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Ή  «Ζ ω ή » θά έκδίδεήη κάθε τρεις μήνες γιατί μέ 
τό φιλολογικό της πρόγραμμα περισσότερό ταιριάζει ο 
τρόπος αυτός τής έκδόσεως.

Σ η μ . Μ ’ αυτό τό φυλλάδιο κλείνει η α . εξαμηνία. 
Ό σ ο ι  θέλου\* νά εξακολουθούν νά λαβαίνουν το φύλ
λο παρακαλιοΰνται νά στειλουν τη συνδρομή τους, 
υσοι πάλι πήραν τά πρώτα φΰλλα καί δεν θέλρυν νά 
εξακολουθήσουν ας μάς στείλουν τή συνδρομή της 
εξαμηνίας.

Σ το  ερχόμενο φυλλάδιο θά δημοσιευτούν καί τά 
ονόματα των συνδρομητών.
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Προλογίζει 6 Ρ αψ ω δός τΓ/ς αιι?.ή; top Ηλιον.

Γιά κάπιο τόπο αλαργινό κινήσαμε καί ξένο 
τούς γάμους νά έτοιμάσο^*? τού Ηλιου και της Σελήνής. 
Μ ά εδώ μπροστά μας προβάΑεν ή μαγεμένη χώρα 
σά ξαφνικό άντιλάμπισμα τών ξωτικών ψυχών μας.. 
"Ολα κοιμούνται .ιδεατά, σάν όταν τό φεγγάρι 
μέ μάγο μαρμαρόνει φ ώ ς τή χώρα ενώ κοιμάται.
Καί καλεστήν έδιάλεξαν εμέ που εναρμονίζω 
μές τήν αυλή τού Ή λιόρηγα τις ραψωδίες τώ ν{ϊόδω ν  
κι’  δταν κεντά τις κορυφές μέ τού φωτός τα 6έλή 
κρούω τήν λύρα καί ριγούν από διπλή τρεμούλα.
Καί καλεστής εδώ έφτασα γιά νά καλέσω τά όντα 
πού γέννησε ή αγάπη τους κι’  ανάθρεψε τό φ ώ ς τους 
γιά νά τρυγήσουν τον άνθό κάθε ομορφιάς καί δρόσου 
φέρνοντας δώρα μυστικά γιά τούς χρυσούς τους γάμους. 
Καλώ παιδιά ηλιογέννητα, πού α π τ ά  παμπάλαια χρόνια 
μυστηριακά έβύζαναν τό φ ώ ς  τους μες/τούς μυθους, 
σέ μεταμόρφωση απαλή καί μοσκοαναθρεμένη, 
γιά νά μού μάθουν τούς ρυθμούς που κλείνει η συμφωνία 
πού αρχίζει μές τά λοΰλουδα καί χύνεται μές ταστρα 
περνώντας μές α π ’ τά νερά πού μυθικά παφλάζοι<ν, 
κ ’ υμέναιους δένει μυστικούς μέ τόν παλμό της ώρας 
στους φλοίσβους, τά φωτότρεμα καί τα γλυκόπνοα μυρα 
κι’  έτσι ξηγώντας τόνειρο πού θά τους στεφανώσει, 
σ ’ έπιθαλάμιο μαγικό τών κρύφιων υμεναίων 
θένα ιστορήσω στόλισμα άξιο για δωρο τού Ηλιου.
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ΧΟΡΟΣ ΤΩ Ν  ΠΑΡΑΝΥΜ ΦΩΝ
Στροφή  .

Εΐμασταν τρεις βασιλοκόρες 
στον Π ΰργο τού «φάντου Ρηγός, 
πού βασίλευε παντού 
μια φ ορά  κι’ έ'ναν καιρό 
μέ τον πάνσοφό του νοΰ.
Κ ι ’  εδωκε προικιά στην κάθε μιά.
Τή γη. μ ετά  δάση καί νερά 
εδωκε στην πρώτη
νά περιδιαβάζει την πανέμορφη της νιοτη. 
Κ ι ’  εδωκε στη δεύτερη στολίδια 
θρύλων, και παραμυθιών 
πού σωριάζαν οι αιώνες 
στον άφάνταχτο χαζν&|του 
κα'ι γνωρίζαμε εμείς μονές.
M u όταν ήρθε ή αράδα τ»|ς στερνής 
τρία χρόνια σκέφτονταν ακέρια 
τ’ άκριβώτερον όπούχε βιος 
πού δέ χάριζε τή βασίλεια του πλέρια, 
κα'ι τών μυστηρίων τής εδωκε τή βούλα. 
Κ’ ετσι ή πιο μικρή βασιλοπούλα 
ρηγαδεύει στους δικούς μας κόσμους 
μέ τό πνεύμα δπου πνέει τους και γροικά 
τά  βαθιά τους μυστικά.

’ Αντίστροφη
Ξύπνησαν απ’  τόν ύπνο τό βαρήσκιωτο 
κ' είπαν : —  ’Ονειρευτήκαμε δλες.

—  Ε μ ένα , μέ είπε,· θάρθει μιαν αυγή 
Π ού ανθούν οί σαλκιμιές, οι μυροβόλες.

—  Σ τώ ριο  περβόλι θεναρθεΐ τό δειλινό 
και θάναι ή ακριβή του, δποια 
κάθεται εκείνον άπαντέχοντας^

• στον ήσκιο πού Εχουν πλέξει ηλιοτρόπια. 
Κ ’ είπε ή μικρή ποΐ* δεν εμιλησε πότες:

—  Έ μ έ  είναι τΐίνειρό μου ευλογημένο—
, θάρθει νά μέ φιλήσει προς τό δύσεμα 
’ καί θάναι ή ώ ρ α  πού πεθαίνω.
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2ΠΗΑΙ0Τ ΠΑΣΑΓΙ ΑΝΝΗ
* * * *  * Συνέχεια ' * * *

Ξημέρωσε ή πρώτη μέρα, που νοτερά από κάμποσο, 
χρόνια ξενητεμοΰ βρισκότανε στον τόπο ύ Πέτρος. "Αμα  
εξνπνησε, συλλογίστηκε τις αυγινες δταν τό ίδιο αί
σθημα μιας αόριστης άναγάλλιασης τόν κάτεχε. "Οταν 
διάβαινε τόν κάμπο και ξημερωνότανε σ τ ’ αμπέλια η 
ανγινη δροσιά τόν άνάχαιρε, τοΰ δυνάμωνε τό είναι. 
Άνεχαιρότανε ατά φυσίματα τοΰ ανγινον αγέρα, στα 
τερπνά άναφνλλητά τής'δροσισμένης χλόης αισθανότανε 
τό κορμί του υμορφοκίνητο, άρμονωμένο στα σαλέματα 
κάθε κλαδιού. Σ έ κάπιες εικόνες ενρισκε ν ’ άνταμόνει 
κινήματα αγαπημένης θύμησης τώρα, και κυτάζοντας 
το πηγάδι μέσα τό περιβόλι, τοΰ φαντάστηκε μιά ημέρα 
φθινοπιορινή που έκονβέντιασε με αγαπημένο πρό
σωπο τότε, μά με ποιο δεν άνεθυμήθη, και πώς"'τά  
σπουργίτια τερέτιζαν στο υπόστεγο κα'ι. στα δυο κνπα- 
ρίσσα. Θυμήθηκε πώ ς τόν ίδιο καιρό άκουστήκανε 
φωνές μικρόΰ παιδιού, και πώς βάβιζε τό σκυλί τής ' 
αυλής σννωρα.

Κα'ι την ανγινη αυτή τοΰ άναδίνονταν σνι)ν ψυχη ή 
ανάσα τής γης σαν άποβροχάρικη. ’Ά γγ ιξε  τά φύλλα 
τον παράξενου φυτον που χοντρόκλαδο τρέφοταν μέσα 
στην παλήά, χορταριασμένη γλάστρα τοΰ έξώ στη ' καί 
σαν άμπελίσια άχνα τον ήρθε, σάν ενόδισμα γης διψα- 
σμένης ατ'ις πρώτες χοντρές στάλες πρωτόβροχης. 
Ακούσε τό λάλημα πετεινού που μηνονοεν άλλαξο- 

καιριά, μά στη ψυχή του επέρασεν ή ώρα που άρεά 
σύγνεφα φεύγουν στόν ουρανό σάν λευκά περιστέρια, 
πηγαίνοντας γιά άλλους τόπους, μακρινούς.

Και πρωτοβρόχια βονλήθη ν ’ άναθνμηθέϊ ή ψυχή,
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όπως είκονιαμένα ξάστερα τά κάτεγε, στα μονοπατια 
όταν τόν ενρίσκανε άξαφνα στά βράχια τής ακρογια/.ιας, 
καθονιιενος σάν τά νοιώθε ν ’ άναφνλλίζοννε οτις διπλές 
τον κυμάτου μακονάΟε έργάμενα, I’d φτάνουνε οι ατα- 
λες, Αριες, λεβδες— χοντρές, πλατιές ώ ς την αμουδια, 
οθε ξεχώριζαν τά βράχια, και νά ψυχαλιζουνε οτα 
γαλικία, ατά φύκια οάν νά γαχουλεύουνε, να ραντί
ζουνε τά ακρογια/.iαια χαμόκλαδα άκουε σνναρμοστονς 
ήχους, ’έβλεπε άναχαρίοματα σε άφρό, σουφρυ>ματα στ ο 
γιάλο τον πελάγον, και το μόρο άπό το χΰμα ανταμα
ατό πελαγίσω νιοθε.

Στά μονοπάτια όταν τόν ευρίσκανε ξαφνικα, φερμενα 
από βουνά και πλάγια, οάν τάνιοθε ατά δέντρα που 
εψιχάλιζαν, και απρώ νονταν από τό νωπόν α?ερα κυ
νηγημένα, ώ ς που στις πρώτες στάλες τις άριες any· 
φτερωτές, στο χόρτο εγύρευε νά ίδεϊ πώ ς πέφτουν, ν 
ακούσει πώ ς άκούγονταν, κι από ric ξερες φράχτες ω ς  
τά βαϋιά φνλλώματα ένα ψνχαλητό άλαφρνο, και στις 
πλατιάφυλλες φραγκοσυκιές ενα χοντρό απορία μα' κι 
έκράταε τήν πνοή του ό ερχομός τους απο τα χωράφια, 
σιγά αάν άναφνλλητό απάνω από τα χαμόκλαδα αγγί
ζοντας τα κάθε στάλα και φύλλο με παιγνίδιαματ a, και 
φεύγοντας οιπιστικά στις ξέ&ρες, στις χέρσες απλές,ποτε 
φωτεινή ψυχάλα διαβολάρικη άπό σύννεφο ξεδια/.ντο, 
και πότε άρηοπέραστη βροχή. Κ α ι να που εστεκοτανε 
σε όχτο, ή κάτω άπό δεντρό, η σιμά σε βράχο, στη 
/έοσα γή. Στον όχτο άκουε κάτω τό ρωβόλισμα τή, 
ψυχάλας, ατ'ις πέτρες, στά χορτάρια ξερά, στο σφιχτό 
χώμα' κάτω από τό δέντρο μουσική στο φύλλα πο/.υ- 
κοόυστη ώ ς τή ρίζα, και τον περίχυνε χλωράδα, μου
σκεμένη ευωδιά φρούδης χλωρής' άπό το σφιχτό χώμα  
άναδίνοταν χλιά ανάσα γής δικασμένης, άχνα χωματίλας 
βαοιας, και μυρουδιά αάν όταν σπάζει πέτρα στουρνα
ρίσια. Και λιγαπόθνμος μέσα στη φύση νοτιάμένη, οπως 
ξαστέρωνα υστέρα άπό τις διαβατικές βροχοριπιες, και 
φανέρωνε, οτήν ήσκιωμένη φανέρωση της απο τα 
σύγνεφα, νέες είδες γιατί και τάγγάΟια ευώδιαζαν και το 
ξερό χορτάρι έχλώριαζε μά και.  τό αχνό δίχτυ τής 
άράχνας σΐά  χαμόδεντρα πλεγμένο Ιδείχνοταν καθαριο
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περικέντητο δροσιά' απολάβαινε τό πέρασμα τον σπουρ
γιτών σαν σπαρτάραε τά φτερά, στά χόρτα και 'στά  
νωπά -χώματα, πρώτα νά τινάξει τήν περισσή νωτιά, 
γιά νά πετάξει ελεύθερα, και στις ποντισμένες μερμηγ- 
γοφωλιες 'έβλεπε τόν κάματο ν αρχίζει γιά τό στ έγνωμα 
τής σοδειάς' και πώ ς τά βώϊδα άναγυρίζανε τά κεφάλια 
και φαινόντανε χυμένα τά κορμιά τους αάν άπό τό 
μουσκεμένο χώμα, και τά μάτια φέγγανε πλατύτερα : 
Και τό αδύνατο κουδούνι τής σπιτικής προβάτας άκο- 
λουθοντας την κοπέλα με τα φύλλα στην ποδιά τακουγε 
καθάρια μέσα ατό μονοπάτι όπως ποτέ άλλοτε, μά καί 
να διάβαινε φτερωτό ζωΐφι στις καλαμιές αάν φτέριασμα 
πουλιού κατά τό δειλινό τ ’ άγροίκαε στή σιγαλιά' στήν 
ψυχή δεν ήτανε ή άποβροχάρικη χαρά μονάχα, και δεν 
ανασαινε τα ευωδιααματα άναδοσμένα άπό τά όγρά κλα
δικά, τά χώματα, τις πέτρες, παρά,καί άπό τόν αιθέρα 
ερχότανε ή άχνα τον σύγνεφου και του άγγιζε τό πρό
σωπο καί τον νώτιζε τά βλέφαρα : Παιδάκι ενιοθότανε: 

1 ατερα απο τό θάνατο τής μητέρας του περάσανε 
κάποτε ενα καλοκαίρι περαστικέ), κι3 εμείνανε τότε 
γιά ενα βράδυ στον τόπο. Ο πατέρας του ήτανε πάντα 
άρρωστος. Γον έκαλ.έσανε στή συντροφιά τότε οί κοπέ
λες, οι εε’γενικές κοπελες που εκουβεντιάζανε παρηγόρα 
γιά νά τοΰ καλοσυνέψουνε τή θλίψη, και δεν είχανε 
παρά καλοπροαίρετα ατοχάσματα νά μινοννε.

"Οταν γελούσανε, ήτανε τά γέλοια της καλόηχα, σάν 
νά χαιρόντανε γιά τόν ξένο, που κείνο τό βράδυ δε θά  
θλιβότανε, θά λησμονούσε τήν πίκρα. Κ άθε κουβέντα( 
δεν έβγαινε άπό τά χείλια τους παρά με τόνο γνωστικό, 
καί οπως ήτανε όλες, καθισμένες στά πεζούλια μιας 
αυλής, κοντά ατό ακρογιάλι, τοΰ εντυπωνότανε παρά
ξενα ωσάν νά ήξερε άπό καιρό μιά τέτοια συντροφιά 
και μια παρομοια κουβέντα σάν νά τήν ξανάκουσε, 
καί θ υμότανε τότε κάπιες ασήμαντες λεπτομέρειες που 
ίγινήκανε όταν ή κουβέντα ειπώθηκα, κάποια σημάδια 
τόπου. Έ παίξανε παιγνίδι παράξενο τότε, καί οί κο
πέλες παράξενα τόν κυτάζανε, γιατί ; θ ά  είπε κάτι 
στο παιγνίδι χωρίς νά τό θέλει, ή μή καί ξέχασε κάτι 
νά εΙπεΤ, καί γελΑσανε αάν παιδιά ; Τον είπανε κάποιες
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μ α ζί: Είπες τι χρ ώ μ α ;»  Καί κείνος είπε τά ίδια λό
γ ια : «Είπες τι χρώμα .»  Γελάοανε κα'ι τον είπανε :
(ί’ Οχι, νά είπεϊς τι χρώμα θ έ λ ε ι ς .Κ α ι  τοτε μια κο
π έλα μίληαε παραπονάρικα και τοΰ είπε : «.Νά είπεϊς 
τI χρώμα νάνε το « τριαντάφυλλο, »  κόκκινο, κίτρννο, 
άσπρο' ή μαύρο ;»  Και κείνος είπε :  «Μ αύρο .» Το 
ιιάντεψε» είπανε δλες. ΤΙ έμάντεψε ; Λεν ήξερε . . .

Έ φύγανε ξαφνικά. Τού φαινότανε όνειρο ή γνωρι
μία ή γλήγορη και περαστική με τις κοπελες, με^τις 
πρωτόβλεφτες, πον τόσο ευγενικά μιλούσανε και εκι- 
νηθήκανε καλοαύνευτα ολόγυρά τον για νά τον γαληνές 
ψουνε. Κα'ι τοΰ φαινότανε τώρα σάν ναρχόντανε οί 
φωνές από τη θάλασσα γιά πλανερό χαρούμενο ταςεί- 
δι, γιά άλλαργινό μισεμό, δπου θ  ’ άντάμωνεν αγαπη
μένα πρόσωπα. Πριν νά πάει στη συντροφιά, εατέκον- 
ταν κι ’ έβλεπε τά κριάρια που ώσάν νεκρόκασσες μέσα 
ατό μισοφωτισμένο 'από τό λειψό φεγγάρι λιμιώνα έαα- 
λεύανε, καθένα μ ’ ένα ψαρά, κι' εγλνατρούσανε σιγαλα 
στο νεροπό μάρμαρο, και πρόβαιναν τά μυστικά μιλή
ματα τών νερών μέσα από τις καλαμωτές τοΰ γηβα- 
οιοΰ σάν κατέβαιναν ρέματα, κα'ι ακούσε τότε ψαρά να 
είπε! μονάχος του, σάν νά μιλούσε με τη θάλασσα. 
αΒιολιά λαλούνε καημένα πέλαγα» . Και άναδινότανε 
μέσα του ό λόγος κείνος τού ψαρά όληνύχτα, μαζί με 
τις ευγενικές κουβέντες που Ικουβεντιάσανε  ̂σε κοπε- 
λες, κα'ι τού ξύπνησαν μυστική λαχταρα στ όνειρό τον 
γιά’ κάπιο Περασμένο καλό και ατό ξύπνιο μιά επιθυμία 
αλλόκοτη, ακαταλάβητη τόν.κάτεχε. Και πλήθαινε τώρα 
σ τη  ψυχή του, κ'αναγάλλιασε την αυγή όπω ς γλυκά 
επλήθαινε τό φώς και ξαστέρωνε τά βουνά καί τη θ ά 
λασσα σ ιγ ά -σιγά. Μια. χαρούμενη ξύπνηση επέρναε στο 
κορμί του δ λ ο, ένιωθε δροσιά μένα τά βλέφαρα του, και 
άνασήκωνε τά ατήθια του. ελαφρό τό αγέρι ω ς που 
άνάαανε βαθϊόν άνάαασμα τελειώνοντας αέ τρέμονλο 
άναστέναγμα, δπω ς τ ’ άναστέναγμα πον άκλονθάει το 
ήσνχασμένο κλάμα τοΰ παιδιού. .1  ιατ'ι τώρα δέν θ υ 
μότανε ξάστερα τά πρόσωπα, της γλήγορης γνωριμίας ; 
γιατί τό λειψό φεγγάρι ητανε πίσω f\jo το σπίτι,^ και 
ησκιωνεν ό τόπος, και δεν τα ειδε καθαρα στο φ ώ ς...
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Τό χλωμό κεφάλι κείνης που τόνε ρώτησε στερνέ] ατό 
παιγνίδι είχε άνασηκωμένα τά μαλλιά σε κόμπο δεξά  
πίσω, μέ αλαφριά γάζα. "Επήγε σιμά τον, κι’  έσκυψε 
νά τόν ρωτήσει ατό παιγνίδι και τόν κύταξε παράξενα, 
προσεχτικά ατά μάτια, κα'ι τον χαμογέλασε ξάστερο, 
παιδιακίσιο χαμογέλοιο, πον είχε θλίψη ή γραμμή ή 
δαχτν/ιΐδωτη στα χείλια της. Και θά  ητανε ή λ.εφτή 
γάζα που άνάδειχνε τή γραμμή καθαρώτερα από τις 
άλλες, ή χλωμάδα της, ή μή και τήν έπρόσεξε περσαό- 
τερο σάν έγειρε εμπρός τον μέ λύγισμα τοΰ κορμιού, 
και ζύγωσε τό πρόσωπο της ατό δικό τον τόσο πον 
ένιοαε τήν ανάσα της ατά μάτια τον ;  Μ έ τά πρώτα  
ήσκιώματα τον δειλινού, μέ τά μουχρώματα, συλλογιό
τανε, πώ ς πρόσωπα ατεκάμενα ατό παραθύρι είχανε 
τό φενγατικό φώς θαμπό ατά μέτωπα κα'ι σονρπωμένο 
στις γύρες τού ματιού περσσότερο, κα'ι πό>ς έβαβουλώ
νανε στις αρχές τά μάγουλα, κάτω από τά μάτια ' πα
ράξενο πύ)ς τά μαλλιά φωτίζονταν περσσότ ερο.

Και συλλογιότανε πάλε πως ατό παραθύρι μαζεύε
ται τό φώς και πέφτει αχνό τό ήσκιωμα στά πρόσωπα, 
μά στις θύρες δνναμόνΟννε οι γωνιές, χαράζονται βα
θύτερα τά ήσκιώματα τους κ ι’ αναφαίνονται από κάτω  
φωτισμένα τά πρόσωπα. Τά είδε ατά κατώφλια νά στέ
κουνε τις ώρες που άργοννχτώνει, και οί γεροντικές 
σαγόνες ξεβγαίνανε βαθύτερες, οί κόχες ατά μάτια 
πλάταιναν ώς τά μελίγγια, τό στόμα βύθιζε, και μοιά
ζανε ώσάν περιγελαστικά κρανία' στά παιδιά κύταζε 
πώ ς τρνφεραίνανε τά ήσκιώματα κα'ι πώ ς κνκλόάανε 
τά πρόσωπα στά μάγονλα καί ξεβγαίνανε τά χείλια 
ανοιγμένα σέ χαμογέλοια, καί τά μάτια πώ ς γελούσανε 
βλέποντας κάπια εικόνα στά σουρπώματα νά κατεβαίνει. 
Στις στρογγυλοπρόσωπες γυναίκες κατέβαινε τό φώς 
σάν μέσα από τά μαλλιά, καί, μιά χαρακιά τής χωρί
στρας .ζύγιαζε φωτεινή απάνω από τά στρογγυλά μέ
τωπα, χάραζε ατά μάτια, καί ξεχείλαε στις κόχες σάν 
δάκρν, καί παράξενο πόις πέρνανε είδη θλιβερή μόλο 
πον φαίνονταν ώσάν νά θέλανε νά γελάσουνε' μά δέ 
δειχνόταν στά πρόσωπα παρά τό ήσκιωμα τής θλίψης 
νά νικάει, καί δθε νά κύταζε κανένας εβλεπε πώ ς θά
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τον χαμογελάσουνε ΌΑίβερά' τις κοπελες τκχλε εβλχπε 
jiojc, τά πρόσωπα τους οκυμένα καταγής θέλανε να 
γέονοννε, και τη στιγμή ακόμα πον κνταζανε βαθια  
εμπρός τους, πλαγιάζοντας τά κεφάλια δεξιά κιί αρι
στερά, και πώ ς τό φώς δεν άγγιζε παρα τα ματια, πον 
δλ.ο ανοίγονταν, και πώς τα ήοκιωματα τους εσαλχυανε 
άπιαστα πότε στις άκρες tojv χειλιών και ποτέ οτα 
αυτιά από κάτω, και κάποτε στους λαιμούς κι οπισω 
οί κοπέλες δείχνονταν φωτεινότερες καί ξαοτέρωνε τό 
πρόαωπό τους αέ χαμογέλοια χαρούμενα . . .

Μ ά ο την πλακόστρω την αυλή, καθισμένες ο πως 
ητανε οτά πεζούλια, με τα κεφάλια κατα τον άσπρο 
τοίχο, Ιπεφε θαμπό φώς άπό το λειψό φεγγάρι πίσω 
από το σπίτι καί μοναχα αχνίζανε βαθύτερα τα ησκιω- 
ιιένα πρόσωπά τους, και μεσα σε βαθύτερο μυστήριο 
ανοίγονταν τά μάτια τους κνταζοντας τον. Εξανοιγε 
ατό μιαόφωτο τή χλωμάδα σάν νεκρική, καί στά μελα
χρινά πρόσωπα εβλεπε τά μάτια νά βαθύνονται καί τά 
στόματα νά αβύνοννε' καί δεν εξεχαιριζε ειδη καθαρια, 
άνάβλ^εμα νοητικο για να εικονιατεί στο νον τον η ιδέα 
τον προαώπον, γιατί οντε καί τά κινήματα δειχνόντα
νε ξάστερα τής μορφής, ούτε οί λεβδες αλαφνλληοες τοΰ 
χειλιού καί τον βλεφάρον' άτονίζανε οί δψες ατό σα
στισμένο μούχρωμα περασότερο κι’ από νά φαίνονταν 
ατό γιομάτο σκοτάδι. Καί σάν εακυψε νά τον μιλήσει, 
τό χλωμό πρόσωπό της τό είδε σάν ονγκινημένο από 
τοεμάμενο ψίος όπως τον uglqjluiqov τιον νειοκομενο 
είναι, καί δεν κράτησε παρά μιάν ασπράδα, μιά χλωμάδα 
ίϊανατεοή,μά τό πικραμένο χαμογελοιο στα χείλια μπορεί 

'καί νά τον φαντάαθηκε, όπως τ ο ΰ  φανταζότανε στα λεί
ψανα πύ>ς χαμογελάνε. Μ α τά ματια ανοιχτήκανε ωσαν 
νά ήθέλανε νά κλείαοννε ενα φώς μέσα τους, καί ώσάν 
νά πασχίζανε νά ιδοΰνε τέλεια τά δικά τον' καί είδε 
τότε τό βαθύ νόημά τους,' καί στοχάστηκε τήν εικόνα 
της στην ψυχή οάν μάλιστα τον πήγεν ή αναπνοή της 
ώς τά μάτια του, κι' ακοναε τό κορμί της να κινηθεί 
ολόγυρα του ετσι που ενιοοε κρυαδα. Καί πω ς εσβύ- 
στηκαν στά μάτια τον όλ̂ α τά θαμπα πρόσωπα ολοτελ.α 
τώρα, κι’  εβλεπε σ ' υ/.ες τά 'ίδια μάτια του χλωμού της
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προσώπου, ώσάν νά ητανε δμοιες, τό ί'διο είναι άνα- 
νεούμενο, τό ϊδιο κίνημα. Κ άθε κουβέντα άπό κείνης 
τή φωνή ητανε, καί ήχοΰσε στη σιγαλιά τόν ίδιο τόνο, 
όνειριααμένο, χωρίς αλλαγή, χωρίς απόκριση . . .

*❖ *

Κατραμώνανε τό καΐκι καί ή μνρονδιά τοΰ κατρα
μιού μιά γεροσύνη άνάχννε οτά στήθια, δπως επέρααε 
σιμά καί στάθηκε γιά λίγο β λ έπ ο ντα ς  τό παλάμισμα. 
Περπατούσε ατά χαλ.ίκια αργά, καί τάνιοθε ατό τρίξιμό 
τους σάν νά τον αγγίζουνε τά κόκκαλα, μά έπατοΰσε 
δυνατά, μ ' δαη δύναμη τοΰ άπό μείνε στους αρμούς, 
καί πάσχιζε νά βουλιάζει μέσα τά πόδια, ετσι γιά νά 
δοκιμάζει μιάν , ευχαρίστηση παράξενη, δπως καί στο 
άνατρίχιασμα ποί' τά ξερά καί σφιχτά ατιβαγμένα φί- 
κια τοΰ φερναν ώ ς τά νύχια των ποδιώνε του. Ό  χτύ
πος στά πλευρά τον καϊκιού, οί αφνριες με τό ξύλινο 
σφυρί μιά αντηχούσανε ατό λιμάνι καί μιά σάν νά-.πέ- 
φτανε ατό κονφάρι του, καί τό καραβόακυλο άλύχταε 
βραχνά, κούφια άλυχτίσματα μέσα στά νερά βουλιαγ
μένα, άνάντηχα, καί σάν επέρααε στην άλλην άκρη 
ακόμη ε μύριζε κατράμι, κι' ακόμη ατά πόδια τον επέ
φτανε οί αφνριες σάν άντίλαλος άπό βαριές πατημασιές 
αέ κούφιο τόπο, ή μέσα σε σπηλιά. ’Εκεί στην άκρη 
άντρας έσκυβε μέ δνό παιδάκια καί κυτάζανε κάτι. 
Κ ' ή γυναίκα ολόρθη κράταε παιδί στην αγκαλιά, καί 
έσκυβε καί κείνη, τό χλωμό της πρόσωπο φέρνοντας 
π.άνω άπυ τά κεφάλια τους. Ό  πατέρας εκύταζε κατα
πάνω τον ύστερα άπό τή γυναίκα, που γιά μιά στιγμή 
ΐνιωαε τά βήματά τον, γύρισε καί τόν κύταζε, καί κάτι 
■θά είπε α τόν άντρα, καί κείνος είπε δυνατότερα : «Κ εί
νος είναι,καλά λές,ϋ Έ κυτάζανε στο βενέτικο πιάτο μέ 
τόν καβαλάιρη μέ κοντάρι χρυσό, καί στοιχειό πον βγαί
νε άπό πηγάδι. Ή  μητέρα μίλαε ατό μικρό χαϊδεφτά 
α τήν άγγαλιά της, καί τό φίλησε κνταζοντας τονε προ- 
φυλαχτά. Κ ι' ό άντρας ελεγε στά παιδιά : « Είναι ό "Α ϊ-  
γηώογης πού σκοτώνει τό θηριό.» — 'Έχεις καί τ άλλο
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με τη γοργόνα πατέρα ; είχε τ ’ αγόρι. Και αάν προσπέ- 
ρασε, γύρισε και κνταξε πίσω τον, κ ’ είδε τά πρόαωπα 
νά τόν κυτανε όλα, και τά παιδάκια σκύβανε το'.ρα σιμά 
στον Άντρα καί τόν ρωτούσανε κάτι σιγά. Και ή γυναίκα 
είπε σιγά, μά ό αγέρας τοΰ πήγε τη φωνή αδύνατα ώ ς  
εκεί, παραπονιάρικα. « Δέν τονε θυμάσαι εσύ, μά κεί
νος είναι.»

Και όταν άποτραβήχθηκε μακρίτερα άκουγε τη σφυ
ράς σάν νά έρχονταν άπό τήν άντικρινή μεριά, άπο το 
βράχο, και πρόσεξε κατακεΐ, μά σύγκαιρα άναθνμή- 
θηκε έτσι που διάβαινε, τότε κάπου, και σάν νά ξανάϊδε 
τούτη τήν εικόνα τον πατέρφ, τής μητέρας, με τά παι
διά. Μ ά ή γυναίκα ήτανε βέβαια στά μάτια τον, μια 
διαβατική μορφή, σάν σε ταξιδεμένη γνωριμιά δεμένη 
με χαρά, μυστική θύμηση, σάν τις αφανισμένες 
κείνες θύμησες ξαναφαινούμενες μόνο από αφορμές 
παράξενες που φέρνει μιά αλλόκοτη αλλαγή μέσα μας.
" Οταν έφτασε στον τόπο πού φτάνουνε τά χαλίκια φερ
μένα ώ ς εκεί άπό τήν άμονδιά, άναθυμηθη tij φωνή 
τής γυναίκας, και δεν ήτανε που άναθυμήθη τή φωνη 
παρά και τό πρόσωπο πον βαθιά τό συλλογίστηκε : 
Σάν νά έδιάβηκεν ή βάρκα τότε κι’ ακονσε όταν εφτασε 
ατό πέραμα, όπον στεκότανε κείνος, ακονσε τή φωνή 
τότε στο περασμένο μαζί με άλλη μιά φωνή π ον εκον- 
βεντιάαανε, και ότι βέβαια περνώντας άπό τις καλαμω
τές τά νερά είχανε ρέματα, και βιολίζανε στον αγέρα 
σάν τά χελιδόνια. Και ήτανε άπό τούτη τή βάρκα που 
ετραγούδισε ή φωνή, και υστέρα είδε τις δνό γυναίκες 
νά βγοϋνέ στον όχτο, τϊς είδε στο φεγγάρι τό λειψό, 
και πω ς τής μιας τό πρόσωπο τό είδε σταθερότερα και 

.συλλογίστηκε πώς θά  ήτανε πολύ άρρωστη ; Λ εκρό- 
κασσες φαινόντανε πάντα στή νυχτιά τά πριάρια, και 
σαλεύανε αργά, μυστικά, και ό ψαράς περίμενε πάντα 
νά μιλήσβΐ μονάχος τον, σάν άπολιθωμένος νά κουβεν
τιάσει : « Βιολιά λαλούνε καημένα πέλαγη.» Τό ακονσε 
τότε ; ι ,

Βασανιζότανε* ό νους του να ξεδιαλύνει τις θαμπές 
εικόνες όπως άνηδοθήκανε φευγατικες κατα το δειλινό, 
και καθισμένοι στον  έξωστη το σκεπασμενο απο την
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περγουλιά έπλάνευε τή φαντασία ατά φανταχτερά. 
Έδυνάμονε τή θύμηση νά σχηματίσει μιά ατέρεη επο
χή, με τή σειρά άπό ό,τι έγινε, γιά νά ξεκαθαρίσει τό 
χαρούμενο αίσθημα άπό πουθε έγενιότανε και ματάλ- 
λαζε σε μιά θλιμένη κατάσταση. Και ή γυναίκα πάντα 
πολύμορφη τοΰ διάβαινε άπό τό νον, και ξέφευγε τό 
συστατικό της πρόσωπο σε ίδιαστές όψεις, άγνωρες μά 
κάπου θυμιμικές, και ώοάν νά πάλευε νά τι, είκονίσει 
σε μιά μορφή, όποια και κυριαρχούσε στήν άποθνμιά 
τής ψυχής. Εΐτανε τό πρόσοδο τής Μ άρθας τής γα- 
λ.ανομάτας και τον μίλαε χαμηλόν όντας τό κεφάλι ενα 
δείλι, και κάποτε νύχτα ήτανε μεγαλωμένη κοπέλα τώρα 
που λνγισεν ό μπρος του τό κλαδωτό κορμί, και τό 
κερένιο πρόσωπο. Και ξεχωρίζανε πλειότερο οί δνό 
τούτες ζω ές και διασταυρόνοτταν τά πρόσωπα ατό νον 
του όμοιαστά. Στά  θαλασσιά ή Μ άρθα ντυμένη ενα 
δείλι έπαιζε ατάκρογιάλι, πεντοβολά και κύιαζε κατά 
τά πέλαγα μιλκόντας του, και δέν άκουε καλά, έσκυβε 
σιμά της γιατί τά κύματα βουΐζανε, και όσο έσκυβε 
τόσο ή κοπέλα μίλαε σιγότερα. " Υστερα σωπαίνανε, 
σωπαίνανε γιά ώρα, καί δέν έκύταζε τά πέλαγα παρά 
ρόδιζε ή όψη της άπό τό δειλινό μισόφωτο, επαιζε τον 
ορίζοντα τό πολύχρωμο υφάδι σάν μαγνάδι γύρο άπό 
τό ξανθό της κεφάλι. ’ Επειτα έπερπατήσανε άντάιια 
ώς τό βράχο, όπου έκάθοταν κατά γής νειός. άρρωστος, 
ένας ψαράς, και ’έδειχνε πώ ς θανατικά βάαταε τή ζω ή  
τά πονεμένα τον μάτια. ’’Ητανε μιά συμπάθια στο 
πρόσωπο τον γαλανά, και άπο τά μάτια εαούρωνε ή 
θλίψη στά σκαμένα μάγονλα, ώς τά βασιλεμένα τον 
χείλια. Χνούδιαζε γύρω στά μελίγγια σάν μαλλιαρό 
αχνό χορτάρι, και τ ’ αυτιά τον έφέγγενε ροδοκίτρννα, 
και τά χέρια τον βαργγομιστά έκινιότανε. Και τό λεβδό 
σκυλί, τό άχαμνισμένο σάν δρεπάνι έκείτοταν σιμά τον, 
κι’ όσφραίνοταν τό πόδι τον καί τόν κνταζε στά μάτια, 
και υστέρα απίθωνε τή μακρουλή μούρη στά μπρο
στινά πόδια κι’ έδειχνε απνοο. Τότε ήτανε που μιλή
σανε βαθύτερα σάν νά τους αντάμωνε ή θλίψη, καί 
τότες ήτανε πού ή κοπέλα τον πήρε τό χέρι σάν φο
βισμένη και τοΰ είπε νά πάνε κάπου αάν μακριά,



πολύ μακριά. Γ ια τί τοΰ είπε π ώ ς γνώριζε το νειο 
μικρό και πώς διαβήκανε μαζί κάποια χρόνια, και τον 
είδε νά ζέϊ πλάι ατδ σπίτι της με μιά χαρά πάντα, και 
πω ς τραγονδαε πάντα μέοα στή ϋάλασοα ; α Σάν πε- 
θάνω στά καράβια ρίχτβ με μες ατδ γιαλό, νά με φαν 
τά ιιαΰρα ψάρια και το αρμυρό νερό.» Και τραγούδαε 
αάν γύριζε από την πριά τη νύχτα, τη νύχτα που κείνη 
όνειριαζότανε, και τό ξανάλεγε μέσα της τό τραγούδι. 
Και οπως κράταε τό χέρι της και περπατ ούαανα ο την 
ακρογιαλιά αωπαίνοντας τόν ρώτησε γιατ'ι δε μιλαε ποτε 
χωρίς νά φαίνεται λυπημένος και γιατ'ι εϊνε πάντα 
μοναχός, μη και είναι άρρωστος ; Και τόν κύταζε ατά 
αάτια πονετικά. Και τοΰ είπε π ώ ς  μέυα ατό σπίτι δε 
ζεΤ που είναι άρρωστος ό αδελφός της, πώ ς τά βράδια 
σιγαλεμένα λόγια λέει πάντα, καί πώς ααν θλίβεται, 
βαθιά θέλει νά μιλήσει δυνατά νά τρέξει μέσα στο σπίτι 
τραγουδιστά, νά ε ’ιπεΐ λόγια που μονάχα οάν βρίσκεται 
ιιονάχη ο τήν ακρογιαλιά μιλάει ατά κύματα, δυνατά 
λόγια, ότι δεν είπε άπό καιρό, ώς που άποαταίνει. 
Και τώρα τοΰ φάνταζε πώ ς κάπου κατά την ακρογιαλιά 
θ ’ απαντήσει κείνη τήν ίδεαστή μορφή, πώ ς ανάμεσα 
από τά βουϊτά κύματα &’ ακούσει τή λαχανιαοτή κου
βέντα της, και πώ ς θά  περάαει πλάι ατό νειόν άρρω
στο κρατώντας τη άπό τό χέρι, ετσι άπό τά φύκια σάν 
ένιοθε τήν πελαγίσια μυροδιά, καί σάν πατούσε ατά 
κάτασπρα χαλίκια άναλογίζοταν τό κίνημα της καί άπό 
τή θάλασσα ή πνοή τοΰ χύνε μέσα στην ψυχή ότι 
ένιοσε τότε άπό τό είναι της. Σάν νά φτέριαζαν τά 
λεβδά της χείλια άπάνω ·άπό τά κύματα και τρεμούλια- 
ζαν τραγούδι στά ρυγιά τοΰ νεροΰ, πολυκύκλωτα, ώσάν 
νά δείλιαζε που θά σίμωνε νά τ ’ ακούσει, καί ξεχυνό
ταν οτήν ακρογιαλιά οάν τό θαλαααοπούλι, όταν πε- 
τάιει στο αούρπωμα ανάμεσα στεριά και κϋμα ως που 
νά μή .τό ξεχωρίζεις ποΰϋε ζύγιασε. Μ ά δεν ήτανε μιά 
νύχτα τότε πού διαβαίνανε τα πριάρια αάν ν εκρό) κάσες 
ιιέοα ατό νεροπό μάρμαρο, οντε καί τά λόγια της 
άνταμόνανε με άλλοτινά μέσα στΙς συλλογιές τον, μόλο 
που θν)ιιαινότανε ή <ΐ>υχή του νά τά φαντάζεται αντα
μωμένα με τις κουβέντες της ανλής κείνο τό βράδν,

-σάν νά σμιγόταν στην ίδιαν άρχινή τον μουσική, που 
τον κάτεχε οπως τόν έκραζαν τά λόγια άπό τή θά '/.αασα 
γιά μακρινό ταξείδι, όπου θ' ’ άντάμοχμν αγαπημένα 
πρόοα)πα, και όπως πάντα αχώριστα ένιοθα καί τή 
βαθιά φωνή τοΰ ψαρά νά λέει, μέσα άπό τό πριάρι : 
« Βιολιά, λαλούνε καημένα πέλαγα :»

Πιος εφάνηκβ οτήν Άλλη Άκρα τότε ή μητέρα της 
ή ψηλή γυναίκα που ήτανε πάντα στά μαΰρα ντυμένη, 
καί τής ’έγνεψε με τό χέρι, καί άκουσε νά τή φ ω νάζει: 
α Μ ά ρ ϋα ! Μ άρϋα ». Καί κείνη είπε' ή μητέρα μου, 
πάμε, ή μητέρα, μ ου». Καί κείνος ϋ·έλ.ησε νά μείνει, 
μά κείνη, τοΰ είπε νά πάνε μαζί στο σπίτι της, καί 
πώ ς επήγανε προς τή μεριά ποΰ περίμενε ή μητέρα 
της, καί πώ ς τοΰ χαμογέλασε ή ‘θλιμένη γυναίκα, πού 
πίστευε πάντα σάν τήν 'έβλεπε πώς είχε δάκρυα στά 
μάτια, τά μάτια που έβλέπανε πάντα κατά κάτω καί 
με τά βλέφαρα που φαίνονταν αάν άσάλευτα. ((’Έ λα  
παιδί μου τι σε ζητάει -ό Σπύρος . . . »  Καί αάν έπή- 
γανε στο σπίτι ή μητέρα της τους άφησε καί πήγε 
οτήν κάμαρα της, καί π ώ ς τό σπίτι ο /ο  μύριζε αάν 
έκκλησιά μιά μυρουδιά άπό κερί κι’ άπό λιβάνι, κάτι 
αάν νά λειψάνιαζε σ ’ όλα τά πράματα. Καί ϋνμήθηκε  
πώ ς εμείνανε μονάχοι· γιά <Άρα αμίλητοι, γιατί ό Σ π ύ
ρος έκοιμότανε πάλε, με τόν άρρωστημίνον νπνο πού 
βάοταε μέρα νύχτα, καί πού ξαφνικά έπεφτε σε μεγά
λες άγρύπνιες, άγρύπνιες πού βασάνιζαν τή Μ άρθα, 
καί πού καί κείνο παράστεκε πολλές φορές, νιόθοντας 
ευτυχία νά παραστέκει πλάι της, καί νά κάθονται ώρες 
άμίλητοι, μέ τόν αδελφό της αμίλητο, πηύ τους κύ
ταζε βασανιστικά, δέν εσήκωνε τά μάτια τον άπό 
πάνου τους, καί κείνοι πότε διαβάζανε καί κάποτε 
μιλούσανε κομένα, σιγαλά λόγια :  « Π ώ ς φυσάει : » —  
α θ ά  φέρει μ π ά ρ α . . .»  ((Ποΰ χ τ υ π ά ν ε ; . .»  —  ((Δεν 
είναι στή δική μας π ό ρ τ α . . .  ((Δέ φωτάει ά ποσπεροΰ 
τό καντηριέρη» καί τό ξεφυτήλιζε ή Μ άρθα . Κάποτε 

' κάποτε κντάζανε κατά τόν αδερφό της νά ίδοΰνε είναι 
ξύπνος ή άποκοιμήθη, καί τόν βλέπανε που ασάλευτος 
τούς κνταζε, βυθισμένος σε συλλογή τούς κύταζε, καί 
ξαναοκύβανε τά κεφάλια στά βιβλία, και κείνος κύταζε



λοξά, πάνω άπό τό τραπέζι τά χέρια τής Μ άρθας, 
και πότε τό κορμί που άνάοτανε βαθιά, κα'ι φαινότανε 
το πρόσωπο της πώς πάντα κάτι συλλογιέται, πώς 
είναι άφηρεμένη πάντα.

Και θυμήθηκα που ήιανέ σάν τό λείψανο κείνη τή 
νύχτα δ άρρωστος αδερφός της, καθισμένος δπως 
πάντα στο παληό κάρινο κρεβάτι, με τό μακρουλό 
πρόσωπο και τά μεγάλα μαύρα μαλλιά, κα'ι τή βλε- 
φαλίδες που άγγαθωτές, μακρύτατες ήσκιώνανε τά 
πεταχτά του μάτια. Πι'ος τά χάλια του σφίγγανε καμ- 
πυλωτά κατά κάτω κα'ι εδένοταν απάνω τους περιγέ- 
λοιο κα'ι καταφρόνια, κα'ι πώ ς είχε τά μάτια θλιμμένα, 
κα'ι τό μακοονμενα ώς τά μέσα τοΰ κρεβατιού χέρια 
του πώς ητανε άσχημα, μαλλιασμένα κα'ι πάντα νω -  
τισμένα ατό πιάσιμο. Στήν κάμαρα εμπήκανε νά τόν 
ίδεΐ οάν εξύπνηαε και μίλ.ησε : « Μ άρθα  . . . »  και κείνη 
βάαταε τό καντηλιέρι κι3 'έφεγγε, και τοΰ χαμογέλασε 
σάν φοβισμένη, πού κείνος δείχτηκε σάν πεισμομένος 
κα'ι κατέβασε τά μάτια σάν τόν είδε. Δεν τοΰ είπανε 
τίποτε, δεν τοΰ μιλήσανε, κα'ι στέκανε άπραγοι, σάν 
κείνος δεν έσήκωσε τά μάτια νά τους ίδεΐ, κα'ι ξέφτιζε 
μάν άκρα άπό τό σκέπασμα του σπασμωδικά κινώντας 
το χέρι του. Κείνη απίθωσε τό καντηλιέρι στο τραπέζι, 
κάθησε πήρε βιβλίο και ξεφύλλιζε. Τή ρώτησε σιγά τι 
βιβλίο ητανε, και κείνη χωρ'ις νά τόν κυτάξει τοΰ άπο- 
κρίθηκε τι βιβλίο ητανε, κα'ι πι'ος τής ζήτησε νά τοΰ 
διαβάσει λύγο, μά σιγά; όχι φωναχτά δπως ήθελε πάντα 
νά διαβάζει, σάν νά ιραίλγει πεθαμένο.’Ή τανε τρογούδι 

. γιά δυο αγαπημένες, και δπω ς κείνη εδιάβαζε θυμό
ταν πώ ς έφτιανε με τή φαντασία του τή δική τους 
αγάπη, και πώ ς σάν 'έφτασε στο μέρος που δ αγαπη
μένος τής φίλησε τό στόμα τρεμάμενος, και σάν τέ- 
λ.ειωσε με τά λόγια τά πικρά τής αγαπημένης πού έλεγε 
πώς άπό κείνη τήν ημέρα δεν ξαναδιαβάσανε άλλο, ό 
αδερφός- της έβλεπε κατά απάνω τους μέ τά μάτια 
διάπλατα ανοιγμένα, ουγκράτώντας στά χείλ.ια σφιχτά 
γέλοιο μισερό τοΰ 'φαντάστηκε, και νοτερά σκοτεινιά- 
ζοντες τό άνάχαρο πρόσωπο του είπε: «Σ ώ νει» κα'ι 
σάν κείνη πήγε κάτι νά μιλήσει κείνος πίστεψε πώ ς

■θα διαβαζε άκομα κα'ι είπε πάλε κυτάζοντάς τη με 
κάποιο πείσμα: α Σώνει σοΰ είπανε / »  Κα'ι υστέρα 
επεσε στο προσκέφαλο και φαινγκανε τά μάτια του 
βουρκωμένα, και σ άν έβγήκανε αμίλητοι άπό τήν κά
μαρα, ακούσανε υστέρα βαθιούς λυγμούς, πνιχτούς στο 
προσκεφάλι τοΰ άρρωστου. Κείνη άκούγοντας τό πνι
γμένο κλάμα τοΰ άδελφοΰ άχνισε τά μάτια κυτάζοντάς 
κατά τή θύρα τής κάμαρας του και ύστερα φρικιάζον- 
τας στο κορμί πήγε σιμά του, και τοΰ είπε μέ φωνή 
σιγαλή, σάν νά μην έβγαινε άπό τά χείλια της, σαν νά 
τόν ρώταγε γιά μεγάλη συφορά πού μελλε νά γείνει: 
« θ ά  πεθάνω ; . . » Και τρεμάμενη ολάκερη έγειρε τό 
κεφάλα κατά πάνω του, πον τή συγκρότησε στήν άγ- 
γαλιά του, και αμίλητος ακούε στήν καρδιά του τό 
σπασμό τοΰ κορμιού της, και τή φίλησε στά μαλλιά. 
Έσωπάσανε ύστερα οί λυγμοί τοΰ άρρωστου κα'ι πότε 
πότε άκούγοταν μέσα στή σιγαλιά ένα βαθύ άναοτένα- 
γμα, σάν νάβγαινε άπό κοιμισμένα στήθια, άναπαμένα 
ύστερα απο μεγάλη θλάψη, κα'ι κείνη τόν κύταζε σάν 
βυθισμένη σε βαθιάν άφαιρεμάδα, σε λαχτάρα μυστική, 
γιατί και τά μάτια της πλαταίνανε, και βυθίζανε σε 
χαμό, κα'ι τά χείλια της τρεμάμενο κατέχανε χαμογέ- 
λοιο. Κα'ι δπω ς έμείνανε ακίνητα τά βλέφαρα της κα'ι 
άπλ.ανα τά μάτια της, τοΰ φαντάστηκε πώς σβύνεται ή 
ψυχη στην κερένια της δψη, κα'ι τήραξε τά στήθια νά 
νοιόσει τήν άναπνοή της, νά καταλάβει άν άνασάνει, 
και τής πήρε τό χέρι πού επάγωνε, ήτανε ξυλιασμένο, 
και είδε τή χλωμάδα της νά χύνετε ώ ς τά δάχτυλα, 
ώ ς τά νύχια. Τής είπε σιγά, βαθιά ψιπια λόγια νά τή 
συνεφέρει, κα'ι κείνη μόλις άνοιγόκλεισε τά βλέφαρα 
σάν νά ξυπνούσε άπό βαθύν ύπνο, κα'ι κύταξε ολόγυρα 
της χαμένα, τρομαγμένα, και σάν νά μάοΰσε μονάχη 
της ψιθύρισε :  « θ ά  πεθάνω  ; » —

. . . Κα'ι δέ Θυμότανε από τότε τί έγινε. Μόνο επί
μονα εδυνάμονε το άντάμωμα κάθε μιας μορφής άπό 
τις δυο κοπέλες σ ’ ένα φώς, σ'ε μιά ομοιότητα βασανι
στική, πού δεν έδυνότανε νά ξεχωρίσει τό είναι τής 
μιας άπό τό είναι τής άλλης. Έπαράδερνεν ή θύμηση  
άπό τή μιά στήν άλλη, κα'ι μόλο πού τήν πρώτη τήν
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είδε πολύ, τήν είδε καθαρώτερα, ώστόοο τούτη ήταν 
πον εθαιιπώνοταν ατό νοΰ του περοοότερο και παράξε
να εφανταζότανε πως ξαναζούσε στην άπιαστη μορφή 
τής άλλης πον αντάμωσε γιά λύγο κείνο το βράδυ στήν 
αυλή, με το λειψό φεγγάρι, μά που ησκιωνε βαθιά ό 
τόπος έκεϊ, κα'ι επήγε σιμά του κι ’ ’έσκυψε νά τόν ρ ω 
τήσει ατό παιγνίδι, τόν κύταξε παράξενα, προσεχτικά 
στά μάτια, κα'ι τοΰ χαμογέλασε ξάστερο, παιδιακίσιο 
χημογέλοιο, που είχε &λίψη ή δαχτυλιδωτη γ/Ηψμη 
στά χείλια της. Μ ά και τότε δεν έξεχώριζε εϊδή καί)ά
ρια, άνάβλεμμα νοητικό γιά νά είκονιστέϊ στο νον του 
ή ιδέα του προσώπου, γιατί ούτε και τά κινήματα δει
χνόντανε ξάστερα τής μορφής ούτε οί λεβδες άναφυλ.λ.η- 
σες τοΰ χειλιον κα'ι τοΰ βλεφάρου" άτονιζανε οί όψες 
στο σαστισμένο μούχρωμα περσσότ ερο κι απ ο να φαί
νονταν ατό γιομάτο σκοτάδι. Και σάν εσκνψε νά τον 
μιλήσει, τό χλωμό πρόσωπό της τό είδε σάν σνγκινη- 
μένο άπό τρεμάμενο φώς δπως τοΰ μαρμάρου, που 
νειοκομένο είναι, και δεν κράτησε παρα μιαν ασπράδα, 
μιά χλωμάδα θανατερή, και τό πικραμένο χαμογέλοιο 
στά χείλια μπορεί και να τοΰ φανταστηκε οπως τοΰ 
φανταζότανε στά λείψανα πι'ος χαμογελάνε.

Κ ι ’ άπό τ ’ αξεδιάλυτα μυστικά βάθια τής ψυχής του 
που κάτεχαν τις δυο τούτες μορφές σε μια ανταμωμέ
νη, σάν άπό τά ίδια χείλια μιλιότανε ενα νόημα, σάν 
άπό τά Ιδια μάτια ’έφεγγε μιά ματια, καί σ ολοτον το 
είναι τυραγνικά ’ένοιωθε νά τόν λαχταρίζει η ιδεα ποις 
ήτανε ή μιά αγάπη, γιατί και άπό την ίδια φοη’ή 
ακουγε μέσα του πάντα σάν ιδεαζότανε τής Αξεχώρι
στες μορφ ές: «Θ ά  π εθ ά ν ω ;»  Καί μαζί ενα βαθύ  
ρώτημα, σάν νά τοΰ ερχότανε άπό θανατερά χείλια : 
«Μάντεψες ;»

Π Ε Τ Ρ Α Κ  ΑΣ

Ά π ό  την ψηλότερη κορφή τον Ταΰγετου πέτρα νά 
κυλήσεις θά φτάσει στις Λάκκες, ή θά πέσει στή ιιε- 
γάλη Ααγγαδιά. Τό δάσος είναι πυκνό εκεί καί φτάνει 
ώ<, τονς γκρεμούς, δθε οί ρίζες ξεβγαίνουν καί κρέ
μονται στις φαγωμένες άπό τονς χείμαρους πλαγιές. 
Τά γίδια δταν διαβαίνουν τις ράχες πάντα θάκοΰς νά 
τροχαλιάζουν κοτρώνια στά ρουμάνια. Είναι εκεί σταύ- 
ρωμα άπό τό διλάγγαδο, καί εκεί τά νερά πέφτουν 
κρεμά μενα' καί ατό Ιδιο κατατόπι διαβαίνουν οι άνεαοι 
με τή δασική βουή. ’Εκεί είναι οί Λάκκες, σε μιάν 
απλα σύδενδρη, δπου έσταλίζανε τά μεσημέρια τ ’ Ά λ ω -  
νάρη οί βωϊδολάτες.

—  « Μ ην τό παινεύεσαι Λρακούλακα, γιατί ή άμάχη 
τοΰ βωϊδιοΰ σάν τό μανιάσεις θεριακόνεται' είναι καί 
^ά ποΰ ταπεινα λογιάζονται, μα ξάφνου παίρνουν ι.ιά- 
νιτα δαιμονική, καί δε θά χωρατέψουνε σάν'τά κεντή
σεις πεισματικά με τή βουκέντρα,α είπε ό Γερολια- 
κοΰρος αργομίλητα, άκουμπώντας τό κεφάλι στοΰ όα- 
βδιοΰ τόχόντρο. Καί τ ’ άποκρίθηκε ό Iρακούλακας, 
που τα μαλλιά του επέφτανε σάν άραποσιτόγενα, καί 
γύριζαν αγουρόκλωνα στον τράχηλο.

«Σ α ν  τό στηθιάσεις καταμπρός σον, καί σάν τό 
άκαρτερέσεις νά δρομίσει καταπάνω σου στήν δρμητά 
τον, λυγίσον, ξέφυγε του, καί ’ σάν μυτήσει καταγής, 
τ ’ άδράχνεις μ ’ αξιοσύνη άπό τό κέρατο, καί τον λν- 
γάς τόν τράχηλα' τότε ίοοζνγιασε το στή δύναμή σον, 
κράζει το σφιχτά, καί γέρνοντας μπρος τό κορμί, καί 
με διχαλωτά τά σκέλια, έτοιμα πάντα ν ’ αναστηλω
θούνε κατά πίσω, σάν λάχει νά σε ματασείσει, άναπο- 
γύρισε του τό κεφάλι, γύρισε το καί λοξά, καί πέτυχε 
το στήν πνοά σάν πάσχεται νά πάρει· καί δπως μαζεύει 
ανάσα δράξου τήν ώρα στο αδυνάτισμα, συγκύλησε το 
καταγής σάν πρόβατο.»

'<> Γερολιακονρος γέλασε, καί είπε-
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—  «.Μη πανταίχεις πώ ς θά μέ δασκαλεψης; Αιδα- 
χθς είμαι τί πολύ στη ζήση μον τά έδούλεψα, και ξέρω  
τη φυλή τους. Καί γιά άκρομάσου. Πάλεψε δ Γιάννα- 
κος μιά μέρα μ ’ ενα τραχήλη τοΰ Σπανά. Τον Αναπο
δογύρισε τ ’ ανάσκελα, τόν π έταξε στη ρίζα ελάτου, κι’ 
αν δ ϊ  πρόκανα θά τον ξεκοίλιαζε. Τό πίστευε πώς είναι 
καλοπίχειρο καί πώς θά τό βολέψει. Τότε τό άρχισα κι’ 
εγώ νά τό  μανιόνω. Τό*πείσμωσα κεντώντας το στον 
τοάχηλο μέ τά βουκέντρα. Χΰμιξε καταπάνω μου, ίσιασε 
τό κεφάλι του γιά νά με πάρει με την πρώτη' δεν πρύφ- 
τασα γιά νά τό άδράξω άπό τό κέρατο, μοΰ ξέφυγε, 
ιιά τοΰ άρπαξα τά λαιμιακά καί τό σφίξα, καί πάλε 
πιάστηκα γοργά στο κέρατο ζυγιάζοντας καί τό κορμί 
ιιου απάνω του, λοξά, τό τίναξα στο ζύγιασμα, και 
κόβοντας έτσι τη φόρα του καί τήν άπιδρομή του, το 
κύλησα στή γης. Μ ο ύ ! Μ ου ! μουκαλισε στο χώμα ανα- 
φυσώντας βαρύ φύσημα, σηκώνοντας τόν κουρνιαχτό, 
κι’ έγύρισε τά μάτια κατά μέσα, κι’ ολο τ ’ άσπράδι 
ίφάνηκε τηράζοντας λοξά. Μ ά τό σφίγγα^γερα στα 
χέοια καί τοΰ σφίγγα καί τή σφαή ποΰ δέν άναταράζο- 
ταν' με μιά συγκύληση έγειρε κι’ απλώθηκε στο χώμα 
νικημένο. ’Έ τσι τά ταπεινόνεις, μά μή σου νοιώσοννε 
τ ό ν  τρόπο ποΰ τά μάχεσαι, πώ ς βούλεσαι νά τά παλε- 
ψεις, γιατί καί πονηρεύονται γιά νά σε πάρουν μ ’  ένα 
φύσημα πριμοΰ προκάμεις καί ν ’ άντισταθείι,. Κι αν 
έχεις τύχη τότε νά είναι στριφοκέρατο νά μή βόλεϊ νά 
σοΰ φυτέψει κονταράτα κέρατα στά σωθικά, κι’ αν λά
χει,νά είναι καί στεφανοκέρατο, γλυτώνεις. Μ ά αν είναι 
σπαθοκέρατο, οπως όρμάει καί σέ σημαδεύει κατεβά
ζοντας στά μπροστινά τά πόδια τό κεφάλι γιά νά ισιά
σει απάνω σου τά κέρατα, νά σε σφινόσει καταγής, νά 
σ έ . . .

Καί ό Δρακούλακας είπε τότε, που άπό ώρα έδειχνε 
πώ ς θέλει νά μιλήσει, κι’ άνοιγόκλεινε τά χείλια.
• —  α Γιά ξήγα το Γερολιακοΰρο τούτο- γιά όρμήνεψο 
το μας σ τ ’ αληθινά σάν τό κατέχεις, τό τ ’ είναι κι’ ά- 
φορμίζονται τά βώϊδα στά μεσημέρια τοΰ καλοκαιριού; 
Εΐιιαστε καταμεσήμερα πλαγιασμένοι κάτου άπό τά 

■ πεΰκα τής Κρυάβρυσης, καί παραμυθολόγα ή αυντρο-
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ψια μεσημεριάτικα. Τά βώϊδα έστάλιζαν στά πλάγια 
ούε άρχιναει το μένα δάσο. Καί ή Π αρθνμω  άνανοή-

-, Tt> (ί λχ ? α νά τήν παίξει, άνανοήθη
το τραγούδι κ ήθελε νά τό είπεϊ. Μ ή παίξεις άεϊς 
της_ είπαμε- μην παίξεις τέτοια μεσιμέρια ποΰ άνα- 
μιλανε τα δέντρα στή γης, μήν παίξεις καί ψυχολογάει 
το δαισο τετο,ες ωρες θεϊκές. Κείνη δέμ α ς άγροίκηοε. 
Σηκώθηκε, στάθηκε κάτου άπό μεγάλο ’έλατο, έσιαξε 
στα χείλια τη φλογέρα κι’ εσονραύλιζε σάν μαγικό. Καί 
μεις_ άκρουμαζομαστέ βαθιά τόν κάθε ήχο τοΰ τοαγον- 
διου, που αντίλαλος ξεπνόϊζε στά δάσα. Μ ά ξάφνου τό 
οκοπο της εκοψε, έβαλε τή φλογέρα στο ζωνάοι τνς 
έσκουξε φοβου μιά σκουξιά, κ ι’έδραμε κατά τις  πλαγιές’. 
Άμεις^ανγκυτταχτήκαμε, άναταραχτήκαμε. Τί νάνε 

ταχα είπαμε ; Κ ι ’ ό Πέτρακας πετάχτηκε κι’ άγνάντε- 
ψε βανοντας τήν απαλάμη άπάνω άπό τά μάτια ’Ύ σ τ ε 
ρα έσκουξε. Χ ο ύ ι !  . . Χ ο ύ ι !  Π ού αντιλαλήσανε τά 

ασα τη φωνη. Μ ε μιας άκ)ύσαμε κατρακυλίσματα 
απο κοτρωνια στις πλαγιές, στά γκρέμα, οθε  τό ‘δάσο 
νο πυκνό δεν άφινε νάΐδοΰμε, καί σάν ποδοβολήματα. 
Ια  βωιδα ναναι ; . . .  Είπαμε μ ’ ενα στόμα. ΙΙάλε ζυ 
γοσαν τα θορνβητά, σάν όρχητά άπό ζωντανά κοπά
δια, σαν τα δέντρα νά πήρανε ψυχή και νά παλεύανε 
τονα με ταλλο, σαν νά ρωβόλαγε τό δάσο τόν κατήφοοο 
με τους άνεμους αγεροπαλεύοντας. ’Ή τανε φτεοοσει- 
σμικο που εκλαγκαζε καί ρέκαζε στον αιθέρα, καί άνα-. 
φρουμασματα βαριά βογγούσανε μέσα στά σωθικά τοΰ 
οασον, και σειότανε άπό σίφουνα θαρεΐς θεοτιΧό.Μοιά
ζανε με σκουξήματα ποΰ τά παράλλαζε ό άντίλαλος 
της λαγγαδιας, μοιάζανε μέ κραξιές πού τις εσεισιιοκν- 
λααν οι ρεματιές. Μ έ μιά πνοάν έζούσαιιε κ ι’ έπνίξαμε 
απο τρόμο τή φωνή στά σωθικά, καί λες πώς πλάκα 
μας εβαστα τη μιλιά. Άλύχταγανε τά σκυλιά, χνιιύ- 
*ανε κατα τά πλάγια, καί χύθηκαν κατά τά πέριοοα,
, ® τυ τό χαλασμό άγροικούσανε. Γιά λίγο
tμάκρυνε ή βουή, καί τά σκουξήματα αλαργέψανε σάν 
να τα πήρε άγερν.ό, καί φτάνανε ώ ς έμάς άρηά καί 
κούφια. Και να ποΰ πάλε άνοβοήσανε, φτάνοντας δυ
νατότερα μέ τά σκυλιολαχτίσματα, καί με διπλόν άπό
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tάπρίν το οάλαγο. 'Οομαει ο
τον άκολου&άμε, τϊ τον ακούσαμενα είπε, .Τ α β ω Ο α  
εδαιμονίσανε ! Καί μέοα&ηο το δασο πον ?
φωνή τής Π αο9ύμως. Φ τάστε! Φ τάστε  <ρ»α
σα α ενά  βγούμε στον άσύδεντρο τον τόπο και να που 
ίγύαηξαν τά βώϊδα άπό τη ράχη ρωβολοντας, σαιρνον- 
Ιας Ιτοοκ ότοω να , «λαδ,ά, καί σκόρπισαν στις λάκκες 
και υαζί τους, αέσα άπό τό σνμπυκνο ελατωνα εφτε- 
οοκόπηοαν ενα κοπάδι όρνια, που ανακραζοντας στοιγ- 
γά, άνέμιοαν τά πλάγια, έ φ τ ε ρ ο κ υ μ ,^ ν έ  τους π ^ τε  
αιθέρες' κάμανε νά χυμηξοννε και παίε 
τανά μά εοκούξαμε σύφωνη σκουξια, και οπως μα 
ζεύονται σιμά στην κλώσαα με τον γέρακιον το πέταμα 
τά κλωοοοπονλια, έτσι μ ’ άνακοαξηματαεσυναχτηκαν 
και πήοαν τά ψηλά ράδιά, και χαΰηκαν. Μ ε τη σκουξια 
τά βώϊδα πάλε αναταράχτηκαν, και τής Παρ&υμως τα 
στεφανοκέρατα, άσπέδιστα άναδραμαν τον κατήφορο 
κ /άκ λούθησα ν και τ ' άλλα. 'Έκαμε ο μπρος ο Πέτρα  
κας νά τ ’ άιιποδίσει, γιά να τους κόψει τον αγέρα της 
ά π ιδ ρ ο μ ή ςμ ά  πλειότβρο άναμανισαν, κι εδραμανε 
ατό άσύδεντρο, κι' ά χ ν ι ζα ν  τή φτέρη την 
οευμάτιζαν τη ώσάν ποτάμι στην ορμητα τους και βα 
οιά εφνσούσανε. Κ ι'δ π ω ς είναι τα τροχήλατα, πλατύ 
κοίλωτα, Αναστηλώνονταν στα πισίνα, ζυγια ζό τα ν  ψη
λά κι' άπιδρομούσανε, και σάν εφ τα σα ν εστ^  τραφο 
Πισωδρόμησαν, ίμονκανίσανε_ ™ τετουςεβα ,λ εη ΐΓ 
βύαω  Μ λ φωνή. 'Άστερα ! Γαιτανατε ! Γα βωιδα άλα 
φιαστήκανε ατό σκούξιμο, πισωδρομήσανε, ^ α α τ ^ ω -  
οανε τ ' αυτιά, πλα,γιάσαν τό κεφάλι καταπισω, φάνηκε 
τον ματιοΰ τ ’ άσπράδι, τ ' ήτανε ο τρομος ^ ν ς  ^ρυς  
και φαίνονταν σάνθεϊκά ζά ,π ον αφισαμετοϋαμαμας». 
' Κ ι 'ό  Γερολιακοΰρος είπε άργομΜ ντας, και κουνον-

τ α ς το κεφ ^  ?ρ (ΐα »ρνια πο{. ^δαιμονίσανε τα

βωϊδα^ , τ ίήτανε;χ ρώτηοεν ή Παρ&ύμωάνοπομονα.
« —  Ι'ίά άκρουμαστήτ*. Τώρα τά μεσημέρια του κα 

Χοκαιρνον, τόμον άναβονρκόνουν οι πευκώνες δάκρυ, 
τότε:'ον λα κιόλα τά ζά άναχαραζουνε το χορτο σα> μ

τ π γ

*

γεμένα, τηράν τόν ήλιο κι' άνάϋυμόνονται τά αίματα 
τους' τηράν τά δάσα, τηρανε τους γκρεμούς*κι' άκρου- 
μαζόνται τά κρεμάμενα νερά. Γιά άπίθωσε' τότε και συ 
τ ’ αντί σε τέτοιες ώρες σύριζα στον πενκο ή και σε 
κέδρο' Dακούσεις λόγια, ϋ·ά τρανταχτής άναβοητά' λες 
πολιτείες μιλάνε, λες χιόρες έστρατίσανε κα'ι άργοδια- 
βαίνονν λείψανα' μιά στους βυ&ους σαλεύουνε οί βουή
τες οί ώρες και μιά στις απλές που τις ψαίνει ό ήλιος' 
μιά τής ρεματιάς καλέσματα και μιά τοΰ όχτου' κι'αν
τίλαλοι πληϋόφωνοι, ριόβολ.οι άπό κοπάδια, πού τά 
κουδούνια ελνόιοανε βαρείς στήν πύρα καίβουβάϋηκαν' 
άλογινά είναι τά χλιμιντρίσματα ή νεραϊδικά; Άνίλρω- 
πινά τά κλάματα ή στρίγγλικα ; άκούεις και φαντιάζε- 
σαι τό θεϊκό».

« —  Μ ηδά και σάν άλαφιαστοΰνε και ξαφνιαστούνε 
στους λόγγους άπό τά όρνεα κα'ι τ '  άγριμικά δεν άνα- 
δράμουνε ακόμα καί τις νύχτες ; Μ ηδά καί συγκρα- 
τιώνται καί μπορείς νά τά σταλίσεις σάν φρουμάζουνε 
κι' άναζητάνε τά ερμα ; Μηδά τά πάλεψε κανείς, κΓ 
ας είναι άντρίτης ξέφτερας, καί δεν τόν άλωνίσανε; 
Έ α υ  Αρακούλακα τό κατέχεις' σε συνεπήρε δ Λιάρος 
μιάν αυγή, σε βροντοχτύπησε σάν φούσκομένο άσκί 
ατό χώμα». Είπε καί γέλ^ασε πονηρά ή Π αρϋνμω .

« —  Μ ηδά τό πάλεψα' νά τό κρατήσω πάσκισα σάν 
τό αγριεψεν ή μύγα' κι' ώρμησε καταπάνω μου, καί 
κύλησε με καταγής» , είπεν αδιάφορα ό Αρακούλακας.

« —  Έ γ ώ  τό κράζω φωναχτά, πώ ς βωϊδολάτης δε 
μπορεί γιά νά βρεθεί τό Λιάρο νά παλέψει. Έ γ ώ  τό 
λ.έω, δε βρίσκεται. Σάν ϋίλεις δοκιμάζεις καί θά θαρα- 
παεϊς Αρακούλακα».

'Ο  ΓΙέτρακας βουλήίϊηκε νά τόν παλέψει, καί ρήχ- 
τοντας κάτω τό ραβδί, καί βάνοντας τά χέρια του στή 
μέση, είπε κυττάζοντας κατάματα τήν / ίαρθύμο).

« —  Λησμόνησες τόν Πέτρακα, ε Παρθύμο) ! Σάν 
θες τό φέρνεις καταδώ, κατά τή λάκκα».

« —  Ναΐσκε, τόν Πέτρακα λησμόνησα' μά ό Πέτρα- 
κας άλαλου κρατάει άμάχη, κι ’ άλλον τό νοΰ του άπα- 
ρατάει», είπε χαμογελώντας ή Παρθνμυ) καί τρεμό- 
παιξε τά μάτια νοητά.



« —  ΙΙαρ&ύμω, ϋέλο) τώρα δά τό Λιάρο νά παλέψω 
γιά πινομή σου» . Προκάλεσε άντρειευτικά ό Πέτρακας.

« —  Και γό) αου ξαναλέω τό πώ ς 6 Λιάρος δε δει
λιάζεται και δε νικιέται κιόλα. Κ ι ’ αν &ές νά τονε μά
χεσαι σφίξου καλά στη ζώ ση, και πέρασε στά γόνατα 
σου ατσάλι ν ’ ατσαλώσουν' τά χέρια μην αλησμονάς ν ' 
άλύψεις με ρετσίνι, γιά νά μη φεύγουν κα'ι γλνστραν 
τά κέρατα σάν πιάσεις, τί οάν τά γέλια &ά γλνστραν τό 
ϋάιια που ν ’ άφίσεις, γελαδινέ, που δέν άφίνεις νύχτα 
νά μην ξατρέχεις στά πλάγια, κα'ι νά μη ξεμοκαχιάζει 
τις περδικούλες μέ τό γαραμέρι. . .»  Είπε, ή ΠαοΟύ- 
μω, και τρέχοντ ις άλαφιαστά, άφησε γελοίο παιδιακό 
στη συντροφιά.

α—  Σάς λέω, εΐπεν ό ΙΙέτρακας, πώ ς ίϊά τονε πα- 
λέψω σάν τό χάρο».

—  » Mi) τό παινεύεσαι, παιδί, είπε δ Αιακονρος, γιατ'ι 
τό βώϊδι δύνεται' είναι άγριομάχητο κα'ι δέ λυγάει τό 
γόνα' ξεπάτησα τό άνάβλεμμα και την περπατησιά τον, 
όπου πατεϊ άνατρόμαχτο' στο κούτελο του κα'ι άσπρη 
βούλα τό δηλεΐ πώς φρένα εχει νοητή, και τό ι)υμο του 
αιμάτον" μην τό καυχιέσαι" και σάν ϋά  βγεις στο σβίδο 
νά τό παλέψεις στοχάσου το πώς αδειανό κα'ι τό κουφάρι 
νάχεις’ και στέκα άίλεροκίνητος, και στήλωσε τά πόδια 
τόμου τ ’ άδράξεις, και λύγα άκαρτερώντας το, νά φτά
σεις νά τό αρπάξεις στο μύτισμα . . . »

—  αΖύγοσε το ΙΙέτρακα. Στο'ίσιομα σον τό φερα, 
κι’ εκεί νά τό ϋιμ όσει,' στο Ισιάδι οπω ς χορεύεις στη 
χορεύτρα κα'ι λνγιέσαι" κύτταξε μη σέ σννεπάρει" γύρω  
οπως είναι κα'ι οι λιίϊιές της λάκας δεν εχει νά ξεφύγει 
τόν κατήφορο, ώς που νά τό μανιάσεις, » είπε ή Π αρ- 
ϋύμ ω  γνρίζοντες λαχανιαστή και ξαναμένη.

—  <(Σου λέω, νά μη πιχεριστής, έ ΙΙέτρακα / »  Είπε 
ό Γερολιακοϋρος. «Σ ου  λέω να μην άντρειεύεσαι στο 
φρύδι άπό τό γκρεμό μέ τό Λιάρο, τ ’ είναι βουβαλο- 
κέφαλος' δέν άφειδεύεται κορμιά κα'ι δρακωμένα ας 
είναι, καί δέ δειλιάει τό μάτι του στή ϋώ ρα και τοΰ 
λιονταριού .

—  « ’Ά ιντε  γερέ μου γέρακα κα'ι τρέμει σον τό σπλά
χνο γιά τόν άντρίτιγ-σου τό γιό μηδά ϋά βγει σέ αμάχη
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με τα ϋεριά" βώϊδι είναι και άγαί/ό είναι παλεύει μέ τό 
νόημα' αφσε, γερολιακοΰρο, Va καμαρώσουμε τόν Π έ- 
τρακα τό πώ ς ϋά  τόν πιχαριστεί, νά σειέται, νά λυγιέται. 
’Έλα και μην καμύνεσαι, τό ϋέλεις και άπατός σου νά 
τονε καμαροσεις πώ ς ϋά παλευοχαίρειαι.α

Είπε η Π αρϋνμω  κι’ εδειχνεν άννπομονησιά.
Πατέρα ο καλλιος ήσοννα κι’ άπό τούς εδικούς 

μας τι, δεν καυχιέσαι ό Πέτρακας ό κάλλιος σου νά 
είναι ;

Ετσι μιλώντας γελασεν ο Πέτρακας, καί τράβηξεν 
αργοπερπάτητος κατα τή λάκκα, νά μή ξαφτιάσει κα'ι 
τό ζώ  μά και νά Ισοζυγιάσει τό βαρνίϊέμελο κορμί στο 
σείσιμο, οτο πατημα. Ιο  άποξινό του τό σκουτί που 
ήτανε ρασσομάλλινο κι άπο γιδίσια τρίχα, τό βγάλε" κι’ 
εφάνηκε του τό κορμί μέ τό στενό σωκάρδι τον, που 
ηταν οτονς ojiovg ανοιχτο μ 5 εδείχνονταν χάϊ όΐ πλά
τες με τα οτηΰια' η μελαψάδα τον κορμού, ττον έφαί- 
νοταν πελεκητό, οαν xoii/agtvio ήταν ψωμί* οτο οβέ- 
xo, ηον αναλνγιζε οαν τον άλαφιον, πέφτανε άχτένιοτα 
μαλλιά σάν γιούσουρον όγρόκλαδο' τίναξε καταπίσω τά 
μαλλιά πον επέφτανε στο μέτωπο, καί γύρω στά μελίγ
για ξέκοψε απο τον κοντινό τόν πεΰκο δυο κλωνιά ρετ- 
σίνι,  ̂κι’  άνάλειψε τις απαλάμες τον, ζύγοσε τότε προς 
το (,ώ, το κέντησε μέ τή βονκέντα στο μερί' κείνο ανα
ταράχτηκες, εχύμηξε καταμπροστά μά στή λι&ιά εστα- 
ματησε το ζυγοσε και δεύτερη, τό κέντησε πειραχτι
κά κείνο σκλιμιδισεν, εφρούμαξεν, εκαμε νά ξαπολνϋεί 
κατα την πέρα λακκα, μά κείνος {ό άναστόμοσεν απλώ
νοντας τα χέρια του και ξαναβονκεντρόντας το' . κείνο 
άπολύ&η, εχύί>ηκεν απάνω του, μπούρισε μιά μυτί
ζοντας στά κάτω τό κεφάλι, τό τίναξε δεξόζερβα, εφύ- 
σηξε ϋυμωτικά, καί τάραξε τόν τράχηλο, Ό  Πέτρακας 
στηλώϋη, τοΰ άδραξε τά κέρατα και πάλευε νά τό πι
σωδρομήσει' κι’ κείνο άναδρομίζοντας, κι’ άνακλαδί·* 
■,οντας τα πισίνα του ποδιά όρΟ'ώϋηκε τοΰ χύμηξε κα'ι 
πάλι μα μόλις τονε ζυγοσε τ ’ άρπαξε άπό τά κέρατα' 
το βώϊδι πλ.άγιασε λοξά και καταγής έγειρε τό κεφάλι, , 
οταΑηκε λιγο ασαλευτο φυσώντας μανιασμένα, κα'ι 
αναπηδώντας μονομιάς επέρασε στά σκέλια τον τά
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κ έρατα, τόν αύκωαε, τόν πέταξε,' αάν το δικριάνι όπον 
λυχνίζει τ ’ Άχυρο, τόν ξαναπέταξε δομώντας δεύτερη
φορά. , ,

—  & Χαμός / »  έμούγκρισε δ Γερολιακοΰρος, κι ανα- 
πίδησε κατά τη μεριά που έπεσεν δ Πέτρακας, κάτω
άπό τη λιθιά.

—· « " Λ ϊ ! .  . "Α ϊ ! . . Παναγιά μου / »  έσκουζ’ ή Παρ
ϋνμ ω  χτυπώντας με τους γρόθονς τά οτή&ια της.

« — "Ω χ ! . .»  βόγγηξεν δ Πέτρακας.

*
* *

*
Κατεβάζουν τόν αγέρα οί κορφές, καί τρέμει τό κα

λύβι που στέκει κάτω άπό τό βράχο οάν φωλιά, και 
πλάϊ είναι τό μαντρί. Πέραοε ή Πετρούλα τό δέντρο 
τής βάγιάς, και οτο πέραομα της ξαφνιάστηκαν τά γίδια 
κι’ ανασαλέψανε' τά κουδούνια και τα τροκανια ηχηαα- 
νε μέσα στη νύχτα. Πήγε στην πόρτα και στάθηκε σάν 
αβούλητη και ξεχασμένη. (

<(_  ’Έ σκουξες  ;»  ρώτησε ό Γερολιακονρος απο μέ
σα. *Η  Πετρούλα εακυψε γιά ναμπει, καί πάλι κοντο-
ατάθηκεν απόξω. _ f ν

« —  Μ ηδά με φτάνει κα'ι ή πνοά να σκούξω δεν εχω
ί)πατα», είπε θλιβερά.  ̂ , , <

<(— Γιά σκούξε θυγατέρα μιά φωνη απάνω άπο τη 
ράχη, μη λάχει κα'ι σ ' άκούσει και ή Παρ&ύμω» · .  · 
εΐπ'ε ό Γερολιακονρος μ ’ αναστεναγμό.

(t—  Μή κα'ι μ ά φ ίν ε ι  τό βουητό στο ρεμα που ανα- 
βόϊσεν απόψε και βόγγει τό νερό αάν μ,εγανόητο κλά
μ α». Ειπε και μπήκε μέσα.  ̂ t

((—  Πάρε τό λυχνάρι και φώτισε μοντ> ειπε ο I  ερο- 
λιακοϋοος, κι' εακνγε άπάνω από τόν Άρρωστο που 
Ιβόγγα, κι' ίδέρνοταν αμίλητος. Εβαλε την απαλαμη  ̂

' στο μέτωπο τοΰ ΙΙέτρακα, σηκώνοντας του τά μαλλιά 
που σκόρπια επέφτανί ώς στά μάτια του, τα πυρωμένα .

((—  Φωτιά βγάνει» είπε και πήρε πάλι τό παννί, το 
βρεξε στο ξύδι, και τοΰ τό απίθωσε στο μέτωπο.

Τά ατήθια τον ΙΙέτρακα ανεβοκατέβαιναν μ αγω 
νία" εδεονέ τά χέρια τον πέρα-δώ θε, γύριζε δεξια-
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ζερβά τό πληγιασμένο του κεφάλι. 'Η  Πετρούλα πήγε 
και τοΰ πιασε τά χέρια σιγά, νά μή τά δέρνει. Ό  Π έ
τρακας σάν νά τήν κύτταξε με τά φλογισμένα του μά
τια, τ ' άνακύλησε με πόνο κα'ι διάνοιξε τά βλέφαρα' οι 
βορβο'ι πετάχτηκαν καταόξω απλανοι, σάν άπό σμάλτο' 
σταλαματιές κυλήσανε ατά φουσκωμένα τον μάγονλα.

Υστερα δυνατάτάνασήκωσε τά ατήθια, τά φούσκωσε, 
κι’ 'έβγαλε μουγκρητό βαρύ’ άνασήκωσε τά χέρια κα'ι 
τ ’ αφισε ξερά νά πέσουν ατό στρώμα, και τό κεφά'λι 
του ’έγειρε κατά τή δεξιά μεριά. 'Ανοιγοκλείατηκε τό 
στόμα, παίξανε τά χείλια με απααμό, και αώπασε τον 
τό κορμί.

« — Ξεράθηκε πατέρα! »  Φ ώναξε με τρεμάμενη 
φωνή ή Πετρούλα.

Ό  Γερολιακοΰρος 'έβαλε το χέρι στην καρδιά τον 
ΙΙέτρακα.

« —  ’Αναπάηκεύ είπε, και σύγκαιρα πιάνονται, τό 
κεφάλι τον φώναξε. «Μ ε  κάρφωσες θέ μ ο υ !»

Και ή Πετρούλα άπολιθωμένη γέρνει πλάϊ στον πε- 
θαμένον αδερφό, θέλει νά σκούξει, νά θρηνήσει. Κόμ
πος δένεται ατά ατήθια της κα'ι ατό κεφά'λι της βουίζει 
τό αΐμα, θολιύνει δ νοΰς της. Στέκεται αβούλητη, άνα- 
πολόγητη^

« —  Οννε φωνή, οντε θρ ή νο ς! Έ δ ώ  θ ’ ανοίξω  
λάκκο νά σε θάψ ω  γυέ μου / »

Κα'ι βγάνοντας δ Γερολιακονρος τά χέρια του από 
τό κεφά/ι τον, ’έσκυψε ατό κεφάλι τον ΙΙέτρακα.

« —  Σάν νά κοιμάσαι αρχάγγελε ! Σάν  ?·ά μ ' άκοΰς 
άντρα /»

Καί βάνοντας τό στόμα τον σ τ ’ αντί τοΰ Πέτρακα 
είπε.

« —  Χαιρετίσματα στή μάνα σου Πέτρακα /»
II Πετρούλα χτύπησε τά ατήθια της, 'έσκυψε και 

φώναξε, σάν νά μιλοΰσε ατή γη.
« —  Καλώς νά τονε δεχθής τόν Πέτρακα, μανούλα!

Α χ, άδέρφι !  ’Αδέρφι !  δεν τό πίστενα / »  Και πιάνον- 
τας τό κεφάλι τον ΙΙέτρακα τό χαΐδεψε γελοκλαίοντας.

Υστερα απίθωσε τό κεφάλι της ατά ατήθια του λέ
γοντας.
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« —  Χ τύ π α *  καρδιά σάν τό βουνό ! Μίλα καρδιά οάν 
τή βοή τ ’ ανέμου !))

Ό  Γερολιακοΰρος δεν έσάλενε' κάθοταν με τό κε
φάλι γνρμένο στά στήθια του. Ί Ι  Πετρούλα αφινε 
κάϋε τ όσο βαθειά άναστενάγματα. "Επαιζε τό φώς τοΰ 
λυχναριού στά τρία κεφάλια, με τά ξαφνικά άγερίαματα 
που έμπαιναν άπό τή χαλασμένη πόρτα κι’ άπό τις 
χαρα μίδες τής σκεπής . Τό πρόσωπο τοΰ Πέτρακα ήτα
νε μπλάβο κάτω άπό τά μάτια, και δπως ήτανε μισά
νοιχτα τά βλέφαρα, φαινότανε στά μάτια μιά φέξη, 
και βλεφάιριζαν παράξενα παίζοντας απάνω τους τό 
φώς, σάν νά οηχναν κρυφές ματιές. Κ ι ’ έβύθουναν 
πάλε τά. μάτια, βύθουναν και τά χείλια μέσα στο στό
μα, που δταν άπάνωθε του διάβαιν.εν ή άντιφεγγιά λες 
κι’ έπαιρναν χαμόγελο.

'Η  Πετρούλα άνασηκώθηκε, βγήκε κι’ έκοψε βαγιό- 
κλαδα, γιά νά γιομίσει μαξιλάρι.’Ά νοιξε  υστέρα το σεν
τούκι κι’ Εβγαλα κ ρ ο υ σ τά  σεντόνια τ ’  άργαλιον. Γιομισε 
τό μαξιλάρι τό  κατάσπρο μέ βαγιόφνλλα, και τόβαλε 
κάτω άπό τό κεφάλα τοΰ Πέτρακα.

« —  Πατέρα / »  είπε σιγά σάν φοβισμένη.
'Ο  Γερολιακοΰρος άνασήκωσε λύγο τό κεφάλι, « τί 

είναι ;»  ρώτησε βαθιά, σάν άπό ϋπνο.
« —  Δεν έρχεται κανένας . . . Νά τονε σαβανόσουμε» 

και ξέσπασε σε λυγμούς ή Πετρούλα.
' Ο Γερολιακοΰρος δεν άποκρίθηκε.
*Η  Πετρούλα πιάνοντας τό κεφάλι τοΰ Πέτρακα. γιά 

νάτό άνασηκώσει νά τ ’απιθώσει απάνω στο προσκέφαλο 
με τά βάγια, τό νοιώσε βαρύ σάν μάρμαρο και κρύο' 
ξεράθηκε 6 λάρυγκάς της και λυγοψυχιά εχύνοταν στά 
σπλάχνα της. Φαντάστηκε πώς θά  τόν σαβανώσει ή 
ίδια και παγερή άχνα έπεσε στό πρόσωπο τη ;, συλλογί
στηκε πώ ς 'θά τοΰ νείψει το κορμί με κρασί και τής 
λαχτάρισε ή καρδιά.

α— ’Αδέρφι / »  φώναξε μέσα στή νεκρική σιγαλιά. 
Ί Ι  φωνή της τρόμαξε και τό Γερολιακοΰρο.

α—  Μαύρη κι’ άραχνη / »  τήςείπε.
Κείνη έγειρε λιγοί) νμισμένη στον τόπο της.
Ό  Γερολιακοΰρος μιλούσε σάν at όνειρο..
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« —· ’Ακοΰτε νά σας μιλήσω, κι ’ ας ερχεται ή κου
βέντα μου άπό τ»βου νά . Δε στέρεψεν ή φλέβα μου' 
τά στήίϊια μου κελαϊδανε’ κι’ αν γέρασα, οί βράχοι και 
οί κορφές έχουν τ ’ αχνάρια μου. Κ ι ’ακοΰτε. Μιά ημέρα 
έστάθηκα στό μέγα τό λαγγάδι σε μεγάλο σίφουνα και 
τρικυμο' μέ δέρνανε οί μπάρες στό κορμί' ερχότανε ή 
βουή από τά δάσα μέσα μου, κι ’ ένοιωθα τις ρίζες τους 
να μοΰ γλυφοννε τα ποδιά. Ετσι άργασμένος έφτασα στό 
έρμο μου καλύβι τήν εσπέρα με τά ζωντανά. Βρήκα στό 
κατώφλι ν ’ άκονμπάει όλόποντη μιά γυναίκα, είχε 
κι ενα τράγο πλάϊ της, άναψα λυχνάρι, άναψα φωτιά 
και την εκάλεσα μέσα' τήν πύρωσα,τής έδωσα η)ωμί καί 
λάδι. Πτανε μιά διωγμένη,μιά άρφανή.”Εσκυψε καί μου 
φίλησε τό ροΰχο.Τής είπα: Σάν είσαι μοναχή,καί σάν κα
νένα σον δικο δεν εχεις,και σαν δεν έχεις πού νά γείρεις 
τό κεφάλι, νά τοΰτο τό προσκέφαλο -κι’ άκούμπηοε, καί 
πάόε ύπνο ταπεινό' και σάν ξυπνήσεις μέ τή χάρη τοΰ 
θεον, άρχίνησε νά εϊπεΐς τό θέλημα σου, καί γώ καλός 
καί άξιος βούλομαι νά σον σταθώ . Καί κείνη άπολο- 
γη&η : Ε  ισαι καλύτερος δικός κι ’ άπ ’ δποιονε μέ γέν
νησε, καί. είσαι ταπεινόλογος καί τ ’ άγα&ό σου μίλημα 
δεν έχει χαι παρομοιαοί] . Θα κοιμη'&ά) τόν ταπεινό τόν 
ν7Ί̂ °> οτο ϊτοοοκεφαλι πον μον άπόδοιοες απόψε, καί 
θά λογιάσω νά σου ευτώ τό θέλημα μου, καί θά σον 
κρίνω τό ταχύ και γιά τή μοίρα μου. Μ ά  μή μ ’ άπα- 
ρατήσεις. Σοϋ φέρνω καί τόν τράγο γιά κανίσκι, καί. 
δεξου τον για χάρη μον)). Είπε κ ι’ άνάγειρε στό προς- 
κεφάλι. Καί τήν αυγή εγινε γυναίκα μου κακομοίρα μ ου».

« Πατέρα πού βρισκόμουνα ; . . .»  είπε βαθιά άνα- 
σαίνοντης ή Πετρούλα.

Ο Γερολιακοΰρος δεν άποκρίθηκε. Ί Ι  Πετρούλ.α 
οννεφέρθηκε, κύτταξε τόν Πέτρακα.

«.αημερόνει» είπε σιγαλά, σάν μέ τόν εαυτό της.
« ’Αλήθεια είναι θεούλη μου, άλήθεια είναι ή μαύρη ; 
πικρή φωνή μον εβούϊξε στ ’ όνειρο τό χαμό τον κι’ 
ελεα πω ς ονειριάζομαι. Στά  φυλλοκάρδια έσάλεψε τό 
φείδϊ αλλοίμονο καί νά σε ιδώ στό φώς τής μέρας 
απνονε, καί νά σοΰ ιδώ το πρόσωπο φεγγαροχτυπημέ- 
νο νά είσαι κορμί χωρίς ψυχή, πού σάν τήν άχνα
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οβννεται στ ’ αγέρι' ΙΊέτρακα μάς άφίνεις  ̂ γεια και πας 
στον κάτου κόσμο, ΙΙέτρακα μίλησε μου α ψ ε, και κρί
νε αου στερνή φορά. Σάν πας στους δχτονς και σταθείς
καί ατούς γκρεμούς ά π οσπ εροΰ ,α κ ούξεμ α ςμ ια  γλυ
κεία φωνή γιά νά ξεγελαστούμε, νά γίνω εγω χρυσή 
βοογιί κι’ ό γέροντας τό σύγνεφο, νά κυνηγάμε τη φω
νή και κείνη ν ' άλλαργεύει, ώς που στον αδη να μας 
πάει ιιε τους αποθαμένους. Πέτρακα πον τα χείλια σου 
σφίγγονται πικοαμένα σάν νά δαγγας το λογο αου κω  
τήν περφάνεια άδέρφι. Πέτρακα σ ’ άποζητηαα και θα  
σάποζητήσω, θά πιώ βοτάνια λησμονιάς γ ιννα  α αλη- 
ααονήοω. Πέτρακα κλείς ατδ χέρι σου πετράδι για την 
άόεοφή, ατό μάτι αΟυ μεταλαβή για τον πατέρα την 
■φυγή, και αν έατολίατηκες γαμπρός και ί ,ω στη ς  κι 
άοιιατώθης, ζώστηκες τή σφεντόνα σου και το απαθι 
άοιιατώθης' βάοε σφεντόνα ατουρναρια και μάτωσε ιιε 
οτήν καρδιά, βάρε σπαθιά και κόψε με καταμεαις
άδέοφι . . 5

’Απόκαμε, και ή φωνή της ετρεμε. Γο μαντρόσκυλό
ονολιααε, τά γίδια θορυβηθήκανε· τον τράγου το τρο
κάνι ακούστηκε σιμά" πρόβαλε τό κεφαα του στη μι- 
σανοιγμένη ftvoa.

** *

‘ Ο Αοακούλακας, δεμένο μαύρο στο κεφάλι γεμενί
φάνηκε στο κατώφλι. , , ,

Σ τάθη , κύταξε μένα, και χτυπώντες τα χέρια στα
ατήθια’είπε. , „ ,

α—  Και πώ ς άργάζεται ή φωτιά σε δεντροκορ μια 
δυνατά, που δίνουν φλόγα τά κλαδιά  και δέρνονται στο 
σύφλογο, και αάν γενοΰνε χόβολη τοΰ χρόνου στην κα- 
λοκαιοιά θ ά  λουλουδίσει ό τόπος. Α ϊ  γέροντα που επα- 
λενες'τό βράχο κι’ έααλάγαες σουρών τας τους άνεμους 
στά ψηλοκύοφια. Α ΐ  γέροντα που επλάγιαζες με μια, με 
δυο χεροβολιές ατό θέρο ενα χωράφι σίκα/Χ γερολυκα 
πον 'εστόμωνες τους αμπούλες τής Κρυάβρυσης με τί; 
φωνή αου στις κορφές. Λοτόμε, ποΰ εταεκουριζες κι 
έσκιζες τά δαδιά ντο δάσο, τσοπάνε, πον άρμεγες μαζί
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μιά στάνη σέ. ώρα αύνταχη, κι’ άχοΰσες τό τραγούδι 
σον σάν τή βροντή στή ρεματιά. Και κυνηγέ, που ελό- 
χενες ατό λόγγο γιά τό λνϋο κα'ι δουλευτή στή λιθαριά 
κα'ι ατό πριόνι πρώτε, τί τώρα εβούλιαξες βαθιά ατό 
λάκκο σου άπό ζωντανός ;»

Και ιιήν άνασηκώνοντας τά μάτια είπε δ γερολνα- 
κούρος.

« —  Γείρε κορμί, γερό κορμί, καί πετραδυναμάοι, 
ατό χώμα και άναρώτα το θαρθεΊ ή καλή μου ή ώρα, 
νά χαιρετήσω τους δικούς καί δσους μας αγαπάνε, μας 
αγαπάνε μέ τιμή κα'ι σκεπο μας βαστονσανε. Δρακον- 
λακα δ καλός ζευγάς είναι άξιος κα'ι ατό θέρο, κα'ι σάν 
τό αλέτρι παρατάει καί ατή γωνιά γυρίζει, όλον τό δρό
μο βούλεται νά θρέψει ή γης τά κόπια του ' μόνε τρο
μάζει θεομανία, μόνε κατάρα θεϊκοί' δειλιάζει του τή 
γνώιιη' και τώρα ίδίς ένα κορμί πον ό δρόλαπας πε- 
λέκηαε κα{ ή μπόρα, και τό είδε δ ήλιος στο βουνό καί 
χάρηκε στή θώρα του, καί τό έίδέ ή γή κι ’ άγροίκησε 
στά ατήθια του νά πέτεται ή φωνή λαλώντας καί σ τ ’αν
τίλαλο νερά καί στά δεντρά τ ’ απόσκια, κείτεται έδα) 
ξειί’ύχωτο' είναι ό γιός μου, εμένα ! ’Ή μουνα καί στή 
γης εγώ καμάρι της, και ήμουνα καί στά έρμα τά βου
νά λαλούμενο πελεκητό άπό τεχνίτη τεχνουργό, καί 
διάλαλος τον δίκιον μου ατή ρούγα καί ατή σύναξη, καί 
στή χορΐύτρα χορευτής. ΙΙοιά συφορά, Δρακούλακα, 
αυφόριασε τό νου μου καί σκότισε τά μάτια μου ; Δρα
κούλακα γιά πές μου το ποια μπόρεση ή γωνιά θά  βρει 
ατό θηλυκό ποΰ άφίνω ;»

Καί τοΰ άποκρίθηκε δ Δραίιονλακας απλώνοντας τό 
χέρι αάν ατό μοιρολόι, καί μιλώντας μοιρολογητά, αάν 
τό πραξε καί πρώτα, καί αάν τό ’ίδιο εμίλησε καί 6 
γέρος.

« —  "Ο λόγος αου είναι ή μπόρεση πον βγαίνει άπό 
τά σπλάχνα, καί σιγαλεύει τόν καημό καί παραμύθι γί
νεται' έχω ένα λόγο νά αοΰ είπώ, πατέρα καί τοΰ Π έ
τρακα, καί πάρε τήν υπομονή στο Ανίκητο σου τό κορ
μί, τή αυβονλή αου προεστέ δέσε στά ατήθια φυλαχτό, 
καί βούλευε τή γνώμη αου αάν ήλιο σάν φεγγάρι' %αι 
μή ρωτάς τό δέντρακα πό/ς -ψήλωσε καί πώ ς βαρυκλα-



δώ θη , κι’ ερχεται ήμερα κι’έφτασε σάν σπίθα ή άστρα- 
ποβροντή νά τον καψαλοκάψει. Βάλε,με νον τό πάλεμα 
που άνοίγουνε οί καιροί ατά 'έρμα τά βουνά μας, και 
ονλλο'ιον ενα χαμό πό)ς έχασες σε τούτη γης, δπον 
ομορφη μας είναι, μά και μας τνραγνεύουνε τ ’ άγραφα 
και τά τυχερά' γέρο μου γείρε στή γο)νιά και κομπο- 
λογα στάρι, και μέτρα με τήν πέτρινη τήν άργιασμένη 
χούφτα^ σου, μέτρα σπειρί-σπειρί στις ώρες τοΰ άεσο- 
νϋχτιοΰ, στις ωρες που άδασκάλειηοι καδένας άπό τή 
γενιά τό λόγο του ’έλεγε όρμηνιά γιά τό χαμό τοΰ συγ
γενή και στον δικόν τή συφορά. Πάρε ραβδί και ιιέ- 
τρησε τό χώμα που θά σε δεχτεί, χύσε' κοααι άπό τό 
φλασκί στήν πέτρα πο 'υ θά σε δεχτεί, καί πριαοΰ πάοει 
ο αυγερινός, που τόν νγιόκα αου θά· ίδεΐ στή Ούρα γιά 
στερνή φορά, έβγα ψιλά ατό τρίκορφο καί σκούξε : 
Τ ειά χα-ρα αας αδέρφια, άθρώποι γνωστικοί που έζή- 
αατε στα ερμα βουνά ! Α ΐ  γέρο μεΐς χαρήκαμε τό χώμα 
το βαθύβονλο^ και τό νεράκι τό χλωρό, καί είδαμε νειό- 
τη σ τά  δέντρα νά πέτεται σάν τόν άητό, καί κλάψε άν- 
τρίκια μοναχά τον Πέτρακα τό θανατά του εκόπηκε 
ατό ι)έρο τής αγάπης του, με τό δρεπάνι που λάχε τής 
λαχιστής τής Μοίρας του».

« —  ’Αδέρφ ι!
Επεσε η φωνή βαθιά, σάν άπό ρέμα λογγομένο 

νάρχεται καί σάν άπό δασότοπο' καί φάνηκε ή Παρ&ύ 
μω  στό κατώφλι, με τή μαντήλ α όλόμανρην ό μπρος 
καταρηγμένη, νά μη δειχτεί τό πρόσωπο, καί τοΰ χει
λιού το μιΐ,ημα να βγαίνει ώ ς άπό τήν ψυχή.

(( ' Α δέρφ ι! ξανάειπε μπαίνοντας, καί στήν Π ε
τρούλα στέκοντας σιμά, τής ’έδοαε τό χέρι, κ ι’άρχίνηαε 
σιγα, μουρμονρητά λόγο τό λόγο σνφλογο, με κίνημα 
τοΰ σκεπασμένου κεφαλιού ρυθμιστικό, καί μέσα άπό 
το γεμενί τα δάκρυα άνασταλάζανε. Ό  γέρος τήν εκν- 
ταζε βουβός. Καί ό Αρακούλακας άκούμπηοε στήν 
χούφτα το σαγόνι καί κυταζε προς. τό νεκοό κουνών
τας to κεφάλι θλιβερά.

<( " Πετρούλα άνεβηκα ψηλά, ψηλά στήν αγναντη 
κορφή, καί άατήλωαα τήν κεφαλή στον ήλιον όσον 
επροβωνε, νά πάρει ή όψη μον μιά εΐδή σάν αστέρας
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νά φανταχτεΤ, νά πέσει τ ’ άατρι γιά νά βρει, πον πάει 
να αβνσει μες στή γή ,— κ.Γ ό ήλιος μέ παράβλεψε καί 
οτήν κορφήν ίβάρεσε καί αύγνεφον έντύθη. Κ ι ’ αγέρι 
ήρ&ε καί μάδουνε τήν όψη μου, σάμπως μαδάει καί τήν 
ψυχή ό μαύρος μου ό καημός· σκύβω στή γη καί μί- 
ληοα με στόμα και με την ψυχή, γιά τήν απόκριση νά 
ιδώ γραφτή στή μαύρη πλάκα, καί ή γης Πετρούλα, 
έσάλεψε καί δεν άπολογήθηκε. Είδες ξαφτέρι νά πετά 
στον ουρανό σάν άστραμα, έτσι ξαφτέρωσα τό νοΰ στον 
ήλιο, στον αυγερινό, καί στο βλεφάρισμα τοΰ άοτριοΰ 
Άστραψε μέσα μου ό χαμός, χαμός γιά τόν πνευματινό 
το)» αδερφό τον ξεφτερα' τά χέρια δεν άπίθωσα στά 
ατήθια μου καί τήν πνοά μού έπήρε ό ήλιος στά βοννά 
και μίλησαν τα χείλια μον τοΰ Πέτρακα στήν ερημιά, 
κ είναι η ερμιά γλνκιά χολή,ποτήρι είναι κεραστικό τής 
θλίψης καί τής π αντοχής. Πετρ(ύλα ό δρόμος μ ’ έφε
ρε, πέτρα  ̂ τήν πέτρα δέρνει με καί άγγάθι ξεματώνει 
με, και το στουρνάρι αγγιχτικο σπίθα κεντάει ατό ιιά- 
γουλο, στό μάγουλο τό ροδανό πον τό λιμπίστηκε ή 
θανή καί τό φτονάει ό χάρος' δέσε Πετρούλα στήν 
καρδιά τό δακρινό πετράδι μου καί δαχτνλίδι πέτρωσε 
τό λόγο^ μου τον έρημο, τ είχα στον άνεμο γραφή γιά 
τYjv αγάπη τον να ειπεΐ, κ είχα τά χρνσοφέγγαρα στο
λίδια να τον στειλω, μα ήρ&ε φωτιά ϋ'εόλατρη και μπά
ρα κολασμένη και βονλομαι να γδικηοΟ'ώ τό χάρο πον 
μάς χώρισε νά πάω νά τόνε σμίξω  . . . »

Καί ή Πετρούλα τή,, άπλωνε τό χέρι γιά νά τής πά
ρει το μοιρολόι, για ν άρχινήσει τήν απόκριση, τό 
ιθρήνο που εξανάφτηκε ατό σπλάχνο της 'στή φλόγα 
τής άγαπητικάς. Έδόαανε τά χέρια. Ή  Πετρούλα 
έκρουαε φωνή τρεμάμενη.

« —  Πάρε σφυρί Πελεκητή καί σφυροκόπα τήν γρα- 
ψή> Χάραξε λόγον αλυωτο στήν πλάκα τήν άσβολερή, 
κι & οοΰ ξανάψει τό σφυρί πελέκα καί πελέκαε, πάρε 
καρδιά μον σφίνωσε καί σφνροκόπα τή γραφή, οάν 
τά φεγγάρια γράμματα στον ουρανό γραμμένα, σάν τά 
καράβια με παννιά στή θάλασσα απλωμένα, σάν τά πο
τάμιά τα πλατια και με τάστερια βούλα τονς καί δέσιμο 
τρισουρανον : Μ ε τα βουνά δε μάχεται, μιά χούφτα
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σ α ν  . - τ ο υ / α ρ ί   ̂μ η  βούλεσαι χαρογενιά τήν άν,ηλύ τ ο „  

αμαχη, τι μια πειά στο σύνταχο δοξάοι και τής άστοα 
της και μια στο χέρι του κρατεί φλογέρα γιά νά τρα
γούδα Παΰ » ύμω rSoS είναι τος κα'ι ό χάοοςκαϊΤον  
τραγούδα, και κλαδεφτήυι δεν κρατεί, δεν είναι ααΰοο - 
κορνιαχτός και καβαλάρης δραμοτός, πον όρμάει στά 
σπιτοκαραβα οαν την λαχτάρα τοΰ βοριά, κώ ovwvya 
τα συγκυ/Μ στην ερημιά, στη σκοτεινιά. Παο&ύμω αιά

ο 7 ό Ζ τ  ~ωνη ™ α'/0ύδίσε τοΰ αα°τικον, νά σηκωϋή , ' νά 
Ζ Τ  < * °α 1 ω η  να ξημεραχ&ή, νά πάρει τό κοντάοι 

ι α κυνηγήσει α/.πφια, νά πάρει τη σφεντόνα του νά 
ααλαγιοει αρκούδια, και μές στά δλόδοοσα νερά νά στή- 
081 αμαχη και χαρά, νά στήσει άμάχη στά βοννά, πον 
δεν άπο,ογη!>ηκαν, σάν εσκονξες ψηλή φω νή σ °Ζ  
άντρα και στον άφ τερα ’ νά στήσει μιά τρανή γαοά

τ Ζ , « ~ Γ ία Χαΐ ° Τα π° νλΐά’ Τΐ 1)ά °™  λένε rayvdτραγουδιστά παντοτεινά, τι ό Πέτρακας σ ’ άφίνει γειά 
και παει ψηλά στα τρίκορφα, πάει νά φτερόνει τό κοο-

η ’τεοά ^ f Z '  ψτψ ω ™ς νά 'δε7> καί νά είναι χιόνια τά
l l v f ' v l j  ψη ° αν » ά μάς λαλεϊ με τήν
ανγη yta το χαμο και τόν καημό, γ,ά τήν πανώονα

άναστνί>~μ<ΤΤ Τ· γΐΔ Ti]V ψυχί] * οΰ ή ™ ·™ η  τον 
τ» ιιε won,2 '  & ft0) κ/; ειΟΒ τΨ  καρδιά και σφάλισέ

1 με φωτιά και σαν ξυπνήσει ό λόγος τον δεύτερη Οά

γούδΓτον σ ^ ’ ™  ° άν ^  ° άν μήν,',(α κα1 τό /  ( ,τ01 Τ>1, οτασον περιφανή και συ στά τοίκοο-

Χ ε Τ β ί ί Γ  ’ V al λάλ7>θε *  ^νε ε κη, ν ανοίξει τα χειλακια τον νά στάξε, τό μ ν -  
ρονδικο, σαν τόν % ,%  τήν άνοιξη, σάν τ ' Ά ο το ιΖ ν

ΠΤαεΐ ]η Ψωτερίΐ ^  ·/'«

Σ π η λ ι ο ς  Π α ο α γ ι ά ν ν η ς .

ΓΚ Ο ΤΡΑ  ΤΟ Τ Α Λ ΕΙΤΟ ΥΡΓΗ ΤΟ Υ
* ” * 0  Μ Ο Υ Λ Ο Σ  * * * * *

I  ιά το Μ. Jujttaa y.i/νό

Είναι βράδν . Ψυχομαχάει ή μέρα. Τοΰ Σποράρη  
μιά μέρα κρύα κι Άγρια. 'Ο  ήλιος ελεε νά βασιλέψω 
πίσω άπό τ ’ άπόγκρεμα όρβολί&ια τής Μ άνης. *Ολο
μόναχος οτήν κάμαρά του ό Κώστας πάνω κάτω περ
πατά κι άνήκονστες κατάρες τον ξεφέβγονν. Τό στα- 
ράτο πρόσωπό τον βοντημένο στή λύπη. Ή  μορφή 
του σκοτεινή. Ή  ματιά τον γιομάτη φαρμάκι. Τά 
μαλλιά τον σκορπισμένα Άταχτα στο κεφάλι τον πέφ
τουν και τον σκεπάζουν τό μέτωπο. Σκυφτός κι αμί
λητος πότε πότε τά φρύδια του μαζεύει. Σκέπτεται. 
Παράξενες ιδέες παλεύουν στο μυαλό τον. Κι ολοένα 
πάνω κάτω περπατά.

—  «.Και νάμαι εγα> τής καταλαλιάς τό άπόπαιδο στο 
χωριό μ ο υ ! . . . Σύρϋηκε λέει . . . άκοΰς ή πομπή . . ., 
Φτον στις (5ό£β? σον !»

’Ανάβει ενα τσιγάρο’ σε λίγο σβύνει. Το πετά κάτω 
στις σανίδες και τό πατά με πείσμα. Ξαναο τρίβει ενα 
αλλο και ρίχνεται ατό κρεββάτι τον τό ξέστρωτο νά τό 
καπνίσΐ] .

—  «Τό θεομπαίχτη . . .  π ’ αλειωτο ή γ'ις νά τόν ξε -  
ράση! , . . και το μούλικο νά ζη ακόμα ; . .  . και κάτω  
από τή στέγη μου ! »

’Έξαφνα πετάχτηκε άπό τή ϋέοι του. ’ Εκανε ολίγα 
βήματα γοργά και νευρικά. "Υστερα κοντοστά&ηκε.
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Σήκωσε το κεφάλι του και τήραξε γύρω του και πε- 
τώντας τό τσιγάρο τον*
- «Μ ω ρ έ βρισιά στό σόι μον !»

Βραχνάς του πλακώνει φριχτά την ψυχή και τον 
δυσκολεύει τόν άνασασμό. Θέλει άέρα. ’Ανοίγει τό πα
ράθυρο. Σκύφτει και κοιτάζει. ’Ό ξ ω  ψ υχή ! Οί δρό
μοι έρημοι. Κι όλα τοΰ φαίνονται μαϋρα σάν τήν ήιιέοα 
π,.ΰ χάνεται. Μπαίνει μέσα και κάθεται στό τραπέζι 
δίπλα. Χούφτωσε τά μαλλιά του με τις απαλάμες τον 
και τραβώντας τα κάτω κατηφορικά εβρλε βαθν στε
ναγμό. Σηκώθηκε. Τράβηξε κατά τό παράθνρο κι 
έστάθηκε άκίνητος χωρίς νά βγάλη άχνα: Πέρασαν όλί- 
γες οτιγμες βα$ν(χς οκοπ/ης :

« Κ  εοκαψε λάκκο με τά νύχια του γιά νά με 
θαψΐ] εμενα ;  οχιές και φίδια νά σάς φανε . . . »

Ο ξω  τα φρενιασμένα σύννεφα σκέπασαν τοΰ ή/.ιου 
τό μαραμμένο πέσιμο. Τώρα άκούεται ή βροχή.

—  «Σ υχ ώ οεσ ι ; 'Ό χι ποτ'ε δε θάβρης άπ ’ τά μ ένα ... 
θ ά  ξεπλύνω εγώ τήν ϋβρι, άπιστη . . . »  φ,όναζε άπο- 
φασιστικά και κτύπησε τή γροθιά τον στό τραπέζι.

*♦ φ *

Είναι τωρα νύχτα. Ό  ουρανός γιομάτος σύννεφα. 
Αστρο κανένα δε λάμπει.. Τό φεγγάρι κάπου-κάπου 

ξεγλιστράει στ.ά σύννεφα και φωτάει. ' Ο  αέρας βουίζει 
μανιασμένα μέσα στις ελιές και τό φύσημά τον είναι 
τρομερό.

—  αΠάρ τό παιδί σον κι άκολούθα .με κεΐ πάνω  
στα χαλάσματα τι ό πατέρας μον βγάνει γιά δε βγάνει 
τή νύχτα» είπε προσταχτικά δ Κώστας τής γυναικός 
του και τής έδειξε μές τό βαθύ σκοτάδι μέ τό χέρι τον 
κάποιο δρόμο που θά  επαωνε καί ξεκίνησε. Πήρε τόν
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ανήφορο και προχωρούσε βιαστικά. ’Έ ξαφ να κοντο- 
σταθηκε και βαρνανασαίνοντας μονγκοφώνησε'

—  «.Κλήρα νά μή μείνη / »  
κα'ι συνχροφεφε τα λόγια του με μιάν αόριστη χερονοιιία.

’Εκείνη ανυποψίαστη πήρε τό παιδί της στήν άγκά- 
λ.η κι ακούστηκε σέ λίγο τό βιαστικό άνάβασμά της στον 
ανήφορο. Κα'ι τόν 'έφτασε, λαχανιασμένη. Πήραν τή 
λιθοστρωμένη πλαγιά. Αιάβηκαν τόν ’Ελαιώνα. Πιάσα- 
νε τα Χαλασματα και μπήκανε στ ον Κοιμηιηριοΰ τό 
δρόμο. ”.Ετσι προχωρούσαν τόν ενα δρόμο στον άλλο 
αμύητοι πάντα και με γλ.ήγορο περπάτημα. Ψυχή ζω ν 
τανή δε συναντήσανε. ’Από πάνω τους οί ελιές άγρια 
ανατριχιάζουνε.

Κ όστας, « Ο καταράκτης πνίγει, ξεριζώνει κοτρό- 
νια ριζιμιά, καί σηκόνωντας τήν όλότρεμη ζαρωμένη  
γροθιά του '

—  « κατ’ άνέμου».
Ή  γυναίκα του τόν ακούσε κι άνεσκίρτησε' άλλά δεν 

είχε δύναμι νά τ ’ άπολοηθή.

Θα παραλοησε!» πέταξε με χαμηλή φωνή μέα ’ 
άπό τά κλεισμένα χείλη της.

Ο Κώστας γύρισε, ερριξε άγρια ματιά τής γυναικός ' 
του κ ’ εξακολούθησε τό δρόμο. ’’Εξαφνα στάθηκε. 
Ιύρισε κ ’ είδε ξανά τή γυναίκα τον. Τή ζύγωσε και 
τραβώντάς την μ- ορμή σιμά τον τή βλέπει κατάματα.
" Υστερα τήν έσπρωξε μέ ·θνμό . . .

—  « Φτον γυναίκα άτιμη . . . δπον ό ήλιος ψένει τό 
ψωμί χαθήτε . . . »

Στάθηκε κι ακούει.

« Μ οιρολογούν. . . κουρούνες !  . . . »
Σέ λίγο αννεφέρνεται καί πισωδρομάει τρομαχτικά.
—  <ιΓυναίκα . . . μή μ ί σιμώνεις τί ή γεννιά μου 

τίμια στάθηκε . . . τράβα πέρα τό μούλο σον κ ’ εδωνά
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Χαμόν βαλτονα . . . εδώ στον τάφο τον άτιμου οχτρού!»
Γυναίκα.— «Σπλαχνίσου το' τι αυτό δε φταίγει».
Τό φεγγάρι ξάπλωσε γιά μιά στιγμή τό χλωμό φώς 

τον στην πλάσι. Έφάνηκε τό πρόσωπό τον. θεοίο  
ανήμερο.

”Εβγανε άχνα τό ξέσκεπο κεφάλι του. Κρύος Ιδρύ>ς 
τόν περεχούσε. Τό αίμα του βούιζε στά μηλίγγια τον. 
Ετρεμε σύγκορμος.

—  «Β ά λ ’ το χάμου τό μούλο σου τι ί>ά σ ’ αποτε
λειώσω, γυναίκα άπιστη !

Κι δ Κώστας πάτησε τό μούλο στό λαιμό μι! τό τσα- 
ρονγι τον το λαοττίομένο.

Π Π  Α Κ Λ Ω Ν Τ Ε Λ  
Ο Χ Ρ ΪΣΟ Κ Ε Φ Α Λ Ο Σ

Μέρος δεύτερο

Μιά σάλα στο παλατι τοΰ Ρ ή  γ α μέ ψηλά παράθυρα στό  
βαδος .Ν υχτα . 'Ο  Κ  έ β η ς  άρρωστος πλαγιασμένος σ ’ ένα κρε- 
βατ-, Μιά μιχρή λάμπα είναι άοισμένη καταγίς. ’Εδώ  κ- ’. 
έκεί άνθρωποι «απλωμένοι κι’ αποκοιμισμένοι ουσοΰν καί 
ροχαλίζουν.

Παντομίμα.— Μπαίνει, σάν παραστρατημένος, ό Ρ  ή γ  α ς 
ςυπολυτος καί μέ ροΰχα άταχτα φορεμένα καί τρέχει έοώ 
κι’ έκεί τήν σάλα πολύ ερεθισμένος.

Κέβης, (χωρίς νά ίδεΤ τό Ρήγα).— Όλοι κοιμούνται. Ή  λάμπα 
τρίβει καί καπνίζει. (Ξαπλώνεται ιά  κόπο ανάσκελα)
Ό  Ρ ήγας, (χαμηλόφωνα).— Ά  (Παύση)
KWVS, (χαμηλόνοντας τή φ ω νή).— Δνό, τέσσερα, εξ,, δχτώ, 

δώδεκα δεκατέσσερα, 1
δεκάξι, δεκαοχτώ, τριανταέξι,

~ Ϊ 3 2 ~

έβδομήνια δύο, εκατόν σαράντα τέσσερα. Ή θελα  κι' εγώ νά κοι- 
μη$ώ !
'Ο  Ρ ή γ α ς . ~ Ά ’  '

Κεβης. — Λειψία, ήθελα πολύ νάπινα μά δε θά .-ιιώ.
Είμαι άρρωστος !  Ή  νύχτα είναι μεγάλη!  Πολύ ήθελα νά κοιμον- 

μοννα λιγάκι ! ( Σφαλνά τά μάτια).
Ό  Ρήγας.— Ά  !
Κ έ β η ς .-Π ο ιο ς  στενάζει ; Μήπως είναι κάπιος ιδώ  ; (Γνονά  
το κεφάλι και βλέπει τό Ρήγα. Σιο,πή).
^  ^*VyaS· Α ■ (Βλεπει τόν Κεβητα καί τόν κυτάζει).

Μήπως κι' εάν δεν κοιμάσαι, παιδί !
Κ έβης.— /Is)· κοιμούμαι.
Ό  Ρ ή γα ς .— Δε δειψάς ; Δε μπορείς νά πιεΤς λιγάκι ;
Κεβης. -  - Συχώριο τε με, Μεγαλείο τατε.. Δ'ε θά πιω ώς οτου 
$αναγνρίσει.

Ο Ρ ήγας. Μ  β γ ά λ ε  ι ό τ α τ ε /  Μήπως υπάρχει ακόμη κά~ 
ποια Μ ε  γ α λ ε ι ό τ η τ α ;  μή μ ί Μεγαλειότατο, παιδί ! 

μ άφησαν ολομόναχο εδώ με τήν κόρη μου καί ολοι έφυγαν, 
γιατί ό εχϋρός πλησιάζει.
Δεν ανησυχούν γιά μί διόλου. Ό  πρωθυπουργός τάκαμε δλα, 
μ εξηγούσε τά πράματα. Μ ’  εμπόδιζε πάντα νά δειπνήσω στή ώρα 
μον. Χαλ.ασα τό στομάχι μ ο ν  πρέπει ναμαι ταχτικός καί στήν ώρα 

τοΰ ψάγιον.

Μαζευονιαν καμμιά δεκαριά ή καμμιά δίοόεκαριά καί μ ' έφερναν 
ενα άωρο χαρτιά. Τώρα βλέπουμε παράξενους ανθρώπους.

Τέλος πάντων ολοι εφνγαν. Ό  πρωθυπουργός έφυγε, πέρνοντας 
μ α ,ί τον τά διαμάντια γιά νά τά βάλει σε ασφάλεια.

Κι' οί δούλοι εφνγαν. Κανένας δεν εμεινε ιδώ . ( 'Αρχίζει νά ση
μαίνει μεσάνυχτά). ' t

Οπως στην πολιτεία. Εμειναν μονάχα οί φτωχοί κ' έκεϊνοι πον 
δεν μπορούν νά κάμουν αλλιώς. ( Ι ά  τελευταία χτυπήματα ση
μαίνουν).

Τί ώρα εΐνα: ;
Κέβης •— Μεσάνυχτα.
Ο Ρ ή γα ς .— Λεν εμεινε κάνεις 

μα δεν μπορώ νά κοιμηθώ καί γυρνάω στήν κατοικία, 
ολο  το μαγειριό /ιέ τις απέραντες αποθήκες καί μ ί φαίνεται 
π ακούω να κοιμούνται πίσω απ' τή θύρες καί ή φωτιά πού μνή- 

σκει το τζάκι δίνει ενα μικρό φώς
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οι φτωχοί αυτοί άνθρώποι πού ήρθαν εψές, βλέποντας 
άδειο τό παλάτι, παρακάλεσαν να περάσουν τη νύχτα εδώ. * 
Είναι όραματιστές’ θέλουν * αγρυπνία και προοενχή».
Φαίνεται οτι νικηθήκαμε παντού. Αυτό ήταν αισχρό !
'Η  β λακ ία
ξεπερνά τη δυστυχία κ3 η ατιμία πλακόνει ολα.
Κι* ό εχθρός μπαίνει εδώ οπως θέλει.
—  'Ο  τρόμος μας πλάκωσε !  (  Ζιωπή.—  ’Ακούονται οί βίγλες που 

ροχαλίζουν)
'Ά κου τις βίγλες ποΰ άγρυπνοι)ν !
Ό  εν ας σφυρίζει, ό άλλος άγκομα/εΐ, καί 6 άλλος ξεφωνίζει τόσο 
κοιμάται!
είναι μία φωνή, είναι ενα κέρατο, είναι εν ας αγέρας ξεφυση μένος, 
άπο μιά χάλκινη τρόμπα! (Σιωπή)
Σε λέω πον ό τρόμος πλάκωσε τή χώρα !
Καί καθένας μνήσκει κρυμένος στο σπίτι του και δεν τολμάει νάβγει 
ώ λαέ ! ώ πολιτεία! ώ φτο)χή μου χώρα αφανισμένη! 
καταστρεμένη, σκουπισμένη σάν ενας γουρουνότοπος 
ώ , ώ
'Η  σκληρή αυτή νύχτα δε ϋά τελειώσει ;
Έφριξα μήπως ίδώ καί πλάγιασα’ ώ νπνε, με τά ιχολυβένια βέλη 

σου σκότωζέ με !
3Αλλά δεν μπορώ νά κοιμη&ώ και ξανάνοιγα τά μάτια στο Μηδέν. 
Αυτό δε ξέρει τίποτα, αυτό δεν είναι τίποτα.
Αλλα η μαυράδα μας πνίγει σάν ενα σκέπασμα. 

νΑϊ !
Π  ραχη ριγαει, τά πόδια στριφογνρνοϋν καί ξεφωνίζω οτήν αγω

νία μον !
Καί πετιοϋμαι εξω ά*τ τό κρεβάτι καί κνλιοΰμαι εδώ κι έκεΤ 
χτυπώντας τους τοίχους με τό κεφάλι.
Καί ξαναβλέπω τους φρικώδεις αυτούς τόπους κι απαντάω μο

νάχα τή φρίκη καί τή ολέθρια Ίρέλλα !
— μήπως δεν εχεις όρεξη νά κοιμηθείς, παιδί ;

Κ έβης.— Δεν μπορώ νά κοιμηθώ..
*0  Ρήγας.— νΕ  λοιπόν θά προσμένω εδώ*μαζί σου.
Κέβης •— Σε πιάν απόσταση βρίσκεται 6 έχϋοός ;
* 0  Ρ ή γας.— νΟχι περσότερο άπό μιά μέρα.

— Λέω νάχει γίνει ή μάχη.
—  ’Ακόμη πέντε ωρες ώ ς πον νά ξημερώσει / θά  ι δον με, θά μά-
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θονμε σε λίγο.
Κέβης .— Τό π bon αυτό !  Πρέπει 
*Ο Ρήγας.— Που είναι όί γονείς σον Κέβη ;
Κ έβης .— Δε ξέρω, Μεγαλειότατε, 6 πόλεμος τούς πήρε. 
β0  Ρήγας,—  Έ χω  μιά κόρη μονάχα καί δεν εχω αγόρι.
Κ έβης . — Με μιλάτε, Μεγαλειότατε ;
c0  Ρήγας.— Πώς είσαι χλωμός, φτωχό μον παιδί ! 'Έχεις μιά 

κακήν άρρώστεια. ' Ο Χρνοοκέφαλος 
καλά καμε νά σάφίσει εδώ. Θά σε περιποιηΰουμε, παιδάκι.
Σε κοιτάζω ! Θέλω νά παρατηρήσω 
ενα πράμα νέο ακόμη οπως ήμουν,
Καί ιό άρχίνισμα στά παραξενημένα μάτια τής δύναμης !
Τό παλληκάρι κοιμάται ήσνχώτατα, ονειρεύεται καί ό αύγινός 

ήλιος είναι στδνειρό τον.
'Η  παραμονή ήταν φωτερή καί θάταν καλά νά σηκωθεί.
Κι3 εγώ ήμον> νέος κ3 ήμουν παλληκάρι.
Κι3 ήμουν ενα παιδί, μικρό μικρό ! καί νά ,πον εχω εβδομή κοντά 

πέντε ενιαυτούς κι3 είμαι γέρος κι είμαι στο τέλος τής ζωής μον. 
Καί νά αντό πον είμαι κι αντό πον βλέπω !

Κέβης .—  Θά πεθάνω πριν άπό σάς.
Ζυγιάστηκα, καί τό βάρος δε βρέθηκε σ’  εμέ, 
για νά στα&ώ όλόρ&ος καί νά περπατήσω.
Ναι ! Ί ί πράμα είναι νά ζεΐ κανείς !
Τί παράξενο πράμα είναι
νά ζεΐ ! τί πράμα δυνατό είναι νά ζεΐ !
εκείνος πού ζεΐ
και πον βάζει τα δνό τον πόδια στή γής τί φθονεί λοιπόν στονς 

Θεούς !
Πεθαίνω,
καί γυρεύω μονάχα νά ξανάρθει πρώτα.

*Ο Ρήγας. — Τί σκέφτεσαι 
Κ έβης.— Σ  κέφ τον με τή μέρα.

'Ο  Ρήγας.— Αμε, πέθανε !
Κ έβης.—  ΤΙ τρέχει ; (ό Ρήγας σηκωνόμενΟς καί τρέχοντας εδώ 

κι3 έκεΐ /1' έξαψη)
'Άμε, πέΰανε ! Πρέπει νά πεΰάνονμε ολοι !
νΩ χώρα ! ώ χώρα ! Νά ό Ρήγας γυρίζει ολομόναχος στο παλάτι 

τον καί δεν μπορεί τίποτα γιά σένα, γιατί είμαι πιο αδύνατος 
arro μιά λεχούσα !
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Λ α !  a a ! ώ  χώρα !
Δε με ήθελε πλέον. Κι' όλοι έλεγαν οτι έχτιζα πολύ κα'ι δε ν ήξερα

τί έκαμα καί μέ πήραν τά χρήματα. '
Αλλά δεν πειράζει ! σ' αγαπούσα ω βασίλειο μου !  και πρέπει νά 

οε Ιδώ έτσι καταστρεμένο κα'ι χαλασμένο ! 
αχ ! αχ ! αχ ! Τρέμετε ψηλές γωνίες που ψηλόνεται μέσ’ τ' αστέρια
καθρεφτισμένες μες τους λάκκους γεμάτους νερό ανάμεσα άπό τις 

κολοφωτές, κα'ι τ ’ άσπρολονλονδα !
Ξερριζώσον,
κληρονομικιά φηγός, ποΰ φυτρώνεις στην αυλή τής τιμής ! 
Χαντακώσου γενεαλογία !
Κα'ι οί τοίχοι άς σχιστούν αϊτό τή βάση ώς τά κρόααα 
-  Ε  τοΰ λόγον σας, ξυπνήστε!  (Σκοντάφτει σ ’ εναν κοιμισμένο 

πού μουρμουρίζει) t
ΙΙοιός λερώνει εκεί χαμω ; (τόν δίνει μιά κλωτοιά)

*Η  Βίγλα, (κοιμάμενη).—ώϊμέ !
Ό  Ρήγας.— θά  ξυπνήσεις, παλιοτσούβαλο, θά ξνπνήοεις κου- 

τοϋκι , (τόν δίνει κλωτσιές)
^  Βιγλα, (κοιμάμενη με μαλ.ακιά φ ω νή).— χώ ! γώ  ί 

μή σκουντάς !  πέφτω !  πέφτω !
Ο Ρ ή γας. (Τό αρπάζει άπό τό πόδι καί τόν σέρνει μέσα στή 

σάλ.α) θά  ξυπνήσεις, λέγε ;
Η  Βιγλα, (ζνπνωντας καί τρίβοντας τά μάτια).— Χονμ, χονμ,

1ι λοιπόν ; τι ; τί ; τί ; τί ώρα είναι ;
Χ> ; (βγέπει τό Ρήγα. Ό  Ρήγας πάει στή μέση τής οάλλας και 
χτυπά παραφορα τό τύμπανο.— “ Ολοι ξνπνοϋν καί τόν κοιτάζουν, 
στέκονται στή θέση τους, αποσβολωμένοι).

Ό  Ρ ή γ α ς .— Έ  λοιπόν, Βίγλες ! (Σιωπή)
Κοιμάστε καί ιό πρώιο μέρος τής νύχτας δεν τέλειωοε ακόμα/ ώ  

μονάχα γιά νά φαν καί νά πιονν Ιχουν όρεξη καί νά μιλούν ό ενας 
με τόν άλλο,

- α  χιήνη, σα σκυλιά πού κουνούν τήν ουρά! καί μόλις σωπάσουν 
κοιμούνται.

Το πνεύμα τους είναι άπλ,ό καί δεν είναι άξιοι νά οκεφθούν μονά
χοι. Δε ξερετε πού βρισκόμαστε; δέ ξέρετε σε πιάν απαντοχή βρι
σκόμαστε; ·

Έπρεπε ν' αγρυπνούμε καί ν' άκούμε. Έ πρίπε ν ’ άκούμε καί νά 
προσμένουμε. (Α κούεται τ ’ αηδόνι άπ' εξω ).

Το αηδόνι τραγονδεΐαλη τή νύχτα δε βαστά τήν καρδιά του.
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Ολη την νυχάτα τό πουλάκι τραγουδάει τά θαύματα τού Θεοϋ.
Κι εσείς δεν μπορούσατε νάγρυπνάτε; Οί δουλιές σας δε σας σκο

τίζουν τώρα, γιατί γλυτώσατε άπό αυτή τη φροντίδα. Μεν μπο
ρούσατε ν' άγρνπνατε και νά προσμένετε;

5Αλλά σά χοντροί δούλοι κοιμούνται! 
η ίσως κάποιος ήρθ·ε καί σας κοίταξε,
ΙΙαρόμοιος με τό πουλί που έρχεται καί δεν άκουμπά. 
βΑλλά κοιμούνται καί μ' άφίνουν ολομόναχο!
Α ι εγω, Δαβίδ, ο λευκόμαλλος βασιλιάς, γυρνώ στό σπίτι με τήν 

αγωνία καί με τις μαχαιριές του Χάρον, καί τσαλαπατώ τή μί
τρα μου κάτον άπό τά πόδια μου, καί σάν παιδί ή σά ζώο που 
βαστούν σφιχτά οτήν αγκαλιά τους, 
τραβώ με τά χέρια μου τή ψυχή μον πον πηδά !

Ή  Πρώτη Βίγλα. — Σνχώρα μας, Ρήγα.
Η  Δεύτερη Βιγλα. — Ω Ρήγα, γιατί μ&ς ξυπνάς καί δε μάς 

άφίνεις νά κοιμηθούμε ;
Φύγε! Σβναε τό φώς καί πλάγιασε μαζί μα;· βάλε τό κεφάλι στό 

πλευρό μου" θά ξημερώσει νωρίς.
Ίο φώς με πειράζει στά μάτια. Κοιμούμαι. (Γέρνει τό κεφάλι στό 

στήθος. Ο Ρήγας τόν κυτταζει κι άιοίγοντας τό στόμα λίγο- 
λίγο, άρχίζει νά χασμουριέται).

Η  Τρίτη Βίγλα. ί£ Ρηγα, να κι* εσύ πού χασμουριέσαι! 
Είναι ή πλήξη. Είναι ό αγέρας, είναι ή αναθυμίαση τον άδειου 

πού είναι εντός μας.
Μιλούσαμε καί τά λόγια μας ήταν θόρυβος μονάχα κι άπό τό πρωί 

ώς τό βράδυ δεν άναπαυόμαοταν.
Αληθινά ομως είμαστε νεκροί. Είμαστε κουρασμένοι σάν ενας πού 

γυρνά μεθυσμένος τό πρωί καί κοιμάται με τά ρούχα καί με τά 
παπούτσια του. ^

II καρδιά στην άρχή σώπασε.
Καί κατόπι σά μιά γάτα πού μιαουρίζει σιγανά, άρχίι η σε νά παρα

πονιέται .
Η  Δεντερη Βίγλα. —  Σώπα καρδιά, οώπα, φτωχή καοδιά, τί 

θέλεις;
Η  Τέταρτη Βιγλα. —  hai νά που θά μάς σβύσουν οά μιά λάμπα 

πού φαρμακόνει καί πον ο βύνου ν μ * ενα κουρέλι βρεμένο.
Η  ττρώτη Βιγλα. — νί2 νύχτα! ώ άνοιγμα! 

ώ θύρα ανοιγμένη άπ* οπου εύχεται 6 άνεμος!
Ή ρθαμε εδώ καί ξαπλωθήκαμε μπρούμητα στό κατώφλι σου.



I I  άβυσσο ομως εμεινε δίχως λόγια κι3 ό άνθρωπος δε γνωρίζει 
τους δρόμους τον. *

’ Ετσι μνήοκαμ3 εκεί καί μον ήρθε ή οκέιμη πώς δ  λα τα πράγματα 
είναι αμετάβλητα.

*Η  νύχτα είναι μαύρη κα'ι δεν υπάρχει ελπίδα.
*Η Τρίτη Βίγλα. — *Εκείνοι που πεθαίνουν μαζί και νά που 

θάβρουν το λαό πεθαμένο, τούς άντρες τις γυναίκες κα'ι τά παι
διά, κα'ι τά μικρά παιδάκια,

*Α ς πλαγιάσουμε λοιπόν εδώ καί ας κοιμη&οϋμε 
η πήγαινε άν εχεις γυναίκα καί πλάγιασε μαζί της , 
κ3 η δούλα ας μη κάνει πολύ θόρυβο στο μαγειριό, καί το παιδί 

τό κατώγιο,
κι3 ό ποντικός κάτου άπό τό άρμάρι κ3 ή μύγα στό τζάμι. 
Παρακαλέσαμε μά τοΰ κάκου. eH  αμαρτία μας' είναι άπάνον μας 

κ* η άνεγνωριά μας είναι ανίκητη.
Γιατί γεννηθήκαμε: Τώρα τό ίδιο κάμει νά πεθάνοναε. Τί θά κά

μαμε καί γιατί θά τό κάμαμε;
Δεν μπορούμε νά μπορέσουμε, καί κουνιούμαστε σάν τόν άνθρωπο 

πού οτέκεται ολόρθος σένα θερμό λουτρό, 
η σάν κ* εκείνον που χασμουριέται γιατί φύοηξε σ’ ενα φαρμακε- 

μένο βούκινο/
Ή  ενορία αυτή ονειρεύεται, καί παρόμοια με τό λαό που σάν τό 

έθνος των πουλαδικών, 
άραδιασμένο στά προχώματα της προκυμαίας παραβρίσκεται τό 

χάσιμο τον ήλιον πον δε θά ςανάρθει απ' την άλλη μεριά (Παύση) 
eH  Πρώτη Βίγλα. —  Α ν τη είναι ή έκθεση πο ν εχουιιε νά σε κά

νουμε.
e Ο Ρήγας. Άνθρω ποι τοΰ μηδενός! τρελλός είναι εκείνος που .

πιστεύεται σ εσάς/
Σας γνωρίζω, τούς πατέρες σάς κι εσάς, καί μου είστε ενα μικρό 

στήριγμα, *
Στά γηρατιά μου καί στήν άνάγκη μου, καί μου είστε μία αδύνα

τη παρηγοριά!
Καταραμένοι νάοτε, ύπνιάριδες, ονειρευτές ονείρων!
*Η Πέμπτη Βίγλα. —  Καταραμένος νάσαι κι* έσί) γέρο! Καταρα

μένο νάσαι κουφάρι στεφανωμένο f βρασμένε οκύλλε, καραγκιόζη!
3Εσύ μάς εφερες εδώ πού βρισκόμαστε!
Καταραμένος νάναι καί κάθε άνθρωπος που κρατάει τή δύναμη 

στά χέρια του
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Πον κρατάει τή δύναμη στά χέρια του, ώ  θεέ, καί δε ξέρει νά τή 
)'μεταχειριστεί!

Γιατί ερχεσαι νά μάς ξυπνήσεις τώρα και νά μή μάς αφήσεις νά 
κοιμηθούμε;

]\Ιε καταριέσαι παλιοφαντασμα; Κι έγω σε γυρίζω τήν κατάρα σον 
στά δόηηια!

Καταραμένος νάσαι στή γενιά σου, καί στήν εξουσία σον, καί στήν 
μηχανή τής άνεργης δύναμής σου, βασιλιά εφήμερε,

Καταραμένοι ναναι, οι δασκαλοι μον, άπ3 εκείνον πον μ3 εμαάε νά 
διαβάζω ίσια μ 3 εκείνον πον μ3 ελευθέρωσε μ * εναν μπάτσο, ξε- 
πασμένο καί γιομάτο λόγια!

I  ιατί με πήραν τότες που ήμουν ενα παιδάκι άκόμα καί μ3 εδωκαν 
νά φάω χώμα.

Καταραμένος νάναι ό πατέρας μον καί καταραμένη νάναι ή μάνα 
μον μαζο τον! Ναναι καταραμένοι στό φα'ί τονς, και στήν άγραμ - 
ματοσννη τονς, καί στό παράδειγμα που μ3 εδωκαν! 

e0  Ρήγας. —  Σώπα, μανιακέ!

eΗ  Π έμπτη Βίγλα. —  Γιατί με ξύπνησες, γέρο, τώρα θά με 
σωπάσεις!

ΙΙιόνα νά καταραστή, άκόμα γιατί είμαι γιομάτος κατάρες,·
Γιατί ή χολή μου είναι φουσκωμένη και με ανεβαίνει ώς τά μάτια,
κι ό σπασμός πού [ά  άναταράζει είναι τέτιος
που τά πλενρά μον τρίζουν καί τά κόκκαλά μον ξεχωρίζουν,
θά  βλαστημώ μονάχος μον
3Ε γώ, γιατί είμαι χαμένος> ατιμασμένος,
κατρακυλισμένος κάτου άπ* δλα τά όντα καί άνανδρος πέρα άπό 

κάθε μέτρο,
Καί θά χώσω τά δόντια στά χέρια καί θά οργώσω τό ρρόσωπο με 

τό. νύχια.
Ελα λοιπόν, Χάρε, ελσ λοιπόν, ελα λοιπόν, ώ θάνατε.

( 3Ακούεται ενα γρατσούνισμα στή θΰρα, Σιωπή. Ξαναγρατσουνί- 
ζουν).

*Ο Ρήγας. —  Π  ιός είναι; (Σιωπή)
3Εμπρός, (Μπαίνει ή Ρηγοπούλα νροπαλά).
Ό  Ρήγας. — (βάζοντας τό χέρι πάνον άπ3 τά μάτια)
Πιός είσαι;
* Η  Ρηγοπούλα. —  Μπορώ νά μπω πατέρα;
*Ο Ρήγας. —  3Εσύ είσαι κόρη μου; Είναι τόσο σκοτεινά εδώ! 1* 

σε ξεχωρίζω. Κ 3 είμαι καί τόσο γέρος.
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Τί ερχεοαι νά κάμεις εδώ παιδί;
‘ Η  Ρηγοττονλα, —  Συχώρα με, πατέρα/
Φοβούμουν ολομόναχη, γιατί οί δον/^ς έφυγαν.
'Ο  Ρήγας. —  νΕτοι μνήσκουμε ολομόναχοι ο ’ υ,υτό τό παρατη

μένο παλάτι.
Γύρω  σ’ αντό τό μικρό φώς άφιομένο καταγίς.
Η  Ρηγοπον λα. —  Θέλεις νά προσμένω εδώ, μαζί οας, πατέρα; 

* 0  Ρήγας. —  Μείνε. (  Πάει νά καθήσει σε λίγη απόσταση άπό 
τόν Κέβη).

Κέβης. —  (με μιοή φωνή) Διψώ!
<Η  Ρηγοττονλα. — Θέλεις νά πιεις; (Βάζει νερό σ’ ενα ποτήρι 

καί τοΰ δίνει).
Κέβης. - ν  (κουνώντας τό κεφάλι χωρίς νά την κοιτάζει) Αε θέλω 

νά πιω. . *
Δεν αξίζει πιά ό κόπος νά πιώ.
Πόσο μεγάλη είναι ή νύχτα , ώ Θεέ. (τό αηδόνι ξανατοαγονδεϊ άξα

φνα σιμά στό παράθυρο). #
'Η  Ρηγοττονλα. —  (ακούοντας με τό ποτήρι στό χέρι) Είναι τό 

πρώτο αηδόνι. Πολεμάει νά τραγουδήσει νοτερά άπό τό φοβερό 
χειμώνα/ (τό αηδόνι).

Κέβης. -  1 Ώ  πουλί' ώ φωνή γερή καί καθαρια μές τή νύχτα.
’Αλλά τό μέτρημα τοΰ χρόνου δέ <Τ αλλάξει.

Ώ  μυστήριο τής νύχτας! κ’ εσύ ώ  εποχή τής γύμνιας τοΰ έρωτα, 
οταν εχει άνθια μονάχα ατά δέντρα άντίς γιά φύλλα.

Ίί λές, πουλί; Αλλά εσύ είσαι φωνή μονάχα καί οχι κουβέντα. 
τH  Ρηγοπούλα. —  Πιστεύετε νιίγονμε σέ λίγο τήν είδηση. 
Κέβης. —  ’ Εδώ είναι άπό τήν πρώτη ώρα.
Νά την πον ξανάρχεται σάν έκειός που ξαναφέρνει τό έργα/.εΐο του. 
Τήν άπανιέχω *πριν πεθάνω.
Η  Ρηγοττονλα. — Μην προφέρετε μιά τέτια λέξη!

Κέβης. —  Μιά ζέτια λέξη; Πιστεύεις πού δέ ξέρω τί πάει νά πει; 
Πήγαινε ι’ακούσεις αυτούς ποΰ φλναροΰν στους ήσκιους τής κά
μαρας.

Κοιτούμε εδώ καί πεθαίνω πριν τοΰ καιροΰ μου άπό τήν αμαρτία 
τών γονιών μου, ό ί'δρως μοΰ τρέχει στο πρόσωπο, 

κι αν γνώριζες τόν τρόμο πού υπάρχει εντός μου , 
δέ θά μέ κολάκευες σάν ένα παιδάκι πού λέει πού δέν μπορεί νά 

κοιμηθεί.
Γυναίκα δέ &α με παρηγορήσεις καί δέν εχω μέρος μαζί σον Άλλά
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προσμένω νά γυρίσει ο μεγαλείτερός μον.
Ή  Ρηγοπούλα. —  Νά που μέ μιλήτε κ ’ έοεϊς 'απότομα, οπως 

ολοι τώρα μιλούν μαζί μας.
Μέ λετε εσυ, κ εγω να σας μιλήσω έτσι: «Αέ θέλεις νά σέ παοη- 

γορήσω κ’ Τσως εχεις άδικο γι’αύτό» ( ’Απομακρύνεται κάμποσο) 
'Η  Τέταρτη Βίγλα. —  Καλά, νστερις άπ’όλα . . .
Ίό παλληκάρι αντό μέ τό στρατό πού σχημάτισε είναι άξιο . . .
Ή  Πρώτη Βίγλα. — Τί βλαχία!
Ή  Τέταρτη Βίγλα. —  ’ Εσείς, είστε παγωμένοι σάν ενα πηγάδι!

καί σάν ένα πηγάδι καταδικασ^ιένο.
’Αλήθεια ομως εχει μιά δύναμη μέσα του. Δέν μπορούσα νά σταθώ  
άντίκρν τον όταν μιλούσε
καί μ ’ έβλεπε σννωρα γιατί ή φωνή τον είναι δυνατή καί διαπεοα- 

στική.
Κι’ ή ματιά πον κάρφωνε άπάνον μον ήταν τέτια 
πού τήν ήσθάνομονν ώς τήν κοιλιά κ’ ή φλόγα τής σάατηαης μ ’ 

άνέβαινε στά μάγουλα.
"Α ς ξανάρθει λοιπόν με τή χαρούμενη νίκη!
’Π  Πέμπτη Βίγλα. —  Καί τί θά κάμεις τότες, λέγε;

Ή  Τέταρτη Βίγλα. —  " Ω  θά ζήσω χαρούμενος! 
τεντόνοντας τό πρόσωπο στόν ήλιο,τεντόνοντας τά χέρια ατή βροχή! 
Ή  Πέμπτη Βίγλα. —  ’ Ακούστε τί λέει! θ ά  ζήσεις χαρούμενος, 

κουφάρι;
’Ακούατε τί λέει καί άπό τώρα ξέχασε τί ελεγε ένα λεφτό προτή- 

τερα καί δέν τό θυμάται. θά  ζήσεις χαρούμενος. 1Μά λέω πού 
εΐσασταν πεθαμένοι καί δέν υπάρχει ζωή μέσα οας, καί κλαΐτε 
γιατί ερχοννται νά σας σηκώσουν άπό τή θέση σας! f 

Μην ελπίζετε γιατί λέω οτι ή ρομφαία σηκώθηκε κατ’άπάνου σας 
καί δέ θά σταθεί πριν σάς φάει παστρεύοντας σας άπό τό πρό
σωπο τοΰ ήλιον!

Ή  ρομφαία σάν είναι αρκετή γιά σάς οσο ή κόκκινη αρρώστια 
τών πονλαρικών καί σάν ή λέπρα ατά γουρούνια!

Τό βλέπω κι' άναγαλιάζω! Ή  ρομφαία ας έρθει άπάνον μον!
Λέ θέλω νά ζήσω χαρούμενος, γιατί δέν υπάρχει χαρά τή ; ζωής. 
Μά θέλω νά πεθάνω κ' είμαι οάν ενας άνθρωπος ληστεμένος. 
Παλαβοί! πολύ σας είναι πού ή ζωή σας χαϊδεύει 
τά χείλη σά μέ τό άλειμένο πάχος δαχτύλι της.
Τίποτις ομως δέ θάμποδίσει νά πεθάνοι άπό τήν αρρώστια τοΰ 

θάνατον,



εχιος a S V  άρπαξα) τή χαρά,σαν era πράμα που πιάνουν μέ τό ενα 
χερι καί πού τραβούν με τ άλλο, '

καί δέν το κοιτάξω καί δέν το εξετάσω,
καί δεν τό βαλω ατό οτόμα σά μιά Οοσφή αιώνια, καί οάν έναν 

καρπό πού σφίγγουν με τά δόντια καί πον ό χυμός τον αναβρύ
ζει ισια με τό βά&ος τοΰ λ,άρυγγα!

Δυστυχισμένοι! Σκοτάδια 'έχει απάνω μον καί ξέρω πον νπάρχε 
κάτι πον δεν τό βλέπω.

Γιατί νά πον φέραμε τά πράγματα στό τέλος.
Ο αν&ρωπος δούλεψε καί δεν εμεινε άεργος- δούλεψε οαο ή ημέρα 

ήταν μεγάλη, κι’ απ’ τήν αυγή ώ ς τό βράδυ, κι όλη τή νύχτα,
{κι εφτά μέρες τή βδομάδα, κι’ άργάατηκε τό έργο τον. 
Λαχανιαζει κ ιοως ϋελ,ει ν' αναπαυτεί. Τό έργο τον ομως ζεΐ κά

του άπ’ αυτόν καί δέν μπορεί νά οταματήοει, κι’ έγεινε σκλάβος 
τον, γιατί πιάστηκε άπό τά πόδια 

κι άπό τά χέρια καί δέν μπορεί νά σηκώσει άπ’ αυτό τά μάτια.
Καί στό τέλος 9ά τόν ξεκολήσουν, γιά νά πεϋάνει χάμω, 
και πνιγμένος άπο νύκτα κι' απελπισία, ολομόναχος καί ξαπλωμέ

νος στήν βρωμιά του, Μ  κοιιάξει ψηλά, 
σάν τό μεθύστακα πού κοιτάμενος ατό ποτάμι κοιτάζει μέ τά κόκ

κινα ματια τον στην χλωμή δύση τό άστρο του Φλεβάρη.
Καί τά μάτια τον είναι οάν τοΰ μικρόν παιδιού που έχουν ενα ξά

φνισμα.
Έ τσ ι . . .
Ή  Πρώτη Βίγλα. —  'Έτσι τι;
Η  Τρίτη Βίγλα. - Αφήστε τον. Χάνει τήν ανάσα τον.
Η  Πέμπτη Βίγλα. —  Σάς λέω πον είστε πιασμένοι καί δέν μπο

ρείτε νά λεφτερωΰήτε.
Κ  ι) πλάκα εΐ}·αι σφαλ.ισμένη άπάνον σας; είναι βουλωμένη καί 

τσιμεντωμενη καί κολ.λ.ημένη μέ σιδερένια νύχια.
Είμαστε ο ένα μέρος βα&ύ κ’ ή λάμπα φωτίζει άναμεοό μας.
Δε Οαχω λοιπον 'τή άδεια νά φτύσω στους τοίχους τής φυλακής 

μου;

Κ  νοτερά άπ’ αυτό ϋ·ά γύρω τό κεφάλι μον στό στή&ος κ’ ήκαρ- 
δια μου &α ραγίσει άπό 'μελαγχολία.

(Σιωπή. · Ό  Ρήγας κάμει σημάδι στή Ρηγοπούλα).
Η  Ρηγοπούλα. —  Τι Φέλεις, πατέρα?

(Τής μιλεΐ. Τόν ακούει, μέ τή κεφαλή χυρμένη).
Η  Τετάρτη Βίγλα. —  (πον είναι ή νεώτεοη). ” <> πότε ϋά ξα- 

νάρ&ει ό ήλιος/ · ·
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Κέβης. —  "Q πότε &ά ξανάρϋει ό ήλιος!
<’> ιό χρυσωμένο Μάυνο, \
οπσν ο βαρκάρης θαρρεί πώς πλέει πάνω ατούς λόφους καί 
τα κλήματα, καί στά σπιτάκια μέ τή οροφή τή γύψινη καί 
στους κήπους οπον τάοπρόρουχα ειν απλωμένα!
’Ακόμη λίγες ώρες,
λίγες ν,ρες κι ό ήλιος ϋα φυτρώσει τή λαμπράδα του 
εξω άπό τή Μαυράδα!

Ώ  είναι λίγα χρόνια, τότες πού δέν είχα άκόμα αποτελειώσει τό 
μεγάλωμά μον,

πήγαινα νά κολυμπήσω πριν ξημερώσει, κι' όταν ξανασηκονόμουν,
περπατώντας στή λάσπη και τά καλάμια, 'έβλεπα τήν Αυγή νά
μεγαλώνει άπάνον άπό τά δάση,καί σάν εκείνον πον ξαναβάζει τό
πουκάμισο του, όλόγδνμνος σήκωνα τά όνο χέοια ποός τις rov- 
σες παπαρούνες.’

Ώ  πότε 9ά ξανάρϋει ό ήλιος / "Ας σέ ξαναϊδώ κι’ αντήν τή ν  
φορά ήλιε τής γης !

,)Λ κι' <>!^φς όέ &ά σέ ξαναϊδώ νά βγαίνεις στήν Ά να -

Η  Ρηγοπούλα. — (ατό Ρήγα). Σνχωρέστεαε δέν μποοώ.
Ό  Ρήγας. —  Τό θέλω.’
Ή  Ρηγοπούλα. —  "Ας είναι λοιπόν έτσι. '(Βγαίνει. —  Παύση. 

Ή  Ρηγοπούλα ξαναμπαίνει, φορώντας μιά κόκκινη έσ&ήτα κ' 
ενα μανδύα πού τήν σκεπάζει άπό τήν κεφαλήν ώς τά πόδια. Φο
ρείς στο κεφάλι ένα είδος μίτρας καί μιά μακριά καί πυκνή πλε- 
ςούδα τής πέφτει πάνον άπ’ τόν ώμο ατό στή&ος. Προχωρεί μέ. 
κλειστά τά μάτια μέ κάπιο μέτρο καί μέ νπέριαιην άργάδα καί 
σταματά ανάμεσα ατό φώς καί στόν ήσκιο. " Ολοι τήν κοιτάζουν 
σιωπηλοί καί μέ προσοχή μεγάλη. Παύση. "Ενας άπό τούς πα
ρακουμένους σηκόνετα’. καί πέρνοντας τή λάμπα τήν φέρνει στό 
πρόσωπο τής Ρηγοπούλας καί τήν εξετάζει. Έ πειτα άφίνει τήν 
λάμπα χάμω και ξαναγνρνα στή &έση τον).

'Η  Πρώτη Βίγλα. —  (μιλώντας). Τί ειν* αυτό; 
eH  Δεύτερη Βίγλα. —  Προσοχή! σοντ!

. Ή  Ρηγοπούλα. -  (άνοίγοντας τά μάτια μιά στιγμή, χαμηλόφω
να). ’ Εκείνη πον ’έκλεισε τά μάτια καί ϋά ξυπνήσει σέ λίγο άπό 
έναν μακρνν νπνο. (Ξανααφαλνα τά μάτια. —  Σιωπή).

Ή  Τετάρτη Βίγλα. —  Τί μίλησα γιά ήλιο;
Νά πον ένας άλλος ήλιος βρίσκεται οτή σάλα καί μάς κοιτάζει μέ

τήν αστραφτερήν οψη τον!
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“ S ^ o  Γ « ΐ Γ  £ ^ S " r  " * > * "  *  *■*και της νύχτας; λορϋο στη μέση τής λάμπας

■E rl"  °  ε,1α? καί κβάια ό^ ό ;  μ α ; τό πρόσωπό ο ου!

1  ™  * «  Μ #
*νΤ -,ή ,' * /ί0? ~  * * *  <5- * «  > Πανώρια

«  ζη γ ο π ο υ λ α , (στενάζοντας) - Ν  ν  ν .
* / /  . e,<Wr’7 β ί Υ*α · (μ* μιοη φωνή)—.Τ ί πάει νά '  ' ■
H Δεύτερη Βίγλα Λ' : „ πα£1 ’ « «wo ;

(Παντομίμα Ζ  ρμιμα. Η  Ρηγοπον,.α καιιόνειαι c „  - .

* 5 Γ Hai * μάηα ™  /<Ε
'Η Ρ η γ ο π ούλα, (στενάζοντας ξανά) - η  -

«>>«/.«« γο κεφάλι καί atixrTn, . . ■ ~  °Z ‘ , a z / Κοννεϊ
'U r n ·  οτεχΒζαι ακίνητη).
Η  Τ ε τά ρ τη  Β ίγλ α  t' / /  Ρ ,, ν  ™  ξυπνήσεις ;
η  -Ρηγοπούλα, (σιγότερα).-'Άχ /
/  Βίγλα. Πήγαινε, άφησε

τα ματόφυλλά αου μνήοχουν τ,η ' «
' / /  Ρ ηγοπούλα  ™  "  °  ° Γ°  “ ''• ''■°'

°>παρατάο, γλνκ,ά πατρίδα;
Πρώτη Βίγλα. -  , ha

η  Ρ η γοπ ούλα . -  .Κοιμούμαι, Τήνε λένε 
sft> α/./.α χορεήω κοιμάμενη, 

καΐ *° Ρ Φ Κ  τών ποδιών μου
, * αι «ΰ ,· φρασυλιώι·. /ίΜ α ΟΓ“  λ°^·°υόάχια

Γιατί db> μπορώ νά χουνίσω  ^  ,
Μια φαινη βραχνή λέει- " F ,„ t  · .
,  6 'ε ν ^ θ ρ ώ  νά κουνήσω άπό ^  0 ^ β / *W«
Η  Τέταρτη Βίγλα. — Καί - ο ! ’ ° ιγει Γ“  μάτια).

χαμογελάς. .  **“  ^  'Α,·>·οίμονον επαψες νά
Η  Ρηγοττονλα.    (out/, ’ ,

.τφ α β ρ ισκ ονμ ενονς ) lh o i  f7v1  Χ^ ια και Ρ ίχ νοντα ς  τονς'Μ *™ , ‘ tllOL ε*ν*ι α ντοί;
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V ers ΕΤ Prose, ΤΟΜΕ XVIl. Ό  Ζα»> Μσρεάς δημοσιεύει 
μιά μικρή μελειούλα γιά ό Βερλαίν, τώρα πον έτοιμάζοννιαι )·<< 
ίο ?  στήσουν ανδριάντα στον Κήπο τού Λουξεμβούργου.

Poesia . Febrario, Marzo.·—  Aprile , Maggio, Giugno, 
Juglio. ,

Ό  Μ ελλοντισμός. Ό  ποιητής Μαρινάτης δέ/.ησε τελευταία νά 
μας ίχπλήξει μ ί ενα πομπώδες (Κ*νιφέοτο πον μας θνμησε τα 
ήρωιχά χρόνια τον ρωμαντισμού καί τον αυμβο'/.ιομον. Χωρίς νά 
φέρει είς τήν τεχνοτροπίαν καμμίαν καινοτομίαν, γιατί ακολουθεί 
σ’ αυτήν τήν σχολήν ιώ ν συμβολισ~ ~>ν, ό κ. Μαρινέιης θέλησε νά 
κάμει μίαν ριζικώτερη μειαρίθμηση τής ποιήσεως, νά τήν γλυ
τώσει δηί. άπό κάθε παλιό και αρχαιολογικό άπό κάθε ααυά- 

1 δοση τέλος πάντων καί νά γεμίσει καινούργιο α ’μα τις φλέβες μας 
καί νά ξεντυθεϊ ολως διόλου τόν παλ.αιον άνθρωπο πον γεμάτος 
θλίψη θρηνούσε :

La chair est triste helas ! et j ’ai la tous les l i v r e s /
Πολύ φοβούμαι μήπως τό ηρωικό μανιφέστο ιον κ. Μαρινέτη 

κρύβει μιά βαθύτερη»· είρωνία πον εχει τήν αρχή της στά .Σκλ^οά 
Διηγήματα» καί στήν * Et a ιοΰ μέλλοντος» τον μάγου Βιλλιέ-νιέ- 
λίλ-Άόάμ, γιατί ώ ς λυρική οάτυρα μονάχα εχει μιάν ομορφιά ποί- 
μπορεί νά σταθεί.

’Αλλιώς ό κ. Μαρινέτη; τού κάκου οά χιμαιρικός Ό μάρ ι)α 
πολεμήσει νά κάψει βιβλιοθψιες καί μουσεία■ θά τά αΐίθανθεϊ οιό 
*1μα τον μέσα καί στi  αίμα ιών παιδιών τον.

Ό  δημιουργός δεν εχει ανάγκη να συντ(ύψει γιά »>ά κάμει κάτι 
νέο, εξ εναντίας χρειάζεται τό παλιό γιά διακοομητικό τον νέβι 
παρθενιάσματος ποΰ θά δώσει σ ’ οτι h -ώνει μουσικά.τή ψυχή τον 
με τά όντα, σάν σ’  ενα λαγαρό καθρέφτιβμα. Μ .
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