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ΕΙΜ ΕΝΑ Δ Ε Ν Τ Ρ Ο

Ε!μ ’ ένα δέντρο αταίριαστο μές στής ζωής τόν κάμπο. 
*Α.νανθο κι άφυλλο έμεινα μέ τα ξερά κλαδιά.
Πουλιά σέ μέ δέν έρχονται, στόν ήλιο έγώ δέ λάμπω, 
μά μου άπολείπεται χλωρή μές στό κορμί ή καρδιά,

Ή  κάθε άπόκοτη αΐστηση βαθιά μέ παραδέρνει...
Nfdt μ’ άναρπάξΐβ δ άνεμος ψηλά, μάταια ποθώ, 
κι αν μέ ταράζει δλόρριζα κι άνέσπλαχνα μέ σέρνει, 
κανείς δέ βρίσκεται γκρεμός μπροστά μου, νά χαθώ.

ΑΔΥΝΑΜΗ ΚΑΡΔΙΑ

i
cO πόνος μου ροβολησε βοριάς στά έλατοοάσα...
Γύρο οί κορφές ζωστήκανε τά γνέφη άρματωσιά.
Τόν ήλιο αλάργα άπόσβησε βαρειά καί μαύρη άνάσα. 
Βροντά στά ουράνια, και βαθιά μου άστράφτει ή απελπισία:

Στριγγομανά τό σύθρηνο μές στο νοερό λαγγάδι, 
κι άπλώνουν χέρι άνέλπιδο τά δλότρεμα κλαδιά. 
Τάστροπελέκι χάραξε τό δρόμο προς τόν άδη, 
και κεί μέ σπρώχνει άγύριστα ή άδύναμη καρδιά.

ΡΗΓΗΖ Γ^ΟΛ^ΗΓ
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ΣΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ ΤΗΣ ΕΥΤΤΧΙΔΣ

Λτζ ιό πρωι τούς ακουγε να (ΐιλοννε γιά τόν ερχομό xfjc π?«ούσιας. 
οικογένειας. Είχαν πάψει, αυτήν τήν ήμερα, νά λένε, νά λένε γιά τήν 
κληρονομιά και τό ταξίδι του πατέρα του, και ο?«ο γιαύτό μιλούσανε καί 
για τά σχέδια πού είχανε. Τ ό μεγάλο κορίτσι, ενα όμορφο κορίτσι, θά  τό 
επερνε 6  "Αλκής καί θα  έβλεπε τήν ευτυχία. Σπίτια, χρήματα, χωράφια, 
δλα τά καλά του Αβραάμ καί του *Ισάκ...

Καί μέσα σαύτές τις ομιλίες ανακατευόταν καί ή κυρία ’Αγλαΐα, μια 
συγγένισσα μακρυνη τής μάνας του, ζωντοχήρα, μέ γαλανά μάτια καί αδύ
νατο πρόσο>πο. άλλ’ ένα σώμα !... Τόχε δει, ναί, κοντά τό μεσημέρι κρυμ
μένος σένα μικρό δωμάτιο δίπλα στό δωμάτιο του μπάνιου. ΤΗταν ένα 
σώμα πού τόν έκανε έπειτα, δταν τό θυμώταν, νά τρίζει τά δόντια του 
καί νά φοβερίζει τά πάντα. Προ πάντων φοβέριζε τόν αδελφό του, γιατί 
είχε δεΐ τήν όμορφη ζωντοχήρα νά τόν κυτάζει έρωτικά καί τή μάνα 
του γιατί δλο γιαύτόν, γιά τόν αδελφό του, τής μιλούσε.

—  Ό  νΑλκής μου είνε ?.επτός σέ δλα !... Ο "Αλκής, ό θεός νά του 
χαρίσει τή ζωή, δέν μέχει δυσαρεστήσει ποτέ !...

Κέλεγε ,γιά τήν έπιμέλειά του, γιά τήν ύπακοή του, τις χαρές του, που 
ήταν πολλές, πλήθος, σάν οί μοίρες ν&χαν αδειάσει τό σακκί τους δλο 
πάνω του. Καί θάχε πει δίχως άλλο, καί γιά τό μεγά>.ο γιό, τόν τρελό, 
τόν ανάποδο, τόν αμελή, τόν φετγάτο άπ* εό σχολειό, πού γύριζε άεργος 
στους δρόμους καί μάλωνε καί χτυπιώτανε μέ τούς άλλους τούς δμοιούς 
του. *Ηταν ή ντροπή τής οικογένειας. Συμβουλή πατέρα δέν άκονγε, ούτε 
μάνας, άλλα πάντα τοΰ κεφαλιού τον έκανε, του στραβού καί πείσματά- 
ρικου κεφαλιού του !... Καί ήτανε βέβαιος ό Γόρας. πώς θά  τάχε πει αυτά 
ή μάνα του στήν άμορφη ζωντοχήρα δπως τά είπε στήν πλύστρα, στή 
μοδίστρα, στή δούλα καί σδ?*ες της τις φιλενάδες. Μά καί κάτι είχε 
πάρει ταύτί του, χτες, καθώς κατέβαινε απ’ τήν ταράτσα, δπου συνήθιζε 
νά μένει κυτάζοντας τά κεραμίδια τών σπιτιών, τις κορυφές τών δέντρων 
καί τις κόρες πού έβγαιναν νάπλώσουν στις ταράτσες. "Ακούσε κέβαλλε 
Ιτσι καί σφραγίδα σαύτό πού μέ βεβαιότητα πίστευε, καθώς κατέβαινε 
μέ σιγαλό βήμα, σά νά ντρεπότανε νά δείξει ή νά τόν δοΰνε πώς *κει 
έπ^νω ήτανε, ακούσε τή γλυχειά φωνή τής ζωντοχήρας νά λέει-

—Κέχει ένα πρόσωπο ειλικρινές !...

Αυτό τ ό : Κέχει ένα πρόσωπο ειλικρινές ήτανε γιαύτόν, τό ήξερε άπ© 
καιρό, γιατί ή μάνα του σένα θυμό της τοΰ τόπε, τοΰ είπε μιά μέρα, 
π<>>ς όσοι τόν γνωρίζουν δλοι άπατώνται άπ* τό πρόσωπό του, πού δείχνει 
ειλικρίνεια καί τρομάζουν πού μαθαίνουν τί ^^υχή κρύβεται μέ«α σαύτό!...

— «H V P Z O X »

Τότε τό Γόρα τόν πείραξε, πού τούς είπε ή μάνα του κακά γιαύ ;ό*ν 
καί τόν βρήκανε δχι ειλικρινή, δπως τόν έδειχνε τό πρόσωπό του, γιατί 
είχε καί τήν ιδέα, πώς τό σπουδαιότερο σαύτό ν, ή ένα άπ* τά καλλίτερο 
προτερήματά του ήταν ή ειλικρίνεια. Τωρα ομως πού τό σκεφθηκε, αν 
καί ευρισκε πώς ή μάνα του σά μαυλίστρα έκανε γιά τό μικρό γιό της, 
πού τό σκέφθηκε λίγο, ή σά νά στάθηκε αύτό, γιά μιά στιγμή, ’μπρος 
του, γιά νά τό δει, νά τό παρατηρήσει, ευχαριστήθηκε, γιατί τοΰ ερριξ* 
τήν ειλικρίνεια, πού έπέμενε νά δείχνει τό πρόσωπό του, σά νά φοροΰσ* 
μάσκα. Είχε δεΐ πολύ αδελφικά νά τοΰ φέρεται ή όμορφη ζωντοχήρα καί 
τό άπόδινε στή μορφή του, ενώ τόν αδελφό του, πού ήσαν δλο μυρου
διές καί άνθη στήν κουμπότρυπα καί σκέρτσα, τόν κύταζε έρωτικά ! *Αρα 

δέν φοβώταν τά δαιμόνια !...
Δέν μπόρεσε νά προχωρήσει ακόμη, γιατί σκέφθηκε πώς ισως τόν 

κύταζε έτσι, γιατί αυτός ήταν ωραίος...
Σούφροκε τά φρύδια του καί κούνησε τό κεφάλι νευρικά.
Ναί ήταν ωραίος, αληθινά ώραΐος 6 αδελφός του !
Στό νοΰ του φάνηκε δυνατά ή μορφή του γελαστή, ρόδινη.,.
Κινήθηκε γιά νά τήν διώξει, άλλ’ αυτή εκεί σά νά έπέμενε νά μείνε*, 

νά τοΰ δείχνεται.
— Ά ς  το διάολο ! είπε καί πήγε καί στάθηκε κοντά στό πεζούλι τής 

ταράτσας καί κύταξε κάτα>, στήν αυλή, τή βρύση, πού έτρεχε γεμίζονται 

τή μικρή στέρνα.
— "Ετσι είνε, είπε σέ λίγο, γι’ αύεό τόν αγαπούνε !
Πάλι όμως τόν πείραξε ή σκέψη πώς οι γονείς του, τό έκαναν αύτό 

καί γιατί ήταν επιμελές παιδί καί αγαπούσε τά γράμματα. Έ θύμω σε.
— ’Ό χ ι. δ χ ι! δέν είνε αύτό! έκανε. ’Από μιά φορά, τόν αγαπούσανε \ 

μά δε. τό ξέρεις εσύ ; Καί είνε ένας παληάνθρωπος, κακός, εγωιστής 1 
καί μ ’ εχθρεύεται ό άτιμος, μ’ εχθρεύεται !

Καί άπό μικρός δέν τόν άγαποΰσε, δχι όμως έτσι. Είχε καί καλοσύ
νες, είχε στιγμές, πού θυμώταν πώς εινε άδελφός του. *Αλλ’ άμα ήρθ% 
απ’ τή σχολή, πού σπούδαζε, δέν ήταν πια αύτόα, ήταν ένας ξένος υπε
ρήφανος σά βασιλιάς, ή πλουτοκράτης κουτός, πού δε θέλει σχέση μ 
οποίον κι οποίον. Καί τοΰ φερόταν περιφρονητικά, άποφεύγοντας νά τοϋ 
μιλα, ένφ αύτό;, στήν άρχή, τοΰ είχε δείξει μεγάλη αγάπη καί επιθυμία  
ναχουνε φιλία. ’Ακόμη καί στό τραπέζι δέν ήθελε νά κάθεται κοντά τον  
κ’ έφευγε, δταν έβλε.τε πώς ό Γόρας ερχόταν εκεί, δίπλα του νάκαθήσε*, 
ώς πού οί γονείς του τού Ορίσαμε θέση καί δέν άφιναν άλλον νά καθήσε^

— Αυτή είνε ή θέση του Ά λκ η  ! λέγανε.
Καί τόν σερβίρανε πρώτο καί τελευταίο απ’ δλους το Γύρα.
Αυτός, ό Γόρας, μέ χαμηλωμένα μάτια, γιά νά μή φαίνεται κόπο** 

φλόγα εκδίκησης, κύταζε τό πιάτο του. Κάποτε αισθανότανε τά ματ**, 
χου νά υγραίνονται...
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Ο Γύρας ταράχτηκε άγρια στήν ενθύμηση αύτή καί πού είδε τόν 
.4αυτό του περιφρονημένο δυστυχή και μέ μάτια δακρυσμένα.

Γούς άτιμους ! είπε, αλλά νομίζεις πώς θά  γλυτώσει αυτός άπό 
*ιένα;... Νά γλυτώσει I ’Ά  ! .. νά. νά ;... έτσι θά  τόν σπάσο* !...

Καί άρπάζωντας ενα στύλο τόν* έσπασε στό γόνατό του, επέταξε κέσχι-
κάτι ρούχα, πού ήταν κρεμασμένα στό σχοινί...
Περπατούσε μανιακά. Γ ιά  μιά στιγμή σκέφθηκε, πώς μπορούσε νά 

'(.ούσει τό θόρυβο ή Αγλαΐα, άλλ* είπε'
—  Στό διάβολο νά πάει κιαύτή !...
Ζητούσε νά χτυπήσει κάποιον, κάτι κακό νά κάνει, νά βυθίσει τά 

δόντια του, τά νύχια του στό λαιμό τοϋ αδελφού του, καί μέ δυσκολία 
κρατήθηκε άπο τοϋ νάρχίσει νά βρίζει, νά φωνάζει γιά νά βρει αφορμή 
κον θά  ερχόντουσαν, ή θά ρωτούσανε γιά νά μαλώσει.

Δέν τό θέλίυ, θεέ μοι», ειπε σέ λίγο. μισοκλαίοντας, αύτοί μέ τυ- 
^αννοϋνε !... "Α χ !... t

Κέγειρε πάνω στό πεζούλι, ενώ αισθανόταν τό σώμα του νά τρέμει.
Πάλι έτριξε τά δόντια του καί σηκοίθηκε.
— Σ ά  γυναίκα κάνω !... Ούμ, ούμ, παράπονο, κλάμμα !... "Α , κτήνος ϊ... 

δίπε.

"Ακούσε κάτω τό γέλιο τής μάνας του. Έσκυψε λίγο καί τήν είδε 
*τήν αυλή νά πέρνει νερό απ’ τή στέρνα πούχε γεμίσει...

Καί ό ήλιος είχε δύσει. Οί νυχτερίδες είχανε βγει καί πετούσανε γρή
γορες σά χελιδόνια. * 0  ουρανός σταχτερός καί ό ορίζοντας είχε κάτι σάν 
ίτυρκαϊας σβυσμένης.

Εμ'ενε ακόμα στήν ταράτσα άρραδιάζοντας άλλες ενθυμήσεις γιά νά 
*ίρεθί;ει πιό πολύ τόν εαυτόν του καί νά τόν κάνει νά αισθάνεται τό 
μίσος, ή σά νά φυσούσε μαύτές τή φωτιά τοϋ μίσους γιά νά αισθανθεί 
τό κάψιμό της τή μανία τον.

Τα φώτα ανάβανε σπαρτα. Αλλά καί ό ούρανός άρχισε νά στολίζε
ται μέ τά λαμπερά λουλούδια του. c0  Γόρας τά είδε καί άφησε τις ενθυ
μήσεις του καί σκέφθηκε νά βγει έξω, καί νά βγει χωρίς νά τόν δούνε. 
Ή ί  ελε νά φύγει κρυφά, άπό φόβο τώρα μή τοϋ πούνε νά καθίσει μαζί 
τους στό τραπέζι Καί δέν ήθελε, δέν ήθελε ! .. Θά τοϋ χαλούσε κάτι, αν 
γινόταν !...

Καί περί με νε νά φύγουν, νά φύγει απ’ τήν αύλή ή μάνα του, πού 
βρισκόταν κάτω άπ’ τή μεγάλη συκιά καί δέν φαινόταν.

Δέν έπερίμνε πολύ. Τούς εϊδε νά φεύγουν, είδε τήν όμορφη ζωντοχήρα
να βγαίνει απ’ τή συκιά μέ τριανταφυλλένια ρόμπα καί νάκολουθά τή 
/χάνα του.

Κατέβηκε τότε σιγά. Κ ’ είχε ενα φόβο κατεβαίνοντας, μή τόν δούνε
τόν φωνάξουνε.

« Π Υ Ρ Γ Ο Σ »

*Η νύχτα ήτανε σκοτεινή, αλλά πέρα, π ίσο απ’ τό βουνό, φάνηκε, σέ 

λιγο, νά βγαίνει ή σελήνη.
Θά πήγαινε σενα μαγαζάκι, δπου θά  εύρισκε κάτι φίλους του, σ£να 

μαγαζάκι δπου άπ’ τήν πόρτα του είχε μιά λεύκα, γιγάντιο δέντρο 
σάν τά δέντρα, πού θά  ευρισκε στά δάση πού θά  περιπλανόταν. Καί ·<**»■ 
νά τό είδε νά σηκώνει μέ τά χοντρά κλαδιά της, σά γιγάντια χέρια, ^  
φλύαρο κείνο καί άπειρο πλήθος τών φύλλων, που κείνη τή στιγμή θ »  

έμενε σιωπηλό.
— Τί καλά, πού έκανα, πού έφυγα!... είπε, αφού περπάτησε αρκετό. 

"Αν έμενα μήπως μέ θέλουνε; Αυτοί θά  φχαριστηθοϋνε τώρα καί μά
λιστα κείνος !... Τόν άτιμο !... Μά εγώ φταίω ! τί μένο* δώ ; γιατί δέ φεύγ#;

Καί αλήθεια, τί ήθελε καί δέν έφευγε, σκεπτόταν βαδίζοντας γρτν 
γορα, μήπως εβλεπε τήν ευτυχία καί φοβώτανε μην τή χά σ ει; Κάθε τόσο 
ό δικαστικός κ?*ητήρας χτυπούσε τήν πόρτα τους ! Καί τό σπουδαιοτερο, 
αυτός, άπ* δλους, στενοχωριότανε γι’ αυτό, ένφ οί άλλοι πεντάρα δέ δίνανε 
για τέτοια πράμματα! Καί γιατί νά στενοχωριέται αυτός;... Μα κον 

τός ε ίν ε ;...
Καί πάλι θύμησε τόν εαυτό του πώς τού φερόντουσαν οί γονείς τον, 

πώς αγαπούσαν τό μικρότερο, προ πάντων ή μάνα του, καί πώς μιοον  
σαν, ναί μισούσαν αυτόν. Καί ολα α υ τά ; γιά τήν ομορφιά tofc αδελφοί, 

τήν ομορφιά του δέν υπήρχε λόγος ! . . .
Καί θυμήθηκε πού, δταν ήτανε μικρός, τόν έπερνε κάποτε ή μάνα του 

στά γόνατά της καί τόν κύταζε καλά.
— Ου είσαι άσχημος! τού έλεγε καί τόν κατέβαζε γρ ήγορα, ένφ τό·ι 

δεύτερο τόν κρατούσε στήν αγκαλιά τηα, τόν χάίδευε, τόν φιλούσε, τότ* 
χόρευε. νΑ, ποτέ, ποτέ αυτόν δέ θυμάται νά τόν είχε φιλήσει ή μάννο» 
του, ποτέ ! Καί είχε πιστέψει πώς δέν ήταν παιδί της, δπως τοϋ τοχε π:· ι 

μιά μέρα, τοϋχε πει·
~ Μ ή  θαρρείς πώς είσαι παιδί μου ; Γ ιά  κύτταξε μοιάζεις διόλου μ* 

τόν "Αλκή, τήν Πηνελόπη ; ξένο παιδί είσαι καί σε πείραμε υιπό λύπη !
"Αν καί δέν τό πίστεψε καλά, ήθελε, ή ζητούσε νά πείσει τόν έαυτο 

του πώς αυτό ήταν αληθινό καί δέν ήταν παιδί τοϋ Γόρα. Καί αίσθα  
νόταν καί ευχαρίστηση μαζί. "Η θελε νά μήν έχει κανέναν, κανένα να τό% 
αγαπά, νάνε μόνος, μόνος, έρημος στον κόσμο ! Κι αυτά τά λόγια vrjc, 
μάνας του, δτι δέν ήταν παιδί τους, τάχε πει σέ πολλούς φίλους του» 
μετά καιρό, τούς είχε πει πώς δέν ήταν παιδί τού Γκάλα, αλλ ένός φτω
χού ξένου, πού ζοϋσε, ή είχε πάει σέ μιά μακρινή χώρα, πού ήταν 
πατρίδα του.

νΑφησε τις σκέψεις. Κείνη τή στιγμή περνούσε κοντά απ’ ένα σπίτι 
παλιό, πού τό διόρθωναν, μέ σκαλωσιές απ’ εςίο, ενα σπίτι παλιάς ενο
χής. Τό είδε καί τοϋ ήρθαν δάκρυα στά μάτια.

—  Μπά ! έκανε.
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Αλλά τό σπίτι αυτό του έφερνε αναμνήσεις- έμοιαζε μέ κάποιο, πού 
€ίχε γνωρίσει κάποτε, πρό χρόνων, πολλών χρ όν ον!

Βάδιζε τώρα σιγά. Ξαφνικά τήν προσοχή του έσυρε ένα κάλπασμα 
Αλόγων, πλήβος άλογων, ενα κάλπασμα σά να γινότανε ψηλά στον άέρα 
♦cat μακρινό, τόσο μακρινό κ* ελαφρό, πού μέσ’ τήν ήσυχία ήτανε σά 
νάταν πλήθος μικρά κομμάτια της καί κουνιόντουσαν γρήγορα...

/

Αργά άφησε τούς φίλους τον νά πίνουν καί νά τραγουδούνε άγρια 
*αί πήρε τό δρόμο του σπιτιού τον. Καί ήταν ερημιά. Τά φανάρια σβυ- 
σμένα. Τά δέντρα θαμπά, σαλεύανε τώρα άπ* τόν άνεμο. Καί ή σελήνη 
ψήλά, σένα σΰνεφο μέσα, έτρεχε σά μάγος πατέρας, πού τρέχει ζητώντα;, 
μέ τό φώς στο χέρι, τήν κλεμένη κόρη του, μέσ9 τόν άδειο απέραντο 
»τη}ργο του...

Στο σπίτι, όταν έφθασε, ανέβηκε σιγά τή σκάλα. 'Α π ’ τό δρόμο είχε 
$εϊ φωτισμένα δυνατά τά παράθυρα τής τραπεζαρίας καί τής σάλας, ση- 

-* μάδι πώς το γλέντι δέν είχε τελεκόσει. Πέρασε σάν κλέφτης τό διάδρομο. 
Μέσα, πού κύταξε, είδε τόν αδελφό του νά μιλά καί τό λαιμοδέτη του, 
€ναν καινούργιο, νά του έχεί ανεβεί πάνω σ co ψηλό του κολάρο.

— Γιά, σκέφθηκε, 6 καινούργιος λαιμοδέτης του βγήκε νά τόν δούνε 
πο>ς είνε καινούργιος!...

Αιέκρινε κενα πρόσωπο ωχρό, ωχρό καί δυο μάτια μαύρα, πού λάμπανε 
Αυτή θάταν ή ν ύφ η . "Ενας γέρος, μιά μεσόκοπη, πού χαμογελούσε, κείνη 
•ίή στιγμή, καί κουνούσε τό κεφάλι της. Είδε καί τή ζωντοχήρα, τή ζων- 
Τ?χήρα μέ ξαναμμένα μάγουλα!... Ποτέ δέν τήν είχε δει έτσι τόσες μέρες, 
Λού έμενε στο σπίτι τους.

Πήγε καί πλάγιασε.

— Αντε, έρημε, είπε στύν εαυτό του πριν πλαγιάσει, κοιμήσου ! Σύ 
θέν έχεις κανέναν νά φροντίζει γιά σένα J... ’Αλλά γιατί νά φ ροντίζει,*... 
βΤμαι παιδί τους ;... Οχι, όχι τό αισθάνομαι!... κ’ έπειτα γιά νά μου τό 
^οΰνβ τότε, θά  πει δτι κάτι τέτοιο είνε !... “Ό χι, όχι δέν είμαι παιδί τους'... 
Έ γ ώ  είμαι έρημος !...

Τού φάνηκε δμως, δπως καί άλλοτε, πώς είχε κάποια ευτυχία, αι
σθανόταν κρυφά μιά ευχαρίστηση, πού δέν είχε κανέναν νά τόν αγαπά, 
να τόν πονεΐ.

Έπλάγιασε. Ζητούσε νο λυπηθεί, κάτι νά πει θλιβερό, αλλά τό πρό- 
σι.πο τής ζωντοχήρας παρουσιάστηκε καί τόν τάραξε. Τήν είδε μέ ξαναμ
μένα τά μάγουλα. Καί λίγο έλλειψε νά φωνάξει άγρια από επιθυμία μα
ν ίκ ια  δπως τά κτήνη...

Ό  ΰπνος τόν έπήρε.
‘Ήτανε σενα σπίτι ψηλό κα\ μεγάλο πολύ κέβλεπε απ’ τό παράθυρο 

εξω στο δρόμο, πού ήλιος απλωνότανε. Μιά σκιά^άνθρώπου μεγάλη, πού
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έπιανε δλο τό δρόμο τόν π?*ατύ, κουνιωταν. Αθρωπος δμως δέν φαι\όταν. 
Ό  δρόμος ήταν έρημος καί μόνο ένας ποδηλάτης ερχόταν από μακριά...

Σά νάταν κάποιος προβολέας καί τάδειχνε, ή στό φώς τού προβολέα 
νά γινόντουσαν, λ-ά υπήρχαν αυτά τό φώς μάζεψε ξαφνικά, τραβηχτηκε 
καί σκοτάδι έπεσε κεί καί μαύτό ξύπνησε. "Ακούσε μιά φωνή δυνατή 
κάτι να λέει, έπειτα φωνές πολλές, γέλια. Κατάλαβε πώς κάποιο παιχνίδι 

παίζανε, τόμπολα ίσως.
•Αλλά τί είχε πάθει ; Ένόμιζβ πώς κάποιον είχε, πού φρόννιζε γιαύ- 

τόν καί πού τό πρόσωπό του έκανε νά φανεί. Καί για μιά στιγμή σά νά 
τό είδε, καθώς βυθίστηκε σέναν ψευτόϋπνο.

"Ηταν αυτός ό ίδιος, άλλα σκοτεινός πού δέν φαινόταν ή μορφή τον. 
Καί σά νάΓεΙδε τό ίδιο καί μέσα του, μέσα στό νοΰ του, στις σκέψεις τον. 

νά είδε ένα σκοτεινό, σκοτεινό...
Τίναξε γρήγορα τόν ψευτόϋπνο καί έπεσε σέ σκέψεις. Απ αυτές τόν 

«βγάλε ό κρότος τού πιάνου, ένα κομμάτι, πού παίζανε, ύστερα ένα τρα
γουδάκι μέ πνιγμένη φωνή τού υποψήφιου γαμπρού. Παψανε. Κάτι είπαν 
καί πάλι ό κρότος τού πιάνου, ένα μικρό βήξιμο, κέπειτα μιά φωνή δρο
σερή, γλυκειά, παθητικιά νά τραγουδά*

Π ές  μ ο ν  τ ί  εχ ω  ο τή ν  χ α ρ ό ιά  

"Οταν σ έ  σ ιμ ά  μ ον

Σηκώθηκε και κρυφά, κρυφά, άφού φόρεσε τα ρούχα του, οπως κιό- 
πως, πήγε νά δεΐ ποιος τραγουδά. Ά π ό μιά κλειδαρότρυπα προσπάθησε, 
μά τίποτα δέν ^ιπόρεσε. Βγήκε τοτε εξω στο διάδρομο. Είδε κεί την μικρή 
δονλίτσα νά στέκεται απ’ έξω άπ’ τή πόρτα τής τραπεζαρίας καί νάκονει. 

Τή φώναξε σιγά.
—  Ποιός τραγουδάει; τή ρώτησε άμα πήγε κοντά του.
— Ή  κυρία ’Αγλαΐα !... τού άπήντησε.

(Σ τό  όρχόμρ.νο τό τέλος) AHWOs^Hf»H* Η. ο ο υ τ υ * · *

V
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ΑΓΑΠΕΣ

I

'Ο λόγυρά  μου ξένοι—
Καί πώς θά  σάς τό είπώ 
Πόσο τή συντροφιά σας, 
’Αδέρφια μου, άγαπώ !

♦

’ Ιδιες χαρές καί πόνους 
Μέ σάς καί γώ περνώ,
Μαζί στή γή ίδώ κάτου,
Μέ σάς στόν ούρανό.

Μέ σάς στό φώς, στόν ήλιο, 
Στό κρύο, στή συννεφιά,
Καί σείς στή μοναξιά μου 
Χαρίζετε όμορφιά.

I I

Στό πράσινο, χλωρό χαλί 
Μέ τά χρυσά κεντιδια 
Γέρνω, κ3 ή άγάπη μέ φιλεΐ 
Στα ματια και στά φρύδια.

Γύρω του Μάρτη τά πουλιά 
Μέ αλαλαγμούς πετουνε.
Γιά κάποια ατρύγητα φιλιά 
Τα χείλη μου διψούνε.

Κ’ ένώ βλη νιάτα ή μάνα γή 
Στόν Πλάστην ΰμνο υψώνει,
Μές στα βαθιά μου ήχοϋν άργοί 
Μιάς άρπας θείας ο{ τόνοι.

«ΠΥΡΣΟΣ*
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Πολλές φυλές μέ γέννησαν, 
Πολλούς δασκάλους πήρα. 
Χίλιες χορδές σαλεύουνε 
Στή φτωχιχή μου λύρα.

Κι αν περπατώ κι άν κάθομαι 
Κι δν μένω κι άν μισεύω 
Κι δν τρέχουνε τά μάτια μου 
Κι αν γελώ κι άν χορεύω.

Κι άν λάμψες ονειρεύομαι 
Kt αν ευωδιές θυμάμαι—
Του κάκου συλλογίζομαι 
*Αν χαίρομαι ή δν λυπάμαι.

IV

Είναι ουρανός ή άγάπη ! 
Ώσπου νά φιληθείς,
Τά σύννεφα πλακώνουν 
Βαριά. Μή φοβηθείς!

Μιά ψύχρα, £νας τής πλάσης 
Βαθύς άνασασμός,
Νύχτα, άστραπές, χαλάζι, 
Βροντές— κατακλυσμός !

Καλοκαιρνή βροχούλα, 
Γοργοπερνά καί ν ά !
Στόν ήλιο τά πουλάκια 
Παιζογελούν ξανά.
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V

Κ δστερα πάλι μάδησαν 
Τά μυρωμένα ρόδα 
Καί του καιρού ξανάρχ*ςξν 
βΗ σιδερένια ρόδα,

Πού μές στ* άγριο της κύλισμα 
Κάθε τραγούδι πνίγει...
Καί μόνο δταν ή α γ ά π η  μου 
Τήν ομορφιά ξανοίγει

ίτέκεται— κι άφιγκράζομαι 
Τής ευτυχίας τό θάμα 
Πού πλημμυράει τά στήθη μου 
2άν γέλιο και σάν κλάμα.

Κ. Κ « Ρ ·Α Ιθ Σ

Π Η ΓΗ

Γου κάμπου χλωροστόλιστη βρυσούλα , 
γητευτικό κι αστείρευτο κροντήρι, 
πού χύνεις σάν άνάμα στό λιοπύρι 
το χάιδι τής ψυχής σου, τή δροσοΰλα 
πώς πόθησα σάν σένα τήν τρεμούλα.
Ωκεάνια ψυχή, στο πανηγύρι
«.οΟ κάμπου νά ξαπλώνω* κι όταν γείρει

ό ήλιος, κι δταν φαίνεται ή αύγουλα
σάν πινελιά πού θείο χέρι σέρνει
/.αθ*ε πουλί του είναι μου νά πέρνει
τή δροσιά, γιά νά πλάσει ένα τραγούδι
καί νά σκορπάει ψαλμούς πού νάν’ δικοί μου ί...
Πέλαο, σάν καί σένα, είν’ ή ψυχή μου,
ΙΙέλαο, πού τ5 ευφραίνει Ινα λουλούδι.

ΚΠΓΤΗΣ ΒΕΛΜΥΡΑ*
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Τ' ΑΝΕΒΑΣΜΑ ΣΤΟ ΒΟΥΝΟ
Στον Πάνο Ταγκόπουλο

Νά τοι οι δυό Αγαπημένοι πού την πλαγιά του βουνοϋ ανε
βαίνουνε χοροπηδώντας, μέ τά χέρια τους τά δυό ολόγυρα στις 
δυό τους λιγερές μέσες.

Ό  άγέρας, δ βουνίσιος αγέρας στό πρόσωπο τούς χτυπάει 
χαΐδεΰοντάς τους μέ τό πουπουλένιο του χάδι πού κάνει τά μάτια 
τους νά κλιοΰνε, τά χέρια τους μέ περσότερη θέρμη νά φέρνουν 
κοντήτερα τά κορμιά τους και τά χρυσόν*· ιρά τους νά περνούν 
σάρκα..

Νά τοι οί δυό άγαπημενοι πού τήν πλαγιά τού βουνού άνε 
βαίνουνε χοροπηδώντας, σφιχτοδεμένοι μέ τά χέρια τους πούναι 
ολόγυρα στ;ς δυό τους λιγερές μέσες.

Ό  άγέρας, ό βουνίσιος αγέρα:, πιό δυνατός τώρα γίνεται, μέ 
περσότερην ορμή κατάμουτρα τούς χτυπάει, σά νά θέλει νά τούς 
αρπάξει στά φτερά του και κάτου- κάτου νά τούς ροβολήσβι μαζι 
μέ τά μικρά λιθάρια, τις ανεμώνες και τά θυμάρια πού ξεριζώ- 
νει και στριφογυρίζοντάς τα τά σπρώχνει στό χαμό, στό μεθυ
σμένο χαμό πού αυτός ξέρει, μονάχα αύτός!

Μά ανήμπορος τούς δυο αγαπημένους νάρπάξει πού τά κορ - 
μιά τους, λές, κ* είναι ενα, τής νειάς και του νειοϋ τδψυχα κα- 
πέλλα αρπάζει και μέ δαιμονισμένη χαρά— σά δυό πουλιά πού οί 
φτεροϋγες τους, ανήμπορες ν3 άντιπαλαίσουνε στό ρεϋμα του βου 
νίσιου αγέρα, στον τρελλό του χορό, άφίνουνχαι άπλωμένες γιά νά 
μήν καταπέσουνε— τά παρασέρνει, τά πέρνει μαζί του.

Τά μαλλ·ά τής νειάς τώρα λυθήκανε πίσω, άνεμίστηκαν σάν 
σημαία καί, σ’ ενα ξαφνικό τού αγέρα πλάγιο ανέμισμα, στοϋ 
νειοΰ τό κεφάλι πέσανε και τό σκέπασαν και τό'λουσαν μέ τά 
πλούσια κύματά τους και τό χάϊδεψαν μέ τύ μεταξένιο τους χάδι...

Λίγο κι ό νειό; θά σοδιαζότανε χάμου και θά  κατρακυλούσε 
μαζι μέ τά μικρά λιθάρια, τις, ανεμώνες και τά θυμάρια πού ή 
ορμή τ' αγέρα δαιμονιακά συνέπερνε...

Μά τής νειάς τής ροδομάγουλης τό χέρι τόν κράτησε μεθυ- 
σμένον απ' τά χάδια τών μαλλιών της και λιγωμένο ν άπ* τού κορ
μιού της τήν τρεμουλιαστήν άνάσα...

Και τοϋ βουνοϋ ξανάρχισαν τήν πλαγιά ν ά^έ βαίνουν μέ 
περσότερην ορμή καί λαχτάρα τώρα, θέλοντας νά φτάσουν μιαν 
ώραν άρχήτερα στήν ποθητή κορφή του καί ’κεΐ, κάΐί* άπό τά 
πεύκα τά μοσκομυρισμέ^α, κοντά στή βρύση τήν κρουσταλλένια, 
νά νοιώσει ό ενας τόν άλλον δσο *δέν τόν εΤχε νοιώσει ποτέ.<

Α£*να ΤΛΧΗΖ εΖΟΦΙΧ.ΟΠΟ'ϊ'ΑΟ*
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ΓΥΡΟ ΣΤΑ ΡΟΑΑ ΚΑΙ Σ Τ Α  ΚΡΙΝΑ

Άκό %ό Ληχφμα «ης 
ΜυρώλΧας ηα\  Μοιρίτας

Ι έ  μενεξέδες καί σέ κρίνα 
θέλω θερμά νά κοιμηθώ 
Καί τήν αυγή νά σηκωθώ 
Μέ τή φωτόχαρη έλαφίνα.

Καί μεθυσμένος στ' άγρια δάση 
Νά βηματίσω έρωτικά 
Μ3 δσα θαμπόνειρα γλυκά 
Στους μενεξέδες ϊχω πλάσε:

I I

' - Φ Α Α Η Ρ Ι Ο Τ Ι Κ Η  9 Ι0 Λ Ι Τ Τ Α —

Πώς φύτρωσες άγνή βιολέττα 
ΣτΙς άρμυρίθρες τοϋ γυαλοΰ ;
Πώς ζείς κι ανθίζεις μές τήν άρμη 
Καί μές τά φύκια τοΟ νερού;

Κάτι σκληρό κ’ έσύ θά  πήρες 
'Απ’ τή Στεριά κι άπ* τδ γυαλό 
Γιά νά μπορείς ν* ανθείς στήν άκρη 
Τής αμμουδιάς, μέ τέτοιο άνθό !

I I I

q Φοβ«μαι και κοιτάζω λάτου 
Μή σέ πατήσω μενεξέ.
4έν θέλω ή πίκρα τοδ θανάτου 
Νά οοϋ* δοθεί ποτέ ά κ ο  μέ
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Κάλλιο τδ πέλμα ενός αλήτη 
Νά σέ πατήσει, ώς τριγυρνά 
Μέ τήν έρμή τυφλοϋ σπουργίτη 
Στά δάση τά χειμερινά.

IV

Νάτανε νάγερνε ή ψυχή μου 
Στ* άλικα ρείκια του Υμηττού  
Καί μέ τά ρόδα  τ’ ούρανου 
Νάσδυνε αγάλια ή δύναμή μου !

Και νάτανε τριανταφυλλένιος 
Ό  θάνατός μου, κ" ή ψυχή 
^ίά τριγυρνοϋσε μοναχή 
Σάν §νας ίσκιος πουπουλένιος.

ΠΛΛΟΧ Α. ΤΚΓΚΟΠΟΥΛΟΖ

•7^7+;-

ΑΡΧΑΙΟ ΕΙΔΥΛΛΙΟ

Εικόνες ανοιξιάτικες κα: του καλοκαιριού 
Μέ τις άγέρινες μορφές— σάν πεταλούδες—
Στή χώρα ο! δρόμοι νείρουνται σέ αύρες αύγινές 
Κι αόρατος .χαιρετισμός στή φύσ* ε!ν% ή γυναίκα.

Ή  μυστικοπαθή φωνή τοϋ χυνοπώρου έσβέσθη 
Καί χάθηκε στον διάφανο κρουστάλλινο καθρέφτη, 
Στά δάσα και στά πέλαγα τ 5 αρχαίο είδύλλιο τώ ρ*  
Προσμένει μας νοσταλγικά γιά νά ξυπνήσει.

Τ' αρχαίο ειδύλλιο αλλοίμονο ! στήν.πολιτεία νεκρό 
Κι οδτε αμμουδιές, κι οΰτε ακρογιάλια^ - 
Ό  πόθος, πάθος γύρω μας κορώνει καί μηνά 

χυνόπωρων iin p c s z i  μας
* criK ?»
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Π Ε Ζ Α  Τ Ρ Α Γ Ο Υ Δ ΙΑ

ΩΔΗ ΣΤΟ ΒΟΡΡΙΑ
Αγριε κουρσάρε, ώ άνεμε, πνεύμα οργισμένο τής νύχτας τής 

χειμερινής, άπό τή λύρα τήν άδιίναμη πέρασε καί κροΰσε τής χορ~ 
δες σέ τραγούδι.

Καταλυτή τών ανάξιων, όλ άπογέρνουν στό πέρασμα σου 
ταπεινά κ υψώνουν τραγούδι του θρίαμβον σου πλημμυρισμέν* 
άπό τρόμους και θρήνο.

Ομοιο τραγούδι ή λΰρα μου μή δώσεις στό θειο ν’ αντηχήσει  ̂
πέρασμα σου, θέλω τή δύναμη νά τραγουδήσω μόνο, τή δύναμη 
πού ανίλεη συντρίβει δ,τι στήν αγκαλιά άπογέρνει του θανάτου, 
κι άπάν άπό τούς τάφους τής ψυχής μου, μιά ζωή χιλιοδύναμη 
καινούργια, νά τραγουδήσω.

Ελα και πέρασε μέσ απ τήν ψυχή μου, όπως περνάς μέσ1 
από τό δάσος πού η νυχτιά σιωπή έχει αγκαλιάσει, και σύντριψε 
ταδυνατα κλωναρια τών νεκρικών μου στοχασμών κι άσε νά μείνει 
δ,τι γεμάτο δύναμη οορθωμένο κι αλύγιστο θά σέ διχτεί, πνεύμα 
οργισμένο.

Καταλυτή τών ανάξιων, φωλιάζει εδώ ενα σμήνος μικροπρε
πών, μικρόχαρων, μικροθλι μμενων παθών, πού ωχρά ίητοΰνε νά 
ενθυμίσουν ωραίες καταιγίδες μίσους κι αγάπης.

Ετσι, όπως οταν πάνω άπ3 τό γαλήνιο πέλαγος διαβει ή οργή
σου, ^α; ταπαλότό φλοίφλισμα ξεχνώντας τό κυμα σαλπίζει βοερά
το διάβα σου στά ποντοπόρα πλοία, κ ή φρίκτ; του θανάτου
ασύμπονη πλανιέται πάνω άπ τά λίκνα τών ονείρων του ναύτη,
πού άγρια υψωθήκαν, τήν παιδική ψυχή μου έτάραξεν μοιραία 
τρικυμία.

‘Αλλοίμονο : τό θρίαμβο τής νίκης δέν έννοιωσαν οι πόθοι 
μου· περήφανα λευκά πανιά υψωμένα στό διάβα της θεϊκής όρ« 
Υή6 χουρελιασμενα κι άλλα δειλά μαζεύτηκαν κι άφήκαν, σάν 
τρόπαια χών κυμάτων, νά συρθούνε, κι έκεί, πού τδνειρο είχε 
*αιγνιδίσει τό παιδικό κ ή ορμή τών πόθων ενάντια* τής μοίρας 
την όρνη sfys βύρει* τών ναυαγίφν φςλώθηνε co νοιμητήρι

«Π ΥΡΣΟ Σ» 39

’Αργοσαλεύει τόρα γύρο) ή θάλασσα περιγελάστρα τήν καται
γίδα μάταια ζητώντας νά ενθυμίσει, βυθίστηκαν σ’ ύπνο βουβό 
τά πάντα και δέν ποθεί κανένας νά νικήσει.

Ά νεμε, πέρνα μέσ’ άπ’ τήν ψυχή μου, δπως περνάς τών 
αφρόχαιτων κυμάτων καβαλλάρης, και τήν πομπή παράσυρε τών 
ναυαγίων προς τις ακτές του θανάτου.

Πάρε τό σύννεφο άπ το στήθο; μου, πού πνίγει τήν καθαρή 
του λογισμού μου άχτίνα, και σύρτο, αόρατε αητέ, λε»α τών νυ- 
χιών σου, στις κορφές τών βουνών καί σκόρπισε το.

Τό λύχνο τής αγάπης, πού όδηγητής στόν αγώνα ίτάχθηκε 
τών έργων, κάνε σά φάρος ν’ άναλάμψει πάλι, κι άσβεστη κράτσ 
μέσα στήν ψυχή μου τή φλόγα τήν ευγενική, τήν καταλύτρα, του
αγίου μίσους. ,

Δός μου, κουρσάρε δυνατέ, κάτι νά κλείσω μες στήν ψυχή μου 
απ’ τη θείαν ορμή σου ή τήν ανάξια σΰντριψε ζωή μου, σάν εν' 
αδύναμο τού δάσους κλώνο, κάτω απ’ τήν καταιγίδα τών φτε- 
οών σου. έτσι, δπω^ πάντα, άνιλεα, δίχως ιτονο.

ΛΩΡΗΣ ΑΠΟΣΠΕΡΙΤΗ*

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ

Λ .  Π

Τόσον ωραίο ή Αττική νυχτερινή γαλήνη, 
σάν τών ματιών της τή βαθειάν ανέκφραστη ηρεμία 
δεν ήθ-ελε εΰρει μές στή γή παλάτι γιά νά μείνει- 
έκεϊ ή σιωπή, ως γλυκύλαλη μεθυστική άρμονία  ̂
καί κάπιο φώς μές στό βαθύ σκοταοι που άργοπλεει, 
σάν κάπιο αστέρι στοΰ ούρανοΰ τά  μαγεμένα βάθη, 
πρός κάπια όνειρα γελά πρός καπι^υς πόνους κλαίει· 
ήρθ·’ έκεΤ πέρα τρυφερά καί στοργικά κι έστάθη 
άπό ουρανό χριστια.ικό σταλμέν’ ή καλωσυνη 
νά »έρνει τό χαμόγελο στά πονεμένα χείλη 
καί ‘τήν πικρή τή θύμηση τής συφοοάς νά σβύνει. 
καί τής φωνής της ή άπαλή βαθύλαλη άρμονία 
σάν χάϊδεμ’ άεροπνοής στόν κήπ’ δταν τό δείλι 
βυθίζεται λικν.στικά στή νύχτα τήν άγία.

ΛΩΡΗ* ΑΠΟ*Π·ΡΙΤΗ»
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ΠΟΝΟΣ

Σ « ή  οχιά χβύ άγαπημένο-ν 
μου άδερφον Γπάγκον

Κέρνα τό κεχριμπαρένιο, καπέλα, κέρνα. Γιόμισε τό ποτήρι 
μου μέ τή φωπά πού καίει τά φαρμάκια. Δός μου νά ρουφήξω 
τό κεχριμπαρένιο σου, κάπελα, πού μοιάζεις τό Χάρο δίνοντας τό 
πιοτό της λήθης.

Π αναθεμα σε, καπέλα, το πιοτύ σου δέ σβύνει τούς καν 
μους, τούς ανάβει, τούς ξυπνάει, τούς ζωντανεύει και σάν βρυκό^ 
λακεζ* τριγύρω μου σφίγγουνε τ άσπρα δόντια τους ξεχύνονται 
από το στόμα τή βρώμα τής σάπιας σάρκας τους.

Καπέλα, π αναθεμα σε σπασ τα ποτήρια σου, χΰσε στό δρό
μο τό κρασί σου κι ας πνίγουν οι καϋμοι στήν άνημποριά μου.

Ελα, κοπελλα μου, σύ, δος μου τα χείλια σου. * Ασε νά ρου
φήξω άπ5 αυτά τή λησμονισιά. "Ασ* τό κορμί σου νά μέ μεθύσει.

Χάρισε μου λαχτάρες, λαχτάρες δυνατές πού νά κοιμίζουν τούς 
καϋμοΰς. Ρίξε με στήν τρικυμία τής σάρκας πού ξεριζώνει τήν 
καρδιά.

Κοπέλλα, μή μεθάς έσύ μέ τόν πόνο μου, θελω νά μέ μεθύ
σεις μέ τήν έμορφιά σου.

Μακρυά τ αχείλι σου πού πρίξαν οι δαγκω ματιές, τράβα to 
κορμί σου πού νερούλιασε ή λαγνεία...

Κλαΐς I..

Ελα, βιολιτζή, πνίξε το κλάμμα μέ τό τραγούδι τού βιο
λιού σου.

Παίξε, παίξε ακόμα...

Αχ ! βιολιτζή, τα τέλια σου στριγγλίζουν·., τό βιολί σου κλαίει, 
τό δοξάρι σου μουγκρίζει, ναί, μουγκρίζει σάν αγκομαχητό !

t
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Στό διάβολο τό βιολί σου, στό διάβολο to κρασί, στό διάβολο 
τα χείλια σου γυναίκα.

’Ανήμπορα τσιγκέλια πού διάλεξα γιά νά κρεμάσω τόν πό
νο μου!·..

Ό λα  μακρυά μου γελάτε, μά σιμά μου σάς πνίγει το κλάμμα !.. 
Δυστυχισμένα ! έχετε και σεις καρδιά !...
Ναί, μά γώ θά τήν ξεριζώσω τή δίκιά μου, θά τήν σκότωσα)... 

κι ας σκοτωθώ !...
Θάνατε, νέκρωσε μου τήν καρδιά !

Κ Ο ε Τ Α ε  ΛΒΙΙΝΑΡΟΧ

t

ΘΡΙΑΜΒΟΥΣ ΚΛΕΙΝΩ !

Δέ σιγοκλαίει τό σούρουπο ή ψιιχή μου 
Τούς πόνους τούς άμίλητους,

Μήτε περίλυπη βαραίνει έως θανάτου 
ΣτΙς φουσκοθαλασσιές, πού τό Μοιραίο 
Βογγάει παραδέρνοντας !

Ό  κουρασμένος δέν είμαι τραγουδιστής 
Τών ταπεινών καί τής κακομοιριας !

Έ μ έ  ή ψυχή μου φέρνει με πετώντας 
ΙΙρός κάποια δράματα!
Κ’ εινε ήλιοπλημμύριστα τ*  δράματα 
Κ’ είνε θρίαμβοι !

Έ μ έ  ή ψυχή μου μέ τραβάει πηλάλα 
— Κ’ είνε πορφυρογέννητη κι αυτή —
Πρ>ς κάποιους θριάμβους μέ τραβάει 
Καισαρικούς !
Ηρός κάποιους θριάμβους, ποδ είνε όράματα ! 

Θριάμβους κλείνω— Βάρδος— μέσα μου!
ΓΙΛΙίΗΧ ΒΟΥΛΗΣ
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F.  S C H I L L E R

ΚΑΚΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΙΜΗ
Α Λ Η β Ι Ν Η  I C T O P I A

2__
Περάσανε κι αυτά τά χρόνια, καί βγήκε απ’ τά κάτεργα μά πολύ πιό 

άλλοιώτικος απ δ,τι μπήκε. Καί δώ αρχίζει μιά καινούργια εποχή σχή 
ζωή του. Στον πνεματικό μπροστά καί ατούς δικαστές ξομολοήθηκε 
Γ'στερα μ" αυτά τά λό για :

4 Μπήκα στή φυλακή*, είπε, «πλανεμένος καί βγήκα εξαχρειωμένος* 
etya κάτι στον κόσμο ακόμα, πού τ9 αγαπούσα κ* ή περήφανεια μου ζ ά 
ρωσε μπρος στή ντροπή.

• Σάν πήγα στή φυλακή, μέ κλείδωσαν μαζύ μέ 23 καταδίκους πού άνά~ 
μεσο τους βοίσκουντάν ξακουσμένοι φονιάδες καί κλέφτες. Μέ κοροΐδευαν 
σα μιλούσα γιά θ ε ό  ή μ* αναγκάζανε νά βρίζω μέ ξεσκισμένα λόγια τό Σω- 
τήρα. Μου τραγουδούσανε ξ ε τ σ ί π ω τ α  τραγούδια, πού δέ μπορούσα 
νά τ  ακούω *γώ, ο τραγουδιστής, δίχως σιχαμό καί φρίκη.

*Κ ι δ,τι είδα νά κάνουν, ξεσήκωνε μέσα μου τή ντροπαλότητά μ ο υ .. 
Δέν περνούσε μέρα πού νά μή γινόταν ή ζωή μου χειρότερη, πού νά μή 
τοιμάζανε κανένα άσχημο παιχνίδι. Στήν άρχή ξέφευγα τις κουβέντες 
τους οσο μπορούσα... Μά χρειαζόμουν ενα φίλο, κ’ οί βάρβαροι φυλακές 
μου, σκοτώσανε τό σκυλί μου... *Η δουλειά ήτανε βαρειά καί τό σώμα 
μου άστενικό. Χρειαζόμουνα βοήθεια καί. γιά νά πώ τήν αλήθεια, χρεια
ζόμουνα παρηγοριά* κι έπρεπε νά τήν αγοράσω μέ τά τελευταία άπομει- 
νάρια τής συνείδησής μου.

* Ετσι συνείθισα καί στό πιό άπαίσιο. καί τούς στερνούς τρεις μήνας 
ξεπερασα καί τούς δασκάλους μου.

» Από κείνη τήν ήμέρα, άρχισα νά σκέφτουμαι γιά τή λευτεριά μου, 
δπως σκεφτόμουνα γιά τήν εκδίκηση. Μου φαίνουνταν πως δλοι οί άνθρω
ποι. μέ προσβάλανε γιατ* δλοι ήτανε καλύτεροι καί πιό ευτυχισμένοι άπό 
μένα. Θαρρούσα πώς ήμανε ενα; μάρτυρας του άγραφου δικαίου καί 
θύμα τών νόμων.

^Εσερνα τις αλυσίδες μοι· τρίζοντας τά δόντια, σάν έβγαιν5 δ ήλιος 
πίσ’ άπ* τή φυλακή μου. Πλατύς ορίζοντας, διπλή είναι κόλαση γιά τό 
φυλακισμένο. Τό λεύτερο αεράκι πού περνούσε μέσ* άπ* τήν τρύπα τού 
νελλιού, καί τό χελιδόνι πού τρεμοσάλενε πάνου στά σιδερένια του παρα 
θυριού μου κάγκελα, μου φαίνουνταν σά νά μέ κοροϊδεύανε μέ τή λευτε
ριά τους και κάνανε τή φυλακή μου πιό απαίσια.
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*Ά π ό τότες ώρκίστηκα άδιάλλαχτο μΐσος σ όλους τους ανθρώπου; 
καί κράτησα τόν δρκο μου. 'Η  πρώτη μοι· σκέψη μόλις λεφτερωθηκα 
ήταν τό χωριό μου. *Οσο λιγώτερο έλπιζα νά μείνω κεΐ πέρα, τόσο πιό 
πολύ μεγάλωνε κι δ πόθος τής εκδίκησης. Τά χτυποκάρδια μου γενήκαχτ 
πιό άγρια σάν είδα μακρυάθε ανάμεσα στά δέντρα νά υψώνεται τό καμ
παναριό τού χωριού μου. Δέν είχα πιά στήν καρδιά μου τήν ευχαρίστηση 
πουχα στό πρώτο ταξείδι. Ή  θύμηση τής άνημποριάς καί τών κατατρεγ
μών πού κεΐ έτράβηξα μιά φορά, μέ ξύπνησ’ αιφνίδια άπωνα τρομερό 
λήθαργο. Ξαναματώσαν δλες μου οί πληγές καί οί ουλές ξανανοίξανε. 
Γρηγόρεψα τό βήμα μου γιατί αίστανόμουνα από τώρα μιά εύχαρίστηση 
νά φοβίσω με τή ξαφνική μου εμφάνιση τούς εχτρούς μου* γιατί διψού
σα καινούργιες ταπείνωσες, δσο μιά φορά τις φοβωμουν.

»Οί καμπάνες σημαΐναν εσπερινό σά βρέθηκα στήν πλατεία. Οί άνθρω
ποι πηγαίνανε στήν έκκλησιά. Γρήγορα αέ γνωρίσανε καί καθένας πού 

μέ συναπάνταγε τραβιότανε μέ τρόμο... ^
»Πάντα αγαπούσα τά μικρά παιδιά* καί τώρα ακόμα χωρίς νά τό θέλω  

έδωσα σ’ ενα πίλίδί πού χοροπηδούσε πλάι μου μιά δεκάρα* τό παιδάκι 
μέ κύταξε εκπληχτο για λίγο κ* ύστερα μου πέταξε τή δεκάρα στά μού
τρα. "Αν ήμανε πιό πολύ στά συγκαλά μου θά  θυμώμουνα πώς τά γένια 

άφησα στή φυλακή, άγριεύανε τά χαρακτηριστικά μου... Μά ή μοχθηρή  
μου καρδιά μοΰ σκότισε τό λογικό. Δάκρυα πού ποτέ δέν είχα χύσει τόσα, 
πλημμύρησαν τά μάγουλά μου. Τό παιδάκι δέν ξέρει ποιος είμαι κι άπό 
πού έρχουμαι, είπα μόνος μου, κι δμως μ5 άπόφυγε σάν αγρίμι. Μήπως 
|χί0 κάνα σημάδι στό μέτωπο ή επαψα νά μοιάζω μ5 άνθρωπο γιατί 

αίστάνομαι πώς δέ μπορώ νάγαπήσω κανένα;
> Ή  καταφρόνεση πού μου δείξε a  uco τό παιδί μέ λύπησε πιό πολύ άπό 

τριών χρονών κάτεργα, γιατί τούκανα καλό, καί γιατί δέ μπορούσα νά 
πώ πώς ειχε με μένανε έχτρα προσωπική... Κάθησα σ’ ένα μπάγκο άπέ- 
ιαντι στήν έκκλησιά χωρίς νά ξέρω τί θέλο). . Μά θυμάμαι άκόμα πώς 
σηκώθηκα γιομάτος πίκρα, γιατί απ’ δλους πού περνούσανε μπρός μου, 
καί πού γνώριζα, κανείς δέν καταδέχτηκε νά μέ χα ιρέτισα ... μά ούτ* 
ε ν α ς .  Χωρίς νά θέλω  άφισα τή γωνιά μου γιά νά ζητήσω καταφύγιο. 
Στρίβοντας ένα σοκάκι σκούνταψα πάνου στή Γιαννούλα μου.

» ~  Ξενοδόχε τού 4 "Ηλιου* φώναξε— κι έκανε νά μ* αγκαλιάσει... 
Εανάρθες, αγαπημένε μου, Δόξα νάχει ό Θεός... Τά ρούχά της δείχνανε 
φτώχεια καί κακομοιριά. Μιά άπαίσια άστένεια στό πρόσωπό της ζωγρα 
φιζότανε. Γρήγορα κατάλαβα τί είχε γίνει. Αίγο προτήτερα άπάντησα 
-κάτι δραγώνους τής Αύτοκρατορικής φρουράς καί κατάλαβα πώς βρισκό

τανε στρατός στό χωριό μου.
Πόρνη τών στρατιωτώνε, φώναξα, καί γης γύρισα τις π?.άτε;.
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Φχαριστήθηκα πού βρίσκουνταν ενα πλάσμα πιο κάτω άπό μένανε μέσ'
τους ανθρώπους. Ποτέ δέν τήν άγαπησα  "

> Ή  μητέρα μου είχε πεθάνει, κ’ οί δανειστές μου βγάλαν τό σπιτάκι 
μου στό σφυρί. Δέν είχα κανένανε, δέν είχα τίποτα στόν κόσμο. "Ολο* 
άποτραβιόντουσαν στή θωριά μου, σά νάχα φαρμάκι Μά είχα άπο μάθει 
τή ντροπή. Πριν ξέφευγα τους ανθρώπους, γιατί δέ μπορούσα ν ’ ακούω 
τις βρισιές τους* τώρα φχαριστιόμουνα, κ* ήθελα νά τούς φοβίζω. Μπο
ρούσα να τό κάνω, γιατί δέν είχα ουτε νά χάσω μά οΰτε καί νά προφυ 
λάξω τίποτα... Δέν είχα κανένα προτέρημα, μά κι αν είχα δέ θά  μοΰ 
χρειαζότανε, γιατί κανείς δέ μ ’ εμπιστευότανε πιά... "Όλος ό κόσμος ήταν 
ανοιγμένος μπροστά μου, κ’ ϊσως θά  περνούσα άλλου γιά τίμιος άνθρω
πος... Μά είχα χάσει τό θάρρος καί τίμιος άκόμα νά φαίνουμαι. Ή  
άπελπισιά κ* ή ντροπή αλλάξανε σ ιά  στερνά τό χαραχτήρά μου. Μιά τε
λευταία διέξοδος μ ’ άπόμενε : Ημ μάθω νά ζώ δίχως τιμή, γιατί καμμιά 
αξίωση δέ μπορούσα ναχω πιά στήν τιμή... "Αν ή περηφάνειά μου νι
κούσε την ταπείνωσή μου θάχα αύτοκτονήσει. Τό τί αλήθεια εΤχ* άπο 
φασίσει δέν τώξερα τότε. Καθώς θυμάμαι αόριστα μου φαίνεται πώς 
ήθελα νά κάνω κακό, ήθελα νά είμ’ άξιος τής τύχης μου. 0 1  νόμοι, 
ελεγα μεσα μου, είναι ευεργετήματα γιά τούς ανθρώπους- κι άποφάσισα 
νά τού; καταπατήσω. Π ρ ι ν  ά μ ά ρ τ η σ α  ά π ό  α ν ά γ κ η  κι  
ε π ι π ό λ α ι α ,  τ ώ ρ α  έ κ α ν α  τ ό  κ α κ ό  γ ι α τ ί  τ ώ θ ε λ α .  
γ ι α τ ί  φ χ α ρ ι σ τ ι ό μ ο υ ν α  ν ά  τ ό  κ ά ν ω .

»Πρώτα, πρώτα ξαναπήρα τό τουφέκι κι έτρεξα στά ξένα δάση* Το 
κυνήγι άληθινά μου γίνηκε σιγά-σιγά πάθος... Έ ξ ω  άπ* αΰτό έπρεπε νά 
ζήσω. Μά δέν τώκανα μόνο γιαύτό· ήθελα νά εξευτελίσω τό ηγεμονικό 
διαταγμα και νά βλάψω όσο μπορούσα τούς άρχοντες. Δέ φοβώμουνα πιά 
μη μέ πιάσουνε γιατί είχα μιά σφαΐοα φυλαμένη γιά κείνον πού θάβαίε  
χέρι απα\ου μου. Κ ήξερα καλά πως τό μολυβί μου δέν πήγαινε χαμένο. 
Σκότωνα δτι ζώο τύχαινε, κι αύτό δέν τώκανα γιά τά λεφτά, γιατί τά 
περισσότερα τάφινα νά σαπίζουν. Ζαΰσα δυστυχισμένα γιά νά μπορώ νά 
ξοδεύω τά χρήματά μου σέ μολύβι καί μπαρούτι. Μυρίστηκαν πώς δεκά- 
τιζα τό κυνήγι, αλλά οί υποψίες τους δέν πέφτανε άπάνου μου, γιατί ή 
οψη μου τις εσβυνε και γιατί μ’ είχαν ξεχάσει....

»Αύτή τή ζωή πέρασα πολλούς μήνες. Έ ν α  πρωΐ, κατά τή συνήθεια 
μου, διάβηκα ολόκληρο τό δάσος κυνηγώντας ένα λάφι... Δυό ώρες άδικα 
ετρεξα κι άρχισα νά νομίζω πώς μούφυγε γιά τά καλά, όταν άξαφνα 
τώειδα σέ κάμποση απόσταση... Πάω νά σημαδέψω καί νά τραβήξω τή 
σκαντάλη, όταν βλέπο) μέ τρόμο ενα παπέλλο πεσμένο κάτω λίγα βήματα 
μακρυά μου πρόσεξα καλύτερα καί γνώρισα τό Ρομπέρτο τόν κυνηγό 
που σημάδευε τάλάφι πίσω άπώνα χοντρό κορμό βελανιδιάς. Κρύος ίδρώ· 
τας μέ περίχυσε* αυτός έ κ ε ΐ ήταν ό άνθρωπος πού μισούσα περσότερο
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άπό τούς άλλους, κι αυτός ό άνθρωπος ήταν μπροστά μου, στή διάθεσή 
μου. Αυτή τή στιγμή μου φάνηκε πώς δλος ό κόσμος βρισκουνταν μπρός 
στό δπλο τό δικό μου κι δλης μου τής ζωής ή εχτρα μαζεύτηκε στό δά
χτυλο πού θάστελνε τό θάνατο. Έ ν α  άόρατο τρομερό χέρι σάλευε άπό 
πάνου μου’ δ δείχτης της μοίρας μου ασάλευτα έδειχνε ενα μαύρο λεφτό... 
Τ ό χέρι μου ετρεμε, σάν άφισα σαύτό τήν τρομερήν εκλογή. Τα 
όόντια μου χτυπούσανε σά. νάχα πυρετό... * 0  άνασασμός μου σταμάτησε 
στά στήθια μου καί μ’ έπνιγε Γιά  μιά στιγμή αναποφάσιστο εμεινε άνα- 
μεσα στόν άνθρωπο καί στ’ άλάφι... Έ ν α  λεφτό, κι άλλο ένα, κι άλλο... 
"Η εκδίκηση κ’ ή συνείδηση πεισματικά παλεύανε κι απελπισμένα. Μά ή 
εκδίκηση νίκησε κι 6 κυνηγός σωριάστηκε χάμου. Τό νεουφεκι μου επεσε 
μαζύ μέ τόν κρότο... Φονιά, φονιά, μουρμούρισα σιγανά Ί ο  δάσος ήταν 
σιγαλό σά νεκροταφείο κι άκουσα πώς έλεγα : φονιά... Σα σουρτηκα πιο 
κοντά ξεψύχησ’ ό κυνηγός. * μεινα δίχως μιλιά πολύν καιρό μπροστά 
στόν πεθαμένο. Έ μ π η ξα  τά γελοία : «Τώρα θά  τό κλείσεις τό στόμα, φι
λαράκο...» είπα, προχίόρησα θαρρετά καί γύρισα τόν πεθαμένο. Τά μάτια 
του ήταν πεταμένα όξω. Σοβαρεύτηκα καί σώπασα ξαφνικά Μου φ αί- 
νουνταν παράξενο : μέχρι τώρα έκανα τό κακό γιά νά έκδικήσω τη ντροπή 
μου. Μιά ώρα προτήτερα νόμιζα πώς κανείς δέ θά  μοΰλεγε ότι υπάρχει 
στόν κόσμο κάτι τι χειρότερ* άπό μένα. Τώρα κατάλαβα πώς μιαν ωρα 

πρίν, μπορούσαν καί νά μέ ζηλεύουνε...
»Δέ μουρθε στό νού τό κριτήριο τού Θεού, μά χάπια άόριστη άνάμνη- 

ση τού σκινιού καί τού μπαλτά, καί ή θανατική εκτέλεση μιανής πού 
σκότωσε τό παιδί της, πού είχα δει δταν ήμαν άκόμα μαθητής... Κάτι 
πολύ παράξενο, κάτι πολύ τρομαχτικό βρισκότανε μέσ’ τό μυαλό μου, και 
μ* αύτό άρχιζε πιά νά πλέκε ε* ή ζωή μου. Λέ θυμαμαι πιό πολλά.... 
Θάθελα νά ζούσε άκόμα κείνη τή στιγμή δ Ρομπέρτος. ΙΙροσπαθησα να 
θυμηθώ  δλο τό κακό πού μούχε κάνει κείνος πού έσκότωσα, μά, παρά
ξενο, ή θύμησή μου ήτανε σάν πεθαμένη... Δέ μπορούσα πιά νά ξαναθυ- 
μηθώ κείνα πού πριν άπώνα τέταρτο μέ μάνιαζαν δέ μπορούσα να κατα
λάβω τί μ* έκανε νά τόν σκοτώσω. Στεκόμουνα μπρος στό πτώμα. Ό  
χτύπος κάπιου καμτσικιού κι ό κρότος τών κάρρων πού διαβαίνανε στο 
δάσος μέφερε στά συγκαλά μου. Καμιά διακοσαριά μέτρα μακρτκ* άπ 
τή λεωφόρο τόν είχα σκοτώσει· επρεπε νά σκεφτώ γιά τήν άσφαλεια και 

zi\ σωτηρία μου.

( 'Η  συνέχεια στό ερχόμενο)
ΑΙΜΙΛΙΟΣ AHi«OKPITIflOE
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ κ NOIR

Οποιος έπρόσεξε τήν περσυνή εκθεση τοϋ κ. Noir και είδε 
και τή φετεινή με μάτι επίσης προσεχτικό, θά άντελήφτηκε αμέ
σως τήν μεγάλη, αληθινά, πρόοδο πού ?κανε στό λίγο αύτό διά
στημα ό καλός μας καλλιτέχνης.

Βλέπει κάνεις πώς ό κ. Noir εύρήκε τόν εαυτό του, ιή γραμμή 
του, πώς τη μελετησε αρκετά καί τήν απέδωσε στά εργα του μέ 
τή μεγαλείτερην επιμέλεια πού μπόρεσε, δπως τό δείχνουν και 
τά περσοτερα απο τα σκίτσα πού εκθέτει. Καί τό επέτυχε αύτό 
περσοτερο στις προσωπογραφίες διαφόρων γνωστών κυρίων καί 
κυριών, μέ τή βοήθεια τών χρωμάτων πού είναι πάρα πολύ καλά 
βαλμένα.

Ενα μονάχα έχει κανείς νά παρατηρήσει: Τό δτι βιάστηκε 
πολύ δ κ. Noir νά κάνει έκθεση. Γιατί, αν τό σκίτσο τοΰ κ. Ξενό- 
πουλου (πάρα πολύ ευγενικό), του κ. Καλομοίρη (en face θαυμα
στή επιτυχία), του κ. Μαρκίνα (προ παντός αύτό), του κ. Χρυσό
μαλλη (ενα ζηλευτό κεφάλι), τής κ. Μποσδάρη (έλεύτερη επιτυ
χημένη γραμμή), τής Δ)ίδας Κοτοπούλη (και τά τρία πολύ ομορ- 
Ψα)> *· Μυράτ κλπ., είναι επιτυχημένα θαυμάσια, μερικά 
άλλα υμως (ευτυχώς δχι πολλά), όπως τό σκίτσο τής κ. Κυβέλης 
(ώς Κουρέλι), tbv  κ. "Λννινου κ» άλλα, είναι δλως διόλο»? άτυχα 
και δείχνουν πώς στενοχώρησε κι εβιάσε τον τεχνίτη ό άνθρωπος 
που εχει αναγκη να ζήσει. tlv a i ό αιώνιος λόγος πού αναγκάζει 
τους Εψηνες καλλιτέχνες να βγάζουν πάντα και λίγη— συχνό
τερα, μάλιστα, πολλή— ρουτίνα.

Επίσης άτυχες είναι και κάτι γυναικογραφίες ά la «Vie Pari- 
sienue». Ινι αυτό γιατί είναι εξω από τό στυλ, τήν ειδικότητα του 
κ. N oir, καί καλό ’ναι νά μήν καταπιαστεί άδικα μέ τέτοια θέ
ματα Λλλη φορα που είναι εργο τών feinmistes, ενώ αυτός είναι 
ειδικός μονάχα γιά τις προσωπογραφίες caricatures.

Μολαταύτα τά επιτυχημένα σκίτσα του κ. Ν0ίΓ επιτρέπουν σέ 
κανένα να πει, καί δίχως υπερβολή, πώς ο κ. Noir θά άναδειχτεΓ 
γλήγορα ?να: άπό τούς καλλίτερους παγκόσμιους peintres carica- 
tu ristes.
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/ΛΗΝΙΑΤΙΜ Ι ΜΝΗΣΗ

Ή  Δημοτική μας γλώσσα, πού τόσοι και τόσοι αγώνες γι’ 
αύτήνε γίνηκαν, μπήκε στά δημοτικά σχολειά μας κ έτσι η μελ 
λούμενη γεννιά, πού θά πάψει πιά νά θαυμαζει τό νεκρωμένο 
μάρμαρο τής καθαρεύουσας, θά ζήσει τήν άγνή Έλλληνική ζωή, 
τή γεμάτη άπό όνειρα πού σκορπίσανε τα δημοτικά μας τραγού
δια, γιά νά πραγματοποιήσει τούς θρυλλους που μας ανάστησαν 
άτι τή σκλαβιά και μάς μεγάλωσαν.

Χαιρετίζουμε μέ τόν πιο γιορταστικόν τρόπο τό ξαναζωντά
νεμα αύτό τής φι*λής μας, πού τόσον καιρό τό βλέπαμε να φωτο- 
λάμπει μακρυά σάν ενα αστέρι μελλούμενης ζωής...

— Στήν «Πρόοδο» τώρα, τελευταία πιάνουν ενα σωρό χώρο, καί κατά 

συνέχεια, κάτι κριτικές που 6 θεός νά τις κάνει τέτοιες.
ΙΙρόκειται για τήν κριτική του κ. Τυμφρηστόν πού κράτησε τρείς 

μέρες.Ό  κ. Τυμφρησεός εκρινε τον κ. “Αγγελο Σικελιανό μέ τέτοιον τρό
πο, πού έδειξε φανερά πιά πώς ούτε τή γλώσσα ξέρει καλά-καλά (άφοΰ 
λέει πώς τό «ζουμπροϋτι» δέν είναι ελληνική λέξη, ενώ είναι μιά από 
κείνες τή ξενικές πούχουν πιά μείνει στή γλώσσα, όπως η πόρτα καί τόσες 
άλλες), μά ούτε καί το σ&ιχο— καί τί στίχο; δεκαπεντασύλλαβο! 6ε 
μπορεί ακόμα ν’ ακούσει ! (άφοΰ αναφέρει ενα στϊχο τοΰ κ. Σικελιανοο» 
τέλειο δε/Λπεντασύλλαβο, λέγοντας πώς εχει δυο συλλαβές πα$α-πάνου 
κι αύτό γιατί, φαίνεται, πώς δέν ξερει ότι γίνουνται καί συνιζήσεις).

Λυτά άσχετα μέ τήν περί Σικελιανοΰ κρίση μας.
— Έπειτα  άπό τον' κ. Τυμφρηστό άλλος νεαρός λογιος καί δημοσιο

γράφος αυτός, ό κ. Χάρης ϊταματίου (ή Έ π α /τίτης), έγέμισε τις στήλες 
τής «Προόδου» μέ μιά του συνέντευξη μέ τήν κ. Καζαντζάκη (Πετρούλα

Ψη?.ορείτη), επίδοξο λογία.
Ή  κ. Καζαντζάκη σέ μιά έρώτηση τοϋ κ. Χάρη : ποιες άπό τις συ

ναδέλφου; της προτιμάει,— όχι μονάχα δέν είπε τήν προτίμησή της, άλλα 
άρνήθηκε κι όλας τό εργο τών έλ?*ηγίδων λογίίον με τόν τροπο πού κι ο 
ίδιος ό κ. Σταματίου (Έπαχτίτης τότε) εϊχεν άρνηθει όλους τούς συνα
δέλφους του νέους σέ μιά του χιουμοριστική κριτική στή συχωρεμένη τή
«Νέα Τέχνη».

Τ ί παράξενη σύμπτωση α λή θεια !....
—  Μέ χαρά μας είδαμε στά 7 μέχρι τώρα βγαλμένα φήλλα τοϋ δ ε

καπενθήμερου περιοδικού «Αυγή» νά παρουσιάζεται £νας νέος διηγημα-
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τογράφος ό κ. Ά δ . Παπαδήμας μέ σοβαρές αξιώσεις σέ τρία τον διηγή 
ματα πούχει στό ακανόνιστο αυτό περιοδικό δημοσιεύσει.

Ελπίζουμε νά μην είναι μιά απλή προσπάθεια καί δ καλός αυτός 
νέος νά ξετιλιχτεί κανονικά.

—  Δέν ξέρουμε άν πρέπει νά έκφράσουμε τή χαρά μας ή τή λύπη 
μας γιά τό ξανατύπωμα τοϋ μικρού ποιήματος «Στον κάμπο» του διαλε
χτού μας συνεργάτη κ. ΙΙάνου Ταγκόπουλου στό περιοδικό « Ή  έπιφυλλίς 
τής Φιλολογικής Κυψέλης».

Γιατί δσοι θά  διαβάσανε τήν κριτική πούχε κάνει τό περιοδικό αυτό 
γιά τόν «Πυρσό» θά είδανε μέ τί τρόπο άπρεπο κι άδικηολόγητο Μετα
χειριζότανε τό συνεργάτη μας.

Μολοντούτο ό «Πυρσός» είναι ευτυχισμένος νά βλέπει νά ξαναδημο-· 
σιεύουνται έργα ιών συνεργατών του. Λυπάται μονάχα γιά τήν ελαφρό
τητα μερικών άνθρώπων.

— Τίς τελευταίες αυτές μέρες βγήκε ένα βιβλιαράκι, τυπωμένο στή 
Θεσσαλο·\ίκη. μέ τόν τίτλο : «Μισεύωντας».

Φτάνει νά τό διαβάσει κανείς μονάχα μιά φορά γιά να καταλάβει πώς 
είναι γραμμένο άπό τόν κ Δ. Ταγκόπουλο πού ό πόνος του ολοφάνερα 
ζωγραφίζεται στις λίγες γραμμές τον μικροί· του αυτού βιβλίου μένα 
ύφος άπλό κι άβίαστο.

— Στις αρχές τοϋ Σεπτέβρη, πολύ πιθανά, θά  βγει μιά νέα ριζο
σπαστική εφημερίδα, άπό τόν ίδιο τόν κ. Λ. Ταγκόπουλο, μέ τόν ψυχά- 
ρειο τίτλο «ΙΊρός τό Φώς» σέ πλέρια Δημοτική, εννοείται.

Στήν εφημερίδα αύτή θά  δημοσιεύσει κι ό έκλεκτός μας συνεργάτης 
κ. Δημ. Βουτυράς ενα ρομάντζο του, «Τό κράτος τής βίας», πού μαζί μέ 
δυό άλλα: τό «Θεοί καί Δαίμονες» καί τό « * 0  Απόκληρος», θά  τό βγά
λει στερνά σέ βιβλίο.

—  Αυτές τίς μέρες βγαίνει, έπειτα άπό δυό μήνες, τό 3 υ τεύχος τοϋ 
cΛογοτέχνη» μέ ο π ω σ δ ή π ο τ ε  καλή συνεργασία κι ένα μονόπραχτο 
δραματάκι τον Γιάννη Καμπύση πού στερνά ϋά βγει σέ βιβλιαράκι.

—· Ε πίση ς κι ένα άλλο περιοδικό, νέο αύτό, βγαίνει αυτές τίς μέρες : 
Είνε μιά μεγάλη εγκυκλοπαιδική επιθεώρηση μέ τόν τίτλο «'Ο ρμή».

Θά είναι γεμάτη εικόνες, σκίτσα και λοιπά...
— Έλάβαμε τό τελευταίο τεύχος τής «Πινακοθήκης», καθώς καί τή 

<ίΡυ3σσική Α νθολογία» τον κ. νΑγγελον Δόξα (Ν. Ν- Δρακονλίδη).
— ’Επειδή σ ’ αύτό τό τεύχος μάς έπεσε πολύ ΰλη δημιουργική, γι' 

αύτό άναβάλλαμε, μέ λύπη μας, τή συνέχεια τοϋ άποσπάσματος άπό τήν 
πρώτη Ώ όή τοϋ C laudel «Οί Μούσες» γιά τό ερχόμενο τεύχος, δπότε καί 
θά  τελειώνει.

— Σ ’ δσους μάς στείλανε συνεργασία (καί είναι κάμποσοι ! )  μέ τή 
διεύθυνσή τους, εννοείται, θά άπαντήσουμε σέ καθένα ιδιαίτερα.

—  fO «Π Υ Ρ Σ Ο Σ » Οά άναγγέλει μέ τή σχετική κρίση κάθε βιβλίο 
πού θά  τοϋ στέλνεται σέ δ ύ ο άντίτυπα.

. — Γράμματα, συντρομές κι δ ,τι άλλο πού θά  είναι γιά τόν «Πυρσό 
πρέπει νά στέλνεται προς τόν κ. Τάχην Θεοφιλόηονλον— Ίσαυρω * 2 4 -
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