
ΤΙ ΕΓΕΙΝΕ ΓΥΡΟ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
I.

Νόμισα πώς δέ θά  εΐτανε περιττό νά συντροφευτοϋνε τά με
ταφραστικά κομμα'τια τής «’Ιφ ιγένειας» πού θ ά  φιλοξενήσ’ ή 
«Ν έα Ζ ω ή», με λόγια δικά μου, κ ι’ ας είναι από τό αίμα μου ό 
νέος μεταφραστής. Τ ά  λόγια τούτα δεν είνε τόσο γιά τή μεταφρα
στική δοκιμή, δσο γιά τό θόρυβο πού ξέσπασε γύρο της. Πρέπει 
νά τήν ιδοΰμε όχι τόσο από την όψη τής όποιας της λογοτεχνικής αξίας, 
δσο από τήν ηθική της δψη' πράξη από εκείνες πού, σά φανερώ
νονται, δέ μπορεί παρά νά κινήσουν τό πείσμα καί τό φρένιασμα 
τών ανήθικων. Τήν άγανάχτηση καί τήν αηδία, τό γέλιο και τήν 
καταφρόνηση πού γεννά στή φωτισμένη φιλολογική συνείδηση ό 
ξαδιάντροπος αυτός θόρυβος θά ήθελα εδώ νά σημειώσω.

*

Βέβαια πώς δεν εΐταν απόλυτη ανάγκη, στά καλά καθούμενα, 
νά ντυθή μέ τή γλώσσα μας ή « Ιφ ιγένεια  » του Μορεάς, καθώς 
θά  εϊταν ή ανάγκη τούτη γιά τή μετάφραση σκηνικών έργων σύγ
καιρα τή ς ϊδ ια ς  φυλής, μά πού ή πρωτοτυπία τους ξεχύνετ’ έντονώ- 
τερη, μέ περπατήματ’ άδε'σμωτα, πιο άνεξάρτητ’ από τά κλασικά 
πρότυπα, έξαφνα γ ιά  τήν « Ε λένη  » τού Βεράρεν. Ή  « ’Ιφιγένεια » 
του Μορεάς, σημαντικό έργο, μπορεί νά σημειώνη σταθμό στήν 
'Ιστορία τής Γαλλικής Φιλολογίας καί νά είναι αριστούργημα τής 
μιμητικής τέχνης πού βασίζεται άπάνου στών κλασικών έργων τό 
ξαναδούλεμα- τε'χνη κι αυτή πού καταντά δημιουργική καί πρωτότυ
πη, ανάλογη μέ τήν πνοή τού ανθρώπου πού τή μεταχειρίζεται. Μά 
πάντα τής « ’Ιφιγένειας» τή σημασία θά  τήν αίστάνεται περισσό
τερο από κάθε άλλον ύ γάλλος ό θρεμμένος μέ τήν κλασική του πα
ράδοση· κι δταν από πίσω από τά Μορεάς στέκεται ό Ευριπίδης, 
θά  μπορούσαμε νά πούμε πώς τής « ’Ιφιγένειας » τό νερό ταιριαστό
τερα ένας ποιητής, καί μάλιστα "Ελληνας, θά  τό κουβαλούσε κι αυ
τός, καθώς καί δ γαλλόφωνος πατριώτης του, από τήν πρώτη του 
πηγή-

"Ο ιιως: ’Από τήν ώοα πού μιάν άξια τεχνίτρα τής σκηνής, ή 
Μ αρίκα Κοτοπούλη, ζητεί από έναν ποιητή νά τής μετάφραση τήν 
« ’Ιφιγένεια» γιά νά τήν παραστήση, τό ζήτημα αλλάζει. Ή  « ’Ιφ ι
γένεια » είνε γιά νά μεταφραστή, έπρεπε νά μεταφραστή ή « ’Ι φ ι
γένεια. » Μ ιά κριτική πού αξίζει νά τή λογαριάση κανείς από τις 
δυο τρεις πού μιλήσανε κάπως άνθρωπινά στήν περίσταση τούτη, 
εινε καί ή κριτική πού θέλει από μιάς αρχής αμετάφραστο τό έργο. 
Γράφτηκε πώς είναι περιττή μετράφραση έργου πού τό ίδιο είνε 
μετάφραση. Μά ή κριτική τούτη δέ βλέπει σωστά. Ό  Μορεάς δέ 
μετέφερε στή γαλλική γλώσσα τον Ευριπίδη, καθώς τόσοι καί τόσοι 
γύρο του καθηγητές κ’ ελληνιστές, πού τά έργα τους χρησιμεύουνε 
γιά νά ευκολύνουν κάπια γνώση τών αρχαίων σέ όσους δέ μπορεί νά 
γνωριστούνε μέ αυτούς άμεσώτερα- πού χρησιμεύουνε κια γιά νά βο-
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ηθάνε τούς μαθητές και κάθε σπουδαστή των κλασικών· τά έργα 
τούτα μήτε πού άνεβάζονται στη σκηνή, μήτε πού λογαριάζονται 
στη λογοτεχνική παραγωγή, ακόμα καί δταν έρχονται μέ τη σφρα
γίδα ενός Λεκόντ Ντελίλ(1).Ό  Μορεάς μας έδωκε, άπάνου στο κείμε
νο τού Ευριπίδη, τήν « ’Ιφ ιγένεια» τή  δ ι κ ή  του,  ένα ζωηρότατο 
δείγμα τού ξετυλιμοϋ τής δ ι κ ή ς  τ ο υ  τής τέχνης- «έκαμε δουλειά 
καλλίτερη από τή δουλειά τού Ευριπίδη » καθώς ειπεν ό ίδιος προς 
συνομιλητή του, (-) μέ τό συνηθισμένο του από περηφάνια κι από α
φέλεια επιγραμματικό ύφος- ξαλάφρωσε, ξανάπλυνε, ξαναέντυσε μέ 
γαλατικά, ρακινικά, νεοκλασικά φορέματα τον αρχαίο πρόγονο, καί 
μάς τον παρουσίασε αρκετά διαφορετικό, εννοείται σέ δσους είναι 
ικανοί νά μυριστούνε τή λεπτή διαφορά. (:|) Ε ίναι κάτι ά'λλο ή Ί φ ι-  
γένεια από τον Εύρυπίδη, κάτι ά'λλο ή Ιφ ιγένεια  από τό Μορεάς. 
Γ ιά  τούτο κι αυτό; δημοσιεύοντάς την πουθενά δέν άναφέρνει πώς 
είναι μετάφραση, τδνομα τό δικό του μονάχα σημειώνει, καθώς σέ 
δλα τάλλα βιβλία του, καί μόνο μέ δυο τρεις στίχους τού Ευριπίδη 
στο ξώφυλλο εξοφλεί μέ τό δανειστή του. Καί ό μεταφραστής τής 
’Ιφιγένειας τού Μορεάς τήν τέχνη τού Μορεάς μάς ξαναδίνει, δσο 
είνε κατορθωτό τούτο σέ μιά μετάφραση. Ε ίναι καί κάποιος άλλος 
λόγος πού δικαιώνει τή μετάφραση τού έργου : ή ευκολία τής παρά
στασής του στύ θέατρο, καθώς μάς δίνετ’ έτσι έτοιμο, ξεκαθαρισμένο, 
καί βαλιιένο γ ιά  τή σκηνή.

*
Ευτύχησε ο μεταφραστής; Καλή ; Κακή ή δοκιμή ; Καί ό στί

χος καί ή τέχνη τού ποιητή πού έφτανε « στήν εντέλεια » καθώς τά 
είπαν οί θαμαστές του, ε ίν’ εύκολα, είναι δυνατά νά μείνουν, αλλά
ζοντας γλώσσα ; Δέν είναι τώρα καιρός νά εξετάσουμε τό ζήτημα. 
Π άντα θά  χάνη μετάφραση έργου, καί μάλιστα ποιητικού. Μά πάντα 
ό ποιητής, πού μεταφράζεται, είναι σά νάκερδίζη, όταν τύχη νά πέση 
σέ χέρια ομότεχνου, πού καλοσυνείδητα δοκιμάζει καί προσπαθεί νά 
δυ'ιση μιαν ιδέα τού πρωτότυπου μέ. τά διαλεχτά μέσα πού βάζει 
σ’ ενέργεια τής γλώσσας του καί τής τέχνης του. Ή  «’Ιφιγένεια» 
τούτη, καί μάλιστα γιά νά τυπωθή σέ βιβλίο, βέβαια πώς πρέπει 
προσεχτικά πολύ νά ξανακοιταχτή· μά γενικώτατα καί θαρρετά μπο
ρούμε νά τή χαραχτηρίσουμε λέγοντας πώς είναι δουλειά πού τιμή 
κάνει σέ ένα νέο καί νεόβγαλτο ποιητή, καί δουλειά όχι ανάξια τής 
τέχνης πού ανθίζει στήν πατρίδα τού νέου ποιητή. Κάποιοι ψ ιθυρί
σανε πώς ή μετάφραση είναι «δημοσιογραφική», μά δέ μάς δείξανε 
ώς τήν ώρα τά δημοσιογραφικά της σκοντάμματα. Έ γ ώ  βλέπω πώς 
ή μετάφραση καί μόνο μέ τή γλώσσα της στέκεται στό ά'λλο, ακρι
βώς, άκρο τό αντίθετό μέ τά πρόχειρα καί τ’ ακατάστατα τής δημο-

( ! ) Δέν εννοώ τ'ις « Έρινύες » καί τύν «Άπολλωνίδη» του μεγάλου ποι
ητή, δράματ- ανάλογης πνοής μέ τήν « ’Ιφιγένεια,» μά τάλλα του στό πε
ζό μεταφράσματα.

( '-) Στον Πάλλη.
( :!) Πρέπει νά σημειώσω πώς, εδώ ν ' έκεΐ, προτιμώ τό αίμα πού κόκ

κινο βράζει στόν περίσσια χυμένο λόγο του πρωτότυπου, άπό τό γαλαζοαί- 
ματα λαγαρισμένο ϋφος τού γαλλικού αντίτυπου.
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σιογραφικής σκέψης καί γλώσσας. Π ρώτ’ απ’ δλα, συνεχίζει μιά 
ζωοδότρα παράδοση, άπό καιρό τώρα καθιερωμένη στή νέα μας ποίηση, 
τού πλουτισμού της κι άπό τών αρχαίων κι άπό τών ξένων τά περί
φημα έργα, καί, κυριώτατ’, άπό τάριστουργήματα τής άττικής τρα
γωδίας, πλουτισμού της μέ τή δημοτική μας γλώσσα, πού μάς προσ- 
φέρνεται γνωστικά κ’ ενθουσιαστικά, κρασί άκράτο, καί στό τυπικό 
καί στό συνταχτικό καί στό λεξικό της, άπό άνθρώπους κι άπό πλά
στες τής αξίας Πολυλάδων καί ΙΊάλληδων, Καλοσγούρου καί Θεοτόκη, 
Γρυπάρη καί Ποριώτη. Μονάχ’ άνίδεοι τής νέας μας ποιητικής λογο
τεχνίας καί τού ιστορικού της ξετυλιμού. μονάχ’ αγιάτρευτα μολυσ- 
μένοι άπό τό μιστριωτισμό, μονάχα όπου δέν υπάρχει ειλικρίνεια καί 
δπου 6 κατατρεμός τού στιγματισμένου, μά καί γ ιά  τούτο άξιοτίμητου 
μαλλιαρισμού είναι πρόφαση, όχι πραγματικήάφορμή, μονάχα τέτοια 
κ’ έκεΐ ξαφνίζονται, σκανταλίζονται, ουρλιάζουνε, γελούνε, άνοηταί- 
νουν, δταν ό ποιητής γράφη τή γλώσσα του μέ δλη τήν προσοχή καί 
μέ δλο τό σεβασμό πού πρέπει, χρησιμοποιώντας κάθε της πηγή, κορ
φολογώντας άπ’ δλη της τή βλάστηση, δείχνοντας άκαίριο τό χαρα- 
χτήρα της. Καί νά γιατί ξεχωριστή σημασία μπορεί νά παίρνη μιάν 
απλή μεταφραστική εργασία σάν αυτή τής «’Ιφιγένειας.» Ό  νέος 
ποιητής παραγγέλθηκε· συμφώνησε νά κάμη τή μετάφραση. Δέν 
είπε : « Ά ! Έ δ ώ  είναι θέατρο. ’Εδώ είναι άλλοι νόμοι, άλλοι 
τρόποι. ’Άλλη γλώσσα, άλλα τερτίπια. Έ δ ώ  πρέπει νά συμμορφωθώ 
μέ τά γούστα τού λεγάμενου καί πιστευόμενου κοινού. Έ δ ώ  πρέπει 
νά μή ταράξω τούς κύκλους τών κομπογιαννιτών τής πένας καί τών 
κριτικογράφων τού γλυκού νερού. Έ δ ώ  πρέπει νά κοιμίσω τή συνεί
δησή μου, νά παραμερίσω τήν ποίησή μου, νά στραγγουλίσω τήν 
τέχνη μου, νά πορνέψω τή γλώσσα μου.» Δέ συλλογίστηκε τίποτε απ 
αυτά. Μονάχα ε ίπ ε : « Θ ά πλάσω καί τή μετάφρασή μου —  μάλιστα 
τέτοιου έργου μετάφραση— καθώς πλάθω καί το τραγούδι μου ». 
Καί νά  γιατί σημείωσα πώς ή δουλειά τούτη πρέπει νά κριθή 
σά μιά ηθική πράξη. Φιλολογική ηθική καί χαραχτήρας χρειά
ζεται, σέ κάποιες περίστασες, καί μάλιστα στόν τόπο μας καί στόν 
καιρό πού ζούμε, γιά νά φαίνεται ό ποιητής μπροστά στόν κόσμο 
μέ τήν πορφύρα του· σέ περίσταση καί σέ καιρό πού ή πορφύρα 
του καί μόνο μέ τήν όψη της, ερεθίζει, καθώς τό κόκκινο χρώμα 
τούς ταύρους, καί που σκυλιά τή γαυγίζουνε καί παιδιά τού δρόμου 
τήν πετροβολάν. Τό θέατρο, όχι σ’ εμάς μονάχα, μά καί άλλού, 
καί στά μεγάλα κέντρα τού πολιτισμού, τόπος είνε πού τή διώχνει 
τήν ποίηση, τήν ποίηση πού άλλοτε στούς καλούς παλιούς καιρούς μέ 
τό θέατρο ίσα ϊσα δοκίμασε τού φτερού της τή δύναμη ίσα μέ τόν 
έβδομο ουρανό' τόπος πού κάνει συχνά πυκνά τήν τέ^νη νά ξεπέφτη 
καί πού είνε μονάχα καρπόφορος γιά  έργα ή άσήμαντα ή πού στέ
κονται σέ χαμηλότερο σκαλοπάτι. Τό θέατρο ξεχωριστά σ’ εμάς, καί 
μέ δλο τόν ξιππασμένο, συχνά, καί τυφλό ενθουσιασμό πού υποδέχε
τα ι ό τύπος κάποια ξακουσμένα δραματικά έργα εύρωπαίων καί μέ 
δλη τήν απάνω στη σκηνή φανερή νίκη μιάς γλώσσας λυτρωμένης 
άπό τά σκοινιά τού δασκαλισμού, δσο κι αν είναι αρνητική πιο πολύ 
τής γλώσσας τούτης, άπλαστης καί άφιλολόγητης, ή αξία, τό θέατρο
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είναι τόπος μολυσμοΰ τής γερής δραματικής τέχνης από τούς περισ
σότερο έπικίντυνους, τόπος πού νερό χύνεται τής δημιουργικής φλό
γας, πού σφυρίζεται ή ποίηση σαν τρέλα, καί πού καταδικάζεται ή 
ομορφιά σαν κρίμα. 'Η  μετάφραση τής « ’Ιφιγένειας », αν ό'χι τίπο
τε άλλο, δείχνει τό χάρισμα τής γλώσσας, μεταχειρισμένης χαραχτη- 
ριστικά και υποδειγματικά. Μά ίσα ϊσα ή γλώσσα τούτη κατηγο- 
ρήθηκε, ανήξερα ή κουτοπόνηρα, όχι από τό δυστυχισμένο «κοινό», 
πού καλά καλά δεν υπάρχει, ή κι αν υπάρχει, πάντα κι από τό ψυ
χόρμητό του είναι σέ αρκετή δόση συνετά προφυλαχτικό- κατηγορή- 
ΐΐηκε από πέντε δέκα χρονικογράφους καί θεατρολόγους πού δουλεύ
ουνε συστηματικά, σέ (ορισμένα ζητήματα, γ ιά  νά κρατάνε στό σκο
τάδι τον κόσμο πού από κείνους προσμένει νά φωτιστή" κατηγορήθη- 
κε από δέκα είκοσι άλλους ανθρώπους πού μπορεί νάστραποβροντάνε 
μέσα σέ δεν ξέρω ποιας λογής σαλόνια, μά πού γνωρίζουνε καί πού 
φροντίζουνε γιά ζητήματα γλωσσικά καί καλολογικά καθώς γνω ρί
ζουνε καί καθώς φροντίζουνε γιά κείνους πού τυχόν θά  κατοικούνε 
στά'λλα τάστρα.

Κ αί τί τής ηυρανε νά τής χτυπήσουν; Τό ύφος της; τίποτε 
στραβό στά νοήματα; Τό θάμπω μα λαμπρών εικόνω ν; Τό σκοτεί
νιασμα καθαρών ιδεών ; τό κακόρρυθμο ή τό άρρυθμο; Πλατυα- 
σμούς; ΓΙαραγεμίσματα; την κατασκευή τής φράσης; Την κίνηση 
τής περίοδος ; Λ άθια στούς στίχους ; Φάλτσα στούς ήχους; ’Ακατα
στασία καί πεζότητα στη γλώσσα ; Τίποτε άπ’ αυτά. Μονάχα πεντέ
ξη λέξες α κ α λ α ί σ θ η τ ε ς ,  καθώς τις βαφτίζουν οί μεταξένιας κα
λαισθησίας καί βελουδένιας γλώσσας φυλακάτορες. Καί οί πεντέξη 
λέξες δέν εινε δλες ίδιες γ ιά  τον καθένα, παραλλάζουν από τον ένα 
ώς τύν άλλο, σύμφωνα μέ τά γούστα, μέ τά νεύρα, καί μέ την κατα- 
πληχτική αφέλεια τών λεξικριτών ( 1) λοιπόν, ή ανάγκη μάς βιάζει, 
κάθε φορά, πριν πιάσουμε στό χέρι τό κοντύλι, νάραδιάζουμε κατα
λόγους από τά λόγια μας καί νά τούς βγάζουμε κάλπη βουλευτική- θά 
γίνεται ή εκλογή ή μέ καθολική ψηφοφορία ή καί μέ τούς ψήφους 
τών αναγνωστών τών εφημερίδων ή καί μέ τούς ψήφους τών κριτι- 
κογράφων τών εφημερίδων μοναχά. Καί να ι μέν όλοι μας οί υποψή
φ ιο ι θά  μαυρίζωνται, αράδα αράδα, σύμφωνα μέ τά φρονήματα τού
του ή εκείνου τού εκλογέα- μά επιτέλους θά  βγαίνουνε βουλευτές όσα 
λόγια θά  έπαιρναν τά λιγότερα μαύρα. Κ’ έτσι καί ποίηση καί τέχνη 
καί θέατρο, μπαίνοντας, φιλελεύτερα όπως δήποτε, κάτου από μιά συν
ταγματική πειθαρχία, καθώς μπήκε στό σύνταγμα ή καθαρεύουσα, 
θά  γλυτώνουν από τά χέρια τών μαλλιαρών- κι εμείς τότε δέ θά  
είμαστε « προδότες τής Τέχνης» καθώς μάς βάφτισε πολύ σοφά κά
ποιος από τούς πολύ φωτισμένους πολέμιους τού δημοτικισμού. Ά -

( 1) “Ενας πολύ μορφωμένος κύριοί άντιδημοτικιστής δέ μπορεί νά ύπο- 
φέρη τή λέξη λ α χ τ ά ρ α - τού κάθεται στό στομάχι. Μιά σεβαστή κυρία, 
δταν παραστάθηκε ή « Όρέστεια » στό Βασιλικό θέατρο, μου έλεγε μέ φωνή 
τρεμουλιαστή άπό άγανάχτηση : « Άκούς νά λέμ τό σ π ί τ ι  τών ’Ατρειδών; » 
Φανταστήτε το'ιρα τί παθαίνουν τέτοιας λογής κεφάλια, ακούοντας λέξες, καί 
μέ όλη τους τήν ωραία ήχολογική στρογγυλάδα σάν τις λέξες ¿ ψ ε γ ά δ ι α -  
σ τ ο ς _ καί σ ύ γ κ ο ρ μ ο ς !
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φορμή στη σοβαρή τούτη σκέψη μοΰ έδωκεν ένα σπουδαίο σχεδόν 
μέ πολιτική επισημότητα τονισμένο τιτλοφόρο έγκριτου μετρημένου 
άπογεματινοΰ φύλλου, πού φέρνεται πάντα σά νάντιλαλή τη γνώμη 
τού συνετιοτερου κόσμου. Τό άρθρο τούτο, γενικώτατα, διπλωμα- 
τικώτατα, συγκρατημένα, μά μέ πόνο σχεδόν πατρικό, μαλλώνει τό 
μεταφραστή, πόός ένας νέος καλοαναθρεμμένος οπωσδήποτε σάν αυ
τόν, γλίστρησε σέ τέτοιο σφάλμα, έκαμε μια πράξη τόσο κακή, τόσο 
άχαραχτήριστη! Ό  τόνος τού άρθρου θά  έκανε νά ύποψιαστή ό α 
νήξερος άναγνόίστης πώς πρόκειται γιά σφάλμα ηθικό, όχι φιλολο
γικό. Γ ια τ ί; Νά σάς πώ> τό γιατί. Ο ί σοφοί εξεταστές τής Συγκριτι
κής Μυθολογίας τών εθνών μάς μιλάνε γ ιά  τά τ α μ π ο ύ  τών άγρι
ων τής Πολυνησίας- είναι τά δέντρα, τά λιθάρια καί τά κάθε λογής 
αντικείμενα πού δέν επιτρέπεται νά τάγγίξης- γιατί μόλις βάλης άπά- 
νου τους χέρι, θά  σ’εϋρη μεγάλη, άπό τά πνέματα τού άλλου κόσμου, 
συφορά. Ταμπού υπάρχουνε πάντα καί παντού. Σ ’ εμάς ολοένα ά- 
ξαίνουν καί πληθαίνουν τά στοιχιά τούτα. Ταμπού τό Βαγγέλιο- μην 
τό μεταφράζετε. Ταμπού ή καθαρεύουσα- μην τήν επιβουλεύεστε. 
Ταμπού 6 Ό μ η ρ ο ς- μή τύν πειράζετε. Ταμπού οί αρχαίοι- μην τούς 
ξυπνάτε. Ταμπού ή δημοτική- μην τή γράφετε. Ταμπού ή ποίηση, 
ή τέχνη, τό α ' καί τό β' έργο, τό γ ' καί τό δ ' αριστούργημα- ταμπού 
τέλος πάντων καί ή ’Ιφιγένεια, ας εΐνε καί τού Μορεάς. Ν ’ y  to u 
c h ez  p as . Έ χτός δν ή νεανική ηλικία τού μεταφραστή μονάχα είναι 
ή αφορμή τού κακού. ’Ανήλικος. ’Ά ν  εζοΰσες έξαφνα, στην αρχαία 
Ρώ μη θά  κιντύνευες κι άπό τήν Πολιτεία νά τιμωρηθής γιά  τήν 
άποκοτιά σου. ’Έ πρεπε νάρχίσης τή δουλειά σου, μέ τήν άδεια τών 
μεγαλείτερων, άπό τή Γαλλική Χρηστομάθεια τού Ραγκαβή, δοκι
μάζοντας τή δύναμή σου στά « Πεσμένα φύλλα » τού Μιλβουά καί 
στό «Λωβιασμένο τής Άόστης. » Καί θα  βλέπαμε. Καλά νά πάθης.

*

Ά π ό  τις άκριτες κριτικές τών καθαρευουσιάνων καί, περισσό
τερο άπό αυτούς, τώιν μασκαρεμένων καθαρευουσιάνων, τών φίλων 
τάχα τού δημοτικισμού καί πολέμιων τού « μαλλιαρισμού » μονάχα, 
λείπει γνώση, πίστη, αλήθεια, λείπουν τά στοιχεία που κάνουν τά 
λόγια τών αντίθετων άξια νά συζητηθούνε. Προτήτερα, τόν καιρό 
πού γραφόταν ή δημοτική γλώσσα κάπως ατολμότερα και συντηρι- 
κώτερα, μέ τό λεξιλόγιο φερμένο πάντα στό δικό της τό τυπικό, μά 
δανεισμένο πιό πολύ άπό τήν καθαρεύουσα, ό λογιωτατισμός χτυπού
σε αλύπητα τούς δημοτικιστές, φωνάζοντας πώς « εκχυδαΐζουν τήν 
καθαρεύουσα. » Τώρα πού ή δημοτική γλώσσα γράφεται γενναιότε
ρα, καθώς ταιριάζει στό ξετύλιμά της μέ τή λογική προσπάθεια νά 
λευτερωθή λί /ο λίγο άπό κάθε περιττό τής καθαρεύουσας,πλουτισμένη 
άπό τούς δικούς της λεξικολογικούς θησαυρούς, κ’έτσι αγάλια αγάλια 
ξεσκεπάζοντας καλά χαρασμένα καί περιφρουρημένα τά δικά της τά 
σύνορα, ό λογιωτατισμός μέ τήν ίδιαν άστόχαστη λύσσα κατηγορεί 
τούς δημοτικιστές για  τήν αντίθετη ακριβώς αρχή- φωνάζει πώς 
« εκχυδαΐζουν » τή δημοτική. Καί μην έχοντας, κΛ  μήν ξέροντας άπό 
πού καί πώις νά πιαστούνε, καταπιάνονται άπό πεντέξη λέξες, πού,
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καθώς Είπαμε, παραλλάζουν κατά τό κέφι καί κατά την άδιαντροπιά 
τού καί)ενός, λέξες ή από τις κοινότατες και τις γνωστότατες τής δημο
τικής πού γιά  τοΰτο είναι απαραίτητο τό μεταχείρισμά τους, ή από 
τις σπάνιες καί τις άσυνείθιστες τής δημοτικής πού γιά τοΰτο είναι, 
γ ιά  λόγους πού ίσα ίσα τούς υπαγορεύει ή κ α λ α ι σ θ η τ ι κ ή  αν
τίληψη τής γλώσσας, νόμιμο καί τής ανάγκης τό μεταχείρισμα κι 
αυτών. Γιατί, βέβαια, όλο τό λεξικό μιας γλιοσσας, άνεξαΐρετο, είναι 
στη διάθεση του τεχνίτη τού λόγου. Γιατί, βέβαια, δεν υπάρχουνε 
λέξες « καλαισθητικές » καί λέξες * ακαλαίσθητες, » καθώς δεν υπάρ
χουνε λέξες « χυδαίες » καί λέξες ευγενικές, σύμφωνα πάντα μέ τά 
νοήματα πού δίνουνε στούς όρους «καλαίσθητος» καί « χυδαίος» οΐ 
πάσης ξεροκαμπίας γλωσσαμύντορες. ( ' )  Υ πά ρχει μόνον ό νοΟς του 
ανθρώπου, τέτοιος καί τέτοιος, υπάρχει τό μεταχείρισμα τής λέξης 
με'σα στη φράση πού είναι καλότεχνο ή άτεχνο, άτυχο ή πετυχημένο. 
Μήτε πού μπορεί τό λογοτέχνημα, σύνολο οργανικό καί άκομμάτια- 
στο, νά κριθή από ξεμοναχιασμένες λέξες, βγαλμένες από τή φράση 
πού κατασκευάζουν, από τό στίχο πού γιομίζουν ή ίδ ια  λέξη είναι 
καί σημάδι άσκημιάς καί γοητεύει ¡ιέ την ομορφιά της, σύμφωνα μέ 
τον τόπο πού κρατεί καί μέ τον τρόπο πού βάλθηκε στο έργο 
μέσα.

Τά λόγια του μεταχειρίζεται 6 ποιητής από τήν περιστατικότη- 
τα καί από τήν αναγκαιότητά τους. Τ ις λέξες από τή μετάφραση 
τής « ’Ιφιγένειας » πού καταγγέλθηκαν καί πού καταμηνυθήκαν ώς 
καί στή δικαιοσύνη (ω  πράματα! ώ καιροί! ώ αθάνατε Λασκαρά- 
τ ε ! ), τις λέξες αυτές ό δημοτικιστής μεταφραστής, 6 ποιητής πού 
τή γνωρίζει, καί πιο πολύ τήν αιστάνεται καί πάντα τή σέβεται, τή 
γλώσσα του, δεν είτανε στο χέρι του νά μήν τις μεταχειριστή. Γ ιατί 
αυτές είναι καί όχι άλλες πού ερμηνεύουν τά λόγια τού πρωτότυπου 
ζωγραφικώτερα, πιστότερα, παριστατικώτερα. ( - )  Κ αί μολαταύτα 
βρίσκονται αγαθοί άνθρωποι, καλοπροαίρετοι φίλοι τής δημοτικής 
πού παρασυρμένοι από τό θόρυβο, σοβαρά πίστεψαν πιίις αν λείπανε 
οί πεντέξη λέξες οί καταγγελμένες καί σημαδεμένες, ί)ά βουλώνονταν τά 
στόματα καί καυγάς δέ θ ά  γίνονταν. Βεβαιώνω τούς καλοπροαίρε
τους φίλους πώς κι άν έλείπανε τά κυνηγημένα τούτα τέρατα, πάλι 
θ ά  ψαρεύαν άλλα τέρατα, πάλι θά  εύρισκαν άλλες « άκαλαισθησί- 
ες » γιά νά σκανταλίσουν καί γ ιά  νά τις αφορίσουν, οί ακούραστοι 
γλωσσοκυνηγητές. "Αν χρειάζονταν τή συμβουλή μου οί νέοι μας 
ποιητές θά  τούς φώναζα : ώ νέοι, δέν πιστεύω νά σάς ταράζουν κα- 
τάκρισες τέτοιες, γιατί τέτοιες λέξες μεταχειρίζεστε. Καί μόνο γιατί

( 1 ) Δηλαδή σέ μιάν άλλη τάξη ιδεών μπορούμε νά πούμε πώς υπάρχουν 
άπό μόνες τους, κ’ έξω άπό τό μεταχείρισμά τους, λέξες ακατάλληλες γιά τόν 
ποιητή. Μά ποιες είναι οί λέξεις τούτες, καί γιατί είναι ακατάλληλες, δέν τό 
ξέρουν ούτε στόν ύπνο τους τό είδαν οί αντίπαλοί μας.

( 2) Είναι ανάγκη άπό λειτουργοί μιας τέχνης νά γινόμαστε, γιά τήν 
όρεξη των άλλων, κάθε λίγο καί λιγάκι, γραμματοδιδάσκαλοι καί νά παρουσι
αζόμαστε με τό άλφαβητάρι; Είναι ανάγκη νά σημειωΟΓ] πώς οί καταδικα
σμένες λέεες ( κι άπό ανθρώπους πού ή χωνεύουνε μιά χαρά ή γεννοβολοΰν 
οι ίδιοι όάμαι’ αγλωσσίας καί τέρατ’ άσκήμιας) όχι μόνο δέν άξίζουνε κατα-
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σάς βάζουνε στο τουφέκι γιά τέτοιαν αφορμή, πάρτε καθαρώτερη 
συνείδηση τής αδυναμίας των κατακριτών καί τής δύναμης τής δικής 
σας. Καί μόνο γιατί σημαδεύονται καί περιγελιούνται ώρισμένα λό
για  σας, νά είστε βέβαιοι πώς τά λόγια σας εκείνα τά ύποδέχοντ’ έ
τσι, γιατί ακριβώς είναι άπό τά ωραιότερα. Α πόδειξη του ωραίου 
άπό τις σημαντικώτερες είναι καί τό πείσμα πού ξυπνά καί ό πόλε
μος πού τού σταίνεται" καί στή ζωή, καί πρώτ’ άπ’ όλα, στην τέχνη. 
"Ας είναι οί λέξες πού ξαφνίζουνε, τάχα ή πραγματικά, καί οί λέξες 
πού πληγώνουν, τάχα ή πραγματικά, τά λογής αυτιά, οί πιο 
διαλεχτές καί οί πιο αγαπημένες σας. "Οχι φοβισμένα, όχι σά 
σφιχτοχέρηδες' μέ τήν οκά νά τις βάζετε και σπάταλα να τις 
σκορπίζετε' τό απαιτούν ό καιρός, ή αξία σας, ή άςιοπρέπειά σας, η 
αλήθεια, ή ομορφιά. Είπε ό ξένος π ο ιη τή ς: « Ε ίμαι ό λυτρωτής' 
γιατί λυτρώνω, μέ τό μέσο τής ποιητικής ζωής, λυτρώνω τις δυστυχι
σμένες τις λέξες που μαραίνονται δεμένες άπό φτώχια στην καθεμερ- 
νή ζ ω ή .>

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ

δίκη, μά φτάνουνε γιά νά δείξουνε πέος είναι άπό σόι κι οχι κανένας παρα- 
κεντές ό συγγραφέας πού τις μεταχειρίστηκε; Πώς τή λέξη α ν α μ α λ λ ι ά 
ρα, λ. χ. καμιά λέξη δέν τήν άντικατασταίνει; Πώς είναι τόσο καθιερωμένη 
ώστε μέ αυτή καί μέ τά παράγωγα τής ίδιας ρίζας ονόματα καί ρήματα, ξη- 
γαν τά αντίστοιχα γαλλικά καί όλοι οί άπό καταβολής κόσμου λεξικογράφοι 
μας, πούροι καθαρευουσιάνοι, οί Βυζάντιοι, οί Βλάχοι, οί Βαρβάτηδες; Μά 
πειράζει ή ρίζα τής λέξης ; 'Εκείνο τό α ν α ; Τότε και τό α ν α σαίνω 
χα,ί χό ά ν C*. σταίνω xcti τό αν cx <ρορά και τό α ν ά μεαα ίΐρέίίει να |ΐτγν χα 
γράφουμε; Πειράζει ή κατάληξή της, τό α ρ α ; Τότε καί τά πεισμα- 
τ ά ρ α, ζηλι ά ρ α, διακονι ά ρ α, τρομ ά ρ α, κιθ ά ρ α πρέπει νά λείψουν; Πει- 
ράζουνε τά μ α λ λ ι ά  τής μέσης της ; Μπορεί' γιατί θυμίςουν τούς 
μαλλιαρούς. Μά τό σ φ α χ τ ά ρ ι ;  Βέβαια πώς ό ποιητής θά προτίμηση 
τό εικονικό, παραστατικό, τρανταχτό κ αίιιατοστάλαχτο « σφαχτάρι» καί 
όχι τήν αναιμική καί ξεθωριασμένη άπό τή δημοσιογραφική κατάχρηση 
λέξη θ ύ μ α .  Βέβαια πώς ή θυσία τής κόρης μου θυμίζει ο,τι γίνεται στό 
μακελλειό άπό τό χασάπη, καί τήν άθλια τούτη μοίρα της θέλω μεταφορικά 
νά παραστήσω όσο μού είναι βολετό στρογγυλότερα' ποιητης είμαι, δέν εί
μαι διπλωμάτης· ό Έλληνας δανειστής τού Μορεάς, ό Ευριπίδης δέ λέει 
θ  ύ μ α, λέει, σωστά, σ φ ά γ ι ο ν. Ή  Πέργαμο, τής Π έ ρ γ α μ ο ς, όχι τής 
« Περγάμου ». Έχτός αν φτιάνουμε γραμματική δημοτικής τού κεφιού μας. 
Ή  δημοτική κλίνει: «ή  παράδεισο -  τής π α ρ ά δ ε ι σ  ο ς. Ή  παρθένο— 
τής π α ρ θ  έ ν ο ς. Ή  Πάρο -  της Π ά ρ ο ς  κτλ. Έ τσ ι θά τάκούσετε άπό τό 
λαό πού μιλά τή γλώσσα του αγνά. καί είναι ό πρώτος δάσκαλός της, ετσι 
θά τή βρήτε τήν κλίση τούτη σέ όλες τις γραμματικές #ϊ\ς δημοτικής άπό 
τήν κλασική τού Σοφοκλή ( M odern Greek Gram m ar* Boston 1357 ) ώς 
τήν αξιόλογη τού P erno t ( P aris  1897. ) Καί καθεξής.



ΕΠΕΣΤΡΕΦΕ

Έ πέστρεφε συχνά και πέρνε με, 
αγαπημένη αΐσθησις έπέστρεφε καί πέρνε με— 
οταν ξυπνά τοΰ σώματος ή μνήμη, 
κ’ επιθυμία παληά ξαναπερνά στο αίμα' 
ίίταν τά χείλη καί τό δέρμα ενθυμούνται, 
κ’ αισθάνονται τά χέρια σάν ν’ αγγίζουν πα'λι.

Έπέστρεφε συχνά καί πέρνε με την νύχτα, 
οταν τά χείλη καί τό δέρμα ενθυμούνται..........

Κ. Π. κ α β α φ η ς

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΧΛΩΜΟΣ ΕΦΗΒΟΣ

'Η  λαΰρα τού μεσημεριού στον κάμπο 
'Απλώνεται τό χερσωμένο 
'Ό που  τών ιζιτζικιών ή ορχήστρα 
Δυνατούς αχούς σκορπάει,
Μουδιάζοντας τή λεύκα,
Καί σ’ άνακλαδισμούς κεντώντας 
Τή γριά. πιότερο ίσκιο νά χύνη 
Σ ’ ωραίου έφηβου κορμί μεστωμένο 
Καθιστοϋ ’πά στις γέρικες ρίζες 
Τρανά θλιμμένου.
’Απ’ τις πηγές τών ποταμιών οι νύφες 
Ξεπετιούντ’ όμάδι τραβώντας 
Προς τή γέρικη λεύκα, τό δρόμο 
Μέ στάλες τον πυρωμένο 
Βρέχοντας ποταμίσιες 
Πού στο θαμμάσιο κυλώντας 
Κορμί τους, μύρου πέφτουνε στάλες 
Στη γή. Προς τό χλωμό έφηβο τραβάνε 
Τ ις θείες τους προσφέρνοντας χάρες 
Ν ά ξεφαντώση.
Ή  αγάπη τάρπάγια της απλώνει 
Καί τις τρυφερές καρδιές σκίζει,
Τών δειλών κοριτσιώνγιά τό νέο.
"Ομως τι τον μέλει αύτόνε !
"Ενα λόγο ζητάει
Τρανό, παρηγοριάς σημάδι
Ά π ’ τής καλής τό μελένιο αχείλι.
Καί γυρνάν οί νύφες στά ποτάμια όμάδι 
Κ ’ άντιλαλάν οι φλοίσβοι τους κλάψες 
Στά μεσημέρια.

ΛΙΝΟ Σ ΚΑΡΖΗΣ
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ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ MORÉAS *

Α Π Ο  Τ Η Ν  Π Ρ Ω Τ Η  Π Ρ Α Ξ Η

ΧΟΡΟΣ

Πιό πέρα άπ’ τήν πατρίδα μου Χαλκίδα, 
Περνώντας τ’ άφρισμένο τό στενό,
Κάποιο καράβι μ’ έφερεν εδώ 
Στ’ άμμουδιασμένο τ’ ακρογιάλι κ’ είδα 
Τούς ήρωες νάχουν συντυχία μεγάλη 
Στής Αΰλίδας τήν άκροπελαγιά,
’Άλλοι μέ τά σγουρόμαυρα μαλλιά 
Ινι άλλοι μέ τ ’ ασπρισμένο τό κεφάλι.
"Ενας κρατεί τά βέλη του έκεΐ πέρα,
Ιναί τήν άσπίδ’ άλλος έδώ κρατεί,
Τί περικεφαλαίες λαμπρές, καί. τί 
Θύσανοι π ’ άνεμίζουν στον αγέρα !
Ά π ’ τούς ήρωες καθένας τους πηγαίνει 
— Τά ταίρια μας μάς τώχουν δηγηθή—
Χά ξαναπάρη στής Άσίας τή γή 
Τή Ρήγισσα, τήν όμορφην 'Ελένη,
Πού τό βοσκό τύν Πάρην είχε κάμη.
Τις άσβυστες άνάβοντας φωτιές,
Νά τήν κλέψη στις ακροποταμιές 
Τού Εύρωτα πού φουντόνει τό καλάμι.

Ή  καρδιά μου χτυπούσε' τή θωριά μου 
Τήν είχε βάψη κόκκινη ή ντροπή,
Στής Άρτέμιδας τ ’ άλσος, άπ’ εκεί 
Σάν εφερνα γοργά τά βήματά μου.
Ιν’ εΐδα ! Τών Μυκηνών τόν άρχοντα είδα 
Μέ τό Μενέλαο τόν άδερφό,
Τής 'Ελένης τόν πρώτο τύν καλό,
Τόν Πρωτεσίλαο καί τό Χέστορα είδα.
Τόν Όδυσσέα, τόν ’Ιδομενέα,
Τό Μυριόνη, τόν Πάτροκλο θωριό,
Καί τύν Αία, τού Τελαμώνα γιό,
Καί τύν άλλο, τό γιό τοΰ Όίλέα.
Κι ακόμα, στού γιαλού κατά τά μέρη,
Σ τ’ άρμα κοντά νά στέκη νικητής,
Τοΰ Χείρονα τοΰ δίκαιου μαθητής,

* Τά κομμάτια τούτα είναι βγαλμένα άπό τη μετάφραση της  ̂ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑΣ 
τοΰ M oréas πού παραστάθηκε πρώτη φορά στίΐ 8 Αύγουστου στό 
θέατρο τής Μαρίκας Κοτοπούλη.
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Τόν Άχιλλέα, στό δρόμο δίχως ταίρι, 
Πού τήν πολεμικήν αρματωσιά του 
Πίσω ζωσμένη αν έφερνε κ εμπρός, 
Τόν κύκλο σά δοκίμαζε γοργός,
Γοργός ξεπέρναγε καί τ’ άλογά του !

Α Π Ο  Τ Η Δ Ε Υ Τ Ε Ρ Η  Π Ρ Α Ξ Η

ΧΟΡΟΣ

Κοντά στό γοργοτάξειδο Σιμόεντα 
Μέ τ’ άφριστά νερά,

Μια’ στά καράβια τους. φορώντας τ άρματα 
τ’ αστραφτερά,

Ο! βασιλιάδες θαρθουνε πού ολόκληρος 
Δοξάζει ένας λαός,

"Ηρωες, θνητός πού σμίγει κάποιος μέσα τους 
Κ’ ένας Θεός.

Καί θαρθουνε μαζί νά ξαναπάρουνε 
Τήν αδερφή μ’ αυτούς

Τών Διόσκουρων, πού ύψόνονται φωτύβολοι 
Στούς ουρανούς.

Τού μεγαλόψυχου Έχτορα άνωφέλευτη 
Θάν’ ή παλληκαριά,

Κι ό Αινείας κι δ,τι κι άν πράξουνε τ ’ Άντήνωρα 
Τ’ άξια παιδιά.

*

Ό  Αίακίδης ρήχνεται άνατάραχα 
Στή δίνη τών μαχών,

Σάν τό θεριό πού το κοπάδι μάχεται 
Τών βουβαλιών.

Επιδέξια κι ό Αίας ό πλατύστερνος 
Γνωρίζει νά χτυπά

Μέ τά κυματιστά του τά σαϊτέματα·
Μέ σαϊτιά.

Ξέρει κι ό Τεϋκρος ν’ αψηφά πολύτροπη 
Τών πύργων τά ύψη, έκεϊ

494

ΠΕΡ. Γ -  ΤΟΜΟΣ VII - 12

Πού ό Φοίβος τήν Ινασάντρο αναταράζοντας 
Τή μαντική,

Δέρνετ’ αυτή καί σκούζει καί ξεσκίζοντας 
Τά ρούχα χά λευκά,

Σαλεύει τών μαλλιών της τά δαφνόκλαδα 
Τρικυμιστά !

Α Π Ο  Τ Η Ν  Τ Ε Τ Α Ρ Τ Η  Π Ρ Α Ξ Η

ΧΟΡΟΣ

Άλοίμονο ! ’Ιφιγένεια, καί τώρα γιά μιάν άλλη 
Γιορτή τά δάκρυα τά πικρά 

Θά τρέξουν καί τ’ όλόξανθο θά πλέξης τύ κεφάλι 
Μέ τ’ ανθισμένα τά κλαριά.

Έ τσι καί τύ λευκόμαυρο τό μυριοστολισμένο 
Τό νέο δαμάλι προχωρεί 

Στό βωμό απάνω ν’ άνεβή, σφαχτό στεφανωμένο,
Γιά νά ημερέψουν οί ουρανοί.

Σεμνή παιδούλα Αργίτισσα, στό πράσινο χορτάρι, 
Κοντά στούς γάργαρους άφρούς,

Δέν ίζησες μέ τό βοσκό τό νιόν αγελαδάρη 
Σέ μιας φλογέρας τούς άχούς.

Σεμνή κι ωραία μεγάλονες* κ’ ή εύγενικιά μητέρα 
Μέ τά καμάρια δλα τού νοΰ 

Σ ’ ανάθρεφε καί πρύσμενε γιά νά σέ ίδή μ,ιά μέρα 
Στό σπίτι μέσα τού καλού.

Ό μω ς γιατί τύ πονηρό στόν κόσμο εδώ νά πιάνη !
Μ ένα μαχαίρι κοφτερό 

Βάρβαρο χέρι άπό τ ’ άβρά τά στήθη σου θά κάνη ί 
Αίμα νά τρέξη ανθρώπινό.

Τά χρόνια σου τά ολόχαρα κ’ ή ντροπαλή θωριά σοι 
Κι αύτό σου τά παρθενικό 

Τ ’ ανάστημά σου, τίποτα δέ θά μπορή— στοχάθου-4- 
Νά διώξη τέτοιο ένα κακό,
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ΆφοΟ τό ψέμα τό άνομο κι δ πλανεμός περισσός 
Κρατεί τό γένος των θνητών 

’Ανυπεράσπιστο, χωρίς κανείς άπό τό μίσος 
Νά τό γλυτόνη τών Θεών.

Ι Φ Ι Γ Ε Ν Ε Ι Α

Πατέρα μου, πώς ήθελα την ώρα τούτη ναχα 
Τή γόησσα του τραγουδιστή φωνή

Πού έσερνε κάθε τί. Μά, ώϊμέ, για τέχνη μου μονάχα 
Κρατώ τών δυό ματιών μου τήν πηγή.

’Άθελα νοιώθω μέσα μου νά τρέμη κάποιος πόνος' 
Στά γόνατά σου τώρα πέφτω εμπρός

Καθώς ό ικετευτικός στό βωμό απάνω κλώνος' 
Ώ ϊμένα! Τί γλυκό πού είναι τό φώς !

Πρώτη φορά σου έμένανε τό παιδικό τό στόμα 
Τ ’ όνομα σι’όδοσε τό πιό γλυκό.

Τότε, πατέρα, μ’ έσφιγγες στην άγγαλιά κι ακόμα 
Τής Τροίας δέ στοχαζόσουνα τό ριζικό.

Κ’ έλεγες: θυγατέρα μου πότε θά σ’ άντικρύσω 
Στό σπίτι μέσα τοΰ δικού σου άντρός,

Μέσα σ’ άντάξιο σπιτικό καί σ ένα γένος ίσο 
Νά λάμπης στή ματιά του καθενός.

Κι αποκρινόμουν : άμποτε κάποιος Θεός νά διόσή 
Στό σπιτικό μου νά δεχτώ ποτέ

Τό γέρο τόν πατέρα μου κι όση φροντίδα, τόση 
Νά δώσω πώδοσε κι αύτός γιά μέ.

Οί στοχασμοί, τά λόγια αύτά τά πολυαγαπημένα 
Δέ μουφυγαν άπ’ τό μνημονικό

Κι ακόμα τά κρατώ»' μά εσύ τά '¿έχασες, κι ώϊμένα, 
Γυρεύεις νά μέ κάνης νά χαθώ.

Στό κύμα ταξειδεύοντας γιατί τό πλοίο του Πάρη 
Ν’ άράξη στούς δικούς μας τούς γιαλούς,

Καί στήν Ελένη ρήχνοντας μιά καταλύτρα χάρη 
Τούς νέους γιατί νά φέρη τούς καημούς ;
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Ρίξε σ’ εμέ τά μάτια σου καί γιά τή θυγατέρα 
Δόσε τό φίλημα τό πατρικό,

Καί τότε, τότ’ ας κατεβώ στόν τάφο μου, πατέρα,
Στερνά μαζί μ αύτό νά κοιμηθώ.

Καί σύ, αδερφέ μου άνήξερον αγόρι, πού 0 ’ αργήσουν 
Νά σέ περικυκλιόσουν οί καημοί 

Κλάψε μ’ εμένα, θρήνησε καί γύρεψε ν’ άφήσυυν 
Τήν άδελφιούλα σου νά ζή κι αύτή.

ΧΟΡΟΣ

Τόν αντρα μέ τό ταίρι του σταίνει έδώ» πέρ αντίμαχους 
Τ’ αμάρτημά σου Ελένη,

ΙΙατέοα μέ παιδιά, καί σπγ. τόν κρίκο πού άκριβώτερος 
Στόν κόσμον απομένει.

Ι Φ Ι Γ Ε Ν Ε Ι Α

Ώϊμέ ! Βαρειά χτυπήματα τού μαύρου πεπρωμένου’
Τό φέγγος τοΰ ήλιου σβύνεται γιά μέ τού αγαπημένου 

Καί τής αυγής τό φώς,
Μαζί μ’ εμένα χάνεσαι κ’ εσύ, κ’ έσύ, μητέρα'
Τώρα γιά μοιρολόγι μας άς άπλωθή έδώ πέρα 

Σκοπός θρηνητικός.

Κορφές τής “Ιδης, ώ σπηλιές κι όλόχιονα λαγγάδια, 
Βουνοπλαγιές, βουνοκορφές, νεροσυρμές, λειβάδια, 

Φαράγγια, ποταμοί,
Λυτού πού ό Παν δέν έπαψε νά τριγυρνά, -  μακάρι 
Ποτέ μου νά μην τ’ άκουγα γιά τό βοσκό τόν Πάρη 

Πώς ειχε ζήση εκεί.

Ώϊμέ ! Ή  γυναίκα τού Διός κ’ ή ΆΟηνά ή παρθένα, 
Καί ή λευκή Κύπρις κού κρατεί στόν κόσμο ανταμωμένα 

Τά ταίρια εκστατικά,
Γιατί, στά διάφανα νερά, στις νυμφικές τις κρήνες?
Τό ρόδο, τόν υάκινθο νάχουνε κόψη εκείνες 

Τά χρόνια τά παλιά;

Ώ  Μοίρες, κι άκαρδοι Θεοί κι αγάπες τρισμεγά^ες !. . . . 
Κι ώ διάλεγμα, πού διάλεξε τήν πιό όμορφη άπ τίς’άλλες 

Τής Τροίας ό νιος βοσκός,
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Γιά τό χαμό μου, άλοιμονο, γητεύτηκεν ή 'Ελένη' 
Καί πάω, κι αφήνω τή ζοιή, πολυβασανισμένη, 

Καί τό γλυκό χό φώ?. . . .

Α Π Ο  Τ Η Ν  Π Ε Μ Π Τ Η  Π Ρ Α Ξ Η

ΣΚΗΝΗ II

Ι Φ Ι Γ Ε Ν Ε Ι Α

Μιά δυνατώτερη φωνή ξύπνησε τώρα εντός μου, κι ό νεκρικοί μου 
— κοιμήθηκε καί σώπασε— ό καημός. Γιατί λοιπόν του κάκου νά παρα
πονιέσαι κ’ έτσι νά πικραίνεσαι μέ τύν άντρα σου, μητέρα μου ; ’ Η μή
πως αψηφώντας τούς Θεούς πού μάς χαρίσανε τύ φώς, θά μπορούσαμε ν 
αλλάξουμε τό ριζικό τού καί)ενός; Όχι, όχι* κάλλιον άς προσέξουμε μήν 
τύχη καί χειροτερεύοντας τή μοίρα μας, κι άλλα βαρύτερα πάθη, προτού 
πεθάνω, μάς βρούνε. Ή  μήπως ταιριάζει ό ήρωας αυτός, αναταράζοντας 
τό στρατό, μέ τή ζωή του νά πάη νά παίξη καί μέ τή φήμη του; 'Η  Ε λ 
λάδα τώρα μέ μονάχη μου τήν άρετή, τόν Πάρη καί τήν Τροία τούς τιμω
ρεί ! Μεγαλύκαρδο θύμα, στό βωμό τής Αρτέμιδας άπάνω, τ αμάρτημα 
τής άδερφής σου έξιλεόνω: τά κύματα άνυψόνω, ν' οί άγέρηδες είν’ ύποτα- 
χτικοί σέ μένα. Αυτούς πού μέ γέννησαν τιμώ καί τούς εχτρούς άφανίζω. 
Κ’ ή ίδια εσύ, δέ ΟάΟελες νά μήν άγαπούσα τό θάνατό μου τύν τρανό' για
τί, όση κι άν νοιώθω φλόγα, μόνον άπό σένα τήν κρατώ. Βασίλισσα τού 
’’Αργους, μητέρα μου, τήν ψυχή σου τήν ξέρω' δ,τι άπό μάς θά γύρευε 
ή τιμή, δέ ΰάστεργες νά τώδινες γιά τήν τρυφερώτερην ευτυχία. Κι ούτε 
πού ΟάΟελες νά ίδής τόν πατέρα στις άρχαΐες Μυκήνες επίορκος νά γυρνά, 
κι ούτε τύν Πάρην άτιμώρητο μέ τύ κρίμα του νά γλεντοκοπά. Οί άναρίθ- 
μητοι στρατιώτες ν. οί μεγαλόκαρδοι πολέμαρχοι, πού χύθηκαν άπό παν
τού νά εκδικηθούνε τήν πατρίδα τους, τώρα άπό τή βασιλοπούλα τους Οά 
προδοθούν ; I ί τάχα οί ναύτες άνώφελα θά παραλύσουν τά χέρια τους ά
πάνω στό κουπί γιά τήν τύχη μιάς γυναίκας ; Μπορώ, άφού ή Αρτεμις τό 
προστάζει, ν’ άρνηθώ τή ζωή μου γιά τά θε ία ; ’Ελάτε, κι οδηγήστε με σ 
ολόκληρη τήν 'Ελλάδα μπροστά, στόν τρομαχτικό άπάνω βωμό τής άκατά- 
δεχτης θεάς. Κι ελάτε, σφάξτε με' δίχως φρίκη 0 άντικρύσω νά ύψόνεται 
τό μαχαίρι τού θυσιαστή ! Τό αίμα μου άς τό χύσουν' ή Φρυγία γή άπό 
τό αίμα τό παρθενικό μου καταπόρφυρη άς γίνη' κι άς άντικρύσουν παντού 
θριαμβευτικούς τούς πολεμιστάδες μας Αύτά γιά μένα Οάναι κ υμέναιος, 
κι άντρας μου θάναι καί παιδιά μου.

ΧΟΡΟΣ

Παιδούλα τού Άγαμέμνονα, δέν τάξιζες 
Τή μοίρα νάχης τή δική σου
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Κι οΰτ’ έτσι νά φανή ή θεά σκληρόκαρδη'
Τί εύγενικιά πού είν’ ή ψυχή σου!

A X I Λ Λ Ε Α Σ

Βλαστάρι τόσιον βασιλιάδων, ώ μεγαλόκαρδη παρθένα, μακαρίζω τήν 
Ελλάδα πού κρατάει τήν καρδιά σου. Ά ν  έστεργαν οί θεοί στό σπίτι μου 
μέσα νάμπαινες, τό χάρισμα θάσουνα μιάς άσύγκριτης τύχης. ’Ώ  ! Κι άν 
ήταν νά λυγίση τό μεγάλο σου θάρρος πού σέ περίζωσε, ώ ! κι άν εγώ 
άπό τή φοβερή τή μοίρα σου σέ γλύτονα, νύφη θά σ’ οδηγούσα στό σπιτικό 
μου, στήν άρχαία τή Λάρισσα, εκεί πού κυβερνά ή φυλή μου. Στοχάσου 
πρώτα καλά, ώ βασιλοπούλα' καί μήν ξεχνάς πώς ύ θάνατος, καί στούς 
πιύ άντρειωμένους, πικρός φαντάζει.

Ι Φ Ι Γ Ε Ν Ε Ι Α

Κι άν ή καρδιά σου μου είν’ άκριβή κι ό ζήλος σου γλυκός, ώς τόσο, 
τή στερνή μου γνώμη άδόξαστα ν’ άλλάξω, δέν τό μπορώ. Νά πεθάνω άφή- 
στε με. Ξένε. άτρόμητε ήρωα, ξέρω καλά τ’ δ,τι δύνασαι. "Ομως, μή 
βοηθώντας με, καλλίτερα θά μέ βοηθούσες. ΚΓ άφού έτσι θελήσαν νά 
ορίσουν οί Θεοί τή ζωή μου, μή ζητάς νά μοΰ σβύσηί τύν πόθο τού 
άσύγκριτου θανάτου.

A X I Λ Λ Ε Α Σ

Πώς νά διαλαλήσω τήν άλήθεια πού κλείνουν τά λόγια σου! Η 
άπόφασή σου μέ συνεπαίρνει ν' εμένα. Βασιλοπούλα, τήν ώρα ταύτη, κάτου 
άπό τήν ύπέροχην όρμή σου, ολόκληρη θ ’ άνατρίχιασες καθώς τό νέο χορ
τάρι στήν πνοή τής αύρας. "Ομως εγώ πάντα άπάνω άπό σένα κι άπό τή 
μοίρα σου 0 ’ άγρυπνώ, έτοιμος γιά νά σ’ ά ποτραβήξω άπό τόν άχαρο τόν 
τάφο μακριά. Μακαρισμένη τώρα θέλει; ν ’ άφήσης— γιά τόν πατέρα σου 
καί γιά τήν Ελλάδα ολόκληρη— νά θερίσουνε τά ωραία σου νιάτα. Ό μω ς 
χωρίς νά ντροπιάσηί τήν περηφάνεια πού κλείνεις μέσα σου, ξαφνικά θά 
μπορούσες νά μετανοιώσηί, δταν 0 ’ άστράψη) τό σπαθί άπάνω άπό τό 
γυμνό λαιμό σου. Κ’ έτσι στό ναό πηγαίνω καρτερώντας τόν ερχομό σου.

( Φεύγει)

ΣΚΗΝΗ III

Ι Φ Ι Γ Ε Ν Ε Ι Α

Ω μητέρα μου, γιατί, μιά τέτοια σιωπή καί τόσα δάκρια ;

Κ Λ Υ Τ Α Ι Μ Ν Η Σ Τ Ρ Α

4 ■ - ‘'-''Μ, ' rr % r ·3τ^υ \  ̂  ̂ 4Μην ταχατες οσα θά χύσω είν άρκετά γιά νά θρηνήσω τις συφορές
μου ;
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Ι Φ Ι Γ Ε Ν Ε Ι Α

Πνίξε κάθε καημό μέσα στή δυνατή σου καρδιά’ καί μή κάνη; πάλι 
νά μέ πάρη τό παράπονο. ’Άκουσέ με κάλλιο καί κάνε δ,τι σού πώ.

Κ Λ Υ Τ Α Ι Μ Ν  Η Σ Τ  Ρ  Α

Μίλησε' φοβάσαι τάχατες κάτι κακό άπό μένα ;

Ι Φ Ι Γ Ε Ν Ε Ι Α

Δέ θέλυ) νά κόψη; τά σγουρά μαλλιά τής κεφαλής σου κι οΰτε νά 
βγάλη; άπό τό κορμί σου ολόγυρα τά γιορτινά φορέματα.

Κ Λ Υ Τ Α Ι Μ Ν Η Σ Τ Ρ Α

Ώίμένα ! Κι άφού σέ χάνω ;. . .

Ι Φ Ι Γ Ε Ν Ε Ι Α

Δέ ¡ιέ χάνεις εμένα. ’Εσύ δοξάζεσαι, ν ’ έγώ ξεφεύγω άπό τό χαμό. 
Γιατί χαμός δέ θάναι σαν τρέξη τό αίμα μου κάτω άπό τό μαχαίρι, γιά 
νάναβρύση πλούσιον ΰστερ’ άπό τή γίς, άφανίζοντας τούς εχτρούς. Ιίι ούτε 
δέ θ ’άναπαύομαι μέσα στόν τάφο κοινού θνητού, σά θά κείτεται ή στάχτη 
μου σέ τέτοιο ένα καβούρι, στό ιερό χέρσο, στό βωμό τής Αρτέμιδας τής 
κυνηγήτρας Θεάς, τιμή τής Όρτυγίας.

Κ Λ Υ Τ Α Ι Μ Ν Η Σ Τ Ρ Α

' ο  άσύγκριτη άρετή ! λόγια αναπάντεχα στυύς τόσους μου θρήνους 
καί στό σκληρό μου τόν παιδεμό ! . . . Τί νά πώ στις αδερφές σου ; · . .

Ι Φ Ι Γ Ε Ν Ε Ι Α

Ευτυχισμένες νάναι. Καί στόν Όρέσιη μας, π ’ άγύρι τώρα μικρό 
σιέκετ’ έδώ, άντρας νά γίνη έλεύτερος καί νά κλείση στό νοΰ του έγνοιες 
ευγενικές, έτσι, πού νά μπόρεση μιά μέρα νά κράτηση τιμημένα τ ’ άρματα.

Κ Λ Υ Τ Α Ι Μ Ν Η Σ Τ Ρ Α

2φίξ’ τόνε μέσα στήν άγκαλιά σου' δέ θά ξαναίδοϋήτε.

Ι Φ Ι Γ Ε Ν Ε Ι Α

’Αδερφέ μου. . .

Κ Λ Υ Τ Α Ι Μ Ν Η Σ Τ Ρ Α

Ώ  μάταια δάκρια, χυθήτε, δάκρια! . . .  Έ χεις άλλη καμμιά παραγγε- 
λιά γιά τις Μυκήνες.

500 ---------------------------- -------------------------

I Φ I Γ Ε  Ν Ε I Α

Αντάμωσε τόν άντρα σου δίχως θυμό καί κάκια.

Κ Λ Υ Τ Α Ι Μ Ν Η Σ Τ Ρ Α  

Τ' είπες ; Τόν άντρα τόν άπιστο, τόν άκαρδο πατέρα ;

Ι Φ Ι Γ Ε Ν Ε Ι Α

Γλυτόνει τήν πατρίδα του ν' υπακούει στούς Θεούς. Ξέρω πώς πολέ
μησε τού κάκου νά μέ σώση. Μά εμένα ό πόθος μου είν’ ιερός καί δέ 
σβύνει. Πάντα μέ περσότερην ορμή τόν άντικρύζω. Κι άς ερθη τιάρα ό 
γέρω— δούλος μας δίχως άργητα κι άς μ’ όδηγήση στό βωμό, έκεϊ πού μέ 
προσμένει κι ό θάνατος κ’ ή ζωή.

Κ Λ Υ Τ Α Ι Μ Ν Η Σ Τ Ρ Α

Παιδί μου, φεύγεις ;

Ι Φ Ι Γ Ε Ν Ε Ι Α

Μητέρα μου, γιά πάντα '.

Κ Λ Υ Τ Α Ι Μ Ν Η Σ Τ Ρ Α  

Καί μ’ άφήνεις, άλοίμονο !

Ι Φ Ι Γ Ε Ν Ε Ι Α

'Εσένα κι 5,τι άλλο π’ αγαπούσα.

Κ Λ Υ Τ Α Ι Μ Ν Η Σ Τ Ρ Α

Μ ή φύγης, μείνε !. . .
Ι Φ Ι Γ Ε Ν Ε Ι Α

Φυλάξου μήι τύχη καί μέ τ’ άδοξα δάκρια σου σκοτεινιάσης τή θύμηση 
τού ωραίου σκοπού μου.

( ΙΙέρνουν τήν Κλυταιμνήστρα.)
I

ΣΚΗΝΗ IV 

Ι Φ Ι Γ Ε Ν Ε Ι Α  ( πρός τό χορό. )

Κ’ εσείς, γυναίκες, πάψετε τή μάταιη τή βαρυθυμια \
Καί τά τραγούδια ή καθεμιά πρεπούμενα άς ταιριάξη
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ΝΕΑ ΖΩΗ -  1912

Γιά τή σού'τεύτρα Αρτέμιδα μέ τή μεγάλη τήν καρδιά 
ΙΙού τήν πολύκαρπη γυρνά τήν Κλάρο μέσ’ στ’ αμάξι.

Καί φέρτε, φέρτε τις χρυσές υδρίες καί χύστε τις χοές 
Κι ας κάψη ή φλόγα στό βωμό τ’ αμέτρητα τά δώρα 
Ω Άρτέμιδα, βασίλισσα στις πιό υψηλές βουνοκορφές 

Τ ’ δ,τι ζητούσες δίνω σου χωρίς νά τρέμω τώρα.

Νά τά μαλλιά, τ’ άπάρΟενο τό μέτωπό μου, νά, κι αύτό,
Κι ελάτε, στεφανώστε με μέ φύλλα κι άνΟοκλάδια,
Τό ’ίσιο κρατήστε τού χορού, ώ κορασιές, καί τύ χαμό 
Γιορτάστε μου, σάν τά λαμπρα μοιρόγραφτα σημάδια.

Νικώ τήν Τροία καί κατά γίς γκρεμίζω καί ποδοπατώ 
Τό δυνατό τύ κάστρο της καί τά παλιά τά τείχη 
Καί σβύνω μέ τύ αίμα μου τό μαντικό χρησμό 
Κι ορίζω τού πολέμου εγώ καί τών μαχών τήν τύχη.

'Ω τής Λύλίδας μοναξιές, κρυψώνες, κόλποι, ακρογιαλιές,
"Ολη τή δόξα μου χρωστώ σέ σάς" "Αργος, πατρίδα.
Γιά τέτοια κάποια ριζικά, χάρες θεόσταλτες τρανές,
Στ’ "Αργος γεννήθηκα κι αυτού τό φώς τό πρώτο μου είδα '.

ΧΟΡΟΣ

"Ω εσένα, εσέ, παρθένα αγέρωχη,
Τά βάσανα τά τρομερά 
Πάνω στής δόξας τά φτερά 

Πιό πέρα άπ’ τόν καιρό θά ζήσουνε.

Ι Φ Ι Γ Ε Ν Ε Ι Α

’Ω Δία! λαμπάδα τής αυγής, συνηθισμένο θάμπος !
Ή  μοίρα μου μ’ άναζητεί' χαϊρε, τ ώραίο τό φώς μου. . .

( Βγαίνει ώδηγημένη άπύ τό γέροντα. )

ΣΚΠΜΗ V

( Μένει μόνον ό χορός )

Μ Ι Α  Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Α

Στούς βασιλιάδες τούς βουβούς μπροστά καί στού λαού 
Τά μάτια εμπρός τά εκστατικά, στό ιερό λειβάδι 
Προβαίνει άνθοστεφάνωτη καί μέ ιλαρό τό νού 
Αυτή πού γιά τόν τόπο της θά κατεβή στόν "Αδη.

Γ>02
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ΑΛΛΗ

Γιά νά στολίση τή σεμνή παρθενική θωριά 
Λύτή πού γιά τόν τύπο της τά χρόνια της προσφέρει, 
Μπουμπούκια τής εκλέξανε τριγύρω άπ’ τά μαλλιά 
Κ’ έχυσε τό ιερό νερό τύ πατρικό τό χέρι,

ΑΛΛΗ

Λόξα σ’ έσέ, πού ατρόμητα παρθένα περπατφς'.
Οί άνεμοι Οά ψυσήξουνε ν' έχετε γειά οί Αύλίδες, 
Τιόρα, μπροστά στό λειτουργό πού έσύ Οά σπαρταράς 
Καί τού κορμιού σου Οά χυθούν οί αίμοδροσοσταλίδες.

ΑΛΛΗ

"Ω έσέ, τά νιάτα σου τ’ άβρά πού δίχως νά θρηνής 
Τέι βήματά σου άκλόνιστα πρύς τό βωμό σέ πάνε,
Οί αίμάτινες σταγόνες σου στό πάρσιμο τής γής 
Τής Τρωικής, πιό δυνατές κι από κοντάρισ Οάναι !

ΑΛΛΗ

Δόξα σ’έσέ, δόξα σ’ έσέ τών Ατρειδών παρθένα !

ΑΛΛΗ

Αθάνατό σου τ όνομα πάντα Οά μένη έσένα !

ΧΟΡΟΣ

Θεά πολυσέβαστη, ώ κύρη 
Πού φ εύγεις μέσα στή νυχτιά,
Κι άπάνω στά ψηλότερα όρη 
Πάντα ζητάς τά φονικά,
Θεϊκιά παντοκρατόρισσι ι 
Στ’ απόκοσμο ακρογιάλι αύτό,
Άρτεμις, Αρτεμις, βασίλισσα,
Σέ χαιρετώ ! Σέ χαιρετώ !

Μέ πολεμύχαρα τά στήθη,
Τού ’Απόλλωνα Θεού αδερφή,
Κάτου άπ’ τόν ίσκιο πού έγεννήΟη 
Μιάς φοινικιάς, σ’ ενα νησί,
Σέ κράξω δσο κι άν δύναμαι 
Κι έσένα μόνο άποξητώ,
"Αρτεμις ! "Αρτεμις ! Καί πάντοτε 
Σέ χαιρετώ ! Σέ χαιρετώ !



ΝΕΑ ΖΩΗ

Μ Ι Α  Κ Ο Ρ Υ Φ Α Ι Α

Βλέπω νά λάμπουν άρματα στό μέγα φώς του αιθέρα.

ΑΛΛΗ

Βλέπω κλωνάρια νά Οροοϋν στό φύσημα του αγέρα.

ΑΛΛΗ

Στή θάλασσα καί στή στεριά τί εκστατική γαλήνη '.

Α Λ Λ Η

Ή  πλάση σιά βαρειά κακά χαμογελφ κ’ εκείνη.

Α Λ Λ Η

Τριγύρω απ’ τό βωμό, βαθειά τού τρόμου ή βουβαμάρα. .

ΑΛΛΗ

Γροίκησε τώρα τήν πλατειά κραυγή καί τήν αντάρα !

Α Λ Λ Η

Έγινε!

Α Λ Λ Η

*Ω μοίρα ολέθρια κι ώ δοξασμένη μέρα !

Α Λ Λ Η

Χρησμός άλύπητος.

Α Λ Λ Η

Κ’ έσύ, φρενιασμένε πατέρα.

Α Λ Λ Η

Απάνω τώρα στό βωμό ψυχομαχ«, ή παρθένα.

ΑΛΛΗ

’Απ' τά βαριά σου βάσανα δέ μένει πιά κανένα.
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ΧΟΡΟΣ

Τή μανία παράτησε’
Τής θυσίας τό αιμα
Τήν καρδιά σου αναγάλλιασε.
Κατευοδότρα γίνε.

Ώ  επίφοβη Θέαινα!
Τή σκεπή σου άπλωσε μας,
Φυλαχτόρισσα γίνε μας 
Άργυροσαϊτεύτρα.

Τούς άγέρηδες άφησε 
Τά ιλαρά τά πανιά μας 
Νά φουσκιόσουν, νά φτάσουμε 
Στά τρωικά λιμάνια.

’Ω έσύ, “Αρτεμις, ’Άρτεμις !
Χάρισέ μας τή νίκη,
Στούς πολέμαρχους χάρισε 
Παντοτεινή μια δόξα !

ΣΚΗΝΗ VI 

( ’Έρχεται ό Γέροντας.)

Γ Ε Ρ Ο Ν Τ Α Σ

Δέσποινα πολυαγαπημένη, ώ κόρη του Τυνδάρεω, έλα, έλα νά γροικη- 
σης δ.τι εχω νά σου Ιστορήσω.

Κ Λ Υ Τ Α Ι Μ Ν Η Σ Τ Ρ Α  ( βγαίνει άπό τό παλάτι.)

Τρέχω’ κι άπό τόν τρόμο μου τρέμω σύγκορμη γιατί φοβάμαι μή γροι
κήσουν τ’ αύτιά μου καμμιά νέα συφορά !

Γ Ε Ρ Ο Ν Τ Α Σ

Διώξε τόν τρόμο σου' γιατί πάντα μέ χαρά 0 ’ άκούσης δ,τι έρχομαι 
νά σού μάθω.

Κ Λ Υ Τ Α Ι Μ Ν Η Σ Τ Ρ Α

Μίλησε καί πές δ,τι έχεις νά μού πής γοργά.

Γ Ε Ρ Ο Ν Τ Α Σ  4
* «

”Αν ό αδύνατος νούς μου, Βασίλισσα, πού εδώ καί λίγο ακόμη θάμπω



ΝΕΑ ΖΩΗ - 1912

σαν τά έργα τώιν ουρανών, κρατήση στά λόγια μου μιά σειρά καί δέν χά 
χαράξχι, πιστά θά σου ιστορήσω από τήν αρχή ίσαμε τό τέλος κάτι πού καί 
σένα τήν Ιδια θά παραξενέψη. Λοιπόν, σά φτάσαμε ή κόρη σου κι ό 
οδηγός τη? εγώ στά καλοΐσκιωτα μέσα τά δάση καί στά λειβάδια απάνω 
τ’ ανθισμένα, έκεΐ πού λατρεύεται ή θεά ή αγέρωχη, καθιός μάς άντικρύζει 
ό Άγαμέμνονας—γιά νά κράτηση τά δάκριά του— ολολύζοντας γυρνά το 
κεφάλι του. Ομως ή κύρη προχωρεί πρύς αυτόν κ έτσι του μιλεΐ :
« Νάμαι. εΤμ’ έτοιμη πατέρα' τ’ αποφάσισα πιά' δίχοις θλίψη, δίχως καημό 
κανένα, τις μέρες μου θά τις χαρίσω γιά τήν ‘Ελλάδα καί γιά σένα. 
Στέγνωσε, στέγνωσε τά δάκρια στά μάτια σου, ώ πατέρα ! Πήγαινε τώρα 
νά σκεπάσης μέ δάφνη τό μακαρισμένο σου κοντάρι, κ’ ύστερα ξαναγύρισε 
στούς γιαλούς έδώ πού γεννήθηκαν οί πατέρες σου. Χωρίς κανείς μέ βία νά 
μ’ άναγκάζη, αμίλητη καί μέ στέρεα καρδιά, κάτου άπ’ τό σίδερον άπλόνω 
θεληματικά τό λαιμό μου. λ Τότε, στά λόγια αυτά, όλους τούς θάμπωσεν 
ή άρετή τής θυγατέρας σου κι όλοι, Βασίλισσα, γιά τό δικό σου τόν καημό 
θρηνήσαμε. Ό  μάντης ό Κάλχας, μέ τή σκυθρωπήν όψη του, ξεχώριζε 
μέσα στή σύναξη' στοχαστικός ήταν ν' είχε παραδοθή στήν πρεσευχή. Κ’ 
ύστερα βάζει τό κοφτερό σπαθί μέσα στο χρυσό πανέρι, στούς ιερούς
9 ,  « ε ν ι \ > -  < , ν 5αναμεσα τοί'ς σπορους, και στεφανονει το μέτωπο της κύρης που εμεν 
ασάλευτη. Ό  κριτής τών μαχών ό μεγαλόψυχος Αχιλλέας, πού παράτησε 
τοί'ς τολμηρούς σκοπούς του μπροστά στήν ακατανίκητη θέληση τής κόρης, 
φέρνει στό βωμό καί χύνει τό άγιασμα ανακράζοντας έτσι : « Ω Θεά,
κόρη τού Λιός, ξακουσμένη κυνηγήτρα πού μέ τό φτερωτέ) σου σαΐτεμα 
περνάς τ’ αγρίμι πού ψυχοραγά, πού κυλάς μέσα στή νύχτα τ ’ άχτιδοβόλο 
μισοφέγγαρο, Ά ρτεμις επίφοβη, εύνοϊκά δέξου τ’ αγνό τό αίμα καί γίνου 
βοηθός μας. » Είπε' κι ολόγυρά του, βουβοί κι άραδιασμένοι όλόπυκνα, 
οί πολέμαρχοι ν' οί στρατιώτες κρατούνε τά μάτια χαμηλωμένα. Τιάρα ό 
λειτουργός ετοιμάζεται ν άδράζη τό μαχαίρι από τό χερούλι" καί, νά, πού 
υψώνει τό χέρι του γιά βέβαιο κάποιο χτύπημα. 'Ω  καρτέρι απάνθρωπο ! 
Καθένας άθελα σταματούσε τό ύψκομένο χέρι κι όλοι νοιώθανε την ίδια 
φρίκη '. Κι άξαφνα αντήχησε στ αυτιά μας τό χτύπημα τού μαχαιριού. . . 
Μά, ώ θάμα, θάμα πρωταγροίκητο κι απίστευτο ! Πώς καί πού ν’ ιιπο- 
τραβήχτηκε τάχατες τ ’ ωραίο παρθενικό κορμί πού όλοι μας είχαμε θρηνήση; 
Στό βωμό απάνω είδαμε νά κείτεται μιά μεγαλόσωμη ελαφίνα, πού 
φάνταζε καλή στά μάτια μας, καί πού τά μέλη της άκόμα σπαρταρούσαν 
κι από τά πλευρά της ακράτητο κυλούσε τό αίμα. Τότε τό πλήθος άφησε 
τρανή κραυγή' ολόρθος όμως ί> μάντης τούς πρόσταζε νά σωπάσουν. 
« Σύμμαχοι πολέμαρχοι, — έκραζε — στρατιώτες καί. ναύτες, πού σάς κρατού- 
σεν έδώ τής Άρτέμιδας ή αθάνατη όργή, ή Θεά χωρίς νιί ζητά τίποτα 
περισσότερο καί χωρίς μάταια νά λερανθή μέ τό αίμα τό μεγαλόψυχο, στό 
βωμό της απάνω θυσίασε τ’ άγριο τό ελάφι τούτο. Στά καράβια σας τρέζτε 
κι άδράχτε τέι κουπιά' οί ουρανοί παραδέχτηκαν στά στερνά τό χαμό τής 
Περγάμου. ΓΙολύν καιρό δεμένοι στό λιμάνι μέσα τής Αύλίδας, σήμερα 
πιέι θά σκίσουμε τά πλατιά τ’ άφρισμένα τά κύματα. » Έ τσι μίλησε ό 
Κάλχας. Μέ τό καλότυχο αύτό θάμα οί Θεοί εξιλέωσαν τό μισητό χρησμό. 
Έφυγα, κι άφησα τόν Άγαμέμνονα, Βασίλισσα, κ ήρθα έδώ γιά νά σου 
μάθω τό μελλόμενο μισεμό του καί γιά νά σού διαλαλήσω πέος ή θυγατέρα 
σου κέρδισε κάποιο ασύγκριτο ριζικό, καί μαζί τή φήμη τήν αιώνια. Τά
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λόγια μου είναι αληθινά ν' έβαλα κάθε φροντίδα γιά νά σού φέρω πιστά 
μηνύματα. Ή  κόρη σου δίχως άλλο ανάμεσα στούς Θεούς θά ζή. 'Ω  Βασί
λισσα συμπάθησε τόν άντρα σου κι άλάφρωσε τόν καημό σου.

( ‘Η Κλυταιμνήστρα απομένει γεμάτη άγωνία.) 

ΧΟΡΟΣ

Τό μέτωπό σου, άλοίμονο, σκυφτό κρατφς, βασίλισσα.
Καί στήν ψυχή σου πού άπ’ τόν πόνο 

Μαράζωσε κι άρριόστησε, μέσα της κάτι άπόμεινε 
Σά φλόγα καί σά στάχτη μόνο.

Τάχατες τ’ ό,τι γροίκησες νάναι καλό άκατάλυτο ;
“Ισκιος μήν είναι καθώς άλλοι 

Στό νέο τό ριζικό χαρά θά νοιώσης ; Τό παράπονο 
Μήν τύχη καί σέ πάρη πάλι ;

Τ ' άποδιωγμένο άς άπλωθή στήν όψη σου χαμόγελο,
’Ω έσύ, καρδιά βασανισμένη.

Γιατί— κι ας μήν τό βάζη ό νούς— έδώ στή γή ανεξήγητο 
Πάντα γιά μάς κάτι θά μένη.

Κ Λ Υ Τ Α Ι Μ Ν Η Σ Τ Ρ Α

Τώρα μέ ποιό νά σέ κράξω άπύ τά ονόματα, κόρη μου; Γιά ν’ άρ- 
χίσης μιά νέα ζωή κάποιος Θεός λοιπόν σ’ άρπαξε; ’Ή  μήπως θέλησαν 
νά ξεγελάσουνε τό μεγάλο μου καημό μέ λόγια άνύπαρχτα καί μέ μιά ψεύτρα 
χαρά ;

Γ Ε Ρ Ο Ν Τ Α Σ

Νά, έρχεται ό βασιλιάς' αυτός ας μαρτυρήση άν μίλησα αληθινά ή 
ψεύτικα.

ΣΚΗΝΗ VII

( Έρχεται ό Άγαμέμνονας)

Α Γ Α Μ Ε Μ Ν Ο Ν Α Σ

"Ας πούμε τό ευχαριστώ) στούς Θεούς, ώ γυναίκα, πού μάς φάνηκαν 
βοηθοί άνάμεσα σ’ άναρίθμητα εμπόδια. Ή  Ίφιγ'ένεια τώρα μαζί μέ τούς 
αθάνατους ζή. Ά ς  τραβηχτή γιά πάντα ό φόβος άπό τις καρδιές μας! 
Συντροφεμένη από τή συνοδία σου, μέ τ’ άγοράκι σου μαζί, παράτησε τούς 
γιαλούς τής Αύλίδας καί ξαναγύρισε στό σπιτικό σου. Οί στρατοί μας έτοι
μοι στέκουν γιά ν’ άρμενίσουν κατά τήν Τροία, ν' οί ουρανοί— εύνοϊκιότεροι 
τώρα— μάς άνοίγουνε τό δρόμο. Μακρύς Οάναι ό καιρός τού γυρισμού1 κι
άιιποτε, καλάγ·νιοιιη ιιιά μοίοα νά ιιάς άνταμιόση ! >

* ♦
μεταφ ραγτηγ ΛΕΑΝΤΡΟΣ ΠΑΛΑΜΑΣ
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ΚΡΙΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΏΜΑΤΑ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΜΑΡΤΖΩΚΗΣ

Ό  ’Ιγνάτιος Μαρτζώκης, καθηγητής τής ιταλικής γλιόσσας και φιλολο
γίας, ήλθε στή Ζάκυθο άπό τή Μπολόνια. ’Εκεί παντρεύτηκε μέ μιάεΰγενι- 
κιά ζακυθινοπούλα, κόρη Μεσσαλά,—ιταλική; καταγωγής κι αυτή ή οικο
γένεια, — κι από τό γάμο τούτο γεννήθηκε ό Στέφανος. Τήν ποιητική φλέβα 
κληρονόμησε βέβαια απ’ τον πατέρα του. Γιατί κι ό ’Ιγνάτιος έγραφε 
όμορφους ιταλικούς στίχους, καί δυό άκόμ’ από τά μεγαλήτερα παιδιά του, 
ό πολύγλωσσος Μέμνονας ( Ρικορντάνος ή Ντάνος όπως τον έλεγαν στή 
Ζάκυθο τό μικρό αυτό Μετζοφάντη,) κι ό πολύ πιό γνωστός στή φιλολογία 
μας Άντρέας. Φαίνεται όμως πώς μοναχά ό μικρότερος, πιό εκλεκτή φύση, 
πιό ευτυχισμένος οργανισμός, μπόρεσε νά πολλαπλασιάση, κατά τό Ευαγγέλιο, 
τό τ ά λ α ν τ ο  τη ; πατρικής κληρονομιάς. Ό  οίστρος τού Στέφανου 
Μαρτζώκη ξεφανεριόθηκε άπό τά πρώτά του νειάτα. Ό  μικρός αυτός 
ίταλοζακυθινός, ένα παιδί μελαχροινό μέ σγουρά μαλλιά, μέ πλατύ μέτωπο 
καί μέ μεγάλα, άστραφτερά μάτια, ζιυηρό ν' ευαίσθητο, έπαιζε γράφοντας 
’στά μαθητικά του τετράδια τραγούδια γιά « κοπελλούλες, » καί βγάζοντας, 
απάνω σέ μιά καρέκλα, πατριωτικούς λόγους γιά τήν Κρήτη. ’Αληθινό 
σκολειό του στάθηκε τό σπίτι του. Ούτε μπορούσε νάβρισκε καλλίτερο άπό 
’κείνο, όπου δίδασκε ένας σοφός πατέρας, περιστοιχισμένος άπό δικούς καί 
φίλους τό ’ίδιο σοφούς. Γιατί τόν καιρό ’κείνο, τό μαρτζιοκέϊκο σπίτι ήταν 
ή ζακυθινή ά κ α ν τ έ μ ι α .  Έ κεϊ μέσα. καί χωρίς νάθελε κανένας, θά 
μάθαινε. Λένε γιά κάποια υπηρέτρια τού γέρω-Μαρτζώκη, πώς, άφοΰ κάθησε 
στύ σπίτι του κάμποσα χρόνια, έφυγε γιά νά γίνη δασκάλα. Τό βέβαιο 
εινε, πώς ό μικρός Στέφανος δέν κουράστηκε καί πολύ γιά νά μπή μέσα στις 
ώμορφιές τής ιταλική; πρώτα-πρώτα λογοτεχνίας, ούτε δυσκολεύτηκε καθόλου 
άπό κανένα, νάκολουθήση νωρίτατα τήν κλίση του. ’Απεναντίας όλοι κι’ όλα 
τον βοηθούσαν καί τόν έσπρωχναν. ’Ανάμεσα ατούς πολύτιμους αυτούς 
βοηθούς, πρέπει νά λογαριασθή κι ή ζακυθινή φύση ή ποιητικώτατη, κι 
ή ζακυθινή κοινωνία μέ την άληθινά φιλόμουση περικυκλωσιά. Μά τήν 
αλήθεια, δέν ήταν μικρή καλοτυχία γι’ αυτόν νά γεννηθή καί νάνασιαθή 
στή μονάκριβη ελληνική χώρα πού έχει τή μικρή της πλατεία αφιερωμένη 
’ς έναν Ιίοιητή καί στολισμένη μέ τ’ άγαλμά του, καί πού οί μεγάλοι 
της άντρες όνομάζουνται Σολωμός, Φώσκολος, Ινύλβος !

"Αν ό Στέφανος Μαρτζώκης, ό ’Ιταλός άπό πατέρα, δέν έβαλε 
ποτέ στο νοΰ του νά δοξαστή στήν πατρίδα τού Χτάντε, εινε γιά 
ποΰφτανε,—όπως θάφτανε σέ κάθε φιλοδοξία,—ή πατρίδα τού Σολωμού. 
Έ τσ ι άντίς νά γείνη Ιταλός ποιητής, όπως εξαίρετα θά μπορούσε, προτί
μησε νά μείνη έλληνας. Πολύ λίγα πράμματα έγραφε σχήν πατρική του 
γλώσσα, πού ούτε λογαριάζουνται. "Οργανο τού ποιητικού του φανερώματος, 
σχεδόν άποκλειστικό, έκαμε τή μητρική του. Την ήξερε άπό μικρός σά 
γνήσιο ζακυθινύπουλο,—διάβολε ! ποιός θά ξεχώριζε ένα Μαρτζώκη άπ’ 
όποιοδήποτε β έ ρ ο  ζακυθινό, Άμμιώτη ή 'Αγιοπαντίτη !—καί τήν έμαθε 
’στην εντέλεια, μελετώντας τά δημοτικά μας τραγούδια καί τούς δόκιμους 
ποιητές, προπάντων τούς Έφτανησιώτες. ’ Αν υπάρχουν άνθρωποι μέ διπλή
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ψυχή, ένας άπ’ αυτούς εινε ό Στέφανος Μαρτζώκης. Κλεΐ μέσα του καί τήν 
ιταλική καί τή ρωμέϊκη. Δέ θέλω νά ’πώ μέ τούτο πώς αγαπά τό ’ίδιο τήν 
'Ιταλία μέ τήν Ελλάδα. "Οχι, φέμματα! Έ νας ’Ιταλός γεννημένος άπό 
ζακυθινιά, μεγαλωμένος στην « ύπερελληνικώτατη» Ζάκυθο, πού γράφει 
ελληνικά καί δοξάζεται στην Ελλάδα, καί μάλιστα πού δέν άπομακρύθηκε 
ποτέ άπό την άγκαλιά της,—γιατί άντρας πιά, ό Μαρτζώκης έφυγε άπό 
τή Ζάκυθο κι άπό τότε ζή εξακολουθητικά ’στήν ’Αθήνα,— δέ μπορεί παρά 
την Ελλάδα νάγαπά λιγάκι περισσότερο... Ή  αληθινή του ΙΙατρίδα εινε 
αύτή. Θέλω όμως νά πώ, πώς αύτό τό μοίρασμα, τό κράμα καλλίτερα, 
τής ψυχής του, είχε σημαντική επίδραση στύ έργο του. Μπορούμε νά 
’πούμε πώς ή ποίησή του εινε ίταλοελληνική. Κι οί δυό φυλές, όπως κι οί 
δυό γλώσσες έχουν βέβαια πολλά κοινά γνωρίσματα. Γ ι’ αυτό οί κλασσικοί 
νά πούμε ’Ιταλοί, οί πρώτοι δασκάλοι τού Μαρτζώκη, δέ διαφέρουν πολύ 
άπό τούς "Ελληνες. Ό  Μαρτζώκης όμως διαφέρει περισσότερο άπό κάθε 
σύγχρονο ρωμηό ποιητή. ’Ακόμα κι άπ’ αύτούς τούς Έφτανησιώτες.

Καί πρώτα-πρώτα εινε ή γλώσσα. "Αν εξετάσουμε τή γλώσσα τού Μαρ
τζώκη, θά ίδούμε πώς άγαπά τούς ιταλικούς σχηματισμούς κι άκόμα πώς ’στύ 
λεξιλόγιό της δέν είνε τόσο πλούσια. Τό περίεργο είνε πώς δέν ξετυλίχτηκε 
σχεδόν καθόλου. "Αν πάρουμε τά πρώτα ποιήματα τού ΙΙαλαμά ( πάντα 
στή δημοτική εννοούμε ) καί τά τελευταία, θά ¡δούμε σπουδαία υπεροχή 
καί θάναγνωρίσουμε μεγάλη γλωσσοπλαστική εργασία. Ό  Μαρτζώκης 
άπεναντίας όπως άρχισε νά γράφη, έτσι κι εξακολουθεί ώς σήμερα. Έ ξ 
άρχής, θάλεγε κανένας, έμόρφωσε τή γλώσσα πού τού χρειάζουνταν. Τού 
λείπει, νά πούμε, ή φυσική κ’ επίκτητη εκείνη « έλληνομάθεια,» πού θά 
τήν είχεν ένας γνήσιος, όλάκαιρος "Ελληνας. Κ’ εκείνο πού έκαμεν έξαφνα 
ό Γρυπάρης μέ τό έργο του, ύ Μαρτζώκης δέ θά μπορούσε νά τό κάμη. 
Δέν έπλούτισε, δέν έπροχώρησε, δέν προόδεψε τήν ποιητική μας γλώσσα. 
ΙΙεριορίστηκε σχεδόν στά μεταχειρισμένα κ λ ι σ έ —γιά νά θυμηθούμε τώρα 
καί τόν Ρεμύ ντέ Γκουρμόν,—μέ τή διαφορά πώς ήξερε νά τά διαλέξη καί 
νά κρατήση όσα ταίριαζαν στήν τέχνη του. "Οχι γλωσσοπλάστης λοιπόν 
ό Μαρτζώκης, άλλά, στό κεφάλαιο τής γλώσσας, άπλύς διαλεχτής καί 
διακοσμητής. Καί κάποτε μάλιστα, όχι μ’ αίσθημα ή μέ γούστο καθαυτό 
ρωμέϊκο. 'Υπαρχουν σιύ έργο του γλωσσικοί τρόποι, συντακτικά σχήματα, 
φρασεολογίες πού δέν ικανοποιούν τέλεια τό Ρωμηό. Κι αύτή τήν έλλειψη 
—αν είνε κηύλα τέτοια,- την άποδίδω στύ ιταλικό στοιχείο τής ψυχής του, 
πού δέν άφισε ποτέ τό άλλο ελεύθερο κι άνεπηρέαστο νάφοσιωθη στόν 
ελληνισμό του. Κ’ έχω άκόμα τήν ιδέα, πώς τήν ίδια έλλειψη θά παρατη
ρούσε κ’ ένας Ιταλός κριτικός, άν ό Μαρτζώκης έγραφε ιταλικά, μολονότι 
θά είχε σιά χέρια του ένα όργανο τελειότερο. ’Έπειτα είνε ή στιχουργία. 
Μπορούμε νά πούμε πώς ή στιχουργία τού Μαρτζώκη είνε όλως διόλου 
ιταλική. Μ’ αύτό δέν είνε πιά έλλειψη, είνε προτέρημα τής ωραίας του 
ποίησης. Μοΰ φαίνεται πώς άπό ρυθμική έποψη, οί διπ> γλώσσες είνε οί 
ίδιες καί πώς ό ρωμέίκος στίχος, πού μορφώνεται ολοένα, τείνει νά φτάση 
τόν περισσύτεχνο ιταλικό. "Ετσι ύ στίχος τού Μαρτζώκη μπορεί νά θεω- 
ρηθή σάν πολύ προδευμένος ρωμέίκος, πού θά εινε πάντα ένα καλό 
πρότυπο γιά μίμηση. ’Εννοούμε στά μέτρα, στούς ρυθμούς, στις τομές, στις 
συνίζησες. Τό ίδιο θά πούμε καί γιά τή φόρμα γενικά. *Θ Ιταλός Μαρτζώκης 
είχε τέλεια, θαυμάσια πρότυπα, πού σά ρωμηό; προσπάθησε καί κατόρθωσε



ΝΕΑ ΖΩΗ - 1912

νά τύ ιιιιι ηθή. ’Από τά σονέττα ιός τούς ελεύθερους στίχους, είνε ό τεχνίτης 
που Ού τού δίνανε τό χέρι οί μεγαλήτεροι. Ή  φόρμα αύτή, στί|ν ποίηση, 
καταντά νύ είνε κι ή ουσία, κι ή ψυχή. ΕΙνε τόσο δεμένα καί τά δυό, ωστε 
δύσκολα Οι« μπορούσε κανείς νά τά ξεχωρίση. ’Έτσι. εκείνο τό λιτό, τύ 
άπλό, τό αυστηρό, τό καλλίγραμμο, τύ κλασσικό νά πούμε, πού βλέπουμε στά 
ποιήματα τού Μαρτζώκη—τουλάχιστο στά καλλίτερα, στά χαρακτηριστικώ- 
τερα,—τί άλλο είνε παρά ό τρόπος πού βλέπει κι αντιλαμβάνεται τή ζωή; 
Μά ό κλασσικισμός αυτός τού Μαρτζώκη είνε τάχα όλος ιταλικός ; Μιμείται 
κ’έδώ τούς ’Ιταλούς πού μιμήθηκαν τούς αρχαίους μας; Είνε ή ιταλική 
καταγωγή του πού επικρατεί αθέλητα, ή ή ελληνική του γέννηση καί ζωή ; 
Κι είνε τώρα πιά 6 ποιητής ό Έλληνας, ή ό ’Ιταλός πού εξακολουθεί νά 
μεταφράζη ρωμέϊκα τον εαυτό του ;

Λέ θά μπορούσε κανείς νά έγγυηθή. Δέ Οάταν εύκολο νά τό απόδειξη, όπως 
ένα μαθητικό Οειύρημα. Μού φαίνεται όμως πώς τήνούσία αυτής τής ποίησης, 
αχώριστη άπο τή φόρμα, δέ μπορεί νά μή τήν κάνη κι ή ρωμέϊκη ψυχή πού 
έχει μέσα του ό ποιητής. Ποτέ δέ ϋάλεγα τον Μαρτζώκη μεταφραστή τής ιτα
λικής του ψυχής! Κι από τής μητέρας του τό αίμα, κι άπότήζωη του στην 
Ελλάδα, κι από τήν ανατροφή του ακόμα, κατέχει τόν 'Ελληνισμό, πού μπορεί 
νά δημιουργή μονάχος του καί ξέρει νά παίρνηάπό τόν Ίταλισμύ ΰ,τι τού ται
ριάζει κι ό,τι μπορεί ευκολώτερα νιίφομοιώση.Τά φαινόμενα μπορεί νάπατοΰν' 
κατά βάθος όμως ό Μαρτζώκης μού φαίνεται περισσότερο Ρωμηός ποιητής. 
"Οσο θά προχωρούν κι οί άλλοι,τόσο περισσότερο Οά τού μοιάζουν. Κιαύτό 
σημαίνει πώς έξ αίτιας τής καταγωγής του είνε πιό τέλειος τχνίτης, πιό 
προδευμένος. Δέ μιλούμε τιύρα γιά τις «ιδέες.»  Ό  Μαρτζώκης στήν ποί
ησή του είνε τραχύς, ιίγριος. απαισιόδοξος, πολεμιστής, άπαρνητής, βλά
στημος καμμιά φορά καί, πότε-πότε. αλλόκοτα τρυφερός κι αισθηματικός. 
Μ’ αύτό είνε ζήτημα ατομικής ιδιοσυγκρασίας. Λένε πώς τόν έχει πολύ 
επηρεασμένο ό Λεοπάρδής. Μπορεί. Ή  Ιταλία όμως καυχιέται γιά τόσους 
άλλους ποιητές ! Δέν επηρεάζεται κανένας παρ άπο κείνο πού έχει μαζί 
του ψυχική συγγένεια. Έπειτα ό Μαρτζιύκης δέ μοιάζει μονο τού Λεοπάρδη. 
Μοιάζει καί τού Στεκέττη καί προπάντων τού μεγάλου Ιναρντούτση. Μά 
είνε πάντα ό Μαρτζώκης: Θυμωμένος γιά τά κακά καί τάδικα τού
κόσμου, φοβερίζοντας νάμολύση τούς κεραυνούς του από τόν ’Όλυμπό του 
ς όλη τή γή, γαληνεύοντας έξαφνα γιά νά θαυμάση μιά φυσική ωραιότητα 

καί δακρύζοντας γιά νά όρκισΟή αγάπη αιώνια ’ς ένα κ ο ρ ά σ ι .  Συχνά 
διηγιέται καμμιά θλιβερή καί τρομερή Ιστορία. Κ’ έκεΐ-μέσα είνε πάλι 
όλάκαιρος. Γιατί όλα βρίσκει αφορμή νά τά π ή καί νά τά δείξη : καί
θυμό, κι απελπισία, καί φυσιολατρεία, καί τρυφερότητα. ΙΙολύτροπα, 
πολυσύνθετα κι ώμορφα κομμάτια, αλήθεια, οί περίφημες Μ π α λ ά ν τ ε ς  
του. Προτιμώ όμως τ’ άκόμη πιό περίφημα Σ ο ν έ τ τ α  του.

Μιά φορά κ’ έναν καιρό ό Ροίδης έδωσε ποιητικό δίπλωμα στόν Άχιλλέα 
Παράσχο μόνο καί μόνο γιατί δέν ήταν τίποτ άλλο παρά ποιητής, Η 
αποκλειστική, ή φανατική αύτή προσήλωση στήν Τέχνη είχε συγκινήσει 
τόν κριτικό, μ’ όλα τά σπουδαία ψεγάδια πού εύρισκε στύ ποιητικό έργο 
τού Παράσχου. Κι ό Στέφανος Μαρτζώκης είνε τό ίδιο αποκλειστικά καί 
φανατικά αφιερωμένος. Τίποτ’ άλλο δέν έκαμε στή ζωή του άπύ στίχους. 
Γ ι’ αυτούς παραμέλησε άκόμα καί τύ βιοπορισμό. Καί τις ώρες πού τού 
άφινε λεύθερες ή μεγάλη έμπνευση, εκείνη πού απομονώνει ύλότελα τον
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ποιητή, τις αφιέρωνε στους νέους, πού τούς μάζευε γύρω του καί τούς 
¿δίδασκε. Καί μονάχα η ποιητική αύτή ζωή θάφτανε νά ξεχωρίση τό 
Μαρτζώκη κι άν άκόμα το έργο του ήταν μετριώτερο. Μά καί τό έργο 
του είνε έξοχο. Στό μικρό αύτό Σημείωμα δέ μπορώ να τί> δείξω περισσότερο, 
νομίζω όμως πώς οί λίγες αυτές γραμμές δέν παραλλάζουν τή φ υσιογνωμία 
πού προσπάθησα νά σχεδιάσω, χωρίς φωτοσκίαση καί χωρίς λεπτομέρειες. 
’Ένας άλλος, πού θάχε περισσότερο τόπο καί καιρό, θά μπορούσε τώρα νά 
τά πρόσθεση κι αυτά γιά νά δείξη τό σχέδιο καλλίτερα. Έ τσι μού φαίνε
ται πώς ό Στέφανος Μαρτζιύκης είνε αυτός. II θέση του ’στή φιλολογία 
μας είνε πραγματικά ζηλευτή. Ά π όλους τους νέους αναγνωρίζεται σήμερα 
γιά δάσκαλος κι ίσως δεν υπάρχει ποιητής πού νά μήν προσεχή τήν ποίη
ση τού Μαρτζώκη σέ πολλά ή σέ κάποια σημεία. Προχτές πού γιόρτασε 
τή φιλολογική του Είκοσιπενταετηρίδα, έλαβ’ αφορμή νά πώ, πώς αυτός 
συμπληρώνει τό τετράγωνο τού Πήγασου στύ ζακυθινύ στερέωμα, μαζί μέ 
τό Σολωμό. τό Ψώσκολο καί τόν Κάλβο. Κι έπρύσθεσα. πώς ένας ποιητής 
πού έχει θέση ανάμεσα στούς μεγάλους ζακυθινούς, δέ μπορεί παριι νάχη 
πρώτη κι ανάμεσα στούς ρωμ.ηούς γενικά.

ΓΡΗΓ. ΞΕΝΟΠΟΤΛΟΧ



ΗΣΙΟΔΟΥ 

Ε Ρ Γ Α  ΚΑΙ  Η Μ Ε Ρ Α Ι

ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

Σάν οί Πλειάδες, του "Ατλαντα οί κόρες, άνατείλουν, 
αρχίζει καί το θέρισμα. καί τόργωμα σά δύσουν.
Μέρες καί νύχτες κρύβουνται σαράντα, κι. ιός γιαγύρει
6 χρόνος ξαναφαίνουνται, σύντας πρωτοτροχίζουν
τό σίδερο. ’Έ τσι ή σειρά στις ξωταριές τόρίζει
για  κειούς πού καλλουργίζουνε τους τροφαντούς τούς κάμπου
αλάργα άπό τί| θάλασσα τί|ν άφροκυματούσα.
Σπέρνε γυμνός, άνόργωνε γυμνός, θέριζε εξίσου 
γυμνός αν θέλεις τάργατα της Δήμητρας στην ώρα 
vù ξετελέψεις την καλή, κι άν θέλεις νά προκόψει 
τό καθετίς στην ώρα του' κι άν Οές νά μή σου λείψουν 
τά πάντα καί νά πάς άλλου vù ξενοζητουλεύεις 
καί νά μην παίρνεις τίποτα. ’Ετσι ήρθες καί σέ μεν«, 
μα τό παραμικρότερο στο εξής δε θά  σοΰ διόκω.

’Άμυαλε Πέρση, δούλευε τά έργα που στούς ανθρώπους 
έ.προσδιορίσαν οί Θεοί, άν δεν τό Οές θρηνώντας 
μέ την πικρή συμβία σου καί τά παιδιά σου, τό έρμο 
τό μεροφάγι νά ζήτας άπό τούς γείτονες σου 
καί να σ’ άμπώχνουνε. Μπορείς μιά-δυό βολές μονάχα 
νά καταφέρεις κατιτίς, μα ενόχληση άν τούς δώκεις 
λεφτό μην περιμένεις πιά, κι άδικες καί χαμένες 
θ ά  παν οί ρητορείες σου. Κι εγώ σέ συμβουλεύω 
vù ξεπλερώσεις τί χρωστάς, την πείνα νά ξεφόγεις.
Καί πρώτ’άπ’ δλα κατοικιιί, γυναίκα έχε καί βώδι 
καματερό, καί λεύτερη δούλα ν’ άκολουθάει 
τά βώδια σου. T ù  σύνεργα τά χρειώδη έχε στύ σπίτι 
γ ιά  vù μην τύ ζητάς άλλου, καί γ ιά  νά μή σοΰ λείψουν 
άν στ’ άρνηθοϋνε, κι ό καιρός θενά διαβεΐ, καί τά έργα 
άκάμωτα θά  μείνουνε. Γ ιά  την ταχιά τή με'ρα 
μήν άναβιίνεις τή δουλιά. Τ ί άναβολές κι άμπόδια 
όποιος ζητά. τ’ άιιπάρι του ποτές δεν είν’ γιομάτο, 
κι ό όκνός μέ τιήν καταστροφή όλημερίς παλεύει.

Του αψιού τού Γήλιου τό πυρό σύντας σωθεί τό κάμα, 
κατά τις χινοπωρινές βροχάδες, μέ τού Δία 
τού κραταιού τί| θέληση, τό άνθρώπινο τό σώμα 
πιύ άλαφρωμένο γίνεται’—τί τότες τό άστρο ύ Σείριος, 
λιγότερο άπ’ τις κεφαλές των άνθρωπων τή μέρα 
δείχνεται, καί φεγγοβολά περσότερο τή νύχτα.—

Τό δέντρον όπου κόπηκε τότες άπ’ τό τσεκούρι, 
ε ίν’ άκατάλυτο' σκορπά τά φύλλα του στό χώμα 
καί τών κλαριών του σταματάει ή βλάστα. Τότες σκέψου
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νά κότβεις τά ρουμάνια σου. Σκάλισε τριποδάτο 
γουδί κι ένα τριβράχιονο γουδόχερο, κι άξόνι 
έφτάποδο. Τό μέτρο τους τό πιό καλό ’νε τούτο.
Ά πέκει ςύσε όχτάποδο σφυρί, ξυλένια ρόδα 
τρισπίθαμη γ ιά  άμαξα παλαμών δέκα' ξύλων 
κομάτια πιότερα κυρτών. Στην κατοικιά σου φέρε, 
άν βρεις σέ κάμπο ή σέ βουνό, χερούλι πουρναρίσιο 
άλέτρου,—είνε τό πιό στεριά γιά τών βωδιώνε τά έργα,— 
γιά νάν τ ’ άρμόσει ψυχογιός τής ’Αθηναίας πιτήδεια 
άπ’ τό τιμόνι μέ καρφιά. Μαθές, έχε δυό αλέτρια* 
ένα ενωμένο στέρεα καί μονοκόματο άλλο. 
ιόστ’ άν σού σπάσει τον«, εύτύς τ ’ άλλο στά ζά νά δέσεις.
Τ ά  πιό γερά ’νε άπό φτελιάν τιμόνια κι άπό δάφνη, 
κορμός άπό βαλανιδιά, χερούλι άπό πουρνάρι.
Δυό εννιάχρονα κι άρσενικά βιόδια έχε, μέ κλεισμένη 
τή νιότη τους. Τή ρώμη τους έχουν τότες ακμαία 
κι είνε γιά  τά έργα κάλλιστα. Δέ θά  φιλονεικούνε, 
σπώντας στ’ αυλάκι τό άλετρο καί τά έργα παραιτώντας.
Καί σαραντάρης σύψωμος άς τ’ άκλουθά, άφού πρώτα 
φάγει σ’ οχτώ μπουκιές ψωμί σέ τέσσερα κομένο 
κομάτια. ’Εκείνος τή δουλιά σά γνιάζεται άς χαράζει 
ύλόϊσο αυλάκι. Οί φ ίλοι του τό νού του άς μήν πλανεύουν, 
κι όλος άς είνε στό έργο του. Τούς σπόρους νά σκορπίσει 
άξιος δέν είν’ ό νιότερος, κι ούτε καί νάξεφύγει 
νάν τούς σκορπίσει δυό βολές. Τί ό νιότερος στό βάθος 
τούς σύντροφούς του πάραυτα άνυπομονεΐ νά σμίξει.

Καί τή φωνή τού γερανού προσεχτικά άφουγκράσου, 
πού κάδε χρόνο στ’ άψηλά τά σύγνεφα άνακράζει.
Δείχνει όργωμάτου σημαδιά, καί βροχερό χιμώνα 
μηνά, κι όποιου τού λείπουνε καματερά, ή καρδιά του 
σφιίζεται. ’Εσύ στό σπίτι σου θρέφε τά βιόδια πούχουν 
κυρτά τά κέρατα. Εύκολο νά πεις νά σού δανείσουν 
βωϊδάλετρο' μά είν' εύκολο : δουλεύουν ! νά σού πούνε.
Έ κειός όπούχει νού ξυπνόν : αλέτρι, λέει, θά  φτιάξω !
Ό  άμυαλος, δέν ξέρει πώς εκατό ξύλ’ άρκούνε
γιά  τ’ άλετρο, κι άπό τά  πριν νά πάρει νάν τ’ αρμόσει.
Καί τού όργωμάτου σάν έρθει ό καιρός, μέ τούς ζευγάδες 
τράβα νά οργώσεις, σπουδαχτός άπ’ τό πουρνά, τό χώμα 
όγρό ή ξερό, οί κάμποι σου άπ’ όλα νά γιομόσουν.
Ξεχέρσωσε στήν άνοιξη τί) γης, τό καλοκαίρι 
μή λάχει καί ξεγελαστείς όντας τήν ξαναοργώσεις.
Σάν ξαλαφριόσει σπείρε την, τό άναθεμα νά διώξει 
καί νά πραΰνει τών παιδιών τά ξεφωνήματά τους.
Στήν άχραντη τή Δήμητρα δεήσου καί στό Δία, 
οί ιεροί καρποί νά κάνουνε τής Θέαινας νά ούρμάσουν.

’Ό ντας θ ’ άρχίσεις τόργωμα. τού χερουλιού τήν άκρια 
κρατώντας καί κεντρίζοντας τά ζά [ιέ τύ βουκέντρι, 
πού τό τιμόνι σέρνουνε' μέ τά λουριά δεμένα,

      511!
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αργάτης πίσ<ο ας άκλουθά, κι ας δίνει το>ν πουλούνε 
δουλιά, τά σπόρια μέ τσαπί σκεπάζοντας ολοένα.
Τ ί είν’ ή πιμέλεια κάλλιστη γ ια  τούς θνητούς ανθρώπους 
καί κάκιστη είν' η άναμελιά. Τά πλούσια σου τά στάχια 
θ ά  κυρτωθούνε προς τη γης, ό ’Ολύμπιος αν τό τέλος 
καλό διόκει στους κόπους σου. Και τίς αράχνες διώξε 
απ’ τά σκουτέλια σου, γιατί πώς θά χαρεΐς όρπίζω, 
απ’ τ’ αγαθά τό σπίτι σου, σόι δεις περιζωσμένο.
I Ιασίχαρος την ’Άνοιξη θάγγίξεις καί τούς άλλους
δέ θά  φτονάς, μ’ αντίστροφα, θά  σέ ζουλεύουν οί άλλοι.
Μά μεσοχιμωνιάηκα, την καρπερή αν οργώσεις
τί| γης, όπούν’ αλαργινός ό γήλιος θά  θερίσεις
ολίγα στάχια καθιστάς, δίχως χαρά, στί| σκόνη
γιά ένα κανίστρι, καί κανείς δέ θενά σέ φτονήσει.
Ί’ύ πνέμα του τρικυμιστή τού Δ ία πάντα γυρίζει 
μά δύσκολο εινε νά νοιωστεί άπ’ τούς θνητούς ανθρώπους. 
Ωστόσο άν αργοπόρησες τόργωμα. θεραπεία' 
εινε γι αυτό. Σαν κουκκουϊδά σέ βαλανιδοκλάρια 
ό κούκκος κ α ίτόν άνθρωπο στην Πλάση τόν έφραίνει, 
κι ό Δίας σά ρίχνει τη βροχή τρείς μέρες, καί δεν παύει 
άν τό νερό την κρούπεζα τών ζών δέν ξεπεράσει. 
έτότες τ’ αργό τόργωμα. όσο καί τ’ άλλο αξίζει.
Κράτα το αυτό βαθιά στύ νοΰ καί φύλαγε τόγΰρυ 
τής λευκοφόρας άνοιξης καί τού βροχάρη μήνα.

Στύ σιδεράδικο μπροστά καί στή ζεστή τή λέσκη 
μή σταματάς όντας ψιλό το κρύο άμπόδιο στέκει 
στύν άνθρωπο γιά  τή δουλιά. Νά φεληθεΐ ό δραστήριος 
μπορεί καί πάλε. 'Ο  βαρύς χιμώνας μή σέ λάχει 
φτωχό, καί τό παχύ πόδι σου σφίγγεις μέ χέρι τότε. 
αδύναμο' ο οκνηρός οπού πεινά στό νοΰ του κλώθει 
ελπίδες πάντ’ ανώφελες σωρό καί μαύρες σκέψες.
Κι εκειός πού τό καθημερνύ στερείται, μες στή λέσκη 
κάθεται καί σκληρότατες τόν βασανίζουν έγνοιες.
ΙΙρύςτό  μεσοκαλόκαιρο γιά  πές στους δουλευτές σου: 
τό καλοκαίρι δέ βαστά, τοιιιάστε τις καλύ’βες ! 
τό μήνα τό Ληναίωνα *) πού οί μέρες του στά βώδια 
ανάποδες καί δύσεχτες είν’ όλες, προφυλάξου.
Φεύγε τούς πάγους, πού ό Βορριάς σά φυσήξει. σκεπάζουν 
τή γής καί φέρνουν όλεθρο. Α π’ τήν αλογοθρόφα 
τή Θράκη έκειύς σά χύνεται μες στύν πλατύ τόν πόντο, 
κάνει τά ούρμάνια νά βογγούν. Βαλανιδιές πελώριες 
στά κορφοβούνια, κι έλατα μέ φόρα ξεριζώνει, 
πού πέφτοντας ν’ αντιλαλώ κάνουν όλο τό ούρμάνι.
Ώ ς καί τά πυκνομάλλικα θεριά νοιώθουν τό σύγκρυο 
και τή νουρα στα σκέλια τους διπλόνουν. μά τό κρύο 
τό δέρμα το δασύτριχο, μά όχι καί τών προβάτων.

*) \βκέ|·»οι|ς Γεννάρης. 
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Ή  κρύα τού Βορριά πνοή δέρνει τόν έρμο γέρο,
Κ αί περουνιάζει τών βωδιών τήν πέτσα καί τής αίγας 
τό τρίχωμά τους διαπερνά καί πάει στό θοιρακά τους. 
μά τό κορμάκι τό λιγνό δέ ’γγίζει τής παρθένας, 
πού μες στό σπίτι κάθεται στής μάννας της τό πλάϊ, 
δίχως νά ξέρει τής χρυσής τ ή ς ’Αφροδίτης τά έργα' 
λούζει τ ’ ωραίο κορμάκι της, αλείφει το μέ λάδι, 
καί μές στήν καμαρίτσα της πλαγιάζει τού χιμώνα 
τις νύχτες" σά στήν κρύα του θαλάμη τό άχταπόδι 
βυζαίνει τά ποδάρια του' ό γήλιος δέν τού δείχνει 
θροφή γιά ναύρει πουθενά. Τ ί ό γήλιος τριγυρνάει 
σέ πολιτείες καί σέ λαούς τών μαύρων άραπάδων 
τότες, καί τούς πανέλληνες αργότερα ιρωτίζει.
Κερατωμένα, ή ¿κέρατα τότες θεριά, τά δόντια 
τρίζουν καί μές από πυκνά χαμόδεντδρα σκαρίζουν.
Κι όσα κρουφ'ώνες μυστικούς καί σπήλιά κατοικούνε 
πετρώδικα, άσυλα ζητούν εδώ κι εκεί, παρόμοια 
μέ τριποδούλην άνθρωπο πού έχει σπασμένους νώμους 
καί σκύφτει τό κεη άλι του- ’Έτσι σερνοβολιούνται, 
τό άσπρο γ ιά  νά ξεφύγουνε, τό τσουχτερό τό χιόνι.

Τότες, σού δίνω συ βουλή, τό σώμα νά σκεπάσεις 
μέ χλαΐνα μαλακώτατη καί μέ μακριόν χιτώνα, 
πού στό ψιλό τό υφάδι του στημόνι αδρό θά  ενώσεις, 
καί φόρα του ν ’ ασφ αλιστούν οί τρίχες τού πετσιού σου, 
καί γιά νά μήν όρθώνουνται από τό τόσο κρύο.
Καί πέδιλα στά πόδια σου νά δέσεις από πέτσα
βωδιού, πού σφάξαν μέ τή βιά, καί φόρα τα σέ τρόπο
νάν’ από μέσα οί τρίχες τους. ’Ό ντας θα  μπει τό κιρυο.
τομάρια ρίξε κατοικιών, μά πρωτογεννημένων.
στις πλάτες σου, και μέ λουρί πέτσινο δέσ τα, νάσαι
προφυλαγμένος άπό τί| βροχή. Στήν κεη αλή σου
βάλε καί καλοκάμωτον σκούφο, νά προστατεύει
τ’ αυτιά σου' τί είν’ ή χαραυγή ψυχρή ο Βορριάς σαν πέφ τει,
καί. μές στήν ΙΙλάση, τής αυγής το αγέρι κατεβαίνει
απ’ τόν αστρώδην ουρανό, κι ολόγυρα σκορπιέται.
Τ ’ όγρύ τό αγέρι άσύχαστα ποτάμια τό γεννάνε 
καί τό σηκονουν στρόβιλοι' γ ιά  τούτο καί διαλύεται 
καί ξαναπέφτει σέ βροχή κάποτες προς τό βράδυ' 
ενώ ό Βορριάς τά όλόπυκνα τά νέφη διασκορπίζει.
IΙρομάντεψέ το κι ή δουλιά μόλις σωθεί, γιαγυρνα
στύ σπίτι σου, τό σύννεφο τό σκοτινο ούρανόθε
μή σέ μουσκέψει καί βραχούν καί τά φορέματα σου. (
Ά πόφυγέ το. Ί  ) πιό σκληρός είν τού χιμώνα μήνας
αυτός' σκληρό; και στους θνητούς, σκληρός και στα κοπάδια.
Τότες στά ζά μισή ταή διίσε, τί οί μακριονύχτες
τά συγκρατούν' μά πιότερο δόσε νά ιράν οι άνθρωποι.

Ε ξήντα  μέρες ύστερα άπ’ τά πιστρόφια τού ήλιου? 4 
στις μέρες τις χιμωνικές δίνει σωμόν ό Δίας.



ΝΕΑ ΖΩΗ - 1912

Ό  Άρχτούρος τάστρο, άφίνοντας του ’Ωκεανού το ρέμα, 
τότες πρωτοφανίζεται κιιί το βραδύ άνατέλνει.
Κι ή χελιδόνα ί| γοερή, άπέκει ή πανδιονίδα, 
καλωσορίζει στους θνητούς, τι άνοιξη κιόλας μπήκε.
Τ ’ αμπέλι τότες κλάδεψε κι έτσι καλά θενάνε.
Μ ù ύ σάλιαγκας σά βγει απ’ τη γής και στά φυτά σκαλώσει, 
τις Πλειάδες άποφεύγοντας, άσε τ’ αμπέλι αμέσως 
καί τρύχα τα δρεπάνια σου, σκουντώντας τούς άργάτες 
Και τα χουζούρια στή σκιά παραίτα και την κλίνη 
πουρνό-πουρνό, την εποχή του Θέρου, όντας το σώμα 
χαηλιόνει ό γήλιος. Σπούδαζε, αήκω πρωΐ καί ιιάσε 
δεμιίτια ! ηέρ’τα σπίτι σου, νάνε περσός ό Θέρος.
Γιατί τι'» τρίτο τής δουλιάς το πρωΐ τό κατορθιόνεν 
κάνει το δρόμο σύντομο καί ζωερεόει το έργο- 
καί τό πρω ΐ μόλις φανεί, βάζει πλήθος άνθριόπυτν 
σέ κίνηση, καί στίι ζυγό πλήθος βωδιώνε ζεύει.
’’Οντας τύ γαϊδουράγκαθου ανθεί καί το τζιτζίκι 
τό λάλο, αρχίζει στο δεντρί τό αρμονικό τραγούδι 
κουνώντας τα φτεράκια του μέσα στό καλοκαίρι, 
τότε οί κατσίκες είν’ παχιές καί τίι κρασί νε φίνο- 
είν’ οί γυναίκες λάγνικες κι οί άντρες τσακισμένοι 
άπύ άνημπόρια" τι τους λυεΐ γόνατα καί κεφάλι 
ό Σείριος, καί τίι σώμα τους ή ζέστα τούς χαηλιόνει.
Τότε μαθές είν' ό καιρός για βράχους Ισκιωμένους, 
για τό κρασί τίι βιβλινό, γ ια  τίι τυρί. τό γάλα 
άπύ αίγες πούνε άβύζαχτες. γ ια  κρέας από δαμάλα 
όπου δέ γέννησε, καί κρέας άπύ μικρά κατσίκια.
Κ αί κάτου άπό ίσκιο καθιστάς π ιέ τό κρασί τό μαύρο
καί χόρτασε καλό ιραί, με πρόσωπο στραμένο
πρύς τόν τερπνόν τίι Ζέφυρο, στην άκρια άπύ βρυσούλα
πού γάργαρα καί δροσερά κυλάνε τά νερά της'
καί τό κρασί σου νέρωσε με τρίδιπλο κρυονέρι.
Κι όντας ό Ώ ρίωνας η ανεΐ, πρόσταζε τούς άργάτες 
σ’ άνοιχτίι μέρος, σέ στρωτόν αλώνι, ν’ άλωνίσουν 
τ’ άγια αγαθά τής Δήμητρας. Στερνά, μέτρα τ’ αμέσως 
καί μές στά φαρδοσκούτελα ρίξ’ τα καί σφάληξέτα.
Απέκει, όντας τύ στάρι μπει κι άσφαλιστεΐ στ’ αμπάρια, 

άστεγον δούλο διάλεξε καί δούλα δίχως τέκνα,
—  τί αν έχει τέκνα άνάποδη θενανε καί γκρινιάρα. — 
καί θρέφε κι άγριοδόνταρο σκυλί καί τάγισέ το 
καλά, μή λάχει κλέιρταρος πού έχει τή νύχτα μέρα 
καί σού ληστέψει όλο τό βιός. Κάνε προμήθια ακόμα 
άπό χορτάρι κι άχυρο — ταή τών μουλαριών σου 
καί τών βωδιών σου χρονική. Στερνά τά γόνατά τους 
οί δούλοι άς ξεκουράσουνε κι άς ξεζευτούν τίι βώδια.

Σά ’γγίξουν τά μεσούρανα ό Ώ ρίω νας κι ό Σείριος, 
κι ή Αύγούλα ή ροδοδάχτυλη κοιτάξει τόν Αρχτούρο. 
άι ΙΙέρση, τά σταφύλια σου πιάσε καί τρύγησέ τα
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καί σέ προσήλιο ξάπλωσ’ τα ως δέκα μερονύχτια, 
κι ως πέντε [ΐέρες άφησ’ τα στον ίσκιο, καί την έχτη 
βάλε τα μές στά κιούπια σου τά δώρα τού Διονύσου.
Μά όντας ή ορμή τού Ώ ρίω να, οί Ύ άδες κι οί Πλειάδες 
χαθούν, στοχάσου πού ύ καιρός ξανάρθε τού όργωμάτου, 
κι όλος ό χρόνος θ ά  δοθεΐ πάλι στής γης τά έργα.

”Αν πόθος γιά  έπικίντυνο ταξίδι σέ κυριέψει, 
τρέμε τις Πλειάδες, την οργή πού φεύγοντας τού Ώ ρίωνα, 
πέφτουν στή μαύρη θάλασσα. Τότες τό δίχως άλλο, 
τών άμετρων τών άνεμων ξεσπούνε τά φυσοτίνια.
Σύμμασε τά καΐκια σου άπ’ τδργισμένο κύμα, 
καί πιάσε τή δουλιά τής γης καθώς σού τορμηνεύω.
Τράβα τό πλοίο στή στεριά καί στέριωσ’ το με πέτρες
άπό παντού, στή δύναμη ν’ άντέχει τών ανέμων,
κι άς είν’ άδειο τύ αμπάρι του βροχές μην τύ σαπίσουν.
Κι όλα τά ξάρτια σύμμασε καί δίπλωσε έγνιασμένα 
τού καραβιού σου τάρμενα τού ποντογυρισμένου, 
καί τό τιμόνι κρέμασε άπό τό ντζάκι απάνω, 
ώς πού ύ καιρός τών ταξιδιών καί πάλι νά γιαγύρει.
Τότες τό πλοίο τό γοργό ρίξε στό μαύρο κύμα 
καί κάνε δέξιο φόρτωμα γ ιά  νά σού φέρει κέρδος.
’Έ τσι ό πατέρας μου άμυαλε, πού ε’ίτανε καί δικός σου 
¡ιέ τά καΐκια αρμένιζε κέρδη καλά ζητώντας.
Κι εδώ ’ρθε τόν παλιόν καιρό τό πέλαγος περνώντας 
μέ μαύρο άπ’ την αιολική πλεούμενο την Κύμη.
Π ίσω  του βιός δέν άφινε, μά φτώχια πού μάς δίνει 
ό Δίας γιά  παίδεψη, καί πλάι στόν Έ λικώ να, στό άθλιο 
χωριό, τήν ’Άσκρα κόνεψε, πουν’ τό χιμώνα άπαίσιο, 
τό καλοκαίρι πληχτικό, καί πρόσχαρο ποτές του.

Έ σ υ  θυμήσου τόν καιρό, ώ Πέρση, νά διαλέξεις 
πού βολικός γιά καθετίς εΐνε καί γιά ταξίδι.
Μικρή βαρκούλα παίνευε, μά φόρτωνε μεγάλη" 
τί όσο φορτώνεις πιο πολύ, τόσο καί πιό κερδίζεις, 
τις δυνατές τους οί άνεμοι πνοές τους αν κρατάνε.
Κι άν θές τόν άσκεφτο σου νού στό εμπόριο νάν τόν στρέφεις
γ ιά  νά ξεφύγεις τή σκληρή τήν πείνα καί τά χρέη,
τού πολυτάραχου γιαλιού τή χρήση θά  σού μάθω,
άνκαι δέν είμαι καί πολύ τών ταξιδιώνε γνώστης,
τί δέν αρμένισα μακριά ¡ιέ πλοίο, παρά στήν Εύβοια
άπ’ τήν Αύλίδα, πού άλλοτες άπ’ τήν οργή τού ’Ανέμου
άμπυδισμένοι οί ’Αχαιοί, σύναξαν τό στρατό τους.
στόν ώριογυναικότοπο τήν Τροία γ ιά  νάν τόν πάνε .-
άπ’ τήν 'Ελλάδα τήν Ιερή. Κι έκειθες στή Χαλκίδα,
γιά τούς άγώνες πέρασα τού άντρείου Ά μφ ιδάμα ,
πού οί γ ιο ί του οί μεγαλόκαρδοι λογής-λογής τούς κάναν.
Καυχιέμαι έκεΐ τού τραγουδιού πώς πήρα τό βραβείο,—
τρίποδα πού αφιέρωσα στις Μούσες τού 'Ελικώνα, .
αυτού πού ¡ιού πριυτόμπνεψαν τό λάλο τό τραγούδι.
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’Έ τσι τά πολυκάρφωτα δοκίμασα καράβια.
Μα θά  σοΰ πώ τή θέληση τοΰ Δία του άσπιδοφόρου, 
μιά που τον ΰμνο τον ιερό μοΰ δίδαξαν οί Μούσες.

Πενήντα μέρες υστέρα άπ’ τά πιστρόφια τοΰ "Ηλιου, 
και μόλις τό βουλευτικό τελέψει καλοκαίρι, 
είν δ καιρός τών ταξιδιών. Πλεούμενο κανένα 
τότες δε σπά, κι ή θάλασσα δέν πνίγει τους περάτες,
-— εξόν κι ό κοσμοτρανταχτής Θεός ο ΓΙοσειδώνας, 
ή ο Ρήγας τών Α θάνατω ν ό Δίας αν τό θελήσουν, 
γιατί απο κείνους κρέμουνται στον κόσμο αυτό τά πάντα,— 
κι οί αύρες είν’ άλαφρόπνοες, κι είνε στρωτό τό κΰμα 
και δίχως φόβο. Φόρτωσε καλά τότες τό πλοίο 
τό γλίγωρο κι αμολα το τ’ αγέρια νάν τύ σπρώξουν.
Μα κάνε σπίτι σου γοργά καί πάλε νά γιαγύρεις.
Μήν καρτεράς τό νέο κρασί, τά χινοπωροβρόχια, 
τό σίμωμα της χιμωνιάς καί τήν οργή του Νότου, 
όπούρχεται μέ τά'μετρα τά χινοπωροβρόχια 
τοΰ Δία, και δε'ρνει τύ γιαλό κι άπέραστόν τόν κάνει.

’Ακόμα μέ τήν άνοιξη καλά ’νε τά ταξίδια.
Οντας στό ψηλός τής συκιάς φανούν τά πρώτα φύλλα, 

πουν ορατά στά βλέματα όσο ίχνη πατημάτων 
της καλλιακουδας, δ γιαλός καλός είνε καί τότες.
Μα όσο για  μέ, της άνοιξης ταξίδι δέν τό εγκρίνω, 
ούτε είνε καί τής γνώμης μου, τί άχάριστο ’νε πάντα.
Γόνε ξεφεύγεις δύσκολα τόν κίντυνο- μά ό κόσμος 
αστόχαστα τις πράξες του ρυθμίζει, καί τό χρήμα 
είν’ ή ψυχή πού κυβερνά τούς έρμους τούς ανθρώπους. 
Ε ίνε φριχτός ό θάνατος στά κύματα, κι δρμήνια 
σού δίνω εγώ, τά λόγια μου καλά νάν τά ζυγιάσεις.
ΙΙοτες το βιός σου άλάκαιρο μή ρίξεις στά καράβια' 
άσε τίι περισσότερο καί πάρε τό πιό λίγο' 
τί όσο φριχτό νε στό γιαλό νά βρεις τό θάνατό σου. 
τόσο να σπάσει κι ό άξονας μιας παραφορτωμένης 
ομαςας, καί το φόρτωμα νά πάει κατά διαβόλου.

Φέρσου με νού καί διάλεξε πάντα τήν ευκαιρία.
Γριάντα χρόνων σάν είσαι πιά ή λίγο παραπάνου, 
παντρέψου καί τό ταίρι σου στό σπιτικό σου όδήγα.
II  βολικότερη έλικιά τής παντρειάς αυτή ’νε.
Η  κόρη ας άρραβωνιαστεΐ δεκατεσσάρων χρόνων 

καί δεκαπέντε ας παντρευτεί. Παρθενοπούλα πάρε, 
γιά νάν τής μάθεις τήν αγνή ζωή. Γειτονοποΰλα 
προτιμά, μά νά φυλαχτείς άπό τήν άργολάβα.
I ύ μεγαλύτερο άγαθό στον άντρα ε ίν ’ ή γυναίκα 

δίχως ψεγάδι, κι όλεθρος γυναίκα πού τά γλέντια 
γυρεύει, καί τόν άντρα της δίχως δαυλί τόν καίει, 
κι οσο γερο, σέ γλίγωρα γεράματα τόν σέρνει.

Πρόσεχε, και την όργητα τρέμε τών άθανάτων.
Φίλο σου μέ τ’ άδέρφι σου μήν κάνεις ίσα κι όμοια,

51Ν
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μ’ αν σοΰ συμβεΐ, μήν αδικείς πρώτος τόν αδελφό σου.
Μήν άραδιάζεις ψέματα μόνο γ ιά  τήν κουβέντα.
’Ά ν  σέ πληγώσει φίλος σου μέ λόγο του η μέ πραςη, 
πάρ ’του ξεδίκηση διπλή· μ’ άν μεταγνώσει κι έρθει 
νά σοΰ μιλήσει, δέξου τον. Ί ί λυπηρό ’νε πάντα 
άπό έναν φίλο σ’ άλλονε κανένας νά πηγαίνει.
Ή  όψη σου τή γνώμη σου νά κρύβει. Μήν καλεσεις 
πάρα πολλούς στό δείπνο σου' μά ούτε και μοναχός σου 
μήν κάνεις δείπνο. Ό  σύντροφος μήν είσαι τών κακώνε 
ή δ ραδιούργος τών καλών. I ήν ψυχοβλάφτρα φτώχια 
μήν πιριπαίξεις κανενός, τί ’νε άπό Θεούς δοσμένη. ^
Ε ίν ’ στούς άνθρώπους θησαυρός ή τσιγκουνιά τών λόγων 
ασύγκριτος, κι ή χάρη τους είνε στό μέτρο παντα.

Ά ν  πεις γιά  κάποιονε κακό, θ ’ άκούσεις πιό μεγάλο.
Σέ γλέντι ρεφενέδικο μήν πάς μέ ξυνά μούτρα, 
τί ’νε τρανή ή φκαρίστηση καί τά έξοδα νε λίγα.^
ΙΙρω ΐ μέ χέρι’ άκάθιιρτα μαύρου κρασιού μήν κάνεις 
σπονδές στό Δία καί στούς Θεούς τους άλλους. Τη δέησή σου 
δέ θ ά  δεχτούν καί προσοχή διόλου δέ θα  σού δωκουν.
’Ορθός στον ήλιο ενάντια μήν κατουράς, καί μήτε 
ολόγυμνος καταμεσίς ή κι όξω άπό τή στράτα 
σά βασιλέψει' τί οί νυχτιές είνε τών άθανάτων.
Νερό καθάριο ποταμιού άστερφτου μέ τά ποδιά 
νά μήν περάσεις, προσευκή προτού νάν τού προσφέρεις, 
θωρώντας τ ’ ωριο ρέμα του καί νίβοντας τά χέρια 
στά λαγαρά κρυονέρια του. Τ ί όποιος διαβεί ποτάμι 
μέ χέρι’ ακάθαρτα, οί Θεοί φριχτά τον αποπαίρνουν 
καί τού τοι.μάζυυν συμφορά γ ιά  τις μελλοϋσες μέρες.
Τήν εποχή πού τών Θεών είνε τό ιερό συμπόσιο, 
τά νύχια σου μέ τό σουγιά ποτές σου νά μην κόβεις 
ούτε τύ κρασοκάνατο απάνω άπ' τον κρατήρα 
μή βάνεις· γιατί ολέθριο θάταν αυτό σημάδι.
Μήν παραιτάς άτέλιωτο τό άρχινισμένο σπίτι, 
νά μήν κουρνιάσει μέσα του κράχτισσα καλλιακούδα.
Ά π ό  άνεγκαίνιαστα μή φας καί μή νιφτείς σκουτέλια. 
μή λάχει τή βλαστήμια αυτή κι άσκημα την πλεριυσεί-. 
Παιδάκι δωδεκάχρονο μή βάζεις νά καθίσει 
σέ τάφο, — αυτό ’νε κάκιστο,— κι άντρ’ άρρωστο θά  φτιαςεω 
γ ιά  δωδεκάμηνο παιδί τόμοιο σέ συβουλευω.
’Άντρας σέ γυναικόλουτρο τό σώμα του ας μή λούσει, 
τί ή τιμωρία τήν πράξη του τήν τέτοια θ ’ άκλουθήσει.
Ά ν  σε θυσία παρεβρεθεΐς, τ’ άχραντα τά μυστήρια 
μήν περιπαίξεις, οί Θεοί μήν οργιστούν μαζί σου.
Σέ ρείθρα ποταμιών πού παν στή θαλασσα, ή σέ βρύσες 
μήν κατουρήσεις, ή άλλη σου χρεία μήν ικανοποιήσει., 
γιατί κι αυτό καλύτερο δέ θαταν άπό τάλλο.
Ά πόφ υγε φήμη κακή νά βγάλεις στούς ανθρώπους. * ·ι 
Τ Ι φήμη είν’ έπικίντυνη. Εύκολα τήν κερδίζεις,
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μέ κόπο τή φορτώνεσαι μά δύσκολο σ’ άφίνει.
Ή  φήμη, πού αναρίθμητοι λαοί τή διασκορπίζουν, 
δέ χάνεται, γιατί κι αυτή κάποια Θεά θενάνε.

Του Δία τις μέρες κοίταζε κι ύστερα δίδασκέ τες 
στους δουλευτές σου ταχτικά. Ή  τριάντα ’νε του μήνα 
ή πιό καλή γ ιά  πλερωμή καί ξέτασμα τών έργων, 
οί λαοί σάν παρακάθουνται στις λαϊκές τις δίκες.
’Ιδού κι οί μέρες του σοφού τού Δία μέ τήν αράδα :
Ή  πρώτη, ή τέταρτη, ή έφτατη, μέρ’ άγια που ή Λητώ μας 
γέννησε τόν ’Απόλλωνα τό χρυσαρματολάτη.
Ο ί μέρες όγδοη κι έννατη τού μήνα πού όλο ¿ξαίνει, 
κατάλληλες είν’ οί θνητοί τά έργα νά βολέψουν.
'Π  έντέκατη, ή δωδέκατη, ασύγκριτες κι οί δύο*
γιά κούρεμα ή μιά τών αρνιών κι ή άλλη γιά  τών σταχιώνε
τών χαρωπών τό θέρισμα. Μά ή δεύτερη άπ’ τήν πρώτη
άνώτερή ’νε, όπου μαθές ή άγεροκρεμασμένη
άράχνα κλώθει τήν κλωστή μέσα στό καλοκαίρι,
ενώ ό σοφός ό μέρμηγκας πλήθιες προμήθιες κάνει.
Τότε ας γνιαστεΐ στύν άργαλιό νά κάτσει κι ή γυναίκα.
Στή δεκατρίτη τού εμπατοΰ τού μήνα νά μή λάχει 
καί σπείρεις· ταιριαστότερη γιά  τά φυτά ’νε εκείνη.
Ή  δέκατη έχτη ενάντια ’νε γ ιά  τά φυτά, όμως εινε 
κατάλληλη γ ι αρσενικών γέννες. Γ ιά  θηλυκά όμως 
κακή καί γ ιά  τή γέννα τους καί γ ιά  τήν παντρειά τους.
Ούτε ή πρώτη—έχτη ευνοϊκή για  θηλυκώνε γέννα' 
όμως τραγιά καί πρόβατα νά μουνουχίσεις- γνιάξου 
γ ιά  τά κοπάδια σου μαντρί νά φτιάξεις. Ε ίν ’ ακόμα 
κατάλληλη γ ι’ αρσενικών γέννες, κι όσοι γεννιούνται 
τότες, τά ψέματ’ αγαπούν, τά πλανερά λογάκια, 
τά ζαχαρώματα καί τό κρουφό κουβεντολόι.
Τήν όγδοη μουνούχισε γουρούνια καί δαμάλια, 
τή μέρα τή δωδέκατη τά καρτερά μουλάρια.
Τήν εικοστή ώς τήν εικοστή έννατη, γ ιο  νά κάνεις 
φρόνιμο καί πολύξερο, στις πιό μακριές ημέρες.
Ή  δέκατη γ ι άρσενικά. γ ιά  θηλυκά ή δεκάτη — 
τέταρτη. Τότες χαΐδευε καί πράϋνε τις αρνάδες, 
τά βώδια μέ τά κέρατα καί τά κυρτά τά πόδια, 
τό αγριοδόντορο σκυλί καί τά μουλάρια τάξια.
Καί προφυλάξου άπ’ τούς κακούς τούς πόνους τήν τέταρτη 
τή μέρα τού σωζάμενου καί τού έμπατού τού μήνα, 
τί ήμερα τούτη ’νε ιερή. Τήν τέταρτη τή μέρα, 
γυναίκα όδήγα σπίτι σου, τούς οιωνούς θωρώντας· 
τί τά σημάδια τών πουλιών άλάθευτά 'νε πάντα.
Ά πόφ υγε τις πέντατες πούνε φριχτές ή μέρες.
Τί ώς λένε τότες ο ίΈ ρ ινύ ες τή γής περιδιαβάζουν, 
τόν όρκο νά έγδικήσουνε, όπου ή Φιλονεικία 
έγέννησε, τούς ψεύτορκους νά τιμωρεί όπως πρέπει.

Σ τις δεκαφτά, τής Δήμητρας εξέτασε τά δώρα,

καί ξάπλωσ’ τα στύν άνεμο, στό καλόστρωτο αλώνι.
Κόψιε καί ξύλα μπόλικα, πού φτιάνουνε τά σπίτια 
καί τά καράβια τού γιαλού. Τήν τέταρτην, άρχίνα 
ν ' αρμόζεις τά καΐκια σου. Τό δείλι, τής δεκάτης— 
έννατης, ειν’ καλύτερο άπ’ τήν τετάρτη. Ή  εννάτη 
ή μέρα ’νε ή πιό άβλαβη γιά τούς θνητούς άνθρώπους. 
Καλή καί γ ιά  τό φύτεμα, καλή καί γ ιά  τή γέννα 
άρσενικών και θηλυκών. 'Ωστόσο λίγοι ξέρουν, 
ή είκοσεφτά, ή καλύτερη πιος εινε άπό τις μέρες 
γ ιά  τό άνοιγμα τού βαρελιού, καί γ ιά  τών μουλαριώνε 
τό ζέψιμο καί τών βωδιών καί τιϊιν γοργών άλογων, 
καί γιά τό πρωταρμένισμα, στό μελανό τό κύμα, 
τής βάρκας τής πολύκουπης. "Ομως λίγοι τό ξέρουν.
’ Ανοιξε τό βαρέλι σου τήν τέταρτην. Ή  πιό άγια 
ειν’ ή δεκάτη— τέταρτη. Τής εικοστής—τετάρτης, 
καλό τό λένε τό πρωί, κακό τό άπόγιω μάτης.

Αυτές είν’ οί πιό χρήσιμες ημέρες στούς άνθρώπους.
Οί άλλες είν’ άνόριστες, άμάντευτες καί στείρες.
ΙΙολλοί τή μιά ή τήν άλληνε παινοΰν μά δέν τις ξέρουν. 
’Άλλοτε ή μέρα 'νε μητριά κι άλλοτε εινε μητέρα. 
Μακαρισμένοι όσοι μπορούν, ξέροντας όλα ετούτα, 
καθάριοι στούς Θεούς μπροστά, νά βλέπουν τών πουλιώνε 
τούς οιωνούς, καί τις κακές τις πραξες νά ξεφεύγουν.
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Σ Κ Η Ν Η  Α .'— Β α λ ε ν τ ίν ο ς ,  ε π ε ^ τ α  ό Γ έ ρ ο - Ζ η τ ιά ν ο ς .

Β α λ . ( Είναι μόνος, σιγοκαπνίζοντας χί|ν πιπίτσα του, καί καταγίνεται νά 
κόλληση χαρτί άπάνο) σ’ ένα μεγάλο τετράγωνο χαρτόνι βαλμένο 
καταγής. Είναι γονατισμένος, καί άλείβει μέγόμμα τό χαρτόνι. Επειτα 
βάζει απάνω άσπρες κόλλες καί τις ισιώνει μέ τό χέρι γιά νά βγάλη τις 
ζάρες. Μουρμουρίζει χωρατεύοντας μέ τόν εαυτό του. ) Ί Ι  εργασία 
εξευγενίζει τον άνθρωπο: κ’επειδή, άμα βάλουμε κάτωτά τεφτέρια. 
είμαι άνθρωπος. . . (Αλλάζει κουβέντα, άνασηκώνοντας λίγο τό χαρτόνι 
καί κοιτάζοντάς το. ) Στό μέγεθος, μου φαίνεται, πάει καλά. Μà 
του μάκρους δέν πάει καλά, γιατί δε χωρούνε όλα. ( Ξαναβάζει κάτω 
τό χαρτόνι καί δείχνει ¡ιέ τύ δείχτη τά λόγια πού θέλει νά ζωγραφίση 
απάνω, προφέροντας μιά-μιά τις συλλαβές;) «Πω-λεΐ-ται άπό σή-με- 
ρον ή πα-ροΰ-σα βίλ-λα μέ ό-λα τά ε-πι-πλα. » ( Συλλογίζεται. ) 
“Οχι, δέν τά χωρεΐ. Ας παραλείψουμε τό « άπό σήμερον,» γιατί, 
νά πούμε, ό έξυπνος ό άναγνιόστης τό διαβάζει μεταξύ των 
γραμμών. ( Σηκώνεται καί παίρνει απάνω άπό τύ γραφείο ένα μεγάλο 
καλαμάρι. ) Έ δ ώ  μέσα πρέπει νά βρίσκεται μελάνι. ( Ξαναγυνατίζει 
καί μ’ ενα πινελλάκι που είχε πρόχειρο αρχίζει καί ζωγραφίζει μέ τό 
μελάνι, πάντα μωρολογώντας : ) Ενα « Ι Ι ί » τεράστιο!

Ό  Γ . (άπό μέσα.) Χίλια σάν έχης, δώσ’ μου τιΐ δυό. . .
Ούλα σύ παρ ' τα, καί τάλλα. . . έγιό.

Β αλ. Ώ !  ώ ! . . . Ό  συνάδερφός μου είναι ζωντανός άκόμα !
Ό  Γ .  (άπό μέσα, κοντήτερα. ) Ελεήστε τό φτωχό τό γέρο θαλασσινό! 

( Παρουσιάζεται άπύ τό βάθος. Είναι πιό σαράβαλο, πιό κυρτωμένος, 
πιό κουρασμένος. )

Β α λ . 'Ορίστε, ορίστε, άγαπητέ συνάδερφε. Λέν μπορώ νάρΟω νά 
σάς κάμω τεμενάδες στόν κήπο, γιατί εργάζουμαι : δουλειά 
πού ή ευγενία σας δέν τήν κάνετε ποτέ ! “Αν θέλετε να μου 
χαρίσετε τήν τιμή τής λουλουδάτης συνομιλίας, εμπρός, 
κοπιάστε, κοπιάστε!

Ό  Γ .  (μπαίνοντας άργά 'άργά.)— Δίχως βαρκούλα, χωρίς κουπιά,
πείνα καί δίψα πάντα περνά.

Β αλ. Μά αύτά ’ναι μπαγιάτικα ψάρια, νά πάρ’ ή οργή! Ί Ι  ευγε
νία σας λείπετε άπό δώ, κοντά δυό χρονιά, μοΰ φαίνεται.

‘Ο Γ .  (δίχως νά τό πολυνοιώΟη. ) Κοντά δυό χρόνια, ναΐσκε, αφεν
τικό.

Ί Ι  άρχή της στή σελίδα Η70.
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Βαλ. Καί σέ τόσον καιρό μέσα, δέν έχετε συνθέσει τίποτα καινού- 
οιο ; Τ ά  ίδ ια  τραγουδάκια, τά ίδ ια  λ ό γ ια .. .

Ο Γ .  Έ  !
Βαλ. Κατάλαβα. Δέ φυσά πρύμο άεράκι γιά τούς ποιητάδες. Κ’ 

ή ευγενία σας, κύριέ μου, δέν τήν ικανοποιήσατε τήν κοινή 
προσδοκία. Κ’ έπειτα σού λένε: « οί ελπιδοφόροι νέοι!»
( Άφοΰ κοιτάξη τριγύρω. ) Κ ’ ή εκλαμπρότατη συμβία σας;. . .Τ ί  
τήν κάνατε τή γυναίκα σας ;

Ο Γ .  Πέθανε.
Βαλ. Ώ , διάβολε! Γ ι’ αυτό έχεις αυτό τό μελαγχολικό ύφος. Αΐ, 

τί νά κ ά νο υ μ ε!.. . Ί Ι  γυναίκα σου δεν εΐτανε τόσο γερή σάν 
κ’ εσένα, καί πάει πρωτήτερα.

Ό  Γ .  Έ ,  όχι. Δέν πέθανε άπό φυσικό θάνατο.
Βαλ. Καί πώς πέθανε ;
Ο Γ .  Τήν έκοψε τό τραμ.

Βαλ. ’Αλήθεια ; !
Ό  Γ .  ’Εκεί κάτου, καθώς στρήβουμε άπ’ τή Μεργελλίνα.
Βαλ. “Α ! αυτό δέν ει'τανε δίκαιο !
Ό  Γ. “Αν ό θεός τήν έπαιρνε, υπομονή ! Μά έτσι. . .( Κλαίει λίγο,) 

“Οχι, όχι ! ’Ό χι, έτσι!
Βαλ. Καί γιατί δέν ήρθες πια  άπό ταΰτα τά μέρη.
Ό  Γ. Κείνη τήν ίδ ια  τή μέρα, μέ πιασανε καί μέ πήγανε στή 

φυλακή.
Βαλ. Στή φυλακή ; !
Ο Γ .  Ναΐσκε, αφεντικό. Φυλακή δέν είναι τό φτωχοκομείο ;

Βαλ. Ά , στό φτωχοκομείο σέ πήγανε. Κ’ ύστεοα, σέ διώξανε;
Ο Γ .  Ό χ ι, άφεντικό. Κρυφά-κρυφά. . . τόσκασα.

Βαλ. ’Έκαμες άσκημα. Έ κ εΐ κάτω, ένα κρεββάτι καί μια σούπα, 
τά είχες.

Ο Γ .  Τήν έλευτεριά, κύριε ! Τήν ελευτεριά πρώτ’ άπ’ όλα!
Βαλ. Τό ξέριο. Μά πρέπει καί νά τρώμε.
Ό  Γ .  Ν ά τρώμε, πάντα κάτι θά  βρεθή. “Ανθρωποι μέ πονετική 

καρδιά πάντα βρίσκονται. Λέγει 6 ένας όχι; 6 άλλος θά  πή 
ναί. Ε ίναι πρόσωπα πού εμένα δέ μοΰ είπανε ποτές όχι.

Βαλ. ( σηκώνεται ψάχνοντας τί? τσέπες του. ) Έ γω , κατά κανόνα, 
λέγω όχι, γιατί ή πονετική καρδιά δέν είναι δουλειά γιά τις 
πλάτες μου. Μά, επειδή σήμερα, γιά  νά συνεχίσω μια παλιά 
συνήθεια. . .  όχι δική μου, θέλω νά σού πώ ναί, μπαλώσου. 
( Τού δίνει μιά πεντάρα. ) Καί . . . μ α ρ ς !  ( Ξαναπιάνει τήν επιγρα
φή του. )

Ο Γ .  (δίχως νδχη τή δύναμη, προσπαθεί νά κάνη τό χορουδάκι του;)
Αά,  λα, λ ά . . .
Λά, λά, λά. . . ( Μά δέν τά καταφέρνει. )

Βαλ. Μή λαβαίνης τόν κόπο, μή λαβαίνης τόν κόπο. Σέ άπαλλάσσω !
Ο Γ .  Δέν μπορώ, καταλαβαίνετε, γιατί δέν είναι πια εκείνη πού 

μοΰ έδινε τό χρόνο.
Βαλ. ( Ε.ΐΕΐτα άτιο λίγη σιωπή.) Μ’ αν κάθεσαι κάί περιμένεις εδώ 

κι άλλα έσοδα, γέρο μου, χάνεις άδικα τόν καιρό σου. Γ ιατί
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ό άλλος ο συνάδερφός σου — ό συνάδερφός σου στη φιλολογία 
— δεν είναι σπίτι' κι δσο για την κυρία μην έλπίζης πώς θά  
γυρίση νά σε κοιτάξη. Καί νά σέ δή, δέ θά'χη ούτε την παρα
μικρή ιδέα πώς σέ γνώριζε μια φορά.

Ο Γ .  ( χαμογελώντας λίγο.) Έ ,  ε !. . .Σ ά ς αρέσει να χωρατεύετε.
Β α λ .  Πολύ π ιθ α νό ν  μά προς τό παρόν, δέ χωρατεύω.
Ό  Γ .  Μέ συμπαθούσε τόσο, ή κυρία !
Β α λ .  Μέ τή διαφορά πώς σ’ αυτόν τον κόσμο, τά πράματα δεν 

πάνε πάντα τον ϊδ ιο  δρόμο. Γίνονται χίλιω λογιώ αναποδιές. 
ΈκεΤ κάτω, στη Μεργελλίνα, πεθαίνει ή γυναίκα σου κάτω από 
τό τράμ, κ' εδώ, στο Παυσίλυπο, τρελαίνεται ή κυρία πού σέ 
συμπαθούσε. Δέν είναι νάχης εμπιστοσύνη, αγαπητέ μου 
φίλε.

Ο Γ . Πάντα σάς άρεσε νά χωρατεύετε.
Β α λ . Δώσ’του! τό χαβά του!

ΣΚΗΝΗ Β.’—Βαλεντίνος, ό Γέρο-Ζητιάνος, Τερέξα.

Τερ. ( από μέσα.) ΙΊοιός είν’αυτός πού μούπατάει την ουρά μου ;. . .
Ε ίναι τό φόρεμα τ’ ώραΐο αυτό !. . .Μου τό τσαλακιόνετε.

Ο Γ .  ( χαρούμενος, πρός τό Βαλεντίνο.) Τώρα θ ά  τό δήτε άν μέ 
συμπαθή ακόμα !

Τ ερ. ( έρχεται από την πρώτη Αέρα δεξιά. Φορεϊ αρκετά άκατάστατα ένα 
ωραίο φόρεμα του χοροί), άνοιχτόχρωμο. Έ χει γυμνά τά μπράτσα 
καί τό λαιμό. Τά μαλλιά τη; είναι μπερδεμένα, αλλόκοτα καμωμένα 
κώτσο λίγο πρός τά πίσω χαμηλά, καί άνάμεσά του;, απάνω ατό 
μέτωπο σχεδόν, φαίνεται ένα παράξενο ψευτοστολίδι μέ χρώμα πολύ 
χτυπητό. Φορεϊ στά πόδια παλιά σκαρπίνια ξεκούμπωτα, καί περπατεϊ 
άργά-άργά μέ άθώο καμάρι, σάν κοριτσάκι πού φόρεσε τά καλά. 
γυρίζοντας νά βλέπη τήν ουρά της. Είναι κατάχλωμη. Τά χαραχτη- 
ριστικά τη; έχουνε τήν ακινησία του μαρμάρινου αγάλματος, δίχως 
τό παραμικρό ίχνος πόνου ή πίκρας. )

Ό  Γ .  ( προσκλίνεται.) Ό  φτωχός ό γέρο θαλασσινός.. .
Β α λ . Σωπα, κ είναι περιττό, ανιοφελο! ( Πρός τήν Τερέζα, προσ

παθώντας νά τήν κάμη νά καταλάβη.) Τό νού σας, κυρία Τερέζα. 
Είναι μελάνια εδώ. ( Μέσα του.) Μά καλήτερα θάναι νά μετα
κομίσουμε τό μαγαζί. ( Πρός τήν Τερέζα, καθώς μαζεύει τά 
σύνεργά του καί σηκιόνεται.) ’Έ τσ ι δέν έχετε φόβο νά λερώσετε 
τό φόρεμά σας.

Τερ. Είσαι πολύ εύγενής, έσΰ. ’Από ποιόν έμαθες ;
Β α λ . ’Έ μ α θα  από σάς, κυρία Τερέζα.
Τερ. Και πού μ* έχεις ανταμώσει;
Β α λ. Μά παντού, θαρρώ.
Τερ. Καί πώς εϊμουνα ντυμένη ;
Β α λ . ( κάνοντας τόπο απάνω στό γραφείο, ανάμεσα στά βιβλία, τά 

χαρτιά, καί στις εφημερίδες. ) ’Ό χι, σάν καί σήμερα. Σήμερα, 
είστε π ιό κομψή.

Τερ. ( ευχαριστημένη.) Ναί, ν α ί! Β έβα ια !

Γ.ς'4
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Β αλ.. Είστε ντυμένη μέ πιο λούσο.
Τερ. Ευχαριστώ ! ( Κοιτάζει μέ προσοχή τό φόρεμά της έδώ κ εκεί.)
Ό  Γ . ( έπιμένοντας γιά νά τύν προσέξη ή Τερέζα καί δίνοντας τόνο 

ικεσίας στά στιχάκια του : )
Κλείσε τά μάτια— πάνου στό κύμα, 
καί νά τάνοίξης— σά δής στεριά. . .

Τ ερ . ( πού σ’ αύτά τά λόγια γύρισε νά δή. έπειτ’ άπό λίγη σιωπή, 
συμπληρώνει τή στροφή, μ’ ένα μονότονο τονισμό, σά νά θέλη νά 
μιμηθή άσύνειδα τή φωνή τού γέρου ζητιάνου : )

Σ ά δής στεριά— όρτσα παννιά : 
βάρδα άπό ξέρα— νύχτα καί μέρα.

Β αλ. ( τινάζεται μέ απορία καί λέγει μόνος του.) Παράξενο !
Ο Γ .  ( μέ χαρά γιατί τονέ θυμήθηκε εκείνη.) Ζήτα) ! Ζήτα) !

Τερ. ( τόν πλησιάζει καί τύν καλοκοιτάζει μέ περιέργεια.)
Β α λ . ( Ινδιαφέρεται μέ τό απροσδόκητο αύτό φαινόμενο, πού θυμήθηκε

ή Τερέζα, καί πηγαίνει κοντά της. σά νά θέλη νά κάμη κι άλλο
πείραμα.) Κυρία Τερέζα, θέλετε νά δώσετε αυτές τις πεντάρες 
στό γέρο σας τό ζητιάνο ; ( Τής δίνει πεντάρες. )

Τερ. ( μέ κίνημα μηχανικό, παίρνει τις πεντάρες. Επειτα κάνει ένα βήμα 
εμπρός, σά νά ζητή κάποιονε, πού δέν τονέ βλέπει.)

Β α λ . ( δείχνοντας τό Γέρο. ) Σέ τούτονε, σέ τούτονε !
Ό  Γ .  ( απλώνει τήν παλάμη, μέ αγωνία. )
Τερ. ( τού χαμογελά. Διστάζει, κλονίζεται. )
Β αλ. Λοιπόν;
Τερ. ’Αργότερα.
Ό  Γ . ( τραβώντας πίσω τό χέρι του, αποκαρδιωμένος. ) Απο τοτε που 

έχασα  τή γριά μου, δέν έχω πιά τύχη !
Β α λ . ’Αφού σοΰ τις έταξε - αργότερα,» μπορείς νάσαι βέβαιος πώς 

θά  σού τις δοίση. (Πρός τήν Τερέζα. ) Δέν είν’ αλήθεια; θ ά  τού 
τις δώσετε!

Τερ. ( γλυκά.) Δέν ξε'ρω.
Β αλ. Ναί, θά  τού τις δώσετε, γιατί είστε και σείς εν’ άπό κείνα τά 

πρόσωπα πού δέν τού είπανε ό'χι ποτέ.
Τερ. . . .Ε ίμ α ι τόσο μικρή! . .  .
Β αλ. Μάλιστα ! (Στέκεται μια στιγμή καί τήν κοιτάζει καλά' έπειτα, 

άνασηκώνει τούς ώμους, μαζεύεται στύν εαυτό του, γυρίζει στό γρα
φείο, ξαναπιάνει τό πινελλάκι καί συνεχίζει τή ζωγραφική του στό 
χαρτόνι, λέγοντας δ,τι γράφει μέ σιγανή φωνή : ) « Πωλείται ή
παρούσα βίλλα μέ δλα τά έπιπλα. »

Τερ. (πρός τό Ζητιάνο, σά νά ήθελε νά τύν καταπραΰνη.) Είσαι και 
σύ καλός I

ΣΚΙΙΝΗ Γ .'—Βαλεντίνος, Τερέζα, ό Γέρο-Ζητιάνος, Στέφανος.

Στέφ. ( έρχεται άπό τό βάθος, άδυνατισμένος, κατσουφιασμένος. Περ- 
νώντας, λοξορίχνει στήν Τερέζα μιά ματιά, περισσότερο άγρια παρά 
συμπονετική, καί δίχως νά δώση προσοχή στό Ζητιάνο, πού προσ- 
κλίνεται στό πέρασμά του. κάθεται.)
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Βαλ. Γ 'ύρισες πολύ :
Στέφ. Ναί.
Τερ. (βλέποντας τύ Στέφανο να. μπαίνη, είχε πάρε.ι τή στάση τής μαϋη- 

τρούλας πού φοβάται τήν παρουσία τοΰ αγριωποί δασκάλου, καί 
τώρα, σιγανά, φέρνοντας τύ δείχτη στά χείλη της, ορμηνεύει τύ 
Ζητιάνο νά μή μιλήση. ) Σςςςτ !. . . μιλιά ! . . .  Έ λ α  ! ’Έλα μαζί 
μου. ( Τύν πιάνει άπό τύ μπράτσο, γαντζώνεται ϋαρρεΤς απάνω του 
γιά νάβρη προστασία, καί τύν οδηγεί πρύς τύν κήπο, κρυφολέγοντάς 
του : ) Περπάτα, σιγά, σιγά. . .

Στέφ. ( ¡ιέ τήν άκρη τοί ματιού, κοιτάζει τήν Τερέζα καί τι* Ζητιάνο 
πού φεύγουνε. ) Ά π ό  πότε ειταν εδώ ;

Βαλ. ΓΙοιός; Τ Ι κυρία Τερέζα;
Στέφ. Ε ννοείτα ι,— ποιος άλλος ;
Βαλ.  Δυό-τρία λεπτά.
Στέφ. ( μέ άόριστη δυσπιστία.) Μ ιλούσε... μέ τό ζητιάνο ;
Βαλ. Λίγο μ’ αΰτόνε, λίγο μ’ εμένα. . .
Στέφ. Κ ’ έτρυγε, γιατί ήρθα εγώ ;
Βαλ. Κοίτα, μή θέλης νάβρης σειρά σ’ 3,τι κιίνει ή σ’ ο,τι λε'γει, 

γιατί θά ιανε τρέλα χειρότερη άπό τή δική της.
Στέφ. Ά ,  οχι. ’Έ τσι κάνει πάντα. “Ωστε υπάρχει κάποια σειρά.
Β α λ  (γιά νάλλάζη ομιλία, αποτελειώνοντας τήν εργασία του.) Νά τύ 

κρεμάσουμε στά κάγκελλα πού είναι πρός τό δρόμο, αυτό τό 
μαριχφέτι, ή άπάνω, σέ κανένα παράθυρο στό απάνω πάτωμα ; 
’Εγώ  θάλεγα : καλήτερα στά κάγκελλα. Εκεί θά  φαίνεται πιό 
καλά. Σοΰ τό'φτειαξα, τέλειο άριστούργημα ! Καί είμαι βέβαι
ος, άμα τό διαβάσουνε, βροχή οί μουστερήδες ! Έ δώ , στό 
Παυσίλυπο, δέν είνε ποτέ γιά πούλημα ούτε πιθαμή οικόπεδο. 
Καί νά παρονσιαστή ό ξένος,ό π α ρ α λ ή ς ..,

Στέφ. Μήν ενοχλήσαι. Ή  βίλλα είναι πουλημένη.
Β αλ. Νά τα ! Μια φορά πού εργάστηκα κ’ εγώ στά σοβαρά ! Νά ! 

( Φασκελώνει τύ χαρτόνι. ) "Ωστε, σάν έκαμες τήν άπόφαση νά 
πουλήσης, τύν είχες κιόλα τόν αγοραστή ;

Στέφ. Εΐτανε κιόλα μια σοβαρή πρόταση.
Β αλ. Τότε, δέν υπάρχει άμφιβολία: ό άγοραστής σ ο υ ...ε ΐτα νε  

γυναίκα.
Στέφ. Μι ]ν κάνης ταπεινούς υπαινιγμούς, ηλίθιε !
Βαλ. ’Ηλίθιος οσο θέλεις, μά ή πριγκηπέσσα Μεράλδα Χέλλερ 

εΐτανε ενθουσιασμένη μέ τούτη τή βιλλίτσα, καί σύ, τό κάτοι- 
κάτω, αν τής τήν πουλούσες, δέ θά  κηλίδωνες διόλου τήν άξιο- 
πρε'πειά σου. Τό μόνο παραπανιστό κέρδος πού θά  τσέπωνες 
ΰάτανε νά μπορής νά τήν ξαναβλέπης συχνά τή βιλλίτσα σου 
καί νά βρίσκης έδώ καμιά άναμνηστική πλάκα πρός τιμή σου. 
(Πηγαίνει καί βάζει τύ χαρτόνι άπάνω σ’ ëvu ράφι τής βιβλιοθήκης. 
Φαίνεται κι άπό μακριά ή επιγραφή; «Πωλείται ή παρούσα βίλλα 
μέ ΰλα τά έπιπλα.»)

Στέφ. Δέν έχω πιά καμιά σχέση μαζί της άπό τότε πού βγήκε 
στά φόρα τό σκάνταλο πού φανέρωσε τήν καταγωγή της καί 
τήν ύποπτη ζωή της. Τύ ξέρεις καί καμώνεσαι πώς δέν τό
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ξέρεις, γιατί βρίσκεις γούστο νά μοΰ πετάς τά βέλη τής 
ειρωνείας σου.

Βαλ. Αυτό, άν δέν κάνω λάθος, τό λένε « μανία καταδιώξεως.» 
Έ γ ώ  μιλούσα μέ ολη τήν καλή πίστη, γιατί ποτέ μου δέ 
ζαλίστηκα γιά τήν προειρημένη κυρία οσο γιά τόν Αύτοκρά- 
ιορα τής Κορέας, πού δέν έλαβα ακόμα τήν ευχαρίστηση νά 
κάμω τή γνωριμία του. Έ γ ιν ε  σκάνταλο; Τά χάλασες μαζί 
της; Δέ θά  ξαναΐδωθήτε ποτέ π ι ά ; Χαίρουμαι πολύ, κ α ί . . .  
εισέρχομαι στήν ημερήσια διάταξη. Ε κείνο  πού ήθελα είναι 
νά μήν τήν έχης πουλήσει στά κουτουροΰ, γιά πέντε 
παράδες.

Στέφ. Ό  άγοραστής είναι πολύ πλούσιος.
Βαλ. Ποιός είναι;
Στέφ. Κάποιος κύριος Μαρκολίνης.
Βαλ. Τραπεζίτης;
Στέφ. Ό χ ι. Είναι δερματέμπορος.
Βαλ. ’Ώ , Θε έ ! . . .  Έ γ ώ  θά  ήθελα τουλάχιστον τραπεζίτη. Κ ’ 

έπειτα μοΰ φαίνεται πολύ ποράξενο πώς γνωρίζεις εσύ έτσι 
πρόστυχο κόσμο.

Στέφ. Είναι πελάτης τοΰ συιιβολάιογράφου μου.
Βαλ. Ε  ίναι κείνος ύ χοντράνθρωπος πού, έφωδιασμένος άκριβώς 

μέ μια συμβολαιογραφική σύσταση, ήρθε χτες μπράτσο μέ 
τή γυναίκα του; Αυτός εΐτανε σωστή φώκια" εκείνη ομως 
είχε μια μυτούλα άνασηκωτή πού υπόσχεται πολλά. Θα τοΰ 
φτειαξη καί θά  τοΰ φτειάξη ομορφιές σ’ αυτόν έδώ τύ μικρό 
παράδεισο. Κι αυτό μέ παρηγορεΐ.

Στέφ. Μέ λίγα λόγια, είσαι χαρούμενος σήμερα; Τό ξεπούλημά 
μου σέ διασκεδάζει;

Βαλ. (σοβαρεύεται.) Τ ί νά σοΰ άπαντήσω ; Θά φαινότανε ίσως 
πιθανό αύτό πού λες, άν δέν εΐσουν εσύ πού μοΰ δίνεις 
καί τρώω.

Στέφ. Κ’ ελπίζεις πώς 0ά μπορέσω νά επιτρέψω άκόμα πολύν 
καιρό στον εαυτό μου τήν πολυτέλεια, νά σοΰ δίνω νάτρώ ς;

Βαλ. Ώ ς τόσο, θά  πάρης χρήματα άπό τύν κύριο Μαρκολίνη.
Στέφ. Έ χω χρέη, και πρέπει νά τά εξοφλήσω.
Βαλ. Ά ν  έχης πουλήσει σέ λογική τιμή, περιθώριο θά  μείνη. 

Κ’ έπειτα. . .είν’ αλήθεια, ναί, πάνε δυό χρόνια κι άπάνω πού 
δέν άποφασίζεις νά γράψης ούτε μια λέξη, γιατί Τσα-ϊσα στήν 
άπόλυτη ελευθερία πού λαχταρούσες κ’ εΐτανε τής μοίρας σου 
νάποχτήσης, δέ βρήκες παρά ένα πούφ ! Μά ποιός τό ξέρει! 
( —ά νά προσπαύή νά τού δώ σ η  θάρρος.) Κ ατά^τή γνώμη μου, 
μέ τήν ίδ ια  την πίκρα σου γιά τό αγαθό που έχασες, μπορείς 
νά ξαναγεννηθής. ( Ξαναβάζοντας σε τάξη άπάνω στύ γραφείο τά 
χαρτιά, τά βιβλία, τις ¿(('ημερίδες. ) Καί δέ θάναι διόλου άνάγκη 
νά έπιμείνης νά γράψης τό έργο πού θα σαστίση ό κόσμος, 
τό έργο τύ άθάνατο. Κάθε άλλο! Αν ά.-ξοφασίσης, μιά καί 
καλή, νά πετάξης στις φλόγες τοΰ καθαρμού τύ χειρόγραφο 
μ’ εκείνο τό καταραμένο πρώτο άσμα. ( τύ δείχνει μέ λύσσα
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απάνω στό γραφείο,) πού έγινε ο εφιάλτης σου, θά  ξαναφιλι- 
ωθής μέ τό καλαμάρι' και τάλλα τά λεφτά, τότε, δεν μπορεί 
παρά νάρθοΰνε. Μέ τό όνομα πού έχεις !

Σ τέφ .  ”Α, ά ! Μέ τό ύ'νομα πού έχω!
B a l.  Δέν τό ξεχάσανε διόλου, 'ξέρεις. Μ’ δλη τη σιωπή σου, τό 

διαβάζω συχνά στίς εφημερίδες, στά π ερ ιο δ ικ ά ...
Σ τέ φ .  Τό θυμούνται μόνο γιά νά φωνάζουνε στον κόσμο πώς 

δέν έδωκα δ,τι περιμένανε από μένα· τό θυμούνται γιά νά 
μοΰ χτυπούνε στά μούτρα την προσωπικότητά μου, γιά νά 
επικυρώνουνε την αδυναμία μου, γιά νά μέ καταδιώκουνε κι 
αυτοί σαν άσπλαχνοι τοκογλύφοι.

B a l .  Ά ο ' τους νά βγάλουνε τον κόρακα, καί ρίξου σέ τίποτα 
πραχτικώτερο.

Σ τέφ . Σέ τ ί ;
B a l .  ’Ακούω νά λένε πώς μέ τή δημοσιογραφία βγάζει κανείς 

πολλά. Κάνε τό δημοσιογράφο. Δέν πιστεύω νάναι καί πολύ 
δύσκολο επάγγελμα.

Σ τέ φ .  Ε ίναι τό επάγγελμα τής γραπτής ■ψευτιάς’ καί γιά νά γράφης 
ψέματα, χρειάζεται εξυπνάδα.

B a l .  ’Έχεις εσύ, ένα σωρό !
Σ τέφ .  Θαρρεί: πώς είσαι υποχρεωμένος νά μέ κολακεύης. Βγάλ’το 

απ’ τό νού σου ; Μιά φορά σέ πλέρωνα καί γ ι’ αυτό ακόμα. 
Τώρα, ό χ ι ! 'Η  κολακεία μέ θυμώνει, μέ φαρμακώνει, μού 
αφορμίζει δλες μου τις πληγές. Πού είναι ή εξυπνάδα μου, 
τό μυαλό μου τώρα πιά ; Πού ε ίνα ι; Πού ε ίνα ι; Δέν τό ξανα
βρίσκω ούτε γιά νά δημιουργήσω τό έργο τό αθάνατο, ούτε 
γιά νά σκύψω νά μουντζουρώσω ταπεινά ένα κουρελόχαρτο. 
(Μέ σπαραχτική όπερέξαψη. ) Έ χ ω  περάσει νύχτες άλάκαιρες, 
εδώ, εδώ —καί δέν τό αγνοείς εσύ— δίπλα στό γραφείο τούτο, 
ζητώντας μιά εικόνα, ζητώντας μιά ιδέα δποιαδήποτε, σφυρο- 
κοπάιντας ανώφελα τό κεφάλι μου, σπαράζοντας πού δέν είχα 
τή δύναμη νά σκεφτώ, θεατής 6 ίδιος τής αγωνίας τού πνεύμα
τός μου, καί νοιώθοντας, έπειτα, σά νά είχα αΐστηση καί μετά 
τό θάνατό μου, τό ξε’σκισμα τού λειψάνου μου φαγωμένου 
απ’ τα κοράκια! (Σιωπή. “Επειτα, πένθιμος, μέ τά μάτια στυλω
μένα. ) Τό μυαλό μου δέ δουλεύει πιά. Νά ή τρομερή αλήθεια. 
Μοιάζει σά μηχανή πού τής έλειψε γιά πάντα ή δύναμη πού 
τήν κινούσε!
( Σ ιωπή.— Ακούεται από μέσα τό τραγούδι τού Ζητιάνου, πού 
ξαναχορεύει τώρα.)

Ο Γ . ( άπό μέσα.) Λά, λά, λά.
λά, λά, λ ά . . .

( Ακούεται καί ή φωνή τής Τεοέζας, πού ξαναλέγει απαλότατα τό 
τραγούδι, χτυπώντας πολύ αλαφρά καί τά χέρια. γιά νά τού κρατή 
τό χρόνο, όπως έκανε ή πεθαμμένη Γριά:)

Τερ. ( άπό μέσα. ) Λά, λά. λά,
λά, λά, λά. . .

B a l  (τινάζεται. ) Μά είν’ αυτή ! (Πηγαίνει στή θόρα τού βάθους γιά 
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νά τή δ ή. II φωνή τής Τερέζα? ακούεται μακρήτερα.)
Σ τέ φ .  ( δίχως νά στρέψη, μά όλος συρμένος άπό κείνη τή φωνή: ) 

Τί κάνει;
Β α Ι .  Προβαίνει μέσ’ στό δασάκι μαζί μέ τό ζητιάνο, καί χτυπά 

ρυθμικά τά χέρια, ενώ αυτός κάνει πώς χορεύει τό συνηθισμένο 
τό χορουδάκι του γιά τό ευχαριστώ. ( Πολύ ευχαριστημένος, σά νά 
μιλάη μόνος του.) Είναι φανερό, θά  τού έδωκε ελεημοσύνη. 
( Ή  φωνή τής Τερέζας σβήνει μακριά. )

Σ τέ φ .  Χτυπάει τά χέρια;
Β α Ι .  Ναί, δπως έκανε ή γριούλα. Θυμάσαι.
Σ τέ φ .  ( μέ τό νού του άλλου. ) ’ Οχι.
Β α Ι .  Ό π ω ς έκανε εκείνη ή γυναικούλα, ή ζαρόγρια, πού συνόδευε 

τό διακονιάρη.
Σ τέφ .  Καί εκείνη ή γυναικούλα δέν τονέ συνοδεύει πιά;
Β α Ι .  ’Αφού πέθανε!. . .( ’Αρκετή σιωπή. Όλο καί κοιτάζει μέ ζωηρή 

ευχαρίστηση, καί μέ σκόπιμη επιμονή σχολιάζει. ) Τώρα, έπιίψε 
ό χορός. Ό  γέρος μουτσοκλαίει, καί αυτή τού μιλά.

Σ τέ φ .  Τ ί τού λέει ;
Β α Ι .  Ε ίναι τόσο μακριά ! Βλέπω καί δέν ακούω. Ε κείνη  τύν 

προσκαλει νά καθήση δίπλα της, κάτω άπό τή μεγάλη τή 
βαλανιδιά. . .Μ ά κάτι πολύ τρυφερό θά  τού είπε τώρα, γιατί 
ό γέρος δέν κλαίει πιά. Κάθονται κ’ οί δυο καταγής, καί 
φαίνονται σά χαρούμενοι.

Σ τέφ .  (ιιέ σκληρό τόνο.) Βαλεντίνε, έλα δώ !
Β α Ι  ( πλησιάζοντας. ) Τ ί ε ίν α ι;
Σ τέφ . Τ ίποτα’ μ’ ενοχλούσες.
Β α Ι .  Σ ’ένοχλοΰσα πού σού έλεγα τί έκανε ή κυρία Τερέζα ; !
Σ τέ φ .  Μ’ ενοχλούσες πού έστεκες εκεί μέ τή στάση σου εκείνη πού 

μάς κάνεις τον έξυπνο!
Β α Ι.  Έ γ ώ  είχα καμιά στάση πού κάνω τόν έξυπνο; !
Σ τέφ . Ν ά μή ζυγιάζης κάθε λέξη πού μού βγαίνει απ’ τό στόμα !
Β αΙ.  Μά, παρακαλώ, μέ ριότησες; « τί κ ά νε ι; Κ ’ έγώ σού απάν

τησα. Κ’ ύστερα μοΰ λες πώς σ’ ενοχλούσα.
Σ τέ φ .  Αϊ, μήν τό παρατραβάς! Δέ θάχης τήν αξίωση, νομίζω, 

πώς είσαι τόσο σημαντικό πρόσωπο ιόστε νά είμαι υποχρεω
μένος νά σού δίνω πάντα λόγο γιά ό,τι σού λ έ γ ω .

Β α Ι.  Έ γ ώ  δέν έχω βέβαια τήν αξίωση πώς είμαι σημαντικό 
πρόσωπο.

Σ τέφ .  Λοιπόν, σώπαινε.
Β αΙ.  ( υπομονετικά. ) Σωπαίνω.
Σ τέ φ .  ( σηκώνεται, καί σιγά-σιγά παραφέρεται ώς τό τέλας. ) Κάτω άπυ 

τή φλούδα τής ταπεινοσύνης καί τού αστείου ύφους τού γε
λωτοποιού κυνηγάς αδιάκοπα ένα σκοπό, νά μέ κάνης νά 
παρατηρώ πόσο είμαι χαμηλά μπροστά στούς άλλους!

Β αΙ.  Μά, τώρ' ακόμα μέ κατηγορούσες πόις σέ κολακεύω.
Σ τέφ . ( μιλώντας θυμωμένα. ) Σ άν τό σκλάβο τόν άχαΐρευτο πού 

κολακεύει τύν αφέντη γιά νά τού προκαταλάβη τήν επιείκεια. 
Τ ί άλλο είμαι γιο γιά σένα ; Γ ιά  σένα τί άλλο ιθά εϊμουν,
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«ν δέν εϊσόυν εσύ αναγκασμένος στην υποταγή ; 'Ως κι αυτός 
ο γεροξεκουτιάρης πού ζητεί λεημοσύνη σου προξενεί μεγαλή- 
τερη συμπάθεια- καί τδβρες γλέντι νά κάθεσαι νά μου λες 
πώς ή τρελή του παρηγορεΐ τούς καημούς καί του σκουπίζει 
τά δάκρυα. Στην αμάθεια τή δική σου, αυτός ό ζήτουλας 
(ραίνεται πλάσμα πιο άξιο νά τό προσέξης, πιό διαλεχτό από 
μένα. Ε ίν’ αυτός, ειν’ αυτός πού αξίζει νά διατηρηθώ] μέσ’ 
στούς ανθρώπους ! Ε ίν’ αυτός πού αξίζει κάθε παρηγορία ! 
Ε ιν’ αυτός πού αξίζει νά τον πονέσουν δλοι !. . .

Β αλ. ( μέ δύναμη.) Μά τί| συμπόνια των άλλων, εσύ δέν τή 
θέλεις !

Σ τέψ . Δέν τή θέλω, όχι ! Καί θε'λω νάχω απεναντίας, ώς την 
τελευταία στιγμή, τό δικαίωμα νά φωνάζω πώς δέν οφείλω 
τίποτα σέ κανένα. ’Ά  ! την είχατε όλοι σας επιθυμήσει καί 
επιταχύνει μέ τις εύκές σας την πτώση μ ο υ ; Ί I  τρυφερή 
καρδιά σας, φοβισμένη μέ τον κίντυνο τής τυραννίας, λαχτάρησε 
τή στιμγή πού θάρριχνα τάρματα εγώ ; Μά εγώ δέν εννοώ 
νά παραδοθώ. Δέν υποχωρώ, τάκους ! Δέν υποχωρώ καί δέν 
παρακαλώ ! Ξεγράφω καλήτερα εγώ τον εαυτό μου. Καταστρέ- 
φουμαι μονος μου. . .(Χύνεται «πάνω σιύ γραφείο, αρπάζει τό 
χειρόγραφό του καί τό ξεσκίζει μέ μανία. ) Καταστρέφουμαι μόνος 
μου, δίχως καν ή συμπόνια ε μ έ ν α  τ ο υ  ί δ ι ο υ  νά 
μ’ έμποδίση, καί γελώ στά μούτρα σας, πού σάς περιφρονώ 
ακόμα !. . . ( Σιωπή.— Ακκουμπάει στύ γραφείο, μηδενισμένος, 
συντρίμμι, καί σά νά μι,λάη πρός τή συνείδησή του, μέ τρέμουλη 
φωνή λέγει σιγανά : ) Οχι !. . . Δέν είν’ έτσι !. . . Δέν είναι πιά 
έτσι !

Β αλ. ( λύπη μένος, ήσυχος, δειλιασμένος, προσπαθώντας νά μην κάνη 
θόρυβο, μαζεύει από κάτω τά κομμάτια τού χαρτιού, καί, πίσω άπύ 
τυ Στέφανο, ανοίγει κρυφά ένα συρτάρι τού γραφείου καί τά βάζει 
μέσα.)

Τερ. (από μέσιι, άπό μακριά.) Κοίτα, κοίτα κείνη τή νεράιδα πού 
πάει κατά τό σπίτι μου! Περπατάει απάνω στά λουλούδια καί 
δέν τά σπάζει.

Σ τέψ  ( πρός τό Βαλεντίνο. ) ΙΙοιά  έρχεται;
Β α λ . ( τρέχει πρός τή ί)ύρα τού βάθους καί ανατινάζεται ξαφνισμένος καί

ανήσυχος. ) Ή  πριγκηπέσσα Χέλλερ !
Σ τέψ . (περιφρονητικά, μέ απορία καί μύτός.) Και τί έρχεται νά

κάμη εδώ ;
Β αλ. ”Αν σέ πειράζη νά τή δεχτής, σέ ξεφορτώνω εγώ.
Σ τέψ . ( μένει λίγο αναποφάσιστος- υστέρα όμως μέ σταθερή απόφαση, ) 

θά  τή δεχτώ !
Β α λ . ( ανασηκ(.όνοντας τού* ώμοι* .̂ ) Ο.ΚΟς Güí’ αοέοεί . ( i| túyti ά.ι

αοιστερά.)
Σ τέψ . ( πηγαίνει νά την τροαπαντήση.)
Σ Κ Η Χ Γ Ι Λ / Σ τ έ φ α ν ο ς  κ α ί  Μεράλδα.

Μ ερ. ( <| túvti acó κατώη λι τρωτή τερά ταυ καί σταματά εκεί . σοβαρή
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καί μετρημένη.) Μού παραχωρείτε, Στέφανε, την άδεια νά σάς 
κάμω μια επίσκεψη ;

Σ τέψ . Παρακαλώ.
Μ ερ. ( Προχωρεί μέσα ατό δωμάτιο. )
Σ τέψ . ( αφού κλείση τή θύρα.) Μά νά μοΰ επιτρέψετε καί σείς νά 

μή σάς κρύψω τή βαθειά μου τήν απορία.
Μ ερ. ”Αν εγώ σάς καλούσα, θάρχόσαστε σείς στην κατοικία μου ;
Σ τέψ . Δέ θάρχόμουν.
Μ ερ. Δέν έπρεπε λοιπόν νάπορήτε αν τό πρόβλεψα αυτό καί ήρθα 

εγώ στη δική σας. Είχα μεγάλη επιθυμία νά σάς ζητήσω μιά 
χάρη. . .καί νά σάς μιλήσω πριν αναχωρήσω.

Σ τέψ . ’Αναχωρείτε;
Μ ερ. Ναί, φεύγω άπό τή Νεάπολη.
Σ τέψ . Γ ια  πάντα;
Μ ερ. Γ ια  πάντα.
Σ τέψ . Πού πηγαίνετε ;
Μ ερ. Ποιός ξέρει ! "Οπου μέ φέρη ή δική μου ή τής τύχης ή 

ιδιοτροπία.
Σ τέψ . ( έπειτ άπό λίγη σιωπή.) Η χάρη πού τόσο θ ελάτε να μοΰ 

ζητήσετε ;
Μ ερ. Έ χετε  γριίμματα δικά μου. Θάχετε τήν καλοσύνη νά μοΰ τά 

έπιστρέψετε; ’Εγώ σάς επιστρέφω τά δικά σας, (Τού δίνει ένα 
μικρό πακέττο γράμματα. )

Σ τέψ . ( ανοίγει ένα συρτάρι τού γραφείου, αφήνει τό πακεττάκι νά πέση 
μέσα, παίρνει ένα αλλο καί τό δίνει τής Μεράλόας. )

Μ ερ. Δέ μοΰ ζητείτε καμμιά εξήγηση ;
Σ τέψ . Ε ίναι τόσο φυσικά δλα α υ τά ! Είχαμε συνάψει συμβόλαιο 

ματαιοδοξίας, εμείς. Ε σείς, εΐσαστε ή αρχόντισσα, πού κυκλω
μένη μέ θρύλους παράξενους, είχε κατορθώσει μέ τή γοητεία 
της νά βάλη φραγμό στην περιέργεια των αδιάκριτων καί νά 
συγκέντρωση στή μετόπη του οίκου της κάθε αριστοκρατία 
καί κάθε δύναμη- κ’ εγώ εϊμουν δ άντρας τής μεγάλης ερχό
μενης επιτυχίας, πού φαινότανε ύ προωρισμένος νά έπιβληθή 
στο ίδιο τό πλήθος πού αυτός περιφρονοΰσε. Έ γ ώ  μπορούσα 
νά υπηρετήσω τή δική σας ματαιοδοξία, όπως εσείς τή δική 
μου. Εϊτανε συμμαχία δυο εγωισμών, και καθένας μας ήξερε 
τή σημασία τής αμοιβαίας ψευτιάς μας. Ό μ ω ς  κ* ο! δυό 
τούς πατήσαμε τούς όρους πού είχε τό συμβόλαιο. Έ γώ  
βουλίαξα στον έκμηδενισμό- καί σείς, αφήνοντας νά σάς ξανα- 
πιάση ένας άπό τούς ερωμένους σας τοΰ άλλου καιρού, που 
γιά εκδίκηση έβγαλε στύ φανερό τά μυστήρια τής πρωτινής 
ζωής σας, γκρεμιστήκατε μονομιάς άπ' τό χρυσό σα| τό υπόβα
θρο. Κινάτε τώρα εσείς κυνηγώντας άλλες περιπέτειες και 
άλλα ψέματα- έγώ, ανίκανος γιά κάθε ενέργεια, μένω καί 
κοιτάζω μόνο τήν αλήθεια τής καταστροφής μου. ΙΙο ιά  εξή
γηση έπρεπε νά σάς ζητήσω καί γιά ποιό λόγο ; Δέν υπάρχει 
πιά τίποτα πού μάς δένει, καί δέν υπάρχει π ιά  τίποτα πού νά 
μπορή νά μάς δέση μαζί.



Μ ερ. ( «αΟήμενη.) Έ μεν’ απ’ εναντίας μού φαίνεται πώς άφοΰ 
είμαστε αναγκασμένοι νά μή βλεπώμαστε πια  μέσ’ από τις 
προσωπίδες μας, έπρεπε νά μάς δένη μαζί τουλάχιστον ή κοινή 
μας τύχη. Καί μάλιστα. . .  καί κάτι άλλο ακόμα μπορούσε νά 
μάς σύνδεση.

Σ τέφ .  Δ ηλαδή;
Μ ερ. Δέ θέλω νάρνηθώ πώς εϊτανε συμβόλαιο ματαιοδοξίας τό 

δικό μας. Μά πίσω από τή ματαιοδοξία τή δική μου εϊτανε 
κρυμμένη καί περίμενε μιά γυναίκα δλη λαχτάρα καί ζωή, 
διεφθαρμένη ίσως, μά όχι διαστρεμμένη, πού συχνά δοκίμασε, 
ανώφελα δμως, νά σάς κάμη νά την καταλάβετε ώς τά 
βαθήτερα μυστικά τής ψυχής της. Λέτε σείς πώς θά  πάω 
κυνηγώντας άλλα ψε'ματα; ’Ό χι. Σάς βεβαιώνω πώς τά ψέματα 
μ’ έχουνε κουράσει. Τάχα δέ σάς έχω επιστρέψει τά γράμματά 
σας καί δεν έχω πάρει πίσω τά δικά μου γιά νά καταστρέψω 
έγγραφα πού τά θαρρούσα ψεύτικα. Θά ζητήσω άλλες περι
πέτειες. Αυτό ναί. Μά θά  ζητήσω, πρώτ’ απ’ όλα, δπαις 
έκαμα ώς τώρα, εκείνη, πού είναι ό πόθος κάθε γυναίκας πού 
δέ στέγνωξε ακόμα, κι άς είναι καί γυναίκα εξαχρειωμένη : 
τή μεγάλη περιπέτεια τής ερωτικής αγάπης !

Σ τέφ .  Θά είχατε άδικο νάποταθήτε σ’ έμενα, πού δεν έχω 
παραδεχτεί τον έρωτα ούτε καν δταν ή ζωή μου εϊταν δλη 
γιορτή από ό'νειρα χρυσά.

Μ ερ. Μά γ ι’ αυτό ακριβώς ήθελα νά σάς μιλήσω. Τώρα πού
σβήσανε τά όνειρά σας, είστε ένας πού υποφέρει. 'Υποφέρετε 
γιατί ή φλόγα πού άναβε μέσα σας έχει πνιχτεί δέν ξέρω πώς, 
δέν ξέρω από τί" υποφέρετε γιατί σάς κλείστηκε ό δρόμος τής 
φιλοδοξίας. Αΐ, πάρτε άλλο δρόμο! Άρχίστε με τό νά παρα- 
δεχτήτε έκεΐνο τό πολύτιμο στοιχείο τής χαράς, πού τάφήνατε 
έξω πρώτα, κ’ έτσι θά δώσετε άλλη πορεία στή θέρμη τού 
ήδονισμού πού σάς έδινε ζωή.

Σ τέφ .  ’Ό χ ι Μεράλδα. Ό λ α  τελειοισανε γιά μένα !
Μ ερ. ’Έχετε λάθος. Κι αν έχετε τή σταθερότητα νά μοΰ έρθετε 

βοηθός, έ γ ώ θά  σάς τό αποδείξω μέ τά έργο.
Σ τέφ .  Ν ά σάς έρθω βοηθός. . . μέ τί τρόπο; !
Μ ερ. Θά ήθελα νά στρέψετε τά νώτα στό φάσμα τής δόξας πού 

σάς πρόδωσε καί τώρα σάς βασανίζει- θά ήθελα νά σάς 
βγάλω από αυτό τό άνεργο σκοτάδι, πού σάς μαραζώνει’ θά 
ήθελα νά σάς λευτερώσω από τον τάφο τούτον, όπου ϊσως
δοκιμάζετε από πρίν την ανόητη ηδονή τής αυτοχειρίας. . .

Σ τέφ .  ( μέ αποστροφή.) Δέ σάς εννοώ. Δέν μπορώ νά σάς
εννοήσω!

Μ ερ. (ζωηρότατα.) Τέλος πάντων, σάς προσκαλώ νά γίνετε σύντρο
φός μου γιά  νά δήτε τή ζωή μέ άλλην όψη. Νά γυρίζουμε 
στόν κόσμο ξένοιαστα δίχως φιλοδοξίες καί δίχως χίμαιρες, 
δίχως τιμές και δίχως μεγαλεία" νά κόψουμε στά σοβαρά κάθε 
δεσμό μέ τούς άσφυχτικούς κοινωνικούς νόμους* νά ικανοποι
ούμε, δσο θά είναι δυνατόν, από μέρα σέ μέρα, τή δίψα τών
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νέων ηδονικών αισθημάτων : —  ιδού, Στέφανε τί σάς προ
τείνω εγώ.

Σ τέ φ .  Κ ’ εγώ τάποκρούω !
Μ ερ. "Ωστε. . .  ελπίζετε νά ξαναπιάσετε την εργασία ; . . . ’Ελπίζετε 

νά ξανανεωθήτε ;
Σ τέ φ .  ’Ό χι !
Μ ερ. Μά τότε; (Κάνοντας νά του μπούνε στήν ψυχή, μέ μιά αλλόκοτη 

κακεντρέχεια, τά πικρά της λόγια. ) Θ ά ύπομείνετε ήσυχα εσείς 
τό μουρμούρισμα τής συμπόνιας καί τού χλευασμού ;

Σ τέφ .  ( ξεσπώντας άπύ τήν πίκρα καί τόν πόνο.) ”Α, γ ι’ αυτό λοιπόν 
ήρθατε σεις εδώ ; ’Ή ρθατε γιά νά μοΰ δώσετε τις βουρδουλιές 
πού θά  ματώσουνε τό πρόσωπό μου ! ’Ή ρθατε γιά νά διη- 
γηθήτε σέ μένα τή μέθη εκείνων πού άλλοτε μέ ζηλεύανε καί 
γ ιά  νά μπορέσετε νά διηγηθήτε σ’ αυτούς τήν άπειρη χαρά πού 
μέ είδατε ταπεινωμένο ! ( Χτυπητά.) ”Αν νομίζετε πώς έχετε
τελειωμέ'νη τήν αποστολή σας, αφήστε με στόν τάφο μου, καί 
φύγετ’ από δώ !

Μ ερ. ( πετιέτσι ορθή. Λίγη σιωπή.) Αμα θα μείνετε μονος, θα  
μετανοήσετε πού μέ διώξατε. ( ’Έπειτα, παράξενα συγκινημένη : 
μέ συγκρατημένη τρυφερότητα.) Τό ξέρετε καλα πως, με το δικό 
μου τόν τρόπο, σάς αγάπησα πολύ, καί τοϊρα είμαι εδώ γιατί 
σάς αγαπώ, μ’ δ,τι κι αν έγινε, περισσότερο παρά ποτέ ! Μιά 
στιγμιαία παράκρουση σάς έκαμε νά πήτε, σήμερα, γ ιά  μένα, 
αυτό πού δέν τό φρονείτε" δμως αύριο, θά  μέ καλέσετε πίσω.

Σ τέφ .  ( μέ κόπο.) Δέ θά  μπορέσω νά σάς καλέσω πάλι, δ'χι, γιατί τά 
σχέδια τά δικά σας μέ κάνουνε καί φρίττω !

Μ ερ. Δέν έχω στή διάθεσή μου άλλα μέσα γιά  νά σάς βοηθήσω, 
αληθινά.

Σ τέφ .  ( χαμηλώνοντας τή φωνή του γεμάτη άηδία. ) Με συμβουλεύετε 
κατ’ ουσίαν εσείς τήν πιο ατιμωτική φυγή, τήν πιο ύποπτη 
συνθηκολογία ! Μού προτείνετε νά φύγω μπροστά σ’ δποιονε 
μέ προκαλεΐ μέ τό γέλοιο του" μού προτείνετε νά γίνω 
σύντροφος μ’ εσάς, πού δέν είστε φτωχή, δπως είμαι τώρα 
πιά εγώ !. . .

Μ ερ. ( μέ σφοδρότητα. ) Παλαίβετε ακόμα με'σ’ στ’ άπομεινάρια τής 
αλαζονείας πού σάς έχει καταστρέψει !

Σ τέ φ .  Μά εσείς μοΰ προτείνετε ακόμα καί νά εγκαταλείψω τήν 
τρελή τήν άμοιρη πού μού εϊταν ή γυναίκα μου ή άφοσιωμένη" 
καί αυτό, άσχετα προς τήν αλαζονεία μου, πρέπει νά τόμολογή- 
σετε, είναι φ ρ ιχτό!

Μ ερ. ( σηκώνονταί περήφανα τό κεφάλι.) Δεν ταιριάζει σέ μενα αυτή 
ή κατηγορία τού άκαρδου κυνισμού, γιατί δ Ιγωϊσμός μου 
ποτέ αλήθεια δέν τράφηκε, σάν τόν έδικό σας, μέ τή θυσία τού 
άλλουνού. Αυτό πού είπατε φριχτό, έμενα θά  μοΰ φαινότανε 
άνομο, αν δέν ήξερα πώς γιά κείνη τή δυστυχισμένη εσείς δέν 
είστε τίποτα πιά. Δέσάς θέλει, δέ σάς μιλεΐ, δέ σάς γνω ρίζει! 
Ινι άμα δή κανείς πώς εϊσαστε πρόθυμος νά τήν Ιγκαταλείψετε 
άσπλαχνα τόν καιρό πού σάς είχε ανάγκη κι απ’ τόν αέρα

ι
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παραπάνω, είναι πολύ παράξενο και είναι περιττό νά επαναστα- 
τ ή τε τώρα στην ιδέα τού χωρισμού από αυτή, τώρα πού ή 
παρουσία σας δέν τής φέρνει κανένα όφελος. Ή θέλατε νά 
μείνετε ϊσως, γιά νά προφυλαχτήτε άπό τά ό'ψιμα κεντρίσματα 
πού θά  σάς έκανε ή συνείδησή σας ; Μά, μιά « άδελφή τού 
ελέους » ή ένας υπομονετικός νοσοκόμος θά  τής εϊτανε βέβαια 
πιό χρήσιμοι καί πιό ευεργετικοί παρά εσείς, πού μόνο τά 
νεκρολούλουδα τής σιωπής σας θά  μπορούσατε νά τής 
προσφέρετε !

Σ τ έ φ .  ( κάθεται άποκαμωμένος καί μιλάει μέ φωνή βαθειά καί απόκρυφη. ) 
Δέν είναι ούτε λέξη δική σάς πού νά μην είναι άνήλεη καί 
δίκαιη μαζί. Μέ καρφώνετε στην πραγματικότητα,—καί κάνετε 
καλά ! ’Άχρηστος στούς άλλους καί στόν ίδιο  τόν εαυτό μου, 
πρέπει τώρα πιά νάναζητήσω πολύ χαμηλά κάποιον άλλονε 
λόγο γιά  νά ζώ. ΙΊάντα πιό κ ά τ ω .. .  πάντα χαμ ηλότερα ... 
ντροπιασμένος. . . ώς τή χαμέρπεια !. . /Ω ς  τήν άτιμία ίσως !

Μερ. (έπειτα άπό λίγη σιωπή,— μέ γαλήνη καί άταραξία, στήν πλάτη 
τοϋ Στέφανου, γέρνοντας λίγο, μέ στοργή, πρός τήν κεφαλή του. ) 
Ή  ταραχή τής ψυχής σας δέ σάς δίνει άκόμα τήν άπαραίτητη 
γαλήνη γιά νά μπορέσετε νά σκεφτήτε μέ ειλικρίνεια καί μέ 
ηρεμία. Έ γ ώ  σάς παρακαλώ νάποφύγετε νά λάβετε σήμερα 
τήν οριστική σας άπόφαση· καί σάς ειδοποιώ. . . πώς θάναβάλω 
τήν άναχώρησή μου.

Σ τ έ φ .  ( υποταγμένος καί άδρανής. ) Εννόησα.
Μερ. ( σά νά τόν έρωτά. ) Καλή άντάμωση, Στέφανε. . .
Σ τ έ φ .  (σωπαίνει, κλίνοντας τό μέτωπο—'Η  Μ ε ρ ά λ δ α  πηγαίνει προς 

τό βάθος γιά νά φυγή. )

ΣΚΗΝΗ Ε .'—Στέφανος, Μεράλδα, Τερέζα.

(Καθώς ή Μ ε ρ ά λ δ α  φτάνει σιμά στη Ούρα, άνοίγουνε τά 
θυρόφυλλα, καί μπαίνει ή Τ ε ρ έ ζ α ,  μέ άλλοφροσύνη. Ό  Σ τ έ 
φ α ν ο ς  ανατριχιάζει" σηκώνεται' καί τά βλέμματά του σέρνονται 
άκαταμάχητα πρός τήν τρελή. II Μ ε ρ ά λ δ α  ταραγμένη, βιάζεται 
νά φύγη' μά ή Τ ε ρ έ ζ α  τής στέκεται μπροστά καί δίχως νά τό 
ξέρη τής κόβει τό δρόμο. )

Τερ. (γλυκά-γλυκά. ) Πού π α ς;. . . (Τήν πλησιάζει περισσότερο καί τήν 
κοιτάζει άπό πάνω ώς κάτω.) Καί άπό τί είσαι καμωμένη;. . .  
Σκορπίζεις στόν άέρα μιά τέτοια ευωδία ! . . .  Π ώς ήθελα νά 
σού πάρω λίγη ! (Μέ τά δυύ της χέρια πάει νά τήν άγγίξη. )

Σ τ έ φ .  ( άξαφνα, μέ όρμή. ) ’Όχι, Τερέζα !
Τερ. (κατεβάζει τά χέρια. “Επειτα, σαν πικραμένη, στό Στέφανο.) 

Γ ια τί ;
Μερ. ( κοιτάζοντάς τη μέ χαμηλωμέ vu μάτια, σά νά τήν τρέμη, άργά-άργά 

φτάνει στό κατώφλι, κ’ έπειτα, ξεφεύγοντας άπό τόν εφιάλτη, 
φεύγει. )

Τερ. Γ ιατί ;
Σ τ έ φ .  ( μέ φρενιασμένη άπελπισία.) Τερέζα ! . . .  Τερέζα!. . .Δέν παίρνεις

ΠΕΡ. Γ -  ΤΟΜΟΣ VII · 12

είδηση τί γίνεται τριγύρω σ ο υ ;. . .Δέ μέ βλέπεις;. . .Δέ βλέπεις 
τί είμαι έγώ άφότου μέ παράτησες ; . . .  ( Όρμά κοντά της, τήν 
άρπάζει καί τήν τραντάζει.) Μίλησε, μίλησε: δέ μέ βλέπεις πού 
χάνου μα ι ; . .  .Ο ύτε μιά λάμψη δέ σού φέγγει τό νού, γιά νά 
μέ κρατήσης τουλάχιστο μέ μιά λέξη κακοσήμαδη, πού νά 
μέ τρομάξη ; . .

Τερ. (άπαντά μέ ξαφνικά χάχανα πού άντηχοϋν άπαίσια. )
Σ τέφ .  (τραβιέται άπό σιμά της.) Τίποτα! Τίποτα !. . . ( Αποκαρδιωμένος, 

πέφτει άτονος σέ μιά καρέκλα.) Τ ίποτα!
Τερ. ( έξακολουϋεΐ τύ τρελό της γελοίο.)

ΜΕΡΟΣ Δ·'

(  λο γραφ είο  τον Σ τέφ α ν ο ν  Μ πάλδη  σε θ λ ιβ ερ ή  κα τάστα ση .— Ε ίνα ι βράδυ-  
Λ εν είναι αναμμ ένη  παρά  ή η λ εκ τρ ικ ή  λαμ π ίτο α  .του είναι α τά  veo oro 
τρα πέζι τον γρ α φ είο υ . Τά μ εγάλα  ράφ ια  τή ς  β ιβ λ ιο θ ή κ η ς  είναι ¿ίδια  κα ί 
μοιάζουνε αά μεγάλες  ν εκ ρο θή κες . Τά π ο λύ τιμ α  φ ν τά , τά γαλμα τάκια , τά 
κ ο μ φ ο τε '/νή μ α τα  δεν υπάιο χοννε πιά . ’Α π ά νω  στο γρα φ είο  ον τε εφ η μ ερ ίδ ες , 
ον τε  χειρόγρα φ α  : μονά χα  λίγα  έγγρ α φ α  κ α ί λογαριασμοί. Σ το  θ α μ π ό  φ ω ς , 
φαίνονται κά τον  / ιερ ικές ξύλινες κάσσες γεμ ά τες  β ιβλ ία , μιά  β αλίτζα , ένα 
μπαούλο, κ ι  άλλα β ιβλία  ακόμα βγαλμένα  άπό τά ράφ ια . )

ΣΚΙΙΝΙΙ Λ.'—Στέφανος, Βαλεντίνος' έπειτα ένας ' Υπηρέτης  κ ’ ένας 
Βαστάζος.

Σ τέφ .  ( καϋήμενος μπρος στό γραφείο, χλομός, σκυμμένος, γράφει 
γράμματα. )

Β α λ . ( μαζεύει βιβλία άπό χάμου καί τά ταχτοποιεί όπως μπορεί καλήτερα 
σέ μιά κάσσα. — Ή  θλιβερή σιωπή διαρκεΐ λίγες στιγμές.)

Σ τέφ . (δίχως νά διακόψη τό γράψιμο.) Κλεΐσ’ τα, κείνο το μπαούλο 
καί κείνη τή βαλίτζα, καί δώσε μου τά κλειδιά.

Β α λ . Έ χεις  τίποτ’ άλλο νά βάλης;
Σ τέ φ .  ’Ό χι.
Β α λ . ( Τά κλειδώνει, καί βάζει τά κλειδιά απάνω στό γραφείο. )
Σ τέφ . (Παίρνει τά κλειδιά καί τά βάζει στήν τσέπη.) Στείλε τα.
Β α λ . (πρός τή θύρα τού διαδρόμου, φωνάζοντας : ) Αϊ, τού λογου

σας;. . .  Κοπιάστε με'σα.
( “Ερχονται μέσα δυό άνρτες : ό ενας είναι Ύ π η ο έ τ η ς, κι ό
άλλος Βα σ τ ά ζ ο ς . )

Β αλ. ( δείχνοντας. ) Αυτά τά δυό. ( Πρός τό Στέφανο.) Στό σταθμό, 
κατ’ ευθείαν ;

Σ τέφ .  Ξέρουνε κ' οι δυύ τους τί πρέπει νά κάμουνε.* Άντιονη, νά 
πής τής πριγκηπέσσας, πώς θά  είμαι κατά τις έντεκα στό 
σταθμό. Γο τραίνο φεύγει στίς έντεκα καί τέιαρτο.
( Ό  Β α σ τ ά ζ ο ς  παίρνει τύ μπαούλο στήν πλάτη' ό 'Υπηρέτης τή 
βαλίτζα στό χέρι. ,

Β α λ . ( άνοίγοντας τή Ούρα τού βάθους. ) Από δώ*. (Φεύγουν οί δυό
άνθρωποι. )
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Βαλ. Ώστε, φεύγετε κ’ οι δυο απόψε ;
Στέφ. Ά φ ο ύ  το κατάλαβες, γιατί μέ ρωτάς.
Βαλ. ( κάνει νά ξανακλείση τή Ούρα.)
Στέφ. ’Ά φησε ανοιχτά. Κάνει φοβερή ζέστη.
Βαλ. (' Επειτα άπό λίγη σιωπή, βάζοντας στην κάσσα τά λίγα βιβλία 

πού είχανε μείνει έξω.) Καί δλα αυτά τά χαρτιά τά τυπω μένα; 
Ό λ ’ αυτά τά βιβλία ;

Στέφ. ( όλο καί γράφοντας γράμματα. ) Θά τά πάρης εσύ. Θά τά 
πάς σπίτι σου.

Βαλ. Τό ζήτημα θάναι αν θάχω σπίτι.
Στέφ. Θά τά πουλήσης. Θ ά τά κάψης.
Βαλ. Αΰριο, σαν έρθη κείνος ό άφεντάθρωπος ό κυρ Μαρκολίνης 

νά παραλάβη, θά τοΰ τά προσφέρω αύτουνού, έστω καί λίγες 
δεκάρες. Ε ίν’ αλήθεια, μου τό δήλωσε πώς δεν άνοιξε ποτέ 
του βιβλίο- μά είναι ή γυναίκα του. . .Αυτή είναι πιο προοδε
μένη. Λέγει πώς άγαπά τά ζώα. Μπορεί νάγαπά καί τή 
φιλολογία. ( Σιωπή.)

Στέφ. Θά λάβης έπειτα την καλοσύνη νά στείλης αυτά τά γράμ
ματα. Πρόσεξε : είναι τέσσερα. ( Ό  Βαλεντίνος πλησιάζει στό
γραφείο' ό Στέφανος τού δίνει πέντε φακέλλους.)

Βαλ. Είναι πέντε.
Στέφ. "Οχι, στο μεγαλήτερο τό φάκελλο είναι λίγα χρήματα γιά

σένα. Ώ ς  πού νάβρης καμιά εργασία, θά  μπορέσης νά
περάσης.

Βαλ. Σ ’ ευχαριστώ.
Στέφ. Οσο γιά  τάλλα, δλα είναι ταχτοποιημένα. Είχες δίκιο πού 

μούλεγες πώς, καί τά κυριώτερα χρέη μου νά εξοφλούσα, πάλι 
θάμενε περιθώριο άπό το πούλημα τής βΐλλας. Μεγάλα 
πράματα δεν είναι' μά τάχω καταθέσει δλα στά χέρια τοΰ 
Τσίνου, τοΰ συμβολαιογράφου καί το ετήσιο εισόδημα θάρκή 
γιά νά πληρώνη την Κλινική. Φρόντισα νάποκλείσω την 
ανάμιξη τής θείας, γιατί δεν έχω εμπιστοσύνη σε κείνη τή 
γυναίκα. Μέ τό Διευθυντή τής Κλινικής έκαμα τις άπαιτού- 
μενες συμφωνίες- καί μοΰ ύποσχέθηκε πώς ή Τερέζα θάχη 
εξαιρετική περιποίηση. ( Σιωπή. Προσπαθώντας νά κρύψη τήν 
αγωνία του.) Αύριο, στις οχτώ τό πρωί, θάρθη εδώ ένα αμάξι 
κλειστό μέ μιά νοσοκόμα. Θά πας μαζί της γιά νά συνοδέψης 
τήν Τερέζα ώς έκεϊ. "Εχω πει στό διευθυντή πώς είσαι 
συγγενής μας κ’ έτσι θά  σέ θεωρή αυτός. "Αν δέ σου φανή
ανώφελο γιά  τήν Τερέζα, κάποτε-κάποτε. .  . θάχης τήν άδεια
νά πηγαίνης νά τή βλέπης. Ε ίναι καλά, έτσι ;

Βαλ  Βλέπω πραγματικώς, πώς έχεις προνοήσει γ ιά  δλα.
Στέφ. Καί γιά  δ λ ο υ ς  ! Κ αί γ ιά  σένα, δν δέν κάνω λάθος.
Βαλ. Μά. σ' ευχαρίστησα γ ι’ αυτό.
Στέφ. Γ ιά τά χρήματα.
Βαλ. Φυσικά : γιά τά χρήματα πού μοΰ φιλοδώρησες.
Στέφ. Κ αί τώρα, γ ιά  τίποτ’ άλλο δέ μ’ ευχαριστείς ;
Βαλ. Μέ συχωρείς. . . δέν ήξερα.

5 3 3  _______________ __________________
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Στέφ. ( κοιτάζοντάς τον στά μάτια. ) Δέ σου έδωκα τάχα τό μέσο 
νά πηγαίνης, νά τή βλέπης ;. . .

Βαλ. (κάπως στενοχωρημένος.) Ά ,  ναί ! Γ ι’ αυτό σ’ ευχαριστώ 
ΐσα-ΐσα γ ι’ αυτή. Δέν αμφιβάλλω πώς εκεί κάτω θά  τής 
κάνουνε καί μέ τό παραπάνω κάθε περιποίηση. Μά πάντα 
θάναι φροντίδες άπό πρόσωπα μισθωτά, άπό ξένα πρόσωπα. 
Κ αί άφοΰ μέ κείνη τή γριά τήν παλαβή, πού έπρεπε νά τής 
φερθή άκόμα σά μητέρα, δέ βρίσκει κανείς λογαριασμό, 
καλήτερα εγώ παρά κανένας. ΙΙοιός ξέρει δν ή καημένη ή 
τρελή δέ βρή άλήθεια καί μ’ αυτό κάποια άνακούφιση ! 
Μάς βεβαιοδνουνε πώς δέν ξεχωρίζει π ιά  τόν έναν άνθρωπο 
άπό τόν άλλονε. . .Ώ ς  ένα σημείο, λέγω εγώ. Ά π ό  σένα, 
λόγου χάρη, είναι μακριά, σά νάτανε τρελή' καί θάλεγε κανείς· 
πώς τό θελει νάναι νεκρή γιά  σένα. ’Εγώ θάβαζα στοίχημα 
πώς σέ κείνο τό μαύρο σκοτάδι της κρύβονται παντοτεινές 
ενθύμησες πού είναι σ ά ν ., .σ ά ν  τά συντρίμμια ναυαγισμένου 
καραβιού τά μπηγμένα στύν άμμο στόν άφταστο βυθό τής 
θάλασσας. ( Περισσότερο ζωηρά. ) Καί πραγματικώς, δν δέν 
εΐταν έτσι, μέ τί τρόπο μπορούσε νά έξηγηθή τό φαινόμενο 
πού λέει καί ξαναλέει τις ρίμες πού φώναζε δ γέρο-ζητιάνος 
τήν εποχή τοΰ ευτυχισμένου καιρού σας ; Μέ τί τρόπο 
μπορούσε νά έξηγηθή πού τής άρέσει συχνά νά φορή ή 
νάχη στά χέρια της τό φόρεμα πού είχε παραγγείλει κείνη 
τήν άλησμόνητη β ρ α δ υ ά ;.. .  ( Σά μετανοημένος πού μίλησε μέ 
πολλή διορατικότητα. ) "Αλλωστε τό ξέρω. . . πολλά πράματα 
δέν έχει νά καταλάβη κανείς. . .'Ρ Ι παραφροσύνη έχει μυστήρια 
μεγάλα καί άνεξιχνίαστα καί κλείνει τή σιδερένια θύρα της 
στά μούτρα τοΰ φαντασμένου πού θάχη τήν άξίωση νά 
εμβαθύνη σ’ αυτά.

Στέφ. (σηκιόνεται καί τόν κοιτάζει στά μάτια άπό κοντήτερα. ) Και 
δμως, ε σ ύ  μιλάς, σάν άνθρωπος πού έχει εμβαθύνει σ’ αυτά 
δίχως νάβρη εμπόδια.

Βαλ. ’Ε γώ  ; !. . .
Στέφ. Δέν τό λες φανερά, έχεις δμως τήν πεποίθηση πώς τής 

δίνεις άνακούφιση εσύ. Ναί, τήν έχεις τήν πεποίθηση πώς 
μέσα στις παλαιές ενθύμησες πού πέσανε στήν άβυσσο κ’ είναι 
κρυμμένες εκεί, υπάρχει κ’ ή δική σου μέ τήν άφοσίωσή σου. 
Κ ' έτσι, δέ θάχης μόνο τήν ευκαιρία νά ευχάριστης τόν πόθο 
σου γιά  νά τή βλέπης, θάχης καί τό ευτύχημα νά τής κάνης 
καλό, νά τής είσαι πολύτιμος' θάχης άκόμα καί τήν ελπίδα. . . 
μά τί λέγω « τήν ελπίδα » !. . .θάχης τήν πλήρη βεβαιότητα 
πώς αυτή εσένα θά  προτιμά άπ’ δλους τούς άλλους. Καί 
αυτό θά  σέ γεμίζη χαρά, θά  σέ γεμίζη περηφάνεια, θά  σέ 
κάνη ευτυχισμένο ! . . .

Βαλ. ( θέλοντας νά υπερασπιστή, μέ ικετευτική φωνή. ) Μά, Στέφανε !
Στέφ. ( μέ πικρήν όρμή.) ’Ά σε με νά φωνάξω δ,τι -¿σκέπτομαι καί 

δ,τι αισθάνομαι ! ’Ά σε με νά φωνάξω πώς σέ ζηλεύω.
Βαλ. Εϊμουν ώς τώρα ό δούλος σου, Στέφανε! Μή μέ πληγώνεις έτσι.

 __________    537
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Στέφ- Σέ ζηλεύω, ναί, σέ ζηλεύω για 8,τι θά είσαι αύριο, κι 
ακόμα γ ια  ο,τι εΐσουν οις τώρα! Τ ί σ’ έ'μελλε που έσερνες το 
άθλιο κορμί σου μέσα στις φυσικές αθλιότητες τής ζωής σου ; 
Εϊσουνα παραμορφωμένος ! Μά τοξερες πώς εΐσουν ! Εΐσουν 
ανήμπορος; Μά τοξερες πώς εΐσουν! Εΐσουν ό δούλος μου ; 
Μά έμενες ευχαριστημένος μ’ αυτό. Ιναΐ οταν μπορούσες 
κ’ έστρεφες το λόγο ¡ιέ στοργή και ταπεινοσύνη .προς τή 
γυναίκα πού ¡ιέ εΐχε είδωλό της εμένα, οταν, αργότερα, αφού 
την άρπαζε ή τρέλα από μίνα, μπορούσες να τή βλέπης ώρες 
και ώρες άπό τό παράθυρό σου, στη σιωπή τής νύχτας, μόνη, 
¡ιέ τό νού της αλλού, στόν κήπο εκεί, οπου τόσες φορές μέ 
είχε γεμίσει φιλιά, εσένα σού φαινότανε πώς έπαιρνες άνόλ- 
πιστο βραβείο, καί θάσουν δίχως άλλο βυθισμένος σ’ έκσταση 
ανεκλάλητη !

Βαλ. ( σαν εξευτελισμένος καί ντροπιασμένος, σκύβει τό κεφάλι στό 
στήθος. )

Στέφ. Τ ί είναι ; Σκύβεις τό μέτωπο, τώρα ; ! Δέ σού εΐχε περάσει 
ποτέ από τό νού πώς θ ά  σέ μάντευα εγώ ;. . .πώ ς θά σοΰκανα 
εγώ τήν τιμή να κατασκοπεύω τα βλέμματα καί τα κοιτάγματά 
σου για νά πιάσω τόν πιο κρυφό στοχασμό σου ;

Βαλ. Δέν είχες τό δικαίωμα !
Σ έτφ . Γ  ιατί ;
Βαλ.  ( παίρνοντας θάρρος. ) ’Ό χι, δεν τό είχες τό δικαίωμα, καί, 

προκειμένού για  ένα κακομοιριασμένο πλάσμα σαν εμένα, δέν 
έπρεπε να είσαι τόσο απάνθρωπα σκληρός.

Στέφ. ”Α  ! Ε ίσαι, λοιπόν, εσύ, ΐ> ιερός καί απαραβίαστος 
αντεραστής μου ! ;

Βαλ. ( μέ τολμηρό ξέσπασμα. ) Αυτό πού κάνεις αυτή τή στιγμή 
είναι προστυχιά !

Στεφ. Κ αί τολμάς καί να ¡ιέ κρίνης, εσύ, πού κάθεσαι αυτού, καί 
κάνεις καρτέρι, γ ια  νάρπάξης τό λίγο πού μένει από ο,τι 
εΐτανε αποκλειστικά δικό μου ; !

Βαλ. (πάλε ικετευτικά.) Στέφανε, μ ή μέ τυραννεΐς παραπάνω !
Στέφ. (ξεσπώντας άγρια) Νάχης τήν καπάρα γ ια  υσα ¡ιέ κάνεις 

καί τραβώ καί για οσα μπορείς καί μέ κάνεις καί λέγω! 
(Σκεπάζει τό πρόσωπό τον μέ τά δυό του τά χέρια. ’Έπειτα άπό 
λίγη σιωπή, προσπαΰεί νά βοή λίγη δύναμη. Πηγαίνει ατό γραφείο 
για νά πάρη κι άλλα χαρτιά ! )

Βαλ. ( κάθεται εκμηδενισμένος. )

Σ Κ Ι Ι Ν Η  Β . ' Σ τ έ φ α ν ο ς ,  Β α λ τ ν τ ΐν ο ς ,  Τ ε ρ έ ζ α .

Τερ. ( έρχεται άπό δεξιά. Είναι ντυμένη πολύ ακατάστατα' έχει όμως 
πάντα στα μπερδεμένα μαλλιά της τό στολίδι πού τής πέφτει 
απάνω στό μέτωπο καί κρατεί στό χέρι τό αγαπημένο της τό 
φόρεμα, πού τάφήνει καί σέρνεται χάιι.ου. ‘Έχει απάνω σάς πλάτες 
πολλές δαντέλλες καί κορδελλάκια πολύχρωμα, πού τίς κρέμονται 
ύλοτρόγυρα.)
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Σ τέφ .  ( στόν ερχομό της, όπως πάντα, πιιραλεί καί σά ναθελε νά κρύψη 
τήν ανήσυχη αγωνία του. )

Τερ. (πηγαίνει κοντά στό Βαλεντίνο.) Γ ια  πές μ ο υ : τό είδες ποτέ 
σου τό καινούριο μου τό φόρεμα ; (Τού τό δείχνει.) Κοίτα τί 
ιιεγαλοπρέπεια!

Β αλ. ( Δέν τολμά πιά νά σηκώσή απάνω της τά μάτια, καί τά χάνει 
καί κοκκινίζει:) Ν α ί . . . ν α ί . . .τό γνωρίζω, κυρία Τερέζα.

Τερ. Κ αί τό ξέρεις πώς θά βάλω κι ολες ετούτες τις κορδέλλες 
κι ολες ετούτες τις δαντέλλες ; . . .  Μά εσύ δέ βλέπεις. Κάνεις 
ά σ κ η μ α !.. (Κάνει ένα νόημα σά νά τον νουθετή: ) Ε ίπαμε 
νάνοίγης τά μάτια σου στή σ τερ ιά !.. .

Σ τέφ . ( γιά νά γλυτοιση άπό τή φωνή της πού τού μπαίνει στήν ψυχή 
καί στή σάρκα του σάν τρυπάνι, βιάζεται νά ψύγη πιό γλήγορα. ) 
Φτάνει πιά, φτάνει π ιά  !. . . ’Ίσα μ’ εδώ !. . . ( Πηγαίνει νά πάρη 
τό καπέλλο του άπό μιά καρέκλα.)

Β α λ . (τόν πλησιάζει, έντονα:) Μά άφησε, καλήτερα, νά νικηθής. 
Μήν πεισματώνεσαι!

Σ τέφ . (στέκεται.)
Β αλ. ( χαμηλώνει τή φωνή καί τού μιλεΐ μέ συγκίνηση καί ζωηρά :) 

Π ηγαίνεις νά τρέχης πίσω άπό μιά γυναίκα πού περιφρονεΐς, 
μόνο καί μόνο άπό τή μέθη τού άπελπισμοϋ. Καί άμα σβήση 
αυτή ή μέθη, θά  αισθανθής τόν εαυτό σου άηδιασμένο άπό 
τό βάρβαρο, οπου θ ά  σ’ έχη γκρεμίσει αυτή ή γυναίκα.

Σ τέφ .  ( συγκροτώντας τούς σπασμούς του μέ άγριο πείσμα.) ’Ο χ ι!
Β αλ. Θά αισθανθής τόν εαυτό σου ¿ξευτελισμένο άπό τά εκατομ

μύριά της, τά μαζωμένα ποιός ξέρει μέ τί αισχρά με'σα!
Σ τέφ .  ’Ό χ ι !
Β αλ. Μείνε εδώ, μείνε εδώ, εσύ, καί συλλογίσου καλήτερα. . .πώ ς 

τώρα πιά εγώ είναι τό σωστό νά πάρω τό φύσημά μου !
Σ τέφ .  ’Εσύ ;!
Τ ερ. ( στό άναμεταξύ έχει καΟήσει επάνω σέ μιά άπό τις κάσσες μέ τά 

βιβλία καί είναι όλη άφοσιωμένη στό φόρεμά της πού τό στολίζει μέ 
τις δαντέλλες. )

Β αλ. Ναί, ναί, εγώ ! Σ τά  κομμάτια οΐ ξένοι κ ’οι πα ρά σ ιτο ι! . .  .
( Ξαναγίνεται ταπεινός.) ’Άλλωστε, ύστερ’ άπό τόν έξευτελισμό 
πού μούκαμες, δέ θά μπορούσα π ιά  νά φέρω σέ τέλος αυτό 
πού θαρρούσα πώς εΐτανε χρέος μου. . .κα ί ουτε θά  μπορούσα 
ναγγίξω τά χρήματά σου. ”Αν άπορης γι’ αυτό δέ σού δίνω 
άδικο, ΐίχι,—γιατί τήν αρρώστια τής περηφάνειας ποτέ μου 
δέν τήν ειχα. Μά νά πού μού πέφτει άξαφνα στήν πλάτη 
κ’ έρχεται νά μεγαλώση τά βάσανά μου !. . .Τ ό  βλέπει κανείς 
πώς δέν είμαι τυχερός. ( Βγάζει άπό τήν τσέπη του τό φάκελλο 
μέ τά χρήματα καί τονέ βάζει άπάνω στό γραφείο.)

Σ τέφ .  ( μαλακωμένος, ολος συγκίνηση. ) Αυτά τά λίγα χρήματα πού 
σού ώφειλα γιά  τήν υπηρεσία πού μού έκανες δέ θά  σ’ εμπο
δίσουνε νά μείνης περήφανος. ΙΙάρ’ τα πίσω, ■’ σέ παρακαλώ. 
Κι υσο γιά τά υπόλοιπα, λησμόνησε τά λόγια πού γ ιά  μιά 
στιγμή σού αναστατώσανε τήν ψυχή. Δέν εΐτανε παρά τ’ άερό-
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λογα ενός ανθρώπου, πού θα  λειψή σε λίγο.
Β αλ. ( κάνοντας μια τελευταία καί ζωηρή απόπειρα για νά τόν πείση. ) 

Δεν τό νοιώθεις, λοιπόν, δεν τό νοιώθεις πώς μόνο μέ τούτη 
τή δυστυχισμένη μπορείς ακόμα νά βρής τί| σωτηρία σου;

Σ τέφ .  Ε ίναι μακριά από μένα, σά να εΐτανε πεθαμμένη. Σύ ό 
ϊδιος τό είπες.

B a l .  Μα τά καλήτερα πλάσματα, Στέψανε, πεθαίνουνε ’ίσως 
ακριβώς για νά έχουν από μακριά, σ' εμάς απάνω, κείνη την 
ευεργετική επιρροή, πού όσο ζούσανε δεν τή θέλαμε και τήν 
πετούσαμε.

Σ τέφ .  Δεν είν’ αλήθεια! Μένοντας εδώ, θά  πέθαινα κ’ εγώ ό 
ίδ ιο ς . . .θάλυωνα από τόν καημό κι από τήν πίκρα! ( Μι α  
τελευταία σιωπή, δλη αγωνία καί αμηχανία. ’Έπειτα, θλιβερά περί
λυπος σά νά τόν άγκαλιάζη.) "Εχε γειά, Βαλεντίνε !

Β αλ. (μ’ έναν κόμπο στό λαιμό. ) "Εχε γειά !
Σ τέφ .  ( παίρνει τό καπέλλο του καί σχεδόν άθελα πηγαίνει πρός τήν 

τρελλή.)
Τερ. ( σηκώνεται αμέσως γιά νά τραβηχτή λίγο πίσω, καί ρωτά μέ τόνο 

υποψιασμένης περιέργειας.) Τ ί ήθελες ;
Σ τέφ .  (  μέ μιά όρμή τής εσωτερικής ταραχής του, μέ τά μάτια γεμάτα

δάκρυα, τή σφίγγει στό στήθος του μ’ ένα ατελείωτο αγκάλιασμα καί
τής φιλάει τό μέτωπο.) ’Ή θελα νοίβλεπες.. .πώ ς κλαίω. ( Τήν  
αφήνει απότομα, καί φεύγει δρομαίος. )

ΣΚΗΝΗ Γ .'—Τερέζα καί Βαλεντίνος.

Τερ. ( μέ απάθεια, πάντα, παίρνει τις κορδέλλες, πού τις κρέμονται άπό 
τούς ώμους, καί διαλέγει μέ προσοχή μιά. Τό φόρεμα εχει μείνει 
απάνω στήν κάσσα.)

Β α λ . ( έπειτα άπό λίγες στιγμές τραγικής σαστιμάρας, ασάλευτος άπό τή 
θέση του, σωριάζεται σέ μιά καρέκλα άπό τό βάρος τής συλλοής. )

Τερ. ( Κρατώντας άπό τή μιά της άκρη τήν κορδέλλα πού διάλεξε, τήν 
άνεμίζει στόν άέρα, παρακολουθ(όντας μέ τό βλέμμα τό φτερούγισμά 
της. "Επειτα, μέ όρμή μεγαλήτερη τήν πέτα ψηλά στόν άέρα. Θέλει 
νά τήν άρπάξχ), μά ή κορδέλλα πέφτει. Καί ή Τερέζα κάνει ένα 
κίνημα λύπης. ) Ω !. . .(Στρέφει πρός τό Βαλεντίνο καί τονέ φωνάζει.) 
”Ε ! . . .εσύ !. . . (Δείχνοντας τήν πεσμένη κορδέλλα.) Δέ βλέπεις;. . . 
Βοήθησε με.

Β α λ . ( τινάζεται άπάνω" σκύβει, παίρνει τήν κορδέλλα, καί τής τί) δίνει, 
ένφ τό χέρι του σιγοτρέμει καί αυτός άποφεύγει νά τήν κοιτάξΐ) στά 
μάτια, άποφεύγει καί τό βλέμμα της. )

Τ ερ . ( ξαναπαίρνοντα? τήν κορδέλλα. ) Μέ φοβάσαι ;
Β αλ. "Οχι, κυρία Τερέζα.
Τ ε ρ . . .Μ έ σιχαίνεσαι;
Β α λ . Λυπούμαι πολύ πού βγαίνουν άπ’ τά χείλη σας τε’τοιες 

υποψίες.
Τ ερ . . . . Έ γώ  δεν ξέρω ούτε ποιός είσαι.
Β α λ  Καί ποιός θέλετε νά'μαι !. . .Ε ίμ α ι . . .ένας καμπούρης.
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Τερ. Κ ’ έπειτα ;
Β α λ . Κ ’ έπειτα ε ίμ α ι . . .ένας θλιβερός παράσιτος.
Τερ. Γ ια τί;
Β α λ . Γ ια τί ΐσα-ϊσα άπό τή δυστυχία τών αλλονών βγάζω δ,τι μοΰ 

χρειάζεται γ ιά  νά ζώ. Δεν μπορώ νά τάρνηθώ. Πρωτήτερα, 
είχε κείνος μεγάλο δίκιο νάμοΰ τό χτυπήση. Κοκκίνισα μάλιστα 
άπό τή ντροπή μου. Μοΰ φάνηκε πιδς δέ θάχα καν τό θάρρος 
π ιά  νά σάς πλησιάσω, νά σάς μιλήσω. . .Κ αί δμως, όχι. Ε ίμαι 
χειρότερος παρά πρώτα. Γ ιατ’ είμαι τώρα βέβαιος πώς κανένας 
δέ μέ κατασκοπεύει, ωφελούμαι περισσότερο παρά πριν άπό 
τήν κατάστασή σας, πού δέ μέ βλέπετε καί δέ μ’άκοΰτε. Μένω 
κοντά σας, σάς βλέπω σάς μιλώ έλεύτερα, καί ζώ τήν ώρα τή 
γλυκήτερη τής ζωής μου. "Αν δέν είστε τό θύμα μιάς μεγάλης 
συφοράς, ή ώρα τούτη δέ θά  δινότανε σέ μένα.

Τ ερ . Νά το : σωστά τό λές. Καί θαρρώ πώς εμείς οί δυο θά 
συνεννοηθοΰμε περίφημα. "Ας μιλήσουμε. . . .ας μιλήσουμε γιά 
όλα. ( Τόν τραβά καί τονέ βάζει νά κ.αθήσΐ) πολύ σιμά της.) ’ Ας
μιλήσουμε σά νάμαστε δυο καλοί φίλοι.

Β αλ. ( ζωηρεμένος πολύ- μέ φωτεινά τά μάτια.) Ναί, ναι, άς μιλήσουμε 
σάν καλοί φίλοι.

ΣΚΗΝΗ Δ'. Βαλεντίνος, Τερέζα, Στέφανος.

Σ τέφ .  ( άπό μέσα, μακριά : ) Βαλεντίνε !. . . Βαλεντίνε !. . .
Β α λ . ( ανατινάζεται άπό φόβο και απορία, σά νά τόν πιάσανε επ’ 

αύτοφόρω.) Αυτός !
Σ τέφ . (άπό μέσα.) Ή ρ θ α , ήρθα, Β α λ εν τ ίν ε ! ...
Β αλ. ( παραμερίζει τό κάθισμά του άπό τήν Τερέζα σιμά, καί γεμάτος 

συγκίνηση τρέχει πρός τή θύρα.)
Τερ. ( σηκώνεται άνήσυχη καί ξαναπιάνει βιαστικά τό φόρεμά της, 

ταραγμένη καί φωνάζοντας: ) Ό χ ι !  " Ο χ ι ! . . .  Μήν τού πής 
νάμπη !. . . Γ ιά  όνομα ! μήν τού πής νά'μπη ! . . .  Ε ίμ α ι ντυ
μένη σά δούλα. . . ’Έ τσ ι δέν κάνει νά τόν υποδεχτώ κείνο τόν 
κτίριο!

Β αλ. ( είναι στό άνοιγμα τής θύρας. )
Σ τέφ . ( φτάνει τρεχάτος, βαλαντωμένος, καί πέφ τει άπάνω του, αγκα

λιάζοντας τον άπό τό λαιμό.)
Τερ. ( τρέχει φοβισμένη νά κρυφτή σέ μιά γωνιά, ζητώντας νά μή φανε- 

ρωθή, καί δίχως πιά νά φωνάζη, εξακολουθεί, ικετευτικά : ) Οχι !. . 
Ό χ ι !. . . Πές του νά φ ύ γ η . . . Πές του νά φ υ γή . . .  ( Λίγη 
σιωπή. ) S

Σ τέ φ .  ( λαχανιασμένος.) Δεν μπόρεσα ! ( Άνασηκώνεται γιά νά πάρΐ) τήν 
άναπνοή του. )

Β αλ. ( τοϋ παίρνει άπό τό χέρι τό καπέλλο καί τό ρίχνει άπάνω σέ μιά 
καρέκλα.)

Σ τε φ .  Γ ιά  νά φύγω μακριά άπό δώ . . . πάλαιψαί*. . „πολέμησα.. . 
σάν τό θεριό πού θέλει νά σπάση τά σίδερα τής κλούβας 
του. . . Κι αυτός ό τρομερός αγώνας. . . μ ' έχει εξαντλήσει.
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Δεν αντέχω πιά. ( Κομμένο;, ερείπιο, άκκουμπιόντας στό Βαλεντίνο, 
σέρνεται, ώς τό ντιβάνι καί Γτέτμτετ απάνω. )

Β α λ . Είχες περάσει καί τόσες νύχτες άϋπνος. . . Ησύχασε, ξεκου
ρ ά σ ο υ ... καί σου δίνω την εγγύηση μου, αύριο θά  δής πώς 
θά'σαι υγιής καί δυνατός, όσο ποτέ ώς τώρα.

Σ τέ φ .  Δέν τό ελπίζω α κ ό μ α . . . ( Μ ανήσυχα τά βλέμματα, αναζητεί 
τήν Τερέζα, καί τή βλέπει έκεΐ. ζαρωμένη στί| γωνιά καί φοβισμένη.)

Β α λ . Φώναξε τηνε κοντά σου.
Σ τέφ .  Δέ θ ’ άρχότανε.
Β αλ. ( τήν .πλησιάζει φ ιλύστοογα. ) Θέλετε νά μιλήσετε μέ κείνο τον 

κύριο ;
Τερ. (δείχνοντας τό ακατάστατο φόρεμά της.) ΙΙοιός ξέρει τί ιδέα 

θάχη για  μένα !
Β αλ. Κοιτάξτε νά τύν κάνετε νά σάς συχώρεση.
Τ ερ. Κ αί πώς ;
Β α λ . ( τήν παίρνει άπό τό χέρι, καί σχεδόν δίχως νά τήν κάμη νά τό 

καταλάβη, τήν οδηγεί σιγά σιγά πρός τό Στέφανο, παρακινώντας τη 
μυστικά: ) Νά τοϋ πήτε πιός έχετε κι άλλο φόρεμα. Νά του τό 
δείξετε, μάλιστα. Κι αν αυτός αληθινά σκέφτηκε κακό για  σάς, 
θάλλάξη γνώμη. Δέν είν’ αλήθεια, Στέφανε, πώς θάλλάξης 
γνώμη ;

Σ τέφ .  Ναί, βέβαια.
Τερ. ( τοϋ δείχνει τό φόρεμα) Σ ’ αρέσει ;
Σ τέ φ .  ( σά νά βλέ.πη όνειρο, ζωηρεύοντας στό πρόσωπο. ) Είναι όμορφο !
Τερ. (μέήιιερη. υποβλητική φωνή. ) Καθήστε δίπλα του.
Β αλ. ( κάθεται σάν αυτόματο δίπλα στό Στέφανο. )
Β αλ. Δώστε του νά καταλάβη πώς θαναι ακόμα πιό όμορφο.
Σ τέφ .  Ναί νά μου τό εξηγήσετε.
Τ ερ. Περίμενε καί θα  δής. (Παίρνει μιά κορδέλλα, καί καταγίνεται νά 

τήν περάση άπό τις τρύπες τής δαντέλλας. πού εχει στολίσει τό 
φόρεμα. )

Β αλ. (σιγανά, πίσω άπό τό Στέφανο.) Π ηγαίνω απάνω, στό δωμάτιό μου, 
Στέφανε. Γειά  σου.

Σ τέφ .  ( πρός τήν Τερέζα. ) Μά, μέ τό φώς αυτό τό θαμπό, δέν 
είν' ανάγκη νά εργάζεστε πολύ. Νά μήν πάθετε τίποτα !

Τερ. ( χαμογελώντας. ) Δέν πειράζει.
Β α λ  (κοιτάζοντας νά μήν ακουστούνε τά βήματά του, φεύγει άπ’αριστερά.)
Σ τέ φ .  "Ας ξεκουραστούμε μαζί, τώρα. Κι αύριο πάλι μαζί κ’οί δυό 

ξαναπιάνουμε δουλειά. ’Εγώ  θάμαι υπομονετικός. . .σάν εσάς. 
’Εσείς θ ù μέ συμβουλεύετε.. . θά μου δίνετε τό π α ρ ά δε ιγμ α .. . 
Θάστε ή ’Αρετή μου.

Τερ. ’ Εγώ  είμαι μικρούλα, μικρούλα. . .
Σ τέφ .  ( ξαναλέγει μέ αόριστη στοχαστική τρυφερότητα:) Μικρούλα, 

μ ικρούλα. . .( Δειλά δειλά, τήν αγκαλιάζει άπό τή μέση.— ’Εκείνη 
δέν κάνει καμιά αντίσταση, καί αφήνει τήν εργασία.—  Ό  Στέφανο? 
σφίγγεται, κοντά τη: καί βάζει τό κεφάλι του στή ράχη τοϋ ντιβανιοϋ.) 
’ Ετσι.

Τερ. Γιατί είσαι κουρασμένος ; . .  . ’Έκαμες πολύ δρόμο;
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Σ τέφ .  Ν αί αρκετό,
Τερ. Θέλεις να κο ιμηθής;
Σ τέφ .  Ναί. (Σιωπή.— Μισοκλεΐ τά μάτια, καί ψιθυρίζει.) Νά". λίγο-λίγο, 

όλα σβήνουνε γύρω μου. . . Δέ βλέπω παρά εσ άς . . . σά νάσαστε 
ή ψυχή μου. . ’ Σ άς βλέπω ήσυχη. . .Τόσο ήσυχη !. . .Τέλος, νά 
ή γαλήνη. ( Σιωπή.— Ό  Στέφανο; κοιμάται.)

Τερ. (απαλά άπαλά, ξεφεύγει άπό τήν αγκαλιά του.— Σηκώνεται. — Σάν 
άπό αδιόρατη πρόθεση φιλοφροσύνης, άφήνει τό φόρεμά της καί πέφτει 
στα γόνατα καί τά πόδια τοϋ Στέφανου. Χαμογελά άλλη μιά φορά, 
καί φεύγει, κοιτάζοντάς τονε. Καθώς φεύγει αρχίζει καί ξαναλέγει, πολύ 
άργά, μέ άπαλό, μονότονο καί μελωδικό τόνο, τό τραγουδάκι τοϋ 
Γέρου ζητιάνου :
Τ ί θές καί βλέπεις μέσα στό κ ύ μ α ; — Κλείσε τά μάτια, 
κάμ’ένα β ή μ α . . .
( Χάνεται μέσα στόν κήπο" μά τό τραγουδάκι έρχεται άκύμα, 
ξεψυχισμέ«»:
Έ κ εΐ ’ναι. ό φίλος, καλή μου κόρη Κλείσε τά μάτια. . .καί
βάλε πλώ ρη. . .

Β αλ. (άπό μέσα, μέ φωνή άγρια καί. τρομερή, σχεδόν πνιγμένη άπό τήν 
απόσταση). Πρόφτασε, Στέφανε! Τ Ι κυρία Τερέζα είν’ ορθή 
απάνω στό τοιχάκι, κι απλώνει τά χέρια στή θάλασσα!
( Μπαίνει άπ’ άριστερά, όρμά πρός τόν κήπο, καί χάνεται. ’Ακούεται 
ή κραυγή του όλη τρομάρα.)

Μ Ε Τ Α Φ Ρ Α Σ Τ Η Σ  ; Ν. ΠΟΡΙΩΤΗΣ!
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ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Σ Τ ’ ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΑΣ

Γλυκά φιλιά στέλνει ή ΝΕΑ ΖΩΗ στ’ αδέρφια μας, που πολεμάνε 
σήμερα γιά τής πατρίδας μας, του έθνους μας τή δόξα— Μ’ άκόμα πιό γλυκύ
τερα δίνει σ’ δλα τά Ελληνόπουλα πού γύρω στ ή γαλανόλευκη άντρειωμένα 
αγωνίζονται γιά μιάν Ελλάδα πιό μεγάλη, πιό αληθινή.

Τούς σταυραετούς του "Ολυμπου ξύπνησε πιά ό αντίλαλος των νικη
φόρων κανονιών τού στρατού τού Διαδόχου μας —  Στά δυνατά των νύχια 
ό Γέρο-Δίας ελεύθερος κι’ αύτός ύστερα άπό τόσα χρόνια απίθωσε τό 
τρομερό τής θεϊκής οργής σημεϊο.

Κι’ εσείς Σειρήνες των γλαυκών κυμάτων οί μουσοθρεμμένες ψυχές 
αρπάξετε άπ’ τού Κανάρη τό δεξί τούς ένδοξους δαυλούς τού αγιασμένου 
Εϊκοσιένα, γιά νά οδηγήστε μέ ακμαία πιά όρμή τά θαλασσοπούλια μας 
σέ νέες ενδοξότερες ακόμα νίκες.

Τί κι’ αν τά κακούργα σμάρια των τεράτων ουρλιάζουν γύρω στών 
απόλεμων χωριών τις μελανές θυσίες πίσω άπό τά μάταια ταμπούρια των

Τί κ αν τών εχθρών μας τά θωρακισμένα κύττερα δειλιασμένα κουρ
νιάζουν δίπλα στις αλμυρές ταντέλλες τών ακτών τής θάλασσας τού Μαρμαρά I

Τί κι’ άν τού Μπαρμπαρόσσα τού Χαϊρεδδίν οί απόγονοι λησμόνησαν 
τής πάλης τήν ώμορφη λαχτάρα!

Τού Σαραντάπορου αί άγριες ρεμματιίς αλυκοβάφηκαν μέ νεαρό 
Ελληνικό αίμα, σημάδι αλάθευτο πού δείξανε οί οπλίτες στην πατρίδα 
μας γιά τήν αντρεία των.

Δαφνοστεφανωμένοι μπήκαν οί γενναίοι μας στή Γιανιτσά τήν ίερή 
τήν Πόλη τού Μακεδονικού καταχτητή μας.

Τής Σαμοθράκης τήν άφτέρουγη τή Νίκη πήρε γιά νέο σύμβολο τό 
ναυτικό μας πού τά νησιά τά σκλαβωμένα λευτερώνει.

Καί τής Θεσαλονίκης τή φυλαγμένη σέ σαθρά καφάσια Νεο-Τούρκικη 
παρθενιά ματώσανε τροπαιοφόρα πολεμόχαρα φιλιά τών τορπιλλών τού 
Βότση !

Κι’ άνάστησε καί πάλι ολοζώντανη μπροστά στόν κόσμον δλο, τί) 
μαρμαρωμένη άθώα Βασιλοπούλα μας, τή Δόξα τήν αρχαία τήν Ελληνική, 
τό αγνό μά σιδερένιο αγκάλιασμα τού Κωσταντίνου, κοντά στού Άη-Δημήτρη 
τό σεπτό μνημούρι.

Ο κ τ ο β ρ η γ  1912 Κ. Ν. Π Α Π Π Α Σ
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ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Στην ’Ακρόπολη, ό Τάκης Μπάρλας έδημοσίεψε τάκόλουθα δημοτικά 
τραγούδια :

Σ Ε Ρ Β Ι Α Σ

-—Τριάντα Ζετενγιάνοι μεθοκοπούσαν — Στης δροσερές καί γαλήνιες 
όχθες του ποταμού Ζετενγιά.— Μιά άνουρη παρθένα τούς κερνάει— Κι’ όταν 
προσφέρνει σέ καθένα τό ποτήρι του,— Κανένας στό κρασοπότηρο δέν
απλώνει τό χέρι -Καθένας, μεθυσμένος άπό έρωτα, θέλει νά τήν άγκα-
λιάση. — Μά έτσι τούς μιλάει ή κόρη ή Ζετενγιάτισσα :

—■ « Γιά τό Θεό, ακουστέ με, ώ τριάντα Ζετενγιάνοι.— Αλήθεια είμαι 
ή δούλα όλων σας.— Μά κανενός ή πολυαγαπημένη. —  Δέ θά γενώ παρά ή 
άγαπητικιά τού ήρωα^-δποιος τό Ζετενγιά περάση κολυμπώντας,— ’Αρματω
μένος μ’ δλα τ’ άρματά του.— "Οποιος τό Ζετενγιά έτσι περάσει,— ’Από τή 
μιά ίσα μέ τήν άλλην δχθη,— Εκείνου θάμαι ή πιστή γυναίκα.»

— Άντικυττάχθηκαν οί ήρωες συνατοί τους — Κι’ δλοι χαμήλωσαν τά 
μάτια πρός τή γή.— ’Όλοι εξόν άπ’ τό λεβέντη Ραδοΐξα.— Φτεροπόδαρος, 
ό έφηβος όρμάει.— Ρίχνει στούς ώμους τό μεγάλο του μανδύα. — Καί νά, 
βουτάει μέσ’ τά νερά τού Ζετενγιά.—

Σχίζει τά κύματα ό ήρωας.— Καί φθάνει κολυμβώντας στήν όχθη 
τήν άντικρυνή.—  Μά μόλις τοιμαζότανε νά βγή—  Μέσα στόν ποταμό 
βυθίζεται— όχι γιατ’ ειχεν άποκάμει,— Μά γιά τά δοκιμάση τήν άγάπη 
τής ωραίας του— Καί νά γνωρίση άν είλικρινά τόν άγαπούσε.—

— Ό ταν εΐδεν αυτό, ή ωραία Ζετενγιάτισσα,— Τρέχει στόν ποταμό, 
γιά νά ριχτή μέσα στά κύματα.

Τότες ό λεβέντης ό Ραδοΐξα,— Όρμάει στού ποταμού τήν δχθη.—
Ά πό τό Ζεντεγιά έβγήκεν σώος κι’ άβλαβος — Κι’ άγκάλιασε τί) γενναιό
καρδη παρθένα,— Κι’ άπ’ τό λευκό της χέρ ι— Τήν όδηγάει στά πλούσια 
του παλάτια.

Β Ο Υ Λ Γ Α Ρ Ι Α Σ

Κηρύχθηκεν ό πόλεμος στής Βλαχιάς τή χώρα.— Στή χώρα τής 
Βλαχιάς καί τής Μολδαυΐας.— Έσφαξαν τούς γέροντας καί σκλάβους κάνανε 
τούς— νιούς. Καί σκλάβα πήρανε τή Βάσω.—  Ή  Βάσω ή σκλάβα, ή
Βάσω ή ρωμιοπούλα Άπό τό κεχριμά τραβάει τού Σουλτάνου τάλογο
καί τί) σημαία του βαστάει.— Τό φλάμπουρο βαστάει καί τ ’ άνεμίζει. —  
Καί τ άνεμίζει φορτώνοντάς το μέ κατάρες.— Φορτώνοντάς το μέ κατά- 
ρες.— Λιγόχρονη ή δύναμή σου, Βασιληά.-—Λιγόχρονη ή δύναμή σου καί ή
ζωή σου λιγοήμερη Γιατ’ άφησα ένα μωρό παιδάκι.—¿ΙΙυιύς θά τό
λούσ ΐ) — ώϊμέ— καί ποιός θά τό ταΐση ;. . .

Μ Α Υ Ρ Ο Β Ο Υ Ν Ι Ο Υ

Ό  Ναπολέων ό Αύτοκράτορας.—  Ένας καινούργιος·* Καϊσαρ, λένε.-^- 
Πού κάλεσε τούς καπετάνιους του.— «Κεϊ κάτω στά βουνά τά μακρυνά.—= 
Νά πάτε.—  Δίχως δισταγμό. »
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01 άντρες εκεί πέρα είνε αδάμαστοι.— Ιναί σιδερόκαρδοι.— Κι’ οί 
βράχοι τρομεροί καί μαύροι Σάμπως τά χείλια της.

Σάς φέρανε κανόνια κ.Γοϋσσάρους καί δραγόνας.— ’Εμπρός, ώ άρχηγοί. 
— Πρός τό θάνατο. . . . — Θαυμάστε τά ψηλά βουνά.— Μή προχωρήστε.

Γιατ’ έχουν τά βουνά, γιά τά κανόνια σας άβΰσσους— Οί βράχοι άπό 
τής κορυφές κατρακυλώντας — Θά συντρίψουνε τής λεγεώνες σας.

Μαυροβοΰνι, Σέ προστατεύει ό Θεός. —  Παντοτεινά ελεύθερο ί)έ 
νάσαι.— Καθώς τό χιόνι— των κορυφών σου.

’Λπ’ τήν Εστία παίρνουμε τό άκόλουθο πολεμικό τραγούδι τού κ. 
Κωστή Παλαμά πού τό τόνισε ό κ. Μανώλης Καλομοίρης.

Ε Μ Π Ρ Ο Σ

I

Εμπρός ! 'Ολόρθοι, άτρόμαχτοι.
Μαυρίλα. ’Αστροπελέκι.
Μά τό σπαθί γοργάστραψε, 
καί νά ! ή βροντή τουφέκι!
Στόν Πίνδο άπ’ τόν Ταΰγετο 
καί στά Μπαλκόνια ώς πέρα, 
μιά ή φλόγα, μιά ή φοβέρα, 
κ’ένας ό νοϋς. ’Εμπρός !

II

’Εμπρός! Βουνά, ψηλώστέ μας, 
καί ώ θάλασσα, νά ή ώραI 
στοίχιωσε τά καράβια μας, 
καί βόηθα, νικηφόρα !
Ξυπνά τού Ρήγα ή σάλπιγγα, 
καί πάει στά μισουράνια:
« Μ α υ ρ ο β ο ύ ν ι ο ύ  κ α π λ ά ν ι α  
κ ι ’ Ό λ υ μ π ο υ  σ τ α υ ρ α ϊ τ ο ί.»

III

Εμπρός, άδέρφια, άτράνταχτοι !
Κι’ αν πέφτη άστροπελέκι, 
νά ! τό σπαθί γοργάστραψε, 
καί νά ή βροντή τουφέκι.
Κρήτη, ό Μωριάς, ή Ρούμελη.
’Εμπρός ! 'Η  Ελλάδα λάμπει, 
άχολογούν οί κάμποι, 
καίνε οί καρδιές. Ε μ π ρ ό ς!

Ο Λ Ι Γ Ο Σ Τ Ι Χ Α

Χαιρετίζουμε μ ’ ενθουσιασμό τό διορισμό τού Ποιητή Ζ. Παπαντω- 
νίου στή θέση τού Νομάρχη Ζακύθου, σάν μιά άπ’ τις ευστοχότερες πράξεις 
του κ. Βενιζέλου κ’ εκφράζουμε τήν ευχή νά δούμε σύντομα κι’ άλλους λο- 
γίους νά πιάνουν υψηλές δημόσιες θέσεις. Ή  επίσημη αναγνώριση τής άξίας 
καί τής υπεροχής των άνθρώπων τού πνεύματος, καί ή άνύψωση των μέσα 
στήν πολιτεία άπ’ τήν υπεύθυνη Κυβέρνηση, πράμα πούθά τούς εξασφαλίζει 
τόν άνετο βιοπορισμό, θάναι άπ’ τά φωτεινότερα σημεία τής δράσης τού 
κ. Βενιζέλου.

Μέ τό φυλλάδιο τούτο συμπληρώνεται ό έβδομος τόμος τής Νέας Ζωής. 
Και συμπληρώνεται μέ πάνω άπό .550 σελίδες ένώ ή υποχρέωση μυς ήταν 
νά προσφέρουμε 480 μονάχα. Έδώσαμε δηλαδή ύλη δυύ φυλλαδίων περισσό
τερο άπ’ ότι είχαμε καθήκον.

'Η  λογοτεχνική κίνηση αύτύν τό μήνα παρουσιάτεται σ’αύτό τό φυλλάδιο 
αναγκαστικά κάπως άτροφική, επειδή ή άλλη ύλη, άπ’ τήν οποία δεν ήταν 
δυνατό νά μείνει έξω τίποτα έξ αιτίας πού κλείνει ό τόμος, έπιασε είκοσι 
σελίδες παρά πάνω άπ’ ότι λογαριάζαμε.

"Αν εξακολουθήσει ή επιστράτευση ή «Νέα Ζωή» τού Νοέβρη θά βγει 
σέ διπλό φυλλάδιο τό Δεκέβρη. Οί λόγοι πολλοί : ό κόσμος είναι άπορροφη- 
μένος άπ τόν πόλεμο, οί λογοτέχνες, οί περισσότεροι, πολεμούν, οί νεοζωί- 
τες τό ίδιο καί οί στοιχειοθέτες έγιναν πολύτιμοι.. . .

Παρακαλούμε τούς συνδρομητές μας νά μάς στείλουν, χωρίς άναβολή. 
τήν συνδρομή τους πού έληξε καί θά μάς υποχρεώσουν πολύ.

Απ τόν κύκλο των Νεοζωϊστών Ιπήγαν νά υπηρετήσουν τήν Πατρίδα 
οί φίλοι μας :

Αλέκος Άσημακόπουλος, Γ. Βατιμπέλλας, I’. Γιωργαντάς. Ά π. Γ. 
Κωνσταντινίδης. Κ. X. Πάγκαλος, Εύαγ. Περδιγάκης. Παύλος Α. Πετρίδης. 
Ι’αδ. Ραδύπουλος, Γιάννης Τρικόγλου, Κώστας Τσαγκαράδας, Δ. Φιλιππίδης. 
Γ. Χαριτάκης.

Καί φεύγουν τήν ερχόμενη Τρίτη 12/26,· 11 κ’ οί : .
Τρύφων Μαραγκός. Α. ΙΙαλαιολόγος, Γ. Παλαιολόγος, Φίλ. Φιλίππου.
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» 298

Huberto Braceo 
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257
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» 80
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