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Τό παρόν εκδοθέν επιμελεία :. Ιωάννου Κ. Καφετζοπούλου δέον

νά φέρη τήν υπογραφήν του.
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Ηυαον,





ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ





ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Είς τόν “Ιστοριχόν καί Φιλολογικόν πλούτον, τόν οποίον κατέλιπεν

ύ πρό τινος αποθανών ενταύθα ᾿Ανδρέας Δ. Καφετζόπουλος Δικηγόρος

καί Πολιτευτής Πατρών συγκαταλέγεται καί ή υπ᾽ αυτού έμμετρος µε-

τάφρασις τών Οτιεπία]ες τού Η. Πάρο.

Πλείστα τών εμπνευσμένων τούτων ποιημάτων, αποτελούντων όγ-

χώδη τόμον χειμαρρώδους εκρήξεως τής ποιητικής φαντασίας τού Ν.

Ηασο, πλήρη φιλελληνισμού καί πόνου πρός τόν απελεῦερωτιχόν

αγώνα τής Φυλής μας, υμνούν τούς ήρωας τού Μεσολογγίου, τόν Μπό-

τσαρην, τόν Κανάρην, τούς Ύδραίους χαί Σπετσιώτας Ναυμάχους, τό

Ναυαρίνον καί γενικώς τούς ήρωας τής ᾿Επαναστάσεως τού 1891.

Τούς υπερόχους τούτους ύμνους απέδωκεν ό μεταφραστής ᾿Ανδρέας

Καφετζόπουλος μέ προσπά͂ειαν βοῆουμένην από τήν ευρυτάτην μόρ-

φωσίν του αλλά καί μέ τήν αγνοτέραν έκφρασιν τής πατριωτικής του

ψυχής τόσον επακριβώς, ώστε νά παρέχουν αφ᾽ ενός δαψιλώς τό όφει-

λόμενον ͂υμίαμαεις τούς γιγαντομάχους τού 1891 επί τή πανηγυριζο-

μένη “Εκατονταετηρίδι τής Παλιγγενεσίας μας, αλλά καί τό σημερινόν

εντρύφημα τής ᾿Ε͂νικής µας υπερηφανείας τό διαπλαστιχόν τού με}-

λοντικού πατριωτικού µας ή͂ους.

Τό εκδο͂έν επιμελεία ημών εικονογραφημένον τεύχος τών ποιημά-

των τούτων τού Υ. Ηπρο πρέπει ασφαλώς ν᾿ αποτελέση τό εγκόλπιον

πάσης Ελληνικής Οικογενείας.

᾿Α͂ηναι τή 1η Μαΐου 1980.

ΙΩΑΝ. ΚΑΦΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ

᾿Ανώτ. ᾽Αξιωμ. Πολ. Ναυτικού





ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΟΣ
ΠΟΙΗΛΗΒ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΦΒΒΙΕΡΟΝ

Εμπρός! Νέε άνερ! ᾿Εμπρός βάδιζε!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΧΕΝΙΕΡΟΣ





ΕΝΘΟΥΣΙΒΣΜΟΣ

Εις τήν "Ελλάδα! Εις τήν Ελλάδα !
Λεβέντες γειά σας! πέρα καί πέρα,
ανάγκη είνε μέ γρηγοράδα
ν' αναχωρήσω πρίν φύγ᾽ ή μέρα.
Τό αίμα πρέπει ναί, τών δημίων
παντού νά τρέξη νά ξεχειλίση᾽
τά χρόνια φτάνουν τών μαρτυρίων

τό αίμα φτάνει οπώχουν χύσει.
Φτάν’ η “Ελλάδα η δοξασμένη
σήμερ᾽ ακόμα, σκλάβα νά μένη.

---ο---

Εις τήν “Ελλάδα λοιπόν, ώ φίλοι,
γλυκό αγέρυ νά μάς βοῆήση
τό κά͂ε πλοίο νά προσεγγίση
εις τή φιλόξενη παραλία
γιά τήν Εκδίκηση, τήν αγία,
γιά τή Θεά μας τήν Λευτερία !
“Ένα τουρμπάνι στό µετωπό µου
μία χαντζάρα εις τό πλευρό μου,
τό άσπρο άτι νά μού σελλώσουν
καί τά σπιρούνια νά μού στυλώσουν.
Κι εμπρός, ώ φίλοι, γιά τήν Ελλάδα
νά ᾿τοιμαστούμε μέ γρηγοράδα.

---ο---

Πότε ͂ά φύγω;....]]ώς ; τό βραδάκι;
αύριον ίσως αργά ͂ά φ͂όσω.
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"Αλογα.... όπλα.... χι έν καραβάκι
νά περιμένη στή Μασσαλία
ένα καράβι στήν παραλία
ή φτερά μάλλον γιά νά προφτάσο.
᾿Από τ’ αρχαία Συντάγµατά µας
ολίγα λείψανα ͂ά οδηγήσουμε
από τ’ αρχαία Συντάγματά µας.
Κι’ εν τούτοις νοιώθωσάν αντικρύσουμε
αυτούς τούς Τούρκους κι’ έβγουν μπροστά µας
καί τούς Πασσάδες πού τυραννούν

σάν τά ζαρκάδια ͂ά πηλαλούν
καί ͂ά κρυβώνται! "Ώ! Τί χαρά μας!

---0 --

Κᾶείς, Φαβιέρε, ͂ά σέ παινέση '
Τούς άνδρας φέρε εμπρός στή μάχη
γιατί Σύ έμεινες εις τήν ͂έσι
εκεί πού λείψανε Βασιλείς
καί αγναντεύουν από τή ράχη
τάς αγωνίας μιανής φυλής.

-ο-

Ώ ! Καπετάνιε ! Εις τό στρατό τους
οι ξαν͂οί Γάλλοι ͂ά σέ ιδούνε.

Σ’ έκλεξαν όλοι γιά ᾿Αργηγό τους
κι᾿ όλον μπροστά σου ͂ά πεῦαρχούνε
χι όλοι ͂ά σ’ έχουν, αστέρα, "Ηλιο.
Στούς Νεοέλληνας ή μορφή σου
τήν όψιν δείχνει παληού Ρωμαίου
καί εις τό χέρι σου τό τραχύ σου
βαστάς τήν τύχη ενός γενναίου
λαού πού δόξασε τήν υφήλιο.

--͂0.-

᾿Από τόν ύπνο σας τιναχ͂ήτε
γλυκά ντουφέκια καί ακουστήτε



ΦΑΒΙΕΡΟΣκ.





πέρα ως πέρα...... Βροντάτε πάλι
νά αντηχήση, ναί, ή βοή σας
παντού, στά βράγια καί στ᾿ ακρογυάλι
όπου οι μάγες καί η Πατρίς σας.

--ο---

Καί σείς, ώ μπόμπες, κανόνια, σφαίρες
( μουσική ͂εία καί ζηλεμένη )
πού η πατρίς μας ή δοξασμένη
εκεί σάς στέλνει, εμπρός, τίς μέρες

τού μαρτυοίου γιά συντομεύτε

καί τή σκλαβιά της γιά λιγοστεύτε |

---Οο--

Ξυπνήστε άτια µου ατσαλένια,
πού η γής τρέμει στό βαδισµά τους᾽
Σπᾶιά Ευπνήστε μαλαματένια
όπου τούς μέλλει καί τά ͂ηκάρια

γιά νά βαφούνε μέ αίματά τους.
Ξυπνήστε όπλα εξακουσμένα

καί από σφαίρες, ναί, γορτασμένα.

Καί άς τό σκούξουν τά παλληκάρια !

--͂ο-

Τή μάχη ͂έλω νά δεωρήσω
καί σ᾽ ένα λόφο μπρός νά κᾶίσω.
Θέλω νά βλέπω οί σταυρωτήδες

εις τ᾽ άλογά τους πούναι καβάλλα
καί πώς ͂ά τρέχουν, φευγιό, πηλάλα.

--͂--

Τά πάντα ͂έλω νά συνταράξω

καί εις τό χέρι σπᾶί ν’ αδράξω
πού οι Σπαχήδες μόνον φορούνε



οο

Μέ τόν αέρα Τούρκων κεφάλια
ά οίψω κάτου...... Νά κυλισ͂ούνε

μέ τόν αέρα, νά χωρισ͂ούνε.
«ο

-- ο ----

Εμπρός, ώ φίλοι ! Τί καρτεράτε ;
Εις τό καράβι µέσα εμβάτε
ανδρείοι Γάλλοι εξακουσμένοι.
Κυ εμπρός, ώ φίλοι, γιά τήν “Ελλάδα
νά "τοιμασ͂ούμε μέ γρηγοράδα
γιατί...... η Λόξα μιάς περινένει.

1821



ΤΑ ΚΕΦΑΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕΡΑΓΙΟΥ᾽
Ή

Η ΠΤΩΣΙΣΤΟΥ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Ώ! Φρικώδες! Ώ! Φρικώδες, πολύ φρικώδες
ΣΑΙΚΣΤΗΡΟΥ ᾿ΑΜΛΕΤΟΣ,,

Ο Ποττ]]]ε ! ο Πποττί]η]6 ! πιο5ί6 Ποττίρ]ε !
ΒΗΑΚΕΘΡΕΑΒΕ /'ΗΑΜΙΕΤ.,

" Σημείωσις τού Συγγραφέως. ᾿Ενομίσαμεν ότι έπρεπε νά αναδημιουργή-
σωμεν τήν δήν ταύτην, ως συνετέθη τό πρώτον καί εδημοσιεύ͂η κατά τόν
Ιούνιον τού 1836, εποχήν τής πτώσεως τού ηρωϊκού Μεσολογγίου. Αι εφη-
μερίδες τότε αναγράφουσαι τά κατ᾽ αυτήν ανήγγελλον συγχρόνως καί τόν ͂ά-
νατον τού Ναυμάχου Ιζανάρη φονευθέντος εντός τού πυρπολικού του υπό
Τουρκικής οβίδος έμπροσθεν τής πόλεως ήν ήρχετο νά βοῆήση. ᾿Αχολού͂ως
η απαισία αύτη είδησις ευτυχώς διεψεύσδη.





ΤΑ ΚΕΦΒΛΙΒ ΤΟΥ ΣΕΡΕΓΙΟΥ

Σπαρμένος μέ τού ουρανού τ’ άστρα τά διαµαντένια
τής νύγτας ο κατάχλωμος σκοτεινιασμένος υ όλος

δειλά χᾶρεφτιζότανε σέ κειά τά σμαραγδένια
τά κύματα τής ͂άλασσας κομψός κι ακτινοβόλος.
Η Πόλις ή αξέγνοιαστη μέ τά περίσσεια κάλλη
χαρούμενη καί γελαστή Σταμπούλ, η Εακουσμένη
κάτω εις τό παράξενο στά πόδια της περγιάλι
όπου τής βρέχει τήν ποδιά, σχεδόν μισογερμένη
αναμεσίς στού ουρανού τό αστερένιο μάτι

χι’ αναμεσίς εις τά νερά όπου κᾶρεφτιζόταν

απάνου σ᾿ αστροφώτιστο φαινότανε κρεββάτι,
τάχα πώς είχε ξαπλωύή, τάχα πώς εκοιμιώταγ.

--ο---

Καί ͂άλεγε ο κᾶείς : Ιδού! Η όμορφη η χώρα
πού όλα τά εξωτικά μέ έρωτα αρχίζουν
τά γυάλινα παλάτια τους όλη τή νύχτα τώρα
πού λέν τά παραμύθια μας, μέ άνεσι νά χτίζουν’
σάν τά χαρέμια έβλεπες μέ κειόν τό στολισμόν τους
πού τά πλακών’ ή μοναξιά καί η μελαγχολία
χι όλους τούς βᾶυγάλανους θόλους τών παλατιών τους
όπου κᾶρεφτι-όσανται μπροστά στήν παραλία
νά μοιάζουνε τού ουρανού εις τό γαλάζιο χρώμα
λές, καί αυτός ο ουρανός τό χρώμα τούς δανείζει
τά χίλια μισοφέγγαρα πού λάμπουνε αχόμα
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όπου τό φώς τους τό ͂αμπό ανέλπιστα χαρίζει
μιά λάμψι, μιά μαρμαρυγή στίς αργυρές αχτίνες

τού ασημένιου Φεγγαριού τήν νύχτα σάν προβάλλει
καί τής προσ͂έτουν ωμμορφιά καί πιό περίσσεια κάλλη

-οΟ--

Κι’ οι οφθαλμοί εκστατικοί στό βά͂ος ξεχωρίζουν
τά Κάστρα καί τούς Πύργους των απ᾿ τής προεξογές τους
τούς Μιναρέδες τών Τ-αμιών πού μακρυά ασπρί-ουν
τά σπήτια μέ τής ίσες τους τίς ώμορφες σχεπές τους,

τ᾽ αραβικά χομψότατα ταράτσες καί μπαλκόνια
πώχουν τριγύμω «ωγραφιές στάχυα νεοχομμένα

καί μέσα στά καγγελωτά καφάσια, πού αιώνια
τά βλέπεις από μακρυά σχεδόν μισανοιγμένα
ηδονικές χανούμισσες δειλά κρυφογελούνε
καί οδαλίσκαις παχουλές τρελλές «ρυφοκυττά-ουν
καί βλέποντας πονετικά τούς νέους πού περνούνε
µέρα καί νύχτα λαγταρούν κι’ όλο ανεστενάςουν

καί χειά τά χρυσοχέντητα τά πλουμιστά παλάτια
μέ τσ’ αν͂ισμένες χουρμαδιές ͂αμπώνουνε τά μάτια
οι Μιναρέδες κεί βαθειά εξέχουν σάν εξάρτια

μέ µία κωχή σουβλερή πού υψηλά προβάλλει
σάν νάναι από φίλτισι αραδιαστά κατάρτια
μέ σίδερο αχίνητο στήν άκρη απ᾿ ατσάλι.
Εκεί ακόμα πιό βᾶειά κιόσχια ζωγραφισμένα
εις τίς αν͂ένιες τους σκεπές νά είν’ περιπλεγμένα.
Έκεί φανοί πολύχρωιοι όπου συχνοαλλάζουν
τό φώς, εκεί καί τό τρανό τό ξακουστό Σαράϊ....
όπου τούς άσπρους τοίχους του σάν νά περισκεπάζουν

εκατό ͂όλοι χρεμαστοί πού είν' από καλλάϊ
χι ανάμεσα εις τή σκιά λές καί λαμποκοπούσαν
σάν κείνες τίς περίφηιιες τίς πεοικεφαλαίες
πού μιά φορά οι Γίγαντες στή χεφαλή φορούσαν.
Καί στό Σαθάϊ τό τρανό τή νύχτα οι ωραίες
ξεφάντωναν ξεφάντωναν από χαρές γιομάταις
εις τά παχειά ταπέτα του πού ήσαν μεταξένια
Σουλτάνες κρινοδάχτυλες, Χανούμισσες αφράτες
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χοροπηδάν καί παίζουνε τά ζίλια τ᾽ ασημένια
καί τρίζουν τά πατώματα καί τρίζουν τά σανίδια

χι απάνου στά λυγίσματα τά ντέφια τους βαρούνε.
Σάν τό Μεγάλον Βασιλιά πού όλα τά στολίδια
καί όλα τά διαμαντικά απάνω τού φορούνε
έτσι καί τό περήφανο Σαράϊ τού Σουλτάνου
κείνο τό βράδυ ολόγυρα τό είχανε στολίσει
μ’ έξη χιλιάδες νεκρικά κεφάλια πούχε απάνου
καί είχανε τά Κάστρα του μ’ αυτά παραγεμίσει.
Σ’ όλες τίς μπάντες, τίς μεργιές ήσαντε κρεμασμένα
δέν έμευνε μέρος κανέν όπου νά μήν φαντάζη
γιά νά τά βλέπουν οι πιστοί εκεί αραδιασμένα
καί ή καρδιά τους νά με͂ά χαί νά αναγαλλιάζη,

---0 --

Μέ μάτια καταπίτρινα, μάτια μυσοσβυμένα
καί μέ κατάμαυρα μαλλιά σάν νάταν κολλημένα
κείνα τά καταχίτρυνα αν͂ρώπινα κεφάλια
εις τής ταράτσες κοέμουνται αράδα γιά ασφάλια
στίς μυρουδιές πού χύνονται τριγύρω στό Σαράϊ

ξεπρόβαλλιαν δειλά δειλά τήν άχαρή τους χάρι.
Σάν ένας φίλος γκαρδιακός πού σέ χηδεία πάει

σάν φίλος όπου ͂λίβεται τό αργυρό Φεγγάρι
σών άστρο πούνε τών νεκρών ᾿Εάνοιγε τήν βεντάλια
καί σκόρπαγε τήν άμετρη καί τήν γλυκειά χλωμάδα
σέ χείνη όπου έχυναν τά νεχοικά χεφάλια
όλη τή ματοστάλαχτη πού χύναν κιτρινάδα.

--0--

᾿Ανάμεσα στή μεσανή τήν πόρτα, σέ μιά ͂έσι
περίβαλτη τού Σεραγιού, αντάμα χρεμασμένα
καί χάτου από τόν ψηλόν τόν ͂όλον, μές στή μέση
τρία κεφάλια νεκρικά προβάλλουν χλωμιασμένα,
πού τά χοράχια λαίμαργα εχτύπαγαν μέ χάρι |
μέ τά πλατειά φτερούγια τους πού άπλωναν ώς κάτου.
Ένδειχναν μέ τή στάσι τους, εκείνη πούχαν πάρει
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εις τήν απαίσια στιγμή τού τραγικού θανάτου,
τό ένα πώς τό αίμα του τή μάχη είχε βάψει
καί τ᾽ άλλο ότι έπεσε, απάνου στ’ “Αγιο Βήμα,
τό τρίτο. σκωληκόβρωτο πώς τόχανε ξεδάψει,
μέσα από τό μαύρο του, τ᾽ αραχνιασμένο μνήμα.

--ο--

Λέγουνε τότε, Λέγουνε...... ότι ωσάν κολώνες
εκεί όπου εφύλαγαν οι έμπιστοι φρουροί του

καί ξαγρυπνούσαν όρ͂ιοι στίς πόρτες, στίς «ρυψώνες
ακίνητοι, αμίλητοι, ναί, οι διπλοσκοποί του,
πώς μίλησαν γιά μιά στιγμή τά τρία τά κεφάλια
σιγά, βραχνά, μουρμουριστά, μέσ᾽ στό βᾶύ σκοτόδι
σάν τή φωνή στόν ύπνο μας π᾽ ακούμε αγάλια αγάλια
ή σάν τόν χούον άνεμο μέσα εις τό λαγκάδι

ή σάν τόν ανεπαίσ͂ητο τόν ήχο όπου πάλι
απάνουεις τήν αμμουδιά τόν ήχο πού σχορπάει
τό άσπρο κύμα τή στιγμή όπου τό µαϊστράλι
στό ακρογιάλι μέ αφρούς τό σπρώχνει, τό κυλάει.

--ο--

Η ΠΡΩΤΗ ΦΩΝΗ

]Τού είναι τό μπουρλ.ότο μου ; πού είναι, αδελφοί µου ;
᾿Ανοίχτε όλα τά πανιά καί λάμνετε. παιδιά μου.
Τό Μεσολόγγι σύντροφοι, ζητά τή συνδρομή μου
νά τού προσφέρω γρήγορακαί τή βοῆειά μου.
Οι Τούρκοι απ᾿ όλες τίς μεριές έχουν κοντουγώσει
καί από τό μέρος τής στεργιάς μέ τό πολύν στρατό τους
καί γύρω από τή Οάλασσα τύχουν περικυκλώσει
μέ τόν τρανόν τόν στόλον τους τόν υπερηφανό τους
Στούς προμαχώνες του εμπρός έφ͂ασαν έως τώρα
καί τίς τροφές αλλοίμονο ! έχουν αποκομμένες.
"Άς ξαναστείλουμε λοιπόν στήν πρώτη τους τή χώρα
τίς Γούρχικες Φρεγάδες τους, πού είνε αραγμένες.
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Κι είθε, καπεταναίοι, μοι καί είθε ρέ παιδιά µου
αφτό τό πύρινο δαυλί όπου βοστώ στό χέρι
αστροπελέκι νά γενή σέ όποιους βρώ μπροστά µου
καί φωτεινό στό διάβα µας γιά σάς ποιδιά, αστέρι.

---0--

--’Εμπρός νά φύγουμε.... "Εχε γειά Κόρινθος Τουρχομάχα
μέ κείνο τ᾽ ακροτήρι σου τό κοσμοξακουσμένο.
Καί σείς, καί σείς, ώ θάλασσες ! πού όλα σας τά βράχα

φέρνουν καί ένα όνομα, τρανό τραγουδισµένο

Βράχα στό ᾿Αρχιπέλαγος πού φαίνεστε σπαρμένα
σέ κά͂ε κύμα πού χτυπά καί σάς αναταρά-ει.
Καί σείς πανέμορφα Νησιά, Νησιά µου πλουμισµένα
πού η αγάπη μέσα σας αιώνια φωληάζει
σάν κάνετε τό μπάνιο σας μοιάζει ή σιλουέτα
απάνου εις τά κύματα τά πολυαφρισµένα
κά͂ε πρωί, σάν άν͂ινα σάν πλουμιστά μπουχέτα
καί κά͂ε νύγτα ξέχωρα, σάν βάζα στολισμένα.

---Ο--

-- Χαίρε! Πατρίδα ξακουστή, “Υδρα περήφανή µου,
Ύδρα, νησί ποιητικό πώγεινες Σπάρτη νέα
πούσαι Νησάκι ώμορφο κι’ όπου γεννάς χρυσή µου
ούλη µας τή ͂αλασσινή ανδρεία νεολαία,
πού κά͂ε μέρα ξέγνοιαστα εδώ τή λευτεριά σου
μ᾽ ένα τραγούδι χαιρετάς αιώνια εμπνευσμένο,
Ιαίρε μικρό Νησάκι μου ! εις τή γλυκειά ͂ωριά σου
τό όνειρό µου γίνεται αμέσως φτερωμένο.
Τήν ανθισμένη σου στεργιά αμμόστρωτη ως πέρα
τά κύματα ανάλαφρα πονετικά χαϊδεύουν
τίς όχτες σου, τούς βράχους σου, σχεδόν κά͂ε ημέρα
τ’ αστροπελέκια τούς χτυπούν λές καί τούς σημαδεύουν
καί τ᾿᾽άγριο Χύμα ντροπαλιά, κάποτ᾽ αργοιεμένα
τούς τρώει τή ρίζα μυστικά χι’ απόλιγο γκρεμίζει.
“Όλα σου είναι όμορφα καί πολυαγαπηµμένα
πι’ αυτό τό λιμανάκι σου κι αυτό τό μετερίζι.
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Για σας! Γιά σας, αδέλφια μου! Τνννων Εάν ποτέ γυρίσω
καί άν τό Μεσολόγγι µας μπορέσω νά τό σώσω.
Ώ μία νέα ’Εκκλησιά στή Παναγιά ͂ά στήσω
χι’ είς τήν μεγάλη χάρι της θά τήν αφιερώσω.
"Αλλ᾽ άν πε͂άνω....ρέ παιδιά ! καί άν στή νύχτα πέσω
σέ χείνη πού ποτέ κανείς ποτέ του δέν ξυπνάει

άν καί τό αίμα μου αφτό νά χύσω ειμπορέσο
όποιος, αδέλφια, από σάς αντέχει καί βαστάει

σέ μιά ελεύ͂ερη γωνιά τό λείψανο νά φέρη
καί από τό χουφάρι μου ό, τι κι’ άν απομένει

νά σκάψη τό χυβούρι μου νά τό φυσά τ’ αγέρι
κι’ ο Ήλιος τό γινόπωρο γλυκά νά τό ζεσταίνη.

-͂ο--

--Τό Μεσολόγγι φάνηχε...... κι’ οι Τούρχοι στό μεϊντάνι,
Εμπρός! Ώ παλληκάρια μου ανδρεία Εακουσμένα
εμπρός διά νά διώξουμε απ’ τό στενό λιμάνι
τά Τούρχικα καράβια τους πού είνε αραγμένα-
εμπρός γιά νά βουλώσουμε εκείνα τά κανόνια
όπου οι Τούρκοι ρίχνουνε πάνω κατά τό Κάστρο.
Καί πρίν ακόμ’, αδέλφια μου, ξιφιάδες µου, δελφίνια
στό κύμα μέσα βῦιστή τής ͂άλασσας τό "Αστρο
άς βάλουμε κρυφά φωτιά στή Ναυαρχίδα πίσω
πώχει σέ τέσσαρες σειρές απάνου τά κανόνια

καί τών μπουρλότων γλήγορα τούς γάντξους νά Υλυστρήσα
"τοιμάστε τίς αγκυλωτές αρπάχτρες, τά τρομπόνια.
Κι άν δέν λᾶέβουμαι, παιδιά στά προαιστήματά μου
καί μένα ψεύτη ο Θεός ανίσως δέ μέ βγάλη
μέ πύρινα, μέ φωτεινά γράμματα τ᾽ όνομά µου
͂ά γράψωεις τήν πλώρη της εκείνη τή µεγάλη.

ανμανάτοςκοώπκολοσακοσκσπασμκνοο8Όρο,

---6---

“Αδέλφια µου, νικήσαμε τό στόλο τού Σουλτάνου
Μεγαλοδύναμε Θεέ! Μιά Τουρκική οβίδα
στό ένδοξο μπουρλότο μου νά πέφτη κατ’ απάνου
καί νά τσακίζη σάν γυαλί τή γέφυρά του είδα.



ΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥΟΔΟΣ ΤΟΥ ΜΗΕ
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Καί τώρα είναι ͂ρύψαλλα...... ᾿Αρχίξει νά βουλιάζη
τό άραχλο μπουρλότο μου παντού χιλιοσπασμένο
μάτην τό στόμα απαντοχή καί τήν βοή͂εια κράζει
είν’-απ᾿ τό χύμα τ᾽ άγριο γιά πάντα σχεπασµένο
αι’ έτσι πηγαίνω γιά νά βρώ τό μαύρο σάβανό μου
κάτου στά φύκια στό βῦό, ωσάν τό παραμύ͂ι
καί τό κρεββάτ᾽ ανάμεσα στήν άμμο τό στερνό μου
καί µέσα εις τής θάλασσας τ᾽ αραχνιασμένα βύ͂η.

---ο---

--᾿Αλλ’ όχι, όχι.... Ξύπνησα καί βλέπω εμπροστά µου.
Καί ποιό λοιπόν μυστήριο τριγύρω μέ σκεπάζει;
Ποιό είνε κείνο τό φριχτό πού βρίσκεται κοντά µου
τό σχιάγτρο τό απαίσιο πού μέ γλυκοκυττάζει;

Τί όνειρο ανεπάντεχο! Καί τί φρικταί οδύναι;
"Ακόμ᾽ οι Τούρκοι τό λοιπόν ͂έ νά μέ χυνηγάνε;
Καί τί ακούω από μαχρυά; "Αραγε νά μήν είναι
φωνές γυναίκειες ή Ουρί πού σιγοτραγουξάνε
καί λέν τραγούδια μαγικά καί μαγικούς σκοπούς
πού μέσα στόν Παράδεισο κανένας αγροικάει ;
Τί μουσική ! Τί ποίησις! Είμαι στούς Ουρανούς;
᾿Αλλά τί οίματα ͂ωρώ !7Α!........ Είναι τό Σαράϊ.

--6--

Π ΔΕΥΤΕΡΗ ΦΩΝΗ

Ωω! Ναί! Κανάρη Ναύαρχε ! Σύ βλέπεις τό Σαράϊ
κι᾿ αυτό τού Μάρκου Βότσαρη τ᾽ αγέρωχο κεφάλι
όπου τό εξεθάψανε μέσα από τό μνήμα
κοί τή καινούργια τους γιορτή στολίσανε καί πάλι.
Μέσα εις τό κυβούρι µου εμπήκαν μέ μανία
κι’ εκεί οι Γούρχοι επίμονα κι’ εκεί μ’ εκυνηγήσαν
ούτε εκεί ο άμοιρος δέν βρήκα ησυχία|
καί τή γιορτή τους μέ αυτό οί άπιστοι στολίσαν.
Ιδές αυτά τά κόκκαλα πού είν᾽ σκελετωμένα
καί σύ μού τά εξέλαβες γιά σχιάχτρο εδ’ απάνου
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πού τά σκουλίκια λαίμαργα έχουν αφανισμένα
τά ξέ͂αψαν καί τάστειλαν πεσκέσι τού Σουλτάνου.

Κανάρη ! Αχουσε λοιπόν ! Μι άν ͂έλης πές τον μύ͂ο.
Κοιμώμουνα στό μνήμα µου, κι αίφνης σάν νά σφυράη
μέ ξύπνησε ανεπάντεχα µέσα από τόν βύ͂ο
μιά φωνή σπαραχτική « Τό Μεσολόγγι πάει !)
Τότε μισοσηκόνουμαι µέσα εις τό σχοτάδι
πού ήταν εις τό μνήμα µου τριγύρω απλωμένο.
"Ακούω πέρα νά βροντάν, σ’ αυτόν τόν μαύρον “Αδη
κανόνια, καί τό έδαφος μ’ οβίδες σκεπασµένο
ακούω πού χλονίγεται, βλαστήμιες χαί κατάρες
ακούω ανακατωτά ακώ φωνές χι’ αντάρες

όλα μαζί ένα κακό αφάνταστο µεγάλο
ακούω καί τόν πέν͂ιμο τόν ήχο τών σπᾶιών
όπου χτυπιέτ᾽ ακούραστα τό ένα μέ τό άλλο,
ακούω τά σφυρίγματα, τόν κρότο ντουφεχιών
ακώ τό ποδοβολητό τριγύρω π᾿ εχυνόταν
ακώ τό βήμα άταχτο καί βιαστικό ανδρώπων........
Τί ήταν εκείνο τό κακό κι’ ο Ορήνος πού γινόταν
σ᾽ αυτόν τόν καχοροίζικον δυστυχισμένον τόπον;
Μέσα στής μάχης τή βουή ακούω νά μέ κράζουν
χι έτσι ωσάν από βᾶειά: --- "λα, βοή͂ησέ µας
τρελλές φωνές, αγνώριστες τρελλά νά μού φωνάζουν.
Σκιά τού Μάρκου Βότσαρη, τρέξε ενίσχυσέ µας,
διώξε από τήν πόλι μας τ΄ ᾽Αγαρηνό τό χύμα
καί δείξε τήν αντρεία σου, διώξε αφτόν τόν ΄Αδη.---
Κι’ εγώ...... γιά νά ξεφύγω πιά από τό μαύρο μνήμα
αρχίνησα μέσ’ τό βᾶύ τό άραχνο σκοτάδι
τά κόκκαλά µου τά ξερά ν’ ανοίγω καί νά σμίγω
αι’ ανάμεσα στά μάρμαρα μέ δύναμι νά σπάω,
χωρίς ό δόλος νά μπορώ εκείθε νά ξεφύγω
σ᾽ αυτή τους τήν περίστασι νά τρέξω γιά νά πάω.

--ο---

Αίφνης όλο τό έδαφος φουντών” ανάβει, σειέται
καί σάν ένα ηφαίστιο ατέλειωτα μουγγρίζει.
Γή 3, ΄Επειτα......άκρα σιωπή τρυγύρω μου σκορπιέται
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καί μιά γαλήνη νεκρικη απέραντη γυρίζει,
Τά μάτια µου ολάνοιχτα μέσα εις τό σκοτάδι
σάν νά απελῖώ͂ηκαν μείναν μαρμαρωμένα
είδαν τά απερίγραπτα τ᾽ ανέκφραστα τού "Αδη
πού μάτι ίσως κανενός δέν έχει ιδωμένα.
Καί μέσα απ’ τά κύματα τά φλογερά, τά μαύρα
όπου αναταράζουνται καί όπου αναβράζουν

καί μέσα, μέσα απ’ τή γή βγαίνει φωτιά χοί λαύρα
χι’ από τής φλόγες γύρω μου αυτές πού σέ τρομάτουν
από ψυχές αμέτρητες στήν άβυσσο πού σβένουν
ώσάν ανεμοστρόβιλοι αίφνης νά σηκονώνται
χι’ άλλες ψυχές πισ᾽ απ᾿ αυτές ψηλά νά ανεβαίνουν
επάνω στά μεσοούρανα καί νά περιπλανώνται.

---0---

᾿Αφού λοιπόν ενίκησαν τούς πολιορκουμένους
οι Τούρκοι ανεσχάλεψαν όλα τά µνηματά µας
έγδυσαν καί εκούρσεψαν χι’ αυτούς τούς πε͂αμένους
καί μάς ελήστεψαν πού λές χι᾽ αυτά τά πτώματά μας
καί τό ξαν͂ό χεφάλι μου οί Τουρκαλάδες κόψαν
μέ τούτα τά κεφάλια εδώ μαζί τό αναμίξαν,
χωρίς καμμιά διαλογή οι άγρι᾽ ᾿Αραπάδες
στούς σάχκους μέσα τού Σπαχή όλα μαζί τά ρίξαν.
"Όταν στά δύο μ᾽ εχώριζε εκειό τό γιαταγάνι
τό σχεβρωμένο µου χορμί πήδησε σάν οβίδα
καί πώς, καί άλλη μιά φορά ετότες μού εφάνη
πώς πέ͂ανα, γιά τό Σταυρό, γιά τή γλυκειά ]Τατρίδα.

--ο---

Κάτω στόν κόσμον τόν κακόν, τόν μάταιον ακόμη
τήν τύχη σας δέν είν’ κανείς όπου νά τήν ζηλεύη.
Απ᾽ τό Φανάρι, Γαλατά, έως τό Σταυροδρόμι
ή ακατάδεχτη Σταμπούλ. γιά δές περιμαζεύει
όλους τούς Τούρχους τούς πιστούς γιά νά γελάσουν πλάϊ
στά άθλια χεφάλια µας όπου εδεριστήκαν
καί εις αυτό τ᾽ ακά͂αρτο πλήν γελαστό Σαράϊ
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γιά τή μεγάλη του γιορτή σήμερα εκτε͂ήκαν.
Κι᾿ οι Τουρκαλάδες μάς τηράν σάν άγρια γεράχια.
Καί τώρα τά κεφάλια µας πού σειώνται εδ’ απάνω
όπως ͂ά ͂ρέψουν αύριο τ᾽ αχόρταγα κοράκια
͂ά ͂ρέψουν σήμερα κι᾿ αυτόν τόν βρωμερόν Σουλτάνο.

--Ο--

Καί, νάτους, όλοι οί ήρωες από τίς σφαίρες ντέλφι '
Ο Κώστας, τό περίφημο, τό άξιο παλληκάρι,
ο Κίτσος πού αγάπαγεν ο Βύρων σάν αδέλφι
( εκείνο τό αθάνατο πονητ.κό κλωνάρι)
᾽Από τόν Γέρο-- "Όλυμπο κι’ ο Χρήστος ο αρματολός
χι’ από τό Μεσολόγγι µας ο Χρήστος ό Καψάλης
πούν᾽ τό βουνίσιο μας παιδί, ο Μάγερ ό εντροπαλός

παιδί τής Γερμανίας του εκείνης τής μεγάλης,

αυτός όπου εδίδασχε τόν Τέλλο Γουλιέλμο
εδώ εις τού Θρασύβουλου τά άξια δισεγγόνια,
ό φίλος καί αντί-ηλος στόν τόπο µας τόν έρμο
πού έβγαζε τά « Χρονικά » καί τάγε γιά κανόνια.

--ο--

᾿Αλλά οι άγνωστοι αυτοί ποίοι είναι--Στό ͂εό τους}
πού μέ τό αγνό μας μύτωπο τό πολυτιιημένο
ανακατεύουνε χι’ αφτοί μαζί τό μετωπό τους
εκειό τό αποτρόπαιο, εκειό τό μολυσμένο;
Γιά τήραξε ! Είναι αυτοί! Ναί! Τά χαταραµένα
όλα τά αποβράσματα τής ᾿Αφρικής κι’ Ασίας.
Ευνούγοι καί Τουρκαλβανοί σκλαβάκια μπιστεμένα
πού όσες φορές εις τίς γιορτές ζητήσουνε ͂υσίας
ή καί άν λείψη καί κανέν κεφάλι, γιά ασφάλεια,
από τή λίστα τή μακρυά τού τολμηρού Σουλτάνου,
κόβουν αμέσως ποόχειρα απ᾽ αφτουνών κεφάλια
τά στέλνουν μέ τόν Τάρταρο καί τά κρεμούν δ’ απάνου

---ο---
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Ναί! ᾿Ωσάν τόν Μινώταυρο στούς τοίχους πού σφαδάζει

χι αυτός ζη ολομόναχος μέσα εις τή σκηνή του. ᾿
Καί σήμερ᾽ ολομόναχος εδώ διασκεδάζει
γιατ’ όλοι οι ευνούχοι του κι’ οι σκλάβοι οι δικοί του
είνε απόψε σάν χι’ εμάς νεκροί όλοι οι σκλάβοι
καί πεοπατώντας σήμερα σέ πτώματα σκοντάβει.

Ποιές είνε κείνες οι φωνές ή παραπονεμένες ;

Ώ Ναί ! ᾿Ακούγονται βᾶειά ανείπωτες φοβέρες.
Είνε τών οργίων ή στιγμή κι’ αλλοί εις τίς παρ͂ένες
.ι’ αλλοίμονο στίς αδελφές καί εις τίς ͂υγατέρε-.

Αυτά τά μοσχολούλουδα ͂ά χάσουν τή δροσιά τους
μέ τή δυσώδη μοναχά τή βρωμερή πνοή του
κι᾿ απόψε ͂έ νά χάσουνε τή δόλια παρθενιά τους
ή μέ τά πλούσια δώρα του ή μέ τήν απειλή του.
Ή τίγρις πού ευρίσχεται χορτάτη στό Σαρόϊ
εδώ ξεκοκκαλί-οντας σιγά κι᾽ αγάλ’ αγάλια
απόψε συλλογίζεται παρ͂ένες γιά νά φάη
γιά δείπνο της ορεχτικό, χι᾽ αύριο τά κεφάλια.

--ο---

Η ΤΡΙΤΗ ΦΩΝΗ

Ό τών ᾿Ρογών επίσκοπος, πνευματικά παιδιά μου,
ο Ιωσήφ ο γέροντας σάς στέλνει τήν ευχή του.
Τό άγιο Μεσολόγγι µας εχάθηκε μπροστά μου
μέ κείνη τήν ηρωϊκή τήν άγι απόφασί του.
Καί τώρα πιά εγλύτωσε απύ τήν μαύρη πείνα
απ᾽ τό φαρμάκι τό δριμύ πού τώτρωγε τά στήθεια
αφού τριγύρω μάτεψε τούς Τούρκους, τούς σκεπάζει
εν μέσω τής αφάνταστης στυγνής του δυστυχίας
παράδειγμα ασύνηθες! ΤΠ’ ο κόσμος ͂ά͂αυμά-η
τρανής αυταπαρνήσεως, τρανής αυτοθυσίας !
Κι᾽ έισι ανετινάχτηκε ολόρ͂ο στόν αέρα !
Στή λάμψι του τή ζωηρή έλαμψε φωτοβόλος
ανάμεσα στή φλόγα του στήν ξεδικήτρα πέρα
καί όλος εφωτίστηκεν πέρα ο κάμπος όλος!
--Τό Μεσολόγγι πείναγε' Πεινάγαν οι στρατιώτες
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είκοσι μέρες τρομερές τραβούσαν αγωνία.
Μέ στεντορεία τή φωνή τούς φώναξα ᾿γώτότες
--ΈΈλθετε, άνδρες, γέροντες, γυναίκες καί παιδία
μέ τήν αγιά Μετάληφψι όλοι µας εις τό στόμα
άς πούμε μέσ᾿ απ’ τή καρδιά τό ύστοτό µας χαίρε,

καί όποιος ζήση θά χαρή σ᾽ αυτό τό άγιο χώμα
γιατί 9’ ανοίξουν καί γιά μάς καλλίτεραι ημέραι.
᾿Από τά χέργια μου λοιπόν αδέρφια μου δεχ͂ήτε
στό άγιο Βήμα τού Χριστού τή θεία Κοινωνία
καί πέσετε στά γόνατα γιά νά προσευχῆήτε
νά βοήτε κάν τή ψυχική σέ δαύτη σωτηρία.
Δεχ͂ήτε απ᾿ τά χέργια μου τόν λίγον άρτο σχ).άβοι
όπου στή δυστυχία µας μάς έχει απομείνει

π᾿ όποιος τόν φάγη, τή ψυχή, κι᾽ όποιος τόν µεταλάβη
ψηλά εις τόν ουρανό αιώνια παραδίνει. --»

--ο--

Ναί! ᾿Οποία ιερά ͂εία μυσταγωγία 11}
Θνήσκοντες καί ακίνητοι εν πλήρει μετανοία

εις τά χλωμά τά χείλη τους όλοι ζητούσαν τότες
τήν “Αγια Μετάληψι γονατιστοί ζητούσαν
γέροντες, νέοι καί παιδιώ, γυναίκες και στρατιώτες,
παρ͂ένες κρυνοδάγτυλες όπου λιμοκτονούσαν,
μητέρες πού στά στή͂εια τους εβάσταγον σάν δέμα
χλωμά απ’ τήν αρρώστεια τους χαί μαραμένα βρέφη
--πού ρούφαγαν απ’ τό βυ-ί τής μάννας τους συνοίμα
αντίς γιά γάλα γάργαρο εκείνο πού τά τρέφει.

-ο--

Καί έφυγαν οί "Έλληνες μόλις είχε νυκτώσει....
᾽Αλλ' όμως οι ᾿Αγαρηνοί προτού κάν νά φωτίση
τού Κάστρου τά χαλάσματα σέ λίγο είχαν ζώσει
καί τούς νεκρούς τούς άταφους είχαν πολιοοχήσει.
Τίποτε δέν αφήκανε ολόρθο! Τό πατήσαν !
Μέ μιά ανήκουστη ορμή μέ μιά ͂ηριωδία
όλα τά ξεγυμνώσανε καί όλα τά εγδύσαν |...



ΜΑΡΚΟΣ ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ
3
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“Η ᾿Εκκλησιά πού ήμουνα ανοίχτηκε μέ βία
καί μπήκαν µέσ᾽ ᾿Αγαρηνοί, Τούρχοι καί ᾿Αραπάδες
χι εκεί απάνου στό Ιερό πάνου στό “Αγιο Βήμα
κάτι σπᾶιές εξαφνικές εμέ καί τούς Παππάδες

τής πικραμμένης μας ζωής απέκοψαν τό νήμα.
Έν χτύπημα εις τόν λαιμό έξαφνα εδεχόμην
όμως δέν αντελήφτηκα κᾶόλου τού: φονείς μου
γιατί εγώ γονατιστός στόν Πλάστη προσηυχόμην !
ΣΩ] Πικραμμένη µου Έλλάς! Ταλαίπωρη πατρίς µου!

--ο--

--᾿Αδέλφια μου! Ναί! Τόν Μουγτάρ χοί σείς νά λυπηδήτε!
Σέ ένα τόπο βάρβαρο ώς τόσο γεννημένος
από αν͂ρώπους καί Θεό νά τό παραδεχ͂ήτε
ευρίσκεται ο άθλιος | γιά πάντα χωρισμένος.
Τό βλέμμα του ποτέ, ποτέ, δέ εξανοίχ͂η σ᾽ όλους
τού απέραντου ουρανού τούς σμαραγδένιους ͂όλους.
Κι᾿ αφτό τό στέμμα πού φορεί τό στέμμα τού ’Αλη
πού διαρκώς κλονί-εται καί κάνει πώς ͂ά πέση
φορεί γιά µόνο στόλισµα μιά νεχροχεφαλή
πού οι Πασσάδες τούύστειλαν από καιρό πεσχέσι.

--ο --

--Ο δυστυχής χι’ ο άθλιος! ᾿Ανάμεσα σέ πλάνες
καρδιοβόρες καί φριχτές σκοτίζει τό κεφάλι,
τίς βρωμερές ημέρες του κυλά μέ τής Σουλτάνες
χωρίς όμως καί τίποτε νά τού τής μεταβάλη.
Κοιμάται ή σηκόνεται, τίς μέρες ή τίς νύχτες
σέ εφιάλτες βρίσκεται ᾿φιάλτες ψυχοπνίχτες
καί πάντοτε ή μοναξιά τού σκέπασε τόν Θρόνον |
Πάντοτε κι’ αδιάχοπα μέ μάτι χαυνωμένο
πλέκει σέ νέα όργια ή ηδονών ή φόνων!
Κ’ οι δούλοι χ’ οι ευνούχοι του χάνουν πώς τόν λατρεύουν
καί κάνουν πώς τόν προσκυνούν τάχα γιά ίνδαλμά τους!
διότι τό μαστίγιο εμπρός τους π’ αναδεύουν
τούς κανονίζει άθελα τά ͂υμιάματά τους.
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--Όλα γιά σάς είνε χαρά, συντρόφοι µου Ολιμμένοι,
Νίκη καί Δόξα καί Τιμή, Γιορτή, Παρηγορία
τού κόσμου τούτου ᾶληταί καί όμως νικημένοι
͂ά είστε πάντα νικητές εσείς... στην Ιστορία !
Εις τό Σαράϊ τό κομψό αυτό όπου καπνί-ει
σάς ευλογεί καί ο Θεός. Γιά σας λεβέντες, γιά σας!
Τίς μάχες σας τίς ένδοξες κᾶείς ͂ά μαχαρί-η

δέν ͂ά σβυστούν οι νίκες σας ούτε χι’ ή λεβεντιά σας.
Καί τά κεφάλια σας αυτά πού στά κοράκια δίνουν
αιώνια ͂έ νά γενούν τρόπαια στό χαμό σας,
καί τά χορμιά σας τ᾽ άταφα μνημείο ͂έ νά γίνουν

γά δείχνη τήν ανδρεία σος καί τόν ηρωϊσμό σας.

--.0--

--Νά σάς ζηλεύ’ ό Σατανάς κι’ αυτός είνε γραμμένον !
᾿Ανά͂εμα μόνον σέ χειόν π᾿ αρνιέται τή θρησκεία
όπου αρνιέται τόν Χριστόν καί τόν ᾿Εσταυρωμένον
χι’ αλλάζει ασυνείδητα τή πίστι τήν αγία.
Εις τό βιβλίον τής ζωής πού απλωμένο μένει
τό όνομά του δέν ͂ά βρής ούτε ζωής αγνάρι
κανένας "Αγγελος ποτέ αυτόν δέν περιμένει
στόν Οάνατό του, τήν ψυχή μαζί του νά τήν πάρη
καί τ᾽ όνομά του βδελ'υρό χυμένο μέσ᾽ τ’ αυλάκι
͂ά είνε πάντ’ οπαίσιο καί μισητό... Αχόμα
͂ά μοιάζη ωσάν τής οχιάς τ᾽ δλόπιιρο φαρμάκι
όπου τό φτούμε ά͂ελια μέ μιάς από τό στόμα.

-ο--

--!Ουρώπη Χριστιανική ! Μή σκέπτεσαι αδίκως
καί πρόσεξε εις τίς ͂εομές πού κάνω, παρακ).ήσεις
ένα ολόκληρο στρατό ο “Αγιος Λουδοβίκος
από Ιππότες ευγενείς τής δοξασμένης Λύσης
άλλοτε, από λύπησι διά τίς συμφορές µας
ό Βασιληάς ο Χριστιανός είχε διοργανώσει
κι’ απεβιβάσ͂ηκαν εδώ, στίς ένδοξες ακτές μας
ως Σταυροφόρος ταπεινός γιά νά μάς λεῦερώση.
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Ευρώπη! Εχλεξε! Προτού ακόμη η Δευτέρα
η Παρουσία τρομερή σημάνη τού Θεού μας
αναμεσίς τού Ιησού καί τού Μωάμεύ πέρα
εκείνης τής Ρομφαίας του καί τούτου τού Σταυρού μας.

--0Ο---

ΤΙ

Ο ΠΟΙΗΤΗΣ

᾿Αλήθεια ! "Άγιες σχιές ένδοξες τού Κανάρη

τού Μπότσαρη, τού Ιωσήφ ! Φαίνεται είν᾽ γραμμένο
στά μέτωπά σας τ᾽ άγια νά δούνε μέ καμάρι
τό στέμμα τό αμάραντο τής Λόξης χαραγμένο.
Στό τέλος χι’ ή Ευρώπη μας η τόσον νυσταλέα
Ο’ ακούση έστω καί αργά τήν πέν͂ιμη φωνή σας
καί ή αρχαία ή Ελλάς καί η Ελλάς η Νέα
ένα τραγούδι ψέλνοντας πολεμικό µαζί σας
͂ά πούνε εις τά σχέλε͂ρα π᾿ ο άνεμος τά γέρνει
καί στά λεβέντικα αυτά τά άταφα κορμιά σας
κι’ ένα ͂ά ψάλλουνε μαζί τραγούδι πού ͂ά φέρνη
δόξα διπλή, διπλή Τιμή σέ σάς... καί στά παιδιά σας.
Είστε κι’ οι τρείς σας ήρωες, είστε κι᾿ οι τρείς σας βράχοι
υπέροχοι φανήκατε κι’ οι τρείς εις τήν αντρεία.
Είστε λοιπόν ημί͂εοι είστε γιγαντοµάχοι
καί στύλοι εις τήν πίστι μας καί στύλοι στή ͂ρησκεία.
Διά τή Λόξα πάντοτε γιά τή σεμνή τή Νίκη
ακούροστοι ηργάσ͂ητε δι’ όλου σας τού βίου
καί πε͂αμμένους κι’ άταφους οί Γουρκαλάδες... Φρίκη!
σάς έβαλαν εις τό σταυρό εδώ τού μαρτυρίου.
“Ύστερα από τά τρόπαια εκεί στάς Θερμοπύλας
νά σάς κατασπιλώσουνε ήτανε πεπρωμένο|
Σάν τόν Χριστόν µας καί εσείς στάς Ουρανίους πύλας
ακόμα καί τό αίμα σας τό έχετε χυμένο.

---ο---
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Αν η Ευρώπη μιά φορά ίσαμε τό Σαράϊ
τό αίμα τό κατάμαυρο δέν τό ακολοῦήση
πού απ᾽ όλες τίς μεριές στ’ "Ελλάδας µας κυλάει

κι’ έχει σάν ένας ποταμός ώς πέρα ξεχειλίσει

ο Παντοδύναμος Θεός ͂ά τής επιφυλάξη

μιά μεταμέλεια φριχτή ! Ναί! Λεβέντες ! Γιά σας !
Παρηγορήσου Δέσποτα κι’ άλλοι μέ τήν τάξι
πάρα πολύ έχουν ψηλά στηύή τά τρόπαιά σας
καί τώπα πλιά ό Όλυμπος ό τόπος τών ονείρων

κι᾿ ο νέος ο Παράδεισος πολύ ανησυχούνε
καί περιμένουν, ώ πλειάς τών λατρευτών μαρτύρων'
καί τών Ήρώων ώ τριάς ! νά σάς υποδεχ͂ούνε.

Αύγουστος 1826.



ΝΑΥΑΡΙΝΟΝ

Ή, ή, ή, ή, ή τρισκάλμοισιν
Ή, η, ή, ή, ή βάρεσιν ολόμενοι

(ΑΙΣΧΥΛΟΥ "ΠΕΡΣΑι,,)

᾿Αλλοίμονον ! ᾿Αλλοίμονον! Τά πλοία µας
᾿Αλλοίμονον! ᾿Αλλοίμονον ! Κατεστράφησαν





ΝΒΥΒΡΙΝΟΝ

Ι

Κλαίε Ιζανάρη Ναύαρχε! ᾿Εκατόν είκοσι πλοία !
Κλαίε ! ]]ού όλα χά͂ηκαν στήν άγρια ναυμαγία
από "να στόλο ολόκληρο δέν έμεινε ούτε λό͂ρα!
Καί σύ Κανάρη πού ’σουνα; Τών πλοίων καταβό͂ρα;
καί τής θαλάσσης δαίμονα; Πού ’σουν λοιπόν κρυμμένος;
Καί πώς εστά͂η δυνατόν ο 'Γούκος νικημένος

χωρίς εσένα νά βρε͂ή; Ωω! ταν πεπρωμένο
κά͂ε καράβι του νά δή στόν πάτο βουλιαγμένο '
Σάν τόν Κριλλιών πού έλευψε σέ μία ναυμαγία
έτσι καί σύ δέν ήσουνα στήν άγια φωταψία.

---Ο--

“ος εδώ! Αν κάποτε τής ͂Οάλασσας τά κύματα

εκοκκινί-ανε φριχτά σάν χολασµένα μνήματα

από μιά λάμψι φωτεινή πού όμως δέν ανάβει...
"Άν έλαμπε στά μάτια µας κανά τρανό καράβι
μέ μιά στήλη πύρινη πλατειά στεφανωμένο....
καί έμοιαζεν ηφαίστειο στή ͂άλασσ᾽ αναμμένο...
Τότε ο ναύτης κᾶιστός στή πλώρη του σάν "Αρης
αντρειωμένος φώναζε --«"Επέρασ”... ο Κανάρης».

-ο---

Εάν τό χύμα χύλαγε δαμασκηνά σπᾶιά
σαρίκια, μισοφέγγαρα, κατάρτια καί πανιά
ναυτών σαγάκια καί κουπιά καί γούνες σχοοπισμένες
τά μόνα ίχνη πώμειναν από τή ναυμαχία
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από ᾿να στόλο δυνατό σέ ναύτες καί σέ πλοία.

Κυαυτά τά μόνα λείψανα πού ήσαντε ριμμένα
μιά άσπριζαν απ’ τούς αφρούς καί μιά σάν μαυρισμένα
φαινόσαντε απ᾽ τόν καπνό χι απ᾿ τής φωτιάς τή Λαύρα
π᾽ όταν ζυγώσ᾽ η φλόγα της όλα τά χάνει μαύρα...
Τότε ο ναύτης κᾶιστός στή πλώρη του σών "Άρης

αντρειωμένος φώνα-ε -«᾿Επέρασ᾽... ό Κανάρης» -.

---ο--

"Αν κάτου εις τής Αίγινας, στής Κρήτης τ’ ακρογιάλι
σάν μιά βουή τρομαχτική, μιά έκρηξι µεγάλη
(σημάδι τής καταστροφής) στή ͂άλασσ᾽ αγροικιόταν
καί μέ πολλούς αντίλαλους στά χύματ᾽ εκυλιόταν
καί τρόμαζαν απ᾿ τή βοή τά ψάρια χι οι ανθρώποι
καί στήν Ελλάδα έστρεφε τά μάτια η Ευρώπη...
Τότε ο ναύτης κᾶιστός στή πλώρη του σάν "Αρης
αντρειωμένος φώνα-ε--«Περνάει....ο Κανάρης»--

Στά καπνισμένα κύματα οσάκις οι Πασσάδες

ανετινάζοντο ψηλά μαζί μέ τής Φρεγάδες
ο στόλος τους πού έμενε γι ασφάλεια κρυμμένος
μές στή σχιά τού λιμανιού βουβός καί μουδιασμένος
αμέσως Σ᾽ αψεγνώρι-ε σ’ αυτούνα τά παιχνίδια
καί δείλιαζε μήπως τυχόν χι’ αυτός πά͂η τά ίδια.
Τό τρομερό μπουρλότο του ᾿Εηγούσε μ’ ευγλωτία
τό πώς συνέβη τό καχό κι᾿ εβούλιαξαν τά πλοία.
Καί τό δαυλί σου άσβεστο πού στή φωτιά προβάλλει.
εφώτιζε τήν πυρκαγιά μέ λάμψι πιό μεγάλη.

- ο -

Πλήν κλάψε ! Κλάψε σήμερα γιατί χωρίς εσένα
καήκαν τά καράβια τους καί είνε βουλιαγμένα!
Αλλά γιατί χωρίς ᾿Εσέ ο πόλεμος νά γίνη;

ε 3κι’ ή συμφορά τού στόλου τους; Γιατί ή μάχ᾽ εκείνη ;
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Άραγε πλέον τού Θεού τό δυνατό τό χέρι
τραβήχτ᾽ απ᾽ τήν Ελλάδα μας, δέν ͂έλευνά τήν ξέρη ;
Νά περιμένουν έπρεπε ! ώ ναί ! νά περιμένουν |
Γιατί δέν ήτανε σωστό όλα αυτά νά γένουν
καί σέ μία τέτοια εορτή ᾿Εσύ ν’ απουσιάζης
καί βλέποντας τόσο χαμό νά βαρυαναστενάζης.

--ο-- .

Π

Παρηγορήσου ! Η “Ελλάς ελεύ͂ερη εγίνη !
Καί ή Ευρώπη έδωκε τέλος δικαιοσύνη
αναμεσίς στούς δήμιους χαί εις τά ͂ύματά τους.

Θά λείψουν πιά οι τύραννοι καί τά εγκλήματά τους,
Νά! η Ευρώπη πολεμά χι’ ή τύχη σας αλλάζει !
Υπόφερε, Κανάρη µου! Τό χέρι πού κυττάζει
γιά πάντα νά σάς ᾿κδικῆή κι αντάλλογμα νά πάρη
απ᾽ τό στεφάνι σου αυτό ένα μικρό κλωνάρι.
Τού Βύρωνος, τού ΄Όμηρου, Ελλάδες τιμημένες
εσείς είστε αθάνατες καί κοσμοξακουσμένες

ή μιά, νεώτερ᾽ αδελφή καί μάννα µας η άλλη
αρχίσατε γιά μιά στιγμή ή κά͂ε μιά νά ψάλλη
Παιάνας κι’ “Ύμνους χαρωπά, άν ή φωνή σβυσμένη
ανίσως απ᾽ τά κλάμματα δέν είνε ͂ολωμένη.

--Ο--

Ελλάς ! ήσουνα όμμορφη ! πλήν σ’ έχωσαν στό μνήμα !
καί πέντ᾽ αιώνες έμεινες ωσάν νεκρή ! Τί κρίμα !
Κά͂ε ΠΒεζύρης πώβγαινε αντάρτης τού Σουλτάνου
στά λείψανά σου τ᾽ άγια ξε͂ύμαινε απάνου.
Κεί, πού οι Μαινάδες χόρευαν μέ τή βραχνή λαλιά τους
εκεί, όπου οι "Έρωτες είχανε τή φωληά τους
τώρα.... κανονιοβολισμοί ώς πέρα αντηχούσαν
καί μέ τίς μαύρες μπόμπες τους τίς "Εκχλησιές χαλούσαν.
Ό τόπος αυτός στόν ουρανό σύννεφα δέν είχ᾽ άλλα
σύννεφα δέν τόν κρύβουγε ολόγυρα μεγάλα
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παρά μονάχα τούς καπνούς απ᾽ όλα τά χωριά τής

πού η Τουρκιά τά έχαιγε μ᾿ όλη τήν απονιά της.

--ο--

“Εξη χοονάκια πέρασαν συγχρατητά ͂λιμμένα
αφ’ ότ᾽ η αναπάντεχη η Οραύσ᾽ αυτή γενόταν.

Ναί ! “Έξη χρόνια δίσεγτα, μαύρα συφοριασµένα.
Καί τέλος πρός επίμετρο κι’ η ᾿Αφρική ερχόταν
νέα νά φέρη συνδρομή στή μισητή Τουρκία
έως τά δόντια, όπως λέν, στά μπούνια ωπλισμένη
ενάντια ενός λαού γνωστού γιά τήν ανδρεία
όπου γνωρίζει νά νικά ή άλλος νά πε͂αίνη.
Κείνος ο Ιμπραήμ --[]ασσάς, ναί, τό σκυλί εκείνο
πού εις τόν χόσμον τίποτε κανέν δέν τόν φοβίζει
από τήν Κρήτη πέρασε, καί ει: τό Ναυαρίνο
μέ όλονε τό στόλο του ακράτητα χυμί-ει
ωσάν τό όρνιο ξεπετά οπ᾽ τή φωληά νά φύγη
καί σάν τόν λύκο στό μαντρί όπου πηδά καί μπαίνει
καί τρέχει μέ τήν μυρουδιά νά εύρη τύ κυνήγι
εκειό πού τόν ευχαριστεί εκειό πού τόν χορταίνει.

]ζαί σών γυοίζη έπειτα μέ πόδια κουοασµένα
καί γύρω του λαχταριστά τά χέργια του απλώνει

πιάνει μονάχ᾽ αμέτρητα χεφάλια νιοκομµένα
χι’ απ’ τή γαρά του τήν πολλή, μεθά κι’ αναλιγώνει.

---ο---

ΠΙ

Ώ 1 Νά τό Ναυαρίνο µας στήν πρωϊνή αχνάδα '
μέ τά λευκά σπιτάχια του εδώ πι’ εκεί σπαρμένα
πούνε σάν μία ζωγραφιά έτσι πού είν᾽ αράδα
κι’ απάνου σέ απόχρημνους βράχου: χαλοφτιασμένα
μέ τίς σχεπές τούς τίς πλατειές πού γέρνουν γιά νά τρέξουν.
Τά άλικα τά κύματα λές καί τά προχαλούνε
κάτου στό ακρογιάλι τους ναρ͂ούν, μαζί νά παίξουν
ν’ αγκαλιασθούν ερωτικά, νά γλυχοφιλῆούνε.



ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΚΟΡΔΙΓΚΤΩΝ





ΧΙ

Ιδού τό Ναυαρίνο µας αυτό όπου ͂ωρούνε
χι όπου ελειόν τόν κόρφο του τόν σφαλιστόν δανείζει
σέ δύο στόλους κρατοιούς νά σφιχταγκαλιασ͂ούνε

αλλά ο ένας στά στερνά τόν άλλονε βῦίζει.

Καί έτσι αγκαλιάζονται ώς τόσο οι καρέννες
αλλά ή μία άσπλαχνα σχί-ει, τρυπά τήν άλλη.
"]δού λοιπόν απέναντι σών δυό τρανές καδένες
δυό στόλοι όπου ο κᾶείς αγέρωχα προβάλλει.
Ή ͂άλασσα εγέμισε μέ τίς αρματωσιές τους
καί δέν δά δυσαρεστῆή είν έτοιμη νά πνίξη
μέσα στά πράσινα νεράτίς φλογερές φωτιές τους
καί τών δυονών τό οίμα τους έτοιμη νά οουφήξη.
"Αλήδεια φαίνετ’ ο κᾶείς πώς είν’ απ’ τό ͂εό του

στή μάχη όπου ͂ά γενή μ᾽ όλο τό αγέρωχό του
απάνου εις τά κύματα τριγύρω απλωμένος

ο άλλος βραδυχίνητος π᾿ αντίκρυ ξεχωρίζει
Εανοίγει όσο ειμπορεί τά δύο του τά χέργια
καί ένα μισοφέγγαρο μεγάλο σχηματίζει

σάν χειό πού βγαίνει υψηλά μαζί μέ τά αστέργια.
Νά! Ή Ευρώπη είν᾽ εδώ πού όλοι τήν τρομάζουν,
ακόμα ως χοί τά στοιχειό, χι’ εκείνα τήν φοβούνται
μέ κείνα τά καράβια τους όπου πολύ φαντάζουν
κι’ όπου σάν ][ύργοι υψηλοί λές καί αργοκυνούνται.
7Απέναντι ή Αίγυπτος μέ τούς Τουρχοπαράδες
όλη ή ᾿Αφρικανική ͂ά έλεγες ᾿Ασία
μέ κείνους τούς χουρσάρους της πού γιά νά βρούν παράδες
γδένουνε καί ληστεύουνε όλα τά ξένα πλοία.
"Αδικα ναί, ό Ναύαρχος Λουκέν σ᾽ αυτά τά μέρη

τούς εκυνήγησες σκληρά µέσα εις τής φωληές τους
εκεί στήν Τριπολίτιδα καί μέσα στό ᾿Αλγέρι
ακόμα ως καί εις αυτές τής μυστικές σπηλιές τους

όλους δέν τούς ξεπάτωσες όχι γιά δέν πεθαίνουν
έτσ᾽ εύκολα καί γρήγορα αυτ’ οι καταραμένοι

αμή σάν τ’ απαίσια τά όρνια αυγατένουν
καί ή γεννιά τους πάντοτες γεννοβολά, πλῆαίνει.

---ο---
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Ιν

Γιά μιά στιγμή ακούσατε ' Βροντάει τό κανόνι!

Καί πρέπει τό λοιπόν κι’ αφτοί εῦύς ν᾽ ανταποντήσουν'
καί κείνοι πού ͂ά έχουνε τή τόλμη γιά τιμόνι
αυτοί στό τέλος άφευκτα αυτοί δέ νά νικήσουν.
ίν’ αμέσως βάζουν εμπροστά τίς χανονοστοιχίες
όπου σών γλώσσες πύρινες τριγύρω ξαπολάνε
απάνω στά καράβια τους, ρίχνουν ομοβροντίες
καί ένα, ένα τά τρυπάν, τά καίνε, τά βουλιάνε.
Φρεγάδες μου περήφονες, π’ ή Φήμη σάς χορταίνει
τόν ͂άνατον λοιπόν παντού Χαί τόν χαμόν σχορπίστε
καί μέ τήν πύρινη πνοή, τήν λάβα όπου βγαίνει
μέσα απύ τό στόμα σας, Φρεγάδες µου, βυύίστε
τά άτιμα καράβια τους τών Γούρχων βαραύρώστε
καί τσακισµένα ρίγτε τα απάνου εις τούς βράγους
καί όσους ειμπορέσετε Οάψετε γαί άπειρους σχοτώστε

5 . 2
από αυτούς τούς άπιστους τούς Χριστιανομάγους.

--ο--

ν

Η μάχη γιγαντόνεται, ανάβει καί φουντώνει !

Ώροντάνε τά κανόνια τους σφυοί-ουν καί καπνίζουν
καί χιλιάδες άμετρες η σφαίρες σάν τό χιόνι
όπου τόν θάνατον παντού οτέλειωτα σκορπίζοτν.
Όπου χτυπά ο στόλος της τσ’ Ευρώπης εχεί κήτου
εκεί Άν ό χάρος φτερωτός σύ λίγο καταφύάνει
εκεί, τά πάντα καίγουνται γίνουνται άνω-κάτου
καί όλα, στάγτη καί καπνό ο στόλος της τά κάνει.
Έδώ, τό ευκολό͂ραυστο μπουρλότο στήν αράδα
μέ κείνο τό αγκίστρι του τύ τρομερό γαντζόνει
σέ μία τρῖεώρατη πολειιικιά Φρεγάδα.
Κι’ όσο νά πής......εις τό φτερό ευθύς σού τήν φουντώνει
σάν τό τσακάλι, όμοιο πού όταν συναντήση
ελέφαντα στό δρόμο του καί δή πώς τό προσβάλλη
πάνου στά πισοκάπουλα άξαφνα ͂ά πηδήση
κι’ έτσι μέ τής δογκονμοτιές σιγά τόν καταβάλλει.

--0---
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1! Τί συγκρούσεις τρομερές; 2’ αυτές τίς λέγες ώώρες: !
Κοέμουνται καραβόσχουνα άγκυρες καί εξάρτια
συγκρούονται τρομαγτικά η πρύμνες μέ τίς πλώρες
καί χιλιοσπάνε άρμενα καί χιλιοσπάν κατάρτια
καί μέσα στήν αφάνταστη, στή σύγκρουσι εκείνη

βλέπεις τούς γαύτες άφωνους, τούς ναύτες πού σκυμμένοι
μέ Υ ηγοράδα λάιινουνε νά φυύσουν μέ βιασύνη
είς τήν. αντίπερη Ξηρά πού είναι μακρυσμένη,
Μαϊ μέσα στήν αφάνταστη τή σύγχρουσι, ριγμένα
αλλού ρλέπεις δυμοσκηνά σπο͂ιά, πάλες ώραζες
αλλ.ούνε πολυποίκι).α σαρίχια σκορπισμένα
αλλού ’ναι γούνες γλοκωτές καί περικεφαλαίες.

--͂---

Σφυρογτυπιούνται τρομερά αντένες μέ αντένες

καί τά τσεκούρια τύ δαυλί μ᾽ επιμονή προσβάλλει.
Ό ͂άνατος ανάμεσα στίς βᾶουλές καρένες
σών σχιάγτρο ανεπάντεγο προβάλλει τό κεφάλι
ή στής Οαλάσσης τό βυδό ανατητεί τό ͂ύμα
καί απάνου στούς αφρούς φρικώδης επιπλέει!
Στρατόπεδα απέραντα απάνου εις τό χκύμα!
᾿Αντίπαλα καί εγ͂ρικά ! Τί φόνοι φρικαλέοι!
Στρατόπεδα πού πολειιούν μέ λύσσα, μανιωιιένα
Ιωρίς χαμμιά απαντοχή ενίσχυσι καμμία
γιατί ᾿νε απροφύλαχτα γιατί νε εκτεθειμένα
τό κάθε μία προσβολή ανέλπιστη, αγρία.
Στρατόπεδα απέραντα πού άν στό πάλαιµά τους
στή σύγκρουσι σέ μιά στιγμή τύχη καί νικῆούνε
μα-ί μ᾽ όλους τούς άνδρες τους μ᾽ όλο τό πλήρωμά τους
εις τό βῦύ τή: θάλασσας μαζί ͂ά χοιμῆούνε.

--Ο--

ΥΊΊ

τί αλληλοσφαγή τρε).λή ανάμεσα στή μάχη |
Καί ποία αλληλοσφαγή γενναία εις τήν πάλη:
"Όταν δώ κάτου μιά φορά οι άν ύρωποι μονάχοι
λάβουνε τήν απόφασι εκείνη τή μεγάλη
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καί ξαπολύσουν γύρω τους τόν πόλεμο μιά μέρα

τό Χάρο τόν ανεύσπλαχνο βάζοντες καπενάνιο
͂ά γίνουνε εξάπαντος συγκρούσεις εκεί πέρα

είτε πάνου στή θάλασσα ή στή στεργιά απάνω.
Κυανίσως είνε στή στεργιά μέ τήν µεγάλη ανιάρα
κλονίζεται τό έδαφος βουΐζει, τρεμυυλιάζει
ενώ ή δόλια ͂άλασσα τρελλή καί παιγνιδιάρα
παίζει μονάχα ξέγνοιαστη, γλεντά, διασχεδά-ει
σβαίνει μέ τό ναυάγιο τά κατορθωματά τους

καί νικητάς περήφανους μαζή καί νικημένους
στήν ανοιχτή της αγκαλιά π’ ανοίγει εμπροστά τους
όλους αυτή τούς δέχεται μοζί αδελφωμένους.

--0--

Ενώ λοιπόν ή ᾿Αφριχή, ή τόσο ξιππασμένη
γτυπά απ᾽ ούλες τίς μεριές τά ένδοξά µας πλοίω
καί στίς π]ευρές τους ξαπολά ωσάν οπε).ιπισμένι
καί όλη της τή λύσσα της καί όλη τή μανία
κᾶέν απ’ τά χαράβια µας όταν μ᾽ εκείνα σμί»ει
καθένα µας πο]εμικό απ᾿ τόν τρανό µας στόλο
σάν Γίγας υπερήφανος τό στόμα του ανοίγει
σέ ίσα διαστήματα, ναί, τό κεραυνοβόλ.ο
καί ήσυχα χι’ ατάραγα απ’ ούλες τίς μεοιές του
τριγύρω τόν αφανισμό, τόν θάνατο σχορπί-ει
καί έτσι η περήφανη, μέ τίς μαστιγωσές του
η ᾿Αφοική, αθέλητα σέ λίγο γονατί-ει.

---0 ---

Κυττάχτε πώς συμπλέκουνται, πώς μόγουνται εκεί κάτου !
Ιυττάχτε πέρα τά νερά μέ σκόνες είν᾽ σπαρμένα
ο Παιγνιδιάρης άνεμος τίς φλόγες τού ͂ανάτου
πολλώ απάνου στά πανιά πού είνε απλωμένα
καί ή φωτιά μανιακή βόσκει στίς γέφυρες τους
κι απάνου στό κατάστρωμα καί κάτου στύ αμπάρι
Άν έτσι σάν πυροτέχνημα επλειές οί Πασσαρές τους
ανάβουνε γιό μιά στιγμή καί σβαίνουνε μέ χάρι.



ΝΑΥΑΡΧΟΣ ΧΕΥ ΔΕΝ
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Η άλλη φλόγα ακράτητη βουβή λαμπαδωμένη
ανάμεσα εις τά νερά περάσματα αφήνει
καί κείνη η ͂εόρατη Φρεγάδα μουδιασμένη
σέ λίγο πιά βῦί-εται βᾶειά μέ καταισγύνη.

-ο--

Μέ τού ονέμου τά φτερά η φλόγα πού τραβιέται
στή Ναυσρχίδα τού Πασσά εξαφνικά ζυγώνει
σών φείδι κουλουριάζεται σών φείδι χάμου σειέται.
᾿Εκείνη κεί τήν πύρινη γραμμή της ξεδιπλώνει
τούς ναύταις πού ουρλιάζουνε μέ τά χαΐϊδεματά της
τσακώνειεις τά δίχτυα της τά διπλοπυρωμένα
καί σφίγγει μές στά στή͂εια της καί μές στήν αγκαλιά της.
τής Ναυαργίδος τά πανιά χειά τά ζωγραφισμένα
καί μέ τά συχνοχάδια της μέ φλογερό στεφάνι
τήν άραγκη τή πλώρη της η φλόγα στεφανώνει.
Παρατηρήσατε λοιπόν ' Τί ͂αύματα πού κάνει!
Ρίχνει μιά λάμψι γύρω τής πού όλους τούς ͂αμπώνει
καί ύλο φεύγει μακρυά ή φλόγ’ ή απαισία,
μεγάλους χύκ).ους στά νερά η λάμψι της κυλάει,
Στό τέ7ος καί η Ναυαρχίς όπως καί τ᾽ άλλα πλοία
τών ᾿Αραπάδων, αύτανδρη, βυθίζεται, βουλιάει|

--ο--

ΥΙΊ

Πού είναι; Τί απέγεινε; Παιδιά τών ᾿Αραπάδων
ό στόλος σας ο κραταιός ό κοσμοξακουσμένος;
μέ ναύταις απειράρῖμους χιλιάδες τών χιλάδων
ατρόμητους πο).εμιστές στά μπούνια φορτωμένος
όπου εκουβαλή͂ηκαν στό άγιο αυτό χώμα
διά νά ͂άψουν τή φτωχιά, τήν άμοιρη Ελλάδα ;
Πού είναι τά Καράβια σου χι᾽ ναύτες σου ακόμα
καί ξέχωρα τού Ιζαπουδάν ή Ναυαρχίς Φρεγάδα;
Τά κάτασπρα τους τά πανιά πού νά βρισχόνταν τάχα Σ
Εκείνα πού εφάντα-αν χι’ εστόλιζαν τά πλοία ;
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Εις τό αγκίστρι πιάστηκαν τό γαντζοτό μονάχα .
- Ο Έ ΄ ΄ 3 ο

“τών φτερωτών μπουρλότων μας. Τί μαύρη ειρωνεία :

--0ο--

Πού τά Ιζαράβια βοίσκουνται μέ όλο τό στρατό τοις
μέ Χείνα τά παράξενα ψηλά ͂ωράκιά του:
καί οί Ιζαπεταναίοι σου μέ τό αγερωχό τους !
οπού φορούσαν τά χρυσά δαμάσκηνα σπαθιά τους.
ΏΏ! Ξακουστή ᾿Αρμάδα μου τού ξακουστού Σουλτάνου :
Ν᾽ αφανισ͂ής καί νά χᾶής ήταν τύ διζικό σου:
Σύ πού χτυπούσες τά πλευρά τής ͂άλασσας απώνοι'

μέ όλο τό καμάρι σου χαί τό αγέρωχό σου
καί.στήν παραφροσύνη σου κανέναν δέν ψηγούσες

«κανέναν. ούτε τό Θεόν πώς έχεις αποπάνου.

Σάν Λεβιά͂αν αχανής στή Οάλασσα κυ]ούσες
«κομψή καί υπερήφονη, ᾿ΑΑρμάδα τού Σουλτάνου.

---ο--

Ο μέγας Καπουδάν-Πασσάς εις τήν κυλοτυχιά τοι"
βλέπει ορ͂ός κυ αμίλητος στή γέφυρο, νά σπά-ουν

«κείνα τά ͂εόρατα µεγά)-α θωρηκτά του
καί εις τύ τέλος έν πρός έν στόν πάτο τά βουλιά-ουν
καί τό δικό του ͂ωρηκτύ πού έφερνε τύ σγήιιυ
εκείνο όπου φτιάνουνε εχεί εις τό ᾿Αλγέρι
νά τ᾽ αγκαλιάζη ή φωτιά σάν μανιωμένο κύιια
καί εις τά βύ͂η σύγξυλο νά τού τό µεταφέρη
κι’ οντός ολίγου ο βαρύς ο όγκος 9έ νά σχύψ]
καί μέσα κεί στήν άβυσσο μέ τ᾽ άλλα συγκυλιέτοι

-.οί όταν βουλιάει...τό νερό απάνουεις τά ύψη
όλο κι ανασηκώνεται σάν μπάλα πού γτυπιέται.

᾽Απάνω εις τά κύματα τά πολυωργισμένα
βλέπεις καράβι’ ᾿Αράπικα όλο καί ξεμακραίνουν
μέ δίχως άρμενο, κουπιά, κατόρτια τσυχισμένα



ΑΠ

υλόϊσα εις τή στεργιά μέ βία νά πηγαίνουν, ᾿
Ι [ολύχοώμα, κομψότατα ιστιοφύρα πλοία
καΐκια γοργοτάξειδα, γολέρες καί νταρντάνες
πού στόν Σου]λτάνον έέφερναν απ᾽ τή Μικρή ᾿Ασία
λουλούδια καί ζαγαρικά καί μόσχους χαί Σουλτάνες.

"Έγετε γειά, παντοτεινά Κινεζικά µου πλοία !
᾿Ευσείς πού νανουρίζετε μέ μιά «ρυφή λαχτάρα
επάνου εις τή Οόλασσα σάν κάνει νηνεμία,
τούς 1 ανυμήδας τούς κομψούς τού κραταιού Σουλτάνου,
καί σύ, ώ, πο).υτάξειδο Βρίκιον δοξασμένον:
πού τόν χλωμό σου σκελετό αντανακλούν απάνου
τά κύματα τά γαλανά μαύρον καί φλογισμένον
μέσα στίς κακαχόκκινες φωτιές π’ αντιφεγγί-ει,
καί σύ |᾿αλέρα έχε γειά, Γαλέρα. πεταχτούλα
πού γύρω στά Οεόρατα Καράβια ανεμίζει
η ταπεινή σου καί μικρή εκείνη σημαιούλα

χι αρχί-εις τό ταξείδι σου όταν καί οι Φρεγάδες
στής αύρας τόν απόγειον ανασασμόν ανοίγουν

τά κάτασπρά τους τά πανιά, φουσκόνουν σάν Πασσάδες
καί τά σγοινιά οι ναύτες τους αμέσως ξετυλίγουν.

--0--

Ναί σύ, ώ Ιναραβέλ]α µου απ τήν Πορτογαλλία
πού όταν οπό μακρυά εδώ χοντοζυγόνεις
μ᾽ ένα κατάρτι κάτασπρο ξεφέρνεις απ’ τά πλοία
καί σάν νυφούλα ντροπαλή μέ χάρι καμαρόνεις.
Ιαϊ σύ, Σπεράντ-α μου κομψή στίς ώρες τής γαλήνης
εκείνα τά εξάρτια σου στήν αύρα συγκυλιούνται
χι’ έν᾽ αλαφρό μουρμούρισμα οπίσω σου αφίνεις
σών όγκος από οπλισμούς οπού αργοκινούνται
όσες φορές ο άνεμος τούς σπρώξη, τούς φυσήξη.

Τέτοιο μουρμούρισμα καί σύ, Σπεράντζα µου, σχορπίζεις
καί τέτοιο ψί͂υρ᾽ απαλό πού μόλις ͂ά μάς ᾿γγίξη
χάνεις καί σύ, Σπεράντζα μου, οπόταν αρμενίζεις.

---ο---
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Καί σύ, ώ Βριγαντίνι µου, μέ τό πανώρηο σχήμα

πού είσαι σάν ζωγραφιστό, πού έχεις τόση χάρη
πού σχίζεις υπερήφανα τ’ αφρόκοπο τό κύμα
καί τραμπαλίζεις 'δώ χι’ εκεί μέ νάτι καί καμάρι.
Χαίρε καί σύ, ώ δίπλωρη Φελλούχα µου πού σγίζεις
τής θάλασσάς µας τά νερά σιγά τά διαμαντένια
χι’ αργοκυλάς κι ολόφωτα λάμπεις κι᾽ αντιφεγγί-εις
σάν µία αντανάκλαση πλούσια γαλαζένια.
Καί σείς, ώ τρισθεόρατες Κορβέτες παινεμένες

τού Μεσαιώνος παλιά πλήν ξακουσμένα πλοία
δικάταρτα, τρικάταρτα, Κζορβέτες δοξασμένες
πού τή ͂ωριά σας δείχνειε κοντολογής αγρία,
Καράβια όλωντών ειδών καί όλων τών χρωμάτων
ακόμα αλαφρούτσικα ΙΚανώ σών τίς Βαρκούλες
πώχουν κατάρτια καί πανιά καί τά διπλά κουπιά των
καί στή κορφή στενόμαχρες κόκκινες σημαιούλες.
Τί έγειναν οί στόλ᾽ αυτοί πούγαν τή Δόξα π}όϊ;
[ύρ’ επ’ αυτούς οπέμειναν μονάγα τά συντρίμματα.
Η ͂όλασσα στά σύγνεφα ψηλά τά ξεπετάει
χι’ ο Ουρανός από ψηλά τά ρίχνει εις τά κύματα.

το.

ΥΠ

Τί δέν ακούτε; Σιωπή....καί νέχοα τού ͂ανάτου'
Καί ύστερα απ’ τή βοή, ύστερ᾽ απ’ τήν αντάρα
ξαπλώθηκε σέ μιά στιγμή, στή υάλασσα χεί λάτου
μία απέραντη σιγή, καί μία βουβαμάρο.
Καί μόλις χεί ανύμεσα στά άγρια χυματό τής
κάποτε, κάποτε, πού λές τίς τσίμες διακοίνεις
τών βουλιαγμένων καταρτιών στήν επιφανειά της
πού γιά σημάδ᾽ εξέγουνε σωστό τής καταισχύνης.
Παίζουν τά κύματα ματί χι᾿ από παντού συρρέουν
μέ τά Καράβια τά τρανά τού πιό τρανού Σουλτάνου.
Ξύλα μονάχα καί κουπιά καί πλώρες επιπλέουν
πανιά καί καραβόσχοινα εις τούς αφρούς απάνου.
Κι’ έτσι ωσάν τής ͂άλοσσας τά ͂ύχια μαζεμμένα
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πού έξω οι παλίρροιες τά συνεπαίρνουν πάλι
όλα τά πλοία τσ᾽ Αφρικής, όλα έξω ριγμένα
στό μαχρυσμένο Εεψυχούν εκείνο ακρογιάλι.

---ο---

"᾿Αλλά αυτό πραγματικώς. ήτον σωστή μιά Νίκη! |
Μοί στόν αφανισμόν αυτόν στό μακελλειό εκείνο
καί εις εκείνον τόν χαμό, καί εις αυτή τή φρίκη
τόν δάχτυλον τής Θείας µας Προνοίας διακρίνω.
Μπροστά εκεί στήν ᾿Αφρική, πού έπεσε καί πίπτει
σέ κείνη τήν ανέλπιστη, τήν μαύρη συμφορά της,
Θεός μος ο αληθινός, Μσάμε͂ τόν Προφήτη

τόν γονατί-ει άθελα καί τόν πατεί μπροστά της.
Οι δήμιοι, οι τύραννοι, ως πού νά τελειώσουν
φωνάζουν, β])ασφημούν, | ζητάν στη, λύσσα τους βοήθεια
κ’ εκεί όπως πε͂αίνουνε ζητούνε νά τούς σώσουν
καί νά τούς λυπῆούν αυτοί πού νίκησαν στ’ αλή͂εια.
Γιά πάντα πιά ελεύθερη νά, ή ᾿Ελλάς σφουγγίζει
τά δακρυσμένα μάτια της πούνε μισοσβυσμένα
αυ έξη χρονύγνε συμφορές καί ͂ρήνους πού ͂ερίζει
σέ μιά ημέρα μοναγά τέλος Εεδικημένα.
Οί άλλοι δυστυγώς λαοί, πούνε πολιτισµένοι
από πολύν καιρόν, Ελλάς, λυπώντας σέ ελέγαν
«᾿Αλλοίμονον  ᾿Οληυερνής πεθαίνεις ντροπιασµένη
ράμοιρη, κακοροίτικη Ελλάδα» καί σέ κλαίγαν
γΚά͂ε ημύρα, άτιμου δήμιου σταυρωτήδες
͂σάντόν Χριστό μας κάτου δώ στόν κόσμον σέ σταυρώνουν
μέ κείνο τό φραγγέλιο πού λένε οι Σπαχήδες
γολ ημερνής βαρυόµοιρη εδώ σέ μαστιγώνουν.
»Όμως γιά νά σέ σώσουμε από τήν τυραννία
σκι’ από τή σκλαβιά σου τήν φριχτή, μάταια προσπᾶούμε
»μέ κάτι λίγους Ποιητές πού δείχνουν ευσπλαχνία
»καί μάταια μείς οι Λαοί φωνάζουµε, ζητούμε
»γιά νά σού στείλουν οι τρανοί τού κόσμου νά σέ σώση
»λίγο στρατό, Ελλάδα μου, γαί πολυαγαπημένη
»γιά λύπησι, γιά ψυχικό καί νά σ᾽ ελευθερώση |
»Τό ένδοξό σου όνομα κανέναν δέν ͂ερμαίνει
γάλλον, απ᾽ τού: τραγουδιστάς μονάχα τής Γαλλίας,
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»Μένουν αναίσ͂ητοι, σκληροί, βουβοί οι Βασυ.ηάδες,

μένει βουβός χι’ αμίλητος ο άμβων τσ’ εκκλησίας

καί είνε μόνον τυχεροί, ώς τόσο.....οι ᾿Αροπάδες.

»Στή δόξα σου τή παλαιά εμπνέονται ελπίδες

»καί τ᾽ είνε Δίκαιο ζητούν στήν πολαιά ζωή σου

γκαί λησμονούνε τής σκλαβιάς τίς μαύρες αλυσσίδες

υπού σέρνεις εις τόν δρόµο σου, Ελλάδα µου, μαζί σου,

»"Αλλη ελπίδα μοναχή δέν μένει εκεί πέρα

υπάρεξ τού μαρτυρίου σου τόν στέφανον νό δείξης
γχαί τόν Σταυρόν.....Κι᾽ίσως πού λές, σύ λυπῆούνμιά μέρα.

»᾿Αρκεί. δυστυχισμένη μου, μονάχα νά βαστήξης

γτόν στέφανον εξ ακαν͂ών πού σώχουν απιίύώσει
γκαί τόν Σταυρόν όπου φορείς αυτόν τού μαρτυοίου.

»Υπόμεινε όσο μπορείς. Μιά μέρα ͂ά τελειώση
»ή αγωνία σου αυτή, τά βάσανα τού βίου.

---0ο--

»Οι παλαιοί σου οι Θεοί αναχωρήσαν όλοι.
»Καί τώρα η Πνύξ, τό Στάδιο καί τά Προπύ)αιά σου,
«ό άφ͂αστός σου Παρ͂ενόν στής ᾿Α͂ηνάς τή πόλι
νχαί χειά τά τείχη τά μακρά φεύ ! τά "Ελληνικά σου
γχαλάσματα, συντρίµιιατα πού ήσαν πρίν ακέρηα
γχαλάσματακι’ οί πόλεις σου ως πέρα απομείναν
},αί σήμερα, τί συμφορά ! στι’ ᾿Αγαρηνά τά χέργια
υέέν όπλο ανεπάντεχο κοντολογής εγίναν.
»Σέ όλους τούς πολέμους των εκειά τ' ερείπιά σου
πέτρινες, ολοστρόγγυλες καί μµαρµαρένιες μπάλες
προσφέρουν στό κανόνια τους τά ᾿ρείπια τά διχά σου
γαντίς γιά άλλη γιόμιση......οβίδες πιό μεγάλες.

---ο--

ΙΧ

Πλήν τώρα τά παράπονα κι’ οί αναστεναγμοί σου
αλλάξανε, καί έγειναν, ναί, “Ύμνοι καί Παιάνες
καί σήμερα χορεύουνε στήν ελεῦέρωσί σου
πλούσιοι καί αρματωλοί, φτωχοί καί μεγιστάνες
Μία βουή χαομόσυνη ακούγεται. Ώ ! Νάτη '!
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“από τήν Σπάρτη στόν ᾿Ισ͂μό έως στά Δαρδανέλλια
μία βουή οτέλειωτη, μία βουή γιομάτη
οπό χαρές Εεφάντοσες, γλέντια, τραγούδια, γέλοια.
Λές τε εκεί τόν ουρανό πού ήταν σμαραγδένιος
απ᾽ τόν καπνόν τύνν κανονιών χείνης τής ναυμαχίας
μαύρισεν....άλ}᾽ είν᾽ ώμορφος πού είνε μολυβένιος
καί πού δέν διακρίνεται διόλ’ ο Γαλαξίας.

Ό Τούρκιιος ο κολοσσός έξαφνα εσωριάσ͂η

σήν ένα πτώμα κοίτεται, σφαδάζει αποκάτου.
Νά! Ή Εύρόπη τόν πατεί κι αυτός εκουλουριάσύη
καί έχει είς τήν όψι του τό χρώμα τού ͂ανάνου.
Έγινε πιά ελεύθερη. ή ένδοξη “Ελλάδα
καί μέσ᾽ από τόν τάφον του ό ποιητής ο Βύρον
γειροκροτεί, εμπνέετοαι ψέ)νει μέ τήν αράδα
τίς Νίκες πού εχέρδισε τού: πάντας διεγείρων.

--ο---

Χαίρε λοιπόν, ώ ᾽Αλβιών, τρισένδοξη, μεγάλη
πού είσαι ή Πασίλισσα όλης τής οικουμένης,

πού μέσα εις τήν ͂άλ.ασσακυριαρχείς καί πάλι.
καί μέ τόν στόλον τόν τρανόν Βασίλισσα σύ μένεις,
Χαίρε τών Τσάρων αετέ π’ απλώγνεις τά φτερά σου,
καί αγναντεύεις μακρυά μέσα σέ χόσμους δύο.
λόξα Γαλλία εις ᾿Εσέ καί τά κρινόσηµά σου

εκείνα πού σχεπάζουνε ένα λαόν ανδρείο.
΄Η γηράιά η ᾿Αλβιόν ζητούσε ευκαιρία
εκείνον τόν αντίπαλον μπρός της νά συναντήση
καί εις τήν πρώτη πρόφασι, τήν πρώτη συγκυρία
νά τού υιχ9 ή εις τά καλά χαί νά τόν εξοφλήση

τόν εξεμόνιασε λοιπόν εκεί στό Ναυαρίνον

εχεί κοντά στού Νιόκαστρου τήν άσπρη παραλία

κι’ η δόξα τής Γαλλίας µας στόν χαλασμόν εκείνον

ευρήκε τότε καί αυτή ως τόσο ευχαιρία
ανάμεσα στήν πυρκαγιά τής μάχης τήν μεγάλη

τούς φλογερούς της κεραυνούς χαρούμενη ν’ ανάψη

η ναυτικιά η δόξα της νά ακουσθή καί πάλι

καί νά βροντήξη ιιά φορά καί σάν ο Ζεύς ν᾽ αστράψη.
--ο---
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Σέ διακρίνω πέρα χεί μέσα εις τούς αχρήστους
πανούργα μου ᾿Αούστρια ! ᾿Αλή͂εια αυτή είνε !
Εκεί είνε ή ͂έσις σου ! Καί μόνον στούς απίστους

σύντροφος ανεχτίμητος καί βοῆός τους γείνε !
Μέσα στά Χριστιανικά Καράβια καί Παπόρα

κανένας, άδικα λοιπόν, μάταια ͂ά ζητούσε

νά τήν ευρή....6Κι’ επιάστηχε, ως λέγουνε, στά φόρα
πού νά κρυφ͂ή οπίσω τους εις μάτην προσπᾶούσε
καί κείνον τόν δικέφαλον τόν ’ Δετόν πού φέρνει
χι’ αυτόν, ό,τι χι’ άν πή κανείς τόν βλέπουνε κρυμμένον:
εις τού Ναυάρχου τού Πασσά τή χλαίνα γιά νά σέρνη
τά πύδια του περίφοβα τόν βλέπουν....ντροπιασμένον.

---͂---

Κα].ά ᾿νε κεί η ͂έσις σου, ώ πονηρή «Αυστρία'
Όλοι σ’ έβλεπαν έκπληχτοι μέ χειόν τόν Ταμερ]άνο
καί μέ τόν ᾽.μβραήμ-Πασσά νά έχης συμμµα/ία,
ακόμα, ώ παμπόνηρη, καί κάτι παραπάνω

τούς πε͂αμμένους άτρομη μαζί του νά ξεθάβης
νά κάνης ότι εχτιμάς τή Δόξα πού διαβαίνει,
ιατή μέ τούς ευνούχους του από ͂υμό ν᾽ ανάβης
καί νά ληστεύης τούς νεκρούς σάν φίλη μπιστεμένη !
᾿Από τίς λάμψες τής αυγής εσύ επροτιμούσες,
Αυστρία μου φιλότουρκη, πλήν καί διεφ͂αρμένη
τής πυρχαγιές τού Ιμπραήμι τής χιλιοκυματούσες
σέ κά͂ε μέρος πού περνά σέ χά͂ε πού διαβαίνει.
Τώρα η φ)όγες µας αυτές τρώνε μέ λαιμαργία
ένα πρός ένα σύγξυλα. κᾶέν μέ τή σειρά του
όλα πού είχ᾽ ή Αίγυπτος μαζί μέ τήν ᾿Ασία
ναί, όλα τά Καράβια τους χι’ όλα τά ͂θρηχτά τους.
Μ᾽ αυτά σου τά καμώματα στερέωσες τή φήμη !
Τί λές λοιπόν καί Σύ γι αυτή τήν άγια πυρκαγιά μας ;
Ηίνε καί τούτη έμμορφη σάν χειές τού ᾿Ιμπραΐμη;
Καί πώς τά ένοιωσες λοιπόν, Αυστρία τά σπᾶιά μας ;;

Νοέμβριος 189τ
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Ο ΚΗΒΒΒΡΗΣ

Φρεγάδα η περίκοµμψη οπύταν νικημένη
στήν χυματούσα Φάλασσα τήν ανοιχτή κυλάει
μ᾽ αυτά τά καραβόπανα γύρω περιπλεγμένη
από τίς τόσες κανονιές στίς πάντες πώχουν φάει
πούνε σέ χίλιες δυό μεριές κουρέλια ξεσχισμένα
καί στά μισογερμένα της καί τά ψηλά κατάρτια
κρέμουνται σάν ανώφελα χι’ ώς κάτω ανοιγμένα
σάν νών’ ξεφτίδια τά πανιά ξεφτίδια καί τά ξάρτια.

--0----

"Όταν κανείς παρατηρεί τήν ώμμορφη Φρεγάδα
καί βλέπει ότι πέφτουνε απ᾽ όλες τίς μεριές
πτώματα μισοζώντανα καί άγκυρες αράδα
καί αλ.υσσίδες, άρμενα, λογιών αρματοσιές
ύταν κανείς παρατηρεί καί βλέπει στή Φρεγάδα
κατάρτια τρισ͂εώρατα νά είν’ μισοσπασμένα
πίσω τά καραβόσχοινα νά πέρνη μέ γοργάδα
ή πάνου στό κατάστρωμανά είν’ περιπλεγμένα.

---Ο---

“Όταν κανείς παρατηρεί εις τήν κομψή Φρεγάδα
γάνε γιοµάτ’ από καπνό γιομάτη απ’ αντάρα
καί δώνκαί χεί σάν μιά τρελλή νά περπατή Μαινάδα
καί πίσω πέν͂ιμες σκιές απ᾿ τήν πολλή τρομάρα
απάνου κάτω διαρκώς στ’ αμπάρι νά ζυγόνουν

αμίλητοι σάν πτώματα οί δόλιοι ανθρωποί της

νά φεύγουν απ’ τήν πρύμνη της στήν πλώρη νά στυλόνουν
ή κεί πού είν᾽ ή γέφυρα πού στέχ’ ο Κυβερνήτης.

-ο-
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"Όταν κανείς παρατηρεί τήν ώμμορφη Φρεγάδα
κείνον τόν αργοχίνητον κείνον τόν κολοσσό
νά δείχνη μέ αφέλεια όλη τή ασχημάδα
αι’ όλες τής ανοιχτές πληγές πού χάσκουν στό πλευρό
όταν χαγνείς παρατηρεί καί βλέπει τή χαυμένη
από τήν ορειχάλκινη τήν προύντζινη γυαλάδα
ωσάν νά στάζη αίματα η τρισ͂εριαχωμένη
η τόσον βραδυκίνητη, η άτυχη Φρεγάδα.

--ο --

Όταν ͂ολή ή ͂άλασσα σέ κύματα γλυστράει
͂εόρατα, πανύψηλα....Καί όταν στή φωνή του
κανένας ναύτης, ναύχληρος κανείς δέν απαντάει
στής μάταιες διαταγές τού γέρω- Κυβερνήτου
καί όταν στό κατάστρωμα εχείνο τό μεγάλο
τά βροντερά μανόνια τής βουβά νά κολυμπούνε
καί νά συγκρούωνται μι’ ορμή τό ένα μέ τό άλλο
ανάμεσαείς τά νερά όπου τό πλημμυρούνε.

--ο-

Όταν χωρίς τόν μπούσουλα τό πλοίο αρμενί-ει
σάν ένα πτώμα ξέψυχο, πού μόλις ανασαίνει
χι’ άδε]α κι ακυβέρνητα παντού στριφογυρίζει
μέ τή καρέννα στό πλευρό, τρύπια, μισανοιγμένη
ωσάν ένα “γιγάντιο ψάρι όπου ζυγόνει
καί είνε φόφιο, τούµπανο, χι’ ανάποδα η κοιλιάτου
τά ͂ολωμένα τά νερά λές καί λευλασημόνει
τής θάλασσας το αφρόκοπις πού είνε στά πλευρά του.

ο -

Ώ ! τότεείς τόν Νικητήν, Δόξα, Τιμή τού πρέπει
Ευοί! Εύάν ! Ας είπωμεν :ι᾿ εμείς στόν Νιχητή '
Μέ τήστριφτή αρπάχτρα του αμέσως τόνε βλέπει
νά όνη μογομιάς τόν µέγαν μαχητή
σάν γάτος στή Φρεγάδα μας πού είν᾽ μισογεομένη



ΚΩΝΣΤ. ΚΑΝΑΡΗΣ





59

νά τής ανάβη στύ φτερό φωτιά μέ τό δαυλί του
όμοιος μέ τόν ᾿Αητό όπου στά ύψη μένει
καί προκαλεί τ᾽ άλλα πουλιά νά μετρῆούν μαζί του.
όπου νικώντας μιά φορά τό νύχι του τό βάζει
καί μέ αυτό ορμητικά τό σουβλερό γαντζώνει
τό έρμο τό χυνήγι του όπου εμπρός σφαδό-ει
.ι᾿ ο ᾿Αητός, μιά καί καλή, μ᾽ αφτό, τό ͂ανατώνει.

--ο--

"Όταν όμως νικήσουνε στίς ναυμαχίες, άλλοι
εις τό μεγάλο, τό ψηλό ͂εόρατο κατάρτι
τήν εθνικιά τους στόνουνε Σημοία τή μεγάλη
γιά νά γελού οι άνεμοι νά παίζουνε μέ δαύτη
.ι’ απάνουν στά παιγνίδια τους καί τά καμώματά τους
καινούργιες λάμψες στά νερά χαϊδευτιχά απλόνουν
όπου στό κώά͂εάνοιγμα, κά͂ε Εεδίπλωμά της
οι λάμψες αλλαργεύουνε ή καί κοντο-υγόνουν.

ο --

Μαί τότε είνε πού κανείς παρατηρεί μέ χάρι

τού κόσμου τά Βασίλεια όλα τής Οικουμένης
νά δείχνουν μέ επίδειξι στούς άλλους, μέ καμάρι
χάριν τής Νίκης των αυτής ακριβοχερδισμένης
τήν ᾿Ε͂νικιά Σημαία τους ψηλά νά κυματίζη
καί όλη τή πορφύρα τους χι’ όλοι τόν αργυρόν τους
καί τό γαλάζιο τό βᾶύ όπου αντιφεγγί-ει
ανάμεσα εις τίς διπλές πτυχές τών σημαιών τους.

---Ο--

Σ’ εκείνες τίς επίδειξες πού κάνουν εν ιοσούτω

αισθάνεσαι τήν ε͂νική πού λέν φιλοτιμία
νά κολακεύεται πολύ γιά τήν επιτυχία.
Ομοιάζει απαράλλαχτα ωσάν τό κύμα τούτο
πού ά͂ελα τό ξεπερνά μ᾽ αφρούς τό άλλο χύμα
χι ενώ δαλασσοδέρνεται φυλάει στήν αφάνεια
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ένα κομμάτι διαλεχτό όπου αχτινολάμπει

απάνου στή κυματιστή υγρή του επιφόνεια.

--Ο--

Εκείν᾽ η Μάλτα «τόν Σταυρόν» εσήκονε πλησίον,
καί κείνη ή περήφανη ή πλούσια Βενετία
απάνου είς τήν πλώρη τους τών ξακουστών τής π)οίων

ή ένδοξη, ή ζηλευτή αυτή Δημοκρατία
«ένα Λιοντάρι» τρομερό ζωγράφιζε μέ χάρι
όπου παντού συμβόλιζε τή φτερωτή τή Νίκη
κι’ όπου στ᾿ αλή͂εια έκανε τό ζωντανό Λιοντάρι
στήν όψι του τήν τρομερή νά τρέμη απύ φρίκη.

Ο--

Εκείνη ή Νεόπολη, άπλονε μιά Σημαία
όπου πολύ εφάνταζε μέσα εις τόν αέρο
κι έτσι ψηλή, θεόρατη, κι’ έτσι κομψή χι᾽ ώροίο
άν έκανες καμμιά φορά ή νύχτα ή ημέρα
πώς τάχα τήν εξέμπλεχες κάτου νά χυματί-η
απ’ τήν πανώρηα πλώρη τους στά γαλονά νερά
πώς ένα κύμ’ ολόχρυσο εκεί νά φωσφορίζη
ή μεταξένιο 9’ άβλεπες εμπρός σου νά περνά.

-ο-

Ή Ισπανία πάντοτε στά πλοία ζωγραφίζει
όλα τά πλούσια χρώματα όλα τής φαντασίας
σέ κά͂ε ταξειδιάρικο πλοίο πού τριγυρίζει
γιά ν’ αποχτήση ͂ησαυρούς εχεί στάς αποικίας
«τήν Λέαιναν μέ τούς χρυσούς Λεοντιδείς κοντά της»
ή δέ κομψή Καστίλλια πού έχει πορωνίδα
τούς ένδοξους τούς Πύργους της καί τά παλάτιά της
ναί, τής Ναβάρρας σήχονε «τήν αργυρ᾽ αλυσσίδα»,

--ΟόΟ--
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Η "Άγια "Εόρα τά «κλειδιά τού Παοαδείσου» βάζει
αι αυτά τά Μεδιόλανα γιά σύμβολο τώ όντι
ζωγούσιαν «μικρό παιδί πού λές ότι σφαδόζει
κάτου από τής Λύκαινας τό τροχισμένο δόντι:.
Τά πλοία τά πολεμικά τά Ιαλκοφορεμένα
μέ τίς κομψές αρματωσιές τής Εακουστής Γαλλίας
έχουν «τά κρινολούλουδα» εκειά «τά χρυσωμένα»
γιά εθνικό τους σύμβολο ναί, τής ᾿Ελεῦερίας.

---Ο--

Στίς κόκκινες σημαίες τους τίς αιματοβαμμένες

πώχουν ετύ μισοφέγγαρο» οι κραταιοί Σουλτάνοι
εζωγραφίζαν «τρείς νουρές, λευκές ασημωμένες»
οί τών Ελλήνων δήμιοι, οί φούλοι Μουσουλμάνοι.
Κι η 'Ηνωμέν ᾿Αμερική μέ τίς Συμπο]λιτείες
«ένα λαμπρό στερέωμα» όλες του παριστούνε
«σπαοιμιένο μ’ άστρα ζηλεφτό» μέ τίς φωτοχυσίες
όπου Οαρρείς πώς λάμπουνε χρυσοφεγγοβολούνε.

--Ο--

Έχει καί ή ᾿Λούστρια κείνον τόν ᾿Αητό της

«μέ τά φτερούγια τ᾽ ανοιχτά οιώνια σηκωμένα»

χειόν τόν μεγαλοπτέρυγον έχει γιά σύμβολό της

πού εις τά Πιιισφαίρια τού κύσμου ολοένα»
στρέφει τ’ αγριεμένο του τ’ αγέρωχο κεφάλι»

σάν μιά φοβερ᾽ αδιάκοπη σάν απειλή μεγάλη.

- ο---

Καί τόν «δικέφαλ’ ᾿Δετό» πού προκαλεί τά ρίγη

ό Τσάρος στίς σηµιαίες του έχει γιά έμβλημά του

χι’ αυτός «δύο Κόσμους εμπροστά τό βλέμμα του ξανοίγει

«αλλ᾽ οντοσούτω τόν βαστά τόν έναν από κάτου»

στά νύχια του ταγκυλωτά καί τόν κρατεί δεμένον

τόν σέρνει σήν καταχτητής μπροστά του μουδιασμένον.
--ο--
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Μέ κείνο τό αγέρωχο μέ κειό τό μεγαλείον
η γηραιά, περήφανη, καί ή τρανή “Αγγλία
απάνου εις τή ͂άλασσα τών δυό ημισφαιρίων
πούνε τρανή Βασίλισσα, Αῦέντρα καί ΙΚΚυρίο
γοργά τήν ολοκόκχινη» Σημαία ξεμακραίνει
στό μεσανό κατάρτι της, αγέρωχα στηρίζει
τήν κχόχχινη σημαία της τήν λαμπροφορεμένη
π᾿ όταν τήν βλέπει ό καθείς παντοτεινά νομί-ει
εις τ᾽ ασημένια κύματα κοντά στά ακρογιάλια

τή λάμψη τής τή φωτεινή οσάκις γύρο; χύνει
ν᾽ αντιφεγγίζη ωσάν μιά φωτιά π’ αγάλυ : αγάλια
μέ όλη τή λαμπράδα της εν τούτοις τρειιοσβύνει.

αλ.

"Ετσι, πού λέτε, οι τρανοί τού κόσμου Γασι]ηάδες
όταν αυτοί νικήσουνε, ποτέ τους δέν διστάζουν
νά στήσουν επιδειχτικά απάνου στίς Φρεγάδες
τά εθνικ} τους σύμβολα ψηλά γιά νά φαντά-ουν.
Καί έτσι τό αιγιάλωιο τό πλοίο, σάν αράξη
φέρνει εις τά κατάρτια του τύ ξένο συμβολό τους
τό χάνουν τήν Πατρίδα του παντοτεινά ν᾽ αλλάξη
καί τόχουνε καί τό κρατούν στό μέλλον γιά δικό τους.

Σέ κά͂ε έν αιχμάλωτο, Καράβι νικημένο
είνε στήν τύχη του γραφτό, είνε προωρισμένο
ή ε͂γικιά Σημαία τους νά βρίσκεται στημένη
νά φιγουράρη άθελα, χι’ εκεί ψηλά νά μένη.
Καί έτσι τό αιχμάλωτο τό πλοίο πού σφοδότ-ει
͂ά φέρνη γιά εκδίκησι αιώνια γραμιιένο
εις τό πλατύ του μέτωπο τό χαταντροπιασμένο
τό Σύμβολον τής Νίκης του:, αυτό πού τούς δοξάζει.

--ο--
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Σπεύδουν αμέσως, γρήγορα μέ τά φτερά τ’ ανέμου
γιά νά τά καταγράψουνε στόν στόλο τόν δικό τους
Έτσι τώ͂ο)᾽ ή ανάποδη η τύχη τού πολέμου !
Αυτή γιά πάντα άλλαξε τό δόλιο διζικό τους.
Καί οι λαοί περήφανοι μετά τήν ναυμαχία
βλέπουν, όταν γυρίζουνε οπίσω στό λιμένα
τούς νικητάς τούς στόλους των, νά φέρνουν συνοδεία
καί πίσω τους νά σέρνουνε δειλά καί ντροπιασμένα
Φρεγάδες πού νική͂ησον, λαρήβια νικημένα.

---0 --

1ΠΊν τόν καλόν Κανάρη μας τίποτε δέν μιεύάει.
“να αυλάκι πύρινο αυλόχι φλογισμένο
ναί, ει; τό κά͂ε διάβα του πιστά (μαζί του πάη)
πίσω απ’ τό μπουρλότο του τό πολυσρματωμένο
κι’ αυτός ο απαράμιλλος, αυτός καλά καί σώνει

σ’ όλα τά πλοία τής Τουρκιάς αυτός πού συλλαμβάνει

αντίς γιά τή Σημαία του στή πλώρη νά υψώνη.

Λύτός αμέσως τή φοτιά....εις τό φτερό τούς βόνει.

Νοέμβριος 1828





Η ΛΑΖΑΡΡΑ
ΚΒΙ Ο ΚΛΕΦΤΗΣ

Καί η γυνή εκείνη ήτο πολύ ωραία!

Βασιλείς Κεφ. ΧΙ ν».





Π ΛΒΖΒΡΡΑΒ

Τήν έμμορφη Λαζάρρα δές, όπως τήν ονομάζουν
στά μονοπάτι’ ανάμεσα πού είναι σκονισμένα
μέσα στά στάρια τά πυχνά πού τήν μισοσχεπάζουν
γιατί δέν τάχουνε πού λές, ακόμα ͂ερισμένα
μέσα στούς κάμπους τούς πλατείς πού είναι χλοϊσμένοι
πι’ είνε γιομάτοι δώ κι εκεί από τίς αγκᾶιές
μέσα σέ δρόμους αχανείς πού είναι μακρυσμένοι
μές στά ρουμάνια τά πλατειά μέσα στίς ρεμματιές
μέσα στούς λόγγους τσ’ άγριους μές στά δασειά τά δάση
μέσα στούς εύφορους αγρούς μέ τ’ άν͂ινά τους λούσα.
Δές τε, πώς τρέχει άφοβα γοργά νά τά περάση
Λαζάρρα η περήφανη καί ή Εαν͂ομαλλούσα.

--ο--

Μ’ ένα κανίσχι αλαφρό μέ λούλουδα γιομάτο
πού χύνονται χαϊδευτικά απάνου στά μαλλιά της
προβάλλει εις τά μάτια μας τό σώμα της τ᾽ αφράτο
μάς δείχνει καί τήν έμμορφη ψηλή κορµοστασία της
ψηλή, χαϊδιάρα, λυγερή, αφράτη περπατάει
μέ βήματα μικρούτσικα φαιδρά καί γελαστά
καί όταν τό κανίσχι τής περήφανα κρατάει
μέ τ᾽ άσπρα της τά μπράτσα της, εκειά τά λαξευτά
όποιος τή βλέπει τή ξαν͂ιά νομίζει πώς ͂ωρεί
απάνου εις τό Ιερό, στό Τέμπλο κρεμασμένο
μέ τά λευχά χερούλια του ᾿νά βάζο φαρφουρί
πού είναι αλαβάστρινο, πού είν’ καλοφτιασμένο.

--ο---

"Ώμμορφη, πάντα γελαστή, γυρίζοντας στά δάση

όλο καί γλυκοτραγουδεί μέ μία περιπά͂εια,
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τίς πεταλούδες κυνηγά καί ͂έλει νά τίς πιάση
καί βάζ᾽ όλη τή τέχνη της καί όλη τή προσπά͂εια.
Ξυπόλητη, ξεσκάλτσωτη, γυρίζει σάν τσακάλι
στούς ͂άμνους τούς αγκᾶερούς ανάμεσα περνώντας.
Σηκώνει τό φουστάνι της, κι’ άθελα μάς προβάλλει
τίς τορνευτές τίς γάμπες της, τ᾽ αυλάκια δρασκελόνντας
κι’ όλο πηγαινόρχεται, καί πότε σταματάει
σχεδόν πηδά απ᾿ τή χαρά, πετά αντίς νά τρέχη
τόσο πολύ ανάλαφρα τό βάδισμά της πάει
νομίζεις είς τά πόδια της φτερά αυτή πώς έχει.

--ο--

Εις τό χορό τής γειτονιάς όταν τό βράδυ πάλι
όλες μαζεύονται εκεί η ώμμορφες κοπέλλες
χωρίς διόλου νά νοιασ͂ή στολίδια ποιά νά βάλη
ποία τής πάν καλλίτερα καί ποιές τής πάν κορδέλλες
τήν ώρα όπου ξέμακρα καί ρῦμιχά χτυπάνε
τά κουδουνάκια τών αρνιών πού ξέχωοα βελάζουν
καί μ᾽ όλη τή ταχύτητα στή στρούγγα τους χυττάνε
πού μακρυά τήν γνώρισαν χαί όλο πλησιάζουν
μπαίνει εμπρός εις τό χορό μ᾽ ένα λευκό λουλούδι
όπου κολλάει στά ξαν͂ά, στά πλούσια μαλλιά της
χι’ ετσ᾽ ή Λαζάρρα φαίνεται εικόνας αγγελούδι
χι έτσι φαντάζει πιό πολύ ή ͂εϊκή ͂ωριά της.

---0͂---

Λοιπόν πού λέτε, πράγματις, ό γερ-Ομέρ Ταγιάντα
μέγας Βεζύρης καί Πασσάς εκειού τού Νεγρεπόντου"
γιά τή Λαζάρρα τήν ξαν͂ιά ͂ά έδινε τά πάντα
ναί, όλα τά κουρόμαλλα τών χίλιων κοπαδιών του
τά προύντζινα κανόνια του καί τίς χρυσές στολές του
καί όλα τά χαράβια του καί τά ͂ωρακωτά του
͂ά έδινε, τίς πλούσιες λευκές ιπποσκευές του
όπου μέ πολυτέλεια στολίζουν τ’ άλογά του.
Τ᾽ ατλαζωτό σαρίκι του πού λάμπει στά σχοτάδια
καί τά πολυτελέστατα πασούμια τών ποδιών

" τής Χαλκίδος
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πού είνε δλοχέντητα μέ σπάνια πετράδια
τιρτίρια απαράμιλλα χάντρες λογιών λογιών.

--6͂--

Θάδινε τά βαρύτιμα τά εκατό μπιστόλια
ακόμα τά τρομπόνια του πού είναι ασημένια
ως καί τά καρυοφύλια του γεμάτα όλο βόλια
πού έχουνε τήν χάννη τους σχεδόν μαλαματένια
καί τή φιοράτη τή λαβή τής πάλας τή χρυσή του
πού τη Ιουφτόνει ό Πασάς μέ τό σκληρό του χέρι
κι’ αυτό του τό δαμασκηνό τό πατρικό σπαθί του
κι έν άλλο, στ’ άλλα δώρα του, όπου δέ έχει ταίρι
τού πάν͂ηρος τό παρδαλό τό δέρμα πού σπανίζει
πού τή χρυσή φαρέτρα του σ᾽ εκείνο εκρεμούσε

καί μέσα τίς σαΐτες του πού όλες τής βοφτίζει
μές σέ φαρμάκι, τίς χρυσές αυτός τοποδετούσε.

--6---

Θά έδυνε τό φλοχωτό παχειό γουναρικό του
τό γιαταγάνι τό πλατύ πού στό φτερό σκοτώνει
͂άδινε όλο του τό βιός όλον τόν ͂ησαυρό του
μαζί μέ τόν ευνούχο του γιά νά τήν μερακώνη
τά τριακόσια τά Ουρί πού βάζει αγχαλιά του
καί όλες η Χανούμισσες γλυκά τόνε φιλούνε
όλα τά χυνηγάρικα τά έξυπνα σκυλλιά του
μέ λαιμοδέτες μπρούντζινους όπου λαμποχοπούνε
ως καί τούς ᾿Αρβανίτες του ͂ά έδινεν ακόμα

πούνε ψηλοί στ’ ανάστημα μαύροι, ηλιοκαμμένοι
μέ χαραμπίνες μακρυές πού δέν πατούν στό χώμα
καί είναι εις τό πλιάτσικο ποντού εξακουσμέγαι.
Θά έδινε τούς Φράγγους καί τόν ᾿Αρχιραββίνο
1 όλους τούς πατριώτες του Έβραίους αρχιψεύτες

καί τό κοχκινοπράσινο τό κιόσκι του εκείνο
τίς σάλες πού τούς τοίχους των αστράφτουνε καδρέφτες
πού είνε μέ μωσαϊκά χάμου πλαχοστρωμένες
τίς σάλες τίς αστραφτερές πού πέρνει τό λουτρό του.
Μέ κειές τίς πολεμίστρες του αγχυλωτά στημένες

τ’ ατράνταχτο τό δυνατό εκείνο Φρούριό του



το

τήν έπαυλή του τή λευκή εκείνη τή μεγάλη
πού κᾶρεφτίζεται δειλά μέσα εις τά νερά
εκεί στής Κυρηναϊκής τό δροσερό ακρογιάλι
όπου τό καλοκαίρι του σάν Βασιληάς περνά.

--ο---

Τό άτι τ᾽ αξετίμητο μέ τό φαρδύ τό σώμα
τό πολυχαϊδεμένο του όπου τού τώχουν φέρει
Ναί, όλα δά τά έδινε τήν Ισπανίδα ᾽κόμα
όπου τού έστειλ᾽ ο Νταής μέσα από τ’ ᾿Αλγέρι
όπου τόν ισπανιόλικο χορό της σηµειόνει
στά νύχια καί ξυπόλητη, μέ νάζι καί καμάρι,
χωρίς τό μεσοφούστανο διόλου νά σηκώνη
δείχνει μέ μιά αφέλεια τό τορνευτό ποδάρι.
Όλα, καί τ’ άτι τό ψαρρί πού ή μακρά νουρά του
χουσίζει τά καπούλια του οπόταν χυματίζη

τό χαλινάρι τ᾽ αργυρό πού έχει στά λαιμά του
καί είναι ολοχέντητο λάμπει καί χρυσαφίζει.

---0--

Δέν είναι όμως ο Πασσάς....Είναι ο Ιλέφτης πάλι
μέ φουστανέλλα τσακιστή πουλές ότι φυσάει
πού έχει τήν ανέχεια τή φτώχεια τήν μεγάλη
παντού ωσάν τόν ίσκιο του νά τόν ακολουθδάη...
Αυτός τήν έχει τήν ξαν͂ιά στά βρόχια του πιασμένη
καί χωρίς τίποτα αυτός δώρα νά τής προσφέρη
γιατί τόν Κλέφτη μοναχά γιά βιός του περιμένει
τ᾽ αγέρι καί ο ουρανός.... καί στό δεξί του χέρι
βαστά τό καρυοφύλι του μέ μιά αλαζονεία
πού είνε μαυροπρούντζινο απ᾽ τόν πολύν καπνό
κι’ έχει μονάχα σύντροφο, ναί, τήν Έλεῦερία
πού αναπνέει διάπλατα απάνου στό βουνό.

14 Μαΐου 1858

---͂---



ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥΛΟ
Η ΚΗΤΆΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΧΙΟΥ

Ώ! Φρίκη! φρίκη! φρίκη!
ΣΑΙΚΣΠΗΡΟΣ ''ΜΑΚΒΕΘ,,





ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΠΟΥ͂ΛΟ

Οι Τούρχοι επεράσανε....Φρίχη, κακό, χρεμάλα !
"Όλα καταστραφήκανε, όλα αναστενάζουν |
Η Χίος πούχε ταπαχειά, τά δένδρα τά μεγάλα
εκειά τά υπερύψηλα γύρω νά τήν σχεπά-ουν.
Ή Χίος πούχε τά κρασιά τά τόσο Εακουσμένα
έγινε πιά απέραντο, ένα μεγάλο μνήμα.
Ή Χίος μέ τά δάση της τά πυκνοφυτεμμένα
πού κᾶρεφτίζονται δειλά μέσα στό άσπρο κύμα
μέ τά κομψά παλάτια της πού περηφανευόταν

τούς λόφους της, καί κάποτε έξω στό αχρογιάλι

τό βράδυ από τόν χορό τριγύρω πού στηνόταν
από χορίτσι᾽ απάρ͂ενα πούχαν περίσσεια κάλλη.

--0 --

Τά πάντα ερημώ͂ηχαν....᾿Εγίνηκαν χομμάτια....
Ένα παιδάκι μοναχό μ᾽ ακουμπισμένα΄ χέρια
εσήχωνε καμμιά φορά τά σχυθρωπά του μάτ'α
καί τό σκυφτό κεφάλι του απάνου εις τ᾽ αστέρια
εκεί κοντά στό Φρούριο καί στά χαλάσματά του
ναί, ένα 'Ελληνόπουλο, μικρό λησμµονημένο
δέν είχε τό κακόµοιρο, πού λές γιά στηριγµά του
στήν ερημιά του τή φριχτή, τό περιφρονεμένο,
παρά μίαν αγράμπελη πού βρέ͂ηχε κεί πέρα
λησμονημένη καί αυτή στό έρημο νησάκι,
σέ χείνον τόν αφανισμό πού γίνηχε μιά μέρα
ένα λουλούδι κάτασπρο ωσάν καί τό παιδάκι.

--6--
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ΣΑ 1 Μικρέ | φτωχόπαιδο { πού τριγυρνάς μονάχο
ξυπόλυτο, ξεσκούφωτο, σ᾽ αυτή τή μοναξιά σου
καί αγκυλόνεσαι φριχτά απάνου εις τό βράχο
γιά νά σφογγίξης μιά στιγμή τά δόλια δακρυά σου
πού τρέχουν απ’ τά μάτια σου πού τόσον ομοιάζουν

απάνου μέ τόν ουρανό, καί κάτου μέ τά κύματα
μέ τό γαλάζιο χρώμα τους πού όλο δάκρυα στάζουν
σάν μία ͂ύελλα φριχτή απάνου στά συντρίμματα,
γιά νά περάσης τή ζωή, παιδάκι µου καί πάλι
μ᾽ όλο παιχνίδι’ αδιάκοπα μέ γλέντια μέ χαρές
καί νά σηκώσης υψηλά τό ώμμορφο κεφάλι
μέ δίχως έννοια καί καύμό, μιιρούλη μου τί ͂ές ;;

---0ο---

Μικρό µου ώμμορφόπαιδο ! Γιά πές µου σέ καλό σου
σάν τί νά ͂έλης τό λοιπόν εγώ γιά νά σού δώσω,
νά ξετυλίξης μιά φορά τίς μπούχλες τών μαλλιών σου
τίς μπούχλες σου τίς κατσαρές γιά νά σέ καμαρώσω

καί νά τίς ρίξης Εέγνοιαστα όλες ολόγυρά σου
καί νά τά μάσης ύστερα αξιάγχλιστα καί πάλι
αυτούνα τά τετράξαν͂α καί τά σγουρά μολλιά σου
π’ ακόμα δέν εννοιώσανε τής συμφοράς τή ζάλη
καί φαίνουνται από μακρυά τώρα πούν ξεπλεγμένα
στό μέτωπό σου τ’ ώμμορφο, μικρό μου, σάν νά κλαίνε.
ωσάν τά φύλλα τής ᾿Ιτηάς πού κάτου είν γερμένα
καί χύνουν δάκρυα, κᾶώς κι᾽ οί μύ͂οι μας τό λένε;

---0 --

- .. ᾽

Τί άραγε ͂ά μπόρεγε ολίγο νά ξεχλιάνη
; τίς. λύπες πού σκεπά΄ουνε τό δόλιο μέτωπό του }

- Μή, ͂ές, τό κρίνό τού "Ιράν πού ταχτικά αυξάνει
᾿κΟντά στά Ιείλα τά υγρά εχειών τών πηγαδιών του
πού κάνουνε τά μάγια τουςοι ξακουστοί οι μάγοι
καί πούναι παταγάλανο ωσάν εσέ μικρούλη.;
᾿Η μήπως ͂έλεις τόν καρπό πού τό Ταμπά᾽ παράγει

" Ταμπά (Τουρκιστί Ίαβα) δένδρον τού Παραδείσου τών ήΜου-
σουλμάνων.
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πού γύρω του τήν έρημο τήν στεφανόνει ούλη
καί πούνε τόσο υψηλό χι’ έχει κλαριά μεγάλα
καί ρίχν᾽ απέραντη σχιά, πού γιά νά τήν περάσης
καβάλλα σ’ άτι φτερωτό φεύγοντας μέ τρεχάλα
ίσως σέ χρόνια εκατό µπορέσης νά τήν φτάσήης.

---0---

Ή μήπως ͂έλεις καί ζητείς γιά νά καλοκαρδίσης
κείνο τό ώμμορφο πουλί τού δάσους πού σφυρίζει
καί κάνει τέτοιο ͂όρυβο όπου δέ νά νομίσης
πώς εχεί πέρα τύμπανο, ηχολογά, βουίζει
καί χελαϊδεί γλυκύτερα καί από τήν φλογέρα
πούν ή φωνή του δυνατή καί ή γλύκα της πολλή;
Τί ͂ές, λοιπόν μικρούλη μου ; νά έχης νύχτα μέρα,
κείνο τό χρίνο, τόν καρπό ή τ᾽ ώμμορφο πουλί ;
--Φίλε, τό 'Ελληνόπουλο μού λέει-- Μή ͂υμώσης--
μέ τά ξαν͂ά του τά μαλλιά τά γαλανά τά μάτια
-Μπαρούτι ͂έλω μοναχά καί βόλια νά μού δώσης
καί κάμω τούς ᾿Λγαρηνούς αλήθεια, ναί, κομμάτια.

8--10 Ιούνιος 1828

--Ο--
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