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ΦΙΛΕ, ΣΑ ΔΕΙΣ...

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΟΥΡΑ

Φίλε,
σά δεις βαρύ τό σύννεφο τής νύχτας
τριγύρω σου,
στήν πάσα χτίση γύρω-
σά θάναι οί ώρες τού βραχνά,
πού την άνάσα πνίγει,
κι όμοιες θηλειές τής άγωνίας οί ώρες,
πέτρα σά θάναι τό ψωμί,
σκληρό τοϋ πόνου,
καί τό πιοτό άλμυρό — πιοτό δακρύων, 
κι αίμα ό ιδρώτας στά κορμιά, 
στά μέτωπα όλα-
σά θά γρικάς τρανό τοϋ έχθροϋ στή νύχτα τό ποδάρι, 
μακριάθε ολοένα τρόμος νά σιμώνει, 
κι αλόγων ποδοβολητό, 
μυριάδων μύριων,
φριχτό ποτάμι ακράτητο, κι άρμάτων, 
πλήθιων άρμάτων σιδερένιων τρόμος· 
σάν ή καρδιά κερί θά πάει νά λυώνει 
εντός σου, καί τό γόνα, 
τά γόνατα όλα
θά ρένε, ίδιο νερό, κρυφά θά παραλυοϋνε,
άλύγιστες φτεροϋγες μαύρες τοϋ θανάτου,
καί φλόγα ολέθρου
μες τή νυχτιά θά υψώνεται πελώρια,
τριγμοί καί κρότοι όλοϋθε ολέθρου,
φρίκης γιορτάσι —
μή φοβηθείς
— τό φως δε χάθηκε γιά πάντα! —
κι ως τοϋ χαμοϋ τό βύθος μην τρομάξεις.
Μή σβήσεις τή γλυκειά σου ελπίδα, 
φίλε!
Τί, στήν κραυγή σου, 
στήν κραυγή μας, 
κάποιες θ’ ανοίξουν άκοές
— ψηλά θ’ ακούσουν —
κάποια ιερά θέ νά συγκλίνουν σπλάχνα.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΡΑΣ

Έκ Βόλου. Διαμένει ήδη είς ’Αθήνας. 
Είναι γνωστός ώς ποιητής άπό εικοσαε
τίας, έκδώσας ικανόν αριθμόν ποιητι
κών συλλογών. Κύριον καί βαθύ χαρα
κτηριστικόν του — διακρινον τόν άν
θρωπον καί τόν λογοτέχνην — είναι ή 
είς τάς Γραφάς μύησίς του. "Εδωσε σει
ράν σχετικών διαλέξεων καί έδημοσίευσε 
περισπούδαστα άρθρα. Ή ποίησίς του 
είναι μοναδική είς τό είδος της διά τήν 
γνησιότητα άκριβώς τού θεολατρικοΟ 
χαρακτήρος της καί τήν παγκοσμιότη
τα τού οράματος της. Είναι ή άλλοτε 
τρυφερά καί άλλοτε μεγαλόστομος λύρα 
τών θείων ένατενίσεων καί παρηγοριών. 
Άπό τήν τελευταίαν του συλλογή «Δέ
κα τραγούδια τής Έλπίδος» άποσπώ- 
μεν τό κάτωθι έμπνευσμένον ποίημα:

*

”Α, κι ένα χέρι
— μή φοβηθείς, — τί φως τό χέρι! —
Θ’ απλώσει άπάνω άπ’ τό χαμό,
άπ’ όλα, άπ’ όλα,
θά κατεβεί βραχιόνι σωτηρίας
Κι ώς τών άρμάτων, τών φτερών θά σβηοϋνται οί κρότοι
μακριά άπό τό φως άποδιωγμένοι,
τοϋ όλέθρου ρόγχος,
κάποια φτερά θέ ν’ άκουστοΰνε τότε
— θρόισμα θείο — 
φτερά άμοιαστα άλλα.
Καί τά φτερά πού θ’ άκουστοΰνε τότε 
ώ χαίρου, ώ φίλε! 
ώ ψάλλε, ώ χτίστη!
Θά ’ναι τά ολόλευκα φτερούγια τών αγγέλων!
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