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Π Ε Τ Ρ Ι Ε Σ  Σ Τ Ο Ν  Η Λ Ι Ο

Φίλος μου καί συντοπίτης, ό Σπΰρος Τρισμπάρδης, καθη
γητής τής φιλολογίας, έγραψε κάποτε—δέν έχει καμμιά 
χρονολογία, —αύτή τή διήγησι. Βρέθηκε στά χαρτιά του 
πέρσυ που πέθανε, κ’ ή οικογένεια του μου τήν παράδωσε 
μέ τήν άδεια νά τήν κάμω δ,τι θέλω. Μου φάνηκε πώς 
άξίζει καί τή δημοσιεΰι» σχεδόν δπως γράφηκε. Μέ τό άπλό 
ερωτικό επεισόδιο που τό εξιστορεί καταλεπτώς, ζωγραφί
ζει όλη τή ζωή του πέρα-πέρα καί, χωρίς νά θέλη, φανερώνει 
όλη του τήν ψυχή. ΕΙν’ ενας άνθρωπος μέσα σ’ αυτή τή διή- 
γησι. Κι’ ό άνθρωπος αυτός, που “δέν έκαμε ποτέ του τίποτ’ 
άλλο παρά νά πετροβολά τόν ήλιο” , μοιάζει μέ πολλούς.

ΓΡ .  Ξ .

Α ' .

Ε κείνο  τό χρόνο ήμουν καθηγητής στην Πάτρα. Νοσταλγούσα 
τήν ’Α θήνα και τή Ζακυθούλα μου, στενοχωριόμουν, και τις ώρες 
που δέν είχα δουλειά νά μέ παρηγορή, μπορώ νά πώ πώς 
ήμουν δυστυχισμένος. Δέν τώδειχνα δμως. Οί καινούριοι μου φ ί
λοι, στο Λεσχίδιο, στά Ψηλ’-'Α λώ νια, ακόμα καί στο Γυμνασιαρ- 
χεΐό, δέν είχαν πιο φαιδρό σύντροφο από μένα. Μάλιστα οί συνο
μήλικοί μου,— είχα κλεισμένα τά σαράντα,— απορούσαν πώς κατώρ- 
θιονα νά διατηρώ τόσο νεανικήν δψι καί χαρά, κ’ έ'λεγαν πώς αιτία 
πρέπει νά ήταν ή λευτεριά μου κ’ ή μοναξιά μου. Τόσο πολΰ, που 
μολονότι περνούσα γ ιά  καλός γαμπρός κι’ όχι λίγες Πατρινοποΰλες 
μέ προικοΰλα θ ά  μέ θέλανε τρέχωντας, κανένας ποτέ δέν έτόλμησε 

’ νά μου κάμη τόν προξενητή. ’Η ταν βέβαιοι πώς δέ θά  μέ τύλιγε 
ούτε ή καλλίτερη τ ύ χ η ,  γιατί πολλές φορές που ήλθε λόγος,— καί 
στό στενό μας επαρχιακό κύκλο αυτός ό λ ό γ ο ς  ερχότανε τόσο 
συχνά !— είπα στους φίλους μου καθαρά πώς δέν είχα τήν παρα
μικρή όρεξι νά παντρευθώ. Καί τούς εξήγησα πώς δέν ήθελα σκο
τούρες καί μπελάδες στό κεφάλι μου, πώς μ’ έτρόμαζε ή ευθύνη τού 
οικογενειάρχη καί μού χρειαζόταν όλη μου ή ησυχία γιά  4ά είμαι 
άφωσιωμένος στήν επιστήμη μου καί νά μπορέσω νάναιβώ λιγάκι 
ψηλότερα.

— Τό ξέρουμε πώς πηγαίνεις γ ιά  καθηγητής τού Π ανεπιστη
μίου, μού είπε μιά μέρα ό συνάδελφός μου τών Μ αθηματικών, 
Ζακυθινός σάν εμέ καί φίλος μου από πα ιδ ί’ μά ένας καλός γάμος 
μάλλον θά  σέ βοηθούσε καί ’ς αυτό. Θά'κανες ισχυρούς συγγενείς 
καί θάχες ύποστήριξι.
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— Ό  μόνος ποϋ θ ά  δεχόμουν νά μέ υποστηρίζω, τοΰ άποκρί- 
θηκα, είνε ό εαυτός μου. Κ αι μου φαίνεται πώς ΐσιαμε τώρα, ό 
κύριος αυτός δεν τώκαμε ά'σχημα. ’Έ πειτα, τι συγγενείς μου λες ; 
Έ γ ώ  δοξάζω τό θεό που δεν έχω στον κόσμο κανένα.

Τά'λεγα άρά γε μέ τά σωστά μου ; Ή  αλήθεια είνε πώς απο
ρούσα κι’ ό ίδιος, πώς κατώρθωσα να γλυτώσω από τόσες παγίδες, 
από τόσους πειρασμούς, άν θέλετ’ ακόμα κι’ από τόσες υποχρεώσεις 
που είχαν δημιουργήση οί αδυναμίες μου, καί νά μείνω Ϊσιαμε τώρα 
ανύπαντρος. Μοναχογυιός, μέ χήρο πατέρα, που είχε μιά μικρή 
περιουσία, καί που δέν πέθανε παρ’ άφοΰ έφρόντισε νά καλοπαν
τρέψω τ Πν αδελφή μου τή Τζούλια,—τή μόνη μου στενή συγγένισσα, 
καλή της ώ ρ α !— μ’ επιστήμη, μέ κοινωνική θέσι, μέ μ έ λ λ ο ν  
καί μ’ εξωτερικό ϊσως δ'χι δυσάρεστο, δέν είνε καύχημα νά πώ πώς 
ήμουν πάντα πολιορκη μένος, μπλεγμένος, άπ’ τά πρώτά μου νειάτα 
ώς τά μεσοκοπίσματα. Στοχάζουμαι δ'μως πώς τό μόνο ποϋ μ’ έγλύ- 
τωσε από τόσες νυφάδες, είνε ή φυσική μου άστασία. Σ ’ όλη μου 
τή ζωή, μπορώ νά τό πώ κι’ έγώ, στάθηκα «πιστός στήν αγάπη 
μ’ άπιστος στήν άγαπητικιά». Δέν εννοούσα, δέν εϋρισκα συμφέρο 
μου νά παντρευθώ άλλοιώτικα παρ’ από αγάπη. Έ τύχαινε λοιπόν 
κάθε φορά, ή αγάπη ποϋ αισθανόμουν γιά ένα κορίτσι, κ’ ή 
πιο ζωηρή, κ’ ή πιο φλογερή, νά μοϋ σβύνη άξαφνα πρίν 
προφθάσο) νά παραγγείλω καν τά δαχτυλίδια τοϋ αρραβώνα . . . Τ ι 
φταίω έγώ αν τέτοιο είνε τό φυσικό μου ; Καί ποιος ακόμα θά  
μπορούσε νά πη, πώς αυτό δέν είνε τό φυσικώτερο φυσικό, ποϋ 
μόνο σέ μιά κακοφτιασμένη, ψεύτικη κοινωνία, σάν τή δική μας, 
περνά γ ι’ αντικοινωνικό ; . . . Μιλώ τοϊρα πολύ σοβαρά καί δέ θά  
ήθελα νά γελάση κανένας μ’ αυτό ποϋ θ ά  πώ : Έ γ ώ  λοιπόν θά  ήμουν 
ευτυχισμένος άνθρωπος, μόνο αν μπορούσα νά πάρω δλες δσες 
αγάπησα στή ζωή μου. Καί μιά—μιά θ ά  τις έπαιρνα δλες. Δέ θά  
μ’ έτρόμαζε κάθε φορά τό Αίιόνιο εκείνο ποϋ απαιτεί ή κοινωνία, 
καί ποϋ δέν αισθανόμουν τον εαυτό μου ίακνύ νά τό βαστάξη. 
Χωρίς αυτό τό φόβο, ή ένωσί μου μέ καθεμιά θά  γενότανε τέλεια 
τήν έποχή τής φλογερώτερης αγάπης καί θάταν ή ευτυχία. Διστά
ζοντας όμως κ’ ϊσως ζητώντας πάντα τό καλλίτερο, αφού θά  ήταν 
ένα καί μόνο, έφθανα κάθε φορά στήν άρνησι καί στήν αδιαφορία. 
Τότε πιά, καί νά ήθελα, ήταν αργά. Τ ι τά θέλετε! ’Έ χω  τήν 
ιδέα πώς φυσικό στόν άντρα είνε ή πολυγαμία. Συχωρέστε τήν 
τόλμη ς’ έναν καθηγητή, ποϋ από τήν έδρα του δμως ποτέ δέν 
έδίδαξε τέτοια. Μά μοϋ φαίνεται πώς τό τούρκικο χαρέμι είνε τό 
πιο λογικό σύστημα καί τό πιο σύμφωνο μέ τήν ανθρώπινη φύσι. 
Μ ιά μέρα ή πολιτισμένη κοινωνία θά  τό πάρη, ή θά  φτιάση κάτι 
τέτοιο καινούριο.

Ε κ είνο  τό χρόνο ποϋ ήμουν στήν Πάτρα, πολύ συχνά, δέν 
ξέρω γιατί, θυμώμουν τό χαμένο χαρέμι μου : 'Ό λες τις γυναίκες 
ποϋ εΐχ’ άγαπήση, χωρίς νά κάμω δική μου άπ’ αυτές καμμιά. Ή τα ν  
μι’ ανέκφραστη, όψιμη μετάνοια γιά τήν παντοτινή μου άστασία ; 
Ή  μήπως αισθανόμουν πώς δέν ήταν π ιά  δυνατό νάγαπήσω, στήν 
ηλικία ποϋ ήμουν, καί ζητούσα νά ικανοποιώ τον ελάχιστο ερωτικό
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πόθο ποϋ μού'μεινε, μέ τήν άνάμνησι ; Μπορεί, γιατί μ’ δλη μου 
τήν ανθηρή όψι, από μέσα ήμουν γέρος . . .  Ή  γυναίκα δέ μέ 
τραβούσε π ιά  μέ τήν πρώτη δύναμι κι’ άν, καμμιά φορά, τύχαινε 
νά προσέξω κανένα κορίτσι τοΰ γούστου μου, πού άλλοτε θά  μέ 
τρέλλαινε, δέν τ’ άγαποϋσα παρά μ’ ένα ξέθωρο, άδύνατο αίσθημα, 
ποϋ σέ λίγο έσβυνε κι’ όλότελα μέ τήν πικρή σκέψ ι: «Κρϊμας νά 
μήν ήταν δέκα χρόνια προτήτερα!» Κάποτε μάλιστα τήν τωρινή 
άγαπημένη τήν εύρισκα ομοια μέ κάποια μου παληά κ’ έλεγα: «είνε 
σάν τήν ’Ά ννα, σάν τήν ’Όλγα, σάν τή Μ α ρ ία . . . ’Έ τσ ι καί τό 
καινούριο αΐσθηματάκι, τό σχεδόν γεροντικό, τρεφότανε μέ τοΰ 
παληοϋ νεανικού τήν άνάμνησι' κι’ άπό τις νηές αυτές ΓΙατρινοποϋ- 
λες δέ μέ συγκινοϋσε παρά δ,τι μποροΰσε νά μοϋ θυμίζη τις πρώ- 
τές μου Ζακυθινούλες καί τις κατοπινές Ά θηναίϊσσες.

Τέτοια, στοχάζουμαι,— είνε τόσο δύσκολο νά παρατηρη κανείς 
τήν ψυχή του !— ήταν ή ψυχολογία μου εκείνο τον καιρό ! Μιά 
Κυριακή, μεσημέρι, στο Λεσχίδιο ποϋ πίναμε τή μαστίχα μας, ό 
συνάδελφός μου τών Μ αθηματικών, ό Ζακυθινός, μέ πήρε στήν 
άκρη καί μοϋ είπε :

—  Θέλεις νά ίδης μιά παληά σου αγάπη ;
Έ κ α μ α  τον άδιάφορο :
—  Ν ά σοϋ πώ . . .  όχι καί τόσο πολύ.
—  Καλά λοιπόν, κ’ έγώ δέ σου λέω τ ίπ ο τα !
Κ ’ έκαμε νά γυρίση στούς άλλους. *
Τον έκράτησα άπό τό μανίκι γελώντας :
—  Πές μου τουλάχιστο π ο ιά . . .
—  Ά  ! βλέπεις λοιπόν πώς σοϋ μπήκαν οί ψύλλοι στ’ αυτιά ;
Εξακολούθησα νά γελώ.
—  Μά ούτε τόση δά περιέργεια δέ μπορώ νάχω ;
—  ’Άκου, γιατί έγώ δέν είμαι κακός. Ή  ’Ό λγα τοϋ Μπενε- 

στάντε είνε ’δώ. Ή ρ θ ε  προχτές άπό τή Ζάκυθο μέ τον άντρα της, 
τον ’Άντζολο τό Μπραχάλη. ’Ά ν  θέλης νά τήν ίδης, πήγαινε τό 
βράδυ στό θέατρο. Τώρα δά τούς άπάντησα στήν Πλατεία καί 
μούπανε πώς θά  πάνε . . . Μπά, μπά ! ; πώς δέ γελάς καί τώρα ; . . .

— Δέν πιστεύω νά είνε κανένα άστεΐο αυτό ποϋ μοϋ λές . . .
—  Ά ς  τα, άς τα, καί σέ βλέπω ’γώ ποϋ χλώμιασες ! . . .
— ’Έ χεις λάθος' σέ βεβαιώ πώς δέ μοϋ κάνει ούτε ζέστη 

ούτε κρύο.
—  Καί δέ θά  πας, παναπη, άπόψε στό θέατρο ;
— Μ πά ! έχω πάρη μάλιστα καί μπιλλιέτο. Νά, ίδές το, γιά νά 

μή λές . . . Θά πάω νά ίδώ τήν Κυβέλη.
—  ’Ά ς  είνε’ έλπίζω νά μή σοϋ κακοφανη άν, έκτος* άπ’ αύτή, 

ιδης καί τήν ’Ό λγα. Ξέρω ποϋ δέ βλέπεις εύκολα μέσα στόν κόσμο, 
μά θά  είμαι ’κεΐ καί θά  σοϋ τή δείξω.

—  Μοιάζεις τώρα λιγάκι μέ τό Μεφιστοφελή, έτσι ποϋ κάνεις 
τά φρύδια σου . ..

—  Καί σύ μοιάζεις μέ το Φάουστ, έτσι γεροντονεας ποϋ εί
σαι. . .  Δέ μού λές, άπό τον καιρό έκεΐνο, αύτή τή Μαργαρίτα 
δέν τήν ξαναεΐδες ;
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— Την ’Ό λγα ; ποτέ. ’Έ χω  νά την ίδώ δεκ α π έντε ... είκοσι 
χρόνια.

— Λαμπρά ! «Μετά εΐκοσιν έτη» λοιπόν ! . .  Γ ια  φαντάσου ! . .  
Μά πώς δεν έτυχε; . .  Έ ν  τώ μεταξύ πήγες κάμποσες φορές στη 
Ζ άκυθο .. .

— Ή ταν πάντα καλοκαίρι κ’ επήγαινα στην έξοχή.
— Ά ,  ναί, έχεις δίκηο. . .Θυμάσαι μια φορά ποΰείχες άπόφασι 

ναύτοκτονήσης αν δετήν έπαιρνες ; χά, χ ά ! . .Τό θυμάμαι ποΰ μου 
τώπες, λες κ’ είνε ή ίδια ώ ρ α . . .  ’Απομεσήμερο χειμωνιάτικο με 
ήλιο. Ή ρ θ α  και σέ πήρα από τό σπίτι σου καί πήγαμε περίπατο 
κατά τό Άργάσι. Πώ, πώς έκανες!_... "Ησουν γ ιά  δαυτη τρελός.. .  
’Έγραψες τδνομά της μέ τό μπαστούνι σου στην αμμουδιά κ’ έπε- 
ρίμενες νάλθη τό κ ύ μ α .. .

— Ουφ, καϊμένε ! . .  τά παιδιακίσια μου καμώματα Θά μού Αυ- 
μίζης τώρα ; . .  ’Άσε με νά ζής !

— Μ’ αλήθεια λοιπόν, τόσο πολύ σέ πείραξε, πού είνε εδώ 
καί μπορεί νά την ΐδής ;. . .

— Ή  ιδέα σου.
Εκείνη τη στιγμή, ό Γυμνασιάρχης, πολύ περίεργος άνθρωπος, 

μάς φώναξε :
— ’Έ  ! καλέ, τί λέτε ’κεΐ σείς οί δυό ; Συνωμοτείτε ;
Έπωφελήθηκα απ’ αυτή τή διακοπή καί γύρισα στήν παρέα.
—  Τίποτα, είπα, άρες, μ ά ρες .. .
—  Καλέ, λέμε γιά τό μυθιστόρημα τού Δουμά «Μετά εΐκοσιν 

έτη». . .είπε ό παιδικός μου φίλος. Τώκαμαν, λέει, δράμα κι’ απόψε 
τό παίζει ή Κυβέλη. . .

Οί άλλοι κατάλαβαν πώς αυτό ήταν διφορούμενο. 'Έ νας 
γέρος δμως καθηγητής, αφελής πού δέν έσκάμπαζε τέτοια, απόρησε 
πολύ κ’ είπε σοβαρώτατα:

— ’Όχι δά ! ή Κυβέλη απόψε παίζει τήν «Παριζιάναν» τού 
κυρίου Μπέκ !

Μ’ αυτό γελάσαμε καί σηκωθήκαμε.

Β ’ .

Γιά  νά κάνω έτσι τον αδιάφορο στο φίλο μου, θά  πή πώς 
δέν αδιαφορούσα καί τόσο πολύ γιά  τήν εϊδησι ποΰ μούφερνε. 
Τελευταία είχε γίνη πολύ πεζός καί τον φοβούμουν καί τού κρυ
βόμουν. Δέν θά τώχε γιά τίποτα νά βεβηλώση μιά τρυφερή, αι
σθηματική μου έκδήλωσι μ’ ένα σαρκασμό. Ή  ιδέα όμως πώς θά 
ξανάβλεπα τήν ’Όλγα τού Μπενεστάντε μέ συγκινούσε. 'Ό ταν ήμουν 
δεκαοκτώ χρονώ παλληκάρι κ’ εκείνη άλλω τόσω,— ίσως κ’ ένα - 
δυό χρόνια μεγαλείτερη,—τήν είχ’ άγαπήση. Δέν ήταν ή πρώτη μου 
αγάπη, ήταν δμως μι’ από τις δυνατώτερες. Γ ι’ αυτό, αν καί δέ 
βάσταξε καί πολύ,—λίγους μήνες μόνο,— άφισε στήν ψυχή μου 
βαθύτατα ίχνη κι’ από τότε πολλές φορές στή ζωή μου άναθυμήθη- 
κα μέ γλύκα, μέ πόθο καί μέ κάποια τύψΊ, μιά νύχτ’ αγωνίας
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φρικτή, δυό δροσερά κόκκινα μάγουλα καί δυό γλυκά καστανό- 
μαυρα μάτια, έτοιμα πάντα νά δακρύσουν.. .

Τό απομεσήμερο, δταν έμεινα μόνος στήν κάμαρά μου,— κα
θόμουν σέ μιά οικογένεια,—καί πήρα νά μελετήσω τ’ αυριανά 
μαθήματα, ό νούς μου έφευγε από τό βιβλίο καί πετούσε στά πε
ρασμένα. Χωρίς νά τό θέλω ; ’Ό χ ι, τό ήθελα κ’ εγώ . . . Μού άρεσε 
νάναπλάσω δλη αυτή τήν παληά ιστορία, νά τήν ξαναθυμηθώ μέ 
δλες της τίς λεπτομέρειες, νά τή φρεσκάρω μέσα στο νού μου, 
γ ιά  νά είμαι, θάλεγες, προετοιμασμένος γιά  τή βραδυνή συνάντησι. 
’Έ τσ ι άφισα γλήγορα τήν προετοιμασία τών μαθημάτων καί κατα- 
πιάσθηκα μ’ αυτή. Πότε θυμούμουν δίχως κόπο, καί πότε κοπίαζα 
πολύ γ ιά  νά θυμηθώ . ’Έ τσ ι, ώς τήν ώρα τού περιπάτου, είχα πιά 
στή μνήμη μου όλάκαιρη τήν παληά ιστορία, σάνά μού συνέβηκε χθές.

Ε κ είνο  τό χρόνο, πού λέτε, ήμουν τριτοετής φοιτητής. Ε π ε ιδ ή  
δμως ήταν ανώμαλα τά πράγματα,— έπιστρατεία, φοβέρα πολέμου 
μέ τήν Τουρκία, άτακτα τά μαθήματα στο Πανεπιστήμιο, ανησυχία, 
ταραχές,— δ μακαρίτης δ πατέρας μου μ’ εβίασε νά μείνω στή 
Ζάκυθο.

—  Δέν πειράζει μού είπε- μελετάς καί ’δώ. Θά σού πάρω καί 
δάσκαλο νά μάθης γερμανικά. Καί τού χρόνου πιά , αν θέλη ό 
θεός, πάρουμε δέν πάρουμε τήν Πόλι, εξακολουθείς.

Αυτό κ’ έγεινε. Κάθε πρωΐ, στις δέκα, έπαιρνα τή Μέθοδο 
τού ’Όττο καί πήγαινα στο σπίτι τού δασκάλου μου. ’Από ’κεΐ, πότε 
στή Βιβλιοθήκη, πότε στο ’Αναγνωστήριο τής Λέσχης, ώς τις δώ
δεκα. Τό απόγευμα λίγη μελέτη καί μεγάλος περίπατος. Καί τό 
βράδυ φλυαρία μέ τούς φίλους στο Ζαχαροπλαστείο τού Παρασκευά. 
Έ κ ε ΐ μαζεύονταν κι’ άλλοι φοιτηταί, πού γιά τον ίδιο λόγο ξεχει
μώνιαζαν στή Ζάκυθο, καί κάποιος άπ’ αυτούς μού σύστησε μιά 
μέρα τό νέο Καρέλη ή Μπενεστάντε,— Ά λιβίζο ή Ά λοΐσ ιο μέ τό 
μικρό του δνομα,— πρωτοετή τής ’Ιατρικής. Ευθύς εξ αρχής δ νέος 
αυτός μού'δειξε τόση συμπάθεια, τόση αγάπη, όιστε χωρίς νά είνε 
καθόλου τού γούστου μου, τον έκαμα φίλο. Όί άλλοι μάλιστα τον 
έλεγαν «κατάπλασμα», τον άπόφευγαν δσο μπορούσαν ή τόν πεί
ραζαν σκληρά δταν κολλούσε στήν παρέα. Δέν ήταν δμως από 
κείνους τούς κουτούς, πού μπορεί κανείς νά τούς κάνη χάζι. 'Έ ν α ς  
οίκτος από μέρος μου άνταποκρίθηκε στό ζωηρό του αίσθημα κι’ αυ
τός μ’ έκανε νά τόν υποφέρω. Σέ λίγο ανακάλυψα πώς μπορούσε 
νά μού είνε χρήσιμος σέ κάτι καί νά μήν πηγαίνουν όλωσδιόλου 
χαμένες οί ώρες πού άναγκαστικώς τόν είχα κοντά μου. "Ηξερε 
καλά τήν «κοινωνία». Ή τ α ν  δηλαδή σέ θέσι νά μού ¿ροκρίνεται 
μέ κάθε λεπτομέρεια γιά  δποιο Ζακυθινό τόν ρωτούσα. Π ώς τόν 
έλεγαν, πού κατοικούσε, πού είχε κτήματα, τίνος κόρη, ή ανεψιά 
ήταν ή γυναΐκά του, ποιόν πήρε ή κόρη του, ποιόν αγαπά ή αδελ
φή του, τί θά  σπουδάση δ γυιός του καί πάει λέωντας. Κ ’ εγώ πού, 
άφωσιωμένος ώς τότε στά βιβλία μου, είχα μείνη αρκετά «ακοινώ
νητος» καί καλά-καλά δέν ήξερα ού'τε τή γειτονειά μού, εΰρισκα 
καί γιά τό χρησιμώτατο αυτό μάθημα ένα καλό ζωντανό λεξικό.
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Θυμούμαι, πώς πολλές φορές υποδεχόμουν τις πληροφορίες του 
Ά λιβίζου μ’ έκπληξι.

—  Μπά, φώναζα έξαφνα- ώστε αύτουνοΰ αδελφός είνε ό Γιαν- 
νάκης ό Πικκολής, που είνε στην Τ ρ ά π ε ζ α ; . . .

Ό  Ά λιβίζος τότε έσκαζε στα γέλια :
— Μά οΰτε αυτό δέν ήξερες ; οΰτε αυτό ;. . ΙνύρΓ έλέησον !
Του φαινόταν τόσο αστείο νά μην ξέρω ποιος είνε ό αδελφός

του Γιαννάκη του Πικκολή που εινε στην Ιρ ά π ε ζ α ! ..
’Έ τσι, σέ δυύ μήνες μέσα, ό Ά λιβίζος Καρέλης Μπενεστάντες 

μου έμαθε τή μισή Ζάκυθο. Και μ ια  μέρα, τώφερε ή κουβέντα νά 
μοΰ μάθη καί τή δική του οικογένεια.

—  Έ χ ω , μοΰ είπε, τέσσερις άδελφάδες καί δυο αδελφούς.
—  Δέν τους ξέρω. . .
—- Έ ,  σ’ αυτό έχεις δίκηο. Γ ιατί δ μεγαλείτερος λείπει χρόνια 

στήν Α γ γ λ ία . . . ’Ε μ πορεύετα ι.. . ΚΓ ό δεύτερος κακοπαντρεύτηκε 
από μικρός καί ζή μέ τή γυναίκα του στήν ΓΙάτρα. Δέ θέλουμε να 
τον ξέρουμε.. .Φαντάσου, δεκοχτώ χρονώ παιδί, νά πα'η νά στεφα- 
νω θή μια τριαντάρα, ζωντοχήρα καί. . .παντρεμένη μέ πολλούς. Μή 
μοΰ τά θυμύζης ! . .  Ας τα!. .

— ΚΓ ό πατέρας σ ο υ .. .τ ί δουλειά κάνει ;
—  Σπετσέρης, καλέ ! Δέν ξέρεις τύ σπετσαρείο τοΰ Μπενεστάντε 

στήν Α γ ία  Τριάδα ;. . .
— ’Ό χ ι . . .  , , , ,
—  Περίεργο πράμα ! Μά οΰλη ή Ζάκυθο τον ξερει τον πατέρα 

μου ! Δέ μπορεί. . .καί συ θ ά  τον ξέρης, μά δέ θά  τον βάνης τώρα 
μέ τό νοΰ σου. "Ενας κοντός, γαλανός, μ’ άσπρα γενάκια, κομψός, 
ώμμορφάνθρωπος, ποΰ σουλατσάρει πάντα το κοντόβραδο στό 
Μ ώλο. .  .

—  Μέ μιά έληά στό μάγουλο ; . . .
—  Ά ,  γειά σου ! Δέ στώλεγα ; Δέ μπορούσε νά μή τον ξέρης !
— Ναί, ν α ί . . ,τύν έχω προσέξη πολλές φορές. . . Τώρα θυμού

μαι ποΰ καί σένα σέ είδα κάποτε μαζί του . .  Ιίολυ συμπαθητικός 
άνθρωπος. . . Σέ παρακαλώ, δποτε τύχη, νά  μέ συστήσης στον πα
τέρα σου.

— Μετά χ α ρ ά ς .. .  Κ ’ εκείνος, ξέρεις, θέλει νά σέ γνωρίση. 
Έ μ α θ ε  πώς είμαστε φίλοι καί τό καταχάρηκε. Γ ια τί εσύ έχεις πολύ 
καλή φήμη στήν κοινωνία. Ούλοι τό λένε πως ανάμεσα στους νέους 
είσαι ξεχωριστός.

— Ή  καλωσύνη του . . .  Τή μητέρα σου δμως καί τις αδελφές 
σου. . . λες νά τις ξέρω ;

—  ’Ώ , σίγουρα ! θά  τις είδες χίλιες φορές. Κάθε Κυριακή 
βγαίνουν περίπατο, πότε στό Ψήλωμα, πότε στη Στράτα Μαρίνα. 
Ο ί δυο μεγάλες βάνουν στή μέση τή μητέρα, καί μπροστά τους 
πηγαίνουν οί δυο μικρές, ποΰ είνε, ξέρεις, δίδυμες.

— Μπά ; δίδυμες ;
— Β έβαια- γεννήθηκαν τήν ίδ ια  μέρα. . .
Τό γέλιο μου, ακράτητο, τον έκοψε στή μέση σαστισμένο.
— Μά τί, είπε, τόσο αστείο σοΰ φάνηκε ; Δίδυμες !
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— Ό χ ι,  κ α λ έ .. .Δίδυμες, τό ξέρω.
— Λοιπόν. . .δέ θυμάσαι τώρα νά είδες καμμιά τέτοια παρέα ;
—  Πόσω χρονώ εινε οί μικρές ;
— Μ ά . . .ω ς δεκαπέντε, δεκάξη.
— Νά σοΰ ζήσουν. Καί οί μεγάλες καμμιά εικοσαριά ;. . .
—  Μμ ! άπάνου-κάτου.
—  Δέ θυμοΰμαι νά τις ε ίδ α . . .
—  Π ερίεργο! ούλη ή Ζάκυθο τις ξ έ ρ ε ι . . .Τ ά  «Μπενεσταν- 

τάτα» μέ τόνομα. . .κοριτσομάνι. . .Μ ά εσύ, παιδί μου, κοντεύεις νά 
μήν ξέρεις ούτε τό Μέττιλα ! (ή

Ή τ α ν  ή μόνη «εξυπνάδα» πού άκουσα από τό στόμα τοΰ Ά λ ι
βίζου, ένα χρόνο πού τον είχα φ ίλ ο . . .

— Ά ς είνε, είπε σέ λίγο, ελπίζω πώς θά  γνωρισθοΰμε καί 
οίκογενειακώς. Καί ή μητέρα μου, ξέρεις καί οί κοπέλλες τό θέ
λουνε πολύ.

-— Μεγάλη μου τιμή, φίλε μου !
—  Νά σοΰ πώ. Έ ρχεσα ι λοιπόν αύριο τάπόγευμα στό σπίτι ; 

Καθόμαστε λίγο κ’ έπειτα βγαίνουμε μαζί.
—  Ευχαρίστως. Μ ά. . .  θά  είνε εκεί ; . . .
—  Ούλες. Καθημερνή ποτέ σχεδόν δέ βγαίνουν όξω.
— Σύμφωνοι. Στις πέντε νά μέ περιμένης.

Γ ’ .

Κανένας δέν πιστεύω να παραξενευθή, αν εκείνο τάπόγευμα 
περιποιήθηκα κάπως περισσότερο τήν τουαλέττα μου. Έπρόκειτο νά 
παρουσιασθώ πρώτη φορά σ’ ένα σπίτι ποΰ είχε τέσσερα κορίτσια. 
Μά γ ι’ αυτό μόνο τάχα πήγαινα μέ τόση προθυμία ; "Οχι, τ ’ όρκί- 
ζουμαι. Περισσότερο τώκανα για  ’κείνον τον κακόμοιρο τον Ά λ ι-  
βίζο, ποΰ ήθελε καί καλά νά δείξη στους δικούς του πώς είχε κ’ ένα 
φίλο «σπουδαίο». Γ ι’ αυτό μ’ ανυπομονησία, μ’ αγωνία μέ περίμενε 
στό παράθυρο τοΰ μεγάλου παληόσπιτου ποΰ ήταν στήν «Ά πάνου 
Μερία», καί μόλις μέ είδε, έτρεξε νά καταίβη ως κάτω καί νά μά- 
νοίξη μόνος του τήν πόρτα. 'Η  ξώπορτα αυτή άνοιγε κι’ από πάνου, 
μ’ ένα σχοινί ποΰ θ ά  τραβούσαν από τό παράθυρο τής αυλής. Ό  
φίλος μου δμως ήθελε νά μέ ύποδεχθή, νά μέ πιάση από τό χέρι, 
νά μοΰ άγκαλιάση τούς ώμους καί νά μ’ άναιβάση έτσι τήν πέτρινη 
σκάλα. Σ ’ αύιό τό αναμεταξύ, τά παράθυρα τής αυλής είχαν γέμι
ση από γυναικεία κεφάλια, προσωπάκια δροσερά, περίεργα καί γελα
στά. Περάσαμε τον άντρέ, δπου στεκότανε σέ προσοχή μίά δουλίτσα 
μ’ άσπρη ποδιά καί μπήκαμε στή σάλα. Ή  κυρία Καρέλη ή Μπε- 
νεστάνταινα, χοντρή κΓ ώμμορφη, καθότανε στον καναπέ μέ μιά 
φιλενάδα τής ίδιας ηλικίας, λιγνή καί άσχημη.

4* 4
(*) Τό άγαλμα τοΰ "Αγγλου 'Αρμοστή Μαίτλανδ, ποΰ ό λαός τόν έκαμε 

Μέττιλα, στημένο στήν κεντρικώτερη Πλατεία.
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— Ή  μετέρα μου, είπε ό Ά λιβίζος- καί ή δ ε σ π ο ι ν ί ς  Κα
ραντίνα. . .

Μέ χαιρέτησαν μέ μεγάλη ευγένεια, άλλα χωρίς νά σηκωθούν. 
Μόνο ή γεροντοκόρη κουνήθηκε λιγάκι, γ ια  νά ήσυχάση ένα μικρού- 
τσικο σκυλί, μαΰρο, μαλλιαρό, τυλιγμένο μέ μια μπέρτα καί καθισμέ
νο στη ζέστη άνάμεσό τους, που άρχισε νά  μέ γαυγίζη μέ θυμό.

—  Χαίρω πολύ πού εΐσαστε αγαπημένοι μέ τον Ά λιβίζο μου ! 
μοΰ είπε ή Μπενεστάνταινα. Τ ί κάνετε ; πώς είνε στο σπίτι ;. . . ή 
αδελφή σας ;. . . Οί θυγατέρες μου θ ά  είνε πολύ ευτυχισμένες νά 
τή γνωρίσουν. . .Δέν κάθεστε; ορίστε!—Σύχασε, Φλόξ !

Δέν πρόψθασα ούτε νά καθήσω, ούτε νά προφέρω λέξι. Γ ια τί 
τά κορίτσια έκαμαν εισβολή. Πρώτη ή μεγάλη, έπειτα ή δεύτερη 
κι’ από πίσω οί μικρές μέ μιά φιλενάδα τους λίγο μεγαλείτερη. Ό  
Ά λιβίζος μοΰ τής έσύσταινε κατά τάξιν ηλικίας :

—  Ή  "Ό λ γα .. . ή Παρασκευή. . .  ή Κατίνα. . . ή Ζω ή. . . 
καί ή δεσποινίς Καραντίνα. . . νούμερο δύο.

Γελαστές, σιωπηλές, μοΰ έδιναν τά χέρια τους καί πήγαιναν νά 
καθήσουν. ’Έ τσ ι στο μεσόφωτο τής σάλας μέ τά παληά ξέθωρα 
έπιπλα, σχηματίσθηκε ένας κύκλος από νειάτα καί χαριτωμένα χαμό
γελα. Βρέθηκα στη μέση αρκετά σαστισμένος καί μοΰ φαινόταν 
πώς ή πολυθρονίτσα μου δέν ήταν καθόλου αναπαυτική. . . Τόσα 
μάτια, καρφωμένα απάνω μου, μέ στενοχωρούσαν καί μετά δυσκο
λίας εύρισκα τά πιο συνειθισμένα λόγια γ ιά  νάπαντώ στις πιύ 
συνειθισμε'νες ερωτήσεις πού μοΰ έκαναν. ’Αλλά χάρις στην Π αρα
σκευή, βρήκα γρήγορα τό θάρρος μου. Ή  δεύτερη κόρη τού Μπε- 
νεστάντε, ποΰ είχε καθήση δίπλα μου, ήταν έξυπνη, όμιλιτική καί 
μάλλον άσχημη. Μπορούσα λοιπόν νά την κυττάζω καί νά τής μιλώ 
χωρίς πολλή στενοχώρια. Κάτι καταλάβαινε αυτή παραπάνου καί δέν 
ήταν ανάγκη νά τής μιλώ μέ τά στερεότυπα, ποΰ εγώ τουλάχιστο, σέ 
τέτοιες περιστάσεις, τά ξεχνώ καί τά μπερδεύω. Μιά στιγμή μάλιστα, 
μπόρεσα νά γελάσω μέ την καρδιά μου γιά  κάτι νόστιμο ποΰ είπε. 
’Έ τσ ι ξεθαρρεύτηκα στην εντέλεια κι’ άρχισα νά φλυαρώ μαζί της 
γ ιά  χίλια πράγματα. Ή μ α σ τε  π ιά  φίλοι. Ο ί άλλες μάς άκουγαν μέ 
προσοχή, φαίνουνταν ευχαριστημένες καί κάθε τόσο τοποθετούσαν 
καμμιά λέξι. "Οσο γιά  τον Ά λιβίζο, αυτός περιορίζουνταν νά δια- 
τηρή στο αγαθό πρόσωπό του τό πιο γλυκανάλατο χαμόγελο καί 
κάπου-κάπου νά χαχανίζη μέ κάτι παραφωνίες ποΰ μάνατρίχιαζαν.

Ή  δουλίτσα μέ την άσπρη ποδιά, μετά μισή ώρα, μοΰ έφερε 
ένα φλυτζάνι καφέ μ- ένα. . . κουλουράκι. Κ ι’ άναψε τή λάμπα, 
γιατ’ είχε σκοτεινιάση γ ιά  καλά. "Ομως έμεινα ακόμη μισή ώρα,— 
δέ μούκανε καρδιά νά φύγω,—καί κατόπι βγήκαμε περίπατο μέ 
τον τρισευτυχισμένο μου φίλο.

Ά π ’ δλα εκείνα τά κορίτσια ποΰ γνώρισα, τή μεγαλείτερη 
εντύπωση μοΰ άφισε ή ’Ό λγα. Γ ιά  τή λιγνή γεροντοκόρη ποΰ κα
θόταν άφωνη στον καναπέ μέ τό σκυλάκι της καί μέ τή Μπεναστάν- 
ταινα, ούτε λόγος. Ή  μικρότερη πάλι αδελφή της,— θ ά  ήταν ώς 
δεκαεπτά χρονώ,— είχ’ ένα πάχος αποτρόπαιο ποΰ τήν έδειχνε σάν 
τριαντάρα. Τ Ι έξυπνη Παρασκευή ήταν άσχημη, χλωμή, μέ

120

ΠΕΡ. Γ - Τ Ο Μ Ο Σ  V I I - 3
I

μεγάλο στόμα, μέ ανώμαλα δόντια, μέ μύτη γυρισμένη σάν πουλιού 
καί μέ μάτια, ναι μεν μαύρα καί μεγάλα, μ’ αγριωπά. Ά π ό  τις 
δίδυμες, ή Κατίνα έμοιαζε τής Παρασκευής, μέ τή διαφορά πώς 
ήταν ακόμη πιο ζαρωμένη, κ ’ ή Ζωή ήταν ή ’Ό λγα απαράλλακτη, 
μέ τή διαφορά πώς, έξ αιτίας τής ηλικίας, τής έλειπε ακόμη τό 
ανάστημα καί τό πολύ πλούσιο στήθος. Τώρα ποΰ είνε περασμένα 
τόσα χρόνια, βρίσκω πώς φνσικιότερο ΰαταν αν ή προτίμησί μου 
έπεφτεν έξ αρχής στή Ζωή. Αυτή ήταν έμμορφη, καί μοΰ ταίριαζε 
στήν ηλικία, καί θά  μπορούσε, αν τήν αγαπούσα λίγο, νά μάγαπήση 
τρελλά. Κ ι’ όμως μοΰ φάνηκε μωρό, περιφρόνησα ώς κι’ αύτές τις 
μεστωμένες καί πονηρούτσικες ματιές ποΰ μοΰ είχε κρυφορίξη, κι’ άρ
χισα νά καλοσυλλογίζουμαι τήν ’Ό λγα. Αυτή ποΰ μόλις μέ είχε κατα- 
δεχθή . . .  Αυτή ποΰ άπό απλή ύποχρέωσι, έλεγα, ή μήν έχωντας τί άλλο 
νά κάμη, παρουσιάσθηκε στο σαλόνι καί μάλιστα δέν έμεινε κ ι’ δλη 
τήν ώρα. . .Αυτή ποΰ μούδειχνε τήν εύμορφιά της καί μ’ έκύτταζε 
περήφανα σά νά μούλεγε : «δέν είνε γιά  τά μοΰτρά σου, παιδα-
ρέλι !» Α ύιή, ποΰ δταν παρουσιάσθηκε άξαφνα εμπρός μου, αψη
λή, γεμάτη, μέ τά τριανταφυλλένια της μάγουλα, δλο δροσιά, μέ τά 
φωτεινά της καστανόμαυρα μάτια, δλο φλόγα, μέ τή χαριτωμένη 
της κορμοστασιά, μέ τό γλαφυρό στήθος της ώς Ικεΐ απάνω, καί 
μούδωσε τό χέρι της, μακρύ καί κρινόλευκο καί σταθερό, μόλις 
έτόλμησα νά τό αγγίξω . . .

Ή μ ο υ ν  σχεδόν παιδί κι’ ή ’Ό λγα ήταν σωστή γυναίκα. Θά 
μπορούσε άρά γε νά μάγαπήση,— ρωτούσα μέ τρόμο τον εαυτό μου, 
•—αν τολμούσα ποτέ νά τής δείξω αγάπη ; Πότε έλεγα : «γιατί όχι ; 
επί τέλους έχουμε τήν ίδ ια  ηλικία- τό πολύ-πολύ νά μέ περνά ένα 
χρόνο- τί είνε;» Καί πότε συλλογιζόμουν: «άδύνατο !. . αυτή ; μέ 
τόσην δμμορφιά ; ποιος ξέρει ποιόν θάγαπα ; εμένα, βλέπεις, περί- 
μενε ν ά . . . μεγαλιόσω !. . » Άλλά τότε μέ παρηγορούσε ή σκέψι : 
Κ ι’ είνε καμμιά ανάγκη νάγαπήσω τήν Ό λ γ α  ; ή, κι’ άν τό πάθω , 
είνε ανάγκη νά μάγαπήση κι’ αυτή ; Α γά π η  χωρίς ελπίδα είνε πιο 
ποιητική. Κ ’ έπειτα, ποιος ξέρει, μέ τον κ α ιρ ό . . .»  Μ’ 6λ’ αυτά, 
είχα πάρη τή φρόνιμη άπόφασι νά μήν άφίσω τον θαυμασμό μου 
νά γίνη πάρα πολύ αποκλειστικός, πριν νά γνωρίσω καλλίτερα τήν 
Ό λ γ α  καί τή διάδεσί της. "Οσο προσπαθούσα δμως γι’ αυτό νά 
τή συλλογίζουμαι λιγώτερο, τόσο περισσότερο τό πάθαινα καί δέν 
έβλεπα τήν ώρα νά τήν ξαναϊδώ.

—  ’Έ χεις δίκηο νά λές πώς δέν ξέρω τή Ζάκυθο, είπα στον 
Ά λιβίζο. Ν ά ύπάρχη τόσο έμμορφο κορίτσι σάν τήν Ό λ γ α  κι’ ούτε 
νά τό φαντάζουμαι !

Ό  αγαπητός μου κουτεντές έβαλε τά χάχανα κι’ άπ& ρίθηκε.
Ά ,  μπά ! καλέ, τί λές ; Ή  Ό λ γ α  ; Ή  Ζωή μας είνε πολύ 

πιο έμμορφη. Ή  Ζωή μας θά  βάλη κάτου τήν Ό λ γ α  !
Αυτό μ’ άρεσε κι’ έκανα πώς συμφωνώ.
— Μπορεί, είπα, καί ή Ζωή μεγαλόνωντας.. .Φαίνεται δά άπό 

τώρα, δπως ή καλή ’μέρ’ άπό τήν αυγή. * ·5
Κ’ έσυλλογίσθηκα : «Καλά σ’ έχω. Έ σ ύ  θά  μέ φυλάς άπό τή 

Ζωή, κ’ εγώ θά  τά ψήνω μέ τήν ’Όλγα.»
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—- ’Αλήθεια, είπα έξαφνα στο φίλο μου, (σαν νά μην είχε αυτό 
καμμιά σχέσι μέ την έμμορφιά τών άδελφάδων του,) τώρα πρέπει νά 
έλθω καμμιά μέρα στο σπίτι καί μέ τη Τζοΰλια. Ά ,  θά τούς την 
πάγω χωρίς άλλο ! Τά κορίτσια πρέπει νά γνωρισθοΰν.

Τό είπα τής Τζούλιας, κι’ αυτή έδειξε μεγάλη προθυμία.’Άλλο 
που δεν ήθελε παρά νά κάνη καινούριες γνωριμίες. ’Έ πειτα  ποιος 
ξέρ ε ι; Ά π ό  τον ενθουσιασμό ποϋ τής μίλησα γιά την ’Ό λγα, μπο
ρεί νά κατάλαβε εκείνο ποϋ δέν είχα καταλάβη ακόμη εγώ, καί, 
από αδελφική αγάπη, νά ήθελε να μ’ εύκολύνη. Ό  πατέρας μου 
δμως ποϋ ήταν πολύ προσεκτικός στις σχέσεις του,—νά ένας λόγος 
ποϋ δεν ήξερα καλά την «κοινωνία»,— ό'ταν τοϋ γυρέψαμε την άδεια, 
μάς ε ίπ ε :

—  Ά ,  μπά, μπά ! Δέν τούς γνωρίζω τούς ανθρώπους. Σταθήτε 
πρώτα νά ραντήσω.

Τ ί νά κάμουμε ; σταθήκαμε. Έ γ ώ  δμως, στο αναμεταξύ, πέρα
σα πάλι, έ'ν’ απόγευμα από τό μπενεσταντέϊκο, μέ τήν πρόφασι πώς 
ήθελα τον Ά λιβίζο καί μέ τήν ελπίδα νά ίδώ τήν ’Ό λγα, τουλάχιστο 
μιά στιγμή στο παράθυρο. Ή  δουλίτσα ποϋ μάνοιξε τήν πόρτα, 
μοΰ είπε πώς ό Ά λιβίζος δ,τι βγήκε, κ’ επικύρωσε τήν πληροφορία 
αμέσως ή μικρή Ζωή, πού πετάχθηκε αμέσως μέ τά γέλια της στο 
παράθυρο τής αυλής. Έ γ ώ  είχα μείνη στή σκάλα.

— Μά δέ θάνεβήτε άπάνου ; μοϋ είπε ή Ζωή.
—  ’Ό χι, άποκρίθηκα κάνοντας τό βιαστικό- άφοΰ δέν είν’ εδώ 

ο Ά λιβ ίζος. . .
—  Θέλετε νά τοϋ ποΰμε τίποτε ;
—  Ευχαριστώ- ιθά κυττάξω νά τον εϋρω τώρα. . .Α ντ ίο  σας, 

χαιρετίσματα μέσα.
—  Α ντίο  σας ! χαιρετίσματα στην κυρία Τζούλια. Δέ θά  μάς 

τη φέρετε λοιπόν καμμιά μέρα ;
—  ’Ώ , χωρίς άλλο ! . .
Τσακίσθηκα νά φύγω χωρίς νά ίδώ τήν Ό λγα . Μά μόλις 

έστρηψα τό καντούνι, μετάνοιωσα φοβερά ποϋ δέν ανέβηκα στό 
σπίτι καί θύμωσα μέ τον εαυτό μου. «Δειλέ, άτολμε, τοϋ έλεγα, έτσι 
μοϋ τά καταφέρνεις πάντα! . .»Τήν άλλη μέρα ήταν Κυριακή. Καί 
στό Ψήλωμα, στον ώραίον περίπατο, ποϋ τήν εποχή εκείνη ήταν 
σ’ δλη του τήν ακμή, τήν ώρα ποϋ ανέβαινα μέ τον αιώνιο Ά λιβίζο 
κατέβαιναν τά «μπενεσταντάτα». Μπροστά οί δίδυμες καί πίσω οί 
μεγάλες μέ τή μάννα στή μέση. Α παντηθήκαμε στον Ά γ ιο  
Σπυρίδωνα, κοντά στή βρυσούλα, σταματήσαμε, κουβεντιάσαμε. . . 
Ή  ’Ό λγα  δμως δέ μοΰ φάνηκε τόσ’ δμμορφη σάν τή προότη φορά. 
Ή τ α ν  τό μαύρο βελουδένιο καπελάκι, τόκα μέ άσπρο φτερό, ποϋ 
τής έδειχνε τή μύτη μεγάλη ; Ή τ α ν  ό αψηλός γιακάς τής ζακέτας 
της ποϋ τής έσφιγγε τό λαιμό καί τής μίκραινε τό μούτρο ; Ή τα ν  
ένα άσχημο πουδράρισμα, πολύ κυριακάτικο, ποϋ αδυνάτιζε τά 
δροσερά ροδοκάλλια της ;. . Δέν ξέρω, μά δέ μοϋκανε τήν έντύπωσι 
ποϋ μούχε κάμη ’στό σπίτι. Τό περίεργο είνε ποϋ αϊσθάνθηκα γ ι’ 
αυτό σά μιά χαρά, σά μι’ ανακούφισα Γ ια τί άρά γε ; Μοϋ φ αινό
τανε καλλίτερο νά μήν είνε τόσ’ δμμορφη εκείνη πού έλεγα πώς θα-
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ταν δύσκολο νά μάγαπήση ; Ή  ένόμιζα πώς αν δέν ήταν, θά  μάγα- 
ποϋσε ίσως εύκολώτερα ; Γύρευε !... Ξέρω δμως πώς ή ανυπομονη
σία μου νά τήν ξαναϊδώ σιό σπίτι εκείνη τήν ημέρα λιγόστεψε, μά 
τήν άλλη, έτσι, χωρίς λόγο, μ’ έκυρίεψε πάλι δυνατώτερη. Καλέ δέν 
είχε θεραπεία- «δέν είχε τσερότο», όπως τό λέμε οί Ζακυθινοί: ήμουν 
έρωτοκτυπημένος γιά  καλά.

Ευτυχώς ποϋ ό πατέρας μου θυμήθηκε νά ρωτήση κ’ έμαθε
καλά.

—  Τίμιο σπίτι, μοϋ είπε- φτωχούληδες οί καϊμένοι, γιατί τό 
σπετσαρεΐο τοϋ γέρου, στήν Α γ ία  Τριάδα, δέ βγάνει πολλά- μά καλοί 
άνθρώποι κι’ από σόΐ. Καί τά κορίτσια, λέει, δέν ακούστηκαν ποτέ 
γιά τό παραμικρό.

—  Καί ποιός ’σ τά ε ίπε; ρώτησα ζωηρά τον πατέρα μου.
Μέ κύτταξε σά νά ξαφνιάστηκε, έπειτα χαμογέλασε καί ήσυχα- 

ήσυχα μοΰ άποκρίθηκε:
— Τ ί σε νοιάζει τώρα ! . . . Πάρε τή Τζούλια καί πηγαίνετε 

νά τούς κάμετε βίζιτα- κι’ δποτε θέλουνε νά έρθουν, τό σπίτι μας είνε 
ανοικτό. Σοΰ δίνω τήν άδεια. Αυτό δέν ήθελες ; Έ ,  αυτό !

Ή  Τζούλια κτύπησε τά παλαμάκια.
—  Μπράβο, μπράβο ! φώναζε- λοιπόν, πάμε αύριο ;
—  Ν ά τούς μηνύσουμε.
’Αλήθεια, έπρεπε νά τού; τό μηνύσουμε. ’Εκείνα τά χρόνια, ή 

εθιμοταξία τοϋ δεύτερου σπιτιού στήν πατρίδα μου,—  καί τά σπίτια 
μας δέν ήταν από τά πρώτα,— δέ συγχωρούσε βίζιτες άμήνυτες, 
ξαφνικές, καί μάλιστα στήν αρχή τής γνωριμίας. Τό πρωί λοιπόν 
έστείλαμε τήν ύπηρέτριά μας, τή γρηά - ’Αγγελικά, όρμηνεμένη νά 
βρή ρωτώντας τό μπενεσταντέϊκο καί νά πή έτσ ι:

— Καλημέρα τ’ς αφεντιάς σας ! I Ιολλά-πολλά χαιρετίσματα από 
τήν κυρά μου, τή σόρα-Τζούλια τού Τρισμπάρδη, κι’ έχετε εύχαρί- 
στησι νά έρθη σήμερα τ’ απόγευμα μέ τό σιορ - Π ΐπη νά σάς κάμη 
β ίζ ιτα ;

’Έ τσι έπισήμως μοϋ ήλ.θε κι’ ή άπάντησι από τήν κυρά Μπενε- 
στάνταινα.

— Ά ν τ ζ ι ! . , . 1) Μεγάλη τιμή κ’ εύχαρίστησι. Νά κοπιάσουν. 
Πολλά χαιρετίσματα από μέ κι’ από τις κοπέλλες, καί τούς περι
μένουμε τό δίχως άλλο μετά χαράς.

Ύ στερ’ άπ’ δλα αυτά, μπορούσαμε νά μήν πάμε καί μ’ αμ άξι;... 
Στις τέσσερες, τό καινοτίριο καρρουτσίνο τοϋ Σκαπούτσου μάς πήρε 
τή Τζούλια κι’ εμέ καί μάς ανέβασε στήν «Ά πάνου Μερία» μέ κόπο 
καί μέ κρότο μεγάλο. Ό λ ’ ή γειτονειά βγήκε στά παράθυρα καί στό 
μπενεσταντέϊκο μάς έκαμαν τήν καλλίτερ’ υποδοχή. Τό σιΐίτι συγυρι
σμένο, τά κορίτσια λουσαρισμένα, ή Μπενεστάνταινα μέ τή γούνα της 
στον καναπέ, δίπλα της ή γεροντοκόρη, ανάμεσα τους ή μαύρη Φλόξ, 
λουλούδια στά βάζα κ’ ή δουλίτσα μέ καινούρια ποδιά. Τήν καϊμένη 
τή Τζούλια τήν τρέλλαναν δλες στά φιλιά, ενώ τό σκυλάκι δέν έπαυε

1 Πολυσήμαντο στή Ζακυθινή γλώσσα'Έδώ σημαίνει: ά κ ο ΰ ς  έ κ ε ΐ !
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νά γαυγίζη σά λυσσασμένο. Καί χάδια, καίκομπλιμέντα,καίτραταμέντα, 
μην τά ρωτάτε ! ως καί μουσταλευριά. Κ’ ή βίζιτά μας σωστή α ρ μ έ 
ν ι κ η .  ’Από τις τέσσερες μείναμε ώς τις οκτώ ! Έ ντω  μεταξύ ήλθε 
κι’ ό γέρος, καί γνωριστήκαμε, καί κάμαμε χίλιες κουβέντες, καί γε
λάσαμε, καί σοβαρευτήκαμε, κι’ είπαμε πολιτικά, καί φυλλομετρήσαμε 
λευκώματα μέ παληές φωτογραφίες, καί στό τέλος— είχαμε περάση 
στην τραπεζαρία,— παίξαμε κ ι’ ένα παιγνίδι, «τά χαρτάκια», δπου 
έλαμψε δλη ή βλακεία του Ά λιβίζου.

Τελοσπάντων, χόρτασα νά βλέπω ’Ό λγα εκείνη την ημέρα. Τέσ
σερες ώρες δεν την έχασ’ άπ’ τά μάτια μου ούτε στιγμή. Κ ι’ δσο τήν 
κύτταζα,—  τήν κρυφοκΰτταζα καλλίτερα, κουβεντιάζωντας μέ τή φ ι
λενάδα μου τήν Παρασκευή,— τόσο εΰρισκα πάνω της καινούριες 
δμμορφιές. Τό βλέμμα της προπάντων καί τό χαμόγελό της μου φαί
νονταν από εκείνα που «ανοίγουν Παράδεισο», δπως είχε πή τις ημέ
ρες εκείνες κάποιος Ζακυθινός ποιητής. Μόνο που δέ μου τό χά
ριζε τόσο συχνά. Ξακολουθοΰσε νά μου δείχνεται περήφανη κι’ ακα
τάδεκτη. Ό σ ες  φορές ξεθαρρεύτηκα νά τήν πλησιάσω, νάνοίξω ψιλή 
κουβέντα, μοΰκοψε τό βήχα μέ μιάν άπάντησι πολύ ευγενική, μά που 
δέν έσήκωνε συνέχεια. Κ ι’ έφυγα μαγεμένος από τά κάλλη της, από 
τή δροσιά των ροδοκαλλιών της, — ούτε σπυράκι πούδρας δέν είχε 
βάλη εκείνη τήν ημέρα,— από τή φλόγα των ματιών της, από τή 
γλύκα τής φωνής της, από τή χάρι τής κορμοστασιάς της, μά καί 
λυπημένος βαθειά, απελπισμένος πώς θά  μπορούσα ποτέ νά τή 
συγκινήσω.

Ποιος ξέρει— κανείς δέ θά  μου τώβγαζε,— ποιόν αγαπούσε !...
Κι’ δμως μοΰ τώβγαλε ή Τζούλια . . . Γυρίζωντας στό σπίτι, 

μοΰ έλεγε γ ιά  τις καινούριες της γνωριμίες. Τ ί έξυπνο, τί παρατηρι- 
τικύ κορίτσι ή άδελφούλα μου ! Μ ά δλ α νά  τά ίδή σέ τέσσερις ώρες 
μέσα καί νά τούς μάθη σά νά τούς γνώριζε τέσσερα χρόνια!

Γ ιά  τον Ά λιβίζο μού είπε :
—  Βλάκας, κουτεντές, μηδενικό, τρία πουλάκια κάθουνται. Μά 

πού πάς καί διαλές τούς φίλους σου, καϊμένε ! . . . Εΐνε νά κάμη 
κανείς τό σταυρό του μέ τά δύο του χέρια !

Γ ιά  τή γρηά μού είπε :
—  Περασμένα μεγαλεία καί διηγώντάς τα . . .νά  γελάς. Δέκα φο

ρές βρήκ’ ευκαιρία νά μάς πή πώς είνε α π ό  π ε ρ ρ ο ύ κ α .  1 Δέ 
βάσταξα κ’ εγώ νά μήν τής πώ : «”Αν πέσανε τά δαχτυλίδια, τά δά
χτυλα μείνανε» - Κ ι’ από μέσα μου : «Γιά νά μουντζώνουν». ”Α, τί 
ξιππασμένη ! καί στό βάθος μοΰ φαίνεται κακή,ζηλιάρα, προστυχούλα. 
Στον καιρό της δμως θά  ήταν πλάσμα.

Γ  ιό τό γέρο μοΰ είπε :
—  Δέν εκτιμάει τίποτα στον κόσμο εξόν από τούς παράδες. 

Είδες μέ τί σεβασμό μιλούσε γ ιά  τύν πλούσιο μπακάλη ;. . Θά που
λούσε μέ τό δράμι δλα τά οικόσημα τής γυναίκας του, αν μπορούσε

1 ’Από αριστοκρατική οικογένεια.
1 Παροιμία γιά τούς ξεπεσμένους εϋγενεΤς.
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νά τά κάμη γιατρικά στό φαρμακείο του. Γουστόζος δμως, όμμορ- 
φάνθρωπος καί έξυπνος. Μά νά μή τού μοιάση καθόλου ό γυιό- 
κας του !

Γ  ιά τήν Παρασκευή μού είπε :
—  Σπίρτο μονάχο μ ά . . .  άτυχη στις αγάπες της. Τά έχει μέ 

τον Ήλιακόπουλο 1 πού έγραψε πώς θέλει «νά είναι πάντα εραστής 
κι’ ουδέποτε νυμφίος». — Ά κοΰς εκεί ! πού νά σκάση !. . έλεγε.
Φαίνεται πώς κάποιος τής πούλησε αισθήματα, κι’ άμα έμαθε πώς 
είνε μ ε μ π  ρ ό ν α2, άποτραβήχτηκε.

Γ  ιά τις μικρές μού είπε :
—  ’Αστείες δέν εΐνε αυτές οί δίδυμες ; Τά φασουλάκια! Ή  

Κατίνα σά νά βλέπης τήν Παρασκευή μέ τό κιάλι ανάποδα- κ’ ή 
Ζωή σά νά βλέπης μέ τύν ίδιο  τρόπο τήν "Ολγα. Μούλθε νά ρω
τήσω τις μεγάλες : Μά καί σείς λοιπόν εϊσαστε δίδυμες; Τελοσπάν
των, πολυτέλεια περιττή. Τό σόϊ, μοΰ φαίνεται, μπορούσε νά διατη- 
ρηθή καί μέ τις δυο πρώτες.

Γελούσα πολύ, ξεκαρδιζόμουν, ίσως καί γιά νά κρύβω τήν 
ανυπομονησία μου ώς νά έλθη ή σειρά τής Ό λγα ς. ’Έ ξαφνα δμως 
ή μπερλίνα τής Τζούλιας σταμάτησε. Τ ί διάβολο ! επίτηδες τώκαμε 
ή τήν ξέχασε αλήθεια ; Δέ βάσταξα καί τής είπα :

—  Ά μ ή  ή ’Ό λγα ;
—  ”Ω, έκαμε ή Τζούλια ευθύς- αυτή σ’ έχει στό μάτι.
—  Ε μ ένα  ;
Ή μ ο υ ν  βέβαιος πιος ή αδελφή μου τώλεγε στ’ αστεία, γιά νά 

[ιέ πειράξη. Κ ι’ δμως μέ τήν ειλικρινέστερη απορία μέ ρώτησε :
—  Μ’ αλήθεια, δέν τό κατάλαβες ;
—  Έ γ ώ  κατάλαβα τό εναντίο, τής άποκρίθηκα.
— Περίεργο !. .Μ ’ αυτή δέν έβγαλε τά μάτια της από πάνω 

σου. 'Ό λη τήν ώρα σέ κρυφοκύτταζε. . .Κ ι’ δταν μιλούσες, πώ, πώς 
έκανε ! . .  Καθαυτό ποΰ λένε, κρεμασμένη άπ’ τό στόμα σου. Τήν 
έχεις τρελάνη, τήν κακομοίρα ! ’Αγκαλά μού φαίνεται πολύ φυσικό.

—  Μά, Τζούλια, μέ κοροϊδεύεις ;
—  'Α , εμένα δέ μέ γελούν αυτά. . . Δέν είδες τον τρόπο της ;. .

Σοϋ μιλούσε λίγο καί σά φοβισμένη. . . μέ συγκίνησε. . .Μ πορεί νά 
πή κανείς πώς σ’ άπόφευγε γιά  νά μήν προδοθή . . . ΤΑ, εμένα δέ 
μέ γελούν αυτά !

—  ”Ας είνε κι’ έτσι . . . Μά δέν μού είπες, αλήθεια, πώς σοΰ 
φαίνεται ή ’Ό λγα ;

— Μά . . . τήν αγάπησες ;
—  Ό χ ι.
— Ψεύτη ! *
—  Οΰ, τώρα, καϊμένη ! . . .
— ”Ας είνε.Έ γώ  τήν αγάπησα. Σού ορκίζομαι. . . Μού φαίνεται 

πώς είνε ό μόνος άνθρωπος έκεΐ-μέσα. Καί μέ μυαλό καί μέ καρδιά.
4

  * «
1 Γνωστός ζακυθινός ποιητής.
- Ά πενταρη. Λέγανε καί μ έ μ π ρ o. f
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— Κ ι’ δμμορφη ;
—  ”Α, ναι' εμένα μάρέσει πολύ.
Μου ήλθε νάγκαλιάσω την αδελφή μου στη μέση του δρόμου 

καί να τη φιλήσω. Κρατήθηκα όμως κι/ δσο μπορούσα καμώθηκα 
τόν αδιάφορο,— πράγμα πολύ περιττό, γιατί τή Τζούλια, αλήθεια, 
«δεν τή γελούσαν αυτά» . . . ’Από ’κείνη την ώρα, αναποδογυρίσθη
καν οι ιδέες μου κι’ εγεινα φαιδρός, σχεδόν ευτυχής. Πολύ διαφορε
τικά, μέ καινούριο τώρα φως, εξηγούσα τόν τρόπο, τή συμπερι
φορά τής "Ολγας, κι’ άρχισα νά πλάττω τα τολμηρότερα όνειρα. 
Μού φαινόταν πώς ή Τζούλια είχε δίκηο. Π ήρα θάρρος, ελπίδα, καί 
τήν πρώτη φορά πού ξαναεΐδα τήν Ό λγα , την κύτταξα πιο άφοβα 
στά μάτια, προσπαθώντας νά τής πώ μέ τύ βλέμμα «σ’ αγαπώ». 
Έ γε ιν ε  κατακόκκινη καί χαμήλωσε τά βλέφαρα της με τον τροπο πού 
συνήθιζε, μά καί μ’ ένα γλυκό, γλυκύ χαμόγελο, πού φανέρωνε μιά 
κατάβαθη χαρά. Τήν ημέρα εκείνη, στο σπίτι της,— ειχα πέραση 
πάλι γιά  νά πάρω τόν’Αλιβίζο,— αυτό έγεινε κάμποσες φορές. ’Αρχί
σαμε μιάν αληθινή άνταπόκρισι μέ τά μάτια. Ή τα ν  στιγμές πού 
κυτταζόμαστε τόσο επίμονα, ώστε τά μάτια τής "Ολγας γύριζαν αλ
λού έτοιμα νά δακρύσουν. Αυτό, φυσικά, μ έκαμε πιο τολμηρό και 
πήρα τήν άπόφασι νά φθάσω τό γρηγορωτερο στην καθαρή και ξά
στερη έξομολόγησι, βέβαιος τώρα πώς καί τό στόμα δέ θάδινε διαφο
ρετική άπάντησι από τά μάτια . . .

Σχεδόν καθεμέρα πήγαινα στο σπίτι της. Τό πρωί, γυρίζωντας 
από τό γερμανικό μάθημα, περνούσα άπο το μπενεσταντέίκο καί τις 
περισσότερες φορές ή Ό λ γ α  τύχαινε στο παράθυρο. Τ ’ απόγευμα πάλι 
ήταν ή ιστορία τού Ά λιβίζου. Μιά μέρα, 6 γέρος μέ προσκάλεσε καί 
τό βράδυ, μετά τό φαγητό, νά παίξουμε τά «χαρτάκια». "Ετσι, στο 
διάστημα μιας εβδομάδας, από τή βίζιτά μας μέ τή Ιζούλια, προχώ
ρησα πολύ. ’Έ φ θα σ α  νά ρίχνω π ο ύ ν τ ο υ ς ,  μισόλογα, διφορούμενα 
από τά συνειθισμένα τών ερωτευμένων, πού ένόμιζα πώς μόνον η 
’Ό λγα θά τά καταλάβαινε. Δυστυχώς, τάρπαζε στό πέρασμά τους ή 
Παρασκευή ή έξυπνη, κι’ απαντούσε αύιή. Μά μ έναν τροπο πού μ 
έδαιμόνιζε. Σά νά τώχε βάλη πείσμα νά μου κάνη χαλάστρες. Μυρί
στηκε τίποτα κι’ άρχιζε νά ζηλεύη ; Τώκανε έτσι γ ιά  γούστο, χωρίς 
κακία ; "Η μιλούσε στό βρόντο, χωρίς νά καταλαβαίνη, μέ τή μανία 
πού είχε νά βγάζη πάντα τά σπίρτο της ; Δέ μπορούσα να τό εξιχνι
άσω. Ό σες φορές δμως επροσπάθησα νάδώσω μιάν έξήγησι στά μισό- 
λογά της, δέν εύρισκα παρά πώς ήθελε νά μού πή : «Τού κάκου χά
νεις τόν καιρό σου, ή "Ολγα δέ σάγαπά !» Έ ρχουντα ι δμως επειτα 
οί εύγλωττες εκείνες ματιές τής Ό λ γ α ς  καί, κάπου-κάπου, τις σπάνιες 
στιγμές πού έλειπε από τή μέση ή Παρασκευή, κάτι μισόλογά της 
πού μούλεγαν τό ενάντιο. ’Έ τσι από τήν ελπίδα επεφτα στο φοβο, 
καί πάλι από τύ φόβο στην ελπίδα, κ’ έλεγα πώς αυτο ηταν ενα μαρ
τύριο πού έπρεπε, οπωσδήποτε νά πάρη τέλος γιατ’ είχε βασταξη 
πολύ : τέσσερες τ']μέρες, φαντασθήτε ! Καί δέν ήταν άλλος τρόπος 
παρά νά μιλήσω τής Ό λ γα ς  καθαρά ή νά τής γράφω . ..

’Ακολουθεί.
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ΜΕ ΚΑΘΕ ΘΥΣΙΑ*
ΠΡΑΞΗ  Τ Ρ ΙΤ Η

Ο χορός" ή μεγάλη σάλα κατάφωτη άπό πολυέλαιους καί γυναίκες. 
'II  μουσική άκούγεται νά παίζει εύθυμα κομμάτια. Κυρίες καί Κύριοι μασκέ. 
Μουσμέ, όδαλίσκες, αρχαίες Έλληνίδες κ.λ.π. κ.λ.π. 'Η  Πόπη ντυμένη 
τορεαντόρ, ή Ρίτα τσιγγάνα. Ό  Νονός σέ μιά γωνιά ήρεμος μέ τύ μονόκλ 
κυττάζει. Τή στιγμή πού ανοίγει ή αυλαία, ζεύγη στή σάλα χορεύουν καί 
παιζογελούν.

Ενα σαλονάκι μπροστά χωρίζεται από τή σάλα μέ βαρύ μισανοιγμένο 
παραπέτασμα. Ά πο τή χώριση τού παραπετάσματος φαίνεται ή σάλα τού 
χορού καί τό πηγαινοέλα τών προσκαλεσμένων.

PITA. Μοίρες ! Μοίρες ! περνά βιαστική άπό τό σαλονάκι.
Τήν ώρα πού τρέχει νά μπει στή σάλα ό Νονός προβαίνει στό κατιό- 

φλι τού σαλονιού καί χαμογελαστός ανοίγει τά χέρια του καί σταματά τή 
Ρίτα. Άποπίσω του κρατεί μέ τά χέρια του κλειστό τό παραπέτασμα. Γε
μάτος θρίαμβο χαμογελά καί λέει :

ΝΟΝΟΣ. Λοιπόν ;
ΡΙΤΑ. Λοιπόν, νονέ μου, δέ μεταμφιεστήκατε σείς απόψε ;
ΝΟΝΟΣ, χαμογελά. Μεταμφιέστηκα.
ΡΙΤΑ. Σέ τΐ ;
ΝΟΝΟΣ. Σε χρυσή βροχή. . .  Ή  Ρίτα αηδιάζει καί κάνει νά η ύγει. 

Φεύγεις ;
ΡΙΤΑ. μέ αγκομαχητό. Ν α ι. . ,ν α ί .  . .
ΝΟΝΟΣ. Στάσου, τί φεύγεις ; Κάτι έχεις νά μού π ε ις !
ΡΙΤΑ. γελά βιασμένα. ’Εγώ ;
ΝΟΝΟΣ. Τού κάκου γελάς ! Μην ξεχνάς τί σού είπα χτές. . . 

είμαι τύ γέρικο φ ίδι πού κάθεται καί περιμένει τό πουλάκι πού 
κελαδεί καί δίνεται.

ΡΙΤΑ. Καλέ τί λέτε ; Μέ τί πεποίθηση μιλάτε !
ΝΟΝΟΣ. Μά τί ελπίζεις ; Β λέπεις; δλοι σέ σπρώχνουνε σέ 

με να. 'Ο  θείος σου γ ιατί εγώ τού πλερώνω δλες του τις γεροντικές 
ακολασίες. . . Ό  άντρας σου γιατί από μένα κρέμεται δλη του ή 
φιλοδοξία. . .Βλέπεις. . .τ ί ελπίζεις ; Τ ί ;

ΡΙΤΑ. Τ ί ελπίζω ;
ΝΟΝΟΣ. Ναι, ναι τί ελπίζεις ;
ΡΙΤΑ. Τό θαύμα !

4
  ‘ «

* Συνέχεια άπό τή σελίδα 70.
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ΝΟΝΟΣ. Τό θαύμα ;
PITA. Είδατε στα μυθιστορήματα ; Χιλιάδες Ιχτροι σπρώχνουνε 

τον ήρωα καί τό στριμώγνουνε σέ μια γωνιά, μά αυτός ήσυχος - 
ήσυχος, χαμογελαστός οπισθοχωρεί. Και ξάφνου! πατεί ενα μυστικό 
κουμπί στον τοίχο, κι ανοίγει μια πόρτα κρυφή καί χάνεται. Κ ι α
πομένουν οί εχτροί αποσβολωμένοι καί τρίβουνε τά μάτια τους 
μπροστά στο ανέλπιστο θ α ύ μ α ; θυμάστε; θυμάστε ; έτσι κ’ εγώ. 
Περιμένω τό θαύμα.

ΝΟΝΟΣ. Χαχαχά. Μόνο στα μυθιστορήματα γίνουνται τά θαύ
ματα, ή ζωή δεν είνε μυθιστόρημα.

PITA, μέ σαρκασμό. "Ε τσ ι; Τ ί λέτε ; σοβαρά. Στά χέρια μου
κρατώ τό θαύμα. Θά τό ξαπολΰσω δ'ταν εγώ θέλω ! δταν μέ στρι-
μώξουν στήν υστερνή γωνιά και θριαμβευτικά θά  φωνάζουν, εγώ 
θ ’ ανοίξω τή μυστική πόρτα καί θά  σωθώ ! Καί γ ι’ αυτό δέ μέ 
μέλει δσο κι άν μέ στριμώγνετε ! Έ γ ώ  σάς κυττάζω καί γελώ ! 
Ναί, να ι δέ σάς φοβούμαι ! Κανένα δέ φοβούμαι ! Μή γελάτε ! 
μή γελάτε !

Ό  νονός γελά καί φεύγει. Μένει ή Ρίτα. Μέ αγωνία καί σαρκασμό 
τον κυττάζει καί ψιθυρίζει '.

PITA. Γελά ! γελά !. . .
Ερχεται ό σύζυγος πού ανήσυχος τούς παρακολουθούσε πηγαινοερχύ- 

μενος μπροστά στό σαλόνι. Ρωτά μέ αγωνία :
ΣΥΖΥΓΟΣ. Τού τώπες ;
PITA. ’Ακόμα ! ακόμα ! Στέφανε λυπήσου με ! μήν επιμένετε !

τιόρα ήθελα νά τού τό πώ καί δέν μπόρεσα !
ΣΥΖΥΓΟΣ. Κάνεις σάν παιδί καϋμένη Ρ ίτα  ! τί φοβάσαι ; 

Γ ιατί τρέμεις έτσι ;
ΡΙΤΑ. σά νά παραμιλεΐ. Ξέρω τί θά  μοΰ π ει ! ξέρω τί θά μοΰ π ε ι !
ΣΥΖΥΓΟΣ. Ρίτα  είνα ανάγκη. Δέ βλέπεις πώς πηγαινοέρχουν- 

ται οί δημοσιογράφοι ; "Ολο καί στέλνει καί μέ ρωτά ό Πρόεδρος. 
Ναί ή όχι πρέπει νά ξέρω απόψε. . .

ΡΙΤΑ. μέ αγωνία. Κ αλά. . . καλά.
Ή  πόρτα του γραφείου ανοίγει ν' έρχεται βιαστικός ό θείος.
ΣΥΖΥΓΟΣ, τρομερά ανήσυχος. Λοιπόν ;
ΘΕΙΟΣ. Τίποτα ακόμα. Οί κορυφαίοι έχουν συναχτεί στό σπίτι 

τού Προέδρου. Φαίνεται τίποτα οριστικό δέν αποφάσισαν α κ ό μ α .. .  
Π εριμένουν.. .

ΣΥΖΥΓΟΣ. Τούς είπες. . .
ΘΕΙΟΣ. Ν αί. .ν α ί. .Σ έ  δυο τρεις ώρες θάχουν τούς είπα ορι

στικήν απάντησ η . . σιγή. Δείχνει τή Ρίτα. Κ ’ ή Ρίτα ;
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ΣΥΖΥΓΟΣ. Δέν τού τόπε ακόμα. . .
ΘΕΙΟΣ. Ρ ίτα  !. . τή σπρώχνει χαϊδευτικά κι απότομα. Μά πήγαι

νε. . .  Μά σκέψου χανόμαστε! Π ήγα ινε! πήγαινε!
ΡΙΤΑ. Π ώς μέ σπρώχνετε έτσι ! πώς μέ σπρώχνετε έτσι !
ΘΕΙΟΣ. Μά πώς κάνεις καημένη Ρ ίτα . . . πράμα άπλό σοΰ 

ζητούμε καί σύ πονεΐς !
ΡΙΤΑ. ξεσπά. Σοΰ φαίνεται παράξενο θείε πώς πονώ ; Μά 

είμαι αλήθεια κιόλας τίποτα έπιπλο, καρέκλα, καθρέφτης, βεντάλια 
κι δταν τό σπά κανείς τού φαίνεται παράξενο αν αρχίσει νά φωνά
ζει από τόν πόνο ; φεύγει.

Έρχεται ένας υπηρέτης.
ΥΠΗΡΕΤΗΣ. Κύριε, τώρα φέραν αυτό τό γράμμα βιαστικό 

γ ιά  τόν κ. Δρακόπουλο. .  .
ΘΕΙΟΣ, κυττάζοντας τήν υπογραφή. Γο γράψιμο τού προέδρου !
ΣΥΖΥΓΟΣ, κυττάζει μέ. αγωνία. Τού προέδρου ! στόν υπηρέτη. 

Έ κεΐ πέρα αυτός ό αψηλός ! φεύγει ό υπηρέτης.
ΘΕΙΟΣ. Χαθήκαμε !
ΣΥΖΥΓΟΣ. Ό  πρόεδρος τού γράφει ! Τ ί νά τόν θέλει;
ΘΕΙΟΣ. Χαθήκαμε ! Μά δέν εννοείς ; στή θέση σου τόνε 

καλεΐ ό Π ρόεδρος! οί ώρες περνούν καί δέ μπορούνε πιά νά 
περιμένουν.

ΣΥΖΥΓΟΣ. Σώ πα ! Μήν τά λές !
ΘΕΙΟΣ. *Α ! τήν όχεντρα ! Κύτταξέ τον πώς λυγιέται κ έρχε- 

TUt ! δλος γέλα ! ερχ,εται στύ σαλόνι ό Δρακόπουλος λιπόσαρκος, κίτρινος.
ΔΡΑΚΟΠ. μέ θρίαμβο. ’Αγαπημένε μου φίλε. . .θ ά  μέ συγχωρή

σετε μιά στιγμή. . . Έ ρχομα ι αμέσως ! Ε ίναι αναγκη. . . Απόλυτη 
ανάγκη. Φεύγει κ ’ ύστερα γυρίζει θριαμβευτικά, ϋερετε ο κ. πρόεδρός 
μέ καλεί !. .

Τή στιγμή εκείνη ή γυναίκα τού Δρακόπουλου ή Μαίρη καταφτάνει 
χαρούμενη.

ΜΑΙΡΗ. Ό  κ. Πρόεδρος τόν καλεΐ ! ό κ. Πρόεδρος, περιποι
είται τό Δρακόπουλο, τού διορθώνει τό παλτό, τόν χαδεύει. Σκεπάσου
καλά, μή μου κρυώσεις !

Φεύγει ό Δρακόπουλος' στό κατώφλι στέκεται δλος δηλητήριο καί λέει.
ΔΡΑΚΟΠ. Ώρεβουάρ φίλε μου, ώρεβουάρ. . .
Φεύγει' πολλοί τόνε συνοδεύουν. Ό  Φωκάς πέφτει ά.γλπισμένος στήν 

πολυθρόνα.
ΣΥΖΥΓΟΣ. ’Ό χι ! δέ μπορώ πιά ! Δέ μπορώ ! ό θείος σκύβει 

από πάνω καί τόν ησυχάζει.
Λαχανιασμένη κατάχλωμη γυρίζει στύ σαλονάκι ή Ρίτα, δπου μένουν 

ακόμα ό σύζυγος κι ό θείος. “Ολοι τρομερά ανήσυχοι όάνατεντώνουνται σέ 
φριχτή προσδοκία.
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PITA. Τ οΰ τδπα  !
ΣΥΖΥΓΟΣ. Λοιπόν ! τί είπε ; Λέγε !
ΘΕΙΟΣ, έντρομος. Δέ δέχεται ;
PITA. Δέχεται.
ΘΕΙΟΣ, χαρούμενος. Λοιπόν ;
PITA. Δέχεται μά μέ μια συμ φ ω νία .. ’Α κούσετε... Ε ίνα ι 

α σ τ ε ίο .. .μ ά  δέ μπορώ, θά  σπάσω από τά γέλοια, τρομαχτικό τό 
γέλοιο της. ’Ακούσετε.. .Δέχεται, αν εγώ θελήσω να γ ε ν ώ .. .  μαι
τρέσα του ! Χαχαχά ! μά δεν είναι αστείο ; γιατί δέ γελάτε ; Καί 
θέλει λέει άπόχβε ! απόψε !

ΣΥΖΥΓΟΣ. Σώ πα ! Σώ πα ! Λ ! θέλει νά όρμήσει πρός τό νονό.
ΘΕΙΟΣ, τύν συγκροτεί. Η σ ύ χ α σ ε . . .  η σ ύ χ α σ ε ...  Μ ην κάνεις 

σκάνταλο. . .μ ά ς  βλέπουν. . ,στό βάθος, στή σάλα, βάλς, μουσική, γέλοια.
ΣΥΖΥΓΟΣ. Τον άτιμο !
ΘΕΙΟΣ. Κ αί τώρα ;
ΣΥΖΥΓΟΣ, έξω φρένων. Τ ί τώρα ; ΤΑ ! τολμάς! ΙΙοτέ ! ώς 

τώρα έδινα τη ζωή μου, το νοϋ μου, τή χαρά, τό αίμα μου για 
νά νικήσω ! Τώρα καί την τιμή μου ! καί την τιμή μου μου ζη
τούνε ! Ποτέ ! ά ! όχι ! Καλήτερα σπασμένος στην άκρα τοΰ δρό
μου νά ριχτώ καί τίμιος, παρά ντροπιασμένος καί ν ικητής!

PITA. Περιμένει. Τον βλέπετε; Έ κεΙ στέκεται ήσυχος καί 
περιμένει.

ΣΥΖΥΓΟΣ. Ά  ! τύν ά τ ιμ ο ! καί μοΰκανε τόσο καιρό τόν προ
στάτη καί τό φίλο !

PITA. Χαχά ! τό φίλο ! Δίνε μου νά σοΰ δίνω ! άκοΰς Στέ
φανε ; Δίνε μου νά σου δίνω ! ’Έ τσι μοΰπε νά σοΰ πώ !

ΘΕΙΟΣ. Σ ώ πα ! σκέψου ! Μην παραφέρεσαι! βέβαια έχεις δί- 
κηο. . . Μά πάλι σκέψου ! οί ώρες περνούνε.. .

ΣΥΖΥΓΟΣ, μέ λύσσα. Σ ώ πα ! Δέ ντρέπεσαι σ υ !
PITA, μέ τρομαχτική ηρεμία. Ά φ ηνε τό θ ε Ϊ0 .. .ά φ η ν έ  τονε. . . 

εγώ περιμένω. . .Συζητήσετε ό,τι αποφασίσετε, εγώ τοΰ τό λέω. 
Έ γ ώ  τί είμαι ; Έ ν α  εμπόρευμα λοιπόν ;

ΣΥΖΥΓΟΣ. Σ ώ πα Ρίτα ! ά όχι ! ποτέ ! !
PITA, μέ ξέσπασμα χαράς. Ά  ! επιτέλους ! Δέ θές ! ΙΙές πώς 

δέ θές ! !
ΘΕΙΟΣ. Ευγενικός ο θυμός σου Στέφανε, μά γιά σκέψου τί 

χάνεις ! ’Έ τσι είναι ή ζωή. "Η θά  σκοτώσεις ή θά  σκοτωθείς ! 
’Ή  δυνατός θάσαι κι όπλα σου θά  τά μεταχειρίζεσαι όλα γ ιά  νά 
φτάσεις τό σκοπό σου, ή άδΰνατος καί θά  σκάφτεις σκλάβος καί 
περίγελο τοΰ κόσμου. Διάλεξε. Σκέψου ! 'Υπουργός ! τί δόξα ! τί
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θρίαμβος ! έννοεΐς ; Τό όνειρο όλης σου τής ζωής. Ν ά έτσι απλώ
νεις τό χέρι σου καί τό άδράχνεις.. .έτσι. . .κα ί τώρα ; σιγή απότο
μη. Θ άρθει ένας Δρακόπουλος καί θά  σέ πατήσει καί θ ' ανεβεί !

ΣΥΖΥΓΟΣ. Σ ώ πα ! πέφτει στό ντιβάνι καί σκεπάζει απελπισμένος τό 
πρόσωπο. Σώ πα ! ά θεέ μου ! θεέ μου !

PITA. Έ γ ώ  περιμένω.
ΘΕΙΟΣ, θέλει νά σκύψει καί νά μιλήσει τού συζύγου. Κ α ί ένα άλλο.
ΣΥΖΥΓΟΣ, πετιέται έξω φρένων καί τοΰ σφίγγει τό μπράτσο καί 

τόν σπρώχνει. Φ όγε! νά μη σέ βλέπω ! νά μη σ’ άκουω ! Με
σίτη ! μαστρωπέ ! φ ύ γ ε ! τόν διώχνει. Πέφτει πάλι στό ντιβάνι εξαν
τλημένος. Ά  ! Ρ ίτα μου ! Ρ ίτα  μου ! θέλει νά τήν άγγίσει μά ή Ρίτα 
φεύγει μέ αγωνία.

Σιγή. Άκούγεται στή σάλα ό χορός καί ή μουσική.
Χαρούμενος επιστρέφει ό Δρακόπουλος. Τρέχει καί βρίσκει τό σύζυγο. 

Τούς αφήνουν μόνους. Τρεμουλιάζει ή έρρινη φωνή τοΰ Δρακόπουλου άπύ 
τήν πολλή χαρά.

ΔΡΑΚΟΠ. Ό  κ. Πρόεδρος μου άνάθεσε νά σάς π ώ . . .  Μέ 
μεγάλη μου λ ύ π η .. .Δ έ  φαντάζεστε πόσο μοΰ κοστίζει κ. Φ ω κ ά ...

ΣΥΖΥΓΟΣ. Μιλήστε. Πέστε γρήγορα ό,τι έχετε νά πείτε. . .
ΔΡΑΚΟΠ. Δέν ξέρω πώς νά τό π ώ . . .Θ ά  σάς στενοχωρήσω.. .  

Θάρρος ! . . .
ΣΥΖΥΓΟΣ, τόν άδράχνει άπό τό χέρι. Μιλήστε λοιπόν !
ΔΡΑΚΟΠ. Ε ννο ώ  τήν αγωνία σας. . . Ε ίναι σκληρό νά τήν 

παρατείνω . . .  Ε ίνα ι σκληρό.. .Λοιπόν μέ δυο λόγια ; 'Ο  κ. Πρόε
δρος φοβήθηκε τό σκάνταλο : σιγά καί μέ κακία. Ξέρετε, τό σκάν
ταλο . . . Μοΰ τά είπε όλα. . . Καί δέ μπορεί νά σάς προσλάβει. Α δ ύ 
νατον. Περίμενε ώς τώρα νά βρεθοΰνε τά λεφτά καί νά σκεπαστεί 
τό έλλειμ μα .. .Μ ά τώρα π ιά . . .

ΣΥΖΥΓΟΣ. ’Ά ! δέ μπορεί νά μέ προσλάβει ! Φοβάται τό 
σκάνταλο ! Κ αί μ’ α φ ή ν ε ι! Μά έγώ είμαι πού έρριξα τήν Κυβέρ
νηση. Έ γ ώ  ! Κ αί τώρα ;

ΔΡΑΚΟΠ. Ε ν ν ο ώ  τήν άγανάχτησή σ α ς . . .Μ ά σκεφτεΐτε.. .όλος 
ό τάπος θά  έξεγερθεί. . .  ύστερα άπό τέτοια κατάχρηση τ'πουργός! 
’Ελάτε, μήν τό παίρνετε κατάκαρδα. .  . θάρρος φίλε μ ο υ . . .  ένα 
ταξιδάκι. . .Μ ήτε ό πρώτος είστε μήτε ό ύστερος. "Ενα ψ ξ ιδ α κ ι. . .  
Θά δ ε ίτ ε . . .  Θά σάς κάμει κ α λ ό .. .  Τόσα χρόνια τώρα πού εργά
ζεστε ! Ν ά ξεκουραστείτε πιά !

Χορός, μουσική στή σάλα.
ΣΥΖΥΓΟΣ. Καί ποιός στή θέση μου ; .ι
ΔΡΑΚΟΠ. Νομίσανε καλό, άπό έπιείκια βέβαια. . .πώ ς ε γ ώ . . .
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2ΥΖΥΙΌΣ. μέ βαθύτατη περιφρόνηση. Εσύ ! χαχαχά ! εσύ !
ΔΡΑΚΟΠ. πειραγμένος. Παρακαλώ. Δέ σάς επιτρέπω νά γελάτε. 

Ή  δυστυχία σάς παραφέρει καί σάς συγχωρώ. Δυστυχισμένε. 'Όλη 
σας ή ζωή πάει χαμένη! Σάς εννοώ ! ένα τα ξ ιδ ά κ ι... ένα τα- 
ξ ιδ ά κ ι.. .

ΣΥΖΥΓΟΣ, έξω φρενών. ΤΑ ! πηγαίνετε λοιπόν νά του πείτε, πώς 
έχω τα λεφτά στην τσέπη μου καί θά  πλερώσω! Τ ις 50,000 εδώ, 
στην τσέπη μου ! Ναί, ναί. Μή χαμογελάς ! Ά ! θαρρείς πώς 
έτσι εύκολα μέ ρίχνουν εμένα στο δρόμο, σάν ψόφιο σκυλί. Π ηγαί
νετε νά του πείτε, θά  πλερώσω !

ΔΡΑΚΟΙΙ. Θάρρος, θάρρος. Π α ρα φ έρεσ τε... Θά πλερώσετε; 
Χαχαχά ! Κ αί π ώ ς ; π ώ ς ; *Α ! τον καημένο τό φίλο μου ! τον 
καημένο τό φίλο μου ! τού χτυπά προστατευτικά τόν ώμο."Ερχεται άνυπό- 
μονα ή Μαίρη.

ΜΑΙΡΗ. Λοιπόν ;
ΔΡΑΚΟΠ. γελαστός τρέχει καί τήν παίρνει από τό μπράτσο. 'Ό λα 

πάνε καλά αγάπη μου ! γελαστοί φεύγουν στή σάλα. Τούς κυκλώνουν.
Ό  σύζυγος πέφτει εξαντλημένος. Σιγά σιγά έρχεται ό θείος.
ΘΕΙΟΣ, ανάβει τή φλόγα τού συζύγου. "Ά ! τήν όχεντρα, Κύτταξε! 

κύτταξε ! Θ ριαμβεύει! όλοι τόν περικυκλώνουν καί τονε συγχαί- 
ρουνται. 5Α ! καί συ ριγμένος στήν άκρα του δρόμου, περιφρονη- 
μένος κι αδύνατος !

ΣΥΖΥΓΟΣ, ικετευτικά. Σιόπα !
ΘΕΙΟΣ. Ν ά σωπάσω; ’Ό χι, δεν κρατιέμα ι! ’Ό χι! Ά κουσε. . . 

Θά πάω νά τής τό πώ !
ΣΥΖΥΓΟΣ. Σώ πα ! Είναι φριχτό ! είναι φριχτό !
ΘΕΙΟΣ. 'Ό λη σου ή ζωή χαμένη ! είκοσι χρόνων αγώνες καί 

τώ ρα . . .  ’Ό χ ι ! όχι ! Κ αί νά συλλογάσαι πώς ένας Δρακόπουλος. . .  
Κύτταξέ τον ! Πηγαινοέρχεται νικητής μέσα στο σπίτι σου καί δέ
χεται συγχαρητήρια. . .  *Α ! όχι! Δεν κρατιέμαι! Καί νά συλλογοΰ- 
μαι πώς μ’ ένα λόγο σωζόμαστε. . .Μ ’ ένα λόγο. . .Ε νν ο ε ίς ;

ΣΥΖΥΓΟΣ. Ε ίναι φριχτό ! είναι φριχτό !
ΘΕΙΟΣ. Ναί, να ίτό  ξέρω. . .Μ ά είναι ανάγκη. Αΰριο θάρθουν, 

σκέψου ! δικαστικοί κλητήρες νά σοϋ σφραγίσουν όλα αυτά τά 
πράματα. Κ ι όλος ό τΰπος θά  βουά καί θά  κυλιέται τόνομά σου 
στις λάσπες. Περίγελο όλου του κόσμου θά  γενεΐς. Σκέψου ! Βλέπεις 
άλλη σωτηρία δεν υπάρχει! Θ ά τής τό π ώ . . . Κάνει νά φύγει.

ΣΥΖΥΓΟΣ, τόν συγκροτεί μέ λυγμούς. Μή ! μή !
ΘΕΙΟΣ. Ά φ η ν έ  με ! π ά ω . . . φεύγει.
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ΣΥΖΥΓΟΣ. ’Ώ ω ω  ! Μια «γωνία σά διαρκής λυγμός του τραντάζει τό 
σώμα. Σκεπασμένο έχει τό πρόσωπό του μέ τά χέρια του καί σκύβει. 'Ο 
θείος τρεχάτοςβρίσκει τή Ρίτα, τής μιλεί, πάνε πρός τό σαλόνι. 'Ως νά τή 
δει ό σύζυγος νάρχεται, τρέχει έντρομος στό γραφείο του καί κλεί τήν 
πόρτα. Στή σάλα χορός καί μουσική.

PITA, μέ μιά άγρια χαρά σφίγγει τό μπράτσο τοΰ θείου. Σοΰ 
τόπε δ ίδιος ; Ό  ίδιος ; Έ στειλε κιόλας στοΰ Προέδρου νά τοΰ πει 
πώς βρεθήκανε οί 50,000 ! ’Αλήθεια ; αλήθεια ;

ΘΕΙΟΣ. Μά ησύχασε.. .ναί, ν α ί . . .Κ ά θ ισ ε .. .  Βλέπεις άλλη 
σ ω τη ρ ία .. .άλλη σ ω τη ρ ία ...

PITA. "Ωστε δέχεται; δέχεται ; ξάφνου. Ά  ! αυτό κ’ εγώ πε- 
ρ ίμενα!

ΘΕΙΟΣ, ξαφνίζεται. Αυτό περίμενες ;
PITA. Ναί, ναί, τί μέ κυττάζεις έτσι ; θά  δεις, τώρα θά  ξαπο- 

λύσω τό θ α ΰ μ α .. .
ΘΕΙΟΣ. Τό θαΰμα ; ποιό θαΰμα ; Μά είσαι τρελλή !
PITA. Ναί, να ί. . ."Ολοι εσείς είστε φρόνιμοι καί γνωστικοί. . .  

Μόνο εγώ . . .'Ώ στε δέχεται ; Θέλω νά μοΰ τό πει δ ίδ ιος!
ΘΕΙΟΣ. Λυπήσου τον ! Δεν τόν λυπάσαι;
PITA. ’Ό χ ι ! όχι ! ποιος μέ λυπάται εμένα ! Θέλω νά μοΰ 

τό πει δ ίδιος, θέλω από τά ίδ ια  του τά χείλια νά τό ακούσω !
ΘΕΙΟΣ. Δέν τό πιστεύεις ;
PITA. ’Ό χ ι ! όχι ! Δέν τό πιστεύω ! Π ήγαινε ! νάρθει δ ίδιος ! 

τονε σπρώχνει, δ ίδιος ! θέλω νάρθει δ ίδιος ! Π ήγαινε !% Φεύγει ό 
θείος. Σιγή φριχτή στό σαλόνι. ’Όρθια ή Ρίτα περιμένει. Στή σάλα χορός 
καί γέλοια . . . Προβαίνει ό Φιόρος.

ΦΙΟΡΟΣ. Ρ ίτα !  τί τρέχει; Γ ιατί είσαι έτσι χλωμή ;
ΡΙΤΑ. Π ήγαινε ! πήγαινε ! έπειτα σοΰ λ έ ω .. .έπειτα. . .  έπει

τα . . .μιλεί γρήγορα, γρήγορα. Σάν ετοιμοθάνατη είναι.
ΦΙΟΡΟΣ. Κλαΐς;
ΡΙΤΑ. ’Ό χι ! ό χ ι ! Δέν κλαίω ! Π ήγαινε έρχουνται, φεύγει ό 

Φιόρος.
’Ανοίγει ή πόρτα τού γραφείου. Κατάχλωμος ό σύζυγος μέ τό θείο.

ΡΙΤΑ. Έ ν α  τρομερό πράμα μοΰ λέει δ θείος. . . ένα τρομερό. . .  
’ Ακούσε !

ΣΥΖΥΓΟΣ, ανατριχιάζει. Σώ πα !
ΡΙΤΑ. Ε ίνα ι αλήθεια ;
ΣΥΖΥΓΟΣ. Είναι ανάγκη ! ! i
PITA. Ά  ! μιά κραυγή δέν ξέρεις θρίαμβος είναι ή χαμός.
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ΣΥΖΥΓΟΣ. Μή μέ κυττάζεις έτσι ! Λυπήσου με !
Θέλει ίσως \ά  τής πιάσει χό χέρι καί νά τήν παρακαλέσει. Ή  Ρίτα 

μέ άηδία ρίχνει πίσω ιό κορμί της καί μπροστά τα χέρια φωνάζοντας.
PITA. Μή ! μή ! μή μ’ αγγίζεις ! Π ήγαινε !
Μέ σκυφτό τό κεφάλι ό σύζυγος κρύβεται στό γραφείο του.
PITA. "Λ ! αυτό κ’ εγώ περίμενα ! ά'φηνέ με μόνη ! θειε ά'φη- 

νέ με μόνη ! Μή ! λίγο - λίγο νά μ’ άγγίσεις, θά  πεθάνω ! ’Ά φ η 
νε με ! άφηνε με ! φεύγει ό θείος. ’Ώ ιο ! επιτέλους ! έχω επιτέλους 
τό δικαίωμα νά σωθώ !

“Ερχεται ανήσυχος ό Φιόρος, πού άπό τή σάλα παρακολουθεί τή Ρίτα.
PITA, άπό τά σπλάχνα της μέσα ρίχνει κραυγή χαράς. ’Έ λα  ! έλα ! 

συγκρατιέται. Σιγότερα : έλα πιο κοντά μου. . .Κ άθισε. . .Δεν πρέπει 
νά μάς ακούσει κ α ν ε ίς .. .Π ιο  κ ο ν τά .. .Σώ σε με. . .  Δόσε μου τό 
χέρι σου νά μην πεθάνω !

ΦΙΟΡΟΣ. Μά τί τρέχει αγάπη μ ο υ .. .Μ ην τρέμεις έτσι. . .Φ ο
βούμαι. . .

ΡΙΤΑ. χαμηλώνει τή φωνή της. Ά κ ο υ σ ε .. .εδώ είναι λησταρ
χ ε ίο . . .  Δεν είναι σπίτι. Ναί, ν α ί . , .μ ή  μέ διακόφτεις! Βλέπεις 
είμαι ήρεμη . . .  Μαζί σου κανένα δέ φ ο β ο ύ μ α ι...  μαζί σου είμαι 
παντοδύναμη. . .

ΦΙΟΡΟΣ. ’Α γάπη μου, πόσο ζεστό είναι τό κορμί σου. . . ’Α γάπη 
μ ο υ . . .

ΡΙΤΑ. Ά κουσε. . .Αυτό πού θ ά  σού πώ, τό σκέφτηκα π ο λ ύ .. . 
πολύ. . .Δεν είναι άπό τύν πυρετό τής αγάπης. . . ’Ό χ ι ! Πάλεψα. . . 
θέλησα πότε άπό τον ένα νά πιαστώ, πότε άπό τον ά λ λο .. .Π ρώ τα 
άπό τό νονό, ύστερα άπό τό θείο, ύστερα άπό τον άντρα. . .  είδες 
κανένα, όταν κατρακυλά, πώς πιάνεται άπό τά δεντρουλάκια πού 
φυτρώνουν στούς γκρεμούς ; Κ ι δλα ξεριζωθήκαν κι άπομείνανε 
στά χέρια μου. . .  Δεν εννοείς εσύ. . .  δεν εννοείς. . .

ΦΙΟΡΟΣ. ’Αγάπη μου μέ τρομ άζεις.. . Μά ησύχασε.. .Δέν ε ί
μαι εγώ εδώ κοντά σου πού σ’ άγαπώ ; Τ ί έχεις ; τί σού κάμανε ; 
Σ ά  νά π α ρ α μ ιλ ε ΐς .. .

ΡΙΤΑ. ’Ό χι, δέν παραμιλώ . . .  όχι δέν είμαι τρελλή. Δέν ξέρεις 
εσύ πόσον ωρίμασε ή ζωή μου άπό χτές ώς σήμερα. . .'Ω ς χτές εΐμου- 
να π α ιδ ί. . . Τ ίποτα δέν καταλάβαινα άπ’ δ,τι γινότανε γύρω μου. .  . 
Ξάφνου ! Ό  ! τι είδα ! τί άκουσα ! πόσο γνώρισα τούς άνθρώπους, 
τήν προστυχιά ! τή φρίκη ! Ά π ό  χτές ώς σήμερα ! θέλει νά τή δια- 
κόψει. Δέν ξέρεις ε σ ύ . . .  δέν ξέρεις. 'Ό λοι μέ σπρώχνουνε.. . δλο 
καί στενέβει δ κύκλος γύρω μου. . . Νά ! τοίρα, τώρα άκριβώς, 
είδες πώς μέ είχαν στριμώξει εδώ στή στερνή γωνιά, δ άντρας μου
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κι δ θειος μου για  νά παραδοθώ ; δλοι σίγουρο τδχανε πώς θά  
π α ρ α δ ο θ ώ .. .αλλάζει τόνο. Μά εγώ κρατώ» τό θαύμα ! κυττάζει τά 
χέρια της.

ΦΙΟΡΟΣ. Τό θαύμα ; !
ΡΙΤΑ. Ναί, να ί. . .Τ ό  θαύμα άγάπη μ ο υ . . .Μέσα στά χέρια 

κρατώ τό κλειδί πού θ ’ άνόίξει τή μυστική πόρτα τής ευτυχίας 
καί θ ά  μπούμε μ έσ α .. .

ΦΙΟΡΟΣ. Ά γά π η  μ ο υ .. .επιτέλους ! Δέ βαστούσα πιά ! έννοιω- 
θα  τά χείλια σου πού ποτέ μου δέν τάγγισα καί δέν τά χάρηκα 
ποτέ μου, τάννοιωθα απάνω στό στόμα μου δλη ν ύ χ τ α .. .  Κ αί δέ 
βαστούσα π ιά . . .να ί, ναί, άγάπη μ ο υ . . .  Σ τά χε'ρια μας μέσα κρα
τούμε τήν ευτυχία. . .  Γ ιατί ν’ άφήνομε τη νιότη μας νά χάνεται 
έτσι ; γιατί ; τής φιλεΐ τά χέρια.

ΡΙΤΑ. ’Ώ ω  ! κλεϊ τά μάτια της σά λιγωμένη άπό τήν ευτυχία.
ΦΙΟΡΟΣ. Ά γά π η  μου, πόσο άγαπώ τά χέρια σου, τά χλωμά 

σου τά χέρια, πού κρατούνε τό θαύμα καί φεγγοβολούνε.. .
ΡΙΤΑ. Κλείσε τά μάτια σου. .  .κλείσε τά μάτια σ ο υ . , .Π ο ιά  

’ναι ή μεγαλειτέρα ευτυχία πού μπορείς νά φαντασθεΐς ; αυτή τήν 
ευτυχία άπόψε σού φέρνω. . .Ν ά  τό μυστικό μου !

ΦΙΟΡΟΣ. θριαμβευτικά. ’Απόψε ! άπόψε !
ΡΙΤΑ. Ναί, ναί άπόψε ! ένα αμάξι θά  βρούμε κάτω, καί στό 

τέλος τού χορού, δταν θ ά  φεύγουν δ λ ο ι . . .  Κανένας δέ θ ά  μάς 
δ ε ι . . .Ά γ ά π η  μου, μακρυά τους, μακρυά τους νά φύγουμε! Ν ά 
ζήσομε ευτυχισμένοι οί δυό μας, οί δυό μας, συλλογίσου ! Θεέ μου, 
θεέ μου ! πνίγομαι άπό τή χαρά. Νάμαστε νέοι καί ν’ αγαπιό
μαστε !

ΦΙΟΡΟΣ. τρομαγμένος. Νά φύγομε !
ΡΙΤΑ. Ναί, να ί άγάπη μου νά φύγομε άπό μιά τέτοια κοινω

νία . . .  Σώσε με ! εσύ μόνο μπορείς νά μέ σώσεις ! νοιώθω μέσα 
μου κάτι καλό, τίμιο, αγνό. Καί νοιώθω  άκόμα πώς δ,τι καλό καί 
αγιο έχω μέσα μου θά  λερωθεί καί θά  κουρελιαστεί αν μείνω 
άκόμα λίγο καιρό μαζί τους. . . Τώρα προπάντων πού ξέρω, πού 
βλέπω τί θένε καί τί ζητούν άπό μένα. . .  Σώσε μ ε . . .  Δόσε μου 
τό χέρι σου ! Μαζί σου δέ φοβούμαι κανένα ! έλα ! νά φύγομε ! 
νά φύγω, νά ησυχάσω ! $

ΦΙΟΡΟΣ. Ν ά φύγομε ! μά σκέψου καλήτερα. . . Ρ ίτα μ ο υ .. .  
σκέψου. ΙΙο ιά  ή άνάγκη νά φ ύ γ ο μ ε .. .Δέ συλλογάσαι τό σκάνταλο ; 
τί θ ά  πει δ κόσμος. Π οιά  ή άνάγκη νά γίνομε έτσι ευτυχισμένοι.. .  
ενώ κ ρ υ φ ά ...  Π ιο γλυκέ ι ά ’ναι ή ευτυχία δταν ειναι-κρυφή. .  .ναί, 
να ί μήν κάνεις έτσ ι. . .  Σκέψου ! Κανένας δέ θ ά  τό μ ά θε ι. . .
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PITA, ανατινάζεται σαν πληγωμένο ΰεριό. ’Ώ ω ω  ! πάψη. Τ ί εί
πες ; τί είπες; σάν τρελλή. Πές το πάλι! όχι ! όχι ! θα μα ι τρελλή 
τί εΐπες ;

ΠΟΛΛΟΙ, μπαίνουν μασκέ μέσα στό σαλόνι. ’Έ λα ! έλα Ρ ίτα  !
ΠΟΠΗ. ’Έ λα  λοιπόν ! τώρα θά  τραγουδήσω ! ελα !
ΡΙΤΛ. Τώρα, μια στιγμή. . .  Κάτι αστείο μου διηγάται ό κ. 

Φιόρος. . . Μια στιγμή, Πόπη μου, κ’ έρχο μ α ι.. .
Φεύγουν. Θόρυβος στή σάλα ταχτοποιούμενων καρεκλών. Οί κυρίες 

έχουν καθίσει, οί κύριοι όρθιοι, κυττάζουν πρός τό πάλκο τής σάλας.
PITA, υπόκωφα, αγάπη μου ό χ ι! Δεν είπες τ ίπ ο τα ! ελα νά 

φύγομε. Ελα ! Σε μια γωνιτσα θά  κάθομαι ήσυχα, ήσυχα. . .Ν ά 
λιγο λιγο τοπο θα  π ιάνω . . .Θ ά  γενώ μικρή μικρή σάν κούκλα.. . 
καί δέ θά  σ’ ενοχλώ καθόλου. . . Κ ’ έπειτα, κύτταξε. . .είμαι όμορ
φη είμαι ομορφη ελα ! στό πάλκο ί) Πόπη τραγουδεΐ κ’ ή μουσική παί
ζει. Κυτταξε·. . . τά μπράτσα μου, τά χέρια μου, τό κορμί μου, όλα 
μου είναι ωραία καί σ’ αγαπούνε. . .Π άρε με ! Ή  ζωή ’ναι τόσο 
μικρή κι ό θάνατος τόσο μεγάλος. ’Αγάπη μου σωπαίνεις ; Πάρε με! 
όλα τα υποφερα εδώ μέσα γιατί εϊσουνε συ ! Τούς κύτταζα αγνή 
καί δυνατή καί χαμογελούσα. . .  Στήν άκρη του γκρεμού, έβλεπα 
μέ περίμενε ή πόρτα τής ευτυχίας. Γ ιατί όσο περισσότερο μέ στρι- 
μώνανε, τόσο περισσότερο μέ σπρώχνανε σέ Σ έ ν α . . .Τόσο περισ
σότερο μου δίνανε τό δικαίωμα νά φύγω μαζύ σου καί νά σω
θ ώ . . . Καί τώρα ; Θεέ μου ! Δέ μιλεΐς ; Γ ια τί δε μιλεΐς ; "Αν μού 
λείψεις εσύ, μού λείπει κάθε αγνό καί τίμιο πού έχω μέσα στό 
αίμα μου. . .Θεέ μου ! Σύ εϊσουνε τό θαύμα πού θά  μ’ έσωζε. . . 
’Εννοείς ; σύ εϊσουνε τό θαύμα. . .κλαίει.

ΦΙΟΡΟΣ. Κάνεις σάν παιδί καημένη Ρ ίτα . . . Κάνεις σάν πα ι
δ ί. . .Γ ια τ ί νά μήν είσαι πραχτική ; Ν ά φ ύγομ ε; Καί πώς θά  ζή- 
σομε ; Δέ συλλογάσαι πώς εύτύς θ ά  μ’ αποκληρώσει δ θείος μου; 
καί τότε ; τότε ; Ρ ίτα μου, αγάπη μου, γιατί νά μήν είσαι πραχτική;

ΡΙΤΑ. Πραχτική ; νά γίνω πραχτική ; χαχαχά ! πάψη. Ναί, 
ναι έχεις δίκηο πραχτική ! χαχαχά !

ΦΙΟΡΟΣ. Ναί, ναί θά  δείς θαναι ωραία έτσι κρυφά κρυφά. . . 
θέλει νά τήν πλησιάσει ή Ρίτα ανατινάζεται.

ΡΙΤΑ. Μή μ’ αγγίξεις ά ! κ’ εσύ ! κ’ εσύ ! ά, έτσι λοιπόν ;
τό θαύμα ! χαχαχά ! Ν ά φύγεις ! !

ΦΙΟΡΟΣ. οπισθοχωρεί. Ρίτα ! φοβούμαι ! τί συλλογάσαι ; πώς 
γελάς έτσι ! Κάτι φριχτό έχεις στό νοΰ σου ! Φοβούμαι !

ΡΙΤΑ. γελά. Φοβάσαι μή σκοτοιθώ ; Ν ά σκοτωθώ ; χαχαχά !
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ε γ ι ν ε  ή μ ό δ α .  Τώρα πιά δέ σκοτώνουνται. Ν ά σκοτωθώ; 
χαχαχά ! τόν διώχνει.

Μέσα στή σάλα σ’ όλο τό τέλος τής προηγούμενης σκηνής, τραγουδούσε 
ή Πόπη. Τά τελευταία λόγια τής Ρίτας, σκεπάζουνται μέ τά χειροκροτήματα 
των προσκαλεσμένων. Κ’ ή Ρίτα πού τ ’ ακούει κι αυτή, χύνεται στόν κόσμο 
σάν τρελλή— χειροκροτώντας κι αυτή.

Τήν ώρα πού φεύγει ή Ρίτα σταματά απότομα γιατί συναντά στό 
κατώφλι τό Νονό πού γελαστός περιμένει.

ΡΙΤΑ. αποφασιστικά. Δ έχο μ α ι ! μιλεΐ κυνικά κι απότομα σέ υπέρτατη 
νευρική ανάταση όλος της ό οργανισμός.

ΝΟΝΟΣ. Π ώς τό λες έτσι !
ΡΙΤΑ. Πώς θές νά τό πώ ; Π αιδ ιά  δέν είμαστε. . . Κύτταξέ 

με κατάματα. . .Ξέρεις γιατί θ ά  σού δοθώ ; αν σ’ αγαπώ ; Π ώς 
είναι δυνατό νά σ’ αγαπώ ; Τ ά  προσχήματα ; ό νονός μιλεΐ σιγά 
καί υπόκωφα: Τ ί . , . τ ί . , . Τ ά  προσχήματα; γ ια τ ί; Π ίσω  από τό 
δάχτυλό μας δέν είναι γελοίο νά κρυβόμαστε ; Ή  ζωή ; ναί, να ί 
ή Ζωή ! αυτή ’ναι ή Ζωή ! όποιος μπορεί νά βαστάξει γειά του ! 
όποιος δέ μπορεί ας τού δίνει !

ΝΟΝΟΣ, σκύφτει καί μιλεΐ σιγά.............
ΡΙΤΑ. Π ώς ; εγώ ; Φοβήθηκες νά σκοτωθώ εγώ ; καί γιά 

ποιόν νά σκοτωθώ ; Σκοτώνεται κανείς σάν είναι ευτυχισμένος καί 
δέ θέλει νά ξεπέσει, σκοτώνεται κανείς, όταν αγαπά κι όταν τόν 
αγαπούνε, κι όταν ξέρει πώς θ ά  τονε κλάψουνε. . .Μ ά εγώ ! Μ’ ας 
τάφήσομε τά λόγια. Κουβέντες τώρα θ ' αρχίσομε ; δείχνει πρός τό 
σαλονάκι. Βλέπεις ; περιμένουν. . . ’Εμπρός τήν πλερωμή μου.

ΝΟΝΟΣ. γελά. Προπληρωτέα ;
ΡΙΤΑ. Ν αί, ν α ί . . .Δέν είναι αστείο ! Προπληρωτέα ! χαχαχά ! 

πνίγομαι, θά  πεθάνω από τά γέλοια. Μά γρήγορα ! περιμένουν. 
Δίνε μου νά σού δίνω ! Δίνε μου νά σού δίνω ! 'Ο νονός βγάζει άπό τήν 
τσέπη του ένα τσέκ πού τό είχεν έτοιμο καί τής τό δίνει.Ή Ρίτα τό κυττάζει 
μέ προσοχή !

ΝΟΝΟΣ. Βλε'πεις ; τό είχα έτοιμο !
ΡΙΤΑ. Δέν είναι πλαστό ; είναι καλό ; Έ γώ  δέ ξέρω ά π ’ αυτά 

ξέρεις είναι ή πρώτη φ ορά . . .  Θά τούς τό δείξω νά δούν αν είναι 
καλό. . .τρέχει στο σαλονάκι- στό θείο πού στέκεται ανάμεσα Ρίτας καί 
συζύγου :

ΡΙΤΑ. Καλό είναι αυτό ; κάνει πενήντα χιλιάδες φράγκα ; Μή 
μάς γελάσει. . .

ΘΕΙΟΣ. Καλό είναι, καλό. . .
ΡΙΤΑ. Δέν είναι πλαστό ; Σύ ώς ταμίας πιά θά  ξέρεις άπ’ αυτό 

τά πράματα. « „
ΘΕΙΟΣ. Μά πώς κάνεις έτσι καημένη Ρ ίτα . Τ ί έχεις ;
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PITA, μέ μια φριχτή συγκρατημένη αγωνία : Τ ίποτα , αλλάξει τόνο : 
Ή  υπογραφή είνα ι γνησ ία  ;

ΘΕΙΟΣ. Ν αί, ναί.

PITA, τρέχει στό νονό. Καλό είναι. Καλό. Περίμενε αγαπητέ μου 
νονέ. . .Β ιάζεσαι ; να, τώρα, τώρα. Θεέ μου ! Μουρχεται νά φωνά
ξω ! Μουρχεται νά σκίσω τά στήθια μου ! πονώ ! Κουμπώνει τό 
πανωφόρι της, βάζει τά γάντια, μιάν εσάρπα άσπρη.

ΝΟΝΟΣ, τηνέ χαϊδεύει σύγκορμα. Πόσο είσαι όμορφη Ρ ίτα  μου ! 
ετσι πού τρέμει δλο σου τό κορμί !

PITA. Μή μέ κυττάζεις έτσι. Μή μ’ αγγίζεις ! Θά φωνάξω ! 
αλλάζει τόνο. Βλέπεις νονέ μου, δέ συνείθισα ακόμα. Μά θ ά  συνη
θίσω. Θά δεις ! Αύριο λιγότερο, μεθαύριο ακόμα πιο λίγο καί 
σ’ ένα δυο μήνες θά  δεις. . .θ ά μ α ι ήσυχη, τίμια κ’ ευτυχισμένη.. .  
Θ ά περνώ στό δρόμο μέ τό μέτωπο αψηλά καί θάσαι δεξιά μου 
εσύ καί αριστερά μου ό ά'λλος ! ! χαχαχά !

ΝΟΝΟΣ, τής μιλεΐ σιγά, σκυφτός. . . . . .
PITA. ’Έ τσι θέλω ! Σέ κανένα π ιά  δεν έχω νά  δώσω λόγο 

γ ιά  τή ζωή μου. . .Θ ά γκρεμιστώ, θ ά  γκρεμιστώ, σέ όλα τά βοΰρκα 
τής χαράς θά  χω θώ . . .ίσα μέ τά στήθια, ίσα μέ τό λαιμό ! “Ετσι!

’’Εχει πιά βάλει τό παλτό του ό σύζυγος καί στέκεται. Ό  θείος τρέχει 
στό σαλονάκι, οπου πιά σκοτεινά.

ΘΕΙΟΣ. Ρ ίτα  !
PITA. T í τρέχει, θειε ;
ΘΕΙΟΣ, πολέμα νά χαμογελάσει. Ξέχασες ; Τιόρα πάμε στοΰ 

Προέδρου.
ΡΙΤΑ. Έ ,  λοιπόν; Τ ί ξέχασες ; Μή ντρέπεσαι. .  .Έ λ α , μή 

ντρέπεσ α ι.. .χαχαχά ! Μ υγιάγγιχτος είσαι θ ε ι ε . . .  Λοιπόν λ έ γ ε .. .  
μή ντρέπεσαι !

ΘΕΙΟΣ. Ε κ ε ίν ο . . .  τ ό . . . τ ό . . . τσέκ.
ΡΙΤΑ. χαχαχά ! Κ αί ντρέπεσαι νά τό πεις ; Φαντάσου λέει νά 

τό ξεχνούσαμε, ψάχνει στό τσαντάκι της, τό βρίσκει. Παραμερίζει τό 
θείο πού θέλει νά τό πάρει καί στό σύζυγο πού περιμένει.

ΡΙΤΑ. του ρίχνει κατάμουτρα τό τσέκ. Ό ρ ίσ τε  ! κ α ι ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 11 
Γελά νευρικά. Γελά ή κλαίει ; σκίζεται.

Ό  σύζυγος σκύψτει νά τό πάρει μά κλονίζεται.

ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΨΗΛΟΡΕΙΤΗ

Τ Ε Λ Ο Σ
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— Τί θά κάμετε στά 1911 ;
— Θά πεθάνω . . .
Είναι ίσιος ανάγκη νά κάμωμε μιά μικρή αισθηματική ανάλυση τής 

τραγικής αΰτής στιχομυθίας. Ή  ερώτηση τοΰ ανταποκριτή τής ξένης 
εφημερίδας, μιά ερώτηση πού έγινε μέ τό ίδιο πνεύμα σέ μιά σειρά έπι- 
λέκτων, θά μπορούσε νάναλυθή :

— ΙΙοιό είναι τό έργο τής τέχνης πού θά μάς δώσετε στό χρόνο, πού
μάς έρχεται ;

Ή  απάντηση τού Χρηστομάνου μένει πάντα ή ϊδια, στυγνή, λιτή, χωρίς 
κανένα άπ’ τά στολίδια, μέ τά όποια συνείθιζε νά ντύνη τήν έκφρασή του. 
Μιά μαύρη ευθεία γραμμή συρμένη έπάνιο στό άγραφο λευκό χαρτί πού τού 
παρουσίαζε μπροστά του ή Μοίρα.

“ θα πεθανο "
Αότό θά ήτανε τό έργο του στά 1911. Μάς τό ύποσχέθηκε καί αλλοί

μονο ! — μάς τώδωκε. “Εργο τέχνης ! Γιατί όχι ; Ή  πρέπει νά κάνη κανείς 
τόν εαυτό του καλλιτέχνημα, ειπεν ό Όσκάρ Οΰάϊλδ, ή νά τό φέρνη. Ό  Χρη- 
στομάνος απ’ τή ζωή του πάσχισε πάντα νά πλάση ένα αριστούργημα. ’Ακο
λουθούσε ίσως ασυναίσθητα τό δόγμα τοΰ ποιητή τού «Ντόριαν Γκρέϋ.» 
«Τεχνητοί νά είμαστε είναι τό πρώτο μας χρέος· τό δεύτερο δέν τό ξέρουμε.» 
Κι άν ονειρεύτηκε τή ζωή του σάν καλλιτέχνημα, αύτοτελείωμα τού εαυτού 
μας, γιατί νά μήν ονειρευτή καί τό θάνατο, σάν τό άναιτερο τελείωμα τού 
εαυτού του, σάν τό οριστικό καί τό μεγάλο του έργο ; Προνόμιο είτε φαντα
σιοπληξία των δημιουργών, είναι όμως κάτι τι αύτό πού φαίνεται σάν’παιγνίδι 
λέξεων καί πού τό νοιυόθει βαθειά κάθε δημιουργός. Γιατί αύτός πού δημι
ουργεί τό έργο τής τέχνης, δημιουργεί μαζή καί τόν εαυτό του, τή ζωή καί 
τό πέραν τής ζωής. Τεχνίτης μαζή καί Μοίρα τού εαυτού του.

’ Ας ξαναγυρίσωμε όμως στή ζω ή .Ό  Χρηστομάνος περισσότερο άπό κάθε 
άλλον ένοιωθε τήν ανάγκη νά συμπληρώση απάνω του τό έργο τής Δημιουρ
γίας. Μέ άσυχώρετη απροσεξία τόν έπλασεν ή Φύση. ’Επήρε τόν πηλό του 
στά χέρια της, βιαστικά τόν έζύμωσε καί άστοργα τόν επέταξε μέσα στή 
ζωή, τσαλακωμένου καί ατέλειωτο. "Ομως σά σέ στιγμή δημιουργικής μα
νίας τό πνεύμα τής ζωής πού τοΰ φύσηξε μέσα του ήταν ένα πνεύμα θερμό 
καί πλούσιο. "Ενας ποιητής γεννήθηκε ! Ό  δρόμος του ήταν πρός τά περι
βόλια τής ζωής. ’Ακολούθησε τό δρόμο του. Μά μέσα στις αρμονίες πού τόν 
έσερνενό προορισμός του, ένοιωσε γρήγορα ότι ό ίδιος ήταν ή δυσαρμονία 
καί τό λάθος. Καί πλασμένος νά δημιουργή ώραιότητες, είδε πώς πρώτα— 
πρώτα έπρεπε νά δημιουργήση, νά ξαναδημιουργήση τόν εαυτό τ^υ. Καί τόν 
έξαναδημιούργησε. "Οσοι είναι ικανοί νά βλέπουν τά θαύματα, τό είδαν. Ό  
Χρηστομάνος είχε γίνει ωραίος! Καί ό γλύπτης πού θά τόν άνάσταινε 
απάνω στό μάρμαρο ψηλό καί αρμονικό καί καλλίγραμμο, σάν τόν Άντίνοον,

----------- * §
' Διάλεξη πού διαβάστηκε στόν “ Παρνασσό ” .
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μέ χήν περιφανή χειρονομία τής πιό μεστής νειότης, θά  βρισκότανε περισ
σότερο κοντά στήν αλήθεια, γιατί θά βρισκότανε κοντά στην αισθητική αλή
θεια, πού είναι ή αλήθεια ιών αληθειών.

*

'Υπάρχουνε ζωές,τόσο μεστές καί τόσο πλούσιες σέ σχέδιο καί σέ χρώμα, 
πού είναι μόνες τους ένα έργο τέχνης. Καί υπάρχουνε πάλι έργα, μέ τόσο 
θερμή πνοή μέσα τους, πού μοιάζουνε μόνα τους σά μιά ζωή, ξεχωριστή άπ’ 
τή ζωή πού τά γέννησε. Καί δέν ξέρω πώς, αυτή τή στιγμή άντικρύζοντας τή ζωή 
καίτό έργοτού Χρηστομάνου, μέ τραβάει περισσότερο ή πρώτη. Ίσ ω ς τή νοι
ώθω περισσότερο, ίσως τήν αισθάνομαι βαθύτερα, ίσως μέ συγκινεΧ πλατύτερα 
αΰτή τήστιγμή, ίσως ή «σχολή* της — γιατί καί κάθε ζωή ανήκει σέ μιά σχολή 
— βρίσκεται πιό κοντά στην ιδιοσυγκρασία μου, ’ίσως δέν ξέρω τί άλλο, μά ή ζωή 
αύτή, σάν πλούσια σύνθεση τού ανθρωπίνου καί τού μοιραίου, μέ σταματάει 
σ’ ένα παθητικό άντίκουσμα καί μιά ιδεολογική ενατένιση.

Πριν χυθή ακόμη μέσα στήν’Αθηναϊκή πραγματικότητα, πριν μάςάγγίξη 
καί μάς διαγκωνίση καί πριν τή νοιώσουμε τόσο έντονη καί τόσον ορμητική 
κοντά μας, μάς έρχεται από μακρυά σάν ένας θρύλος. Οί αρμονίες τών «’Ορφι
κών Τραγουδιών», φτάνουν στ’ αύτιά μας σάν αόριστη καί αμφίβολη μουσική. 
Μαντεύομε κάποιαν αποκάλυψη καί περιμένομε. “Επειτα έρχεται ή φήμη 
ενός νέου σοφού, πού άνεβαίνει μέ στερεό βήμα τά σκαλοπάτια τής επιστή
μης, στολισμένος μέ τά Ελληνικά χρώματα κάτω άπό τούς αυστηρούς γοτθι
κούς θόλους ενός ξένου Πανεπιστημίου. ’Έπειτα ξεσπά τό σκάνδαλο, τόεύκολο 
επαρχιώτικο σκάνδαλο τής ανελεύθερης πνευματικής ζωής τού τύπου. Γίνε
ται λόγος γιά κάποιον εξωμότη, πού άρνήθηκε τά «πάτρια» απάνω στόντάφο 
τού Βησαρίωνος, γιά νά χορτάση τή δίψα τής σοφίας του μέσα στις απρόσι
τες βιβλιοθήκες τού Βατικανού. Ό  πατέρας τού εξωμότη, ένας σοφός βυθι
σμένος μέσα στις υψηλές φροντίδες της επιστήμης του, π?.ηγώνεται αδιάκοπα 
άπό τήν κατακραυγή καί τήν παρεξήγηση, στά βαθύτερα τής στοργής του. Τό 
σκάνδαλο σβύνει σιγά—σιγά, άφίνοντας πίσω του μιά παράξενη φαντασία 
Έλληνος καρδιναλίου, πού προχωρεί, σάν σέ παραμύθι πρός τόν παππικό 
θρόνο ! Καί ένφ δέν ξέρει κανείς καλά—καλά άν τό μυθικό αύτό πρόσωπο, 
δ σοφός, ό ποιητής καί ό εξωμότης είναι σκλάβος τού Βατικανού ή λιπο- 
τάχτης του, άξαφνα τόν βλέπομε νά περπατή στό πλάι τής τραγικής Αυτο
κρατόρισσας, μέσα στούς παραδείσους τής Κέρκυρας καί στά χιόνια τού Σεμ- 
προύν, ποιητικός ακόλουθος τής Ώμορφιάς καί τού Πόνου, πού αδελφώθη
καν στό πικρότερο άνθος τής γενεάς τών ’Ατρειδών — Βιτελοβάχων. Δέν είμαι 
βέβαιος άν κρατώ τή χρονολογική σειρά στό άντίκρυσμα αύτό μιάς φανταστι
κής ζωής. Μά έχει τάχα καμμιά σημασία ή χρονολογία μέσα στό παρα
μύθι ;

"Ενα κτήνος σταλμένο άπό τήν Ειμαρμένη, πού εφορεύει τις άρχαϊες 
τραγωδίες — είναι τά λόγια τού Μωρίς Μπαρρές,— χτύπησε τήν Αυτοκρα
τόρισσα στήν προκυμαία μιάς λίμνης. Μέσα στήν εκκλησία πού είναι απλω
μένο τό κεραυνόπληκτο κυπαρίσσι, ένας νέος σκυφτός καί κακοκαμωμένος — 
γράφουν οί εφημερίδες τού τόπου — προχωρεί συντριμμένος άπό τόν πόνο. 
σκίζει τό πλήθος καί φέρνει τις σπονδές τών δακρύων του στό βασιλικό 
πτώμα. Είναι πάλι ο Χρηστομανος! Καί σκυφτός φεύγει πάλι καί κανένας δέν
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μαντεύει πού πηγαίνει ό άπροσδόκητος αύτός θλιμένος . . .  Πηγαίνει νάνα- 
στήση τή νεκρή βασίλισσα στά Ήλύσια τής Τέχνης, Αυτήν, τόν Πόνο της 
καί τόν πόνο τό δικό του. ’Από τήν ήλίθια μαχαιριά τού Λουτσαίνη βγαίνει 
ένα βιβλίο, πού ταράζει τήν Ευρωπαϊκή ψυχή, όσο καί τό τραγικό βασιλικό 
τέλος. Καί τό βιβλίο αύτό, ύμνος μαζή καί Ιεροσυλία, σκορπίζει τό όνομα 
τού Χρηστομάνου στά τέσσερα πέρατα τού κόσμου . .  .

"Ενα πρωΐ μιά σπιθαμή άνθρώπου πατεϊ τήν προκυμαία τού Πειραιώς. 
Είναι δ άνθρωπος πού έρχεται άπό τά παραμύθια τών «Χιλίων καί μιάς 
Νυκτών». Είναι ό Χρηστομάνος. Είναι αύτός; Οί Άθηναϊοισκύβουν νά τόν 
κοιτάξουν. Καί ένφ σκύβουν φαίνονται ώς νά ύψ'ώνουν τό κεφάλι καί ώς νά 
σκύβη αύτός συγκαταβατικά γιά νά τούς άναγνωρίστμ

Λίγοι τόν ξέρουν άκύμη στήν ’Αθήνα. Ό  άριστοκράτης αύτός, μέ τό ίφος 
καί τήν ψυχή τού άναχωρητή δέ φαίνεται προωρισμένος γιά τή μεγάλη 
δημοτικότητα.

Έ να  δειλινό — τις πρώτες ημέρες πού τόν γνώρισα, είμαστε καθισμένοι 
σ’ ένα ερημικό καφενεδάκι τής Καστέλλας, μπροστά στάνήσυχα κύματα, πού 
πλέκουν άσπρες γκιρλάντες γύρω άπό τό νησάκι τού Κουμουνδούρου. Αύτός, 
δ ποιητής Πορφύρας κ’ εγώ. Μιλεΐ λίγο, μέ τή ίδια χαμηλή καί ρυθμική 
φωνή, αύτήν πού άγαποΰσεν ή Αύτοκρατόρισσα, τή φωνή πού δέν τρομάζει 
τις σκέψεις. Ή  σκέψη ή δική 'του φαίνεται νά ρυθμίζεται μέ τό χρόνο τού 
κύματος. Σωπαίνει δσο χρειάζεται γιά νά κάμη μιά μελαγχολική εισαγωγή 
σ’ αύτά πού θά π ή. Καί ύστερα ύψόνει τά μάτια του μάτια Χριστού προσευχό
μενου άπάνω στό σταυρό, καί λέει:

— Θέλω ν’ άγοράσω ένα} ερημικό νησάκι. Θά πάω ν’ άσκητέψω έκεΐ. 
"Ενα κομάτι ούρανοΰ, ένα κύμα, μιά πρασινάδα, νά ξέρω πώς είναι δικά μου, 
εντελώς δικά μου . . .

Πόσο μακρυά άπ’ τά πλήθη βρίσκεται μέ τά λόγια του αύτά!
"Υστερα έν’ άτόγεμα μάς προσκαλεΐ στό Παλιό Φάληρο. Τρεις άνθρωποι 

πάλι. Αύτό.-, ό Ιϊαμπούρογλους, ν ’ εγώ. Κάτι έχει νά μάς πή. Κατεβαίνομε 
πάλι ώς τό κΰυα κ’ εκείνος πέρνει ένα ύφος τελετουργικό. Θά μάς μυήση στ’ 
όνειρο τής Νέας Σκηνής. "Οσοι γνωρίζουν τήν ιστορία τής Νέας Σκηνής 
άπ’ τήν κόγχη τού Διονύσου, δέ φαντάζονται τήν προϊστορία της αύτή. Είναι 

ι ή μυθολογική της εποχή. Μάς γοητεύει όπως ήξερε νά γοητεύη. «Καί ό Λόγος 
σάρξ έγένετο! » Έμπήκε ό θεμέλιος λίθος.

— Αύτή ή στιγμή είναι άξιομνημόνευτη ! προσθέτει μέ προφητικόν τόνο.
“Υστερα σκύβει, σηκύνει ένα δέμα άπ’ τή διπλανή καρέκλα, τό ξετυλίγει μ’

εύλάβεια καί μάς παρουσιάζει ένα πλούσιο λεύκωμα, ντυμένο μέ μαροκινό 
δέρμα. Έκεΐ στή μυστική αύτή ώρα, μπροστά στά κύματα πού ρουφούσαν τό 
τελευταίο χρυσάφι τού ΊΙλιου, έπρεπε νά ύπογράψωμε οί τρεις τά επίσημα 
πρακτικά. 'Υπογράψαμε, δίπλωσε πάλι τό λεύκωμα, σάν νά δίπλωτ% τά ίερά 
του άμφια καί σιωπηλοί, σά νά ήταν ώρισμένο, νά σφραγίσωμε μέ τήν ιερό
τητα τής σιωπής τή μεγάλη άπόφαση, ξεκινήσαμε νά φύγουμε.

— Θά προσκαλέσω πέντε άνθρώπους στό Διονυσιακό Θέατρο γιά τά επί
σημα εγκαίνια. .

Τού φαινόντανε πολλοί οί πέντε. Κατώρθωσε νά φθάση στους όκ%ώ. Στις 
27 Φεβρουάριου οί οκτώ άνθρωποι ακόυσαν τό εύαγγέλιο τής «Νέας Σκηνής»,
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μετά φόβου Θεού, πίστεως καί έλπίδος. Ή  φωνή πού χαϊδεύει τόν ήσυχον 
αέρα τού Ιερού τόπου δέν ταράζει τις σκιές πού πλανώνται άπάνω στ’ αρχαία 
μάρμαρα μέ τήν αυθάδεια τής ζωής. Φαίνεται σάν νάνεβαίνη καί αύτή άπό 
τά βάθη του αρχαίου λόγκου, μέ τό σιγαλό κίνημα τής Περσεφόνης, πού προ
βάλλει απ’ τά υποχθόνια γιά νά φέρη τό μύνημα μιας "Ανοιξης.

Καί μέ υπέροχα λόγια ζωγραφίζει τό αρχαίο δράμα καί ονειρεύε
ται τήν αναγέννηση τού νέου θεάτρου. Φεύγομε όλοι μέ τά κεφάλια σκυφτά σάν 
κατόπιν άπό ιεροπραξία. Τήν άλλη μέρα όλη ή ’Αθήνα μιλεϊ γιά τό όνειρο 
τής κόγχης. Οί εφημερίδες οργιάζουν, σατυρίζουν, ειρωνεύονται, καλαμπουρί
ζουν. Σέ κάποια εφημερίδα δημοσιεύεται μάλιστα ή κωμωδία τής ημέρας, 
μέ πρόσωπα τούς οκτώ . . .  μαλλιαρούς.

Τί σημαίνει όμως; Ό  Χρηστομάνος άφίνει:

Κ ά θ ε  α κ ά θ α ρ τ ο  ν ε ρ ό  
ε ι ς  τ ά  π ό δ  ι α  τ ο υ  ν ά  χ ύ ν η  
ε ύ κ ο λ ό σ β υ σ τ ο ν  ά φ ρ ό .

Ενα πρωΐ μάς φέρνει τό σύμβολο τής «Νέας Σκηνής», σέ μιά σφρα
γίδα πού τήν έσχεδίασε ό ίδιος, άφοΰ κανένας ζωγράφος δέ βρέθηκε, αρ
κετά μυστικοπαθής νά ενσάρκωση μέ γραμμές τό όνειρό του. Δέν υπάρχει 
σήμερα ’Αθηναίος, πού νά μή γνωρίζη τή σφραγίδα αύτή, πού απ’ τά 
άδυτα ενός ναού έσύρθηκε μέσα στήν πεζότητα τής αγοράς. "Ενα χέρι 
προσφέρει κάποιο μυστικό λουλούδι σέ μιά συμβολική γυναικεία μορφή. 
Κανένας δέν έμαθε ποτέ ποιά ήταν ή μορφή αύτή καί ποιό τό λουλούδι. 
’Αλλά μήπως είναι ανάγκη νά μάθη κανείς εκείνο πού βαθειά αισθάνεται;

Περπατούσαμε κάτω άπ’ τις πιπεριές τής δεντροστοιχίας.
—  Πού θά βρεθούν τά κεφάλαια κ. Χρηστομάνο ;
•—  Κεφάλαια ! Τί νά τά κάμωμε ; Μιά σάλα μάς φτάνει.Ουτε σκηνές, 

ούτε τίποτε. 'Απλά καί λιτά όλα. "Ενα λευκό βάθος μέ δυό δωρικές κο
λόνες ζωγραφισμένες στό βάθος. Είκοσι εκλεκτοί θά είναι τό κοινό μας. 
Κανένας βέβηλος δέ θά χωρή μέσα στό αριστοκρατικό αυτό θέατρο. Καί 
οί είκοσι αύτοί θά πληρώνουν διπλά καί τριπλά άπό όσα πληρόνουν στά 
άλλα θέατρα. Μέ τόν καιρό οί είκοσι θά γίνουν τριάντα, σαράντα καί κάθε 
Αθηναίος θά τό θεωρή τιμή νου νά έχη είσοδο εκεί μέσα, πού θά παί- 

ζωνται μόνο αριστουργήματα !
Είναι ό Χρηστομάνος αύτός πού μιλεΐ έτσι, πού ονειρεύεται τό άριστοκρα- 

τορικό θέατρο των εκλεκτών, μιά αίθουσα Ιεροπραξιών τής μεγάλης τέχνης. 
Μήν προσπαθήτε τώρα νά γεφυρώσετε τό χάος πού χωρίζει τήν όχθην 
αύτή των Ήλυσίων μέ τήν άλλην όχθη, όπου υποκλίνεται έξωμη καί άνα- 
σηκώνει μέ σατανική χάρη τή φούστα της ή Καραλλία καί Σία. Είναι σά 
νά θέλετε νά γεφυρώσετε τό χάος μεταξύ τού Χρηστομάνου τής κόγχης 
καί τού Χρηστομάνου, πού τοποθετεί μόνος του τήν τελευταία καρέκλα 
στό κλειστό σαλόνι, κρατεί ακόμη μισή ώρα κλειστή τήν αυλαία γιά νά 
φρεσκάρη μέ τά ’ίδια του δάχτυλα τό τελευταίο καπέλο τής Κυβέλης καί 
τή στιγμή πού χωρίζεται σέ δυό τό παραπέτασμα τό κρατεί μέ τό ένα του 
χέρι, γιά νά διόρθωση μέ τό άλλο ένα φιόγκο τής Ειμαρμένης Ξανθάκη. 
Γιατί ό Χρηστομάνος δέν είναι ένας. Τού είναι, λίγο νά είναι ένας. Είναι 
δυό ! Είναι ό Χρηστομάνος, πού κατά τόν ωμό χαρακτηρισμό τού Περι
κλή Ι’ιαννοπούλου μέ τό ένα χέρι προσφέρει μιά δακρυδόχο στή θλιμένη
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Αυτοκρατόρισσα καί μέ τό άλλο ανακατεύει ένα τενεκέ μέ σκουπίδια. Δέ 
θέλω, εννοείται, νά παραγνωρίσω τήν επίδραση τής «Νέας Σκηνής» στήν 
εξέλιξη τού νέου μας θεάτρου. Προσπαθώ μόνο νά καταμετρήσω τήν 
άπόσταση άπό τό όνειρο τής κόγχης, ώς τήν πραγματικότητα τής Πλατείας 
τής 'Ομονοίας. Τί σημαίνει όμως ; “Αν δέν μάς δόθηκε τό ονειρευτό άρι- 
στακρατικό θέατρο, μάς δόθηκε ένα θέατρο πού μπορεί αξιόλογα νά τιμηθή μέ 
τόν τίτλο '. «Μετά Χρηστομάνον»! Τό κέρδος είναι πάντα μεγάλο. Οί φυσικοί 
γυρεύοντας ν’ άνακαλύψουν τό πιεστόν τών σωμάτων, ανακάλυψαν τό πορώ
δες. ’Άλλο άντί άλλο, πάντα όμως κέρδος γιά τή φυσική καί γιά τήν άνθρω- 
πότητα.

Ά ς  προσπαθήσουμε όμως νά γεφυρώσουμε τό περίεργο χάος. 'Η  «Νέα 
Σκηνή» καί στή βιογραφία τού Χρηστομάνου καί στή σύγχρονή μας πνευ
ματική Ιστορία πιάνει ξεχωριστή θέση κι αξίζει όλη τήν προσοχή μας.

Οί τρεις τού Παλαιού Φαλήρου, έγιναν πέντε στή λεωφόρο Συγγρού, 
οκτώ στήν κόγχη τού Διονύσου, δώδεκα στά γραφεία τού «’Άστεω?», δια
κόσιοι δώδεκα στή ροτόντα τού Ζαππείου ! Ή  σάλα μέ τις δυό δωρικές 
κολόνες έγινε τώρα ετερόρρυθμος μετοχική εταιρεία. Οί οκτώ ιδρυτές χά
νονται μέσα σέ κεφαλαιούχους, νομομαθείς, συμβολαιογράφους καί περιέρ
γους. Ό  Χρηστομάνος διαβάζει πάλιν, άλλά διαβάζει ένα καταστατικό 
γραμμένο άπό τόν κ. Ευκλείδη, άν δέ μέ άπατάη ή μνήμη μου. Μετοχές 
πρόκειται νά κυκλοφορήσουν καί κεφάλαια περιμένονται ά τ’ τήν Πόλη κι άπ’ 
τήν Αίγυπτο. ’Οφίτσια Βυζαντινής πολυτελείας μοιράζονται δεξιά κι άριστερά. 
“Επειτα— κανείς δέν ξέρει πώς— ή επιχείρηση εξατμίζεται. Ά πό τούς 
τιτλούχους άλλοι φεύγουν, άλλοι παύονται μέ άλεπάλληλα οΰκάζια καί 
ό Χρηστομάνος μένει μέ πέντε άποστόλους. Τού άρκούν αύτοί ή μάλλον τού 
είναι περιττοί καί αύτοί, άλλά τούς κρατά γιά νά τούς πάψη, όταν έλθη 
ή κατάλληλη στιγμή.

Προχωρούμε βλέπετε άπό τό π ι ε σ τ ό ν  σ τ ό  π ο ρ ώ δες.  Εν τώ 
μεταξύ έχει σχηματισθεϊ τό νεφέλωμα τών μυστών τής Νέας Σκηνής. Κομμάτια 
πηλού άπό τά όποια ό Χρηστομάνος θά πλάση άνθρώπους καί θά τούς 
έμφυσήση «πνοήν ζωής». Ενα άπόγεμα—ίσως νά ήταν καί πρωΐ— βλέπομε 
δίπλα μας ένα κοριτσάκι δειλό, πού τουρτουρίζει άπό συγκίνηση μέσα στά 
κοντά του φουστανάκια. Είναι ή Κυβελίτσα !

—  Τί έρχεται νά κάνη εδώ ;
—  Θά ίδήτε, θά ίδήτε ! άπαντά ό Χρηστομάνος.
Πέρνει τόν πηλό στά χέρια του, τό ζημόνει, τόν πλάθει, τόν ξανα- 

πλάθει, τού κολλά, χέρια καί πόδια, τού άνοίγει δυό φωτεινά μάτια, 
τού χαράζει δυό χείλια έπαφρόδιτα καί τού φυσά τήν πνοή του. Έ 
καμε μιά κουκλίτσα. Νά ¡δούμε άν θά μιλήση. Τή ζουλεΐ στό στομάχι 
καί ένώ περιμένομε νά φωνάξη : Παπά ! Μαμά ! . .  ή κουκλίτσα απαγγέλλει 
στίχους άπ τόν «Ρωμαίο καί τήν Ίουλιέττα». Έπειτα τή ντύνει, τή στο
λίζει, τή χτενίζει, τής τοποθετεί μέ τά χέρια του τό τελευταίο κουνελάκι 
τής τουαλέτας της καί πφ ! allez ! passe ! τήν πετά άπάνω στή σκηνή. 
Είναι ή Κυβέλη !

—  Πρέπει νά κάμωμε τήν εμφάνισή μας !
Είχα βρή τήν ευκαιρία. Ηταν ή άφιξη τών Ρωμούνων φοιτητών 

καί τό γνωστό πανδαιμόνιο. ’Αλλά τίποτε δέν ήταν έτοιμο αχόμιμ Οί 
έναπομείναντες σύμβουλοι, γραμματείς καί Φαρισσαΐοι διαμαρτύρονται. Ό
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Χρηστομάνος έπιμένει. Παύει τόν γραμματέα του Τμήματος τής Δραματουρ
γίας, τόν κ. Γ. Λαμπελέτ, πού ¿τόλμησε νά λιπόψυχηση, παύει καί δυό— 
τρείςακόμη, προαναγγέλλει τήν παράσταση, γίνεται ό ίδιος εκατό κομμάτια, 
προγυμνάζει, υποβάλλει, τρέχει γιά προγράμματα, δανείζεται ρούχα, κου- 
βαλεΐ έπιπλα άπό τό σπίτι του, μαλλόνει μέ μοδίστες, πιάνεται μέ κοπε
λούδες, μπατσίζει λούστρους καί ένα τέταρτο πρό τής παραστάσεως εξακο
λουθεί νά είναι προβληματική ή παράσταση. Έπρόκειτο νά δοΰή στό 
Δημοτικό Θέατρο τό «’Όνειρο» τού Δ’ Άννούντζιο καί μιά κψμωδία. Στό 
πρώτο θά έπαιζε ή δεσποινίδα τότε Θεώνη Δρακοπούλου, στό δεύτερο ή 
Κυβελίτσα. Μέσα σ’ ένα τέταρτο τής ώρας έγιναν, δσα θά έπρεπε νά γίνουν 
σέ δεκαπέντε μέρες. 'Η  αυλαία ανοίγει καί τό κοινό χειροκροτεί μιάν απο
κάλυψη-). Πού είναι ή στομφώδης απαγγελία, πού οί δούλες οί μεταμορφω
μένες σέ μαρκησίες, πού τά τσαλακωμένα ρούχα, πού τά σκονισμένα παπού
τσια, ποΰτά επαρχιώτικα σαλόνια, πού τά καπελωμένα κεφάλια «υπόστέγην», 
πού ή ξεμαλλιάρα υπηρεσία, πού οί πυργοδέσποινες πού σαλιόνουν τά δάχτυ
λά τους γιά νά γυρίσουν τά φύλλα τού βιβλίου, πού οί φτύνοντες στό πά- 
Tiopajeunes premiers* πού τά μπερικέτια τού καλού παλιού καιρού. "Ολα 
είχαν χαθεί καί είχαν χαθεί άνεπιστρεπτεί.

Ή  «Νέα Σκηνή» είχε κάμει τήν επίσημη εμφάνισή της. ’Εμφάνιση, 
πού γιά όσους ήξεραν τά πράγματα, ήταν καθαρή ταχυδακτυλουργία.

Έτοιμασθήτε τώρα γιά τήν «’Άλκηστη.» Ό  άψογος καθαρευουσιάνος 
τής κόγχης τή μεταφράζει ό ίδιος σέ σπαρταριστή δημοτική, χωρίς νά λογα- 
ριάζη τόν κ. Μιστριώτη. Προικισμένος μέ τήν εξαιρετική αντίληψη, καί τή 
μεγάλη μόρφωση πού τόν έκανε νά προσανατολίζεται εύκολα σέ όλα τά 
μεγάλα ζητήματα, μυήθηκε άπό μιά μέρα σέ άλλη όχι μόνο στήν έννοια τής 
γλωσσικής αλήθειας, αλλά καί γενικώτερα στήν πλατύτερη ιδεολογία τού 
γλωσσικού κινήματος. Ό  άνθρωπος μέ τήν αριστοκρατική ιδιοσυγκρασία, 
πού μακρυά άπ’ τήν Ελλάδα έχει τήν καθαρεύουσα του σάν τίτλο καί οικό
σημο, βλέπει πώς οί τίτλοι αύτοί δέν είναι τίποτε άλλο παρά γνωρίσματα 
αστικής, μπουρζουαστικής, πτωχαλαζονείας, νοιώθει ΰλον τό γλωσσικό Μπο- 
βαρισμό καί θέλοντας νά μείνη αριστοκράτης γίνεται δημοτικιστής. Ά πό 
τήν «’Άλκηστη,» ώς τή μετάφραση τού βιβλίου τής Αυτοκρατόρισσας, ώς 
τι) μετάφραση τών «’Ορφικών Τραγουδιών,» ώς τά «Τρία Φιλιά,» ώς τήν 
«Κερένια Κούκλα» είναι καί μένει πιά ό ίδιος — δημοτικιστής άπό πεποί
θηση κι’ άπό καλλιτεχνική άνάγκη.

”Ας ξαναγυρίσωμε δμως στή «Νέα σκηνή.» Ή  επίσημη εμφάνισή της 
καθ’ αύτύ γίνεται μέ τό θρίαμβο τής «Άλκήστιδος». Μέ όλη τήν άντίδραση 
πού γεννήσανε τά νέα δαιμόνια, όσοι βρεθήκανε στήν παράσταση αύιή άντι- 
κρύσανε μιάν άποκάλυψη. Πρώτη φορά άρχαία τραγωδία, είχε παρουσιασθεΐ 
τόσο ζωντανεμένη, τόσο σπαρταριστή άπό τή ζωή, καί τό άρχαΐο τραγικό 
δαιμόνιο πρώτη φορά βρισκότανε τόσο κοντά μας καί τόσο μέσα μας. Τό 
θαύμα αύτό ήτανε ολόκληρο Χρηστομάνειο θαύμα, άπ’ τό λόγο τών ηρώων 
ώς τό τελευταίο χλωρό κλαδί πού είχε στήσει έκεΐ μέσα ό Χρηστομάνος, ώς 
τό ρόπαλο άκόμη τού 'Ηρακλή, πού τό είχε σκαλίσει μέ τά χέρια του. 
Μιά ώρα πριν άπ’ τήν παράσταση, θέλοντας νά δείξη πώς ένας 'Ηρακλής 
συκόνει τό ρόπαλό του, τό άρπάζει άπ’ τά χέρια ενός γιγαντόσωμου ηθο
ποιού καί ενώ όλοι γύρω φοβούνται τό γελοίο, ό πυγμαίος αυτός άναση- 
κώνει τό ρόπαλο μέ Ηράκλεια χειρονομία καί δύναμη καί τά σανίδια τής
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σκηνής τρίζουν άπ’ τά βήματά του. Δείχνει πώς ενσαρκώνονται οί ρόλοι, όταν 
ένσαρκόνονται οί ιδέες. Κι’ άπό μεγάλος δάσκαλος τής τέχνης τού ηθοποιού, 
μιά στιγμή πριν άπ’ τήν παράσταση, φανερόνεται άκόμη μιά φορά ό σκη
νοθέτης, μέ τό ίδιο τό ρόπαλο. Τό ξύλο τού φαίνεται λείο καί μαλθακό στή 
λαβή του.

— Αύτό είναι κουπί ! ολολύζει. Δέν είναι ρόπαλο . . .
Αρπάζει έναν κ ο λ ο κ ο τ ρ ό ν η ,  πελεκάει βιαστικά τό ξύλο, ύστερα 

σκύβει, βρέχει τά δάχτυλά του, τά σέρνει άπάνω στά πόδια του καί πασσαλεί- 
βει τό ρόπαλο μέ τή μπογιά τών παπουτσιών του.

— Άνοΐξτε τώρα !
Καί κρύβεται ευχαριστημένος στά παρασκήνια.
Τά ίδια γίνονται άργότερα στό «Κράτος τού Ζόφου», σέ όλα τά μεγάλα 

έ’ργα πού άνεβάζει ή «Νέα Σκηνή». Μόνος πιά ό Χρηστομάνος μέ τή Σκηνή 
του, χορηγός, θεατρώνης, μεταφραστής, δάσκαλος, σκηνοθέτης. Νομίζει κα
νείς πώς είχε μαζέψει επίτηδες τόσους άνθρώπους γύρω του, γιά νά δείξη 
κατόπι πώς μοναχός αύτός μπορούσε νά κάνη δ,τι δέν έκαναν όλοι οί άλλοι 
μαζή. Καί τώδειξε. Ά π ’ τήν πλειάδα τών άνίδεων μυστών του, δπου καί δυό 
ποιητές δ Άγγελος Σικελιανός κι’ ό Σωτήρης Σκίπης, έβγαλε σέ λίγο καιρό 
ήθοποιούς, πού τιμούν άκόμα τό Ελληνικό θέατρο καί πού γίνηκαν δάσκα
λοι στούς πιό καινούργιους καί ίσως άκόμα καί σέ μερικούς άπό τούς παλι
ούς. Οί πρώτοι όμως ενθουσιασμοί τού κοινού περνούν, τό ανώτερο δραματο
λόγιο τής «Νέας Σκηνής» δέν τραβάει πιά τόν κόσμο, τό όνειρο τής Κόγχης, 
¡ιέ όλη του τή σχετικήν υποχώρηση προς τήν παργματικότητα τής γύρω 
καλαισθησίας, κινδυνεύει νά χρεωκοπήση. Ή  στοργή τού πατέρα πληγώνε
ται. Είναι έτοιμος γιά νέες υποχωρήσεις, άπίστευτες άλήθεια. Ό  Χρηστο
μάνος δμως ήθελε μέ κάθε μέσο νά σύρη πίσω τόν δ ή μ ο ν ,  νά κατεβή 
μαζή του δλα τά σκαλοπάτια τού γούστου του γιά νά μπόρεση ’ίσως έπειτα νά 
τόν άνεβάση πάλι μαζή του ώς τά μάρμαρα τού Διονυσιακού Θεάτρου. ’Εδώ 
ήτανε τό λάθος του ή ή άδυναμία του. Ή  «Κοραλία», ή «Χωριστή Κρεβαττο- 
κάμαρη» καί τό « Ξυνό Φρούτο», μιά φορά κ’ έκαμαν κατοχή τού νέου θεά
τρου, παρουσιάσθηκαν στά μάτια σάν ή επιθυμητή εξέλιξη τής «Νέας Σκηνής» 
καί σάν ό οριστικός τύπος, τού άριστοκρατικοΰ θεάτρου. Τό γλύστρημα είχε 
γίνει. Τό άνέβασμα πιά ήταν δύσκολο . . . Άποσυρμένος δ Χρηστομά
νος άπ’ τή «Νέα Σκηνή» — δέν είχε άπομείνει πιά άπό τό παλιό όνειρο 
παρά ή επιχείρηση — ξαναγυρίζει στό θέατρό του, σάν συγγραφέας τώρα, 
μέ τά «Τρία Φ ιλιά".Έρχεται νά τά σφηνώση μέσα στό ξεπεσμένο δραματολό
γιο κι’ ονειρεύεται μιά μεταστροφή, μιά άποκατάσταση ’ίσως κ’ ένα θρίαμβο 
δικό του. Δέν βρίσκει δ,τι περίμενε. Τά «Τρία Φιλιά» άκολουθοΰν τήν τύχη 
όλων τών έργων, πού δέν είναι «Ιίοραλίες» καί «Ξυνά Φρούτα». "Ολα τά 
tru cs  άκόμα τά σκηνικά, πού σκαρπίζεται ό δαιμόνιος θεατράνθρωπος, πη
γαίνουν χαμένα. Κι’ ετοιμάζεται πάλι νά κατεβή σκαλοπάτια. Τόν άλλο 
χρόνο δοκιμάζει νά πετάξη κατάμουτρα τού Άθηνέϊκου κοινού, Iva έργο 
τής άρεσκείας του κι’ άφού θριαμβέψη νά φτύση τό θρίαμβό του στά πρώτα 
θρανία τής πλατείας. Βυσσοδομεΐ τόν «Κοντορεβιθούλη». Ή  δρμή του δμως 
τόν έκαμε νά περάση τά σύνορα τής ξεπεσμένης καλαισθησίας τού κοινού, 
νά φτάση τήν άηδία, καί τό κοινό, είτε γιατί ¿μάντεψε ίσως τήν πρόθεση 
του, είτε άπό φυσιολογική άντίδραση. δέν έπεσε στήν παγίδα. "Όλαιτά μα
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ξιλάρια τής πλατείας βρεθήκανε μέσα στή σκηνή κι’ ό Χρηστομάνος έφυγε 
νικημένος, γιά νά μήν ξαναγυρίση πιά στο θέατρο.

Κ ι’ έτσι έγεφυρώσαμε τό χάος ανάμεσα του ονείρου τής Κόγχης καί τής 
π ε ρ ι π ύ σ τ ο υ  Κοραλίας. Ό ,τ ι  έμεινε άπ’ τό όνειρο τό γνωρίζουμε όλοι 
καί τό βλέπομε τριγύρω. Είναι πάντα κάτι τι καί είναι πολύ καί είναι 
αρκετό γιά νά σημείωση μιάν εποχή στήν ιστορία τού Νεοελληνικού Θεά
τρου. Ό  Χρηστομάνος δέν πέρασε άπό τήν καινούργια μας σκηνή, χωρίς 
νάφήση κάτι τι. Καί μέ τήν Ικανοποίηση αύτή κατέβηκε στόν τάφο.

■»
*

Λύτός είναι ό σύντομος, θλιβερός καί γεμάτος άπό άντιθέσεις, περίπα
τος ενός γόητος άνάμεσα άπ’ τήν Άθηνέϊκη ζωή. Πέρασε, χτίζοντας καί 
γκρεμίζοντας, άνάμεσα άπό θαυμασμούς, μίση, λατρείες, ειρωνείες, τσακώ
ματα, σκάνδαλα, κ α ν κ ά ν ,  γοητείες καί απογοητεύσεις. Ή  τον όμως ένα 
πέρασμα ισχυρού. Ή  φούχτα αύτή του κακοπλασμένου άνθρωπινού πηλού 
έγέμισε τήν Αθήνα μέ τόν όγκο της, τό ανάστημά της καί τή χειρονομία της. 
Γιά πολύν καιρό όμως θά αισθανόμαστε ότι κάτι μάς έλειψε άπ’ τή ζωή μας 
καί ότι ή ’Αθήνα, χωρίς τό Χρηστομάνο, είναι άδεια άπό κάτι τι πλούσιο καί 
δυνατό καί ωραίο.

Μά καί κάτι άλλο άκόμα θά μείνη πίσω του. Τό Χρηστομάνειο πρό
βλημα, ή περίπλοκη ψυχολογία τού άνθρώπου αυτού, τό μυστήριο τής 
ψυχής του καί τής σάρκας του. 'Ο  άνθρωπος, ό άδύνατος καί ό δυνατός, 
ό άσχημος καί ό ωραίος, ό κακός σάν πνεύμα πονηρό κΓ αγαθός σά βρέ
φος, ό περήφανος κι ό ταπεινός, ό αριστοκράτης κι’ ό άστός, ό ίδεολόγος 
κι’ ύ θετικιστής, ό άσκητής κι’ ό άνθρωπος τής άγοράς, τό άγριολούλουδο 
τού βουνού καί ή τριμένη δεκάρα, ό ίερεύς τού Διονυσιακού Θεάτρου καί ό 
ταπετσιέρης τής «Νέας Σκηνής», ό λευκός άγγελος καί ό μαύρος Σατανάς, 
θά μείνη πάντα ένα άπό τ’ άλυτα προβλήματα πού μάς παρουσιάζει τό 
άνθρώπινο θαύμα. Μια εξήγηση θά χωρούσε ίσως : 'Η  γυναικεία του φύση 
κι’ δ υστερισμός του. Τό αιώνιο γυναικείο πρόβλημα είναι καί τό Χρηστο- 
μάνειο πρόβλημα. "Οταν οί γυναίκες άποψασίσουν νά μάς εξηγήσουν τό 
αίνιγμα τής ψυχής τους, τότε ίσως θά λυθή καί τό Χρηστομάνειο αίνιγμα. 
’Αλλά ούτε καί τότε ίσως. Γιατί ό Χρηστομάνος ήτανε κάτι τι συνθετώτερο 
άπ’ τή γυναίκα καί χρειάζεται ίσως ν’ άνατρέξουμε στήν 'Ελληνική Μυθο
λογία, γιά νά βοηθήσουμε τήν έρευνα μας. Πολύ φοβούμαι δτι ό γόης αυ
τός, πού βρέθηκε μεταξύ μας, είναι ένα καθυστερημένο, πλούσιο δείγμα τού 
άρχικού κράματος των φύλων, πού ήτον ύ μυθικός ’ Α ν δ ρ ό γ υ ν ο ς ,  πριν 
χωρισθή άκόμα τό ά ρ ρ ε ν άπό τό θήλυ, μέ τήν ωραία κατάρα νά ζητή αιώ
νια τήν ξανασύνθεσή του στήν πρώτη του μορφή. 'Η  Μυθολογία δέν μάς 
έδωκε βέβαια τήν ψυχολογία τού ’Ανδρογύνου. Ποιύς ξέρει άν δέν μάς τή 
δίνει ό Χρηστομάνος, μέ τό πλούσιο αίνιγμα τής ψυχής του.

Γιά τήν ώρα δέν έχομε παρά τά φτωχά μέσα, μέ τά όποια βολίζον
ται τά ανθρώπινα βάθη. Ά ς  ζητήσωμε τις προγονικές επιρροές, τις in fluen
ces ailcestralcs.'O  άγαπητός μου κ. Δ. Καμπούρογλους, ό μοναδικός Αθη- 
ναιοδιφης, μού δίνει μερικές πολύτιμες πληροφορίες γιά τούς προγόνους τού 
Χρηστομάνου. Φρονεί ό κ. Καμπούρογλους, δτι τήν ερευνητική καί μελε
τητική φλέβα τήν ¿κληρονόμησε άπ’ τούς Χρηστομάνους, καί πάλι τό δη

κτικό, τό σατυρικό, τό ετοιμόλογο, τή μυστικοπάθειά του άκόμα, άπ’ τούς Βενι- 
ζέλους, τούς μητρικούς του προγόνους. Δυό ήσαν οί κλάδοι των Βενιζέλων 
τών ’Αθηνών, οί όποιοι είχαν κι’ άπάνω στούς τάφους των τό δικέφαλο 
άετό, ώς άπόγονοι «έκ θηλυγονίας» τής οικογένειας τών ’Αθηναίων Παλαιο- 
λόγων. Οί οικογένειες αυτές, πριν διακλαδωθοΰν, έδωκαν στήν Ελλάδα μιά 
σειρά λογίων καί μιάν άγια, τήν άγία Φιλοθέη. Ό  Κωνσταντίνος Χρηστο
μάνος κατεβαίνει άπ τόν Προκόπιο Βενιζέλο, άρχοντα καί δημογέροντατών 
’Αθηνών στά 1821. Ό  Προκόπιος Βενιζέλος είχε δυό γυιούς : τόν Νικό
λαον Κοδρικάν Βενιζέλον καί τόν Γιαννακόν Βενιζέλον. Καί τέσσερες θυγα
τέρες. Ή  μιά, ή Άρτεμις, έγινε σύζυγος τού Γεωργίου Γενναδίου, ή άλλη, ή 
Αικατερίνη, τού Κυριακίδη, ή άλλη, τού Γρηγορίου Σούτσου, καί ή άλλη, ή 
Άθηνά τού άρχιάτρου Λινδερμάγερ. Κόρη τού Λινδερμάγερ είναι ή μητέρα 
τού Χρηστομάνου. Ό  κ. Καμπούρογλους στήν άνάμιξη αύτή, πού έγινε μέ 
τό άψύ Άθηνέΐκο καί τό πράο Μπαβαρικό αίμα, στούς προγόνους τού Χρη
στομάνου βρίσκει τήν εξήγηση τού ψυχικού κράματος τού Κωνσταντίνου. 
Βρίσκει άκόμη καταπληκτική ομοιότητα τού τελευταίου μέ τόν ’Αναστάσιο 
Γεννάδιο. Κάποτε, πού στήν υπογραφή τού συμβολαίου τής «Νέας Σκηνής» 
ό Χρηστομάνος, πρώτος ενδιαφερόμενος, έφτασε τελευταίος στό συμβολαιο
γράφο, ό Καμπούρογλους τού θύμησε τήν ομοιότητά του αύτή μέ τό Γεννά
διο, πού πάντα τού άρεσε νά τόν περιμένουν. Ό  Χρηστομάνος θύμωσε καί 
δέ δέχτηκε τήν άναλογία. Δέν έχω πρόχειρο τό συναξάρι τής 'Αγίας Φιλο
θέης, τής ’Αθηναίας αγίας πού λατρεύεται στό συμπαθητικό έκκλησιδάκι τής 
Καλογραίζας. 'Η  χαρακτηριστική δμως μ,υστικοπάθεια τού Χρηστομάνου, 
κάποια άσκητική του τάση, πού τήν νικούσε άπ’ τό άλλο μέρος ένα δαιμό
νιο ένεργείας, τό βλέμμα του άκόμα τό άπερίγραπτο, βλέμμα όσιου υψωμέ
νο στόν ουρανό, ή δίψα τού μαρτυρίου μέσα στή ζωή, πού ήταν ή μεγάλη 
του δίψα, άφιναν νά πιστευθή, έστω καί σάν ποιητικό πλάσμα, δτι σταγόνες 
μαρτυρικού αίματος κυκλοφορούσαν μέσα στις φλέβες του.

’Αλλά μήπως καί ή δική του ζωή δέν ήταν ένα άδιάκοπο μαρτύριο, 
σκεπασμένο μέ ρόδα, μέ τά ρόδα, πού ό ίδιος ξεφύλλιζε άπάνω στό σταυρό 
του ; Ά ν  δέ μαρτύρησε γιά τήν πίστη τού Χριστού, όπως ή μακρυνή του 
πρόγονος, μαρτύρησε γιά μιάν άλλη γλυκειά καί αιώνια θεότητα, τήν 'Ωραιό
τητα. Πλασμένος γιά τή λατρεία της, ήταν καταδικασμένος άπό τό φθόνο 
τών θεών, νά σέρνη μαζή του τήν άρρυθμία καί τό λάθος. Ό  εχθρός τής 
πίστεώς του ήτον ό ίδιος ό εαυτός του. Τραγικώτερη μοίρα δέν μπορεί νά 
γίνη, άλήθεια ! Καί ή ζωή του πήρε τό μοιραίο δρόμο, πού τής χάραξε ό 
ίδιος. Νά δημιουργή δηλαδή άδιάκοπα γύρω του ώραιότητες, γιά νά λατρεύη 
μέσα σ’ αυτές τόν εαυτό του. Έ νας εγωισμός ίσως. ’Αλλά τί μελαγχολικός
καί δακρυσμένος εγωισμός !

Μικρά άλλά πολύτιμα στοιχεία δλα αυτά γιά νά λυθή τό Χρηστομά- 
νειο πρόβλημα. Ό  ψυχολόγος δμως πού θά τό έρευνήση πλατύτερα μιά 
μέρα, άπ’ αύτά κι’ άπό τό π ν ε ύ μ α  τού Χρηστομάνου, τό πνείίια τό σκορ
πισμένο τόσο άφθονα γύρω μας, θά μπορέση ίσως νά τόν άναστυλώση στήν
τελειωτική του μορφή.

”Ω ! τό πνεύμα αύτό. Ά ς  κατεβοΰμε λιγάκι στό άδαμαντωρυχεΐο κι’ 
άς άνεβάσωμε στό φώς λίγα άπ’ τά πλούσια διαμάντια του.

Μικρό παιδί ό Χρηστομάνος —  ψυχούλα ρομαντική και τυραννική άπό 
τοτε —  έχει δικά του παιγνίδια. Μαζεύει τά άλλα παιδάκια, φκιάνει ληστοσυμ
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μορίες καί γίνεται αρχηγός τους. Αιχμαλωτίζουν άλλους μικρούς λόρδους. 
Ζητούν λύτρα καί τά λύτρα δέν έρχονται. Τότε ό αρχηγός προστάζει νά στά
ζουν απάνω στά χείλια τού αιχμαλώτου τρεις σταλαγματιές, όχι ζεστό λάδι, 
άλλά άπό ένα εξευτελιστικό ύγρό.

'Ο ίπποτισμός του μεγαλόνει μέ τύν καιρό. Νέος τώρα, αισθάνεται 
πώς τού λείπει ό μανδύας καί τό ξίφος. Ονειρεύεται ν’ άγοράση ενα παλιό 
κάστρο τής Πελοπόννησου, τό κάστρο τού C larm ont, τό Κλωμούτσι, κοντά 
στάς Πάτρας καί νά έγκαταστηθή εκεί, πυργοδεσπότης, μέ ίπποτικήν ακολου
θία, μέσα σέ πανοπλίες καί παλιά μεσαιωνικά έπιπλα. Δέ σταματάει όμως 
στή φαντασία του αύτή. Κάθε φορά πού ταξειδεύει στη Βενετία, γυρεύει νά 
μάθη ποιά δουκικά παλάτια βρίσκονται γιά πούλημα. Τά επισκέπτεται σάν 
αγοραστής, ζητεί πληροφορίες, κάνει διαπραγματεύσεις. ’Έπειτα φεύγει ευχα
ριστημένος.

—  Ξέρετε γιατί τό κάνω ; Θέλω νάχω γιά μιά στιγμή τήν αίσθηση πώς 
έγινα κύριος καί αφέντης μέσα σ’ ένα palazzo ducale !

'Ο ρωμαντισμός του αυτός — πού κάποτε ή παρεξήγηση τόν πέρνει 
γιά κενοδοξία —  τόν σπρώχνει νά καταρτίση τό Ελληνικό Άρχοντολόγιο, 
ένα libro  d ’oro τής Ελληνικής εΰγενείας καί νά μοιράση τίτλους στόν 
εαυτό του καί τούς άλλου?, πρώτα— πρώτα δμως νά έπισημοποιήση τούς 
δικούς του. Γυρεύει τή συνεργασία τού κ. Καμπούρογλου καί τού Πλάτωνος 
Ροδοκανάκη κι’ αρχίζουν μυστικά τήν αναδίφηση τών αρχείων. Βρίσκονται 
στό Α. ’Υπάρχουν στό ψηφίο αύτύ δογκαρέσσες ’Αργυροπούλου. Ο Χρηστο- 
μάνος στέργει νά καταχωρηθή μαναχά μία άπ’ αυτές. Τήν άλλη μέρα με
τανοεί.

—  Δέν τή σβύνουμε κΓ αύτή, κύριοι ;
Καί τήν έσβυσε.
—  Πρέπει νά περιορισΰούμε, προσθέτει, στήν ευγένεια τού αίματος.
’Αλλά είναι πασίγνωστο ακόμα καί χαρακτηριστικό γιά τήν ειδική αύτή

ψυχολογία τού Χρηστομάνου, τό μυστικό τής κορώνας. ’Αγοράζει μιά μέρα 
άπό τό Δημοπρατήριο μιαν αρχαία κορώνα Φραγκοπαναγιάς. Τήν ντύνει μέ 
κόκκινα βελούδα καί τή φορει, κρυφά απ’ τά μάτια τού κόσμου, γιά τή 
δική του πάλι ευχαρίστηση.

—  Τή φορώ, όταν εργάζομαι, καί θαρρώ πώς είμαι βασιλεύς καί μοΰ 
κατεβαίνουν βασιλικές σκέψεις.. . Κ’ εργάζεται «εστεμμένος». Κάθετοι 
στή μεγάλη δρύινη πολυθρόνα του, μέ τό ψηλό ερεισίνωτο, πού απάνω 
είναι στολισμένο, σέ κόκκινο φόντο, μέ γαλάζιες γραμμές, τό οικόσημό του 
μέ τά δυό λεοντάρια.

Εννοείται ότι τό L ibro  d ’oro έμεινε στό Άλφα. Τού Χρηστομάνου 
τού έφτανε ή ευχαρίστηση νά αίσθανθή γιά μιά στιγμή επισημοποιημένη τήν 
εύγένειά του, δπως τού έφτανε νά διαπραγματεύεται μονάχα τά Βενετικά 
παλάτια.

Οί φιλολογικοί του καυγάδες είναι γεμάτοι θαυμάσια επεισόδια. “Ενας 
τόμος δέ θά μπορούσε νά τούς χωρέση. Ό  αγαπητός μου Ξενόπουλος ξέρει 
κάτι τι καί όλοι μας ξέρομε άλλο τόσο. Άλλά ό καυγάς του μέ τόν κ. Πλά
τωνα Ροδοκανάκη, ένα τάλαντο τόσο συγγενικό μέ τού Χρηστομάνου, στό 
σενσουαλισμύ καί τή χλιδή τού ίίφους, ό καυγάς αύτός πού έφτασε στήν 
περίφημη καί μοναδική στά χρονικά φιλολογική δίκη, κρατεί ώρισμένως τά 
πρωτεία. 'Ο κ. Ροδοκανάκης είχε διαβάσει κάποτε σέ φιλικό κύκλο, δπου
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καλεσμένος ήτον καί ό Χρηστομάνος, τό «Βυσσινί Τριαντάφυλλο». “Οταν 
παίχτηκαν τά «Τρία Φιλιά», ό κ.Ροδοκανάκης σπεύδει νά διαμαρτυρηθή πρός 
φίλους του μέ ταυτόσημα γράμματα, δτι ό εΰελπις, τά τριαντάφυλλα καί τά 
φιλιά τού Χρηστομάνου είναι παρμένα άπό τό «Βυσσινί Τριαντάφυλλο».
Ό  Χρηστομάνος μαίνεται. Φεύγει γιά τό Βόλο νά συναντήση τόν υβριστή 
του. Στή Χαλκίδα μαθαίνει, δτι έφυγε γιά τήν Αθήνα. Ξαναγυρίζει κι’ αύ
τός. ’Αρχίζει ό πόλεμος στις εφημερίδες. Έρχεται ύστερα ή καταγγελία «έπί 
δυσφημίσει». Ό  Χρηστομάνος πηγαίνει μόνος του στοΰ άντιδίκου του καί
τόν όδηγεΐ στό Ειρηνοδικείο τής Β. Πλευράς.

— Έ λ α  νά καταθέσης ! “Ελα γρήγορα ! Πρόσεξε καϋμένε τ ί θά πής.
Ά ν  τολμήσης νά καταθέσης πώς σ’ έκλεψα, θά σοϋ αποδείξω, καϋμένε, πώς
δλο σου τό έργο είναι κλεμένο άπό τά «Τρία Φιλιά».

Καταθέτουν όλοι. Ό  Παλαμάς επιτέλους μέ σοφά παραδείγματα πείθει
τόν ανακριτή, δτι κατηγορία λογοκλοπής, έστω καί άν ύπάρχη κάποια μίμηση 
ή επιρροή, δέν μπορεί νά σταθή καί ή υπόθεση τελεαινεί έως έδώ.

Άλλά ό Χρηστομάνος δέν τελειόνει μέ τόν κ. Ροδοκανάκη. Ό  τελευ
ταίος τυπόνει τό «De Profundis»  στόν ίδιο καιρό μέ τό «Βιλίο τής Αύτοκρα- 
τείρας». Τό «De P rofundis»  βγαίνει προτήτερα μέ κίτρινα καί πράσινα 
εξώφυλλα καί μ’ ένα δελφίνι γιά έμβλημα, σύμβολο τής σκέψεως πού ανεβαί
νει «έκ βαθέων». Μά τό δελφίνι είναι καί σύμβολο τής Αυτοκρατόρισσας κ ι’ 
ό Χρηστομάνος τό έχει έτοιμο γιά τό δικό του εξώφυλλο. Τό χρίϋμα πάλι 
τού εξωφύλλου είναι τό ίδιο μέ τό δικό του, πού τάχει παραγγείλει τηλεγρα- 
φικώς στήν Ευρώπη. Μεγαλύτερη συμφορά δέν μπορούσε νάφαντασθή ό Χρη
στομάνος. Τρέχει σάν τρελλός.

— Μ’ έκλεψε, μ’ έκλεψε αυτός ό άθλιος. “Ολα μοΰ τά κλέβει. Καί τά

εξώφυλλά μου ακόμα ! . . .
Καί ύστερα μέ τό μελαγχολικώτερο τόνο.
— Μόνο τήν καμπούρα μου δέν μούκλεψε ακόμα !
Γίνεται άλλοτε παιδάκι καί γυναικούλα παραπονιάρα. «
'Ο κ. Γ. Λαμπελέτ τού στέλνει τό βιβλίο τών στίχων του κι’ αύτός τού

άπαντά.«Μολονότι δέν είμαι άπό κείνους πού άφιερώνετε τά ποιήματα σας, 
φαίνεται πώς είμαι ένας άπό κείνους, πού θέλετε νά τά διαβάσουν. ΚΓ αυτό

μου άρκεΐ ! »Άπό τόν ’ίδιον δμως, ύστερα άπό τό μάλλωμα τής «Νέας Σκηνής» ζητεί, 
σάν κακιωμένη ερωμένη, νά τού έπιστρέψη ένα βιβλίο πού τού χάρισε.

«Σάς παρακαλώ νά μου επιστρέφετε τό βιβλίο μου. Δέν εννοώ νάχουν 
βιβλία μου, παρά μόνο οί άνθρωποι, τούς όποιους εκτιμώ κι’ άγαπώ. Νά μοΰ 
επιστρέφετε μαζή καί δ,τι άλλο σάς έχω δώ σει. . . »

’Εννοείται δτι δέν του είχε δώσει τίποτε άλλο.
Άλλά τί είναι ή μανία του μέ τήν τυπογραφικήν εντέλεια τώ^ έργων του ; 

Έ χε ι τήν αίσθηση τών τυπογραφικών αρμονιών άλά Μαλλαρμέ κ’ έχει ολό
κληρο σύστημα στίξεως δικό του. "Ενα κόμμα χαλασμένο τόν κάνει δυστυχή.

— Αύτοί οί τυπογράφοι ! Έ χετε ένα κόμμα, στό τύπωμα τού φεύγει ή 
ούρίτσα του καί γίνεται τελεία . . .  Ξέρετε τί φοβερό πράγμα πού είναι ;

Ό  Βαλλέτ, ό διευθυντής τού «M ercure de F rance», ξυπψά τρομασμένος
* "  τηλενοάωιιαα. Είναι
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του Χρηστομάνου καί ζητεί νά διορθωθή ένα τυπογραφικό λάθος καί να τοΰ 
απαντήσουν, δτι διωρθώθηκε. ’Απάντηση πληρωμένη !

Γιά τά πειράγματα των ’Αθηναίων συναδέλφων του, λέει τό αμίμητο:
— Θαρρείτε, καϋμένοι, πώς είμαι τό πετσί τοΰ ξουραφιού καί θέλετε 

ν’ ακονίσετε απάνω μου τό πνεύμα σας. ’Άδικα όμως. "Οσο καί νά τρίβετε 
τά ξουράφια σας δέν κόβουν.

’Αλλά καί τί αγγελικός στις ώρες του. Μέ τόν Περικλή Γιαννόπουλο 
είναι μαλλωμένος. "Ενα πρωί τόν βλέπει στοϋ Ζαχαράτου. Φωνάζει τό γκαρ
σόνι, παίρνει ένα τριαντάφυλλο από τή μπουτονιέρα του καί παραγγέλνει:

— Δώσε το σ’ αυτόν τόν ωραίο κΰριο έκεΐ κάτω. ΙΙές του ότι τοΰ τό στέλνει 
ύ κ. Χρηστομάνος.

Ό  Γιαννόπουλος έτρεξε άπάνω του. ’Αγκαλιάστηκαν καί φιλήθηκαν.
— Είναι μερικοί άνθρωποι, λέει άλλοτε, πού ένεργοΰν άπάνω μου σάν 

"Ηλιοι. Φέρνουν μιάν άνοιξη μέσα μου !
Γιά τόν Άλέκο Μαυρουδή έλεγε πώς έχει μάτια προβάτου. Κάποτε ό 

Μαυρουδής φόρεσε ένα πράσινο χνουδωτό επανωφόρι. Τό συναντρ. στην οδό 
Σταδίου καί τοΰ λέει:

— Τώρα. καϋμένε Μαυρουδή, δέ θάχης πιά έξοδα διατροφής. Είσαι 
μέσα στό λ ιβ άδι!

'Ο  ασθενικός αυτός άνθρωπάκος γίνεται κάποτε ήρως. Μιά νύχτα κατε
βαίνει στό π ρ ό σ τ ο ο ν ,  όπως τό ώνομάζε, τοΰ σπιτιοΰ του, νά προπέμψη 
τό Ροδοκανάκη. ’Ακούονται φωνές στή γωνιά τής όδοΰ Φειδίου. 'Ο Ροδο- 
κανάκης διστάζει. Αυτός όρμά καί κατορθώνει νά κατατροπώση μοναχός του 
τούς κλέφτες πού είχαν πηδήση σ’ ένα σπίτι, κατοικημένο άπό γυναίκες.

— Δειλέ, δέν τρέπεσαι, λέει κατόπιν στό Ροδοκανάκη. Έ φ υ γες! Είδες 
τί έκαμα εγώ ;

Καί οπτασιαστής.
Μιά ευγενική κόρη τών ’Αθηνών, ή ώμορφιά καί ή χάρη αδελφωμένες, 

μαραίνεται στήν άνοιξη τής ζωής. Ό  Χρηστομάνος λείπει στήν Ευρώπη. Τις 
ημέρες ακριβώς τοΰ θανάτου της μιά άλλη εκλεκτή φιλενάδα τοΰ Χρηστομά
νου, λαβαίνει ένα γράμμα του.

— «Είδα κακό όνειρο γιά τή δεσποινίδα Μ. Δέν φαντάζεσθε πόσο είμαι 
δυστυχισμένος κι’ ανήσυχος. Γράψτε μου σάς παρακαλώ γρήγορα μήπως συμ
βαίνει κανένα δυστύχημα. Μήπως πέθανε ; Μήπως παντρεύτηκε ; »

Άλλά καί τί ώμορφα, πού παίζει τόν απογοητευμένο. Τοΰ στέλνω κάποτε 
μερικούς στίχους μου. Καί μοΰ άπαντά:

«’Αγαπητέ Νιρβάνα
Λησμονημένου άπό τάς Μούσας, ήλθε νά μέ ξυπνήση, μέ τή θλιμένη φωνή 

τοΰ νερού ή «Παγά Λαλέουσα. Ευχαριστώ θερμότατα. Κ. Χρηστομάνος.» Καί 
πώς παραπονιέται! “Υστερ απ’ τή διάσπαση τής «Νέας Σκηνής» γράφω στά
«Παναθήναια* ένα χαρακτηρισμό του καί θυμούμαι τά παλιά. Λαβαίνω μιά 
κάρτα του :

« ϋ 1 Ο. (’,1ιπ$ίοιηηιιο$ — ευχαριστεί θερμώς γιά τό ωραίο μνημόσυνο 
ενός φωτεινού παρελθόντος. Διατί όμως καί εις τήν καρδίαν ενός ποιητοΰ, ή 
ποίησις νά μ ή συνταυτίζεται μέ τήν πραγματικότητα καί νά λατρεύη ό ποιη
τής, μόνον ώς ποιητής, ό,τι μισεί εις τήν πραγματικότητα».

Ή τον ή έποχή πού φανταζότανε όλους εχθρούς του. Κάποτε μέ προσκα- 
λεΐ γιά λίγες ώρες στό περιγιάλι:

«Συμφώνησα μέ τό φίλο Πορφύρα νά έλθω τήν Πέμπτη, κατά τάς 
5 μ. μ. νά σάς πάρω άπ’ τό σπίτι του καί νά κάτσωμε λίγη ώρα μαζή στό 
Πασσαλιμάνι ή τήν πλατείαν ’Αλεξάνδρας. Εχω τόσον καιρό νά ξεκουνήσω 
άπ’ τάς ’Αθήνας, ώστε ή εκδρομή αύτή μοΰ φαίνεται τό άκρον άωτον 
τής ρομάντζας».

Καθώς ήταν βυθισμένος στήν ενατένιση τών κυμάτων, μοΰ θύμιζε 
πάντα τό θλιβερό αποχαιρετισμό του, φεύγοντας άπ’ τήν Κέρκυρα καί τήν 
Αυτοκρατόρισσα:

«Καί τά μικρά τά κυματάκια, πού ολοένα χωρίς τελειωμό τρέχανε νά 
ξαναπέσουν άπάνω στήν άμμουδιά, σάν νά μή μπορούσαν νά τήν άποχω- 
ρισθοΰν, ήταν άπ’ τή λαχτάρα τους όλα βιαστικά κ’είχαν άλλου τό νοΰ τους...
καί ουτ’ ένα δέ γύρισε νά μέ κυττάξη . . . »

’Εκείνο όμως πού είναι τραγικά παράδοξο, είναι ότι άποφασίζουν 
ναΰτοκτονήσουν μαζή μέ τόν Περικλή Γιαννόπουλο. 'Ο ένας ωραίος, γερός, 
πλούσια προικισμένος άπό τή φύση. Ό  άλλος άσθενικός, άδικημένος, βασα
νισμένος. Καί ζητούν καί οί δυό μαζή τό θάνατο. Τί είναι λοιπόν τό μυστή
ριο τής ζωής ; Ό  Χρηστομάνος έχει άμφιβολίες γιά τόν Γ ιαννόπουλο.

—  Θά σέ πυροβολήσω πρώτα ν '  υστέρα θά σκοτωθώ έγώ.
Πριν τόν πυροβολήση, αυτός χάνεται μέσα στά νερά τής Σαλαμΐνος. 

Ό  βασανισμένος, περιμένει μέ καρτερία τό τέλος του. Ή  ζωή τοΰ είναι
γλυκειά ώς τήν τελευταία της σταγόνα. .  .

Δέ θάχε τέλος ή ανεκδοτολογία αύτή. Άλλά κΓ άπ’ τό φτωχότατο 
μέρος πού, χωρίς τάξη καί σειρά, προσπάθησα νά συγκρατήσω στις σελίδες αυ
τές, βγαίνει, σάν παράξενη σιλουέττα, ή προβληματική φυσιογνωμία ενός 
γόητος. Οί ψυχολόγοι άς κάμουν τό περισσότερο !

*

Ή  μελέτη τοΰ λογοτεχνικού έργου τοΰ Χρηστομάνου δέν είναι θέμα 
τών σελίδων αύτών. ’Απαιτεί ξεχωριστή σπουδή καί προσοχή. Ό  Χρη
στομάνος, πλούσια ρωμαντική φύση, επηρεασμένος άπ’ τόν Γερμανικό καί τό 
Γαλλικό συμβολισμό, έμεινε στό βάθος ό φλογερός νεορρωμαντικός, μέ μιά 
άνατολίτικη χλιδή στό ύφος του. Τό «Βιβλίο τής Αΰτοκρατείρας» άπομένει 
πάντα τό χαρακτηριστικώτερο έργο. Γιατί τό βιβλίο αύτό, ένα εκτεταμένο 
λυρικό ποίημα στήν ούσία του, είναι περισσότερο «Τό Βιβλίο τοΰ Χρηστο
μάνου» καί είναι μιά ποιητική αυτοβιογραφία ν ' εξομολόγηση. Ό  θλιμένος 
ποιητής, ύψωσε τόν πόνο του ώς τόν πόνο μιάς αυτοκρατόρισσας καί τόν 
έβαλε νά μιλήση μέ αύτοκρατορικά χείλια. Ποτέ πόνος ποιητή δέν έλαβε 
τήν εξαιρετική αύτή τιμή καί τή μοναδική τύχη.

Τώρα πηγαίνει νά τή συναντήση. Στόν άσψοδελό λειμώνα, στις ήσυχες 
όχθες τής Άχερουσίας, ή Αύτοκρατόρισσα καί ό ποιητής, πλάϊ-πλάϊ πάλι, 
πλανημένοι μέσα στις νοσταλγικές σκιές, θά ξαναδέσουν τήν ρένθιμη σιγαλή 
συνομιλία, πού άρχισαν μέσα στις πρασινάδες τής Κέρκυρας καί στά χιόνια 
τοΰ Σεμπροΰν.

ΠΑΥΛΟΣ Ν ΙΡΒ ΑΝ ΑΣ
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Τρεις αδελφές τριπλή χαρά,
Τρεις αδελφές τριπλό καμάρι,
Κάποια καρδιά που λαχταρά 
Σάς βάφτισε : Ροδιάς κλωνάρι.

Κ ’ ειπα την πρώ ιην ανοιχτό 
Τριαντάφυλλο μ’ εκατό φύλλα 
Γ  ιά κάθε φύλλο ξενυχτώ 
μ’ άπόκρυφην ανατριχίλα.

Στο ίδ ιο  ή δεύτερη κλωνί 
εινε μπουμπούκι διπλωμένο 
κάθε καρδιά γ ι’ αυτό πονεΐ 
κ’ εγώ νάνοίςη περιμένω.

Ιν’ ή πιύ μικρή . . .  —  τι νά γενή ! 
μ’ όσα ή καρδιά μου έχει π ά θ ε ι; 
κ’ ή πιο μικρή ή μελαχρινή, 
ή πιο μικρή ειταν τ’ αγκάθι.

3 ΓΕΝ ΑΡ Η  1 9 0 9 · I- Ν. ΓΡΥΠΑΡΗΣ

’ Σύμφωνα μέ μιαν απόφασή μας τα ποιήματα θά δημοσιεύονται μέ 
αλφαβητική σειρά των ονομάτων ή ψευδωνύμων των ποιητών.

Η Σ Υ Ν Τ . ΕΠ1ΤΡ.
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"Αχ, τι χαλασμός εκείνος,
Τ ι χαμός !

"Ασπρος τόσο, μήτε κρίνος, 
ό λαιμός,

Μήτε ρόδα δυο τ’ ’Απρίλη,
"Ετσι αβρά,

Ό π ω ς  τά γραμμένα χείλη.
Τά λαμπρά.

Στών μαλλιών της μπρός τό πλήθος, 
Π οιά νυχτιά,

Τόσο μαύρη, καί ποιο βυθός 
Στη ματιά ;

Μά καί ποιο μαργαριτάρι,
Θέ νά διεΐς,

Σάν τύ πρόσωπό της, χάρη 
Τής αυγής.

"Ώ μικρό ένα κυπαρίσι,
Θά δωθή,

Σ άν εκείνη, νά λυγίσει,
Ν ά σταθή,

Καί νερό, που κελαρίζει 
Χαρωπό,

Τής φωνής της, νά θυμίζει 
Τό σκοπό ;

"Αχ, τί χαλασμός ! καί χώρια,
ΓΙοΰ μπορεί,

Τ αίρ ι κ’ ή ψυχή, ή πανώρια,
Νά μή βρε! ! . . . .ι

Π Α Ρ ΙΣ Ι ,  1 0 Β Ρ Η Σ  1911

ή
Μ. ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ
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Σ Τ Η Ν  Α Ρ Μ Ο Ν Ι Α

ETO N  Α Γ Α Π Η Τ Ο  ΣΥΝ Α & Ε Λ Φ Ο  

ΚΟ ΣΤΑ Ν. Κ Ω Ν Γ Τ Α Ν Τ ΙΝ ΙΔ Η

Στον ερχομό σου to  σεμνό τά ρόδα 
Δέ βγήκαν τό Μαγιάπριλο γ ια  σένα,
Ούτε τ’ αστέρια Ιπρόβαλαν στα ύψη 

Νά σέ γνωρίσουν.

Κ ι’ αν γίγαντες στο νού πιστά παιδιά  σου 
Φανήκανε κ’ εμείς γέρνουμ’ εμπρός τους,
Του τραγουδιού σου το σκοπό κανένας 

’Εδώ δεν ξέρει.

Μόνο στής σφαίρες πώτρεξες και τρέχεις,
Με σ’ στους αιώνες κά'ποιο άφίνεις ήχο 
Που ή μάνα ή φύσι κυβερνά τούς κόσμους 

Και ζωντανεύει.

Στην ά'βυσσο τοϋ χρόνου, μεσ’ στα σκότη 
Τής άγριας τής φθοράς, χρώματα μύρια,
Πλάσματα μύρια πού μιλούν μια γλώσσα 

Σ ’ δλο τό σόμπαν.

U G O  F O S C O L O

Σ Τ Η  Μ Α Κ Ρ Υ Ν Η  Φ Ι Λ Η

Δίκαια, γιατ'ι σ’ άφήκα, ώ, δυστυχιά μου !
Στά κύματα φωνάζω που χτυπούνε 
Τής ’Άλπεις, καί κουφοί τά δάκρυά μου 
Τής Τυρρηνίας οι άνεμοι σκορπούνε.

Έ λπ ιζα , αφού κι’ άνθρωποι κ’ είμαρμέλ'η 
Σ ’ επίορκο πλήθος μ’ έσπρωξαν μακρυά σου,
Μακρυά άφ’ τή χώρα πού περνάς θλιμμένη,
Θυμώντάς με, τά χρόνια τ’ ανθηρά σου,

’Έ λπιζα πώς ό χρόνος, οί έρμοι βράχοι,
Πού βογγώντας περνώ, κι’ αυτά τά αιώνια 
Δάση, πού σά θεριό ζώ σ’ άγρια πάλη,

Γ ιά  μέ θέ  νάταν άνεσι μονάχη,.
”Ω, ελπίδα ! Ή  αγάπη μεσ’ στά καταχθόνια 
Θά μ’ άκλουΟάει αθάνατη, μεγάλη.

ΣΤΕΦ ΑΝ Ο Σ Μ ΑΡΤΖΩΚΗΣ
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Στην άκρη τού παραθυριού γυρτός 
Μετρώ τις ξελογιάστρες ώρες,

Τό χέρι τό κεφάλι μου κρατεί 
Κ ι δλο γυρίζουν οί ώρες μαυροφόρες.

Στη λευκή θλίψη τών πεζοδρομίων 
’Ηχούν τά βήματα, ήχοι στρατοκόποι,
Ή χ ο ι κλαψιάριδες, αργοί κι αργοί,

Καί πρόσχαροι ήχοι χαροκόποι.

Στη λευκή θλίψη τών πεζοδρομίων,
Μέσα στής αντηλιάς τό θάμα, 

θαρρώ πώς βλέπω τού παλιού καιρού 
Κάποιες αγάπες: περπατούν άντάμα

Μ ’ ένα χαμόγελο σβυστό: ποιός, ποιός 
Τής μνήμης τις παλιές τοιχογραφίες 
Άνάστησε μέσ’ στού μεσημεριού * ·5

Τ ις κάτασπρες ολονυχτίες ;
9 -1

____________________   Ιόό



ΝΕΑ ΖΩΗ -1912

I I

Ό λ ες  οί αγάπες, οί παλιές μου αγάπες,
Σαν πριγκηπέσες τριγυρνούνε,
Φορούν μακριά φορέματα βυζαντινά 

Τρικυμιστά,
Κα'ι με χρυσά τακούνια περπατούνε.

ΙΊεστε, πού πάτε, αγάπες, άγαπούλες ;
Φέρνετε πάλι δ,τι θαμμένο . . .

Πού πάτε, ώ ταξειδεύτρες μου, θαμπές 
Μ εσαιωνικές;

Σάν το έρημο το σπίτι περιμένω . .  .

Σ τά  πλουμιστά λιθόστρωτα τής μνήμης 
Πιασμένες τώρα χέρι χέρι,

Σέρνετε τον ατέλειωτο χορό 
Κυκλοτερό,

Κ ή μιά δεν έχει μέ την ά'λλη ταίρι.

3 Αν τό συρτύ χορεύετε δεν ξέρω 
Κ ι αν σέρνετε τή φαραντόλα.
Μ ά ή νοσταλγούσα μου καρδιά χτυπά :

Το ι’σο κρατά 
Και κλαίει σάν τή βαθύφωνη τή βιόλα.

ΛΕΑΝΤΡΟΣ ΠΑΛΑΙΥΙΑΣ

Θ Ε Α Τ Ρ Ο

Πρό είκοσι ετών παίχτηκε για πριότη φορά στό Παρίσι ή
«Μυεσθε» του Μοπασσάν καί Ιακώβου Νορμάν.

Έπανελήφθη φέτος τόν περασμένο ’Οκτώβριο στό Ώδείον. 
Ό  συνεργάτης του Μοπασσάν είπε μέ μερικά ωραία λόγια, 
πριν από τήν πρώτη παράστασι πού έγεινε φέτος, πώς γρά
φηκε ή «ΜιωοΚο», κ’ έδιάβασε τό διήγημα τού Μοπασσάν
από τό όποιο εινε παρμένη ή ύπόθεσις της. Θά δήτε τί
έμορφο πού είνε καί πόσο μπορούσε νά τραβήξη ένα δρα
ματικό συγγραφέα :

Τ Ο  Π Α Ι Δ Ι

'Ο  ’Ιάκωβος ειχε όρκισθε! δτι δέ θά  παντρευότανε ποτέ. Και 
διά μιας, ένα καλοκαίρι στά λουτρά άλλαξε γνώμη.

"Ενα πρω ΐ ενώ ήταν ξαπλωμένος στήν άμμο και κυττούσε τής
γυναίκες πού έβγαιναν από τή θάλασσα, παρετήρησε ένα μικρό νό
στιμο ποδαράκι. Έσήκωσε τά μάτια του πειό ψηλά, καί δλη τον
έγοήτεψε. Δεν μπορούσε νά ίδή παρά τόν αστράγαλό της καί τό 
κεφάλι πού έβγαινε μέσα από τό φανελένιο λουτρικό πού ήταν 
τυλιγμένη.

“Ελεγαν πώς ήταν γυναίκας. "Ώστε ή χαριτωμένη] δλη της 
μορφή τόν έσαγίνεψε πρώτη, έπειτα ή γλύκα της, τό πνεύμά της 
τό απλό καί δροσερό σάν τό μάγουλο σάν τά χείλια, τόν έγοήτεψαν.

Κατώρθωσε νά γνωρίση τήν οικογένεια τής ΒέρΟας, κ’ έπειτα 
από λίγο τήν αγαπούσε τρελλά. Οταν τήν έβλεπε από μακρυά στήν 
αμμουδιά έτρεμε ολάκερος καί δταν ήτανε κοντά της έμενε βουβός 
χωρίς νά μπορή νά πή λέξι ή νά σκεφθή. Τήν αγαπούσε λοιπόν ;

Δεν εϊξερε, ούτε καταλάβαινε, είχε όμως αποφασίσει νά τήν 
πάρη αυτή τή μικρή.

Οί γονείς, στήν αρχή δεν τόν ήθελαν, είχε κακό όνομα. “Ελεγαν 
πώς είχε μιά ερωμένη, μιά παληά ερωμένη, μιά απ ' αύταίς τής άγά- 
παις πού νομίζει κανείς πώς πέθαναν καί πού ζούνε πάντα όμως !

Τότε λοιπόν τραβήχτηκε από κείνην, χωρίς νά θελήση νά ξα- 
ναϊδή ούτε μια φορά καν, αυτήν, πού είχε ζήσει μαζή του τόσον καιρό. 
"Ενας φίλος άνέλαβε νά κανονίση ένα εισόδημα σαύτήν τή γυναίκα. 
Ό  Ιάκω βος έπλήρωσε, μά δέ θέλησε ούτε νά τού μιλήσουν καν 
γ ι’ αυτήν.

“Ελεγε πώς ως καί τ’ όνομά της τό ειχε ξεχάσίΐ. Δεν άνοιξε 
ποτέ τά γράμματά της. Κάθε εβδομάδα άνεγνώριζε το Αδέξιο γρά
ψιμο τής λησμονημένης καί κάθε εβδομάδα τό πείσμα του εναντίον
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της έμεγάλονε’ έξέσκιζε τα γράμματα της φάκελο και χαρτί μαζή, 
χωρ'ις να τ’ άνοιξη, χωρίς νά διαβάση μια γραμμή. Τάξερε τα κλά
ματά της καί τά παράπονα !

Ή  οικογένεια τής Βέρθας επιφυλακτική άφησε νά περάση 
δλος ο χειμώνας, για νά τον δοκιμάσουν, καί μόνο την άνοιξι τούς 
άρραβώνιασαν.

Ό  γάμος έγεινε άρχάς Μαΐου.
Είχαν αποφασίσει πώς δέ θάκαναν τό κλασικό ταξίδι τού γά

μου. ’Έ πειτα  από ένα χορουδάκι που θά  βαστούσε, μετά ολους 
τούς κόπους τής ημέρας, τό πολύ ως τής έντεκα, οί νεόπαντροι θά 
περνούσαν τήν πρώτη τους βραδειά στο οικογενειακό σπίτι τής 
Βέρθας καί τό πρωΐ θάφευγαν μόνοι τους γιά  τήν αγαπημένη τους 
αμμουδιά, εκεί πού είχαν γνωρισθεΐ κι’ αγαπηθεί.

Είχε νυκτώσει οί άλλοι χόρευαν στή σάλα. Είσαν οί δυό τους 
μόνοι τους σένα ίαπωνέζικο σαλονάκι, μόλις φωτισμένο εκείνο τό 
βράδυ, μ’ ένα χρωματιστό φανάρι πού κρεμότανε από τό ταβάνι σάν 
μεγάλο αυγό. ’Από τό μισάνοικτο παράθυρο κάπου κάπου έμπαινε 
θερμή καί τούς έχάϊδευε δλη ή αρωματισμένη ανοιξιάτικη βραδειά.

Δεν έλεγαν τίποτα, ήσαν πιασμένοι από τά χέρια καί καμμιά 
φορά τά σφίγγανε με δλη τους τη δύναμι. Κυττούσε μακρυά της, 
φοβισμένη λιγάκι, από τήν αλλαγή πού γινότανε στή ζωή της, γελαστή 
δμως, συγκινημένη, έτοιμη νά κλάψη, καί κάποτε τρελλή από τή 
χαρά της. Έ νόμ ιζε πώς δλος ό κόσμος είχε αλλάξει μαζή της, ήταν 
ανήσυχη χωρίς νά ξέρη γιατί, κ’ αισθανότανε δλο της τό σώμα, δλη 
τήν ψυχή της πλημμυρισμένα από μιάν άγνωστη γλυκειά κούρασι.

"Οταν, άνοιξε μιά πόρτα, κ’ ένας υπηρέτης έφερε ένα γράμμα, 
πού είχαν φέρει βιαστικά. 'Ο  ’Ιάκωβος τό ’πήρε τρομαγμένος από 
έναν άγνωστο καί ξαφνικό τρόμο, τον τρόμο τής αποτόμου συμφοράε.

Έκύτταξε τό φάκελο, χωρίς νά τολμά νά τον άνοιξη μέ τρελλή 
λαχτάρα νά μή διαβάση, νά μή μάθη, νά τό βάλη στή τσέπη του τό 
γράμμα καί ν’ άποφασίση : «αύριο ! αύριο, θά  είμαι μακρυά ! τί μέ 
μέλει ! »

Στην μιάν άκρη δμως δυό μεγάλα λόγια : λ ί α ν  ε π ε ί γ ο ν  τύν 
εκύτταζαν καί τόν έφόβιζαν, τή ρώτησε : «μιά στιγμή έ ; » άνοιξε τό 
γράμμα κ’ έδιάβασε, έκιτρίνισε φρικτά, τό διέτρεξε δλο διά μιας, 
καί πάλη φάνηκε σάν νά τό συλλαβίζη.

"Οταν σήκωσε τό κεφάλι του τό πρόσωπό του ήταν άνω κάτω. 
Έ ψ ιθύρισε «Βέρθα μου, είνε . . . είνε ό καλλίτερος μου φίλος . . . τού 
συμβαίνει ένα μεγάλο δυστύχημα. Μ’ έχει ανάγκη άμέσως . . . τώρα.

----------------------------------------------------------------------  ΝΕΑ ΖΟΗ -  19)2
ί

Πρόκειται γ ιά  τή ζωή του. Δέ θά  λείψο) ούτε είκοσι λεπτά, έ ; θά  
γυρίσω άμέσως ; »

Μόλις μπόρεσε νά πή τρομαγμένη, χαμένη, «Ναι, πήγαινε.» Δέν 
ήταν άκόμη άρκετά γυναίκα γ ιά  νά τολμήση νά τόν ρωτήση γιά ν 
άπαιτήση νά μάθη. ’Έ φυγε. ’Έ μεινε μόνη της άκούοντας τούς άλ
λους νά χορεύουν στο πλάϊ.

Είχε πάρει ένα καπέλλο, δποιο τύχει, ένα παλτό καί τρέχοντας 
κατέβηκε τής σκάλαις. Έ κεΙ πού πήγαινε νά πεταχτή στο δρόμο, στα' 
θηκε κάτω άπό τό φανάρι τής αυλής καί ξαναδιάβασε τό γράμμα’

Ν ά τί έλεγε:

« Κυρ ιε
«Μιά γυναίκα, δνομαζομένη Ραβέ παληά σας ερωμένη, φαίνε- 

» ται, έγέννησε προ ολίγου, καί λέει δτι τό παιδί είναι ίδικο σας.»
«Ή  μητέρα θά πεθάνη καί θέλει νά σάς ίδή. Λαμβάνω τό θα- 

» ρος νά σάς γράψω καί νά σάς ερωτήσω αν θέλετε νά κάνετε αύτην 
» τήν τελευταία χάρι σ’ αυτήν τήν γυναίκα πού φαίνεται πολύ δυ- 
» στυχής.

«Π όθυμος 
«Μπονάρ, ’Ιατρός»

"Οταν μπήκε στήν κάμαρά της, ή αγωνία είχεν αρχίσει.
Λεν τήν εγνώρισε στήν αρχή. Ό  Γ  ιατρός καί δυό νοσοκόμα ις 

τήν έπεριποιούντο. Δυό κεριά έφώτιζαν τήν καμαρα’ πισω απο το 
κρεββάτι σέ μιά κούνια σάν καλαθάκι, τό μωρό έφώναζε καί σέ 
κάθε του φωνή ή μητέρα πού έμαρτυρούσε έκανε νά κουνηθή, 
παγωμένη άπό τά κρύα πανιά πού τής έβαζε δ γ ια τ ρ ό ς .. .  Έ γ ν ω ' 
ρισε τόν ’Ιάκωβο καί προσπάθησε νά σηκώση τά χέρια της’ δεν 
μπόρεσε, τόσο ήταν άδυνατισμένα. . .κ ι’ απάνω στά χλωμά μάγουλά 

' της άρχισαν νά τρέχουν δάκρυα.
’Έπεσε γονατιστός κοντά στο κρεββάτι, έπιασε τό χέρι της πού 

κρεμότανε, κ’ έξω φρενών τό σκέπασε μέ φ ιλ ιά . . .έπειτα σιγά-σιγα 
πήγε πειύ κοντά, κοντά-κοντά στο αδύνατο πρόσωπο πού σκιρτούσε 
στό χάϊδι του. Μιά νοσοκόμος πού κρατούσε ένα κερί τούς φώτιζε, 
κι’ ό γιατρός πού είχε παραμερίσει τούς κύτταζε άπό μιά ιγωνιά.

Τότε μέ σβυσμένη φωνή, κομένη άπό τό άσθμα, τού ε ίπ ε : 
«θά πεθάνοη αγαπημένε μου. , .πές μου πώς θά  μείνης ως τήν 
τελευταία στιγμή. Μή μ’ άφίσης πειά, μή μ’ άφήσης τήν τελευταία 
ώρα», τήν φιλούσε στό μέτωπο, στά μαλιά της, κ^αίοντας μέ 
λυγμούς. Τής έψιθύρισε «θά μείνω ησύχασε».

Κουρασμένη λιπόψυχη δέν μπορούσε νά τού ξαναμιλήση γρή-
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γορα και πέρασε λίγος καιρός πριν του πει «Εΐνε δικό σου τό 
μικρό. Στόρκίζομαι στο Θεό, στόρκίζομαι στην ψυχή μου, στόρ- 
κίζομαι τή στιγμή ποϋ θ ά  π ε θ ά ν ω .. .  Δεν αγάπησα άλλον από 
σ έ ν α .. .ύποσχέσου μου πώς δε θά  τάφήσηςπεντάρφανο. . . »Προσπα
θούσε ν’ άγκαλιάση ακόμη, το κοματιασμένο σώμά της, το αναιμι
κό. «Στο ορκίζομαι, θ ά  το αναθρέψω καί θά  τ’ αγαπώ, θά  είνε 
πάντα μαζή μου».’Έκανε νά τον φιλήση, δεν μπορούσε νά σηκώση 
τό κουρασμένο της κεφάλι καί μόνο μέ τά χείλη της καλούσε τά 
παληά φιλιά. . . ’Έσκυψε τό στόμα του γ ιά  νά πάρη τό χάϊδι της 
πού παρακαλούσε.

Ήσυχασμένη λιγάκι τού είπε σιγά «φέρ’ το νά ΐδώ  αν 
τ’ αγαπάς».

Τής τό έφερε. Τ ’ άκούμπησε ελαφρά επάνω στο κρεββάτι 
μεταξύ τους’ τό μικρό δεν έκλαιε πειά. «Κάθισε τώρα» τού είπε. 
Κ ’ εκείνος κάθησε κοντά της, κρατόντας τό χέρι της πού έκαιε, τό 
χέρι της πού άνεσήκωνε τό ρίγος τής αγωνίας, όπως προ δυο λεπτών 
κρατούσε εν’ άλλο χέρι πού ριγούσε από έ ρ ω τα .. .  Κάπου-κάπου 
κυττοΰσε χωρίς νά θέλη την ώρα πού περνούσε- μεσάνυκτα, έπειτα 
μιά ή ώρα, έπειτα δύο . . .

'Ο  γιατρός είχε φύγει, ή νοσοκόμαις κουρασμέναις νά στέ
κονται κοιμόντουσαν τόρα. Τό παιδί κοιμότανε καί ή μητέρα μέ 
τά μάτια της κλειστά φαινότανε κοιμισμένη κι’ αυτή.

’Έξαφνα, κατά τά χαράγματα, έτίναξε τά χέρια της τόσο από
τομα μέ τόση δύναμι, πού τό παιδί κόντεψε νά πέση από τό κρεββάτι' 
ένας ρόγχος βγήκε από τό λαιμό της κ’ έπεσε ανάσκελα, ακίνητη, 
νεκρή.

«Έ τελείω σε» είπαν ή νοσοκόμαις.
Έκύτταξε γ ιά  τελευταία φορά την γυναίκα πού είχε αγαπήσει, 

έπήρε τό παιδί στην αγκαλιά του, κ’ έφυγε τρέχοντας χωρίς παλτό» 
έτσι οπως ήταν μέ τό φράκο.

Ή  γυναίκα του, πού την είχε άφίσει μόνη της, τον έπερίμενε 
στην αρχή, ήσυχη μάλλον, ’στό σαλονάκι. ’Έ πειτα , όταν’εΐδε πώς 
δέν γύριζε, γύρισε στη σάλα μέ ύφος αδιάφορο, αληθινά όμως, τρο
μερά ανήσυχη. Ή  μητέρα της πού τήν είδεμόνη της τή ρώτησε «πού 
εΐνε ό άντρας σου ;» «στήν κάμαρά του» άπήντησε, «τώρα θάρθη.»

’Έ πειτα  από μιά ώρα δλοι τή ρωτούσαν, κι’ αναγκάστηκε νά 
όμολογήση, τό γράμμα, τήν εντύπωσι πού είχε κάνει στύν ’Ιάκωβο 
καί τό φόβο της μήπως είχε συμβεΐ δυστήχημα.

Έ περίμεναν ακόμη. Οί προσκαλεσμένοι έφυγαν, κ’ έμειναν 
μόνο ο ί στενοί συγγενείς.

— ------------------------------------------------------------------ ΝΕΑ ΖΠΗ - 1912
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Σστής πέντε τό πρω ΐ ακόυσαν ένα μικρό θόρυβο στήν είσοδο, 
μιά πόρτα άνοιξε ν' έκλεισε, κ’ έπειτα μιά μικρή φωνή σάν νιαού- 
ρισμα αντήχησε στό κοιμισμένο σπίτι.

"Ολαις ή γυναίκες πετάχτηκαν απάνω, καί πριότη έτρεξε ή Βέρθα. 
Στή μέση τής κάμαρας στεκώτανε ό ’Ιάκωβος χλωμός, χωρίς ανα
πνοή, μ’ ένα .παιδί στά χέρια.

Ή  Βέρθα διά μιάς ξεθαρεύτηκε καί μέ τήν καρδιά πνιγμένη 
από τήν ανησυχία, τού φώναξε : «τί εΐνε, τί τρέχει ; »

Ή τ α ν  σάν τρελλός καί μόλις μπόρεσε ν’ άπαντήση. «Είνε . . . 
παιδί μου . . .  ή μητέρα του πέθανε τώρα δά . . . » κ’ έσήκωνε μέ 
τ’ αδέξια του χέρια τό μικρό πού έκλαιε.

Ή  Βέρθα χωρίς νά πή λέξι πήρε τό παιδί τό φίλησε σφιχτά 
κ’ έπειτα κυττάζοντας τον άντρα της μέ βρεγμένα μάτια: «Πέθανε ή 
μητέρατου ; » —  «Ναί, τώρα δά . . . μέσα στάχέρια μου . .  . Δέν τήν 
είχα ξαναϊδεί από τό καλοκαίρι . . . .  Δέν εϊξερα τίποτα . . .  δ γ ια
τρός μ’ έφώναξε . . . »

«Καλά», τού είπε σιγά ή Β έρθα,«θά είνε δικό μαςτό μικρούλι »...

«Κανείς σας» είπε στους άκροατάς του ό Νόρμαν «δέν θ ’ άπορήση 
ΰταν σάς ’πώ πόση αύτό τό διήγημα μου έκανε έντύπωσι.» ’Οχι, εγώ τουλά
χιστο, δέν άπορώ. Δέν έχω σκοπό νά κάνω κριτική αλλά δέν ’μπορώ νά 
τελειώσω χωρίς νά συλλογιστώ πόσο είνε κρίμα ποϋ ό Μοπασσάν πέθανε 
πριν άποφασίση, πραγματικά, νά γράψη γιά τό Θέατρο. Πόσο, άν αυτός ό 
άνθρωπος, ποϋ κατορθώνει σέ δύο τρεις σελίδες νά φτιάξη ανθρώπους ολο
ζώντανους, νά παρουσιάση μιά πραγματική, αληθινή εικόνα τής ζωής καί 
νά μάς συγκινήση βαθειά, πόσο, μέ τή μεγάλη του φαντασία, άν είχε άπο
φασίση, μέ τήν καρδιά του, νά γράψη γιά τό θέατρο, τό γαλλικό θέατρο θά 
ήταν διαφορετικό ίσως σήμερα, ποϋ είκοσι χρόνια τιύρα ψέλνει τόν ίδιο 
μασημένο καί ξαναμασημένο σκοπό !
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ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Α Π Ο  Τ Ο  Π Α Ρ Ι Σ Ι

Σάν^ τη γυναίκα την όμορφη, την τσαχπίνα, την παιγνιδιάρα, 
που το πέρασμα της σέ θαμπώνει καί σέ ταράζει σαν τή μάγισσα 
τού σημερινού πολιτισμού που, μ ετά  στολίδια, τ’ αρώματα, τα λαμ
περά πετράδια κσι μέ όλες ακόμα τις τέχνες τις μυστικές, τον άντρα 
παρασέρνει μα καί τον ήρωα σκλαβώνει, έτσι είναι καί τό Παρίσι.

Σαν την τεχνίτρα τού έρωτα πού έχει χάρες κρυφές κι απόκρυ
φες και δεν της φανερώνει (ίλες μονομιάς, μά κάνοντας καθεμέρα 
καί από μια καινούργια αποκάλυψη, μάς σέρνει δούλους στά πόδια 
της, γ ιατί έτσι. μάς δείχνεται μερα μέ τή μέρα δμορφώτερη, πάντα 
αλλιώτικη, πάντα πιο επιθυμητή.

Τέτιο ξεδιπλώνεται στά μάτια μου τό Παρίσι. Ε ίναι γ ια  δλα 
τα γούστα, γ ια  όλους τούς χαρακτήρες, γ ια  κάθε ιδιοσυγκρασία.

Κ αί οί πιο παράξενοι καί οί πιο παράλογοι απαιτητές θά  μεί
νουν ευχαριστημένοι.

Ιναθενας βρίσκει ο,τι ζητησει καί συχνά δ,τι δέ ζητήσει.
Κάθε όρεξη, κάθε πάθος, μα καί κάθε ιδανικό θ ά  εκπληρωθεί.
Γό Παρίσι χαριςει και στον πιο ανίδεο ένα στοχασμό.
Πολλές αντιθέσεις ενωμένες πλέκουν αρμονικά, ένα σύνολο, μιά 

κίνηση, μιά Ζωή.
Κ α ινά  η ζωή ή πολυθόρυβη καί πολυκύμαντη, ακολουθείστε με, 

αν θέλετε, στά μεγάλα βουλεβάρτα τήν ώρα πού τό σούρουπο άπλιο- 
νεται καί μέσα στά λιγοστά ηλεκτρικά φώτα πού τώρα αρχίζουν ν’ 
ανάβουν, κάθε αντικείμενο τρεμοπαίζει σά σκιά, κάθε άνρθωπος σά 
φάντασμα.

 ̂Στούς^ εξώστες τών καφενείων εκατοντάδες κόσμου ρουφάει 
τό δρεχτικό του καί βλέπεις ποτήρια νά ύψώνουνται καί να βρέχουν 
χείλια ωραία, χείλια βαμένα καί χείλια αμαρτωλά’ γιά μιά στιγμή νο
μίζεις πώς όλον αυτόν τον κόσμο πού τύν αποτελούν στοιχεία τόσο 
διαφορετικά, άνθρωποι φερμενοι απ όλες τού Κόσμου τις χώρες, κάτι 
τούς ένωσε γιά  μιά στιγμή, εδώ στήν ονειρεμένη χώρα, καί δλοι 
μαζι σάν νά ύποκούουν σέ κάποιο ένστικτο κοινό, σέ κάποια από
κρυφη θρησκεία, κάνουν σπονδές σ’ έναν άγνωστο Θεό.

Στά πεζοδρόμια άλλος κόσμος στριμώγνεται καί σπρώχνεται, 
άλλοι περπατώντας βιαστικα σαν να πηγαίνουν κάπου μέ κάποιο 
σκοπό, άλλοι πάλι άσκοπα καί αφρόντιστα σέρνουν τό βήμα τους 
αργό στο πεζοδρόμιο καί στριφογυρίζουν μάτια αχόρταγα στο καθετί 
σάν νά μη θέλουν νά χάσουν τίποτα από δ,τι γύρω τους ζή καί 
κουνιέται’ έχουν κι αυτοί κάποιο σκοπό.

Οι περιπατητικές κυρίες μέ τό σάκκο ριγμένο στον ώμο, όπως 
τώρα το θέλει ή μόδα, και μέ τά στήθεια αφημένα καί τρεμάμενα, 
οπως τό ^απαιτεί ϊσως ή υγιεινή, άνεβοκατεβαίνουν τό πεζοδρόμιο 
προσκαλώντας τούς διαβάτες μέ μάτια ψευτολιγωμένα.

Τά αυτοκίνητα τρέχουν ορμητικά καί στο γοργό πέρασμά τους
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ή ματιά σου δέν προφταίνει νά συνεπάρει τις φευγαλέες μορφές, που 
κρύβουντάι πίσω από τό θαμπό τζάμι. Μα ας στρίψουμε τώρα προς 
τήν οδό C h a u ssé e  d ’A n tin  κι δς φτάσουμε ώς τό σταυροδρόμι 
πού σχηματίζει ό δρόμος αυτός μέ τή R u e  L a fa y e tte , εκεί ακριβώς 
πού βρίσκουνται και τα μεγαλα εμπορικά καταστήματα G a le iie s  
L a fa y e tte .

’Εδώ πάντα κοσμοπλημμύρα, κόσμος απ ολα τα κοινωνικά 
στρώματα, άπ’ δλες τού κόσμου τις γωνιές.

Θά συναντήσεις τήν κομψή μπουρζουάδισα μέ τό ιδιωτικό της 
αύτοκίνητο, τή φτωχή νοικοκυρά, την πλούσια αμερικανιδα, την ερ- 
γάτισα, τήν κόρη τού δρόμου καί τις μεγάλες οριζόντιες. Έ δ ώ  μέσα 
κι έξω από τό μαγαζί είναι καί τό μεγάλο ερωτικό χρηματιστήριο.

Ή  μιά αγοράζει, ή άλλη πουλάει.
’ Ό  δρόμος γίνεται μαγαζί καί τό μαγαζί δρόμος.

Μέσα σ’ αυτό δίνουνται δλα τά ένοχα ραντεβού, μά γίνουνται
καί εύκολα οι γνωριμίες. _

Κοντά στά ταμεία σεβαστοί κύριοι μέ άσπρες γενειάδες παρα
μονεύουν’ ή όμορφη κυρία αφού τελειώσει τά ψώνια της έρχεται νά 
πληρώσει, μά έλα πού λησμόνησε στό σπίτι τό πορτοφόλι της’ ό σε
βαστός κύριος επεμβαίνει, αναλαμβάνει αυτός νά κανονίσει τό λογα
ριασμό, ή κυρία δεν τολμάει λό τον προσβάλει και δεχεται, οχι μονο 
αυτό, μά καί τραπέζι τό βράδι καί έπεται συνέχεια.

’Ά ν  προχωρήσουμε τώρα προς τή R u e  de  la  P a ix , άλλος κο- 
σμος, άλλη κίνηση, άλλη τρέλλα.

Έ δ ώ  εΐναι τά μαγαζιά τής πολυτελείας πού επιβάλλουν τη 
μόδα, εδώ βλέπεις καί τις παραμυθένιες βιτρίνες μέ τά χρυσαφικά, 
τά μπριλάντια, τά διαμάντια καί τά ζαφείρια.

Ε ίναι ό δρόμος π ο ύ  ψωνίζουν δλοι δσοι τόν κόσμο κυβερνάνε.
Οί βασιλιάδες, οί παραλήδες καί οί όμορφες γυναίκες.
Τώρα πιά δλα τά φώτα άνάψανε καί τό Π αρίσι ολόκληρο χά

νεται μέσα σέ φωτεινά κύματα.  ̂ _
Ε ίνα ι ή ώρα τού φαγητού καί ό κόσμος σκορπίζεται στά διά

φορά ρεστωράν.
Έ π ε ιτα  αρχίζει ή κίνηση στά θέατρα, στούς κινηματογράφους, 

στά c a b a re ts  καί σ τ ά  χορευτικά κέντρα.
Θέλεις νά συγκινηθεΐς, νάκλάψεις, να γελάσεις, να ευχαριστηθείς, 

νά γαργαλιστείς, νά χορέψεις, νά πηδήσεις,^ ν’ ανάψεις, νά κορώσεις, 
ν’ απολαύσεις τό πνεύμα τής Μονμαρτης, δεν έχεις παρα να διαλέξεις.

Καί δλα αυτά ώς τά μεσάνυχτα, δπου οί φρόνιμοι τρέχουν νά 
κοιμηθούν. ; ,

Οί άλλοι σκορπίζουνται στά διάφορα Μπαρ, θέλεις στού Μαξιμ, 
θέλεις στό B a r  A m é ric a in , θέλεις στά όνομαστά ΜΑάρ τής Μον- 
μάρτης, οποί’ ένα τριαντάφυλλο κοστίζει ένα ναπολεόνι κι ένα χαμό
γελο πολύ πιό ακριβά.

Ιν’ έτσι ή ζούρλα κρατάει ώς τό πρωί, γ ιά ν ά  ξαναρχίσει τήν 
άλλη μέρα μέ περισσότερο θόρυβο, μέ πλιότερη ί-ωή-

Μέσα σ’ ένα τέτιο χαροκόπι, μέσα σ’ ένα τέτίο χιρυσό στριφο- 
γύρισμα, πολλοί μεθούνε δίχως νά πιούνε, ή τόση τρέλλα τούς συνε
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παίρνει τά λογικά, και γίνουνται ήρωες, και γίνουνται κακούργοι.
"Ενας μεγάλος τραπεζίτης ένα καλό πρω ΐ γίνεται άφαντος' ένας 

είσπράχτορας τραπέζης την άλλη μέρα βρίσκεται σκοτωμένος καί λη
στεμένος' ένας αεροπόρος παίζοντας τή ζωή του, κερδίζει διακόσιες 
χιλιάδες φράγκα.

Μ ια θεοσεβούμενη γυναίκα ντύνει σά νυφοϋλα, τό δώδεκα χρό
νων κορίτσι της, γ ια  να τό πάει στην έκκλησιά, νά πάρει γ ια  πρώτη 
φορά την άγια  μετάληψη καί άμα μια φορά τά θρησκευτικά καθή
κοντα τελειώσουν, δεν υπάρχει π ια  λόγος νά  στενοχωρηθεί' τό πη
γαίνει σ’ ένα τίμιο τής Μονμάρτης σπίτι, όπου ένας σεβάσμιος βου
λευτής αναλαμβάνει νά συμπληρώσει τή θρησκευτική της κατήχηση.

Μια φτωχή ριΛρτρούλα παθαίνει άπ’ τά μάτια της, οί γιατροί 
τής απαγορεύουν νά εργάζεται στό φως, αυτή λοιπόν απελπισμένη 
από τή φτώχεια καί τή δυστυχία, γράφει στα σκοτεινά τή ζωή της, 
μόνο καί μόνο για νά βρει σ’ αυτό παρηγοριά, θέλει κάπου νά ξε
σπάσει, είνα ι ορφανή κι έρημη, δεν έχει κανέναν πού νά του εξομο
λογηθεί τον πόνο της, που νά του ανοίξει τήν καρδιά της.

Κ ’ έτσι άνοιξε τήν καρδιά της στόν κόσμον όλάκαιρο κι όλοι μά
θαμε τ’ άπόκρυφά της μυστικά.

'Η  φτωχή ραφτρούλα σήμερα είναι ή μεγάλη συγγραφεύς M ar
g u e r ite  A u d o u x .

Νά λοιπόν μέσα σ’ δλα αυτά τό μεγαλείο νά καί ή κακομοιριά 
τής ζωής, νά ή Ζωή όλάκαιρη.

Κι αυτό δεν είναι παρά ένα κομάτι από τήν κίνηση του Π αρι
σιού, γιατί δέ σάς μίλησα γ ια  τά μεγάλα ξενοδοχεία καί τά πλούσια 
μέγαρα πού βρίσκουνται στα Ή λύσια, εκεί πού κάθουνται ο ί σημε
ρινοί του κόσμου τύραννοι, δέ σάς είπα τίποτα για  τήν πολυτέλεια τους 
καί τή ζωή τους.

Δεν είπα ούτε λέξη για τήν εργατική κίνηση' ούτε μίλησα καθόλου 
γ ια  τίς μακρυνές λαϊκές συνοικίες όπου όάπάχης εκεί είναι βασιλιάς 
καί στήνει τήν απαίσια ερωμένη του ξόβεργα στούς περαστικούς.

”Αν τά άφησα όμως όλα αυτά κάτι με σπρώχνει νά σάς πώ δυο 
λέξεις γ ια  κάποια ήσυχη ζωή πού είναι έξω από τό Παρίσι τό τρελλό 
καί θορυβώδικο.

Θέλιο νά παρατήσω τ’ άφρισμένα τής θάλασσας νερά καί νά 
σάς φέρω στή λίμνη τήν ήσυχη καί γαλήνια.

Θέλω νά σάς δείξω μερικές γωνιές πού βέβαια δέν μπορεί νά 
τής ξετρυπώσει ό περιηγητής πού έρχεται γ ια  δεκαπέντε μέρες, ούτε 
εκείνος πού θέλει νά άπολάψει εδώ, τή μεγάλη ζωή, όπως τή λένε.

Ε ίναι οί γωνιές πού θά  μείνουν πάντα απόκρυφες για  τό βέ
βηλο, είναι σαν εκείνα πού διαβάζει κανείς ανάμεσα στις γραμμές ενός 
αγαπημένου βιβλίου.

"Ολος ό κόσμος τό καταλαβαίνει τ’ ωραίο βιβλίο, μπορώ νά πώ 
καί πώς τό νοιώθει, μά λίγοι είναι εκείνοι πού μπορούν νά συλλά- 
βουν τήν απόκρυφη τού συγγραφέα σκέψη καί νά διαβάσουν μαζί μ’ 
δσα έγραψε κι δσα δέν μπόρεσε νά γράψει, γ ια τ ί οί λέξεις ήταν 
ανήμπορες νά ζωντανέψουν μερικές ασύλληπτες μορφές, εκείνες πού 
ήταν γ ι’ αυτόν καί δμορφώτερες.
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Έ λ εγα  παραπάνω πώς τό Π αρίσι ήταν σά μια γυναίκα, σά μια 
ερωμένη' μά γ ια  κείνον πού αποκαλύφτηκαν οί απόκρυφες αυτές γω 
νιές, τό πράμα αλλάζει.

Καί βέβαια βρίσκεται πάντα μπροστά σέ μιά γυναίκα, σέ μιά 
ερωμένη αν θέλετε ακόμα, μά σέ μιά ερωμένη καλή καί πονετικιά 
πού ποτέ δέ θ ά  τον προδώσει, σέ μιά μητέρα, σέ μιά βυζάστρα.

Ε ίναι οί γωνιές δπου ό καλλιτέχνης θά  βρει δ,τι λαχτάρησε ή 
ψυχή του, δ,τι πόθησε ή φαντασία του.

Γ ιά  νά σάς φανερωθούν στά μάτια σας, γ ιά  νά τίς δείτε από 
κοντά, πρέπει νά μέ παρακολουθείστε στις συνοικίες πού ζούν οί καλ
λιτέχνες, ν’ ανεβείτε μαζί μου στά έκτα πατώματα, νά μπείτε στά
ατελιέ τών ζωγράφιον.

Κόσμος ολόκληρος άπ’ δλες τίς φυλές τού ’Ισραήλ: Α μερικα
νοί, Ρώσσοι, ’Ά γγλοι, Γάλλοι, Γερμανοί, Τούρκοι, "Ελληνες.

Αυτοί δλοι προετοιμάζουνται γ ιά  τό μεγάλο τρίξιμο. Πόσοι απ’ 
αυτούς θ ά  δοξασθούν, πόσοι θά  γίνουν σπουδαίοι ;

Αυτοί λίγο φροντίζουν γ ιά  τό θόρυβο καί γιά τήν τρέλλα τού 
Παρισιού, αυτοί ζητάνε κάπου νά φτάσουν, αυτοί κυνηγάνε κάποιο 
ιδανικό.

Δέ λέω πώς δέ διασκεδάζουν κι αυτοί, πώς δέν κάνουν κι αυ
τοί τρέλλες, μά πάντα αναμεταξύ τους, στή συνοικία τους, μακρυά 
από τό επίσημο Παρίσι.

Μέσα στούς κύκλους αυτούς θ ά  βρείτε τή Ρωσσίδα τή μηδενί- 
στρια, νάναπνέει εδώ τον αέρα τής λευτεριάς, εδώ θ ά  βρείτε καί τή 
γυναίκα τή χειραφετημένη, εδώ θ ά  βρείτε καί τήν ερωμένη, τήν τί
μια, γιατί παραδίνεται χωρίς συμφέρον, επειδή έτσι τής αρέσει καί 
δέν τό κρύβει μά ίσα - ϊσα, τό φωνάζει καί τό διαλαλεΐ, γ ιατί γ ι’ 
αυτήν τό ψέμα μόνο είναι αμαρτία.

"Ολες οί εκπλήξεις πού θά  μάς παρουσιάσει στό μέλλον ή Τέχνη 
σ’ δλα της τά φανερώματα εδώ προετοιμάζουνται.

’Από κάτι τέτιους κύκλους βγήκε καί ή ρωμαντική σχολή.
Στό σπίτι τού Νοδιέρου μαζευόντουσαν πρύ χρόνων μερικοί 

άγνωστοι νέοι καί άπάγγελναν στίχους, οί νέοι αυτοί έτυχε νάλέγουν-
ται Ούγκώ, Μυσσέ, Σαινμπέβ.

Προ σαράντα, σαρανταπέντε, πάλι χρόνων, μαζευόντουσαν στό 
café  g u e rb o is , γύρω στό ζωγράφο M an et, μερικοί νέοι καί άγνω
στοι συνάδερφοί του.

Σήμερα δλοι αυτοί είναι οί μεγάλοι ζωγράφοι πού δημιούργη
σαν τήν έμπρεσσιονιστική σχολή.

Κ αί δλα αυτά βέβαια δέν είναι σήμερα σέ κανέναν άγνωστα, 
μά τό ωραίο είναι νά τά παρακολουθεί κανείς αυτά πριν ακόμα φα
νερωθούν, νά βλέπει κανείς τίς πέτρες μιά, μιά, νά στηνουνται πριν 
δει τό οικοδόμημα ολόκληρο' ή αληθινή απόλαυση είναι κανείς ν’ 
ακούει από τό ίδ ιο  τό στόμα τού καλλιτέχνη, τούς σκοπούς καί τά 
όνειρά του.

Καί αύτό εννοούσα όταν σάς έ'λεγα πώς πρέπε^νά διαβάσει κα
νείς ανάμεσα στις γραμμές τού αγαπημένου βιβλίου! *

Τ ί θά  είχε νά λέει κανείς σήμερα άν τυχόν είχε παρακολουθήσει

ΠΕΡ. Γ -Τ Ο Μ Ο Σ  V I I - 3  __________ ________________________________

105



ΝΕΑ ΖΩΗ -  1912

τους έμπρεσσιονιστές σ’ δλες τους τίς προσπάθειες, σ' δλες τους τις 
δυστυχίες κα'ι επί τέλους στη νίκη.

Α ΐ λοιπόν δεν είναι ωραίο δταν ακούει κανείς σήμερα τή Ρωσ- 
σίδα να πλάθει τα όνειρά της για  μια μελλούμενη επανάσταση στόν 
τόπο της ;

Δεν είναι θαυμάσιο δταν ακούεις τό Γάλλο ζωγράφο, τον 
C u b is te  να σου αναλύει τή θεωρία του καί νά  σου λέει πώς κάθε 
γήινο αντικείμενο είναι συναρμογή από κύβους καί άλλα γεωμετρικά 
σχήματα;

Καί δεν είναι αληθινή απόλαυση ν’ άκούς τό νέο συγγραφέα 
πού δεν παραδέχεται μονωμένους και ξεχωριστούς χαρακτήρες σ’ ένα 
έργο, μά πρεσβεύει τή θεωρία τού χαρακτήρα κάποιας όλότητος, ενός 
πλήθους, δηλαδή μέ άλλα λόγια, λέει πώς καμιά φορά, τίς περισσό
τερες φορές, ένα σύνολο ανθρώπων ενεργεί καί πάσχει σαν νά ήταν 
ένας άνθρωπος;

Κι έχει αρκετούς οπαδούς αυτή ή θεω ρία: μυθιστορήματα καί 
δράματα γράφουνται απάνω σ’ αυτή.

Έ ν α  άπ’ αυτά τά μυθιστορήματα είναι « Ή  άνοιξη σιήν Πόλη».
Ό  συγγραφέας φαντάζεται, μια πόλη τή στιγμή πού αρχίζει 

ή άνοιξη καί θέλει νά μάς παραστήσει τό μεθύσι πού κυριεύει δλους 
τούς κατοίκους τόσο πολύ, ώστε δλοι μαζί ενεργούν σαν νά ήταν 
ένας, δλοι συνεπαρμένοι από τήν ίδ ια  αιτία.

"Ενα πάλι δράμα τής ίδ ιας θεωρίας, δέν έδίστασε ύ τολμηρός 
A n to in e  πού αγκαλιάζει κάθε καινούργιο, νά τό παραστήσει στό 
O d éo n .

"Ενας στρατός μπαίνει σέ μια πόλη καί τήν κυριεύει.
"Ολος ό στρατός είναι σαν νά ήταν ένας άνθρωπος' τό ίδ ιο  πάλι 

ενεργούν καί οί νικημένοι.
11 ο ιός ξέρει αν δλοι αυτοί οί επαναστάτες δέν κυριαρχήσουν μιά 

μέρα, δέ γίνουν ένδοξοι ;
Κι αν γ ι’ αυτούς θά  είναι αυτό ευχαρίστηση, δέ θ ά  είναι ευ

χαρίστηση λιγώτερη για  κείνον πού τούς παρακολούθησε άπό τά 
πρώτα τους βήματα.

"Οιαν οί έμπρεσσιονιστές βριζόντουσαν απ ' δλο τόν κόσμο, δταν 
δυστυχούσαν καί κανείς δέν ήθελε ν’ αγοράσει τίς εικόνες τους, ένας 
μόνος έμπορος εικόνων αγόραζε ζωγραφιές τους, τούς υποστήριζε, 
χωρίς νά τόν νοιάζει γ ιά  τήν υλική ζημία.

Ή τ α ν  φαίνεται θαυμάσιος έμπορος καί θαυμάσιος τεχνοκρίτης, 
άπό τούς λίγους πού επρόβλεπαν τό μέλλον.

Σήμερα ό D u ra n d  - Ruel πουλάει τά τελάρα πού αγόρασε εκατό 
δραχμές, εκατό χιλιάδες.

Στήν έκθεση αυτή τού D u ra n d  - R u e l θά ήθελα νά οδηγήσω 
τούς αναγνώστες τής «Νέας Ζωής» καί νά τούς μιλήσω καί λίγο γιά  
τούς έμπρεσσιονιστές.

Μά αρκετά έβάρυνα τίς στήλες τής «Νέας Ζωής» γ ιά  σήμερα 
καί ας μείνει αυτό γ ιά  μιά άλλη φορά, δπου θά  έχω τήν άνεση νά 
σάς μιλήσω μέ δλες τίς αναγκαίες λεπτομέρειες.

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΟΡΝ

- Α Π Ο  Τ Ι Σ  Σ Υ Χ Ρ Ο Ν Ε Σ  Ξ Ε Ν Ε Σ  Ψ Υ Χ Ε Σ -

1 ΕΡΜΑΝ ΜΠΑΓΚ : Α Γ Α Π Η

’Ίσω ς ή ιστορία αυτή είναι πάρα πολύ ασήμαντη καί δέν λέει 
τίποτε. Έ δ ώ  ούτε χαϊδευτικά χαμόγελα ούτε φιλιά αγάπης ούτε πό
θο ι δίνουνε αφορμή σέ ρυθμικές λέξες, πού οί ποιητές τίς έχουνε 
βρή γ ιά  νά μιμούνται τή μουσική καί τούς τόνους. Έ χ ε ι  γιά  πρό
σωπα μόνο δυο αδέρφια καί δέν κλείνει μέσα της κανένα δράμα. 
Κι’ δμως μάς δηγάται γιά μιά ήρωίδα, γιατί βρίσκονται ήρωίδες 
καί στήν ασήμαντη ζωή, πού ζούμε καθημερνά, — πολύ μεγαλύτε
ρες άπό τίς θεές των μυθιστορημάτων καί τίς βασίλισσες τών ερω
τικών τραγουδιών . .  . Κ αί ή νέα αυτή γυναίκα ήτανε μιά από αυτές.

*

Τ ά δυο αδέρφια αγαπιόντουσαν σ’ απερίγραφτο βαθμό. Κάθε 
παιχνίδι τής παιδιάτικής τους ζωής τώχονε παίξει μαζί, τής κάθε 
μέρας τά μικρά επεισόδια τά είχανε ζήσει μαζί. "Οταν παίζανε «ιπ
ποδρόμιο» στή μεγάλη σοφφίττα, ήτανε αυτή ή «Μίςς Φλόρα» μέ 
τίς χαριτωμένες στάσες πάνω στό μεγάλο κουνιστό αλογάκι’ δτανπαί- 
ζανε βαπόρι, ήταν αυτή καί μάγερας καί ναύτης. Ε ίναι αλήθεια, 
πώς φοβακανε πολύ νά κρεμιέται έτσι μέ τό ένα πόδι άπό τήν 
κούνια τής γυμναστικής καί πώς είχε κι’ αυτή τήν όρεξη νά στέ
κεται μέ άσπρη ποδιά πίσω άπό τό μπούφφέ, δταν παίζανε ζαχαρο* 
πλαστεΐο, άντίς πάντα νά ξεπλένη τά φλυτζάνια πίσω άπό τό ξύλινο 
διάφραγμα. Μολοντούτο έ π ρ ε π ε  καί νά κρεμιέται άπό τό πόδι καί 
νά πλένη τά φλυτζάνια: τ’ άγόρια στήν αυλή χεροκροτούσανε τόσο πολύ 
δταν ό Έ ν ρ ικ  έκανε γυμνάσια μαζί της στήν κούνια τής γυμναστι
κής- καί δταν παίζανε ζαχαροπλαστείο, δέν ήξερε ό "Ενρικ, στ’ άλη- 
θινά, νά πλένη τά φλυτζάνια.

"Οταν ό "Ενρικ ήτανε ταχυδαχτυλουργός, στεκότανε αυτή μέ τό 
πιάτο, πού μέσα σ’ αυτό τ’ άλλα παιδιά ρίχνανε τίς πεντάρες τους, καί 
άνοιγε καί έκλεινε τήν «αυλαία», τραβώντας τήν κουρτίνα. Έ κ α νε  
πάντα τήν ταπεινότερη δουλειά’ καί μιά φορά, πού παίζανε κωμω
δία καί πού είχε παίξει τόσο ωραία, πού δλοι οί προσκαλεσμένοι τών 
γονέων τους τήν καλέσανε πάλι στή σκηνή καί μ ό ν ο  κείνη— βγήκε 
μέ δυσκολία, κρατώντας άπό τό χέρι τόν "Ενρικ, καί μέ τά κλάματα 
στό λαιμό καί φλογισμένα τά μάγουλα τούς φώναξε :

«Μ’ αυτός έδώ λοιπόν είναι, πού τό ’γράψε.»
Τήν Κυριακή στό φρούτο δέν ξεκολλούσε τά  μάτια της άπό τό

i
1 Γεννήθηκε στά 1857’ ένας άπο τούς καλούς λογοτέχνες καί τούς καλύ

τερους conferanciers τής σύχρονης Δανίας, μά μέ πολλά ατομικά ελαττώματα.
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γλυκό, όσο τό κόβανε, κι’ άφού έ'βρισκε τό μεγαλύτερο κομμάτι, τώ- 
δειχνε στον αδερφό της καί του ψ ιθύριζε :

« Α υ τ ό  νά πάρης»-
"Οταν ό "Ενρικ έμελετοΰσε γ ιά  νά ξεταστή καί νά  γίνη φοιτη

τής, αγρυπνούσε αυτή τη νΰχτα.—  Καί όταν έβλεπε, πώς τό κεφάλι 
του άρχιζε νά γνεύη καί νά γέρνη πάνω στο βιβλίο, ένικούσε αυτή 
τή δική της τή νύστα καί άρχιζε νά τον έξετάζη μέ τό βιβλίο στο χέρι 
καί γελούσε καί τού δηγώτανε ιστορίες.

’Έ τσ ι αγαπούσε ή ’Ίγγεμποργ τον αδερφό της.
Μά τώρα ήτανε άρρωστη, γ ιά  θάνατο. Ο ί τρομεροί πόνοι τού 

αρθριτικού πυρετού την κατατρώγανε καί ή αρθρίτιδα είχε φτάσει 
κοντά στην καρδιά. Κ αμιά έλάφρωση των πόνων δεν ήτανε δυνατή. 
Μέ τό κεφάλι γερμένο στό πλάι, ωχρή, ήτανε πλαγιασμένη καί βα- 
ρειανάσαινε σάν μικρό πουλί.

Μόνο τά μάτια ζούσανε στό πρόσωπο αυτό. ’Ή τανε βαρειά, μέ 
μιά λάμψη πυρετού από τούς πόνους, καί δταν οί πόνοι σάν χίλια 
διαπεραστικά στιλέττα φαινότανε σά νά θέλανε νά σταματήσουνε 
τούς χτύπους τής καρδιάς μέσα σ’ ένα απίστευτο βάσανο, τρέμανετά 
χείλια της.

Μά σπάνια μόνο έφώναζε. ’Έ βγαινε τότε πνιχτή ή φωνή τού 
πόνου από τά χείλια της, καί ό ίδρώς την έλουζε- καί ψιθύριζε 
σ ιγά-σ ιγά :

«Δέν θυμώνεις, έ ; ·— μά πονάει τόσο πολύ».
Κ αί δταν ή μητέρα της έγερνε από πάνω της, ρωτούσε σιγά :
« Ό  "Ενρικ είναι έξω, δέν είναι ; »
Γ ιατί δέν ήθελε νά φωνάζη, δταν ήτανε εκεί.
Ή ρ θ ε  μέσα κείνος, τρομαγμένος, καί είδε τό πρόσωπό της, πού 

τό είχε σημειώσει ό θάνατος, καί, άγκαλά καί κάθε λέξη πού πρό- 
φερε, τής έφερνε πόνο, μολαταύτα τού είπε :

«”Ω, είμαι καλούτσικα.»
• Θά γίνης γλήγορα καλύτερα . . . »
Ιν’ έτσι ήρθε ή στερνή νύχτα.
Ό  γιατρός δέν έδινε πιά καμιά ελπίδα. Θ ά τέλειωνε σέ λίγες 

ώρες.  ̂ ...............................
Κ αί πάνω άπό δλο τό σπίτι βασίλευε ή βαρειά σιωπή, πού σκε

πάζει δλα μέ άγριο ζούληγμα στό σπίτι, πού περιμένεται ό θάνατος.
’Έ ξω στην μεγάλη κάμαρα, δίπλα, καθόντουσαν οί άλλοι.Ή  μη

τέρα ήτανε ή μόνη πού αγρυπνούσε, στό πλάι τού κρεββατιού. Μέσ’ 
άπ’ δλες τις κάμαρες άκουγε κανένας τό άκατάπαυστο τικτάκ τών ρω- 
λογιών καί κάθε κρότος έφερνε τρόμο κι’ αγωνία.

Ή  ’Ίγγεμποργ είχε σωριαστή πάνω στό στρώμα της. Κάτω άπό 
τά βλέφαρά τους τά μάτια ήτανε σκοτεινιασμένα, σάν δυο κόσμοι, πού 
σβύσανε, καί δέν έβλεπε πιά. Μά πότε-πότε ή αγωνία τού θανάτου 
έτράνταζε τό βασανισμένο της κορμί καί φώναζε δυνατά.

’Έ τσι περνούσανε οί ώρες, ενώ έφευγε ή ζωή.
Κατά τό πρωί σηκώθηκε ξαφνικά μ' ένα πήδημα στό κρεββάτι- 

καί μ’ ένα τρομερό ούρλιασμα έρριξε τό χέρι στην καρδιά της— 
κ’ ύστερα έπεσε πάλι.

ft
Ό  “Ενρικ έτρεξε μέσα. Έ νόμισε, πώς έτελείωσε. Μά ενώ στε

κότανε στά πόδια τού κρεββατιού κ’ έτρεμε, σάν νά είχε ό ίδιος άγ
γιχτη άπό τον θάνατο, πού περνούσε άπό μπροστά τον, άνοιξε ή 
Ίγγεμ π ο ρ γ  τά μάτια της καί τον εγνώρισε.

Π ρώτα τού χαμογέλασε, γιά νά νοιώση, πώς τον εγνώρισε. Μά
ύστερα είπε :

«Είσ’ εδώ ; γιατί δέν πλάγιασες άκόμα ; πήγαινε, δέν πρέπει νά 
με βλέπης.»

Κ ι’ δταν ό "Ενρικ έφυγε, άνασηκισθηκε κ’ έγειρε στό στήθος τής
μητέρας της καί της είπε.:

«Γιατί δέν μου τώπες, πώς ήταν εδώ ; Τού κάνει τόσο κακό 
δταν φωνάζω. Π ήγαινε μέσα καί πέ του, πώς τώρα είμαι πολύ 
καλύτερα.»

'Ο  σπασμός αύξησε. Την έτράνταζε τρομερά. Μά μέ τά μάτια 
καρφωμένα στην πόρτα έμενεήσυχα πλαγιασμένη, χωρίς νά φωνάζη. 
Κ αί τό μαρτύριο τού θανάτου δέν μπόρεσε νά της βγάλη ούτ’ ένα
στεναγμό.

Αυτό θά  τον έλυπούσε, κ ε ί ν ο ν .
Στό τέλος έζήτησε νά τον δή. Ή ρ θ ε  μέσα, μά δέν μπορούσε 

νά μιλήση- έσήκωσε τότε κείνη μέ μιά στερνή προσπάθεια τής δύνα
μης της τά καμπουριασμένα της μπράτσα καί τάρριξε γύρω στό
λαιμό του.

«Μην κλαίς, είμαι καλά».
Κ αί τότε σωριάστηκε κάτω.
Ή τ α ν ε  πεσμένη νεκρή μέ τό κεφάλι στό πλάι, σάν λουλούδι, 

πού το τσακίσανε. Είχε πεθάνει πάνω στό τελευταίο του χάδεμα.

*

Γ ια τί τάχα οί ποιητές έχουνε πάντα τόσο λίγα νά δηγούνται 
γιά τις μ ι κρ έ ς αυτές ύπαρξες, πού είναι τόσο μ ε γ ά λ ε ς — γιατί 
μιλάνε πάντα γιά  πάθη καί ποτέ γιά την αυταπάρνηση ;

Κ ι’ δμως ή αυταπάρνηση ζή καί ποτέ δέν θ ά  πεθάνη — γιατί
είναι τής άληθινής άγάπης ή κόρη.

ΑΠΟ ΤΟ  Δ ΑΝ ΙΚ Ο  Φ · Β *
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Π. ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ : Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ, ΠΕΖΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Ο Μ Ο ΡΦ Ο ΤΥΠΟ Μ ΕΝΗ  Κ Α Λ Λ ΙΤ Ε Χ Ν ΙΚ Η  Ε Κ Δ Ο ΣΗ  
ΑΠΟ ΤΑ Π Α Ν Α Θ Η Ν Α ΙΑ  1912· Δ ΡΑΧ - 2 .

Δίπλα αχό Σολωμό τόν υμνητή τής Ε λ λ η ν ι κ ή ς  Ελευθερίας έρ
χεται σήμερα να καθίσει πάνω σέ θρόνο στημένο σχεδόν σέ ίδιο επίπεδο 
ο νεος υμνητής του αρχαίου Ελληνικού πνεύματος, πού φοβισμένο, κοιμι
σμένο, κουρνιάζει στήν εσώτατη συνείδηση του σύγχρονου Ελληνικού κόσμου.
, . , Α?, νο!ιισουν μερικοί Ιερόσυλο —πού κάμνω τήν παραβολή αυτή.__
Αλλά ό Ιερόσυλος έξυμνητής τού ωραίου Έλλαδικού πνεύματος μόνον από 
ιερόσυλους θά θαυμάζεται— ιερόσυλος, αν Ιεροσυλία είνε ή Ιερή δύναμη 
που πρεπει νάχει κανένας γιά νά τινάξει μακρυά του τήν υποκρισία τού χρι
στιανικού πολιτισμούς της Δύσης καί, καθαρός, αγνός, άσπρος νά εξομολο
γηθεί στα περατα τήν 'Ελληνική του ύπαρξη, τήν ϊδεαλιστική του εϊδωλολα- 
τρεία, την αγάπη του σ δ,τι Ελληνικό καί ώραΐο.

Επαναστάτης τού πνεύματος ό Ροδοκανάκης μέ τό Θ ρ ία μ βό τ ο υ, 
με τήν ξετσιπωσιά πού αρμόζει σέ ευσυνείδητο καί ανυπόκριτο άνθρωπο’ 
υψώνει σε υψη ολυμπιακά τήν 'Ελληνική φιλοσοφική σκέψη καί μέσα στις 
λαμπρές εικόνες τής αλήθειας πού πλημμυρίζει τήν Έλληνο-άνατολίτικη ζωή 
ζήτα να αποδείξει τήν ακατανίκητη δύναμη πού κρύβει μέσα του τύ 'Ελληνικό 
π ν ε ύ  μ α  μπρος στη σκοτεινή, τή πλημμυρισμένη από δράκαινες καί στρίγλες 
και λάμιες ψ υ χ ή  τής Δύσης.

Μας σφηνώνει στό κεφάλι ό ποιητής τήν αλήθεια, πώς οί δρά
καινες και οι στριγ/.ες των θολωμένων ψυχών τής Δύσης, τής παραδομένης 
χ ε ρ ο π ό δ α ρ α  στόν καταστροφέα κάθε ομορφιάς τού κόσμου των μαρμά
ρων, θ α  ε μ π ο δ ί σ ο υ ν  τήν ελεύθερη ανάσα πού λαχταρά τό Ελληνικό 
πνεύμα, τό μαθημένο άπό τά παληά του χρόνια στή φωτεινή θεωρία τής 
α ρ μ ο ν ί α ς  του Πυθαγόρα καί τού ε ρ μ α φ ρ ό δ ι τ ο υ  τού Πλάτωνος.

'Η τεχνοτροπία τού ποιητή εΐνε τεχνίτη ευσυνείδητου καί διαβασμέ-
ν°υ· Η γλώσσα του γλώσσα πού σέ κτυπάει κατάμεσα στήν καρδιά.__
2ε πείθει, πώς εΐνε δυνατό μέ τή δημοτική γλώσσα τών μαννάδων μας νά 
γράψε1 ενα; τον ωραιότερο ύμνο πού γράφηκε τώρα σύγχρονα γιά τήν αρχαία 
Ελληνική ομορφιά, χωρίς νά τής μολύνει τήν Ιερατική της γαλήνη ή* τις 

κλασσικές της γραμμές.
Καί είνε αληθινά μιά ά π ο κ ά λ υ ψ η  τό πεζό αύτό π ο ίη μ α -μ έ  τούς 

στίχους του τους λαξευτούς, τούς μελετημένους, πού δέν μπορεί κανένας 
τίποτε νά προσθέσει ούτε καί νά άφαιρέσει.— Μάς δείχνει ' στό πρώτο του 
μέρος την αδυναμία που βρίσκουν στό δρόμο τους οί ευαγγελικές ιδέες τής 
παραςενης επαγγελίας γιά νά ανυψώσουν τόν άνθρωπο μακρυά άπό τό Χρυσό 
Μοσκάρι τού Σινα ή τις γυναίκες τής Μωάβ, μέσα στό σκοτεινό, τόν 
χλωμό, τον συνεφιασμενο, ψυχικόν ορίζοντα τής ξανθής Δύσης πού μάς 
ζωγραφίζει απαράμιλλα ό ποιητής.

.  (<Κα1 7“  αγόρια, τά παιδιά τά διαλεγμένα, τά προωοισιιένα κείνα
πωχουν ματια πλάνα καί ξανθά μαλλιά, πού μεγαλώνουν λυπημένα δ^ω ς νά
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βγάλουνε μιλιά, τή νύχτα τό παραθυρο ανοιγουνε. κυτανε κατα την *?ρφι 
τού μακρινού βουνού καί λαχταράνε. Αναστενάζουν βλέποντας να λαμπη 
πάνωθέ του τόν αυγερινό ίδιο αγκάθι ασημένιο και τη στιγμή που οι καμπά
νες σειώνται νά χτυπήσουν όρθον ή εσπερινό, απο το ματι τους κυλάει δάκρυ 
ιιολυβένιο. Καί μεγαλώνοντας σέ μιάν απαντοχή μ ε γ ά λ η ,  περιφρονανε τα καλα 
τού Βασιλιά καί τά χαρίσματα τού Κράλη, ολοι μαζι, χωρίς να β Υ « ^ ν 8 
ιιιλιά -  ο! νέοι μέ τά κατσαρα μαλλια -  αφινουνε τον κάμπο που βλαστη 
σανέ καί φεύγουνε νά πάνε -  παληκάρια μεστωμενα - ^ ^ " χ ύ ς  Μοώας 
— ρήγισσες μέ τά πέπλα τα βαρια στα πρόσωπα κατεβασμενα ,της Μοίρας
τά γραμμένα μυστικά.

"Ετσι κάθε προσπάθεια τών διαλεγμένων τής καινούργιας πίστης, που 
έπάλιωσε, μόλις σκορπίση σ’ ενα χέρι τις φλογόθωρες ζαρωματιές που χυν 
άπ’ τό κοντάρι του τό λάβαρο τής τόλμης, βρίσκει μπροστά τού το Χρυσό 
Μοσκάρι τού Σινά ή τις γυναίκες τής Μ ω ά β ,  κ α ι  πεφτει, προσκυνάει, υποτα- 
χτικός τού μέσου γίνεται ή τού σκοπού, πιο περα δε μπορεί να παη . . . Ιναι, τ 
ΪΙαλάτι έρημο ξεχνιέται. Δέ γρικιέται πουθενά του τολμηρού η αετησια δ α 
ιιαρτυρία. ’Εκείνου πού θά ύψωθή καί τό κεφάλι του με την κορώνα θα στο- 
λίση, τόν κόσμο νά όρίση καί μ' άγάπη και με λευτεριά να τονε κυβέρνηση. 
Προωρισμένος όντας νά νέκρωση όσους ζωντανούς και της ζωης το φως 
άπλώση πάν’ άπό κείνοι ς πού κοιμούνται ύπνους μακρινούς. . .»

Καί αμέσως ύστερα στό δεύτερο μέρος αρχίζει ό δελφικός ποιητής να 
τονίζη μέ τή λύρα του τό θριαμβευτικό παιάνα γιά τή θαλασσινή Ελλαδα.

«’Όντοι κατάφωτοι Έλλαδικοί, όπούθε γέρνουνε ρουμάνι τών ροδοδα
φνών κλαριά, γιά νά π ι α σ τ ο ύ ν ε  α π ' τά απολλώνια λουλούδια τους και απαλα
νά κουνηθούνε στό γαλάζιο κύμα, οί νύμφες οι ορθοβυζες που εχουνε αντις 
λαγάνες καί μεριά, ούοές μέ λέπια κυανοπρασινα γυαλιστερά, μαργαριταρια 
στάζοντας βροχή μεσ’ στά νερά. Σείς, π’ όταν ανθίζουνε στη όυση τα ουρα
νία ματόβρεχτα γεράνια, τό φάσμα τής Άργως τηρατε ναπερναη, ιδιο γιγαν 
τιο θαλασσοποϋλι, μέ φουσκωμένα τά πανιά στη μαγική Κολχιδα ολοτρεχον- 
ταςνά πάη· στις κόρδες τών άφρών πού φτιανουνε κιθάρες στο αταμεσα 
τών σκαλισμένων σας γιαλών, έναν παιάνα θριαμβευτικό για τη θαλασσινή
Ελλάδα τραγουδήσετε. , .

Λυτή άπ’ τών βυθών σας τή διαφανή λαμπραδα να βγαινη ειδε του Προω- 
ρισμένου τό μοναδικό κορμί, ίδιο λωτοΰ μπουμπούκι και να ανεβαινη.»

Ό  προωρισμένος —τό άνδρογύναικο εΐνε ξαπλωμένο? πάνω σε ̂  απέ
ραντο κρεββάτι πού τό κρατούν εφτά κολώνες αργυρές, οί έφτα της Ελλά
δας Σοφοί. ,

«Καί τό κρεββάτι σήκωναν στόν ώμο τους όλ.όγυμνα της „πάρτης 
παληκάρια, πού είναι τό κορμί τους σάν τό κριθαρόψωμο, μαύρο, ζεστό.»

Ή  Συνοδεία προχωράει, γύρω της ό ποιητής— σότο βότσε— σε βαςει 
ν’ ακούεις ανατολίτικα τ ρ α γ ο ύ δ ια — παντού τήν 'Ελληνική ώμορφιά τή στο- 
λίζει μέ ατίμητα πετράδια παρμένα άπό τόν μεγάλο πολιτισμό των ανατο
λικών φυλών.

Κι όταν ό προωρισμένος φτάσει τό μαγικό παλάτι τού παραμυθιού—  
αφού πρώτα ξεστομίσει τύ νέον άσμα τών ασμάτων γιά την Αρμόνια, τον 
Κύκλο πού εΐνε τό μεγάλο σχήμα τής Δημιουργίας ή Άρχή καί τύ Τέλος.

«...Τήν πόρτα τή χαλκή άνοίγει γιά νά μπή. Μά πριν αυτή προφτάση το 
κατώφλι νά περάση, βγήκαν οί μοσκομυριστοι τή; ανοιςης αερηδες που Ί)τ(77 
εκεί φυλακωιιένοι άπό χρόνια τών χρονώνε και περιμεναν. 1 ι αυτους κάνει, 
ποτέ δέν είχε τίποτε άκούσει, ούτε πώς καθόντουσαν εκει και προσμεναν. 
Τώρα κατέβηκαν σά μέλισσες μεγάλες κ’ ήταν τά ποδιά τους βαρια* απο τη 
σκόνη τών άνθώνε παλαιών καλοκαιριών. Μόλις το χλιαρό μουρμουρισμα
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τους ακόυσαν, βλάστησαν τά σπασμένα κιονόκρανα και στίς μετώπες τών 
ναών έσύρθη πάλιν ό αμίαντος κισσό; της ζωοφόρου, όταν άπ' τ ’ αύγά πού 
λησμονήθηκαν πάνω στ’ άρχαΐα σκαλισμένα μάρμαρα, οί Φοίνικες — τ’ άθά- 
νατα πουλιά -  μεσ’ άπ’ τό κλώσσισμα τόσων αιώνων ξαναβγαίνοντας, αρχί
σανε νά κελαϊδάνε τά παλιά τραγούδια τού Διόνυσου καί τής μητέρας Δή
μητρας.»

Ή λ θε γιά τόν ποιητή ή ωρα τής ελευθερίας— «ό νόμος καταλΰθηκε 
του ού του μή καί κάθε απαγόρευσης».

«Πέρασαν οί ματωμένοι ψυχικοί μεγάλοι σπαραγμοί τής χριστιανοσύ
νης, καί είνε τό αλέτρι καί είνε τό τιμόνι, τά μόνα τίμια ακουμπιστήρια τών 
χεριών.»

Γυρίσετε στή φύση μάς λέγει ό ποιητής.— Μεθύσετε από τις μυρου
διές τών Ελληνικών λουλουδιών της καί κάμετε μιαν νέαν Ελλάδα ανυ
πόκριτη, ελεύθερη.

Γύρω σας
«Μέσα σέ άρματα ορθοστάτες άκολουθάνε οί πυθίες τής Ελληνικής 

■ψυχής.— Ή  Έφεσος, ή Σμύρνα καί ή Πέργαμος, αί Σάρδεις, τά Θυάτειρα 
κ ή Λαοδίκεια. Πανώριες, στιβαρές είναι γυναίκες καί φαντάζουνε σάν 
Ηρες, τών θεών μαννάδες».

Μεγαλύτερη ανάλυση τών ολίγων σελίδων τού Θριάμβου, πού κάθε του 
φράση έχει καί μιάν εικόνα—κάθε του λέξη καί ένα αποκρυστάλλωμα με
λέτης καί σκέψης, θά ζητούσε τόμον ολόκληρο ίσως, πράγμα πού ξεφεύγει 
άπό τά όρια τού άπλού αύτοϋ σημειιόματος.

Κ. Ν. Π.

H E I N R I C H  V O N  K L E I S T

Στόν καθένα άπό ’κείνους πού παρακολουθούν τά Γερμανικά Γράμματα 
δέν φαίνεται πιστευτό πώς την 21 Νοεμβρίου 1911 ήτανε κιόλας εκατό χρόνια 
πού μιά μέρα βρήκανε τόν Κλάϊστ σκοτωμένο μαζί μέ τήν ερωμένη του 
σένα περιβόλι έξω άπό τό Βερολίνο.

Ό  Κλάϊστ παρουσιάζει ένα διπλό πρόβλημα, πρόβλημα γ ιά ’κείνους πού 
τόν μελετούν καί ζητούν νά γνωρίσουν τή μυστηριώδη του ύπαρξη, πρό
βλημα ό ίδιος γιά τόν εαυτό το υ ...............Έ ζησε σάν άνθρωπος πού δέν
ήξευρε τί γύρευε, παραγνωρίζοντας τό σκοπό γιά τόν όποιον πολεμούσε, αλ
λάζοντας διαρκώς επάγγελμα, πρώτα στρατιωτικός, έπειτα φιλόλογος, άγρο- 
νόμος, υπάλληλος, δίχως νά σταματήσει σέ τίποτα, ζώντας πάντα μέ τήν ιδέα 
πώς ήτανε γεννημένος γιά ποιητής, άλλα χωρίς νά έχει πεποίθηση στήν ικανό
τητά του καί τήν άποστολή του.

Ή τανε φύση διαλεχτή καί περίεργη, καί γιά νά τόν εκτιμήσει κανείς 
φτάνει νά σκεφθεϊ ότι αυτός ό βασανισμένος πλανισμένος κατώρθωσε στά λίγα 
χρόνια τής ζωής του, νά γράψει έργα πού τόν δείχνουν τόν πρώτο διηγηματο- 
γράφο τής Γερμανίας καί τόν τρίτο δραματικό συγγραφέα τής πατρίδας του 
μετά τόν Goethe καί τόν Hebbel. “Ολα του τά έργα είναι ποτισμένα άπό τό 
αίμα τής παθητικής του ζωής, μέσα άπ’ όλα φυσά σάν αμείλικτος βοριάς, ή 
ενθουσιώδης πνοή τής προσπάθειας του καί τών ιδανικών του.

Γεννήθηκε στίς 18 ’Οκτωβρίου 1717, 19 ετών ήτανε αξιωματικός τού 
πρωσσικοΰ στρατού καί πολέμησε στύ Ρήνο. Νεώτατος άρραβωνιάστηκε
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τή Βιλχελμίνα φόν Τσέγκε, πού τήν ύπεραγαποΰσε, καί τής επέβαλε νά μεί
νουν άρραβωνιασμένοι πέντε χρόνια πριν παρθοΰν γιά νά τελειοποιήσουν τήν 
ήθική τους ανατροφή. Μετά δύο έτη ή Βιλχελμίνα παντρεύθηκε ένα καθηγητή 
καί στά 1S01 ά Κλάϊστ έφυγε στήν Ελβετία, κυνηγώντας παντού μιά ιδανική 
ομορφιά, ένα ιδανικό τέλειο, πού δέν τοΰτανε γραφτό νά συναντήσει ποτέ του.

Τότε έγραψε ένα δράμα «τήν Οικογένεια Σροφενστάιν», μιά κωμωδία 
«τήν Σπασμένη Στάμνα», καί κατόπιν αλληλοδιάδοχος τό «Ροβέρτο Γυισ- 
κάρδο», «τήν Πενθεσιλαία», πολλά διηγήματα, ίδρυσε φιλολογική εφημερίδα 
τόν «Φοίβο», καί τέλος έγραψε τά καλλίτερα του δράματα τήν «Αικατερίνη 
φόν Χάϊλμπρον» καί τόν «ΙΙρίνσ φόν Χόμπουργκ». Στά 1807 τόν φυλακίζει 
ώς επικίνδυνο ή Γαλλική Κυβέρνηση καί άφοΰ ελευθερώθηκε στά τελευ
ταία του κατέληξε στό Βερολίνο, όπου μάταια γυρεύει νά βρει καμμιά θέση νά 
ζήσει ή νά επιβληθεί μέ τά δράματά του. Τόν πνίγουν όμως ή άνέχεια καί 
ή άποθάρρυνση, καί στά 1811, αύτοκτονεΐ σένα περιβόλι στό Potsdam .

Είχε υποσχεθεΐ νά σκοτωθεί μαζύ μέ κάποια Έρριέτα Φόγκελ, ερωμένη 
του, πού νόμιζε πώς ήτανε άγιάτρευτα άρρωστη, καί κρατώντας τό λόγο του 
τή σκότωσε αύτήνα πρώτη κ’ έπειτα σκοτώθηκε μαζύ της.

Παραπάνω σημειώθηκε ότι σέ λίγα χρόνια πολλά έγραψε ό Κλάϊστ· πρέ
πει όμως νά προσθέσουμε ότι σπάνια συναντά κανείς συγγραφέα πού νά έχει 
τόσες λίγες αδυναμίες καί πού ολάκερο τό έργο του νά είνε διαλεχτό, ώστε 
είναι απίστευτο πώς μπόρεσε ό Κλάϊστ σέ τόσο λίγο διάστημα νά γράψει τόσα 
καί τόσο ωραία. Στό βίο του ήτανε νευρικός, άστατος, αναποφάσιστος, και 
θά ήτανε φυσικό τά ελαττώματα του αυτά νά βρίσκονται στά εργάτου. Τό αν
τίθετο όμως συμβαίνει, τό βίο του τόν αντικειμενοποιεί ώς συγγραφέας, 
γίνεται διπλός, άφ’ ενός άνθρωπος, άφ’ ετέρου συγγραφέας, καί δίχως νά 
επηρεάζεται άπό τά έλαττοιματα τού ανθρώπου, ό συγγραφέας τόν εκμεταλ
λεύεται, παίρνοντας άπό αυτόν τήν πείρα καί τή μεγάλη εμπάθεια καί ευαι
σθησία, καί μαύτά πλάθοντας τάθάνατα του έργα, πού'εΐναι γραμμένα μέ με
γάλη συνέχεια καί θετικότητα.

Έ τσ ι ή άγνοια τού ίδιου εαυτού, πουπαμε ότι ήτανε χαρακτηριστικό 
τοΰ Κλάϊστ, έγεινε αφορμή σέ πολλά του δημιουργήματα (Fam ilie Schrof- 
fenstein, Penthesilea, H erm annsschlach t. P rinz  von H om burg, Michael 
K ohlhaas', καί όλοι του οί ήρωες, διαφορετικοί στίς λεπτομέρειες, έχουν 
κοινό σημείο τόν αδάμαστο χαρακτήρα, καί τήν ακατανίκητη όρμή τών φυσι
κών παθών.

Σόλα του τά έργα φαίνεται ό ίδιος ρεαλιστικός ατομικισμός, στό δράμα, 
στό διήγημα, δίχως ρητορείες καί περιζήτητες τεχνοτροπίες, παντού μικρές 
φράσες, μόνον τά γεγονότα πρόκειται νά κάνουν εντύπωση δίχως φτιασίδια
καί περιττά στολίδια.

Ό  Κλάϊστ ανήκει σέ κείνους τούς ποιητάς λέγει ύ 'W asserm ann πού 
ζυμωμένοι μέ ομηρική ή σεκσπηριακή δύναμη, αντιπροσωπεύουν έναν και
νούργιο τύπο, ώστε ό ποιητής μοναχός του νάντιπροσωπεύει ένα Λ.όκληοο 
κόσμο ιδεών, ένα ολόκληρο λαό, σέ κείνους πού δημιούργησαν μέσα άπό τήν 
άκαταστασία τού βίου τύπους αιωνίους, ν' έτσι ό M ichael K ohlhaas είναι 
ήμίθεος γιά μάς όπως ό Όδυσσεύς καί ύ Don Guijote.

Ή  ψυχή τού Κλάϊστ ήταν πάντοτε ποτισμένη άπό μιά περίεργη, αόρατη 
ετοιμασία γιά τό θάνατο, καί έζησε πάντα μέ τόν πόθο γιατί δέν'πετυχε τόν 
σκοπό του, μέτήν θλίψη γιά τό ριζικό του πυύτανε άμετρα τραγικό.

ΠΕΡ. Γ -Τ Ο Μ Ο Σ  V I I - 3 __________________________________________
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Καί πέθανε δταν κατάλαβε πώς ή λευτεριά του είχεν έκπνεύσει, καί δέν 
του άπόμεινε πλιά παρά νά ζήσει τήν μετά θάνατο ζωή. Εννοούσε νά ζήσει 
ελεύθερα, καί πέθανε δταν κατάλαβε δτι τίποτε πλέον σαύτό τόν κόσμο δέν 
μπορούσε νά τό βοηθήσει.

Ή  ψυχή τού Kleist είναι ή ψυχή τής Πενθεσιλαίας, σαύτήν μέσα ό Kleist 
έβαλε δλο του τον διάπυρο πόθο γιά κάτι τι άγνωστο, δλη του τήν αδυναμία νά 
ζήσει σαύτό τον κόσμο «τόν κομματιασμένο, στόν όποιο οί θεοί από καιρό σέ 
καιρό μονάχα μιά ματιά ρίχνουν».

(’Από δσα γραφτήκαν γιά τήν ευκαιρία τής εκατονταετηρίδας του παρά
βαλε τά εξής :

Max L ederer, H einrich  von Kleist, Schöne L ite ra tu r 18 Nov. 
1911. K leistgedenkblätter, Das lite rarisch e  Echo, 15 Dec. 1911. .lakoh 
W asserm an, H einrich  von Kleist, Neue F re ie  P resse, 21 Novem
b e r 1911. H erbert E ulenberg, H. v. K. Frankf. Ztg. 19 Nov. 1912. 
H erm ann Bahr, B rahm s Kleist, Neue F reie  P resse  9 Nov. 1911. Dr. 
H anna H ellm an, Kleists P en thesilea. F rankf. Ztg. 25 Nov. 1911. 
Reinhold Sleig, Kleist als P o litiker, F'rankf. Ztg. 14 Nov. 1911.

Τά έργα τού Kleist είναι τά εξής: α'. Δράματα F'amilie Schrotlen- 
stein  (1803) P enthesilea, K äthchen von H eilbrom , Der P rinz  von 
H om bourg (τό καλλίτερο άπ'δλα), H erm annssch lach t (1809). βλ K ω μ ω- 
δ ί ε ς ,  A m phitrion , Der Z erbrochene K rug (1811), γλ Δ ιη γ  ή μ α τ  α 
μεταξύ αύτών τά καλλίτερα είναι τά “ E rdbeben  in Chile ” “ V erlobung 
au f San D om ingo” καί ιδιαίτερα τό αριστούργημά του ό Michael 
K ohlhaas, πού άξιζε νά μεταφρασθεί καί στά ελληνικά, δλ όλίγα λυρικά 
ποιήματα.

X.

Α Π Ο  Τ Α  Π Ε Ρ Ι Ο Δ Ι Κ Α

Στή Revue du  T em ps p r é s e n té  κ. A lbert Gayet κάμνει έκκληση 
πρός δσους ένδιαφέρονται γιά τούς θησαυρούς πού φυλάει άκόμα κρυμ
μένους στά βάθη της ή Αιγυπτιακή γή. Μέ τάρδευτικά έργα πού θά μετα
βάλουν τήν έρημο σέ εύφορα χωράφια, δέ θά μείνει πιά, σέ δέκα χρόνια, 
τίποτε άπό τήν Αίγυπτο των Φαραώ. Πάπυροι καί έργα Τέχνης πού ίσαμε 
σήμερα διατηρήθηκαν έξ αιτίας τής ξηρασίας, θά καταστραφοΰν σέ λίγο 
πριν προλάβει ή Επιστήμη νά τά φέρει στό φως. Ό  κ. G ayet ελπίζει 
νά συγκινήσει τήν Ευρωπαϊκή γνώμη καί νά σταματήσει τις αξιοθρήνητες 
αυτές γεωργικές επιχειρήσεις.

Στά τελευταία «Παναθήναια» (τεύχος 269—270) δημοσιεύει ό κ. Δημο
σθένης Δημακόπουλος μερικές στοφές άπό τούς «Ρυθμούς» του. Είναι γεμά
τες δροσιά καί γραμμένες μέ δύναμη καί δεξιοτεχνία.Τούς αναδημοσιεύομε 
μ ’εύχαρίστηση, όχι μονάχα γιατί άξίζουν τήν τιμήν αυτή μά καί γιατί άκόμα 
ό ποιητής τους είναι άπό τούς λίγους νέους τής νέας γενεάς, πού έτράβηξαν 
τήν προσοχή μας εύθύς άπό τά πρώτά τους βήματα, καί μάς δίνουν περισσό
τερες ελπίδες γιά μιά μελλοντική άνθιση πρώτης γραμμής·
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’’Αντρα σκιερά, άνθοστύλιστα, πηγές ωραίες, πόσον καιρό 
Σάς λαχταρούσα, ώ δάση,

Πού τό πυκνό σας φύλλωμα τού ήλιου τό φως τό φλογερό 
Δέν φτάνει νά περάση.

Ά πό εύτυχία θανατερή καί λύπη, πού βαθειά κρατώ 
Σάν μιά χαρά μεγάλη,

Στοές θρόους τών φύλλων, στούς κρυφούς άόριστους ήχους σας ζητώ 
νά λησμονήσω πάλι.

Αιώνια φύση, κράτα με, σάν τούς θεούς σου, σιωπηλό 
Σ ’ άτέλειωτη γαλήνη,

Μπροστά σου ή τρικυμία μου, ωσάν παράπονο απαλό,
Στά χείλη μου άργοσβύνει.

I I

Σάς άντικρύζω αλύπητος καί σάν τό θάνατο σκληρός, 
τού κόσμου ώ μάταια πάθη,

Σ ’ έμέ δέ θάβρετε καρδιά, σ άβυσσο μαύρη — πάει καιρός, 
τήν πέταξα κι’ έχάθη.

Ή  Μούσα μου, αδιάφορη στούς πόνους τών θνητών, νικά 
Μέ μιάς τήν ύπαρξή μου,

Μόλις τά μάτια της ΰωρώ νά λάμπουν τόσο ξαφνικά 
Στήν ήρεμη έμπνευσή μου.

I I I

Μέ πόθο άκατανίκητο γιά πάντα θά σέ καρτερώ 
Χωρίς νά μέ κούρασης 

Στή θλιβερή μου ύπαρξη, στερνή φορά, πάθος σκληρό,
Νά μού χαμογελάσης.

Έτσι ανυπόμονα, καθώς τό κούφ ιο δέντρο ξάφ νου άνθεΐ 
τήν άνοιξη κι’ ελπίζει,

Κι άκόμα δσον ή σκέψη μου βαθειά τό θάνατο ποθεί 
Καί στή ζωή γυρίζει.

I

Τή Σύνταξη τής Νέας Ζωής
προσωρινώς άνέλαβαν οί :

ΧΩΣΤΗΣ Ν. ΠΑΠΠ ΑΣ 

Β. Ε. ΠΑΥΛΙΔΗΣ
4
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Μ Α Ρ Γ Α Ρ Ι Τ Α Ρ Ι Α

’Αποφασίσαμε νά βάξωμε κάθε τόσο μερικά μαργαριτάρια παρμένα 
από ολες, δίχως εξαίρεση, τις Αιγυπτιακές εφημερίδες, χωρίς καμμιά κα
κία, άλλ’ έτσι άπλώς γιά γοΰστο.

Τά μαργαριτάρια αυτά έπλήθυναν τόσο πολύ τώρα τελευταία πού θά 
ήτο αληθινό ατύχημα νά μή διασωθούν χάριν . . τής ιστορίας.

’Από ένα κύριο άρθρο τού «Βοσπόρου» :
. . . « Κ όψ ατε, ώς ύ πρόγονός μ α ς  Μ έγα ς  Άλ,έΐςανδρος, δ ιά  τή ς  μ α χα ίρας αας 

τον Γόρδιον δεσμόν τή ς  νπεραψ όγου ατάοεώ ς μα ς, ρ ίψ α τε επ ί τή ς  πλάοτιγγος τή ς  
πα γκοσμ ίου  πάνοπλου ειρήνης τό ζω νάρι (sic !) κα ί κραυγάσατε ώ ς δ 'Α ν ν ίβ α ς  
« Ο ναί τοΐς ή τ τη μ ένο ιςΛ

Καλό θά ήταν ό συντάκτης τού «Βοσπόρου» νά ξανάνοιγε από καιρού 
σέ καιρό τή Ρωμαϊκή του ιστορία.

’Από τόν «Βόσπορον» τής 17]12]11.
. . . «Καί μ ετά  τη ν  έκτέλεσ ιν  δ ιαφόρω ν μ ουσ ικ ώ ν τεμ α χ ίω ν  υπό τή ς  όρχή-  

στρας κα& ώ ς κ α ι το ν  κ ιν η μ α τ ο γ ρ ά φ ο ν  »
Βέβαια ήτο άξιο αναγραφής ένα τέτοιο πράγμα : Έ νας κινηματογρά

φος πού έκτελεΐ μουσικά τεμάχια !

’Από τις γραμμές τής «Έφημερίδος».
. . . « Μ ε τή  γδεσινί] λάσπη κα ί τη ν  μ ετα τρο π ή  τω ν  δρόμω ν μ α ς  σε π α τινά ζ , 

έβλεπε κανείς όλα τά παράξενα κα ί τά ά π ρό ο π τα π ο ν  εν μ ικ ρ ο γρ α φ ία  (sic ! )  β λ έ 
π ε ι εις τόν περ ιω ρισμένο κνκλ.ο ενός σ κ α ΐτ ιγ κ .

’Α ρ κ ε τά  (α π λώ μ α τα  πα ιδ ιώ ν μέσα  σ τη  λ ά σ π η  κα ί συχνό πα ίσιμο άλογω ν  
στήν άσφα/.το  . . . »

Δέν ξέρουμε γιά ποιό σκαϊτιγκ γράφει. Έμεϊς τουλάχιστο στόν κήπο 
τής Ρωζέττης δέν είδαμε ακόμη άλογα νά πατινάρουν.’Εκτός άν έννοή . . . .

’Από τήν «Εφημερίδα»- αφορμή ή αυτοκτονία τού Α. Ζερβουδάκη.
. . . « ' Ο  κόσμος γεν ικ ώ ς  δεν σννειΰ ίζει νά ενλαβή τα ι τήν  οδύνην τω ν κο

λοσσών δταν π ροέρχετα ι από μ ία ν  π τώ σ ιν , από μ ίαν τραγω δίαν τή ς  όποιας μ ά λ ι
στα ό πρόλ.ογος ε γ ρ ά φ η  ά π ό  ένα  π ερ ίσ τρ ο φ ο υ  ! » . .  .

Ένα περίστροφο πού γράφει ! Καί μεΐς πού μειαχειριξύμεΟα ακόμη 
πέννες καί μολύβια !

Καί πάλιν άπό τήν «’Εφημερίδα» έξ αφορμής τής αυτοκτονίας τού 
νέου Σαλίνα.

. . . (‘Α υ τή  είνε ή δ ιαρκώ ς κοροι'δεύονοα μ ύ τ η  τω ν ν τεμ ί  — μονταίν, ή  όπ ο ια  
έσυνήΰισε ν ά  κ τ ν π α  εκ α το σ τά ρ ικ α  μ ε  τή ν  ίδιαν ευκολίαν μ ε  τή ν  όποιαν κ τν π ά  
το  χ έρ ι τη ς  ( ! )  εις τύ τρα πέζι, δ ια τάααουσα  ε ίς  τό  γκ α ρ σ ό ν  μ ία ν  σ α μ π ά 
ν ιαν ! »

Φαντασθεΐτε τί αξιοπερίεργο θέαμα. Μια μύτη πού κτυπά τύ χέρι της 
σιό τραπέζι, καί ζητά μάλιστα καί σαμπάνια ! Πόσο θά κέρδιζεν αύτό τό 
άρθρο άν ήταν εικονογραφημένο !

17 ίί
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