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Δυό χρόνια είχανε περάσει άφότου στή Βενετία 
έββιξα τό δαχτυλίδι τοϋ Γύγη στά κύματα μέσα τοϋ 
Άδριατικοΰ. Βρισκόμεστα τότε:, μέ τήν πάντα λα
τρεμένη μου τή γυναίκα, μέ τή Μυββίνα, στή Ρώμη, 
στή Χώρα τήν Αιώνια. Κρίμα πού δεν Αξιωθήκα
με, ούτε ή Μυββίνα ούτε γώ, νά χαροΟμε μήτε τήν 
αιωνιότητα, μήτε τίς ποικιλόχρονες, τις ποικιλόθρη- 
σκες, τίς απανωτές, τίς αίωνοστοιβασμένες τόνπς 
¿μορφιές της. Μά ποιός, όξω άκόμη κι άπό μάς, 
πρόσεχε στά μουσεία, στά μνήματα, στά χτίρια τά 
παλιά ή τά καινούργια ; Ότι πού φτάσαμε, ακο
λουθήσανε κάτι πράματα τρομάρα. Κόντεψε νά πέ- 
ση τό σπίτι τό βασιλικό τής Σαβόγιας. Τό βάσταξα, 
μπορώ νά πώ, με τά δυό μου τά χέρια. Τσακίστη
κε τού θρόνου ό έχτρός, σωριάστηκε κατά γής. Ξε
χασμένα σήμερα ιστορικά, όπως ξεχνιούνται δσα 
καί δσοι άποτύχανε. Τά κρύψανε κιόλας άμέσως, 
γιά τό γόητρο τής δυναστείας. ’Από τόν ίδιο λόγο, 
μέ παραμερίσανε καί μένα, γιά νά μή λένε πώς 
κιντύνεψε καί τή γλύτωσα.

Είτ/νε σέ κείνο τον καιρό στήν πρωτέβουσα 
τής Ιταλίας ένας δημαγωγός άπό τούς φοβερώτε- 
ρους Σίλβιος τονομά του. Λέω πώς είτανε στήν 
πρωτέβουσα, καί σωστά δέν ίο λέω. Που δέν είτα
νε άφτός ; ΙΙαντοΰ τόν έβλεπες. ΙΙιό πολύ δμως τον 
άντάμωνες στή Βενετία, στή Τώμη καί στή Νεά
πολη. "Ολο το βασίλειο δικό του. "Ετρεχε άπό τή 
μιά πολιτεία στήν άλληνε. Άξαφνα, χωρίς νά τό 
καταλάβη κανένας, έφεβγε, βοβολοϋσε άπό τή Βε- 
νετιά στή Νεάπολη, άπό τή Νεάπολη άνέβαινε στή 
'Ρώμη. Καί πάντα βητόρεβε. 'II βητορική του, κά
τι αφάνταστο· άγρια, πυρωμένη, άρπαχτική. Μάθη
ση καμιά δέν είχε, άναθροφή δέν πήρε καμιά. Ού
τε σκολειό πάτησε ούτε γράμματα ήξερε. "Ηξερε 
μόνο νά διαβάζη καί νά γράφη, καί τό κυριώτερο, 
νά μιλά. Τούς άποφλόγιζε δλους. Ό ‘χαβάς του δέν 
άλλαζε1 κοπάνιζε άκατάπαφτα το ίδιο θέμα, δηλα
δή τά δικαιώματα τοϋ λαοϋ. ’Εννοείται πώς και
νούργιο τίποτα δέν έλεγε* τδλεγε δμως μέ τόση ζέ
ση πού φαινότανε καινούργιο. Τό μολογώ πώς καί 
μένα μιά φορά μέ συνεπήρε, πού πήγα σ’ ένα του 
συλλαλητήριο. Άπό μακριά μάλιστα μοΰ ήρθε τό 
πρόσωπό του σά γνωστό. Μά θά γελάστηκα. Δέν 
το κάτεχε κανένας άπό ποΰ βαστοϋσε. Ώς καί τδ- 
νομά του, Σίλβιος, ψέφτικο- τάληθινό του, Μαρί
νος, ή σά θέλετε βωμαίϊκα, Θαλασσινός. Κάπου 
ξεψάρεψε πώς Σίλβιος σημαίνει άθρωπος τοϋ βου- 
μανιοϋ. Τό λοιπόν άφτός, άπό αντίθεση πρός τούς 
πλούσιους, πρός τούς άρχόντου; τής πολιτείας καί 
τά λοϋσσα του:, άντιπροσώπεβε τό χοντρό, τό φτω
χό, τόν άκαλλιέργητο λαό, πού ζή στά βουμάνια, 
καί πού δσο κι άν είναι χοντρό,-, έχε: δμως τή δύ
ναμη, κόφτει τά ξύλα πού ζεσταίνουν* τού: άλ
λους, τά ξύλα πού σέ τί δέ χρησιμεβουνε, καί τώ
ρα, μ’ ένα ξύλο άσπαστο στά χέρια του τά σιδερέ
νια, κατεβαίνει στήν πολιτεία, νά γυρεψη, νάπαιτή- 
ση τό δίκιο του.

Τόν ά/ουγα καί μέ διασκέδαζε ή κωμωδία, I- 
πειδή ό περίφημος ό βουμανάθρωπος, ό χοντρός, ό 
άναπάραδος, είχε παράδε; στή διάθεσή του πού δέν 
καταλάβαινες άπό ποϋ τούς μάζωνε. Τό πιό περίερ
γο· είναι, πού μπόλικα τούς σκορπούσε· στο συλ
λαλητήριο, οί περσόχεροι, ενώ τόν άκούγανε, στήν 
τζεπούλα τους χαοέοανε μέ τά δάχτυλά τους, λίρες 
πού τούς τίς είχε δοσμένες. Κι ώςτόσο τόν άφίνανε 
ήσυχα νά βροντόφωνα γιά τή φτώχεια τοϋ βουμα- 
νιοϋ. Μήτε τό συλλογιόντανε. Οί λίρες του δέν 
μπαίνανε σέ λογ,ριασμό, άμα τίς χτυπούσανε ά- 
φτοί. θαββώ πώς ή μεγαλήτερη δύναμή του, άφοϋ 
σέ κάθε λόγο ποϋ έβγαζε, ή δύναμη καί πάντα ή 
δύναμη τοϋ λαοϋ τοϋ γέμιζε τό στόμα, είτανε τό 
χαρτζιλίκι τό άσωτο. Είχε δμως κι άλλη μιά, φο- 
βερώτερη. Τίς μέρες ίσια ίσια πού κατασταλάξαμε 
στή 'Ρώμη, διαδόθηκε μιά φήμη πού άρχισε ό κό-



5μος νά τρέμη άπό μιάν άκρη στήν άλληνε τής 
Χώρας τής Αιώνιας. Χαί, ταράχτηκε κι 6 ΙΙάπας ο 
ίδιος* τό βασιλικό το σπίτι, αντίθετό του* μά δπως 
κι άν είναι, βασιλικό, κι δ ή  παθαίνει ένας βασι
λιάς, μπορεί νά τό πάθη ν' ένας Πάπας. Ταράχτη
κε ακόμη κι δ λαός, πού δεν τό πίστεβε τόσο πρά
μα,πού ίσως καί νά μήν τό άντιλήφτηκε ώς τά τότες, 
πώς μέτάσωστά της κιντύνεβε ή μοναρχία.Πάει πολύ, 
πάει πολύ, ψιθυρίζανε αναμεταξύ τους μερικοί άπό 
τούς πιο αποφασισμένους παναστάτες.Καί τόντις πή
γαινε πολύ. Χά, τί έτρεχε. Γνωριστήκανε, δημοσιε- 
φτήκανε σέ μια φημερίδα πού τή διέφτυνε το κόμ
μα του Σίλβιου, κάτι λόγια βασιλικά, βαριά λόγια 
καί γιά το λαό, καί γιά έναν ξένο ηγεμόνα σύμ
μαχό του, λόγια πού στό θυμό του απάνω τά είχε 
πεΤ τις προάλλες ό βασιλιάς, στο παλάτι του, στον 
πρωθυπουργό του, μόνοι τους οί δυό, λόγια πού μέ 
κανέναν τρόπο δέν τονοιωθες πώς τά πήρε άθρώ- 
πινο άφτί, καί πού ώςτόσο το ύφος τους, ή ουσία 
τους έδειχνε φως φανερό πώς δέν τά πλαστογράφη
σε κανένας. ’Έκαμε κιόλας το λάθος ό βασιλιάς νά 
πάψη τον πρωθυπουργό του, σά νά τά διακοιιώνη- 
σε τάχα ο πρωθυπουργός, κ ’ έτσί νά τά έπικυρώση 
πιό τρανά. Μά οί κουβέντες οί βασιλικές τίποτα 
δέν είτανε μπροστά στις φοβέρες πού ή Σίλβα -  
τοργανο τού Σίλβιου. φυσιν.ά — τύπωνε κάθε μέρα 
μέ χοντρά γράμματα, κόκκινα. Είχανε, λέει, στά 
γραφεία τους, έτοιμα καί φρέσκα, μερικά χαρτιά 
πού άφορούσανε τά σπουδαιότερα μυστικά τού Κρά
τους, χαρτιά έπίσημα, μέ την βούλλα τή βασιλική, 
μέ τήν υπογραφή τού βασιλιά. Δίνανε κιόλας νά κα- 
ταλάβη ό κόσμο:, άπό κάποια συμπερίληψη τής 
γραφής, άπό κάποια ύπονοήματα, πώς τά ντοκου
μέντα δέ χωρατέβανε. Καί γνήσια δσο παίρνει. Δέ 
θά γλύτωνε το στέμμα. Υποθέτω πώς άργούσανε 
νά τά βγάλουνε στή μέση νέττα σκέττα, έπειδή ο 
νόμος άπαγορεβε τέτοιου είδους ανακοίνωση, καί 
α ¿γουρο πώς θά τού: καταδικάζανε τά δικαστήρια. 
Π ροσμένανε τό λοιπό, ή κοινή γνώμη νά Ιρεθιστή, 
νά διαδηλωθή μέ τόση ενέργεια, πού νά φτάση στό 
σημείο μονομιάς, δπου πατεί; με πατώ σε, θρού- 
βαλλα καταντούνε καί νόμος καί δικαστήρια, ’ ίσια 
ίσια έγινε κι άλλο λάθος άπό μέρος τής Κυβέρνη
σης. Δέν τόλμησε νά πατήση πόδι, νά καταγγείλη 
αμέσως τό Σίλβιο μήτε τή σύνταξη τής Σίλβας. 
Προσπάθησε ή αστυνομία κρυφά, νά πιάση το δη
μαγωγό, νά τονέ φυλακώση, γιά νά κοπή τής 11 α
νάστασης το κεφάλι. Μά πού νά τον πιάσης; Ποιος 
τόν έπιανε τό διαολεμένο; Δες καί τούς ξέφεβγε 
στή στιγμή πού ελπίζανε νά τόν τζακώσουνε* τούς 
ξεγλιστρούσε άπό τά χέρια, σαν ξεπίτηδες γιά νά 
τούς ρεζιλέψη. Άφαντος κι άφαντος. Τό σύστημά 
του καί πάλε- άπό τή 'Ρώμη στή Νεάπολη κι άπό 
τή Νεάπολη στή Βενετιά, δίχως νά τό πάρη ο νούς 
σου πότε πρόφταινε. Ή αστυνομία τον έχανε— καί 
τάχανε. Μαθέφτηκε τό πράμα. Κορυφωθήκανε δλα, 
ή αποτυχία, δσο κ’ ή απόπειρα τής άστυνομίας, ά- 
νάψησε τά κεφάλια. Περεχυμένος στήν πρωτέβουσα 
δ λαός* άγριέβανε οί δρόμοι. Τώρα πιά, δέν ’ έχει* 
θά βγαίνανε τά ντοκουμέντα. Δηλαδή, ώς καί τά 
ντοκουμέντα δέν τούς φαινόντανε τίποτα, στή βρά-
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ση τού πολέμου, στήν πυρκαγιά πού τούς' πύρωνέ 
δλους τά μυαλά τους. θέλανε τελειωτικά, τήν Ι 
ταλία νά λυτρώσουνε άπδ τόν τύραννο, έτσι λέγα
νε, θέλανε, στή θέση τού τυράννου, νά προκηρύξου
νε διχτάτορα το Σίλβιο.

Τήν ’Ιταλία έμείς, άν καί ξένοι, τήν αγαπού
σαμε. Δέν άγαπούσαμε τό Σίλβιο, επειδή κι άπό 
πρώτη δψη τόν κρίναμε γιά βέρο τυχοδ ώχτη. 'Α
μαρτία νά καταστραφή τέτοιος τόπος άπό τέτοιο α
συνείδητο παναστάτη, άπό εναν ψεφτάθρωπο τού 
ρουμανιού. Τί νά κάμουμε ώςτόσο εμείς, καί τί μπο
ρούσαμε ; Το βράδι, γυρίζαμε σπίτι μας, διαβάζα
με τις φημερίδες. Σά νά μάς έδερνε ή θέρμη καί 
μάς, σά νά μή μάς άρκούσανε τά λαχανόφυλλα 
πού άγοράζαμε άπό τά χαράματα, σά νά γυρέβαμε 
κι άλλα. Καί δμως μια βραδειά, τά πέταξα χάμω, 
τά σιχάθηκα. Παρακάλεσα τή Μυρβίνα, πού άν τό 
θυμάστε, ήξερε ωραία νά παίζη βιολί, νά μου παί- 
ξη ένα κομμάτι. Δέν τό υποψιαζόμουνε πώς άπό τή 
μουσική της θάογαινε δ γλυτωμός τής ’Ιταλίας. 
’Έπαιξε τόσο γλυκά, τόσο ουράνια πού τής είπα, 
πώς γιά νά μείνη άξέχαστη αναμεταξύ μας ή τέρ
ψη πού τής χρωστούσα, εκείνη τή βραδειά, θά μού 
δώση τήν άδεια τήν άβριανή, νά πάω νά τής φέ
ρω ένα βραχιολάκι πού τάπόγεμα τό είχα διή σ^ή 
βιτρίνα ένός χρυσοχοΰ. Ήθελα μάλιστα νά μπω α
μέσως, μήπως καί μέ προλάοη κανείς. Μά μέ τις 
παλιοφημερίδες, πού φωνάζανε οί μάγκες, νά σοϋ 
βγάλουνε τάφτιά σου. με τήν αντάρα, μέ τόν όχλο, 
παρασυρθήκαμε καί δέν μπόρεσα. Γνώριζα κιόλας 
το μαγαζί. Λοιπόν άοριο, είπα μέσα μου.

Το χρυσικάδιν.ο, Via rlegli Orcfici, ξακουστό 
καί στή 'Ρώμη κι όξω άπό τή 'Ρώμη. Ό ιδρυτής 
του καί νοικοκύρης, ό Καστέλλης, καλλιτέχνης συ
νάμα κι αρχαιολόγος μέ μάθηση, μέ γούστο. Συλ
λογίστηκε νά μιμηθή τά διάφορα χρυσαφικά πού 
άνακκλύψανε στις νεκρόχωρες τής Έτρουρίας, στό 
Κιούζι καί στό Κορνέτο. Τά μιμήθηκε, τά σκάλισε, 
τά τόρνεψε τόσο πιτήδεια, πού φαντάζανε σαν άρι- 
στουργηματάκια πρωτότυπα. Πέτρες δέν έβαζε, δού- 
λεβε μόνο τό μάλαμα κ’ έτσι σου είχανε κάτι πιό 
φίνο πιο αριστοκρατικό άπό τά συνηθισμένα, τά 
κοινά, πού δσο πλούσια κι άν είναι μέ τά διαμάν
τια τους ή τά μαργαριτάρια τους, πάντα δείχνουνε 
λιγώτερη αφέλεια, πού νά πής, μέ τόν περσότερο 
τον βγκο τους. Κατάντησε μόδα στους ανώτερους 
κύκλους τής κοινωνίας νά τά φορούνε καί νά τά 
προτιμούνε. Τ’υχολόγος κιόλας δ καλλιτέχνης μας. 
Κατάλαβε πώς γιά νά τά γυρέβουνε οί πλούσιοι πιό 
πολύ άπό τά πετράδια, έπρεπε νά κοστίζουνε καί 
πιο πολύ. Ό μόνος φόβος, δταν πήγαινες στού Κα- 
στέλλη, νά ψουνίσης, είτανε μήπως άπομείνης δί
χως κάλπικη γαζέτα.

Πού νά το φανταστώ πώς ίσια ίσια στού Κα- 
στέλλη, μέ καρτερούσε άλλος φόβος. Τό μαγαζί 
κλεισμένο. Το σπίτι βουβό. Νόμισα πώς κλείσανε 
ξαιτίας τής πανάστασης. ’Ανοιχτά δ'μως δλα τάλλα 
μαγαζιά τής Βίας. Άπδ πού xt ώς πού νά κλείση 
τδ πιό σημαντικό τους;

Κουδούνισα, χτύπησα, έκαμα. Πρόβαλε στδ τέ
λος άπδ τδ παράθυρο, δειλά, ένα πρόσωπο κερί. Μέ
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ρώτησε τί θέλω. Του άποκρίθηκα. Ό Καστέλλης δ 
ίδιος. Κοίταξε γύρω γύρω μέ προφύλαξη κωμική, 
χιλιόματη, άλήθεια, ή λέξη τής πρέπει. Μισοανα- 
στέναξε ή πόρτα και μπήκα. Κι αμέσως του ζήτη
σα τδ βραχιόλι. Ά χ  ! τί δαρμοί τότες καί τί κλά
ματα !

— «Τδ βραχιόλι! τδ βραχιόλι! Νά μου έλειπε 
μόνο άφτό ! Μου τα κλέφτουνε, δλα, δλα. Κάθε μέ
ρα. Κάτι πράματα τραγικά !»

Τοΰ άποκρίνουμαι κρύα καί λογικά·
— «Πρέπει νά πιάσετε τδν κλέφτη !»
"Αμα πού άκουσε γιά κλέφτη, κέρωσε ακόμη 

παραπάνω, έμπηξε τις φωνές·
— «Ό  κλέφτης είναι, κύριέ μου, ένα πνέμα, 

ένα φύσημα, ένας άνεμος. Δέν τδν πιάνεις. Θέ μου, 
Θέ μου, θά είναι κανένα στοιχειό !»

Τδν ήσύχασα δσο μπόρεσα. Ή  περιέργεια μέ 
δαιμόνιζε, νά μάθω. Κάμποσος κόπος χρειάστηκε, 
ώςπου νά τδν καταφέρω νά μού οηγηθή τά καθέ
καστα.

Κάθε μέρα—δπως έλεγε καί τδ ξανάλεγε ο
λοένα μέ φρίκη—κάθε μέρα παρατηρούσε πώς άπδ 
καιρδ λιγοστέβανε,δχι μόνο τάπιδ άκριβά του,μά καί 
τά ώραιότερα χρυσαφικά. Τδ πιδ περίεργο, πού και 
τή νύχτα ςακολουθούσε ή κλεψιά. Ένα βράδι, προ- 

’τοΰ άνεβή νά πλαγιάση, έμεινε μοναχός του στδ 
μαγαζί, τάράδιασε, τάβαλε σέ τάξη, μέτρησε καί 
τά χρήματα πού είχε στδ σερτάρι τού γραφείου, 
κλείδωσε και τράβηξε στην κρεββατοκάμερή του α
πάνω. Τδ πρωί, άδειο το σερτάρι, φεβγάτα και κα
μιά δεκαριά κομάτια. Λοιπόν ούτε υπάλληλος έ
φταιγε, ούτε δούλος—έξδν αν Είχε τδ κλειδί, πού 
δέ φαινότανε πιθανό διόλου. Γιά νά βεβαιωθή δμως, 
τήν άλλη νύχτα, κρύφτηκε πίσω άπδ ένα παραθυ
ράκι, ένα είδος φεγγίτη όξω άπδ τδ μαγαζί κι απ’ 
οπού έβλεπες μέσα στά σκοτεινά. ΙΙρόσμενε. Μέ τδ 
πιστόλι στδ χέρι. "Οτι πού βολέφτηκε δίχως κρότο 
κανένα στδ μέρος άφτό, καί τόμου άναψε στή σάλα 
μέσα τδ φως τδ ήλεχτρικό.

Τά μάτια τού Καστέλλη μας τέσσαρα. Ευχή. 
"Αξαφνα, ένα βραχιόλι σηκώνεται στδν άέρα, μο
ναχό του. Σηκώνεται δέφτερο καί σηκώνεται τρίτο. 
"Επειτα κατεβαίνουνε μιά σταλιά τά βραχιόλια, βυ 
θίζουνται πάλε στδν άέρα καί χάνουνται! Μόλις 
πού δεν άφησε δ Καστέλλης τδ πιστόλι νά πέση 
χάμω. Βάσταξε τήν άνάσα του κ’ έδραμε ώς άπά- 
νω, γκρεμισμένος άπδ τδν τρόμο. Πήγε στην α
στυνομία. Τά ξήγησε, τά ξεδιάλυσε μέ τδ νΰ καί μέ 
τδ σίμα. Γελάσανε, τδν κοροϊδέψανε. Τοΰ δώσανε 
φύλακα, νά παραμονέψη στδ μαγαζί, νά διοΰμε 
τότες πιάνεται ή δέν πιάνεται ό κλέφτης. Τδν έ- 
πιασε απαράλλαχτα ή άστυνομία δπως έπιασε καί 
τδ Σίλβιο. Ακόμη χερότερα μάλιστα, έπειδή άκο- 
λούθησε θάνατος άθρώπου. "Οταν μπήκανε, τήν 
άβγή, δ φύλακας ξαπλωμένος κάτω, νεκρός. Έ τρι
ξε κιόλας ή πόρτα δυνατά, σά νά τή σκουντούσε 
κάποιος, νά βγή, μ’ ένα χάχανο σατανικό. Είχε 
γίνη δ φόνος τή νύχτα τήν περασμένη. Σφάλοιξε 
δ Καστέλλης τδ μαγαζί.

Σάς τά συντομέβω. Τελειωμό δέν είχε ή κου
βέντα κ’ ή άπελπισιά του. Τονέ λυπήθηκα. Έμει

να βαθιά βαθιά συλλογισμένος. "Ενα λόγο τού είπα 
μονάχα-

— «Νά μέ προσμένετε άπόψε. "Ισως ξανάρθω. 
’Απόψε ή άβριο.»

Πέρασε ή μέρα καί λεξούλα δέν ξεστόμισα σπί
τι. Μόνο πού τά δηγήθηκα δλα τής Μυββίνας. Έ 
πειτα σώπασα. Σώπαινε κ’ ή Μυββίνα. Τά ίδια 
στοχαζόμεστα κ’ οί δυό μας. Μά δεν τδ κατορθώ
ναμε, δέν μπορούσαμε νά μιλήσουμε. Δούλεβε δού- 
λεβε τδ μυαλό μου καί δέν τδ κατάφερνα, δσο κι ά 
γύρεβα νά ξεκαθαρίσω μερικά πού μού έρχόντανε 
σάν πολύ σκούρα.

Στις δυδ τά μεσάνυχτα, ξύπνησα κι άναψα τσι
γάρο.

— «Τί έχεις ;» Μέ βωτά ή Μυββίνα. "Ηξερε 
πώς δταν είχα κάτι, άναφτα τσιγάρο.

— «"Ακούσε, γυρνώ καί τής λέω. Άφτδς ό κλέ
φτης, άδύνατο νά μήν έχη τδ δαχτυλίδι ! . .  .»

— «Μά πώς γίνετα ι; Ή  θάλασσα ! . . . »
— «θά  βούτηξε νά τάρπάξη δ . . . .  . β α ρ κ ά ρ η : ,  

ο γκοντολιέρης μας !»
Σύσσωμη έφριξε ή Μυββίνα.
— «"Εννοια σου, τής κάνω. Τώρα βρήκα πιά 

τδν τρόπο νά τδν πιάσω.»
Δέν τήν τρόμαζε δ κίντυνος, τή Μυρρίνα. 'Η 

μεγάλη της ή ψυχή έβλεπε μόνο πώς γινότανε κό
σμου άφανισμός, καί τδ κακό, σάν τάνταμώνει στή 
στράτα του κανείς, πρέπει νά τδ ξολοθρέψη. Άφτδ 
ήξερε ή Μυρρίνα. Μ’ εμπιστευότανε κιόλας. Είδε 
στή ματιά μου πώς τά είχα δλα ταχτοποιημένα.

Έρριξα τδ τσιγάρο καί κοιμήθηκα. Πρωί πρωί, 
ξαναγύρισα στού χρυσοχού.

— «Έχτές δέν μπόρεσα νάρθω. Σήμερα έρχου- 
μαι, γιατί βέβαιος είμαι πώς θά τδν πιάσω, τδν 
κλέφτη σου.»

— « ’Αφήστε, άφήατε, γιά τδ θεό. θά πάθετε 
καί σείς.»

— «Νά κάμετε δπως θά σάς οδηγήσω. Τά λό
για περιττά. Ελάτε δώ μαζί μου. Νά μέ πάτε σέ 
κανένα μέρος τού σπιτιού οπού νά μήν πηγαίνη κα
νένας, πού νά μήν έχη κ ’ έπιπλα πολλά.»

Δέν καταλάβαινε δ καημένος.
— «Πώς συφωνήσαμε ; Τις οδηγίες μου ! Καί 

νά μή μέ ρωτάτε.»
Μέ πήγε κι απόρησε περσότερο ακόμη, όταν 

άξαφνα, προτού βγάλω μιλιά, έκαμα γύρους καί 
γύρους στδ καμαράκι, ώςπου νά μήν άπομείνη α 
π ά τη τη .  άψαχτη, μιά γωνιά. Σά βεβαιώθηκα πώς 
είμαστε μόνοι, τού σημειώνω τάκόλουθα·

— «Τδ μαγαζί σας άνοιχτό. Πρέπει δμως νά 
είναι πολής* κόσμος μέσα. Πηχτός, πηχτός. Λέτε 
σέ φίλους, σε γνώριμους, ν. έφκολα γεμίζει. Πρδς 
τδ βράδι, μιά ώρα, μιάμιση προτού κλείσετε, τούς 
παρακαλεϊτε νά κοπιάσουνε οξω . . . »

— «Μά θά είστε καί σείς μαζί μου ! . . .»
— «"Οχι ! Έγώ ίσια ίσια δέν πρέπει νά φαί- 

νουμαι. Νά μέ βάλετε τή νύχτα πίσω άπδ τδ φεγ
γίτη. Νά φροντίσετε νάνοίγη ο φεγγίτης χωρίς κό
πο »ανένα, καί τά πιδ πολύτιμα χρυσαφικά, νά τά 
συγυρίσετε σ’ ένα τραπεζάκι άπάνω, πού νά είναι 
μπροστά στδ φεγγίτη. Τόσο καί φτάνει !»
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Ποτέ μου πιό λαχταρεμένα δέν άνυπομόνησα 

ώςπου νά νυχτώση. Στό τέλος, άφοΰ έμεινα κρυμ
μένος ίσια μέ τότες στο καμαράκι, κατέβηκα, χώ
θηκα πίσω άπό τή σκάλα. Δέν παραμόνεψα του κά- 
κου. Τά μάτια μου καρφωμένα στά χρυσαφικά. Σέ 
λίγο βλέπω ένα καί σαλέβει. Όρμητικά, σπρώχνω 
το φεγγίτη, σπάνω τό τζάμι, άρπάζω δυνατά τό 
χρυσαφικό, δηλαδή τό χέρι πού τό κρατούσε. "Αμα 
βρήκα τό ένα χέρι, βρήκα καί τάλλο. Τάσφιξα τρο
μαχτικά. Καί γύρισα τό δαχτυλιό: !

— «Νά σου, ό φίλος !» τοΰ φωνάζω.
— «"Α δέ μέ ξάφνιαζες, δέ θά μέ τσάκωνες έ

τσι.» Κ’ έτρεμε πιό πολύ άκόμη άπότό φόβοπαρά 
ποϋ έιρεμε άπό τό θυμό.

Δέ χασομέρησα. Δεν τόν άφησα νανασάνη, καί 
σαστισμένος δπως είτανε, τοΰ τραβώ τό δαχτυλίδι, 
τό καθίζω στο δάχτυλό μου.

— «Τώρα, ματάκια μου, είσαι δικός μου. 'Ο ά- 
φέντης είμαι γώ. Στάσου νά τά ποΰμε.»

’Ανοίγω τήν πόρτα μέ τό κλειδί πού τό είχα 
στήν τζέπη μου. Τοΰ δείχνω ένα πιστόλι καί του 
λέω

— «Μήν κουνήσης. Έ  γίνουμαι άφαντος καί σέ 
σκοτώνω !»

Καί τόν κοίταξα, πρώτη φορά. Τό πρόσωπό 
του άπό τό φεγγίτη, οέν τόόλεπα καλά, δέ φαι
νότανε.

Τόν τηρώ, τόν τηρώ τώρα καί σαστίζω. Σαστί
ζω περσότερο άπό τόν ίδιο τον κλέφτη. (Ιοιός θαρ
ρείτε νά είτανε; Ό Σίλβιος, καλέ, ψυχή καί σάρκα!

Μέ πήρανε τά γέλια.
— «Νά σου πώ, άδερφέ, τοΰ κάνω. Άφτό άξι

ζε*. λίγη κουβέντα. Έ  νύχτα μακρινή. Έχουμε ώ
ρα. Μή σέ μέλη. Κανένας δέ θά μάς άντισκόψη. 
"Ολοι τους ζαρωμένοι άπο κάτω άπό τά παπλώ
ματα τους. Μπράβο σου πού τό κατάφερες, νά μου 
τούς συζαρώσης Ετσι, άπό τό φόβο. Θά ωφεληθώ 
καί γώ. Νά μοΰ δηγηθής τά ιστορικά σου, άπο τήν 
άρχή. Χά διασκεδάσουμε. Ειδεμή, σέ παραδίνω α
μέσως !»

ΙΊου νάντισταθή ό Σίλβιος ; Στό χέρι μου, 
σπαρταριστός. Καί πρόσμενα τί θά μοΰ πή.

Δέν κρατήθηκα δμως καί ρώτησα πρώτος.
— «Είσαι σύ ό βαρκάρης τής γκόντολας ;»
-—«Ά μέ, ποιός άλλος ; Έγώ είμαι.»
• -«Καί πώς ήξερες, πώς μπόρεσες νά τό πιά 

σης, πώς τό βρήκε: στή θάλασσα τό δαχτυλίδι;»
— «Άφοΰ τό θέλετε, αφέντη, ελάτε πιά, δλα νά 

σάς τά ξεμυσιηρεφτώ.»
Καί στρώθηκε σέ μιά καρέγλα, στο μαγαζί, ά- 

νάμεσα στά ειδών είδώνε χρυσαφικά ποϋ μάς περι
τριγυρίζανε. Ό Σίλβιος 6 περίφημος, τώρα, μονο
μιάς, ξαναγινότανε βαρκάρης. Μ’ έλεγε άφέντη. 
Μπορεί νάλπιζε—τί δέν έλπίζει κανείς ;— πώς θά 
τονέ λυπηθώ καί θά γλυτώση. Αές καί δέν τοΰ κό
στιζε τίποτα νάλλάξη τρόπους καί ύφος, μέ τήν ί 
δια τήν εφκολία πού είχε γίνει άπο βαρκάρης δη
μαγωγός.

— «Νά μέ συμπαθάτε, άφέντη. Μά κουτός δέν 
είμαι.Όταν πήγαμε τότες στή Ζουέκα κι άνεβήκα- 
τε στό λιβαδάκι ξέγνοιαστοι, έγώ κάτι μυρίστηκα,

πήτε το κι απλή περιέργεια, σά θέτε, γιά τό τί 
γυρέβουνε άρχόντσι σάν τοΰ λόγου σας—γνώριζε ό 
Σίλβιος τον τρόπο το μελένιο τοΰ κοπλιμέντου — σ’ 
ένα ξερονήσι δπου έμεΐς οί φτωχοί δέ ζυγώνουμε. 
Τίποτις μυστικά, δπως κι άν είναι. Έ  γκόντολα, 
χρυσό μου αφεντικό, έμεινε κολλητά στό μέρος δ
που κκτεβήκατε. Κρυμμένη πίσω άπό τό κορφου- 
λάκι, άν το θυμάστε, δίπλα στο γιαλό κάτω. Τά 
λόγια σας μέ τήν Κυρία, έτσι, άκρες μέσες, τάρπα- 
ξε τάφτί μου. Τί νά σάς κάμω κιόλας, πού ή πο
λύξερη άρχοντιά σας άνακατέβαιε κάπου κάπου 
στήν ομιλία καί τά βενετσιάνικα τά χυδαία μας — 
αλήθεια ! δίκιο είχε ό Σίλβιος· τή λατρέβαμε τή λα
λιά τής χώρας δπου αγαπηθήκαμε καί τή μιλούσα
με.—"Οταν τής τό μολογήσατε, τής πανόμορφης 
άρχόντισσας πώς άφαντος περάσατε ώς το παλάτι 
άπό τά στενά τής Βενετίας, βενετσιάνικα τής τάξη- 
γήσατε Αποφάσισα πιά τότες πώς τά δυνατά μου 
θά βάλω, νά μή χαθή το δαχτυλίδι. Ά μα προστά
ζατε νά βγούμε αλάργα στό Άδριατικό, έγώ διά
λεξα πίτηδες έναν τόπο πού τά νερά είτανε ρηχά 
βηχά. θά  παρατηρήσατε πώς έκεί τά κύματα σα- 
λέβανε μιά σταλούλα, καί θαββέψατε βέβαια πώς 
σαλέβανε άπο τή θάλασσα. Μά σέ μάς θάλασσα 
δέν έχει -  ά μου δίνετε τήν άδεια δηλαδή νά σάς 
έναντ'ωθώ μιά φορά. Πρέπει νά πάς μακριά μα
κριά, νά διής τή θάλασσα πώς είναι. Ιΐράματα δά 
ποϋ τά γράφει καί τάπάγγελμά μου, μέ τό συμπά- 
θειο. Στή Βενετιά μας όλοτρόγυρα, λίμνη. Σαλέβα
νε τά νεράκια έκεί δά, στόν πάτο έπειδή είχε κάτι 
μικρούλα μυτερά βραχάκια, δπου σκουντάφτει τό 
κΰμα κ ’ έτσι γίνεται κάποια ταραχούλα. Χρειάστη
κε μάλιστα, γιά νά μή σκουντάψω κι ο ίδιος μέ 
τήν γκόντολα, έ ! χρειάστηκε ή μαστοριά ή δική 
μου, γιατί νά μήν τό καφκηθώ ; Καί γυάλισε τό 
πρόσωπό του, άπό τής τέχνης του τή θύμηση. "Αμα 
είδα πώς εκεί κι δχι άλλου, πού τό φοβόμουνε, ρί
ξατε το δαχτυλίδι άνάσανα. "Οτι πού γυρίσαμε στή 
Βενετιά, τράβηξα γραμμή ώς τά βραχάκια. Έμένα 
ή θάλασσα μέ ξέρει μάννα μου είναι άφτή. Μήπως 
δε μέ λένε κιόλας Μαρίνο ; Παρατσούκλι μου καί 
τοΰτο δηλαδή. Τδνομά μου, Πέτρος. Έτσι. Μά στό 
βούτηγμα κανένας δέ μέ περνά. Βούτηξα δυο τρεις 
τέσσερεις φορές, άφέντη μου. Τοΰ κάκου ! Ξαναβού- 
τηξα πάλε άλλες τρεις. Έφτά. πού λέει ο λόγος. 
Έ ! δέν τάςιξα νά τό βρώ : Η Παναγιά μέ βοή
θησε. Τό βρήκα.

Κόντεψα νά λωλαθώ άπό τή χαρά μου. ’Αμέ
σως τό δοκίμασα κι άφαντος έγινα τήν ίδια τή στιγ
μή, Μέ πήρανε τότες τά γέλια. Συλλογίστηκα, τί 
γλέντ ι! Κόκκαλο θά τούς κάμω τούς συβαρκάρηδές 
μου. Είμαι και λιγάκι παιχνιδιάρης, θά διήτε,γλυ
κέ μου άφέντη, πώς κακό δέν έβαλα με τό νού 
μου. Είπα μόνο νά τούς ξυπάσω, νά μήν ξέρουνε τί 
τούς γίνεται. Γύρισα λοιπόν άπό μέσα τό δαχτυλίδι, 
κάθησα στό κουπί, πέρασα έκεί πού στρίβει δ κάβος 
τής Ζουέκας, άναψα τά κουπιά μου, καί νά σου με, 
ματάκια μου, στό μεγάλο τό Κανάλι, στήν μπασιά 
του, νά τρέχω, κι άπό τούς δχτους νά θωρα ό κό
σμος γκόντολα χωρίς γκοντολιέρη, νά περνά !

Ξεκαρδιζόμουνε, σάν τόν τρελό, καί σκόπεβα
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νάνεβώ έτσι 6λο τδ κανάλι, νά πάρω και τά κανα- 
λάκια μας, νά βουβαθοϋνε 6 κόσμος. Καλά πού δέν 
ξακολούθησα. Μοϋ φάνηκε άπδ μακριά μακριά σά 
νά ξάνοιγα κάποια κίνηση στδ Rio degli Schiavo- 
ni. Ένας βαρκάρης σά νά ετοιμαζότανε κιόλας.

— «Κι άν έρθουνε άξαφνα, συλλογίστηκα, μέ 
τις γκόντολες ; Κι ά γιουρουντίσουνε στή δική μου 
άπάνω ; ΙΙηδώ ! Βέβαια. Που όμως νά πηδήσω ; 
Ά ν  εί'τανε μέσα στή χώρα, έφκολο, μέ τά δρομά
κια καί τά γεφυράκια. Μά εδώ ; Νά βουτήξω ; 
ΒουτοΟνε κι άφτοί. Θά φαίνεται κιόλας άπδ τά κύ
ματα πώς κολυμπώ. Πώς κολυμπά ί  Διάβολος ; 
Γιατί έτσι θά λένε καί γιά τούτο θά μανών^νται 
κειπέρα, στδ 'Pío. Είναι άξιοι μάλιστα, γιά νά πιά- 
σουνε τδ Διάβολο νά μέ κυνηγήσουνε μέ τούς στα- 
βρούς,νά μου σπάσουνε τή ράχη μέ τδσταβρό τους.»

Μέ νέκρωσε ό λογισμός. Στοχάστηκα καί τήν 
Παναγιά, πού μέ βοήθησε στδ δαχτυλίδι. Δέν.έκα
νε νά μέ πάρουνε για τδν Καταραμένο, εμένα.

— «Πίσω ! Πίσω!» είπα μέσα μου.
Καί ίδιοστιγμίς βρέθηκα ξανά στδν κάβο τής 

Ζουέκας. Τδν άριθμδ τής γκόντολας δέν πρόφτασε 
κανείς νά τονέ σημειώση. Έβαλα στή θέση τήν πέ
τρα, τή γύρισα δηλαδή άπ’ όξω. Καί ήσυχα ήσυχα 
πιάνω το Rio délia Crore, ήσυχα ήσυχα πάω πάλε 
στή χώρα.»

Έσκυψε ο Σίλβιο; τδ κεφάλι του, λυπητερά.
— «Νά ! "Ολο τδ δυστύχημα, σεβασμένε μου ά- 

φέντη, ολο μοϋ ήρθε άπδ τήν ήσυχία έκείνη τού 
κουπιού μου. Είχα τδν καιρό νά στοχαστώ χίλια 
πράματα. Μέ άναποοογύρισε ή κακία τών άθρώ- 
πωνε. Νά θέλω έγώ νά διασκεδάσουμε μαζί, νά 
γλεντίσουμε, νά τούς τό μολογήσω κατόπι, καί οί 
ανόητοι, ποιδς ξέρει : νά θέλουνε νά μοΰ ριχτούνε, 
νά μέ παίρνουνε γιά τδ Διάβολο ! Τονέ γνώρισα 
εγώ κι άπό μακριά το γέρο τόν Άντώνη, πού τί
ποτα δέ φοβάται, μήτε θεό μήτε διαόλους, ό θεομ
παίχτης κι άξαφνα πάει καί σταβροκοπιέται γιά 
μιά γκόντολα πού τρέχει μοναχή της !

Ό βαρκάρης πού σήκωνε τούς άλλους στό πο
δάρι καί πού έκανε νά ξεκινήση, άφτδς είτανε δά.

Πού νά μή φέξη ! Κατάλαβα πώς εδώ χρειάζε
ται προσοχή, πώς πρέπει νά ττύς γελάσω πώς τό 
δαχτυλίδι μου, το δαχτυλίδι σου, αφέντη, τό χρυσό 
μου, πώς τέτοιος θησαβρός, πιό σπουδαία, πιό ση
μαντικά πράματα θά μού προξενούσε, παρά μπαρ 
τζολέττες καί παιχνίδια. Φτάνει νάχω τή γνώση νά 
τό χρησιμεφτώ, κατά πώς τού αξίζει. Ξακολούθησα 
δυο μήνες άπλδς βαρκάρης. Κάποτες, όταν είμουνε 
μόνος, στήν κάμερή μου, κοίταζα τδ δαχτυλίδι, τδ 
γύριζα. Λέξη δμως δέν είπα ούτε τής γυναίκας ού

τε τού πεθερού, γιατί γυναίκα εχω, άχ ! είχα καί 
πεθε ρό. Είμουνε τότες αθώος!

Κι άκόμη, πίστεψε μου, άρχοντά μου, άχαμνό, 
άνήθικο, άδικο, δέν έβαζα τίποτα μέ τδ νού μου.
Δέ σου λέω πώς άπδ μέσα δέ δούλεβε τό κεφάλι. 
Χρειαζότανε άφορμή, νά ξεσπάαη πιά ή μπόρα. 
Κατάρα στδν ξένο πού μιά φορά, γΓ ανταμοιβή μου, 
έπειδή αλήθεια λαμπρά τόν ώδήγησα οπου ήθελε 
άλάκαιρη μιά μέρα, μού πέταξε μιά μονέδα, ένα 
κομμάτι πού λογάριαζε πενήντα φράγκα χρυσά, Οί 
βαρκάρηδες άπό ζούλια μού τή λέγανε ψέφτικη. 
Πήγα σ’ ένα κάμπιο τής Πιάτσας, νά τή χαλάσω. 
Στάθηκα, μιά στιγμή, δξο) στήν πόρτα. Στοχά
στηκα1

— «"[σως νά είναι καί ψέφτικη τόντις ή μο
νέδα !»

Πίσω άπό το τζάμι, τζόγια μου ! τί μπαγκανό- 
τες καί τί μαλάματα ! Σέ μιά γωνίτσα, τά είκο- 
σόφοαγκα στοίβες στοίβες. Κι ό ίδιος δέν ξέρω πώς 
έγινε. Γύρισα τό δαχτυλίδι μου— το δικό σου, τσε- 
λεπή μου !—μπήκα. Δεν κοίταζε 6 καμπιαδόρος. 
Χτύπησα τά είκοσόφραγκα καί φύβγι.

’Απόρησα μέ τήν έφκολία, πού το κατώρθωσα. 
Νά, ή έφκολία ή άφάνταστη μέ κατάφερε κεί πού 
μέ βλέπεις.

—«Έ γώ, έγώ, μπορώ νά είμαι πλούσιος, πεν- 
τάπλουτος, έκατοαυριούχος !»

Τέτοια σκέψη μοϋ κόρωσε τά μυαλά, τέτοια λό
για φώναζε ή ψυχή μου, βγαίνοντας άπό τό μαγα- 
ζάκι. ΓΙού πια γκόντολα καί πού κουπιά ; Τόκανα 
κιόλας γούστο νά παίρνω ένα ένα τά κάμπια, τά 
καφενεία, τά ξενοδοχεία, νά μαζώνω καί νά μα
ζώνω. Σου τό βεβαιώνω, αφεντικό μου, πώς δέν ά
φησα τήν πατρίδα μου άπδ τό φόβο τάχα μήπως 
σαστίσουνε, άμα μέ διοϋνε μέ τόσα χρήματα. Τίπο
τα. Έννοιωθα μέσα μου προορισμό. Άραγες νά 
πήρε φόρα 6 προορισμός μου, μέ τό πλούτο πού μοΰ 
εδινε τή δύναμη, με τό δαχτυλίδι πού μού έδειχνε 
πώς κάτι μπορούσα καί γώ — ή νά τόν είχα στά 
σωθικά μου, άπό γεννησιμιό μου ; Εσείς πιά πού 
είστε σοφός, θά μού τά ξεδιαλύσετε άφτά. Έγώ τά 
μεγαλεία τά ώνειρεοόμουνε κι άπό παιδί. Άπό φι
λότιμο, μή θαββείτε, βγήκα ό πρώτος βχρκάρης, δ 
πρώτος βουτηχτής, αφέντη μου, τής Βενετίας. Τή 
γκόντολά μου κιόλας τή βάφτισα Gloria.

— «'Η καημένη μου ή γκόντολα ! ΓΙοϋ νά εί
ναι ;» Αναστέναξε ό Σίλβιο; καί ξακολούθησε.

— «'Η Gloria ! Τή δόξα γύρεοα καί τώρα. Μά ' 
τί λέω ·, Τή δόξα τήν είχα πιά. Τήν κρατούσα στδ 
δάχτυλό μου—χάρη σέ σάς, άφεντικό ! Φανταστή- 
τε τ£ δ? §υνόμουνε νά καταφέρω μέ τέτοιο §νος μαϊ·*



χάπι! "Ορκο σάς βάζω πώς δέ συλλογίστηκα τδν ποια υποψία θά τού περνούσε, θά τοΰ μάθαινα έτσι 
έαφτό μου στήν αρχή. Έ λεγα μάλιστα πώς έγώ, τδ μυστικό μου. Πού νά μη λάχη ! Του σφίγγω τδ 
ένας άπλδς άπλδς άθρωπος τού λαού, δίχως γράμ- λαιμό, τδν πνίγω, πέφτει χάμω. Έγώ αθώρητος 
μ,ατα, δίχως άναθροφή, δέ θάβλεπα ίσως, δέ θά κα- πάντα. "Ωρμησα Λήν πόρτα, φεβγιό. 'Η γυναίκα? 
ταλάβαινα καλά καλά τάπειρα μαραφέτια πού θά- πού μήτε άκουσε άπδ μένα γιά δαχτυλίδια, έμεινε
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βγάζε κανένας πιδ προκομμένος, άπδ τδ δαχτυλίδι. 
Ό  πλούτος, ν α ί! Μου έδινε τδν πλούτο. Μά είναι 
κι άλλα. Μπορεί νά μήν τά ήξερα εγώ,νά μήν είχα 
•καί τά μέσα νά τά βγάλω πέρα. Καί τί βεζίλι θά 
γινόμουνε στους βαρκάρηδες, ά δέ φαινόμουνε ά 
ξιος νά μεταχεριστώ, μέ τον καταλληλότερο τρόπο 
τδ θαματουργδ χάρισμα τής τύχης. Ό νούς μου πε- 
τάχτηκε στδ βασιλιά, στδ βασιλιά |/α:. Ναΐσκε.’Α
κούστε, καί θά διήτε πώς είχα δίκιο. Σά βασιλιάς 
πού είναι, στοχάστηκα, θά είναι κι 6 πιδ έξυπνος, 
θά  ξέρη άφτός. θά του χρησιμέψη καί πιο πολύ. 
Γιά στοχαστήτε ! Μέ τδ δαχτυλίδι,δ τι θέλει τδ κά
νει. Σκοτώνει τούς άλλους βασιλιάδες, τούς εχτρούς 
του. Αλλάζει τήν δψη τοΰ κόσμου. Γιγαντώνει, ά* 
δερφέ, τήν Ιταλία. Έ  ! καί θησαβρούς μαζώνει δ- ' 
σους κι δσους. Βοηθός του έγώ πάντα. Μ’ έναν δρο. 
Νά μέ διορίση πρωθυπουργό του Τίποτα δέν εΐτα- 
νε, μπροστά στδ δώρο τδ μοναδικό.

Μή γελάτε, Ααμπρότατέ μου ! Είμουνε δά τό
τες μωρδ στή σκέψη, αν δχι στα χρόνια. 'Η από
φασή μου άκλόνιστη. θά τραβήξω στή- 'Ρώμη, θά 
πάω στδ παλάτι θά  τού μιλήσω. Τού βασιλιά μας, 
εννοείται.»—Ό δημαγωγός, έτσι, ¡.ιέ τδ μας, τδ- 
λεγε, σά νά είχε ξεχασμένη τή δημαγωγία του.— 
«Βεοαια, τού βασιλιά μας, τδ πεσκεσάκι. Νά διήτε 
κιόλας, άφέντη, πώς τοΰ λόγου του φταίει, άν πή
ρε άλλο δρόμο ή δουλειά.»

— «Ό βασιλιάς, βώτησα, πώς έφταιξε ;»

—«Σταθήτε! Σταθήτε! Μέ τή σειρά του τδ 
καθένα.

Έκαμα μιά πρώτη άνοησία, νά πώ τής γυναί
κας πώς θά φύγω, άντίς νά φύγω καί νά μήν τής 
το πώ. Τή λυπόμουνε, τί τά θέτε ; την αγαπούσα. 
Πού δμως νά νοιώση άφτή τδν προορισμό μου τδ 
μεγάλο ; Γυναίκα πράμα. Πεισμάτωσε, δέ θέλησε 
νά μ’ άφήση καί τού κάκου. Τδ χαμό μου γυρέβω, 
λέει, έκλαιγε δλοένα, καί σερνότανε στα πόδια μου 

, μέ τά παρακάλια. Νά, έτσι άκολουθήσανε τά δυ
σάρεστα. Φώναξε τδν πατέρα της νά μέ βαστάξη 
τή στιγμή πού ήθελα γλυκά νά τήν άποχαιρετή- 
σω. Έγώ νάχω σίγουρη μπροστά μου τή δόξα κ ’ 
ή κουτή νά μ’ έμποδίζη ! θύμωσα καί στδ θυμό 
μου άπάνω, ένώ τόντις μέ βαστοΰσε δ πεθερδς, τά- 
χασα καί γιά νά του ξεφύγω τάχα, γύρισα τδ δα
χτυλίδι. "Απραχτος άκόμη καί στραβός ! Δέ στοχά
στηκα πώς άφού μέ βαστοΰσε καί δέ μ’ έβλεπε, κά-

ξερή. θά νόμισε πώς τοΰ κατέβηκε νταμλάς, τού 
μπαμπά της, γιατί δέ μ’ έβλεπε πιά !»

Ό Σίλβιος σώπασε. Πέντε λεφτά δέν μπόρεσε 
νάνοίξη τδ στόμα.

— «ΚρΓμας! ΚρΓμας ! ’Αγαθός, ντόμπρος άθρω
πος ! Καί δέ μέ βαστούσε, μαθές μέ βία. Φιλικά, 
πατρικά μέ βαστοΰσε ο κακομοίρης. Μπορούσα πε
ρίφημα νά γλυτούσω κι αλλιώς. Τί τά θέλετε ; Έ  
έφκολίά! Τδ ένα κακδ φέρνει τάλλο. Άπδ τδ θυμό 
βρέθηκα στδ φόνο.»
* — «Βλέπω καί τούς συνηθίζεις!» τού κάνω 

σκληρά.
— «Ό λόγος σας γιά τις προάλλε; ; Άφτό, 

τσελεμπάκι μου, είναι άπδ τήν άμυνα ! "Η έγώ ή 
έκείνος. Καί τί πειράζει ; Ένας ψωροαστυνόμος ! 
Ό πεθερός μου, πεθερός. Μήπως δμως κι δ φόνος 
δ δικός του, δέν είτανε άπδ άμυνα, τδ κάτω κάτω ; 
Αφέντη, άφέντη, έκαμα και χερότερα, κατόπι. Ναί, 
μιά φορά στή Νεάπολη, προτού ακόμη γίνω γνω
στός, ένας μέ πείραζε στήν τιμή μου. Εμείς έχου
με καί τή Βεντέττα. Μά έχει τις δυσκολίες της ά
φτή. Έγώ μπήκα τή νύχτα, μέ τδ δαχτυλίδι γυρι
στό, στήν κάμαρα τού λεγάμενου, κι δτι άποκοιμή- 
θηκε, τού τράβηξα τή μαχαιριά. Έ  έφκολία, νά 
σας καί πάλε, ή έφκολία ή διαολεμένη τού δαχτυ- 
λιδιοΰ, πού καί τάδύνατα σάς τά κάνει δυνατά, πού 
τάθρώπινα τά κεφάλια σάς τά δείχνει γιά πράσα 
έτοιμα νά σκύψης καί νά τά κόψης !»

Σώπασε ξανά, πιδ ξέθαρρος τώρα καί πιδ είρη- 
νεμένος. "Ενα φίνο χαμόγελο, το χαμόγελο τδ έξυ
πνο τού Ιταλού, τού μισοάνοιγε τά χείλια.

— «Καλέ, τότες στή Βενετιά, είμουνε αθώος. 
’Αθώος, μάλιστα. Παιδί. Ό πεθερός μου δ καψού
λης ! Γέρος δ χριστιανός. Έ  ΙΙαναγιά κ ’ ή ψυχή 
του ! Μήπως, φίλε μου, δέν τόνε σκότωσα γιά τή 
δόξα ; Τί μού ζάλιζε κιόλας τάφτιά ; Δόξα είναι 
άφτή. Καί τί δέν τής θυσιάζεις; Καί τί θυσία δεν α
ξίζει ;»

Τά μάτια του σηκωμένα στδν ουρανό, περήφα
να, δραματικά, σά νά θωρουσε τή δδξα του τή δη
μαγωγική, κάπου άπάνω, άψηλά.

— «'Ωραΐα μάς τά κατάφερες! Τί κοιτάζεις I- 
κεΐ άπάνω ; τδ ταβάνι τής φυλακής σου κοιτάζεις;»

— « Ά χ ! τή δόξα πού χάρηκα έγώ, πού τή 
χαίρουμαι καί τώρα, γιατί δ λαδς έμένα θά μέ δια
φεντέψω, τή δόξα μου, ή φυλακή δέ μου τήν παίρ-
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vet! Πολύ δέν τής είναι μια φυλακή. Κι ας μου 
τήν πάρη, αν αγαπά, δέ μέ νοιάζει »

— «Σου τήν πήρα, φίλε μου, έγώ», του άπο- 
κρίθηκα κρύα κρύα, δείχνοντας του το δαχτυλιδι· 
«■Φρόνιμα θά πράξής να ξακολουθήστ^ς τα ιστορικά 
σου. Και σώνει μας δ λυρισμός.»

Έγινε άμέσως ταπεινός, ταπεινούτσικος και γύ 
ρισε στή Βενετιά, βαρκάρης.

— «Ναί, άλήθεια ! Έφυγα τότες, ύστερις από 
τδ κακό, τρεχάτος άπο το σπίτι. Γραμμή στο σταθ
μό καί πήρα τδ τραίνο. Μου φάνηκε παράξενο να 
ταξιδέβω τζάμπα, δίχως μπιλλιέττο, μέ τδ δαχτυλι- 
δάκι σας. Στρώθηκα στην πολυτέλεια, οπού σέ μάς 
δέν είναι δα και κανείς. Μέ διασκέδασε κάμποσο 
πού γελούσα τή σιδεροδρομική μας έταιρία, κ’ Ιτσι 
άλησμόνησα λιγάκι τον καημό μου, καί τον πεθε
ρό. Είχα κιόλας πιο μεγάλα, πιο σημαντικά νά 
συλλογιστώ. "Ελεγα, δτι πού φτάσω στή 'Ρώμη, νά 
τραβήξω κατεφτείας στού βασιλιά. Μέ τέτοιο δώρο 
πού τού έφερνα, θά μέ δεχότανε άμέσως. 0ά πήτε1 
— «Πώς νά το υποψιαστή πώς τού τδ φέρνω ;» 
Έχετε δίκιο. Μά έγώ θαρρούσα πώς άπδ τδ πρό
σωπό μου φαινότανε άθρωπος τής περιωπής μου. 
Μήτε μοΰ πέρασε νάλλάξω ρούχα. Μέ τά γκοντο- 
λιέοικά μου. Παρουσιάστηκα στάνάχτορα. Τδ χτί
ριο άνοστο. Στρατώνα: σωστός. Λεν τδ πρόσμενα. 
Μήν παραςενεφτήτε, μά δέν πρόσμενα, ούτε στρα
τιώτες νάπαντήσω τόσους πού φυλάγανε τήν πόρ
τα. Νά, τδ λάθος τους άφτό στάθηκε.»

— «Ποιανού λάθος ι»
— «Όλωνώνε τους! Γιατί έγώ θαρρούσα— και 

μέ τδ δίκιο μου — πώς σ’ ένα λέφτερο κράτος, κά
θε πολίτης μπορούσε νά διή τδ βασιλιά μας, μάλι
στα σαν έρχεται νά τονέ φιλοδωρηση — καί μέ τί 
δώρο ! Το είπα κιόλας στους στρατιώτες·

— «θέλω νά μπώ ! θέλω τδ Μεγαλειότατο νά 
διώ -  το είπα καί τούτο,ναΐσκε,τδ Μεγαλειότατο,— 
έτσι τού φέρνω τή σωτηρία τής Ιταλίας.»

— «Α λάργα ! Έδώ δέν μπαίνουνε ! ’Αλάργα!»
Πώς το βρίσκετε ; Τουλάχιστο έπρεπε νά μ’ ά-

φήσουνε μέσα, νά ξηγηθώ. Λέν μπαίνουνε, λέει. 
'Άλλοι μπαίνανε ώςτόσο. Τούς Ιολεπα. Γιατί τάχα 
εγώ νά μήν μπώ ; Γιατί φορούσα βαρκάδικα ;

Τούς τδ είπα καί τούτο. Φώναξα καί πώς θέ
λω, πώς πρέπει.

Βγήκε τότες ένας όξω, μέ άστυκή στολή. Μέ 
κοίταξε άπδ τήν κορφή στα πόδια. Σκλάβικα μού
τρα. Ό άχρειος ! Μιλούσε ήσυχα, γιά νά μέ κοροϊ- 
δέψη κατόπι καλήτερα-

— «Πρέπει πρώτα. Κύριε, νά ζητήσετε α
κρόαση !

— «Πού ζητούνε, νά ζητήσω.»
’Ακρόαση ! Άκούς έκεί ;
Μέ πήγε σέ μιά σάλα δπου καθόντανε μέ τήν 

άράδα κι άλλοι σκλάβοι, χασμουρημένοι.
— «Ό  κύριος, λέει 6 πρώτος μέ τή στολή, γυ- 

ρέβει άκρόαση.
Ξεχασμουρηθήκανε οί μασκαράδες Κι άρχίσα- 

νε, ποιδς εδώ, ποιδς εκεί, κάτι γέλια πού τά δόν
τια μου τρίζανε. Κι ώςτόσο, άφέντη, κρατήθηκα, 
μά τήν Παναγιά.

—«Θέλω νά διώ τδ Μεγαλειότατο, τού φέρνω 
τή σωτηρία τής ’Ιταλίας !» Νά καταλάβουνε, άοερ- 
φέ ! Και τδ είπα ήσυχα, μέ τρόπο, σοβαρά σοβαρά.

— «Ό κύριος καγκελλάριος, μοΰ κάνει δ πρώ
τος πού έγνεφε κιόλας στούς συντρόφους του, λεί
πει στδ ταξίδι καί γιά νά πάρετε άδεια, πρέπει ά- 
παραίτητα νά είναι στδ παλάτι. "Ωστε άδύνατο γιά 
τήν ώρα. Νόμος.»

— « ’Αδύνατο ; Έτσι ; ’Αδύνατο ;»
— «Λυπούμαι ! . . .»
Βλέπετε πώς με κορόϊδεβε ; Κουρντίστηκα καί 

περήφανα τούς άπαντώ'

— «Λέν ξέρετε ! Λέν ξέρετε ποιδς είμαι καί τί 
κάνετε !»

— «Ό  μπούφος!» λέει χασμουρητά ένας άπδ 
τούς σκλάβους τούς άραόωτούς.

—«Ό  μπούφος!» Γυρίζω καί τού πετώ στή 
μούρη. «Νά τδ νοιώσης πιο ύστερα ποιος είναι ό 
μπούφος, εγώ ή εσύ.» Και χούμησα όξω.

Τδ άχτι μου, άφέντη, άπο κει βαστά !»
— «Ό βασιλιάς τί φταίει ;» ,
—-«Τί φταίει ; Ά ς  έβαζε σκλάβους πιο ξεσκλα

βωμένους, ας ξεδιάλεγε καλήτερα τούς λακέδες 
του, ά θέλει νά διή το λαό του κι ο λαός του νά 
τού κουβεντιάζη. Λέ θέλησε λοιπόν ό βασιλιάς νά 
μέ διή. Νά, το σπουδαίο. Καί τού έμαθα. Τάποφά- 
σισα τή στιγμή έκείνη, πώς θέλει δέ θέλει θά μπώ !

— «Καλά, μά μέ τδ δαχτυλιδι, πώς δέν έμπαι
νες άμέσως ;»

— «Πού νά μπώ, χρυσέ μου άφέντη ; Μήπως 
τδ κάτεχα σε τί μέρος τού παλατιού, σέ τί κάμαρα 
βρισκότανε ; Εΐμουνε άγνωρος τότες, άπειρος. Νά, 
βαρκάρης !»

— «Καί πώς ξαβαρκαρίστηκες : Come ti sei 
sbarcato, πού ιταλικά έρχεται νοστιμούτσικα. Μού 
άρεσε τδ καλαμπούρι καί χαμομέλασα.

Λέν πρόσεξε ο Σίλβιος.
— «Σέ μάς, αφεντικό, θά τοχης ακουστά, σέ 

μάς γίνεται κανένας άψε σβήσε, μέλος μιας μυστι
κής εταιρίας. Γιά ένα τίποτα Έγώ είχα λόγους 
σημαντικούς. Τή Μάφψ^α, τής Σικελίας, τήν Κα-
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μόρα τής Νεάπολης, ποιος δέν τις γνωρίζει; Πλού
σιοι καί φτωχοί, αριστοκράτες καί κοσμάκης, τραπε
ζίτες καί φακίνοι, δλοι τους είναι μέλη. θά  γίνω 
καί γώ. Έφτανε νά κατεβώ στή Νεάπολη »

Ό Σίλβιος, δτι πού πρόφερε τόνομα, χαμογέλα
σε τώρα κι άφτός. Έ να χαμόγελο πονηρεμένο, 
μπερμπάντικο, πολύ πιο έξυπνο, μά τό ναί, άπό τό 
δικό μου το χαμόγελο. "Εμοιαζε σά νά του γαργά
λιζε άξαφνα το μυαλό κανένας γλυκούτσικος στο
χασμός.

— «'Η Νεάπολη, φίλε μου ! ...... » ’Αλλάζανε οί
τίτλοι μου μέ το ύφος τής κουβέντας, πότε Λαμ
πρότατος είμουνε, πότε, δπο>ς τώρα έβγαινα, φίλος 
του φονιά.»

— «'Η Νεάπολη, φίλε μου! άχ ! ή Νεάπολη 
έκείνη ! Βέβαια, οί βάρκες τους μπόσικες, μίζερες, 
τιποτένιες, βαρκουλίτσες, βαρκουλάκια, μωρέ άδερ- 
φέ !» Προβιβασμός μου. Νά σου πιά πού γινόμουνε 
κι αδερφός του.

«Μά, μά οί γυναίκες ! Τί γυναίκες ! Τί θεές ! 
Έκεΐ, ψυχίτσα μου, Κουϊρινάλε δέν είναι. Δέ σέ 
διώχνουνε. Στρατιώτες δέν έχει. Έχει έννοεΐται κά
τι δύστροπους άθρώπους, πού γιά ένα ραβασάκι, γιά 
μιά ματιά, παίζει το στιλέττο τους. ’Εμένα τί 
μ’ έκοφτε : Χά ! χά ! χά ! Καλέ, καί στή Νεάπο
λη καί στή ‘Ρώμη καί στή Φιορέντζα καί στή Βε- 
νετιά, παντού, κοκόνα μου, τό ίδιο. Άμέ ; Μήπως 
δέν τήν κατέχω έγώ τήν τέχνη ; Γνέφεις μιά 
στό δρόμο, στον καφενέ, στή λοκάντα, στάμάξι, ο
πού θέλεις—σά δέ θέλεις, ούτε τής γνέφεις, παρά, 
τή νύχτα ή καί τή μέρα μέ τον ήλιο, μιά στιγμή 
δπου είναι μόνη, έρχεσαι, λεβέντη μου, λεβεντό- 
πουλόμου, έρχεσαι, άφανέρωτος πρώτα, κ’ έπειτα, 
φανερώνεσαι, μ’ ολη τή φούρια—ή μ’ δλο τό χά
δι. ...Μισή γυναίκα δέν άντάμωσα πού νάντισταθή... 
Τά μελέτησα τά καθέκαστα, τί πρέπει τί δέν πρέ
πει, πότε πρέπει. Βέβαια. Δέν είμουνε γώ σάν τήν 
Έβγενεία σου, σώσε, Παναγιά, πού ένα τέτοιο δα
χτυλίδι, πήρες καί τόββιξες στό γιαλό, γιά τήν Κυ
ρία σας.»

—«Άφησε τήν Κυρία μου δπου είναι. Άφησε 
καί τή Νεάπολη.Τά ιστορικά σου νά μού άποσώσης!»

— «Πήτε πώς είναι αποσωμένα. Αίγα πιά μοΰ 
άπομνήσκουνε νά σάς άποδηγηθώ. ’ Ακούστε πώς 
έγινα μέλος τής Καμόρας, πού είναι καί τό πιο πε
ρίεργο. "Ηξερα πώς στή Νεάπολη βρίσκεται, δέν ή 
ξερα δμως σέ τί μέρος τής Νεάπολης, νά πάω νά 
τή βρώ. Έ  ! λογάριασα μέ τό νού μου, ίσως βρεθή 
καί μοναχή της. Πήγα μέ το σιδερόδρομο. Τό δα
χτυλίδι, έννοεΐται, στή θέση του, επειδή έχοντας 
μπαγκάλια δέν μπορούσα νά γαξιδέβω μέ τήν πέ

τρα γυρισμένη άπό μέσα. Δέ σάς είπα δά πώς εί
μουνε πιά ξεβαρκαρισμενος, πού λέτε, μέ τά σακ- 
κάκια μου, μέ τήν τζακετίτσα μου, μέ τό καπελλάκι 
μου, καί μέ μιά βαλίτζα δπου είχα καί λίγο καπνό, 
ένα δυό τσιγάρα. Φτάνω στή Νεάπολη. Πηδώ άπό 
τό τραίνο. Έ νας υπάλληλος, ένας αχρείος — δέν 
μπορούσα νά τούς χωνέψω, άμα έβλεπα μιά στολή, 
οποία κι αν είναι, υστερις άπό τήν υπόθεση τού 
Κουϊρινάλε—τί νομίζεις πώς μοϋ γυρέβει ; Χάνοί- 
ξω τή βαλίτζα μου ! Γιατί ; Γιά νά πλερώσω φόρο 
πού έμπαζα καπνό ή νά μοϋ τονέ χτυπήση ό μπερ
μπαντάκος. Καί μιλούσε απότομα, μέ μιά μούρη 
προσταχτική, νά, σάν τούς στρατιώτες πού βιγλίζα- 
νε στάνάχτορα. Φαντάσου ! Δυό τρία τσιγάρα, ένα 
πούρο καί νά το Οέλη πώς μπάζω κιόλας καπνό 
στή Νεάπολη! ΙΙές κάλλια πώς είσαι κλέφτης κ’ εί
μαστε ξηγημένοι ! Στή Νεάπολη, αφέντη, θά είτα
νε θεού έφκή νά είχε κάθε ξένος τό δαχτυλίδι μας, 
μή λάχη καί τον κλέψουνε τόν ίδιο. ΈκεΤ πού πια
στήκαμε, ό έπίσημο: δ κλέφτης καί γώ, έκεΐ πού 
φώναζα, βλέπω, πίσω άπό τόν υπάλληλο ένα παλ- 
ληκάρι πού μοϋ κάνει κάτι χερονομίες, κάτι γνεψί
ματα. Στον τόπο μας, 0ά τό παρατήρησες σίγουρο, 
ή γλώσσα μας δέ μιλά, δσο μιλούνε τά μυσείδια 
μας. Μιλά δλο τό πρόσωπο, ή μύτη, το μέτωπο, 
τάφτιά, πιό πολύ το πετσί πού σ’ ένα δεφτερόλε- 
φτο, ανεβαίνει κατεβαίνει, πάει, έρχεται, φέβγει, 
ξαναγυρίζει, μά στή θέση του δεν κάθεται ποτές. 
Έτσι έμεϊς συνενοούμαστε, μέ το πετσί. "Ενα μέ
τωπο πού ζάρωσε μιά σταλούλα, ένα βλέφαρο πού 
παίζει, μάς άρκεϊ. Τδ παλληκάρι πού στεκότανε 
άντίκρυ μου, μιλούσε ακόμη καί μέ τά χέρια του, 
Πώς νά μήν καταλάβω; Σήκωεε δυό δάχτυλα καί 
κούνησε τό κεφάλι του. Δηλαδή «Βράσιονε κ’ έλα 
μαζί μου.» Τό πιό άπίσιεφτο είναι, πού ό υπάλλη
λος είδε πώς κοίταζα· λαφιάστηκε, στράφηκε κι 
άμα το μάτι του πήοε τό νιό, αμέσως μ’ άφησε ή
συχο μέ τά πούρα μου, τά τσιγάρα μου καί τόν 
καπνό μου. Ό νέος είτανε άπό τήν Ιναμόρα καί 
μάζωνε όπαδούς. Φοβήθηκε ο τελώνης. Γλύτωσα 
καί γώ άπό τό φόρο.»

— «Γιά το κυριώτερο δέ μοϋ έκαμες λόγο, γιά 
τή δημαγωγία σου. Τί σκέση έχει άφτή με τόν 
προςσυμμελισμό σου στήν Καμόρα ;»

— «Σκεση μεγάλη. Έκεΐ άνοιξε ό νού; μου. 
Είχα πάθει, άπό τόν καιρό πού παραίτησα τή Βε
νετία. δυό δυσάρεστα σ’ ένός μήνα διάστημα, τό 
πάθημά μου στό Κουϊρινάλε, καί τώρα το τσάκωμά 
μου μέ τόν τελωνάκο. Μά δέν τά ξεζούμιζε άκόμη 
ό νούς μου, νά βγάλω τήν ουσία τού παραμυθιού. 
Στήν Καμόρα, μέ δυό λόγια μου τό ξεδιαλίσανε καί
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μοΰ τδ συγκεντρώσανε. "Ο τι κακδ παθαίνει ένας 
λέφτερος πολίτης, τδ παθαίνει άπδ τδ νόμο κι άπδ 
τδ φόρο. Τδ λοιπό, νά σας κι δ'λη μου ή δημαγω
γία, πού γιά δάφτη δέν εχω πολλά νά σάς μάθω. 
Τοΰ κάκου ! Είχα, φίλε μου, τδ πάθος* είχα καί 
κάποια ίδιόφυτή μου βητορική. Μέ τή βητορική 
καί μέ τδ πάθος, τούς ξηγοΰσα κάθε φορά, στήν 
αρχή σέ λίγους, έπειτα σέ πολλούς, έπειτα σέ πλή
θος άλάκαιρο»—καί τδ χέρι του, φαρδιόπλατα, έ
δειχνε στδ βάθος μακριά τής σκηνής, συλλαλητή
ρια καί δχλους—«τούς ξηγοΰσα πώς γιά νά ζή- 
σουμε άνεξάρτητοι, νά μή μάς καταπατούνε οΐ με
γάλοι, πρέπει νά καταργήσουμε, δυδ πράματα, τδ 
νόμο καί τδ φόρο. ’Άλλο δέ χρειάστηκε γιά νά πε- 
τύχω.»

— «Μπορούσες και πιδ σκέττα νά τούς τδ διατυ- 
πώσης. Συμπόσωσε τδ φόρο μέ τδ νόμο, πού νόμος 
είναι καί δ φόρος. Τότες δέν έχεις παρά ένα κεφά
λι νά κόψης, τδ νόμο καί φτάνει.»

— «Μή γελάτε, άφεντούλη μου, ψέματα δέν εί
ναι άφτά πού τούς έλεγα. Μήπως δ νόμος, μήπως 
δ φόρος υπάρχουνε γιά τού: πλούσιους, γιά τού; 
άρχόντους ; Υπάρχουνε γιά μάς τούς βαρκάρηδες. 
Και τί μου κουβεντιάζετε γιά δυδ ή ένα κεφάλια; 
μοΰ κάνει μέ κάποιο ανυπόμονο ύφος. Τί μοΰ βγά
ζετε στή μέση, γιά τδ θεό σας, συμποσώματα καί 
μαραφέτια ; Είναι δουλειά μου άφτά. Έγώ ξέρω τί 
γυρέβει νάκούση δ λαός. 'Ο φόρος, δ νόμος, είναι 
πράματα πού τά καταλαβαίνει ό καθένας. Κάλλια 
δυδ νά τούς πής παρά ένα, καί κάλλια τρία παρά 
δυδ. Μά το τρίτο, σάν τούς βάλης πρώτα έσύ δυδ 
στδ νού τους, τδ βρίσκουνε άπατοί τους, καί το τρί
το σημαίνει πώς μέ τδ νόμο, μέ τδ φόρο πρέπει 
νά πάη καί ή μοναρχία καλιά της. Τάχει; δλα τό
τες μαζί τά δικαιώματα τοΰ λαοΰ. Έσύ άρχίζεις 
καί χτυπάς*— «Ό νόμος, συμπολίτες μου καί συνα- 
δέρφια, δ νόμος !......»

Γλίστρησε ή ματιά μου πρδς τδ παράθυρο* έ
μελλε σέ μιά ώρα περίπου νά ξημερώση

—«Μήν παθαίνεσαι ! Συλλαλητήριο εδώ δέν 
είναι.»

— «Άρχοντούλη μου, νά σά; τδ μολογήσω καί 
τοΰτο. Κάλπικο παρά γιά τά συλλαλητήρια δέ δί
νω, δε δίνω γιά τή βητορική μου, μήτε γιά τά 
βροντοφωνήματά μου. Έμενα δ σκοπός μου είτανε, 
το άχτι μου νά βγάλω, νά διή δ βασιλιάς, νά τοΰ 
κοστίση, καί γώ, στδ παλάτι απ’ δπου μέ διώξανε, 
νά μπώ ! Καί μπήκα. Ηά τδχης διαβαστά κ ’ ή έ- 
βγενεία σου, πώς δέν έχασα τήν ώρα μου στάνά- 
χτορα, πώς άκουσα κάμποσα σπουδαία, πώς έβαλα 
κι άλλα σπουδαιότερα στδ ' χέρι. Κατάλαβες, ή

Σίλβα τί λ έε ι; Νά, φίλε μου, ή σωστή δύναμη, πού 
ρίχνει κάτω καί βητορικές καί συλλαλητήρια. Τά 
ντοκουμέντα πού έκλεψα στδ παλάτι! ΓΓ άφτά νά 
μου πής. Τά ντοκουμέντα πού θά τσακίσουνε τή 
μοναρχία. Τά ντοκουμέντα πού δημοσιέβουνται ά- 
βριο . . . .»

— «Καί πού σήμερα στήν τζεπούλα σου θά τά 
φυλάγης.»

— «ΙΙώ; τδ ξέρετε ;»
—«Που τάφίνεις έσύ νά χαθούνε σέ ξένα χέρια; 

Είναι πολλά ;»
— «Πέντε κομμάτια »
— «Τόσα μόνο ;»
— «Ναΐσκε ! Μά πρώτης αράδας, τσελεμπάκι 

μου !»
— «Πώς δέ μοΰ τάποσάρωσες δλα ;»
— «Μπά ! Όρισμός σου! Κι άλλα έγώ σοΰ 

φέρνω φτάνει νά προατάξης.» Γέλασα μέ τήν πρό
ταση. Δούλεψη μού πουλούσε. Πρόθυμος ό βαρκά
ρης νά κάμη τδ κέφι τοΰ παραφέντη.

— «Αοιπδν έσύ τώρα ξέρεις πού βρίσκουνται 
καί τάποδέλοιπα ;»

— «Πώς νά μήν τδ ξέρω, ψυχή μου ; Έγώ στδ 
Κουϊρινάλε, νά, μπαινοβγαίνω. Πές σπίτι μου είναι. 
Άμε; Όχι σάν τότες! Ά χ  ! δέ σού τοπα κιόλας. Τδ 
πιδ νόστιμο. Άκουσε. Ό χρυσοντυμένος έκεΐνος, ά
φέντη μου,δ σκλάβος ! θυμάσαι ; Τδν πέθανα στδ 
ξύλο, τδν πέθανα στις χαστουκιές, καί τονέ φώναξα 
Μηοϋφο !  Μηοϋφο !  Μήπως δέν τού τδ είχα τάξει; 
Καί τδν άλλονε, τδν έρίφη, μέ τήν άκρόασή του, 
ξέρεις τί τοΰ μαγείρεψα ; Νά, ζύγωσα, δίχως νά μέ 
διή, τού άρπαξα τδ ένα του τάφτί, τδ δεξιό, καί τού 
τδκοψα ζωίτσα μου, μ1 ένα ξουράφι, ένώ τού έλε
γα*— «Ζητώ άκρόαση, κύριε !»

— «Μπράβο σου ! Βλέπω καί δέν ξεχνάς τούς 
παλιούς σου τούς λογαριασμούς. 'Ωςΐόσο δέ μού 
λές ; Έ να πράμα δέν μπορώ νά καταλάβω. Έσύ δ 
παντοδύναμο:, δ πλούσιος έσύ, έσύ 6 διχτάτορας, 
πώς τδ καταδέχεσαι νά κατεβής σ’ ένα χρυσικάδι- 
κο, νά κλέφτης ;»

~ «Ή  μέθη, άρχοντά μου, ή μέθη ! Τδ κακδ 
δέν τδκαμα ποτέ μου παρά μόνο επειδή κ’ είχα τήν 
έφκολία νά τδ κάμω. Έ  έφκάλία, πάντα ή έφκο
λία. Μιά καί συνηθίσης, αδύνατο νά τδ στερηθής, 
τδ κακό. Κλέφτω καί μεθώ. Κλεφτώ γιά τή χαρά, 
γιά τδ καμάρι, γιά τήν άπόλαψη τή μυστική, γιά 
τή δύναμη πού σοΰ δίνει τδ δαχτυλίδι, γιά τήν έ- 
ξουσία, κι ακόμη πιδ πολύ γιά το συναίστημα τή; 
έξουσία; πού τού χρωστάς. Νά, τί νά τά πολυλο
γούμε ; τδ δαχτυλίδι ·σου τά φταίει δλα. Μαζί του 
δέ χορταίνεις. Πώς γίνεται νά χόρτασης ; Το ένα
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τδ κακούργημα τρέχει τρέχει πίσω άπδ τδ άλλο — 
μέ τήν όρεχτική του τή μυρωδιά, τρέχεις κατόπι του 
και τδ χάφτεις, καί πειδή τρέχεις, πάντα πείνας!»

— «Τδ καλό δέν τδ στοχάστηκες ποτέ σου νά 
τδ κάμης ;»

— «Πώς δέν τδ στοχάστηκα ; Οί παράδες πού 
σκορπίζω, γιά τδ καλό δέν είναι ,’ »

— « Όπως τδ πάρη κανείς. Τά καλλιτεχνικά 
δμως έδώ, τά χρυσαφικά, βέβαια πώς στά συλλα
λητήρια δέν τά πετας.»

—«Εκείνα, τά κρατώ γιά μένα καί τά κοι
τάζω.»

— «"Η τά μοιράζεις στά θηλυκά σου ;»
— «Ο χι δά ! Τέτοια φίνα πράματα. Τούς χα

ρίζω διαμάντια.»
— «Τή γυναίκα σου, δλότελα τήν παραίτησές;»
Ό Σίλβιος κοντοστάθηκε. Γύρισε τδ πρόσωπό

του.
Έπειτα συνήρθε.
— «Τή γυναίκα! Τής σκότωσα τον πατέρα της. 

Δέ μοΰ στρέγει νά μέ ξαναδιή μπροστά της, δίχως 
νά ξέρη πώς έγώ τής τδν ξεπάστρεψα. Προτιμώ νά 
τή βλέπω καί νά μή μέ βλέπη. Σ ’ άφτο μοΰ χρη- 
σιμέβει τδ δαχτυλιδι. Κάθε μήνα πάω καί τής άφί- 
νω παράδες, ή καί κανένα χρυσαφικό, άπάνω στδ 
τραπεζάκι της, μ’ ένα χαρτί- ’Από χό μέ$ος χοϋ 
Μαρίνου σου !»

Συγκινήθηκα. Μά ιοκρυψα. Παράξενος άθρω- 
πος. Τί νά γίνη ; Καιρός πιά δέ μάς άπόμνησκε. 
Κόντεβί νά χαράξη. Καί σηκώθηκα.

— «Τώρα πιά, φίλε μου, τέλειωσε πού τέλειωσε 
ή κωμωδία. Καί ή κουβέντα μας τελειωμένη. Θά 
πιάσης άλλη κουβέντα μέ τις αρχές.»

— «Θά μέ παραδώσης ; ’Εσύ ; Δέ γίνεται !»
— «Συφωνημένος με τδ νοικοκύρη, μέ τον Κα- 

στέλλη, νά φωνάξω, νά μπή μέσα μέ δυδ φύλακες!»
— « ’Αφέντη, άφέντη, θάχανε προδοσία, πού έσύ 

δέν μποριίς νά τή φορτώσης στήν ψυχή σου. Συλ
λογίσου το καλά. Τδ δαχτυλιδι σου, τδ δικό σου, 
δλα τά φταίει. "Ολα !»

— «Νά σοΰ πώ ! Ξεκομμένα. Φέρε τά χαρτιά 
πού βαστάς στήν τζέπη σου. Ειδεμή, λόγο δέν ά- 
κούω.» ι

’Αποσβολώθηκε.
— «”Α δέ μοΰ τά δώσης θελητά, σοΰ τά παίρ

νω κ’ έτσι.»

— «Νά τα !»

Μέτρησα. Πέντε σωστά.
Ό Σίλβιος άπόμεινε σά χαντακωμένος, δταν εί

δε με νάνάψω σπίρτο, νά κάψω· τά χαρτιά, κι ούτε 
πρώτα νά τά διαβάσω!

— «Τώρα, ένα μόνο μπορώ γιά σένα. Θά φύγω 
δίχως νά μηνήσω του Καστέλλη. Έσύ πιά βολέ
ψου, κάμε καλά, δουλειά δική σου· φτάνει έγώ έ- 
δώ νά μήν είμαι.»

Καί μόλις πού του άποσωσα τδ λόγο, άφαντος 
γίνουμαι καί βγαίνω άπδ τδ σπίτι. ΙΊοτέ μου πιά 
δέν τδν ξαναείδα, τδ Σίλβιο. Ξέρω μονάχα πώς τή 
στιγμή πού τδν άφησα, προσπάθησε, άπδ παλιά του 
συνήθεια, νά βγή άπαρατήρητος δξω, μά δέν είχε 
πιά τδ δαχτυλιδι, καί τδν έπιασε ό νοικοκύρης μέ 
τούς δυδ φύλακες. ’Αναγνωρίσανε τδ δημαγωγό, 
καταλάβανε πώς είναι ¿ κλέφτης. "Εμελλε ή δου
λειά νά καταλήξη σέ μιά δίκη πού τή φαντάζετα β 
πιά καθένας. Περιττό νά προστέσω πώς γλύτωσε 
πολύ γλήγορα ό Σίλβιος. Λένε πώς ο λαός, πώς ή 
Καμόρα του δώσανε χέρι. Μπορεί νά βοήθησε περι- 
σότερο θαββώ ή Κυβέρνηση, μ’ ένα λόγο πού θά 
είπε κι δ βασιλιάς.

Έγώ έλαβα τήν άνταμοιβή μου άπδ τδν Κα
στέλλη, πού μου σκάλισε πιά ένα ώραΤο βραχιόλι. 
’Απαρηγόρητος άκόμη γιά τά παημένα τά χρυσα
φικά, γιά τούς χαμένους τούς παράδες.

— «"Ολα μου, δλα τά χρήματά μου!»

Εννοούσε τά χρήματα πού είχε στδ σερτάρι
τού γραφείου του. Μά δέν πείραζε. Τδ βραχιόλι 
του, βέρο άριστουργηματάκι.

Τδδωσα τής Μυρρίνας μου, τδ ίδιο βράδι πού 
μου τδ φέρανε. Είμουνε άκόμη ζαλισμένος, βαζιε- 
στιμένος, άηδιασμένος απ’ δσα έμαθα μέ τδ Σίλβιο, 
άπδ τού; φόνους, τις κλεψιές καί τήν άπάτη. Γύρε- 
βα ήσυχί«, γύρεβά λίγη άλησμονιά. Νά ξεχάσω 
τδν κόσμο μιά στιγμή. Νά μήν ύπάρχη πιά β κό
σμος γιά μένα. Στόν ουρανό νά βρεθώ, αν μπορού
σα, μέσα στον αιθέρα, νά μή βλέπω παρά τδν αι
θέρα γύρωθέ μου !

Παρακάλεσα τή Μυρβίνα μου νά μού παίξη πά
λε τδ βιολί της, νάνασάνω. ’Αχ ! τί γαληνόψυχα 
πού έπαιζε τή βραδεία εκείνη ! Άξαφνα μιά ιδέα 
μού πέρασε άπδ τδ νού. Παίρνω καί τής βάζω τδ 
δαχτυλιδι. Έπειτα τδ γυρίζω. Καί τήν παρακαλώ, 
τήν παρακαλώ νά μήν πάψη τδ βιολί της. Ά χ ■' 
τήν ήδονή τήν άφραστη πού άπόλαψα τότες μέ τή 
Μυββινα ! Τήν άκουγα, δίχως νά τή βλέπω, τήν 
άϋλη τήν αιώνια, τήν άθώρητη μουσική πού τά 
κυβέρνα δλα κι δλα.

Π αρ αακ εβ η — δεφ τερα , 2 2  - 2 6 ,  τοΰ "Αη Δημήτρη, 

1 9 0 9 .
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Διευθυντής: Λ· Γ ί · Τ Α Γ Κ Ο Π Ο Υ Λ Ο Σ

ΓΡΑΦ ΕΙΑ : ΔΡΟΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, άρ. 4, ΑΘΗΝΑ

Συντρομή χρονιάτικη  : Γιά τήν 'Ελλάδα καί την
Κρήτη δρ. 10. Γιά τό εξωτερικό φρ. χρ. 12 1 „. — Γιά 

τις έπαρχίες δεχόμαστε καί τρίμηνες συντρομές (3 δρ. 

τήν τριμηνία).—Κανένας δέ γράφεται συντρομητής α δεν 
προπλεριόσει τή συντρομή του.

2 0  λεφ τά το φύλλο. —  Τά περασμένα φύλλα που 

λιούνται στο γραφείο μας διπλή τιμή.

Β ρ ίσ κ ετα ι στην ’Αθήνα σ' όλα τά κιόσκια, καί στις επαρ
χίες σ όλα τά Πραχτορεία των ’Εφημερίδων.

Π α ΡΑΓΡΑΦ ΑΚΙΑ
Δ ΙΑ Δ Ο Χ Ο Σ Κ ’ Ε Π Α Ν Α Σ Τ Α Σ Η  -  Β ΙΒ Λ Ο Σ  Γ Ε Ν Ε -  

Σ Ε Ω Σ — Ο Ϊ Μ Α Λ Λ ΙΑ Ρ Ο Ι - Κ Α Τ Α  Τ Ο Υ  Ω Δ Ε ΙΟ Υ  
— Ε Γ Γ Λ Ε Ζ ΙΚ Ο Σ  Δ Α Χ Τ Υ Λ Ο Σ

Ε ΙΠ Ω Θ Η Κ Ε  π ώ ς  ό Β εν ιζέλ ος επ έμ ε ίν ε  τόσο νά ξ α 

ναφ έρει το Δ ιάδοχο στο στρατό, 8χι μόνο για νά κολ α 
κ έψ ε ι τήν Αυλή μ ά  κ α ι γ ιά  νά χτυπήσει κα τακ έφ α λ α  
τήν ’Ε πανάσταση . Γ ιά  τδ πρώ το , &ς λ ογαριαστεί μ ε τή 
συνείδησή του, "Οσο γιά το δεύτερο, δεν μ π ορούμ ε  

π α ρ ά  νάν τού  τό καταλογίσουμ ε στο ενεργητικό του. 
Τ έτια  π ο ύ  ειταν ε ή ’Ε π α νά σ τα ση , κ' έτσ ι άσυστηματο- 

π ο ίη τα  π ο ύ  δργανώϋ'ηκε, κ' έτσ ι μ ω ρά κ ι  αστόχαστα  
π ο ύ  ενέργησε, χτύπημ α κατακ έφ αλ α  τής χρειαζότανε.

Φ αίνεται όμ ω ς κ ι à γνώμονας, λένε . δ Β ενιζέλος, α 

φού στην επανάσταση  χρω στάει τά πρω & υ πουργιλ ίκ ι 

τον. Ζ ημιά μεγάλη κ ι αυτό! Σ ά  νά μήν τή σώνουνε τήν 

επανάσταση  â  «Χρόνοςο καί οι « Ά ϋ'ήναι»  π ο ύ  τής μ ε ί

νανε π ισ το ί, ά π ο  π α τ ρ ιω τ ικ ο ύ ς  λόγους π άν τα , κ α ί κ  α- 
ϋ· ό λ ο υ ά π ο  λόγους κυ κλ οφ ορ ικ ού ς  κ α ι π ρ οσ ω π ικ ού ς !

Σ' ένα μόνο μ π ο ρ ε ί  ναφ τα ιξε δ Β ενιζέλος· π ο ύ  β ιά 

σ τη κε λίγο σ ’ αυτή τήν ύ π όύ εση . Μ πορούσε νάφ ίαει 
νά περάσου ν  εξη μήνες ακόμ α , ή κ ’ ένας χρόνος, κ ’ 

υστέρα  να κάμ ει αύτδ π ο ϋ κ α μ ε. Τά π ν έμ ατα  ϋ·ά εϊτα- 
νε π ιά  ήσυχααμένα κ α ι ή δ η μ ο κ ο π ία  δέ  #άν μ π ορού σε  
νάν το ξεμετα'/.λευτει τδ ζήτημα τόσο  ασυνείδητα καύλώς 
τδ ξεμ εταλλεύτηκε κ α ί μ έσα στή Βουλή κ ι οξω  στδν 
τύπο. 'Ο  κ. Β εν ιζέλος δμ ω ς β ιά ζ ετ α ι νά τελιώ νει μ ιάν  

ώρα γληγορώτερα τις  δουλειές του. Μ όνο στδ γλωσσικό 

ζήτημα δε β ιάσ τη κε κ ι αφ ισ ε  τδ  Μ ιστριώ τη νά ση κώ 
σει π ρ ώ τα  χδν κόσμον στδ π ο δά ρ ι γιά νάπ οφ ασίσει, ϋ- 

στερ ’ ά π ο  χ ίλιους δισταγμούς, νάν τού δώ σει τήν κ α τ α 
κεφ αλ ιά .

Λ

ΚΑΙ λοιπόν. Μιστριώτης γέννησε Σμολένσκη. Σμο- 
λέγσκης γέννησε Ζορμπά. Γιατί κι δΖορμπάς, ό ήρωαςτοΰ 
Γουδιού, ξεσπάθωσε κατά τού Βενιξέλου καί φοβερίζει 

πώς θά ξαναβγεΐ στο Γουδί καί θά ξαναγίνει αρχηγός 
κσινούριας επανάστασης.

Δυστυχώς ό κ. Ζορμπάς είναι άπόστρατος κ’ ετσι λεύ

τερος νά λέει καί νά γράφει δ,τι θέλει δίχως νά φοβάτα1 
πέος θά πλερώσει τά λόγια του μέ τή μονέδα πού πλερώ- 

σανε τά δικά τους λόγια ό Μιστριώτης κι ό Σμολένσκής.
"Οσο γιά τή φοβέρα πώς θά ξαναβγεΐ στό Γουδί, κα

λά θά κάνει νά μήν τή συχνολέεί γιατί ό Πανάς (άπό

στρατος πιά λοχαγός ποιητής καί λόγου του) σέλωσε κιό
λας τον αφηνιασμένο πήγασσό του καί τού ετοιμάζει τά 

έπινίκεια. Καί νά σέ ίηινήσει ό Πανάς, είναι τό ϊδιο σά 

νά σέ παύουνε τρεις μήνες άπο τό Πανεπιστήμιο (άλά 

Μιστριιότη), ή νά σέ βάζουνε σέ διαθεσιμότητα (άλά Ι’μο- 

λένσκη). Ποινή βαρειά κι αυτό.

*

ΠΑΛΙ στή μέση οί καταραμένοι οί μαλλιαροί. Ό  Μι- 
στριώτης καταγγέλνει στό Πανελλήνιο πώς οί μαλλιαροί 
ενεργούνε νά ψηφιστεί από τή Βουλή τό όριο τής ηλικίας 
γιά τούς καθηγητές τού Πανεπιστήμιου, γιά νά μπορέ

σουνε νά πετάξουν από κεΐ μέσα τόν ότρηρό δημοκόπο.
"Αν είναι αυτό δουλειά τώ μαλλιαρών, τότε μιά μέρα 

τό "Εθνος θάν τούς ευγνωμονεί πού τό σώσανε άπο τέτιο 

επιστημονικό μασκαραλίκι.
★

ΜΑΛΛΙΑΡΟΣ καί δ κ. Νάζος τού ’Ωδείου! Μή χει

ρότερα ! Γιατί διόρισε, λέει, καθηγητή τόν Καλομοίρη. Κι 
όταν αυτό τό καταγγέλνει ή πατριωτικώτατη «Εσπερινή» 

πρέπει νάν τό πιστέψουμε. Καθώς πρέπει νά πιστέψουμε 

πέος ό κ. Νάζος καταχραστήκε καί τά χρήματα τού Ω 
δείου. Καθώς πρέπει νά πιστέψουμε καί τό σπουδαιότερο, 

πώί όλος αυτός ό πόλεμος κατά τού Ωδείου σηκώθηκε 
γιατί ή κυρία τού Διευθυντή τής «Εσπερινής» δεν πήρε 
τό πρώτο βραβείο στις έξετάσες τού ’ίίδείου.

Καί γιατί δέν τό πήρε, απόδειξη τρανή πώς τό Ήδεΐο 
είναι μαλλιαρό καί πέος ό κ. Νάξος σουφρώνει τούς πυ
ράδες του. Σοβαρά τά πράματα.

*

ΜΕ τή ζημιά πούπαθε τό θωρακωτό μας, δ «Άβέρωφ», 
ξαναβγήκανε στή μέση καί  οί ξένοι δάχτυλοι! Μάλι
στα, νά μάς πιστέψετε, γιατί τάκούσαμε μέ ταΰτιά μας. 

j i  ’ Αγγλία, λέει, ενέργησε νά χτυπήσει πάνω στήν ξέρα 

τό θωρακωτό, γιά δυο λόγους. "Η γιά νά μάς αδυνατίσει 
καί νά μήν μπορούμε νάν τά βάλουμε μέ τήν Τουρκία 
πού είναι φιληνάδα της (εξωτερική πολιτική) ή γιά νά- 

ναγκαστοΰμε νά παραγγείλουμε άλλο θωρακωτό στά Ε γ 
γλέζικα ναυπηγεία (εμπορική πολιτική)-

"Α δέ σώνουν αυτά γιά νάποδείξουν τί Οερίο πού είναι 

ό Ρωμιός,βάλτε πλάι τους καί κείνο πού γράφτηκε σέ μιά 
φημερίδα, πώς μόλις δηλ. μαθεύτηκε δώ τό έιτόχημα τού 
«Άβέρωφ», οί ’Αθηναίοι «εθεώντο εις τάς όδούς δακρύον- 

τες» '. !

Ψ Υ Χ Α Ρ Η Σ

Τ Α £ Υ 0 fl Α Ε Ρ I R

ΜΕΓΑΛΟ ΕΘΝΙΚΟ ΗΘΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΓΘΙΣΤΟΡΗΜΑ 

Τυπώθηκε στό Παρίσι καί πουλιέται ατό Β ι

βλιοπωλείο τής «Ε στίας» δρ. 10 .
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Τ Ε Τ Ρ Α Σ Τ ΙΧ Α

Τ Ρ Α Γ ίΤ Α φ Υ Α ^ Ο

Πες μου, τοαντάφυλλό μου εσύ, ποιανής Θεάς ανεσαμιά 
Σ’ άλαφροαγγίζει τήν αυγή, καί παίρνεις ταριομα της ;
Καί ποιά πρωτοφιλήθηκε μέσα στοΰ κήπου τα θαμνιά,

Ποΰ τή φωτιά εσύ έκλεψες από τα μάγουλά της ;

Α ΦΡΟ ΑΓΓΗ

‘Η Έλληνοπούλα στάθηκε μέ γύμνια αστραφτερή,

Στον έξαλλο άντικρύ τεχνίτη,
Κι από κομάτι μάρμαρο βουνόπλαστο, βαρύ,

Βγήκε σαν ήλιου ανάβλεμμα ή αθάνατη ’Αφροδίτη.

QRjïRH JLR

Στα στήθια ενώ τής θάλασσας τά διάπλατα αρμενίζω,

Καί λέω γαλήνη απέραντη κοιμίζει αύΐά τά βάθια,

Σά μέ άξαφνο άναστέναγμα φουσκιόνουν, ποΰ νομίζω 

Να δηγηθή αγωνίζεται τά μυστικά της πάθια.

Α ΡΓΥΡΗΣ ΕΦΤΑΛΙΩΤΗΣ

GUY CHARLES GROS

I

Σ Τ Α  Μ  A T I  A Σ Ε  Κ Ο Π Ώ -

Στά μάτια σέ κοιτώ, καλή, πού άπ’ την παλιά μας ζήση 
τίποτα πια δέν έμεινε παρά ένα φως σβυσμένο.

’Ατάραχα κι απίκραντα δίχως χαρές καί μίση 
φέγγουν, λαμπάδες ιερές πά σέ βωμό αγιασμένο.

Ξεχάσανε τόσες νυχτιές δίχως στιγμής γαλήνη, 
τόσους γλυκούς άπελπισμούς καί κλάματα χαμένα...

Στά μάτια σέ κοιτώ, καλή, κ’ ή π/.ήθια τους ειρήνη 

μένει μυστήριο μακρινό κι άπάντεχο για μένα.

Μια μαραμένη μυρουδιά πεθαίνοντας τά ρόδα 

σκορπούνε μες στου δειλινού τά ζαφειρένια πλάτια, 

μ’ άπ’ τή φωνή τής σάρκας σου πού ό πόθος τήν εύώδα 
δέ σου απομένει τίποτα, γυναίκα, ιιές ατά μάτια.

Χνούδι φιλιού δέ μάντεψαν στά χέρια σου, στό στόμα ; 

Τάχατε μήπως ό Καιρός μες στόνειρο τά πνίγει ;
’Ή  βλέπουν πέρα άπ’ τή ζονή, κι άκόμα πέρα άκόμα 
κάποια Γαλήνη αιώνια τά χέρια να σοϋ άνοίγη ;

I I

Σ Τ Ο Υ  Τ Ρ Α Γ Ο Υ  Λ  ΙΟ Υ  

τ  Ο A  Γ  Ν I  Σ  Τ  ϊ  Κ  Ο Ν Ε  Ρ  0 -

Στοϋ τραγουδιού τύ άγνιστικό νερό 

θέλω νά λούσω τή λερή καρδιά μου, 

γιατί σέ θρόνο στέριωσα άψηλό 

μια τιποτένια για βασίλισσα μου.

Γιατί έσκουξα άπ’ αφάνταστη ηδονή 
πάνω στή σάρκα της τή μολεμένη, 
καί ρούφηξα άπ’ ακάθαρτη πηγή 
φωτιά, τή λύσσα της τή λαγγεμένη.

Καί γιά νά διιόξω κάθε στοχασμό 
τής μισημένης μου τής συντυχίας της, 

έχτισα κόσμο ονειρευτό κι αλαργινό 
στή χώρα πού είμαι βασιλιάς της.

Όμορφο κόσμο καί ζουγραφιστό 
πού ή ξορισμένη μου ψυχή πλανιέται, 

καί στ’ ανεμοδαρμένο του δεντρό 
τ ’ άδέρφι της τό δόλιο άναθυμιέται,

πού στα λιμνίσια τά νερά γερτή 

βλέπει ουρανούς στά βάθη τά περνάνε, 

καί νοιώθει εκεί ή ψυχή μου πώς μπορεί 
μιαρός κανείς μαζί καί θείος ναναι.

I I I

Σ Ε  M IA  S E X  Α Σ  Μ Ε Ν  Η

Δόλιο παιδί μου, δέξου αύτά τά ρόδα μου κανίσκι 

πού αποβραδίς τά τρύγησα στό φεγγαρίσιο νάμα·
<jTa μαύρα κυπαρίσσια σου πού μόνοι τρέμουν οί ίσκιοι 

άλλο δέν έρχεται παρά κάθε βροχής τό κλάμα.

Ή  άγνή τους πένθιμη ευωδιά, τό ξέρω, Οά γλυκάνη 
τήν πολυστέναχτη καρδιά πού εδώ πικρή έχει αράξει, 

καί τδνειρο πού σέ πλανά στό νεκρικό λιμάνι 

δέ θά τό κόψη, άτέλειοντο, μηδέ θά τό ταράξη.

Γιατί τα λόγια ά δέ μπορούν νά πάνε ώς τού θανάτου 

τά βάθη τά μυστηριακά πού γαληνή κοιμάσαι, 
άς φτάνει μόνο ανάλαφρη καί τρυφερή έκεΐ κάτου 

ή φεγγαρόλουστη λαλιά τών κήπων, νά μεθά σε...

ΡΗΓΑΣ ΓΚΟΛΦΗΣ

Θ Ε Α Τ Ρ Ι Κ Α

0 1  Ρ Ι Χ Τ Ο Ι

-  Ψ Υ Χ Ο Σ Α Β Β Α Τ Ο

-  Π Α Λ ΙΕ Σ  Α Γ Α Π Ε Σ

-  Ε Α ΙΞ ΙΡ ΙΟ Ν  Τ Π Σ  Ν Ε Ο Τ Η Τ Ο Σ

-  ΙΤ Ζ Α Α Α

— Γ Α Τ ΙΤ Σ Α

Ή  θεατρική στήν ’Αθήνα κίνηση άρχισε φέτο 
μέ τρία θέατρα. Δυο παλιά,τής «Νέας Σκήνής»καί 
τής «Κυβέλης» (Βαριετέ), κ ’ ένα καινούργιο το 
«Αττικόν». Τρείς θίασοι σχηματιστήκανε μέ τρεις 
πρωταγωνίστρες. Τή δ. Κοτοπούλη, τήν κ Κυβέ
λη Άδριανου καί τήν κ. Νίκα. Ό γνωστός δρόμος 
τής Γαλλικής θεατρικής βιομηχανίας πατήθηκε ά- 
μέσως κι άπό τούς τρείς. Τό «Μεγάλο βράδι» τού 
Λεοπόλδου Κάμπφ καί ή «Ά ννα  Καρενίν» δράμα 
βγαλμένο άπό τό συνονόματο ρομάντζο του Τολ-
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στόη, είτχνε ή μόνη έξαίρεση γιά λίγες βραδιές, 
μά οσο κι ά δέ δειχτήκανε τρανής τέχνης έργα, 
θα μπορούσανε να τραβήξουνε μια κοινωνία φιλε- 
λεύτερη, αίσταντική κι άνοιχτόθωρη, προτερήματα 
που ¿λότελα λείπουνε άπδ τή δική μας.

Μέσα στδ λογής ξεφούρνισμα τής ξένης θεα- 
τρογραφίας, ξεχωρίσανε καί τρία πρωτότυπα έλλη- 
νικά έργα. 'Ο Ζενόπουλος. ό Τσοκόπουλος κι ό 
Νιρβάνας, γνωστά όνόματα καί. τά τρία, δημοσιο
γραφικά, καί κατά τή ρωμαίϊκη συνήθεια, καί φι
λολογικά. Ταχυγράφοι, πολυγράφοι, άλαφρογράφοι, 
χρονογράφοι, καί τδ καλοκαίρι θεατρογράφοι, πού 
οσο κι ά φαίνουνται ξεχωριστοί συναμεταξύ τους, 
βγαλμένοι κ ' οί τρεις τους είναι άπδ τδ ίδιο κα- 
λούπι τής άστικής ευγενικής έπιτηδειόιητας, μέ 
κομψογραφία, μέ Ελαιογραφία, μέ τάχατες λεύτερη 
γνώμη, μέ τάχατες άγάπη πρδς τήν τέχνη. Φαί- 
νουνται πώς δέχουνται δλα, ένώ στδ βάθος τίποτα 
δέν ύποφέρουνε. Ιδέα δέν τούς κεντρώνει, βάση δέν 
έχουνε, σαβούρα τούς λείπει. Παρεξηγημένη άρχή 
τους τδ Γ art pour Γ art. "Ισως παρατηρούνε, ίσως 
διαβάζουνε, ίσως θέλουνε. Μά τί παρατηρούνε, τί 
διαβάζουνε, τί θέλουνε μήτε ίδιοι τους δέ φαίνουν- 
ται νά ξέρουν. Τούς παράουρε ή μχχτή ιδεολογία 
πού θρονιάστηκε τελευταία στήν πνεματική κίνηση 
τής κοινωνίας μας.

Στ’ άγια τά χώματα τα δικά μας άπδ τήν Ε 
σπερία φερμένες σαν άνεμοι πνένε ιδέες, άρχέ: 
γνώμες, φιλοσοφίες πρωτόφαντες καί πρωτάκουστες. 
Έρχουνται σέ μάς έτοιμες, καλουπιαρισμένες, κρυ
σταλλωμένες, χωρίς νά φανερώνεται πριν του; μια 
κίνηση γΓ αυτές, μια άνάγκη, ένας πόλεμος. ’Ακυ
βέρνητες άράζουνε στα κεφάλια τών λογιών, πρώ
τα πρώτα. Τις πλησιάζουνε, τις άγγίζουνε, τις χαϊ- 
δέβουνε, μιλούνε γΓ αύτές μέ δείγματα πολυγνω
σίας. Κάτι πάει νάλλάξη μέσα τους, κάτι νά δη- 
μιουργηθή. Μ’ άμέσως ή γύρω κατάσταση τδ πνε- 
ματικδ φόντο τούς τραβά. "Οσο έκεϊ, τόσο καί δώ, 
μέ τδνα πόδι έξω μά μέ τδ άλλο μέσα. Ναι μέν,. 
άλλα δέ. θάρρος, τούς λείπει· πίστη, τούς είναι ξέ
νη. "Αν τά είχανε θά μπορούσανε νά μορφώσουνε 
κοινωνία κ3 έποχή. Μά ή ψυχή τους δέ φτερουγα, 
θέλει νά σέρνεται.

Έτσι βλέπουμε γύρω μας μιας μιχτήί τάσης 
τή φροντίδα Ή τέχνη μιχτή, ή γλώσσα μιχτή, ή 
συνείδηση μιχτή, ή έπιστήμη μιχτή, ή πολιτική μι
χτή. Τίποτα ίσιο καί παλληκαρίσιο. 'Ένα τρομαχτι
κό άπλωμα τής άνειλικρίνειας καί τής έπιτηδειότη- 
τας σέ κάθε κλάδωμα τής ζωής μας τής κοινωνικής..

*

Τής μιχτής τέχνης γεννήματα καί τά τρία μας

έργα. Επιπόλαια, δίχως βά'ος, φροντισμένα μέ 
λούσο πού ξεγελά.

Τδ «Ψυχοσάββατο» τού κ. Γρ. Ξενόπουλου 
«σύγχρονος τραγφδία είς μίαν πράξιν μέ Inter
mezzo». Ή Μαρία θανατώνει τήν άνύπαντρη άδερ- 
φή τού άντρός της Κωσταντή, άπδ μίσος πρδς αυ
τή, πού τή λογάριαζε ολοένα ξένη στδ σπίτι τους. 
Μά ή συνείδηση δέν τήν άφίνει νά ήσυχάση. Τήν 
παραμονή τού Ψυχοσάββατου ετοιμάζεται νά φύγη 
μέ τδν παλιό της άγαπητικδ τδ Αίγερο, γιατί αδύ
νατο τής είναι νά ύποφέρη τήν ιδέα πώς αύριο θά 
βρεθή μέ τούς άλλους δικούς της στδ μνημόσυνο 
τής πεθαμένης. Τήν τελευταία δμως ώρα τδ φάν
τασμα τής κόρης τής κόβει τδ δρόμο. Φοβάται νά 
νάκολουθήση τδ Αίγερο καί σέ μιας κρίσης τήν 
τρομάρα, σά νά λυτρώνεται, φανερώνει τδ μυστικό 
της στδν Κωσταντή, πού στή στιγμή τή σκοτώνει.

Ή  υπόθεση άτονη καί λαχανιασμένη ξετυλίγε
ται πάνου στή σκηνή. Τά φτερά τ^ς τραγωδίας 
λείπουνε όλότελα. Μιά φλόγα, μιά σπίθα γιά νά 
τραβήξη πάνου άπδ τά συνειθισμένα, νά συγκίνη
ση, νά κουνήση, δέν υπάρχει. Έργο τεχνουργημέ- 
νο μέ τήν ψευτιά τής μικρολογίας άπδ συγραφέα 
πού άντιπροσωπεύει μιάν έποχή βιομηχανικής νοι
κοκυροσύνης στά γράμματα, έποχή πού συντέλεσε 
σημαντικά στή σημερνή Αμορφωσιά τού κοινού μας,

Οί «ΙΙαλιές ’Αγάπες» του κ. Γ. Τσοκόπουλου 
«μονόπρακτο κοινωνικό παιγνίδι». Ή Χρηστίνα,χω
ρισμένη άπδ τδν άντρα της κ. Βαλλόρη στά πρώτα 
χρόνια τού γάμου της γιά λόγους ασήμαντους τδ 
περσότερο, άνταμώνεται μ’ αύτόνε σέ μιά λουτρό
πολη ύστερα άπδ πολήν καιρό. Τώρα βλέπει τδν 
κόσμο μέ άλλο μάτι, ή παλιά της ψυχολογία έχει 
γίνει άλλιώτικη, τδ ρέμα τής ζωής της δέν τής έ
φερε τίποτ’ άλλο άπδ άπαγοήτεψη θυμάται τά πε- 
ρασμένα καί στή γνωριμία τού Βαλλόρη πετά ή 
καρδιά της, καί ξανά τού προσφέρει τδ χέρι της.

Σκηνικό χρονογράφημα τής παλιάς σκολής. 
Στεγνό, ξερό κι άχαρο. Τύποι τραβηγμένοι, διάλογοι 
χιλιοειπωμένοι, κ’ ή ύπόθεση δλη δείγμα τής άπα- 
γοήτεψής τού συγραφέα άπδ τδ ταλέντο του.

Τδ «Έλιξίριον τής Νεότητος» τού κ. Π. Νιρβά
να «φάρσα είς πράξεις τρείς». Ό θοδωρής ’Αμά
ραντος ξεμωραμένος γέρος πού τή.ζωή του δλη πέ
λασε στήν έπαρχία γδύνοντας τδν κοσμάκη μέ τήν 
-τοκογλυφία, έρχεται στήν ’Αθήνα συντροφεμένος 
άπδ τδν μπαγαπόντη άνιψιό του Όδυσσέα ’Αμά
ραντο πού είχε κείνο τδν καιρό τελιώσει τις για
τρικές σπουδές του στδ Παρίσι, καί πού είχε κου
βαλήσει μαζί του καί μιά σαντέζα, νόμιμη γυναί
κα του στά μάτια του θείου του. Ό  γέρο θοδωρής
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πιστεύει πώς μέ τούς ήλεχτρισμούς καί τ’ άλλα 
καινούρια μέσα τής θεραπευτικής θά ξαναποχτήση 
τά νιάτα καί τήν δρμή του. Ό άνιψιός του δμως 
καλλιεργώντας τήν τέτοια ιδέα του θείου του, κα
τορθώνει μέσα σέ διάφορα φαρσοεπεισόδια καί του 
χτυπά κάμποσους παράδες. Στό τέλος ό θοδωρής 
μαθαίνει τήν αλήθεια, καί ξαναγυρίζει στήν έπαρ- 
χία του άλαφρωμένος μονάχα στούς παράδες κι δχι 
στήν ήλικία.

Οί κωμικοί τύποι του Ιργου δέν έχουνε τίποτα 
τό καινούριο άπάνου τους. Ίδιοι κ’ αιώνιοι άπό τήν 
έποχή πού γράφανε κωμωδίες ό Ζάνος, ό Νικολά- 
ρας κι δ Άγγελος Βλάχος. Τούς λείπει μάλιστα 
κι δ ρωμαίϊκος χαραχτήρας. Κι δμως τούς στερ
νούς καιρούς οί τέτοιοι τύποι ξετυλιχτήκανε μέσα 
στήν κοινωνία μας κι αφομοιωθήκανε τέλεια με τή 
γύρω μας κατάσταση. Ό κωμικός τύπος, δπως κι δ 
δραματικός, έχει ψυχή δική του ξεχωριστή, έχει 
χαραχτήρα πού πρέπει σέ δλο τό έργο ισορροπημέ
νος νά στέκη. ‘Η άθρώπινη νόηση δέν πρέπει νά 
πέφτη κάτου άπό ένα ώρισμενα μέτρο, γιατί τότε 6 
τεχνίτης έ/ει μπροστά του ένα πνεματικό πτώμα, 
πού βέβαια δέ στέχει νά τού έκμεταλλεύεται τήν 
κάτου άπό τό μέτρο κουταμάρα του γιά νά δη- 
μιουργή τάχατες κωμικές σκηνές. Βέβαια τό είδος 
τής φάρσας δέχεται κάποιο τράβηγμα στό άπίθανο. 
Μά το άπίθανο πρέπει νά παρουσιάζεται σάν πιθα
νό, δίχως νά ζητιέται καί ή πιό τελευταία συγκα
τάβαση του θεατή γιά τούτο.

Στό διάλογο τού έργου ξεχωρίζεται κάποια ευ
κολία τού συγραφέα γιά τό ξετύλιγμα τού μύθου, 
δμως ή ούσία του δλη βουτημένη στήν κοινοτοπία, 
αερισμένη άπό τήν μποσικάδα τής άλαφρής κι άε- 
ρόλογης κουβέντας τού άθρώπου πού τίποτα δέν έ
χει νά μάς πή. Αστεία καί καλαμπούρια άξια νά 
στολίσουνε μια θεατρική επιθεώρηση. Σκηνές πε
ριττές καί κουραστικές κάμ.ποσες, μά στό βάθος 
τρέμει μιά προσπάθεια γιά συμάζωμα. Ί1 ώραιοπά- 

✓ θεια ή πληχτική κ’ ή παθιάρα πού χαραχτηρίζει τά 
δράματα τού Νιρβάνα λ̂ είστει πέρα γιά πέρα, κ’ έτσι 
μάς δίνεται ή εύκαιρία καθαρά νά ιδοΰμε τήν μπό
ρεση του συγραφέα.

Συμπέρασμα : Μετριότητα μετριοτήτων.
*

Η) κ. Μιλτιάδης ’Ιωσήφ είναι ένας περίεργος 
τύπος συγραφέα πού έπεσε στά ελληνικά γράμμα
τα. Τονέ διακρίνει κάποιος Ιξωφρενικός κοσμοπολι
τισμός άνακατεμένος μέ μιά στενοκέφαλη άντίληψη 
τής τέχνης. Πρωτοπαρουσιάστηκε μέ ένα δράμα 
«Κόσμος καί ήμίκοσμος» πού ή υπόθεσή του ξετυ
λιγότανε σέ σαλόνια Ρούσσικης άριστοκρατίας καί 
ζουγράφιζε τά έθιμά της. Ξαναφάνηκε πέρσι μέ τή

«Φιλάρεσκο» άνούσιο κι ακαταλόγιστο ίργο. Φέτο 
στό θέατρο τής «Κυβέλης» έπαιξε δ ίδιος τδν πρω
ταγωνιστή στό δράμα του «Ίτζλάλ».

Ό Παύλος Ζαλίκης δυνατός χαραχτήρας παίρ
νει γυναίκα του μιά Τουρκάλα τήν Ίτζλάλ, άλλονε 
δυνατό χαραχτήρα. 'Ο γάμος τους δέ γίνεται άπ’ 
άγάπη, μά άπό άνάγκ<] γιά τή ζωή. Στήν άρχή 
περνούνε φτωχικά, ύστερα πεθαίνει δ πλούσιος πα
τέρας τού Παύλου καί του άφίνει μεγάλη περιου
σία. Άνοίγουνε σαλόνια στήν Αθήνα, δπου δέχουν- 
ται τόν καλδ κόσμο. Μιά βραδιά, σέ μιά γιορτή μέ 
κάποιο έγγλέζικο έθιμο, δ Παύλος πιάνει τήν Ί τ ζ 
λάλ νά φιλιέται μέ τον παλιδ φίλο του Κώστα, σέ 
μιά στροφή τού βάλς τής «Εύθυμης Χήρας». Ό 
ΙΙαΰλος άμέσως τής φανερώνει τό σκοπό του νά τή 
χωρίση μ’ ένα δρο. Πώς θά έχη ταχτικό χρημα
τικό έπίδομα άν κρατά στό μέλλο καλή διαγωγή. 
Ή Ίτζλάλ τό θεωρεί άνελεύτερο καί ξευτελιστικό, 
μά γιά νά δείξη πώς δέν τονέ φοβάται υπογράφει 
τή συφωνία λέγοννάς του πώς ίσια ίσια δέχεται τόν 
δρο γιά νά τονε παραβή. 'Ύστερα μετανοεί, θέλει 
νά μείνη κοντά στον Παύλο. Μά δ Παύλος δέ δέ
χεται μέ κανέναν τρόπο. Ή Ίτζλάλ φεύγει. Ό 
ΙΙαύλος πασκίζει νά τήν κρατήση, κάτι τονέ τραβά 
προς αυτή, μά στό τέλος νικά ή άρνησή του. Καί 
μένει δ δυνατός.

Βαθύτερο λόγο καί σκοπό δε βλέπουμε στό έρ
γο τού κ. Ιωσήφ. Περισσότερο ψυχολογική άερολο- 
γία παρά δράμα. Άψυχα τά πρόσωπα μπαινοβγαί
νουν χωρίς λόγο καί οικονομία σκηνική, καί μιλού
νε ψεύτικα καί κακοβαλμένα λόγια. Κάτι θεωρίες, 
κάτι φιλοσοφίες πέρα γιά πέρα παιδιάτικες κι άσύ- 
στατες πού παρουσιάζουνται μέ στόμφο καταπληχτι- 
κής αδιαφορίας γιά τή πνεματική άντίληψη τού 
κοινού. Κι δμως το κοινό μας χεροκρότησε το έργο 
κ’ ή δημοσιογραφία μας τού διαλάλησε μιαν έξαι- 
ρετική έπιτυχία. Το είπαν έργο λεπτό καί δαντελ- 
λωτό, καί τού βρήκαν διαφέρο, γούστο καί πρωτο
τυπία. Τό κοινό μας έχει στά χρόνια μας τήν ψυ
χολογία τού άνόητου μπεμπέ, πού τά ζαχαρωτά 
τού στραγαλατζή τού χτυπούνε στά μάτια γιά τό 
μόνο ιδανικό, Έ  δημοσιογραφία μας κατάντησε τού 
ποδιού εμπόριο, πού δέ σκύβει πάνου σέ μελέτη καί 
στατιστικές καί δέ χρειάζεται σημαντικά κεφάλαια.

Ξηγήσαμε άλλοτες πώς κάτου άπό τά λεπτά 
καί τά δαντελλωτά έργα βρίσκεται κρυμένη ή κάθε 
άδυναμία καί ψευτοεπίδειξη. Έργο πού δέ στέκεται 
στά πόδια του, πού δέν έχε: τήν υγεία τής άρτιό- 
τητας, τήν δρμή τής ψυχής, τό τεχνικό περπάτη
μα βαφτίζεται «λεπτό» καί δικιολογιέται. Έ  άλη- 
θινή λεπτότητα στά έργα τής άληθινής άξίας στέ
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κεται αλλού. Στδν τρόπο πού ό συγρχφέας θά πα- 
ρουσιάση το ξετύλιγμα τής υπόθεσης, στδ βάθος πού 
κρύβει ο μύθος, στή μυστική φωνή τής άθρώπινης 
φύσης πού μάς δείχνεται. Στήν «Ίτζλάλ» τίποτα 
δέ διακρίνουμε, παρά πληχτικές σκηνές και ζου- 
γραφιές χαραχτήρων πού δέ βγαίνουν άπδ τή δρά
ση, μ1 άπδ τή δήγηση των ίδιων προσώπων. Ό έ
νας δηγιέται τις χαρές του, δ άλλος τά καινούρια 
του, δ τρίτος τή ζωή του. "Ενα άνακάτωμα, μιά 
σύγκρουση και τδ μπλιγούρι έγινε δράμα καί μάλι
στα λεπτό.

Τά ίδια ελαττώματα παρουσιάζει καί ή «Γατί- 
τσα» πού παίχτηκε μαζί μέ τήν «Ίτζλάλ», χαρα- 
χτηρισμένο «δραματάκι είς μίαν πράξιν». Δραμα- 
τάκι δέν είναι. Μιά κόρη άπδ πείσμα πού μιά της 
φιλενάδα τής παίρνει κείνονε πού αυτή αγαπά, τήν 
ώρα πού πάει νά τηνέ συχαρή γιά τήν ευτυχία της 
τής κόβει ένα δυνατδ γρατζούνισμα σά γατίτσα. 
’Αδυναμία, φλυαρία καί μποσικάδα.

Ό διάλογος γραμμένος σέ καθαρεύουσα, σέ 
γλώσσα «αιθουσών», δηλαδή σέ γαλλική γλώσσα 
μεταφερμένη μέ όλες τις λέξες της, τις εκφρασές 
της καί τή σύνταξή της στήν άνάπηρη επίσημη 
γλώσσα τού 'Ελληνικού κράτους, πλασμένη κατ’ 
εικόνα καί ομοίωσή του.

υ  ΚΡΙΤΙΚΟΣ τ ο ν  νοτμα

flfíEKAOTH ΠΡΑΓΜΑΤΕΙΑ 

ΤΟΥΑ.ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ ΠΑΤΑ ΓΛ^ΣΑ*)

ΙΙραγμαχικώς. Είναι τώρα πενήντα χρόνοι πού 
οί λογιώτατοι καλαναρχούν θροπάρια είς τδ άτυχό 
μας έθνος. Αΐ, μέ τούτο, τί έκατορθώσανε ; Μήπως 
τδ έθνος μας τήν έμαθε τήν γλώσσα τών θροπα- 
ριώνε ; Μήπως ένόησε ποτέ το Διά βρώσεως έξή- 
γαγε . · . καί τδ τών παΰ'ών μου τδν τάραχον . . .  
διά νά εννοήση καί τά ’δικά τους θροπάρια ; —Τί
ποτε, τίποτε ! Άπδ τδ έθνος, σημεΐον άλλο δέν έ
χουμε παρά τές έξακολουθινές διαμαρτύρησες τών 
πολιτών οτι δέν έννοούν τά ελληνικά (έπειδή τά νο
μίζουν έλληνικά τά λογιωτατίστικα·) οτι δέν έν
νοούν τούς λογιωτάτους κα άκολούθως δέν ωφελούν
ται άπδ τάς γνώσεις των.

ΙΙρέπει λοιπδν νά βοηθήσουμε τούς λογιώτατους. 
Πρέπει νά πασχίσουμε νά τούς κάμωμε νά έννοή- 
σουν τήν στοιχειώδη έκείνην αρχήν οτι, ή γλώσσα 
δέν εΐνε σκοπός, άλλά μέσον μέσον μεταδόσεως 
τών ιδεών μας· καI δτι ώς τέτοιον, άπαιτεϊ φα-

’) 'Η άρχή τον οτό περασμένο φύλλο.

νερότητα. ’Επειδή άπδ τήν παραδοχήν ή δχι τής 
άληθείας τούτη:, κρέμεται τδ γλωσσικό μας ζή
τημα.

*

Ά ν έπιτύχωμε νά κάμωμε τούς λογιώτατους νά 
καταλάβουν δτι ή γλώσσα είναι μέσον μέσον μετα
δόσεως καί διαδόσεως τών ιδεών μας, — άφεαυτοΰ 
τους τότε οί λογιώτατοι θέλ' ίδούν δτι πρέπει νά 
τήν άφήσουν όποια είνε, άπλή καί εύκατάληπτη, 
καί τδ ζήτημα λύεται. ’Άν τούς άφίσουμε νά έξα- 
κολουθοΰν νά νομίζουν πώ; ή γλώσσα είνε σκοπός, 
σκοπδς τών μερίμνων τους τότε θέλει ξακολουθοΰν 
νά τήν έχουν Κούκλά τους, νά τής φτιάνουν περι
δέραια άπδ άρθρα καί πρόθεσες ώς τά πρδς τάς 
ύπδ τής περί ή ς . . .  «Εργάτης» Άθην. 4 *βρ. 
1675^ Περί τών ύπο τών υπό τοϋ . . . («Σύλλο
γοι» Βουκουρέστιον 23 8βρ. 1883) νά τήν ενδύσουν 
μέ σύνταξες γαϊτανόπλεχτες, καί νά τήν στολίζουν 
μέ άντίκες, εύρεμένες σκαλιστές, έπάνω στές τυμ- 
βόπλακες τών άρχαίων ‘Ελλήνων.

Μά τούτο δέν πρέπει νά ξακολουθήση περαι
τέρω.

Τδ έθνος Ιζημιώθη άρκετά έως τώρα άπδ τήν 
ένοχον άρνησιγλωσσίαν τών λογιωτάτων.

Τά παιδιά τους, αυτά τώρα πρέπει ν’ άκού- 
σουνε δίκηο* νά καταλάβουν δτι το  "Εθνος* μ α ς  
ε χ ε ι ^ςρε.ία γ ιά  γνώΟ ει*, καί δ χ ι δ ιά  λ ο *  
γ ο π α ίγ ν ια  γ α ϊτ α ν ό π λ ε χ τ α .  Πρέπει νά κατα
λάβουν τήν ώφέλιμην ταύτην αλήθεια καί ν’ άπα- 
ξιώσουν τά σχολαστικά τών πατέρων του;, παι* 
διαρίστικα γλωσσογυμνάσματα, καμμιάς ευχαριστή- 
σεως διά τδ "Εθνος, έπειδή τδ "Εθνος δέν τά όρέ- 
γεται καί καμμιάς ώφελείας δΓ αυτό, έπειδή δέν 
τά έννοεί.

'Η γλώσσα τήν όποιαν οί νέοι μα: πρέπει σή
μερα νά παραδεχθούν, είνε ή γλώσσα τού Έθνους, 
μέ δλα της τά φυσικά καί ωραία χαρίσματα, τή 
ζωηρότητά της, τήν άπλότητά της, τή δύναμή 
της . . .  Νά μάθουνε νά τήν μεταχειρίζονται μέ 
τρόπον θελκτικόν, πειστικόν, καί μέ φυσικόν χα- 
ρίεντα τρόπον αντί τού στολισμένου σοβαρού έκεί- 
σου λειψάνου, πού καθημερινώς άπαντώμεν είς τήν 
έκφοράν τών έφημερίδων τών πατέρων μας.

Είνε κάποιες περίστασες στάς οποίας ή περιαυ- 
τολογία μάς γένεται άναγκαία πρδς λάμπρυνσιν τού 
θέματός μας, καί τότε άκροαταί καί άναγνώσταί 
μας νά έχουν υπομονήν νά μάς άκούνε. Νομίζω 
δέ νά μή σφάλω λέγοντας δτι τά γραφόμενά μου 
διαβάζουνται μ’ εύχαρίστηση άπδ ίσως δλους. Καί 
βάνω τδ ίσω ς—έπειδή πρέπει νά έξαιρέσω τούλά-
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χιστον έκείνους έναντίον εις τούς όποίους γράφω.
Και τί είν’ έκεϊνο διά τδ όποιον οί άναγνώσταί 

μου ευχαριστούνται τόσον είς τά γραφόμενα μου ; 
Τδ πνεύμα., ήθελε ειπείτε- και ήθελ’ έννοεΐτε τδ 
’δικό μου πνεύμα, Όχι, Κύριοι,δπτική άπάτη ήθελε 
σάς κάμει νά γελιέσθε ύποθέτοντες τδ πνεύμα εις 
άλλο μέρος άπδ δπου εύρίσκεται. Τδ πνεύμα πού 
βλέπετε ’στά γραφόμενα μου, είνε τδ πνεύμα τής 
γλώσσας, δχι τδ δικό μου. Σάς βεβαιώνω, Κύριοι, 
καί τδ λέγω μέ δλα τά σωστά μου δτι, τδ πνεΰμά 
μου καί τδν νοΰν μου δλον προθύμως ήθελε τδν άλ- 
λάξω μέ τον νουν πολλών άπδ έκείνους όποΰ ά- 
πνεύμώς γράφουσι λογ.ιωτατίστικα.

Άλλά,τδ λάθος των λογιωτάτων εΐνε στή γλώσσα 
πού αύτοί μεταχειρίζουνταί' (τή λέω γλώσσα διά 
νά τήν είπώ κάπως . Ή γλώσσα πού μεταχειρί- 
ζουνται οί λογιώτατοι είνε άπνευμη· καί είνε ά
πνευμη επειδή είναι αφύσικη καί μόνον φτιασμένη 
τεχνητά,καθώς φτιάνεται τδ άνδρείκελα τδ παραγε
μισμένο στουπιά. ’’Ετσι,συνηθισμένοι ’στήν άπνευμην 
έκείνην λογιωτατίστικη,ευχαριστείται τδ πνεΰμά σας 
ακούοντας τή δροσιά τής ζωντανής γλώσσας, τή 
δροσιά τής ζωής καί τής νεότητος, καί τδ πνεύμα 
έκεϊνο τής ζωντανής γλώσσας το άποδίδεται είς τδν 
συγγραφέα της.

βάν έπροσέξατε βέβαια ’στά χαρακτηριστικά 
των διαφόρων γλωσσών, καί θάν έντυπωθήκετε είς 
τδ δτι, ή γλώσσες έχουν κ ’ έκεϊνες διάφορον κάθε 
μία χαΡαΧχή?α) καθώς τδν έχουσικαί οί άνθρωποι.

'Η ’Αγγλική, λ. χ., θά σάς έφάνηκε σοβαρή 
καί τραχεία ίσως- ή Γαλλική ευπροσήγορη· ή Ι τα 
λική εύγενής· ή Βενέτικη άστεία . . . Εκείνης τών 
λογιωτάτων δέν ήμπορώ νά τής εύρω χαραχτήρα 
κάνέναν, έπειδή κατά φυσικόν λόγον, γλωσσικόν 
έχείνη άνδρείκελον, όέν  ή μπορεί νά εχει χαρα- 
χζήρα.

Ή ίδική μας, έξεναντίας, ή γλώσσα τού ’Έ 
θνους, είνε ζωντανή δχι μόνον, άλλά καί ζωηρή· 
’Έχει δλην τήν έλαστικότητα, τή δύναμη καί τή 
χάρη τής νεότητος. Είνε δημοφιλής καί χαρμόσυνη 
δταν είνε στήν καλή της* καί εΐνε φοβερή δταν έ- 
ρεθίζεται.

’Αδελφή άντάξια τής ’Ιταλικής, δέν τής λεί
πει παρά ή χρυσοβιβλική ευγένεια τήν όποιαν έ- 
κείνη άπέχτησε διά τών άπδ αίώνας μεγάλων συγ
γραφέων της.

Ή γλώσσα τού Έθνους μας δέν έλαβε ακόμη 
μεγάλους συγγραφείς Δέν έλαβε άκόμη μεγάλους 
άνδρας· έπειδή οί Βάρβαροι ’Οθωμανοί πρώτα, καί 
έπειτα οί Βάρβαροι λογιώτατοι, έπιέσανε κ’ έζουπή- 
ξανε τδ πνεύμα τού Έθνους.

Ό λογιωτατισμδς μάλιστα ένόθεψε τά γλωσσικά 
χυτήρια τού πνεύματος είς τρόπον, ώστε ούδ’ αύ
τοί τώρα πλέον οί λογιώτατοι, άν έπιστρέφανε ’στή 
μητρική τους γλώσσα τή δημοτική δέν ήθελε μπο
ρέσουνε νά γράψουνε μέ πνεύμα τή γλώσσα τού 
Έθνους. Έτσι κηόλα ή προτροπές μου τούτες δέν 
είνε δΓ αυτούς. Αύτοί τώρα—πλέον έγιναν άνεπί- 
δεχτοι πνεύματος καί άνίατοι. Ά λλ ’ είνε διά τούς 
νέους δπου λέγω. Διά τούς νέους έκείνους, οί όποίοι

τώρα θ’ αρχίσουν, ή μόλις άρχισαν νά συγγράφουν: 
’Εκείνοι νά σκεφθοΰν τά λεγόμενά μου έπειδή ή έ- 
ξέταση τών λεγομένων μου ήμπορεΐ νά τούς ώφε- 
λήση.

"Οτι δέ ή γλώσσα τών λογιωτάτων είνε άνεπί- 
δεχτη πνεύματος ή μπορείτε νά τδ έπαληθεύσετε 
καί είς τήν ικανότητα τών ίδιων πνευματωδών δη
μοτικών ποιητών καί πεζογράφων, είς τδ νά γρά
φουνε με πνεύμα τή λογιωτατίστικη. — Ό φίλος 
μου Όδδης, ένας τών πνευματωδεστέρων ποιητών 
και πεζογράφων, υποχρεωμένος τώρα νά γράφη λο- 
γιωτατίστικα διά τούς λογίους τής Αίγύπτου, τά 
γραφόμενά του δέν έχουν πλέον έκείνη τή ζωηρό
τητα, κ’ έκεϊνο τδ πνεύμα πού είχαν δταν έγραφε 
τή ζωντανή γλώσσα τού Έθνους.

(Στά'λλο φύλλο τελιώνει)

ΑΝΤΡΕΑΣ ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ

ο.ΤΙ ΘΕΛΕΤΕ
'Ο κ. Στέφανος Πάργας (της Άλεςάντρειας) βγάζει σέ 

λίγο τήν «’Αριάδνη στή Μαντόνα », δράμα πεντάπραχτο 
τού Verrfon Lee, μεταφρασμένο άπδ τ' Αγγλικά, θά που
λιέται μιά δραχμή. Τό κατατόπι του κ. Πάργα είναι Β. Ρ.

1 1 4 6 — Alexandrie (Egypte).
—  Ή  κ. Αύρα 2. θεοδωροπούλου τύπωσε σέ κομψό 

φολλαδάκι τήν ωραία μελέτη της. « Η μουσική διά τών 

αιώνων» πού διάβασε στό Τίδείο ’Αθηνών στις -'■-> τού 
Μάρτη.

—  Τό τέλος τής παιδαγωγικής μελέτης τού κ. Ήλία 

Σταύρου έμεινε γιά τάλλο φύλλο.
— ’ , πό τό Βατουμ τής Ρουσσίας μάς στάλθηκε μιά 

δυνατή διαμαρτύρηση μέ τόν τίτλο « 'Υπουργός καί Παλα- 

μάς», ύπογραμένη άπό τό Γιάννη Χιώτη. θ . Όνουφρίδη, 
X. Άναστασιάδη. Ν. Βενεδίκ, Φιλοκλή Γιαγταντσίδη, ’Α

ριστείδη Σπορίδη, Κ. Ααμπρινίδη, Ευριπίδη Κτενίδη,Σταύ

ρο Κανονίδη καί Γιάννη Φωτιάδη.
— Ί ΐ  διαμαρτύρηση τελιώνει έτσι : «Ε μ είς  δέ σκολιά- 

ζουμε τά πράματα, δέν τά κρίνουμε, δσο κι 5ν είναι γιά 

μούντζα καί γιά φτύσιμο τά τέτια ραγιάδικα καί τυραν- 
ρικά καμούματχ. "Ετσι γίνεται παντού δπου ό Ααός θεωρεί 
γι’ ανορθωτές μερικούς επιτήδειους καί δε ζητά νά δια

φεντέψει μόνος τό δικό του. Προσμένουμε νά ίδούμε ποιό 

δρόμο- θάκολουθήσει ή Νεοελληνική Χιότη, τδ δρόμο τόν 
παλιό τών ’Αλεςαντρήδων καί Μιστριώτηδων, δηλ. τό δρό
μο τής άναντρείας καί τής μούχλας, ή θά πάρει τό μονο

πάτι τού Ήρωϊσμού καί τής 'Αλήθειας, πού ίδηγούν Σο
λωμοί καί Παλαμάδες ;»

ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ
κ Ά ρ . Κορ. στή Σαψούντα. Τδ κατατόπι τής κ. Δ. 

είναι Cronbergerstance 4 4 · Franckfurt a Μ. (Allemagne). 
—κ. Β . Ά δ αμ. στήν Προύσα. Λάβαμε τή συντρομή ν’ εύ- 

χαριστοΰμε. Ή  συντρομή σας τώρα είναι πλερωμένη ίσαμε 
τις 15. 11. 912.


