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Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ»

Εΐτανε παραμονή γιορτής μεγάλης δταν πέρασε 
στήν πολιτεία μέσα ό προφήτης.

Κα'ι νά, οί αδιαφόρετοι τόν μπρουμοΰτισαν και τονέ 
σκοΰντισαν γιά νά περνάνε, γιατ'ι ποιος είναι δέν ή - 
ξέραν.

Κ ι’ αυτός έπηγαινε άνάμεσό τους, μάνας κ’ εκείνος 
γέννημα, άνθρωπος στόν κόσμο.

Κα'ι πλήθος έμπαινόβγαιναν στά μβγάλα στά μικρά 
πραματευτάδικα, στά μαγαζιά, πραματευτάδες, σέρα- 
τιώτες, κόσμος, παρδαλόθωρες γυναίκες.

Μέσα στ'ις σκεπασμένες αγορές κάτω ά π ’ τις σκοτα
δερές καμάρες χάθηκε πολλές ώρες.

Τά είδε και τά ξέταξε δλα ό ξένος πού δέν τόν ήξε
ραν ποιος είναι.

Κ ’ έκεΐ πήγε νά π ιει νερό, τόν έ'φαγεν ό ήλιος και 
στή βρΰση μέ τά συντριβάνια ποτίζανε τ ’ άρχοντός τ ’ 
άλόγατα.

Κα'ι τοΰδωχαν νά πιει ά π ’τό σίκλο τών αλόγων, γ ια 
τί δέν ήξεραν ποιος είναι.

"Ενας τόν ρωτάει—Π οιος ε ίσ α ι; ξενοφέρνεις.
— Οί πατέρες μου τή χτίσανε τήν ώρια βρύση μέ 

τά συντριβάνια γΰρω, καί τώρα ποτίζει ό άρχοντας 
τ ’ άλόγατά του.

Τότε εκείνος πού τόν ρώτησε γύρισε καί λέει στούς 
χασομέρηδες— Ε λά τε κ ι’ άκοΰστε, τί λαλεί τ ’ α νθρώ 
που αύτοϋ τό στόμα. Τή βρΰση, ακοΰτε, τήν ώρια μέ 
τά συντριβάνια γύρω ποΰ βρήκαμ’ εμείς στόν τόπο αΰ-
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τδ χτισμένη άπδ τούς παπούδες μας, λέει πώς δ πα« 
τέρας, «ύΐουνοΰ εδώ τήν έχτιζε.

Κα'ι τότε αποκρίνεται άπδ τούς χασομέρηδες ένας 
και τοΰ λέει.— Ά λλοΰ άμε νά βρεις τών πατεράδων 
σου τή βρΰση Έ μ ε ΐς  ξέρουμε ποιος τ ή ν  έχτιζε αυτήν 
εδώ.· "Ενας παλιδς Θεός μας ποΰ σπλαχνίστηκε τόν 
τόπο.

Γύρισε κα'ι τούς κάνει— Νά,.,άνοίξτε ξεθάψτε τά 
■θεμέλια της, χαράζοντας ολόγυρα τδν τόπο, γιά νά 
βρείτε τόνομα εκεί νοΰ ποΰ τ ή ν  πολέμαε.

Κ ’ έψυγε έτσι κουνώντας τδ κεφάλι ενώ άπδ πίσω 
τοΰρριχναν λιθάρια.

Κ ’ αύτδς προβαίνοντας λίγο λίγο στήν πολΰβουη 
τήν πολιτεία μέσα, γλυκά ευχαριστούσε τήν ψυχή του, 
βλέποντας τις πόρτάς δλες διάπλατες, σ’ εκείνον πού- 
θελί νά βλέπει καί νά εύφρανθεΐ στις νοικοκυροσύνες.

Γ ιατί τά ξέταζε δλα ένα·ένα δ ξένος.
Μ ιά βεργόλιγνη νέα μητέρα στδ κατώφλι της τα

χτάριζε τό μωρό της, πού έγερνε ζητώντας της τδν κόρ
φο, δθε έπαιρνε τής ζωής τδ γάλα. Ή  άδερφή της 
παραμέσα στό δλοήσκιωτο τό δροσερό χαγιάτι κατάχα
μα πολέμαε τήν άνέμη.

Οί κόρες δλες οι γυναίκες δλες τής πανώριας πολι
τείας δούλευαν τήν καλή τή μέρα, τδν καλόν τόν ήλιο.

Κ ’ εκεί είδε όμπρδς στδ μώλο πώς τά παιδιά, α νή 
ξερα άπό κάθε πράξη, πού παίζανε, γκρεμίζανε στδ 
γιαλό τίς πέτρες.

Στάθηκε κ ι’ αύϊός τότε κ ’ είπε σέ δυό γυναίκες πού- 
χανε κουβέντα στημένη στή μέση άπδ τδ δρόμο— Γ ια 
τί χαλνάτε τά έργα τών δικώνε μου ; Πάρτε τα στίς 
αυλές σας μέσα τά παιδιά , κ ι’ αύτά άθώα κ ι’ άκάτεχα 
είναι καί δέν ξέρουν, παιδιά  ’ναι, καί πώς γένεται «τόν 
κόσμο δέν κατέχουν. Μαζώξτετά παιδιά  σας. Αυτά γιά 
δική σας τάφτιαξε ώφέλεια ά π ’ τούς δικούς μου τούς 
προγόνους ένας.

Τότε μιά γυναίκα είπε γ ι’ αυτόν— Τρελλό είναι τός 
κακόμοιρο, μήν τό συνοριστεϊτε.

Κ ι’ αυτός ακούσε τή φωνή καί γύρισε κατά τή γυ
ναίκα πού μίλησε έτσι, κ ’ είδε την κατάματα μέσ* στδ 
χαγιάτι της.

Κ ’έλαμπε στά χέρια της τό · v f n  καθώς έκλωθε μ ε 
τάξι.

Τότε ή γυναίκα σάν τήν έ'βλεπε χωρίς π ιά  νά τδν 
κοιτάει μέσ’ στή δουλειά της άπόειπε — Τό μώλο αυ
τόν τδν σώριασεν ή λίμνη άτή της μέ τό κνμα της, καί 
ποιός λέει πώς ανθρώπου γνώμη τόν σοφίστηκε ;

Έ σ υ ρ ε  τά μάτια κατά τό ^πέλαο καί γιά κάμποση 
ώρα εθώραε τδ γιαλό καί τά καΐκια μέ τις άλιχοβαμέ· 
νες τέντες.

"Υστερα έσκυψε χάμω ψηλός καθώς ε’ίτουν, κ’ έγυρε 
ό άλύγιστος κ’ έστρωσε τοΰ μώλου δσο εΐτανε χαλα
σμένο γύρω στά πόδια του, βάνοντας τίς πέτρες σέ τά
ξη κ’ είπε άποτελειώνοντας— Ν ά.,.μήν τίς χαλνάτε πιά , 
μήν άφίνετε τή γενιά σας νά σκορπίζει εκείνο πώστη- 
σαν οί πατεράδες μου.

"Ενα μικρό άγώρι τόν έκοίταζε μέ μεγάλα καί συλ
λογισμένα μ ά τ ι α ....................................................................

Κ ι’ αυτός πήρε ένα δρόμο άνηφοράκι πού έκλωθο- 
γύριζε τ ’ άπότομα καί δεντροιμένα πλευρά ένοΰ βρα
χότοπου. Ά ποσταμένος πήγαινε γιατί τόν έτρτγεν δ 
ήλιος.

Κ ι’ αυτός δ δρόμος έβγαζε ψηλά σέ μιά πλατέα 
πυκνοφυνεμένη άπδ λογής δέντρα καί πού πλήθος τά- 
φτονα νερά άναβρΰζαν. Κ ’ έκεΐ λοιπόν άνάσανε στδ 
καθαρό τδ φώς βαθειά κ ’έλεύτερχ Κόσμος έκεΐ’κανέ
νας, μόνο εΐτανε μερικοί πού φύλαγαν τόν τόπο, νά 
μή μπαίνει άνθρωπος. Κ ι' άφοΰ στάθηκε, θάμαζε τήν 
δλοπράσινη απλωσιά κ’ εύφραινότανε καθώς περνού
σε στά ήσκερά τά ήσυχα δρομάκια καί τά μονοπάτια 
καί τά κλωθογυρίσματα, πού απαλά δλόγυρα έβούΐζε δ 
λαμπρός άέρας.

Τότε ένας ά π ’ αυτούς πού φύλαγαν τδν τόπο τού- 
κοψε τό δρόμο καί τοΰ είπε—Δέν μπαίνει εδώ κανένας



εξόν από τοΰ άρχοντα τή θυγατέρα, κα'ι σύ πώς μ πή
κες ; Κάνας νιοφερμένος μήν είσαι ;

Και σάν άργονσε, πολλή ώρα ολόγυρα θωρά>ντας 
ό φυλαχτής ό άνθρωπος τοϋ ξαναμίλησε κα'ι τούπε, 
τήν ίδ ια  ώρα παίρνοντας τον από τήν άμασκάλη—’Ά ν 
θρωπε, σοϋ μίλησα κα'ι δέν άκοΰς; Έ γ ώ  είμαι α π ’ 
αυτούς πού φυλάνε τό μέρος...

Τότε και τοΰτος τοϋ μίλησε έτσι— Π οΰ είναι 6 άρ
χοντας σας; Γιατ'ι βλέπω πώς περιορίζουνε τόν κό
σμο νά μπαίνει στούς κήπους μέσα πού έγώ έδίδαξα 
νά τούς φυτέψουν. Γ ια τί δέν άφίνετε νά μπαίνουν δ 
κόσμος, γιά νά δοΰνε καί νά εύχαρισιηθοΰνε, ίσως ή 
θελε καί νά μέ γνωρίσουν τότε ποιος είμαι.

Εκείνη τήν ώρα λάλησε ταηδόνι τά πουλί, φώναξε 
τό πουλάκι α π ’ τό λημέρι του μονάχο.

Ο φυλαχτής έγέλασε στά λόγια του καί τόν οδηγού
σε εξω, καί δέν τόν οίφηκε ναναπαυτεί μιά στάλα 
στόν τόπο εκείνο τόν ψηλό, δείχνοντάς του πώς κα
νένας δέν είχε άδεια στήν πλατέα πού έβγαινε καί περ
πατούσε τοΰ άρχοντα ή θυγατέρα.

Καί τοΰτος τράβηξε, κατέβηκε μ ’ αργό πάτημα ε- 
ναν δετροφυτεμένο δρόμο ποΰ ροβόλαε προς μιά έρη 
μη μακριά στράτα, πού στά δεξιά εΐτανε κάπια φ τω 
χικά χαμόσπιτα καί ζερβά άλλου είχε τό κϋμα, άλλοΰ 
τήν καλαμιά κ ι’ άλλοΰ απλωμένα περιβόλια πού μέσα 
τους εβόϊζαν λογής δέντρα τών άνέμω.

Κ ι’ ακούσε μακριά τοΰ πολυταράχου γιαλοΰ ένα ή 
σαν τραγούδι ή σαν άναστέναγμα και βόϊζε ή καρδιά 
του, ταράχτηκε δ λογισμός του.

Πολύ μόχτο άγροίκησε μέσ’ τήν ψυχή του — Δέν 
είναι π ιά  έδώ τό σπίτι σας καί δέν είναι δώ τά έρ
γα οας.

Τάφηκε έκεΐ τό πέλαο, τό διάστημα νά βουίζει κι’ 
αυτός μέ τά μάτια χαηλωμένα, μέ τό λογισμό παρ- 
μένον χάθηκε άπό μιά πύλη σάν καστρόπορτα, καί νά, 
βγαίνει σέ μιάν έρμη κ ’ ήσυχη συνοικία μέ τά παλιά 
τά σπίτια, θεοσάραγα, άπό τόνα κ ι’ άπό ταλλο μέρος

στίς στενές τους ρύμες. Σ ’ εκείνο τό μέρος τής πολι
τείας, μερικά σπίτια είχανε κάτι'σάν γιοφύρια πού τά 
ένωναν άπάνοί άπό τό δρόμο γιομάτα γλάστρες άνθο- 
φορτωμένας στά κάγκελά τους, καί πέρα— δώθε οί κή
ποι απέραντοι καί γαληνοί—έδώ,συλλογίστηκε, έχουνε 
αναμεταξύ τους αγάπη δ κόσμος.

Καί στό γύρισμα στό κλώσιμο ένοΰ έρημου δρόμου 
μ ’ ανάλαφρη σάν τοΰ δειλαΰ περιστεριοΰ περπατησιά 
νά, όλόμπροστά του έ'να ώριο κορίτσι, μ ’ ένα πρόσω
πο πολύ γλυκό μέσα στό κεφαλογύρι της πού προχύ- 
νανε ένα γλυκότατο φώς τά μάτια. Τόν είδε καί στά
θηκε καί δείχνανε τά μάτια της τϊνήσυχα πώς κοίταζε 
ποιό δρόμο νά γυρίσει ποΰ νά δώκει γιά νά φύγει, 
για ί τόν έφοβήθηκε. Τράβηξε ίσ ια  άπάνω της αυτός 
κ ’ ευθύς προγγάει ή κόρη, μά καθώς έκανε νά φύγει 
τή ; χαμοκυλάει άπό τή βιά τη ; τό μαντήλι της. Τ ο ύ 
τος δέν έσκυψε γιά νά τό πάρει, παρά έβαλε άπάνω τό 
πόδι καί τό πάτησε. Κ ’ ή κόρη ά π ’ αλάργα— ώ, ρίξε 
μου, τοΰ κάνει, τό μαντή\ι μου. Θά μέ μαλώσουνε τ ’ 
αδέρφια μου καί θά  γνοιαστεί τό σπίτι μου. Μήν ε ί
σαι κάνας μάγος ; Καί τ ’ αδέρφια μου νά δοΰνε τά 
μαλλιά μου ξέλυτα π ’ αντάμα τρών καί πίνουν μέ τόν 
άρχοντα, κ ’ είμαστε σόϊ του κ’ έμεΐς, τ ’ αδέρφια μου 
θά  μέ κακοβάλουνε και θέ νά μοϋ θυμώσουν.

Τή: άπολογήθηκε τοΰτος καί τή : κ ά ν ε ι Γ ι α τ ί  μέ 
φοβούνται οί αδερφές μου ; Τάχα νά μή μέ γνωρίζου
νε; Μέτά δικάμου τά τραγούδια, μέ τής ψυχής μου τά- 
σματα άπ’τά μπαλκόνια τους κάτω ξενυχτανε οί νέοι οί 
άγουροι υί σγουρομάλ\ηδες. Έ γ ώ  και τούς λαλητάδες 
σας έδίδας ί νά ρίχνουνε τά χέρια τους άπάνου στά λα
λούμενα μέ τά ηχερά τά τέλια καί νά βγάζουν τόν κα
λόν ήχό. Ά π ό  τ ’ αμπέλι κ ι’ άπ’ τό κλήμά μου είναι 
πατημένο τό στοφύλι κ ι’ δ ευφραντικός χυμός του. 

Τό α ίμα τό  δικό μου βγάζουνε κ ’ οί πατητάδες κ ι’ ά- 
λικοβάφουνιαι τά ποδάρια τους.'Ω ς πότε καί γιατί θά 
κρύβουνται άπό τά μάτια τοΰ κόσμου τάρχοντα τό 
σ ό ϊ ;



Μά εκείνη τότε από τά μάτια του χάθηκε σ’ ενα 
δρόμο μέσα, γιατί τόνε φοβήθηκε κ ι’ αύιόνε κα'ι τά 
λόγια του.

Κ ι’ αυτός άρατος άποκεϊ πήρε τά μάτια του κ ’ έγι- 
νε άφαντος ά π ’ τόν τόπο εκείνο.

Και βρέθηκε σ’ ενα σιάδι τόπο σ’ ενα μέρος ακρι
νό τής πολιτείας πού στή μέση κάτω άπό έναν χιλιό- 
χρονον πολυκαιρισμένον δέντρο φώναζε έ\ας διαλαλη
τής στά πλήθη ποΰτανε έκεΐ κάτω συναγμένοι.

Κ ι’ δ διαλαλητής εκείνος έλεγε και διαλαλονσε

—  Άκοϋστε, ακούστε, έβγαλε βουλήν δ άρχοντας 
κα'ι κρίση οί διαβασμένοι κ ι’ ορίζει ή βουλή κ’ ή 
κρίση, άνθρωπος πώχει χτίσει σπίτι πού νά μήν τονέ 
γνωρίζει, αφέντης κάστρου πού στέκουνε οί βάρδιες κ ι’ 
ά π ’ τις πΰλες του τόν άμποδίζουν, πιστικός πού δέν 
τονέ γνωρίζουν τά σκυλιά του αφέντης κ ι’ άρχοντας 
κα'ι γιά τούς σκλάβους του δουλεύει, σέ τούτον πρέ
πει σκοτωμός κα'ι θάνατος, μέ θάνατο νά θανατώνε
ται.

Κ αι τά πλήθη χούγιαζαν κ ’ έφώναζαν κ ι’ ό/λοβοοϋ- 
σαν σηκώνοντας τά χέρια— Θάνατος.

—  Αυτός είναι σταλμένος γιά νά τελειώσει έργο, κ ’ 
εργο νά μή χαρεΐ κ ι’ αυτός κ ’ οί κληρονόμοι του. Γ ια 
τί σταλμένος είναι δ ίδιος γιά  νά θεμελιώσει κα'ι γιά 
νά στοιχειώσει δ ίδιος. Δέν πρέπει νά ζεΐ δ ά νθρω 
πος παρέκει άπό to  έργο του, καί παραπέρα άλλη μέ
ρα κ ι’ αΰριο νά μήν τά βλέπει. Καί τούς διαλεχτούς 
τούς στέλνει δ Κύριος γιά νά πεθάνουνε στά έργα 
τους απάνω, γιατί εμείς οί ανίδεοι είμαστε τά πρόβα
τά του καί τό καλό κοπάδι, γιά μάς είναι τό χόρτο κ ι’ 
ό καρπός τής γής καί στούς πιστικούς φροντίδα, έργο 
καί θάνατος είναι γραμμένος. Αυτοί πεθαίνουν στόν 
αιώνα υστέρα.

Κ ’ εΐτανε μιά μαρμαρένια βρύση δ ου πάει καί 
πλύθηκε κ ’ ένιψε τά χέρια καί τό πρόσωπο κ ’ έβρεξε 
τά πυκνά μαλλιά του, κ ι’ άφοΰ ετοιμάστηκε έτσι, τό 
τε βγήκε στή μέση καί τούς φώναξε.

—  Ν ά, αυτός άναμεσό σας είναι καί δέν τόν ε- 
γνωρίσατε ; Σκύψτε καί πάρτε πέτρες καί λιθάρια. 
Ν ά, σάς λέω, αΰιή τήν ώρα είναι έκϊΐνος σ ’ αύτό τό 
μέρος, στή μέση σας είναι.

Κ ’ εκείνοι κοιταχτήκανε αναμεταξύ τους. Κ ’ έλεγε 
ό καθένας.— ’Εγώ δέν είμαι, δέν είμαι εγώ, κ ι’ αυτός 
τρελλός κανένας. ΙΙαραμονή μεγάλη καί μεθυσμένος 
μέ κρασί κανένας.

Τότε έσκυψε τό πρόσωπό του, κ ’ έρριξε τό ροΰχο 
τής κεφαλής του κ’ έγυρε κ ’ έφυγε μ ’ ορμή, μπαίνον
τας άπό μιά πόρτα μιά καμάρα, ποΰτανε τό έμπασμα 
ένοΰ γκρέμιου ναοΰ καί τρεχάτα περνώντας ά π ’ τό όλο- 
πράσινο περβόλι του χύθηκε ό'ξω σ ’ ένα δρόμο άπό τό 
πισινό μέρος τοΰ ναοΰ, πού έκεΐ μόλις έφτανε ώς ταυ· 
τιά του τής χλαλοής τοΰ κόσμου ή αντάρα κ ’ ή ψ η 
λή φωνή τοΰ κράχτη.

Ίοτε  μόνο ξεσκεπάστηκε, κ ι’ άμόλησε τή χιούτη 
του στον ά'νεμο. Καί πιά  δρασκελώντας τή γή μ ’ δρ· 
μή πού πάταγε, δέν έβλεπε τ ’ άητίσιο μάτι του τίποτε 
ά π ’ δ ,τι έβοοΰσε γΰρω του.

Ο ί ώμοι του μεστοί άπό δύναμη, τό φύλλο τοΰ με
τώπου διπλωμένο 'φουρτούνα τή; δύναμής του άπό 
μέσα.

Μόνο ό ταύρος ξέρει τήν αλογάριαστη δύναμή του 
δντας χτυπάει κατάστηθα.

Βούϊζε στόν άνεμο, δέν περπατοΰσε.
Κ ’ έκεΐ στής πολιτείας τό έβγα σέ μιά πλαγιά γλυ- 

κόλαλυς ό πιστικός στό ρουμάνι μέσα, τριγύρω τά λαμ- 
προκουδ^υνα καί τό πολύβουο τ ίθ ώ ο  βέλασμα τόν ε 
νική σαν.

Καί σέ μιάν άπειρη γλυκάδα, σ’ ένα πέλαγο άχνια- 
σμένο πού γιαλίζει στό  φεγγάρι, απλώθηκε ψ υ
χή καί λογισμός του.

Καί σπάρθηκε ή ψυχή του κ ι’ άμόλησε τά δάχτυλα, 
ξέσφιγη πιά ή γρονθιά του, δπως στά τέλια άπάνου 
τά τρεμουλιαστά τής ά'ρπας χύνουνται καί παίζουν3 
καί φτερουγίζουν κά χέρια τοΰ τεχνίτη.



Tors ευθύς είδε ολοφάνερα μπροστά του μέσ’ στον 
■ψηλόν τόν άερικό τόπο, τήν κόρη τ ’ άρχο\τα νά σερ
γιανίζει.

Μακριά πολύ τελείωνε δ ήλιο; κ’ ή πολΰβουη μέρα 
κοντά του, μόχτος καί βάσανο τίνθρώ που, σ ’ενα τέλος 
αρμονίας πού τά στερνά τη ; άφινε ήχίσματα στόν ά 
πειρο τόν άφραστο ουρανό.

'Ύστερα ένας κόκκινος καπνός σ’ δλα τά πάντα.
Σ άν ξάχνιασμα βρέθηκε αυτός από τή γης κοντά 

στόν πιστικόν ολόρθος.
Κ ’ εΐτανε τά μάτια του σάν τό στερνό ουρανό εκεί

νης τής μέρας καί τοϋ μίλησε έτσι:
— «Ξέρεις μέ τή φλογέρα σου τί παίζεις, στά δάχ

τυλά σου τώρα τί παίζεις, πιστικέ ;
«Διδάχνεις ιή ν  ειρήνη στούς ανθρώπους, προστα

γή ειρήνης είναι τό λάλημά σου.
«Νά, σοΰ λέω, υπάκουα τά ψηλά βουνά, στό δικό 

σου νόμο.
« 'Ω ς καί τά ζά άγροικανε τό νόμο κ ι’ ώς καί σ’ αυ

τά βαραίνει ή δύναμή του.
«Καί, κοίτα, σ’ άφογκράζεται τ ’ άβάσταγο τό λαμ- 

προμέτωπο κριάρι.
«Σκύβει πιό ταπεινά ή αρνάδα ή μάνα νά τήν τρ α 

βήξει τό μικρό της.
« Έ σ ύ  είσαι ένας διαλαληεής τής νύχτας καί τάστρια 

θά  μαυλίσεις, σέ λίγο τό πρώτο έρχεται σκοτάδι.»
Ό  πιστικός φοβήθηκε καί συλλογιζότανε ·— Κακής 

ώρας άπάντημα είναι.

Κ ’ έκεΐνος τό κατάλαβε σαν καρδιογνώστης κ ’ ή 
θελε νά τοϋ πει πώς είναι δ δάσκαλός του, αλλά δάγ
κασε τό λόγο σου.

Έ ν α  κριάρι τόν τραβοϋσε άπό τό ροϋχο κ ’ έτριβε 
τά κέρατά του επάνω του. Τότε τόν έμάζωξαν τά ζά 
δλα δλόγυρα καί τοΰγλυφαν τά χέρια, κ’ εκείνος ολόρ
θος στή μέση στεκότανε κ ’ έδειχνε κ ’ έφάνταζε σάν 
τή νύχτα πού ολόρθη ανεβαίνει καί καπνίζει κατά τό 
βαθύ ουρανό.

Ό  πισιικός έλεγε μιά προσευχή.

Τότε μήν έχοντας ποΰ νά πάει πιό πέρα κίνησε, 
περπάτησε, ώς πού βρέθηκε σ ’ έναν έρημον κάμπο, 
έρημο καί βουβό.

Μ ιά στρούγγα, σ ’ ένα ψήλωμα παρατημένη εΐτανε 
τής έρμιάς ή σκέπη. Τήν έκοίταξε μέ ματιά θολή. 
"Ενα κοράκι ποΰ καθότανε σ’ ένα κάτασπρο λιθάρι 
α π ’ τά παιήματά του πρόγγηξε καί γιόμισε μαυρίλα 
τόν θολόν αέρα. Σέ λιγο οί γρύλοι αρχίσανε σ’ δλη 
τήν ά'πλα ώς πέρα τοϋ κάμπου τό τραγούδι, σέ λίγο 
τά'στρια γιαλίζανε. Μακρυά ή πολιτεία μέ τά φώτα, 
καί τάπειρο τό βουητό της κ ’ ή γιορτή ή μεγάλη, 
μέσ’ στούς δρόμους, στίς πλατείες, στούς ναούς, στίς 
αγορές. Γύρω δμως τή ζώνουνε οί κάμποι μέ τή 
σιωπή πού αιώνια έκεΐ γυρίζει, τά βουνά μέ τό α ιώ 
νιο άγνάντεμά τους, δπου καμιά έρημη μονάχα βρύση 
λέει πάντα τό τραγούδι τοϋ παντοτεινοΰ.

Στάθηκε κ ’ έρριχνε τά μάτια του προς τό φάνταγ- 
μα τής πολιτείας, σκεπασμένος μέ τό ροΰχο του έρθός 
κ ι’ ασάλευτος....Σιωπή, ώρες, λάμψιμο τών άστρων... 
Γ ιά  μιά στιγμή τό σκοτάδι πέρασε άπάνω του. Εΐτανε 
τό πέρασμα τής νύχτας.

"Οταν γλυκοχάραζαν οί κορφές είδανε στό μέρος 
ποΰ ξενύχτησε έναν άσπρο βράχο οί πιστικοί πού μα
κριά δείχνει σκήμα άνδρός πού αιώνια άγναντεΰει 
κατά τήν πολιτεία μέρα-νύχτα πετρωμένος,άλαλος άτά- 
ραγος. Λένε πώς τής μεγάλης τής γιορτής τό βράδυ 
τήν παραμονή, άκούγεται στόν κάμπο ένα σούσουρο 
μακρύ α π ’ τά μύρια του χορτάρια.

— Πολιτεία βασιλοπούλα, βασιλοπούλα, βασι·λο- 
πούλα.........



Κ Α ΙΝ Ο Υ Ρ Γ ΙΟ  Φ Ω Σ .

I
*Ο ηόΰΌ ς ιο ν  ω ρα ίου .

Έ κ ε ΐ πού περιμένεις στοϋ δρόμου τό σταυρό
— Γ ια  μαρτύριά θά πάρω τό φώς από τή νύχτα — 
Κα! μοναχός μου θάρθω  νυφούλα νά σέ βρώ.

Τετράγλυκια νά κάνης τήν πιό γλυκιά φωνή,
Κ ι’ οσα πλοκάμια άν έχης χαδιών κ ι’ αγά της, δεϊχ’ τα, 
Κα'ι δίπλωσε δση κρύβεις στά μάτια σου ηδονή.

Μ ’ ολόγυμνα θέ νάρθω τά στήθια τά πλατιά 
Κατάσαρκα νά νοιώσω τ ’άνθόχυτα φιλιά σου,
Μή στάλα ά π ’ τών χειλιών σου ξεσιάξει τή φω τιά.

Έ κ ε ΐ πού περιμένεις στοϋ δρόμου τό σταυρό
— Ν ά πάρης τό κορμί μου νεκρό σιήν αγκαλιά σου — 
Π ρίν εβγη τό φεγγάρι θέ νάρθω νά σέ βρώ.

II
Ό  δρόμος τον  ω ραίου.

Κα! μ ’ έσυρε ή νεράιδα άττό τό χέρι 
Στή λουλουδένια τή σπηλιά.
Τ! κ ι’ άν τοΰ δρόμου ούρλιαζαν τά σκυλιά ;
Τά κλάματά τους τάφερνε ψαλσίματα τό αγέρι.

Κα! πήραμε τήν κρουσταλλέ- ια σκάλα 
ΙΙούχε διαμάντινα καρφιά,
Κα! μ ’ έλουσε ή άγέρινη μορφιά
Σ έ φώς κα! ροδοστάματα κ ι’ ανθόνερο κ«! γάλα.

Κα! πήραμε τή στράτα τή στρωμένη
Μ ’ αχνό άπό μύρα διαλεχτά
Κα! γύρω μας μέ μάτια ορθάνοιχτά
Σάν φάσματα μάς κοίταζε μιά πλάση βουβαμένη.

Κα! πέρα μας οί λεύκες σιωπηλές 
Τ ’ άχνόντυτα κορμιά τους τά κερένια 
"Ομοιες, ασάλευτες, ψηλές,
'Ολόισιες, τά στήλίοναν στά βάθια τά γυαλένια.

Κ ’ οί κρίνοι δίπλα τους δειλά 
Στή λιγερή τή βέργα τους στημένοι,
Φαινούνταν άστρα χαμηλά
ΙΙώ χυναν φώς δλόχλωμο σέ πλάση νεκρωμένη.

Ψυχή τριγύρω μας καμμιά,
Κάθε ψυχή μή χά&η στήν ψυχή σου.
Ν οιώ θω  δέν είμαι σιήν έρμιά. . . .  [σου !»
Κα! στά λαιμά της ξέγειρα κα! μούπεν : «Ά φ ουγκρ ί-

Τότε ά π ’ τής γης τά σπλάχνα έκεΐ 
Σάν άπό χείλη απόκρυφα χυμένη 
Πλημμύρισε ένα φώς, ή μουσική,
Κα! μελωδίες φάνηκεν ή πλάση ν ’ άνασαίνη.

Σ άν τί, ώ Νυφούλα, νάναι αύτό ;
Π οιο χάδι τραγουδιών ; Σ άν πού φωλιάζει

I I I

Τδ ώρα Ιο.
Μήν ε ΐν’ διαμάντι αναλυτό
Π ού σέ παρθένα κύμβαλα άργοστάζει ;

Μήν ε ΐν’ πουλιά, πού καταντήσανε κουφά 
Ά π ό  τή μέθην αρμονίας, πού ξβτρελλαίνει ;
Μήν άνασάσματα κρυφά 
Σέ σάλπιγγα βαρούνε μαγεμένη ;

Μήν ειν* τό αγέρι, πού όλοζώντινο περνά 
Ά π ό  τριαντάφυλλα απριλιάτικα κα! κρίνους 
Κα! μύρα πέρνοντας, γεννά 
Χρυσούς έπιθαλάμιους ή κα! θρήνους ;

Μήν ε ΐν ’ τά Θεόσταλτα τάστέρια, πού γοργά



Ά π ό  τη διαμαντόσπαρτη κυλούν πορφύρα 
Χαϊδέματα θαματουργά 
Νά φέρουνε σέ λιοχυμένη λύρα ;

IV
Ή  καλοσύνη γιά  τό ώραΐο Jtov n o v a .

Δεν εϊν’ χορδέ.*, πού άκο?ς, εινε παλμοί πονετικοί. 
Σ ιγά , καί τά ματάκια σου διπλάνοιξέ τα, στάσου, 
Γ ιατί ταιριάζει καί μ ’ αυτά νά ιδης τή μουσική,
Π ου άσύλληφτη φιερούγισε στά πιό ώμορφαδνειράσου.

Ε ίνα ι οί καρδιές, πού εράγισαν συήν τρισανάξια γή, 
Π ού ό πάνω κόσμος γέλασε, γιατί δέν εΐχβ νοιώσει. 
Ώ  1 βάστα τήν ανάσα σου μέ βιάση μή καί βγή 
Κ ι’ ά&ελα καμμιά αγέλαστη καρδούλα μου ματώσει.

Έ γ ώ  παίρνω γιά δάχτυλα τά κρίνα αποσπερνά 
Κ αί ξέρω χνούδι ρόδινο στήν αγκαλιά νά βάζω 
Σάν φέρνω έδώ τήν κάθε μιά ψυχούλα πού πονα.. 
Καί μέ τό κάθε ιδανικό, πού λαχταρά, ταιριάζω.

Καί παίρνω χίλιες δυό μορφές, ή κάθε μιά τρανή. 
Μεγάλη ιδέα πού έσβυσες κορμί σου εγώ έχω γίνει, 
"Οπου σέ γέννησε άς έρθή γοργά, τοϋχω ηδονή,
"Οσο τρισεύγενα έχει πιή κώνειο, χολή καί οδύνη.

V
eH  ξαναγένι ησ7) τον ωραίου.

Καί μ ’ έσυρε ή Νεράιδα άπό τό χέρι 
Στή λουλουδένια κ ι’ άφταστη σπηλιά,
Κάθε μαζεύοντας φεγγοβολιά,
Π ού εφώτιζε τ ’ αθάνατο νυχτέρι.

Καί τάστρα πώμειναν κεριά λυωμένα 
Σέ σκοτισμένο καί άτελο ουρανό,
Κ ι’ α π ’ τ ’ ά'νθια διάλεξε μύρων βουνό 
Καί τάνθια  μας κοιτάξαν νυσταγμένα.

Καί στήν πανώρια, ρόδινη αγκαλιά της,
Σάν χνοϋδι όλόασπρο μέ σιωπή,
Μύριοι τή γλυκοφίλησαν σκοποί..
Κ αί μ ’ έσυρε ή Νεράιδα στή σπηλιά της.

Κ ’ εκεί σέ στρώματα πλαστά μέ μύρο 
Κ αί φως καί παναρμόνια σιγαλιά 
Φτερούγισε ή ψυχή μέ τά φιλιά 
Ά π ’ τό έρμο τό κορμάκι μου τό στείρο.

Καί πέφτει τό κορμί μου δίχως έννοια 
— Σαπίλα φωσφορίζοντας στή γή —
Κ ι’ άκλάδωτα τά δάχτυλα είχαν βγή 
Καί ζάρωσαν τά μάτια τά γυαλένια.

V I
Κ α ινο ύ ρ γιο  φ ω ς.

Δέν πέ&ανα, δλα μαζευτά, πανώρια μούχαν πλέξει 
Ζωή, κ ’ αισθήματα ξανθά χαϊδεύω δίχως χέρια 
Καί πάλι μέ χαϊδεύουνε τά όνείρατα μου ακέρια 
Καί τών ματιών χιλιόδιπλο τό φως τους μοΰχε φέξει

Καί τότε κοίταξα μ ’ αύτό τό φώς τό μαγεμένο 
Κάθε αρμονίας κύμανση καί κάθε μύρου χρώμα 
Κ αί κάθε ιδέα είχε κορμί καί κάθε σκέψη σώμα 
Ά φ άνταχτο , μέ λουλουδιών ανάσες γενομένο.

Σμύρνη, ι τ ε λ ι ο ς  ζ ε φ ι ρ ι α δ η ς

: φ :



ο γ κ ι ό ν η ς ;

Μέσ’ στά θλιμμένα άντρα τής νύχτας 
τάστέρια σταλαχτίτες' 
σταλαγμίτες απόμακρες άντιφεγγιές 
μέσ’ στά νερά.
Μά νά, α π ’ τάντικρυνά βουνά 
μαχμούρα ή χρυσορόδινη προβάλλει 
κα'ι μέσ’ στά ροδογνέφαλα κυλάει 
σάν κορασιά μέσ’ στούς άνθούς τοΰΜάη.
Κ ι’ δ θεριωμένος πλάτανος τής βρύσης 
μέ τό χυτό κορμί του άφίνει 
μυριόφυλλο άναστέναγμα γιά κείνη 
τήν πέρκαλη χλωμή βαλαντωμένος.
Μέ τάσημένια χάδια
κάτου ά π ’ τάύφαντα φωτομαγνάδια
τά χλωρά χλωμιάζουν φύλλα
κ ι’ άποκοιμιέται ό γίγας. Νάνι
νάνι, θνητέ ποΰ σ’ αγαπά ή αθάνατη
ή πλάνα.
"Ομως— *Ω ανατριχίλα— 
τί θρηνολαλάει
άσώπαστος κρυμμένος μέσ’ στά φύλλα 
ό γκιόνης !

μ ε ρ ι ι ν α  Μ Ε Ν Ο Σ  Φ Ι Λ Η Ν Τ Α Σ

Ο Φ Η Λ ΙΑ

Τοΰ φίλο ο Λ. ΠΕΛΕΚΙΔΗ

Σάν πνεύμα τοΰ καλοκαιριού άλαφρή, 
σά στεναγμός τών λουλουδιών θλιμένη, 
στήν ποταμιάν ή δύστυχη τρελλή, 
γιά τό νεκρό θρηνάει ακουμπισμένη

σέ μίας έτίάς τό γέρικο κορμί.
«δ,τι αγαπά κάνεις γΐατ'ι πεθαίνει; 
ώ'ίμέ-πατέρα, (σιγοτραγουδεί) 
ή μοίρα μου ή βαρειά, καταραμένη,

ή δύστυχη δμως νά καταρασεώ, 
πατέρα μου ώϊμένα, χο φονηά σου 
δέ θά  μπορέσω νά καταραστώ...

Π οτάμι, δεξου με, στήν αγκαλιά σου 
και σύ, ώ ετιά, τόν ίσκιο σου νάτλώσης 
τήν Οφηλία Υεκρή νά σαβανώσης.»

Τ Α  Λ Α Φ Υ Ρ Α

ΤοΟ φίλοι) Μ. ΡΟΔΑ.

Γαλήνη νεκρική τήν τρικυμία 
διαδέχτη, τήν πεδιάδα δέ φωτίζει 
χαρούμενος δ γήλίος, λαμπυρίζει 
τώρα ή σελήνη μέσ’ τήν ερημίσ,

φωνή πιά δέν άκούγεται καμία" 
δ θάνατος μονάχα τριγυρίζει 
στεγνός καί κάπου κάπου φτερού γίζει 
κάποια ψυχή προς τήν ανυπαρξία.



Ξάφνου τά μάτια ανοίγει δ πληγωμένος 
πρίγκηπας αναζητώντας τό σπαθί του, 
πού δ νικητής τήν πήρε δ δοξασμένος'

μέ μιά βλαστήμια άφίνει τήν ψυχή του 
νά πετάξϊ], νοιώθει πώς θά  ύπομένη 
άλλων τά χάδια πΐά ή αγαπημένη.

Ν Υ Χ Τ Ε Ρ ΙΝ Ο

ΤοΟ φίλου ποιητη ΡΩΜΑ ΦΙΑΓΡΑ

Μέσα α π ’ τούς κλάδους ή σελήνη έφάνη 
σάν ώριμος καρπός τής Παλαιστήνης. 
Παρηγορήτρα τής νυχτός τί έγίνης;
Μέρες σ’ άκαρτερούσε ένα στεφάνι

γιά σένα δ νείός κρατώντας- νά πεθάνη 
τόν έκανε δ καϋμός σου, τής γαλήνης 
ταράξαν τή γιορτήν οΐ θρήνοι εκείνης 
τής φωνής, πού μονάχα ύμνους νά κάνη

στά κάλλη σου συνείθιζεν, ώϊμένα.
Π οιός τώρα σάν κ ι’ αυτήν θενά σ' ύμνήση ; 
στής λίμνης τά νερά, μαρμαρωμένα

πού ή θλίψη τά κρατα, νά τόν φιλήση 
στείλε μιά αχτίδα, τάργυρό τό φώς σου 
σάβανο ρίξε το στόν ακριβό σου.

ΑΠΟ ΤΑ  «Ε Ρ Ε ΙΠ ΙΑ »

ΔΙΩΝΗ

Κ αι Βασιλιάδες πού ά'πλωσαν τί; θριαμβική πορφύρα 
άπάνου ά π ’ τά λεβέντικα κορμιά, 

καί πού ή νικήτρα τους δρμή σκλάβα σέ κάποια Μοΐ- 
καινούριους Θριάμβους νείρεται μακριά. [ρα,

*

Κορμιά πού άπαλοτρέμουνε άπό μιά ορμή γιγάντια 
ανήσυχα γιά δάφνες' ώ κορμιά, 

πού σάς ξεσέρνει ολόχαρους στόν Πλούτοονα αγνάντια 
ή παροιμία τοΰ Θάνατου ή γλυκειά.

** *
Κόρες πού ή αγάπη πέρασε στά στήθεια τους χαλά- 

καΐ πήρε τους τ ’ ονειρευτό άπό τή ζωή, [στρα 
και χλομιασμένες γέρνουνε στή Θεά τή ξελογιάσερα 

ψηλώνοντας τά λούλουδα βωμοί.
*Ψ *

Κ ι’ άλλοι πού σκλαβωθήκανε ά π ’ τής ζ(οής τά πάθια 
φτάνουνε σιήν απόμερη γωνιά, 

κ ’ ένα σημάδι καρτερούν, μιά λέξη άπά τά βάθια 
—  Τό Θρίαμβο, τή Νίκη τήν Παρηγοριά. —

** *
Ώ  1 συ ποΰ τά ίδ ια  τής Ζωής τά πάθια  κ’ οί καημοί 

σέ σύραν ά π ’ τό δρόμο τής χαράς, 
και τής σεμνής 'Ιέρειας σέ ντΰσαν τή στολή, 

θλιμένη τούς θλιμένους νά παρηγοράς,
*

'Ά πλωσε πάνω ά π ’ τούς καημούς, κ ι’ ά π ’ τά κλαμένα 
τούς πέπλους σου, παρηγορητική, [μάτια

καί ξάνοιξέ τους τής χαράς τά δλόϊσια μονοπάτια 
πού δέν τά πέρασες έσΰ...,.



Ο Ο Μ Ο Ρ Φ Ο Σ  ΚΟΣΜΟΣ

“Εναν δμορφο κόσμο, πού οί αιώνες περνώντας 
τονέ ι'Μψαν, κ ι’ άπάνου άψηλώσαν βουνά, 
έναν δμορφο κόσμο, πού ή καρδιά νοσταλγώντας 
στο τραγούδι, στό μύθο ζωντανεύει ξανά.

** *

Ά π ’ τά βάθια ξεθάβει τό σκεπάρνι, κι" απλώνει 
ά π ’ τά μάτια μας κάτου, μά — ώϊμένα—  ή ψυχή 
γλυκονείρεται άκόμα τό Βωμό πού ψηλώνει 
στήν ωραία τή Θρησκεία ή χαμένη εποχή.

Η “ Π Ε Τ Ρ Α  Τ Ο Υ  ΔΑΣΚΑΛΟΥ,,

Ο ΐ Τ νοϋσες έρωτεΰυυνται τό γελαστό ακρογιάλι σου 
κ ι’ α π ’ τοϋ Βροντάδου τϊς πλαγιές σέ χαιρετούν οί ά-

[γέρες.
κι* εσύ άκουμπώντας στό σκληρό λιθάρι τό κεφάλι σου
νά ξεχωρίσης δέ μπορείς τις νύχτες ά π ’ τις μέρες.

*
* *

Μά τής βαθειάς σου σκοτεινιάς τ ’ αστέρια, ξεχωρίζουν 
τό δρόμο τόν ολόφωτο πού παίρνουμε θλιμένοι, 
προσκυνητάδες τών Βωμών τών ίδ ιω ν πού γκρεμίζουν 

οΐ ταπεινοί, κ ι’ οί σκλαβωμένοι

ΑΝΑΛΥΟΜΕΝΗ Α Φ Ρ Ο Δ Ι Τ Η

Δέν είσαι τό χαμόγελο τής χαρωπής Γαλήνης 
πού απλώνεσαι στήν αμμουδιά πού θά  σέ νανουριση, 
είσαι ό άφρός τής Τρικυμίας, είσαι ή ορμή τής Φ ρΰνη ί 
πού ξέδωσες στό πιό βαθιό τής Σάρκας τό μεθύσι.

ΣΜΥΡΝΗ, Κ Ω Σ Τ Α Σ  ΙΥΙΙΣΑΗΛΙΔΗΣ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΣ

H e le n e  V a c a re sso

ΜΠΟΥΣΟΤΓΙΟΚ TO l i i i  ΚΑΝ0Π0ΥΛ0

Εΐτανε δεκαφτά χρονών και κατοικούσε μαζί μέ τή 
μάνα του ξάκρια στήν πόλη, μέσα σέ μιά ά π ’ τις πα 
ράξενες εκείνες τρΰπες πού οΐ άτσιγγάνοι τις σκάφτουν 
στή γή και τις λένε μ π ο ρ ν τ έ ϊ. Α γαπούσε νά χώνεται 
γυμνός τά βράδια κάτου άπό τά φύλλα ή νά χάνεται 
στά βαθουλώματα κάπιας κοιλάδας πού τά έγέμιζε τό 
άψηλό αραποσίτι μέ τό αιώνιό του σουσούρισμα. Ή  
μάνα του ζοϋσε ά π ’ δλες τις δουλειάς εκείνες πού κα- 
ταπιάνουνται οΐ γυναίκες τής ράτσας της, πού ή ά τα . 
χτη και θερμή τους νιότη γνώρισε τήν κακομοιριά, 
τήν πείνα, τό γεννοβόλημα στούς σταθμούς τών κυ
νηγημένων καραβανιών. Τρομαγμένη τώρα, μέ λυγι- 
σμένο τό 'κορμί μέ φλεβοφουσκοομένα μπράτσα, μέ 
πρόσωπο ζαρωμένο καί μαυρισμενο δέν είχε ώρες πού 
ή ματιά της άναβε τόν έρωτα παρά τή φωτιά πού β γά . 
ζανε οί λαμπερές της κόρες κάτου άπό ένα θάμνο μι- 
σόξανθων τσίνουρων. Τό μελανό στόμα της πού άνοι- 
γοκλοϋσεν άκατάπαυτα άμολοΰσεν ασυνάρτητους ή 
χους. Φορούσε ένα παλιοπουκάμισο, τό ίδ ιο  χρόνια 
τώρα, ίσως άπό τή γέννα τοϋ γιοϋ της, πού ανοιγμέ
νο πάνου στό βουλημένο στήθος της άφινε νά φαί- 
νουνται άπό κάτου τά τριχωτά καί στραβά σκέλια της. 
Τά χέρια της εμΰριζαν χορταρίλα. £Τά ρονχα της ά π ’ 
τούς λεκέδες δέν ξεχωρίζουνταν τί λογής 'χρώμα είχαν. 
Μιά μυρουδιά σκόνης και ίδρου έβγαινεν ά π ’’τά μαλ* 
λιά της πούχανε χάσει τό χρωματισμό τους.

’Εκείνος, εΐταν δμορφο τσιγγανόπουλο, δπως έχουν 
τήν ρμορφιά οί άτσιγγάνοι, δμορφος με μιάν αρμονία 
ράθυμη. Γεννη ιί.ο ς , δ Θεός ξέρει ποϋ, γιος κατσίβε
λων, τραβηγμένος άπό τόν πλανώδικο βίο εξαιτίας τής 
γριάς πού τά γεράματά της τή μποδίσανε ξαφνικά νά-



κολουθάει εκείνους πού ποτές δέν είχε άφίσει, φύλα
γε ά π ’τά παιδιατικά του χρόνια μιά θύμηση πούκαιγε 
σάν τόν ήλιο τοϋ θεριστή, πού εγιάλιζε τό μελαχρινό 
του πετσί κα'ι πού γιά πάντα ει^ε χοιθ=ϊ στό αίμα του. 
Τό άρωμα τής πρώτης άγριομάδας του βαλσάμωνε τό 
νέο του νού κ’ έκουνοΰσε άπό πάνω του τά δεντρό- 
κλαδα, τή φευγάλα τοϋ φεγγαριού πά στόν ουρανό, τά 
μαλλιά τών γυναικών πού έσκυφταν άπό πάνω του 
μέσ’ στά χορτάρια γιά νά τονέ βλέπουν νά κοιμάται.

Τώρα δεμένος σέ μιά πεζή και μονότονη ανάγκη, 
ακούε νά τραγουδούν μέσ’ στις φλέβες του οί ποτα
μοί πού άνοιξαν οί πάποι του, οί ήχοι πού :ξυπνούσαν 
τά γέλια κ ’ οί θρήνοι τους, οί κοιλάδες δπου άιτλώ- 
νουνταν δ ήσκιος τών ατελείωτων δρόμων τους, πού 
μοιάζουν τούς δρόμους τής μοίρας. Καμωνούτανε τόν 
τίμιο και τόν εργατικό έξαιτίας τής μάνας του.

Τίμιος ; δταν τό εστιχτο τής αρπαγής γεννούσε μέ
σα του τίς κληρονομικές επιθυμίες : Λιανόρουχα, π ε 
τράδια πού τάδράχνει κανείς μέ άπληστία γιατί λάμ
πουν σά βρεμένα χαλίκια, δοξάρια κα'ι βιολιά πού μέ 
κόπο θά  μπορονσε κανένας νά τά σύρει μέ ακατάπαυτη 
αγωνία σάν εκείνη πού έχρι δ άνεμος τους στά μεγάλα 
του φυσήματα.

’Εργατικός; δταν ή χαύνωση τής γεννησίμιας τεμπε
λιάς του τοΰ παραλοΰσε τά λεφτά του νεύρα καί σάν 
κανένα τιγρόπουλο ξετσίτονε απολαυστικά τό βελου
δένιο ατσάλι τών μελών του. Μ ’ δλα δμ ^ ς  αύτά, εΐταν 
ήσυχος καί φρόνιμος. Σ ά  γύριζε στήν καλύβα κάθε 
βράδι ή γριά τονέ μάλωνεν αγέρωχα.

«Μιά προφητική χερονομία άνασήκωνε τά χοορέλιχ της.»

—  Νά δουλεύεις; εσύ δικός μου γιος, νά δουλεύεις! 
Κ αί γ ια τ ί; γιά ενα κομάτι ψωμί. Ά  I άν οί άλλοι σέ 
βλέπανε... Μά εΐνε χαχριά. Καθόλου δέ σ’ ώφέλησαν 
οί διδαχές τους... Μπάς κ ’ έχεις, κομένα κ ι’ αλύγιστα 
τά δάχτυλά σου, γιέ μου, καί δέ μπορείς νά τά χώνεις 
στά πορτοφόλια καί στά συρτάρια ;

—  Μ ά, μάνα μου, θά  μοΰ βάνουν φυλακή.

—  Κ ’ ύστερα ; άποκρινούτανε ή γριά. Ζητάς νά 
μέ συγκινήσεις... Ου νά χαθείς !

Καί σάν ευσεβής έ'βαζε τά χέρια της στό μέτωπό 
τη: πού άπάνου του ξεχειλοΰσε ενας χείμαρος άπό σκοτι 
νές μπούκλες. Μέ σιγανή φωνή ή μάνα προσευκούτανε. 
ΙΊαρακαλοΰσε τόΘεό νά κάνει τό γιό της επιδίξιο κλέφτη 
δπως εΐτανε οί δικοί της άπό τά παλιά τονς χρόνια.

Νομαζούτατε Μπουσουγιόκ (Βασιλικός) κ ι’ δ 7ο βα- 
στούσε ή γλυκιά έποχη στόλιζε τό καπέλλο του μέ τό 
λουλούδι πού έφερε τόνομά του.

Ή  μάνα του λεγούτατε Σ ία . "Εβλεπε μοίρες κ ’ έ
λουζε πεθαμένους. Ε κείνος, όδήγαε στά χωράφια τά 
βουβάλια ένούς πλούσιου άτσίγγανου πού κατοικούσε 
κοντά τους μέσα σέ μιά καλύβα βαμένη μαβιά καί 
κόκκινη σάν κάνα βυζαντινό παλάτι. Μεθυσμένος πάν
τα, άντικαταστοϋσε κάποτε τό Μπουσουγιόκ δταν εκεί
νος πάγαινε στήν πόλη νά πουλήσει τό γαλαζωπό γάλα 
τών λασπωμένων βουβαλιών του.

Ο Μπουσουγιόκ δέν αγαπούσε τήν πόλη γιατί γιά 
νά πάγει έκεΐ έπρεπε νά παπουτσωθεϊ καί νά καπελλω 
θεΐ μέ κάπιο άποφόρι... Κ ’ έ,τειτα δ,τι έβλεπε στούς 
δρόμους καί στίς κατοικιές άναβ.-; μέσα σου τη δίψα 
αύεή τής κλεψιάς, πού εΐταν δυνατή σάν έρωτας.

Β <σαούτανε δπως μπορούσε γιατί ή γριά χωρίς του, 
θά πέθαινε άπό κακομοιριά καί πείνα' καί ή εικόνα έ 
φερνε όμπρός στά μάτια του άτσιγγάνους πού απαντούσε 
κατά τύχη νά τούς όδηγοΰν στούς δρόμους στρατιώτες μέ 
τά ντουφέκια ακουμπισμένα στίς γαζιάρικες ράχες τους.

—  Ά τσ ιγγάνο ι κλέφτες ! καταραμένοι άτσιγγάνοι ! 
χούγιαζε τό πλήθος στό πέρασμά τους.

— Τό δραμα τούτο καί οί κραυγές τονέ συντρό
φευαν λυπητερά. Μά σάν έβγαινεν άπό τή μέση ή μ ά
να του, ά I τότε θάβλεπαν. Δε θά  στεκούτανε αυτός νά 
τόν άδράξνυν 1 τώρα δμως θάδυνάτιζε καί θάρρω* 
σεοΰσε ή μάνα του κ ’ ύστερα— τόνιωθε δ Μ πουσου
γιόκ— ί>ά πήγαινε νάβρισκε εκείνους πού έπλυνε τά 
παγωμέ>α κορμιά τους. Ώ ς  τόσο μέ μάτι άτονο είχεν 
έννοια τά βαριοκίνητα ζά πού τοΰ είχανε μπιστευτεΐ,



Καθισμένος σέ μιά κατηφόρα, μέ τή ράχη προς τήν 
πόλη, μέ τά μαλλιά του λυμένα, μέ ξεγυμνωμένο το ά- 
γαλματένιο κορμί του έιτινεν από τήν πηγή τών θ ο 
λών ονείρων του. Να ναι μόνος, νάναι γυμνός ! νά 
χάφτει χώμα και φλούδες, νά τρέχει σάν τό νερό, νά- 
δράχνει καμιά γελαστή γυναίκα, νά μπαίνει νά βιάζει 
τή σιωπή πού γιομίζουν τις κάμαρες οϊ αναπνοές τών 
κοιμωμένωνε, νά κλέφτει στην τύχη, μέ χτυπόκσρδο, 
μέ τήν αναπνοή στό στόμα, κ ’ έπειτα νά φεύγει ευ
τυχισμένος, θριαμβεύοντας,μέ τό θάνατο ίσως καταπό
δι του. Κα'ι ό Μπουσουγιόκ έτριβε τό πυρωμένο α
σπρόχωμα μέ τήν πατούνα του πού τή συσποϋσε ή μο
ναδική του φαντασία. Μέ πληγωμένη φωνή άρχίναε 
τό τραγούδι’ κα'ι χόρευε μπροστά του ή λαχτάρα μέσα 
στή διάφανη ερημιά τών εξοχών τήν ώρα πού τά βου
βάλια βάφανε τά πλευρά τους μέ τή λεπιδωτή λάσπη 
πού ό ήλιος τήν έκανε νάχνίζει.

Μ ιά μέρα ανάμεσα σέ δυό δρόμους βρήκε τή Σ ία  
ξαπλωμένη καταγΐς πού περιγελούσε μέ τό στόμα 
στραμπουλισμένο, μέ τό πρόσωπο ξεσκισμένο μέ με
γάλες σκασμάδες ανάμεσα στά δόντια της... Πρ'ι νά 
βραδυάσει ή Σ ία  εΐταν πεθαμένη... Και ό Μπουσου
γιόκ γύρισε στήν πηγή του αγριεμένος. ΙΙορπάταγε 
γυμνός κα'ι τή μέρα ακόμη. ’Ανύποπτος γιά τούς δια
βάτες, τούς συναπαντούσε μέ φρίκη’ δέν τόν έ'νιαζε 
σκεδόν γιά τό κοπάδι πού έκανε πολλές ζημιές κα'ι στό 
άκρόδασο άκόμα τής πόλης, χαλώντας φραγές, αφ α
νίζοντας τ'ις τριανταφυλλιές και τά δέντρα τών κήπων 
οπού χυμούσε. ’Έ τσ ι λοιπόν τά καστανά κα'ι τά μαύ
ρα χτήνη καταντήσανε επίφοβα. Σάν κατρακυλούσαν 
τά κάρα πάνω στό δρόμο, προγγούσανε άπό τή χλιαρή 
λάσπη πούθελαν νά μεραστούν μαζί μέ τά καλάμια, 
χύμηζαν πάνω στ’ αμάξια πού δέ μπορούσαν δμως νά 
τά φτάξουν γιατί έτρεχαν γλήγορα τά τρομερά τους ά- 
λογα."Επειτα ή φαντασία εκεινών πού πλησίαζαν τή 
βοσκή τους γεννούσε καί θρύλλους. Δηγιόντανε πώς 
κάτι θεριά πού τά λαλοΰσε ένας τσομπάνος, ένας θεός

άγριος καί δμορφος, καρτερούσαν κοντά στις λασπό- 
λίμνες τάνθρωπίσια θύματα πού τούς τάστερνεν ή 
μοίρα... Κ ’ ένα παραπάνω εξαιτίας ένούς παλικαριού 
πού τόν αγαπούσε, ή μεγάλη μυθική ψυχή τής γής 
συγκινήθηκε καί πίστεψε στό αιώνιο θά μα ’ κ ι’ ό τό
πος κατάντησε θρυλλικός γιά  τούς χωριανούς. Ο ί π ο 
λίτες δμως δέ γελιοΰντανε. Εΐξεραν εκείνοι τό Μ που
σουγιόκ καί τά βουβάλια του.

"Ενα πρωινό πού έκανε φοβερή ζέστη, δυό φυλαχ- 
τήδες καταϊδρωμένοι ζώσανε τό Μπουσουγιόκ πού λια- 
ζούτανε ξεγυμνωμένος μακάρια. Τά βουβάλια κοιτούν- 
τανε πιό πέρα άποκαρωμένα από τόν ήλιο .'Ο  Μ που
σουγιόκ τάμυρίστηκε πώς ήθελαν νά τόν τσακώσουν. 
Έ βγα λ ε  μιά βραχνή φωνή καί τά βουβάλια γιουρούν- 
τισαν μέ τις μούρες κατεβασμένες, μέ τά πλευρά τους 
στιμέναάπό ξεραμένη ασπρωπή λάσπη.,.Ο ϊ φυλαχτήδες 
τόδοσαν τρομασμένοι κατά τήν πόλη χωρίς νά ξανανια- 
στούν γιά τό Μπουσουγιόκ καί τό φοβερό κοπάδι 
του. Γυμνός καί νικητής εκείνος πέρασε δλη τήν άλλη 
μέρα σκεφτικός. 'Η  θέση του εΐταν αξιολύπητη. Γ ύ 
ρισε τά μάτια του κατά τό διάστημα τό σπαρμένο άπό 
θάμνους στολισμένους άπό ένα αδύνατο καί σταχτερό 
φύλλωμα.

’Αφού κατάστρωσε τό σκέδιό του, γύρισε τό βράδυ 
στό μπορντέϊ του, έβαλε γλήγορα ένα πουκάμισο τό 
έσφιξε στή μέση του μέ μιά πέτσινη κοκκινωπή ζώνη 
καί φόρεσε ένα κόκκινο τσουπέ κληρονομιά τής μάνας 
του πού δέν είχε πέσει ποτέ άπό πάνω της. Δέν είχε 
τίποτα. Δέ λυπούσε κανένανε...

—  "Ολη τή νύχτα περπατούσε, ξαναμένος, ευχαρι
στημένος, άνασαίνοντας μέ τά ρουθούνια τήν αύρα 
πού τήν έβάραινε μιά τό ναρκωτικό άρωμα τοΰ σιτα
ριού καί τοΰ αραποσιτιού καί μιά ή δυνατή βώχα τών 
χωριών πού περνούσε. Μέ τήν αυγή κατακουρασμένος 
αποκοιμήθηκε πάνου σ’ ένα φράχτη... Τινάχτηκεν άπό 
τόν ύπνο περικυκλωμένος άπό οργισμένους άνθρώπους 
πού τόν έβριζαν μέ σηκωμένες μαγκούρες.



—  Μπρός, μάζευε τα, διαόλου— άτσίγγανε !
Ο ΐ χωριανοί τόν είχαν πιάσει κ ι’άφοΰ τονέ διώχναν 

νά φύγει τονέ βαστοΰσαν άκόμα.
— Π ρώτα γιά νά ίδοΰμε μπάς κ’ έκλεψε τίποτα.
Καί ξετίναζαν άπό δώ κ ι’ άπό κεΐ τόν ξεθωριασμέ

νο καί τρύπιο τσουπέ του. Σκάλιξαν τή ζώνη καί τό 
πουκάμισο του κ’ οί βρισιές πέφτανε βροχή.

— Γ ιά  έναν ώραιον άτσίγγανο, ώ! ναί, είναι ένας δ- 
μορφατσίγγανος !

Έκοίταξε εκείνην πού είχε πει τά λόγια αυτά μέ 
μιά λεφτή καί γλυκιά φωνή σά χυμό ώριμου καρπόν. 
Ή  φωνή αυτή έδρόσιζε ολο του τό είναι καί γλυ- 
στροϋσε απάνω στό πετσί του μαζί μέ τόν ήλιο.

—  Σ ώ πα εσύ, Παόνα, πετάχτηκεν ένα παλικάρι 
τσομπάνος.

Ό  Μπουσουγιόκ κοίταξε μονομιάς τήν κοπελλοΰδα 
καί τό βοσκό, πρόσχαρους καί τούς δυό, στηριγμένους 
στό φράχτη παρατηρώντας τον κατάματα. Ε κ είνη  πού 
τήν έλεγαν Π αόνα μουρμούρισε κάτι λόγια κ ι’ ό τσομ
πάνος μέ μιά χερονομία αύθεντικιά γΰρισε κ’ είπε 
στούς χωριανούς. Ά πά νο υ  στό τυραννικό κ ι’ ώχρό 
πρόσωπό του λαμπύριζαν δυο μεγάλα μάτια, πού ή 
Π αόνα, καταπόρφυρη, τάτρωγε μέ τό βλέμμα της.

—  Ά φ ίσ τε  ήσυχο τόν άτσίγγανο, είπεν ό τσομπά
νος. Ε ιμ ’ άρρωστος κ’ έχω ανάγκη κάπιον νά φυλάξει 
τό κοπάδι μου σήμερα... "Ολοι οΐ άλλοι είναι στίς μού
λες... Θές, άτσίγγανε, νά μ ’ ακολουθήσεις στήν άκρο- 
ποταμιά ; Θά σοΰ δώσω απόψε, δυό γρόσια γιά  τόν 
κόπο σου καί τό φαγί σου.

Ό  Μπουσουγιόκ έκούνησε τό κεφάλι του καταφα
τικά. Δέ μπορούσε νά μιλήσει. Θάμαζε τήν Παόνα. 
’Εκείνη έγελοϋσε, καί τά γέλιο της τόν ξετρέλλαινε. 
Είχε πει γ ι’ αυτόν πώς εΐταν όμορφος.

*
•ί- ·ί·

■— Ν ά, σοΰ τό δ ίνω ...
'Ο  Μπουσουγιόκ πέρασε στό δάχτυλό του τό χάλκι

νο δαχτυλίδι.

— Σοΰ τό δίνω , ξανάπε ό τσομπάνος, μά κοίταξε 
νά τό κρύψεις καί νά μήν πεις τής Π αόνας πώς σου 
τόδοσα. Θά κλαίει !....

Ό  Ραντούς ό βοσκός, κορόϊδευεν άπό μέσα του τήν 
άγαθομάρα τοϋ άτσιγγάνου... ’Από τά δυό γρόσια 
πού συμφωνήσανε, ό άτσίγγανος ζήτησε γιά τόν κόπο 
του τό λεφτό χαλκαδάκι..,· Καί δ Ραντούς κουδούνιζε 
τή ζώνη του δπου κρεμόντανε ένα—σωροί δαχτυλίδια 

4ι τενεκεδένια, χάλκινα, γιαλένια μέ γαλάζιο χρώμα, τρό
παια τιποτένια, πού τά παλικάρια τά παίρνουν άπό 
τις κοπελλούδες καί τά φοροϋν μέ περηφάνεια. 'Ο  
Μπουσουγιόκ έτρεμεν ά π ’ τή χαρά του κοιτώντας τό 
δαχτυλίδι του. «Τρέμει γιά ένα τιποτένιο πράμα... ε ί
πε άπό μέσα του δ Ραντούς. Τρέμει επειδή τοϋ είπα 
πώς ή Παόνα μέ φιλεϊ τό βράδυ πίσω ά π ’ τάραποσί- 
τια...» Καί τόν άρώτησεν άψανά :

—  Μήπως έχεις πυρετό, άτσιγγάνε ;

■— Ώ  ! δχι, άποκρίθηκε χαρούμενα δ Μπουσουγιόκ 
καί χάϊδεψε τό δαχτυλίδι κ ’ έγέλασε.

— Τότε, τρέξε στά χωριό, σταμάτησε κοντά στό π η 
γάδι κ’ έκεΐ θά  σέ περιμένει ή Παόνα γιά νά σοΰ δώ- 
κει μκμαλίγκα καί παστόψαρο γιά τό γιόμα μας...

Τόντις μπροστά στό πηγάδι στεκούτανε ή Παόνα 
λεφτοκαμομένη λεβέντισα... Τόν άρώτησε μονομιάς :

— Τ ί κάνει δ Ραντούς ;... μ ’ αύτή τή φοβερή 
ζέστη δέ σάς έπιασε πυρετός ;....

Ό  Μπουσουγιόκ απάντησε σαστισμένος ναί κ ι’ δχι. 
’Ανάμεσα στό χωριό καί στή μονάξια τής εξοχής τό 
πηγάδι μονάχα έκανε ήσκιο. ' I I  ζέστα καί τά φώς 
τούς έσφιγγε σάν ζουρλομανδύας. Ποτές δ Μ πουσου
γιόκ δέν είχε γνωρίσει τέτιαν ηδονή πού χύνει τήν ψ υ
χή μέσ’ στίς αίτησες καί τις κορώνει άλυσοδένοντάς 
τες.’Εφρισσε κυριεμένος άπό ηδονή μόλις ή κοπελλού- 
δα εσάλευε τά χέρια της ή εκλειοΰσε γιά  ένα δευτερό
λεφτο τά ματόφυλλά της. Καί ή κίνηση αύτή πρό πάν
των νά γυροφέρνει τά χέρια της πάνου στή πηγαδό*



πέτρα τόν έκανε ν ’ άνιώνει μιάν ηδονή χ ’ ένα είδος 
ανεξήγητου τρόμου.

Σήκωνε πάνω στό κεφάλι της ενα πανέρι καί τώρα 
δείχνοντάς του τό περιεχόμενο τοϋ λέγει :

— Κ οίτα 1 είναι γιομάτο. Θά χορτάστε κ ’ οί δυό 
σας.... Πρόσεξε νά μή σοΰ πέσει τίποτα στό δρόμο .. 
Μά, δέ θά ιαν καλύτερα νά στερεώσεις τό χέρι σου αυ
τό πού τρ έμ ε ι;...

Κοίταξε γύρω της κ’ έπειτα μέ μιάν απότομη χερο· 
νομία άγγιξε τη ζώνη τοϋ Μπουσουγιόκ....

—  Βγάλε τή ζώνη σου.... στάσου... νά σέ βοηθή
σω...

Τά εύκολολύγιστα καί ζεστά δάχτυλα παίζανε μέ 
τήν έλαστικότη τής ζώ νη; πού τήν έσκλήραιναν ποΰ 
καί ποΰ χαλκόκαρφα καί τενεκίδάκια... 'Η  έπικίντυνη 
θέρμη έτρεχε πάνω στό πετσί τοΰ τσιγγανόπουλου... 
Τά γυμνά μαλλιά τής Παόνας χορεύανε πάνου στά 
χείλη του... Άπογευούι;ανε τό έξοχο καί λεφτό μέθι- 
σμα. "Οπως καί ό Ραντούς ή ΙΙαόνα τόν άοώτησε :

— Μήπως έχεις πυρετό ; καί τό τρεμούλιασμα τοΰ 
άτσίγγανου τήν έκανε νά τόν λυπάται.

«Τσιγγάνος είναι, σκέφτηκε, μά ’ναι νέος κ ι’ ό'μορ- 
φος καί τόσο φτωχός. Τό κακόμοιρο τσιγγανόπουλο!.. 
Έ χ ε ι πυρετό, αάν τό Ραντού.»

Ή  ζώνη έπεσε δίπλα στό πηγάδι. Ά φ ο ΰ  ή ΙΙαόνα 
εΐταν έκεΐ, δ Μπουσουγιόκ ειχε ξεχάσει τό δαχτυλίδι 
κ ι1 αύτό κατρακύλησε τώοα μέσα στό φλασκί τού νε
ρού κοντά στά πόδια της... Ή  Π αόνα έσκυψε καί τό 
πήρε καί κιτρίνισε ...

—  Τό δαχτυλίδι μου, φώναξε... Τόκλεψες άπό τό 
Ραντού.... 'Η  βεργέτα μας. Ου ! παλιοατσίγγανε, 
κλέφτη, κλεφτόσπορε !...

Ό  Μπουσουγιόκ θυμήθηκε τά λόγια τού βοσκοΰ :
« Ά  μάθει πώς σοΰ τόδοσα, θά κλαίει.»
—  Τό δαχτυλίδι μου, ξανάπε ή Π αόνα άγαναχτη- 

σμένη. Ά  1 καταραμένη ράτσα... 'Ο  καλός Θεός π ιά 
νει τά μάτια του μέ τά δυό του χέρια γιά νά μή σάς

βλέπει νά περνάτε πάνω στή γή ... Τ ί, σάν εΐνε κανείς 
γιος κλέφτη... πρέπει κ ι’ αύτός νά κλέφτει..., έ ; Ντρο-

Ι πή ! Ντροπή σας !....
Καί στριφογύριζε δεξιά κ ι’ αριστερά γογγύζοντας 

άπό περιφρόνηση κ ι’ οργή, κλώθωντας τίς μαύρες 
μπούκλες της πάνω α π ’ τό μέτωπό της,...

ΤΑ ! γιατί μακουσε ό Ραντούς ; γιατί εγώ τοΰπα νά 
σέ πάρει μαζί του.... Έ χ ε ι  ένα—σωροί δαχτυλίδια. 
Μά δέν τάγαπά. Αύτά άς σοΰ ,τάδινεν δλα.. Μά τό 
δικό μου.... Ώ  ! κλέφτη 1 κλέφτη !....

"Οσο πήγαινε θύμωνε πιότερο. Φώναζε δυνατώτε- 
ρα κ ’ ή ταραχή της έκανε πιό ό'μορφα τά χαραχτηρι- 
στικά κα! τό βλέμμα της.

«Πόσο μέ μισεί I Πόσο μέ περιφρονεΐ 1 έλεγεν άπό 
μέσα του δ Μπουσουγιόκ. Περιφρονημένος ά π ’ εκεί
νη 1» ’Απογεύτηκε τήν τελευταία θλίψ η .... Νά τόν 
περιφρονήσει εκείνη ! Ά  ! θά  τής έλεγε τήν αλήθεια, 
κ ι’ άν δ βοσκός κοτοΰσε νά τ ’ άρνηθεΐ.... Τότες \^ά 
βλέπανε.,.. Θά τής ξεμολογιούτανε...· Ή  Παόνα θά- 
κλαιε.... Ό  Ραντούς τούχε πει πώς άν εκείνη μάθαινε 
πώς τό δαχτυλίδι πήγε στά χέρια τοΰ άτσιγγάνου, ή 
Π αόνα θάκλαιε γιά τήν απιστία του αύτή. . .  .

«Δέ θά  κλάψει» δρκίστηκεν δ Μπουσουγιόκ. . . . 
Δάγκανε τά χείλη του.... Θυμήθηκε τούς πεθαμένους 
πού είχε δεϊ τή μάνα του νά τούς πλένει τά σκεβρω
μένα μέλη τους καί τά χείλη τους πού δέν έβγαζαν α
ναπνοή, κ’ είπε άπό μέσα του : «Μ πουσουγιόκ... βου· 
βάσου 1 Γίνου σάν τούς νεκρούς.... Η  Π αόνα δέν 
πρέπει νά κλάψει.»

Στήν απελπισμένη βούβα τοΰ άτσιγγάνου ή Παόνα 
μαλάκωββ.

—  Ραντού 1 Ραντού ! μουρμούρισε σιγοκοκκινίζον- 
τας.... Ζούλιξε τό δαχτυλίδι πάνω στό μάγουλό της κα! 
τό πέρασε στά κρόσια τής ζώνης της.

—  Ά κουσε, Μ πουσουγιόκ ! τούπε τέλος- σέ συχωρ- 
νώ γ ια τ’ είσαι νέος... Θά σ’ άφίσω νά φύγεις καί δέ 
θά  ξεστομίσω λέξη στά εδώ προσώπατα... Μά σάθέ-



λεις νά μ ευχαριστήσεις, ώΐ φΰγε γρήγορα... Φύγε, γ ί
νου σκόνη...

Κατέβασε το κεφάλι... Νά μή βλέπει πιά τήν ΓΙα- 
ονα, τις μαύρες της μ που ίλες καί τό ρό5ινο δίρμα της., 
ποτέ π ια .,..

0 u  παγω ατή μου τύ φαγ'ι στό Ραντοΰ καί τό 
δαχτυλίδι... θα τοϋ το δωσω μαζί μέ τά φιλιά μου... 
θ ά  σε ξεχάσουμε, έτσι δέν είναι πιό καλά ;

Η  ίδ:-:α της ειταν πολύ καλή καί μαλάκωνε πού θά 
ξαναβλεπε τον εραστή της πού «καρτερούσε κοντά στό 
ποτάμι.

«Θα περιμένει τον άτσίγγανο κ α ί·θά  φχαριστη&εΐ 
σά δει εμένα».

I ια μια στιγμή τον έσφιγγε πάλι ή άκράταγη α 
νάγκη να φωνάξει την αλήθεια... 'Ο  Ραντούς αυτός 
είταν ένας πρόστυχος καί πρό πάντων ενας απαταιώ- 
νας... Θα μιλούσε... θα  μιλούσε... κ ’ ένανάγκη θά τά 
δηγιοΰνταν μπροστά σ ’ δλο το χωριό καί δέ θά μ π ο 
ρούσαν νά μήν .τόν πιστέψουν.,. Ή ξερε εκείνος νά 
τους κάνει να τον πιστέψουν δλοι καί νά μήν είναι 
ανάξιος τοΰ ατσιγγανικου αίμάτου πού μιά κ ι’ άναββ, 
έτρεχε ορμητικο μες στίς φλέβες του, πού'ταν γεμάτες 
άπό συμβουλές παραφορές.Όχι,, δχι, δέ θάφινε τόν ή 
σκιο τοΰ πηγαδιού πρι/οΰ άτοδδίξει τί|γ άθωότη του 
καί φανερώσει στην Π αόνα τήν άτιστία τοΰ Ραντοΰ. 
I I  ΓΙαονα θακλαιε, και τοσο ασκημα... "Ολεί οί γυ 

ναίκες κλαΐνε... Αφοΰ είναι φκιασμένες γιά νά κλαΐ- 
νε μονάχα... "Ολες οί γυναίκες, να ί... μά δχι ετούτη 
δά. Η  Παονα ή ρόδινη, η Παονα ή γλυκιά, πού ή 
φωνη της έρρεε σαν τον ώριμο χυμό, ή Π αόνα πού 
ειχβ πει : «Αυτο το τσιγγανόπουλο είναι δμορφ >»

Ή  Παόνα ξανάπε :
— Φύγε- δέ θά  σέ προδώσω...
Κοίταξε το δρόμο πού ή ανυπόφορη ασπρίλα του 

θάμπω νε τά μάτια.

Τό ξέρω πώς κάνει φοβερή ζέστα, τούπε, μά Ιού 
θασαι συνηθισμένος στόν ήλιο.,. Δέν πρέπει νά μεί

νεις εδώ . . .  Ή  παρουσία σου θά  μ ’ απέλπιζε . . .
'Η  ερημιά καί τό φως νόμιζες πώς τρόμαζε τόν 

κουρασμένον βρίζοντα.
— Νά, πιέ, πρί φύγεις, είπε... Θά διψάς καί δυό 

καί τρεις λεύγες δέ θάβρεις ού'τε πηγάδι ού'τε ποταμό... 
Π ιέ...

Τού'δειξε τή κοκκινωπή χωματένια κανάτα χωρίς νά 
τοΰ τή δώσει... Σήκωσε τούς ώμους, τήν κοίταξε κάμ- 
ποσην ώρα, θλιφτικά, μέ τά μάτια του πού μέσα τους 
ζοΰσε τό άπειρο τών έρημων καί μ ’ ένα πνιγμένο λυ 
γμό γύρισε ά π ’ τήν άλλη κ ’ εφυγε...

Γλήγορος, αναίσθητος στή φλόγα πού τόνε θέριζε 
ά π ’ δλες τις μεριές πορπάταε προς τάπειρο...

"Ολα έκαιαν μέσα καί γύρω ’του. Τό άχτινοβόλημα 
τοϋ διαστήματος περνοΰσε τά ματόφυλλά του μέ σου· 
βλερές σαΐτες. Πάνου στά δάχτυλα τών ποδαριών του 
ή σκόνη έκαιε σά στάχτη μαγκαλιού. 'Ο  αέρας νόμιζες 
πώς κουνούσε δαδιά πάνω άπό τήν κόμη του. Ή  έχτα- 
ση ξαπλουνούτανε κατακίτρινη. Ούτε δέντρα ού'τε θ ά 
μνοι καί μόνο καμίνια έ'βλεπες, ώς τά πιόν απόμακρα 
σύνορο. Στήν αρχή τούρθαν στή σκέψη ή Παόνα καί 
τό δαχτυλίδι της, ό Ραντούς, δ ποταμός. Λ ίγο—λίγο 
δμως οί εικόνες αυτές λυόνανε στήν ανελέητη φλόγα 
πού τις πβρικύκλωνε. Μιά πυρκαϊά βοοΰσε μέσα στό 
καύκαλό του. "Ολες του οί θύμησες όρθονούντανε μέ
σα στό κόκκινο φόντο τη; κ ι’ άφανιζούντανε καταορέ- 
οντας... Ξανάδε τή μάνα του, τά σπίτια δπου παιδί α 
κόμα τήν ακολουθούσε. Γ ιά  πρώτη φορά ένιωσε τή 
φρίκη τοΰ ε ταγγέλματος πού έκανεν ή Σ ία  ή άτσιγγά- 
να, ή λούτρα τών πεθαμένων. Μπροστά στό θολωμένο 
αύτό όραμα περνούσαν σωρός τά πτώματά, μορφές, 
νέε; καί γερασμένες γυναικών, ματύκ >ρε; παγωμένες 
σάν τό γιαλί στό ήλιόγερμα. Προσπαθούσε νά φέρει 
στό νού του τό κρύο πού χυνούτανε μιά φορά άπό τά 
σώματα αυτά... Μά καί τούτα έχυναν άπάνω του μιά 
φλογερή πνοή. Τά κλεισμένα στόματα καπνίζανε σάν 
κρατήρες. "Οσο πήγαινε κ ι’ άξαινε χ ’ έβραζε μέσα του



to  απαίσιο κόκκινο... Τώρα έρχοΰτανε ή Παόνα, γλυ- 
κιά, ρόδινη αντίκρυ στή φω τιά. Τοΰ πρόσφερε τό
δαχτυλίδι κ ’ έλεγε : «ΙΙάρτο μαζί μέ τά φιλιά μου.» 
Έ πεσ εν  απάνω του. Μά πόσο έκαιε !... 'Α ναβε ώς τ'ις 
βλέβες κα'ι ξατμιζοΰτανε δλο της τό αίμα... Τουλάχι
στο χαμογελούσε... Δέν εΐξρρε τίποτα ! Δέ θάκλαιε...

—  Μ πράβο, Μπουσουγιόκ, τοΰλεγε εσένα έγώ α
γαπώ I

— Έ μ ενα  ; εμένα ; φώναξε τό τσιγγανόπουλο ξε- 
τρελλαμένο, εμένα, τό γιο τής Σίας, εμένα τόν κλέφτηΐ

Τό καύκαλό του λαμπάδιζε. "Ολα γΰρω του τριζο- 
βολοϋσαν και ήλιοχτυπημένος μέ τ'ις κτάλες ανοιχτές έ
πεσε κατάμουτρα στόν ήλιο.

ΣΜΥΡΝΗ, Μ ·τ. δ. γ .

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

Φ ΛΕΒΑΡΗΣ 13-13

Σ Η Μ Ε ΙΩ Μ Α Τ Α

— Δέν είναι πολής καιρός που ή φιλολογία μας 
πλουτίστηκε μέ καινούργιο τόμο τοΟ Ποιητή μας Κω- 
στή Παλαμά, τήν «Πολιτεία καί Μοναξιά» του. 'Ο  τό
μος άπό 200 κι άπάνου σελίδες διαιρεμένος σ’ Ιξη 
βιβλία περιέχει ποιήματα πού έξίν καμιά δεκαπετα- 
ριά χρονολογημένα στά 1911 καί 1912 καί τά θούρια 
πού άποτελοΟν τό £χτο βιβλίο «τή χώρα πού αρματώ
θηκε», τάλλα είναι άρκετά παλιά. Χωρίς νάχουνε 
σκοπό γιά καμιά κρ ιτική—άργότερα ίσως μιλήσουμε 
π\ατ:ά^γιά τό εργο τοΟ κ. Παλαμά — περιοριζούμα- 
στε ά π ’ άφορμή τή σύντομη αύτή άγγελία νά θαμά
σουμε τήν ϊμπνεψη καί τήν τέχνη τοΟ πατριάρχη 
μας ποιητή καί νάν τυπώσουμε γιά έπίκαιρο κάπιο 
τραγούδι, άπό τό τελευταίο βιβλίο. Γιά γνωστούς λό· 
γόυς ή έκλογή μας δέν είναι έλεύτερη. Τό κατοπινό 
δμως τραγούδι είναι μιά τόσο δμορφη ζουγραφιά πού 
μά τήν άλήθεια τή ζηλεύουμε άπό τήν ωραιότερη ι
δέα. . . .

Σ τούς &εσοαλονς τούς κά μ π ους κεχριμπάρια  
τά στα φ ύλια  τόν τρύγο καρτεράνε  
τά ρόϊδα ξαναμμένα στά κλω νάρια  
μά γονλα  π ο ΰ  τό φ ίλημ α  με& ανε.
Τριξοβολαν τά κάρρα' ταξια βώδια,
Ζ εμένα , ειρηνικά, βαριά, καί π άνε.
Κ ρασί, γιά  σέ τοΰ πα τη τή  τά πόδια  
δουλεύουν. ώρα λογισμό γιομάτη !
Τής αγάπης κρυφ ής τά ξεπροβόδια  
μέ τό σάλαγο σ μ ιγό νν τοϋ αγω γιάτη.
Μ ιά τετράψ ηλη λεύκα  τρέμει π ο ύ  εχει 
κορώνα τή φ υλάχτρα τοϋ ντραγάτη.
Θολό μέ ϋ·ολά γνέφ ια  άγεροτρέχει 
π ο υλ ιώ ν  δυσκολοξάνοιχτο κοπάδι.
Μά ή ψ υχή  μιάν άνάπαψ η π α ντέχει 
τήν ώρα π ο ύ  ά π * τ ν Κ ίσσαβο τό βράδι 
μεγα λόπ ρεπο  οιγοκατεβαίνει.
Κ ουδούνια . Αρνιά γυρνάν ά π ’ τά λιβάδι, 
καί π ίσ ω  ο ί π ισ τ ικ ο ί λαχανιασμένοι.
Σ τά φράξα α π ' τοΰ κα ρποΰ τα λικ ' αχνάρια  
νά μιά βατομουριά σά ματω μένη  
Γ αβγίσματα. Π ετούμενω ν τροπάρια. . . .
Τ οΰ κάπου τρυγητή, σέ καρτεράνε, 
τά μπέλια . Π έρα γιά τά παλληκάρια  
δ Χάρος τρυγητής. Τόν α ψ η φ ά νε.

— ΕακολουθοΟν οί κρσες γιά τό ^ σ μ κ  ’Ασμάτων» 
τοϋ κ. Φριλίγγου. Αύτή τή φορά 2χει τό λόγο τό ιτα
λικό έκκλησιαστικό περιοδικό « R o m a  e lO r ie n te »  
Μεταφράζουμε λέξη πρός λέξη τό σκετικό άρθράκι :

Κ. Φ ριλίγγος, 'Ασμα ’Ασμάτων, Σμύρνη 1912, φρ. 1 ,— Εί- 
ναι ένα βιβλιαράκι που δέν έχει τίποτε καινούργιο μέ τά ανίερο 
περιεχόμενο : πολύ πριν άπό τά Φ ριλίγγο, στά χρόνια τοΰ Χρι
στού μας, ot ’Ιουδαίοι εϊχανε μιά σκολή πού δποστήριζε τή δο
ξασία (θέση) τοΰ συγραφέα : εΐτανε λ . χ . τό 4ΣΜΑ ’ΑΣΜΑΤΩΝ 
ένα ποίημα όλουσδιόλου ανθρώπινο, ένα ειδύλλιο καί τίιτοτα 
παραπάνω" ή θέση καί τότε κ ’ έπειτα προγράφτηκε. Οδτε τό 
κύρος τού θεοδώρου Μοψουεστίας πού στηρίζεται ί  Φριλίγγος 
θά μπορέσει νά δικαιολογήσει τή  γνώμη του, γιά τό λόγο πώς 
4 Μοψουεστίνος καταδικάστηκε στή δεύτερη οικουμενική Σύνο
δο τής Πόλης καί δ κ . Φριλίγγος σάν όρθόδοξος έπρεπε νάν τό 
ξέρει. Ύ στερα άπ’ αύτά μας φαίνεται άνώφελο νά καταγίνουμε 
γιά  τά ποιητικό φόρεμα πού δ συγραφέας έδωκε στά ιερό κείμε 
νο’ έπειδής είναι σέ γλώσσα δημοτική ( v o lffa re )  δέν έχει τή 
φιλολογική άξια.» ( « R o m a  e  V O rien te»  2 5  G e n tia io  ί^ ι3 .  
N u m . 27 P a g . 1S4).

Δίχως άλλο ό κριτικογράφος ή θά μισοδιάβασε ή 
δέ θά καλόνιωσε τήν κριτική μελέτη τοΟ συνεργάτη 
μας. ’Αλλιώτικα δέν ξηγέται ή γκάφα πού κάνει στό 
ζήτημα τής καταδίκης τοΟ Μοψουεστίας. Τάν π α ρ α 
πέμπουμε στή μελέτη γιά τό « '^ σ μ . σε^· 12
κεφ. I I I .  «.·.. τά Θεόδωρο έπίσκοπο Μοψουεστίας, 
η ο ύ  Οικουμενική 2 ύ ν ο δ ο  τόν άνα&εμάτιοε γιά  
τήν κακοδοξία του α ύτή» .—Έ μ εΐς  δέ λέμε πώς ό



συνεργάτης μας είπε καινούργια πράματα. Είπεν δμως
σάν έπιστήμονα* μιάν άλήθεια πού τήν άπόδειξε μέ 
σοβαρά καί φωτεινά έπιχειρήματα πού κανείς ’Ορθό
δοξος θεολόγος, τούλάχιστο ά π ’ τ-. ύς δικούς μας, δέν 
τόλμησε νά τήν ξεστομίσει ή νά τή γράψει ώσαμε 
σήμερα καί σάν ποιητής χάρισε μέ τή μετάφρασή του 
στή νεοελληνική μας λογοτεχνία gva θαυμάσιο κομά
τι τής 'Εβραίικης ποίησης. 'Ω ς τόσο δέ θάξιζε τόν κόπο 
νά κάνουμε έδώ τόσο λόγο γιά  μιά έπιπόλαιη κρίση 
έάν δ κ. κριτικογράφος δέν είχε καί τήν άξίωση νά 
χώσει τή μύτη του καί στή γλώσσα μας. 'Η  μετάφρα
ση δέν Ιχε ι, λέγει, φιλολογική άξια έπειδής είναι 
στή δημοτική κι δχι έξαφνα στή κωμικοτραγική 
γλώσσα ποδναι γραμμένο τό πρΓύτο άρθρο (Ε λ λ η ν ι
κό) τής « R o m a  e l’O rie n te »  (όρίστε καί δείγματα : 
θ ά  μας αυγχωρήσοοσιν έάν τούς άσχολοΰμεν περί 
θεμάτων κτλ. σελ. 133 στιχ. 1*2—ώφειλε νά έξάΐξν) 
συμπέρασμα σελ. 135 στιχ. 15— διά τό είνε σελ. 138 
στιχ. 11— διά η χώ ψ εω ν  καί δβρεων, τ ά  ό π ο ια , κτλ 
σελ. 140 στιχ. 19—έ χ ρ γ ιΐί .ά τ ιβ ίν  ώς βάσις i n i  τής 
όποιας έπήρεισαν σελ. 137 στιχ. 14) Τόση άφέλεια 
μά τήν άλήθεια δέν τήν περιμέναμε.

— ’Επειδή πολλοί άπό τόν κύκλο τώ δημοτικιστών* μας 
άρχισαν* νά μας στέλνουν γιά  δημοσίεψη φιλολογικήν δλη έθε 
ωρήσαμ* σωστά ν’ αναθέσουμε σέ μιάν έπίτροπή άπό αναγνω
ρισμένους λογογράφους νάν τήν κρίνουν. Δυστυχώς ή έπιτρο- 
πή άπό τά  έντεκα κομάτια ποΰ έλαβε αύτάν τό μήνα ϊέν  έκρι
νε κανένα άξιο γιά  νά τυπωθεί τούλάχιστο στή «Νεότητα’ .Αύ- 
τά δμως ίέ  σημαίνει. Φτάνει πού τό περιοδικό μας Ιγινεν ά 
φορμή ν Ανάψει στήν ψ υ χή  τοϋ νέου τό πρώ το αϊατημα γιά  
τή φ ιλολογία  κ ι’ αύτό γιά  τήν ώρα είναι πολύ «ένθαρρυντικό> 
βπως είπεν ή επιτροπή. ’Εμείς μιά συμβουλή έχουμε μονάχα 
νά δώσουμε στούς φίλους νεοφιλολόγους. Νά γράφουν, μά νά μή 
φιλοδοξούν νά δημοσιεύουν. Τά φιλολογικά μέλλον τού καθενάς 
δέν έξαρτιέται άπό ένα—ϊυό στίχους πού θά καμαρώσει τυ πω 
μένους. Τό καλύτερ- πού έχουν γιά  νά κάνουν είναι νά δουλεύ
ουν θετικώτερα. Νά διαβάζουν παρακολουθώντας τήν αληθινή 
μας φιλολογία. Ή  τέχνη γιά  νάν τή  νιώσει κανείς δέν είνε εύ
κολο πράμα. Έ ν α ς  καλός στίχος απαιτεί τόσους τεχνικούς δ- 
ρους. 'ΓΙ έπίτροπή παρατήρησε πώς ά π ’ δσους έστειλαν σ τ ί
χους οί πιώτεροι δέν ξέρουν τ ί θά πεί χασμωδία καί συνίζηση. 
Σ’ αύτά άπάνου μπορεί νά πεί δυό λόγια στό έρχόμενο δ συν
εργάτης μας κ. ’Αλέκος Φ ω τιά ϊης (μέλος τής επιτροπής) μά 
χρειάζεται πλατύ δα3κάλειια πού μπορούσε νά γίνεται σέδιαλε- 
ξούλες ά συγκεντρωνούμαστε σέ κάπιο άδερφάτο. Εύκούμαστε 
νά γίνει κι’ αύτό.



Κ α ν "I. X .  Μ αγνησία .— Μάς είναι δλουϊιόλου 
άδιάφορο it θυμώσατε καί μ δ ; γυρίσατε «ίσιο τή 
«Νεότητα». Ε μ ε ίς  σάς γράψαμ* τήν αλήθεια. Οί 
πρωτότυποί σα; στίχοι δέν άςιζχν τόν κόπο oOtt νά 
διαβαστούν κ ϊν ' τούς ίλε.πβ ακόμα καί τό μέτρο πού 
τό ξέρει κ α ί 4 χειρότερος άπό τούς τόϊους ψευτοστ'.χο- 
πλόκους μας. "Γοτερα άπό τέτια  σας δείγματα, πώς 
μπορούσαμε νά μήν δποψιαστοδμε καί γιά  τή  μεταφρα- 
σούλα οας καί νά μή οάς ζητήσουμε τό πρωτότυτο κ ε ί
μενό της ; Τό περιοδικό μας είναι δυστυχΦς πολύ μ ι
κρά κ α ί τοδ φτάνει πού γιά  τή^ ώρα αναγκάζεται ν’ά- 
νεχτεϊ από τή  φιλολογία τοδ τύπου μας τά ίπωσβήποτε 
καλό— "Α φιλοδοξείτε φ ιλογικές δάφνες, αύτό είναι τό 
εύκολώτερο,πράμα. “Εχουμε :όσα άλλα περιοδικά. ΙΙρέ 
πει νάν τό καταλάβετε : δ σκοπός μας έμάς δέν είναι 
χρηματολογιπός. Ε ίνα ι π ο λύ  π  ιό ψηλός Μα ι m i  c iy s -  
ν ικ ύς . ‘U «Νεότης» αν ϊβ?αιν* γιά  νά κολακέψει τΙς 
μικροφιλοδοξίες τοδ καθενός άνθρωπάκου πού σώνει καί 
καλά θέλει νά περνά γιά  ποιητής, οί σελίδες της δέ θάταν 
τόσο λίγες xt’ ούτε Ui 8υσ>.ολευοϋ;*νε ή ϊκδοαή της 
γ!ατί θάχε πολλούς κούφους σάν καί σάς συνιρομητές. 
Αύτά μέ λύπη μας άναγκαζοΰμαστβ νά σάς πούμε καί 
κ άνείέ  μας τή  χάρη νά μάς στείλετε καί δλα τά  άλλα 
φυλλάδια πού κρατά:* γιατί μάς κοστίζουν πολύ ακριβά.

— Ά π ό  τά  ϊντεκα  φιλολογικά κομμάτια (στίχους 
καί π ίζά )  πού λάβαμε αύτόν τό μήνα, ή ’Επιτροπή δέν 
Ικρινε κανένα δημοσιίψιμο. Τά χαραχτήρισε μονάχα ώς 
«Ινθαρρυντικές προσπάΟιιες».

Τά Π εζοτράγουδα  καί ή Ν ύχτα  «Ναι είκόνες μέ φαν
τασία ακαλλιέργητη ά κ ίμ α .— Ή  Γ υνα ίκ α  καί τά  Π ε
ρασμένα— Τωρινά  μέ πολύ πλατιές ϊκφρασες καί συ
χνές ακυριολεξίες— *0 συγρα?ίας τής Μ ουσικής  καί 
ζωής μέ κάπια ίμπνεψη μά δυσκολοχυμένη στού; στί
χους του. Ή  Νιότη  τοδ A c k e r m a n n  τοδ ίδιου μετα 
φρασμένη άπό τό γαλλικό δχι τόσο πετυχημένη ' μέ πα
ρανόησες κάπου—κάπου καί παραγιομίσματχ. Τό Σ τ ε 
φ ά ν ι τής Υής (στόν ποιητή Μ αρτζώκη) μέ πολύ παρά
τολμες παρομοίωσες.— Τά Π αραληρήματα, Sva π αρ ά 
ξενο γράμμα σέ μιά άρραβωνιασμένη είναι τό καλύτερο 
άπ’ δλα καί μ’ όλο του τόν πνιχτικό ρωμανησμό θά 
δημοσιευούτανε α ίέν  ε ίιαν κάπω ς βιαστικογραμένο καί 
μέ γλώσσα άκανόνιστη.


