟ Μ Η λΑ Ϊ



ΐ , η ίΙΛ ΡΝ Λ Ϊϋϋ^^

έγέλων α ίο ν ίω ς, π>ϊ>ς και οιατί ; 
ούδε ένόουν, ούδ’ έξήτασά ποτέ.
Κα\ είναι νέος, εύειδίΐς ό βασιλεύς,
»1|υχΓι μεγάλη, γενναιό^ρων, συμπαθής, 
κα\ έάν άλλη ίίτο ε ίς  την θέσιν μου,
Θ(1 τον ηγάπα, ώ, θά τόν έλάτοευεν.

ΑΠ ΕΛΛΙΙΣ (θύννους).

Ωραίος είναι και θά τον είατρευεν.
Η Α ΓΚ Λ Σ'Π Ι (κα θη μ ίνη  .ταρ’ «ύκμ  κσ τή ν  χ ι,ίρα αύιοΟ διά ι 

αύ ιής χε ιρ ώ ν  λα]ΐΟάνοοσα).

Κγώ, τό [βλέπεις τώρα,· δεν τύν αγαπώ· 
άλλ’ ε ίμ ’ εΐ'γνώμων, Απελλή, τον σέβομαι. 
Κ α\ έάν ητο λίθος ή καρδία μου 
διά τον [>ασιλέα μόνον ητο, ναι.
Δεν είναι πλέον ποτιοθεϊσα δάκρυα· 
έρα καί χαίρει- εύρεν δ ,τ ι ήΟελεν, 
έσίγα σέ καί μόνον άναμένουσα.
Ω ! δέν θά ί^άγης τώρα πλέον, ΛπελλΓι, 
μή άποκρύπτης απ ' έμου τό πρόσωπον.

Α ΙΙΕΛΛΗ Σ (κρατώ ν δ ιά  τΓ,ς χειρός τή ν  κεφοί-ι-,ν του).
Θεοί ! ώ ,  δέν άντέχω· ώ  1 καρδία μου ! 

Π.ΑΓΚΛΖΤΠ

Ιδέ με, στρέι};ε, ή  ΓΙαγκάστη σέ καλεΐ.
Α Π ΕΛ Λ Ι/Σ  (δακρύω ν).

ΙΙα γκά στη !
11ΑΓΚΑΖΤ1Ι 

Λέγε, λέγε.
ΛΠΕΛ.^ΗΣ («ερ ιδά λ λ ω ν α υτήν δ ιά  τού β ρ α χίο να ,).

Α ! Παγκάστη μου Τ
ΠΑΓΚ.ΑΣΤΠ (έν  τή άγκάλη  τού Α πεί,λού).

Είπε καί πάλιν πόσον ρι' αγαπάς!
ΑΠΕΛΛΠΣ

 ̂ Ω , ναί.
2 .ε αγαπώ, δέν ^εΐίγω.



Δ ΙίΜ Η ΤΡΙ';Σ  ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ

Ι ΙΛ Γ Κ ν Σ Τ ϋ  (ρίΛτουοα τή ν  κεφ α λή ν  όπίσοί).
Λέγε, λέγε ^ιοι. 

ΑΠΕΛΛΗΣ
Σ έ  αγαπώ , Παγκάστη.

ίίΑ ΓΚ Λ ΣΤ ΙΙ (« ρ ιδ ά λ λ ο ο ο α  τδ ν  ΛηελλΓ]ν).
Ν α\, η ΐ άγαπας. 

ΛΠΕΛΛΠΧ
Θά ^ιείνω.

Π Α Γ Κ Α ΙΤ Ιί
Να\, νά ηείνης.

(κλ ίνουσα  Γήν κεφ α λή ν  ίκ ί  Γβϋ στήθβυς τοδ Αηελλοΰ)
Α ^ες ηε έοώ

την κε<ί^πλην νά κλίνο). Δεν θά φύγης αϊ ; 
Α ΠΕΛΛΠΣ

Δεν (^ευγω δ^(ΐ.
ΠΛΓΚ Α ΙΤΕΙ

Α ! έπ\ τοΓί ατήθους σου ! 
ΛΠΕΛΛΠΣ

Ω , εύτυ;ζία!
Π ΑΓΚΑΣΤΠ

Μ άλλε την αγάπην σου. 
Λ Π ΕΛΛΙίΣ

Ιδέ ηε, κλαίω, <1λλα πλέον έκ ;^αρ·Τς.
Π Λ ΓΚ ΛΣΤΗ

Μιι ηου ταρασσης τ' δνειράν ιιου, ΛπελλΓι.
Α Π ΕΛ Λ υΣ

Ω , έοως, έοίος !
Π \.ΓΚ  \.ΣΤΙΙ

Σ ίγα , σίγα, μ ’ ά^υπνεΐς. 
ΛΠΕΛΑΙΙΣ

Λπεκοι^ιήΟα· Ζ ε ΰ ! ιιΓιν είναι δνειρον ;
^(τροίΰλίΛ^υν αυτήν μετ ' ά ΐ’ά.-ΐίις)

Δεν είναι, ο:(ΐ' την κρατώ, τίιν ϋλίί5ω, ναί. 
Α  ! έπ^ τέλους εΤααι είς τους κόλπους ηου.

ίέκιΉ -βν φ ίλη μ α  έ«ί τ·. ΰ |ΐετά;ίΓθυ αύΓής). 
Π ',Γ Κ Α Σ Π Ι (ά ναπλήσοεταν ώς ά'ρυ.■̂  ̂ ι“ <ΐ]ΐί\η},

'Γ ί έκααες ;



Α Π Ε Λ Λ Ιϋ  (έγεφόμενΟ ς).

Π α γκά στη . . . . .
ΠΛΓΚ Α ΣΤΗ

Μέ έ^ ίλ η σ ες!
Α Π ΕΛΛΗ 2 (ίκ ε ίευ η κ ώ ς, ά λ λ ά  μετά  χαρά ς).

Συγ)ζώρε(?έ ·με, ήμην τόΰον ίύ χ ν ^ ή ς  !
(Μ ικρά σινή).
ΠΑ ΓΚ ΑΣΤΗ

Σ έ συγ)ζωρώ.
ΛΠΕΑ^\ΗΣ

Α λλ’ δ^ιως τούτο . . . δέν άρκεν . 
έάν έτόλμων . . .  εν κα\ μόνον . .  . μόνον εν . . . 
έπΙ τά )(είλη . . .

Π Α ΓΚ ΑΣΤΗ  (δίάοοαα είς άβιταομάν τί^ν χείρα).

Σ ' αγαπώ κα\ σο\ άρκεϊ. 
Α ΠΕΛΑΗΣ (δ§αλΧος).

Εύδαιμονία 1 . . . ώ, δ ίν είσαι δνειρον 1 
Α !  τώρα ένεπνεύσθην. Κόθησε λοιπόν 
θά ζωγρα^ήσω· είμαι εμπλεος χαράς !

Π Α ΓΚ ΑΣΤΗ  (ββ ίνουβα  «ρδς τό ά νά κλ ιντρ ον).

Συγχώρησέ με, βασιλεύ Αλέξανδρε· 
δέν πταίω , δχ ι, εΐχον πόθους κα\ τ^υχήν, 
παν δ ,τ ι ήδυνΛθην παν τ ι  επραξα, 
νά καταπνίξω δ \ς  καί τρ ις  ΑΟέλησα 
τους πόθους μου, ε ίς  μ ά τη ν  τόν Αγάπησα I

(κάύητοι).

ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Ε ίπ Ι τά πάντα· μη μοϋ κρύψης τίποτε, 
Π Α ΓΚ ΑΣΤΗ

Τίιν Λαρισσπίαν δούλην ανεβίδασες 
είς τίιν *·ιΙ'ίιηην Οεσιν ππι ά σο\ αΰτώ. 
Δεν έθαμδώΟιιν, ούδε (λιγγίααα 
πρδς πάντα ξένη τά υπό τόν ίίλτον. 
Εάν έδέχΟην υσα ροί έδώρησιις,



εύγνωμονοΰσα δ^ν θο\ τα έπέστρεί]^α.
Θά έλυπεϊίΤο έάν αίφνης μ ’ εβλεπες 
νά απορρίπτω άνά δντά  δώρά σ ο ν  
κ' αίσθανοηέντι δτά σ ΐ, Αλέξανδρε, 
εύγνωμοούνην μόνον Λ καρδία μον, 
ί{ιροντίδα μ ίαν, μ ίαν εί^ζε μέριμναν, 
νά καταστΛίϊμ άλυπον τ6ν §ίον οου.
Καί εύδατμόνεις άγνοών τά κατ' έμέ.
Ω , δ ια τί νά ενπης ε ίς  τόν Απελλην 
νά γρά\!^η τότε τίιν  εικόνα μου ; Α , να\, 
δέν θά ένόεις τΛν όλιγωρίαν μου 
καί εύτυ^Λς θά ηιίο δπως πάντοτε.
Α λλ’ είπες τώ ζωγρά^ω είς  τΛν Πέργαμον 
νά γράι]ίμ τΛν είκόνα τή ς  Παγκάστης σου, 
κ’ ένω πρδς ολα ημην αδιάφορος, 
ώς είδον τόν ζωγράφον κατεδάκρυσα. 
Ησθάνθην τότε τΛν καρδίαν πάλλουσαν 
καί τότε πρώτον Λ αναίσθητος έγώ 
Λσθάνθην δλα, δλα τά αίσθήματα.
Νά καταπνίξο) ηθελον τό πάθος μου, 
ένόουν ποιον χάσμα μέ άνέμενε· 
δέν Λπατώμην, εβλεπον τΛν άβυσσον, 
τό πνεΟμά μου ό έρως έλυμαίνετο 
καί Λδυνάτουν νά κρατήσω τής \^υχής.
Η  ^υστς έπί τέλους μέ κατέβαλεν, 
ώ βασιλεύ, συγχώρεχ, τόν Αγάπησα !

(μ ένε ι σιγηλή κιιί κΑτω νεύουσβ). 
Λ.ΑΕΞΑΜΛΡΟΣ (ά ιο ρ ά χω ςγ  

Εξακολουθεί· λέγε, λέγε πάντοτε.
ΠΑ ΓΚ ΑΣΤΗ

Οπότε είς  της Σ ά ο δετςμ ’ εύρες κλαίουσαν 
δέν εζωγράίΐιει πλ·'ον τΛν είκόνα μου.
11 λύπη , Λ όδυνη ίσως Λ όργή, 
δ\ύτι τώ Λρνοόαην τΛν αγάπην μου.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ



5*26 ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

κοιέθλιδον έκεϊνον κώ\ ?έν ίίρ|ζετο.
Δ^ν αο\ τό νρνπτω , έθΛ%6ό|_ιην καΐ έγώ, 
άλλ’ δτε ιι’ ει3ρες πάσ^ζουσαν κα\ κλπίουσαν,

(έκτβίνουοα Γήν δ εξ ιά ν  χείρβ)
ώ §ασιλεΟ ^̂ ιου, τους θεοΐ/ς [.ιαρτύρο^,ιαι, 
σο% ειπον τότε δλην τι\ν άλήθεταν.

Α ΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (μβτώ μ ικρά ν ο ιγή ν).
Τόν ορκον Οουπιστεύο). Τώρα πήγαινε.

Π Α ΓΚ ΛΣΤΠ  (1δ((ϊ άηβρχομίνη).

Ω , ^οδίζει Λ αταραξία σου !
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (μόνος).

Νά κατακτήσω χώρας έπεχείρησσ, 
λαοΐ/ς ν<ι-ί'ποτάξό), πλήθη πάηπολλσ, 
ένω κσρδίαν γυναικός δέν δύναηαι 
να σαγηνεύσω ό πανίσχυρος έγώ.

(καΓορχόμενος τή ν  σκηνήν)
Α ντάλλαξε τό σκηπτρον, τό Βασίλειον, 
προς τόν χρωστήρα τοΰ ζωγράφου· δ ισ τί ; 
δέν τή  πσρέσχον ο ,τι δεν ήδύνατο 
γυνή  καμμία ν ’ άπολαΰση έπ\ γής  ; 
μη δέν Λγάπων, μή δεν τήν έλάτρευον 5

(μ ειδ ιιΰν ίπκρώς)
Λ , ύ τεχν ίτης  εχει τήν ι^τυχήν α υτής, 
ό βασιλεύς τήν σόρκα· τ ί  λοιπόν ; Μηδέν.

(δλ ιβερ ά ς)
Ε ν τώ στρατώ μου είναι τόσοι ευτυχείς, 
τους άγαπώσι ηα\ ν:αυχώνται έη’ αΰτώ , 
μόνος έγώ εί'ρέΟιιν ανευ εοωτος :
Ε ίς  ποιαν θλΐ^-ιν μ' ερριι^;·ς, ΓΙαγκάσιη μου !

(μένβν σόννονις πρ6ς ατιχιιήν, ε'το; α ίαδανόμονος δάκρυ Ιξο>ισ3αΙ 
ϊο ΰ  όφάαΚμού ά νο η νά σ σ ετο ι όλος).

Τ ί  ; δάκου ; δάκρυ ερρ 'υσ ' όκ τοΰ όμηατος : 
τήν παρειάν μου δάκρυ κατηυλάκισε ;

(έξαλλος)

Λοιπόν νά σ’ έξθΓΐΐ;ξω Οίλεις, όψΟαλμε ;



α ιιμ ιιτ ρ ιο ς  κοροχΜη λ α :̂

.  (Οργίλος)
Α ίσχννη  ! δέν δαν^ρύει δ ΑλέξονοροΓ, 
διότι αΛλον ή Παγκάστη άγαπα, 
αυντρχβιι μάλλον τίιν κημδίαν την δειλήν.
τ -  . , ,  (ήρεμος)
^-'ΐν ηγαππ , δνειρον έθώπενσε,
1 0  δναρ διελύθη.

ίώγέριυχος)

Παγκάστην του 
χάνει κ' ε ίς  τά στήθη τά σιδήρεα 

καταϋυΟιζεν πάσαν τίιν ύδύνην του !
(μετά !Γόνοϋ)

Ω  δάκρυ, δάκρυ, δάκρυ, μοϋ έορύπανεο 
το πρόσωπον. Ω , αίοχος | Πώς έδάκρυσα ;

(χα τερχόμ ενος  τή ν  σκηνήν)

Π ληγάς μυρίος, α ίφνης, 4ν ελιίμβανον 
ΚΗα των οτρατ.ώ ν σας μόνος πολεαών, '
('α ησθανόμιιν πόνον οΛίγωτερον 
τού πόνου, τόν όποιον, φεύ ! αισθάνομαι 
οια το δάκρυ τούτο, όπερ έρρευσεν !

 ̂ (Ο ν ερ χ ίμ ινο ς  τ ί,ν  , , , , . , , μ  . , , ί  ^ ,

ί  ρεμετε παντες· κλαίει ό Αλίξανδρος !

Π Λ Γ Κ Λ Χ Τ „ ( ε ω .ρ χ ,μ .„  α ρ , „ . ρ ε ο „

υ  ίνπελΛης, τον είδα, ποϋ ;
(ΐίλέπο

Θανάτωσε με.

τόν  Α πελίσ ιν)

Εόώ ; θ εο ί!
α π κ λ .ι ι ι ς

Α.ΙΕΞ.ΥΝΛΡΟΣ (τό^ττων δ,ό

Απελλη.
»ής χειρός τή ν  τράπεζαν).

Δέν δύναμαι.
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Π Α ΓΚΑΣΤΙ1 («{Λίουβα είς ίο ύς  ιιόδας ϊο ϋ  Α ίνε^άνδρου).

Α , ό^ ι, ^αι?ιλεΰ, αυτόν ποτέ· 
νά θανάτωσης μόνην ένοχον.

Α Π ΕΛ Λ Η Ϊ

ΜΛ τό πιστεύης» §ασιλεϋ Αλέξανδρε.
Π Α ΓΚ Α 1Τ Η

Ο , πίστευσέ με· δέν Αδύνατο αύτός 
νά άνα^έρη λέξχν περν έρωτος 
άν πρώτη δέν ώμίλουν κα \ώ μίλησα.
Εγώ  τώ είπον πρώτη οτι αγαπώ, 
αύτός δέν πταίεν, ώ, δέν είναι ένοχος.

ΑΙ1ΕΛ.ΑΗΣ

Ο , είν ' αθώα. Μόνος, μόνος έπταισα.
Π Α ΓΚ Λ ΣΤΗ

Προ τού θανάτου μ ίαν χάριν σο\ ζητώ* 
την τελευταίαν. Φείσθητχ τοϋ Απελλοϋ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (έγειρόμενος ί β ΐ  ε?ιν Π ογίίά οτη ν  έγείρα;ν),

Εγέρθητι, Παγκάστη.
(μ εια Ο α ίνω ν δ ε |ΐ ( ϊ )

Θά τιμωρηθίϊ.
Η Φ .νίΣ Τ ίΟ Ν  (εΙοερχόμβνος)

Η  χώρα δλη πσρεδόθη, βασιλεύ.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ( ίμ «λ εος  χαράς).

Η  χώρα ο!.η ; Ε (ς  τΛν Μ ίλητον λοιπόν.
(Α ρ « ά ζ ..< ίιν  „ ρ .« .φ .Χ « ! ο ν  .6>ο0 . Κ α θ ' ή ν  α η τ ρ ή ν  θ 1 « ι  αΡ .Ι ,ν  ί . ί  

«.·ραλΙ1! ρΧ έ».. .ή ν  Π αγ«άΡ«ην «λοίοοα α ν. Μ ι«ρά α .γή . Ο Α· 
Χ έ |«ν δρ ος«ρ οο6λ »« ·. «α1 Λ ν  Α «.λλΙ1ν, . Ι .α  « λ η ρ ιί ζ . .  .ή ν  Π αγ«ά· 

βεη ν ύίτβρη'ράνως).
Π αγνάστη, μΛ δακρύης, ζηθι εύτυχής.

(Λ ομ βάνε; »ήν Π ά γΐίά οεην ά»ό εής χε«ρδς « ί  ρ < «ει ο ύ εί,ν  είς εήν  ά γ- 

κά λ η ν  εοΟ Α ηβλλοϋ).
Ε ίς  σέ, ζωγράφε, τάν δωρεί ό βασιλεύς.

ΠΑ ΓΚ ΑΣΤΗ  (κβρίχβρής).

Θεοί !



Σ ΊΈ Ί·Λ Ν Ο Σ  Κ υ  1·χ\ΙΛΝ0 νΛ Π Σ

Δαμασκηνόν, Αγάπχον, Νικόδημον, 
κα\ χρήσιμα πώς είναι ε ίς  τόν άνθρωπον 
τό ελεγεςμί: ζέσιν, όταν ’τΰχαινε 
κανε\ς νά σέ συγχύση ’ς την μελέτην σου. 
Καλά λοιπόν κ’ έ;:εϊνα· μέ τήν προκοπήν 
αύτήν, υιέ μου, μή ^οβίϊσαι νηστικός 
ποτέ νά μείνης. Ομως ’συλλογίσθηκα 
έγώ και κάτι άλλο. Τέκνον, ζύγωσε 
νά λάβης τήν εύχνίν μου* κα\ ύ Υι^ιστος 
κα\ όλων των άνΰρώπων ό κοινός ΙΙατήρ 
αύτός έις σέ (^ωτίση ’ς τό καλόν. Εγώ 
είς ξένην γην σέ στέλλω πλέον σήμερον, 
νά ^γάζης τό ι^ωμί σου μέ τόν κόπον σου* 
διότι νά, τό βλέπεις μόνος, όλοέν 
ή χώρα μας ξεπέφτει, καί, καθώς προτού, 
δέν τρέΊ^ει μ ’ ευκολίαν τούς τεχνίτης της* 
καΐ τά ’λαιόδενδρό μας πόσα είναι οα ; .  . . 
Ε ίς  τό Ζητοΰνι έχομεν τόν κυρ Σταυρην, 
τόν άξιόν σου θειον  σ’ αγαπά αυτός 
πολύ, καθώς το ξεύρω, κ ι’ άμα σέ ίοή 
έκεϊ, παιδί μου, θέ νά σέ δεχθά καλά, 
δέν αμφιβάλλω, και Γι ’ς  τ ’ άργαστήρί του 
θά σέ κρατήση, σάν πού σ ’ έχει άνει^ιόν, 
ή άλλον κανέναν θά σού εύρη μάστορην, 
νά μάθης καλήν τέχνην, όποιαν όρεχθης.
Ιδές έκεί, π α ιδ ί μου, σού έτοίμασα 
ύισάκκι, ’πώχει μέσα τό ’να τάλλο σου, 
καί ηύρα καί ανθρώπους, όπού σήμερον 
διά έκεϊ ’κινούσαν, μέ αυτούς νά πάς· 
κ’ έκαμα τούτο, έπειδή ύπήκοον 
σέ ήξευρα ’ς  τούς λόγους μου, -καί τώρα, νά, 
σέ ^λέπω, όπως ήθελα* καθώς πηιχού, 
νοείς τό τί σέ λέγω καί τό δέχεσαι· 
καί ελα πλέον, Στράτη  μου, πλησίασε
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νά σ ί  φιλήσω κα\ νά ππς μ ’ ώραν καλήν.
Η  συντροφιά προσμένει ’ς  τό γεφυρι έκεϊ, 
καλο\ τεχν ϊτα ι, κτίσται, συντοπνταί μας·
’ς την Λεδαδειάν ύπάγουν πρώτα δλοι τους 
κι’ απ’ έκει δυο ’ς  τό Ζητοϋνι μελετούν.
Ω  τέκνον,έλα· ίσως τόν πατέρα σου 
τον γέροντα δέν βλέπεις πλέον άλλοτε.

Εάούρκωσαν τού Στράτη  τα έ>μμάτισ, 
ώς ήκουσε τ ’ άνέλπιστ' αυτά λόγια 
κα\ έτοιμα τά πάντα τόσον γρΛγορα.
Αργά δέ πλησιάσας τόν πατέρα του 
τήν χεϊρά του ι’ισπάσθη, καΐ σ τ ιγμ άς τίνας 
'ς  τόν κόλπον τού πρεσβύτου κυπτων έκλαυσεν 
έν τέλει τά ολίγα τα ύτ’ έι^έλλισεν, 
έληίζων πως ν ’ άλλάξη ή άπόφασις· *

—Πατέρα, εύθύς τώρα ; τόσον βαρετός 
σ ’ έγινα  ώσάν ξένος, καί νά διω^θώ 5

Π α ιδί μου Στράτη, μή με τυραννής* αρκεί, 
αρκεί, δτι την ώραν τούτην την πικρήν 
έγώ πώς θέ νά έλθη στθ}(αζόμενος 
τά μαύρα σπλάγ^ζνα μ ’ έκαυσα τόσον καιρόν 
άλλ’ άκουσέ’με, κίνησε μ ΐ τό καλόν, 
πριχού αί άδελφαί σου, αΐ άγαπηταί,
’ς όλίγον έξυπνήσουν καί λυπητερά
τοίτς θρήνους ξεφωνήσουν. Τέκνον, στρέξ’ εύθυς.

Ο  νέος τόν πατέρα αύτωφΘάλμησε, 
καί §λέπων δλως άτρεπτον τού γηραιού 
τό σ^ήμα, έκ ^αθέων άνεστέναξε 
καί άνωρθώθη· ό δέ δύσμοιρος πατήρ 
τήν δεξιάν του είς  τόν ώμον τού παιδός 
ή π ίω ς έπιθέσας, τό ξεκίνησεν



2ως την θΰραν. Εκεν κα\ αύτύς 
δ ίν  εμεινεν ό γέρων άσνγκίνητος· 
άλλα τό δράμα έληξε (ϊιωπηλώς,
Η’ εύθύς γονεΐτς κα\ τέκνον έχωρίσθησαν. 

ΑφοΟ ο Σ τράτης Αφησε περίλυπος 
τόν οίκον τοϋπατρός του καΐ τΛν χώραν του 
καί δΰο λίαν έρασμίης άδελφάς,
(την δέ μητέρα τάφος κρύος έκρυπτεν),
Εν τελευτανον έτι βλέμμα έρριφε, 
στραφείς πρός τά όπίσω, Αλλο δΕ έμπρός 
προς τό γεφνρι, νά ξανοίξη προσπαθών 
έκε^ τούς κτίστας, άλλ ' αύτοί πολύ έμπρός 
ηδ’^είχαν προχωρήσει καί τόν άφησαν 
τ ι έτσι τό ’χουν οι δικοί μας, ’ς  τά μικρά 

(καθώς τό κρίνουν !) νά μήν είναι ακρ ιβείς .. . 
Αυτός έν τουτοις τήν όδόν τήν προ αύτοΰ 
λαμβάνει μετά θάρρους δχι παιδικού, 
κ έλπίζων νά τούς φθάση είς σταθμόν τινα 
προέβαινε γενναίω ς, λόφους, φάραγγας 
όπισω του ά φ ίνω ν  ούτ’ έπρόσεχεν 
άν κορφοβούνι που κανέν έπρόβαλλε 
έξαίφνης ε ίς  τά πέριξ, στολιζόμενον 
με χάστρογ της ωραίας μεσαιωνικόν 
ή σκαλισμένα τών Ελλήνων μάρμαρα.
Εκείνα διά Φράγκους δτι ϊστανται 
ηύτός ήν πεπεισμένος, ώς καί πάμπολλοι 
τών τότε καί τών τώρα διδασκάλων μας, · 
ο ίτινες ούτω δη τό [ίωροθαύ^α^τος 
έπίθετον έκφευγουν καί μακάριοι 
έν αύταρκεία ζ ώ σ ιν  άν δΕ Πλάτων τ ις  

φιλοσοφίας άπεφήνατο 
δτ’ είναι τό θαυμάζειν, έφλυάρησε ί 
Λοιπόν ϋ Σ τρ ά της , ώσάν γνήσιος Ρωμιός 
^αδίζων τότε, όλο έμπρός του έβλεπε
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ΐ<α\ μόνον, ϊνα «άμμ (όπως όναμνε 
πολλίΜις Κ!’ό πατΑμ τοο·) πρόγνωσίν τινο 
π ερ ' μελλοΰοης εΰθηνίας γόλακνος 
Ρουτΰρου να\ τυριού, νόπου 'νΰτταζε 
τά χλοηφόρο γύ'ρω του λιβάδια, ^
^οοκάς ποιμένων Βλάχων, ρυπαρών πολύ, 
πλΛν ώς έκ τούτου γυαλιζόντων ού 
κ ’ έχόντων γυαλιζούοος καΐ δρηχμός πολλάς, 
άγαπητάς ε ι ς  πόντος, δταν Ερχωνται^
•ς τ ’ άροχνιαομένον κεντρικόν τομείόν μας 
ώς 4όρος των ποιμνίων κατά Μ άρτιον  
ζωπάνοι δέ καλούνται προοφυώς^ αύτοί, 
διότι δονν ώς Πάτει:, καθώς μ ’ ειπέ τ ις  
Μ εαολογγίου πρωτόδικης φίλος μου 
κ’ έντοριολόγος, δταν έξαπόάταινεν 
άπό τάς δίκας, ούκ εύκαταφρόνητος

Ο Σ τρ ά της  ρηματίζων, δπως Εγραφα,
Εφθοοεν είς εν μέρος όλομόναχος 
κατά τό τού Αλίου μεοουράνημα, 
κατάπονος δ'Εκλέγει δένδρον οκιερόν, 
κ’ είς την Ρρυώδη {ιίζαν του τό τρίχινον 
δισοάκι άποβέαας καί τλν ράβδον του, 
ίίν έκρατούαε διά τά μανδρόακυλα, 
έκάθηοε στενάζων καί αύτός άχ ράχ, 
καί είπε ταύτα μέ ουγκ ίνηοιν φυχής.

Ε ίς  τή ς  ζωΤις τό χάος αφενδονίζομαι 
τοοούιον νέος ! Χάος, Οκότος Λ ζωή 
■ς έμέ τώ όντι. ΜΑ γάρ κάν έγνώριοα 
όδοΐις άν έχη ή τέλος εΰδιάκριτον ;
Πολλά ριβλί'α Εως τιόρ’ άνέγνωοα, 
αλήθεια κ’ είς λόγους συνετών άνδρών 
έπρόσεχα, ώς Εχων δίφαν άσβεατον, 
νά μάθω πού μάς φέρει α ίτ ' ή  δπαρξις
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Α δύσληπτος· έν το ιίιο ις περί μέλλοντος 
ν ’ όιιοφαοίβω δίν έπμόφβοοο ρουλην,
«· Ιδοτι τ6 μέλλον μολ Γ.αμίβ'®” "· 
ό β ίος δ ποικίλος καί πολΰδοξος. . ■ ■
Εηβαίντο, κ,· δτι Ρμέχμ "λέον εινωθεν, 
αιίτδ 4ς καταβαίνη· εΰχσμιιίτω ί δέ 
&ς κύπτω τδν αόχένο, νΑ τό δεχωμοι.
Ιδέαν διιως μ ίαν όδηγΑτριαν 
είς τΑν'ζωΛν μοκ &ς φΛ άξω  πάντοτε, 
αφού τάν έλευθέμαν έχω θέλιτονν  ̂
εΰοέβειαν ’ς τά θεία νά άοκώ αγνήν, 
καί των κανόνιον καί διαταγών αυτής, 
καθώς είς τά βιβλία τούς έγνώο.σα,_ 
έν δαω ζώ καί πνέω νά μιιιν έκτραπω, 
καί πάντα ταύτης δεύτερα ποιούμενος, 
καλότυχος, άν ϊβω ς καί μικροτατον 
έν κόομω τύχω  ευτυχίας μοοιον.
Ο δ ' Λνωθέν μου τώρα λάμπων ήλιος 
καί τούτο τό οκιώδες δένδρον μάρτυρες 
5ς είναι τή ς  καλής μου άποφάοεως

Ε ίς  τό ΧρυΟό πώς ήλθε καί είς τό  ̂ΚαΟτρί  ̂
ό Σ τράτας (όχι Κ ρίοοαν ί. Δελφούς) κα, πιος 
ένύκτωαεν ή όχι 'ς  τήν Αράχωόαν, 
δέν θά τό ίοτορήοω. Τ ή ν  έπαυριον, 
θά εϊπω μόνον, έφθασε τή ς  πολεως 
των Λεβαδέων τ ' άόαθή περί αύτήν  ̂
χανδάκια καί πύλτιν. Αλλ’ ώς άγνοων 
αύτής τά κατατόπια, έδειλίασε 
νά  έμόα μέθα, άν κ' έπόθει νά ίδμ 
έκεϊ τοίις κ τ ία ια ς , ό ίς  τού εϊχεν ό πατήρ 
έκλέξει ουνοδίτας. Ητο δέ πρωί 
κ' έο ιάθ ' είς ταπεινόν τι καί πλινθόκτιστον
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^κτός της πνλης ντίριον, λεγόμενον 
ότέ ηέν ^^όνι, καπηλείαν δλλοτε, 
καΐ μαγαζί πολλόκις· <|οόρνον τέταρτον 
καί μαγειρείου πέμπτον είχεν όνομα.

Επεΐνασεν ό Σ τράτης καί στραφείς λοιπόν 
ηρός τά έμπρός τού φούρνον ήξιόλογον 
σανίδωμα, έφ’ ού θερμά ζ-ωμάκια 
καλώς έσκεπασμένα μέ τάν μάλλινην 
§ελέντζαν έσχημάτιζαν χορίεντα 
λοφίσκον, ηαρ’ αύτώ δέ πινακίων τ ις  
φαγητοφόρων εύτακτος διπλή σειρά 
έκάλει τονς πεινώντας ε ίς  έσ τ ία σ ιν  
αάτά (δών ό Σ τρ ά της  άπετόλμησε 
κ έζητησε νά φάγη, άορίστως δέ 
καί τί καί πόσον, δειλιών, ώς χρήματα 
όλίγα εχων, μήπως καί ζ η τή σ η τι, 
δι ό̂ νά μη τον σώσμ τό κομπόδεμα.
Αλλά^ ό ξενοδόχος, ώσάν έμπειρος 
τοΟ κόσμον, ήτο δ ’ άνθρωπος μεσόκοπος 
καί ονομ’ απλώς έχων τό Παρασκενάς, 
όνόησε, τ ί  πρέπει, κιάπό τά έκεϊ 
τήν χειρ άπλώσας τώ προσάγει σόμμετρον 
τον σχήματός τον φαγητόν, πινάκιον” 
πηκτής ποδών προβάτον καί ώς άρινμα 
'ίνα δνό σκόρδα. Ε ίτα  θεωρών αύτόν 
έντροπαλόν είς  άκρον, τόν ώμίλησεν 
ώς άκολονθως μέ φωνήν χαϊδεντικήν.

Καλό^παιδί, νά σ’ έρωτήσω ^ονλομαι, 
τ ίς  είσαι, πόθεν έρχεσαι καί τί ζητείς
ς τά μέρη τοντσ ; ώσάν ξένος φαίνεσαι._

Από^τά Σ άλω ν’ έρχομαι κ’ έκίνησα 
νά πάγω ’ς  το Ζητοννι είς τον θεϊύν μ ο ν



ΣΊΈΦΑΝΟΣ ΚΟΪΜ ΛΝΟνΛΙΙΐ:

άλλη ή σνντροφία ύποΰ εΐ^ ’ εύριΐ 
^ιαζί νά ’πάγω υ πατέρας μου, αΰτη 
έπρόκαμε ς ’ τον δρόμον κα\ μέ αφηΟε, 
κα\ μόνος τώρα δυσκολεύομαι πολύ.—
Ν αί, σήμερον τώ δ ν τ ί, δτι ’ξύπνησα,
π ίνω ντας τον καφέν μου, είδα 'πέρπσαν
απ’ εδω κάτι κτίσται· μήπω ς ιισανε
αύτοί ; — Ν ομίζω .—Τ ίς  δ ' έκεν ό θεϊός σου 5

Εγώ έδώ και μήνα ς, ήμουνα νεϊ,
ηαΐ ίσως νά τόν ’γνώ ρ ισ α .—Χταυρης Ετπυρης
τό όνομα του, ε ίναι από Σ ά λω να .—
Ο  ράπτης, μήπως λέγεις, ό Σταυρής ; αυτός, 
π α ιδ ί μου, (είς έλόγου σου ζω ή!) προχθές 
άπέθανε· τό έμαθ’ ασφαλώς έγώ 
από ανθρώπους, πούρθαν σήμερ’ απ’ έκεν.— 
Μ άς άφησε λο ιπό ν  Θεός σ^ζωρέσαι τον ! 
πλήν τώρα τ ί νά κάμω έγώ, ποϋ μ ’ έστειλε 
'ς  έκεϊνον ο πατήρ μου ; — Π αιδί, δκουσε. 
Εγώ  νομίζω, δτι καθ' έμπόδιον 
διά καλόν μας γίνετα ι, καί ^λέπων σε 
σ^ζεδόν μαντεύω, οτι συ καλοΰ πατρός 
υίός 8ά είσαι. Οθεν, άν τυ^^όν ζητης 
’ς  τά ξένα νά πορεύσης, νά κυδερνηθης, 
σ ΐ παίρνω έγώ ι:οντά μου καί μέ τόν καιρόν 
τήν τέχνην μου νά μάθης· δέν ε ίναι αύτή 
ποσώς χυδαία , καθώς είν’ Λ ραπτική, 
αλλά σπουδαία μάλιστα κ’ εύγενική.
Σέ §εδαιώνω, θε νά ^λέπμς πάντοτε 
είς τοΟτό μου τό χάνι καί θά μελετάς 
λογήςλόγω ν ανθρώπους καί φερσίματα, 
φρονίμους καί αγνώστους, ώς τά ζφά των 
γαδούρια είναι κι’ άλογα. Κοντολογής 
φιλόσοφος θά γένης. Ε ίπε , στέργεις το 5 
Ο Στράτης πρίν Γι δώση τήν άηόκρισιν,



ΙΙΑΡΝΑΣΣΟί:

στιγμ άς έσκέ<|θη δύο κα\ εί’ρών αύτην 
την τέχνην ώς τής πείρας διδαΟκάλισοαν 
τη ς  ανθρώπινης, έστερξε κ’ εύθύς ένεϊ 
την κάραν νεύει κα\ την χε ϊρ ’ άσπάζεται 
τού νέου του κυρίου, δστις αρχυϊε 
τά έδικά του πάλ ιν .— Τέκνον, «της καλής 
αρχής και τέλος κάλλΐθτον>, είπαν σο^οί.
Νά ίδοΰρεν τώρα, έγινε καλή αρχή 
μέ οέ κ’ έηέ ; Ε ίπες  υε κατ’ άρχάς λοιπον 
τό όνομά σου.— Σ τράτην Καλοπίχειρον 
μέ λέγουν.— Ε ύγε, έχεις οίωνόν καλόν 
ε ίς  τ ’ όνομά σου. Ε ύγε, έπετύχαμεν !

Σ ύ  δ’, άναγνώστα, μή είς  ταΰτα θαύραζε. 
Ε ίχ ε  και^οδιαόάσει ύ Παρασκευας· 
καί πρίν Λ προχωριιση ώς τόν Αίσωπον 
’ς τή ς  Δ ημητσάνης τό ποτέ γυμνάσιον, 
ένω ακόμη δηλαδή τού Μανουήλ 
Χρυσολωρά τάς γνώμας έξεμάνθανε, 
τόν είχαν συυόουλεύσ’ οι συντοπιταί του 
παπάς νά γένη πλέον είς αύτους έκεί· 
αλλά έκεΐνος εύσυνείδητα σκεφθείς 
ουδόλως τούτο έπραξε. Τ ά ς  γνώ σεις του 
ό άπληστος όλίγας τάς ένόμαζε 
κ’ έπάτησε λοιπόν ώς καί τόν Αίσωπον 
’ς  τό πείσμα πάντων τών συντοπιτών αυτού, 
κ' έπρόκοπτε μεγάλως, ώς πολλά πολλά 
είς  πάσαν τάξιν καθαρά τετράδια 
λεπτής ι^υχαγωγίας μέ λεπιότερον 
πτερόν γεμίζων κόρακας. Πλήν έτυχε 
ταξεϊδι ποτέ κάμνων ’ς τό Βυζάντιον 
μέ προύχοντας Μωρέως, ώς γρα(|»ευς αύτών, 
*ς τήν Λεβαδειάν νά ελθη. "Σκάλωσε δ’ έκεϊ 
ό σκου^ο^όρος παρ’ ελπίδα <5 σεμνός 
ε ίς  έν αγκίστρι έρωτος πολλά όξΰ,



ριφθΙν έπ ιτηδείω ς είς^τόν δρόμον του 
άπύ παραθυρίου γόστραν έχοντος 
βασιλικού πρασίνου λευκανθίζοντος, 
καί κόρην έγχωρίαν συζευχθείς έκεϊ 
άπέμεινε καί έζη  μ ’ εύ^ζαρίστησχν 
ασκών τοΰ πενθεροϋ του τδ έπάγγελαα, 
ά^οΓ; ξενοδθ}ζεΐον προίκα έλαδε.

Τ ά  κατ' αύτδν τοιαΰτα. Ε ίς  τον Σ τράτην (3έ 
τον λόγον τότε άποσώνων είπε : Ν αί, 
πιστός νά είσαι καί γοργός 'ς  τάέργα  σου, 
αύτό, καλέ μου Καλοπί^ειρε, ζητώ 
κ’ έγώ σέ άνιαμείβω  κατ’ αξίαν σου.
Ε ν  τοΰτοις δέ κ’ έν γράμμα είς τά Σάλωνα 
τούς γράί^εις καί μ ηνύεις  τά τοΰ θείου σου, 
ώς πρέπει, νά τον κίαύσουν καί τά κόλλυδα 
εγκαίρως νά τοΰ δράσουν ’ς  τά έννιάμερα, 
νά είναι κ’ ι\ ι^υ;^ή του είς άνάπαυσιν.
Πλΐιν ξεύρεις τάχα γράμματα ; —  Τ ι λόγος 1 — 
γιά  στρέ5|τε λιγουλάκι 'η ισω  δεξιά 
’ς της ανοιγμένης θύρας τά σανίδια 
καί διάδασέ μ* έκεϊνα τ* άσπρα γράμματα.__

«Ο γείτονας Α νέστης τρία γρόσια>.—
Καί παρακάτω, τέκνον μου. -— Μετά χαράς.
< Σ  τάς πέντε Οκτωμδρίου ϋζον βερεσέ 
άπό τον Διιμυ Πούλια αγοράσαμε
όκάδες πέντε, στιινει δέκα γρόσια>.__
Αύτό τό παρακάτω, Σ τρά τη , σ ’ έσωσε.
Γό έδικόν μου γράζιιμον κανείς έδώ
’ς την χώραν δεν τό [5γάζεν παϊξε-γέλασε
δέν είναι ’σάν τ’ άπάνω' κιλογερικό
αύτό τό λέγουν. Ε ύγε, Σ τρά τη , εύγε σου !
Ε ίπώ ν αύτά αμέσως καί τόν ποόσταξε
τό ένα τ ’ άλλο — Πώς ; άμμη συμβολαιον ; __

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΪΜΑΝΟΥΔΗΣ
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Σνμ6όλαιον  ̂ Δέν εί^εν, άναγνώσχαί μου, 
ό κόσμος συνειθίσει ’ς  χά συμβόλαια 
ακόμη τότ’ είςκ ά θ ε  >^ύλλου πήδημα, 
κα^ ή τ ιμ ία  γλώσσα δέν έλύγιζε 
των τότε νά προφέρη €προθεσμία> η 
«κλητήρ> Γι (μέ συμπάθετο) και «κατάσχεσήν > 
Κατάσχεσιν ; άμμ’ δλοι ’ς τό κακέμφατου 
τοϋ λεξειδίου τούτου θά "κοκκίνιζαν 
τών δέ πλημμελειο- και κακουργοδικών 
στερούμενοι έστεροΰντο, σάς ορκίζομαι, 
πλημμελημάτων τόσων καί κακουργιών, 
ύπόσων τώρα γ έμ ’ ή πολιτεία  μας· 
πλήν φόβος δλους έσωζε σωτήριος, 
ό φόβος τ ’άστυνόμου ό ασύντακτος· 
τού αύστηροΰ δέ δικαστοϋ.καί άρχοντος 
τ ’ απρόσιτον κατώφλι έχορτάριαζε 
κ ι' ό δικαστής έπείνα—αργός καθήμενος· 
ώς κ ι’ ό δεσπότης μόνον διαζύγιον 
ή κληρονόμων μάλωμ’ άπαξ τοΰ μηνός, 
τον Αρμενόπουλόν μας έν χερσί κρατών, 
ώς §ίβλον τάχα νόμου κύρος έχουσαν, 
τή  δ’ αλήθεια διά λόγων πατρικών 
πολ·υ ταχέως και όρθώς διέλυεν.
Αν δέ καί απαιτήσεις τινές οίκαιαι 
ένίοτ’ έσιγώντο, παρεβλέποντο, 
διότ’ οΐ άναγκαϊοι τύποι έλειπαν, 
μήπως ύ κόσμος διά τούτο έχάνετο : 
ποσώς ! έκραταιοΰτο τό φιλήσυχου.
Α χ, δταν'φέρω, φίλοι, τους απλούς καιρο·υς 
’ς την μνήμην μου έκείνους, μετά ταύτα δέ 
την τωρινήν μας καμαρώσω καταντιάν 
καί την στρει^οδικίαν την αμέτρητου, 
αϊ τότε πλέον σάν ρεβίθια κρου^ηδόν 
τά δάκρυα έκχύνω· πλήν τετέλισται I



Υπομονή, (ο <|ίλΐ)ί, συμπολΐταί μου, 
μ ’ αύτοί/ς τούς νόμους πλέον ός πορεύσωμεν. 
καλόν κι’ αύτοί ’ναχ, γράμματ’ ιιν ηξευρωμεν, 
να τούς διαίϊτρεδλώμεν δπως θέλομεν. 
ϋ  Σ τρ ά τη ςέν  τοείοΰτω έπιδέξιος 
ε ίς  πάν έ^άνη , ο,τν τον έπρόσταξίΐν 
μικρύν Γιμέγα- οσαις δέ έι^ώναζε 
ι^οραϊς ο κύριός του, ήκυυεν εύθύς 
€ά<^έντη :» μ ’ ένα τόνον έρωτήσεως,
Γι το «ορίστε !> προθυμίας έμπλεον.

Λοιπόν άμέμπτως ούτως ύπηρέττισεν 
ώς τό έσπέρας, καί αφού ένύκτωσε,

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΤΜΑΝΟΤΔΗΣ

τΛν αυριον Λμέραν πρόσωπ’ άγρια 
οί σύνδουλ' είιζαν. Μ ίσος άσπονδον κι’ όργΑν 
κατά τού Στράτη  έπνεον τού δυστυ^ζούς.

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΦΟΙΒΑΖΟΥΣΑΝ ΝΕΟΛΑΙΑΝ

«Φεΰ, ποιιιταί ! μνκροπώλαι έγίναμεν κα\ παντοπώλαι, 
όταν κινώμεν χορδάς, φάλλομεν πάντ’ άναμίξ- 
κρώζοντες πλήθος άμουσων κρωγμών κ’ έκκωφαίνοντες

|ώτα,
όσα τις  μοίρα κακή φέρει άπέναντ’ Λμών.
Φθόγγους §αρεϊς καί α ιμάτωνφοάς καί βροντάς κανονίων 
σμίγομεν μ ’ α ίσθπμ’ άγνόν νέας παρθένου απλής· 
ούτε μάς μέλλει ποσώς ν ’ άποδίδ’ ή  ωδή τά οίκεΐα 
πάντοτε καί παντα;ζού, σπευδουσα, δρόμον εύθύν, 
πόρρωθεν έτν τή ν  νύσσαν σαφώς μ ’ άπαρέγκλιτον ομμα 
^λέπουσα, κ' έξω οδού μ ήπ λα νω μ έν’ ίταμώ ς.
Ανδρας λοιπόν είς τό πύρ τό δριμύ τή ς  πατρίδος καέντας 
τούς Ζωσιμάδας ίιμεϊς ^ρέ^ζομεν μέ άσμα γλυκύ, 
εύσκιον, εύδροσον, πλήρες ώ^ζρών τή ς  σελήνης άκτίνων,
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Ρρίθον μέ νέ^η  γλαυκά κ’ ηΰυ^α σκότη νυκτός· 
χ-όνομεν τότε και μϋρα κσΑ στρώνομεν νάπας πρασίνας, 
^ίπτοντες κα\ κεραυνούς κ’ ύτ^τιστα κυματ' όμοΰ' 
γράφομεν κ' έμμετρα τότ' έγχενρνίιτα όρντθολόγων, 
τάττομεν δ’ έντε^^να πάν ετδος ^οτάνης έκεϊ, 
ή κα\ άγέλας σωρευομεν ζώων έχθρών, ώς ό Νώε 
λΰκους ποτέ κα^ άανούς έκλετσ’ έντός κι^ωτοΰ· 
ώστε, έάν ρωμαντείου όδοΰ ί^νηλάτης μεθύίον 
ίδη τά άσματ’ αύτά θέλει θρηνήσει πικρώς, 
γύνων Γαλάτεια δάι:ρυα, δτι τό μή περαιτέρω 
δέν κατέφθασ’ αυτός, α λλ’ έπρολήφθ’ ί;φ' ήμών.
Τών φυσικών όπαδών ΓραικικΓις κλασικότητος, ή τ ις  
άρμα έδίωκε νοΠ κ<·ώ φαντασίας διπλο'''ν...
Α , τόν ά)^άλινον [Τήγσσον ^λέπω ήμών μετά φρίκης 
πίπτοντα  ηδ’ είς οίκτρά ρεΐθρ’ άκρασίας πολλής- 
άνωθεν δέ τ ' ούρανοΰ τόν Απόλλωνα άστεπτον Βλέπω, 
πώς κατοικτείρων Λμάς στρέφει τό όμμ’ άλλα:^οΰ, 
νέας μονάς έκζητών Θ υριγγείους δρυμούς κα\ Τ πμ ίζας, 
φεύγων τά Τέμπη ήμών, Ολυμπον και τούς* Δελφούς· 
νέοι, ακούσατε· λέξεις κεναί πυκνωθεΐσαι άσώτως, 
πάσαν ιδέαν άδράν πνίγουν κ’ ένό ιητ’ ηύτής- 
χ ' έπειτ’ άφρός άάαρής, ευδιάλυτος μένει, ώ λύπη ! 
Παν πονηθέν, καί ζω ής άμοιρον π ίπτει νεκρόν.'
Ο ταν δέ ένοια μία απλή συζευ^ζθή μ ’ Λπτασίην 
τή ς  φαντασίας σαφή, μένει αθάνατον δν, 
κ’ £ν τό συνδέον, ώ φίλοι, στερρόν ό θεός Ελικώνος 
£ν έδωρήσατ’ ό μ ΐν  ;ζάος Αηκίλον πρός τί 
θέλετε ; ή μεγαλέμπιιρον άνδρα δέν είδετε, είδος 
έχοντα έν κ’ έξ αύτοΓ; κέρδη ποιούντο πολλά ;
Ο ϋτω , νομίζω, έφρόνει ό "Ομηοος, ούτως ό Δ άντης, 
ούτω ςό  Σαίξπηρ· υμείς άλλως φρονείτε ; Ε μ π ρός !»
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«ΑΡΙΝΟΣ Κ0\Τ(Ι\ΒΑΑΗ5

<1>ώσκοΛε, τή ς  Ζακύνθου μου, ώ αηδών γλυκεία, 
ι|)έρε με είς τά μάρμαρο τα κ(ΐτηφή κα\ κρύα, 
δπου ού πρώτος εσπεισες ρύακας έκ δακρύων 
νά άναγνώσω θέλω δν των τόσων μυστηρίων ! . . .

Ρ ιγώ  . . . πού μέ ππρέσυρεν αίφνης ή φαντασία ; .  . . 
ποϋ ^αίνομεν, θεία σκιά ; .  . .  Εν μέσω τών μνημείων !.. 
Ω ! τρέμω . . . μόνος, απελπις καί έν νυκτί άγρία ! 
νά έρευνήσω πέποωται έδώ τό μεγαλεΐον ; . . .

Ι ί  ! μεσονύ.ιτιον φοικτόν, στιγμή  τού μυστηρίοι', 
ύπότε π ιίντες κλίνουσι 'ς  τού ύπνου τήν αγκάλην, 
συ μέ ύφοΐς ένίοτε έν μέσω κόσμου θείου! 
δός μοι όυ}(ήν νά πλανηθώ έν μέσω τάφων πάλιν.

Νά γύσω θέλω δάκρυα, όπου ό Βύας ι|;άλλει, 
ένώ των τάφων ή  σιγή  τής γ ή ς  άπλοΰται ηέριξ 
καί πένθιμος δεν άντηγεΐ φωνή ύμοία ιίλλη, 
ένώ σκιάζει τήν σ ιγήν ή τού θανάτου πιέρυξ.

Τ ί θέλω μόνος είς αύτά τά φρικαλέα σκότη ! 
ένώ εκτείνει πτέρυγας παντού σ ιγή  άγρία ; 
ένώ τό πάν περί έμέ τον νήδυμον ύπνώττει : 
καί στονα^ζή κάν δέν ή^ζεΐ είς τον αίθέρα μ ία,

Ο Μαρίνος Κ οοτούβαλης, ιατρός έν Θ κϊΐταλονίχη, έδημοσίιυ- 
βεν ^ν δραμα «Ο  Κ αταλάνος» και «υλλογήν λυρικών ποιήσεων.
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(5 νοτ/ς μον φρίττΓ,ι!... κόητε'ταχ το άσθενες μου βήμα!.. 
Φεΰ, δειλτώ ! ΒοήθΛ(Τον, ώ Φοόσκολε, βοήθει! . . .
Αν άγαπώμεν ταν ζωήν και τρέμωμεν τό μνήηπ, 
έκεϊνο ζ̂̂ ί'α βάλσαμον ε{ς τΛ πονοΰντα στήθιτ.

Ιΐόααι τ;π(ίρξ-·ις ήη’ αΰτ<\ τή μήρμαρα ετ^^εοΓεΐαπι, 
ένώ είιΤετι εΟαλπν, πυθοΰν εν δάκρυ μόνον I 
έν άνθος (ίναμνήσεως I . . . Ιίλη.ν, φεΰ, ληϋμονηθεϊααι 
κα.λλ'πτοντ ιτπο την σκιάν των αδάκρυτων χρόνων.

Ε ις  τά(|ος ^ςαίνει!. . . άρά γε οποίον 9ά κσλυ\^η ; . . . 
αστέρα μ όλις φ εξα νττ  μόλις άνθησαν ίον I . . .
Ολοι έκεϊ βαδίζομεν! . .  . Τοΰ βίου μας θά κρΰιΐ^η 
τά τόσα μειδιάματα εν άσπλαγ;^νον μνηιιεϊον

καί έπ* αύτοϋ κυπάρισσυς θά θάλλη αίω νίως, 
νά την ποτίζουν δάκρυα, νά την μαραίνουν στόνοι 
καί δταν μαίνεται βορράς έν τή σ ιγή  αγρίως 
μόν ή  ίτέα άδελάχκως, νά την ^ ιλ μ , ί[·εϋ, ηόνη !

Ιτεαι καί κυπάρισσοι .. πιστοί άοελίέωμένυι 
Γ.χνε τών τάι^ων αδελφοί,.,, έως νά ξηρανθώσι.... 
ήπο τών Λλλοιν οί νεκροί συζοΰν λησμονημένοι· 
ώ Ι δχατί οι άνθρωποι ολίγον ν ’ άγαπώσχ;__

Οποία ι^ρ'.κη ! τήν σιγήν εις τό νεκροταφεϊον, , 
μόνον οί στόνοι όρφανών πενθούντων συνταράσσονν,
σπανίως βρέι'ει φίλιον τό δάκου, έν μνηιιεϊον__
Ω! Πώς παρέρ^'οντ ον καιροί! Ο ί ζώντες πώς άλλάσσουν^

Η κόρη ιίτνς άλλοτε περιπαθώς ώμίλει 
ε ίς  φθισιώντα ποιητήν, ύμνύουσα φιλίαν, 
έν άνθος ε ίς  τόν τάφον του έδίστασε ν ά σ τε ίλ η .... 
καί όμως ει^ε τρυφερόν ή φίλη τοιτ καρδίαν.

Ω! Πόσους τάφους άσπλαγ^νος θωπεόεχ, φευ, ή  λήθη ! 
καί δι αύτοΐ'ς ό άνθρωπος, έν δάκρυ κάν Λρνήθη.
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Γά^οι σ ιγώ ντες, έρημοι, αμείλικτοι Ηαι κρΰοι, 
είπέτε μ ’ ε ίς  τα σπλάγχνα σας τί έκαστος Εγκλείει ; 
Λαλεϊτε· πώς κωι^εύετε ; Προς τί σιγή  ^αθεϊα 
πιέζει την καρδίαν σας καί μούρη έραμίά, 
έκτείνει νέ^η άγρια παρέχοντα τΆν φρίκην, 
λέγουσα, άθλιε θνητέ, 6ά απότισης δίκην ;

. τό παν, τό παν σιγή, ούτε νι αύρα πνέει...
ε ις  μόνος ι[τάλτης, εύσε^ώς ΐΓπό ίτέας κλαίει.
Κ αί τ ίς ,  καί τ ίς  δ.έν έκλαυσε ; πάντες έδώ θά ^θάσουν 
τά μαραμένα στήθη των δπως καθησυχάσουν.
Κ αί ε ίν ’ ύ τάφος ύ λιμήν γαλήνης γλυκυτάτης, 
εινε μετά την κόλασιν παράδεισος φαιδρός 
εινε παυσίλυπος ακτή τοϋ κόσμου, τής απάτης 
των πόνων τή ς  καροίας μας ο μόνος ίατρός.
Δέν είν’ ό τάφος ή  πικρά σταγών τής είμαρμένης 
δέν είνε το παράπονον τών αίωνίων πόνων.... 
υέν θέλγονται τά μάρμαρα μέ άνθη άν τά (ία ίνης... 
ποθούν έν μόνον ^άλσαμον τό §άλσαμον τών χρόνων.

Ο  τη ς  Ζα.,υνθου αηδών, προχωρεί· τών μνημείων 
ή  όι^ις μόνον παριστά τό θειον μεγαλεϊον . . . 
γυμνά κρανία καί όστά, μάρμαρα κ α ίίτ έ α ι!
Πόσοι εδώ έτάφησαν !. . .  Τ ί ί'φηλαί ίδέαι 
έγκλείοντηι ί;πό αύτοΰς τούς άραχνώδεις τάφους : 
Πόσαι καί πόσαι κεφαλαί έκόσμούν τούς κροτάφους 
μέ ηγεμόνων στέμματα, μέ δάφνης τών αγώνων, 
καί πόσαι ώνειρεύθησαν τό σκήπτρον καί τόν θρόνον ! 
Καί τώρα . . . έρημον έκεΐ κρονίυν έρριμιιένον 
σιγά τών τάφων την σ ιγήν , ξηρόν, νενεκρωμένον, 
ένώ ποτέ διέταττε έν ηέσω ί'πηκόων

Ιδέ, θνητέ, τό μέλλον οου, ίοέ . . . ολίγον χώμα. 
Τ ίνος νά είναι άρά γε τό οκελετώδες σώμα,
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δπερ σιγησαν δπε<ίεν έν μέσω τής σκοτίσς ; 
έν μέσω πένθους, σπαραγμών, κλαυθμών κα\ έρημίας;. 
Ω  ! είναι άρα ποιητοΰ ; .  . . ^εΰ, ποί; θά καταντήση 
τίιν ϊτλην δστις έ^υγε, την γην α ΰ ιήν  έμίσει 
κ’ έζήτει τό (δανικόν, τό ΐ;ι|ίηλόν, τό θειον, 
δστις  έδώ έθρήνησεν έπ'χ ι^υ^ρών μνημείων 
καί ϊτμνησε μ^ δάκρυα την δόξαν, την θρησκείαν 
κοιμάται ήδη είς  τήν γην  ύπ6 σιγήν ^αθεΐαν . . . 
κα ι, οίμοι! λύρα συμπαθής έκεϊ άνηρτημένη 
σ ιγά  ώς νά μην έ<|^αλλε, πτω^ζή, λησμονημένη !
Π λήν μόνον φώς σκοίμητον, ό φάρος τών μνημείων* 
δστις  ποτέ ιώ  έδωκε τοσοΰτον μεγαλεϊον, 
έκεΐνος μέ άκτΐνά του ώ^ζράν τον ένθυμεϊται 
καί μέ έκείνην ή φυ^ή μόνον παρηγορεϊται.

Πού είναι, ποΰ τών Α ττικών νυκτών ή μελω δία ; 
καί ποΰ τό άσμα τό γλυκύ, μεστόν περιπαθείας ; 
Φ ε“', δέν ύπάρ^ζει έπί γής  εκείνη ή καροία ' 
τά πάντα κατεσκίασε πτέρυξ μελαγ;(ολίας 
καί μ ία  μένει έπί γ ή ς  άνάμνησις καί μόνον 
πικρόν άνάπτουσα, πικρόν έν τή  καρδία πόνον.

Ω Ι όδηγέ, βοήθησον, προ;(ώρησον, ^οήθεΐ' 
έ^^ω καρδίαν πάλλουσαν είσέτι ε ίς  τά στιίθη.

Ε ίς  τ ίν ’ άνήκ’ ή κεφαλή α ύτ’ ή  συντετριμμένη, 
ή  σιαγών ή ά^ζαρις, ή  είς τήν γην  θαμμένη ;
Θά ήτον ίσως ρήτορος· του Δημοσθένους ήτο· 
πόσας καρδίας έθελγε ! τ ίς  δέν συνεκινεΐτο 
τήν δόξαν όταν έθιγε τών ιερών προγόνοιν 
καί Οταν §λέμμα έρριπτεν ε ίς  παρελθόντα χρόνον ; 
Πλήν τώρα μένει άλαλος, κοιμάται· να ί. νιοιαήσου. 
τήν όίιραν ταύτην αγρυπνεί στά ύ.;η ή ι^υχή σου.



Οποίον άλγος ! ρίπτοντ(ΐ.ίν, έκ’ ί/πό μαυΟωλεϊον, 
κόρην περί^ρυοον, ί1[υ^ςράν, £ν υ,οραμμένον ίον.
Εν δνε%ρον τοϋ έραοτον, καρδίαν ριαρανθεϊοαν, 
ακτίνα μ ίαν ττϊς α νγης καί έπειτα σδεσθεϊοαν.
Αστρον συνοδοιπόρον μας, ^ ίλην των άηδόνων, 
του καλλιτέ^ζνου ίνδαλμα καί πρόξενον τών στόνω ν 
κόρην άθώαν καί φαιδράν, ώς ποχητοΟ ίδέαν, 
ώς τίιν αύγήν τοϋ έαρος γλυκείαν καΛ ώ ρα ίαν 
πλΛν τώρα πάντα έσβεσε τοϋ τά^ου Λ \]^υχρότης 
Λ καλλονλ έσίγησε, μαραίνετ’ Λ άβρότης.

Αλλοίμονον ! κ’ έκεϊ σταυρός, μαϋρος^στε^ανωμένος, 
θά περιμένη δάκρυα καί στέκει λυπημένος...
ΜΛηως άναχ([υχΛν δωρεϊ, τό δάκρυ’ ε ίς  κοιμωμένους, 
τον ϋπνον τόν αίώνιον καί μήπω πλανωμένους 
είς όνειρα περ ιαλγή, μεστά πίκρας όδύνης ;
Μ ήπως δωρεϊ την ϋπαρξιν ς ’ τόν έπ’ έσ^ζάτης κλίνης , 
Καί όμως δάκρυα ποθοϋν οι τάφοι, δάκρυ θέλουν.
Προς τ ί  οί οντες έν αύτονς τά φάσματά των στέλλουν, 
ένίοτε έπί τή ς  γ η ς  είς νύκτας νεφελώδεις, 
ένω βροντά ό ούρανόςκαί πνέει θυελλώδης 
ό άνεμος την αστραπήν όργίλως συνταράσσων, 
ένώ τό κϋμα φρικωδώς, τό θϋμά του σπαράσσον 
βυθίζει ε ίς  τά στήθη του καί πάλιν άνυι]^οϋται, 
ένώ παντοϋ ι’ι πένθιμος σ ιγή , παντοϋ άπλοϋται· 
προς τ ι, τ ί  θέλουν οί σκιαί έν μέσω τών ασμάτων ;
Επί τή ς  γ η ς  τ ί  νά ζητοϋν ·, ... Ισως τά δάκρυά των.
Α^ ! ναί τά δάκρυα ποθοϋν, οί τάφοι δάκρυ θέλουν, 
καί δ ι’ αύτύ τά φάσματα έπί τ ίίς  γης  μάς στέλλουν.

Τ ί  γράφουσι τά μάρμαρα έκεϊνα ; — Ε ίμ α ι ξένη.
Καί ό περίλυπος σταυρός ; — Πτω^ζή όρφανευμένη. 
Εδώ μαρμάρου άγαλμα, ένώ έκεϊ πτω^ζεία· 
έδώ οί στί^ζοι ποιητών, έκ’ ή  μελαγ^ςολία.
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Εδώ τά ρόδα θάλλουσι, τά ία  καί οί κρίνοι,
ένώ τούς τόκους τών πτω^ζών νεκράνθεμον καλλύνει.

Κ αί άλλος τάφος!. . Ω! πολλοί... Τ άλαινα  άνθρωπότης, 
ποΰ ε ίσ α ι; Πώς δέν μειδ ιάς ;... Ιδού Λ ματαιότης* 
ίδού, έδώ καλύπτονται ύπό τΛν γην  θαμμένα 
ό έρως, Λ φαιδρότης σου, μέ δάκρυα βρεγμένα· 
έδώ είς  γην εύρίσκονται τ ’ άνθη τή ς  καλλονής σου, 
έγκλείετ’ ή καρδία σου, τό π αν, ή  ύπαρξίς σου.

Αν αί φυχαί έσίγησαν. πολλά οί τάφοι λέγουν 
έν μέσφ τής σκοτίας·

κ ' οί νυκτικόρακες έκεΐ τά ς  νύκτας δταν κλαίουν 
μετά φωνής άγρίας.

Κ αί ή  κυπάρισσος λαλεν, δταν βορράς προσπνέει. 
καί κλίνει τδν αύχένα,

ώς Λ παρθένος Λ σεμνή πενθίμως δταν κλαίμ 
είς  στήθη τεθλιμμένα.

Ενώ  δταν άγέρω^ζος τήν κορυφήν έγείρη 
είς κόσμους ούρανίους· 

καί τρεμοκλίνεν καί ριγεί έν μυστηρίω πλήρει 
μέ έλιγμούς μυρίους.

Λέγει· θνητοί ταλαίπωροι, έδώ έν σκότει ζήτε 
έκεί ε ίν ’ ή  πρωία I...

Στραφείτε κάτω είς  την γήν  τούς τάφους νά ίδήτε- 
έκεΐ ά θ α ν α  σ ί α  !...

Α χ  ! ναί, έδώ τά δάκρυα ανακουφίζουν πόνους 
τού ανθρωπίνου ρίου

πλήν αίφνης χάνομεν τό φώς μετά όλίγους χρόνους 
τά φαεινού Ηλιου.

Κ αί μένει έν έπί τή ς  γ ή ς  άθάνατον , έν ίον 
άμάραντον ̂ ώραΐον,
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φυόμενον ένίοτε έν μέβω των μνημείων 
τών ^ρά^ων καί όρέων.

Κ αί τύ ποτίζουν δάκρυα καί τό ύμνούσϊ στόνοι· 
καί τότε μόνον φθίνει

δταν παρέλθωσι πολλοί καί θυελλώδεις χρόνοι, 
ώς ήοτρον τότε σβ-ύνει.

Ο §ίος είναι μάταιος, παντού ροαί δακρύων 
στόνοι κλαυθμοί καί θρήνοι.

Κ αί επειτα εύρίσκομεν (δέαν κ ι’ £ν μνημεΐον 
κ’ ίκεν ό ^ίος κλίνει.

Ποσάκις το μειδίαμα είς χείλη  έπλανάτο 
ποιητικής καρδίας·

πλλν χθ^ς ύπό τά μάρμαρα ν’ έκείνη έκοιμάτο 
έν μέσω τή ς  σκοτίας.

Ποσάκις άσματα γλυκά άντήχουν έν γαλήνμ 
καί τόσμ Αρμονία.

Πλήν τώρα έκλεισε τό παν ή  τελευταία κλίνη 
καί Λ σιγή  ^αθενα.

Κ αί ήδη τάφων μάρμαρα, δακρύων ματαιότης!
Υπό τάς πτέρυγας αύτάς κοιματ’ Λ άνθρωπότης.

Τό γόνυ κλίνωμεν έδώ· θνητοί ! ή  υπα ρξίςμ ας 
δέν ε ίναι ονειρον σδεσθέν έν θλιβερά πρωία ;
Υπό τά μάρμαρα αύτά θά κλίνη ή  ζωή μας 
καί πασά μας άνάμνησις έπί τή ς  γής  γλυκεία.

Επόθησα νά  κοιμηθώ· τό πάν, φευ ! μέ βαρύνει, 
παντού μέ λούουν δάν:ρυα καί στόνοι μ* Αναμένουν, 
τόν τάφον θέλω κ' έπ’ αύτού είς  άγγελος νά νλίνμ  , . . 
καί μέ τά ρόδα τή ς  αύγής οι φίλοι νά τόν ραίνουν.
Νά γρά\]^ουν είς του τάφου μου τό μάρμαρον τό κρύον 

ώς μόνον έλεγεϊον:
«Ηλθ’ ε ίς  τήν γήν, έστέναξεν, έδάκρυσ’, έλυπήθη, 
ά λ λ ’ ύ π ’ αύτό τό μάρμαρον πεσών άπεκοιμήθη».
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Α πηυδησα, ο  Φώσκολε, άπηιίδτκϊα δακρ\ίων 
φΰγωμεν, φνγωμεν μακράν τών παγερών μνημείων. 
Μ υστήρια έπόθησα ν ’ άνεύρω είς τά σκότη, 
δπου τό παν τόν νήδυμον έν τη  σχγίί ύπνώττει.
Α λλ’ ο ίμ ο ι! τήν κ'*«διαν μου έσπάραξιΐν οι πόνοι, 
δ ιότι είμεθα έδώ, ώ όδηγέ μου, μόνοι· 
δ ιότι είς δλα τών θνητών τά έρωτύλα σπήθη 
φεϋ ! έστησε τά τρόπαια ή φυ^ζοφθόρος λήθη· 
διότι δέν Ατένισα έν ούδεμία άκρη

έν συμπαθείας δάκρυ.

ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΣ

Μυρόεσσα ώς ϊασμος, γλυκεία ώς τό ίον, 
ε ίς  το{;ς λειμώνας τή ς  ζωής, άνέθαλλε φαιδρά· 
κ ’ ένέπνευσας, κ’ ένέπνευσας τοσοΰτον μεγαλείον. 
δσον έμπνέ’ είς ούρανους ή φοίδη ή  ώ;(ρά.
Αν έγεννήθης είς  την γή ν , μή λυπηθής,Μ αρία· 
σο\ έδωκεν ό Υι^ιστος την δρόσον τού Μ αΐου, 
αστέρας δύω τ ’ ούρανού, καί κάλλη τόση θεϊα ! 
κ’ ε ίς  τούς αστέρας τάς χρυσής άκτϊνπς τού Ηλίου.

Ροδρπνουν χείλος καί αγνόν, ο')ς έαρος πρωίαν, 
καί μαργαρίτας ύ π ’ αύτό άστρήπτοντας, ώραίους ! 
αγγελικόν μειδίαμα, κ ι’ έρατεινήν καρδίαν, 
καί τόσας Λλλας χάριτας τών ούρανών ένθέους I...

Ιόχρους δταν στρώννυται έν μέσω τών λειμώνων 
ό τάπης τή ς  άνοίξεως μεστός μειδιαμάτων, 
καί χαιρετά τήν ύπαρξιν έπ ’ ανθισμένων νλοίνων 
ή  αηδών περιχαρής μέ. τ ’ άσμα τών ασμάτων, 
Α ναγεννάται ή  έλπίς, έν μέσω θείου μέλους, 
άναγεννάται ή χαρά τοΰ ^ίου ή  χρυσή· 
καί πέμπει τότε ε ίς  την γήν ό Π λάστης μας αγγέλους, 

' καί είσαι Σ ύ  τών ούρανών ό άγγελος· ώ ! Σ ύ  !

Τ Ε Λ Ο Σ  Τ Ο Τ  Λ Ε Ϊ Τ Ε Ρ Ο Τ  Τ Ο Μ Ο Τ .
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