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Τόρλεπες πότε σά χεράκι,

Πότε σάν ένα .μαυροκόπινο

λαβωμένο πουλί.

Σαύβω καί βρίσκω ένα βιολί,

ΠΑΛΑΜΑΣ





401.
ΑΝΤΩΝΗ Κ. ΛΕΚΟΠΟΥΛονΥ
ρθτττν ο οθτεσι σεσστσιστππθτ-αρθτ--ρν-ο.«ρ----αρ--

τ ΠΙ11|
Τύβλεπες πότε σά χεράκι,

Πότε σάν ένα μανροκόπινυ

λαβωμένο πουλί.

Σκύβω καί βρίσκω ίνα βιολί.

ΠΑΛΑΛΑΣ
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ΕΡΓΑ ΤΟΥἸΔΙΟΥΑΝΕΚΑΟΊΑΠΟ! ΠΤΟΙΜΑΛΟΥ̓ΝΤΑΙ

Ο ΠΙΠΙΑΣ. Δρώμα.

ΑΜΥΜΩΝΗ. Τραγωδία, (μαζύ μέ τόν ᾿Αλέχο Μου-

[πζουοίδιη



«ΜΙΛΩ ΑΣΤΟΧΑΣΤΑ ΜΙΛΩ

ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΑΊΤΗ...»
--υ--ί-----ο βρύα

| νη
Γ. Όσο γιά τύ Βιολί µου, αυτό δά Λτό κρίνουνε κείνοι

πού ̓άχουν τήν καλοσύνη γ᾽ ακούσουνε τούς σκοπούς

"του. Όσο όμως γιά τή γλώσσα πού τούδωκε ζωή, κι᾿

έκανε φωνές τούς παλμούς του, «Δοκιμάζουμε, Δο-

κιμάζει ο κἀένας» (7) λέει ο σοφός γλωσσολιό-

γος ιιας!

Κι᾽ αφού αυτός πού έφαγε τή ζωή του γιά τή γλώσσα,

δοκυμάζοι ακόμα, φαντάσου εμείς, εγώ...

᾿Ανάπλι Δεχέμβρης 1909

ΑΝΤΩΝΗΣ ΕΚ. ΕΚΟΠΟΥΛΟΣ

ο Επ νφω

(119) “Ρέδα καί μήλα Δ. 81.



ΠΤΙΠΕΡΙ ΙΙ



Δέν είμαι γώ ο καλός τραγουδιστής,

σάν κείνους πού Ευπνάνε τά τραγούδια, (")

δέν είμαι γώ, δέν είμ᾽ ο Ποιητής,

πού πέφτουνε απ᾽ τό στόμα του λουλούδια.

Μιά λύρα, σάν καί κείνη τού στραβού,

μιάς μοίρας δώρο περιπαίχτρας,

Χλαίευ χωρίς ιδέα τού καλού,

στήν κόχη μάβρης πέτρας.

Δέν είμαι γώ, όχι, δέν είμ᾽ ο Ποιητής,

δοξάρι άτεχνο, μµερακωμένο,

Είμαι τού πόνου µου μονάχα βιολιτζής,

καί τό βιολί μου χαύκαλο σπασμένο...

ου.

(..) » Καί τό τραγούδε τό ξυπνάνε οι "Όμηροι« ᾿Ασάλευτη ζωή.

σε





ΠΟΞΒΡΙΕΣ

Μέσ᾽ τήν κουφάλα ενος ;κοεμού

είμαι μι εγώ μιά βούση.

ΝΙΡΗΑΝΑΣ





ΜΑΝΝΑ
ΟΠ πο τροτ ασε σστ

Ώ ̓εία γλύκα ασύγκριτη: ό πόνος σέ προδίνει.

“Όταν πονούσα σ᾽ έννοιωσα χαί όταν σέ στερή̓ηκα,

--᾿Αλ}οί απ᾿ όπου αρφανό, δίχως μαννούλα μείνει---

Ηπίκρα δέ μέ σχιάζει πιά! Γιά μάννα ελυπή̓ηκα...

ΑΝΑΠΛΙ
εκτεθεί τσην-

(ΤΟΥ 1. ΒΕΛΛΙΝΗ)

Πόσοι καιροί δέ διάβηκαν στά κάστρα σου απάνω,

Γιά σέ τί δέ μού στόρισε τό γέρο-- ΤΓαλαμήδι,

Τής Βενετιάς τό καύχημα καί τού Μωρηά στολίδι...

Τώρα μονάχα ονειρευτή μαγεύεις αργοπλάνο...

ΔΕΙΛΙΝΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΟΥ
Έπτρτ'-ρπε!--πν-σ--σαρτη-πτατη----σ--όρβς«ρρεττΝτεπ «αππηπτηπτηποπη-ηοΗφρη πιο

Χωρίς γιαλούς καί πέλαγα στ᾿ άπειρο νά χυνώνται,

Πίσω απ τ̓ίς ουρανόπεπλες τής ᾿Αρκαδίας κορφές,

Στίς πειό ξαν̓ηές του γέρνοντας ο ήλιος ωμορφιές,

Χαρίζει Σου, πατρίδα μου, δύσες πού δέ λεγώνται...
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ΠΛΑΣΗ
ο

Όραμα ̓είο απλώνεται αρμονικά μπροστά µου,

Ή Τύχη ένα λείψανο αφήνει ταπεινό,

Τούς κόσμους πού μαρμαίρουνε μερμήγχτα στό κενό,

"Άμα σχεφτώ λυγίζουνε στή γής τά γόνατά µου|..

ΗΛΙΟΣ
κρττορσ- «σρθτκο ννΎ

Φωτιά πού μέσα στ άπειρο κρατεί δαιµόνου χέρι

--Πόσες φορές δέ σκέφτηκα άν σύ κινιέσαι ή γώ --

Μελαγχολίας πέλαγα ανοίγουν νά πνιγώ,

Δυό ᾿μέρες ά δέ μού φανής στά “Ελληνικά µας μέρη..

ΠΟΥΔΙΕΣ
----τ9ηννθΘώόώνώώΉΘών΄΄'.'"

Τρείς αδερφές υψώ̓ηκαν, στολίδι τουρανού,
Η ωμορφιά τους μάγεψε σ᾿ ανατολή καί δύσι,
Ουρανοδρόμες ρήγισσες, κορώνες τού βουνού,
᾿Αχ, νύχτα μέτίς []ούλιες σου, ποτέ μήν είχες σβύση.
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ΑΓΑΠΗ
τππ---πκ- πιο” πο .-πππ--ης-

Σέ ποιό ποτάμι γίνεσαι; Σέ ράχη ποιά φυτρώνεις ;

Σύ πού γεννάς τό κάθε τι καί πού τό σαβανώνεις,

Δεντρί, βοτάνι, ξόρχισμα, μάγιο, δαιμόνου ενέργεια,

Πού βάζεις γάμου στόφανα κι᾿ ανάβεις ταφοχέρια;

ΣΑΡΚΑ
ν'''......-''Ην».

Σάρκα παῤένα, ροδαλή, χιλιοπεθυμισμένη.

-- [όσον αρέσει εμένανε νά σέ γλυκολογιάξω,

Κι᾿ όχι αγροίκα σέρνοντας, απάνω σου ν᾿ αγγιάζω.---

᾿Όργιασε!.. Όργιασε πολύ’ τό χώμα σέ προσμένει.

ΕΡΩΤΑΣ
ττ-πτ-τορ--ηρττήροτορ

«"Η περιστολήτούπαντίςεις ένα...»

Τίποτα, τίποτα, τίποτα!

Μονάχα εσύ ᾿Αγάπη µου μονάχα.

Κι᾽ ό κόσμος όλος καί κάδετι, κι’ εγώ,

Καί όλα, τίποτα, τίποτα]...

Μονάχα εσύ ᾿Αγάπη µου, μονάχα..
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ΜΕΘΗ
-ηρ--εδ--ογεπ-ποηος

Υψώ̓ηκε τ᾽ ανάστημα στό μυρωμένο αέρα,

Τής κάµαρης μέ τά χαλιά καί τή βαρειά πορτιέρα,

Καί κεί γονατισμένονε, στό παχύ χαλί,

Πνίγει µε στ᾿ αφρόστἠα καί μἐοφιλεί!...

ΣΕΙΣΟΠΥΓΙΣ
ποτ --ρρ-λ--ρ--ερπ᾽ ποοττοπτοίηοος

Στής λιγαριάς τ᾽ ακρόκλωνια μιά σουσουράδα στέκει

Μέσ᾽ τό νερό τού ποταμιού διοῤώνει τά φτερά της

Καί---τού ναζού τ) σύνβολο---κουνάει τήν ουρά της

Παρέκει... μάτι ερωτιχύ τής κάνει ένα ντουφέκι...

ΚΟΠΙΑ ΚΑΙ ΚΕΡΔΗ
ο ου ου

Πολυάσκολο μερμήγκι µου, πού όλο Φησαυρίζεις,

Εφήμερο πού χάνεσαι γιά τόσα νά φροντίζης,
Τί θά κερδίσης μ᾿όσα κι'άν βαθειά στή γής δά χώσης:

«Σένα διαβάτη καρτερώ,περνώντας νά μέ λυώσης...»
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ΑΒΡΙΟ
ο-

᾿Αστέρι π᾿ αργολάμνεις στά βάθη τ᾽ ουρανού,

Ζητώντας έναν τάφο στή ράχη τού βουνού,

Στάσου! Ποιός ξέρει άν άβριο ̓ά μέ ξαναπαντήσης

ΊΙ ένα μνήμα αστόχαστα περνώντας ̓ά φωτίσης...

ΩΡΕΣ ΜΙΚΡΕΣ
κπιδ-τ τίσ.1ππφ-π-πραεον-«[κ-ο-ορ-σ-ορει-οιποτος.

ΏΏρες βαροιές χι᾿ απάλαφοες, γιά προσευκή καί όργια,

᾿Αχώ διπλό τό βήμα μουαι’ ο ίσχιος µου μέ σκιάζει,

"Ώρες όπου αγροικήσατε τά πιό μεγάλα λόγια,

Χαράς τον π᾿ ονειρέβοται χι᾿ αλλοί π᾿ αναστενάζει.

ΣΤΟ ΣΑΡΑΖΑΤΕ
-πρ---ππ--ομτ-- -ο----πρ--πρε--πρ--ην---ε-

Κλαίω, μεγάλε βιολιτζή, τήν ώρα π᾽ αργοσβύνεις:

Καί τώρα τί ̓ά γίνουνε οι αρφανές χορδές;

Κληρονομιά σου, ωϊμένανε ! γύρισε τώρα ιδές,

᾿Απ᾽ τό βιολί σου έναν αχό λιγόπυλμον αφήνεις...
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ΣΤΑ »ΩΝΝΕΙν ΤΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΜΟΥΤΖΟΥΡΙΔΗ
ολλ αι

Ζηλέβω τά τραγούδια Σου, τά ωμορφομπλεγμένα

--Νεράϊδα στά δηγότανε, φιλώντας Σε γλυκά---

“Όπωςχι ένα παράπονο μέ πέρνει μυστικά,

Κανένας δέν αγάπησε τόν άμοιρον εμένα...

ΤΠΣ ΑΔΕΡΦΗΣ ΤΟ ΧΕΡΙ
ου.

᾿Απόψε τό κολλάρο μου φρεσκοσιδερομένο,

Μ᾽ ένα μαντήλι καθαρό καί µοσκοδιπλωμένο,

Τά βρήκα στό τραπέζι µου; κι’ είπα ποιός τάχει φέρει;

Κι᾽ εκείνα αποκρὐήκανε: τής αδερφής τό χέρι...

ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ
ο.

Περνάει “περνάει η ωμορφιά, µικρή µου χαϊδεμένη,

Καί μόνο μιά καλή καρδιά στόν κόσμο αυτόνε μένει.

Γι’ αυτό απ᾽ τά χαρίσματα κι᾿ από τήν ωμορφιά σου,
"Ένα μονάχα ζήλεψα, μονάχα τήν καρδιά σου...
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Τ η ΕΤΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
--.-- κ Βμδσενεο αρ σ'Αν ποσο φρεοΉπποαγπλππρεποδηκοτ̓σοσ-ςς

Μάταια χτές, ώ φιλόσοφε,

Σέ πρόσμενε ή αθώα συντροφιά Σου...

--]ελαύμένα τά είδα τά παιδιά Σου---

Τάφε γιγάντων αλλόκοτε,

Τάφε μέ λίγα λουλουδάκια,

Δέ δέ ν᾽ αφήσω άλλους νά Σέ δρέψουνε,

᾿Από τά χοριτσώληα.... ᾽

ΡΗΤΟ
αι

Ματάλια, πού τή γλύκα σας δέν τή νικάει ο χρόνος,

Πού τής αγάπης τό δεντρί σέ μιά καρδιά φυτέψατε

Καί τό δακρυοποτίσατε καί τό δακριοστερέψατε,

«Όσο διαβαίνει ο χαιρός, τόσο αβγόταίνει οπόνος.»

15



ΨΑΡΡΑΣ
κκ ---Όρο-οορ --μ--

Καρδιές ψαρέβω. Όμως δέν πιάνω.

Ώ κόσμε ψεύτη, ώ κόσμε πλάνο.

Στού μικροπά̓ου τήν τρικυμία

̓αλασσοπούλι, αναζητώ,

Καμμιά καρδούλα παρηγορία:

ψάχοντας, κλαίω καί τραγουδώ...

Καρδιές ψαρεύω. Όμως δέν πιάνω.

Ώ κόσμε ψεύτη, ώ κόσμε πλάνο....

εποβξοοτρτήςοκ(-ο
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ΚΑΤΙ
ο.

Κάτι εγώ πιστέβω μέσα μου,

Πού άλλος κανείς δέν τό πιστέβει,

Καί ή ψυχή μου ξέρει κάτι,

Καί κάτι τις όλο γυρέβει |

Πλανήθηχα ώς τά τώρα, ωϊμέ !

Επίστεψα: χαί άπιστος γερμένος,

Σ ένα σταβρό μπροστά γονατιστός,

Μιά προσευκή μἀαίνω συντριμμένος!...

Κάτι εγώ νοιώ̓ω μόσα µου

Καιρούς νά μέ σπαράζει,

Ποτέ δέ μ᾽ άφησ᾽ ήσυχο,

Σάν τό ζητάω... συχάζει |

Κάτι εγώ πιστέβω μέσα μου,

Τού άλλος κανείς δέν τό πιστέβει,

Καί ή ψυχή µου ξέρει κάτι,

Καί κάτι τις όλο γυρέβει...
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ΜΑΝΝΑ

Μάννα!.. Πού ακόμη κι΄ ο ̓εός,

Έξήλεψε νά Σ᾽ έχη,

Καί μ᾽ ένα λόγο Σου γλυκό,
Στούς πόνους του ν᾿ αντέχη |

Θερμή καί πρόθυμη αγκαλιά,

1’ ο δυστυχής ξεχνάει,

Τεχνήτρα, ώμορφη λαληά,

Πού όλα τά περνάει...

Τρεμούλα, αγάπη καί στοργή,

Ο νούς πού δέν τή φτάνει,

Μά όμως μιά καί μοναχή,

Ποιός Μάννα ξανακάνει ;

Στολίδι πιό γλυκειάς στροφής,

Σ΄ όλα τού πόνου τά τραγούδια,

Καί πίκρας βότανο κρυφής,

᾿Από λογιώ λουλούδια!..

Μάννα !.. Τού ακόμη χι’ ό ̓εός,

᾿Εξήλεψε νά Σ᾽ έχη,
Καί μ᾽ ένα λόγο Σου γλυκό,

Στούς πόνους του ν᾿ αντέχη!

20



ΠΑΡΑΠΟΝΟ
ο.

᾿Αγάλια---αγάληα έλα νά στό πώ,

Τήν ώρα αυτή τή μαγεμμένη,

Πού μ᾿ ένα ανάλαφρο ρὐμό,

΄Η πλάσι ανασαίνει!...

Σιγά--- σιγά κοντά µου πλάγιασε,

Καρδιά πού ̓ά πονέσης,

Καί σά μαννούλα σφιχταγκάλιασε

Καί κρύψ᾽ όσο μπορέσης,

Τό μυστικό μου]....

-- Ώ λυπήσουμε....
Α δέ μέ συμπονείς,

Στή νύχτα πάλι άς τ᾽ αφήσουμε...

«.. Δέ μ᾽ αγαπά κανείς!..
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ΜΕΣΑ ΚΙ 038
--ρ-“-ορε"--ρ--ορ--ππ--Ηπ-πρητππτ-πο-

Βγάλτε μ᾽ αυτό πού έχω µέσα µου...

εενΚαί μέ κυττούνε:..

Γλώσσα αλλόποτη μιλώ,

Καί μέ γελούνεί..

Βἀειά---βἀειά, χι᾿ εγώ δέ βλέπω,

Μονάχ᾽ ακούω μιά βουή,

Γύφτου δουλεύει αργαστήρι.

᾿Ακώ τ᾽ αμόνι, νοιώθω τήν πύρη,

“Όπου κι᾿ άν φεύγω, όπου κι άν στέκω,

Πύρινη βγαίνει καί ή πνοή!..

"Δχου: οι αρμοί τριζοβολάνε,

Χίλια γυμνόχερα σφυροχοπάνε.

Χτίζουν ; Χαλάνε;

Πίποτ᾽ ά ᾿όξω ! Μέσα δουλεύουνε.

“Ένα χαμόγελο ᾽πιγραφή

᾿Αξήγητη, άχρωμη,σβυμένη,
Μέσα δουλεύουνεφωτιά κρυφή!.
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Βγάλτε μ αυτό πού έχω μέσα μου...

Τύφτοι βαρούνε!...

"Όξω δέ νοιώ̓ουνε, δέ μέ βοἠούνε'...

Φέρτε ζουρνάδες, βιολιά, ντασύλλα,

Κιθάρες, φλάουτα καί μαντολίνα,

Στεφάνι πλέχτε, πλάχτε µου γιούληα,

Χιλιοστολίστε μ᾿ άνδη καί κρίνα.

Νά μήν ακούω! --Γριγύρω στήστε

Χορό τετράδιπλο, ξωτικό,

Μεύύστε μένα καί σείς μἐύστε,

Νά μήν ακώ !--

Στρώστε τή χλόη, βάλτε μ᾽ απάνω,

Μοσκοσκεπάστε µε μέ αν̓ούς,

Φράχτε µε γύρω όσο μπορείτε,

Πέστε στούς γύφτους πώς δά πεθάνω!---

20



Φέρτε τό χυάλι πού κυττάζουνε,

Ψηλά στούς ουρανούς.

Μέσα µου θέλω νά κυττάξω !

Φέρτε τίς σάλπιγγες πού ρίξανε τά κάστρα...

Μέσα µου ̓έλω νά φωνάξω!..

᾿Αντιλαλούνε'... ᾿Αντιλαλούνε'...

Βἀειά δουλεύουνε τά σφυρ!ά,

"Όξω δέ ξέρουνε, δέν ακούνε,

Μέσα χαλκεύουνε τά καρφ!ά '

Κρασί! ... Καί ̓έλω νά μεθύσω

Μεύύσι ασύγκριτο, τρελλό,

Μέσα χαλάνε, κι᾿ εγώ αρχίζω,

Απ᾽ όξω τώρα νά χαλώ !

Είν’ τού σαλίγκαρουτό τραγούδι,
Ειν᾽ τού τρελλού ο χορός,

᾿Απ᾽ όξω ανθίζει ένα λουλούδι,

Μέσα καρφώνεται σταβρός!
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Βγάλτε μ᾽ αυτό πού έχω μέσα μουΐ!..

Κανείς δέ νοιώ̓ει!..

Χορό χορεύουνε όλοι γύρω μου,

Κι’ ή Μοίρα κλώ̓ει.

Κλώδει καιρούς, κλώθει γυρίσματα καί δίχτυα κλώδει.

Κι᾽ ο Γύφτος µέσα, τή δουλιά του|

Ψηφάει η Μοίρα τή φωτιά του ;

Κανείς δέ νοιώδει]..

Ο

Τραβάει ή Μοίρα τύ στηµόνι,

Βαρεί χι’ ό Γύφτος τό αμόνι...

Κλαίς τήν ώρα πού γεννή̓ης,

Στρατοχόπε πού γυρνάς,

Τώρα κάτι ἐθυμή̓ης,

Καί τραγούδι αρχινάς...

Τώρα, μέ τά δυό σου χέρια,

Τό κεφάλι σου σκοτώνεις,

Τώρα δάφνες μέ τά ίδια,

Τ[έρνεις καί τό στεφανώνεις....
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Πέτρα----πέτρα, χρόνια κάστρο

Παιδεβόσουνα νά χτίσης,

Τώρα σήκωσες τό χέρι,

Στή στιγμή νά τό γχρεμίσης !

Δρόμο πέρνεις, δρόμ᾽ αφήνεις,

Κάτοι᾽ ανέμοι σέ τραβούν,

Γύρω -- γύρω οι Μοίρες κλώδουν,

Μέσα οι Γύφτοι σέ βαρούν !

Εμσ

Ζητιάνος είμαι καί ζητιανεύω, γιά τό ψωμί,

Μέσ᾽ τό σαχούλι μαχαίρι έχω, γιά τήν Τιμή!

Σκίσε µε, κόψε με, χίλια κομμάτια,

Σφάξε τά ίδια μου παιδιά,

Ένα τραγούδι έχω κρυμμένα,

Εδώ από κάτου απ᾿ τήν καρδιά!...

Σώριασε τάλλαρα, πύργους. παλάτια,

Βάλε µε μέσα γιά νά χἀήσω,

᾿Εγώ μιά νύχτα δέ νά σού φύγω,

Καί στήν καλύβα δά πάω νά ζήσω...

26



Μέσασ᾿ επείνη γίνουµαι χτίστης

Ν όσµους πού χταίνει.

Βαράει ο Γύφτος τό αμόνι,

Κι᾿ ή Μοίρα υφαίνει!

Δός μου φτερά γιά νά πετάξω,

Ρηλά, στήν χόχη τ᾽ ουρανού,
᾿Ιζαϊ μηχανές γιά νά βουλιάξω,

Κάτωστά βά̓η τ᾽ ωχεανού...

Δός μου τρυπάνινά τήν τρυπήσω,

Ωςτήν χαρδιά,τή μάβρηγή,
Κι’ απά στή λαύρα της νά κολλήσω,
την

ύ δυψασμένο µου νά πιηί

Ίσως ξεχάσω, ίσως περάσω,

Ίσως πεθάνω, ίσως σβυστώ,

Ίσως καί μόνος µου νά γιατρεύω

Μά̓ω τούς πόνους. Κμαί γιατρευτώ...



Νά μήν ακούω]... Βαρούνε οι |όφτοι.

Μέσα δουλεύουνε φωτιές,

Όξω οί Μοίρες τρελλές χορεύουν,

Σάν ξωτιχιές |

Βγάλτε μ᾽ αυτό πού έχω µέσα μου!..

-... Ναί μό κυττούνε...

[λώσσα αλλόχοτη μιλώ,

Καί μέ γελούνε...

σροτεκ οα΄
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ΑΠΟΘΥΜΙΕΣ

(Νοίνο ονί1ηο ο5υ ά ΠύΡο ΠΟΠΊΠΙΘΒ,

οι {ο νοι]οίν οοηπαί(γθ)

μ̓1πα/ιιπ

Φεύγει ο κόσμος γύρω μου.

Κι᾽ εγώ μονάχα μόνω.

Θαρρείς καί κάποια δύναμι,

Μέ έχει καρφομένο '

Τρέχει... Γ]αγαίνει... Ξέρω εγώ...
- Ν ̓

Ένα σταβρό ζητάει,

Αυτόν πού τώρα φεύγοντας,

Στά χέρια του κρατάει ..

Τρέχουν.. Δέ Εόρουν... ]υτυχείς,

Ζητούν, χτυπούν, πεθαίνουν:

Καί µόνυ όσοι ζητήσανε

Νά μά̓ουν, μένουν μένουνγ!..

Τρέχα ώ κόσμε ανήξερα

-- Μοζύ σου θά πεθάνω --

Μά σ᾽ έμἀα παράχαιρα

Καί μένω... Τί νά κάνω;
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ΚΕΙ...
--γ--θε----γε--όρεσ-όν-

Κεί πού τραβιώνται οί σκιές,

Κι’ απλώνει τό σκοτάδι,

Πού γέρνουν πέν̓ιμα οι ιτηές,

Σό μαγεμμένο βράδυ,

Πού μέ μιά γλύκα από̓υμη,
πω...
Ξεσπάει ή σκέψι αγάλι,

Μέσ᾽ τών δεντρών τήν πρόθυμη,

Λυπητερή αγκάλη,

Κεί μέ προδίνει έν αχό,

Ματάκια πού ρωτάτε,

Κεί δέ μπορώ νά σάς κρυφτώ,

᾿Αλλού, μή μέ ζητάτε !..



ΧΑΡΑΣ ΘΡΗΝΟΣ
ο

Νεφάνα µου π᾿ αργοπετάς

᾿Απάνου στόν αέρα,

Μήν καμαρώνης καί σκιρτάς,

Θά σβύσης πάρα ---πέρα...

Οι αχτίδες πού χρυσώνουνε

Τήν μμορφή σου όψι,

Δίχτυ θανάτου απλώνουνε,

Τό δρόμο σου νά κόψη.

Δέ θά σέ βρή τό δειλινό 1

Νά. Πρί νά φτάσης στό βουνό,

Στά χάϊδια τους ̓ά λυώσης

Καί στόν αέρα τή ζωή,

Πού σούδωκαν ̓ά δώσης !

Νεφάκι µου κακόµοιρο,

Πού έχεις τόση χάρι,

Λιγοψυχάς... ᾿Άπ τήν ψυχή,

Κάάτι μού έχεις πάρη|..
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ΜΕΣ’ Τ᾽ ΑΠΕΙΡΟ
µννΘννώνΘνώώθΘώΘώνΘόόώνΘΨΘΌΘώΘν'''.ν

Είδα τόν κόσµο από ψηλά,

Στούς πειό άγριους παιδεμούς του,

Νά τόν χαλάη ό ουρανός,

Μ᾽ αστραποχεραυνούς του!

Είδα τόν κόσμο από μακρυά,
/Ζ Ν ΄ ’

Μόλις νά φτάνη βόγχος,

Κόσμος, ουράνια καί στοιχειά,

Μόλις νά φαίνουντ᾽ όγλος'

Κεί κάτου άγρια πάλεβε

Μέ τά στοιχειάή γή,
Μά τή βαρειά δέ σάλεβο

Τού άπειρου σιγή |..
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ο ΓΚΙΩΝΗΣ
σπα εκει Νετνς

Καλώς τονε ]

Δέ μ᾽ έγνοιασαν εμέ τά χελιδόνια,

Μηδέ προσμένω τού Μαγιού εγώ ποτέ τ᾽ αηδόνια...

᾿Απόψε σύ πρωτάκουσα, τού Μάρτη ώμμορφο βράδι

Τό ίδιο τό τραγούδι σου νά λές µέσ᾽ τό σκοτάδι|.

Κανείς δέ ξύρει από πού σχορπάς τούς στεναγμούς σου’

Γιατί φοβώνται,ώ πουλί,πού ψέλνεις τούς καυμούς σου,

Καί φεύγουνε καί σέ Οωρούν γιά τού χακού σημάδι,

Ενώ δέν είσαι ή δυστυχιά, κρυμμένη στό σκοτάδι !..

Όμως εγώ σέ γνώρισα.Θυμάναι, τρομαγµένος

᾿Απ᾽ τή φωληά σου έφευγες, μά γώ αποφασισμένος,

Μέσ᾽ τίς πρυψώνες έτρεχα, γιά νά σέ συναντήσω...

«Στάσου αόρατο πουλί, θέλω νά σέ ρωτήσω»

Κι᾿ εστάθηκες.Τί απίστεφτο... Καί μούπες---τό ̓υμούμαι,

ΏΏΓχιώνη μου κακόμοιρε, τώρα τό συλλογούμαι---

“Ότι στήν τόση πίκρα σου, η πειό παρηγορ!1ά σου,

«Είναι ή σκέψι σου αυτή, είναι ή µμοναξάσου! .»
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ΝΥΧΤΟΦΡΟΥΡΟΣ
η

᾿Αχούω στό πλακόστρωτο. τό βήμα πού πλανιέται,

Μέ τό σπἀί τ᾽ ανήσυχο, στό πόδι πού χτυπιόται.

᾿Απούω τόν. ξερόβηχα, τό γρύλο τή: σφυρίχτρος,

Καίτίς βαρειές νοιώθωγραμμές, στό μεγαλείο τή: νύγτας!

Νυχτοφρουρός ! Καί άφοβα πέρασ᾽ απ᾿ τούς χιντύνους,

"Ανθρωπε, πού εγέννησες ή γίνηκες μ.᾽εκοίνους |
. Ξ

Νυχτοφρουρός.. Ο άνδρωπος, ανθρώπους πού φυλάει,

᾿Από αν̓ρώπους π᾿ άν̓ρωπο τό χέρι τους ζητάει 1

Γιατί; Ι]οιός νόμος άνομυς, ποιανού δαιμόνου χέρι,

Μέ. άδικο εμοίρασε καί άπραγο μυχοίρι,

Σέ όλους ό,τι δό̓ηχε, μέ μιά άψφταστη σοφία ;

Τιατί φαρμάκι έχυσε στήν τόση ευτυχία,

Καί ξάμπλωσε τόν άνθρωπο απάνου στό σταβρό,

Μέ χίλια πύρινα καρφιά καί μέ νυχτοφρουρό ;

94



ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ
καποιο προορ---σρ- «ανν--ς-. ---

«Κά̓ε άν̓ρωπος γεννιέται μ᾽ ένα παραμύθι, πού

είγο---λίνη γίνεται σωστό καί πάλε παραμύ̓ι»

᾿Από τό δοάμα µου «ο Πιπιάς»

Τώρα π᾿ ανέμοι καί βροχές μέ πείσματα παλέβουνε,

Κι᾿ οι ανθρώποι νά ξεφύγουνε στά σπήτια τους γυρέβουνε,

Τώρα πού άγρια ή καλαμιά στόν χάμπο όξω σφυρίζει

Καί τό ποτάμι δίπλα τής φουσκώνει καί αφρίζει,

Τή γοήά νύχτα συντροφιά καί όδη γήτρα πέρνω

Καί στίς μεριός παραμὐιών, πού μούμἀε τή φέρνω!..

Παράξενο τή- φαίνεται. Τό ήσυχο παιδάκι,

Πού φοβισμένο άκουγε τούς ̓ρύλλους της στό τζάκι,

Νά }άμνη τώρα σ᾽ ερημιές οπού κι᾿ αυτή φοβίζουνε

Ιω ν᾿ αψηφάει τά στοιχειά στούς κάμπους πού βουΐζουνε!

Έτσι ναι! Τό μικρό παιδί, πού τότε εφοβή̓η,
54

Τόρα οι πίκρες τ᾽ άντρειεψαν κι᾽ έγεινε παραμύ̓ι!..
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ΑΝΙΝΑ ΒΕΒΌΝ
 πομοεπήροσκοπποεσημώήεώσρο

( Καϊκάκι)}

Ρορρηάς φυσάει καϊκάκι

Καί δέ σ᾽ αφίνει γιά νά μπής,

Στύ ήσυχό σου λιμανάκι,

Πού τόσο τό ποθείς...

᾿Απ᾽ όξω στέκεις κι᾿ αρμενίζεις,

Οσότου μιά πνοή νά ρυή,

Κι’ εδώ̓ε---κεί̓ε φτερουγίζεις,

Όσο ο βορρηάς νά βαρεύή..

Στάσου, μή βιάζεσαι, λιγάκι.

Ευνοϊκό καιρό ̓ά βρής.

"Έτσι σά δέρνεσαι πανάχι,

Κάποια ψυχή παρηγορείς |..

(Γουβίτσες τού Πεζοδρομιού)

Γουβίτσες τού πεζοδρομιού

--᾽λρχαίες λύκἠοι--- Οαρχίσουν,

Μέ δάκρυ τοί κεραμιδιού,

Τώρα σέ λίγο νά γιομίσο" ν...
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Γουβίτσες τού πεζοδρομιού,

Ματόφυλλα ̓λιμμένα,

Μέσ᾽ τή ζωή τού σοκαλιού,

Παράκαιρα καί ξένα...

Καρδιές τού μάρμαρου μικρές,

1’ ανοίγουτε στό δάκρυ,

Κεινού πού δέρνουν οί βροχές,

Κεί στού σπητού τήν άκρη!..

Θάῤη καιρός νά πάψη

Τό δάκρυ τού κεραμιδιού,

Μά ή όψι σου 9’ αλλάξη,

Γουβίτσα τού πεζοδρομιού;

Θπβοντρας είτε

ΚΌΣΙΥΠ

αππθοιταίαΗΗΣΠΟΠΗΝ



ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ ΜΑΣ
'.-.-------.-- -οε--π-ε--

Μέσα στούς μεγάλους ̓υμούς, τίς µπόρες σού,

Τ[ού λές, τόν κόσμο ̓ά χαλάσης,

Έχεις τίς ώρες, τίς καλές ώρες σου,

Πού ̓ά γυρίσης νά γελάσης !

᾿Εκεί πού κλαίς καί φοβερίζεις,

Εκεί π᾿ αστράφτεις καί βροντάς,

Έκεί στόν ήλιο σου χαρίζεις,

Λίγες στιγμές καί μιάς γελάς |

ΗΠέπλα χρυσόλευκα σχιζώνται,

Κι᾽ από τίς μαύρες χαταχνιές,

Φωτολουσμένες ξανοιγώνται

Ενός γαλάζου παῤενιές.

᾿Ατμοί μπλεχώνται καί αχτίδες,

Σέ ξαν̓ομάλλιχ᾽ αγγελούδια,

Πού τά φτερά τους είν᾽ ελπίδες,

Ύμνοι γιά σένα καί τραγούδια...
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ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ

Σπάστη τή λύρα, σπάστηνε,

Σέ χίλια δυό κομμάτια,

Καί σκρόπα τη σιού πέλαου,

Τά μανιασμένα πλάτια!

Σπάστη, ̓ά σβύση μόνη της,

Κι έτσι δέ θά προφτάσης,

Τό πά̓ο σου μέ χτύπημα

Γερό νά τό χορτάσης.

"Ακου .. ᾽Ακόμα τραγουδεί !

ΣΈ προκαλεί, προσμένει |

Χτύπα τη Τύχη, χτύπα τη,

Σέ λίγο σού πἐαίνεν....

Ηνίχτη στίς ώρες τίς γλυκές,

Τίς ώρες πού ξεχνάει,

Κάψε την άξαφνα, άγρια,

Έκεί πού τήν πονάει !

Καί κά̓ησε στό πλάϊ της,

Νά ιδής τί ωμορφιές,

᾿Αφήνει τό παράπονο,

Στίς ύστερες στιγμές...

99



ΚΕΝΤΡΩΜΑΤΑ
-π--π----π--πρ--μο--ογε---ρ--πν--ος-

Ψυχή αναποφάσιστη,

Πού χίλιες σέ τραβάνε,

Σκχοποί καί σκέψες δώ καί κεί,

Τά χρόνια σού περνώνε !

Ευχή πού τόσα σχέφτηκες

Καί τίποτα δέν κάνεις,

Ξύπνα, περνάν τά ψέμματα,

Ξύπνα γιά δέ προφτάνεις!..

Ζ
Σού φταίει ή μοίρα ; Ις καί τί;

Καί ποιός ̓ά σέ ρωτήση,

Σάν έναν ίσκιο πού βαρύ

Τόν ̓έλεις, σού ζυγίση ;

Ξύπνα μπορείς καί δέ μπορείς,

Συμμάζεψε δυνάμεις,

᾿Από τήν κούρασι αυτή

Καί κάνε ό,τι ̓ά κάνης...

Νά την ή νύχτα! Πλάκωσε!

Σέ λίγο ̓άναι αργά,

Κι’ ένα μνημούρι ανοίγεται

Εκεί σιγά --- σιγά!
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1υχή ά βασανίστηκες,

"Αν πάλαιψες, ποιός ξέρει;

Όποιος στήν άκρη έφτασε,

Αυτός τή δάφνη φέρει]..

ΡΑΡΥΘΥΜΙΕΣ
ππε--πτ--πότ---"ππ-τ-πτ--πττ--πηππηπο

Γείρε κακόµοιρο κορμί,

Στό φτωχικό κρεββάτι.

Καί σύ πού µόνο δυστυχιές

Θωρείς, σφαλίσου μάτι:

Μόνο τό στόμα τό βουβό,

Τό καταπικραμένο,

Σέ κάποιου ονείρου ψέμματα

Φριχτά Εεγελασμένο,

᾿Αφ̓ήστετο κάτι νά πή,

Τί ̓έλει, νά μιλήση,

[Τοίν ξαναπάρη τύ πρωΐ

Καί πάλε ξανακλείση]..
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ΣΤΕΡΝΟ ΤΡΑΓΟΣΔΙ
ο

Φύσ᾽ αγεράκι απόχοσμο,

᾽Απλώνω τό πανί µου,

Νά, στό τιμόνι εκά̓ησα

Καί κόβω τό σχοινί µου !

Φύσ᾽ αγεράκι... Μόνος µου

Στήν ερημιά τού κόσμου,

Σέ βάρκα Χάρου δέν πατώ,

Θά φύγω μοναχός μου !

Φύσ᾽ αγεράκι απόκοσμο,

Απλώνω τό πανί µου,

Νά, στό τιμόνι εκάθησα

Καί κόβω τό σχοινί μου...
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ΤΟ ΠΑΛΑΜΗΔΙ
μμ.

Τουγύρω οί κάμποι υφαντοί καί η Δάλασσα στό γόνα,

Καί μάσ᾽ τή μέση τους εγώ,

Μέ τήν κορφή στόν ουρανό,

Δράκοντας στέκω στή στεριά, στή ̓άλασσα Γοργόνα!..

Χρόνια απάνου µου αρμἀιές καί κόσμοι άλλοι τόσοι,

Τή νίκη καί τό ̓άνατο τά δυό τούς τάχω δώσει,

Τού Βονετσάνου τό σπαθί, στού Τούρκου τό σαρίκι,

Τό μισοφέγγαρο νεκρό, μπρός στού σταβρού τήνίκη...

Χρόνια απάνου µου αρμαδθηές...Γι) εγώ από κάτου γέρνω,

Γεννιές αφήνω πίσω μου, γεννιές μπροστά µου φέρνω.

Ήμιά μέ ξέρει νικητή, ή άλλη νυτημένο,

Χκλάβο κι᾿ ελεύτερο μαζύ, κουρσάρο, προδομένο,

Χαρούμενο καί πέν̓ιμο, νεκρό κι᾿ αναστημένο,

Φλάμπουρο, κάστρο, πληάτσικο, δοσμένο ή παρμένο,

Πύργο, παντιέρα, ηφαίστειο, μπαριάκι, φωτιά, χάρο,

Φράγκο, Γραικό, Γεννίτσαρο, ιππότη καί κουρσάρο!..

Γίγαντα όμως μέ καρδιά, βἀειά---βἀειά κρυμμένη,

Απ᾽ τούς καιρούς τού σκοταδιού ώς τώρα φυλαγμένη,

Καί μέσ᾽ εκείνη φυλαχτό -- τής πέτρας τό σκουλήκι---

Μέσα σέ κά̓ε της ντροπή, μέσα σέ κά̓ε νίκη,
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Πὀοταϊσμένη, ακοίμητη φωτιά, μάγισσα, Ίδέα,

Νά γίνη γαλαζόλευκη ένα πρωί κι᾽ ωραία!...

Νά η καρδιά μου!...

Καίτής έμπηξαν χίλιων λογιών κοντάρια,

Μ᾽ αυτή ποτέ δέν άν̓ισε, δέν έβγαλε ποτέ χορτάρια,

Μόν᾽μιάν αυγούλα πρόσμενε νά βάλη στήν κορφή στεφάνι,

ΈΛσπρο τσαπράζι νά ντὐή, τό σήμαντρό της νά σημάνη..

"Ετριζε ή γή ξοθέμελα κι᾿ οί ουρανοί βογκούσαν,

Μύριες φειδόγλωσσες φωτιές απάνω µου ξεσπούσαν,

᾿Ελάμπαν τά κανόνια μου από τ᾽ αστροπελέχια,

Φωτιές πετούσαν τά σπἀιά, φωτιές καί τά ντουφέκια!

Τά κάστρα, οι βράχοι, οι πατουληές, µπαρουτοκαπνισµένα,

Πότε γινώνταν κόλασι καί πότε ασημωμένα!

Στοιχειά, ̓εριά, παλέβανε τριγύρωστό κορμί μου,

Κι᾽ εγώ μονάχα πάλεβα μέ τήν υπομονή μου,

Ωσότου---ώ ̓άμμα.--.άστραψε μιάν αστραπή μεγάλη,

Κι᾽απά στή ντάπια τού ΓΙουρούσ, φωτίστη ένα κεφάλι.

Μοσκονησιώτη!...᾿Ακούστηχε.... Κ αι δέκα γιαταγάνια,

Φωτίσανε τή ντάπ!α μου, σάν άγια Θεοφάνεια!

Στοιχειά, γιγάντοι, πάλεβαν απάνου στήν κορφή μου.
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Καί μἐυσμένη χόρεβε μαζύ τους η ψυχή µου....

Καί τά στοιχειά φοβή̓ηκαν, τήν πάλη τών ̓ηρίων,

Καί τά στοιχειά στἀήκανε νά ιδούν τί ̓ά γενή,

Ωσότου, θεία σάλπιγκα, ακούστη μιά φωνή,

«Ξύπνα καύμένε βράχε μου,στόν όρθρο τών αντρείων!»

πα

90 ΜΑ.Ι:0Υ
«αςκοκ κρτονμρτίαν-

Τή λειτουργιά πού ο παπάς
Στή μέση έχεν αφήσει,

Τροσμένει ακόμα μιά στιγμή,
Νά τήν Εαναρχινήση|
Η καλογρηά τά ψάρια της
Νά ῤούν ν᾿ αποψἠούνε,

Κι οι άγιοι τής Εκκλησιάς,

Στή δέσιτους νά μπούνε!

Μέ δυύ κεφάλια ένας αητός,

Στού Όλυμπου τή ράχη,

᾿Ακόμακλαίει κι᾿ αντιλαλούν

Τό χλάμμα του οι βράχοι|

Ό κοιμισμένος Βασιληάς,

᾿Αχόμα νά ξυπνήση,
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Καβάλα πάλι νά στἀή,

Νά ξαναπολεμήση...

᾿Ανάστασι δέ σήμανε. Μά όμως ̓ά σημάνη,

Καί τά ψαράνια τής γρηάς, ̓ά μπούν μέσ᾽ τό τηγάνι].

Θά ῤή καιρός καί Σύ παπά, νά απολειτουργήσης,

Καί σύ αητέ στήν ᾿Εκκλησιά απάνου νά κἀήσης!

ΚΛΠΤΑΝ--ΑΓΡΑΣ
ου.

(Στή σκιά τού ἐνομάρτυρα Τέλλου ᾿Αγαπηνού)

Νά, απ᾿ τής ιδέας τό δεντρί,

Ένα κλωνάρι ακόμα πέφτει,

Καί στήν πατρίδα μιά τιμή

᾿Αχόμα χι᾽ έναν κλέφτη,

Σάν κείνους πού εγέννησε

Στά δοξασμένα χρύνια,

δν κείνους πού μονάχ᾽ αυτή

Γεννά καί ̓ά γεννά αιώνια,

Προσ̓έτει....Πέφτει τό κλωνί,

Μά όμως δέν πεθαίνει,

Πέφτει στίς ρίζες, τρέφουνται,

Καί τό δεντρί ανεβαίνει!..
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Νά, στής ιδέα: τό βωμό,

Μιά λεβοντιά ακόμα!

Μέσ᾽ τόν αδικοσκοτωμό,

Στό ματωμένο χώμα,

ΈΈνα λουλούδι τρυφερό

Στής μάννως τήν αγκάλη

Κοιμάται, αφού μέ τρομεού

Μαρτύριο τή μεγάλη

᾿Αγάπη του τής έδειξε,

Κι᾽ εκείνη αλαφιασμένη

᾿Απ᾽ τίς πολλές της συμφορές,

Τό κλαίει απελπισμένη!..

Μέ βρόχια πιάνουν τά ̓εριά,

Καρτέρι τά λαβώνουν!...

"Αχ, τά σκυλιά, τού μήνυσαν

Νά πάη: ανταμώνουν,

Κι᾽ ό καπετάνιος Έλληνας

Στό λόγο του εστά̓η,

Κι᾽ ο καπτάν---"Άγρας πιάστηκε,

Κι’ ό καπτάν---"Αγρας χά̓η !
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Η ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΝΗ

(Στή σημαία τού Φιρκά)

Σύρριζα νά μέ κόβετε,

Καινούργια ̓έ,νά βγαίνη,

Τί τό πανί µου σ᾿ αργαλιό,

Μιά μάγισσα τό υφαίνει!..

Κομμάτια νά μέ κάνετε,

Τό χά̓ε μου κομμάτι,

Καί μιά σημαία ̓ά γενή,

Μέ τ᾽ άη -- Γιώργη.τ᾽ άτι...

Ξεσκίστε µε καί καύτε µε

Μέ Χίλια αστροπελέχλα,

Σημαία πάλι ̓έ νά βγώ,
5. Ζ ο ΕΝ Ζ /
Απάνου απ᾿ τά ντουφέχ]α|..

Τ[αλέφτε µε’ δέ σκιάζουµε[..

Θά πέστε κουρασμένοι,

Καί ̓ά νικήσω πάλι εγώ,
Γιατ᾽ είμαι στοιχειομένη!..
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ΟΞΩ ΒΡΠΙΕΣ
Κι’ ο Χάρος πού τήν πύοια µας

θέ νάῤη νά χτυπήση,

Τό βρά̓υ στήν παρηγοριά,

Μαζί µας ̓ά μἐύση '

4. ΛΕΚΟΠΟΥΛΟΣ





Η ΕΥ̓ΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΚΑΛΥΒΑΣ
στην αλ τε σσ οσον

Στού κα)υβιού µου τήν αυλή, τά πόδια Εαπλωμένα,

“Ένα κρεμμύδι μέ ψωμί μασούσα φτυχισμένα.

Τό φεγγαράαι είχε βγή, μαΐσιρος είχε πάρη

Καί πότε μένα φύσαγε καί πότε τό λυχνάρι.

Εάφνου, γελάκοια ώμορφα ακούστηκαν στό δρόμο...

Περίεργος εγύρισα από τόν άλλο νώμο,

Καί μπρός μου γοργοπέρασε αρχόντισα κυρία,

Τού μόλις μ᾽ είδε γύρισε χι᾿ είπε: τί δυστυχία]...

Στά μάτια της εσκέφτηκα, τί δύστυχος ̓ένάμαι...

πι” όμως κυρά, είπα μέσα µου, καί μείς καλά περνάμε!

Ξέρεις πώς τύ καλύβι μας δέν έχει απαιτήσεις.

Μέλίγα πράμματα σ᾿ αυτό, μπορείς νά ευτυχήσης:

Λίγα προσφάϊ καί ψωμί, στό λύχνο λίγο λάδι,

᾿Αρχοντικά περάσαμε κι᾽ ειούτο µας τό βράδυ!

Τώρασέ λίγο, τόνε σβυώ χι᾽ εχείνον καί κοιμούμαι

Γλυκά, μέ πόρτες ανοιχτές, ᾿πό κλέφτες δέ φοβούμαι.

Έγώ, δέν έχω νά σκεφτώ τί άβριο ξημερώνει.

"Ας είν᾽ καλά τ᾽ αφεντικό...Δουλεύω μέ πλερώνεν.....

Μιά σχέψι έχω μοναχά: Τό βράδυ τό Σαββά-ο,

Νά περισέψουνε ψιλά γιά λίγο ρετσινάτο!
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Εμένα τής χυρίας µου, αρέσει τό φακιόλι.

[αί μέ τρείς πήχες αλαντζά, ντυνόμαστε γιά σκόλη !

Τών κοριτσιώ µου τά προικιά, είνε τά μάγουλά τους.

Καί τών παιδιών κληρονομιά, τά μπράτσα τά γερά τους!

Εμείς, μέ τό τραγούδι µας καί μιά καλή παρέα,

7Από τόν κά̓ε άρχοντα περνάμε ποιό ωραία...

“Όταν γελάμε μείς κυρά, ή γειτονειά µας σειέται!

Καί τί χαρά είναι αυτή, πού µέσα σας κρατιέται;

Καί ον ανθρώπους καί εμάς, ή λύπη όταν αγγιάζει,

Τό σιδερένιο χέρι µας, στά στήδια µας ξεσπάζει...

Κι’ ο Χάρος πού τήν πόρτα µας δέ νάῤη νά χτυπήση,

Τό βοάδυ στήν παρηγοριά, μαζύ μα: ̓ά μεθύση!

Τά όνειρά µου τ᾽ άφτερα ξέρεις ώ- πού πετούνε;

Νά, τή φτωχή καλύβα μου, πυργάκι νά τή δούνε...

Σ᾽ αυτό ̓ά ζήσουν άνετα, ποιός ξέρει πόσα ᾿γγόνια,

Π’ ανήσυχα ̓ά μέ τραβάν τώρα σέ λίγα χρόνια!

Σύ δέν τά βλέπεις έφκολα αυτά, μ᾽ όσε- χιλιάδες

Κι ά δώσης στά χορίτσα σου, γιατ᾿είν κι᾿ αυτές κυράδες.

Καί τούς μυρίζουνε οί γαμπροί καί κείνων τούς βρωμάνε

Μά μένα, χίλιοι σάν κι᾿ εμέ, νά, τώρα τίς ζητάνε...

Τήν ευτυχία μας εμείς, κυρά, τήνε κρατούμε,

Στό: όχι όπως μά̓αμεο.̓ Αλλά στό όπως βρούμε...

54



ΣΚΥΛΛΟΙ
πωμωμιμωμμω.

1

Ντενεχέ τώ σχουπιδιώνε χάμου χύσε, σκύλλο, ψάξε.

Ψάξε, φάε, ως νά χορτάσης,

Κι’ ύστερ᾽ άϊντε τήν κοιλιά σου,

στσύκαταλακού νά λάσης...

2

Ειμ᾽ εγώ τού καναμπέ, τό ολόσγουρο σκυλλάκε,

πού μού κάνει συντροφιά, η κυρά στύ σαλονάκι.

Μέ λατρεύουν ούλες κι᾿ ούλοι,

καί μέ λένε «Νοητούλι»

Γάλα τρώω καί γαλέττες, τό στομάχι μου λεπτό,

μέ τ᾽ αμάξι βγαίνω όξω καί στό χώμα δέν πατώ...

ό

Τού χασάπη η μαχαίρα,

εξανοίχτηκε μιά μέρα,

κι έσκασε βαρειά,

αν’ άνοιξε στά δυό τού σκύλλου

τό κεφάλι, πούχε αρπάξει,

μιά σικοταργιά......

Τό χεφάλι ανοιγμένο,

μά τό στόμα του κλεισμένο,
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Μήν τού πέση, μήν τού φύγη η-σικοταργά,

τρέχει, γλύφει, τρώει, πέφτει|

---Πεινασμένε σχύλλο, κλέφτη---

Τά παιδιά τόνε τραβάνε από την ουρά,

τό χεφάλι του ανουγμένο,

μά τό στόμα του χλεισμένο!..

Α

Σκύλλος μαύρος, παροδίτης,

οξωμάχος καί κοπρίτης,

µατσουλάει μέ χαρά, μιά κοχάλια πετσωμένη,

κι’ ό μπακάλης στήν ουρά,

ένα ντεγνεκέτού δένει!...

5

Ρελουδένιο σαµαράκι,

μέ χορώνες καί στολίδια,

στό κορμί τού Νοητάχι |..

Ντενεχέδες καί ξεσκλίδια,

σκύλλε μαύρε, παροδίτη!

Κεί- ψηλά, στό ωραίο σπήτι,

ένα σκύλλο σάν κι᾿ εσένα,

τώρα μπρός γονατιστή του, τόν φιλάει μιά παῤένα!

56



Στά πυκνά σγουρά μαλιά του,

τώρα κόλλησε η κυρά του,

σκύλλε μαύρε, παροδίτη,

οξομάχο καί κοπρίτη,

κλάψε, σκούξε, σώπα, γέλα...

Ολομέταξη κορδέλα...

6

Σκύλλος μαύρος παροδίτης, εις τή χώρα µέσα μπήκε,

κι᾿ ένα κόκαλο εβρήκεί

Ντενεκές μακρύς, σπἀάτος,

στήν ουρά του χολλημένος,

τού ματώνει τά πλεβρά,

κεί---ψηλά ο Νοητάκος,

τήν κυρά του, στολισμένος,

πασπατέβει μέ χαρά...

κ

51



ΟΚΑΥ:ΜΟΣ ΤΟΥ ΣΟΥΡΙΑ
ωπουασυσώσσώσέσέοσσοσέτοσσσσωσέσώσέ

«Οι δυστυχείς γάρ τοίσιν ευτυγεστέροις

αυτοί καλώς πράξαντες, ου φρονούσιν εύ.»

ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ

Όταν πεινάω καί γύρω µου περνάνε οι χορτασμµένοι,

᾿᾽Από τό κρύο ψόφιος γώ, καί άλλοι φαρσεμένοι.

Όταν πἐαίνω απένταρος καί βλέπω νά πυτάνε,

Μέ χάρι απάνου στά λεφτά, χωρίς νά μέ κυττώνε,

Σφίγγω στό χέρι τό σουγιά πού κόβω τό ψωμί μου,

Καί ή ̓ολομένη μου ματιά,πού δείχνει στήν ψυχή μου

Τή φοβερή αντί̓εσι, τό ψήλωμα κυττάει

Τού τή χωρίζει απ᾿ αυτούς, καί όλο τό μετράει!..

Ότωχέ σουγιά µου ̓αρρετά χύμα καί χτύπο στό χρυσάφι,

Νά γίνη ένα Ίσωμα καί κατομμύρια τάφοι!



0 ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΜΠΟΕΜ
ο ο. μ.--

»Όΐ τρανοί λυτρωμένοι οίμαστ᾽ εμείς.

Γιούχα καί πάντα γιούχα τών πατρίδων!

ΠΑΛΑΜΑΣ

ΣΠΙΤΙ

Ένας Τούρκος έχτιζε γιά μόνα.

[(ι᾽ όνος παπούς μέ γνώσι,

έχει αγοροσμένα...

Γεννιές περάσαν τά «καφάσια» καί τά «τσαγνασίνια»

περνώ καί γώ προσωρινός,

δοξασμένος νάναι ό παπούς χαί ο ̓εός...

ΦΑ 1
οσοι ος

Ο μόνος είμαι πού γονατίζω

στό ευαγγέλιο σου Χριστέ μου,

καί μέ ευλάβεια μουρμουρίζω

ωσανά!......

«Ωσάν τού ουρανού τά πετεινά!...»
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ΡΟΥΧΑ
αρ -μορ τες

Τή λάμψι μου τούς δίνω,
καί ̓άῤη ένας καιρός,

τό κάθε τους κουρέλι,

νά γίνη ̓ησαβρός !..

Γι’ αυτό άλλο δέν προσέχω από τό λαιμοδέτη.

Καί µόνο µου σεχλέτι,

είναι πού απ᾽ τά τώρα τήν τόση τους αξία

οί άνθρωποι δέ νοιώνουνε,

καί...δέν τά ξαργυρώνουνε!..

ΚΑΡΔΙΑ
-ρορταρταρα-αν-

Χίλιες καρδιές, κι᾿ η κάθε μιά περβόλι,

νά μπαίνουν. μέσα όλοι!..

Νά πνίγουν τά ροδάμια, νά βρυάζει ο λωτός,

άλλου νά κόβουν τ᾽ άν̓ια, καί σύ λωτό νά τρώς...



ΦΙΛΟΙ

Μποέμ μέ δίχως φίλους. ποτέ μήν τό πιστέψης.

Σέ κά̓ε δόξα πρέπει, τό ̓ύμα νά γυρέψης...

« Μποέμ καί βλάχο φίλο --κι᾽ ένα κομμάτι ξύλο...»

ΕΡΩΜΕΝΕΣ
τπσ--οσ-οποπαππστεπτ-ηρτ-

Δέκα---δέκα τήν ημέρα κι᾿ εκατό τήν εβδομάδα!

Θεός, πίστι, συμβολό σου, παναγ1ά, αγιατριάδα

--᾿Απ᾽ τόν έρωτα εβγήκες---̓άναι πάντα ο έρωτάς σου!

Μήν ξεχγάς όμωςστίς τσέπες, νά κυττάς τά ̓ύματά σου...

ΠΑΤΡΙΔΑ
κει φενάροορώποοσαι

Γιούχα στίς πατρίδες, γιούχα!

Μιά πεντάρα γτιμώ τή ζωή μου...

Είν᾽ ό κόσμος πατρίδα δική µου,

στίς πατρίδες γιούχα...
Μ΄ άν θελήσω ποτό νά τιμήσω,

μιάς πατρίδας γλυκάδα,

προτιμώ τήν Ελλάδα!
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ΜΕΘΥΣΙ
[μμ

Βαρείτε µου τά κούρταλα!

Καί σύ λατερνατζή .βάρε µου τή λατέρνα.

Μπακάλη κέρναί

Ώπα! Ώπα! ᾿Ωποπώ!

Ζωή µου σ᾽ αγαπώ.

Κρασί νά πίνουν ούλοι

καί ό λατερνατζής

καί χείνος μέ τό ντέφι

-- ψυχούλα µου νά ζής--

απόψε έχω κέφι...

Βαρείτε μου τά κούρταλα

καί σπάστε τή λατέρνα,

μπακάλη χέρνα!

᾿Απόψε πρέπει ή εγώ

ή ο χάρος νά πἐάνη.

᾿Ανοίχτε μ᾽ όλα τά στουπιά,

νά πίνη όποιος προφτάνει

Λατερνατζή ακατάπαφτα

γύριζε τή λατέρνα,

καί σύ μπακάλη χέρνα!
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᾿Απόψε γώ καί ο θεός,

ένα δέ νά γενούμε!

"Ας έῤη κάτου: ά μπορή,

“Νά... παραπτούμα...

Έτσι καλά κι᾿ ωραία: ώμορφα, ώγορφα πολύ,

αι’ απ᾿ τήν Ελένη απόψε, ̓ά πάρωτό φιλί!

Έτσι ζωή σέ θέλω, μἐύσι καί φιληά,

σπάστα τά γυαλτά!..

Μπακάλη! Φέρε άλλα.

Λατέρνα, ντέφι βάρα.

Γιομίστε, π1έτε, σπάστε,

«ανέγναν μή φοβάστε.

Κλάψε, μάνα μου κλάψε,

καί σύ μπακάλη...γράψε!
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έτο χΧβίστο
Έαρο-ν---µπ----ρ--ηρ-πρρ

Μιά μεγάλη-- Παρασκεβή

Κύτταξε πλάστη, απ᾿τό σταβρό, πόσοι σταβροί υψωνόνται

Στήν πλάαι σου!Κι᾿από αυτούς πόσοι σάν Σέ κρεμιώνται!

Σ’ ένα ληστή πού πόνεσε γιά.τό. μαρτύριό Σου,

Μιά ̓έσι τού εχάρισες ψηλά στόν ουρανό Σου,

Γι΄ αυτούς οπού σταβρώνουνται τώρα Χριστέ κοντά Σου,

Ποιά ̓άναι τάχα η χάρι Σου, ποιό τό αντάλλαγμά Σου;
στη σοι

κ ΘιΘΛλ
στ σος
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