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GERHART HAUPTM ANN

ΜΙ Χ ΑΗΛ  Κ Ρ Α Μ Ε Ρ
Δραμα είς τεασαρας πράξεις

(συνέχεια έκ του προηγουμένου)

Γ .' Π Ρ Α Ξ Ι Σ

Μετάφραόις "Ιριδος

Τό έστιατόριον τού Μπένς. Μία μικρά μπιραρία παλαιοί γερμανικού 
ρυθμού. Στρωμένα τραπέζια. Καρέκλες καί τραπέζια φρεσκοβαμμένα. ’Αρι
στερά καθαρός μπουφές μέ μαρμαρένια πλάκα καί άσπρόχρωμες βρύσες μπίρας. 
Πίσω από τόν μπουφέ ένα μέρος γιά λικέρ κ.τ.λ., δπου καί ένα τετράγωνο πα
ραθυράκι, πού βλέπει πρός την κουζίνα κ ι’εχει παραθυρόφυλλο πού άνασηκιυ- 
νεται. Πόρτα πρός τό έστιατόριον, πίσω από τόν μπουφέ αριστερά. Έ να  με
γάλο παράθυρο μέ καθαρές κουρτίνες, παραπλεύρως μιά τζαμένια πόρτα πρός 
τόν δρόμον. Δεξιά μιά πόρτα πρός ένα διπλανόν δωμάτιον. Λυκόφως.

Αίζα Μπένς. (ντυμένη εύμορφα καί καθαρά, μέ ά'σπρη ποδιά, 
μπαίνει μέσα αργά αργά από την μικρή πόρτα, πίσω από τόν μπουφέ. 
Πλέκει. Κάπου κάπου ρίχνιι γυρω της καμμιά ματιά' έξαφνα βλέπει 
τόν Άρνόλδον, που κάθεται μ’ ένα ποτήρι μπίρα είς τό έμπροσθινό 
τραπέζι δεξιά. Κουνεΐ τό κεφάλι καί εξακολουθεί νά πλέκη).

’Αονόλδος. (Πολύ ωχρός' κτυπα τό πόδι του σιγά καί νευρικά 
καί καρφώνει τό μάτι του επάνω της, ωσάν νά την περίμενε καί λέγει):

Καλησπέρα.
Αίζα Μιτενς. (αναστενάζει επιδεικτικά καί διευθύνεται άλλον).
‘ ΑξνόΙδος (δυνατά): Καλησπέρα. ('Η Λίζα δέν άπαντα). Καλιά,
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άφού δεν θέλετε, ας είναι κι’ έτσι. Δεν 0« καθίσω νά σκοτίζομαι 
πειά.— (εξακολουθεί νά την βλέπη σιωπηλά με μάτια φλογισμένα). 
Γιατί ανοίγετε μια τέτοια παράγκα, άφού είσθε τόσον αγενής στους 
πελάτας σας;

Λίζα. Δεν είμαι άγ. νής, άφήστέ με ήσυχη.
Άρνάλδος. Σάς είπα καλησπέρα.
Λίζα. Σάς άπήντησα σ’ αυτό.
Άρνόλδος. Δεν είναι αλήθεια.
Λίζα. Ά !  ’Έτσι! Λοιπόν, πρέπει νά ξέρετε, πώς αυτό πού 

λέτε δεν μου κάνει καμμιά αΐ.σθησι.
(Διακοπή.)

Άρνόλδος. (Με μιά λαστιχένια σαΐτα τής πετσί ένα χάρτινο βέλος)
Λίζα. (Σηκώνει τους- ώμους καί τό πατεΐ μέ υπερηφάνειαν καί 

περιφρόνησιν.)
Άρνόλδος. ’Έχετε την V έαν πώς μέ πειράζει αυτό ;
Λίζα. Θά έχω την ιδέαν ποΰ μ’ αρέσει.
3Λρνάλδος. Πληρώνω την μπίρα μου τόσο καλά, δσο κι’ οί άλ

λοι. Μ’ εννοείται; Αυτήν τήν απαίτηση' έχω.—’Ή πρέπει νά φορή
κανείς εδώ ένα μονόκλ ; Καί ποιοι συχνάζουν λοιπόν στο περίφημο
κατάστημά σας ; Νομίζετε, ποΰ θά τό κόψω λάσπη ; ’Όχι δά, έξ αιτίας 
τών όπως πρέπει αυτών κυρίων.

Λίζα. (απειλητική). Προσέξτε μόνον νά μήτό παρακάμετε, μοσιοΰ!
’ Αρνόλδος. ”Α ! ά ! ”Ας τολμούσε μόνον κανείς νά κάνη τίπο · 

τε. Θά'μενε μέ ανοιχτό τό στόμα, καταλαβαίνετε βέβαια ! ”Λν δηλ. του 
έμενεν ακόμη καιρός νά τό κάνη.

Λίζα. (γελά).
Άρνόλδος. ’Ά ν μέ έγγίξη κανείς— συνεννοουμέθα ; Θά'χωμε τό

τε μπάμ, μπουμ. .
Λίζα. Άρνόλδε, θά σάς καταδόσω αμέσως στην αστυνομία, αν 

εξακολουθήστε νά άπειλήτε μέ τέτοιον τρόπον.
Άρνόλδος. Μά τί ;— Λέγω αν μέ έγγίξη κανείς !— Χωρίς νά 

λογαριάσωμεν καί τους μπάτσους.
Λίζα. Μ ή προσβάλλετε τους πελάτας μας.
Άρνόλδος. (Γε'ά  έπαν. ιλημμένως μέ μοχθηρίαν ωσάν νά ήτο
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μόνος του, πίνει κι’έπειτα λέγει): Νοΰλλες ! Τ ί μέ νοιάζει μένα γιά 
τές νονέ λες!

Λίζα. Καί σείς ποΰ νομίζετε πώς κάτι είσθε, δέν μου λέτε ποιος 
είσθε; Τ ί εκάματε ως τώρα, τί;

Άρνόλδος. Δυστυχώς αυτό είναι, ποΰ σείς δέν μπορείτε νά τό 
καταλάβετε!

Λίζα. Καλέ, τί λέτε! Αυτό θά έλεγεν δ καθένας. Γιά προσπα
θήστε πρώτα νά μπήτε σέ μιά δουλειά! Κ ι’ όταν δείξτε, πώς αξίζετε 
κάτι, τότε νά προσβάλλετε τους άλλους εδώ.

(Μικρά διακοπή).
Άρνόλδος. Λίζα, ελάτε ακούστε με, θά σάς εξηγήσω τά πρά

γματα όπως είναι.
Λίζα. ’Άχ, τί λόγος! ’Εσάς δέν σάς αρέσει τίποτε. Ό  κ. Κβαντ- 

μάϊερ είναι κάθε άλλο, παρά δίκη,όρος, ό άρχιτέκτων κ. Τσίεν δέν 
είναι άρχιτέκτων δπως πρέπει, όλα αυτά είναι βέβαια σωστή παραξενιά.

ΆρνόΙδος. Τουναντίον! Είναι ή καθαρά αλήθεια. ’Εδώ μπορεί 
ένας ποΰ βαφτίζεται άρχιτέκτων σάν κι’ αυτόν, ν’ άπ κτήση φήμην, 
έστω κι’ αν δέν έχη ιδέαν άπό τέχνην. ’ Αν όμως βρεθή μέ καλλιτέ- 
χνας, τότε θά έχη πέρασιν δσο κι’ ένας μπαλωματής.

Λίζα. "Ωστε σείς εισθε καλλιτέχνης; (Μέ οίκτον), Μεγάλε Θεέ !
Άρνόλδος Καλλιτέχνης είμαι, μάλιστα. Φθάνει μόνον νά ’ρθήτε 

στύ ατελιέ μου...............
Λίζα. ’Έννοια σας καί θάχω τον νοϋν μου νά μήν τό κάμω, 

κύριέ μου.
Άρνόλδος ’Ά ν τύχη καί πάτε καμμιά φορά στό Μόναχον, 

έρωτήστε τους καθηγητάς,— κι’ είναι άνθρωποι φημισμένοι σ’ όλον 
τον κόσμον!—αν αυτοί μέ εκτιμούν, ή όχι.

Λίζα. Σείς είσθε φανταγμένος, όχι ό κ. Τσίεν, . . .
Άρνόλδος. Αυτοί μ’ εκτιμούν καί ξέρουν γιατί. ’Αξίζω πολύ 

περισσότερον παρά όλοι τούτοι εδώ οί παλληκαράδες. Ούτε ώς τό νυ
χάκι μου δέν είναι. Δέκα χιλιάδες φορές περισσότερον. Χωρίς νά έςαι- 
ρέσωμεν κι’ αυτόν τον πατέρα μου.

Λίζα. Σείς κάνετε τον καμπόσο, όχι δ κ. Τσίεν. Ά ν  είχατε 
στ’ αλήθεια τόσο μεγάλη αξία, τότε καί τό όλον σας θά ήταν βέβαια 
διαφορετικό.
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Άρνόλδος. Τ ί θέλετε νά πήτε;
Αίζα. Τ ί θέλω νά πώ ; Νά, μά αυτό είναι άπλούστατο. Ξακου

σμένοι ζωγράφοι κερδίζουν χρήματα.
Άρνόλδος (απότομα). Χρήματα ; Μά μήπως δεν έχω κερδίση 

χρήματα; Χρήματα μέ τή φούχτα, ρωτήστε νά σάς ποϋν. Φθάνει 
μόνον νά ρωτήστε τόν πατέρα μου. Νά πάτε νά ρωτήστε : Λόγον
τιμής !

Αίζα. Καί πού άφίνετε τά πολλά λεφτά ;
Άρνόλδος. Έγώ ; Ά ς  γίνω ενήλικος καί θά δήτε. "Οταν έχη 

κανείς ένα τέτοιον εξηνταβελόνη πατέρα; Λίζα, αχ, μην είσαι τόσο 
κακιά.

Αίζα. Φρίτς !
(Ό  Φρίτς πετιέται, εκεί πού ήταν νυσταγμένος) Ό ρίστε!

Αίζα. Φρίτς! Γιά πήγαινε στην κουζίνα, Φρίτς. ’Έφεραν κι’ άλ
λες μποτίλλες σαμπάνια, νομίζω πώς απόψε οι κύριοι θά πιουν σα
μπάνια.

Φρίτς. Μάλιστα. Μετά χαράς, δεσποινίς Μπένς. (Φεύγει)
Αίζα. (Στέκεται στο κυλικείον μέ τά νώτα πρός τόν Άρνόλδον, 

βγάζει μερικές φουρκέτες από τά μαλλιά της καί τά ξανατυλίγει).
Άρνόλδος. Τά καταφέρατε θαυμάσια.
Λίζα. Μπορείτε νά φαντάζεσθε δ,τι θέλετε. (Γυρίζει έξαφνα βλέ

πει τόν Άρνόλδον, ό όποιος επάνω από τά γυαλιά έχει τά μάτια καρ
φωμένα σ’ αυτήν.) Χριστέ μου. νά που εκάρφωσε πάλιν έτσι βλοσυρά 
τό μάτι του επάνω μου.

Άρνόλδος. Λίζα !
Λίζα. Γιά σάς δέν είμαι Λίζα.
Άρνόλδος. Ά χ  Λιζουλα, άν ήθελες νά είσαι λογική, συ μικρά 

μου νεράιδα, συ! ’Άχ, έχω μιά τέτοια βαρειά καρδιά, είμαι γιά νά μέ 
κλαΐνε.

Αίζα. (Γελά μεσοεύθυμα καί μισοειρωνικά.)
Άρνόλδος. (Μέ περισσότερον πάθος). Ναί, γελάτε, σάν μπορεί

τε νά γελάτε. Γ  ελάτε, μή παύετε νά γελάτε. ’Ίσως νά είμαι πραγματι- 
κώς γελοίος. ’Εννοώ στην οψι, μέσα μου όχι. Γιατί άν μπορούσατε νά 
δήτε πώς είμαι μέσα, θά βλέπατε πώς εξαφανίζω μέ την φωτιά μου 
τούς κυρίους αυτούς από τό πρόσωπον τής γής.

Αίζα. Άρνόλδε, μή συγχίζεσθε. Ναί, σάς πιστεύω, θέλω β έ
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βαια νά σάς πιστεύσω. ’Αλλά πρώτον είσθε πολ.υ νεος καί δεύτερον — 
τρίτον—τέταρτον— πέμπτον . . . μά αυτό είναι καθαρά τρέλλα, παιδί 
μου!— ίώρα ακούσε, θά λογικευθής κομμάτι, ε ; Γ ιατι μέ κάνεις και 
λυπούμαι. Κ ι’ επί τέλους τί θέλεις νά κάμω ;

Άρνόλδος. (αναστενάζοντας βαθειά). Ά χ , τί μολύβι είναι αυ
τό πούχω στην καρδιά!

Λίζα. Ανοησίες !—Γιά  άνεβήτε μιά στιγμή στον πάγκο καί δό- 
στε μου τόν κουβά' (Ό  Άρνόλδος τό κάμνει αναστενάζοντας). Ε ίμαι 
κι’ εγώ ένα κορίτσι, όπως καί τόσα άλλα.— ’Έλα, χόπ : χόπ ! (1 οΰ
δίνει τό χέρι της, αυτός πιάνεται καί πηδά κάτω. Επειτα κρατεί τό χέ
ρι σφικτά καί καθώς σκύβει να τό φιληση, τραβά η Λιζα το χέρι.) 
’Όχι αυτό, χρυσό μου!- ’Έτσι.— "Αμα θέλετε, βρίσκετε αντί μιανής
δέκα, αγαπητέ μου.

Ά ρ ν ίΙδ ο ς . Λίζα, τί θέλετε νά κάμω πρός χάριν σας; Ν’ αρπά
ξω, νά ληστεύσω, νά κλέψω, ή τί άλλο ;

Αίζα. Νάχετε τήν εύγενή καλωσύνην νά μέ αφήστε ήσυχη. (Α 
νοίγει ή πόρτα τού διπλ. δωματίου.)

Αίζα. (Άφουκράζεται μέ έκφρασιν άδιάφορον πίσω απο τόν μπου
φέ καί φωνάζει από τό παράθυρον, πού βλέπει προς την κουζίνα). 
Φρίτς! Πελάται! Άμεσος, κάνε γρήγορα ! (Ή  πόρτα ανοίγει πάλιν 
ακούεται νά μπαίνη στο διπλ.ανον δωματιον μια θορυβώδης παρέα).

Άρνόλδος. Παρακαλώ : ακόμη ένα ποτήρι μπίρα. Άλ'.ά θά κα
θίσω στο άλλο δωμάτιον.

Λίζα. (Μέ προσποιητήν αδιαφορίαν). Μά κύριε Κράμερ, εδώ 
είσθε πολύ καλά.

Άρνόλδος. Ναί, άλλ’ εκεί μέσα ζωγραφίζω πολ.ύ καλύτερα.
Αίζα. Άρνόλδε, τό ξέρ τε, θά γίνη πάλιν καυγάς Μήν είσθε 

ανόητος, μείνετε εδώ.
‘Αρνόλδος. Γιά δλον τόν κόσμον όχι, δεσποινίς Μπένς.

(Εισέρχεται ό άρχιτέκτων Τσίεν, πολύ εΰθυαος).
Ά ρ χ ιτ έ κ τ ω ν  Ταίεν. Ούρρά, δεσποινίς Λιζαμπέτ, ή συμμορία 

είναι ε ώ, όλοι οΐ κρασοπατέρες, δέν λείπει κανείς. Τ ί κάνετε; Πώς 
είσ θε; Ό  μνηστήρ σας πάει, έ'λυωσε γιά σάς. (Παρατηρεί τόν Ά ρ 
νόλδον). Νά πάρ’ δ διάβολος, μέ συγχωρεΐτε!

Αίζα. Φρίτς! Φρίτς! Οι κύριοι τής παρέας είναι εδώ.
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Τσίεν. (Κόβει μέ τό ψαλιδάκι ένα πούρο). Φρίτς! φέρε μπίρα, 
μπίρα εδώ, νά πάρ’ ό διάβολιος!— Πώς είναι ό μπαμπάς;

Λίζα. ”Αχ, όχι και τόσο καλά, σήμερα φέραμε δυο φορές τον 
γιατρό.

Πάρεδρος Σνάμπελ. (εισέρχεται). Κι'ριε ’Αρχιτέκτονα, κάνομε 
σήμερα μια παρτίδα ;

Τσίεν. Έ  νόμιζα που θά ξεκοκκαλιάζαμε την χήνα και θά πίναμε 
μ’ αυτήν ένα περίδρομο σαμπάνια.

Σνάμπελ. (Μέ τά χέρια σηκωμένα τραγουδεΐ καί χορεύει)
«'Η  Λιζοΰλα ειχεν ένα πουλάκι 

μέσα στο μικρό κλουβάκι»
”Αχ, μην άφίνετε τον φίλον σας νά λυώση.
Τσίεν. (Σιγά, ρίχνοντας βλέμματα στύν Άρνόλδον). ’Εννοείται,

V \  /  » 3  \  Ρ/ /  Λ ~  /πρεπει να παρη κι αυτός ενα κοκκαλο της χήνας.
Σνάμπελ. ('Ο όποιος είδε τον Άρνόλδον, μέ παρόμοιο τόνο). 

Ά  ! Ναι ! Αυτός είναι ό πέτρινος πελάτης, ή μικρογραφία του Ρα
φαήλ. Σάς παρακαλώ, δεσποινίς Λίζα, νά ι ού φέρετε πάρα πολύ ψωμί. 
Στην δική μου μερίδα επιθυμώ νά βάλετε πολύ πολύ ψωμί.

(Ό Φρίτς έχει μπή μέσα καί κάνει θόρυβο πίσω από τον μπουφέ).
Λίζα. Τ ι παραγγείλατε λοιπόν κ. Πάρεδρε;
Σνάμπελ. ’Άχ, να ι! "Ενα σνίτσελ καί ψωμί. Μά ένα βου ό 

ψωμί, αγαπητή Αιζοΰλα. Μ’ αρέσει δηλ. νά τρανγω πάρα πολύ ψωμί.
Τσίεν. Τότε έπρεπε νά σάς κρεμάσουν ψηλά τό πανέρι του 

ψωμιοϋ.
(’Έρχεται ό φόν Κράουτχάϊμ, φαλακρός φοιτητής τής νομικής)

Φαν Κράουτχάϊμ. Γιά όνομα Θεοϋ, που είναι ή μπίρα, Φρίτς;
Φρίτς. Κύριοί μου, μόλις ανοίξαμε τό βαρέλι.
Σνάμπελ. (φορεΐ τό μονόκλ καί β/έπει μ’ αυτό τον κρουνόν τής 

μπίρας) Έ ν τώ μεταξύ μάς , έρχεται αέρας, αέρας, αέρας τίποτε άλλο 
μόνον αέρας.

Άρνόλδος. (Παίρνει τό καπέλλο του, σηκώνεται καί πηγαίνει 
στο διπλανόν δωμάτιον,1.

Φόν Κράουτχάϊμ. Καθορίσθηκε τουλάχιστον ή ατμόσφαιρα. Έ -  
χομεν αέρα, καθαρόν αέρα επί τέλους.

Σνάμπελ. (Τραγουδεΐ).
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«Εΐσαι τρελλός παιδί μου 
νά πας στο Βερολίνο».

Δόξα τώ Θεώ, τό σκάει, φεύγει από δώ μέσα.
Φρίτς. Μην τό πιστεύετε. Αυτός πάει εκεί μέσα, μόνον καί μό

νον γιά νά καθίση όπου κάθονται οί κύριοι.
Λίζα. (προσποιητά). Αυτό τό βρίσκιο γελοΐον.
Τσίεν. Τότε πάμε σ’ αυτό τό δωμάτιον.
Φαν Κράουτχάϊμ. Αυτό δά θά ήταν πειό νόστιμο ακόμη, ά- 

κοΰς εκεί ! Νά φεύγιομε μπροστά σέ κάθε μαϊμού.
(’Έρχεται ό Κβαντμάϊερ. Τό εξωτερικόν του είναι δλο λεβεντιά, 
φορεΐ μονόκλ).

Κβαντμάϊερ. Καλησπέρα ! Πώς είσαι αγαπητό μου παιδί ; (Πιά
νει τά χέρια τής Λίζας, αυτή γυρίζει τό κεφά/1 αλλού). Αυτός ό 
ελεεινός Κράμιρ είναι πάλιν εδώ ;

Σνάμπελ. Καί πού θέλεις καί δέν είναι αυτός ό μάγκας ! ’Ακό
μη καί χθές τό πρωΐ τον είδα— ένα θέαμα θειον σάς λέγω !— Στην 
πλατεία σέ μια παρέα από θηλυκά, εις ελεεινήν κατάστασιν. 'Όταν τε
λείωση εδώ, πάει αλλού κι’ αρχίζει άπ’ τό άλφα.

Κβαντμάϊερ. ΙΙές μου, χρυσό μου, είσαι θυμωμένη μαζί μου ;
Λίζα. (Ξεφεύγει, γελά, φωνάζει από τό παράθυρο τής κουζίνας). 

Ένα σνίτσελ γιά τον κύριον πάρεδρον.
Σνάμπελ. ’Αλλά ψωμί, πολύ ψωμί, μήν τό ξεχνάτε. Έ να καν

τάρι ψωμί, πάρα, πάρα πολύ.
(Γελούν δλοι γενικώς.)

Φρίτς. (Μέ τέσσαρα ποτήρια μπίρα).
Κύριοί μου, ή μπίρα είναι εδώ.(Μπαίνει στο διπλ. δωμάτιον. Ό  

αρχιτέκτων Τσίεν, ό πάρεδρος Σνάμπελ καί ό φόν Κράουτχάϊμ ακολου
θούν τό γκαρσόν],

(Διακοπή.)
Κβαντμάϊερ. Γιά πές μου, ψιψίκα, γιατί είσαι κακιωμένη σή

μερα ;
Λίζα. ’Εγώ κακιωμένη ; Νά κακιιόσω εγώ ; ’Άχ, λές ό,τι φθάσης.
Κβαντμάϊερ. ’Έλα κατεργάρα, μήν είσαι θυμωμένη ! ’Έλα φρό

νιμα. Γρήγορα, δός μου τό μικρό σου στοματάκι, εμπρός—καί μεθαύ- 
ριον έρχεσαι καί μέ βλέπεις πάλιν. Μεθαύριον είναι Κυριακή, τό ξέρεις
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δά. Οί νοικοκυραΐοί μου κι’ οί δυο θά λείπουν, ούτε γάτα στο σπήτι' 
λόγον τιμής.

Λίζα. (’Έχει ακόμη κάποιον δισταγμόν).
Εϊμεθα άρραβωνιασμένοι ή όχι ;
Κβο. τμάϊερ. Μά βεβαίως ! Ποιος ό λόγος νά μήν ει'μεθα άρρα- 

βωνιασμένοι ; Ε ίμαι ένα: ανεξάρτητος άνθρωπος καί μπορώ νά παν- 
δρευθώ, όπόταν θέλω.

Λίζα. (Άφίνει νά τήν φιλ,ήση, του χαϊδεύει ελαφρά τό μάγουλο 
καί του φεύγει). Ά χ  φύγε, δέν σε πιστεύω πειά διόλου.

Κβανταάϊερ. (Κάνει νά πάη τό κατόπιν της.) Καβούρι, μά γιατί 
σήμερα είσαι τόσο αδιάντροπη ;

(’Ανοίγει ή τζαμένια πόρτα. Μπαίνει ή Μιχαλίνα.)
Λίζα. Ψίτ !—
Κβαντμάϊερ Διάβολε, τί νά θέλη αυτή εδώ ;

(Ή Μιχαλίνα προς τό βάθος τού καταστήματος καί βλέπει γύρω γύ
ρω. Ή  Λίζα έχει σταθή πίσω από τό κυλικείο καί παρατηρεί)

Κβαντ μάϊερ. (φαινομενικώς αδιάφορος, καθ’ ήν στιγμήν κόβει 
τό πούρό το.) ’Έννοια σου, Λιζάκι, καί θά σέ εκδικηθώ. (Φεύγει εις τό 
διπλ. δωμάτιον).
Λίζα. (Μετά μικράν διακοπήν) Μήπως ζητείτε κανένα, κυρία μου ; 
Μιχαλίνα. Αυτό είναι τό ρεστωράν Μπένς;

Λίζα. Μάλιστα.
Μιχαλίνα. Ευχαριστώ. Καλά λοιπόν. Τότε θά έλθουν χωρίς 

άλλο οί κύριοι.
(Διευθύνεται εις τό διπλ. δωμάτιον).

Λίζα. Έκεΐ είναι μόνον οί κύριοι ποΰ έχουν τό τακτικό τους 
τραπέζι.

Μιχαλίνα. Ναι; Περιμένω κάποιο νεαρό ζεύγος. Τότε θά κα
θίσω κάπου εδώ. -

.Α,ίζα. Παρακαλώ εδώ; ”Η έκεΐ; Ή  ϊσως εδώ;
Μιχαλίνα. (Ένφ κάθεται στον πάγκο πρός τόν τοίχο μπροστά 

στύν μπουφέ) Ευχαριστώ, θά καθίσω εδώ.—Μία μικρή μπίρα.
Λίζα. (Στον Φρίτς πού επανέρχεται εκείνη τή στιγμή) Φρίτς, 

ένα μικρό ποτήρι μπίρα, (τραβιέται πρός τά δπίσω, παίρνει ύφος 
σοβαρόν, τακτοποιεί τήν τουαλέττα της καί παρατηρεί τήν Μιχαλίνα
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μέ μεγάλο ενδιαφέρον, έπειτα αρχίζει πάλιν) : Ό  καιρός έξω θά είναι 
πολύ άσχημος.

Μιχαλίνα. (βγάζοντας τές γαλότσες, κατόπιν τό επανωφόρι καί 
τέλος τό καπέλλο). Μάλιστα, δόξα σοι ό θεός, πού έχω τά λάστιχα. 
Στους δρόμους είναι φρίκη. (Κάθεται, τακτοποιεί τά μαλλιά της καί 
σπογγίζει τό πρόσωπό της).

Λίζα. Μήπως θέλετε καμμιά κτένα, κυρία μου; Ε ίμα ι στή διά- 
θεσί σας, σάς παρακαλώ πολύ. (’Έρχεται καί δίδει στήν Μιχαλίνα τό 
κτένι της.

Μιχαλίνα. Εισθε πολύ καλή, ευχαριστώ πολύ. (Παίρνει τό κτένι 
καί προσπαθεί νά φέρη εις τάξιν τά μαλλιά της).

Λίζα. (Τής τακτοποιεί μιά τούφα μαλλιά). ’Επιτρέπεται νά σάς 
βοηθήσω;

Μιχαλίνα. Ευχαριστώ, τώρα πειά τελειώνω.
Λίζα. (Πηγαίνει πίσω στον μπουφέ κι’ εξακολουθεί νά παρα- 

τηρή τήν Μιχαλίναν μέ ενδιαφέρον. Ό  Φρίτς φέρνει τήν μπίραν καί 
τήν τοποθετεί μπροστά στήν Μιχαλίνα, ύστερα παίρνει ένα κουτί 
πούρα καί τό πηγαίνει εις τό άλλο δωμάτιον.]

(Γέλοια στο διπλανό δωμάτιο)

Μιχαλίνα. Έκεΐ μέσα έχουνε μεγάλη ιύθυμία.
Λίζα. (Σηκώνει τούς ώμους, όχι χωρίς προσποίησιν). Μ ! μά

λιστα, δέν μπορούμε νά κάνωμεν άλλοιαις, οί κύριοι δέν δέχονται καμ- 
μιά παρατήρησι. (‘Έρχεται πάλιν λίγο μπροστά). Νά σάς πώ>, κατά 
βάθος δέν μ’ αρέσουν αυτά, οί πολλές φωνές κι’ δλα τά άλλα, δμως 
ξέρετε : ό πατέρας άρρώστησε, ή μητέρα δέν ύποηέρει τόν καπνό κΓ 
εκτός τούτου νοσηλεύει φυσικά τόν πατέρα. Τ ί νά κάνωμε; Πρέπει 
νά βοηθήσωμεν.

Μιχαλίνα. Βεβαίως, άμα είναι έτσι, αυτό πού κάνετε είναι κα
θήκον σας.

Λίζα. Νά, εκτός τούτου είναι κανείς νέος, δέν είναι έτσι; Με
ταξύ αυτών είναι επίσης καί κύριοι καθώς πρέπει, πραγματικώς πολύ 
μορφωμένοι, εύγενεΐς κύριοι. Καί βέβαια διδάσκεται κανείς πότε τούτο, 
πότ’ εκείνο άπ’ τούς ανθρώπους.

Μιχαλίνα. Βεβαίως! Φυσικά! ’Αναμφιβόλως.
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Αίζα. ε,εΰρετε ίμως ποιο ειν’ εκείνο που συχαίνομαι; (έξαφνα 
εμπιστευτικώς). 'Οταν αρχίζουν νά μαλώνουν. Πρώτα πίνουν, κι’έπειτα 
πιάνονται. Θεέ μου, εκείνην την ώραν πρέπει νά προσέχω πολύ. Τόν 
ένα χαιρέτησα πολύ ευγενικά, στόν άλλον νά μή δόσω τό χέρι, τόν 
τρίτον νά μή έγγίοω μέ τό μπράτσο,— κι’ ας μήν έχει κανείς ιδέα, πώς 
τό έκανε!—τόν τέταρτον πρέπει νά μή βλέπω διαρκώς, τόν πέμπτον 
π έπει νά πετάξωμεν έξω. ’Επί τέλους δέν μπορεί κανείς νά ευχαρί
στηση δλον τόν κόσμον, δέν είναι έτσι;— ’Αλλά στήν στιγμή, βζίτ, πιά
νονται απ’ τά μαλλιά.

(Φωνές από τό διπλ δωμάτιον)
Λίζα, Λίζα! που είσαι λοιπόν;
Αίζα. (στήν Μιχαλίνα . Θά μείνω κοντά σας, δέν πάω μέσα.

r p  V 3  / * ·  1 3  ^  /  C/ Τ Ί  F 3  Ο  VI ωρα αρχίςω ν αν συχω π ρισσοτερο. Ενας τέτοιος αρραβωνιαστικό: 
μέσα στούς άλλους κυρίους.— Μά ; έστι καί σείς ! . . .  Λυτό δέν πάει ι 
Φυσικά πρέπει νά τά έχω καλά μαζί του. 'Όμως ρωτώ τόν καθένα. . . . 
μά αυτό δέν γίνεται.

Μ . χαλί.'α. Δέν πρέπ,ι καί νάχη τέτοιαν άπαίτησιν ό μνη- 
στήρ σας.

Λίζα. ’Όχι, όχι, δέν την έχει φυσικά, άλλα καί αν ακόμη . . . .  
(σηκώνεται πάλιν γιατί ό Φρίτς φέρνει τά ποτήρια άδεια). ’Ακούστε 
μιά συμβουλή πού θά σάς δοάσο) ; Νά κρατήτε εις άπόστασιν τούς 
θαυμαστάς σας.
(Μπαίνει ό Αάχμαν από τήν τζαμένια πόρτα, διακρίνει αμέσως την 
Μιχαλίνα καί τής τείνει αμέσως τό χέρι).

Αάχμαν. (’Ενώ κρεμνά τό επανωφόρι του καί τό καπέλλο του) 
Μιχαλίνα, γεράσαμε πολύ.

Μιχαλίνα. (Εύθυμος). Λοιπόν, αυτό ήλθες νά μοΰ πής ευθύς 
εξ αρχής κατάμουτρα ;

Αάχμαν. ’Εγώ τουλάχιστον, εγώ. Σύ όχι., μά εγώ. Τουλάχιστον 
εν συγκρίσει μέ τόν πατέρα σου.— (Κάθεται).

Μιχαλίνα. Τ ί εννοείς μ’ αυτό ;
Αάχμαν. ’Έχω λόγους ! ’Έχω λόγους ! Βεβαίους.— Τότε πού έμ

παινα στήν σχολή σας γιά πρώτη φορά Νά πάρ’ ή ευχή !— ’Ε 
νώ τουναντίον σήμερα. ’Αντί νά πάω μπρός, πηγαίνω πίσω.

Μιχαλίνα. Μά πώς ; Τ ί θέλεις νά πής ;
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Αάχμαν.—Όρίστε— Τό δνειρόν μου ήταν νά συμφιλιώσω τόν 
θεόν μέ τόν διάβολον ! Καί πόσα άλλα τέτοια δέν ήθελα ! Καί τί δέν 
θά μπορούσα νά κάμω ; Πόσην έκτίμησιν είχα τότε στόν εαυτόν μου ! 
— Καί τώρα ;— Τιάρα έχω φαλιρίση απάνω κάτω.

Μιχαλίνα. Πώς έχεις φαλιρίση ; Σχετικώς μέ τί ;
Αάχμαν. Σχετικώς μέ μερικά πράγματα καί μέ κάτι ά/.λο κοντά σ’ 

αυτά. Στά ονειροπολήματα λ.χ.
Μ ιχαλίνα. Χ μ !— Μά μού φαίνεται πώς κι’ έτσι δέν ζή κανείς 

άσχημα ! ’Αποδίδεις λοιπόν τόσην αξίαν σ’ αυτά ;
Αάχμαν. Μάλιστα. "Ολα τάλλα είναι αμφίβολα. Ή  δύναμις νά 

όνειροπολή κανείς, Μιχαλίνα, είναι ή καλύτερη περιουσία στόν κόσμον. 
Μόνον δταν τό σκεφθής καλά θά τό καταλάβης.

Μιχαλίνα. "Ωστε εννοείς κυρίως τήν φαντασίαν ; καί βέβαια χω
ρίς αυτήν δέν μπορεί νά ύπάρξη καλλιτέχνης.

Αάχμαν. Μάλιστα. Φαντασίαν καί τήν πίστιν σ’ αυτήν.— "Ενα 
κατοστάρι μαύρο, παρακαλώ, δπως χθές

Αίζα. (Ή οποία έχει φέρη τό κρασί καί έχειβγάλη τόν φελλόν). 
Τόν κύριον τόν άνεγνώρισα αμέσως. (Τοποθετεί μποτίλιαν καί ποτήρι 
μπροστά στόν Λάχμαν).

Αάχμαν. ’Έτσι, έ ; Χαίρω πολύ. "Αν μού έφθαναν τά λεπτά, 
θά πίναμε σήμερα σαμπάνια.

(Διακοπή.)
Μιχαλίνα, Άπό τήν μιά άκρη πέφτεις στήν άλλη. Πώς συμ

βιβάζονται αυτά τά δύο, Λάχμαν;
Λάχμαν. Καθόλου. Λυτό είναι ά ριβώς τό ζήτημα.— 1'ιά μένα 

τό μέλλον έσβυσεν, ά/.λούστατα. Τελεία καί παύλα! Τιάρα πειά μπορεί 
ν’ άοχίση ή εύθυμη ζωή.
(Άπό τό διπλ. δωμάτιον ακούονται πάλιν γελοία καί θόρυβος. Ή  Λίζα 
κινεί τό κεφάλι της εις ένδειξιν αποδοκιμασίας καί πηγαίνει μεσα).

Μιχαλίνα. ’Έχεις'δά μιά τόσο παράξενη έξαψι.
Λάχμαν. Μπά : Τό πιστεύεις; Ξεύρεις, τές άλλες φορές κοιμού

μαι ώς επί τό πλεΐστον. Δόξα νάχη ό θεός πού έχω λίγα νεύρα, άλλα 
δυστυχώς . . . .  αυτό δέν θά διαρκέση πολύ.— Τά γηρατειά ! Σιγά σιγα 
πεθαίνει κανείς.
Μιχαλίνα. ’Εγώ δέν σέ βρίσκω καθόλου γέρο, αγαπητέ Λάχμαν.
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Λάχμαν. Τόκα Μιχαλίνα ! Τότε παντρέψου με.
Μιχαλίνα. ("Εκπληκτο;, μέ ευθυμίαν). Μπά, αυτό δά όχι!— Δεν 

θέλω νά πω αυτό ! Γ ι ’ αυτό ε’ίμεθα πραγματικώς κΓ οί δυο γέροι πειά!
— Αλλά πρεπει να ςεύρης: δτι εν δσφ μιλεΐς σέ τόνον αστείον, ή κα- 

τάστασίς σου δεν φαίνεται νά είναι καί τόσον άσχημη.
Λάχμαν. Και όμως! Καί όμως !— Άλλ’ ας τ’ άφήσωμεν αυτά.
Μιχαλίνα. 1 ια πες μου, γιατί έχασες τόσον τό ηθικόν σου ;
Λάχμαν. Μπά, δεν έχασα τό ηθικόν μου. Μόνον που έρριψα πά

λιν μιά ματιά στο παρελθόν καί είδα δτι κατά βάθος δεν ζώ πλέον.
Μιχαλίνα. Πώς ; Λεν εξηγείσαι καλύτερα ;
Λάχμαν. Γο ψαρι εινμι π/,ασμένον για νά ζή μέσα στο νερό.

Ο,τι πράγμα θέλει νά ζηση έχει ανάγκην τής ατμόσφαιρας του. Πνευ- 
ματικως συμβαίνει το ιδιο. Μπήκα σε λανθασμενην άτμόσφαιοα. θ έ 
λοντας καί μη πρέπει νά την άναπνέω. Βλέπεις πώς εκεί μέσα καί συ 
ή ίδια πεθαίνεις από ασφυξίαν.— Δεν αισθάνεσαι πώς είσαι ή ίδια, 
δεν αναγνωρίζεσαι πεια. Απο το ν εαυτόν σου δεν ανευρίσκεις ούτε 
ϊχνος πλέον. -

Μιχαλίνα. Ίότε εγω πρεπει νά λέγω δτι στην έρημία μου, ποΰ 
έδιάλεξα μόνη μου, είμαι καλύτερα.

Λάχμαν. Σείς εδώ είσθε καθ’όλα καλύτερα.’Από τό γιγάντιο κου- 
σκουσουριό τών «όπως πρέπει ανθρώπων» τής μεγαλοπόλεως σεις εδώ δεν 
ι >λεπετε τίποτα, δεν ακουτε τίποτα. Μα αν τυχη να μπλέξη κανείς εκεί 
μεσα, στροβιλίζεται κι αυτός περα για περα. Ποθεί διαρκώς νά βρίσκε
ται μακρυά στον ανοικτόν ορίζοντα. Έ ,ώ  θά επιθυμούσα νά έμενα στο 
σπητι.— Ο κόσμος δεν είναι καί τόσον μεγάλος, Μιχαλίνα! "Οπου κι’ 
αν πάς δέν θά τον βρής μεγαλύτερο ν ά.ι’έδώ ! Κ ι’ εδώ δεν είναι στε- 
νώτερος από άλλα μερη. Κ ι εις όποιον φαίνεται πολύ στενός, αυτός 
πρέπιι νά τον πλατύνη : Αυτό π.χ. έκαμεν εδώ δ πατέρας σου. "Οπως 
είπαμεν: δταν γιά πρώτη φορά ήλθα εδώ στην σχολήν σας, την άνοιξι, 
την εποχήν εκείνην . . . .

Μιχαλίνα. Πίταν φθινόπωρο.
Λάχμαν. ’Εγώ την ενθυμούμαι μόνον ώς άνοιξιν. Τότε άφηνα 

πίσω μου την μικρά λαϊκή καλύβα. Καί τότε μου φάνηκεν αλήθεια. . 
Τότε θά έλεγα . . .. ό κόσμος άνοιγε διάπλατος, μεγάλος. Σήμερα κα- 
τήντησα νά χωθώ πάλιν όλότελα μέσα, νά ταφώ στο νοικοκυριό καί
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στάς συζυγικά; ύποχρεοόσεις.
Μιχαλίνα. Σάν νά σε βλέπω ακόμη Λάχμαν, μέ τά χρυσά μετα

ξωτά μαλλιά σου : Στον διάδρομον, άλλως τε ξέρεις! Μπροστά στην 
πόρτα τοΰ μπαμπά. Το εργαστήριο τού μπαμπά ηταν ακόμη έ.τανω, 
όχι ξεχωριστό στη μικρά πτέρυγα, θ ό θυμάσαι ακόμη ή το ξέχασες,

Λάχμαν. Έγώ; ’Όχι, καλή μου. Κάτι τέτοια δέν ξεχνιούνται. 
Τίποτε δέν έχω ξεχάση από ο,τι συνέβη τότε. Καί ή ελάχιστη έντύ- 
πωσις έχει χαραχθή βαθειά στην ένθΰμησί μου. ’Άλλως τε αυτή ήτο 
καί ή σπουδαιότερη εποχή της ζωής μας. Αυτό δέν θά μποροΰσεν 
ούτε κατ’ έλάχιστον νά εκφράση κάνεις : τό μυστήριον πού ετελεΐτο 
την εποχήν εκείνην. Είμαστε ακόμη παληόπαιδα, ποΰ τά τιμωρούσαν 
μέ τές ξυλιές, κι’ έξαφνα δεχθήκαμε μέ μιάς τό κτύπημα ενός ιππότου.

Μιχαλίνα. Αυτό δέν τό αϊσθάνθηκαν δλοι όπως εσύ, αγαπητέ 
Λάχμαν. Γιά πολλούς δ πατέρ νς υπήρξε βάρος.

Λάχμαν. Ναι! Αλλά καί αυτοί κατόπιν συνεμορφώνοντο. "Οποιος 
είχε μέσα του κάτι, αυτόν τον εςηυγενι ε μονομιάς. I ιατι καθώς μα„ 
άνοιγε τον κόσμον τών ηρώων . . . .  μόνον τό δτι μάς θεωρούσεν ικα
νούς νά άμιλλώμεθα μέ αυτούς μέ αυτούς καί εν γένει: μάς εκαμνε νά 
αισθανώμεθα κάτι απέναντι τών ηγεμόνων εις το βασιλειον τή, τέχνης, 
σάν νά είχαν αυτοί κι’ εμείς τό ίδιο αίμα. Αυτά ήσαν αρκετά γιά νά 
μάς γεννηθή μιά θεία υπερηφάνεια, Μιχαλίνα.— Λοιπόν. ’Εβίβα! 
Αυτά ήσαν μιά φορά κι’ εναν καιρό. (Παρατηρεί δτι ή Μιχαλίνα δέν 
έχει ποτήρι καί γυρίζει στον Φρίτς, ποΰ ετοιμάζεται εκείνην την στιγμή 
γιά τό διπλ. δωμάτιο μέ σαμπάνια). Σάς παρακαλώ ακόμη ένα ποτήρι, 
(ό Φρίτς τό φέρνει γρήγωρα καί φεύγει μέ τήν σαμπάνια).

Μιχαλίνα. Γιά πές μου, Λάχμαν, τί εξαιρετικόν σού συνέβη 
σήμερα;

Λάχμαν. (Γεμίζει τό ποτήρι). Είδα τήν εικόνα τού πατέρα σου.
Μιχαλίνα. Μπά; ’Έρχεσαι από τού πατέρα;
Λάχμαν. Ναι. Κατ’ ευθείαν απ’ εκεί.
Μιχαλίνα. Αυτό είναι, λοιπόν, ποΰ σού έκαμε τόσο μεγάλη 

έντύπωσι ;
Λάχμαν. Τόσο βαθειάν, δση είναι δυνατόν νά γίνη.
Μιχαλίνα. Τό λές μέ τά σωστά σου;.
Λάχμαν. Μέ τά σωστά μου, μέ τά σωστά μου, βεβαίως.
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Μιχαλίνα. Καί δέν αισθάνθηκες άπογοήτευσιν;
Δάχμαν. ’Όχι, ’Όχι. Ποτέ.— Ξεύρω τί θέλεις νά πής. Τό γιατί 

έρωτας. Άλλ’ δ η ή τέχνη είναι ατελής καί μονομερής. Ό ,τι ιίναι κα- 
μωμένον αύτοΰ είναι ώραϊον. Γοητευτικόν καί ώραΐον.— ’Εκείνο ποΰ 
επόθησε κι’ εκείνο ποΰ αισθάνεται κανείς, Μιχαλίνα. Ή  βαθυτάτη, ή 
τελειωτική έ'κφρασις εκείνου, πρός το οποίον τείνουν δλα . . . .  Μόνον 
έκεΐ αναγνωρίζει κανείς πέρα γιά πέρα τί είναι ό πατέρας σου.— Ή 
μεγά/.η αποτυχία μπορεί νά έκφράση πολύ περισσότερα—εμφανίζεται, 
δταν πρόκειται γιά τό ύπέρτατον— προξενεί δυνατωτέρας συγκινήσεις, 
σύρει υψηλότερα πρός τά άνω— βαθύτερα μέσα στο γιγάντιο—παρ’δσον 
θά μπορούσε νά τό κατορθώση ή μεγίστη επιτυχία.

Μιχαλίνα. Πώς βρέθηκεν δ πατέρας σ’ αυτήν τήν διάθεσι;
’Έφαγα μιά ψυχρολουσία καί δυστυχώς χ ω ρ ίς  λόγον. ’Αλλά ξέρεις, 

άν θελήση κανείς νά κλείση τά μάτια του καί άφήση νά βομβήσουν 
πάλιν γύρω του αυτά ποΰ είπε, τότε μπορεί νά φαντασθή, αν έχει διά
θεσι, πώς ήσανε τά λόγια του εαρινή βροχή καί πώς ύψώνετο καί εγέ- 
νετο ένα μέ τό σόμπαν.

(Εισέρχονται ό άρχιτέκτων Τσίεν καί ό πάρεδρος Σνάμπελ. Είναι
\  /  \  \  \  3  η ~  » 3/ Λ '«στο κέφι», ομιλούν δυνατα χωρίς να ενοχλούνται κι επειτα χαμηλώ

νουν τήν φωνήν μέ ύφος μυστικό, άλλα κατά τρόπον, ώστε ό καθένας 
ν’ άκούη δλα. Γέλοια άπό τό διπλ. δωμάτιον).

Τσίεν. Φρίτς, γρήγορα άκόμη μιά μποτίλια γκέλντερμαν. ’Οκτώ 
μάρκες ή μποτίλια; Τ ί συμβαίνει; Τό πράγμα άρχίζει νά μέ διασκεδάζει.

Σνάμπελ. ‘Ένας θαυμάσιος άνθρωπος αυτός ό Κβάντμάϊερ, έ; 
Σού έχει τέτοιες εμπνεύσεις, όπως όλες αί άντίκες τής φοιτητικής ζωής.

Τσίεν. ( Γελώντας'. Πάω νά χωθώ άμέσως κάτω άπό τό τρα
πέζι!— (ψιθυριστά) Προσέχετε, Πάρεδρε, δταν μιλήτε γιά άντίκες, παληά 
άλογα δέν σηκιόνουν τέτοια άστεϊα. (Κάνει μορφασμούς καί διίχνει μέ 
τό μάτι τήν Μιχαλίνα/

Σνάμπελ. Φρίτς, τό ίπποδρόμιον τού Ρέντς ήλθε πάλιν εδώ;
Φρίτς. (άπησχολημένος μέ τήν σαμπάνια). Πώς, κύριε Πάρεδρε; 

Δέν έχω άκούση τίποτε.
Σνάμπελ. Πώς; πώς; Αυτό τό καταλαβαίνει κανείς μιά χαρά άπ’ 

τήν μυρωδιά. Δέν σού μυρίζει λοιπόν τσίρκο;
Τσίεν. Ζήτω ή ελαφρά καβαλλαρ'α.
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(’Έρχεται ό φύν Ινράουτχάϊμ, διευθύνεται στύν μπουφέ καί περ
νώντας λέγει στον άρχιτέκτονα Τσίεν καί στον Σνάμπελ):

Τ ί είναι τούτη, άνδρας ή γυναίκα;
Τσίεν. Πηγαίνετε νά εξετάσετε. (Σιγά στον Σνάμπελ). Γιά πέστε 

μου, τί τρέχει μέ τόν Κβάντμάϊερ. Είναι πράγματι νομικός; "Ολα γύρω 
του είναι μυστήριο. Πώς νά ίή τάχα;

Σνάμπελ. (Σηκώνει τούς ώμους). Μέ χρήματα φυσικά.
Τσίεν. Ναι, αλλά ποιύς τού τί/. δίνει;
Σνάμπελ. Μου φαίνεται πώς έχει λεπτά, κι’ αυτό είναι τό

σπουδαΐον.
Τσίεν. ’Έ , καλά, καί με τόν άρραβώνα τό πιστεύετε;
Σνάμπελ.. Τσίεν! Όρισμένως είσαι μεθυσμένος.
Τσίεν. ΤΙ νά σάς πώ, τότε είναι καί ή κοπέλλα τρομερά κουτή.

'Ένα κορίτσι γιά νά είναι λιγάκι κουτό πάει, άλλά ξέρετε, δταν άφίνει
καί τό σέρνουν εδώ κι’ έκεΐ . . . .  (ίού λέει κάτι στ’ αυτί, έ'πεινα γελούν 
δυνατά καί καπνίζουν άγρίιος).

Τσίεν. Πάρεδρε, γιά κυττάξτε γύρω, γύρω. (Περνά τόν βραχίονά 
του άπό τού παρέδρου καί τόν οδηγεί χωρίς καμμιά ευγένεια πρός τήν 
Μιχαλίνα καί τόν Λάχμαν κοντά κοντά στο τραπέζι των. Χωρίς νά 
ζητήση συγγνώμην τούς στριμώνει καί δείχνει μέ σηκωμένο τό δεξιό 
χέρι δυνατά καί φανταγμένα διάφορα μέρη τού εστιατορίου). "Ολα
αυτά τά έχω κάμη εγώ. "Όλα εγώ τά έκαμα. Τραπέζια, καρέκλες, τα
βάνι, μπουφέ καί δλα τά άλλα. Τά έσχεδίασα δλα μόνος μου, δλα 
είναι δικό μου έργον. Γ ι ’ αυτό καί γλεντώ εδώ μ’ εύχαρίστησιν. Έ 
χομε γούστο βλέπετε, τί λέτε καί σείς; ’Εξαιρετικά γουστόζικο καπηλειό. 
(Τόν άφίνει καί άνάβει τό πουρό του μ’ ένα σπίρτο, τό όποιον άναψε 
μέ πολλήν δυσκολίαν τρίβοντάς το στο τραπέζι τού Λάχμαν καί τής 
Μιχαλίνας).

(’Ακούονται πάλιν γέλοια άπό τό διπλ. δωμάτιον. Ό  Φρίτς φέρει 
μέσα τήν σαμπάνια, ό Τσίεν κάν ι μιά στροφή καί λέγει) : Φαίνεται 
πώς θά τρελλάνη τόν νέον δλως διόλου.

(Ό Σνάμπελ σηκώνει τούς ώμους).
Σνάμπελ. ’Ελάτε, ξαναρχίζουν. (Πηγαίνουν καί οί δυο εις τό 

δι τλ. δωμάτιον.
II Μιχαλίνα και ό Λάχμαν διερωτώντσι διά τού βλέμματος)

305



Α ΥΓΗ Μιχαήλ Κράμερ

(Διακοπή.)
Αάχμαν. (Παίρνοντας τήν σι γαροθήκην άπό τήν τσέπη του, 

ξερά): Αυτούς τούς τύπους τούς βρίσκω ελαττωματικούς.— Επιτρέπεις 
νά καπνίσω λιγάκι;

Μιχαλίνα (κάπως ανήσυχη). Βεβαίως.
Αάχμαν. Καί σύ;
Μιχαλίνα. ’Όχι, ευχαριστώ. ’Εδώ δχι.
Αάχμαν. Ναί, ναί τά καταφέραμεν αρκετά καλά: ημείς οι τε-

/ ~ — 3 ~ 31Τ Τ \ / 9/ 1 3 \τραπερατοι της σημερινής εποχής. Η για πες μου . . . .  εχεις σ αυτο 
καμμιά αμφιβολία; ’

Μ ιχαλίνα. Νά σου πώ, εδώ δέν μου πολυαρέσει.
Αάχμαν. Καί τά φτερά τής Αυγής αν είχες, πάλιν δέν θά άπέ- 

φευγες αυτό τό είδος. . .
Ουρανέ, πώς ήσαν οί καιροί ά'λλοτε!—Καί σήμερα τσακίζονται 

γιά μιά τέτοια παρέα.— Αί σκέψεις των δεν μοιάζουν ούδέ κατ’ ελά
χιστου μέ τές δικές μας. Κάθε αγνόν καί καθάριον σέρνεται καί ποδο- 
πατεΐται. Ό  χειρότερος παληάνθρωπος, ή πειό ρυπαρά μουτσούνα, ό 
άθλιώτερος αλήτης θεωρείται άγιος. Καί ό καθένας άπό μάς πρέπει 
νά έ'χη τό στόμα του κλειστό κι’ άς λυώνη γιά τόν παληόκοσμο. ’Ε 
βίβα Μιχαλίνα, στήν ύγειά του πατέρα σου ! Καί τής τέχνης επίσης, 
ή οποία φωτίζει τόν κόσμον.— Μ’ δλα ταΰτα καί μ’ δλα ταΰτα ! —
/  /γ_  \  3/ » 3\  3/  /  3/  /  3  Λ W Β  ?  /(τσιγγριζουν).— Αχ, αν ήμουν πεντε ετη νεωτερος απο ο,τψειμαι τωρα... 
θά ειχον έξασφαλίση κάτι άλλο άκόμη, τό όποιον σήμερα δυστυχώς 
είναι γιά μένα χαμένο, καί τότε μερικά πράγματα θά εφαίνοντο άκόμη 
καί σήμερα πειό ρόδινα.

Μιχαλίνα.. Ξεύρεις, ποιο είναι τό δυσκολώτερο κάποτε;
Αάχμαν. Ποιο;
Μιχαλίνα. ’Έτσι φιλικά;
Αάχμαν. Ποιύ λοιπόν;
Μιχαλίνα. Τό εξής: νά μήν ένοχλή ό ένας τόν άλλον στόν 

δρόμο, που έ διάλεξε ν’ άκολουθήση!— ’Έλα λοιπόν άκόμη μιά φορά : 
Στήν ύγειά τών περασμένων. (Τσιγγρίζει τό ποτήρι καί υπονοεί κάτι).

Αάχμαν. Ναί, ναί. Καλά τήν παθαίνω. Έπέρασεν ή εποχή, 
χωρίς νά μποροΰμεν νά τήν σταματήσωμεν! Καί όμως μιά φορά ήμουν
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I
τόσο κοντά της . . . .  κι’ άν σήμερα κουνεΐς τό κεφάλι σου τόσον 
πολύ, τότε έφθανε νά είχα κάμη ένα νεύμα μόνον.

(Ούρρά καί γ'έλοια στό διπλ. δωμάτιον)
Μιχαλίνα. (κιτρινίζει, πετιέται όρθια.) Αάχμαν . . .  έ; τό άκουσες;
Αάχμαν. Στ’ άλήθεια, σε στενοχωρεΐ αυτό, Μιχαλίνα;
Μιχαλίνα. Δέν ξεύρω κι’ εγώ τί έχω. ’Ίσως έχει νά κάνη πού 

ό Άρνόλδος καί ό πατέρας έχουν τό σχοινί πολύ τεντωμένο καί πού 
αύτό μ’ έχει κάνει κάπως σκεπτική.

Αάχμαν. Ναί, ναί. Μά πώς; Πώς αυτήν τήν στιγμή;
Μιχαλίνα. Δέν ξέρω. Δέν θά ήταν καλύτερα νά φύγωμε; Αχ 

ναί, ή γυναϊκά σου! άς περιμένωμεν λοιπόν άκόμη. ’Αλλά νά σού πώ 
τήν άλήθεια, τούτο εδώ τό μέρος δέν μέ ζεσταίνει.

Λάχμαν. Μή δίνης σημασίαν στόν όχλον.
(Ή Λίζα Μπένς έρχεται άπό τό διπλ. δωμάτιον.)

Αίζα. ’Ά χ ουράνιε Θεέ, όχι, όχι χίλιες φορές όχι. Πίνουν οί 
κύριοι τόσο πολύ σαμπάνια κι’ ύστερα δέν ξέρουν τί τούς γίνεται. Πρα- 
γματικώς είναι νά σκάση κανείς, κύριοί μου.
(Χωρίς συστολήν παίρνει μιά καρέκλα καί κάθεται στό τραπέζι τού 
Αάχμαν καί τής Μιχαλίνας. Ή  μεγάλη της νευρικότης άφίνει νά έν- 
νοηθή ότι τής συνέβη κάτι δυσάρεστου)

Λάχμαν. ’Ώστε οί κύριοι δέν είναι καί τόσο λεπτοί άπέναντί
σας;

Λίζα. ’Άχ όχι αύτό. Λεπτότητα έχουν όσο πρέπει. ’Αλλά κυτ- 
τάξτε, εκεί είναι ένας νέος πού τόν κάμουν πάντα δλως διόλου (κά
νει κάποιον υπαινιγμόν μέ μιά κίνησι τού κεφαλιού της, πού είναι 
γυρμένο πρός τά οπίσω, δπως δταν χάση κανείς τάς αισθήσεις του καί 
κάνει πρός τούτους βιαίας κινήσεις μέ τό χέρι.) “Ολως διόλου . . . .  Νά 
κι’ εγιο δέν ξέρω πώς!—

Λάχμαν. Αυτός θά είναι βέβαια ό μνηστήρ σας;
Λίζα. (Κάμνει, σάν νά ερρίγησε, ρίχνει τό κεφάλι της στό στήθος καί 

τακτοποιεί τήν δαντέλλα τής μπλούζας της.) Ά χ  όχι, είναι μόνον ένας παλα
βός νέος, που βάζει στόν νούν του χίλιες δυο άνοησίες. Καί τί μ’ ενδιαφέρει 
ό κουτός; Δέν πάει νά κουρεύεται; (Στήν Μιχαλίνα) ’Ή θά σάς άρεσε νά 
κάθεται εκεί ένας άνθρωπο; σάν Μαραμπού; ’Επί τέλους μπορώ νά 
κάμω δ,τι θέλω. Δέν εΐν έτσι; Τ ί μ’ ενδιαφέρει ένας τέτοιος κατάσκο
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πο;; (Σηκώνεται νευρική). Κ ι’ έπειτα δ αρραβωνιαστικό; μου είναι με
θυσμένος κι’ αν θέλη καί αυτός νά μεθύσι) έτσι ας πάη άλλου, όπου 
τού αρέσει (Χιόνεται στη πιο παράμερη γωνιά τού μπουφέ).

( Λ ι α κ ο π ή. )
Λάχμαν. Λεν μπορείς νά φανταΌής τί άντίθεσις είναι αυτί]: 

δ πατέρας σας στο ατελιέ του κι’ εδώ αυτή . . . .  ας πούμε: η παρέα. 
— Κι’ υταν ενθυμηθώ τήν εικόνα—τήν μεγαλοπρεπή ήσυχον εικόνα 
τού Χριστού! καί τήν άναπαραστήσω εδώ μέσα σ’ αύτάς τάς αναθυ
μιάσεις μέ ό'λην τήν μεγαλειώδη γαλήνην της καί αγνότητα—αισθά
νομαι-μίαν έπίδρασι εντελώς άσυνείθιστη! ’Εντελώς παράξενη.—Χαίρω 
πολύ πού δέν ήλθε τδ βτερόν μου ήμισυ, είχα ένα φόβο μην τύχη 
καί τδ κάμη.

Μιχαλίνα. Ά ν  μπορούσαμε μόνον νά ξεύρωμεν αν θα ηρχετο 
εδώ ή ό'χι. Άλλοιώς θά σού επρότεινα . . . .  Σού φαίνεται πώς είναι 
καλά εδώ ;

Λάχμαν (δ όποιος βάζει τήν τσιγαροθήκην στο έπανωηόρι του). 
Μάλιστα. ’Από τότε πού στιγκρίσαμε τά ποτήρια. — Μ’ δ λα ταΰτα!— 
"Οταν δύο λένε : ήτανε μιά φορά, εκεί βρίσκονται ακόμη κάτι άπο- 
μεινάρια καί γ ι’ αυτό ας τσιγκρίσω; εν ακόμη μια φορά.

(Εις τό παραπλεύρως δωμάτιον ακούεται έπειτα από δυνατά 
γέλοια καί όσον πάει γίνεται δυνατώτερος δ εξής διάλογος):

Κβαντμάϊερ. ΙΙώς λέγεσθε;— Τ ί είσθε;—Τ ί;—Τ ί κάθεσθε πάντα 
έδώ καί μάς παραμονεύετε;— Καί μάς ατενίζετε μέ ακίνητα μάτια; 
Πώς;—Τ ί;—Σάς ενοχλεί αυτό; Σάς ενοχλεί αν δίνω στην άρραβωνια 
στικιά μου ένα φιλί;—’Ά ! έτσι!— έχετε τήν ιδέα πώς θά σάς ρωτήσω; 
— Σάς, Σάς! Σάς! Μά εισθε παλαβός!-Τό επαναλαμβάνω εισθε παλαβός! 

(Αι φωναί τών άλλων, ποΰ δέν ξεχωρίζονται μέσ’ από τά γέλοια) 
Ψυχρολουσία, ψυχρολουσία, μιά ψυχρολουσία ! 

Κβαντμάϊερ. Λέν μπορώ \'ά δείχνω έδω τήν καλτσοδέτα μου; 
Εισθε τής γνώμης ότι δέν επιτρέπεται;

' ( Γ  έ λ ο ι α )
Λάχμαν. Μιά παστρική παρέα φαίνονται νάναι όλοι τους

έδώ μέσα. _ , „
Κβαντμάϊερ. ’Έχετε τήν ιδέα πώς δέν μού επιτρέπεται ένα

τέτοιο πράγμα;
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Φορώ γυναικείες καλτσοδέτες, τελείωσε! Κ ι’ άν δέν ήσαν δικές 
μου, δρίστε άς εινε κ’ε'στι! ’Επί τέλους ήσαν τής Λιζούλας!

(Γέλοια)
Λίξα. (Στον Λάχμαν καί τήν Μιχαλίναν). Ψέμματα λέει. Αυτό 

είναι μιά προστυχιά! Ψεύδεται! αυτός νά είναι μνηστήρ μου, πού λέ
γει τόσα ψέμματα!

Κβαντμάϊερ. Τ ί;— Τ ί;—"Ολο καί προχωρείτε;—Ελάτε λοιπόν!— 
Καί σαλάτα ακόμη άν γίνετε, αυτό δέν θά μού πειράξη τήν ό'ρεξι, 
παλληκάρι μου.— Τέτοιος μουντζουρωτής! ’Ένας μπογιατζής! "Ενα πα- 
ληοκόνδσλο! "Ενα λόγο ακόμη καί θά γίνη άφαντος, νά εισθε βέβαιοι 
γι’ αυτό.

Λίζα. (Πολύ πολύ βιαστικά). Ίό πράγμα δηλ. έγινεν έτσι . . . .  
Μη σάς πέραση απο το νού, κυρία μου, πώς φταίω έγιο γιά τό σκάν
δαλο. Χά πώς ήταν τό πράγμα. Αηλαλή συνέβη έτσι: Ό  μνηστήρ μου 
δηλ. ήλθε στο κέφι καί γ ι’ αυτό μέ τσιμπούσε διαρκώς στο μπράτσο. 
"Οπου λοιπόν τούς κάπνισε νά τον κάνουν νά ζηλέψη.

Λάχμαν. Ποιόν ήθελαν νά κάνουν νά ζηλέψη;
Λίζα. Τον νέον, ποΰ σάς άνέφερα πρίν. Πήγα καί στον πατέρα 

του. Καί τί δέν έχω κάμη ώς τώρα. Καμμιά ωφέλεια. ’Έρχεται καί κά
θεται στ έ) γωνιά καί σπρώχνει τά πράγματα σέ τέτοιο σημείο, ώς πού 
καταντούνε αυτού ποΰ είναι το’ιρα.

Λάχμαν. Καί τί δουλειά κάνει;
Λίζα. Μά νά σάς πώ, τίποτε. Κάθεται μόνον καί βλέπει τούς 

άλλους τί κάνουν. Αυτό φυσικά είναι πολύ ενοχλητικόν καί δέν πρέπει 
να τοΰ φαίνεται παράξενοι', άν οι άλλοι συστηματικά); τον εξερεθίζουν.

( Ο Κβαντμάϊερ όμιλε ι πάλιν). Βλέπετε ξαναρχίζουνε πάλιν. Πη
γαίνω στον πατέρα χωρίς άλλο, μά τήν αλήθεια, δέν ξέρω πειά τί νά 
κάνω.

Κβαντμάϊερ. Θυμάστε ακόμη τί είπα προ ολίγου;— ’Όχι;— Τό
ξεχάσατε;—Τότε ακούστε το ακόμη μιά φορά λέξιν προς λέξιν:— Τήν
αρραβωνιαστικιά μου μπορώ νά τήν φιλά), όπως θέλω—όπου θέλω—
δπόταν θέλω. Ας έλθη δ διάβολος νά μ’ έμποδίση.—’Έτσι— . Λοιπόν,
πέστε, άν θέλετε, μιά λέξι ακόμη καί τότε μιά καί δυο θά βρεθήτε 
έξω. -

Λίζα. ’Ακοΰς εκεί! Νά θέλη νά λέγεται μνηστήρ μου. Πού φέ
ρεται μέ τέτοιον τρόπον καί λέει τόσα ψέμματα.
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(Μέσα άπό ένα έξαφνικό ξβφωνητό όλων των φωνών μαζύ, ξεχωρίζον
ται τά εξής λόγια).

Ταίεν. Σ  τάσου παλληκαράκι μου, στάσου καί δέν εϊμεθα τόσον 
κουτοί, δσον νομίζετε.

Σνάμπελ. Τ ί;— Τ ί;— ’Αστυνομία! Στο φρέσκο τον κανάγια
Φόν Κράουτχάϊμ. Άρπαχ’ το, Κβαντμάϊερ.
Κβαντμάϊερ. Τόλμησε! Τόλμησε! ’Άνθρωπέ μου.
Ταίεν. Άρπαξέ το, Σνάμπελ, αρπα το' ένα, δυο, τρία.
Κβαντμάϊερ. Βάλτετο στήν θέσι του! Άκοϋτε; Στήν Οέσι του, 

στήν θέσι του!
Ταίεν. Θά τό άφίσετε, ή όχι!
Σνάμπελ. Γιά  δήτέ το,’ τό παλληκάρι, είναι αναρχικός.
(’Αρχίζει εις τό δωμάτιον ένα σύντομο σιωπηλό πάλευμα).
Μ ιχαλίνα. (Καταλαμβάνεται, έξαφνα άπό άνεξήγητον τρόμον, 

πηδά καί αρπάζει τά πράγματά της.) Λάχμαν, σέ παρακαλώ έλα . . έλα 
μακρυά άπ’ εδώ.

Ταίεν. Όρίστε παιδιά, τό πήρα. Τώρα σέ κρατοϋμεν.
Σνάμπελ. Βαστάτε τον, Βαστάτε τόν παληάνθρωπο γερά!
(Ό  Άρνόλδος πετιέται έξω ωχρός σάν νεκρός καί φεύγει. 'Ο 

Τσίεν, 6 Σνάμπελ καί ό Φόν Κράουτχάϊμ τόν άκολουθοϋν φωνάζοντας: 
Πιάστε τον, πιάστε τον! (Τρέχουν πίσω του στόν δρόμον κι’ εξαφα
νίζονται. ’Ακούονται αί φωναί των καί αί φωναί μερικών διαβατών δ- 
λονέν άσθενέστεραι, έως δτου δέν διακρίνονται πλέον, παρά μόνον ώς 
μακρύνή ηχώ.)

Μιχαλίνα. (Ωσάν αποναρκωμένη.)
Ό  Άρνόλδος! Δέν ήταν αυτός ό Άρνόλδος;
Λάχμαν. "Ησυχα! (Εισέρχονται δ Κβαντμάϊερ καί τό γκαρσόν).
Κβαντμάϊερ. (δεικνύοντας ένα μικρό ρεβόλβερ). Βλέπεις λοιπόν, 

Λιζάκι, ήταν ένας άχρεΐος! Κύτταξε τοΰτο εδώ, σέ παρακαλώ! Ναί μέν 
κοστίζει τό πολύ πέντε έως έξ μάρκα, μπορούσε δμως νά φέρη κακό!

Λίζα. Άφήστέ με ήσυχη, σάς παρακαλώ.
Φρίτς. Παρακαλώ! Μάλιστα! Πελάτες πού βγάζουν ρεβόλβερ καί

τό βάζουν δίπλα τους  δίπλα στήν μπίρα τους  τέτοιους πελάτες
δέν υπηρετώ).

Λίζα. Ά ν  δέν σάς άρέση, τότε μήν κάνετε τίποτε.
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Λάχμαν. (Σ τ ·ν  Φρίτς) Σάς έφοβέρισε μ’ αύτό δ κύριος;
Κβαντμάϊερ. (’Εξετάζει τόν Λάχμαν μέ βλέμμα άστυνόμου). 

Μάλιστα.— ’Εφοβέρισεν!— δ κύριος!— ’Ή μήπως άμφιβάλλετε γ ι’ αύτό; 
— Θά ήταν νόστιμο, μά τήν άλήθεια! Εΐμεθα υποχρεωμένοι ν’ άπο- 
λ-.γη 9 ούμε κι’ δλας.

Λάχμαν. ’Ετόλμησα μόνον νά ρωτήσω.— Τό γκαρσόνι, δχι εσάς.
Κβαντμάϊμερ  ’Ετολμήσατε! Έτολμήσατε!— Ποιός είσθε; Τ ί άνα- 

κατώνεσθε σείς εδώ; Ή  συγγενεύετε ’ίσως μέ τό ώραϊο αύτό φρούτο; 
—Αύτό θά ήταν, σάν νά λέμε, ένα ξέπλυμα.—Ό  κύριος! (Γελώντας). 
Μού φαίνεται πώς γιά σήμερα ήταν άρκετύ τού κυρίου!— Τό μάθημα 
θά έπιασε τόπο.— Άλλα γιά φαντασθήτε, ό άνανδρος άντιστάθηκε.....

Μιχαλίνα  (Συνέρχεται άπό τήν νάρκην, σηκώνεται διευθύνεται 
σάν τρελλή πρός τόν Κβαντμάϊερ). Ό  Άρνόλδος!!!— Δέν ήταν αύτός 
δ Άρνόλδος!;

Κβαντμάϊερ. Τί;
Λίζα. (’Εννοεί τί συμβαίνει, παρεμβαίνει άστραπιαίως μεταξύ τού 

Κβαντμάϊερ καί τής Μιχαλίνας. Στόν Κβαντμάϊερ). Μακρυά! άφήστε 
τους πελάτας μας ήσύχους... άλλοιαις φωνάζω τόν μπαμπά.

Μιχαλίνα  (Μέ φωνήν άπηλπισμένην γεμάτην πόνον, ωσάν νά 
ήθελε νά καλέση τόν Άρνόλδον όπίσω, είς κατάστασιν ΰψίστης άγω- 
νίας, πρός τήν θύραν).

Άρνόλδε ! ! ! — Αύτός δέν ήταν δ Άρνόλδος;
Λάχμαν. (Τρέχει όπίσω της, τήν κρατεί).

’Όχι! ! — όχι, όχι Μιχαλίνα!— ’Έλα στά καλά σου!

❖ *

Δ' Π Ρ Α Ξ Ι Σ

Τό ατελιέ του γέρο)—Κράμερ όπως στήν δευτέραν πράξιν.
"Ωρα: πέμπτη απογευματινή περίπου. Τό παραπέτασμα, που κρύβει τό 

κυρίως ατελιέ είνα ι όπως πάντοτε κλειστόν. Ό  Κράμερ εργάζεται στό ιδ ια ί
τερο τραπεζάκι των σκίτσων. Ε ίνα ι ντυμένος όπως καί κατά τήν δευτέραν πρα- 
ξιν. Ό  επιστάτης του σχολείου Κράουζε βγάζει άπό ένα πανέρι που έφερε 
μαζί του, μπλε πακέττα μέ κηριά.

Κράμερ. (χωρίς νά διακόψη τήν εργασίαν) Βάλε λοιπόν τό πα- 
κέττο αύτού, κοντά στά κηροπήγια εκεί όπίσω.
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Κράουζε. (έβαλε τά πακέττα στο τραπέζι, δποιι είναι πολλά αση
μένια κηροπήγια. ’Έπειτα βγάζει μιά επιστολή καί τήν κρατεί στο χέρι) 
Γιά τήν ώρα δέ θάχω νά κάνω τίποτε άλλο, κ. καθηγητά.

Κράμερ. Καθηγητής; Τ ί θέλεις νά πής;
Κράουζε. Ξέρω κι’ έγά>, έτσι θάναι' εδώ είναι κάτι άπ’ τήν κυ- 

βέρνησι.
(Άφίνει τήν επιστολή μπροστά στον Κράμερ επάνω στο τραπεζάκι.

Κράμερ. Χμ! ’Έτσι. Γ ιά  μένα; (’Αναστενάζει βαθειά). Μ’ δλο 
τόν άπαιτούμενο σεβασμό! (Συνεχίζει τήν εργασίαν του' ή έπιτσολή ε
ξακολουθεί νά μένη κλειστή επάνω στο τραπέζι).

Κράουζε. (Παίρνει τό πανέρι του' έτοιμο; νά φυγή.) Κύριε 
καθηγητά, θέλετε νά ξενυχτήσω κομμάτι απόψε;— Πρέπει αλήθεια νά 
ξεκουρασθήτε λιγάκι. ■

Κράμερ. Ά ς  άφήσωμεν τά πράγματα όπως είναι, Κράουζε, έ;
Ακόμα καί γιά τό ξαγρύπνημα, ναί; Άλλως τε εξοικονομήθηκα γι’ αυ
τό. Μίλησα μέ τόν ζωγράφο Λάχμαν άπό πρωτύτερα

Κράουζε. (Πέρνει τό/κασκέτο του καί αναστενάζει). ”Ω, εσύ αγα
πητέ πολυεύσπλαχνε Θεέ, εσύ, εσύ! Άλλοιώς θά γινόταν τίποτε έτσι σέ 
μιά στιγμή;

Κράμερ. Ό  διευθυντής είναι απέναντι;
Κράουζε. Μάλιστα, κ. Κράμερ.
Κράμερ. Ευχάριστοι, πάει καλά.— Στάσου. Περίμενε ακόμη μιά 

στιγμή.— Τήν Δευτέρα τό βράδυ . . . .  Μά ποΰ συνέβη; Σέ ποιο μέρος 
συνήντησεν ή γυναίκα σου τόν Άρνόλδον;

Κράουζε. Γ ιά  σταθήτε . . . .  Τόν ειδ,ν έκεΐ ποΰ είναι αί βάρκες 
. . . .  κάτω άπό τό πλίνθινο πεζούλι. Έ κεΐ ποΰ νοικιάζουνε τές βάρκες

Κράμερ. Στο δρομάκι, ποΰ πάει γύρω γύρω, έκεΐ κάτω; Κοντά 
στο ποτάμι;

Κράουζε. Βέβαια, άκριβώς έκεΐ.
Κράμερ. Τοΰ μίλησεν α&τή πρώτη, ή εκείνος σ’ αυτήν;
Κράουζε. Νά, έτσι, καθόταν στο φράχτη άκριβώς πάνω στο τοί

χο, ξέρετε δά, έκεΐ ποΰ στέκονται κάποτε οί άνθρωποι καί χαζεύουν, β/έ- 
ποντας τούς πολωνέζους νά βράζουν τές πατάτες του; απάνω στα πλω
τά τους σπίτια. 'II  γυναίκα παραξενεύθηκε ποΰ τόν είδεν έκεΐ καί τότε 
άκριβώς τόν καλησπέρισε.

Μιχαήλ Κράμερ Α Υ ΓΗ

Κράμερ. Κ ι’ έπειτα τί άλλο τοΰ είπε;
Κράουζε. Τούπε, πώς μπορούσε νά κρυώση.
Κράμερ. Χμ! Καί τί άπήντησεν εκείνος σ’ αυτά;
Κράουζε. Κατά πώς άκριβώς άντελήφθηκεν ή γυναίκα, γέλασε. 

Μά τότε ’ίσα ϊσα φάνηκε τής γυναίκας πώς ήτανε τό γέλοιο του πολύ 
τρομερό καί πολύ περιφρονητικό. Τίποτε άλλο δέν γνωρίζω.

Κράμερ. "Οποιος ζητεί νά περιφρονήση . . . .  όποιος θέλει νά πε- 
ριφρονήση δλα, άκουσε: αυτός έχει πολύ καλά τόν λόγον του. Θά επι
θυμούσα νά είχατε έλθη σέ μένα! . . . Μά πιστεύω, πώς ήταν πειά πο
λύ άργά.

Κράουζε. Μάλιστα αν τώξερε κανείς! Μήπως τό ξέραμε; Καί 
ποιος πάει τάχα να σκεφθή άμέσως ένα τέτοιο πράγμα;!— "Υστερα 
ήλθε ή Μιχαλίνα—ήλθε βέβαια σέ μένα μέ τόν κ. Λάχμαν!— Κ ι’ άπό 
τότε άρχισα νά φοβάμαι. Μα ήτανε πειά μισή μετά τά μεσάνυχτα.

Κράμερ. "Ακούσε, τήν νύκτα έκείνην . . . .  θα τήν ενθυμούμαι! 
— "Θταν ιιέ ξύπνησεν ή κόρη μου ήταν ή ώρα μία.— Κ ι’ δταν έπειτα 
βρήκαμε τό πτωχό τό παιδί, τό ώρολόγι τής εκκλησίας κτυποΰσεν άκρι- 
βώις εννέα.—

Κράουζε. (’Αναστενάζει, κουνεΐ τό κεφάλι, άνοίγει τήν πόρτα για 
νά φύγη καί τήν ίδια στιγμή φαίνονται ή Μιχαλίνα καί ό Λάχμαν. 
Μπαίνουν μέσα. Ό  Κράουζε φεύγει. Ή  Μιχαλίνα είναι ντυμένη σκού
ρα' είναι σοβαρά, καταβεβλημένη καί κλαμμένη).

Κράμερ. (Τούς προσφωνεί.) Καλώς τά παιδιά. ’Έ , ελάτε μέσα. 
Λοιπόν Λάχμαν, θέλεις νά ξαγρυπνήσης άπόψε; ’Άλλως τε είχες μαζί 
του κάποιον φιλικόν δεσμόν! Μ’ ευχαριστείς πάρα πολύ, πού θέλεις ν’ 
άγρυπνήσης, γιατί, άκουσε, ένας ξένος, αυτό δέν θά τό ήθελα!—(Πη
γαινοέρχεται, στέκεται, συλλογίζεται καί λέγει:) Καί τώρα θά σάς άφή- 
σω μόνους πέντε λεπτά, γιατί θέλω νά πάω πέρα στού διευθυντοϋ. Νά 
τού πώ κάτι, ποΰ πρέπει νά τό ξεύρη. Σείς φυσικά δέν θά θελήσετε 
νά φύγετε έν τώ μεταξύ.

Μιχαλίνα. "Οχι, πατέρα, δπως καί ναχη τό πράγμα δ Λάχμαν 
θά μείνη εδώ. ’Εγώ πρέπει νά πάω χωρίς άλλο νά κάμω ψώνια.

Κράμερ. Μ ’ ευχαριστεί πολύ, Λάχμαν, ποΰ μένεις. Θά κάνω 
γρήγωρα καί θά γυρίσω άμέσως εδώ. (Τυλίγεται μ’ένα σάλι, νεύει τό 
κεφάλι εις άποχαιρετιομόν καί φεύγει).
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Μιχαλίνα. (Κάθεται έτσι όπως είναι, σηκώνει τον πέπλον καί 
σκουπίζει τά μάτια της μέ το μανδήλι. Ό  Λο.χμαν άφίνει το καπελλο 
του, τό παλτό του, καί το μπαστούνι του).

Μιχαλίνα. Βρίσκει; ποΰ άλλαξεν ύ πατέρας;
Λάχμαν. I Ιοΰ άλλαξι-ν;-—’Όχι !
Μιχαλίνα. ’Ά χ Θεέ μου, ναι, το ςέχασα πάλιν. Στοές Χέρτελς 

δέν στείλαμεν αγγελίαν· τήν λίγη μνήμη πώχει κανείς τήν χάνει πέρα, 
πέρα.—-Μπά, ένας στέφανος εκεί. (Σηκώνεται κι’ εξετάζει ένα αρκετά 
μεγάλοι1 στέφανον από δάφνην μέ κορδελλαν ώστε. να φαίνεται, επάνω 
στον καναπέ. Πέρνοντας μια κάρτα σκαλισμένη π’ αυτόν εξακολουθεί
μέ μιαν εκφρασι έκπλήξεως) : ’Από τήν Σιε’φερ  Να βλέπεις, κι’ αυτή
μένει ορφανή. Είχε μιά σκέψι μόνον :

Τον Άρνόλδον. Κ ι’ ο Άρνόλδος δέν έμαθε ποτέ τίποτε.
Λάχμαν. Είναι εκείνη ή κάπως καμπούρα πού είδα στο ατε

λιέ σου ; , .
Μιχαλίνα. Ναι, ναι, αυτή. Έζωγράφιζε γιατί ζωγραφίζει ύ ’Αρ

νόλδος. Καί σέ μένα έβλεπεν ακριβώς τήν αδελφήν τού Άρνόλδου.— 
’Έτσι είναι : Τον στέφανον, ποΰ αγόρασε, γ ι’ αυτόν θά ζήση τρεις 
εβδομάδες μέ ψωμί καί τσάι.

Λάχμαν. Καί ως τόσο θά είναι ισως και πολύ ευτυχής.— 
Ξέρεις ποιόν ά/.λον συνήντησ«; Καί ποιος ακόμη θάστ. ίλη στέφανον;

Μιχαλίνα. ΙΙοιύς;
Λάχμαν. ΓΙΙ Λίζα Μπένς.
Μ ιχαλίνα. Λυτά·—δέν ήταν ανάγκη νιι τό κάνη.

( Λ ι α κ ο π. ή )
Λάχμαν. ’Άν είχα μιλήση μέ τόν Άρνόλδον—!’Ακόμη καί γιά 

τήν Λί α Μπένς: - - ’Ίσως θά είχα εξάσκηση επάνω του κάποιαν 
ε.πίδρασιν.

Μιχαλίνα. ’Όχι, Λάχμαν, άπατάσαι. Λεν το πιστεύω.
Λάχμαν. ΙΙοιός ξεύρει; Τό κακό ήταν πού μέ άπέφευγε. Θά 

ήμουν εις θέαν νά τόν διαφωτίσω εις μερικά πράγματα»-τί ακριβώς 
θά τού. έλεγα, δέν γνωρίζω—άλλά θά τού μιλούσα, σάν νά λέμε, έκ 
πείρας. Συμβαίνει πολλές φορές νά μην έκπληρώνωνται οί πειό δυ-

, , n » ι ι υ ΐΐ- ' / γ Γ " ' υ π /νατοι μας ποθοι. I ιατι αν εξεπληρωγοντο .Μιχαλίνα—κάποτε απη- 
λαυσα κι’ εγώ τήν έκπλήοωσι μιά; παρόμοιας επιθυμίας!—καί τότε —
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από σένα φυσικά δέν είναι άνά,κη νιί τό κρύψω — τότε ή κατάστασίς 
μου έγινε πολύ χειροτέρα.

Μιχαλίνα. Μά ή πείρα δέν είναι από εκείνα, π >ΰ μεταδί
δονται, τουλάχιστον στην βαθυτέραν της έννοιαν.

Λάχμαν. Μπορεί νάναι κι’ έτσι— : εγώ όμως ξεύρω πειά.
( Δ ί α κ ο π ή )

Μιχαλίνα. Ναι, ναι, έτσι είναι! Ό  κόσμος αυτός είναι τέτοιός! 
Θά έπαιξε κι’ αυτή μέ τή φωτιά! Μά πώς θά καταντούσαν τά ίτρά- 
·, ματα εκεί, δέν θά τής πέρασε φυσικά από τόν νούν. -(Στο τραπεζάκι 
τιίιν ιχνογραφημάτων): γιά δες to νέο σκίτσο πού έχει κάμη ό πατέρας.

Λάχμαν. "Ενας νεκρός, θωρακισμένος ιππότης.
Μιχαλίνα. Μ, χμ!
Λάχμαν. ( Χιαβάζεί στην πλάκα).

Χαλκοδεμένον μ’ έχουν κατάθεση.
Μού ήταν ό θάνατος υπασπιστής.

Μιχαλίνα. (Άβέβι,ια, έπειτα σιγοκλαίγόντας.)
ΙΙοτέ δέν είδα τόν πατέρα νά κλαίη καί γιά δες, έδώ επάνω ό πα

τέρας έχει κλαύση.
Λάχμαν. Μιχαλίνα, έλα, πρέπει νά κάνουμε κουράγιο, δέν είναι

έτσι;
Μιχαλίνα. Τό φύλλο είναι εντελώς υγρό!—Ά χ , μεγαλοδύναμε 

Θεέ. (Αναλαμβάνει ολίγον τάς δυνάμεις της, κάνει μερικά βήματα κι’ 
έξακουλουθεΐ πειό δυνατά). Κάνει κουράγιο, Λάχμαν, είμαι βεβάία. Άλλ’ 
ή πραγματική του κατάστασίς ποιά είναι;— άσφα/ώς, έχει γηράση κα
τά δέκα έτη.

Λάχμαν. Εις όποιον φανερώνεται ή ζωή μέ τήν ύψίστην σοβα
ρότητα της, εις στιγμάς ειμαρμένης στό πέρασμα τού χρόνου -έθαψα 
κι’ έγω· πατέρα καί αδελφόλ·!—αυτός εάν ύπερνικήση τήν μεγάλη δυ
στυχία . . . .  αύτουνού το πλοΐον θά άρμενίζη ήσυχώτερα, σταθεριότερα 
— μέ τούς νεκρούς του, βαθειά κάτω στό άπειρον.—

Μιχαλίνα. Άλλα νά ύπερνικήση, αυτό είναι βέβαια τό δυσκο- 
λώτερον.

Λάχμαν. Δέν πίστευα πώς θά έφθαναν τά πράγματα <ΰς αυτού
Μ ιχαλίνα.Χαί, ναί! Σάν αστραπή! ’Έγειναν σάν αστραπή. Έ λε

γα μέσα μου: αν τόν βρούμε, καλά!— ’Ά ν δέν τόν βρούμε, πάει χάθη
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κε κάθε ελπίς.— Γνωρίζω τόν Άρνόλδον. Είχα αΐ’τή τή διαίσθησι. Τοϋ 
ήλθαν δλα μονομιάς κι’ δταν κατάλαβα τί συμβαίνει, ήξευρα τότε δτι 
βρίσκεται σέ κύνδυνο

Λάχμαν. Καί τρέξαμε αμέσως τό κατόπιν του.
Μιχαλίνα. Πολύ αργά. Άφοϋ συνήλθα πρώτα. Έ να  λόγον 

μόνον! “Ενα λόγο αν τού έλεγα! Πιθανόν vù είχαν μεταβληθη δλα. 
"Αν τόν συνελάμβανον ϊσως, λέγω για τούς ανθρώπους πού έτρεχαν κα
τόπιν του— αν τόν έφερναν πίσω!— Θά του εφώναζα: Άρνόλδε έλα . . .  
(διακόπτεται από συγκίνησι).

Λάχμαν. ’Άλλως τε δεν θά γινότανε καί τίποτε. 'Ένα μικρό 
αστείο με τό ρεβόλβερ . . . ’ · ·

Μιχαλίνα. Τό κορίτσι. ‘ Η ντροπή, 'Ο πατέρας. Ή  μητέρα. Α 
κόμη καί ό φόβος από τά επακόλουθα. Φαίνεται πώς τού είχε κόλλη
ση ή ιδέα πώς είναιθτοιός ξεύρει πόσον γηρασμένος κΓαηδιασμένος από 
την ζωή" κι’ ήταν για όποιον τόν εγνώριζεν δπως εγώ εντελώς άπει
ρος κατά βάθος καί σαν παιδί. "Ηξευρα μάλιστα πώς είχε τό δπλον.

Αάχμαν. Μου τό είχε δείξη καί μένα στό Μόναχο.
Μ ιχαλίνα. Ναί, γιατί δπου πήγαινε νόμιζε πού τόν κυνηγούνε. 

Τίποτε άλλο δεν έβλεπε γύρου του παρά μόνον εχθρούς. Καί δέν εν
νοούσε κατ’ ούδένα τρόπον ν’ άλλάξη γνώμην. "Ολα είναι υποκρισία 
καί μόνον υποκρισία, έλε,ε πάντοτε. "Ολοι κρύβουνε τά νύχια τους καί 
την φτέρνα τους, κι’αν δέν προσέχης πάς χαμένος.

Λάχμαν Δέν είχε κι’ έντελώς άδικον. Υπάρχει βέβαια καί κά
ποια αλήθεια σ’ αυτά πού έλεγε. Σέ ωρισμένες στιγμές αισθάνεται κα
νείς κάτι τι παρόμοιο. ’Άλλως τε θά ύπέφερε καί πολύ άπό τόν βά- 
ναυσον τρόπον μερικών. Καί άμα καθήσωμεν καί συλλογισθοΰμεν αυ
τά βλέπομεν πώς κατά βάθος είχε δίκαιον.

Μιχαλίνα. ’Έπρεπε να είχαμε δείξη περισσότερον ενδιαφέρον 
γι’ αυτόν. Μά δ Άρνόλδος εγίνετο μέ τό παραμικρό τόσο στρυφνός. 
Κ ι’ αν ακόμη ήθελε κανείς τό καλό του, έννοούσεν άπό πείσμα vù τόν 
άντικρούση.

Λάχμαν. Τ ί έγραψε λοιπόν στον πατέρα σου;
Μιχαλίνα. Ό  μπαμπάς δέν έδειξεν ακόμη την επιστολήν σέ 

κανένα.—
Λάχμαν. ’Εμένα μ’ άφησε νά συμπεράνω μερικά, αλλά μόνον νά 
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συμπεράνω, χωρίς νά μού π ή τίποτε τό θετικόν. Την ιόρα δέ πού μι
λούσε γι’ αυτό τά λόγια του δέν είχαν καμμιά πικρία.—Νομίζω πού 
έγραφε πάνω κάτω: Δέν ύπέφερε τάχα την ζωήν. Γιά την ζωήν δέν 
ήτανε πλασμένος.

Μιχαλίνα. Γιατί νά μήν έχη εμπιστοσύνη στον πατέρα; Βεβαίως 
είναι σκληρός. Μά όποιος δέν είσχιορήση εκεί με'σα, δποιος δέν διαι
σθάνεται τό καλόν, τό ανθρώπινον πού υπάρχει εκεί μέσα, αυτός πρέ
πει νά είναι κάπως ελαττωματικός. ’Εγώ, βλέπεις, τό κατώρθιοσα, άν 
καί γυναίκα. Πόσον δυσκολώτειον ήτανε γιά μένα παρά γιά τόν Άρ- 
νόλδον! Την εμπιστοσύνην τού Άρνόλδου έπεδίωκεν αυτός ό πατέρας. 
Έγώ έπρεπε ν’ άγωνισθώ γιά τήν εμπιστοσύνην τού πατέρα. ‘Ο πατέ
ρας είναι φοβερά ειλικρινής, τίποτε άλλο. Εμένα σ’ αυτό τό ζήτημα μέ 
βρήκε πειό δυνατή άπό τόν Άρνόλδο, κι’ δ Άρνόλδος ήταν άνδρας.

Λάχμαν. Ό  πατέρας σου θά μπορούσε νά είναι πνευματικός μου.
Μιχαλίνα. Κάτι παρόμοιο νπεστήριζε καί δ ίδιος.
Λάχμαν. Αυτό τό αισθάνεται κανείς.
Μιχαλίνα. Μάλιστα, τό ξεύρω θετικά, θά μπορούσε χωρίς άλλο 

νά μπή καί στήν καρδιά τού Άρνόλδου.
Λάχμαν. ’Αλλά ποιός, ποιος γνωρίζει τήν /έξιν, πού δίδει την 

άπολύτρωσιν:
Μιχαλίνα. Βλέπεις λοιπόν, Λάχμαν πώς είναι: ΈΙ μητέρα μα& 

έσιοτερικώς είναι ξένη στον πατέρα, μά δταν είχε κάτι μέ τόν Άρνόλ- 
δο, τόν άπειλοΰσε τότε μέ τό πιόσιοπον τ·.ΰ πατέρα. Μ’ αυτόν τόν
τρόπον τί άποτελέσματα έφιρε;—  ή τουλάχιστον νά βοηθούσε
στήν καλλιτέρευσίν του;—

Κράμερ. (Επιστρέφει)
Κράμερ. (κρεμά τό σάλι του) Νά με πάλιν εδώ!— Τ ί κάνει ή

μαμά ;
Μιχαλίνα. Σέ παρακαλεΐ νά μή παρακουράζεσαι Θά κοιμηθής 

άπόψε μαζί μας ή ό'χι;
Κράμερ. (ενώ διο βάζει τά συλλυπητήρια πού είναι επάνω στό 

τραπέζι). ’Όχι, Μιχαλίνα. "Ομως δταν πάς σπήτι πάρε μαζί σου αυτές 
τές κάρτες γιά τήν μαμά σου. (Στον Λάχμαν) Βλέπεις, μ’ δλα ταύτα 
είχε καί φίλους, αυτό δέν τό είχαμε φαντασθή πρώτα.
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Μ ιχαλίνα. Καί στο σπήτι εί'χαμεν επισκέψεις ολην την ημέραν.
Κραμερ. Καλύτερα θα ήταν, αν δεν έκαμναν of άνθρωπον τ ί

ποτε από αυτά, μά αν νομίζουν πώς κάνουν κάτι τι καλό, τότε, εννοείται, 
δεν πρέπει να τους έμποδίζη κανείς.— Θά βγης πάλιν;

Μιχαλίνα. Πρέπει.—Αυτές αί φοβερές σκοτούρες καί διατυπώσεις.
Κραμερ. Ολα αυτα δεν πρέπει τώρα νά μάς μελαγχολούν 

καθόλου.
Μιχαλίνα. Αντίο, μπαμπά.
Κράμερ (την σταματά λιγάκι). Στο καλό, αγαπητό παιδί! Καί 

σένα βέβαια δέν σέ πικραίνει τύ πράγμα. Είσαι ή πειύ ψύχραιμη από 
ό.'.ους μας! -  ’Όχι, όχι, Μιχαλίνα, δέν ήθελα νά πω αυτό. ’Έχεις ένα 
συνετό, γερό κεφάλι. Καί ή καρδιά της είναι θερμή περισσότερο από 
κάθε άλλη, Αάχμαν. (ΤΙ Μιχαλίνα κλαίει πειό δυνατά). Μά ακούσε, 
συγ ιρατήσου λοιπόν καί σύ, παιδί μοεε Πρέπει νά δείξω μεν πόσο μπο- 
ρούμεν ν’ άνθέξωμεν στην μαχαιριά.

Μ ιχαλίνα. (Συνέρχεται εντελώς, σφίγγει τύ χέρι του, έπειτα καί 
τού Αάχμαν καί φεύγει).

Κράμερ. Αάχμαν, ας βάλωμε τά κηριά. ’Άνοιξε τά πακέιτα. 
(αρχίζει ό ’ίδιος την εργασίαν). Πόνος! πόνος, πόνος, πόνος! Ξέ εις 
αυτή ή λέξι τί θά πή;— Βλέπεις, αυτά έχουν αί λέξεις: Μόνον από 
καιρού εις καιρόν άναζούνε, στην καθημερινή ζωή είναι νεκρές.

(Αίδει στύν Αάχμαν ένα κηροπήγιον μ' ενα κηρί). ’Έτσι. Πήγαι
νε το μέσα στύ παιδί μου.

(Ό  Αάχμαν πηγαίνει στύ μέρος τής σκηνής τύ' κλεισμένον μέ τό 
παραπέτασμα).

Κράμερ (μόνος τώρα, συνεχίζει δυνατά μπροστά στό παραπέ
τασμα'1. Μόνον όταν μπή τύ μεγάλο στήν ζωή, καταλαβαίνετε, 
τότε κάθε ευτελές είναι σαν νά τό έχουνε σαρώση. Τό ευτελές χωρίζει, 
τύ μεγάλο ενώνει, β'έπετε. Θέλω νά πώ δτι έτσι πρέπει νά είναι 
κανείς γεννημένος. Ό  θάνατος είναι πάντοτε τό μεγάλο, καταλαβαί
νετε : ο θάνατος καί ή αγάπη. (Ό  Αάχμαν επανέρχεται). Έπήγα κάτω 
στον διευθυντή καί είπα τού ανθρώπου τήν αλήθεια’ καί γιατί τάχα νά 
ψευσθώ; Γιά τέτοιο πράγμα δέν έχω βέβαια διάθεσι. Καί τί μ’ ενδια
φέρει ό κόσμος; ’Ήθελα απλώς νά ξεύρω! Άλλως τε καί αυτός τον 
είχε περιφρόνηση.— Νά σού πώ, αί γυναίκες είναι πού τά θέλουν
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αυτά. Ό  παπάς δέν θέλει ν’ άκολουθήση ώς τον τάφον κι’ αυτό α
κριβώς βρίσκουν πώς δέν είναι σωστό. Γιά μένα όμως δέν έχει τό 
πράγμα καί τό >ην σημασίαν. Γιά μένα τύ πάν είναι ό θεός. Ο παπάς 
τίποτε.

Ξεύρεις τί έκαμα σήμερα τό πρωί; ’Έθαψα αγαπημένους πόθους. 
"Ησυχα, ήσυχα, μόνος μου. ’Εντελώς ήσυχα, ξεύρεις. "Ακούσε, αύτο 
ήταν μιά μεγάλη πομπή. Μικροί καί μεγάλοι, παχεις καί 
αδύνατοι. Τώρα κοίτονται όλα χάμω, ωσάν τά θερισμένα στάχυα, 
Αάχμαν.

Αάχμαν. ’Έχασα κι’ εγώ κάποιον φίλον, θέλω νά πώ από ε
κούσιο θάνατο.

Κράμερ. Εκούσιο; Ποιός ξεύρει άν δέν έχουν καί δίκαιον! 
Γιά δες αυτά εδώ τά σκίτσα. (’Ανασκαλεύει στον κόρφο του καί άνα- 
σύοει ένα τετοάδιο με σκίτσα, το οποίον ανοίγει μπροστά στον Ααχμαν, 
αφού τον οδηγεί ώς τό παράθνρον, όπου μπορούν νά διακρίνουν 
οπωσδήποτε μέ τό λυκόφως). Έδω έχει μαζεμμενους όλους εκείνους 
πού τον έ,’ασάνισαν. Καί, ακούσε, είχε μάτι. Είναι, αλήθεια, τό κακό 
μάτι. Μά όμως είναι μάτι μιά φορά! Θέλω νά πώ τύ εςης, — Ισιος 
ή λύπη δέν μ’έχει καταβάλη όσο φανταζεσθε καί ίσιος δέν είμαι τόσον 
απαρηγόρητος, δσον μερικοί νομίζουν. Ο θανατος, γιά δες, οδηγεί 
στό Μεγαλειώδες. Μπροστά σ’ αυτόν ο άνθρωπος κάμπτεται. Αλλ 
όμως εκείνο π >ϋ απομένει στο δι.αβα του, το γονατισμα αυτο είναι 
υπέροχον καί τεράστιον συγχρόνως. Το αίσθανόμεθα, είναι σαν 
νά τό β/έπωμεν, καί τότε ο πόνος μάς κάμνει—μεγάλους.

Καί πόσοι δέν μού έχουν άποθάνη στή ζωή! Μερικοί, Αάχμαν, 
πού σήμερα ίούνε ακόμη. Γιατί ματώνουν αι καρδιές και πάλλουν 
συγχρόνως; Γιατί πρέπει ν’ αγαπούνε, Αάχμαν. Ολα τείνουν στήν ενό
τητα, αλλά επάνω από τό κεφάλι μας στέκει τού χωρισμού ή κατάρα· 
Λεν θέλομεν νά μάς διαφυγή τίποτε καί όμως όλα, μόλις έλθουν, ξε- 
γλυστρούνε.

Αάχμαν. Αυτά πού λέτε τάχω δοκιμάση κι εγώ. ,
Κράμερ. Τήν νύχτα, όταν μέ ξύπνησεν ή Μιχτλίνα, ήμουν αξιο

λύπητος. Γιατί κατάλαβα άμέιιος τί συμβαίνει. Κ ι’ επειδή δέν μπο
ρούσαμε νά τον σηκωσωμεν απ’ εκεί, αυτο με πίκρανε περισσότερόν 
από κάθε άλλο.
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Εκείνην την ωραν,θεέ μου!,Λάχμαν! νάμοιη αλήθεια, στα καλά μου ή δχι; 
Κ ι’εγώ δ ίδιος δεν άνεγνώριζα πειά τον εαυτόν μου. Γιατί για φαντά- 
σου, τσακώθηκα τόσο πολύ: Κάτι τέτοιο δεν περίμενα ούτε εγώ από μένα 
τον ίδιο. Είρισνευθηκα τον θεόν κι’ έγινα έξω φρενών εναντίον του 

Νά σου πώ καλά καλά δεν ξέρομε κι’ εμείς οί ’ίδιοι τί ε’ίμεθα. 
Γελούσα σαν ένας Φετιχιστής καί προκαλοΰσα τό Φετίς νά μοΰ δώση 
λόγο : Μοΰ έφαινόταν ένα σατανικό αστείο, ένας διαβολεμένος τιπο
τένιος καυγά,ς Λάχμαν ! ανάξιον, ανάλατου καί άσχημου' — Νά, αυτή 
ήτανε ή κατάστασίς μου. ’Έτσι άντεστάθηκα.
’Έ πειτα έως δτου έπειτα τον είχα εδώ κοντά καί τότε μόνον
ήλθα πάλιν στα λογικά μου. — Κάτι τέτοιο δεν τό χωρεϊ στην αρχή 

•ό νοΰς μας. Τέλος τό καταλαβαίνομεν. Καί όμως Ιξακολουθοΰμρν νά 
ζούμεν. Όρίστε, κοντεύουν δύο μέρες πού είναι πεθαμένος. ’Εγώ ή
μουν ή φλούδα κι’ εκείνος εκεί ό σπόρος. "Αχ ! γιατί νά μή πάρουν 
τήν φλούδα ;

(εισέρχεται ή Μιχαλίνα σιγά, χωρίς νά κτυπήση).

Μιχαλίνα. Μπαμπά, κάτω στοΰ επιστάτου είναι ή Αίζα Μπένς. 
Φέρνει ένα στέφανον.

Κράμερ. Ποιός ;
Μιχαλίνα. Ή  Αίζα Μπένς. Θά ήθελε πολύ νά σοΰ μιλήση. 

Νάρθη μέσα ;
Κράμερ. Δεν τήν παρεξηγώ γι’ αυτό, ούτε τής τό απαγορεύω.— 

¿\έν ξεΰρω τί θά πή μίσος. Δεν ξεύρω τί θά πή έκδίκησις. "Ολα 
αυτά μοΰ φαίνονται τώρα μικρά καί τιποτένια.

('Η Μιχαλίνα φεύγει).

Παιδεύεται κανείς μέ μικροπράγματα, τά παίρνει ποιός ξέρει 
πόσον σοβαρά, δημιουργεί φροντίδες, αναστενάζει, παραπονεΐται καί 
μό μιάς έρχεται ένα τέτοιο γεγοιός, σαν ένας αετός όταν δρμά επάνω 
ατά σπουργίτια. Καί τότε, άκουσε, πρέπει: να εΐμεθα έτοιμοι ! Μα

I 3 ' / Ο 5 I αγ 5 \ « 9  Λ Ο  » · »γι αυτο κι εγω παραιτήθηκα απο ολα αυτα κι εις το εςης, ο,τι κι αν 
μοΰ συμβή, τίποτε δεν μπορεί νά μέ χαροποιήση, τίποτε δεν μπορεί
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νά μέ τρομάξη, γιά μένα δεν υπάρχει πειά καμμιά φοβέρα !
Λάχμαν. Ν ’ ανάψω, λέτε, μιά λαμπάδα ;
Κράμερ. (Τραβά τό παραπέτασμα δλότελα. Στο βάθος του 

μεγάλου σχεδόν σκοτεινού πειά ατελιέ είναι ένας νεκρός, σκεπασμένος 
εντελώς μέ μιά οθόνη, μέσα εις φέρετρον τοποθετημένος) 
Βλέπεις, εκεί είναι ό γυιός μιάς μητέρας ! .·—  ”Αχ, είναι οί άνθρωποι 
σκληρά κτήνη !— (Μέσα από τά μεγάλα παράθυρα τοΰ ατελιέ, αριστερά, 
μπαίνει ένα ελαφρό λυκόφως. "Ενα κηροπήγιο μέ αναμμένα κηρία 
είναι τοποθετημένου κοντά στο φέρετρον προς τό μέρος τής κεφαλής. 
Ό  Κράμερ επανέρχεται μπροστά στο τραπέζι καί χύνει κρασί στά πο
τήρια). Λάχμαν, έ’λα, πιέ κομμάτι νά δυναμιυσης. Όρίστε λίγο κρασί, 
αυτό θά μάς δώση νέας δυνάμεις.

’Ά ς πιοΰμεν, Λάχμαν, ας προσφέρωμεν δυσίαν ! ”Ας τσιγγρίσω- 
μεν ήσυχα ! Κ ι’ αυτός πού κοίτεται εκεί είμαι εγώ ! Είσαι συ ! Είναι 
μία Μεγαλειότης! Σ ’ αυτά τί έχει ακόμη νά προσθέση δ παπάς : 
(πίνουν).

Δ ι α κ ο π ή.
Λάχμαν. Σάς έλεγα γιά κάποιον φίλον, ποΰ ή μητέρα του 

ήτανε κόρη παπά' κι’ έπειδτή κανείς ιερωμένος δέν ήθελε νά συνοδεύση 
τον υιόν της στον τάφο είχε πάρει τό ζήτημα κατάκαρδα.— ’Αλλά τήν 
στιγμήν ποΰ άποθέταμεν τον νεκρόν τής ήλθε, σάν νά λέμε, θεία έμ- 
πνευτις, καί τότε μάς έφάνη σάν νά προσηύχετο μέ τό στόμα της δ 
ίδιος δ θεός.... Παρόμοια προσευχή δέν είχα ακούση ποτέ άλλοτε.

(Ή Μιχαλίνα συνοδεύει τήν Αίζα Μπένς, ή δποία είναι ντυ
μένη απλά καί σκούρα. Κ ι’ αί δυο γυναίκες σταματούν συγχρόνως στήν 
πόρτα. Ή  Αίζα κρατεί τό μανδήλι στο στόμα).

Κράμερ. (Χωρίς νά παρατηρήση, καθώς φαίνεται, τήν Αίζα, α
νάβει ένα σπίρτο καί μεταδίδει φώς στές λαμπάδες. Ό  Λάχμαν κάμνει 
τό ίδιο, έως ότου φαίνονται αναμμένα δύο κηροπήγια καί κάπου έξ 
κηρία χωριστά).

—Τ ί μπορούσαν νά ξέρουν από τούτον εκεί αυτοί οί γελοίοι; 
Αυτά τά κούτσουρα καί τά γομάρια μέ ανδρικήν μορφήν; Ά π ’ αυτόν, 
από μένα κι’ από τους πόνους μαςί; Μοΰ τον βασάνισαν μέχρι θανά
του, τον σκότωσαν, Λάχμαν, μέ τά κτυπήματά των σάν κανένα σκύλλον. 
Ναι, τό έκαμαν, μπορώ νά πώ πώς τό έκαμαν.—Καί, βλέπεις; τί μπο
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ρούσαν τάχα να τοΰ κάμουν; “Ε, λοιπόν : ορίστε μέσα, εσείς κύριοι! ’Εξα
κολουθήστε νά τον κυττάτε καί νά τόν προσβάλλετε! Ελάτε απ' εδώ 
καί δοκιμάστε, αν σάς περνά απ’ το χέρι! ’ Ακούσε Λάχμαν : πάει κι' 
αυτό!—(Ά λο  μακρύνει από τό πρόσωπον τοΰ νεκρού ένα μεταξωτό μαν- 
δήλι). Καλά είναι έτσι πού πλαγιά,ει έκεΐ! καλά είναι! καλά είναι!— 
(Εις τό φώς τών κηρίων κοντά στο φέρετρον παρατηρούμεν έναν όκρί- 
βαντα όπου είναι ό νεκρός 'άογραφισμένος. Μπροστά του κάθεται 
τώρα δ Κράμερ. Συνεχίζει, χωρίς χά διασπάται ή προσοχή του σαν 
να μην είναι παριόν κανείς άλλος εκτός αυτού καί τού Λάχμαν). ’Εδώ 
κάθισα δλην την ημέραν. Ιχνογράφησα, εζωγράφισα, πήρα καί απο
τύπωμα τού προσώπου του. Νά, εκεί είναι, εκεί μέσα στό μεταξύ.τό 
μανδήλι. Τιάρα πειά δεν διαφέρει εις τίποτε από τόν μεγαλύτερου τών 
μεγάλων, (Δείχνει την προσωπίδα τού Μπετύβεν). Κ ι’ άν θέλη κανείς 
νά τό συγκράτηση, μπορεί νά τρελλαθή. Αυτό πού υπάρχει τιάρα στό 
πρόσωπό του, όλο αυτό, Λάχμαν, υπήρχε μέσα του. Τό αισθανόμουν 
τό ήξευρα, εγνώριζα δτι υπάρχει μέσα του καί δμως δεν μπόρεσα νά 
εξυψώσω τόν πολυαγαπημένον. Τιάρα δμως ό θάνατος τόν έχει ανύ
ψωση.— Τώρα γύρω του είναι δλα φωτεινά, αυτό προέρχεται από 
εκείνον, από την δψιν τοις Λάχμαν, καί ξεύρεις, τρέχω πίσω άπ’ αυτό 
τό φώς, όπως μια μαύρη ζαλισμένη πεταλούδα.— ’ Αχ! γίνεται κανείς 
τόσον μικρός : Σ ’ δλην του την ζωήν ήμουν ό δάσκαλός του. Τόν 
κακομεταχειρίσθηκα, μα τιάρα μου τόν περιέβαλε τό Μεγαλειώδες.— 
’Ίσως νά έπνιξα τό φυτόν αυτό. “Ισως νά τού ύπέκλεψα τόν ήλιο' 
έτσι θά μαράνθηκε στη σκιά μου. Άλλα κύτταξε, Λάχμαν, δεν με λο
γάριαζε διόλοΐ', κι’ άν ίσως τοΰ έλειπεν ό φίλος, ό φίλος αυτός δεν 
είχα τό δικαίωμα νά είμαι εγώ.— "Οταν κάποτε τό κορίτσι ήταν εδώ 
τότε είχα....τότε είχα μεταχειρισθή δσο μπορούσα καλύτερον τρόπον. 
Καί δμως ύπερίσχυσε μέσα του τό κακόν καί όταν τό κακόν εδυνά- 
μωνε σ’ αυτό» ,—τότε ευχαριστείτο νά μοΰ προξε>ή πόνον. Μετάνοια; 
Μετάνοιαν δεν ήξεύρω. "Ομιος'έγέμισα ρυτίδες. Έξ αιτίας του έγινα 
ολότελα αξιολύπητος. 'Υψώνω τό βλέμμα μου στύν νέον αυτόν, σάν 
νά ήταν ένας αρχαιότερος προπάτωρ!

(Ή Μιχαλίνα οδηγεί μέσα την Λίζα Μπένς· καταθέτ; ι τόν στέ
φανόν της στά πόδια τοΰ νεκρού. Γ0  Κρά ·ερ σηκιάνει το κεφάλι καί 
την βλέπει κατάματα).

Μιχαήλ Κράμερ Α Υ ΓΗ

Λίζα. Κύριε Κράμερ, είμαι, είμαι, είμαι..“Αχ, είμαι τόσον δύ
στυχης. Οί άνθρω οι—με δείχνουν—μέ τό δάκτυλο...

Δ ι α κ ο π ή .
Κράμερ. (Σιγά, ωσάν νά μιλή μέ τόν εαυτόν του). ΙΙοΰ νά

κρύβεται άρά γε αυτό πού είναι τόσον θανατηφόρον; Καί ομως εκείνος 
πού τό δοκιμάζει μια φορά στην ζωή του, αυτός κρατεί στην παλάμη 
του ένα αγκάθι, ποΰ δτι δήποτε κι’ άν πιάση θά τόν άγγι'λωση.—Μα 
έννοια σας, πάτε στό οπήτι σας καί κάνετε κουράγιο! Μαζί μ’ αυτόν 
έκεΐ καί μέ μάς έκλεισεν ειρήνη.

\ ι α κ ο π ή .

(ΊΙ Μιχαλίνα καί ή Λίζα Μπένς φεύγουν)
Κράμερ. (1 Ιαραδεδομένος εις σκέψεις στην θέαν τοΰ νεκρού καί 

τών φώτων). Λΐ λαμπάδες! αί λαμπάδες! Τί αλλόκοτο πράγμα που 
είναι! ΙΙόσα φώτα δέν έχω κάψη. ΙΙόσες φλόγες δεν εχω ιδή, Λάχμαν. 
’Λ/Λ’ ακούσε: Ί ούτο είναι άλλου είδους φως!! Μήπως σέ. κάνω καί 
φοβείσαι, Λάχμαν;

Λάχμαχ. “Οχι. Τ ί έχω τάχα νά φοβηθώ ;
Κράμερ. ' Υπάρχουν βέβαια άνθρωποι πού φοβούνται. Ίν/ω 

δ ιως είμαι τής γνώμης, Λάχμαν, στόν κόσμον αυτόν δέν πρέπει κανείς 
νά ηοβήται. Ί1 αγάπη, λέγουν, είναι δυνατή, όσον κι’ ό θάνατος. 
Μά γύρισε τήν φράσιν κι’ άλλοιώς : Ί) θάνατος είναι επίσης γλυκός, 
όσον κι’ ή αγάπη, Λάχμαν. -“Ακούσε, ύ θάνατος έχει συκοφαντηθή, 
αυτή είναι ή πειύ κακόβουλη απάτη στόν κόσμον ! ! Ό  θάνατος είναι 
ή ήπιώτερη μορφι’ι τής ζωής: Τό αριστούργ ημα τής αιώνιας άγ'άπης. 
(’Ανοίγει τό μεγάλο παράθυρο τοΰ ατελιέ, εσπερινοί κώδωνες ηχούν 
απομακρυσμένα. Ι’ ΐγ'ος διατρέχει το σώμα του). Αι μεγάλες στιγηιές 
τής ζωής είναι άνατριχίλλες πυρετού, άλλοτε κρύες καί άλλοτε ζεστές.
“Αλλοτε ζεστές καί άλλοτε κρύες Σείς κάματε τό ίδιο εις τόν υιόν
τού θ,οΰ ! Τού κάματε καί σήμερα όπως καί τότε ! Οπως εκείνην 
τήν φοράν έτσι καί τώρα δέν ί)’ άποθάνη !

Αί καμπάνες μιλούν, δέν άκούς; Τό διηγούνται έκεΐ κάτω στους 
δρόμους : Τήν ιστορίαν μου καί τήν ιστορίαν τού γυιού μου. Κ ι’ δτι 
κανείς από τούς δυό μας δέν είναι ι απολωλός πρόβατον»!— Τό εννοεί κα
νείς εντελώς καθαρά, λέξιν πρόςλέξιν. Σήμερον συνέτελέσθη, σήμερον είναι
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ή ημέρα!—Ή καμπάνα είναι περισσότερον από την εκκλησίαν, Λάχμαν! 
Τό κάλεσμα στο φαγί αξίζει πειό πολύ παρά τό τραπέζι. (Τό βλέμμα 
του πέφτει στην προσωπίδα τοΰ Μπετόβεν. Την κατεβάζει. Ένώ την 
παρατηρεί συνεχίζει :).

Που θ ’ άποβιβασθούμεν ; Γιά  που πηγαίνομεν ; Γιατί κάποτε 
βγάζομεν φωνές χαράς στο τέλος ; Η μ είς  οί μικροί πού έγκατέλειπαν 
μέσα στο άπειρον, σαν να ειξεύραμε για που πηγαίνει. ’Έτσι άλλάλαζες 
άπο χαρά!— Καί τί έγνιόρισες ; ’Από επίγειες γιορτές δέν απομένει 
τίποτε !—Ό  ουρανός των παπάδων δέν ε ίν α ι! Τούτο δέν είναι κι’ 
εκείνο δέν είναι, αλλά τί ;... (μέ τά χέρια υψωμένα πρύς τόν ουρανόν)' 
στο τέλος άρά γε θά είναι ; >;

Τ Ε Λ Ο δ!
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ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΑΛΕΚΤΑ
Ύγρά, άέρια, ύγρός άηρ, παραγωγή ψύχους, παρασκευή πάγον.

Δέν πιστεΰίο νά αγνοούν οι πλεΐστοι των αναγνωστών και 
άναγνωστριών της «Αυγής» πλήν τών τελειόφοιτων των γυμνάσιων 
καί τών εμπορικών σχολών, οι όποιοι διδάσκονται εις τα 
σχολειά των, δτι ή επιστήμη κατιόρθωσε νά υγροποίηση δλα τά 
άέρια καί αυτόν τόν ατμοσφαιρικόν αέρα. 'Ως θά εϊπωμεν κατωτέρω, 
δυνάμεθα νά έχωμεν εντός δοχείου υγρά άέρια καί ύγρον αέρα, οπως 
έ’χομεν ύδιορ εντός ποτηριού, μέ την διαφοράν δτι ούχί εις ανοικτόν πο- 
τήριον, άλλ’ εντός δοχείου καί ίσχυρώς κεκλεισμένου.

Διά νά υγροποιήσουν τά άέρια έφήρμοσαν ίσχυράν ψύςιν και 
πίεσιν. ·

Κατώρθωσαν ούτω νά υγροποιήσουν σύνθετα άέρια τό διοξεί- 
<5ιον του ανϋρακος (κοινώς άνθρακικον οξύ) καί την Αμμωνίαν> 
άλλά καί τά απλά άέρια, Ύδρογόνον, Όξνγόνον, ’ Αζωτον, Χλώ- 
ριον καί αυτόν τόν άτμοσφαιρικόν άέρα, ό όποιος είναι, ώς γνιοστον, 
μείγμα ’Αζώτου καί ’Οξυγόνου.

Τά άέρια ταΰτα έθεωρούντο μέχρι πρύ ολίγων ετών ώς μ ή υγρο
ποιούμενα, άλλά κατωρθώθη καί ή ΰγροποίησις τούτων δι’ εφαρμογής 
μεγάλης ψύξεως.

1) ‘Υγροποίηοις Διοξειδίου τοΰ ’Ανϋ'ρακος.

Τό διοξείδιον τοΰ ’Άνθρακος (έ'νωσις ’Άνθρακος καί ’Οξυγόνου) 
υγροποιείται εύκολώτερον τών άλλων άερίιον, πάντοτε μεν δι’ ισχυράς 
πιέσεως ψύξεως άλλ’ οχι τόσον ισχυράς ΰσην απαιτούν τά άλλα άέρια.

Τούτο υγροποιείται εις μέν θερμοκρασίαν τού 0 °  δια πιέσεως 
35,5 άτμοσφαιρών, εις δέ την θερμοκρασ. 15° διά πιέσεως 50° εις 
την θερμοκρασ. 30" διά πιέσειος 73,5 άτμοσφαιρών. Ή  ΰγροποίησις
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αυτού έκτελεΐται εις ειδικά εργοστάσια δι’ ειδικών μηχανημάτων με
γάλης τελειότητος. ■

Τό υγρόν διοξείδιον τοΓ' “Ανδρακος είναι υγρόν άχρουν, λεπτόρ
ρευστου καί ευκίνητον.

Το διοξείδιον τού Ανθρακας δύναται να υγροποι ηδή εντός κυ
λίνδρων η φιαλών εκ σφυρηλάτου σιδήρου αντέχοντος εις μεγάλην 
πίεσιν μέχρι 200 ατμοσφαιρών, καταψυγομένων διά ψυκτικόν μ ε ί
γματος. (Ψυκτικόν μείγμα παρμγεται δι’ άνμμείξεως πάγου μετά αλατός 
τίνος, καί τοιοΰτον άλας λαμβάνεται τό αμμωνιακόν ά'λας). Τό ψυ
κτικόν μείγμα δύναται να καταβιβάση την δερμ κρασίαν ¡ιέχρι 4( I" 
υπό το Ο. »

ÜÎ κύλινδροι οΐ περιέχοντες τό υγρόν διοξείδιον του ’Άνδρακο; 
άπο 2—S λίτρων χωρητικότητος φέρουν εις τό στόμιον αυτών στρόφιγ
γα μηχανικήν, Γμις επιτρέπει τήν έκχυσιν του υγρού αερίου έκ στενό
τατης οπής εντός πίθων ζύδου ή πρός άλλην χρήσιν.

Κατιί τήν ταχειαν έξάτμισιν του αερίου απαλλασσόμενου τής πιέ- 
σ,ως παράγεται ψύχος ( χαμηλή' θερμοκρασία), τό οποίον είναι ικανόν 
vit στερεοποίηση μέρος τού υγρού αερίου, μεταβαλλόμενου εις λευκή« 
χιονώδη μάζαν, τήν λεγομένην χιόνα τοϋ διοξειδίου τοϋ "Ανϋ·ραχος.

Λιαβρεχομένης ταύτης υπό Λί θέρος καί εξατμιζόμενη ; εν τώ κενώ 
δυναται να παραγάγη λίαν χαμηλήν θερμοκρασίαν μέχρι 110" (υπό 
τό μηδέν).

Τό υγρόν διοξείδιον τού ’ΆνΟρακος αποτελεί, σήμερον σπουδαϊον 
εμπόρευμα.

Χρήσιμο οιείται εις τήν παρασκευήν άφριζόντων π τών καί λε
μονάδων, τεχνητών ιαματικών ύδάτων, εις τήν άνύψωσιν τού ζύθου 
έκ τών υπογείων εις τήν αίθουσαν τού ζυθοπωλείου, εις τήν εξαγωγήν 
τού ζύδου έκ: τών πίθων με δ ’ ορμής καί άφρισμού. Χρησιμοποιείται 
επίσης εις τήν άπόσβεσιν πυρκαϊών, εις τήν αυτόματον κίνησιν τών 
τορπιλλών υπό τήν θάλασσαν καί εις τήν κατασκευήν συμπαγούς Χά- 
λυβος. Χρησιμοποιείται καίμάς τήν κατασκευήν πάγου καί παραλογήν 
ψ’ύχους εις τά ι|'υγεΐα. Προτιμάται όμως σήμερον εις τήν βιομηχανίαν 
ταΰτην καί υγρά ’Αμμωνία, περί τής οποίας Où όμιλήσωμεν κατω
τέρω.

2 . Ύγροποίηαις ’Αμμωνίας

Καί ή ’Αμμωνία ευκόλως υγροποεϊται υπό πίεσιι 5 ατμοσφαιρών 
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καί. θερμοκρασίαν τού 0" ή υπό πίεσιν μιας ατμόσφαιρας, ήτοι τήν 
πίεσιν τού άέρος καί θερμοκρασίαν— 4<>" (υπό τό 0). Μεταβάλλεται εις 
υγρόν λίαν ευκίνητον, τό όποιον καί πυγνεται υπό πίεσιν— 7Γ>° πρός 
μάζαν διαφανή. 'Η  υ γ ρ ά ’Αμμωνία έξαιρουμένη απορροφά πολλή ν θερ
μότητα έκ τών σωμάτων μεΟ’ ών εύρίσκεται ε?ς έπαφήν. ’Εάν λοιπόν 
τό δοχεΐον, εν ω γίνεται ή έξάτμισις τής υγράς ’Αμμωνίας, είρίσκεται 
εις έπαφήν μεΟ’ υδατος, τούτο ψύχεται καί έπί τέλους πήγνυται, μετα
βάλλεται εις πάγον. Τήν δυναμιν ταΰτην καί τής υγράς ’Αμμωνίας 
χρησιμοποιεί ή βιομηχανία πρός παρασκευήν τεχνητού πάγου εις τά 
παγοποιεία

3 . Π α ρ α σ κ ε υ ή  π ά γ ο υ

Ί Ι  κατασκευή πάγου καί ή παραγωγή τεχνητού ψύχους διά τών 
υγρών άερίων αποτελεί σήμερον μεγάλη ν καί σπουδαίαν βιομηχανίαν. 
Εις δλας τάς πόλεις μικράς καί μεγάλας λειτουργούν σήμερον παγο
ποιεία και ψυγεία, εις τά όποια γίνεται χρήσις υγροποιώ'μένω ν άερίων. 
Καί τοιαΰτα είναι τά εξής κυριώτερα.

'Η  υγρά ’Αμμωνία, τό δ ιοξείδιο:’ τού ’Άνϋ'ρακος, τό διοξεί
διον τού Θείου (έ’ντοσις θείου καί ’Οξυγόνου), τό χλωριούχον Μεδύ- 
λιον (ενωσις ’Άνδρακος, "Υδρογόνου καί Χλωρίου).

'11 παραγώγή ψύχους διά τών υγρών αερίων στηρίζεται έπί τής 
αρχής τής Φυσικής, καθ’ ήν ή έξάτμισις υγρού τίνος άφαιρεΐ θερμότη
τα ή παράγει ψύχος, όσον δέ ταχυτέρα είναι ή έξάτμισις τόσον 
καί τό ψύχος είναι μεγαλύτεροι· ’Επειδή δέ τά υγρά αέρια άφαιρουμέ- 
νης τής έπ’ αυτών πιέσεως ταχέως καί όρμητικώς έξατμίζονται. διά τού
το ή έξάτμισις παράγει πολύ ψύχος. Εις τάς ψωκτικάς καί παγοποιη- 
τικάς ιιηχανάς υπάρχουν τά εξής κυριώτερα μηχανήματα.

Ιον. 'Ο έξατμισιήρ. Ουτος περιέχει τό υγρόν αέριον, τό πρός 
έξάτμισιν.

2ον. Ό  συμπιεστής. Ουτος απορροφά τό αέριον έκ τού έξατμι- 
στήρος καί σιδεϊ αυτό εις έτερον χώρον πρός συμπίεσιν.

3ον. 'Ο αυμπυκνωτήρ ή ύγροποιητήρ. Εις τούτον ή συμπιε- 
σδέντες ατμοί υγροποιούνται καί αναπαράγουν τό αρχικόν υγρόν αέριον.

Εκ του κυκλου της μηχανικής ταυτης εργασίας φαιν; ται οτι το 
αυτό ποιόν υγρού αερίου εξατμιζόμενου καί παράγον τό άναγκαιοΰν 
πρός ψύξιν ή παγοποίησιν αέριον υγροποιείται πάλιν καί πάλιν έξαε-
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ροΰται. ’Επειδή όμως μέρος τοΰ εξατμιζόμενου αερίου έκφεύγει από 
καιρού εις καιρόν πληροΰται ο κύλινδρος τοΰ έξατμιστήρος δια νέας 
ποσότητος ύγροΰ αερίου.

ΙΙρος παρασκευήν τοΰ πάγου το εξατμιζόμενου αέριον κυκλοφο
ρώ δια δεξαμενής περιεχούσης αλμυρόν ύδτορ (έκ διαλΰσεως άλατος) 
διά να μή πήγνυται τούτο, εντός τής οποία; υπάρχουν δοχεία πλήρη 
καθαρού ποσίμου υδατος. 1 ο υδωρ τοΰτο ψυχόμενου υπό των ατμών 
του έξαερουμένου υγρού αερίου (συνηθέστερον τής υγράς Αμμωνίας) 
ψύχεται κάτωθεν τοΰ 0 καί μεταβάλλεται εις πάγον.

Οταν οι ατμοί τοΰ εξατμιζόμενου υγρού αερίου κυκλοφορούν διά 
σωλήνων διερχομένων δι’ ώρισμένων χώρων, αιθουσών, αποθηκών, υ
πογείων κ.λ.π. οί χώροι ουτοι ψύχονται κάτωθεν τού 0 και ούτω έχο- 
μεν χοίρους κατεψυγμένους, τά λεγάμενα ψυγεία.

Ή  χρησιμοποίησις τού τεχνικού ψύχους έλαβε κατά τά τε/ευταία 
ετη μέγα βιομηχανικόν ενδιαφέρον. Τήςτεχνηςτοΰ ψύχους γίνεται χρήσις 
εις την διατήρησιν ή μεταφοράν τροφίμο)ν, κρεάτων, ιχθύων, όπωρι- 
κών, λαχανικών,γάλακτος, τυρού, βουτύρου, ώών, διαφόρων υγρών υπο
κείμενων εις ζυμωσιν και σήψιν. Έπισης εις πολλά είδη τής χημικής 
βιομηχανίας, την ζυθοποιίαν, ποτοποιίαν, κατασκευήν δυναμίτιδος. Ε 
πίσης εις τον αποχωρισμόν πολλών σωμάτων διά κρυσταλλώσεως ένεκα 
ψύξεως, ως γίνεται εις εργοστάσιά οργανικών χρωμάτων, φαρμακευτικών 
προϊόντων. Επίσης εις την έπεξαργασίαν πρώτων βιομηχανικών υλών 
απαιτουσων χαμηλην θερμοκρασίαν, ως είναι ή επεξεργασία τοΰ κα
κάου, τού ελαστικού κόμμιος (Καουτσούκ) κ.λ.π.

4 . Ύγροποίησις τοϋ άέρος

Ό  αήρ απαιτεί μεγάλην ψύξιν μέχρι— 14° (υπό τό 0) καί πίεσιν 
επίσης μεγάλην διά νά γΐνη υγρός. Διά τούτο μέ πολλήν δυσκολίαν καί 
μετά πολλάς προσπάθειας κατωρθώθη νά ύγροποιηθή.

Προς υγροποίησιν τού-άέρος έγένετο χρήσις ετέρου υγρού αερίου, 
το οποίον εξατμιςόμενον παράγει ίσχυράν ψύξιν έφαρμο .θείσης συγχρό
νως καί ϊσχυράς πιέσεως 40 περίπου ατμοσφαιρών.

Ό  υγρός αήρ έχει χρώμα υποκύανον. Δύναται. νά διατηρηθή έ- 
πι τινας ημέρας έντος δοχείων εχόντων κατάλληλον σχήμα καί ειδικήν 
κατασκευήν. Γα δοχιΐα ταύτα περιβάλλονται μέ κοΐλον περίβλημα κενόν
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δυσκολωτερον. παρά για τον αμαρτωλόν οί λειμώνες (Au) τού παρα
δείσου, παρά γιά τον τον οδοιπόρον τό σκιερόν δάσος (W aid).

Γιά ν’ αποδώ ση αυτό πού επιζητούσε είχε βάλη μιά μολυβιά 
κάττο από τές λέξεις ε ,Υιι» καί «Λ\ aid», ωστε να σχηματίζεται το
όνομα τού κόμητος Όβαλδ.

Γ() Άνδρέας τό έηάβασε αργά, αργά, λέξιν πρός λέξιν. "Ηταν 
αδύνατον νά πιστεύση σ’ αυτά που έβλεπαν τα μαηα του... Τού φαι
νόταν πώς ονειρεύεται, πώς έχει πυρετό, πως ή φαντασία του τού 
παίζει ένα άσχημο παιχνίδι, δείχνοντάς του τό όνομα, που γι’ αυτόν 
ήτανε κάτι τι άγιον, νά διασύρεται δηιιοσια, να μολυνεται, να βεβη 
λών.ται. Απαίσιο· όνειρο, στόν κόρακα μέ τές φαντασίες σου.

νά μπορούσε νά σΐ'νέλθη—να συνέλθη μόνον και τό όνει-
ρον νά διελύετο.

Μά όχι! ...Τό βλέπει....όπως τό μαύρο επάνω στο άσπρο, δεν 
άπατάται, τό έχει εκεί τυπωμένο, μπροστά στά μάτια του........

Ό  Άνδρέας άνεπήδησε. Τά μάτια του έβγαζαν σπίθες, ένας 
άγριος θυμός αίσθάνθηκε νά κοχλάζη μέσα του.

"Εξω φρένων έτρεχε στο δωμάτιον από τήν μιά γωνιά στην 
άλλη καί μέσα στην ειρηνικήν αυτή φωληά ζητούσε να βρή κανένα 
όπλο—κάτι τι, πού θά μπορούσε νά χρησιμοποιηθή τουλάχιστον ως 
δπλον. Άλλά δεν βρήκε τίποτε ά/λο από έναν ’ Ισπανικό πιστόλι 
μ’ ένα βαρύ ατσαλένιο κουμπί, κληρονομιο τού πατέρα του. Τό 
άοπαξε κι’ έτρεξε πρός τήν πόρτα. Άλλα τήν ίδια στιγμή ειδε 
ν’ άνοίγη, καί στο κατώφλι της φάνηκε μεγαλοπρεπής ο οικονομικός
σύμβουλος Ζάϊντελμαν. ^

«Γ ιά  πού;» έφώναξε τού Άνδρέα, ο οποίος έκανε νά προσπέρα
ση μέ τό μπαστούνι στο χέρι. χωρίς νά δωση σημασία στην πρωτοφα
νή τιμήν πού τού έκαμεν ό διευθυντής μέ τήν επίσκεψί του.

«Σταθήτε!» έπρόσταξεν ό Ζάϊντελμαν καί μέ δύναμι ανώτερη α
πό εκείνη πού κατέβαλλεν ό Άνδρέας δια ν’ άντισταθή τόν έσπρωξε
πίσω στό δωμάτιον.

5Ηλθε κοντά στό τραπέ.ι κι’ έδειξε μέ τό ένα χέρι τήν εφημερί
δα πού ήταν ξεδιπλωμένη εκεί επάνω, ενώ μιέ τό άλλο κρατούσε σφι- 
κτά τό μπράτσο τού Μούτ.

«Νά δώστε μπαστουνιές στόν άρθρογράφο; Νά δημιουργήσετε
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σκάνδαλο; Νά πάτε στο πταισματοδικείου; Σείς—ενας υπάλληλος!.......
Nù διαλαλήσετε σ’ δλον τον κόσμον αυτό που σήμερα είναι μόνον τό 
αντικείμενου φλυαρίας μερικών σαλονιών και καφενείων καί αύριον θά 
είναι ξεχασμένου;.... ΕΤσί)ε τρελλός! ’Ακριβέ μου φίλε—τρελλός!»

«Πρέπει νά τ’ ανακαλέση! Θά τον εξαναγκάσω νά τύ κάμη» εϊ- 
πεν ό Άνδρέας, λαχανιασμένος «Πρέπει νά ζητήση συγγνώμην δημο- 
σίφ, πρέπει να όμολογήση ότι δλα αυτά ήσαν πλάσματα τής φαντασίας 
του, δτι έψειώθη, δτι ¿συκοφάντησε κατά τον ελεεινότερου τρόπον!»

Ν’ άνακαλέση;— Καί τί; εράιτησεν ό σΰμβοιλος. Μα δεν γρά
φει καί τίποτε τό θετικόν. Φαίνεται πώς δεν διαβάσατε τό άρθρου ιός 
τό τέλος. Μέ τον τρόπον ποΰ τελειώνει απαλλάσσεται από κάθε υπο
ψίαν, δτι δυνατόν τά σκίτσα του νά είναι παρμένα εκ του φυσικαΰ 
«Οί τελευταίοι παράξενοι τόποι» είναι φιγούρες από κάποιο μυθιστόρη
μα υπό τον κάλαμον, τό οποίον βεβαιώνει δτι είναι καθαρά φαντα
σμαγορία.

«Μ ’ αυτό ητεΐ νά προφυλαχθή» τον διέκοψεν 6 Άνδρέας θυμω
μένο:, «μώ στο κοινόν δεν περνούν τέτοιου είδους εξηγήσεις» — « Σ ’ αυτό 
έχετε δίκαιοι·, δυστυχώς» επεκυρωσεν ό σύμβουλος, «καί απορώ πώς σάς 
έρχεται εξοφνικά αυτή ή συνετή σκέψις.

Καθ’ ήν στιγμήν εκάνατε έμπιστόν σας έναν άνθρωπον, ποΰ ζή 
εις βάρος τών μυστικών των άλλων ».

« ’Έμπιστόν μου;» φώναςεν ό Άνδρέας.
Ο οίκονομ, σύμβουλος κυτταξε τον υφιστάμενόν του μ’ ένα δια

περαστικόν βλέμμα.
«Μά δεν πιστεύω νά επρόδωσεν ό κ. Ζαλμάϊερ.... »
Στάθηκεν, έκανε μιά διακοπή κι’ άρχισε πάλιν σέ άλλον τό

νον: « Η ταραχή σας, ή αμηχανία σας όταν επρόφεραν μπροστά σας 
τύ όνομα ’Όβαλδ εγέννησαι αυτήν την υποψίαν καί εις πολλούς άλλους 
ακόμη».

Ό  Άνδρέας αίσθάνθηκε νά διατρέχη ρίγος τό σώμα του. "Ωστε 
έτσι—επίστε αν ως αληθινά αυτό ποΰ ό Άνδρέας ούτε κάν νά σκεφθή 
δεν τοκμοΰσε;—Εύρισκαν δυνατήν αυτήν τήν ανοησίαν; Είχε λοιπόν 
οπαδούς ή τρέλλα, αυτή, ποΰ θά άπέφευγε κανείς καί νά την φαντα- 
σθή ακόμη, είχε ριζωση πέια σιύ μυαλό τιΰν άνθριόπων τόσον, ώστε 
ήτανε άργά νά τήν καταπολεμήση!

‘Ο Καθυστερημένος Α Υ ΓΗ

"Ολη αυτή ή ιστορία ήτανε τόσο παράξενη, ιίιστε έπαυε πειά νά 
θεωρήται ώς μια ατυχία' άρκιΐ νά ήξευρε κανείς νά έκτιμήση τό χιού
μορ τού θανατηφόρου αυτού αστείου, ποΰ ισοπέδωσε τον Άνδρέα,— 
τον δυστυχισμένον ’Ανδρέαν— ιέ τήν ούράνιαν καλλονήν, ή οποία πε
ριστοιχισμένη μέ δ,τι καλόν έχει νά προσφέρη ή ζωή, περνοΰσεν εύ-, 
θυμα τές ημέρες της σέ μιά σφαίρα ποΰ άπΈχεν από τον Άνδρέα δσον 
καί ή γή από τάστο«.

"Εξαφνα άρχισε ό Άνδρέας νά ς ελά νευρικά, προς μεγάλην, αλή
θεια, έκπληξιν τοΰ οικονομικού συμβούλου καί νά φωνάζη «Σάς ορκί
ζομαι δτι δεν έκλεψα τον ήλιον, ούτε τον έβαλα στήν τσέπη μου. Στέ
κεται άκό ιη στον ουρανόν. 'Υπομονή μόνον! Περιμένετε ως αύριον 
οπότε θά άνατείλη πάλιν.» ,

Κ ι’ εγέλασεν πάλιν, άλλ’ ένα γέλοιο γεμάτο πόνο, γελοίο πού κα
ταξεσχίζει τήν καρδιά, πού εΐια ι μάλλον λυγμός καί όχι γέλοιο.

’Ό οίκ. σύμβουλος άρχισε ν’ άνησυχή καί νά φοβήται. «Συνέλ- 
θετε κύριε Μούτ! Σάς τύ ζητώ ώς χάριν, σάς παρακαλώ, σοβαρευθήτε 
μιά φορά στην ζωή σας» έπρόσθεσεν αυστηρά χωρίς νά σκεφθή,— «μιά 
φορά στήν ζωή σας έπιβληθήτε εις τον έαυιόν σας! >

«Μιά φορά στήν ζωήν σας » μηχανικώς έπανέλαβεν ό Ά ν 
δρέας αυτά τά λόγια.

’Ώ! σύ αίωνία δικαιοσύνη!
Μπροστά στα μάτια τής ψυχής του άρχισε νά ξετυλίγεται τό πα

ρελθόν του σάν μιά εικόνα, δ του μέ μιά ματιά είδεν δλην τήν ζω
ήν του.—

Τήν ζωήν του πού ώμοίαζε μέ άλυσσίδα από συναισθήματα τά ο
ποία κατέπνιξε, μέ κραυγήν ποΰ έσταμάτησε στον λάρυγγα του. Τήν 
ζωήν του ποΰ ήτανε μιά ήσυχη-ήσυχη άπομάκρυνσις απ’ δλα, μιά σιω
πηλή αποχή, ή όποια μέ τόν χρόνον κατώρθωσε νά έξασθενήση κι’ 
αυτήν τήν δύναμιν τού πόθου. Γ ι ’ αυτόν ή ζωή ήταν μιά σειρά από 
ελπίδες, ποΰ διεψεύσθησαν. Γύρω του, όπου καί αν έρριχνε τό βλέμμα, 
έβλεπε μηδαμινές επιτυχίες, έβλεπε μεροληψίαν. Ολους του τούς κό
πους καί ό ες τές αγανακτήσεις είχε στριμώξη εις τά κατάβαθα τής ψυ
χής του. Έκεΐ έκρύβοντο ακόμη καί αυτά τά φάσματα μερικών κακών 
ελατηρίων: τοΰ φθόνου, τοΰ θυμού, τής ζηλοτυπίας. Λοιπόν τίποτε δέν 
ζούσε μέσα του, παρά ένα ¡¡όνον— ή συναίσθησις δτι άρνήθηκε τά πάν
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τα «τόν εαυτόν του καί ότι ί)α τά άρνηδή καί εις τό μέλλον ήσυχα τα
πεινά, χωρίς μνησικακίαν.

Καί ν’ άκου η έξαφνα «ε.τιβληθήτε καί σεις στον εαυτόν σας μια 
φορά στήν ζωήν σας!»

Δεν απηντησε τίποτε μα εγελασεν πάλιν πειό δυνατά «κόμη. 'Γύ 
γελοίο αυτό ήτανε ©ρισμένως κακός οιωνός, γ ι’ αυτό καί ό Ζάϊντελ- 
μαν εκαμε κατι ποΰ δεν είχε συμβή ποτε στό διάστημα υπηρεσίας τό
σων έτών: ελησμόνησεν ότι είναι ανώτερος υπάλληλος, άφησε κατά μέ
ρος τήν αξιοπρέπειαν κι’ άρχισε νά όμιλή πριίς τον υφιστάμενόν του ό
πως μιλούνε δυο άνθρωποι ,που στέκονται στήν ίδια κοινωνική βα
θμίδα.

«Ήσυχαστε» τού ελεγεν ό Ζάϊντελμαν «είσδε πολύ ευαίσθητες. 
— Τό δυστύχημα έγεινε μια φορά. Μένει μόνον τό αποτέλεσμα, δα τό 
πολεμήσετε ή δα τό ένισχύσετε; Προσέξτε, όσον όλιγώτερη σημασία τού 
αποδώσετε, τόσο μικρότερη εντύπωσι δα κάμη στούς άλλους.—Ελάτε 
αύριον στό γραφείον, τόσον ήρεμος σαν να μή είχε συμβή τίποτε.

’Έχουν συνειδίση, βλέπετε, νά διαβάζουν στο πρόσωπό σας κάδε 
σας συναίσθημα. Κατωρδιόσατε νά είσδε αδιάφορος; θά τό πιστεύουν 
χωρίς άλλο πώς έτσι είναι. "Αμα αρχίσουν οί συνάδελφοί σας νά κάνουν 
σχόλια καί ν’ άστειεύωνται με τό αρθρον τού Ζαλμάϊερ, ν’ άστειευδήτε καί 
σείς μαζι τους. Αλλως τε γ ι’ αυτό η λ δα; νά σάς δοισω τήν συμβουλήν 
πού σάς είπα προηγουμένως. Καί κάτι άλλο ακόμη! ... Νά πάρτε τήν 
φωτογροφίαν από τόν τοίχο. ’Ίσως ή περιέργεια νά φε'ρη μερικούς ά 
πο του, γνωστούς σας εδώ. Δεν δα ητο καλόν νά ιδούν τήν φωτο
γραφίαν κρεμασμένην».

Γελος ο Ζάϊντελμαν θυμήθηκε πάλιν, πώς είχε μπροστά του έναν 
υφιστάμενον, άποχαιρέτησε τόν Άνδρέα μέ τους συνήθεις τύπους καί 
«ι·εχώρησε.

*  & ή:

Ό  Άνδρέα; άπέμεινε μόνος του, εκμηδενισμένος τελείως. Ναι,
ό οικονομικός σύμβουλος εΐχε δίκαιον: Τό ατύχημα είχε γΐνη! ΙΙοιάς
θά μπορούσε νά πιστοποίηση ότι τό σκάνδαλον αυτό ήτανε γέννημα
τής φαντασίας; ’Αδύνατη στέκεται ή αλήθεια μπροστά στό ψέμμα κι’
η εξωφρενική παρανόησις είναι ισχυρότερη από τήν πειό καθάρια 
αρετή.

m
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’Έ , λοιπόν. —’Ηρεμία, —αδιαφορία—καρτερικοτης!
Κ ι’ ακόμη: «Βγάλτε τήν φιοτογραφία απ’ εκεί».
Ό  Άνδρέας ξεκρέμασε τήν εικόνα καί κύτταξε μια φορά ακόμη 

τά χαριτωμένα κι’ ιυγενή χαρακτηριστικά της. Οπως τόσες άλλες 
φορές έτσι καί τώρα βνθίσδηκεν εις ρεμβασμούς μπροστά στο ωραίο 
βλέμμα....'Έξαφνα, ώ θεέ!... βήματα.... ακούονται βήματα σαν νά πλη
σιάζουν τήν δική του πόρτα....’ Αν ήρχετο κανείς, αν τον έβλεπε με 
τήν εικόνα στα χέρια.... Τρελλος άπο τον φοβο του ορμά καί βαςει. 
τόν σύρτην. Μά αμέσως σκέφδηκε πώς έκαμε μιαν αδεςιότητα, πού 
μεγαλύτερη άπ’ αυτήν δεν μπορούσε νά γίνη. I ό κλειδί! I ό κλειδί 
ήτανε στήν πόρτα, ωρισμένως πιασδηκε παν τον ποντικο στήν φακα.

Στάθηκε καί παραμόνευε. ’Έξω έπεκράτησε πάλιν άκρα ησυχία· 
Τά βήματα έσβυσαν σαν ηχώ επάνω στήν σκάλα τής σοφίτας. I ήν 
γλύτωσε— τουλάχιστον αυτήν τήν φοράν !

Έ ν τούτοις δεν άπεκλείετο νά τού φέρη ή περιέργεια καμμιά 
απροσδόκητη έπίσκεή'ΐ.

Ό  Άνδρέας δεν είναι πειά ασφαλής μέσα στούς τέσσαρες τοίχους, 
μέσα στό σπήτί του, κάτω από τήν στέγη του άπ’ τήν στιγμή πού η 
μοχθηρία κι’ ή. αδιακρισία εσιι;σαν ενέδριι στην δυστυχισμενην του 
καμαρούλα, άπ’ τήν στιγμή πού διελάλησαν σ’ δλον τόν κόσμον αύτό 
πού συμβαίνει έκεϊ μέσα, άλλα διεστραμμένο κατά τόν αγριωτερον

.  .  Ε ι

τρυπον.
Ά ι’Όχι, στό βεβηλωμένο του σπητικο δεν μπορεί πεια να μένη η 

εΙκόνα τής γυναίκας, πού λατρεύει. 'Η  άπόφασις έληφθη δισταγμός, 
5έν υπάρχει πλέον!

'Αρπάζει τήν εικόνα καί τήν συντρίβει μέσα στα δυό του χέρια. 
Τό γιαλί σκόρπισε κάτω σέ χίλια κομμάτια, τά χέρια του είναι βαμ
μένα από αίμα. Μά ό Άνδρέας δέν το προσεχει διόλου. Σκαλίζει τήν 
φωτιά τής θερμάστρας καί ρίχνει μέσα τά άπομεινάρια της ιΐκονος.

"Ολην τήν νύχτα πήγαινε καί ήρχετο στό δωμάτιο του. Ζητούσε 
νά κουρασδή, ποθούσε τήν έξάντλησι. "Οταν δέν δάχη πειά την 
δύναμι νά σκεφδή, τότε ή άνάπαυσις θάρδη μόνη της, τοτε δα είναι 
ευκολον νά φανή αδιάφορος, τότε μποιούν να κοροϊδεύουν στο γρα
φείον όσο θέλουν.

'Όλο του τό αίμα έχει συσσωρευδή στήν καρδιά του, τόν πιέζει,
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στέκεται εκεί ακίνητο, βαρυ....”Αχ δεν κινείται καθόλου, δέν ανεβαίνει 
στα μάγουλα.

Κτυπούν μεσάνυχτα, κτυπά μία.
Ή  νύχτα φεύγει γρήγορα, μά ή έξάντλησις αργεί νάρίίη
Ό  Άνδρέας είναι τόσο ξυπνός δσο και την μεσημβρίαν.
Ή ώρα δυο !
'Η  λάμπα ρίχνει τές τελευταίες της αναλαμπές καί σβύνει. Ξα

φνικά τ ·ύ έρχεται ή ιδέα να μη την άνάψη πλέον! Ό χι, δέν 
πρέπει πειά να δούν τό φώς της τα χαρτιά που ξεκουράζονται στο 
γραφείο του—ό ποιητής άπέθανε τό κελλί του εΐναι άδειο—.

Ή  ώρα τρεις!... Πώς ξημερώνει! Κάποιο ωχρό φώς φαίνεται 
τιάρα στον ουρανό.... Νά τά κατάφερνεν ό Άνδρέας νά κουρασθή ! 
Έν τούτοις έχει νά βαστάξη ακόμη πολύ, τό βήμά του γίνεται πειύ 
γορ/ό, πειύ ελαφρό, νομίζει πώς πετά. Καί τί δέν βλέπει! Ό  μικρός 
Τσίγκλερ περιπατεΐ στο πλάι του, χαϊδεύεται επάνω του καί λέγει : 
«θ ’ άνεβούιιε λοιπόν τά βουνά μάζί— μά πότε —πότε θά πάμε;»

«Γρήγορα, αγόρι μου, δέν θ’ άργήσωμεν αγαπητό μου αγόρι!»
Ο Άνδρέας έχει τό χέρι του επάνω στές ξανθές μπούκλες του 

παιδιού, τό όποιον του μειδιά μέ πρόσο)πο ολόχαρο. .
Τώρα στρέφει τά νώτα καί φεύγει—φεύγ'ει—φεύγει.
* ”Ω μείνε, παιδί μου»—Τ ί ανοησία!...Τό παιδί δέν είναι στο 

νεκροταφείου; Ό  Άνδρέας ήταν παρών, όταν τό έθαψαν, άχ ήταν 
μονάχα μια οπτασία....’Αλλά εκεί—αυτό δέν μπορεί να ναι απάτη! 
εκεί στο μέρος όπου κρεμόταν ή εικόνα τής Ματδίλδης, εκεί κινείται
κάτι—ό τοίχος έχει άνοιξη καί νά, ξεπροβάλλει μιά ολόφωτη σι-
λουέττα.....
«Γιά όνομα θεού, κυρία κόμησσα—; Τ ί έκάνατε; Φύγετε! Ά ν  σάς 
έβλεπε κανείς εδώ μέσα....»

Μά δχι—αλήθεια, είναι νά γελά κι’ ό ίδιος μέ τές αλλόκοτες 
αυτές φαντασίες. Ξεύρετε ποιόν πήρε γιε την κόμησσα ;— Είναι τόσο 
χαζό— τό κυνηγετικό σκυλάκι του τελωνειακού έπιθεωρητοδ, ό οποίος 
προ ημερών τό είχε τιμωρήση πολύ αυστηρά, γιατί έτόλμησε νά γαυ
γίση τόν οίκονομ, σύμβουλον, πού φυσικά δέν αρμόζει, δέν αρμόζει
— δέν αρμόζει!

Αυτές τές δυο λέξεις έπανελάμβανεν 6 Άνδρέας αμέτρητες φορές

‘Ο Καθυστερημένος ΑΥ ΐ  Η

κατά διαφόρους τρόπους, έν ειδει παρηγοριάς, συμβουλής, έπιπλήξεως. 
Συγχρόνως έχάϊδευε τόν σκύλον, έως δτου αυτός—κατά τρόπον παράςε- 
νον—πήρε την μορφήν γάτας, ή οποία είχε καρφώση τά μάτια της ε
πάνω του, μάτια πού έβγαζαν πρασινόχρω ιες φλόγας. Καί τότε άρχισε 
νά τής λέγη μέφωνή σιγανή, δυνατή, τραγουδιστή, παραπονιάριν.η: «Δέν 
αρμόζει! δέν αρμόζει!»

Κοντά στ’ άλλα τού φάνηκε πώς σχηματίσθηκε γύρω του ένας 
τυφών πού τόν έστριφογύρισε τόσο πολύ, ώς που ζαλίσθηκε κι’ ενόμι- 
σε πού έπεσε κάτω— μά δέν έπεσε. Οί μύες του είχαν γίνη σωστό α
τσάλι, ήτανε όλο ζωή, όλο δύναμις, σάν να τον εμψύχωνε κάποια αόρα
τη δύναμις, άκαταγοάνιστη, ακατανίκητη....

'Η  ώρα πέντε!
Σέ μιά ώραζθ’ άνατείλη ό ήλιος. Ό  Άνδρέας στάθηκε κοντά 

στό παράθυρο. Μιά οικογένεια σπουργίτια χαριεντίζεται άντικρυ, επά
νω στην στέγη" ό πατέρας έχει όρεξι τά πειράζη καί ή μητέρα προσπα
θεί νά φυλάξη τά παιδιά της από τά πειράγματά του.— Νά πού ανεβαί
νει καί καπνός από την καπνοδόχη. Ό  Άνδρέας παρακολουθεί τές γκρί
ζες του τολύπες, πώς ανεβαίνουν αργά αργά, πώς πλατύνονται, πώς γί
νονται πειό διαφανείς καί πώς χάνονται εις τόν ορίζοντα ωσάν πανιά 
κουρελιασμένα.

Κάποιος κτυπά στήν πόρτα μέ δυνατή γροθιά καί μιά βαρειά 
φωνή ακούεται έξω: «Ό , ώ! Τ ί είν’ αυτά, κύριε Μούτ; Νά ξεχάστε νά 
άφήσετε τά παπούτσια σας έξω γιά τό κ ιθάρισμα. Καί ή γυναίκα γιά 
τό νεοό, εΐναι κι’ αυτή εδώ».

*  *
4*

Τό πνεύμα τού καθήκοντος επεβλήθηκεν εις τόν υπάλληλόν του, 
γ ι’ αυτό καί ό Άνδρέας έχει άνακτήση δλην του τήν ψυχραιμίαν,

Πλύνει τά ματωμένα του χέρια, λούζει τό κεφάλι του στό δροσ. - 
ρό νερό καί ντύνεται μέ εξαιρετικήν επιμέλειαν. Στά ρούχα του δέν υ
ποφέρει ούτε τό έλάχιστον μόριον σκόνης. Δένει τήν γραβάτα του σάν 
τρανταγμένος δανδής κι’ από τά γάντια του διαλέγει τό πειό ωραίο 
ζεΰγοί. "Ολα του πρέπει νά δείχνουν, πώς είναι άνθρωπος χωρίς έν
νοιες, πώς αί συνήθειες τής ζωής του δέν επηρεάζονται από τίποτε, 
πώς έχει καιρόν καί διάθεσι ν’ άσχολήται μέ πράγματα δευτερευούσης 
σημασίας.
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Και ξεκινάει να φύγη.... Μά, όταν φθάνη στο κατο'κρλεο αίσθάνε- 
ται την ανάγκη να γυρίση το κεφάλι του ακόμη μια φορά, για νά ρίξη 
μια τρυφερή οχεδόν ματιά στο περιβάλλον εκείνο όπου έπέρασε τά πε
ρισσότερα χρόνια τής ζωής του—τά ωραιότερα. Ό  Άνδρέας θυμάται 
τές ευτυχισμένες ώρες, τές γεμάτες δημιουργία. ’Ώ. -,ιατίνά μή άρκεσθή 
σ’ αυτές; Γιατί, εκείνα που άντλοϋσεν απ’ εκεί μέσα, νά μην άφήση νά 
πεθάνου ν αυτού, υπό την προστασίαν καί την γαλήνην, που έσκόρπι- 
ζε τό είναί του;

Κατεβαίνει βιαστικός την σκάλαν.
\  στερα απο μιαν ώρα ΐ| νοικοκυρά του περνά κατά τύχην μπρο

στά από την πόρτα του καί φωνάζει: «’Ώ θαύμα! Ό  κ. Μουτ λησμόνη
σε να βγαλη το κλειδί. Τέτοιο πράγμα δεν συνέβηκε ποτέ, από τότε 
που μπήκε σέ τοΰτο εδώ τό σπήτι».

Έν τώ μεταξύ ό Άνδρέας περιπατούσε στον δρόμον βιαστικά, 
σάν νά είχε πυρετό. 'Η  έξαψίς του δεν είχε περάση. Έ ν τούτοις είχε 
την πεποίθησιν, πώς θά την κατανίκηση.

Κυτταξε όμως! Δεν είναι καί’τόσο νωρίς, δσο φαντάσθηκε. Πάρα 
πέρα, είκοσι βήιιατα μπροστά του, ό γραμματεύς στρίβει τιάρα την γω
νιά τού πλαγινού δρόμου, δπου καί κάθεται. Γιά ένα λεπτό θά τον ε ί
χε προφθάση καί τότε θά περιπατούσαν μαζί ιός τό γραφείον. Τ ί 
κρίμα!....

Στην είσοδο στέκεται λιγάκι καί καλημερίζει τον θυρωρόν. Εκείνος 
τον ευχαριστεί καί στρέφει τά μάτια του αλλού. Ό  Άνδρέας βλέπει νά 
προβάλλη από την μεγάλην τσέπην του ενα «δ ί» , τά αρχικά γράμματα 
τής έφημερίδος «Πολιτεία».

Στην αυλή ή πρωινή κίνησις έχει αρχίσει ήδη. Θεέ μου, τί ώρα 
νάναι;.... Ήλθαν δλοι κι’ αυτός τελευταίος!— Μπαίνει μέσα, χαιρετά δε
ξιά, χαιρετά άρισιερά χιορίς νά προσβλέπη κανένα καί κάθεται στό τρα
πέζι του, δπου αρχίζει αμέσως νά γράφη καί νά' λογαριάζη.

Δίπλα του συνομιλούν δυο υπάλληλοι, φαντάζεται μάλιστα δ ιι τον 
κρυφοβλέπουν. "Οπως καί νάναι, αυτός κάνει πώς δεν καταλαβαίνει'τί
ποτε. Κάμποσο διάστημα το πράγμα πήγαινε καλά, μά τιάρα πρέπει νά 
μιλήση, γιατί τού χρειάζεται ό νέος κατάλογος τού τελωνειακού 
φόρου εις τά αμερικανικά εμπορεύματα. Τον κατάλογον αυτόν ή έπρε
πε νά τον επιθεώρηση ή νά σταματήση την εργασίαν, ή νά έπισωρευ-
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άέρος κατεσκευασμένον έξ αργύρου. Ό  υγρός αήρ εξατμίζεται εις πολύ 
χαμηλήν θερμοκρασίαν, είς— 192°. Εις την μεγάλην ταυτην ψύξιν τά 
πεοισσότερα των υγρών καί των αέριων στερεοποιούνται π.χ. το ελαστι
κόν κόμμι (Καουτσούκ) γίνεται στερεόν, εύθραυστον ώς ή ύαλος. Ό  
μόλυβδος γίνεται σκληρός ή ελαστικός. Ό  υδράργυρος πηγνυται αμέσως 
καί γίνεται σκληρός ώς ό ψευδάργυρος. Τό οινόπνευμα στερεοποιείται. 
Πολλά σώματα αλλάσσουν χρώμα. Π.χ. τά ϋ.νϋ'η τον Θείου λευκαινον- 
ται, δ έρυ&ρός Ιωδιοϋχος υδράργυρος γίνεται κίτρινος. Καί τού υ
γρού άέρος γίνεται χρήσις πρύς παραγωγήν ψύχους.

Ό  ύγρος άήρ χρησιμεύει και προς βιομηχανικήν παρασκευήν τού 
οξυγόνου, διότι έξ αυτού αποχωρίζεται τό όξυγόνον τού Αζώτου (τών 
συστατικών τού άέρος) ευκόλως καί διά τούτο ή παρασκευή οξυγόνου 
έκ τού υγρού άέρος είναι δλιγώτερον δαπανηρά ή διά τών άλλων μέσων 
τής Χημείας. Ώς γνωστόν δέ τό Όξυγόνον χρησιμοποιείται βιομηχανι
κώς είς άνάπτυξιν μεγάλων θερμοκρασιών εις σιδηρουργεία καί επεξερ
γασίαν μετάλλων.



ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΑΜΕΡ

ΚΡΙΤΙΚΑΙ ΣΕ Λ ΙΔΕΣ

Δέν ειχον έπι στρέψη από ένα μεγάλο ν ναόν, ναόν παμμέγιστον 
ο»; τό "Αγιον ’Όρος, όπου ή Θλίψις μυσταγωγεί εις τήν Έρημίαν και 
κοινωνεΐ τών άχράντο.ν μυσι,ηί ίων τής Λήθης καί π, ρί ου λίαν προ
σεχώς ό δημόσιος λόγος μου, και μία φιλική πρόσκλησις μέ φέρει εϊ,ς 
ένα άλλον ναόν, όπου προσκυνεΐται ή Μελπομένη. Ί Ι  τελετουργία εν 
τώ ΙΤανθέω». Ίεροτελεστής ο Γερ/αρτ Χάονπτμαν.

’Ιδού έ'ν όνομα γέμίζον τό στόμα, πληρούν τήν ψυχήν, δοξάζον 
τόν τόπον, πού τό έγέννησεν. Ευτυχή τά ’Έθνη όσα τοιουτους άνα- 
δεικνυουσι συγγράφεις. Ευτυχέστεροι ούτοι δ ιά . τοιαΰτας πατρίδας. 
Πόσοι Χάουπτμαν δέν έπέρασαν αφανείς διότι εις μικρά έγεννήθησαν 
έθνη! ΙΙνευματικαί φάλαιναι ούτοι, έρρίφθησαν υπό τής Μοίρας 
εις τα άβαθή ύδατα μιάς λίμνης, διά νά προσκρονωσι διαρκώς, διά 
νά ψοφήσουν εν τε'λει! Γΐόσοι τοιούτοι δέν έ'χΐ'σαν πΰρινον δάκρυ, 
όχι τό άείρροον δάκρυ τών μεγάλων, όπου ή νοσταλγία τού ’Απείρου 
ήν γεννά ή Σφίγξ τού ’Αγνώστου, αλλά διότι έγεννήθησαν εις μέρη 
όπου εϊτε διά τήν μή επαρκή έκτίμησιν, καί τήν προσαπόκτησιν επομένως 
διεθνούς σφραγίδος, τής εθνικής αυτών γλσισσης, είτε διά τήν, ως έκ 
τής επισήμου καί μή ήμιμαθείας τής χώρας των, έπικράτησιν τής θο
ρυβοποιού Άγυρτείας, αυτοί μέν διέρχονται απαρατήρητοι, τά δέ πνευ
ματικά αυτών τέκνα καταδιώκομε να έπί πλέον, ώς ό Όρέστης υπό τών 
Έρννυων, από τήν μαινομένην πνοήν τής Πενίας, απειλούνται εις 
αϊωνίαν άφάνειαν.

Καί 6 πόνος αυτός εΐνε ό βαθύτερος πάντων, διότι εΐνε ή συ- 
νείδησις τού Χάους εις τό κέντρον τής καρδίας. Εΐνε τό φέρετρον τής 
ψυχής εις τόν τάφον τού βίου. Ί Ι  αντοσυναίσθητος πνευματική έκμη- 
δένισις.

’Αλλ’ έπανέλθοιμεν εις τόν Χάουπτμαν. Διδάσκεται δ «Μιχαήλ 
Κράμερ» του. \έν θάναπτΰίωμεν τήν υπόθεσίν του. Θά άρκεσθώμεν
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εις τούς παρακολουθήσαντας τούτο. Ή  ψυχή τού έργου, ο ανάπηρος 
υϊός τού καλλιτέχνου, όπως ουτος, ο νοΰς τού δράματος.

Έάν ό συγγραφεύς ήτο αρχαίος τις Σπαρτιάτης, θά κατέστρεφεν 
το έργον του ρίπτων τών ήρωά του εις τόν Καιάδαν. Έάν ήτο Νίτσε 
θά έσταγγάλιζεν τούτον, ραπίζων μίαν αντινομίαν τής Ψυσεως, ραπίζου- 
σαν έν τώ θριάμβω τού αδυνάτου τήν άντιανθρωπιστικήν θεωρίαν του, 
Ό  Χάουπμαν, ίσορυπημένη διάνοια, φιλόσοφος άμα καί ποιητής, σκε- 
πτόμενος μέ τόν Κάντιον, αισθανόμενος με* τόν Σιλλερ, καμνει κάτι 
άνώτερον. Δίδει καί ουτος τόν θάνατον. ’Αλλ’ όχι τόν βίαιον, τόν σκλη
ρόν, τόν άπάνθρωπον. Δίδει τόν θάνατον τόν βραδύν, όστις γεννά τό 
μαρτύριον. Τό μαρτυρίαν τό έξαγνίζον, τό μαρτυριον τό άποΟεούν. Δ ί
δει τόν θάνατον, όστις έχει μαύρο προ οί μι ον, τήν Ζωήν καί λευκόν ε
πίλογον, τήν ’Αθανασίαν, όστις αποτελεί κατά τήν έπιγραμματικωτάτην 
φράσιν τού Χάουπτμαν, τήν ωραιοτέραν μορφήν τής Ζωής, τό αριστούρ
γημα τούτης.

*
Ό  θάνατος όδηγ.ΐ εις τό μεγαλειώδες. ’Εμπρός σ’ αυτόν ο άν

θρωπος κάμπτεται. ’Αλλ’ όμως αυτό πού απομένει στό διάβα του, τό 
γ'ονάτισμ’ αυτό, είναι μεγαλοπρεπές καί τεράστιον συγχρόνως. Ιό αι
σθανόμενα, είναι σάν νά τό βλέπωμεν καί τότε ό Πόνος μάς καμνει 
μεγάλους.

Ό  Μέτερλιγκ διά τού «Θανάτου» του απαλλάσσει τόν άρχοντα 
τού ερέβους από τό προαιώνιον έδώλιον τού κατηγορουμένου, καθιστων 
υπόδικον τήν Ζωήν. Ό  Χάουπτμαν άποθεοί τούτον. Δυο γλαντιατοροι 
τών ιδεών δέν ήδύνοντο ή νά συναντηθώσιν εις τον αυτόν κιρκον της 
μεταφυσικής πάλης, καθυποτάσσοντες υπό τήν πυγμήν της μεγαλο- 
ιρυΐας των τόν άνυπότακτον ταύρον τής σκέψεως.

ΓΙοϊος θά ήτο ό ποιητής εκείνος, όστις θά έκαμνε κάτι περισσό
τερον, θά μετέβαλλε τόν Θάνατον εις αϊιόνιον πάροχον ατελεύτητου ιυ- 
δαιμονίας ύπεράνω πάσης δογματικής παραδόσεως;

Ό  «Μιχαήλ Κράμερ» από αύστηράς τεχνοκριτικής άπόψεως, δέν 
ανήκει εις τήν πρώτην γραμμήν τής παγκοσμίου δραματουργίας. Τού 
λείπει ό.τι αποτελεί τά δραματικά αριστουργήματα. Ή  «τραγική είρω- 
νία». ’Εκείνη ήτις δημιουργεί τόν αριστοτελικόν «οίκτον» καί προάγε 
τόν «έλεον*. ’Εκείνη, ήτις δημιουργεί τό κορύφωμα τού τραγικού πά
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ίίους και κάμνει νά γοργοκυλίση τό δάκρυ, όπως βαπτισθή ή ψυχή έν 
αύτίρ τό ηθικόν εκείνο βάπτισμα, δπερ αποτελεί τόν κύριον σκοπόν τής 
δραματικής τέχνης. Τοϋ λείπει τό στοιχεΐον εκείνο, δπερ εις τόν «Οί- 
δίποδα Τύραννον» σπαράσσει τόν θεατήν, έν τώ σπαραγμό» τού άτυχους 
πατροκτόνου, δστις έν πλήρει άγνοια του εγκλήματος του, μόνος πα
ραίτιος του λοιμού τών Θηβών, διατάσσει τήν άμείλικτον τιμωρίαν τοϋ 
εναγούς καί άγνώστου έχθροΰ τών θεών. μαινόμενος δε έπί τή φρικιό- 
δει άποκαλύψ'ει, άποπέμπει τόν Τειρεσίαν μέ τήν βαρεΐαν ύβριν τ ΰ 
«τυφλού τά τ’ ώτα, τόν τε νουν, τά τ’ δμματα». Τό στοιχεΐον έκείνο, 
δι’ ού ή Ρακινική ’Ιφιγένεια άκούει κατάπληκτος παρά τού πατρός της 
τό φοβερόν άγγελμα τού θανάτου της, καθ’ ήν στιγμήν άνέμενεν αυτί) 
τήν διά τών πατρικών χειλέων ευλογίαν τού προς τόν Άχιλλέα φλογε

~ ν \ τ » ? 5 3 / / τ ί '  ~ πρου ερωτος της και ι ι  ου εις επιμετρον τραγικοτητος ο υιος του ΙΙη- 
/έως παλαίει κατόπιν κατά του φοβερού διλήμματος, άγάπης έντεύθεν 
καθήκοντος προς τήν Πατρίδα έκεΐθεν. Τό στοιχεΐον τέλος έκείνο, δπερ 
άναδιικνύει τόν α’Οθέλλον» τόν φονεύοντα τήν άθώαν μέν διά τόν θεα
τήν, ένοχον 5έ δι’ αυτόν Δυσδαιυόναν, λατρ,ύουσαν αυτόν, έν ω νομίζει 
οϋτος δτι προδίδεται, τήν τεχνικήν κορωνίδα του Σαιξπηρίου θ.άτρου.

Εινε περίεργον πώς ή δραματική τέχνη τών Γάλλων, καίτοι 
άσυγκρίτως άβαθεστέρα τής τών Γερμανών, κατέχει τό μυστήριον τής 
δραματικής οικονομίας. ’Ακριβώς διότι τό γερμανικόν πνεύμα εινε σο- 
φώτερον. Διότι έν τή φιλοσοφική του αυτή όρμή καί τή μεταφυσική 
του άπογειώσει, μετέβαλε προς στιγμήν τήν Μελπομένην είς ’Αθήναν 
καί τήν Θυμέλην εις Παρθενώνα τής ύψηλοτέρας, ως τό άέτωμα τούτου· 
πνευματικής άνατάσεως.

Τό γερμανικόν πνεύμα ήθέλησε νά μεταβληθή είς σκηνικόν Δία, 
λησμόνησαν δτι ό πονηρός πατήρ τών θεών δέν ένεφανίζετο πάντοτε 
μέ δ?.ην τήν όλυμπίάν του μεγαλοπρέπειαν.

Μή αυτός οϋτος 6 Γκαίτε, 6 πνευματικός αύτοκράτωρ τού πα- 
ρελθόνιος αίώνος, δέν είχε μεταβάλει τόν Φάουστ είς ένα φιλοσοφικόν 
καταρράκτην, ύπερχειλίσαντα τάς δχθας τής δραματικής αϋστηρότητος; 
Καί μ ή καί αυτός ό άπό σκηνής φιλόσοφος Ευριπίδης, δέν έπεκαλεΐτο 
τόν άπό μηχανής Θεόν προς καταστροφήν τών δραμάτων του;

Τοιαύται αί ελλείψεις τού «Κράμερ», ελλείψεις αϊτινες δέν θά 
ύπήρχον, εάν ό Χάονπτμαν δέν ήτο μεγάλος. ’Αντί · όμως τούτων

Κριτικού Σελίδες Α ΥΓΗ

πόσα καί πόσα άντισταθμίσματα. Πόση δύναμις χαρακτήρων, πόσον 
ύψος λυρισμού, πόσον φιλασοφικόν βάθος! Είς ποιον ’Από. λωνα 
δελφικόν, είς ποίαν θεάν χρησμοδόχον, δέν μεταποιείται ή Μούσα του 
όταν λαλή. «Ή  Τέχνη, εινε θρησκεία καί λειτουργός δ τεχνίτης». «Δεν 
ζωγραφίζει κανείςτόν άνθρωπονμέ τόν άκάνθινον στέφανον έάνδένέξα- 
γνισθή οϋτος, έάν δέν καταφύγη είς τήν έρημίαν, τροφόν τής σοφίας 
έάν δέν ύπεισέλθη εις τό θειον έκείνου μαρτύρων, έάν δέν έχη αυτόν 
μακράν τών βεβήλων βαμμάτων, προσκύνημα μάλλον ψυχής παρά 
έπίδειξιν τέχνης-·!

Πόσον άτράνταχτοι κτί αΐώνιαι αί περί τοϋ πόνου άλήθειαι!
Πόσον άνακαλεΐ εις τήν μνήμην τόν Alfred de V igny «11 n y 

pas des chansons si doux que ceux qui sont écrit avec des 
larm es !

Πόσον μάς ένθυμίίει τους στίχους έλληνος ποιητοϋ, θρην ϋντος 
έπί τή έξορίςτ μεγάλου άνδρός μή ΰπάρχοντος πλέον:

Μήν κλαίς κι’ αν ήσουν άνθρωπος 
Θεός προβάλλεις τώρα.

Εινε ή δάφνη άνθρώπινη.
Τών άκανθών τά δώρα 
Τού πόνου τό στεφάνι 

Μόνον σέ μέτωπα θέών
άγνωστη Μοίρα βάνει.

Είναι τής Λόξης ή πηγή
δακρύων κολυμπήθρα 

Καί στών αιμάτων λούζεται
δ Γολγοθάς τά ρείθρα.

Στό χαλασμό λαμπρότερο
τό ουράνιο τόξο λάμπει 

Κ ’ οί άστροσπαρμένοι τούρανοϋ
γλυκοφεγγίζουν κάμπει 
Καί μέθη άγνή σκορπούνε 

"Οταν δακρύων σύγνεφα
σ’ τά στήθϊα τους χυθούνε !

Τοιοϋτον τό προχθές παρασταθέν δραματικόν έργον τού Χάουπτ-
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μαν, αποτελούν ένα από τα αριστουργήματα της συγχρόνου δραμα
τουργίας.

II μεταφρασις οφειλομένη, εις τον δυνατόν κάλαμον της Κυρίας
Ν. Λουβαρι, άνταξίας του διαπρεπούς λογίου, καθηγητού καί διευ-
θυντου της »Αυγής», τού πρώτου τούτου περιοδικού έν Έλλάδι, ύπε- 
ρήρεσεν.

II ύπόδυσις των ηρώων τού δράματος τελεία.
Ο Σειριιυτης ως Άρνόλδ >ς επιτυχής.

'Ως Λάχμαν λαμπρός ό Καροΰσος.
Ο Βεάκης ώς Κράμερ αμίμητος.

ι 'Αξιέπαινοι οί Θεσσαλρνικεΐς, διότι ύπ στηρίζουν τό δράμα, τον 
κατ’ εξοχήν ιερόν αυτόν βωμόν τής καρδίας.

ΦΩΚΙΩΝ ΠΑΝΑΣ.

ι : ίιι[,ΚΧγ/.μ  . ) » ·ί ,"77 :*.Τ,
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I V

Τό πρωΐ τής επομένης Κυριακής έτάφη ό μικρός Τσίγκλερ.
Στην επιστροφή ό Άνδρέας συνόδευσε τούς γονείς εις αρκετήν 

άπόστασιν κι’ έπειτα τράβηξε για τό σπήτί του.
Κάτω στήν είσοδον συνηντησε τήν νοικοκυρά του, ή οποία συγ

χρόνως ήτο καί ή καθαρίστρα τού δωματίου του, μια ρωμαλέα χήρα 
πενήντα χρόνων περίπου. Τού είχε διόση αφορμήν καί μάλιστα όχι 
σπανίως, νά έννοήση πώς θά εδέχετο ευχαρίστως νά κάμψη ακόμη 
μια φορά τον μεγαλοπρεπή της τράχηλον εις τον ζυγόν τού γάμου< 
εάν απαντούσε στον δρόμο τής ζωής της έναν άνδρα μέ ήθικάς 
άρχάς καί κοινωνικήν ΰπόληψιν—έναν δημόσιον υπάλληλον παρα
δείγματος χάριν— ό οποίος θά ήξευρε νά εκτίμηση τήν έκοΐ'σίαν αυτήν 
ύποδούλωσιν.

Τό πρόσωπόν της, πού έφωτίζετο πάντοτε από χαρά εϊς τό άν. 
τίκρυσμα τού Μούτ, σήμερα ήταν απειλητικό και συννεφιασμένο.

Κράτησε μίαν εφημερίδα κατά πρόσωπον τού Άνδρέα κι’ είπε : 
Γιά διαβάστε λοιπόν.— “Ελα Παναγία μοτι!... Κά'τι τέτοιο δεν μπορεί 
κανείς νά μού τό βάλη στο κεφάλι. Γνωρίζω τήν ζωήν σας καί ξέρω 
ποιοι πάνε κι’ έρχονται στους ένοικιαστάς μου. — Παληάνθρωποι! 
πρόστυχοι!,, έπρόσθεσε μέ δλην τήν δύναμιν τής έινογείας πού τήν 
έχαρακτήριζε.

Τό άρθρον τής έφημερίδος πού έκαμε τήν νοικοκτιράν νά ερεθισθή 
έφερε τον τίτλον : «Οί τελευταίοι παράξενοι τύποι», μέ τήν υπογραφήν 
Μ. Ζ., ένα αριστούργημα εις τό είδός του. Ό  Άνδρέας τό διάβασε μέ 
θαυμασμόν καί φρίκην.

“Οχι περισσότερον από εϊκοσιν έως τριάντα σειρές γιά καθένα 
από τά πρόσωπα, πού περιέγραφεε ό Ζαλμάϊερ μέ μιάν ειρωνεία 
δηκτική, μέ κάποιαν αισθηματικότητα, κάποιαν εξαιρετικήν καλλιτε-
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χνικήν δύναμιν. Κανείς δέν άμφέβαλλεν ότι ή περιγραφή ήτο παρμένη
3 ______ ~  ~  3  /  }  C/ /  /  t í  « /εκ του φυσικου, εν τούτοι; μ ενα τέτοιο τροπον, ωστε τα πρότυπα 
τών εικόνων παρά τήν καταφανή ομοιότητά των δέν έδικαιώνοντο νά 
εϊποΰν «είμαι προσβεβλημένος» καί άν ακόμη αϊσθάνοντο τήν προσ
βολήν νά διαπερνά τήν καρδιά τους σάν δίκοπο μαχαίρι.

Καί ό έπιτηδειότερος δικαστής θ ’ άπέφευγε νά καλέση εις απο
λογίαν τόν συγ/ραφέα τοϋ υβρεολογίου αυτού. Ή  μήνυσίς του θά 
ήταν μιά ματαιοπονία, γιατί αυτό ήτανε σαν κάτι τι πού είναι κανείς 
υποχρεωμένος νά βλέπη, άλλ’ ό'χι καί να έγγίζρ.

"Ενα κεφάλαιον τού χρον .γραφήματος ήτο άφιερωμένον στον 
Άνδρέαν. Μέσα στήν εικόνα τού άκαταπονήτου ποιητοΰ, πού είργάζετο 
χωρίς ανταμοιβήν, ό Άνδρέας έβλεπε τόν ίδιον εαυτόν του.

Μέ τί ύπέροχον πνεύμα ήτανε γραμμένον! Μέ πόσην μαντικήν 
δΰναμιν!— Πώς βγαίνανε στό φανερό αί ρίζες δλοον του τών πόνων!— 
Τ Ι ασυμφωνία πού είχε ιιέσα του μεταξύ τού πόθου να δημιουργήση 
καί τού ταλάντου, μεταξύ τής μντιλήψεώς του γιά τήν καλλιτεχνίαν 
καί τής άντιλήψεως γιά τήν πρακτικήν ζωήν, μεταξύ τής συναισθήσεώς 
του γιά τό παρελθόν καί τής άγνοιας του γιά τό μέλλον. ’Άχ, πόσον 
βαθειά έμπήγετο τό μαχαίρι, πού τού έξέσχιζε τό στήθος κι’ έβγαζεν 
είς φώς τήν καρδιά του, τήν τρυφερή καρδιά μέ τούς δυνατούς κτύ
πους, πού έκρυβε τόσο σεμνά άπό κάθε άνθρώπινο μάτι!

Ώς επίλογος τής πινακίδος, κατόπιν μιας συντόμου περιγραφής 
τού διοματίου τού λογίου, είχε γραφή ή εξής «ωραία φράσις».

«Κάθε βράδυ άνοίγει ή πόρτα τού θυσιαστηρίου αυτού καί 
μπαίνει πετώντας μιά νεράιδα. Είναι ντυμένη γιορτινά γιατί πρέπει 
νά βρίσκεται στές πριγκηπικές εορτές τής Πρωτευούσης, όπου ποτέ 
δέν λείπει, κι’ δπου λατρεύεται ώς μία «'Ωραιότης»

Ή  βασιλική της κορμοστασιά λυγίζει εμπρός στον φτωχόν ποιητήν. 
Δύο χείλη έγγίζουν τό ωχρόν μέτωπον τού φιλοσόφου τόσον ευώδη 
καί τόσον δροσερά, ωσάν-τό τριαντάφυλλου στήν πρωινήν δρόσον. 
Χείλη, πού ένα τους μόνον φιλά θά έπληρωναν οι π/.ουσιώτεροι μέ 
τούς θυσαυρούς τιον, οι εύγενέστεροι μέ τήν δόξαν των, οί ισχυρότεροι 
μέ τήν δύναμίν των!....

Άλλά προς τί νά κοπιάζουν;... Γ ι ’ αυτούς δέν κατεβαίνει ή θεά
5 ' \  / ΤΊ ) 3 λ \ 3 / * « Λ*απο τα νεφη. 1 ι αυτους, για να την αποκτησουν είναι πραγμα πολυ
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ση λάθη επί λαθών. ’Επικαλείται δλην του τήν ψυχραιμίαν, σηκώνει 
τό κεφάλι καί μέ φωνήν βραχνήν, πού 6 ήχος της έφαίνετο ξένος καί 
σ’ αυτόν τόν ίδ ιον—τόσον άδύνατη έβγαινεν άπό τόν λάρυγγα—λέγει 
στύν γείτονά του τά εξής: Παρακαλώ κ. Πφάϊφερ—μπορώ νά έχω τόν 
τελευταίον πίνακα του τελωνειακού φόροι1;

Ό  κ. ΙΊπάϊφερ είναι έτοιμο; νά Ιξαποστείλη στά ροθούνια τής 
μικράς του μύτης μιά μεγάλη πρέζα ταμπάκο καί δέν τοϋ άρέσει καθό
λου νά τόν βλέπουν ή νά τόν ενοχλούν, δταν εκτελή αυτήν τήν χειρο
νομίαν. ’Έκανε πώς δέν άκουσε τόν Μούτ, ό οποίος άναγκάσθηκε κατ’ 
αυτόν τόν τρόπον νά επαναλ.άβη την ερωτησιν του. Ο κ. Πφαίφερ 
κρατεί τό μανδήλι μέ τά δυό του χέρια στό προσωπον εως επάνω στά 
μάτια σάν είδος παραπέτασμα, βλεφαρίζει καί στό τέλος άπαντά: «Τόν 
πίνακα του φόρου; Τόν εχει περα, εκεί ο κ. Μουνκ».

Ό  κ. Μούνκ έχει τό γραφεΐόν του στήν μέση τής αιθούσης. Γιά 
νά πάη ό Άνδρέας ώς εκεί, αυτό εσήμαινε σωστή οδοιπορία. Σηκω- 
ν,ται, κάνει ολίγα βήματα, ενας ελαφρός ψίθυρος μεταδίδεται απο 
γραφείο σέ γραφείο. "Ο ύπογραμματεύς Σμίντελ, ένα σφριγηλός νέος 
μέ ρόδινο πρόσωπο, επάνω στό όποιον διακρίνει κανείς σέ κάθε 
στιγμήν τήν έκφρασιν βλακώδους χαράς, προχωρεί και κλείνει τον
δρόμον στόν Άνδρέα.

Στά χέρια του κρατεί ένα μολύβι- άκουμβά τήν άκρη του στά 
χείλη καί λέει; «Κύριε Μούτ».

«Τ ί επιθυμείτε;»
Ό  Σμίντελ υποκλίνεται. «’Επιτρέπεται νά ρωτήσω;—πώς είναι 

σήμερα ή κ. κόμησσα;,,
Ό  Άνδρέας άρχινά νά τρέμη, άλλ’ ευτυχώς συγκρατείται, σηκώνει 

τούς ώμους του καί φεύγει- άπομακρύνεται ήσυχα, ήσυχα άν καί ή 
προσοχή όλων είναι εστραμμένη σ’ αυτόν. Τό αισθάνεται, τό βλέπει 
μέσα άπό τά χαμηλωμένα προς τό έδαφος βλέφαρα. Όλοι έχουν προ- 
σηλωθή σ’ αυτόν. Δέν υπάρχει ούτε ένας, πού νά τόν εύσπλαχνισθή 
καί λ'ά γυρίζη ά/.λού το βλέμμα.

"Οσον πλησιάζει ό Άνδρέας τόσον περισσότερον βυθίζεται ό 
κ. Μούνκ στήν μελέτην τοϋ νέου διατάγματος. Τώρα ό Άνδρέας είναι 
πειά κοντά, καί νά πού παρακαλεΐ : Θά έχετε τήν καλωσύνην νά μοϋ 
δώσετε γιά ¡ιιά στιγμή....»
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Σταματά. Ό  νεαρός του συνάδελφος αντί ν’ άπαντήση κρατεί 
το μέτωπο ατά δυό του χέρια ακουμπισμένο στό τραπέζι. Τό σώμά του 
ταράσσεται ολόκληρον από σπασμωδικάς κινήσεις, τάς οποίας άδικα 
προσπαθεί νά καταστείλη.

«Τ ί έχετε; Ί ί σάς συμβαίνει;* έρωτά ό Άνδρέας καί λησμονεί 
τόν ίδικόν του πόνον, έΐς τήν θέαν του παλληκαριού αυτού, πού στρι
φογυρίζει στήν καρέκλα του σαν τριλλύς από τούς πόνους.

«Τ ί έχει;» ρωτά ό Άνδρέας καί φέρνει τά μάτια του γύρω, γ ε
μάτα αγωνίαν.

«Ίίποτε» λέγει ό γείτονας αοΰ Μούνκ καί όλοι αρχίζουν νά γε
λούνε. Αυτός σιγανά, ο άλλος ’ δυνατά, τό γέ/οιο αντηχεί ακράτητο 
μέσα τήν μεγάλη σάλα, συναντά τούς τοίχους, τήν οροφήν, έρχεται μέ 
κραδασμούς οπίσω καί πέφτει σάν μπόμπα επάνω στό κεφάλι τού δυ
στυχισμένου Άνδρέα.

«Ά χ , ή κόμησσα φόν ’Όβαλδ!»
«Τ ί τυχερός! >
«"Οταν το φαντασθή κανείς — ό κύριος Μούτ καί ή κυρία 

κόμησσα!».
«Αυτό είναι τιμητικόν γιά ύλους μας» φωνάζουν ό ένας μετά 

τόν άλλον καί νέα γελοία επακολουθούν κάθε νέα φράσι.
"Ο Άνδρέας στέκεται σάν βουβός από τόν θυμόν του. Περι

φέρει τό βλέμμα γύρω του κι’ έξαφνα όρμά κατά του συναδέλφου του, 
πού μέ τήν έρώτησίν του έδωσε πρώτος τό σύνθημα στήν εξωφρενικήν 
αυτήν ευθυμίαν καί τόν αρπάξει από τούς ώμους:— «Παληάνθρωπε»! 
τού φωνάζει έξω φρένων. Ό  μικσοσκοπικός Άνδρέας τραντάζει τόν 
στιβαρόν νέον κατά τέτοιον τρόπον, ώστε νά του κτυπούνε τά δόντια. 
«Παληάνθρωπε! παληάνθρωπε!» επαναλαμβάνει ό Άνδρέας κι’ είναι 
έτοιμος νά έκσφενδονίση τό ξανθό κεφάλι τού Σμίντελ κάτω από τό 
γραφεΐον.

Μερικοί υπάλληλοι κατορθώνουν νά τόν ελευθερώσουν από τά 
χέρια τού Μουτ, αλλ’ ό Σμίντελ τρέμει ακόμη από τόν φόβον του, 
χωρίς έν τούτοι; νά παύση τά πειράγματα του. «Βλέπετε, δέν τού α
ρέσουν αυτά, δέν μπορεί νά τά χώνεψη». -

«Θά ζητήσετε συγγνώμην!» λέγει ό Μούνκ.
«Ουδέποτε!» άπαντά μέ σταθερότητα ό Άνδρέας. ’Εκείνην τήν
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στιγμή ανοίγει ή πόρτα καί μπαίνει ό γραμματεύς. Μέ μιά ματιά εν
νοεί περί τίνος πρόκειται, λέγει κάτι ψιθυριστά στούς άρχαιοτέρους 
υπαλλήλους, οι οποίοι μισοεύθυμα καί μισοαγανακτισμένα τού έκαναν 
τόπο νά περάση καί φωνάζει ατό μακρυά.

«Κύριε Μουτ, ό κ. οίκον, σύμβουλος επιθυμεί νά σάς μιλήση».
’Έρχεται στό πλά'ι' του Άνδρέα, τόν παίρνει από τό μπράτου 

καί βγαίνουν έξω. Άναβαίνοντας τήν σκάλα γυρίζει καί τού λέει: «Νο
μίζαμε, πού θά κρατούσατε καλύτερα τήν θέσι σας».

«Οί κύριοι τό είχαν παρακάνη!» άπαντά ο Άνδρέας, χωρίς κα
θόλου νά εντραπή ή νά μετανοήση

Ό  γραμματεύς βλέπει τόν Άνδρέαν πλαγίως καί σκέπτεται: «Ε ί
ναι 6 Άνδρέας Μουτ; θά μπορούσε κανείς σχεδόν ν’ άμφιβάλη. Τά α- 
πα'.ά του χαρακτηριστικά είχαν τραχυνθή τήν περασμένη ν νύκτα. Κακό 
σημάδι, δταν τό πρόσωπον ενός ανθρώπου άλλοιιόνεται τόσον εξα- 
ιρνικά.

Είχαν φθάση στό κατώφλιον τού δωματίου τής υποδοχής τού 
Ζάϊντελμαν.

Κουράγιο» τού λέγει ύ γραμματεύς «σάς περιμένει μιά μεγάλη 
έκπληξις».

Μπήκα μέσα.
Ό  Ζάϊντελμαν δέν ήτο μόνος. Κοντά του έκάθητο ένας άνδρας 

μεσήλιξ μέ λεπτήν κι’ ελκυστικήν φυσιογ νωμίαν.
« ’Απ’ εδώ, εξοχώτατε» ειπεν ό οικονομικός σύμβουλος «είναι ο κ. 

Μούτ».
«Ή  εξοχότη; του 6 κύριος κόμης Φόν "Οβαλδ» έψιθύρισεν ό 

γραμματεύς στόν Άνδρέαν. Εις τό άκουσμα τών λέξεων αυτών ό Άν- 
δρέας, ό όποιος μέχρι τής στιγμής κρατούσε τό σκοτεινό του βλέμμα προσ
ηλωμένου στό έδαφος, τινάχθηκε σάν νά τον κτύπησε κεραυνός. ’Αρκεί, 
άςκεϊ μονολογούσε σιγά, ό δυστυχής δέν ήταν πλασμένος γιά τόσας 
συγκινήσεις.

Ό  ’Όβαδλ σηκώθηκε. Στά χείλη του επλανάτο ένα μειδίαμα γε
μάτο συμπάθεια, άλλά το πρόσωπό του δέν άργησε νά λάβη τήν έκ- 
φραοιν βαθείας λύπης, εις τήν θέαν τού ανθρωπίνου αυτού συντρίμ
ματος.

«Μανθάνω αυτήν τήν σνιγμήνακριβώς» ειπε «πόσον μεγάλην ση-
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ιιασίαν αποδίδετε Σείς, ό κύριος Μούτ, στην αστειότητα πού έδυμο- 
σίευσε χθες ένας από τούς '/ρονογράφοί'ς μας. Καί σάς ρωτώ. Τέτοια 
παιδαριώδη πράγματα αξίζουν τον κόπον τάχα νά πικραίνουν έστω καί 
προς στιγμήν τήν καρδία ενός ανθρώπου μέ τόσην αξίαν όπως εσείς;»

Εις τό άκουσμα τής ήρεμης φωνής τοΰ “Οβαλό ό ποιητής άρ
χισε νά τρέμη, όπως τό ξεπαγιασμένο δένδρο, όταν φυσά τό πρώτο α
νοιξιάτικο αεράκι. Έτόλμησε νά τον κυττάξη καί από τότε δέν εϊχέ τήν

I 3 / Ν /  3 ' \ I / 3 \ > 3ουναμιν ν απομακρυνη τα ματια τοτ' απο τήν ιοραιαν αυτήν και αρρε
νωπήν φυσιογνωμίαν.

«Οί λογικοί καί δίκαιοι» έξηκοκούθησεν ό “Οβαλδ «δέν θά ελατ
τώσουν τήν έκτίμησίν των για μάς, επειδή ύποπέσαμεν εις τήν δυσμέ
νειαν ενός χρονογράφου. "Οσοι· αφορά τους λοιπούς, αυτοί πρέπει νά 
μάς χρεωστοϋν ευγνωμοσύνην, γιατί ,εγίναμε γ ι’ αυτούς πρόξενοι χαράς, 
εκείνης πού αισθάνονται όταν νομίζουν πώς ύποφέρουν οί άλλοι, τής 
χαράς πού είναι ή πειό πτωχή, ή πειό αξιοκαταφρόνητη ; τής χαιρ - 
κακίας! ,

«'Ωραία, θαυμάσια!» επιβεβαίωνε δυνατά ό σύμβουλος καί ό 
γραμν.ατεύς έμουρμούριζι κάτι, τό όποιον δέν ήτο καί τόσον εύληπτον, 
«ίλλά έφαίνετο σαν νά συμφιονούσε μέ όσα έλεγαν οί άλλοι.

«Τό κυριώτερον πρόσωπον» έξηκολούθησεν ό “Οβαλδ «εναντίον 
τού οποίου στρέφεται ή προσβλητική εκείνη απόπειρα δέν αίσθάνθηκε 
καμμιά λύπη. Διότι, είναι τής γνώμης, πώς ή ύπόληψις μιάς έναρέτου 
γυναίκας δέν είναι εύκολον νά διασυρθή άπλώς από ένα ταχυδακτί'- 
λ.ουργικόν λογογράφημα».

Ό  ποιητής έφαίνετο σάν νά είχε κρεμασθή από τά χείλη τού 
“Οβαλδ, ωσάν ή κάθε λέξις πού έπρόφερε νά ήτο δι’ αυτόν σιοτηρία 
καί άπολύτρωσις. Τό καταβεβλημένο του πρόσωπο φάνΐ]κε νά τό ζων
τανέ ύ·η ή ελπίδα. Ό  κόμης συγκεκινημένος από τήν εικόνα αυτήν 
τού έτεινε τό χέρι.

«Ψηλά* είπε μέ τόνον ειλικρινή «ψηλά τό κεφάλι!» ’Εκείνο πού 
γιά μάς επέρασεν από τόσο κοντά, χωρίς νά άφήση ίχνη, σέ 
σάς δέν πρέπει νά βαραίνη τήν καρδιά. 'Υποφέρατε πολλά έξ 
αιτίας μοτ1· Τό δράμά σας δέν θά κατεδικάζετο καί τόσον αύτηρα, 
εάν δέν ένόμιζον ότι εγώ ήμ >υν ό συγγραφεύς του. ’Επιτρέψατε μου 
νά προσπαθήσω όσο μπορώ νά έπονορθώσω τό κακόν, πού σάς έπρο-
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ξένησα χωρίς νά θέλω. Ό  κύριος οικον. σύμβουλος θά σάς άνακοι- 
νώση μέ ποιον τρόπον θά έπεθυμοΰσα νά τό κάμω. Δεχθήτε τήν πρό- 
τασιν, τήν οποίαν θά έχη τήν καλωσύνην νά σάς διαβίβαση.— « ’Εκτιμώ» 
ξανάρχισε μέ θέρμην δ “Οβαλδ, «τό λεπτόν πνεύμα καί τήν καθάρια 
ψυχή, τά όποια ήλθανε νά μού μιλήσουν διά τών γραμμών τού έργου 
σας. Πρέπει νά γίνωμεν φίλοι....Καί τιόρα χαρίστε μου μιά /.έξι συγκα
ταβατική.— ’Ακόμη δέν έγνώρισα τον ήχο τής φωνής σας».

Ό  Άνδρέας ήταν ήναγκασμένος ι·’ άπαντήση. ’Ενώ μιλούσεν ό 
“Οβα/.δ—κι ’ήτανή ομιλία του γεμάτη δροσιά, πού ξαλάφρωνε καί ανε- 
κούφιζε τον Άνδρέα— ό Άνδρέας έσκέπτετο ;— Μάλιστα! Σύ αξίζεις 
νά λέγεσαι άνδρας! Μεγάλωσες μέσα στην τύρβην τού κόσμου καί γι’ 
αυτό συνείθισες νά κρατής τό κεφάλι σου ψηλά ένιόπιον τοΰ πλήθους. 
“Εζησες, άγωνίσθηκες, έδοκί ιασες καί ύπέμεινες κινδύνους, πληγο)-
θηκες κι’ έθεραπεύθης ’Εγώ δέν είμαι τόσο δυνατός, όσον εσύ. Αί
αμυχές, πού μόλις ήγγισαν τό δέρμα σου, σέ μένα έκόστισαν τό αίμα 
τής καρδιάς μου.

Γκρεμίσθηκα, ώστ; δέν είμπορώ νά σηκωθώ πλέον, εν τούιοις 
σ’ ευχαριστώ πού έδοκίμασες νά ιιέ σηκιόσης.

«Σάς ευχαριστώ» είπε δυνατά καί δύο δάκρυα έκύλισαν από τα 
μάτια του.

«Στοπ!» φώναξεν ό “Οβαλδ, δέν επιτρέπεται να μ’ εύχαριστή- 
τε. Κοντά στην χαρά, πού σάς έκαμα φίλσν μου, αισθάνομαι καί μιά 
εξαιρετική ίκανοποίησι, ό'τι μπορώ νά αποδείξω, πώς ή κακή πρό- 
θεσις αντί κακού φέρνει κάποτε καλόν αποτέλεσμα!».

“Επειτα από αυτά άνεχώρησεν ό κόμης, συνοδευόμενος από τον 
Ζέϊντελμαν έως στην πόρτα.

Σάν σέ όνειρο ήκουσεν 6 Άνδρέας τήν άνακοίνωσιν τού οικονο
μικού συμβούλιου, ότι 6 “Οβαλδ ήλθε γιά νά ζητήση πληροφορίας περί 
τού ύπαλλή?.ου, τον όποιον ένας δημοσιογράφος έσχέτιζε μέ τήν γυναϊ- 
κά του κατά τέτοιον παράξενο ν τρόπον. Ήταν όλος χαρά τήν ώρα πού 
διηγείτο στύν Άνδρέαν, πώς ό κόμης ήρ/ισεν αμέσως νά εκφράζεται 
κατά τόν κολακευτικώτατον τρόπον, μόλις ήκουσεν ότι ό Μούτ καί ό 
συγ,ραφεύς τοΰ δράματος «Μάρκος Αύρήλιος» είναι ένα καί τό αυτό 
πρόσωπον καί ότι ό διακαέστερος πόθος του ήτο νά παράσχη στόν 
Μούτ τήν ευκαιρίαν νά άφήση τήν υπηρεσίαν, πού δέν είχε νά τού ύ-
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π χτχεθή τίποτε καί vù ασχοληθή μέ κάτι ποϋ θά ¿ταίριαζε καλύτερα 
στον χαρακτήρα του. Τέλος, ότι τον παρακαλει ό κόμης νά δεχθή τήν 
θέσιν βιβλίο!) ηκαρίου ε ί; ένα άπό τά μέγαρα του στό Στάϊνερμάρκ. Εκεί, 
μέσα σέ θαυμασία φύσι, σέ ατμόσφαιρα μυρωμένη, θά μπορούσε νά 
αφοσιωθή καθ’ όλοκλ ρίαν στά αγαπημένα του βιβλία, ζώντας ολομό
ναχος μέ μόνην τήν συντροφιάν των, εάν θέλη, ή καί ώς κοινωνικός 
άνθρωπος, αν τοϋ άρέση.

«Θά δ.χθήτε φυσικά» επρόσθεσεν ό σύμβουλος «τιάρα πειά. εΐ- 
σί)ε ανεξάρτητος, τοποθετημένος καλά κι’ επιτέλους δέν έχετε άνάγκην 
νά χαρίζεσθε στήν πολιτείαν./Εγώ θά φροντίσω γιά τήν σύνταξίν σας· 
I Ιηγαίνετε τιάρα στό σπήτι, γράψτε μου μιαν αϊτησιν, ότι θέλετε νά ά- 
ποχωρήσετε πλέον τής υπηρεσίας καί παρουσιάστε την αϋριον στό γρα
φείο ν». ■

Ό  Άνδρέας ήκουσεν όλα αυτά σιωπηλός καί μέ κάποιαν άκατα
νόητη άδιαφορία. Τό μάτι του είχε προσήλιοΟή υελώδες καί άδιάφο- 
ρον στήν θέσιν, όπου πρό ολίγου 'έστέκετο ό κόμης Όβαλδ, Ό  Ζάϊν- 
τ λμαν διέκοπτε τήν ομιλίαν του πολλές φορές, κι’ έριοτούσε: «άκούτε; 
καταλαβαίνετε;» καί κάθε φορά άπαντούσεν δ Άνδρέας μ’ ένα σιγανό 
«ναί,» τό όποιον μπορούσε πολύ καλά νά περάση καί γιά «οχι».

Μετ’ δ.'.ίγα λεπτά τόν είδεν ό θυρωρός νά φεύγη βιαστικός, μέ τό 
κα. έλλο βαθειά, ωχρός μέχρι θανάτου καί ν’ άκολουθή οδόν, αντίθετον 
πρύς τήν τού σπητιού του.

V I I

Τήν άλλην ημέραν ό Άνδρέας δέν παρουσιάσθη στο γραφείο ν μέ 
τήν αϊτησιν του. Άλλα καί τήν μεθεπομένην ματαίως τόν έπερίμενεν 
ό οίκον, σύμβουλος

’Έστειλαν νά ρωτήσουν στό σπήτι, μήπως ήτο άρρωστος. Ή  νοι
κοκυρά του ήταν πολύ άνύσυχη, είχε πάη πολλές φορές στήν αστυνομία, 
γιά νά άναφέρη τήν άνεξήγητΟν άπουτίαν τοϋ ενοικιαστοϋ καί νά πα- 
ρακαλέση νά τόν άναζητήσουν. Είχεν είδοποι ύ|σΐ| καί τόν Ι’σίγκλερ, ό 
όποιος δυό μέρες τώρα έτρεχεν ακούραστος προς άναζήτησιν τοϋ φί
λου του.

’Αλλά χωρίς αποτελέσματα" ό Άνδρέας δεν έ.φαίνετο πουθενά. 
’Εδώ κι’ εκεί σάν νά είδαν κάποιον, ο.ιως τόν περιέγραφαν, άλλα έστά-
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Οη άδύνατον ν’ άνακαλύψουν τά ίχνη του. Μόλις ένόμιζον ότι τά βρή
καν, έξηφανίζοντο πάλιν.

Ήταν ένα παγερό μαρτιάτικο βράδυ, όπου ό Τσίγκλερ επέστρε- 
φεν άπό τήν περιοδείαν, ποϋ είχε κάμη γιά νά βρή τόν φίλον του. 
Τό προάστειον, όπου είχε πλανηθή αναζητώντας τόν ποθητόν του, 
ήτανε πειά όπίσω του. Έγύ'ριζε στό σπήτί του ι:ελαγχολικός, περιπα
τώντας στήν άκρη τοϋ δρόμου, ποϋ ήταν κατάφυτος άπό /εΰκες. Στά 
πρώτα σπήτια τής πόλεως άρχισαν νά λαμπυρίζ· υν ποϋ καί ποϋ φώτα. 
Εις τό βάθος αυτής άγωνίζοντο πρύς τό λυκύφως μοκρές σειρές άπό 
θαμπά φανάρια φωταερίου. Ό  Τσίγκλερ είχε φθάση εις ένα μέρος, 
όπου ό δρόμος έκαμνεν ένα μεγάλο τόξον γύρω άπό μικτά υψώματα 
κα'ι μπήκε μέσα στούς άγρούς γιά νά συντομεύση τήν πορείαν του.

Περιπατούσε γρήγωρα μέ βήματα μεγάλα. Γύρω του έβαοίλευεν 
άκρα ησυχία. Άπό καιρού είς καιρόν έφθανεν ώς τ’ αυτιά του πέρα 
άπό τόν δρόμον τό τρίξιμο ενός κάρρου, ποϋ έστέναζεν άπό τό βάρος 
του, τό κτύπημα ενός μσστιγίου κι’ αί βλασφημίες τοϋ καραγωγέως 
προς τά άλογα.

« Τ ί κρύος ποϋ φυσά ό μαρτιάτικος άέρας πάνω άπ’ τά σπαρτά 
ποϋ έσπειραν τόν χειμώνα. "Ενας ωραίος άνοιξιάτικος χαιρετισμός 
στες μυριάδες ύπαρξοϋλες ποϋ ξύπνησαν πειά καί θέλουν νά ζήσουν» 
μουρμουρίζει ό οδοιπόρος καί εξακολουθεί βιαστικά τόν δρόμον του — 
’Έξαφνα σκοντάφτει σ’ ένα σώμα ξαπλωμένο κάτω στή γη....Θεέ μου, 
ένας άνθρωπος μέ τό κεφάλι ακουμπισμένο σ’ ένα ύψωμα τοϋ εδάφους 
αναπαύεται, βυθισμένος σέ γαλήνιο ύπνο.

Ό  Τσίγκλερ σκύβει νά ϊδή. Είναι ό Άνδρέας.
Κάποια θανάσιμος ώχρότης είναι χυμένη στήν όψι του, ποϋ 

έχει τήν ακινησίαν τοϋ θανάτου.
«Πολυεύσπλαχνε θεέ, αναπνέει άρά \ε;»
Γεμάτος άγωνία έτέντωσε τό αυτί του ό φίλος....Πολλή, πάρα 

πολύ ώρα τίποτε, καμμιά πνοή, καμμιά κίνησις...Τέλος άνασηκοάθηκε 
τό στήθος άπό μιά αναπνοή βαθειά καί συνεχή τήν γιά φορά μετά 
τήν άλλη. ’Έπειτα πάλιν ό ίδιος λήθαργος.

Ό  Τσίγκλερ άρπαξε τό χέρι τοϋ ναρκωμένου φίλπυ του. Ακα
νόνιστα καί γρήγωρα έτρεχε στες φλέβες του τό αίμα

«Άνδρέα! Άνδρέα!» ξεφιάνιζεν ό Τσίγκλερ ¡ιέ πόνον. ’Εκείνος
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'ξύπνησε κι’ έπεσε στήν αγκαλιά τού φίλου του. ’Ανέκφραστη χαρα 
έφιότισε το πρόσωπόν του, άμα άνεγνωρισε τον πιστόν του φίλον.

«Θά μπόρεσης νά κάνης μερικά βήματα; Μονάχα ιος περα, στον 
δρόμον, εκεί ξεκουράζεσαι κι’ έγ<» τρέχω και φέρνω ενα αμαξι».

«Γιατί όχι;»
«Μου φαίλ'εσαι άρρωστος».
”Ω, είμαι τόσον καλά!...Γαλήνη! γαλήνη εδώ!» έψιθύοιζεν ό 

Άνδρέας κι’ έδειχνε μέ τό χέρι του τό στήθος του. Έγώ ένας τιπο
τένιος" καί όμως μ’ έκαμε φίλον του... θά τό έπίοτενες ποτέ;»

'Η  ομιλία έγινεν ακατανόητη.
«’Έλα» τοΰ είπε παρακλητικά ό Τσίγκλερ, «έλα Άνδρέα».
«Γιά  που;»
«Τώρα θά πάμε στό σπήτι, κι’ έπειτα θ ’ άνεβής τά βουνά, θά- 

χης γιά κατοικία έναν ωραίο πύργο μαζί μέ τους ευγενείς" θά γράφης 
έργα όπως αρέσουν σέ μάς τους δύο και θά μου τά διαβάζης, όταν θα 
σ’ επισκέπτομαι». >

'Ο Άνδρέας μειδιοΰσεν, όπως θά έμειδία ένας καταχτητής τοΰ κό
σμου, εις τήν θέαν ενός παιχνιδιού τών παιδικών του χρόνων.

«"Οχι, όχι» άπήντησε «αυτό πέρασε πειά.— Τ ί ευτυχία γιά τήν 
νίκην αυτήν!—"Ω, τί ωραίο ξεκούρασμα!».

«Πέρασε;» λέει δ Τσίγκλερ μέ κάποιαν έπίπληξιν «έπέρασεν ή 
αγάπη γιά τήν θείαν ποίησιν;—Ό  εύγενής αγών τού ποιητού; Αοιπόν 
παραιτείσαι από τόν αγώνα;

«Ό  αγών αυτός έτελείωσεν. Ά λλ’ αρχίζει ένας νέος, ένας άλλος 
καί σ’ αυτόν πρέπει νά νικήσω!»

Ό  Άνδρέας είχε«’ άνορθωθή καί μιλούσε σιγα αλλα καθαρα και 
έντονα. Τό πρόσωπό του έφωτίζετο από τήν άντανάκλασιν μιας υπέρ
γειας ευτυχίας.

«Στό καλλιτέχνημα, πού αισθανόμουν μέσα μου, ήθέλησα νά δω- 
(7(0 μορφήν, γιά νά χρησιμεύθη στους ανθρώπους ώς φωτεινός οδηγός 
—δυστυχώς δέν είχα τήν δύναμιν που έπρεπεν. Έ ν τούτοις ή μυστη- 
ρκίιδης δύναμις, πού δέν παύει νά ¡ιέ σπρώχνη στήν προσωποίησιν τοΰ
ωραίου βρήκε κάποιον πολΐ’ αυτάρκη  Είναι ό ίδιος εαυτός μου!.....
Θά εξορίσω από τήν ψυχήν μου κάθε παραφωνίαν, κάθε μικροπρέπειαν, 
θά έναρμονήσο) κάθε μου θέλησιν καί δύναμιν σέ μιά ουράνια συμ
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φωνία.... Χάναι ή ζωή μου ένα καλλιτέχνη ια—οποία ηδονή, αγαπητέ 
μου φίλε!*

Εκείνος, μελαγχολικός καί καταλυπημένος τού άπήντησεν: « ’Αφού 
«Ιναι έτσι, γιατί γυρίζεις εδώ) κι’ εκεί σ’ αυτόν τόν άσχημον καιρόν 
μέ πυρετόν καί έξαψιν; Έλα, φτωχέ όνειροπόλε, έλα».

Καί γεμάτος φροντίδα τού κούμπωσε τό επανωφόρι καλά, έως 
επάνω στον λαιμό. Αχ, πόσον είχε καταβληθή ή λεπτοφυής ύπαρξι;!

Ο Άνδρέας δέν πρόβαλε καμμιάν άντίστασι. Περπατούσαν άρ- 
γά, αργά στό σκοτάδι καί διευθύνοντο πρός τήν πόλιν, πού έσκέπαζε 
τώρα πυκνή ομίχλη.

& *'ί?:
Λίγες εβδομάδες μετά τόν θάνατον τοΰ μικρού Τσίγκλερ, υί 

γονείς του, συνώδευον τόν νεκρόν τού φίλου το)ν στιήν τελευταίαν του 
κατοικίαν. Ενας μικρός αριθμός υπαλλήλων αποτελούσε τήν όλην 
συνοδείαν. ’Επίσης ακολουθούσε κι’ ό Ζάϊντελμαν επάνω στό αμάξι,, 
έροιςε μάλιστα τήν πρώτη φούχτα χώμα στον τάφον τού αθώου αυτού 
πλάσμαστος, τού οποίου ή φωνή δέν άκούσθηκε στήν ζιοή περισσό
τερον από τωρα στό τελευταϊόν του άναπαυτήριον.

II ταφή έγινε καί οι υπάλληλοι έπέστρεφαν στα σπήτια των, 
άλλος περισσό ιερόν καί άλλος υλιγώτερον συγκεκινημένος.

Ενα σοβαρο κι’ ωραίο ζεύγος, πού ιός τώρα έστέκετο παράμερα, 
επλησίασεν άρ/ά, αργά. Άνδρας καί γυναίκα έφαίνοντο συγκεκινη- 
μενοι βαθειά' ο σύζυγως βαστούσεν ένα πολυτελέστατο στεφάνι, τό 
οποίον εκείνη πήρεν από τά χέρια του κι’ έτοποθέτησεν επάνω εις 
τόν νωπόν τάφον. 'Ο Τσίγκλερ καί ή γυναίκα του τους έπλησίασαν κι’ 
εχαιρετήθηκαν ωσάν παλαιοί φίλοι.

Σ ’ αυτήν εδω τήν ήσΐ'χίαν ταιριάζει καλύτερα, παρά μέσα στον 
θόρυβον καί τήν ταραχήν τής ζωής» είπεν ό ’Όβαλδ, κΓ ό Τσίγκλερ 
άπηντησε : «Μαλιστα- Μεσςι στο ρεύμα τών άνθριόπων έταίριαζει εκεί
νος, όπως ενα μαργαριτάρι επάνω στήν μυλόπετρα».

Άντήλλαξαν ακόμη μερικά λόγια.
«Γνωρισθήκαμε σέ μιάν επιθανάτιο κλίνη, άλλ’ έφ’ όρου ζωής»· 

λέγει ό ’Όβαλδ.
«Καλήν αντάμωσιν στό Στάϊνερμάρκ» έπρόσθεσεν ή γυναίκα του. 

Αντηλλαςαν ιιεταςύ τιον εγκάρδιον χαιρετισμόν καί τότε ό "Οβαλδ καί 
ή λίατθίλ δη άνεχώρησαν.
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'0  Τσίγκλερ εν τούτοις ήλθεν εις κάποιαν διαπραγμάτευση· ά- 
κόμη μέ τον νεκροθάπτην, καθ’ ήν στιγμήν ή γυναίκα του προσηύχετο 
στον τάφον τοΰ παιδιού της. Τέλος ξεκίνησαν κι’ αυτοί νά φύγουν. 
Μά ό Τσίγκλερ είχε κάτι επάνω στην καρδιά πού δέν έπρεπε νά τό 
μάθη ούτε αυτή ή πιστή του σύντροφος. “Οταν έφθασαν στην έξοδον 
τής είπε νά περιμένη κι’ έγύρισε μόνος εις τον νωπόν τάφον, όπου
3 · * » « * *  -  / 3 / ί  I -  > 3 Ι\ /εκοιματο ο φι/.ος που τοσον ηγαπησεν, ο ποιητης που τοσον ε θαύ
μα σε ν. ’Εδώ, αφού έβεβαιώθη ότι δέν είναι κανείς κοντά νά τον Ιδή, 
έπεσε στα γόνατα κι’ έμεινεν έτσι ολίγες στιγμές παραδεδομένος στον 
βαθύν του πόνον.

"Επειτα έσυρε μέ τρεμουλιαστό χέρι από τήν μέσα τσέπην τού 
έπαναφοριού του ένα δροσερό κλαδί από δάφνη καί τό έτοποθέτησεν 
εις τό κεφάλι τού τάφου, κοντά στον μεγάλον στέφανοι·, όπου σκορ
πούσε γύρω τόσες ευωδιές καί μύρα.
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