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ΑΦΟΣΙΩΣΗ

Κάθε τι δικό σου 
πιό πολύ δικό μου...
Σ τά λ α  άγνή μιάς δρόσου  
στήν ψευτιά τοΰ δρόμου

Στή γαρδένια άπ άνω  
μι5 άχνα αυγής ποΰ σβήνει— 
ώ, έτσι νά πεθάνω 
πλάϊ σου, μέ γαλήνη.

Στή θολή μου μνήμη 
ρέβει ένα περβόλι, 
καί θρηνώ συντρίμι 
τή χαρά  μ α ς  δλη.

Σ τά  θλιμένα φύλλα 
ξεσυρμένα χάμου, 
ζή ή άνατριχίλα 
τοΰ παλιού έρωτά μου.

Στήν κρυερή, πού τρέμει 
σκοτεινιά τοΰ δάσου , 
μοίρονται οί άνεμοι 
τή χλωμή όμορφιά σου.

Σ τ ό  αίματένιο δείλι 
τ 3 δνειρο άνασταίνει 
δυό φρυμένα χείλη 
πού μι’ άγάπη δένει.

Καί στό κυπαρίσσι 
πού τραβούμε άντάμα, 
έχει ή μοίρα κλείσει 
τό στερνό μας κλάμα.

Τή στιγμή τοΰ τρόμου 
στήν ψυχή μου άπλώσου .. .  
Κάθε τι δικό μου 
πιό πολύ δικό σου.

ΡΗΓΑΣ TKC

ΘΑΛΑΣΣΑ

Είναι στιγμές πού μέσα μου ό πόθος σου άναβρύζει, 
θ ά λ α σ σ α ,  π ικροθάλασσα  βαθειά, 
καί νείρομαι ναυτόπουλο, ή μοίρα ναχε όρίζη 
νά πλέξω  στά  δικά σου τά νερά.

Δ υό  γενηές α ίμα  μέ κρατεί μέ τά δικά σου πλάτη, 
θ ά λ α σ σ α ,  άι/έγνωρη καλή,
μά ή Μ οίρα ά λ λ α  βουλήθηκε, κι’ άλλη ζωή, γεμάτη 
πίκρες καί μπόρες μέ καλεΐ...

θ ά λ α σ σ α ,  πικροθάλασσα , σάν  συννεφάκι, όμάδι, 
ώ ς  σμίγεις μέ τόν ουρανό,
θέ νά θελα ν ’ άρμένιζα καί νά βρεθώ ένα βράδυ, 
καί νά χαθώ  ένα π ρ ω ι ν ό !

Γ. ΑΝΝ ΙΝΟΣ
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ΝΕΥΡΑΣΘΕΝΕΙΑ ΟΞΥΤΑΤΗ

Πρόκειται ά ρ α γ ε  περί «μοντέρνου αισθήματος» ; 
ή μοναχά περί νευρασθενείας ;
Μήν προσπαθήσετε νά βρήτε τοΟ προβλήματος 
αύτοΟ τή λύση...—

( ’ Α π ο τ έ λ ε σ μ α  ά ν ί α ς . . . )

Τό γεγονός μονάχα είναι πώς τά  αισθήματα 
γιά τά  όποια  δέν τής είχε κάμει νύξη, 
θά τά μετέβαλε, ά σ φ α λ ώ ς ,  σέ σπ ου δα ία  ποιήματα 
άν δέν τόν είχε εγκαίρως κυριεύσει ή πλήξη.

’Έτσι, έχάσαν  καί οΐ δυό τους μιά εύκαιρία 
μοναδική νά γίνουν ξα κ ο υ σ τ ο ί : 
ή £νωσή τους θαχε τήν πρωτοτυπία 
του άκατανόητου—κι’ ά π ’ δλους θαταν θαυμαστή.

"Ομως, άν κι’ είχε γίνει τόσος  σάλος , 
στό τέλος έμεινεν αύτός £νας μεγάλος
Σ υγγραφ εύς— στή φαντασία  του ά σ φ α λ ώ ς  μ ον ά χ α — καί αύτή 
μιά ταξιθέτισσα σέ μιά συνοικιακή σκηνή...

Ν. ΧΑ ΓΕ Ρ Μ ΠΟΥΦ ΙΔΗΣ

ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ

Τό τελευταίο τραίνο δλο νά παίρνεις 
μέ τά δμοια πάντα συναισθήματα έντός σου 
καί νά μήν ξέρεις σύ άν είσαι ό έαυτός σου 
ή £νας άλλος , πού μαζί σου δλο καί σέρνεις.

(Νά σέ κατέχει ή γοητεία άπό μιά πλάνη 
Πού σ ’ άναγκάζει καί νά ζής καί νά ύποφέρεις 
καί στή ζωή σου νά πιστεύεις πώς θά φέρεις 
κάποια μεταλλαγή' καί νά μή φτάνει !)
Νά κλείνεσαι στήν άχαλίνωτη σιωπή σου, 
σ ά  νασαι ό μόνος μέσ ’ στό τραίνο ταξειδιώτης 
κι’ ή άπ όσταση  νά δίνει στό  φευγιό της 
παράξενη όψη στήν άνέκφραστη μορφή σου...

Κι’ δταν στό  θολωτό σταθμό κατέβεις 
μηχανικά σχεδόν κι’ άφηρημένος 
άπό συνήθεια, καί πάλι, κουρασμένος, 
στό δρόμο νά ριχτείς... καί νά πιστεύεις!

Ν ΙΚ Ο Σ Α Ί 'Β Α Λ ΙΩ Τ Η Σ
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...Είμαι στο βαπόρι πού μέ πάει μακριά άπ’ τήν 'Ελλάδα. Κάθε 
δεφτερόλεφτο πού περνάει είναι κίνηση πρός τό άγνωστο, σκληρός απο
χωρισμός άπό δ ,π  εζησα, άπό δ,τι άγάπησα. Ταξιδέβουμε τόρο·. δυό μερό
νυχτα, ό καιρός καλός, ή άλμύρα τής άνοιχτής θάλασσας φουσκώνει μέσα 
στά σωθικά μου. Τίποτα τό εχταχτο στό πλοίο, δλα είναι συνηθισμένα. 
Ή  κούραση ολοένα δυναμώνει, άναγκάζουμαι νά ξαπλώσω στήν καμπίνα 
μου, τάχα μή και καλυτερέψω. Σκέφτουμαι τό στερνό τρεμούλιασμα στήν 
αγκαλιά τής μάνας, τά στερνά της λόγια, τά τελεφταϊα δάκριά της Ή  
μητέρα έκεΐ, στήν άποβάΐ>ρα, τυλιμένη μέ τό μάβρο πανωφόρι της, μέ 
κοίταζε σά νά μ’ έβλεπε γιά στερνή φορά. Πλάγι της δέκα μέτρα, ήταν τό 
πλοίο πού θά τής έπαιρνε τό γυό της, μέ λοξή ματιά διάκρινα τούς 
άνθρώπους πού κυκλοφορούσαν στό κατάστρωμά του, μ ’ άφτούς πού σέ 
λίγο θά ’ φεβγα γιά τό άγνωστο. Και τά μάτια της πλημμύρισαν άπό δά- 
κρια, δέν μπόρεσε νά συγκρατήσει τούς λυγμούς της. «”Αχ, μητέρα, σώπα, 
σπαράζουμαι, μή κλαΐς, θά σοΰ γράφω ταχτικά, ναί, κάθε μέρα». «Νά 
μοΰ γράφεις παιδί μου, άντίο και νά φυλάγεσαι, νά φυλάγεσαι καλά άπ’ 
τό κρύο». Καί πέρασε ή θλιβερή στιγμή, καθώς δλα ερχουνται και περ
νούν, κι δμως κάθε καινούργια στιγμή τώρα, μέ φέρνει άλύπητα πιό 
σιμά στό κρύο. Πολλές φορές άπ’ τήν κούραση έχω τήν αιστηση πώς 
διαλύθηκε ή ψυχή μου, πότε δέ σκέφτουμαι τίποτα, ή καρδιά μου παγώ
νει. Ξανά δμως άνταμώνω μέ ιή ζωή, κι άρχίζει πάλι ό πυρετός. Στό 
μυαλό μου είναι άδιάλυτα τοποθετημένη μιά εικόνα, δέν μπορεί νά χαθεί, 
δχι’ κοιτάζω εδώ, άκούω τούς συνταξιδιώτες μου έκεΐ σιίς πλαγινές καμπί
νες, μά ή ώρα τού άποχωριαμοϋ είναι στερεά καρφωμένη στό είναι μου. 
’ Αχ, στό διάστημα τού πυρετού μου δλοι τους έδειξαν γιά μένα τέτοιο 
ενδιαφέρον! Είχα λοιπόν σκορπίσει γύρω μου τόση άγάπη, πού νά μέ 
λυπούνται, γιατί ελυωνα, δλοι τους; Μπα, τό μόνο γεγονότο είναι πώς 
εΐμουνα άξιος οΐχτου, χαχά! Συλλογίζομαι τό σκυλί πού παράδερνε μιά 
νύχτα στούς δρόμους, ήταν καταλασπωμένο, κάπιο αμάξι τού ’χε πατήσει 
τα πόδια του, τό ’ να του τσακίστηκε καί δέν πατούσε. Πέρασε άπό κοντά 
μας, έτρεχε στό σκοτάδι μέ τά τρία του πόδια κι άλιχτοϋσε, σπαραχτικά 
άλιχτούσε. “Ολ’ ή παρέα τό λυπήθηκε, μιά στιγμή δλων μας τά μάαα τό 
συμπαθήσανε— ή παρέα δμως περπατούσε, έφθυμες νεανικές καρδιές, τό 
ζό είχε χαθεί πίσω, πίσω κι ή συγκίνηση. Τάχα γιατί άναθυμαμαι τούτο 
τό περιστατικό; Ζό τέτοιο δέν είμαι βέβαια— μά έχω χαθεί τό ϊδιο πίσω, 
βρίσκομαι στό περιθώριο. Τραγούδια, γλέντια, πολλά φώτα, έφθυμες φυ
σιογνωμίες, μεθήσια μέ γυναίκες, λίγες ελπίδες γιά κάπια μορφή, δ,τι 
προσφέρει ή ζωή, είναι γιά μένα άντικείμενα άναπόχτητα. Κακόμοιρε 
εαφτέ μου! Τίποτα, ώς έδώ 'ήταν, είχε τελειώσει τό μελάνι πού κάπιο



χέρι έγραφε τήν πορεία μου στή ζωή, ή τελεία πρόφτασε καί μπήκε. Ά ς  
φυλάγουμαι τώρα απ’ τό κρύο.

Κοντέβουμε. Ή  ανυπομονησία πότε νά φτάσοί'με μέ λυώνει, βαρέ
θηκα τό ταξίδι, βαρέθηκα τό αδιάκοπο ντούκ, ντονκ, τών μηχανών. Οί 
άλλοι δλοι δέν ένιωσαν τήν κούραση κι ας χοροπηδούν, μα οί άλλοι ολοι 
δέν είναι σάν τόν έαφτό μου. ’Αρκετά καθαρά διακρίνω πώς κόπηκε γιά 
πάντα τό κάθετι πού μέ βαστοΰσε άνάμεσα στή ζιοή, δέν είμαι παρά ένας 
σκελετός, κάτι πού δέν έχει οΰτε επιθυμίες, ούτε προορισμό. ’Αποτελού
μαι άπό ύλη πού δέν τής έμεινε καμιά ομοιότητα μέ τά συστατικά τοΰ 
ανθρώπου, καί ό πόνος μόνο, καί 6 θάνατος μόνο, μένουν καρφωμένοι 
κάπου καί μέ περιμένουν, δχι καί πολύ μακριά. Ό  πόνος ήρθε πρώτος, 
είναι τώρα μέσα μου καί μέ τρώει δ άλλος δμως δέ πλησιάζει, δέν περ
πατάει, περιμένει νά τόνε σιμώσω πρώτος έγώ. Μέ ξέρει καλά, είναι βέ
βαιος πώς δέ θά τό γελάσω. Τά φτερά μου είναι φτωχά, μ’ αντέχουν 
γιά τήν αντάμωση άφτή. ’Απαράλλαχτα σάν κατιτίς άψυχο μοιάζω. Χέ, 
χέ, ό θάνατος ! Είναι κάτι γεγονότα πού στά μάτια τοΰ κόσμου στέκουν- 
ται απαίσια. Γιατί; Έ γώ  ανοίγω διάπλατα τά μάτια μου ώς και στό σκο
τάδι άκόμα, τάχα μή μπορέσω καί τόν άνακαλύψω. Έ μαθα  άπ τα μικρά 
μου χρόνια δμως πώς έρχεται δποιε θελήσει άφτός, έρχεται σιγά καί μαρ
τυρικά μαζί, σιγά γιατί δέ θέλει νά μάς φοβίξει κι απλώνει τή ψυχρή 
πνοή του γύρω μας.— ’Αφέντη μου, στό λέω καθαρά, δέ σέ φοβάμαι, όχι, 
γιατί δέ φανερώνεσαι ;
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...Τά τέλετιταϊα άφτά χρόνια προσπάθησα νά προσαρμοστώ όσο πιο 
καλά καί τή συνηθίσω τή νέα ζωή πού απλώθηκε γύρω μου. Δέ στάθηκε 
δύσκολο, δλα τά συνηθίζει κανείς. Δέ θτ>μάμαι αν έγραψα πουθενά πώς 
τό περιβάλλον τοΰ σανατόριου μοΰ είναι πληχτικό, είναι ανάγκη δμως νά 
μήν τό πολυσκέφτουμαι, δέν τό λένε μονάχα οί γιατροί άκόμα κι οί συνα- 
δερφοι τό ψιθυρίζουν υπομονητικά. Έφτυχώς πού υπάρχουν κι αφτοί οί 
συνάδερφοι! Μ ο ι ρ α ζ ό μ α. σ τ ε. τήν τύχη μας ή παρηγοριά στό ότι δέν είμα
στε λίγοι, στέκεται ικανοποιητική. Μή φανταστεΐται δμως πως ξεχάσαμε 
δώ πάνω όλότελα τόν παλιό άνθρωπο, οί κακές μας συνήθειες, τά μαλώ
ματα, τά νέβρα μάς είναι ταχτικά. Όλότελα δίχως λόγο ψυχράθηκα, μ 
ενα νέο συνομήλικό μου πού λίγο καιρό τόν έκανα παρέα στό πάρκο. 
Ό ρθά -κ οφ τά , απάνω σέ συνομιλία μας— δείχνοντας μου μερικές φωτο
γραφίες ωραίας γυναίκας πού ’ λεγε πώς τόν αγαπούσε, υποστήριζε κάτι 
ποϋ τό θεωρούσα παλαβό, υποστήριζε μέ θέρμη πως θά ξαναγυρίσουμε 
στήν πατρίδα— σηκώθηκα έξω φρένων καί τόν έβρισα. Ίούπα νά μή μοΰ 
ξαναμιλήσει. Στό κάτω-κάτω δέν είμαστε κύριοι τού έαφτού μας ; αφτε- 
ξούσιοι νά ’χουμε τις ιδέες μας, νά κάνουμε δ,τι μάς καπνίσει; Δέ πρεπει 
νά λογοδοτούμε σέ κανέναν— άδερψέ είσαι ηλίθιος, άδειασέ μου τή γωνιά, 
οί ιδέες σου είναι σάπιες. Τοΰ μίλησα τόσο άπρεπα, πού μείνε σά χαζός, 
κοιτάζοντας με έκπληχτικά. ΤΗταν ψηλό, αδύνατο παιδί μέ ωραία χαρα- 
χτηριστικά πού ολοένα χαλνούσαν. Σηκώθηκε μέ κόπο άπ τήν πολυθρόνα

του κ’  έφυγε, άκουμπώντας στό μπαστούνι του. Ω στόσο μ’ άποχαιρέτησε 
έβγενικά. Οί άνθρωποι είναι διακριτικοί άκόμα κι εδώ πάνω σέ μάς— δέ 
μοΰ ξαναμίλησε, τό ξέρω καλά, ή σιωπή του άφτή θά βαστίξει ώς τό θ ά 
νατό μου. Γιατί τό καταλαβαίνω, πρώτος έγώ θά π ε θ ά ν ω  άπ ’ δλους τούς 
συναδέρφους. Ή  αλήθεια είναι πώς μετάνιωσα αργότερα γιά τό πρόστυχο 
φέρσιμό μου, μά τί νά γίνει; Στάθηκε τόσο καλός φίλος γιά μένα! Ή  
έβγένεια άφτουνοΰ τού ανθρώπου θά μοΰ μείνει αξέχαστη. Ά φ τόν  είχα 
γιά μόνη συντροφιά έδώ στό σανατόοιο, είχαμε πει τις ιστορίες μας, οί 
καρδιές μας ήταν ταιριασμένες. Γιατί νά τοΰ φερτώ τόσο άγροίκα ; Τί
ποτα, τίποτα, είμαστε τ’ άντρείκελα τής Μοίρας— άφτή μάς δαιμονίζει. 
Πήρα απόφαση σοβαρή πιά, νά μή μιιλήσα) μέ κανένα, γιά νά σκάσουν 
τά δαιμόνια μέσα μου.

’Ά β γο υ ο το ς  1 9 3 0

’Ακόμα ζώ, άκόμα υπάρχω! Τί άσιεΐο. Θά ήθελα νά χανόμουνα, νά 
μή βρισκόταν τίποτα πού νά θυμίζει τή τραγική ύπαρξή μου. ’Ακούστε 
δμως, κάπου είναι έ'να καζάνι, πελώριο καζάνι, δέ πρέπει παρά νά γιομί- 
σει ώς τά χείλια του, θέλει χιλιάδες μερόνυχτα γιά νά γιομίσει ώς τά χεί
λια του (βρίσκεται ριχμένο σέ άκατανόμαστα σκοτινό πλυσταριό) νά μείνει 
ώς τή μέση άδειο δέν μπορεί. ’Αναγκαστικά, θά περιμένω νά ξεχειλίσει 
τό καζάνι.

...Τις προάλλες, μιά μέρα ζεστή πού άμυδρά θύμιζε Ε λλάδα, βρι
σκόμασταν στό πάρκο δλοι δσοι μπορούσαν άκόμα νά σταθούν ορθοί... 
Δέν άκουγόμαστε, δέ μιλούσαμε δυνατά, εΐμασταν δλοι πικραμένοι, δέ 
νοσταλγούσε τίποτα κανείς, ό κύκλος κόντεβε νά κλείσει. Τό έσιοτερικό 
μας ήτανε τρομαχτικό χάος, τίποτα στή ψυχή βαθιά, τίποτα στήν καρδια 
μέσα, ή παραμικρή ελπίδα στή σκέψη— δέν ελπίζαμε καμιά καινούργια 
άβγή. Χά, χ ά ! Καί ποιά άβγή νά ελπίζουμε; Είναι μαζί μας καί κάπια 
νέα πού τή συμπαθώ σάν άδερφή, δέ βγήκε παρά γιά μιά ανάσα, νά παι
χνιδίσει λίγο ό λιγοστός ήλιος στά μαλλιά της. Περπατούσε ακουμπισμένη 
στό μπράτσο νοσοκόμας, τά λιγνά της πόδια διαγράφουνταν παράξενα, 
μάντεβες πώς ώς τούς γοφούς είχαν τήν ίδια άποκρουστική λιγνότητα. 
Είναι ύπαρξη καταδικασμένη άβριο νά μήν ξημερωθεί, κι ωστόσο στό 
πέρασμά της νιώσαμε λεπτό γυναικείο άρωμα. Τά μάτια μου νά κλάψ>ουν 
δέν μπορούν, έχουνε στερέψει πιά τά δάκρια, ό πόνος δμως σκάβει αδιά
κοπα τις σπηλιές του στά σωθικά μου. Σέ κάθε μου άνάβλεμα, στόν παρα
μικρό άνασασμό μου, μέ σφίγγει περίγυρα στήν καρδιά σά μέ χιόνι κρυ- 
σταλωμένο, νιιόθοντας τότε πώς είμαι έτοιμος γιά τό άγύριστο ταξίδι. 
Ά χ ,  είν’ δλα θλίψες έδώ ψηλά, άκόμα κι οί συναβλίες πού άκοΰμε άπ’ 
τό ραδιόφωνο, άκόμα κι οί φτωχές διασκεδάσεις μας, είναι γιά μάς 
ανθρώπινες έγνοιες μάταιες, δίχα>ς νόημα. Σκέφτουμαι ολοένα τή νέα 
άφτή, τά χαραχτηριστικά της φανέρωναν πώς θά μποροΰσε νά ’τανε 
φίνα ομορφιά, κοιτάξετε δμως, τά χρυσά μαλιά της τής άπομείναν άχά- 
λαστα μόνο, είναι δπως πρώτα, κύματα— κύματα, άπλώνουνταν ηγεμονικά 
στούς ώμους, τ’ άεράκι στοργικά τά χάϊδεβε. Σέ τρεις μέρες αθόρυβα καί



γλήγορα, λίγα στεφάνια φανήκανε μόλις απ’ τά κλειστά τά τζάμια, δέ συ- 
νέβαινε τίποτα, ό ήλιος πρόςτασε και φίλησε τό χλωμό της στόμα, έ'φεβγε 
δίχως παράπονο, δίχως οδύνη Στό καλό, στό καλό! Άδερφούλα μου γιά 
τά νιάτα σου δακρίζω, τά δάκρια μου έχουν πιά στερέψει, μά γιά σένα 
πού μάς αποχαιρετάς τόσο πρώιμα, δακρίζω, πικρά δακρίζω.

Τρίτη

Είναι ή μέρα πού άντικρΰζουμε άνθριόπους αληθινούς, ανθρώπους 
πού ή ζωή ανθίζει άπάνω τους, γερούς, αμέριμνους, χωρίς παραμικρή έ
γνοια τής κρυάδας τοΰ θανάτου ’Έρχουνται στό σανατόριο οί ξένοι, άλ
λοι συγγενείς, άλλο φίλοι, άνθρωποι πού προσπαθούν νά φτιάξουν μιά 
πικρία στά χείλια τους, νά φανεραηθοΰν σέ μάς συμπονετικοί. Χαμένοι οί 
κόποι σας χριστιανοί, είμαστε κ’ εμείς κάποτε καλά, ξέρουμε πόσο κοστί
ζει ή δυστυχία ή ξένη, ή δυστυχία πού περνάει και μάς λυπάει γιά λίγο. 
Γιατί θέλετε τάχα νά μή χαμογελάτε δυνατά μπροστά μας ; Γιά μάς τό 
γέλιο σας άφτό τό πικρό πού κατασκεβάζετε στήν άκρη τοϋ χειλιού σας, 
είν’ ή καταδίκη μας, νιώθουμε ώς τά έσώψυχά μας πώς είμαστε δντα ξε
γραμμένα, πώς δέ συναπαντώμαστε παρά γιά στερνή ϊσως φορά, ό ήλιος 
μόνο, ό ήλιος ν’ άπλωθή λίγο στήν δψη μας και θά σάς άφήσουμε γειά. 
Τάχα τί μάς τό θυμίζετε ; Είστε τόσο πικρόχολοι λοιπόν, ή τετράγωνη 
υγεία σας κι ή ξεγνοιασιά μέσα πού ζεϊτε σάς κάνει τόσο ηλίθιους στά μά
τια μας, τόσο κουτοπόνηρους πού σάς σιχαινόμαστε. Όχι, δέ μιλάω φυ
σικά γιά τούς γνωστούς, μά γιά σάς έκεΐ κάτω μιλάω κύριοι, μέ τίς όμορ- 
φοντυμένες δεσποινίδες, ποΰ τύ περάσατε τό σανατόριο τάχα γιά Μουσείο, 
τάχα γιά Ζωολογικό Κήπο πού πάτε καί θαβμάζετε κ’ έπιδείχνετε τίς ε
λεεινές σοφίες σας. Μιά παρέα εκεί στά δέντρα κοντά πού τήν αποτελούσε 
έ'νας κοιλαράς κύριος καί μερικές νέες κοπέλες, ιιιλάνε στόν πρώτο για
τρό. Ειν’ δλες χαριτωμένες καί δροσερές, είναι τριαντάφυλλα κόκκινα αν
θισμένα μέσ’ στή ξεραμένη έδώ πλάση, γιά στιγμή καθώς τίς κοιτούσα 
σπαράχτηκα στή θύμηση τής άλλης συντρόφισας μέ τά χρυσά μαλιά. Αΐ- 
στηση ή όμορφιά δέ μοΰ κάνει, απλά διαπιστώνω κάτι πού βλέπω, απα
ράλλαχτα ψυχρά δσο καί πού τά γένειά μου έχουν πάρει διαστάσεις. ”Αχ, 
γιατί σέ μάς δέ πρέπει νά μάς κάνει αΐστηση ή ομορφιά, γιά μάς ειν 
δλα τ’ ανθρώπινα αγαθά περιτά. Ό  κύριος φαίνεται γιά έξυπνος άνθρω
πος, στήν πατρίδα του ό Θεός ξέρει τί θά τόν απασχολεί, φαίνεται γιά 
βουλεφτής απάνω-κάτω, μιλάει μέ πνέβμα καί χειρονομεί μέ τις κοπελί
τσες. ‘Ολοένα βάζει μονόκλ στό δεξί μάτι, τήν ϊδια στιγμή τό βγάζει, ά- 
πλοΰστατα, ειχα τήν τιμή ν’ άντικρύζω εναν τιποτένιο άπό τούς γερολύ
κους εκείνους, ποΰ μέ τίς γαλυφιές καί τίς ματαιοδοξίες τους έχουν τήν 
πρώτη πέραση στό θηλυκόκοσμο. "Οπου ό κοιλαράς σά νά κατάλαβε που 
πού τόν περιεργαζόμουνα έρχεται μιά καί δυό στό μέρος μου μέ χαιρετάει 
μέ βαθύτατη υπόκλιση. ’Άκουσα τή φωνή του, ψηλή, καθαρή, τόσο ανά
ξια γιά άντρα, μοΰ μιλούσε γαλλικά, μέ κοίταζε άπό πάνω ώς κάτω καί 
τοποθετούσε τό γυαλί στύ δεξί μάτι και τό ξανάφηνε νά πέσει στό κορδό

νι του. Ό ρθά-κοφτά, ό κύριος έ'λεγε πώς κάπου μέ θυμόταν, ή φυσιογνω
μία μου τοΰ ήταν όλότελα γνωστή, πού νά πάρει ό διάβολος καί νά ση- 
κοίισει, μόνο πού δέ μοΰ ’ πε τ’ όνοματάκι μου. Ά φ τός λέει ήταν “Ελληνας, 
άπ’ τή μακρινή άφτή Ελλάδα πού γενοβολάει τόσες δόξες τόν κάθε 
αιώνα Διόλου απίθανο κάπου νάχαμε ανταμώσει πριν τότε πού γύριζα 
κ’  έγώ στήν κοινωνία τής ’Αθήνας σάν άνθρωπος, μά άπ’ τό γελοίο του 
υποκείμενο τίποτα δέν είχε φυλαχτεί στή μνήμη μου. Λοιπόν, γιά νά τοΰ 
κόψω τήν δρεξη, τοΰ άρνήθηκα τήν εθνικότητά μου, τοΰ ’πα καθαρά καί 
ξάστερα πώς είμαι Βραζιλιανός, ναί, ναί, άφτό καί μόνο, άπ’ τή μακρινή 
εκείνη Βραζιλία πού γενοβολάει τόσους δοξασμένους τενεκέδες στούς 
αιώνες. Καί τό μονόκλ πισογύρισε στήν παρέα του, άφοΰ μοΰ ’κανε άλλη 
μιά τεμενάδα μπρός μου, σάν καί νά ’μουνα ό αντιπρόσωπος τοΰ θανά
του καί μέ σεβόταν. Τόσο άνοστος άντρας ήταν, τέτιος κουνενές. Κι’ ωστό
σο μιά νέα τής παρέας του, μοΰ φάνηκε σάν κάπου νά τήν είχα ανταμώ
σει κ ’ έγώ σέ περασμένες εποχές. Είχαν περάσει τόσα χρόνια, τά μάτια 
μου άπαβδίσανε άπ’ τό κλάμα καί δέν γνωρίζουν— δέ ξέρω, ϊσως καί νά 
γελάστηκα. "Ομως γίνεται συχνά (κ’ αίστάνομαι μικρή τύψη γιά τό άπρε
πο φέρσιμό μου στό μονόκλ), υπάρχουνε σωρό πρόσωπα στή γή, πού πο
τέ στό διάβα μας δέν τά ξανασυναντήσαμε, καί δέν είναι παρά μόνο μιά 
φορά νά τ’ ανταμώσουμε καί μάς φαίνουνται γνωστά.

Γιατί τ’ ανθρώπινα χαραχτηριστικά μοιάζουν τόσο πολύ δλα, έ'νας 
άνθρωπος άπ’ τό Ουράνιο Βασίλειο μοιάζει τόσο μ’ έ'ναν λόγου χάρη 
Φινλανδό— ή έξωτερική μας δψη είναι πολλές φορές τόσο ίδια μ’ άλ- 
λουνοΰ, μονάχα ή φωνή μάς προδίδει, ή φωνή καί τό βάθος τής ψυχής. 
Καθώς πέρασα πηγαίνοντας στό δωμάτιο μου άπό μπροστά τους, εκείνο 
έκεΐ τό προφίλ, εκείνο έκεΐ τό προσωπάκι, μοΰ ’φερε ανεπαίσθητη συγκί
νηση, μέσα μου άναπλάστηκαν εννιά ψηφία στή γραμμή— Άλεξάντρα ! 
μίλησε ή εσώτερη φωνή μου. Είχα δμως προχωρήσει, δέ βάσταξε άφτό 
τό συναίστημα παρά δεφτερόλεφτο. ’ Αλεξάντρα; Τί κουραφέξαλα ειν’ 
άφ τά ; Ή  Άλεξάντρα ίσως τώρα καί νά ’χει παντρεφτεΐ, τό δίχως άλλο 
θά ’χει δικό της σπίτι ανοίξει, θ’ άπόχτησε καί παιδάκι. Ά φ τ ό  τό προφίλ 
πού ειδα, δέν έ'μοιαζε διιόλου μέ κείνο τής Άλεξάντρας, ήταν κάτι χει
ρότερο άπό συνηθισμένο, όλότελα κοινό καί ταπεινό, μπορούσα πολύ 
έφκολα νά τό περιφρονήσω. ’Ώ , ναί δέν είναι τά μοΰτρα σου γιά μένα, 
κατάλαβέ το κυρά μου! Δέ μέ κοίταξε παρά φεβγαλέα, μιά στιγμούλα 
πέσαν τά μιάτια της άπάνω μου—ένιωσα πώς προσπάθησε στενοχωρημένη 
νά τά τραβήξει μακριά μου πάλι— καί γύρισε χαμογελαστή ν’ ακούσει 
τίς φλυαρίες τοΰ μονόκλ. Ξεχώρισα καί δυό-τρεις τρίλλιες τοΰ γέλιου 
της. Γλυκό κορίτσι, δέ λυπόσουνα τουλάχιστο ε σ ύ  τά νιάτα μου ;

("Εχει συνέχεια) ΝΑΠ. Π ΑΠ ΑΓΗ2ΡΓ10Υ
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Γ Ρ Η Γ Ο Ρ Ι Ο Υ  Ξ Ε Ν Ο Π Ο Υ Λ Ο Υ  
ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Θ Ε Ι Ο Σ  Ο Ν Ε Ι Ρ Ο Σ
Κ Ω Μ Ω Δ Ι Α  Μ Ο Ν Ο Π Ρ Α Κ Τ Η

(ΠΡΩΤΟΠΑΙΧΤΗΚΕ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΚΑΤΑ
ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ, ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ, 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 1932)

Π Ρ Ο Σ Ω Π Α : Η Θ Ο Π Ο ΙΟ Ι:
Μ Ο ΡΣΙΜ Ο Σ, πλούσιος ’Αθηναίος, αποτυχημένος τραγωδοποιός Ν. Π Α Ρ Α ΣΚ Ε Υ Α Σ
Κ Α Ρ Κ ΙΝ Ο Σ, αποτυχημένος α ρ χ ιτ έ κ τ ο ν α ς ................................................Μ. ΙΑ Κ Ω Β ΙΔΗ Σ
Φ ΙΛ Ο Κ ΛΗ Σ, αποτυχημένος ρήτορας, βραδύγλιοσσος . . . Ν. Π Α Π Α Γ Ε Ω Ρ ΓΙΟ Υ
Α Ρ Χ ΙΑ Σ , αποτυχημένος γ λ ύ π τ η ς ................................................................ Ε. Μ ΑΜ ΙΑΣ
Γ Λ Α Υ Κ Η , κόρη τοΰ Μόρσιμου, 18 χ ρ ο ν ώ ν ................................ΑΛΙΚ Η  Μ Ο Υ ΣΟ Υ Ρ Η
Ν ΙΚ ΙΑΣ, νέος, γιος τοΰ μεγάλου Σ ο φ ο κ λ ή .......................................... Ν. ΔΕΝ ΔΡΑ Μ Η Σ
Π Α ΣΙΝ Ο Η , παραμάνα τής Γλαύκης, μ ε σ ό κ ο π η ................................ΣΑΠ Φ Ω Α Λ Κ Α ΙΟ Υ
Μ Υ Ρ ΣΑ , δούλη τής Γλαύκης, νέα κι’ δ μ ο ρ φ η ................................  Α . Σ Τ Α Υ Ρ ΙΔ Η
Θ Ρ Α ΣΗ Σ , γέρος δοΰλος (οίκέτης) τοϋ Μ ό ρ σ ι μ ο υ ................................................X . ΝΕΖΕΡ

Ή  σκηνή στήν ’Αθήνα, στό σπίτι τοΰ Μόρσιμου, τήν έποχή τοΰ Περικλή.
Σκηνογραφία. — Ή  μεγάλη αύλή τοΰ άνδρωνίτη. Δεξιά τό άνοιγμά τοΰ διαδρό

μου πρός τό θυρωρείο καί τήν έξώθυρα, αριστερά, αντίκρυ, ή θύρα τοΰ γυναικω- 
νίτη. Σ τό  βάθος περιστύλιο μέ τις θύρες δύο δωματίων πού σκεπάζονται μέ παρα
πετάσματα. Στή μέση τοΰ περιστυλίου, άνάμεσα στις δυό θύρες, άνοιγμα μέ μικρό 
διάδρομο πού καταλήγει στήν καγγελόθυρα τοΰ κήπου. Ε π άνω  άπό τό περιστύλιο, ή 
ίσια σκεπή τών δωματίων, σά δώμα (ταράτσα) δπου άνεβαίνουν άπό άθέατη σκάλα 
τοΰ κήπου. Στή μέση σχεδόν τής αύλής δ βωμός, μερικά άγαλμάτια ’Εφεστίων— Διό
νυσος, Δίας, ’Α θηνά— έ'νας-δυό τρίποδες καί, πολύ πιό μπροστά, ενα τραπέζι καί διά
φορα καθίσματα. Ε π άν ω  άπ ’ τό δώμα, μακριά, φαίνεται ή ’Ακρόπολη μέ τό νεό
χτιστο Παρθενώνα. Καλοκαιριάτικο δειλινό, (μισή ωρα πριν άπό τή δύση).) Στό τέλος 
σκοτεινιάζει.

Σηυ-είωση ι —Κανέν’ άπό τά πρόσωπα τής κωμωδίας δέν είναι Ιστορικό. Κι’ ό 
Νικίας άκόμα είναι φανταστικός αδελφός τοΰ Ίοφοίντα καί τοΰ ’Αρίστωνα τών γνω
στών γιών τοΰ Σοφοκλή.

’Ε νώ  ανοίγει ή αυλαία, βγαίνει ή Γλαύ- λ ιν ό  Κ α θ ρ έ φ τ η  Τ θ0  χ ερ ίο Ο  Κ τ λ .—  
κη άπό τή ϋ-ύρα τοϋ  γυνα ικω νίτη , κρα- ^φ ή σ ω  |§ώ  κ υ ρ ία .
τω ντας ενα τελάρο με ύφασμα π ο υ  το  ρ *  ,  ΥΓ '
κέντα . Την άκολου& εΐ η ΤΙαοινόη.  ̂ Aftt'UttT]. INCH.

Γλαύκη.— Ά ς  καθήσουμε δώ. "0 -  Μ υρσα, άφίνει τό πανεράκι στό
ταν λείπει δ πατέρας, δλο τό σπίτι δέν τραπέζι.— Θέλεις νά φέρω τίποτ αλ
είναι δικό μ ος; Τί ανδρωνίτης και τί λο κυρία;
γυναικώνίτης ! (γελάει). Γ λαύκη .—’Όχι, Μυρσα. Πήγαινε,

Π ασινόη.— Μά κι3 δταν είναι δώ. κι’ αν χρειαστώ, σέ φωνάζω.
Μόνο σά δέχεται κανένα φίλο νέο... (Ή  Μύραα υποκλίνεται και φ εύγε ι],

Γλαύκη, ζω η ρ ά .— Κι’ επειδή δλοι Γλαύκη άρχίζει νά κεντά· σέ
οί φίλοι τοΰ πατέρα είναι γέροι... λίγο. Πασινόη, καθώς είπαμε!...
(Κάθεται γελαστή  σέ μιά πολυ- Π ασινόη. Μ άναί!
θρόνα, κοντά στό τραπέζι). 'Ωραία! Γλαύκη.— Ό  Θράσης μόλις τόν ιδεΐ

Μ ύρσα, βγαίνει άπό τήν ϊδια άπό μακριά, θά μέ ειδοποιήσει ν’ ά-
θόρα κρατώ ντας £να πανεράκι μέ νεβώ στό δώμα. ’Ήθελα νάβγαινα κα-
πολύχρωμα νήματα κι’ ά λ λ α  συ- λΰτερα στήν έξώθυρα, μά φοβάμαι...
νεργο  του κεντήματος, £να μετάλ- Π ασινόη .— ’Ά , δχι, δένκάνει! Τόν

βλέπεις κι’ άπό πάνω. Κάνε μόνο πώς 
ποτίζεις Ικεΐνα τά λουλοΰδια, νά μήν 
καταλάβει κανένας...

Γλαύκη .— Ποιός ; Τό σπίτι μας εί
ναι μοναχικό κι’ ό δρόμος δχι πολυ 
περαστικός...

Φ ωνή άκ ’ έ ξω .— Πουλώ σΰκα!... 
Πουλώ σΰκαααα!...

Γλαύκη .— Νά, κάπου-κάπου κανέ
νας πουλητής...

Π ασινόη .— Θέλεις νά σοΰ πάρω 
σΰκα ;

Γλαύκη .— ’Όχι. Ά ν  περάσει κανέ
νας μέ φρέσκα ψάρια, ειπε ό πατέρας 
νά πάρουμε.

Π ασινόη .— Δέν πιστεύω τέτοιαν ώ 
ρα. Οί ψαράδες περνοΰν πρωΐ.

[Μ ικρά  σ ιω π ή . Ή  Γλαύκη κεντά . ‘Η  
Ιΐασινόη  τήν παραστέκει, όρϋ·η κ ι ’ ά- 
κουμπισμένη  σ ’ ενα κ ά θ ισ μ α ].

Γλαύκη, ά ξα φ ν α .— Ουφ ! μά τί ε- 
παθα σήμερα; Οΰτ’ εδώ δέν μπορώ;.. 
ΙΙάλι λάθος έκαμα! ΆντΙ γιά κόκκινο, 
έβαλα γαλάζιο. Ά θηνά μου βόηθα!...

Π ασινόη .— Είσαι κουρασμένη...
Γλαύκη .— Είμαι ανήσυχη!... Δέν 

μπορώ νά κεντήσω...
Π ασινόη .— Ά ν  δέν μπορείς άστο. 

’Έχεις καιρό.
Γλαύκη.— Ναί, δέν μπορώ!..Μπερ

δεύω τά χρώματα, κάνω ενα σωρό 
λάθη... Φτάνει! (Ά φ ίνει τό τελάρο 
στό τραπέζι καί σηκώνεται) Δέ λεί
πει και πολύ γιά νά τελειώσει... Πιό 
υστέρα, άμα ξεσκοτίσω...

Π ασινόη .— 'Ά μα τόν ιδείς κι’ήσυ- 
χάσεις, κατεργαροΰλα!...

Γλαύκη.— Ά χ , παίζει καί τό μάτι 
μου! τό δεξί μου... φοβερά!... (τρίβει 
τό μάτι της). Νάναι καλό σημάδι, 
Πασινόη ;

Π ασινόη .— Τό δεξί είπες ; Πολύ 
καλό!... Θά τόν ιδεΐς!

Γλαύκη.— Τό ξέρω πώς θά τόν ίδώ 
μά τί βγαίνει; Τό ζήτημα είναι: θά

γίνει ποτέ αΰτό;... Θά θελήσει ποτέ 
ό πατέρας μου νά μέ δώσει σ’ ενα γιο 
τού Σοφοκλή, τοΰ Ιχθρού του;..

Π ασινόη .— Μά... σοΰ είπα...
Γλαύκη.— Έ ,  αν τού δώσει σήμερα 

καμμιά υπόσχεση ό Περικλής, αν δεχ
τούν τήν Τριλογία του γιά τά ερχό
μενα Διονύσια, κάτι μπορεί νά γίνει. 
’Ά ν  απελπιστεί δμως κι’ άπό κεί, αν 
τόν άποκλείσουν πάλι, άλίμονό μου ! 
Οΰτε νά τάκούσει!

Π ασινόη .— Μήν τό λές. Ά μ α  ιδεΐ 
πώς ό νέος είναι καλός, δμορφος καί 
πλούσιος...

Γλαύκη, τριγυρίζει μ’ άνησυχία 
έδώ  κι’ έκεΐ.— Τίετυχε! γιος τοΰ Σο
φοκλή. Α π ’ δλους του τούς εχθρούς 
νομίζει— κι’ ίσως δέν εχει άδικο— πώς 
ό Σοφοκλής είναι δ πιό επίφοβος.

Π ασινόη .— Καί κάποιον Αισχύλο 
ακούω πού λέει, και κάποιον Ευρι
πίδη...

Γλαύκη .— ’Ά , ό Αισχύλος πεθανε, 
δέν τόν φοβάται πιά. Κι’ ό Ευριπίδης 
είναι νέος, τώρα μόλις βγήκε. Ό  Σο
φοκλής! 'Ο  Σοφοκλής!... Εκείνος εί
ναι!... Πώς φοβάμαι!... Σέ βεβαιώ, 
Πασινόη, πώς αν ήξερα πώς είναι 
γιός του, δέ θά τοΰδινα τήν καρ
διά μου...

Π ασινόη, χαμ ογελώ ντας.— Μά... 
θά μπορούσες;

Γλαύκη .— ’Έχεις δίκιο!... Αΰτό εί
ναι αθέλητο, αΰτό ερχεται άπ’τό θεό!.. 
Μά είναι τόσο δμορφος ό Νικίας!... 
Ά ν  τόν εβλεπες εκείνη τήν ήμερα πού 
τόν πρωτόειδα. Πώς φάνταζε πάνω 
στ’ άλογό του! Ξεχώριζε άπ’ δλους 
τούς ιππείς τής λιτανείας! Ή ταν σάν 
ένα ανάγλυφο άπ’ αΰτά πού έχουν 
βάλει στις μετώπες τού ναού. Ή ταν 
πιό δμορφος κι’ άπό τόν Αλκιβιάδη.

Π ασινόη .— Τό πιστεύω. Μά καί 
σύ, χρυσή μου Γλαύκη, ξεχώριζες τό 
ίδιο άνάμεσα στις παρθένες πού περι-



στοιχίζατε τόν καινούργιο πέπλο τής 
Θεάς (σηκώνει τά χέρια) μεγάλη της 
ή χάρη !

Γλαύκη, ζω ηρά, χαρούμενα, σά  
νά ξέχ ασε πιά τούς φόβους της.— 
Καί τί σύμπτωση! Νά ξαφνιαστεί τό 
άλογό του ΐσα-ΐσα τήν στιγμή πού 
περνούσα άπό μπροστά του!... Μ’ άγ
γιξε, φοβήθηκα, έπεσα χάμω. Κι’ ό 
ίδιος πέζεψε αμέσως καί μέ σήκωσε... 
Μιά στιγμή, μιά στιγμή μονάχα μέ 
κράτησε στά χέρια του. Άλλά τή στιγ
μή εκείνη βρήκ’ ευκαιρία δ ’Έρωτας 
νά μάς πληγώσει μέ τό ί'διο βέλος καί 
τούς δυό !

Π ασινόη. — Ηταν τυχερό...Μπορεί 
ποτέ νά μή γίνει;...

Γλαύκη, άνήσυχη π ά λ ι .— Ά χ , 
μ’ αυτός αργεί... (Τρέχει στή θύρα 
του γυναικωνίτη καί Φ ωνάζει: ) — 
Μΰρσα!...

Μ ύρσα, έρχεται άμ έσω ς ά π ’ τό 
γυναικωνίτη.— Ό ρίστε!

Γλαύκη, βιαστικά— Πήγαιν’ έξω 
μιά στιγμή, νά ίδείς τί κάνει αυτός ό 
Θράσης... Ρώτα τον, φάνηκε κανείς; 
Και πες του πως εδώ τόλ' περιμένω.

Μ ύρσα—  Μάλιστα, κυρία (κάνει 
νά φύγει δεξιά). .

Γ λαύκη .— Στάσου! Θά τά θυμη
θείς δλα ;

Μ ύρσα, κοντοστέκεται.— Τά θυ
μάμαι, κυρία. ’Ά ν είδε κανένα, τύν 
περιμένεις έδώ.

Γλαύκη .— Ω ραία ! Πήγαινε! (Ή  
Μ ύρσα φεύγει).

Π ασινόη. Είδες πώς μπήκε στύ 
νόημα κι’ αύτή !

Γλαύκη, κουνώντας τό κεφάλι. 
— Αύτή μπήκε. Μά θά μπει κι’ ό πα
τέρας μου ;...

Π ασινόη.— Πάλι τά ϊδ ια ! Μά δέν 
είπαμε; Θά θελήσει κι’ ό πατέρας σου 
γιατί το θέλουν οι θεοί. (Α π λ ώ νει 
μιά στιγμή τά χέρια πρός τούς ’Ε

φεστίους). Στά Μεγάλα ΠαναΟηναια 
δέν άρχισε ; Θά τελειώσει καλά !

Μ ύρσα, έπιστρέφει τρέχοντας.—
Κυρία, δέν είδε τίποτα, κανένα. Ούτε 
ό αφέντης φάνηκε... Τοΰ είπα πώς 
τύν περιμένεις έδώ.

Γλαύκη.— Καλά. 'Γρέχα τώρα στύν 
κήπο, νά μοΰ κόψεις μερικές παπα- 
ροΰνες.

Μ ύρσα .— Μά θά βρώ ; ’Έχουν ξε
ραθεί, κυρία.

Γλαύκη.—  Κοίταξε... Μπορεί νά 
βρεις καμμιά.

[ ‘Η  Μ ύρσα τρέχοντας φεύγει ά π ’ τήν  
καγγελό&υρα τοϋ  κ ή π ου ],

Π ασινόη .— Τίς θέλεις γιά τύ κέν
τημά σου ;

Γλαύκη .—  “Οχι! Θά ρωτήσω το 
Μαντείο !

Π ασινόη. χαμογελώ ντας. — Μά 
δέν τύ ρώτησες καί τύ μεσημέρι; Καί 
δέν είδες πώς ξέφυγε καί τί ψηλά πού 
πήγε τδγρύ κουκούτσι τής αχλάδας πού 
τύ ζούπησες στά δαχτυλάκια σου ; ( Ε 
νώνει τόν άντίχειρα μέ τό δείχτη 
καί κάνει τό σχήμα). Κι’ δχι ένα 
μόνο. Πολλά ! δλα !

Γλαύκη.— Ή  αχλάδα ναί. Μ’ ας 
ρωτήσουμε καί τήν παπαρούνα.

Π ασινόη .— Καϊμένη μου, Γλαύκη, 
μ’ αύτά καί μ’ αύτά παιδεύεσαι ολη
μέρα.

Γλαύκη .— Μή μέ μαλώνεις, Πασι- 
νόη ! Έ γώ  έτσι ιθέλω !

Μ ύρσα, επιστρέφει μέ δυό π α 
παρούνες.— Αύτές μόνο βρήκα!

Γλαύκη τρέχει κοντά της.— Ά ,  
νά! Φέρ’ τις! (Παίρνει τίς π α π α ρού 
νες.) Τώρα θά ίδοΰμε. (Φιλεΐ τις 
παπ αρούνες καί τίς άφίνει πάνω  
στό βωμό, ψιθυρίζοντας μιά προ
σευχή. Ή  Πασινόη κι’ ή Μ ύρσα 
τήν περιστοιχίζουν. Κόβει ένα 
φύλλο π βπ αρούνας, τό κάνει φου- 
σκίτσα καί τό χτυπά στό  μέτωπό

της' ά λ λ ά  δέν κάνει κρότο. Μέ 
λύπ η :)  Τίποτα!

Π ασινόη .— ’Ά λ λ ο ;
Γλαύκη, Χ τυπά ά λ λ ο  φύλλο, 

πού αύτό κροτεί δυνατά. Μέ χα 
ρ ά :)— Νάχο!

Π ασινόη .— Ε ίδες;
Γλαύκη .— Κι’ άλλο ! (Χτυπά κι’ 

άλλ ο  φύλλο, πού κροτεί άκόμα 
δυνατώτερα. Μέ χαρά  τρελλή :)  
— Θά γίνει! θά γίνει! (Χοροπηδάει).

Π ασινόη — Αύτύ ητανε! Φτάνει σου 
τώρα. Ά π ό  τά τρία, κρότησαν τά δύο. 
Καί τί δυνατά!

Γλαύκη .— Μέ ξεκούφαναν! Άκόμα 
βουίζουν ταύτιά μου ! (Γελάει)

Π ασινόη .— Λοιπόν μή φοβάσαι. 
Δέν άργει ή μέρα πού θά στολίσουμε 
τή θύρα μας μέ μύρτα, κι’ έγώ, έγώ ή 
ίδια, πού σέ βύζαξα, πού σέ μεγά
λωσα, θά πάω νά σοΰ φέρω νερό άπύ 
τήν Καλλιρόη, γιά τύ νυφικό σου 
λουτρό. Νά, ώς τό Γαμηλιώνα πού 
μάς έρχεται. Τί έχουμε τώρα ; Μετα- 
γειτνιώνα; Πέντ’ έξη φεγγάρια άκό
μα. Κι’ ή Γλαύκη μου, νυφούλα ό
μορφη, χρυσοστολισμένη, πετά άπύ 
δώ γι’ άλλη φωλιά !

Γλαύκη.— Ναί, μά μέ τήν Πασινόη 
της!

Π ασινόη .— ’Άκου λέει! Μοναχή θά 
σ’ άφήσω ;

Μ ύ ρσα .— Καί μέ μένα, καλή μου 
κυρία!

Γλαύκη, στή Μ ύρσα .— Καί μέ
σένα. Μόνο ζημιές νά μήν κάνεις καί 
στό σπίτι τοΰ γαμπρού. Πάλι σήμερα 
έ'σπασ’ ένα ποτήρι. Κι’ ήταν ζωγρα
φιστό. Ό  Θράσης τήν έδειρε.

Γλαύκη, σκεπτική.— Κι’ ό καϊμέ- 
νο; δ πατέρας; θά μείνει μονάχος;

Π ασινόη .— Μήν τόν κλαϊς! Ό  α
φέντης έχει τό Θράση πού τόν αγα
πάει σάν πατέρας του. Κι’ επειτα, 
νέος είναι άκόμα, τετράπλουτος. Μοΰ

φαίνεται πώς άμα σέ παντρέψει θά 
ξαναπαντρευτεί.

Γλαύκη, φ α ιδρ ά .— Τί αστείο!... 
μιοΰ φαίνεται τόσο παράξενο νά φαν- 
τάζωμαι τύν πατέρα μου παντρεμένο! 
Μά θά τύν αφήσει ποτέ αύτή ή μα
νία πού έχει νά σκεφτεί γιά τίποτ’ 
άλλο; Καί γιά μέν’ άκόμα... ’Ά ! ό 
Θράσης! (Τρέχει δεξιά).

Θ ράσης, μπαίνει άπ ό δεξιά  καί 
πριν μιλήσει στή Γλαύκη, διώχνει 
τή Μ ύ ρσα .— Φεύγα σύ άπό δώ, ζη
μιάρα, μή φας κι’ άλλες! ('Η Μ ύρσα 
φεύγει έντρομη. Στή Γλαύκη : )— 
Ή ρθ ε  !

Γλαύκη, μέ χ α ρ ά .— Ά μέσως! Νά
νε βώ στύ δ ώ μ α ! ( Σ ιάζεται βια 
στικά).

Θ ρ ά ση ς—’Όχι! ’Έχει νά σοΰ πει, 
σπουδαία, καί δέ μπορεί νά σοΰ τά 
φωνάξει άπύ κάτου.

Γλαύκη— Λοιπόν ;
Θ ράσης, ύποβλητικά.— Σέ παρα- 

κσλεϊ λοιπόν, σέ παρακαλεΐ πολύ, νά 
τόν δεχτείς μιά σιιγμούλα έδώ.

Γλαύκη .— Μ έσα; Ά ,  δχι, δχι φο
βάμαι !

Π ασινόη .— Δέν κάνει!
Θ ράση ς.— Μά... μέ... μέ παρακά- 

λεσε πολύ !
Γλαύκη .— Τί λές τώρα, Θράση! 

Κι’ αν ερίζει άξαφνα δ πατέρας μου ;
Θ ράση ς.— Ου! Ό  άφένιης ί*’ αργή

σει! Στοϋ Περικλή δέν πήγε; "Ως που 
ναρθεΐ ή σειρά τού νά τύν ιιπάσουν...

Γλαύκη .— ’Έχεις λάθος ! Ό  Περι
κλής γνωρίζει τύ Μόρσιμο άπό χρό
νια. Κι’ άμ’ ακούσει τδνομά του, Φά 
τόν δεχτεί άμέσως.

Θ ράση ς.— ’Έ , καλά, κι’ άν τύχει 
νάρθει τόσο γρήγορα, έγώ θά φυλάω. 
Νά, ό κήπος. Τόν ξεβγάζω άπό κεί. 
Τοϋ κάνω πλάτες καί πηδά άπ’ τόν 
τοίχο.

Π ασινόη .—  Νά τύν πάρουν γιά



κλέφτη ;
Θράσης. — Ά π ό  κεΐθες είν’έρη,.ιά
Ιλ α υ κ η .— Καί τί θα πει ό θυ- 

ρωρός ;
Θράσης.— Οΰτε λέξη!. .(Σ ιγ ά :)Ό - 

λάκερο δίδραχμο τοϋ έ'δωσε.
Γλαύκη, (σ ιγά ).— Κατεργάρη!... 

Αμ εσένα ; πόσα;...
Θράσης.— Μή σέ νοιάζει τώρα γιά 

μενα!.. Ελα, νά τόν φέρω; Ό  άν- 
θροοπος περιμένει...

Γλαύκη.—Καί ή σκύλα;
Θράσης. ■ Δέ θά γαυγίσει! 'Γης 

πέταξε κάτι μπουρεκάκια μέ κρέας, 
πού τά ζήλεψα κι’ έγοό !

Γλαύκη, γ ελ α σ τά .— Χμ! πήρε κα
λά τά μέτρα του βλέπω. (Μέ α π ό 
φαση) Καλά, φέρ’ τον! Άλλά νά τοΰ 
πεις πως δε θά μείνει, παρά τρεις 
στιγμές. Οΰτε τρισι'ιμισυ ! Τρεις!

( νΕχει συνέχεια) 
ΓΡΗ Γ. ΞΕΝΟΠ ΟΥΛΟΣ

ΓΙΝΑΤΙ
Σπουργιτια φτιάσανε φ ω λιά— πουλάκι μέσα μου ή χαρά 

στής στέγης τό φεγγίτη 
και γιομισαν μέ π ρόσχ αρα  κελάδια, φώς, φτερά 

τό φτωχικό μου σπίτι.

Και στης γειτονοπούλας μου τήν άντικρύ κληματαριά 
πούναι τσαμπιά  γιομάτη, 

πετουν, καλέ, καί τά τσιμπούν καί της μαραίνουν τήν καρδιά 
γιά πείσμα, γιά γινάτι.

ΓΕ ΡΑ ΣΙΜ Ο Σ Α. Κ Α ΣΟ Λ Α Σ

ΣΚΟΠΟΣ

Απόψε πού έι/αν άνεξήγητον καημό 
νοιώθω νά μοΰ πληθαίνη τήν έρμιά μου 
π αράξενο  ρολόϊ κΓ ή καρδιά μου 
μιάν έννοια δίνει στής ζω ής μου τό ρυθμό.
Πήρα τό δρόμ ’ ά ργ ά  κι’ δλο τραβώ  
καί δέ ρω τώ  που π άω  μήτε καί στέκω 
άπ,' τ? ν. άπελπισίσ τά χέρια πλέκω 
καί σ  ένα θρήνο άλλόκοτο ξεσπ ώ .
Τ ρ έμ ω ! κι’ δμως νά φ τάσω  νοστα λγώ  
δέν ξέρ ω  που, ίσω ς κοντά σέ σένα 
ψηλά στόν ούρανόν ά στρ ο  κανένα 
και κάτω  ατι δλα  εγώ, [ΐόνον έγώ !
Κι δμως μιά τέτοια νύχτα καρτερώ 
αφέγγαρη, τυφλή, δίχως άστέρια 
νά σέ κρατώ  σ τ ’ άντρίκια μου τά χέρια 
έχοντας τήν άγάπη γιά όδηγό.

μ ι χ α λ η ς  κ ο υ ρ μ ο υ λ η ς

Γ Ρ .  Μ Π Ρ Α Ϊ Τ Μ Α Ν

ΟΙ ΒΑΡΥΠΟΙΝΙΤΕΣ
(Συνέχεια καί. τέλος)

Οί κακομοιριασμένοι είχαν ξεπαγιάσει, τά σαγόνια τους έτρεμαν, τά 
δόντια τους χτυποΰσαν άπ’ ιό κρύο. "Οσο δέν έβλεπαν ανθρώπους, πή
γαιναν χωρίς κι’ αύτοί νά ξέρουν ποϋ, μόλις δμως άντίκρυσαν σπίτι, τούς 
κυρίεψε μιά ανάγκη φυσιολογική νά ζεσταθούν, ν’ άναπαυτοΰν. Ό  μόνος 
πού ’μείνε πιστός οτον εαυτό του ήταν 6 Νοβοσέλεσεφ. "Αρπαξε τό κοκ- 
καλιάρικο χέρι τοΰ καμπούρη καί τοΰ ψιθύρισε : γιά πες μου, έδώ, άνά
μεσα σ’ δλους αυτούς τούς δύστυχους, δέ βρίσκεται κανένας πού νά ’χει 
ανάγκη νά τόν βοηθήσω;

— Αύτή δέν είναι δική σου δουλειά— άπάντησε τραυλίζοντας, σά με
θυσμένος ό γεροκαμπούρης—-εγώ έδώ είμαι ό φύλακας κι’ δλοι σας πρέ
πει νά κάνετε έκείνο πού σάς λέω έγώ. Ά π ό  ποιο τμήμα είστε ;— ρώ
τησε σοβαρά τους τρελλούς,— καί γιατί σηκωθήκατε απόψε; Μήπως δέν 
ξέρετε πώ ; σήμερα δέν ειν’ ημέρα σας ; Ξεχάσατε πώς μόνο τήν παρα
μονή τής Λαμπρής σάς επιτρέπεται κι’ δχι τά Χριστούγεννα;

— Ό χι, δχι!— φώναξαν μέ μιάς J  τρελλοί,— μή μάς λες τέτοια λόγια, 
άσε μας, άσε μας νά μποΰμε,— καί σπρώχνονταν έξω άπ’ τήν πόρτα τοΰ 
φυλακείου.

— Όρίστε μας !— νεύριασε ό καμπούρης— τί θέλετε τώρα έδώ ; Ποΰ 
άκούστηκε οι πεθαμένοι νά ’ρχονται σπίτι μου ; Δέν έχετε τό δικαίωμα ν’ 
άφίνετε τούς τάφους σας. Εμπρός, δίνετέ του, 6 καθένας στή θέση του.

— Ό χ ι, δχι, νά καί τό δέντρο,— φώναξε υστερικά ό Λέβιν' καί 
πραγματικά οί τρελλοί διάκριναν άπό τό παράθυρο έ'να Χριστουγενιάτικο 
δεντράκι, λαμπερό άπ’ τά κεράκια πού άναβαν. Λές καί χύθηκε στό αίμα 
τους φωτιά, τέτοια μαγική εντύπωση τούς εκ αν»·· τό άναμμένο δέντρο. ’Ά ρ 
χισαν νά παρακαλοΰν τό γέρο καί, έκνευρισμένοι στήν υπερβολή, βάλθη- 
καν νά σπρά>χνουν μέ λύσσα γιά νά μποΰν στό φυλακεΐο δπου τραβούσε 
τήν άρρωστημένη τους φαντασία τό «δέντρο» πού μέσα του κρύβει δλες τις 
γλύκες θύμησες, τις παιδιάσιικες ευτυχισμένες μέρες, τά χάδια τής μάννας 
καί τή ζεστασιά τής γωνιάς τοΰ πατρικοΰ σπιτιού. Οί κακομοιριασμένοι 
μιλούσαν μ’ άναφυλλητά, ή έξαψή τους ήταν τέτοια, πού ό καμπούρης 
τούς λυπήθηκε : Έ γ ώ  έχω καλή καρδιά καί τέτοια μέρα πού είναι, δέ
μπορώ νά σάς άρνηθώ. Μόνο,— φτοΰ !— μόλις λαλήσει ό πρώτος πετει
νός, μαρς, στις θέσεις σας, ειδεμή θυμώνω.

— Καλά, καλά, τό δέντρο, τό δεντράκι... ψέλλιζαν οί τρελλοί, λές καί 
τούς είχαν μαγέψει, καί μπήκαν μέ φούρια στή ζεστή καμαρούλα τοΰ γέ
ρου. Εύτύς περικύκλωσαν τό μικρούτσικο δεντράκι, στημένο πάνω σέ μιά 
κασέλα και στολισμένο μέ χρωματιστές χάρτινες κορδελλίτσες καί κερά
κια.

"Άγγιξαν, χάϊδευαν τά κλαράκια του, φιλούσαν τις κορδελλίτσες καί 
βρίσκονταν σέ μιά άπερίγραπτη, πραγματικά τρελλή έξαψη. Πιάστικαν άπ’ 
τά χέρια καί γελώντας μακάρια ψιθύριζαν: δέντρο, δεντράκι, τί ευτυχία!



καί γυρνοϋσαν γύρω στό φωτισμένο δέντρο.
Ο καμπούρης μέ έκφραση απορίας μαζί κΓ ευχαρίστηση, παρακο

λουθούσε τους απρόσκλητους ξένους του.
“ Είκοσι χρόνια ζώ έδώ πέρα, μά είναι ή πρώτη φορά πού βλέπω 

πε μενους ν,α θέλουν δέντρο. Γιά κοίτα, λές καί θά τό φάνε μέ τά μά
τια τους !— σήκωσε τους ώμους του— ό Θεύς μέ ’σπρώξε νά θυμηθώ τά 
παιδια μου και νά στολίσω γι’ άίΐόψε αύτό τό δεντράκι, ήταν φαίνεται 
γραφτό γι αυτούς έδώ, νά τ ’ ανάψω. Ά στους νά γλεντήσουν. Χριστιανοί 
είναι κι αυτοί.

, “ “ φνικά δμως, μέσα στήν καθαρή, παγωμένη ατμόσφαιρα, ακούστη
κε «πο μακρυά μια τουφεκιά. Ό  καμπούρης τρόμαξε, και προσπαθούσε 
να καταλάβει τί τρέχει, ενώ οί τρελλοί, από ένστικτο, κοκκάλωσαν στύν 
τοπο τους.

Τήν πρώτη τουφεκιά ακολούθησε δεύτερη, τρίτη. Τότε οί τρελλοί συγ- 
κινηθηκαν στά σωστά «σκοτώνουν, κάποιον σκοτώνουν», ψιθύρισαν.

1ί νά είναι; ειπε ό καμπούρης,— τί έπαθαν καί ρίχνουν τουφεκιές 
νυχτιάτικο.^ Μη συνέβηκε τίποτε έδώ κοντά στή φυλακή ; Πάω ώς έδώ 
στη ρεματιά νά ιδώ τί τρέχει. Και σείς βρέ παιδιά, σβΰστε τό δέντρο κι’ 
αμετε νά συχάσετε, δέ βαρεθήκατε νά χολοδέρνεστε σ’ αύτό τόν κόσμο 
που ξαναγυρίσατε γιά νά τριγυρνάτε όλονυχτίς γύρω άπό ενα δέντρο;

Ο Υε0θς βγήκε  ̂ απ τό φυλακεΐο του, ακούοντας μέ προσοχή τίς του- 
φεκιες πού δλο κι’ έπεφταν πιό κοντά καί συχνότερα. Δέν ήξερε καλά— 
καλά τί να σκεφτεΐ, δταν στό τερατώδικο πρόσωπό του ζουγραφίστηκαν 
απορία καί φρίκη. Μπρος του, σέ μερικά βήματα άπ’ τό φυλακεΐο, κοί- 
rovjav μέσα στό ματωμένο χιόνι, τό κουφάρι τοϋ μαύρου σκύλου του. Τό 
μούτρο του ζάρωσε από πόνο καί θυμό, βλέποντας τόν παληό, πιστό του 
φίλο ^απλωμένο μπρος στά πόδια του μέ >.ομμένο τό λαρύγγι. Μέ μιας 
χύθηκε σέ έ'να άλλο πράμα, πού λίγα βήματα πιύ πέρα μαύριζε μέσα στό 
χιόνι καί μιά φωνή λύσσας βγήκε άπ’ τό στήθος του : κΓ ενα άλλο σκυλί, 
άγνωστο του αυτό, κοίτονταν μπρός του. Ή τα ν  ό Πλοΰτων. Τό κακό- 
μοιρο τό ζώο, είχε κΓ αυτό κομένο πέρα γιά πέρα τό λαρύγγι. Ό  γέρος 
τα χασε. Δέ μπορούσε τίποτε νά καταλάβει, τό μυαλό του δέν ήταν σέ 
θεση να χωνέψει αύτό πού ’βλεπε, τοϋ ήταν αδύνατο καί νά φανταστεί, 
ποιος μπόρεσε, έδώ μέσα στό νεκροταφείο, δπου έ'ξω άπ’ αυτόν δέ βρί
σκονταν ψυχή  ̂ ζωντανή, δπου μόνο πεθαμένοι κοίτονταν στούς τάφους 
τους, ποιος σκέφτηκε καί μπόρεσε νά σφάξει αύτά τά δυό σκυλιά. Οί πε
θαμένοι ήταν αδύνατο νά κάνουν τέτοιο πράμα, δσο γι’ αύτό ήταν βέ
βαιος. Πώς λοιπόν βρέθηκαν έδώ μέσα τέτοιοι κακούργοι; μέ απερίγρα
πτη λύσσα ρωτούσε τόν έαυτό του.

, Δεν τοΰ ’μείνε δμως πολύς καιρός γιά νά σκεφιεΐ δλα αύτά, επειδή, 
για μεγάλη του̂  φρίκη, οί τουφεκιές άρχισαν τώρα πιά νά πέφτουν πολύ 
κοντά, μέσα στό νεκροταφείο.

, στ’ ^αύτιά του έφταναν ομιλίες, φωνές πολλών ανθρώπων μαζί,
κι  ̂αυτο  ̂τού συνέβαινε πρώτη φορά μές στά είκοσι χρόνια πού υπηρε
τούσε εδώ στο νεκροταφείο. Δέν ήξερε τί έ'πρεπε νά κάνει, νά φύγει ή

νά μείνει. Τόν έπιασε μιά απεριόριστη φρίκη, αυτόν, που ως στα τωρα 
τίποτε δέ φοβήθηκε ποτέ του. Τοΰ πιάστηκε ή γλώσσα, τά ποΟια του 
ρίζωσαν στό χώμα, ολόκληρο τό κορμί του πάγωσε δταν παρατηρησε^ πως 
άπ’ δλες τίς μεριές ερχόντουσαν καταπάνω του ανθρώπινες σιλουεττες. 
Τρέχοντας ανάμεσα στά δέντρα καί τούς σταυρούς. Τά φαναρακια που 
κρατοΰσαν στά χέρια, πότε έφεγγαν, πότε χάνονταν, λές κι ησαν ματια
π’ άνοιγόκλειναν. 5 „ , .

’Ά ν  ό καμπούρης έβλεπε ν’ ανοίγουν οί τάφοι κι ολους τους πεΐτα- 
μένους νά ζωντανεύουν, νά σηκώνωνται καί̂  νά ρχονταί καταπανω του, 
δέ θά παραξενεύονταν τόσο, δσο τοίρα που έβλεπε ξαφνικά γυρω του 
δλους αύτούς τούς άγνωστους ανθρώπους. Ή  απορία^ τοτι και η φρίκη 
μεγάλωσαν άκόμη περισσότερο δταν, κάτω άπ’ τό φώς τοΰ φεγγαριού 
έλαμψαν μποός στά μάτια του ξιφολόγχες καί φυσεκλίκια. ^

Σέ λίγα δευτερόλεπτα ό γέρος βρέθηκε περικυκλωμενος^ απο ολο- 
κληρη περίπολο: ή έξαψή τους ήταν απερίγραπτη, τα πρόσωπα τους χλω
μά, άνάπνεαν βαθιά καί βαριά κΓ άρχισαν νά μιλάν δλοι μαζι, σπρωχνον-
τάς τον, τραντάζονιάς τον. _ .

— Είναι πολύ λίγη ώρα πού άπ’ τή φυλακή το σκασαν δεκα βαρυ
ποινίτες κΓ άπ’ τά παιήματά τους στό χιόνι είδαμε πώς ήρθαν εδώ κατευ
θείαν. Πουθενά άλλοϋ δέ μποροϋσαν νά πάνε.  ̂ Έσύ, γέρο, τους εκρυψες. 
'Ομολόγησε μας πού βρίσκονται, ειδεμή θά κάνουμε άνω κατω και το 
φυλακεΐο σου καί τό νεκροταφείο ολόκληρο. Παράδωοέ μας τους, παρα- 
δωσέ τους, φώναζαν λυσσασμένοι απ’ τό κακό τους οί στρατιώτες

'Ο  γέρος ανατρίχιασε και τό πρόσωπό του ζάρωσε άπό κακία.  ̂ Ιωρα 
όλα τά κατάλαβε, μάντεψε ποιός έσφαξε τό δικό του τό σκυλί καί το ξένο. 
Αυτοί λοιπόν ήσαν οί πεθαμένοι; ψιθύρισε. Περιμένετε λιγουλάκι, σκύλας 
γιοί, έγώ θά σάς δείξω πώς κοροϊδεύουν ενα γέρον άνθρωπο, θα σας α
νάψω καί τό δέντρο! Γιά φαντάσου πώς μέ κοροΐδεψαν !...̂

— Δέν έ'χω καμιά άνάγκη νά σάς τό κρύψω, είπε σ τ ο υ ς  στρατιώτες, 
τό ψάρι βρίσκεται έκεΐ μέσα, στό φυλακεΐο μου. Γλεντούν σάν παιδια με 
τό Χριστουγεννιάτικο μου δέντρο, μοΰ ’σφαξαν δυό σκυλιά, λενε πως είναι 
πεθαμένοι πού ζωντάνεψαν, οί αναθεματισμένοι ... καί κούνησε θυμωμέ
νος τή γροθιά του πρός τό μέρος τών τρελλών.  ̂ » * * '

Οί στρατιώτες δέν τόν ακόυσαν περισσότερο' κάμποσοι άπο δαυτους 
χύθηκαν στό φυλακεΐο κΓ εύτύς μέ άναφωνητά θριάμβου άρχισαν να 
σέρνουν άπό κει μέσα τούς τρελλούς, κοκκαλωμένους από ένα φόβο φριχτό, 
άπερίγραφτο. Τά πρόσωπά του; ήσαν τρομερά, τά μάτια τους πετάχτηκαν 
όξω, στά χείλια τους έβραζαν άφροί. Παραδέρνονταν μές στά γερά χέρια 
τών στρατιωτών πού μόλις κρατούσαν τή λύσσα Ι0^ς απο τό νυχτερινό 
αύτό ξεσήκωμα κΓ άπό τίς συνέπειες ποΰ θά είχε για δλους τους  ̂ αυτη ή 
άπόδραση .. Φαντάζονταν πώς τά θύματά τους εναντιώνονταν ενώ η αλή
θεια ήταν πώς οί τρελλοί βρίσκονταν σέ υπερβολική νευρασθενική, παθο
λογική υπερδιέγερση Τούς έδεσαν λοιπόν σφιχτά κΓ άρχισαν νά τους 
σέρνουν έξω άπ’ τό νεκροταφείο c e

— Δέκα ολόκληροι, δλοι παρόντες!... φώναξε χαρούμενος ο υπαξιω-



ματικος, επικεφαλής τής πεςιπολίας, ακόμη λίγο καί τήν παθαίναμε, θά 
μας έδιναν καλό μπουναμα γιά τις γιορτές μας ! Ά μ ’ κι’ δ κυρ λοχαγός 
που αφισε τήν υπηρεσία κα'ι πήγε νά γλεντήσει στήν πολιτεία ;

Ο τρόμος τοΰ ύπαξιωματικοΰ έσβυσε μόλις πέρασε ό κίνδυνος ποΰ 
είχε κρεμαστεί πάνω απ’ τό κεφάλι του, ή γλώσσα του λύθηκε, εδθύ- 
μησε.

Εμπρός, έλα καί σύ γέρο μαζί μας— ειπε τοΰ καμπούρη-—έλα νά 
κάνεις τήν κατάίϊεσή σου.

Ο φύλακας 5έ μίλησε, μόνο ποΰ τό κεφάλι του χώθηκε ακόμη πιό 
βαθιά στους ωμούς του, κι’ ακολούθησε τούς στρατιώτες.

Γρήγορα κι ο τελευταίος κρότος πού ’καναν οί στρατιώτες περπα
τώντας στο χιόνι χάθηκε, το νεκροταφείο δμως δεν έμεινε άδειο οΰτε γιά 
ενα τέταρτο τής ώρας. Ά π ό  ενα μικρό ξύλινο παρεκκλήσι ά'ρχισαν νά 
βγαίνουν, ρίχνοντας γύρω τους τρογμαμένες ματιές, κάτι άνθρωποι. Φο
ρούσαν σταχτιές μανδύες κι’ ήσαν χωρίς σκούφους, τά πρόσωπά τους 
χλωμά, τρομαγμένα.

Τωρα πιά, γι αΰτοΰς είμαστε χαμένοι,— ειπε ενας γερο— κατάδι
κος στούς συντρόφους του— ώς στό πρωΐ θά ααλιοτραβιοΰνται μέ τούς 
σωτήρες μας, κι’ ώσπου νά καταλάβουν τό τί τρέχει, εμείς θά ’ μαστέ 
μακριά...

Κι οί κατάδικοι πήδηξαν βιαστικά κι’ αθόρυβα τόν τοίχο μέ τά 
κάγγελα καί χάθηκαν στή ρεμματιά...

Μετάφραση άπ5 τό Ρούσσικο : Ν. ΛΥ Κ ΙΑ ρΔΟ Π Ο Υ Λ Ο Υ

ΤΟ Υ  ΜΠΟΥΝΙΝ

Μ Ο Ν /

’Αγέρας, βροχή, καταχνιά 
Τής λίμνης ταράζουν τήν κρύα μορφή. 
Έ δ ώ  τώρα εχει πεθάνει ή ζωή 
Καί γυμνά ώς τήν άνοιξη θά  βογγοϋν τά 

[κλαδιά...
Έξοχή. Κι’ ολομόναχος είμαι. Σκοτάδι. 
Στό παράθυρο μπαίνουν ό βορριάς καί 

[τό βράδυ.

Χτές ήρθεα καί u’ είδες στιγιιές...
Μά κοντά μου δέν νοιοί^εις τήν πρώτη 

, [χαρά
Πωχες πρίν. Κι’ ας φαντάστηκα κάποιες
ΤΤ - · ί 'Ρ Ο ΰ έ ςΠ ος ανήκεις σέ μένα, σάν γυναίκα μου πιά.
Τί νά γίνει! Σάν θέλεις νά μήν ερθεις 

[όπίσω
Ο πως—οπ ω ; καί δίχως γυναίκα θά ζήσω. 

Μετάφραση

ν Ξ I Α
ΣΤΟ ΦΙΛΟ ΑΓΓΕΛΟ ΔΟΞΑ

’Απόψε διαβαίνουν βουβά
Τά σύγνεφα, δλα στήν ίδια γραμμή.
Τών ποδιών σου τ’ αχνάρια νωπά στήν 

[αυλή
Έβουλιάξαν στις λάσπες κι’ έγεμίσαν 

[νερά...
Καί μέ πνίγει τό κλάμμα σάν θ ω ρώ

[μοναχός,
Τήν χλωμή, λοίσθια ώ ρα  πού γέρνει 

[τό φώς.
Σκληρή μοΰ ξεφεύγει ή κραυγή :
—Έ λ α  όπ ίσω ! Γ ιά μένα είσαι σύ κι’

[αδερφή...
Μά ή γυναίκα σάν πάψει ποτέ ν’ αγαπά
Λησμονά' καί τής γίνεσαι ξένος ξανά.
Έ ,  θ ’ ανάψω κι’  έγώ τό καμίνι' θ ’

[αρχίσω νά πίνω...
Καλά 0-αταν ν’ αγόραζα κι’ ενα σύντρο- 

[φο... σκύλο...
ΔΗ Μ Η ΤΡ ΙΟ Σ Π ΑΥ ΛΙΔΗ Σ

Π. Κ Λ Ω Ν Α Ρ Η

Ο Ε Ρ Η Μ Ο Σ
Ή ταν όμορφοΰλα κιόλας ή γυναίκα τοΰ Βούλιανη. Καθώς τήν έκύτ- 

ταζε έτσι ποΰ κρεμόταν’ άπ’ τό στόμα του, περιμένοντας τήν απάντηση του, 
ένοιωσε μιάν ικανοποίηση καί, βλέποντάς την νά στενοχωριέται από  ̂τήν 
άπ;άθειά του, δοκίμασε μιάν ευχαρίστηση, ποΰ μπορούσε έτσι ναν τήν εκδι
κηθεί. Κατάλαβε μέσα του κάποια σκληρότητα, ύστερ άπ αυτη του τη χαι- 
ρεκάκια, ειδε τόν εαυτό του σάν ένα μυτερό ατσάλι, σάν ενα βουνό απο 
γρανίτη μέ σουβλερές κορφές. Ενοιωσε μιά κρυαδα μέσα τ̂ου αυτη τη 
στιγμή, λές πώς ή καρδιά του λιγόστεψε τούς χτύπους της. Ειχε τήν εντύ
πωση πώς ό εαυτός του ολόκληρος ήταν μιά σιδερένια μηχανή δίχως κανένα 
σημάδι ζωής, μιά μηχανή πού αύτή τή στιγμή ειχε σκοπό νά κάμει τή γυ
ναίκα πού βρισκόταν μπροστά του νά πονέσει, νά κόψει τις σάρκες της 
αν ήταν μπορετό— καί νά ιδεΐ νά ξεπετιέται άπό παντοΰ ένα κατακόκκινο, 
θερμό αίμα. Ά π ό  τις σουβλερές κορφές τοΰ γρανίτη τής ψυχής του έβλεπε 
νά βγαίνει σαν ανάσα βαρειά ή αποθυμιά νά ίδεϊ τή γυναίκα τοΰ 
λιανή νά κλάψει, νά ίδεϊ τό πρόσωπό της μέσα στά δάκρυα. Ειχε την εντύ
πωση πώς αυτές τις στιγμές ή καρδιά του ήταν ένα μονοκόμματο σίδερο, 
κάτι άψυχο πού δέν ένοιωθε καμμιά συμπόνια.

’Ήξερε πώς ό Βούλιανης είχε μείνει πίσω, μαζύ μέ κάμποσους άλλους, 
γιά νά ρίξουν κάποιο πελώριο δέντρο, ποΰ τδχαν κόψει στή βάση καί θά 
γύριζε στό σπίτι του δυό τρεις ώρες άργότερα. ’ Αναλογίστηκε μάλιστα τή 
σκηνή αυτή κι’ ένοιωσε τόν εαυτό του ολόκληρο νά πηγαίνει στο λόγγο, στό 
μέρος δπου βρισκόταν δ κολοσσός. Ειδε τό δέντρο, κομμένο στη βαση, να 
γέρνει μονόπαντα άπό τις σφήνες πού τοΰχαν χώσει μεσα στην κοψιά, ειδε 
τά πελώρια κλαδιά του, σά χοντρά μπράτσα ένός άντρουκλα, ποΰ ^ζητούσαν 
νά πιαστούν από κάπου, άγνάντεψε τήν κορφή του, τον ωκεανό τών μικρών 
κλαδιών καί τών φύλλων ποΰ σειόντουσαν άπό τ’ αεράκι σάν ένας δλάκαι- 
ρος κόσμος άπό ζωές, κι’ είδε όλοτρογυρα τοτις εργάτες μαζυ τους κι ο 
Βούλιανης ανασκουμπωμένος καί ξεσκούφωτος— πού ’χαν δεσει τά κλαδια 
του καί τραβούσαν τά σκοινιά νά γκρεμίσουν το γίγαντα. Ηταν ολοτελα 
άπορροφημένος άπό τήν παρακολούθηση τής σκηνής αυτής,  ̂ νόμιζε 
πώς πραγματικά βρισκόταν στό δάσος μαζύ μέ τους εργάτες. Αρχισαν 
τώρα νά τραβούν φωνάζοντας. Τά κλαδια αναδεύτηκαν, σείστηκαν, τινάχ
τηκαν, ολόκληρο εκείνο τό βουνό έχασε τήν ισορροπία, έγειρε και, ξαφνικά, ο 
Μαγκάρας, ειδε τό πέλαγος τών κλαδ.ών νά γέρνει, νά γέρνει άψυχος δγκος, 
κι’ άκουσε μέ φρίκη τή στριγκιά φιονή πού ’ βγάζε το ξυλο τοΰ κορμού που 
έσπαγε.

’Έγινε δμως κάτι φριχτό: Τό δέντρο δέν έπεφτε άπό τή μεριά πού τό 
περίμεναν, άλλ’ άπό τό πλάϊ. Οί εργάτες που βρισκόντουσαν απο κείνο το 
μέρος ζήτησαν νά ξεμακρύνουν, έτρεχαν σάν τρελλοί νά ξεφυγουν από το 
θάνατο. Ό  Μαγκάρας ένοιωθε τά μάτια του νά ’χουν πεταχτεΐ έξω, άπό τον 
τρόμο: Ό  Βούλιανης πού βρισκόταν κοντά καί στή χειρότερη θέση, βρέ-



τ̂ ηκε ξαφνικά κάτου απ’ τόν κορμό πού έπεφτε, γιά μιά στιγμή έκαμε νά 
τρεξει, φάνηκε πως τα χασε και αμέσως ο κορμος μ όλη του τήν όρμή 
έπεσε πάνω στις πλάτες του. Στην ιδια στιγμή τά πόδια του λύγισαν κι’ δλο 
το σώμα του έλυωσε άπ’ τό βάρος τοΰ γίγαντα.

Ο Μαγκάρας σά νά ξύπνησε' αΰτό τό θέαμα μόλις ειχε κρατήσει λίγα 
δευτερόλεφτα απ την καρδια του αισθανόταν άκόμα τήν άνάγκη νά κάμει 
τή γυναίκα τοΰ Βούλιανη νά πονέσει. Και σκέφτηκε νά χρησιμοποιήσει τή 
φαντασία ποΰ τοΰ ’χε έρθει, νά τής πει πώς ό άντρας της σκοτώθηκε.

λ Σηκώθηκε ορθός καί, άργά-άργά, τονίζοντας τις λέξεις, τής τό ειπε. 
Άπό^τήν αριστερή μπάντα τό μοΰτρο του γέλαγε, τά χείλια και τό φρΰδι 
του είχαν τραβηχτείς πρός τ’ απάνω κι’ ή φωνή του ήταν βαρειά, σκληρή 
σάν ενα σουβλερό σίδερο ποΰ τρυπάει, σάν πολλά μαχαίρια πού κόβουν 
ζωντανές σάρκες σέ μικρά κομμάτια, ώς ποΰ νά μήν άπομείνει παρά αίμα.

Ά π ό  τις πρώτες λέξεις ή γυναίκα έβαλε τά κλάμματα, στρίγγλιζε, φώ
ναζε, χτυπιώταν, τραβαγε τά μαλλιά της. 'Ύστερα, πρίν άκόμα ό Μαγκάρας 
τελειώσει, έφυγε γιά τό σπίτι της, τρέχοντας καί ξεφωνίζοντας μέσα σ’ άνα- 
φυλλητά.

Ο Μαγκάρας, μέ απάθεια συνέχισε τή διήγησή του σά νά ’ταν μπροστά 
του άκόμα ή γυναίκα.

ri Οταν τελείωσε καί σώπασε, δοκίμασε εναν πόνο, λές πώς κόπηκε μέσα 
του ενα τεντωμένο νεΰρο. Κάθησε πάλι χάμω, δίχως νά θέλει, καί πήρε τό 
κεφάλι μέσα- μέσα στις παλάμες του. Αυτές τις στιγμές δέν ένοιωθε τίποτα, 
δέ θυμόταν τίποτα, είχε μονάχα τή δυνατήν εντύπωση μιάς μεγάλης χρωμα
τιστής ρόδας πού γυρίζει πολύ γρήγορα κι’ δλο φέρνει βόλτες.

Ιού πέρασε. ιΣηκώθηκε ορθός. Δέν άκολούθ-ησε πειά τόν καρρόδρομο. 
Δρασκέλισε ενα φράχτη καί τράβηξε μέσ’ άπό ’να περιβόλι γιά τήν καλύβα 
του. Δέν έννοιωθε κούραση. Τά βαρειά παπούτσια του βουλίαζαν μέσα στό 
μαλακό καί φρεσκοποτισμένο χώμα τοΰ περιβολιού. Καί χάθηκε μέσ’ στό 
σουρούπωμα.

Μέσα στην καλύβα του, ξαπλωμένος πάνω σ’ ενα σωρό άχερα, άκουμ- 
πώντας στό χέρι τό κεφάλι του, μέ τά μάτια άνοιχτά στό σκοτάδι τοΰ κάμ
που,  ̂δπου έλαμπε ένα μικρό φώς άπό κάποιο σπίτι, ό Μαγκάρας, δέν ένοιωθε 
τόν εαυτό του διόλου καλά. Ή  καλύβα του άπό τό ένα μέρος ήταν ανοιχτή 
καί αίσθανοταν τό σκοτάδι νά μπαίνει μέσα σά κακιά πνοή, σά μιά ζωντανή 
ύπαρξη. Θα ήθελε νά μποροΰσε νά φυλαχτεί κι’ ειχε μαζευτεί στή γωνιά 
του, ζητώντας νά νοιώσει, δσο μποροΰσε περισσότερο, τήν προστασία τών 
τοίχων και τής σκεπής. 'Ε ν ’ αλαφρό αεράκι έμπαινε μέσα καί τόν χτυπούσε 
καταπρόσωπο. Τοΰ ήταν κι’ αύτό δυσάρεστο. Νόμιζε πώς είχε μπροστά του 
κάποιον πού τοΰ μιλούσε από τόσο κοντά ώστ’ ένοιωθε τήν άνάσα του στό 
πρόσωπό του. Δέν άκουγε τή φωνή του, μόνο έβλεπε τά μάτια του πού τόν 
κύτταζαν επίμονα καί τά χείλια του πού κουνιόντουσαν εκφραστικά. 'Ύστερα 
κι οί χίλιοι μικροί θόρυβοι πού ’κανε τό αεράκι μέσ’ στις φυλλωσιές διη- 
γοντουσαν πολλά άσκημα πράγματα.

Ό  Μαγκάρας δέν φοβόταν, δμως τώρα, πού κάπως πειό ψύχραιμα,

άναλογιζόταν τή συνάντησή του μέ τή γυναίκα τοΰ Βούλιανη, τρόμαζε. Η 
όρεξη πού τοΰ ’χε έρθει νά κάμει τή γυναίκα νά κλάψει, τόν έσπρωξε νάν 
τής πει πώς ό άντρας της σκοτώθηκε. Ειχε σκοπο νάν τής πει αμέσως ύστερα 
τήν αλήθεια καί νά γελάσει τάχα γιά τό χωρατό,^ δμως ή̂ εντύπωση εκείνη 
τοΰ θανάτου τοΰ συντρόφου του, ή τοσο ζωντανή, τον ειχε τραβήξει^και τοΰ 
’χε δημιουργήσει μέσα του ένα όλοσκοτεινο χαος. Δίχως να ξερε̂ ι τί κάνει, 
ειχε φύγει κι’ είχε αφήσει τή γυναίκα μισότρελλη απ τόν καϋμο της.^

Καί τώρα ακόμα, ή ε’ικόνα τοΰ δέντρου, πού πλάκωνε τόν Βουλιανη, 
στεκόταν μπροστά του ολοζώντανη, σα να ταν αλήθεια. Καί σέ μια στιγμή 
μιά τρελλή υποψία πέρασ’ άπ’ το μυαλό του, σάν ενα κοφτερο μαχαίρι που 
περνάει κόβοντας τό κάθε τ ι : Μήπως σκοτώθηκε στ αλήθεια ό Βούλιανης , 
Μ ή π ω ς  τό ν  έ σ κ ό τ ω σ ε  α ύ τ ο ς  με τη σκ έψ η  το  υ ε κ ε ίν η ; 
Πάντα θυμόταν μέ φρίκη κάποια φορά πού καμάρωνε ενα κατάμαυρο 
άλογο παινεύοντάς το καί σύγκαιρα το ειδε νά πεφτει χαμω ξερο. Τού λε- 
γαν πώς ειχε κακό μάτι. Μήπως και τωρα ειχε κάμει τίποτα παρομοιο ; 
Σ ’ αύτή τή σκέψη ένοιωθε τον εαυτό του να γκρεμίζεται αδιακοπα σ εναν 
άτέλειωτο γκρεμό. Σταμάταγε ή αναπνοή του, τοΰ κοβοταν η μιλιά καί ένα 
γρύλλισμα μόνο ανέβαινε άπ’ τό κατάξερο λαρύγγι του.

Στριμωγνόταν περισσότερο στη γωνία του, και καθώς ^φύσαγε το αε 
ράκι, ένοιωθε πειό δυνατή τήν άνάσα εκείνου, που τόσην ωρα τωρα τοΰ 
μιλούσε έκφραστικά μέ χίλιους μορφασμούς μπροστά του. Τοΰ φάνηκε πώς 
ή μορφή αύτή ήταν ή γυναίκα τοΰ Βουλιανη, με τα δακρυα στα ματιοι. Φο
ρούσε άκόμα τό φανταχτερό μαντήλι της. 'Ύστερα αλλαξε. Ή ταν ό ίδιος δ 
Βούλιανης, μιά μορφή ψυχρή καί σκέτη, με κλεισμενα ματια τό αριστερό 
δμως ήταν μισάνοιχτο καί κάτου άπ το βλέφαρο, μεσ απ την  ̂κορη περ
νούσε ένα ρεΰμα πού ερχόταν ίσια σ αυτόν, εμπαινε μεσα του και τον εκανε 
νά νοιοοθει τήν ύπαρξή του νά λοιωνει, να γίνεται καπνός, τίποτα. ^

Δέν μποροΰσε πειά νά μείνει στήν καλύβα. Αισθανόταν την αναγκη νά 
τρέξει στό χωριό καί νά πει στή γυναίκα τού Βούλιανη, σ’ όλους τούς  ̂ χω- 
ριάτες πώς δ Βούλιανης δέν σκοτώθηκε, μόνο θά γύριζε λίγο ^πειό άργά. 
Σηκώθηκε άπ’ τό στρώμα του, κατεβηκε απ την καλυβα και πήρε βιαστικα 
τό μονοπάτι. Φύσαγε παλι τό ιδιο αερακι και κούναγε τα φύλλα μ εναν
αλαφρό θόρυβο.

Λές πώς κάποιο δυνατό πνεύμα κακού πετούσε. Μήπως ηταν ο θάνατος;
Ό  Μαγκάρας έτρεχε τώρα, κι’ δλοένα τά φώτα τοΰ χωριού γινόντουσαν 

ζωηρότερα.
’’Εφτασε. Είδε κάποιο γέρο πού έρχόταν, κρατώντας στό χέρι ένα φα

νάρι καί σέρνοντας ξοπίσω του μιά γίδα. Ιόν εσταματησε και,  ̂ δίχως να 
τόν καλησπερίσει, βιαστικά-βιαστικά καί τρέμοντας λίγο, τόν έρώτησε, «ν 
ειδε τόν Βούλιανη νά γυρίσει άπ’ τό λόγγο. Ό  γέρος τοΰ απάντησε πώς  ̂δέν 
τόν είδε, είχε μάθει δμως πώς σκοτώθηκε άπό ’να δέντρο. Ο Μαγκάρας 
ανατρίχιασε. 5 Αρχισε να μιλάει στο γερο γρήγορα κι οσο τιειο πειστικά 
μπορούσε. Τοΰ ’λεγε πώς άύτός ειχε δώσει τήν ψεύτικη αυτή είδηση γιά 
χωρατό. 'Ο γέρος φάνηκε πώς τό πίστεψε, τόν κύτταξε παράξενα καί προ-



χωρησε τραβώντας τη γιδα του. Ο Μαγκάρας έμεινε στή μέση τοΰ δρόμου 
και κοίταγε τόν γέρο ποΰ μάκραινε. Τό φαναράκι του γινόταν δσο πήγαινε 
και πειό χλωμό.

Προχώρησε για τήν πλατεία και σέ λίγο έφτασε στό μαγαζί, δπου 
κάμποσοι χωριάτες ηταν μαζεμμένοι. Τους ρο^τησε αν είδαν τό Βοΰλιανη, 
και τοΰ παν κι αυτοί, οπως κι δ γέρος, πως ό Βοΰλιανης ήταν σκοτωμέ
νο?· Αρχισε να μιλάει πάλι μέ θέρμη, εξηγώντας τους τό χωρατό. Περίμενε 
νάν τους δει νά πειστούν και σταμάτησε ελπίζοντας πώς αυτό θά γινόταν.

Οι χωριάτες όμως έβαλαν τα γέλοια. Ο Μαγκάρας άρχισε πειό δυνατά 
και πειό πειστικά νά ζητάει νάν τους εξηγήσει, μά τοΰ κάκου' κΓ οι χωριά
τες άρχισαν νάν τόν κοιτάνε μέ τόν τρόπο ποΰ τόν έβλεπε λίγο πρωτήτερα ό 
γέρος μέ τό φαναράκι.

Ο Μαγκαρας αγωνιζότανε τώρα’ ποτε θύμωνε, λύσσαγε, ούρλιαζε πού 
δέν τον πιστε\>αν, πότε γινόταν ήσυχος, γλυκός, μαλακός καί μιλούσε γαλη- 
νεμμένα, εξηγώντας καθαρά πώς έγιναν τά πράγματα παρακαλώντας νά τόν 
πιστέψουν. Μα οι χωριάτες επέμεναν. Είχαν μάθει πώς είχαν κουβαλήσει 
κιόλας τό πτώμα τοΰ σκοτωμένου στό σπίτι του.

Ο Μαγκάρας απομεινε σάν άποβλακωμένος. Κάποιος άπ’ τούς χωριάτες 
που θα πήγαινε στο σπίτι τοΰ Βοΰλιανη, τοΰ πρότεινε νά πάει μαζύ του, 
γιά νά βεβαιωθεί, κΓ ό Μαγκάρας δίχως νά σκεφτεί, σά μίορό παιδάκι, 
σα σκυλλακι, τσακισμένος και με τά μάτια χαμένα στό σκοτάδι, τόν ακολού
θησε αμίλητος.

Υστερ άπό λίγο ξανάρθε στόν εαυτό του καί λησμονώντας τήν είδηση 
πώς κουβαλησαν σκοτωμένο τόν Βοΰλιανη, σταμάτησε τόν χωριάτη πού περ
πατούσε στο πλάϊ του καί πιάνοντάς τον άπ’ τά μπράτσα, άρχισε πάλι νά 
τοΰ λέει, πώς ό Βοΰλιανης ζοΰσε. Τά μάτια του έλαμπαν μέσ’ στό σκοτάδι.

Ειδε πως δεν εκανε τίποτε κι άφησε τά χέρια του νά πέσουν στά μεριά 
του το κεφάλι του εγειρε βαρυ κΓ άμέσως ύστερα τά γόνατά του λύγισαν, 
έπεσε μπροστά στον χωριατη κι άγκαλιάζοντάς του τά πόδια, άρχισε μέ 
θέρμη νάν τόν παρακαλεϊ νά πιστέψει, π ώ ς ό  Βοΰλιανης ζοΰσε. "Μίλαγε 
γρήγορα,^ μέ ζωηράδα κΓ άπ’ τά μάτια του έτρεχαν τώρα ολοένα ποτάμι τά 
δακρυα. () χωριατης παραξενεύτηκε, φοβήθηκε καί τόν καθησύχασε ψεύτικα.

Προχώρησαν. Υστερ άπο λίγο ζύγωσαν στό σπίτι τοΰ Βοΰλιανη. ’Ή 
τανε φωτισμένο.

—αφνικά μέσα στη σιγαλιά ακούστηκε καθαρά, μέσ’ άπό κλάμματα καί 
θρήνους, μια γυναικεία φωνή ποΰ μοιρολογούσε. Άνέβενε ολόισια στόν 
ήσυχο ουρανό, σάν ένας πίδακας φωτιάς. Ό  Μαγκάρας κοκκάλωσε, έμεινε 
στη θέση του ακίνητος, μέ τ’ αυτιά του τεντωμένα, πεταμένα έξω τά μάτια 
καί τό στόμ’ άνοιχτό. Δέν άνάσαινε.

Υστερα τινάχτηκε καί, παρατώντας ξαφνικά τόν σύντροφό του, έτρεξε 
σάν τρελλος πανω στις πετρες, πηδησε τόν χαμηλό φράχτη κι’ ώρμησε μέ 
φορα μέσα στο σπιτάκι, φωνάζοντας δυνατά καί άγρια. Ή  φωνή του άκού- 
στηκε γύρω τραχειά καί φοβερή σά μούγκρισμα θεριού:

— Ζή ό Βοΰλιανης, ζή ό Βοιιλ...
Δεν προφτασε να τελειιοσει. Μόλις δρασκέλισε τό κατώφλι κΓ έρριξε

μιά ματιά στήν κάμαρα, σταμάτησε, ή φωνή του κόπηκε ξαφνικά καί πιά
στηκε άπό τήν κορνίζα τής πόρτας, μέ τό να ποδι μέσα και τ αλλο εξω. 
άνασαίνοντας βαρειά. ; / c

Μέσα στό σπίτι ήταν κάμποσες γυναίκες μαυροφορες καθισμενες ολο- 
τρίγυρα καί μοιρολογούσαν κλαίοντας. Μαζύ'τους κι ή γυναίκα τοΰ Βού- 
λιανη ντυμένη κι’ αύτή στά μαύρα. , , , >

Καί μέσ’ στή μέση τής κάμαρας, πάνω σ ενα τραπέζι, αναμεσα σε δυο 
κεριά πού κάπνιζαν, ίσιος, άλύγιστος, μέ τά πόδια τεντωμένα τό να̂  πλάι 
στ’ άλλο καί τά χέρια σταυρωμένα στό στήθος, κοιτόταν σκοτωμένος ο Βου- 
λιανης. Ή ταν δπως τόν είχε ίδεΐ τήν ώρα πού μιλούσε τής  ̂ γυναίκας  ̂ του. 
Κάποια σαστισμάρα κΓ ένας φόβος είχαν τσακίσει περίεργα το πρόσωπό του.

Ό  Μαγκάρας τόν κοίταγε μ’ άνοιχτό τό στόμα και τα ματια χαμένα 
στό κενό. Τό βλέφαρο τού άριστεροΰ του ματιοΰ ήταν μισάνοιχτο. Καί μέσ̂  
άπό τήν κόρη τοϋ σβυσμένου ματιού ένα ρεύμα κρΰο μεταγγιζόταν στό 
κορμί του καί τόν έκανε ν’ άνατριχιάσει. Ή  ύπαρξή του έλυωνε.  ̂ Δέν ειπε 
τίποτα, μόνο άργά-άργά σήκωσε τό δεξί του χέρι κΓ έβαλε τό δάχτυλο στό 
στόμα δπως κάνουν τά μωρά. Καί γυρίζοντας πίσω έφυγε αθόρυβα.

Τόν έχασαν μέσα στό σκοτάδι.
Π. Κ ΛΩ ΝΑ ΡΗ Σ

ΓΡΑΜΜΑ ΣΕ ΦΙΛΟ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

Τήν πλήξη, τήν καθημερνή μονοτονία, 
τά π ρ όσω π α  τά  π ρ ά γμ ατα  τά  ίδια, 
πού σέ κρατούν σ ’ άδιάπτωτην άνία, 
καί σφίγγουνε τά  στήθια σου σάν  φίδια
νοστάλγησες , λές κΓ δλα ταχείς λησμονήσει,
— ό θόρυβος πολύ σ ’ έχει κουράσει, 
ή κίνηση, τά φώτα, σ ’ έχουν άπαυδήσει.—
Ποιός θά σ ’ άκούσει καί δέν θά γελάσει!

Ή  πρόθεσή σου εύγενική, θάρρος νά δίνεις 
σ ’ έμας πού μένουμε στήν Ε παρχία , 
μακρυά ά π ’ τόν θόρυβο, τά φώτα καί τήν δίνη 
τής κίνησης, σ ’ άδιατάραχτη ήσυχια.

ΚΓ έ^ώ γνωρίζουμε κ αλά  τήν πρόθεσή σου, 
άδράχνουμε τό θάρρος πού μας δίνει, 
κΓ αύταπατόμεθα στήν σκέψη τήν δική σου:
« 'Ω ρ α ία  τής ’ Επαρχίας ή γαλήνη».

Μ Η ΝΑΣ ΔΗ Μ ΑΚΗ Σ



ΤΕΣΣΕΡΟΙ ΝΕΟΙ ΠΟΙΗΤΑΙ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Σήμερα κλείνει ενας χρόνος ποΰ δέ 

, [σμίξαμε.
Τοσα χρόνια στήν ίδια γειτονιά κι’οΰτε 

[γνωριζόμαστε!
Κι ένα βράδυ ή πλήξη μας ένωσε... 
Αγαπήσαμε παθιασμένα τή γαλήνη τοΰ 

[βουνού καί τής νύχτας. 
Καί άπό εότε δέν έκρύβαμε, μυστικά 

s [κι’  ελπίδες.
Σαν τραγοΰδι απόκοσμο μέσα μας δο- 

__ [νοΰσε
Ενας θρήνος μυστικός καί πνιχτό ενα 

,ν , , , [γέλοιο.
(-α π ια  κορμιά χτικιαρικα, ψυχές άρ- 

[ρωστημένες...) 
Οπως πάντα τελείωνε τό θλιφτό τρα- 

ν  , _ [γοΰδι.
Και υστέρα μονοτονοι τής καρδιάς οί

. , „ , [χτύποι
,μεσ  στη σιγαλια...

Κάποιαν αΰγοΰλα πέθανες, ακριβέ μου
ι/ι - - , [φίλε.Κλείνει χρόνος σήμερα, καί... μά πώς

, „ [νά στό είπώ ;
Ν α ! θα  ήθελα να σμίγαμε καί τώρα 

[κάποιο βράδυ... 
ΤΥΧΩ Ν  Μ ΟΙΡΑΙΟΣ

ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΠΕΡΑΣΕ
Αν εμενες κοντά μου ακόμα λίγο 

Φα σ άγαποΰσα ανέκφραστα πολύ, 
και γλυκοΓραγουδώντας σάν πουλί, 
γιά τής χαράς θά κίναγα τόν τρύγο!
Αν εμενες, τών πόθων τίς φτεροΰγες, 

πού μ άνεβάζουν ώς ιόν ούρανό, 
θα δίπλωνα, μαζι σου νά γυρνώ, 
σαν τα παιδιά, τοΰ κόσμου αύτοΰ τίς

[ροΰγες.
Αν εμενες, θ ά  ζήταγα άπ’ τ’  αστέρια 

τής γοητείας τό φίλτρο μιά βραδυά 
νά σοΰ τό χύσω μέσα στήν καρδιά 
μέ τά μικρά, τα δυό μικρά μου χέρια ϊ
Αν εμενες θά μάθαινα στή γλώσσα 

τών λ,ουλουδιών γλυκά νά σοΰ μιλώ, 
νά σκύβω τρυφερά νά σέ φιλώ 
και να σοΰ λεει το φιλί μου τ ό σ α !

Αν εμενες... μά σύ γλυκύς κι’ ωραίος 
στό γύρισμα τοΰ δρόμου έχεις χαθεί 
κι’  ό πόνος τοΰ χαμού σου εχει σταθεί 
φραγμός μέσα στή σκέψη μου μοιραίος!

ΛΙΝ Α Χ Ρ ΙΣΤ Α Τ Ο Υ

ΕΝ Α ΡΓΟ ΣΤΟ ΛΙΩ
Στήν ίδια θέση καθιστό ή πλήξη μ’έχει 

[καί κυττώ
κάτιο στό δρόμο αδιάφορα καί μέ ϋφοε 

[κουρασμένο... 
Κάποιον παπά δλοι χαιρετοΰν κι’υστερα 

[πάλι προχωροΰν 
μ ενα χαμόγελο αγαθό στό πρόσωπο

[χυμένο.
Μιά δεσποινίς, πού δυσφορεΐ γιατί μιά 

[φράση λίγο αισχρή 
ειπε σε κάποιον χάσκοντας πιό πέρα 

[ένας αλήτης,
μέ τό ερυθρό, πώχει ή ντροπή, χρώμα 

[νά κρύψη προσπαθεί 
τούς λάγνους πόθους, πού ώς πυρσοί 

[φλογίζουν τό κορμί της. 
Κι’ ένα χαμόγελο πικρό φτάνει στά χεί- 

[λη μου, ώς θ ω ρώ  
να παίρνουν οί άχαρες στιγμές κάτι άπ’ 

[τόν έαυτό μου 
και μιαν ηλίθια ζωή , σάν χτυπημένο 

[έρμο πουλί,
που σερνει τίς φτεροΰγες του στή σκόνη 

[έδώ τοΰ δρόμου. 
ΣΠ Υ Ρ Ο Σ Γ. ΓΙΑΝ Ν ΑΤΟΣ

Τ ΡΑ ΓΟ ΥΔΑΚ Ι

Ηταν μιά νυχτιά, τί γλυκειά νυχτιά, 
μιά γλυκεία νυχτιά χωρίς φεγγάρι, 
λύγιζε ή καρδιά, σάν μικρούλα ιτιά 
πού τήν είχε αγέρας συνεπάρει.
Κι’  ήτανε θερμή, πόσο ήταν θερμή, 
πόσο αρμονική ήτανε ή φωνή σου 
κι ήταν σάν φωνή, σάν φωνή θερμή 
τό ζεστό τραγουδιστό φιλί σου.
Κι ήταν σιγαλιά, Θεία σιγα?.ιά 
κι’  ήταν μιά νυχτιά χωρίς φεγγάρι 
κι έμοιαζα μέ  ̂ιτιά, μέ μικρούλα ιτιά 
που την είχε αγέρας συνεπάρει.

ΡΙΡΗ ΜΙΓΑΔΗ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Α Π . Μ Α Μ Μ Ε Α Η  > « Π νοή  καί τέχ νη » , (π ο ιή μ α τα ).

Τήν όμορφιά καί τήν ανωτερότητα τής ποίησης τοΰ Μαμμέλη, τοΰ «νύχτιου 
κι’ ορθρινού ζητιάνου τών αιώνων», «πού ζή καί ζητιανεύει πλάι στις πηγές τής 
ομορφιάς ένός όλότελα δικού του κόσμου, δέν μπορείς νά τίς κλείσης μέσα σ ’ ένα 
σύντομο σημείωμα.

Τό μεγάλο καί πλατύ έργο τού ποιητή τοΰ «Π έρα άπ’ τ ’ άνθρώπινα», τό  φωτι
σμένο άπ’ τήν καθάρια λάμψη τής ψυχής του, τό παρμένο άπό τό μεγαλείο της, έχει 
κάτι τό άΰλο, τό ασύλληπτο. Σάν καί κείνα πού ό ποιητής τραγουδάει στούς 
στίχους του.

Γοητευμένος άπό τίς ομορφιές τοΰ συναισθηματικού του κόσμου, άφίνεται σ ’ αύ
τές, συγκινείται κι’ έμπνέεται άπ’ αύτές, χαίρεται μαζί τους, πονεϊ καί υποφέρει μαζί 
τους, μά καί τις απολαμβάνει.

’Αδικημένος στή ζω ή , ό Μαμμέλης, γίνεται ένας μεγάλος όραματιστής, έγκατα- 
λείπεται στις μεταφυσικές δυνάμεις, χάνεται στ’ άγνωστο, κι’ επιστρέφει γιά νά μάς 
ζωγραφίση παραστατικώτατα τό μεγαλείο τοΰ κόσμου στόν όποιον πιστεύει:

Στά  ούράνια θάμπη όλονυχτίς Καί κει μέ τ ’ άϋλα πού μιλώ
μέ υψώνει ή Μοΰσα, μεταρσιωμένος
άκούραστη, σιωπηλή, κι’ άκούω τό λάλημα τοΰ Θεοΰ
δακρυρροοΰσα. εξιλεωμένος,

Βλέπω ούρανόθε, στ’ άχανο,
τρεμουλιασμένη
κι’ άχνή, σάν σπίθα  αλαργινή
τήν οικουμένη !

"Αλλοτε πάλι ξεσπάει σ ’ ένα παράπονο, σ ’ ένα βαθύ παράπονο, μ’  ένα μακρό 
συρτο καί λυπητερό τραγούδι, γιά τήν άδικία πού τοΰγινε:

Νύχτα, ώ  Κύριε, θ ’ άρμενίζω στ’ άγρια πέλαα τής ζωή ς 
κι’ έρμος πιά δέν θ ’ άντικρύζω μηδέ τ ’ άστρο τής αύγή ς;

Μά τό παράπονο γιά τόν ποιητή δέν διαρκεϊ. Έξανίσταται άμέσως ή ψυχή του 
δείχνοντας τήν άνωτερότητά της καί συνεχίζει:

Δώρο θειο  τό θέλημά Σου, Κύριε, γιά μέ ! ’Απ ’ τή γή 
πού μέ υψώνεις ώ ς τ’ όραμα φέγγοντάς με ή θεία  σου όργή !

Καί εξακολουθεί μέ τόν ήρεμο τόνο του νά «ξηγεί τό φρικτό μεγαλείο τ’ ούρα- 
νοΰ», «καί νά περνά άπ’ τή χρυσή πόρτα πρός τό θείο».

Καί τό θείο  γιά τόν ποιητή, βρίσκεται πάντα κλεισμένο μέσα σέ κάθε του 
συναίσθημα. ’Απ’ αύτό άντλεϊ τήν εύαισθησία του καί τή δύναμη, τήν άνώτερη δύ
ναμη πού τόν καθοδηγεί στά στοχαστικά ταξείδια του.

Δέν υπάρχει γι’  αύτόν τίποτε πού νά μή τόν συγκινή. Σ ’ όλα βρίσκει νά τρα- 
γουδήση, βρίσκει νά εξύμνηση κάτι, γιατί μέσα στό «σκοτεινό κι’ έρμο σπήλιο»— τό 
κορμί του— «προβάλει σταλαχτίτης ή ψυχή» τοΰ ποιητή, «σκορπώντας φώ ς καί μΰρο».

Καί τό φώ ς εκείνο τό έκτυφλωτικό πού κλείνει μέσα στούς στίχους του, τό 
περνάει μπροστά άπό τ ’ αμαυρωμένα μάτια του, γιά νά φωτίση τήν ατέλειωτη νύχτα 
πού βρίσκεται.

Στό δεύτερο καί τρίτο μέρος τής συλλογής του, τό κυρίαρχο στοιχείο τής έμπνευ
σής του είναι ή θάλασσα.

Τή θάλασσα τήν τραγούδησαν πολλοί. Λίγοι όμως ζήσανε κοντά σ ’ αύτήν όπως 
ό Μαμμέλης. Κι’ άπ’ τούς λίγους αύτούς έλάχιστοι νοιώσαν τούς καϋμούς καί τίς 
πίκρες της, τίς χαρές καί τά χάδια της. Ό  Μαμμέλης όμως τ ή ν  έ ζ η σ ε .  Κι’ ή 
συγκίνησή του μιλώντας γι’ αύτήν είναι δικαιολογημένη. Ή  άγάπη της έχει ριζώσει 
βαθειά μέσα του καί οί άναμνήσεις της έχουν αύλακώσει τή θύμησή του.

Οί ψαράδες, οί ψαρόβαρκες, όπως καί στόν Πορφύρα, καί γενικά οί ναυτικοί, 
είναι οί ταχτικοί σύντροφοι τών στοχασμών του.



Περίφημο άπ’ τά τραγούδια τής σειράς αύτής είναι «Τ ό  καράβι μου». Ζωντανό 
τραγούδι. Θ αυμάσιο! Ό  ποιητής δίνοντας του τις εικόνες του σέ υποβάλλει. Νομίζεις 
πως είσαι μπροστά στό καράβι πού θαλασσοδέρνεται, πού βουτάει άγκομαχώντας μέ- 
σα στα κύματα κι υστέρα πάλι ξεπετιεται σά γλάρος πάνο) άπ9 αυτά.

Είναι σάν τό ψάρι πού χαίρεσαι νά τό βλέπης νά σπαρταράη πιασμένο στ ’ 
αγκίστρι σου. Τ ο ίδιο καί τό «Στρείδεμα» κι’  «οί τρεις μικροί θαλασσινοί».

Μ α και τ άλλα τραγούδια του γιά  ̂ τή θάλασσα είναι καθάρια δπως αύτή καί 
σοΰ μιλοΰν με τή μουσική τους δπως εκείνη δταν είναι ήρεμη καί παιγνιδίζει στ ’ 
αμμουδιαστο ακρογιάλι.

Ακόμα και τα παιδια, τα μικρά παιδια, τά λουλούδια καί τά φύκια, τά πουλιά 
και τα έντομα καί η αγάπη παίρνουν τή θέση τους μέσα στό καινούργιο βιβλίο τοΰ 
ποιητή πουρχεται μ αυτό να μας δώση ένα ακόμη δείγμα τής μεγάλης αξίας του.

Ο Ρ Ε Σ Τ Η  Λ Α Σ Κ Ο Υ  : «Τ ό  φ'ιλμ τής ζω ή ς»  (π ο ιή μ α τα ).

' Οταν ο Λάσκος,^ υστέρα από μιά σειρά τραγουδιών του πούχε δημοσιεύσει σέ 
διάφορά περιοδικά, άρχισε νά̂  παρουσιάζη τις παραδοξολογίες καί τούς εξωφρενι
σμούς του, κάναμε τή̂  σκέψη δτι ό ξεχωριστός αύτός νέος ποιητής έφτασε σέ μιά 
επικίνδυνη καμπή απ’ τήν οποία άρχιζε ένας ολισθηρός κατήφορος.
= . ί  ° κέψη μας αύτή άρχιζε σ ιγ ά -σ ιγ ά  νά γίνεται πεποίθηση, δταν ξαφνικά 
απο τις στήλες τών περιοδικών έκαναν τήν εμφάνισή τους οί πρώτοι μιμηταί τοΰ 
Λάσκου, αραιοί στήν άρχή καί πυκνότεροι κατόπιν. Ό  Λάσκος, είχε κατορθώσϊι νά 
κάνη κάτι πού ποτέ του δέ τό φανταζόταν. Νά δημιουργήση Σχολή ! Σχολή όλότελα 
δική του.
> , ? ν,α μεν“ λο ποσοστό νέων ποιητών, σημαντικών κι’ ασήμαντων επηρεάστηκε 
απ αυτόν κι’ άρχισε νά βαδίζη στά χνάρια του. Σχηματίστηκε ομως κι* ένας κύκλος 
ποιητών -Τού οχι μόνο δεν ήθελε νά τόν προσέξη, άλλά κι’ έκφραΐΐόταν περιφρονη
τικά γι’ αύτόν.

Ό  Λάσκος, ομως έξακολουθοΰσε νά εργάζεται αθόρυβα. Δημοσίευε μόνο κάπου 
κάπου κανένα νέο τραγοΰδι του, πιό τολμηρό άπ’ τά προηγούμενα καί...περίμενε ν ’ 
ακουση. Κι’ οταν κατάλαβε δτι ήταν έτοιμος νά ξαφνιάση δσους χαιρέκακα... περίμε- 
ναν νά δοΰν τη συνεχεία, παρουσιάστηκε ξαναπλασμένος σέ δεύτερη έκδοση.

Ανοίγοντας τό βιβλίο του, βρίσκουμε τόν λυρικό πρωταγωνιστή πού τραγουδάει 
με πάθος τή ζωή , πού φιλοσοφεί άπλά πάνίο σ ’ αύτήν, πού τήν άνατέμνει, δίνοντας 
μας καθάριες εικόνες άπ ’ τις χαρές καί τις λύπες της, άπ’  τις τέρψεις καί τούς 
καϋμούς της.

Τραγουδάει σ εναν σκοπό πού πότε είναι εύθυμος καί πεταχτός καί πότε βαρύς 
καί θλιμμένος. "Αλλοτε μάς τέρπει καί μας νανουρίζει μέ τό μουσικό στίχο του— ό 
στίχος τοΰ Λάσκου εχει μείνει υπόδειγμα—κι’ άλλοτε μάς πλημμυρίζει μέ τή νοσταλ
γία και τή μελαγχολία του. Τή συγκίνησή του δέ στήν δίνει πλέρια. Τήν περνάει 
ανάλαφρα απ την ψυχή σου καθώς διαβάζεις τά τραγούδια του, πού κρύβουν στό 
βάθος τους κι άπο ενα δράμα. Τβτοια τραγούδια του είναι ό «Τορεαντόρ», οί «Γ ε 
ροντοκόρες τών επαρχιών», τό «Μ ιά νύχτα μέ μιά πόρνη» κ. ά. πού κλείνει μέσα του 
τό καθένα μια απ τις βουβές τραγωδίες πού καθημερινά συναντούμε στή ζωή.

Ο λυρισμός τοΰ Λάσκου άφθαστος, ξεσπάει στό τραγούδι του «Νύχτα χειμώνος», 
τ ό  ά ρ ι σ τ ο υ ρ γ η μ α τ ι κ ώ τ ε ρ ο  τής συλλογής του. Π όσο όμορφα εξισώνει σ ’ 
αυτό τή γαληνη μέ τό θάνατο καί πόσο ποιητικά τόν πόθησε ! Μά καί τό «πέμπτο» 
καί τό «έβδομ ο» απ ’ τη σειρά τών «Τραγουδιών τής Νινόν» είναι υπέροχα τραγού
δια, ε ξ α ι ρ ε τ ι κ ά !  «Τυλίγουν καί ξετυλίγουν τούς στοχασμούς» τοΰ ποιητή, γιά νά 
μάς δώσουν τό χρυσό νήμα τής τέχνης του. Τό λέω έ δ ώ : Τιϊ- τρία αύτά τραγούδια 
του, τον βάζουν οτήν πρώτη σειρά των ποιητών μας. Πολύ καλά άκόμη τραγούδια 
είναι της σειράς των « Αρχαϊκών». “Εχουν μεγαλοπρέπεια τά τραγούδια του αύτά. 
Δέν ενθουσιάζουν ομως καί τόσο τά τραγούδια τής «Λουσί». Ά ν  αύτά έλλειπαν άπ’ 
τη συλλογή του, για τό πρώτο αύτό βιβλίο τοΰ Λάσκου θάπρεπε νά γραφτή δι
θύραμβος...

Ν. Α -Ι-Β ΑΛ ΙΩ ΤΗ Σ

Γ . Δ Ε Λ ΙΟ Υ  ι «Ο ι ά νθ ρ ω π ο ι π ο ΰ  νοσ τα λ γούν» , (μ υ θ ισ τό ρ η μ α ).

«Οί άνθρωποι πού νοσταλγούν» είναι ό τίτλος τοΰ νέου βιβλίου πού κυκλοφόρη
σε αύτές τις ημέρες καί τοΰ οποίου συγγραφεύς είνε ό κ. Γ. Δέλιος ένας άπό τούς 
λιγοστούς εύσυνείδητους λογοτέχνες τής Θεσ)νίκης.

Τ ό βιβλίο τοΰτο, δέν είνε άπό εκείνα πού μποροΰν νά περάσουν^ απαρατήρητα 
ή νά μή προσεχθούν δσο πρέπει καί δπως πρέπει, διότι άποκαλύπτει ένα δυνατό κι’ 
ώριμασμένο ταλέντο, πού έρχεται νά προστέση τήν συμβολή του στήν πνευματική προ
σπάθεια τού τόπου μας. _ r , , «

’Ανεξάρτητα άπ’ τις αντιλήψεις πού εκπροσωπεί καί πού εκδηλώνει, καί τις ο
ποίες δέν είνε σωστό νά τις κρίνουμε υποκειμενικά άλλά νά τις κοιτάξουμε άπ’ τήν 
θέση τοΰ συγγραφέα γιά νά βγάλουμε άντικειμενικώτερα συμπεράσματα γιά τήν λογο
τεχνική του άξία, «οί άνθρωποι πού νοσταλγούν» μάς δείχνουν δύο κυρίως πράγμα
τ α : Τήν προσπάθεια τοΰ κ. Δ. νά ξεφύγη άπ’ τις καθηερωμένες μορφές τέχνης, νά
συλλάβη τά μυστικά νάματα τής εσωτερικής μας ζω ή ς καί τήν άπόλυτη κυριαρχία 
του στά εκφραστικά μέσα. Τ ό βιβλίο υτο είνε ένα πρότυπο ομαλής γλώσσας, μιάς 
γλώσσας πού χαίρεται κανείς νά τήν διαβάζει, πού σοϋ γεμίζει τις α ’ιστήσεις σου 
μέ τήν ομορφιά της καί τό ύφος του άληθινά σπάνιο, άλλα «δράση» δπως τήν εν
νοούμε γενικά, υπόθεση σχέδιο πού τήν ενώνει μέ γενική υπόθεση, δέν υπάρχει μέσα 
στις σελίδες του.

Κ ι’ αύτό είνε τό κύριο χαρακτηριστικό τοϋ έργου, πού άσφαλώς θ ά  προκαλεση 
γενικώτερη συζήτηση. Είνε σωστός ό τρόπος αύτός; δέν είνε; ’Εν πάσει περιπτωσει 
δέν μπορεί κανείς νά μή άναγνωρίση τις τεχνικες ικανότητες ^τοΰ κ. Δ. που σοΰ ε
πιβάλλονται άμέσως άπ’ τήν πρώτη σελίδα τοΰ βιβλίου του, ουτε ttiv μαεστρίαν μέ 
τήν οποία μάς δίνει τούς στοχασμούς του— χωρίς νά έπιμένη σ ’ αυτούς,— τις σκεπτι- 
κιστικές άναζητήσεις του «δχι γιά νά έκφράση τό πιό κανονικό, τό πιό καθημερινό 
του έγώ, μά αύτό πού λειτουργεί στό βάθος τοΰ έγώ, τοϋ κυριάρχου καί τοΰ θείου, 
αύτή τήν έπιθυμία νά δημιουργήση μοναδικές στιγμές πού νά μή μοιάζουν μέ την 
ζω ή  τής κάθε ημέρας, δπως γράφει κι’  δ ίδιος στήν 139 σελ. τών « ’Α νθρώπων ποΰ 
νοσταλγούν».

Χ Ρ Η Σ Τ Ο Σ  Λ Ε ΒΑ Ν ΤΑΣ

ΘΕΑΤΡΟ
Ο Τ Τ Ο  Σ Β Α Ρ Τ Σ : « Σ άν θέλει ή ν ύ φ η . . .» ,  θ , Ά ργυρ όπ ουλ ου .

Οί άλλες φάρσες τοΰ Σβάρτς, πού ανέβασε πιό πρίν ό κ. Άργυρόπουλος (Δίγα
μος, Έ ρ ω ς  δι’ άσυρμάτου, ’Ονειρεύεται τήν ”Ιλτα) ήτανε πολύ φάρσες, βιασμένες 
καί χωρίς γούστο, αν καί είχαν επιτυχίες, ιδίως δ Δίγαμος, πού παίχθηκε πέρισυ 
ώς επανάληψη τριάντα φορές γ ρ αμ μ ή ! , , , , .

Ή  τωρινή δμως φάρσα του είναι υποδειγματική γιά τή φαντασία της και για 
τό κέφι της καί μάλιστα γιατί είναι γραμμένη άνοιχτόκαρδα καί μέ τόσο πρόθυμη 
διάθεση, πού είν’ εύτυχία νά τήν βλέπει κανείς. Είχε καί τήν καλή τύχη τό εργο 
αύτό νά παιχθεΐ θαυμάσια δχι μόνο άπό τόν κ. Άργυρόπουλο καί άπό τήν κ. 1 ιώτα, 
παρά καί άπό δλο τό θίασο καί είμαστε υποχρεωμένοι νά σημειώσουμε τώρα ποσο 
δροσερή, χαριτωμένη δείχτηκε ή δ. Ν. Λ ώρη καί ο άξιολογος κ. Ανδρ. Παντόπου
λος, πού έγκληματίζεται κάθε μέρα πιό πολύ στό πνεύμα τοΰ θέατρου  ̂τής Λ εωφο- 
ρου Πανεπιστημίου γιά τό καλό του καί γιά τό καλό μας. Τό ίδιο θ ά  ελεγα καί 
γιά τόν κ. Κατράκη, πού πρέπει νά μείνει πολύ κοντά μέ τόν κ. Άργυρόπουλο. Θα 
ωριμάσει καί θά  πάρει ξεχωριστή θέση, δταν ή συνεχής δεκαμερία τά κάνει ν 
άποχτήσει ένα, μιόνιμο καί καλό ράφτη.

« Τ Α Π Ε ΙΝ Ο Ι  και Κ Α Τ Α Φ Ρ Ο Ν Ε Μ Ε Ν Ο Ι» , ’Ε θ ν ικ ό  Θ έατρο.

'Ο μολογώ πώς τό μυθιστόρημα τοΰτο τοϋ Δοστογιέφσκι δέν μοΰ έτυχε ή ευκαι
ρία νά τό διαβάσω. Καλύτερα νομίζω, γιατί μπορώ νά έχω καθαρότερη γνώμη γιά



τή διασκευή τοΰ κ. Βεάκη, επειδή τα τυχόν κενά της δέν θ ά  μοΰ τά συμπλήρωνε ή 
ανάμνηση τοΰ Δοστογιέφκι οΰτε καί άπογοητεύθηκα μέ τήν πιθανή αδυναμία τών 
θεατρικών προσώπων τής διασκευής, πού φυσικό είναι νά μήν έχουν τήν πληρότητα 
τοϋ πρότυπού τους.

Ετσι τίμια και ειλικρινά τό λέω πώς δέν κατάλαβα τό γιατί χτυπιότανε ό 
φίλος μου ο Καροΰσος μέσα στή σοφίτα του μέ τό φάσμα καί γιατί τοΰ έκανε τόση 
εντύπωση τό «εχτη, έχτη». Ά κ όμ α  δέν κατάλαβα τί δυστυχία ύπήρχε στό σπίτι τοΰ 
Ίκμένιεφ μέ τά βελούδα τής γυναίκας του καί μέ τό έξπρεσσιονιστικό σαλόνι του, 
πού έμοιαζε σάν εκθεση μοντέρνων έπίπλοιν πίσω άπό μιά μεγάλη βιτρίνα τής όδοΰ 
Σταδίου. Γιατί ολοι εκείνοι άρα γε νά ήταν «Ταπεινοί καί καταφρονεμένοι» ; Μήπως, 
γιατί έχασε τήν παρθενία του ένα επιληπτικό κοριτσάκι ή μήπως γιατί χάλασε ό 
έρωτας τής Νατάσας άπό τό ενα μέρος καί τοΰ Βάνια άπό τήν άλλη ; Εκείνο πάλι 
τό Βάνια δέν τόν πολυσυμπάθησα. Κάτι τοΰ έλειπε. Ό  Ίκμένιεφ πάλι ήταν μάλλον 
ΙΙαν. Βιολάντης.

Ή  αύλή τοΰ Μπούμπνωφ ήταν κουραστική καθώς καί πολύ δακρύβρεχτη ή 
τελευταία εικόνα.

Μά ώ ς τόοο δέν πρόκειται βέβαια νά μοΰ βαρυγνωμήσει ό δοξασμένος μου φίλος 
κ. Βεακης γι αύτές τίς παρατηρηθείς μου, άν καί τό φοβάμαι κι1 αύτό, γιατί αύτή 
ή μυγιάγκιαχτη καί παραπονιάαΐκη διάθεση, θά  ελεγε κανείς, είναι χαραχτηριστικό 
τών θεατρίνων καί ή όργή τους ορμητική καί φλογερή. "Ο μως κι’  έγώ κάνω έδώ 
μιά δουλειά πού εχει κι’ αυτή τά καθήκοντά της. Δέν ζημιώνεται καθόλου ό κ. 
Βεάκης, άν δέν τόν άνακηρύξουμε διασκευαστή μεγάλο— οΰτε είναι δόξα τοΰτο.—Ό  
κ. Βεάκης άλλως τε είναι άριστος ηθοποιός. Καί φτάνει.

Λένε δτι τό Εθνικό—ό κ. Φ. Πολίτης—ανέβασε τή διασκευήν αύτή, γιατί ά- 
πείλησε ό κ. Βεάκης πώς^ θ ά  έφευγε, αν δέν τοΰ τήν παίζανε. Ή  διάδοση μπορεί 
νά είναι κάπως αληθινή, άλλη δμως είναι ή αιτία πού τόλμησε τό Ε θνικό  νά παί
ξει μιά διασκευή, κάνοντας κάτι ποΰ δέν τό έχει κάνει κανένα έθνικό θέατρο τοΰ 
κόσμου, ν’ ανεβάσει διασκευή. Τί αξίζει, παρακαλώ, ώς πνευματικό έργο μιά δ ια 
σκευή ; Τίποτα. ’Α π ορώ  μάλιστα τί αισθήματα τοΰ κ. Βεάκη 9ελήσανε νά έκφρα- 
σθοϋν μέ αύτήν! Μήπως ή τελευταία φ ρ ά σ η ; Αύτήν δμως τήν είχε σβύσει μιά χορά 
τό σημείωμα τοΰ Μπερντιάεφ στό αναλυτικά πρόγραμμα.

Οΰτε πάλι θά  ήταν σωστό νά παραδεχθεί κανείς δτι τό Έ θνικό δέχτηκε τόν 
εκβιασμό γ ιά χ ά ρ η  τοΰ κ. Βεάκη—ηθοποιού. Γιατί στό κάτω - κάτω φέτος ή ήταν 
στό Έ θνικό ό κ. Βεάκης ή δέν ήταν τό ίδιο είναι. Δέν τοΰ έδωσαν νά παίξει τίποτα. 
Πρωταγωνιστές τοΰ θιάσου φανήκανε αύτή τήν περίοδο ή κ. Παξινοΰ, ή δ. Μα- 
νωλίδη καί ό κ. Μινωτής.

Ή  αιτία είναι πιό β αθειά : Ή  διασκευή ανέβηκε, γιατί βρίσκεται μέσα στύ 
πρόγραμμα τοΰ κ. Φ. Πολίτη νά παρουσιάσει τήν έλληνική παραγωγή ρεζιλεμένη. 
"Οταν, μέ τή βοήθεια τοΰ θεοΰ γίνει φασισμός κι’ έδώ, θ ά  μπορέσει ό πνευματικός 
του έπιτελής, ό κ. Φ. Π., νά φο>νάξει καί νά πει : «'Ο ρίστε σέ ποιά εξαθλίωση έχει 
φτάσει τό έλλην. θέατρο στό καθεστώς αυτό. Δέν μπορεί νά δώσει τίποτε άλλο παρά 
διασκευές! Ή  δικτατορία λοιπόν θά  μας σώ σει! Ε μ π ρ ό ς ! Ό  κρίθινος Ντόλφους. 
έγο>, ό Χίτλερ άπό τό Νησί τών Καλαμών, π ροστάζω !»

"Οποιος θεατρίνος φοβέριζε στό χειρότερο μπουλοΰκι πώς θ ά  φύγει, θ ά  τοΰ 
δίναν τά παπούτσια στό χέρι. Έ δ ώ  χρησιμεύει τοΰτο στόν κ. Φ. Π.

Γιά νά είμαι δμως ειλικρινής μέ τόν κ. Βεάκη, θ ά  ήθελα νά προσθέσω πώς 
ό τρόπος πού παρουσίασε τήν τρίτη πράξη, γεμάτη θεατρικότητα, είναι τιμή άπόλυτα 
δική του καί τοϋ τήν αναγνωρίζω, γιατί αύτό είναι τό δίκαιο. Μόνο πού, χωρίς νά 
θέλει, βοήθησε τό καταχθόνιο σχέδιο τών φασιστών προϊσταμένων του, άν καί βέ
βαια ξέρουμε πώς ό κ. Βεάκης, δέν θ ά  τό έπιθυμοΰσε καθόλου. ’Αλλά, νά έξηγού- 
μεθα, γράψιμο θεατρινίστικο, πυροτέχνημα.

Ά ς  είναι δμως τά ποσοστά σύμφωνα μέ τίς προβλέψεις τοΰ έκλεχτοΰ μας π ρω
ταγωνιστή καί δέν πειράζει..

Οί ήθοποιοί ,ίαίξανε καλά καί ιδιαιτέρως ή δ. Μανωλίδη, άν καί είχε τό με- 
γάλον έχθρό τοΰ σωματικοΰ της δγκου. Δέν ήτανε καθόλου δεκατριώ χρονώ. Ή  
επιτυχία της κυρίως ήταν στή χρήση τής φωνής της, πού μέ τό θαμπό τέμπο της

τήν βοήθησε πολύ. Φαίνεται άκόμη πώς είχε διδαχθεί καί άτομικα, ώστε ή ά ρ θ ρ ω 
σή της καί οί λυγμοί της ήταν εντελώς στή θέση τους. Οταν ομως ελεγε πώς ηταν 
κακή ψυχή, μάς κοροΐδευε. % , ,

Ό  κ. Καροΰσος πολύ καλός καί περιττό νά πώ γιά την κ. Αλκαίου, για τον κ. 
Βεάκη καί γιά τόν κ. Δενδραμή. . * π  s -

Θά έπρεπε νά διαμαρτυρηθώ για το ρολο που δώσανε στη ο. Παπαδακη. Δεν
έχω τήν τιμή νά βρίσκωμαι σέ καμιά σχέση μέ τή δ. Παπαδάκη.  ̂ Ισα - ισα !... Μα 
τή Ν αιάσα ' θ ά  έπρεπε νά τήν παίξει άλλη π. χ. ή κ. Ρίτα Μυράτ. Η δ, Παπαδάκη
είναι ηθοποιός γιά κάτι τι πιό άνώτερο, πιο σπουδαίο. Εχει πεσει στή δυσμενεια
του καλλιτεχνικού διευθυντή; Γιατί τήν άναγκάζουν νά κάνει την αισθηματική καί 
νά κρατάει τά μπόσικα τής δ. Μανωλίδη ; Ή  δ. Παπαδάκη έκανε άσχημα νά πάει 
στό εθνικό, άφίνοντας τή θέση της στό θίασο τής Μσρικας. Τι ω φ ελη θηκε; Ο 
κόσμος τήν θεωρεί στάσιμη. Δέν έβαλε γνώση άπό τή Δισδεμόνα ; Ή τ α ν  ή Δισδε- 
μόνα οόλος γιά τήν δ. Παπαδάκη ; Κρίμα οτο ταλέντο της και στη μόρφωση της.

Οί σκηνογραφίες αντίθετες μέ τή διασκευή. Τί χρειάζεται ό έξπρεσσιονισμός 
σ’ ενα έργο πού τό παίζει ένας πούρος νατουραλίστας, ό κ. Βεάκης, μέ μιά μεγάλη 
επίσης μορφή τοΰ νατουραλισμού τήν κ. Α λ κ α ίου ; _ , ,

Ά κόμη, γιατί μιλάγανε τόσο σιγά οί θεατρίνοι; Εχασα τοΰ κόσμου τίς ?.εξεις. 
Μ ήπως γιά νά γίνει τό παίξιμο μυστικιστικό; Γιατί το Σ  του Νατασα και το̂ ΰ 
Ά λ ιόσ α  τό λέγανε τόσο δασύ οί νεωτεροι θεατρίνοι; Γ ιά να μάς δείξουν πώς ξε- 
ρουνε καί γαλλικά; t _

Μέ τή διασκευή αύτή τό Έ θνικό κατεβηκε το τελευταίο σκαλί τής σκαλας του 
κακοΰ. Ά ν  αΰριο άνεβάσει τή «Ριρίκα» ή τά «Σκαπανάκια», θ ά  είναι πολύ έν τάξει 
μέ τόν έαυτό του.

Λ Ο Υ Δ . Λ Ο Υ Η Σ

Αύτές τίς μέρες ενας ήθοποιός ξακουστός γιά τήν κομψότητά του στήν εμφά
νιση καί στό παίξιμο, ό κ. Λούης, έδωσε μιά παράσταση στά τριάντα του χρόνια. 
"Επαιξε τό «Τριζόνι» μιά παλιά του έπιτυχία καί τοΰ ευχόμαστε ν’ άνανεώσει τούς 
γοητευτικούς παλιούς του θριάμβους, γιατί, αλήθεια, ηθοποιο στο στυλ τοϋ κ. Λουης 
δέν έχει σήμερα τό θέατρό μας.

Γ. Χ Ο Ρ Τ Α Τ Σ Η : « ‘Η  Έ ρ ω φ ίλ η », &. 'Ολύμπια.

Ό  κ. Ιίούν, δ άριστος σκηνοθέτης τών παραστάσεων τοϋ Κολλεγίου Α θηνώ ν, 
άνέβασε τήν «Έ ρ ω φ ίλη » , συνεργαζόμενος μέ τόν κ. Δεβάρη κι’ έναν άγνωστον ώς 
τώρα, μά προσεχτικό καί κομψό ζωγράφο, τόν κ. Τσαρούχη. Ιδρύσανε τή «Λαϊκή 
Σκηνή» καί υπόσχονται πολλά. "Ο μως τό θέατρο είναι δ τόπος πού τά όνειρα είναι 
πάντα τρισμεγάλα καί ή ^πραγματοποίηση μικρή. c

Λ άθος κάνουνε νά πιστεύουν οί ευγενικοί ιδρυτές τής «Λαϊκής Σκηνής», πως η 
«Έ ρω φ ίλη » άποτελεί θεατρική παράδοση γιά τούς ελληνας. Τό έλλην. Θέατρο δέν 
τροφοδοτήθηκε καθόλου άπό τό Κρητικό, υστέρα τί παράδοση έλληνική είναι ή « Έ 
ρωφίλη», πού τά πρότυπα, πού μιμήθηκε είναι σχεδόν δσα καί οί στίχοι της.

Φοβάμαι πώς ή «Λαϊκή σκηνή» άντίκρυσε τήν προσπάθειά της περισσότερο μέ 
διάθεση «φιλολογική» παρά μέ θεατρική. Ά ν  ή παράσταση τής «Έ ρω φ ίλη ς» είχε 
δοθεί στό Κολλέγιο μέ τά συμπαθητικά εκείνα παιδιά τοΰ Ψυχικού, θ ά  ήτανε θαύμα. 
Σ τά  « ’Ολύμπια» δμω ς πού στό σανίδι τους έχουμε συνηθίσει τόσους καί τόσους 
έπαγγελματίες κολοσσούς, τά παιδιά τοΰ λαού «πού έχουνε βαστάξει μέσα τους κά
ποια αγνότητα»— τί μεταφυσική κοτσάνα είναι πάλι ετούτο ;— άγωνισθήκανε μάταια, 
αν καί ήταν φανερό πόσο σοβαρά είχανε διδαχθεί. _

Ά ν  ή «Λαϊκή σκηνή» έβλεπε τό πράγμα θεατρικώτερα θά  διασκεύαζε το εργο. 
Είδα άνθρώπους νά βογγάνε καί δέν έπιασε καθόλου, τόπο ή ύπεραπολογία πού έ
κανα καί γιά τήν «Έ ρω φ ίλη » καί γιά τό θ ίασό  της.

Χρειάζεται προσγείωση στή θεατρική πραγματικότητα. Καί δχι καί τόσο πολύ 
ψηλά τόν αμανέ. Βάκχοο, Τρικυμία, Μολιέρος κλπ.!!— Συγγραφέας κανένας ρωμιός. 
Τούς άποφεύγουν δλοι σάν τήν Λιμπερτέ τοΰ κ. Συναδινοΰ. Εύχομαι νά προοδέψει ή



«Λαϊκή Σκηνή», μά θέατρο καί ερασιτεχνία δέν πάει. Καλά ή κακά έχουμε συνη
θίσει να βλέπουμε πρωταγωνιστές. Κι’ δταν λείπουν αυτοί, εργα τοΰ γραφείου δέν 
πρέπει ν ανεβαίνουν. ^

Γιατί Ιτσι οί ίδιοι οι ιδρυτές δίνουν στή δουλειά τους τό χειρότερο χτύπημα.
Θέατρο θ α  πει παρασταση καθε βράδυ. Αυτό καί μόνο αύτό.
Μερικοί «ηθοποιοί», καί μάλιστα ή Κορυφαία μέ τήν συμπαθητική της έμφά- 

πολί καλοί λΐτεχνικα) και η Έ ΰωφίλη άριστες. Ό  Σύμβουλος καί ή Νένα πολύ
Θαύμα ή απαγγελία καί ώς τεχνική.

^Τό αποτέλεσμα Η ανάμνηση τής ζάλης, πού πήραν οί θεατές καί ή Έ ρωφί- 
*.η εμεινε με τη φήμη πο)ς ηταν κακο ονειρο ή παράστασή της.

Ολοι το λεμε καί τό ξαναλέιιε πώς τό θέατρο δέν είναι φιλολογία. Μά στήν 
πράξη δεν το αισΒανομαστε.

Ό χ ι, ιό θέατρο δέν είναι ή ενσάρκωση τών φιλολογικών μας θαυμασμών.

« Γ Ο  Ε Γ Κ Λ Η Μ Α  Κ Α Ι  Η  Τ ΙΜ Ω Ρ ΙΑ » ,  &. Κ οτοπ ούλη .

Πολλές φορές τό έχω αισθανθεί : "Οταν μπαίνω στό  θέατρο τής Μαρίκας, αί- 
συανοιιαι πιος μπαίνω σέ κατι τι ιερό. Αισθάνομαι πιό έντονα πώς κάτι θά  γίνει 
εκ εικ α ι η χαρα τής τέχνης μου έρχεται χωρίς εμπόδια. Συνήθεια Μάλλον δχι 
c μεαα κυριαρχεί η μεγάλη ψυχή τής Μαρίκας, τό ταλέντο, ή τίμια δουλειά, ή 
δημιουργία και ή ζωή . Σω ρός ήθοποιοί καί συγγραφείς βγήκαν άπό κεί μέσα.

Μονο στο Εθνικό στενοχωριέμαι. Ζεσταίνομαι χιορίς νά υπάρχει ζέστη, κρυώνω 
με ολο το καλοριφέρ, μονο εκεί φαvτάζbμαι πώς μ’ έχουν δείρει, πώς' μιά μεγάλη
αναχνη με„ ί ! ,Γι·,Χει· ®κεί μΕσα υπάρχει ή προκλητική περιφρόνηση πρός τήν έννοια σύγχρονη Ελλάδα. 1
, Κ,αί ό *· Φ·, Πολίτης τότε μόνο θ ’ άξιζε, αν φρόντιζε νά δημιουργήσει καί νά 
εμπνευσει θ-εατρινους, συγγραφείς, σκηνοθέτες, χαρά. Α’ΰτό είναι ιό καθήκον τοΰ 
ρεζισερ. Μα ατομικισμος και πλατιά εθνική καί άνθρώ,ανη δράση δέν εννοείται.

Ετσι καί τή χειρότερη θεατρική παράσταση, στό θέατρο τής Μαρίκας τήν κα- 
λοοεχεται κανείς.

Ουτε οί θυρω ροί σέ άγριοκυττάνε, ούτε οί ιαξιθέησσες φλυαρούν στή γκαρδε- 
ρομπα, μετρώντας μέ θόρυβο τά λεπτά τού πουρμπουάρ οΰτε χασκογελονε οί νεο'πε- 
ρες στους περιττούς άριθμούς μέ κάθε νεαρό θεατή.

Λοιπόν τό «Έ γκ λη μ α ...»  ήταν παράστηση. Φτωχή. Μά παράσταση. Ή  Μαρίκα 
φιλόκαλε ι μετ’ ευτελείας. Δέν παραδέχομαι καθώς πολλοί, πώς ή εξαίσια ή Μαοίκα 
είναι και σκηνοθέτισσα. Είνε μεγάλη ψυχή. Μεγάλη πείρα. Τή λατρεύουν οί θεα
τρίνοι της. ΙΙώς μπορεί νά μή βγει παράσταση καλή ; Μπορεί νά έχει καί ή Μαρί- 
κα τις συμπάθειες της. μά δέν εχει τις κλίκες της...

ετυχε καί ό Μπατύ. Είναι κακό πράμα νά συγκρίνουν τή διασκευή τοΰ 
Μπατυ με τή̂  διασκευή τοΰ κ. Βεάκη. Ό  Μπατύ είναι σπουδαίος σκηνοθέτης μέσα 
στο Παρίσι. ’Ανέβασε τόσα εξοχα εργα, έγραψε τόσα γιά θέατρο, δημιουργεί, ζή 
γόνιμα. Ό  κ. Βεάκης είνε ήθοποιός. Γράφει κιόλας. Παράδοση στόν τόπο μας. 
Εγραφε κι ό Παντόπουλος κι ό Ταβουλάρης. Γράφει κι δ κ. Βεάκης. Π ώ ς νά συ- 

γκριθή τώρα ένας ειδικός, πού διασκεύασε τό μυθιστόρημα πιό πολύ σά σκηνοθέτης 
που ξερει καί παραξερει τη δουλειά του μ’ εναν έρασιτέχ\η συγγραφέα ;

Οσο ή ταν άνθρωπίνως δυνατό ή διασκευή τοΰ Μπατύ περιέχει αρκετήν ούσία 
τοΰ μυθιστορήματος. Μάλιστα οί σκηνές τής ταβέρνας, τοΰ σπιτιού τοΰ Μ αρμελαδώφ, 
τοΰ Νεκροταφείου είναι θαυμαστές.

Ο κ. Παπάς ^απροσδοκητα καλός* ίδιως μ* ενθουσίασε πού σέ μιά έποχή πού οί 
δραματικοί εραστες τού θέατρου μας έχουν για ιδανικό νά παίζουν σά μάγκες δ 1U ρ - 
κώς καί, γεμάτοι άπό μπολαφαρία, ό κ. Παπάς ήταν σεμνός, σεμνότατος καί ουσια
στικός οσο ήταν τέλος πάντων στό χέρι του. Αύτές τις καλλιτεχνικές δημιουργίες 
θαυμαΕω. Οχι τι εκανες ή αν φανέρωσες πιό ώχρά τό θέμα σου ή τό ρόλο σου 
παρα αν προσπάθησες νά τόν καταλάβεις, νά τόν πλάσεις, νά κοπιάσεις. Ό λ α  τοΰτα 
τα εκανε ο κ. Παπάς. Μ πράβο. Χίλιες φορές μπράβο. Έ γ ώ  δέν τόν συμπαθώ, μά

είνε γιά μένα τιμή νά βλέπω τήν ά|ία έκεΐ πού θά μοΰ τήν άρνιότανε τό συναίσθη- 
μά ucw. Ό  Τσανανέας -ψυχικός ό άρ ιστός, θαυμάσιος ό Γιαννιδης, καταπληχτικα 
υπέροχη, σά μεγάλη ήθοποιός ή Ν. Βιτσιώρη. Καλή ή κ. Χρ. Μυρατ με την ευπρε- 
πεια τοϋ παιξίματός της, πού έδειχνε τή ν  καλλιτεχνική σταδιοδρομία που περασε ως 
τώρα τήν τιμημένη. Νρμίζω πώς ή δ. Χατζηπαναγιώτη δέν ήτα ν  οπως φανταζόμου
να τό οόλο. Μπορεί νά φταίω έγώ. Ή τα ν  πιό παρδαλά ντυμένη απο ο,τι 0 άπρεπε. 
Πιό κοκέττα. Ό  κ. Γαβριηλίδης άριστος πραγματικά. Κ υ ρ ί α ρ χ ο ς  και θεατρίνος που 
έχει φτάσει καί πού ξέρει τί θέλει καί τί πρέπει νά κάνει. Ο νεος Μυρατ πολυ κα
λός, γιατί έπαιζε μέ φροντίδα ενα ρόλο αταίριαστο γι’ αύτον που είναι ο επίσημος 
«εραστής» τού θιάσου. Οί έκτακτοι ήθοποιοί τοϋ θιάσου ο κ. Αρ. Β.Λχοπουλος και 
ό κ. Ζωγράφος πολύ στή θέση τους καί αληθινά όπως έπρεπε ο κ. Σπΰρος Μουσου- 
ρης. Στά λίγα λόγια φροντισμένος κι επιμελής ό Γεωργοπουλος. Καλη η κ. Δ . Lla- 
ναγιωτίδη καί χρήσιμη ή ήθοποιός πού ακούει τήν κ. Χ ρ . Καλο να της διαβαζει 
τήν έφηιιερίδα. Τό τέμπρο τής φωνής της θά μπορούσε να εξυπηρετηθεί και μεγα
λύτερους ρόλους. "Αδικα δέν άρεσε ό κ. Λογοθετίδης. Έ γ ω  τον βρήκα συγκροτημένο.

Οί σκηνογραφίες άπλές καί δχι αύθάδικες καί πρό παντός μοναδική η σκαλα ως 
φωτισμός και ώς σχέδιο.

Κ<λά έκανε ή Μαρίκα καί ανέβασε τό έργο αύτο. Στό κάτω - κάτω ή Μαρίκα 
δέν έπιτρέπεται νά κάνει άπόλυτη τέχνη. Μ πορεί ν’  ανεβάσει και μια διασκευή. L·-
πιχείρηση κάνει. , , ο» 'ι  α · λ*

Ή  μετάφραση γενικώς καλή, αν καί σέ μερικά μερη δεν θ α  πρόλαβε η Μυρ- 
τιώτισσα νά τήν ξανακυτάξει καί νά διορθώσει μερικούς γαλλισμούς, που βέβαια η 
γρηγοράδα τής έργασίας της τήν κάνανε νά τούς αφήσει. Το ξερουμε άλλως τε πως 
ή Μυρτιαηισαα ξέρει ελληνικά.

Σ Υ Λ Β Ι Ο Υ  : « Τό  Φ έατρο τ ο ϋ  π α ιδ ιχ ο ϋ  κ ό σ μ ο υ » .

Ό  Σύλβιος είναι πολύ γνωστός γενικά στή λογοτεχνία καί έχει γράψει καί πολ
λές έπιθεωρήσεις μέ πολλήν έπιιυχία. Είναι προσεκτικός, κομψογραφος και χαριτω
μένος. Ή  ιδιότητά τού μάλιστα ή έπιθεωρησιακή, ή φανταιζιστικη του δίνει πολλά 
δικαιώιιατα νά γράψει γιά παιδιά θέατρο, γιατί τά παιδιά είναι πλασμενα_ για κατι 
τέτιες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Οί δυό τόμοι του που βγήκανε τελευταία έχουν 
δράιιατα καί κωμωδίες γιά παιδιά, πού σ ’ αύτά θ ά  βροΰμε τις αρετες του, που ση- 
μειώσαιιε μαζί μ ’  ένα διάλογο άριστο πολλές φορές καί πάντα μέ φαντασία, με χαρη 
καί μέ δροσιά . Τ ά περισσότερα έχουν παιχθεΐ στις παραστάσεις του «παιδικού κο- 
σμου» καί στέκουν στή σκηνή άκόμα καλύτερα.

Μερικές φορές μόνο τά έργακάκια τοΰτα, έχουν διδαχτικό και ήθικολογικό 
χαραχτήρα κι’ αύτό είναι κακό, γιατί η Τέχνη μπορεί, όταν είναι μονο Τέχνη, \α 
έτιδράσει έμμεσα στήν ηθική τών παιδιών άνεβάζοντας γενικιτ το ψυχικό τους επί
πεδο. Μέ τήν ηθικολογία κατορθώνουμε λίγα πράγματα. Έπισης γίνεται κουβέντα 
γιά συνήθειες παιδιών τής αριστοκρατίας, γιά τσάγια, καραμελλες κ.̂  λ- π. Αυτά οεν 
θά  μπορούνε να τά οίσθανθοΰν τά παιδιά τής επαρχίας πού έχουν ανάγκη για τετιο

Π ρόβλημα είναι τό ίήτηιια τοΰ παιδικού θέατρου. Μά μπροστά στούς δυό αυ
τούς κομψούς τόμους δέν θ ά  είχαμε παρά νά μείνουμε ευχαριστημένοι κυρίως, το 
ξαναλέμε γιά τά διακοσμητικά, τά γεμάτα φαντασία κοματια π ο υ  εχει  ̂ μέσα, που χα
ρίζουν στά παιδιά τήν πο.κιλία καί τή χαρά περισσότερο άπό καθε αλλη. Ι ο  είδος 
αύτό, τό επηρεασμένο άπό τήν επιθεώρηση, τό έφαρμόζει πρώτος και ιοσο καλα ο 
Σύλβιος. Αύτή είναι ή άξία του ώ ;  παιδικού θεατρικού συγγραφέα. Υπολογίσιμη
κ α ί  χ ρ ή σ ι μ η  άξια. Π Α Ν .  Σ Ι Δ Ε Ρ Η Σ

Υ .Γ . « Ι ο ύ δ α ς » ,  Σ π ϋρος Μ ελά;, Μ αρίκα — Κ υβέλ η .

Ξαφνικά τ ’ « ’ΑΟην. Νέα» στις 18 τοΰ ’Απρίλη δημοσιέψανε μιά καμπάνια τοΰ 
άρχισυντάχτη τους, πού μάς πληροφορούσε δτι θά γίνει ένα «ελεύθερο θέατρο» που



θ α  έφερνε καινούργια δόξα στό θέατρό μας κλπ. κλπ. κλπ.
Κυβέληε ]Μή Τ̂ η ° ίΦ''ση Γ -  λ,' τί'εία ε'-ω  σΓ:ά μεγάλα ταλέντα τής Μαρίχας καί τής 
v im  Λ ώ  τ, - *s σπουδαίο δεν γίνεται μονο με τά ταλέντα. Οΰτε πρόκειται νά 
γΐΛει. Δυο— τρεις αξιοΛογες παραστασεις μάλιστα, ώς ποϋ νά χάσει καί ή συνεμωά-

Γ *ά VC0i?0 £  °  κ· Μελάζ r t f  Ζάλισε τά παρασΓή- \ια π ω ? δηθ·ε ι)α παίξει το εργο του στο Πσγκράτι σάν θύμα δηλ. αυτός ό «μένας» 
δεν βρίσκει στέγη και παει σαν πρωτόβγαλτος έκεΐ πάνω! Μά σέ λίγο οί παλαιοί 
συ\εργάτες συναντηθήκανε και τά βολέψανε.

Δεν μπορεί λοιπόν νά γίνει τίποτα σπουδαίο, γιατί ό καιρός πού ζοΰμε δέν 
κα^ούρνγ“ α ε|ποχαή ρεψεΐ XnVe''“  ίδ“ νΐκ0 Π ° ™ '  λοιπόν Ό ά  δημιουργηθεί

Αλλοίμονο, πάλι ό κ. Μελάς κάνει χό θόρυβό του καί τή ρεκλάμα του ! Μετά
νια νοαοτέλέ,α“ρ φ ΗΥ' η  “ φ0υ ϊ1ς 5υ°  ^ ω τα γ ω ν ίστρ ιες  νά τσακωθούν. Σιδερέ-επιβάλλει το να μην μπορεί να γίνει τίποτα άπό ανθρώ π ους πού 
δεν εκπροσωπούν τίποτα καινούργιο παρά τό ατομικό τους ταλέντο.

fc»a χτιστεί, λεει θέατρο μεγάλο στά «Διονύσια». Μακάρι νά χτιστεί Καί θά  τό 
εγκαινιασει ό κ. Μελάς !-Κ ο ρ ό ϊδ α  πού μάς θεω ρού ν!

' 7° μ0ν0.που Ύίνει είναι νά παιχθεί στήν οδόν Χέϋδεν ό « ’Ιούδας.» Καί μακάρι
( Α λ λ Γ τΓ τ ί^ λ ο^ ! *Τ ^  δημιούργημα δλο, μας ώφελιόμαστε.

“ ν ,τίτλος .— < Ιούδας» ! Τ όνομα που εκφράζει περισσότερο άπό κάθε άλλη
λέξη το ρολο του κ. Μελα στην π ροοδο τοϋ Ελληνικού θεάτρου).

Γ1ΑΝ. Σ ΙΔ .

ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Α Τ Ε Λ ΙΕ  ι ^ Χ ιουμ οριστικ ή  εκ& εση».

να, έσοδε ία τοΰ «Συνδέσμου σκιτσογράφων Α θηναϊκών εφημερίδων» εί
ναι πλουσιωτερη απο καθε αλλη φορα καί πλέον εκλεκτή. Ε κατόν εξήντα τέσσαοα 
Ζ Γ π ο η Γ μ ΐζθ ’^ τήν αϊί>0υσα ^  καλλιτεχνών» καί μέσα σ ’ αύτά δπάρ
Ι Τ Ζ  ™  :  ’ ° ξΐζΤ -ν 2λες Τ1? Τ,1μές ^κνης. Είναι κρίμα πού ό χώρος δέν έ-πιτρεπει παρα ενα πολυ βιαστικό εξετασμά τους. Ά ς  τά πάρωμε μέ τή σειρά :
σογ.ι κα^',,έ ? ο λ )Τ σ ΐ“ ς πεΙ ΐε Πατ"'-'ικά πορτραΐτα καμωμένα μέ πολλή προ-σοχη και με πολλή κακία, -εχ ω ριζει το υπ αρ. 3 (Κ. Αθάνατος). Ό  κ. Σπ. Βα 
σιλειου (Νηφων Μπεκρής) παρουσιάζεται εξαιρετικά αξιόλογος σατυριστής μ’ ε£τι 
συνθεσεις του λεπτότατες, έξ ών ή «μεταμεσονύκτιος ‘Ο μόνοια»' ξεχωρίζει γιά τήν
τόΤ ν α  ν α η - ° ,υ σχ·εδ.1°· Τ  ' Ί ™  τ^ ·  ’° * τώ  σχέδια τοΰ κ ΒιτσώρηΥ είναι
r J V“ “ t̂ °  «  το άλλο. Τ α κεφαλια έχουν ξεκαθαριστεί άπό κάθε... όμορφιά 
δια τοΰ  »  απο^εινει ,™ καθαρα γελοιογραφικό στοιχείο. Ά π ό  τά πέντε 'σχέ-
ληιΐιύ τοιι 'Γ> ν 1 °  λ ξεχωρίζει το υπ: αρ. 21, πρό πάντων γιά τήν ευτυχισμένη συλ- 
voacrLFc tit, Ρ ■ ’ 1μητ<'η< Γΐς εκβ·ετει 16 σχέδιά του, τά περισσότερα είναι ήθο-

χαρακτηριστικές. .Ή  λεπτή γραμμή κ’ ή άβίαστη σάτυρα τοΰ διαλε-
σνέδια 2<Ι 26 δΐ,“ ^ ινονται παντού. Ξεχωριστά πρέπει ν’ άναφέρωμε τά
ααέστοοΓV i - Υ1“  Τ°- ^ Χ ειΑισ·αα κωμικοΰ στοιχείου. Ό  κ. Καστανάκης
σνέδ^α Λ “ V”YeT ,M0’  κ“ 1. Τής Ζί'ωματιχής αρμονίας, εκθέτει 7 ωραιότατα
Λ γ πτΛ c ' ' *  εν“  71X0 κ ευγενικο Xιοΰμορ. Ό  κ. Κορογιαννάκης, πολύ τυχε
ρός στα ευρήματα του, κάνει καποια κατάχρηση τοΰ γκροτέσκο στήν εκτέλεση Ώ ς 
τοσο τα εργα του αρέσουν πολύ, 2 - 3  δέ, δπως ή Nature m orte, τό E xtase το
πνέουν δλη τ*ήν ε“ ξ 'μθυ εΐν<“ . έ|αί<-ιετα· Πέντε σ*εδι“  *· Κουμετάκη μάς άπο- 

, ^ Τ  ενγενεια και τή δροσιά τοΰ καλού σκιτσογράφου, πού είναι πάντα δη-
Μ ^ηΙλάνη,Γ?Λΐα· \aS Ta)t°fi · Η  *“ β«κτηριστική εντελώς προσωπική γραμμή τοΰ κ. 
“ “  ™ υ (Νθ1·Γ) ^ ια μ β εύ ε ι  στά δέκα ωραία του σχέδια Ά π ’ αύίά πρέπει ν’ άνα- 
σαό  ίΐλλ ρ'ΐστ“ Ατ0ν κ' ,ΠΘ°εδΡ° (έξοχη καρικατούρα τού κ. Ζαΐμη) καί τόν τουρι-
έΠ ν ε ^ ηνΛ ,'', ,η Υ'ρ“ φΐαχμε ύδυν,Ρ 0 ια ι°  ρεαλισμό). Ό  κ. Νάνος, πλούσιος σ ’ μπνευσεις, δι\ει επτά σχέδια που δείχνουν αρκετή δεξιοτεχνία, άλλά κοί κάποια

βιασύνη. Ά λ λ α  τόσα, λεπτά καί καλογραμμένα κομμάτια έκθέτει δ κ. ^τίνο Μπέης, 
ά ψ ο γ ο ς  πάντα ήθογράφος τοΰ ελληνικού ύ.ταιθρου. Η  εργασια του . . -  ,
λου αξίζει μιά ιδιαίτερη προσοχή. Προ πάντων τα εργα που έ χ ο υ ν γ ιν ε ι  με
δείχνουν έναν τεχνίτη μέ πολύ γοΰστο, με υπομονή και με πίστη π ο υ  θυμιζου οτς
παλιούς βυζαντινούς κομψογράφους. Ή  δυνατή γραμμή του κ. Π ^ α ^ μ̂ μ α  Τε- 
nitei καί στά οκτώ σχέδιά του, καθώς και του κ. Παυλίδη το σατυρικό πνεύμα, 
γνίτης δυνατός προσωπικός έντελώς, ό κ. Πολενάκης εκθετει πεντε (αραιότατα σχε- 
δ ια ' π ο ύ  άξίζεί κ.άθε έπαινο. Ό  Σόφο (κ. Σ. Ά ντωνιάδης) συνεχτζει την -ερ γ κ ^ ο ;  
τέσκο μανιέρα του πού είλικρινώς ομολογούμε πως δε μας ικανοποιεί. O ' 
δίνει έξη τολμηοά σχέδια, έργα άγνής τέχνης, που είναι η απορία των π ο λ λ ω ν κ α ιη  
ναοά τών ολίγων. Έ ν α ς  νέος τεχνίτης ό κ. Τερζοπουλος δίνει τ η  συμπαθητική συμ
βολή του μέ τέσσαρα καλά σχέδιά του. Ό  κ. Χ οροβιτς, τ7 -ν'- ,^ α  τ ο υ ^ ("υλονοίΐφιες 
σωπικός μάς χαρίζει ωραίες στιγμές με επτά διαφορετικα εργα του (ξυλογραφίες, 
κοανιόνί άκουαοέλλες καί... ένα φαρμακευτικό μπουκάλι φυτεμενο μεσα με μια μ \ 
τε^να νατύρ μόρτ !). Ό  σκιτσογράφος πού στίβεται γιά νά βρή Χ -υ μ ο ^ τ ι κ ο  θεμα και 
καταφέρνει νά συλλάβ., τίς δραματικότερες^ οπτασίες, ε ρ ι ν ν ^ ς  και σκελ^ους αν 
θοώ πων καί χίλιων ειδών διάβολους είναι απο τα τολμηροτερα και τα *  »  Ι
μένα έογα τής έκθέσεως. Ε ξαίρετος επίσης ο Εφιάλτης» (αρ. 133) και «Αυτοί που 
δέν φοβούνται τήν απεργία» (άρ. 131), έργα που φερνουν το π ι κ ρ ο τ ε ρ ο  γελιο, με τα 
θέματά τους τά τραγικά καί τήν εκτέλεση τη χιουμοριστική, κατι που θυμίζουν τι,
α σ τυ ^ ^ τ ο υ  ^Καρυωτακη^οΰ ^  άνήκουν ΟΧό Σύνδεσμο αξίζει ν’ αναφέρουμε^ τό γλυ
πτικό τού κ. Ρομανοΰ (Βέλμος), τήν ήθογραφία τής Διδος Φεγγαρα (καφετζης), μερ 
κά σχέδια τοΰ κ. Φοράουερ καί τού κ. Γιουρέ και τον πολίτικο φασουλη, τα χαριτω
μένα άνδρείκελλα τού κ. Λευκαδιτη.

ΣΠ Υ Ρ Ο Σ Π ΑΝ ΑΓΙΩ ΤΟ Π Ο ΥΛΟΣ

ΜΟΥΣΙΚΗ
Μέ τό ρέκβιεμ τού Μπερλιόζ τέλειωσαν οί συμφωνικές συναυλίες τοΰ Ω δείου 

’ Αθηνών καί μαζύ μ1 αύτές μπορούμε νά πούμε και καθε σοβαρή μουσική κιχηση 
o t t  πρωτεύουσα Kc’ έ τ σ ι  δλοι αύτοί πού ζητούν στή μεγάλη αύτή τέχνη το ψυχικό 
Ξεκούρασμα άπό τής μικρότητες καί τής βρωμιές τής καθημερινης ρουτίνας, πρεπει 
νά περιμένουν επτά ολόκληρους μήνες! Δέ μιλάμε για κεινους που ^ ^ ν να 8α) 
σουν οτόν εαυτό τους τήν αμφίβολη άλλωστε ικανοποίηση μ ω ς  .μ0υ“  
άπό τά ευτυχισμένα ευρωπαϊκά κέντρα μ’ ενα ραδιόφωνό στο σπίτι τους άλλους εν 
νοούμε τούς "πιό πολλούς, κι’ ϊσως καί περισσότερο μουσικους. Γ ι αυτούς, αλλοίμονο, 
άλλη άπόλαυση δέν μένει * ξω  άπό τή ρομβία μέ τά διάφορά i| te  <P«s
καί ταγκό καί τήν άλλη έκείνη πληγη, της νυχτερινες κανταδες. (Για την εγχώρια 
όπερεττική υπερπαραγωγή ίσως γ ρ ά ψ ω  αργότερα). Κατι βέβαια θ α  φ ορ ού σ ε  να̂  γιινει 
αν ύπήρχε κρατικό μελόδραμα. Ε κτός ά π ο  τ η  χρησιμοποίηση τόσων που
πάνε τώρα χαμένα, τό κυριώτερο κέρδος θ ά  ήταν, πως εξ αίτιας της αμεσότερης 
επίδρασης τής όπερας στόν πολύ κόσμο, θ ά  μορφωνοταν σιγα, σιγα ε ν α  ευρύτερο 
κοινό ικανό νά κρατήσει ιιιά καί δυό ορχήστρες, χωρίς επιχορηγήσεις. Θ α _«*ηρχε 
δέ τότε τοόπος νά λείψει κι’ αύτή ή ανισότητα μεταξύ χειμωνιάτικης μουσικής ευω 
χίας καί τής καλοκαιρινής Σαχάρας' μιά μικρότερη καλοκαιρινή ο ρ χ η σ τ ρ α  εκλεκτη 
πάντα, άκόμα κι’ εμφανίσεις τής χορωδίας, μέ λαϊκές τιμές. Ολα ομως αυτα είναι 
μιά παληά θλιβερή Ιστορία... ,

Στό μεταξύ ακούσαμε τόν περασμένο μήνα, σέ δυό_ εμφανίσεις την Τσεχοσλοβα- 
κικη χορωδία, καί μιά πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη του κ. Σουαζυ, που δυστυχώς 
λίγου μουσικού κόσμου τράβηξε τήν προσοχή. Ή  Τσεχοσλοβάκικη ανδρική χορωδία, 
π οΓφέρνει τιμητικά τό δνομα τοΰ Σμέτανα, τοΰ Έ θνικοΰ μουσικου του πέρασήνου 
αιώνα τοαγούδησε λαϊκά, τσέχικα τά περισσότερα τραγούδια, οχι ομως και απο tu 
ωραιότερα, χωρίς συνοδεία ορχήστρας. Φωνές οχι βέβαια σπουδαίες, αλλα πειθαρ-



χιμενες, που κατω από τήν αυστηρή μπαγκέτα τοΰ κ. Σπίλκα, παρουσίαζαν ζηλευτό 
σύνολο. Χρωματισμοί καί πιανίοσιμα εξαίρετα. Μέ τήν ωραία εκτέλεση δέν αίσθαν- 
θήκαμε καί τή μονοτονία, πού λίγο πολύ, δίνουν τά προγράμματα αϋτοΰ τοΰ είδους, 
με περιεχόμενό λαϊκά τραγούδια ένός μονάχα "Εθνους χωρίς συνοδεία ορχήστρας. 
Απο την πρώτη εμφανιση^ξεχώρισε τό νανούρισμα τοΰ Μπράμς, πού τραγουδήθηκε 

κάπως αργότερα απ δ,τι επρεπε, τό αιθιοπικό νανούρισμα τοΰ Ζιλμπερτέ καί τό 
πεδίο τών νεκρών τοΰ Έγκάρ.

Ο κ. Σουαζύ, που χρονιά τώρα βρίσκεται στήν 'Ελλάδα, είναι πες>ίφημος μουσι- 
κολογος, καλός συνθέτης καί κονφερανσιέ εξαίρετος. Σ έ  μιά διάλεξή του στόν Π αρ
νασσό μίλησε γιά τήν εξέλιξη τοΰ γαλλικοΰ τραγουδιούάπ ό τό 13ο ώς τόν 20ον 
αιώνα. Το γαλλικό τραγούδι διαφερει από το ιταλικό μπελ-κάντο καί άπό τό γερμα
νικό λιντ. Στά 700 αύτά χρόνια τής εξέλιξής του, πέρασε άπό πολλούς σταθμούς. 
Αλλοτε εξωτερικό και διακοσμητικό, άλλοτε εσωτερικό καί απέριττο στήν έκφραση, 
1° „Χσωσΐ “  τ°  έσύγκρινε ό κ. Σουαζύ μέ τούς δυό αρχιτεκτονικούς ρυθμούς 

τής ίδιας εποχής τό ρομανικό καί γοτθικό. Βαρύς καί διακοσμητικός ό πρώτος, ε
λαφρός, με αναταση πρός τον οΰρανό ο δεύτερος. Ή  καθηγήτρια τοΰ Έ θνικοΰ  ’Ω
δείου δις Γενναδη, τραγούδησε μερικά άντιπροσωπευτικά κάθε έποχής τραγούδια, 
άλλοτε με τό ανάλογο στύλ κι’ άλλοτε αρκετά παραξηγημένα. Τήν ώραία αύτή διά
λεξη παρακολούθησαν δυστυχώς οί λίγοι συγγενείς καί φίλοι τοΰ κ. Σουαζύ καί δας 
Γενναδη.

Θ Ε Ο Δ Ω Ρ Ο Σ  Κ Α Ρ Υ Ω Τ Α Κ Η Σ

ΕΙΔΗΣΟΥΛΕΣ
Μ ιά Κ α λ λ ιτεχ ν ικ ή  α π ο γ ε υ μ α τ ιν ή

Τήν Τρίτην, 8ην Μαΐου, ώραν 7 μ. μ. θά δοθή είς τόν «Π αρνασ
σόν» φιλολογική κ α  μουσική απογευματινή τής κ. Θεώνης Δρακοπούλου 
(Μυρτιωτισσας). Θά προηγηθή σύντομος είσήγησις ϊής κ. Αύρας Θεοδω- 
ροπούλου με θέμα: « Η Μουσική καί τό Τραγούδι» θά συμμετάσχη δέ καί 
ή καθηγήτρια τοΰ Ελληνικού ’Ωδείου κ. Μάγγη Καρατζα, ή οποία θά 
τραγουδήση μέ συνοδείαν τής δεσποινιδος Ίρμ ας Κολλάση.
1Η  νΕ ρευνά μας

Ελλείψει χώρου η ερευνά μας θά συνεχισθή στό επόμενο τεϋχος, μέ 
απαντήσεις τών ποιητών κ. κ. Ρήγα Γκόλφη καί I. Παναγιωτόπουλου.
«  Α νθολογία  νεω τέρω ν π ο ιη τώ ν»

Από τό επόμενο φύλλο θ ’ άρχίση νά δημοσιεύεται στό «Ξεκίνημα» 
η «Ανθολογία νεωτέρων ποιητών» 1928— 1934, στήν οποία θά συμπερι- 
ληφθούν οι καλλίτεροι νεοι που έκαναν τήν εμφάνισή τους στό διάστημα 
αύτό.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΙ’ ΕΦ Η Μ ΕΡΙΔΕΣ

Μ ΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ Η Μ Ε Ρ Ε Σ : Μηνιαίο λογοτεχνικό περιοδικό.
ΕΛΛΗ ΝΙΚΗ  Ε Η ΙΘ Ε Ω Ρ Η ΣΙΣ : Μηνιαία φιλολογική Έπιθεοιρησις.
Ν Ε Ο Ι: Μηνιαία Κοινωνική καί φιλολογική έπιθεώρησις.
ΤΡΙΦ ΥΛ ΛΙΑΚ Α  ΧΡΟ Ν ΙΚ Α  : Δεκαπενθήμερη κοινωνική καί φιλολογική έπιθεώ- 

ρησις.
α Υ Π Ν Η Μ Α : Δεκαπενθήμερη φιλολογική έπιθεώρησις.
ΕΛΛΗ ΝΙΚΗ  ΒΙΒΛ ΙΟ ΓΡΑ Φ ΙΚ Η  Ε Π ΙΘ Ε Ω Ρ Η Σ ΙΣ : Δεκαπενθήμερο βιβλιογραφικό 

δελτίο.
Κ Υ Ν Ο Υ Ρ ΙΑ : Δεκαπενθήμερος Πολιτική καί φιλολογική Έφημερίς.

ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΜΑΣ

Π. Σαμ. Άλεξανδρούπολιν.— Θά γράψουμε στό επόμενο. Φ. Ρ ή γαν .—Θά  δημο
σιεύσουμε τό IV  άπ’ τά σονέττα σας. Π αν. Γ ια ν .—Δέν είναι άσχημο τό τραγοΰδι 
σας. Του βάζετε όμως γιά νά ριμάρετε τούς στίχους σας κάτι λέξεις που δεν έχουν 
τή θέση τους καί πού τοϋ χαλοΰν τό νόημα. Τί πάει νά πή : «Συμπόνια τοΰ κακού 
νά ζητάς ξεψυχισμένος»; Ό τ α ν  είσαι ξεψυχισμένος... δέ μπορείς νά ζητήσης τίποτα. 
•Αλλάξτε τόν τοίτο στίχο τοΰ 3ου τετράστιχου καί ξμναγράψτε άπ’ τήν αρχη ολόκλη
ρό τό πρώτο. Θ. Κ ω α το νρ ο ν .— Καλό, πολύ καλό Α  «Μ αργαριτάρι». Τ ό αλλο είναι 
τρομερά επηρεασμένο άπ ’ τόν Καρυωτάκη. Ευχαριστούμε. Γ ιαν. Λ ιλλην .— Δέ βρι- 
σκουμε τίποτε τό αξιόλογο στούς στίχους σας. Διαβάστε^ α^κόμη πολυ και μη ζητάτε 
νά έμφανισθήτε μέ ανώριμα πράγματα. Λ ιακόν Κ . — Τά ιδια λεμε καί σέ σάς. Γ . 
Μ ακρίδην.—Ί ί  ανοησίες είναι αυτές πού μάς γράφετε; 'Υποστηρίζουμε καθε νεο στον 
ό.τοϊο διαβλέπουαε δημιουργικές άρετές καί αγωνιζόμαστε γι* αυτούς. Τ ωρα, επειδή, 
«είχατε κάποτε καί σείς τή θέση μας σ’  ενα μικρό περιοδικό-, πέστε μας τί θ α  κα- 
νατε δίαν σάς στέλναν αΰτό τό τραγοΰδι: _

Στή βρύση πήγα τοΰ χωριοΰ, τή βρήκα νά ποτίζει 
Σ τ ’ αλώνια τήν άντίκρυσα, μονάχη αλωνίζει.
Κάποια αύγή σάν πέρασα άπ’ τό λειβάδι πλάϊ, 
τήν είδα μές τ’ άρνάκιατης νά γλυκοτραγουδάει.
Κι’ δταν τό βράδυ τράβηξα στό φτωχικό της δώμα, 
εκείνη γοργοδούλευε στόν αργαλειό άκόμα.
Χ ω ρι ιτοποϋλα χαρωπή! εχεις δροσιά, καί γλύκα 
τήν άκιορφιά πού πόθησα, σοήν όψη σου τή βρήκα.

Α . Κ αλοκαιρινόν. — Ξανακυττάξτε προσε*τι<ώτερα τήν «άνοιξη» καί θ ά  γίνη 
δημοσιεύσιμη. Μ . Λ υ γ ίζο ν .— Γιατί δέν γράφετε πιό απλά ; Μάς στέλνειε κατι στρυ· 
φ ά τραγούδια, πού τό ξεχωριστό τους γνώρισμα είναι ^οι εντυπωσιακές ρίμες. Μα 
αύτό, φίλε μου, δέν είναι τέχνη. Έ σεΐς δείχνετε δτι ξερετε νά γράφετε κι ενώ 
θ-ά ορεπε νά παρoυσιάtετε άρτια πράγματα, σπαταλάτε τόν καιρό σας αδικα. Κρίμα . 
Ρ . Ρ οδονα ν .— Καλό τό τραγούδι σας ώς Ιδέπ. Άτεραντολογεΐτε ομως. Ιυ μ π τή ^ ε 
το. "Ετσι δπως είναι γραμμένο κατανταντάει ανιαρό. X . Α δω νιν .-— Η  ̂  ποίηση δεν 
είναι άράδιασ.ια λέξεων καί στίχων, καθώς οι στρατιώτες, ^χει εναν αλλο προορι
σμό πού φαίνεται δτι δέν θέλετε ν* άντιληφΌ*ήτε. Κ . *Αβυσοαΐον, Απ τά τραγού
δια σας δέν μπορέσαμε νά βγάλουμε καν* να νόημα Κάτι θέλετε νά πήτε με την 
«Ά ταν εοχ ή », μά δέν τό κατορθώνετε. Θ. Ά ν& έμ η ν .—Δια.$(ίστε ο,τι λεμε στον X. 
*Άδωνι. Σ . Γ ια ννά τον .—Δημοσιεύουμε τό «Έ ν  Ά ργοατολίω ». Τό άλλο σέ πρώτη ε\>- 
καιρία. Φ. Φ .— Γιά εναν νέο πού ξεκινάει τωρα μόλις το τραγούδι αυτό δέν είναι 
άσχηιιο. Μόνο πού τό θέμα του είναι πολυ συνηθ σμενο και χωρίς ενδιαφερον. _^·ν 
εχειε κανένα άλλο στειλτετό μας κι* ανεΐνοι καλό θά   ̂ τό δημοσιεύσουμε. Δ. Τσι- 
ράχην. — θ ά  κάνατε καλλίτερα νά μή μάς στέλνατε^ τίποτε. Εχουμε την απαίτηση 
έ<εΐνοι πού μάς εμπιστεύονται τά τραγούδια τους ναχουν απόλυτη πεποίθηση στήν 
ειλικρίνεια μας.

ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
(*Αναγγέλουμε δσα μας στέλνονται σ ενα 

καί κρίνουμε δσα σέ δυό άντίτυπα).

« Γ ό  Φιλμ ιής ζω ή ς»  : ΠοιητΡκή συλλογή τοΰ κ. Ό ρέστη  Λάσκου.
«Οι* ά νθ ρ ω π ο  ι π ο ΰ  νοσταλγούν»  * Μυθιστόρημα τοΰ κ. Γ. Δελιου. (
«Ο ί  π εζοί δρόμοι τοΰ  Κ . Π αλα'ΐα» : Τέσσερα άρθρα τών κ. κ. θ ρ . Καστανακη,

Ρήγα Γκόλφη, II. Νιρβάνα καί Κλ. Παράσχου.
« Γ ιω σέφ  Έ λ ιγ ιά »  ι Ά ναμνη ιτικό τεύχος γιά τόν άποθανοντα ελληνοεβραϊο ποι

ητή Γ. Έ λιγιά, στό δποίο μιλούν γιά τό έργο του μερικοί απ τους καλλίτερους λο
γοτέχνες μας. _ , ,

<ιΣχόν άγνω στο δρόμ ο*  ι Ρομαντσο του κ. Πάνου —αμάρα. ^
« Τ ό  Ώ ρ α ϊο νο  j Μελέτη επί τών συγχρόνων προβλημάτων τής αισθητικής, τοΰ 

καθηγητοΰ κ. Μ. Α. Μιχαλοπούλου.
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Κ εντρικόν Κ ατάστημα : Έ ν  Ά ίΚ ρα ς

Υ π οκ α τα στή μ α τα  καί Π ρακτορεία : είς ολην τήν Έ λλά 'α

' Υ ποκαταστήιιατα  και Π ρακτορεία  έν Α ΐγΰπ τφ , :
Κάϊρον, ’Αλεξάνδρεια, / αγαζ κ.

Ά ν τα π ο κ ςιτα ί, εις δλας τός χώρας τοϋ εξωτερικοί1.

Ή  Ε θνική  Τράπεζα τής Ελλάδος έκτελεΐ 
πάσης φύσεως τραπεζικάς έργασίας είς τό εσω
τερικόν καί τό έξωτερικόν, ύπό έξαιρετικώς συμ- 
φέροντας δρους. Δέχεται δέ καταθέσεις (είς πρώ- 
την ζήτησιν, έπί προθεσμία καί ταμιευτηρίου) είς 
δραχμάς καί ξένα νομίσματα, μέ λίαν ευνοϊκά έ- 
πιτόκια.

H E L L E N I C  B A N K  T R U S T  C O M P A N Y  H E W  Y O R K :  51, M M  L A N E
Ίδρυθεϊσα ύπό τής Εθνικής Τραπέζης τής 

Ελλάδος, συμφώνως μέ τούς νόμους τής Πολι
τείας τής Νέας Ύόρκης, πρός έξυπηρέτησιν τών 
έν ’Αμερική Ελλήνων.

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Α  όλοσχερώς καταβεβλημένα $ 1.500.000


