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-s- Α Β Ε Ρ Ω φ
Στήν «’Ακρόπολη» των 22 του θεριστή δια- I 

βάζουμε τ’ άκόλουθα : !

«ΑΛΑ Μ Ο ΥΡΟ ΥΖ Η
«‘Ολόκληρος λοιπόν ο στόλος μας είς τάς δεξα- ! 

μενάς πρός έπισκευήν. Μετά τήν «Δόξαν» καί τήν 
«Νίκην» είς τό Φάληρον, b «Άβέρωφ» είς τήν j 
Πλυμούθην. ,

«Δέν μένει άλλο γερό πλέον καράβι τής προ
κοπής, άφου καί αί περισσότεροι κανονιοφόροι μας ! 
κατήντησαν σχεδόν άχρηστοι.

«Καί σπάζουν μέν άνευθύνως άλά Μουρούζη. 
Άλλ* έκεΐνος δμως έπλήρωνε, ένω οί κύριοι κυβερ- 
νήται μας εΐνε έντελώς άνεύθυνοι». |

Άφτό μάς θυμίζει κάτι τι πολύ χαραχτηρι- | 
στικό. Πέρσυ κάπια Κυρία, πρότεινε του κ. ; 
Πάλλη να δώσει χρήματα για καράβια μας. ! 
Κι’ 6 κ. Πάλλης άρνήθηκε να δώσει κι’ άπάν- 
τησε, α θυμάμαι καλά, πώς πριν άγοράσουμε 
μεγάλα καράβια, πρέπει πρώτα ν’ άποχτήσουμε 
ναφτικούς πού νιώθουν τά χρέη τους.

Ή  «Ακρόπολη» τότες μέ τό συνειθισμένο : 
άκριτο καί φτηνό πατριωτισμό, έγραψε πώς 
έπρεπε νά φιμωθεί τό στόμα τοΰ κ. Πάλλη.

Τώρα δμως ξάστερα βλέπουμε πώς άντίς νά 
φιμώνεται τοΟ κ. Πάλλη τό στόμα, καλύτερα

είναι νά ξεβουλώνουνται τ’ άφτιά των ψεφτοπα- 
τριωτών γιά ν’ άκουν δσους ξέρουν τί λένε.

Και τώρα τί θά γίνει; Έφκολα τό μαντέ- 
βεις. Σέ κράτος δπου υπάρχουν Ζορμπάδες καί 
Τυπάλδοι δχι μοναχά άτιμώρητοι παρά καί προ- 
βιβασμένοι, κανείς Ρωμιός βέβαια δέ θά τιμω
ρηθεί. Μάλιστα κάθε φταίστης λίγο λίγο ισως 
φημιστεί κι’ ώς ήρωας. Καί λίγο λίγο θά μορ
φωθεί κάπια παράδοση πώς τό δυστύχημα τό 
προξένησε κάτι σά συνωμοσία του πρίγκηπα 
Γεώργιου ή τοΰ βασιλέα μέ τήν ’Αγγλική Κυ
βέρνηση, θά μετρηθοΰν μάλιστα καί τά χρήματα 
πού άλλαξαν τσέπη.

Μέ τόν καιρό κάπιος τέτιος μΰθος έπειτα θά 
φανεί άνώνυμα σέ καμιά άγγλική έφημερίδα 
καλογραμμένος από τό γνωστό ασυνείδητο πρω- 
τοψέφτη τής Λόντρας, κι’ έτσι πάει λέοντας.

ΛΑΕ&ΑΝΤΡΑ
Λίβερπονλ, 17 τον ’Αλωνάρη 1911.

Τό vu έμπνέεσαι άπό τήν υψηλά θρονιασμένη αρχαία 
κλασσική ποίηση ή άπό τά ταπεινά δημοτικά τραγούδια, 

δέ σημαίνει καί πολύ, καλά καλά νά τό ξετάσης. «Το πνεύμα 
υ.του θέλει πνεΐ». ’Αριστουργήματα γίνουνται μέ τή λα
τρεία καί μέ τήν ευλογία τοΰ κλασσικού- αριστουργήματα 

γίνουνται καί μέ τήν καταφρόνηση καί στο πείσμα κάθε 

κλασσικού. Τήν αλήθεια τούτη μάς τήν τρανόλαλεϊ τού 

κόσμου ή δραματική τέχνη από τόν Αισχύλο ώς τόν "Ι-ψεν.

Κ. ΠΑΛΑΜΑΣ

Η ΒΟΥΒΑΜΑΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΒΟΥ
ΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. * * *

Ρωτάμε τήν Κοινοβουλευτική Επιτροπή» 
μιά έπιτροπή δηλ. πού έκλέχτηκε, μέ πρόεδρο 
τόν κ. Μπακόπουλο καί μέ είσηγητή τόν κ. 
Ααγοπάτη, νά ένεργήσει πλατιά άνάκριση καί 
νάποδείςει ή έμας, τούς δημοτικιστάδες, προδό
τες καί πουλημένους, ή τό Μιστριώτη καί τά 
τσιράκια του ψεύτες καί συκοφάντες — τή ρω
τάμε τήν περίφημη αυτή έπιτροπή, γιατί στα
μάτησε άπότομα κι άδικιολόγητα τό έργο της ; 
Γιατί δέν παρουσιάστηκε στή Βουλή νά μας πει 
τί συμπέρασμα έβγαλε άκό τις άνάκρισες πού 
ένέργησε; Γιατί μούδιασε καί σώπασε κ’ Ιρηξε 
τό ζήτημα στις έλληνικές καλέντες;

Καί τή ρωτάμε άκόμα: Ξέρει τί εύτύνη
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μεγάλη παίρνει πάνου της με τδ τέτιο φέρσιμό 
της;  Ξέρει/πώς δίνει κάθε δικαίωμα στδ γε- 
ραρδ γραμματοκάπηλο καί πατριδέμπορο νά 
σηκωθεί αύριο καί νά δημοκοπήσει πάνου στή 
σιωπή της καί νά σαλιαρίσει πώς έπειδή τάχα 
ή Επιτροπή πείστηκε άπδ τις άνάκρισες πώς 
oi μαλλιαροί είναι προδότες, βουβάθηκε γιά νά 
μήν έκθέσει τάχα τδ 'Υπουργείο, πού κι αύτδ 
συμπαθεί τούς μαλλιαρούς;

Ά  δέν τά ξέρει αύτά ή Επιτροπή, τής τά 
λέμε μείς καί τή βεβαιώνουμε πώς γλήγορα θά 
τδ δεί τδ θάμα, πώς γλήγορα θά δει τδν έφτά- 
ψυχο Μιστριώτη νά ξαναζωντανεύει καί νά δη- 
μοκοπεί μέ τδ Γλωσσικδ ζήτημα καί νά κα- 
ταγγέλνει ξένους δάχτυλους καί Ρούσσικα 
ρούβλια.

θά περιμένουμε ίσαμε τδ χυνόπωρο πού θά 
ξανανοίξει ή Βουλή, θά περιμένουμε νά δούμε 
αν ή Επιτροπή θά ξακολουθήσει νά σωπαίνει 
καί τότες. "Υστερα θά κάνουμε καί μείς τδ 
χρέος μας. Μιά μαύρη στήλη τυπωμένη στδ 
«Νουμα» εχει μεγαλύτερη σημασία άπδ τή 
μαύρη στήλη πού τύπωσε δ «Χρόνος» αναθε
ματίζοντας δσους στή Βουλή μιλήσανε γιά τή 
Δημοτική γλώσσα — γιατί δ «Χρόνος», κ. Λα- 
γοπάτη, άμα διαβαστεί πετιέται στά σκουπίδια, 
ένώ δ «Νοϋμάς» φυλάγεται μέσα στις βιβλιο
θήκες καί πάντα θά διαβάζεται.
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Είτανε τδν καιρό πού διάβαζα νά δώσω έξετά- 
Οες στδ Πανεπιστήμιο. Πολεμούσα νά μάθω άπόξω 
τούς δρισμούς καί τις διάκρισες άπδ τις διάφορες 
Δουλείες—ένας άπδ τούς σοφούς πού θά μάς ξετάζανε 
άπαιτοΰσε νά του άπαντοΰμε μέ τά ίδια λόγια του 
βιβλίου του—δταν άνοιξε άξαφνα ή πόρτα κι δ ξά
δερφός μου Νίκος Γκάβρας χύμησε στήν κάμαρα :

«Εΐμαι τελειωμένος· θέλω γλήγορα καφέ. Έρ- 
χουμαι ίσια άπδ τδ βαπόρι. ’Ανέβηκα στήν Αθήνα 
νά δώ έσένα μοναχά. Τδ βράδι ξαναφέβγω», είπε 
πριν προφτάσω νάκαλοσηκωθώ καί νά χαιρετηθούμε.

Πήγα κι άναψα τδ καμινένο, ένώ έκεϊνος ξαπλώ
θηκε στδ κρεβάτι μου.

«Πάς νάναλάβεις τά καθήκοντά σου ;» τονέ 
ρώτησα.

«Ποιά καθήκοντά μου ;» άπάντησε άδιάφορα.
«Μήν εϊταν άλλος Νίκος Γκάβρας ;»
Δέν είταν πολλές μέρες πού είχα δει στήν έφη- 

μερίδα πώς διορίστηκε γραμματικός τής Εφορίας 
στά Σάλωνα.

«Ουφ ! Αηδίες του πατέρα μου. Μέ ξευτέλισε 
χωρίς νά μέ ρωτήσει».

«"Ωστε δέν πάς;»
«Αύτδ δά μούλειπε!»
«Τδιε γιά πού μέ τδ καλό; Είπες, φέβγεις 

άπόψε».
«Φτιάσε πρώτα τδν καφέ κ’ έπειτα σ’τά λέω.ΕΙμαι 

κατακομένος. Δέν έκλεισα μάτι όληνύχτα. Σά νά 
μή φτάνανε οί κοριοί, είταν καί τά βόδια άποπάνω 
άπδ τδ κεφάλι μου. Καλά κάνω καί δέν ταξιδέβω 
ποτέ μέ τδ παλιοβάπορο».

«Τί, μέ τήν «Πάρο» ήρθες ;»
«Μ* αύτδν τδ διάολο. ’Αφού φόρτωσα τά καπνά 

μ’ αύτδ, μού δώσανε μπιλιέτο τζάμπα».
«Ποιά καπνά ;» ρώτησα ένώ τού έδινα τδν καφέ.
«Πάω μέ καπνά στή Σύρα», είπε κι άναση- 

κώθηκε.
Τδν κοίταξα : «Μέ καπνά στή Σύρα; !»

' Κούνησε το κεφάλι: «’Ελα, φέρε ένα τσιγάρο», 
είπε.

Τού έδωσα τδ πακέτο μου μέ τδν καπνό. Μά 
τδ πέταξε πάλι στδ τραπέζι.

«Δέν μπορώ νά στρίψω. Στείλε νά μάς πάρουν 
τσιγαρέτα».

Βγήκα στδ παράθυρο καί κοίταξα μήν περνά 
στδ δρόμο κανείς λοϋστρος. Δέν μπόρεσα νά δώ κα- 
νέναν καί ξαναγύρισα μέσα.

«’Αδύνατο νά πιώ καφέ χωρίς τσιγάρο», είπε 
πάλι.

’Αναγκάστηκα νά φωνάξω τή νοικοκυρά μου. 
Τής έδωσα ένα μονό καί τήν έστειλα στδ καπνοπω
λείο, πού είτανε στή γωνιά τού δρόμου.

Ό ξάδερφός μου σηκώθηκε καί περπατούσε 
άμίλητος πέρα δώθε στήν κάμαρα. Είτανε κοντά 
στήν πόρτα, άμα σέ λίγο ήρθε ή νοικοκυρά μέ τά 
τσιγάρα. Τά πήρε άπδ τδ χέρι της, τής άφησε μιά 
δεκάρα άπδ τά ρέστα καί πέταξε τάλλα άπάνω στδ 
τραπέζι.

«Εμπόριο λοιπόν», τού είπα, άφοΰ άναψε ένα 
τσιγάρο καί ξανακάθησε μπροστά στδν καφέ του.

«Εμπόριο, ναί* πώς, δέ σ’ άρέσει ;»
«Ταιριάζει μέ τήν ποίηση πιότερο άπδ τδ υπαλ

ληλίκι ;»
«'Η ποίηση είναι ζωή κ’ ή ζωή είναι έμπόριο», 

είπε φυσώντας τδν καπνό σέ ψιλά, ψιλούτσικα στε
φάνια. «Τί μέ κοιτάς ; Δέν τδ καταλαβαίνεις ;»

Σηκώθηκε, έσκισε δυοτρεΐς φορές τήν κάμαρα, 
κοιτάζοντας τδ πάτωμα καί καπνίζοντας* έπειτα πέ
ταξε τδ τσιγάρο του άπδ τανοιχτό παράθυρο καί 
στάθηκε μπροστά μου:

«Τί μέ κοιτάς ;»
«Πού πέταξες τδ τσιγάρο. Δέ σ’ αρέσει δ καπνός;»
«Δέν καπνίζω ποτέ τσιγάρο πέρα άπδ δέκα 

ρουφιξιές».
«Κακό συνήθιο γιά έναν έμπορο. Τδ έμπόριο 

θέλει οικονομία».
«Κολοκύθια ! Προϊστορικές ιδέες! Αύτοΰ βρί

σκεται άκδμα τδ έμπορικδ σου δίκαιο ; Τδ έμπόριο* 
είναι έμπνευση, πέςτού καθηγητή σου. Τόλμη, κίν- 
τυνος σάν τή ζωή. Γι αύτδ είναι ποίηση μέ νοιώθεις;».



«Πώς δχι ! Μόνο ποΰ βρήκε; τά κεφάλαια δέ 
νιώθω».

Χαμογέλασε: «Αύτδ είναιϊσια ίσια ή τέχνη». είπε. ! 
«Έβαλες στδ χέρι κάνα σύντροφο;» 
ο Τδν πατέρα μου».
«Άρχισε πάλι δθειδς τά έμπόρια ;» μοΰ ξέφυγε ! 

ό λόγος ξέροντας πώς ό πχτέρας του είτανε κατα- | 
στραμένος έμπορος.

«Αύτή τή φορά μονάχα, θά του δώσω τά μισά 
άπ’ δτι βγάλω», είπε δ Νίκος.

λΚ* υστέρα θά ξακολουθήσεις μοναχός;»
«θά δώ* ά δέ βγάλω περιοδικό».
Τδν κοίταξα μέ κάποιο ξάφνισμα: «Έχεις πολλά 

καπνά μαζί σου;»
«Πενήντα τόσα δέματα».
«Πολλές όκάδες;»
«Έδώ έχω τή φορτωτική», είπε κ’ έδειξε τήν 

τσέπη του».
«Καί δέ κοιτάς νά τά πουλήσεις έδώ ; Ή έχεις 

πιότερες έμπορικές γνωριμίες στή Σύρα;»
Λέ μοΰ άπάντησε. Ρούφηξε άκόμα μιά φορά 

τδ φλιτζάνι του καί ξαπλώθηκε στδ κρεβάτι. Kot- ι 
τάζοντας τδ ταβάνι μουρμούριζε κάτι μέσα άπδ τά : 
δόντια του.

«Έ, δέν είτανε καλή ίδέα;·> γύρισε και μοΰ 
είπε άξαφνα σάν περάσανε μερικές στιγμές.

«ΙΙοιά ιδέα;»
«Νά κάμω έμπόριο».
«Λαμπρή* μόνο πού δέ θυμάσαι πόσο πράμα : 

έχεις μαζί σου».
«Έδώ έχω τή φορτωτική, γελοίε!» Έβαλε τδ j 

χέρι στήν τσέπη κ’ έβγαλε ένα μάτσο χαρτιά: «θά j 
τήν έχω στή βαλίτζα», είπε άφοΰ έψαξε καί δέν τή | 
βρήκε.

«Έκείνη έκεΐ δέν είναι;·) ρώτησα δείχνοντας ; 
ένα μαβύ χαρτί διπλωμένο στά δυό.

«*Οχι». είπε άνοίγοντάς το. j
Είδα πώς είτανε στίχοι γραμένοι μέ μολύβι. \ 
αΆσε τότε τή φορτωτική καί διάβασε μου τδ ί 

ποίημα», είπα.
Μέ κοίταξε κ’ έπειτα κοίταξε στδ χαρτί: «Πρέ

πει νάλλάξουνε καναδυδ λέξις. Τδγραψα βιαστικά 
σήμερα τδ πρωί». ί

«Στδ βαπόρι;» ;
Κούνησε τδ κεφάλι: «Σά δέν μπορούσα νά κοι- | 

μηθώ, άνέβηκα πάνω δτι θαμποχάραζε. Δέ φαν- | 
τάζεσαι τί μαγεία, τί μυστήριο πού εϊταν τδ ξημά- : 
οωμα. Τάστρα τρεμοσβήνανε* τά κύματα, τά βουνά : 
στδ μάκρος—!»

«Δέ μου διαβάζεις καλήτερα τδ ποίημα;»
Τδ δίπλωσε καί τδβαλε στήν τσέπη.
«Έλα, διάβασέ το τώρα* μήν τδ βάζεις μέσα». | 
Μέ κοίταζε μιά στιγμή λίγο δισταχτικά. Έ- | 

πειτα: «Άκου νά σ’ τδ πώ λοιπόν», είπε καί βά
ζοντας τδ ένα πόδι άπάνω στάλλο, άρχισε:

«Πριν τό δάσος νά φωτίσει,
πριν ξυπνήσουν τά πουλιά,
τρέμει τάστρο γιά νά σβήσει
στά «ατάχλωαα μαλλιά,
μέ προσμένει έκεΐ στη βρύση
τό παιδί τοΟ βασιλιά». ί

0  NO

Σταμάτησε καί μέ κοίταξε στά μάτ:α. Έπειτα 
;ανάρχισε, χαμηλώνοντας βραχνά τή φωνή:

«Τί σοΰ άγάπησε, Αλίμενη, 
τό παιδί τοΰ βασιλιά;
Τή φωνή μου τή χαμένη 
καί τά ξέπλεκα μαλλιά.
Μιάν αυγή θαμπή του ‘Απρίλη 
μ’ ήβρε μόνη στήν πηγή 
καί μοΰ φίλησε τά χείλη 
καί μοΰ πήρε τή φωνή.

Καί μοΰ ξέπλεξε στόν ώμο 
τά κατάχλομα μαλλιά.

Μή μέ βρει ή αύγΐ| στό δρόμο, 
μήν ξυπνήσουν τά πουλιά !».

Έπαψε καί μέ ξανακοίταξε.
«Είναι τδ ποίημα, πού είπες πως έγραψε: τήν 

αυγή ;» ρώτησα.
«Ναί».
«Μά δέν άκουσα ούτε βουνά, ούτε κύματα, 

ούτε — »
«Μήν ήθελες νάκούσεις καί τδ ρουχαλητο τών 

Άρβανιτάδων, πού κοιμόντανε στδ κατάστρωμα ; 
Είρηνοδίκη !»

Γέλασα : «Μέ συμπαθάς· δέν καταλαβαίνω πολύ 
άπδ ποίηση», τοΰ είπα, καθώς είναι κ’ ή άλήθεια.

«Τήνποίηση τήν αίστάνουνται- δέν τήν καταλα
βαίνουνε». Σηκώθηκε καί περπάτησε πάλι στήν κά
μαρα μέ σκυμένο τδ κεφάλι. Έπειτα πήγε στδ παρά
θυρο καί στάθηκε, θωρώντας δξω . καί μουρμουρί
ζοντας :

Μή μέ βρει ή αυγή στό δρόμο, 

μήν ξυπνήσουν τά πουλιά».

Τδν κοίταξα.
«Έλα, σήκω ντύσου νάβγουμ’ δξω. Βαρέθηκα 

έδώ μέσα», είπε άξαφνα, πετώντας τδ τσιγάρο τσυ 
άμα γύρισε καί μ' είδε.

«Που θές νά πάμε ;» ρώτησα.
«Νά φάμε! Πεινώ* κοντέβει μεσημέρι».
Πήρα καί ντύθηκα καί σέ λίγο είμαστε στδ 

δρόμο. Έτρωγα σ’ ένα άπδ τά μικρά ξενοδοχεία 
τής 'Ομόνοιας κι δ ξάδερφός μου μέ ακολούθησε 
έκεΐ δίχως άντιλογία.

Ή χινοπωριάτικη μέρα, σκουντουφλιασμένη κ’ 
έτοιμη γιά βροχή τήν ώρα ποΰ μπήκαμε στδ ξενο
δοχείο, είχε ξαστερώσει πάλι σάν άποφάγαμε καί 
ξαναβγήκαμε δξω. Κλεισμένος καθώς είμουνα πολ
λές βδομάδες, μιά κ’ έχασα τδ διάβασμα έκείνη τήν 
ήμέρα, μου ήρθε δρεξη νάνασάνω λίγον καθαρόν αέρα.

«Δέν πάμε σέ καμιά έξοχή;» είπα τοΰ Νίκου.
«Πάμε πρώτα ώς τδ Σύνταγμα. Τρέξε νά πά- 

ρδυμε τδ τράμ», άπάντησε καί τάχυνε τδ βήμα.
Τδ πήραμε καί μάς έφερε στδ Σύνταγμα. ΙΙρί 

νά σταματήσει, δ Νίκος πήδησε καί μπήκε σ’ ένα 
άπδ τά καφενεία έκεΐ. "Αμα σέ λίγο μπήκα καί γώ 
άπδ τήν άλλη πόρτα, τδν είδα πού έστεκε καί κοί
ταζε στά τραπέζια γύρω του. σά νά γύρεβε κάποιον.

«Ούτε άπδ δ̂ τράμ νά πηδάς δέν έμαθες άκόμα». 
μοΰ είπε δταν τονέ σίμωσα.

ίΑΣ 403



404 O ΝΟΓΜΑ2

«θές νά καθήσουμε ;»
«*Οχι», είπε καί κίνησε κατά τήν πόρτα.
Καθώς βγαίναμε, μου έδειξε ενα μεσόκοπον κύ

ριο, πού καθότανε μοναχός σ’ ενα τραπέζι καί διά
βαζε έφημερίδα.

«ΙΙοιός είναι;» τονέ ρώτησα.
«Ό λόγιος Καραβέργας. Δέν τδν έχεις άκουστά;»
Στάθηκα καί τόν ξανακοίταξα μέ τρόπο. Δέν 

είχε απάνω του τίποτες φανταχτερό, πού νά τδν 
ξεχώριζε άπό τούς συνηθισμένους ανθρώπους.

«Τί γράφει;» ρώτησα.
«Πολλά καί διάφορα».
«Είναι καλός;»
«Ό καλήτερος γιά τό πούμπλικο. Περιγράφει 

καταλεπτώς, δέν άφίνει τίποτες ανείπωτο. Νοιώθει 
τήν τέχνη σάν καί λόγου σου».

«Δέ γνωρίζεστε;»
«Γνωριζόμαστε, μά κάνει τό σπουδαίο. "Αμα μέ 

είδε άπό τόν καθρέφτη πού έμπαινα, ζύγωσε τήν. 
έφημερίδα κοντήτερα στά μάτια του. Μέ τό ψευτο- 
σοβαρό κοιτάζει νά κρατήσει τή θέση του στήν τέ
χνη. ’Ας πιάσω δυοτρείς χιλιάδες στά χέρια μου καί 
βλέπεις πώς τούς βάζω στή θέση τους δλους τούς 
παρακεντέδες».

Περάσαμε στό άντικρινδ τό πεζοδρόμιο. Έφερε 
μιά γύρα καί στόν άλλον καφενέ καί ξαναβγήκε, 
σέρνοντάς με κατά τήν πλατεία τού παλατιού. Κα
θώς πηγαίναμε, άξαφνα κατέβασε τό γΰρο του κα
πέλου του καί σήκωσε τό γιακά άπό τό σακάκι.

«Κρυώνεις;» τονέ ρώτησα.
• «Ό ήλιος καίει, διάολε! Δέν έννοεΤ. νά χει- 

μωνιάσει», μουρμούρισε καί κάνοντας δυό μεγάλα 
βήματα, μέ άφησε πίσω του.

’Ακολούθησα κοιτάζοντάς τον Ό ήλιος δέν 
έκαιγε μονάχα, μά γιάλιζε κιόλας άλύπητα τήν τρι- 
μένη φορεσιά του. Οί άγκώνες λίγο θέλανε νά τρυ- 
πήσουν καί Κάτω στίς άκρες του παντελονιού του 
γνώρισα τήν ιδιοτροπία τής. θειάς μου νά μή μαν
τάρει ποτέ της φάγωμα μέ τό ίδιο τό χρώμα του 
ρούχου.

Δέν είχαμε φτάσει άκόμα στή γωνιά του δρόμου, 
δταν άξαφνα σταμάτησε. .

«Δέν μπορώ νά πάρω άνήφορο* μου πιάνεται ή 
άναπνοή», γύρισε καί μου είπε βάζοντας τό χέρι 
στό στήθος.

«Παράφαγες», μουρμούρισα.
Μέ άγριοκοίταξε: «Αστείος είσαι».
«Τότε τί έπαθες;»
«Ό,τι πάντα».
«Τί»;
«Είμαι άσθματικός».
«Άπό πότε;»
«Άπό πάντα».
Είχα νά τονέ δώ λίγους μήνες μόνο. "Ως τότε 

δέν. είχα άκούσει τίποτες. "Ηξερα μονάχα πώς υπό 
φερνε άπό πυρετούς. Σ’ αυτούς καί στό ποιητικό 
του φυσικό Ιρριχνα τή χλωμάδα τής θωριάς του.

«Τότε δέν έπρεπε νά έκτεθείς στίς συγκίνησες 
του έμπορίου», έκαμα νά του πώ.

«Ουφ, είσαι βαρετός, καημένε», μ’ έκοψε άπό-

τομα καί ξαναγύρισε κείθε, δαγκάνοντας τά χείλια.
T gvó λυπήθηκα καί θέλησα νά τονέ βοηθήσω 

πιάνοντας τό μπράτσο του. «Πάμε νά καθήσουμε 
στόν καφενέ», έκαμα πάλι νά του πώ* μά έκείνος 
είχε γνέψει κιόλας άντικρινά, καί δυό άμάξια τρέ- 
ξανε μέ μιας ποιό νά πρωτοφτάσει.

Πήδησε σ’ ένα απ’ αυτά καί μοΰ έκαμε καί 
μένα νόημα νάνέβω.

Κάθησα κοντά του καί τό άμάξι κίνησε. Δέν 
άκουσα καλά που είπε του άμαξά νά μάς πάει, 
ούτε τόλμησα νά ρωτήσω.

Δέν τούς παραξέρω τούς δρόμους του Κολωνα- 
κιοΰ, γιά νά θυμηθώ σέ ποιόνε σταματήσαμε. MgO 
είπε νά πλερώσω τόν άμαξά καί νά περιμείνω 
μιά στιγμή, κι αύτδς κατέβηκε γλήγορα καί μπήκε 
σέ μιά πόρτα.

θά τόν περίμενα ίσια μέ τρία τέταρτα δσο πού 
ξαναβγήκε. Έπιασε τό μπράτσο μου καί τραβήξαμε 
πρός τάπάνω. Εϊτανε φαιδρότερος καί στόν άνή
φορο τώρα ξέχασε τό άσθμα του.

«Σέ ποιόν έκαμες τόσο σύντομη βίζιτα» ; τονέ 
ρώτησα.

«Σ’ ένα φίλο καί συνάδερφο».
«Στίς Μούσες ή στό έμπόριο»;
«Ουφ, άσε τις κοινοτοπίες, σαχλέ», μου είπε 

άπότομα.
Σέ μιά πόρτα ανοιχτή ένα δουλικό έπλενε τή 

μπασιά. Σά μάς είδε χαμογέλασε.
Ό Νίκος στάθηκε.
«Σ’ άρέσει»; ρώτησα βλέποντας τό έκστα- 

τικό του.
«Τά μαλλιά της στήν άντηλιά. Καί τό χαμό

γελό της έχει κάτι τής Λουίζας Τζοκόντας», είπε 
χωρίς νά κουνηθεί.

«Καί τά πόδια της μές τά νερά»!
«Χυδαίε!» Ζάβωσε τά μούτρα κι άφησε το 

μπράτσο μου.
Σέ λίγο φτάσαμε σ’ ένα καφενεδάκι μέ μιά 

λεύκα ψηλή μπροστά στήν πόρτα του καί μιά 
βρύση σιδερένια πλάϊ στή λεύκα. Ένας κύκλος νέοι 
είτανε καθισμένοι σ' ένα άπό τά τραπέζια δξω στό 
πεζοδρόμιο. Ό Νίκος τράβηξε ίσια κατ’ αύτούς καί 
γώ κοντά του. Ά μα τόν είδαν, άνασηκωθήκανε 
δλοι καί τόν προσδεχτήκαν, ένας κιόλα ψηλός, λι
γνός, μέ κόκκινα μαλλιά πού μοιάζανε σάν περούκα, 
μέ μούσι μυτερό καί μέ σταχτιά ζακέτα μακριά ίσια 
μέ τό γόνα, τόν άγκάλιασε καί τονέ φίλησε. Μονάχα 
ένας δέν κουνήθηκε όλότελα άπό τή θέση του, παρά 
του άπλωσε μόνο τό χέρι άπάνω άπό τό τραπέζι, 
θά είταν έξι ώς έφτά νέοι. Χλωμοί, άδύνατοι, σκυφτοί 
οί περισσότεροι, μέ μακριά μαλλιά καί φορεσιές 
ένα βαθμό παραπάνω ή παρακάτω άπό του ξα
δέρφου μου. Κατάλαβα πώς είχα πέσει σέ φωλιά 
λογίων καί κείνο, πού μου χτύπησε πιό πολύ στά 
μάτια, είταν πώς δλοι τους είχανε ξουρισμένο τό 
μουστάκι.

Ό Νίκος κάθησε σέ μιά καρέκλα καί γώ στό 
πλάγι του. Νά μέ συστήσει στόν κύκλο τό βρήκε 
περιττό.

«Άπάνω στήν ώρα ήρθες, Μαινάλκα», είπε τοΟ
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ξαδέρφου μου ένας άπδ τού; συγκαθούμενους. «Ό 
θέμης Φλοίσβος μάς διαβάζει τδ καινούργιο δρά
μα του».

«Τότε νά πιάσω πάλι άπδ τήν άρχή», πετά- 
χτηκε τούτος, γυρίζοντας άπάνω στδ γόνα του τά 
φύλλα τού χερόγραφού του.

«Όχι· τράβα γραμμή. Τού Μαινάλκα τού δια
βάζεις τήν άρχή άλλη ώρα», είπε κείνος πού 
χαιρέτησε τδ Νίκο δίχως νά σηκωθεί.

ΟΕ άλλοι δέ μιλήσανε κι ό θέμης Φλοίσβος 
άρχισε, ξακολούθησε δηλαδή τδ διάβασμα. Είταν δ 
πιδ άγριος κ’ έλεεινδς στήν είδή άπ’ δλους. Μαύρος, 
ξεραγκιανός, μέ όρθά μαλλιά καί γουρλωμένα μά 
τια. Στά μάγουλά του κρεμότανε άρι-δ τδ πρώτο 
χνούδι, δ λαιμός του ξέβγαινε λιγνός, καμπυλωτδς 
άπάνω άπδ μιά μουντή στενή λουρίδα, πού φαινό
τανε στή θέση τού κολάρου δεμένη μπροστά μ’ ένα 
τρίχινο σκοινί γιά λαιμοδέτη, καί στά δάχτυλά του, 
πού τρέμανε νευρικά κρατώντας τδ χειρόγραφο, 
τά νύχια μαυρίζανε μελανότερα άπδ τά μάτια του. 
Ή φωνή του μιά βαρειά σά μπουμπουνητό, μιά βα- 
θειά σά νάρχότανε άπδ άλλον κόσμο.

Φυσικά, άπδ τή μέση καθώς τδ άκουσα, μού 
είταν άδύνατο νά μπώ στδ νόημα τού έργου. Τδ 
μόνο πού κατάλαβα είταν πώς είτανε σέ στίχους 
πότε κοντούς πότε μακριούς, αλλού μέ ρίμες άλλού 
δίχως. Μού φάνηκε πώς παιζότανε άνάμεσα ουρα
νού καί γής, νυχτιάς καί μέρας, τήν ώρα πού 
χτυπά τήν πόρτα τού πνεμάτου δ θάνατος, πού πα- 
λέβει ή άθανασία μέ τή φτορά. "Ηρωάς του είταν 
ή ψυχή τού Σύμπαντος. Άπδ τάλλα πρόσωπα δέν 
μπόρεσα νά κρατήσω σωστδ λογαριασμό. 'Η Ελένη 
κι δ Σενέκας παίζανε μεγάλο μέρος. Ααιμόνοι καί 
δρακόντοι, στοιχιά καί νεράιδες, έωσφδροι καί κατσ ί
βελοι, ή Άθηνά, ή Ρούθ, ή Ευα, δ Φοίβος, δ άγιος 
Πολύκαρπος, ή Δήμητρα, δ Άχιλλέας, δ Προμη
θέας, δ Κολοκστρώνης καβγαδίζανε στδν κήπο τής 
Άμίντας, άνίσως δέ γελιέμαι, δ Άριελ είχε έρωτικδ 
συναπάντημα μέ τήν Ήρώ, δ Μωάμεθ μονομάχησε 
μέ τδ Διγ'ενή Άκριτα, ή Άρέθουσα ή Άρετούσα 
σκότωσε τδν Κάστορα, γέλασε τδν Πολύφημο, έφυγε 
μέ τδν Καρλομάγνο, ή Κασσάντρα τραγούδησε ένα 
πεσσιμιστικδ σονέττο δίχως ρίμες, τά · δέντρα τής 
άπαντήσανε μέ θυμδ σέ δμηρικδ έξάμετρο, τέλος 
κάποιος Καβαλ.κάντης, ιππότης ή ήμίθεοςδέν κατά
λαβα, έκλεισε τδ δράμα μ’ έναν πανθεϊστικδ μο
νόλογο.

«Τδ στερνδ θυμίζει κάποιο ποίημα τού Γκαίτε», 
μουρμούρισε άποπίσω μου τού Νίκου εκείνος πού 
καθότανε κοντά μου.

«Κ* ή μορφή τού Γεμιστού, καθώς τονέ φέρνει 
στήν.τρίτη πράξη, είναι άπήχηση τοϋΜεφιστόφελη», 
άπάντησε δ Νίκος.

Γενικά ή υποδοχή δέ στάθηκε τόσσ θερμή. Μόνο 
έκεΐνος, πού είχε φιλήσει πρωτήτερα τδν ξάδερφό 
μου, σηκώθηκε καί τού έσφιξε τδ χέρι.

«Δεύτερο δνειρο θερινής νυχτός», είπε κοιτά
ζοντας έκείνον πού δέν είχε σηκωθεί νά προσδε- 
χτεΐ τδ Νίκο.

«Κάτσε κάτω, Βελαδράπα», τού είπε τούτος,

τραβώντας τον άπδ τήν ούρά τής ζακέτας του καί 
ρίχνοντας μιά ματιά σέ μένα.

Είταν δ μόνος πού καταδέχτηκε νά μέ προσέ
ξει. Τήν ώρα πού διαβαζότανε τδ δράμα μού είχε 
ρίξει μιαδυδ παρόμοιες ματιές, πού μού δώσανε τήν 
υποψία πώς δέν άκουγε τδ συναξάρι μέ τήν ίδια 
κατάνυξη πού τδ άκούγανε οί άλλοι γύρω του. Αύτδ 
μ’ έκαμε νά τδν προσέξω καί γώ. Δέν είταν τόσο 
νέος δσο τδν πήρα τήν πρώτη στιγμή χάρη στδ 
ξουρισμένο τδ μουστάκι του. Κάποιες ζαρωματιές στά 
μάγουλα καί ψαρές τρίχες πλάϊ σταύτιά του δεί
χνανε πώς δέν είταν πιά στήν πρώτη νιότη. Τδ 
ντύσιμό του ακόμα τδν πρόδινε γιά άνθρωπο τού 
κόσμου πιότερο παρά γιά ποιητή. Καθαρδς καί πε- 
ριποιημένος, μέ δροσερή, ζωηρή δψη. Μού φαινό
τανε σά νά τδν είχα δεί συχνά στού; καφενέδες 
πού μπήκαμε πρωτήτερα μέ τδ Νίκο. Έ είδή του, 
ή στάση, τά κινήματά του μοιάζανε σά νάτανε 
μαθημένα, άναπτυγμένα μέσα κεί. Ό τρόπος πού 
έβαζε'τδ ένα πόδι άπάνω στάλλο, πού Ισιαζε τδ 
πανταλόνι, πού κοίταζε τά παπούτσια του, πού φο
ρούσε τδ καπέλο, πού έδενε τδ λαιμοδέτη, πού βα- 
στοΰσε τδ μπαστούνι, πού μισόκλεινε τά μάτια, δλα 
φαινότανε πώς είτανε ζυγιασμένα καλά μπρδ; στον 
καθρέφτη. Μιά του χερονομία δυοτρείς φορές είταν 
καί κείνη γιά νά δείξει τδ διαμαντένιο δαχτυλίδι 
του καί τά χρυσά κουμπιά στδ φρεσκοσιδερωμένο 
μανικέτι. Πολλές στιγμές, έκεί πού διαβαζότανε τδ 
δράμα, ρώτησα τδν έαυτό μου τί ήθελε αύτδ; ό 
ντιστεγκές μέσα στήν άθλια αυτή φάλαγγα. Είχα 
άκουστά πώς πολλοί διαλεχτοί τής κοινωνίας έχουνε 
τήν άδυναμία νάνακατέβουνται μέ τούς άλήτες δια
λεχτούς τού νοΰ, καί μιά τέτοια ιδιοτροπία φανταζό
μουνα πώς είχε φέρει καί τδν άριστοκράτη αύτδν 
σ’ εκείνη τήν παράξενη συντροφιά. Φαινότανε 
πώς τβνέ διασκέδαζε τδ πράμα. Δέν άφινε νά πάει 
χαμένη καμιά περίσταση γιά νά διακόψει τήν ποιη
τική άπόλαψη μέ μορφασμό ή μέ λόγο, πού μιαδυδ 
στιγμές κάμανε καί τδν ίδιον τδ δραματογράφο να 
ξεκαρδιστεί στά γέλοια. Είχε τήν προσοχή του τόσο 
στο δράμα, βσο καί στούς καθισμένους γύρω του. Κ’ 
ένώ διόρθωνε μιά χασμωδία στδ στίχο, ή σύσταινε 
νάλλαχτεΐ μιά λέξη, ή λογόπαιζε μέ κάποια φράση, 
είτανε σύχρονα κι δ εύταξίας τής φάλαγγας, θ ύ 
μιζε στδ Βελαδράπα νά μαζέψει τήν ούρά τής ζα- 
χέτας του πού σερνότανε στδ χώμα, έκανε νόημα 
στδν ενανε νά μήν τρώει τά νύχια του, στδν άλλονε 
νά μή φτύνει κάνοντας θόρυβο μέ τδ λαρύγγι του, 
χτυπούσε μέ τδ μπαστούνι του έναν τρίτον πού σκά
λιζε τή μύτη καί άπανωτά τδ δραματικδ πού ξυνο- 
τανε δλοένα στδ σβέρκο του έκεί πού διάβαζε.

«Καλδ είναι τδ δράμα σου, Φλοίσβε», είπε 
τουτουνοΰ, δταν δ Βελαδράπα; κάθησε στή θέση του* 
«ένα μόνο δέν κατάλαβα. Γιατί βγαίνει δ Άρναού- 
της καί κυνηγά τδν Πάρι» ;

«Ό Άρναούτης είναι τδ σύμβολο τής ήθικής 
τών άστών, τών νόμων», ξήγησε δ ποιητής.

«Ό άστυνόμος δηλαδή τού δράματος».
«Ναί, κάτι τέτοιο».
Όλοι σκάβανε τά γέλοια.
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«Ποιος είν’ αυτός» ; ήβρα τήν περίσταση καί 
ρώτησα τδ Νίκο.

«Ό ποιητής Βιδούρης».
«Είναι ψευδώνυμο» ;
«Μισοψευδώνυμο· Βεδούρα λέγαν τδν πατέρα 

του», μοδ σφύριξε ό πλαγινός πού άκουσε τδ ρώ
τημα, ένας κοντακιανός, σγουμπδς νέος μέ ματο- 
γιάλια καί μ’ ένα βιβλίο ανοιχτό μπροστά του δλη 
τήν ώρα.

«Μαινάλκα ! Ποΰ βρέθηκες έδώ ;» άκουσα τήν 
ίδια στιγμή πίσω μου μιά φωνή κι δ ρουμελιώ 
τικος αχός της, πού τόσο λίγο ταίριαζε στήν περιοχή 
αύτή, μέ ξάφνισε. Γύρισα κ’ είδα τδ Νίκο νά φιλιέ
ται μ’ έναν καλοκαμωμένο καί καλοντυμένο νέο, 
Ό ποιητής Βιδούρης μέ κοίταξε πάλι καί δέν ξέρω 
καί γώ γιατί χαμογέλασα. Σά νά μέ κολάκεψε τδ 
καταδεχτικό του. Οί άλλοι, άν έπεφτε τυχαία τδ 
μάτι τους άπάνω μου, μέ κοιτάζανε μ’ έναν τρόπο 
πού έδειχνε πώς απορούσανε γιά τήν άδιακρισία 
.ενός άγνωστου καί τιποτένιου νάρθει νά καθήσειστδν 
κύκλο τους. ’Λπδ τή στιγμή μάλιστα πού δ νιο- 
φερμένος ήρθε καί κάθησε άνάμεσα άπδ μένα καί τδ 
Νίκο, μοΰ φαινότανε πώς χωρίστηκα δλότελα άπδ 
τδν κόσμο. Τόσο στενοχωριόμουν καί ξενεβόμουνα. 
Σ’ ένα τραπέζι πίσω άπδ τδν ποιητή Βιδούρη κα
θόταν ένας κύριος ήλικιωμένος. Μιαδυδ φορές είδα 
τδν ποιητή πού γύρισε καί τοΰ είπε κάτι, μοΰ φά
νηκε σά νά τοΰ πήρε κιόλα ή τουδωσε τσιγάρο* δέ 
θυμοΰμαι. "Ομως μοΰ έκαμε έντύπωση δ τρόπος πού 
του μίλησε. "Ετσι μιλούνε μόνο στούς δπερέτες, 
σιούς ύποταχτικούς. Γιά υπερέτης του δέν έμοιαζε* 
ό τρόπος του, ή φορεσιά, τδ δφος του σά νά πρόδινε 
τδν άπόστρατο άξιωματικό. Ίσως νάτανε φίλος του, 
ίσως μόνο θαμαστής του καί τδν άκολουθοΰσε σά 
σκυλί. "Ο,τι κΓ άν εΐταν, τονέ συμπάθησα τδν άν
θρωπο καί κάποια στιγμή δοκίμασα νά σηκωθώ νά 
πάω νά καθήσω δίπλα του, νά τδν παρηγορήσω καί 
νά μέ παρηγορήσει γιά τήν άδικιά πού μάς έγινε 
νά γεννηθούμε άσήμαντοι άνθρωποι.

Μά ή συζήτηση τριγύρω μου άρχισε νά σοβαρέ- 
βει καί νάνάβει. Ό φίλος τοΰ Νίκου, πού ήρθε καί 
κάθησε κοντά μου, φαινότανε πώς μόλις είχε ρθεί 
άπδ τή Γερμανία καί μιλούσε γΓ αύτή μ’ ένθουσια- 
σμδ πού δέν τονέ συμεριζότανε δλη ή φάλαγγα.

'Όσο κι άν ξεσπάθωσε μέ τδ μέρος του δ θέμης 
Φλοίσβος, οί περισσότεροι φαινόντανε πώς συμφω
νούσανε μέ τδ Βελαδράπα καί τδ σγουμπδ μέ τά 
γιαλιά, πού υποστηρίζανε πώς όχι μόνο τδ γερμα
νικό πνεύμα είναι κατώτερο άπδ τδ λατινικό, άλλά 
καί πώς γνήσιος κληρονόμος του έλληνικοΰ είναι τό 
λατινικό. Σέ κάθε λόγο τών άντίγνωμων δ γερμα
νόφιλος στδ πλάγι μου λάγγεβε, κουνοΰσε τδν ώμο 
του καί τδ σαγόνι μέ σπασμούς πού τδν τρομάζανε 
κανέναν:

«Κολοκύθια», φώναζε μέ τή ρουμελιώτικη προ
φορά του. «Κληρονόμοι τοΰ Αισχύλου καί τοΰ Φει
δία είναι δ Σαίξπηρ, δ Γκαίτε κι δ Μπαίκλιν».

«Έ ιταλική άναγέννηση είναι τδ πρώτο ξανάζημα 
τής άρχαιότητας, πού τδ χρωστά δ κόσμος στδ Μι
χαήλ Ψελλδ καί στδν Πλήθωνα. Ό Σαίξπηρ είναι

μιμητής τής ’Αναγέννησης, δ Γκαίτε άντιγραφέας», 
άπάντησε πιδ ήσυχος δ σγουμπδς μέ τά γιαλιά σέ 
άλαφρδ έφτανησιώτικο τόνο.

«'Ο Γκαίτε άντιγραφέας!» φώναξε δ πλαγινός 
μου άγριεμένος.

«Ό Γκαίτε είτανε μεγάλος άνθρωπος, πνεματικδς 
άριστοκράτης, όχι δμως καί μεγάλος ποιητής», ξα- 
ναεΐπε δ πρώτος.

Στδ γενικό άνακάτωμα δέν μπόρεσα νά κατα
λάβω ποιά γνώμη νίκησε. Ό διπλανό; μου λάγγε
βε, χερονομοΰσε νευρικά, δ Βελαδράπας είχε ση
κωθεί όρθδς, δ Νίκος είτανε μέ τήν ίδέα του φίλου 
του καί τάβαλε μ’ έναν άλλον άντίκρυ. Ό άκόλου- 
θος του Βιδούρη. ζύγωσε τδ κάθισμά του κι άκουγε 
μέ προσοχή.

«Κληρονόμοι του Αισχύλου, του Νταβίντσι καί 
του Καλδερδν είναι δ Αεκδντ Ντελίλ, δ Ντανούντσιο 
κι δ Δεκάστρος», πετάχτηκε πάλι δ σγουμπδς μέ τά 
γιαλιά, πού στδ μεταξύ είχε σκύψει στδ βιβλίο του 
καί φαινότανε πώ; δέν πρόσεχε στή συζήτηση.

«Βρέ γελοίε», φώναξε ό θέμης Φλοίσβος, «θά 
συγκρίνεις τδ Λεκοντ Ντελίλ μέ τδν Αισχύλο ; Νά- 
λεγες κάνε τδ Ντάντε !».

Ό Βελαδράπας θύμωσε : «"Ακου τδν κουτεντέ ! 
Μά δέν είναι ’Ιταλός δ Ντάντες;».

«Ποιός σέ γέλασε;» άναταράχτηκε δ πλαγινός 
μου. «Ό Ντάντες είναι γερμανικής καταγωγής. "Ολοι 
οί μεγάλοι είναι Γερμανοί, δλη ή Άναγέννηση έχει 
γερμανικό χαραχτήρα. "Ο,τι τρανδ έχει δ κόσμος 
είναι γερμανικό».

Ό Βιδούρης κοίταζε μιά τούς συζητητές, μιά 
τά παπούτσια του.

«Ό Φάουστ δέν είναι ή γερμανική μεταμόρφωση 
του Προμηθέα ;» ξακολούθησε ό πλαγινός μου.

«Γερμανικές κουταμάρες», φώναξε δ Βελαδρά
πας κι δ σγουμπδς γέλασε σκαρταριστά.

«Γιά πρόσεξε ! Ά μα μιλώ έγώ νά μή γελάς».
«Καί τί είσαι σύ ;».
«Σου τά βγάνω ταύτιά, αύϊό είμαι».
«Κι δ Τπεράνθρωπος στή Γερμανία βγήκε», φώ

ναξε τήν ίδια τή στιγμή δ θέμης Φλοίσβος καί ξύ- 
στηκε στδ σβέρκο του.

«Σώπα εσύ μπαίγνιο», τοΰ είπε δ Βελαδράπας.
Πριν προλάβει νά φυλαχτεί, ένας μπάτσος τοΰ 

άστραψε στδ πρόσωπο κ’ έτσι άξαφνα βρέθηκε άνα- 
στατωμένη δλη ή φάλαγγα.Χύμησακ’έπιασατδ θέμη 
Φλοίσβο, πού είχε άδράξει τδ Βελαδράπα άπδ τά 
μαλλιά καί τά τραβούσε, σά νά ήθελε νά μου βγά
λει τήν υποψία πώς είτανε περούκα. Μέ μιά τρικλο
ποδιά, πού τοΟ έβαλε, τδν είχε ρίξει χάμω. ΤοΟτος 
πάλι τδν άρπαξε άπδ τδ σκοινί ποΰ είχε δεμένο στδ 
λαιμό γιά λαιμοδέτη. Τρόμαξα νά τούς χωρίσω.

Ά ν  κι δ γερμανόφιλος έβγαλε ταύτιά τοΰ σγουμ- 
ποΰ μέ τά γιαλιά, δέν έλαβα καιρό \ά γυρίσω νά 
δώ. Στή γενική άναμπουμπούλα, μόνο ό Βιδούρης 
είχε μείνει άτάραχος στδ κάθισμά του. Ξεκαρδισμέ
νος στά γέλοια, τραβούσε άπδ τήν ούρά τδ ζακέ τοΰ 
Βελαδράπα.

Ά μα ήσύχασα τδν άγριο δραματογράφο καί γύ
ρισα νά δώ τδν ξάδερφό μου, τοΟτος είχε πάρει τδ
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φίλο του κ ’ έστριβε στή γωνιά τσΟ δρόμου. Έ ν α ς  

ένας φύγανε κ ’ οί άλλοι κ ’ έμεινα μόνος νά βοη

θήσω τδ Βελαδράπα νά τινάξει τά  ρόΰχα του άπδ 
τΙς σκόνες.

«Νά σάς γνωρίσω. Ό  κ . Ά γ γ ε λ ή ς  ■ ετροδίκης, 

Φ λώ ρος θυ μ ά ρ η ς έν ’Α ρκαδία. Ό  κ ύ ρ ιο ς ;» εΐπε δ 

π οιητής Βιδούρης σιμώνοντάς μας.
« ’ Ακόυσα Β ελα δρ ά π α ς» , μουρμούρισα, άφοΟ είπα 

τδνομά μου.

« Ό χ ι*  αύτδ είναι γιά τή μεταξύ μας χ ρ ή σ η » , 
ξαναείπε δ Βιδούρης, μάς έβγα λε μέ φόρα τδ καπέλο 

του και πήδησε στδ άμάξι, πού π ή γ ε καί του έφερε 
στδ μεταξύ δ παράξενος άκόλβυθός του.

(Α κολουθεί) Κ . Χ Α ΤΖΟ Π Ο ΥΑ Ο Σ

ί*—

»»*· Λ Ο Γ Ι Α  Π Ο Ν Ο Υ  ·« *

[ Για τον παλνχλανστο θάνατο τοΰ Άντρέα Δ. 
Λονζη. Προς τούς απαρηγόρητους γονείς τον].

Στούς θρήνου? σας στήν πρώτη συμφορά 

είπα κ’ έγώ τοΰ πόνου σας τραγούδι, 
μά.... ή διωγμένη έγύρισε χαρά 
φέρνοντας νέο αφάνταστο λουλούδι.

Κ’ έστέγνωξαν τά μάτια τά θλιμμένα 
κι άνθισαν πάλι γέλια αγαπημένα.

Κ’ έλαμψε νέα ολόχαρη ζωή
χαρές κ’ ελπίδες κι όνειρα γεμάτη, λ

ωσάν λαμπρής ή μ έρας χαραυγή.

Καί δμως... μόνο ειρωνεία κι άπάτη 
εβγήκαν δλα... πού άσπλαχνη ειμαρμένη 
φώλιαζε στ’ άνθη σάν οχιά κρυμμένη.

Καί μές στήν άγαλλίαση τό μιαρό 

καί τό φριχτό της έχυσε φαρμάκι, 
κ’ έδωσε τοΰ μαρτυρίου τό σταυρό 

σ’ ένα αγγελούδι π ιό, παρά παιδάκι, 
κ* εγίνετε καί σείς μέχρι θανάτου 
μάρτυρες στό σκληρό τό Γολγοθά τον.

Καί τώρα πού σέ μαύρο ωκεανό 
ό πόνος τήν ψυχή σας τή βυθίζει, 
ό Γολγοθάς (όπού τόν ούρανύ, 
μόνος αυτός μέ τήν κορφή του αγγίζει) 

άμποτε άπό τό φώς του νά σάς δίνει 
λίγη παρηγοριά γιά ελεημοσύνη.

Κεφαλληνία Μ ΙΣ . Γ . Α Β Α Ι Κ 0 2

Ά πό ένα ζίζηκα τραγουδιστή ζητάτε γνώμη ; Δέν ξέρω 
τίποτε άπ’ αύτά· δέ μου φτάγει ή ζωή γιά νά δώσω τύπο 

αρμονικό στούς ήχους πού έχω μέσα μου- "Εναν παρά δέ 

δίνω γιά τόν κόσμο. Μά κι ό ζιζηκας καμιά φορά τό 
καλοκαίρι, στά φύλλα τής ελιάς κρυμμένος, ζή όλόκοντα 

στή θάλασσα. Καί τότε περνάει μές στό τραγούδι του δ 

βόγγος δλης τής ‘θάλασσας.
' Κ. π α λ α μ α ς

Ο Θ Ε Ρ Ι Σ Τ Η Σ

Ηλιοκαμένε θεριστή,
"Αρπαξε τό δρεπάνι

Καί μπήκα στό λαμνί σου.
Άπό τασένα καρτερά 
Στ9 αλώνι σου ή δουκάνη 

Νά δώση τό ψωμί σου.

Τα στάχυα κιτρινίσανε 
Μέσα στό ήλιοπύρι*

Ήρθαν τραγούδια καί χαρές,
Ήρθε τό πανηγύρι.

Σφυρίζει ή κόσα στό λαμνί 
Ξαπλώνεται τό στάχυ 

Μ* άγρια παραζάλη·
Τραβούν τουρμούκια, δένουνε 
Γιά τοΰ ψωμιού τή μάχη

Ποιος νά σηκώση κεφάλι.

Διές τό χωράφι καρτερά,
Πώς άργοκυματάει,
Σά θάλασσα περήφανη 
Τό ναύτη πού ζητάει.

-»μ  Α Λ Ω Ν Ι Σ Τ Η Σ  ·««-

ΙΙάν τά χωράφια ! βγάλανε 
Τή θερινή στολή τους,

. Τήν κάναν θημωνιές*
Τάλώνια τώρα ντύθηκαν 
Καί βάλαν τή φραγή τους 
Καί κλαΐν οΐ άποθεριές.

Ό θεριστής ξαπλώθηκε 
Καί τό δρεπάνι πετάει

Κι δ αλωνιστής περήφανα 
Μές στό χωράφι πάει.

Τρίζει ό τροχός στις θημωνιές 
Κι άρπάζει τό δικράνι

Σάν όπλο στό πλεβρό του.
Στέκει σάν τόν Απόλλωνα 
Άπάνω στή δουκάνη,

Χαρά στό σπιτικό του.

Τώρα πού παίρνει δ βοριάς 
Παίξε θρινάκι μέ χάρη,
Στή λόντα νά πάει τάχερο,
Τό στάρι μές στ9 αμπάρι.

Πόλη θ . Κ Α Τ Ρ Α Π Α Ν Π Σ
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ, ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑ

ΦΟΣ, ΙΩΣΗΦ, ΚΛΕΑΝΘΗΣ, ΞΕ-  

ΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ Σ'* t t t t t

Ό «Κριτικός του Νουμά» — δ «μεγαλύτερδς 
μας», καθώς τδν Αναγνωρίζει δ Έφταλιώτης — 
τούτη τή βδομάδα ησυχάζει. Τά έργα, τά πρωτό
τυπα, πού παιχτήκανε τελευταία στά θέατρα,’ φεύ
γουν άπδ τή δικαιοδοσία του. Όχι γιατί δέν άξί- 
ζουνε, μά γιατί γράφουνται καί παρασταίνουν! η  

γιά κερδοσκοπία, γιά νά πλουτίσουνε θεατρώνηδες 
καί συγραφιάδες, καί μιά τέτια, καθαρά κερδοσκο
πική επιχείρηση, μπορεί νάχει στενή σκέση μέ τδ 
έμπόριο, μά δχι καί μέ τδ θέατρο, συνεπώς καί μέ 
τήν Τέχνη.

Ό κόσμος τρέχει πατεΐς με πατώ σε στις Ε 
πιθεώρησες. Χίλιες δραχμές κάθε βραδιά τά «Πα- 
ναθήναια». Άλλες τόσες δ «Κινηματογράφος». Καί 
παίζουνται κάθε βραδιά. Καί τά θέατρα πάντα γιο
μάτα. Καί βγαίνει τδ αιώνιο καί άλυτο ζήτημα στή 
μέση : Τδ θέατρο κακοσυνείθισε τδ κοινό μας στις 
έπιθεώρησες, ή τδ κοινό μας ζητάει δλο κ’ έπιθεώ- 
ρησες καί ξευτελίζει Ιτσι καί θέατρο καί ήθοποιούς ;

Αέ βαριέστε ! Έ  τδνα ή τάλλο, μιά είναι ή 
αλήθεια. Πώς δ κόσμος πάει στδ θέατρο γιά νά 
σκοτώσει τήν ώρα του, γιά νά γλεντίσει, καί σά 
βρίσκει γλέντι, γιά τίποτ’ άλλο δέ δίνει λεφτό. Ή 
«Ίδζλάλ» είτανε, λέει, δράμα—μεταξοΰφαντο μά
λιστα, καθώς μάς τδ άνακήρυξαν οί φωστήρες τοΟ 
τύπου. Πολυκαλά. Μά δταν δ κ. θεοδωρίδης Ανε
βάζει τδν καημένο τον κ. ’Ιωσήφ πάνου στή σκηνή 
καί τδν Αναγκάζει νά παίξει τδν Αξιοθρήνητο ρόλο 
του Ίδζλάραγα, δέν τδ μεταμορφώνει τδ μεταξοδ- 
φαντο δράμα σέ χοντροκομένη θεατρική έπιθεώρηση; 
Ώςτόσο αύτδ τδ κάζο Τεατράλε έμπνέει μιά -υπέ
ροχη σατυρική σκηνή στδν κ. Πολύβ. Δημητρακό- 
πουλο γιά τδν «Κινηματογράφο» του, μέ Αμίμητο 
έχτελεστή της τδν κ. Μαρίκο, δπως του μουσόλη
πτου Κλεάνθη ή παρένθεση στά «Παναθήναια» 
σκανταλίζει τούς ίδιοχτήτες τους νά μιμηθοΰνε τδν 
κ. ’Ιωσήφ καί νάνεβάσουν τδν ίδιο τδν Κλεάνθη, 
πλάι στδ δμοίωμά του, τδν Καντιώτη, πάνου στή 
σκηνή. Κι όταν κι δ κ. ’Ιωσήφ κι δ κ. Κλεάνθης 
έχουνε μιά τέτια μεγάλη έπιτυχία σέ χεροκροτή
ματα καί σέ είσπραξη, γιατί νά σκανταλιστούμε 
καί νά βάλουμε τις φωνές ά δούμε μεθαύριο [ή 
ώρα ή καλή !) καί τδν κ. Ξενόπουλο νάνεβεΐ πά
νου στή σκηνή νά μάς παίξει κανένα ρόλο στδ 
«Χερουβείμ» του; Νά, ή μόνη διαφορά : Ό κ. 
Ιωσήφ Ανέβηκε στή σκηνή a priori (πρί δηλ. σα-

τυριστεΐ)· έτσι θάνεβεΐ κι δ κ. Ξενδπουλος. Ό κ. 
Κλεάνθης άνέβηκε a posteriori (άφού δηλ. πρώτα 
σατυρίστηκε).

Έπιθεώρηση, φίλοι μου. Νά, δ «κυριεύων» θεα
τρικός πλανήτης μας. Γέλια, χάχανα, τραγουδάκια 
έρεθιστικά, μισοξεγυμνώματα, ζεστά χαδέματα στή 
ραχοκοκκαλιά μας, νά, τί ζητάμε καί νά, τί μάς 
δίνουνε. Κ’ έτσι τδ καλοκαιράκι μας κυλάει μιά 
χαρά. Κ* έτσι τά θέατρα γιομίζουν. Κ’ έτσι μπα- 
λώνουντάι θεατρώνηδες, συγραφιάδες καί ηθοποιοί. 
Ή Τέχνη Ώ, κάπου θάναι τρυπωμένη κι αύτή. 
Μή φοβάστε. Έγώ τουλάχιστο τήν είδα. Τήν είδα 
ένα Αξέχαστο καλοκαιριάτικο δείλι στδ θέατρο τού 
Διονύσου, πού ή υπέροχη Μαρίκα Κοτοπούλη, άνε- 
βασμένη πάνου σ’ ένα χρυσωμένο άπδ τούς αιώνες 
μάρμαρο, άπάγγελνε, στδ Αδειανό Αμφιθέατρο, 
μπροστά σέ μιά ιδιότροπη μά καί τεχνολάτρισσα 
Άμερικάνα, στίχους άπδ τήν «Ιφιγένεια» τού 
Γκαίτε. Τί σημαίνει άν ΰστερ* άπδ λίγες βραδιές 
τήν είδα καί τή χεροκρότησα Άπάχη στδν «Κι
νηματογράφο» ;

Ε Π Ι Θ Ε Ω Ρ Η Τ Η Σ

  TtNlMTt ......
τ ο ν  Ρ Η Γ Α . Γ Κ Ο Α Φ Η  

% —  -...

Είσαι τό ροδοσύγνεφο πού κλεΐς μιά άβγή βαθει.ά σου, 
Είσαι τδ κϋμα στδ γιαλό τών κύκνων τώ λεφκώ,

Μιαν Άτλαντίδα άνέβρετη φτερώνει τά όνειρά σου 
Κι άσβηστη δίψα χόσμων τροπιχώ.

Στις πολικές τις παγωνιές οί άβασίλεφτοι ήλιοι 
Σέ σέρνουν κ’ οί αξημέρωτες τής Νόρλανδ οί νυχτιές.

Κι απόκοσμοι κ’ ΰπέρκοσμοι κι άφταστοι πόθοι χίλιοι, 

Λάμιες, καημοί, λαχτάρες ξωθικές.

Σά ρόδο τής Καπαδοκιάς σου γνέφει ή Φαουστίνα 
Ακόλαστη. Ή  Σαλώμη άλλου σ’ έφτάπεπλο χορδ 
Του Γιοχανάν τάνάθεμα ραντίζει μέ τά κρίνα 

Φτερώνοντας τδ πόδι τό λεφκό.

Κ1 ή Γνώση ή άμάλαγη βαρειά παλέβει μέ τη Μάγια, 
Άστάρτη, Μέδουσα σκληρή, του Ρά τά τόξα άρπα 
Καί νά, τάηδόνια κελαδοΰν, χλοΐζουνε τά βάγια,

Ξαναζεί σά Δήμητρα ή ’Ομορφιά!

Τού κόσμου νόμος καί ρυθμός εσύ καί κυβερνήτης, 
Συνταιριασμένη μέ τδ Νού κόσμους θεϊκούς γενάς.

Ή  δύναμή σου τόραμα κ’ ή λάψη σου μαγνήτης,.
Τά γνώριμα προς τάγνωρα τραβάς.

Μόναχο ΓΡΗΓΟΡ. ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ

\  ----------

Ήρθανε μερικοί— και μεγάλοι — πού μάς ψάλανε τής 

ψυχής μας τήν ποίηση. Μ’ άκόμα δέ φάνηκε κείνος πού 

θά θεμέλιωνε ασάλευτα τής συνείδησής μας τήν ειλικρίνεια 
καί τής δόξας μας τδ άφτέρωτο άγαλμα. ΕΡΜΟΝΑΣ
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Ο  Ν Ο Υ Μ ^ Σ
Β Γ Α Ι Ν Ε Ι  Κ Α Θ Ε  Κ Ε Ρ Ι Α Κ Η

Διευθυντής: Λ  I I .  Τ Α Γ Κ 0 Π 0 Υ Λ 0 2 3
■ —

ΓΡΑΦΕΙΑ : ΔΡΟΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, άρ. 4, ΑΘΗΝΑ
.. .» .

Συντρομή χρονιάτικη : Για την 'Ελλάδα καί την | 
Κρήτη δρ. 10. Για τά εξωτερικό φρ. χρ. 12 1 #β. —Για ί 

τις επαρχίες δεχόμαστε καί τρίμηνες συντρομές (3 δρ. 
τήν τριμηνία).—Κανένας δέ γράφεται συντρομητής ά δέν 

προπλερώσει τη συντρομή του.

- X -
2 0  λεφτά τά φύλλο. —  Τά περασμένα φύλλα που

λιούνται στο γραφείο μας διπλή τιμή.

- Χ -

Βρίσκεται στην ’ Αθήνα σ’ δλα τά κιόσκια, καί στις επαρ
χίες σ’όλα τά Πραχτορεΐα τών ’Εφημερίδων.

Π Α Ρ Α ΓΡ Α φ Α Κ ΙΑ
ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΨΗ.-Η ΦΑΎΛΑΝΤΙΠΟΑΙΤΕΨΗ. —  ΒΡΙ

ΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΩΖΟΥΝ... -  ΤΑΔΕ ΛΕΓΕΙ ,,ΠΑΤΡΙΣ“ . 

—  ΚΑΙ ·-- ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ! 4  4  4  4  4

Η  Α Ν Τ ΙΠ Ο Λ ΙΤ Ε Ψ Η  κάλεσε κι άλλη ήλικία  στα 
δπλα. “ Τοτερ’ από τό Μιστριώτη, τά Σμολένσκη καί 
τάν Κονμουντονρο, νά, κι δ ¡πλωτάρχης Τσουκαλάς. Γ ε

νική επίστράτεψη, σά νά λέμε. "Α  δεν πέσει τώρα δ 
Βενιζέλος, Θά πει πώς δεν αξίζει κάλπικο παρά δ Χαι- 
ρόπολος και πώς πρέπει νά παραιτηΘεΐ δ Π ώ π άπά τήν 

ελπίδα νά γίνει μιά μέρα Ύπουργάς και νά σώσει τά 
’ΈΘνος και την εφημερίδα του.

Ναυτικοί δέν είμαστε, τί γίνεται στά παρασκήνια τον 

ναυτικοί βίας δεν ξέρουμε, κ ’ έτσι δέν μπορούμε νά 
πούμε 5 δίκαια ή άδικα έστειλε δ ΠρωΘυπουργάς τόν 
«ήρωϊκον πλωτάρχην», καΘώς γράφει δ ·Χρόνος», σέ 

άνακριτικά αυβοΰλιο. Ούτε πάλι Μαυρομιχαλικοί, — 

δ Θεάς νά μας φυλάξει! — είμαστε γιά νά βεβαιώσουμε 

μέ τήν υπογραφή μας πώς δ κ. Τσουκαλάς αξίζει νάναι 
ναύαρχος τον ελληνικού στόλου, κα&ώς τά βεβαιώσανε 

μέ τήν υπογραφή τους «είκοσικισχίλιοι* Μαυρομιχαλι- 

κοι.... ,ναυτογνώστες. Σέ τέτια ζητήματα δέν άνα- | 
κατονδμαατε. Τά * Υπουργείο γιά ν&ποφααίαει κάτι, Θά ; 
πει πώς καί κάτι Θά ξέρει, κάτι παραπάνου άπά μάς i 
κι άπά τον; «είκοσικισχιλίους» ΑγαΘούς Αστούς πού ¡ 
δέν κοιτάζουν τή δουλειά τους παρά κάΘουνται καί 
χολοσκάνουνε μέ ξένες έγνοιες.

X
ΕΝΑ όμως τό ξέρουμε και τό βεβαιώνουμε. Πώς άν 

υπάρχει φαυλανόρΘωσις, καθώς, μάς τό βεβαιώνουνε δά 
οί αξιόπιστοι κύριοι, ό Πώπ κι ό Χαιρόπουλος, υπάρχει 
καί φανλαντιπολίτεψη, πού τη βλέπουμε πια καί τή μολο- 

γάμε όλοι μας.

«Ή  ύπόθεσις τού πλωτάρχου Τσουκαλά, γράφει ό «Χρό
νος» τής Τρίτης, καλώς έννοηθεΐσα (!!)  από τήν κοινήν 
γνώμην (!!)  θάποτελέση τόν τάφον τού τυχοδιώκτου, είναι 
δέ βέβαιον δτι, ενώ σήμερον δέν εδρίσκονται πέντε άν
θρωποι νά καρατομήσουν έναν άθώον, Θά εύρεθοΰν εκα

τοντάδες χιλιάδων, οΐτινες θά στήσουν την αγχόνην διά 
τόν πολιτικόν έγκληματίαν τόν μελετήσαντα τήν έξόντωσιν 
τού άτυχούς Ελληνισμού».

Τυχοδιώχτης καί πολιτικός εγκληματίας εΐιαι ό Βενι

ζέλος ! ‘Ορισμένα, θδναι μεγάλος άθρωπος ό τυχοδιώχτης 

αυτός γιά νάπολάψη τέτια τιμή νάν τονέ βρίζει ό «Χρόνος».

*
ΝΑ, κι άλλος μεζές δρεχτικώτατος άπό τό «Χρόνο» 

τής Τετράδης,
«.. Ή  Άνόρθωσις έχει τόσον λερώσει τάς χεΐρά της 

| άπό τάς άνορθωτικάς ακαθαρσίας, ώστε δέν θάποσυρθή 
της εξουσίας είμή δταν τήν άποδιώξη ταύτης τό ρόπαλον 
τού ελληνικού λαού. Τότε καί μόνον θά εγκατάλειψη τήν 

’Αρχήν, μαζί δέ μέ αΰτήν καί τήν Έηλάδα, διότι Θά πα- 

ρουσιασθή απειλητικός ό κίνδυνος, οΰχί ό πολιτικός, άλλ 

δ κίνδυνος τής έπεμβάσεως τής εισαγγελικής ’Αρχής είς τά 

άνομα καί πρωτάκουστα αίσχη της».
’Ακόμα χρόνος καλά καλά δέν έκλεισε πού ό Πώπ κι ό 

ί Χαιρόπουλος γονατίζανε μπροστά στο Βενιζέλο καί τόν 

I πνίγανε στό λιβάνι καί τονέ λέγανε Μεσία καί τού σκου* 
; πίζανε μέ τά μουστάκια τους τή σκόνη τών παπουτσιών 
ί του.Κι δσοι τά βλέπανε αύτά καί τύχαινε νά ξέρουνε καλά 

τά εδώ πρόσωπα καί πράματα, δυσπιστούσανε στό Βενι
ζέλο καί τονέ φανταζόντουσαν αρχηγό 'κάπιας πολιτικής 
συμμορίας πού θάρπαζε τήν ’Αρχή καί θά μοιραζότανε τά 

πλιάτσικα. Φέτο πού βρίζεται έτσι χοντρά κι άδιάντροπα ό 
ί Βενιζέλος άπό τούς περσινούς φίλους καί συντρόφους του, 
ί οί άθρώποι δέ δυσπιστοΰνε μά άρχινήσανε νά τόν πι

στεύουνε γιά τίμιο παλιτικό. Νά, τί κατάφερε ή φαυλαν- 
τιπολίτεψη— κ’ έχει χρέος Βενιζέλος νά τήν ευγνωμονείς

X
ΑΠΟ τήν «Πατρίδα» τής Τετράδης μαθαίνουμε καί τά 

τίμια ελατήρια πού κινούνε τήν περίφημη αυτή άντιπολί- 

τεψη.
9

«... Έάν ή Άνόρθωσις Θελήση νά εϊπη τούς λόγους, δι 

οΰς τήν έγκαταλείψατε, θά μάθη ό έλλην. λαός δτι δλοι 
σείς, οί όποιοι τήν ύβρίζετε καί τήν συκοφαντείτε, πράτ
τετε τούτο έκ λόγων καί άφορμών προσωπικών, όσον καί 
ευτελών. Καί, διά νά σάς ρίψωμεν κατά πρόσωπον τήν 

λάσπην, δυνάμεθα νά σάς άποδείξωμεν, δτι έγκαταλείψατε. 
τήν Κυβέρτησιν καί τήν ΆνόρΘωσιν διότι έζητήσατε βου- 
λευτίαν, θέσεις, ρουσφέτια, χρήματα. Ναί,καί ΧΡΉΜΑΤΑ...»

Μά πρέπει νά μιλήσει ή Κυβέρνηση. Έ χει χρέος νά 

μιλήσει. Πρέπει νά τά πή, νά τά ξεσκεπάσει δλα, γιατί 
ό άγώνας της, δχι άνορθωτικός, μά ούτε κολοκυθένιος είναι, 
όσο δηλητηριάζεται μέ τέτιον άτιμο καί δολοφονικό τρόπο 
ή Κοινή Γνώμη, δσο ό λαός δέ μαθαίνει τί κουμάσια είναι 
αύτοί πού κόβουνται τάχα νάν τονέ φωτίσουνε, γιά νά κά

νουν τις δουλιές τους, γιά νά ικανοποιήσουν τά προσωπικά 

τους βρωμοπάθη.
Τά «εάν θελήση» καί τά «δέν κατέρχεται είς τόσον τα- 

ί πεινόν έπίπεδον», καιρός νά λείψουνε πιά. Ό ,τ ι  ξέρει νά
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τά πει. Μονάχα έτσι θά σωθεί κι αύτη κι 6 τόπος άπό την 

αχαλίνωτη δημοκοπία.

*
ΣΤΗ δίκη τοΰ Ήπίτη ό Μαυρομιχαλικός λαός, μαζε* 

μένος όξω άπό το Ναυτοδικείο, χαιρετούσε τόν πλο>τάρχη 

Τσουκαλά μέ τό «Νά μάςζήσεις, ναύαρχε !» σαν τόν έβλεπε 

νά μπαίνει ή νά β/αίνει άπό τό δικαστήριο. Τώρα, ό ίδιος 

ό Μαυρομιχαλικός λαός, μέ τό φαιδρό δημοψήφισμα πού 

δημοσιεύεται στις άντιβενιζελικές εφημερίδες, ούτε πολύ 

ούτε λίγο, τονε χειροτονεί τόν κ. πλωτάρχη καί πρωθυ

πουργό.

Τοΰ άξίζει, μά την αλήθεια, νά γίνει ναύαρχος, μά πιό 

πολύ του αξίζει νά γίνει πρωθυπουργός γιά νά τονέ βρίσει 

κι αύτόνε ό «Χρόνος» καί νά συχάσουμε.

ΠΙΑ ΚΑΙΝΟΤΡΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΓΙΑ 
ΤΗ “ΦΛΟΓΕΡΑ TOT ΒΑΣΙΛΙΑ,,

Γραμμένη άπό τόν κύριο «Louis Roussel, de l’École 

Française d’Athènes», φάνηκε στήν «Graecia», σ το γνωστό 

περιοδικό πού έκδίδεται στό Παρίσι καί δημοσιεύει κατά 

προτίμηση έργα προωρισμένα νά γνωρίσουνε τούς ξένους 

μέ τή νέα ελληνική ψυχή, μιά καλοσυνείδητη καί φωτεινή 

κριτική τοΰ τελευταίου έργου τοΰ Παλαμά. Στό ΐδιο φύλλο 

δημοσιεύεται καί μετάφραση πολύ πιτυχημένη τοΰ Πρό

λογου τής «Φλογέρας τοΰ Βασιλιά» άπό τόν κ. Pierre 

Baudry. Τοΰ άρθρου, σχεδόν ολόκληρου, τοΰ κ. Roussel, 

δίνουμε παρακάτου τή μετάφραση :

« Ό  κ  Π αλαμάς έδω κε στό φώς τή  «Φ λογέρα  

του Β α σ ιλ ιά » , τόμο στίχων Αναγγελμένων άπό πο· 

λόν καιρό και σέ ρωμαίϊκη γλώ σσα γ ρ α μ μ έν ω ν  τό 

ώραΐο τοΰτο ποίημα 8έν προξένησε παρά μιάν Αδύ

νατη εντύπωση στόν έλληνικό κόσμο. ·Κι Αλήθεια* 

για να το κρίνη κανείς σύμφωνα μέ τήν Αξία του 

ΘΑπρεπε νά τό διαβάση καί να τό κατα λάβη. Μά 

δ Π α λαμά ς είναι δυσκολονοητος, λεπτοστδχαστος 

καί βαθύς. Τ ό  διάβασμα των έργων του δέν είναι 

διασκέδαση γιά παιδιά* χρειάζετα ι προσοχή για ν ά  

τα χαρή κανείς σωστά. Νά, γιατί ή  «Φ λογέρα τοΟ 

Βασιλιά» δέν ε ίχ ε  τήν έπ ιτυχία  πού τή ς Αξιζε. 

Κ αί δμως τή ς  Αξιζε μια πολύ μ εγ ά λη  έπιτυχία .

"Ο ,τι κάνει δμορφο τό ποίημα τοΰτο είναι τό 

επικό μεγαλείο του μαζί μ’ ένα βαθύ καί συναρ- 

παχτικό, φιλοσοφικό, λαχταρισμένο λυρισμό. Ό  

λυρισμός δ δξύς, ή έπική λαμπράδα, είναι τά ου

σιαστικά γνωρίσματα τή ς  φλέβας του Π αλαμά. Έ κ ε ϊ  

πού τούτα φανερώνουνται πιό καλά είναι καί δ 

Π αλαμάς δ καλλίτερος.

- X -

Οί δώδεκα λόγοι τή ς  «Φ λογέρ α ς τοΟ Βασιλιά» 

έρχονται δατερ’ Από εισαγω γή δ ιπλή. Π ρώτα ένας

πρόλογος μέ λίγους θαυμαστούς στίχους. ΠροτοΟ 

νά κάμη νά μιλήση τό Βασίλειο τό Βουλγαροχτόνο, 

δ Π αλαμάς μάς δείχνει πώ ς έγινε τό βιβλίο του* 

ταιριάζει, μέσα στή γενική κακομοιριά, δταν είναι 

σβυσμένες «βλες οί φωτιές οί π λάστρες», νάκουστή 

τό «τραγούδι τών ήρώ ω ν».

Έ π ε ιτ α  μάς παρουσιάζει τόν ιδρυτή τή ς μ α κ ε

δονικής δυναστείας, τό μελλόμενο Βασίλειο Α , τή 

στιγμή που περνώντας μέ τούς συμπατριώτες του 

; μπροστά Από τόν Κρούταγο, τόν Τσάρο τής Βουλ

γαρίας, δέ στέκει νά τόν π ροσκυνήση ....»

Προχωρώντας έπειτα στήν κριτική έξή γη ση  τού 

έργου δ κ . R ou ssel δίνει σύντομη Ανάλυση τού 

πρώτου Λόγου, ξεχωρίζοντας μέσα σέ κείνο «τήν 

περιγραφή τή ς Π όλης, Αστραφτερή, σύντομη, καί 

τήν περιγραφή τοΰ σκελετού, τρομαχτικά ζω γρα

φ ική». Κ ’ έξα κολουθεί:

«Στό έξή ς ή Φ λογέρα είναι πού μ ιλεΐ ως τό 

τέλος τοΰ προτελευταίου Λόγου. Πρώτα μάς πάει 

στά ΙΙριγγιπονήσια. Σ ’ έν’ Από αύτά, στήν Π ρ ώ τ η ,  

έ ζ η σ ’ έξόριστ’ ή θεοφ ανώ , ή μητέρα του Β ο υ λ γ α - 

ροχτόνου. Ό  Π αλαμάς Αδράχνει τήν εύκαιρία για 

να μάς φέρη μπρός στά μάτια μας τα νησιά μέ 

τις φυσικές ομορφιές τους, καί άναστημένη τή  θ ε ο 

φανώ. *Η περιγραφή πού κάνει τών έννιά νησιών 

μέ τό μαγευτικό καί άποκαρωτικό κλίμ α  τους, μέ 

τά τρομερά δράματα πού ξετυλιχτήκα νε στά χ ώ 

ματά τους, μέ τις ιστορίες πού ξανάμιλιένται μέσα 

στις γα ληνές βραδιές, είναι μεγαλόπρεπη καί συγ

κινητική , σωστή καί ρομ α ντική .... Ά π ό  τήν πα θη

τικήν ιστορία τούτη πού ξετυλίγετα ι σά μυθιστόρημα 

δ Π αλαμάς έξαιρετικά ώ φ ελήθηκε. Έ κ α μ ε  τή θ ε ο 

φανώ -τα ιρ ια σ τά  μέ τά παραδομένα τη ς ιστορικά—  

μιάν έρω τοχτυπημένη, Αποκλειστικά. Ό  ποιητής 

φέρνει τό Ρωμανό καί μιλεΐ. Ό  Ρωμανός διηγιέται 

πώ ς τήν Αγάπησε* π ώ ς, γιά νά τή ς  άρέση, έκλεισε 

στό μοναστήρι τή μητέρα του καί τις πέντε του 

Αδερφές. Ά φ ίν ει νά έννοηθή πώ ς έκείνη τόν έφ αγε. 

Δεν τή ς  κάνει κανένα παράπονο γιά τοΰτο. Ή  θ ε ο 

φανώ Αποκρίνεται μ’ ένα φλογερό εγκώμιο τοΰ Φ ω κά . 

Περιγράφει μ’ ένθουσιασμό τόν ήρωα γερασμένο πιά, 

Ασκημο, μά γερό, Ασκητικό κ* έρωτεμένο, πού τόν 

έκαμε θΰμα της, καί πού τόν κράζει τέλος φρενια

σμένη, σέ στίχους Αξιοθάμαστα παθητικούς. Μιλά 

κι δ Φ ωκάς* Αντιθέτει τήν κλίση του στή μοναστική 

ζω ή πρός τήν Αγάπη τή ς θεοφ ανώ ς πού τόν έδεσε... 

Μά ή θεοφ ανώ  δέν τόν Ακούει πιά* τό νέο τη ς έρα - 

σ τή , τόν Τσιμισκή στοχάζεται. Μονάχα έκεϊνον 

Αληθινά λάτρεψε* τόν παρασταίνει ξανθό, νέο, μέ 

ψυχή "Ά η Γιώργη καί Α κ ρ ίτα . "Ε χ ε ι  γιά κείνονε 

στίχους γεμάτους Από βλαστήμιαν δλη φλόγα, σάν
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αύτούς πού μεταφρασμένοι χάνουνε κάθε τους όμορ- 

φάδα : *

"Ολοι ¿σείς, τα τραπέζια μου πού κάθησ’ άκουμπάιντας 

κ* έφαγα κ’ ήπια, μέθυσα καί νύσταξα, κι άπάνου 

στής νύστας τή βαργεστησιά, καί σπρώχνοντας, μέ τοΰτο 

σάς άναιιοδογύρισα τό πόδι, πού σβεΐ κόσμους.

Κ’ εκείνος ή Άγια Τράπεζα....

Κ ’ Ιπ ειτα  στοχάζεται πώς προδόθηκε άπδ κείνον 

πού άγαπώντας τον έφτασε νά έγ κλ η μ α τή σ η . Ό  

Τ σιμισκής δέν άποκρίνεται. "Ε ν α  μαράζι αίώνιο 

κ ’ Ικ εΐθε άπδ τδν τάφο, είναι ή ποινή του ανιψιού 

φονιά, του άπιστου εραστή. Αύτό τδ κομμάτι καί 

τδ άλλο πού άκολουθά, τα ξεχω ρ ίζει σαιξπηρικό 

μεγαλείο . Ό  ποιητής δέν τολμφ νά καταδικάση, 

ούτε να συχωρέση τή γυναίκα πού σκότωσε τδ νι

κηφόρο Φ ω κ ά  καί πού γέννησε τδ νικηφόρο Β α 

σίλειο.

Ό  τρίτος Λόγος, ποιητικοϊστορικο μάθημα. Κ α ί 

μαζ·. μάθημα γεωγραφίας, και κατάλογος των τρ α 

νών πολιτειών του κόσμου στδν έχτον αιώνα......

Ό  τέταρτος Λόγος, άπδ τούς ώραιότερύυς. 0^ 

θριαμβευτές του Βασιλείου στρατοί περνάνε μπρδς 

στδν άναγνώστη σά σ’ Ιπ ιθεώ ρηση. Τ α  ξένα καί τά 

παράξενα ονόματα στριμώνονται και συμπλέκονται 

μέ σάλαγο μεγαλόπρεπο. Οί περιγραφές τών δπλων 

των Ε λ λ ή ν ω ν  και τών δπλων τών βαρβάρων καί 

τών πολεμικών μηχανών γενάνε μιαν έντύπωση 

πολύ μ εγ ά λη , μά, πρέπει να τδ που με, καί ζαλίζουν 

κάπω ς, θυμίζουνε τή Σ α λ α μ π ώ ,  ( ’) έπ ικώ τερη. Ό  

λαμπερδς καί θορυβώδικος στρατός έτοιμάζεται νά 

τραβήξη για τήν Α θ ή ν α , για νά πληρωθή ή εύκή 

τού βασιλιά.

Τ δ τραγούδι τούτο αρχίζει καί χελειώνει μέ δυδ 

λυρικά κομμάτια- τδ πρώτο είναι είδος ΰμνου στδ 

ύ γ ρ ό  η ϋ ρ ,  ύμνος πού θά μπορούσε κανείς νά τού 

κατηγορήση κάποια πεζότητα  (un peu de v u lg a

rité.)· τδ δεύτερο, θρησκευτικδς ύμνος πρδς τήν Π α

ναγιά......

Τδ ταξίδι αρχίζει άπδ τον πέμπτο Λόγο. Ό  

ΙΙα λ α μ ά ς προλογίζει άπδ μιαν έπίκληαη πρδς τήν 

Ε λ λ ά δ α ......

Ό  έβδομος Λόγος αρχίζει άπδ έναν ύμνο πρδς 

τήν ’Α ττική· οί καθεαυτδ ¿μορφιές τη ς , φως, διά

φανος άέρας, χοροί λόφων κυματιστών, έξοχα παρα- 

σταίνονται......

Στδν όγδοο Λόγο ο Π αλαμάς ξανακάνει τδ θά 

νατο τών θ εώ ν  (s ; . Ή  Αντιπαράσταση τών δυδ θρη-

|1) Τό περίφημο επικό μυθιστόρημα τ&5 Φλαμπέρ.
(2) *0 κριτικό; φαίνεται πώς ΙννοεΓ τό Λόγο τοδ «Δω- 

ϊεκάλογου τοδ Γύφτου» πού όνομάζεται «Ό θάνατος τών 
θεάν».

σκειών, τών δυδ πολιτισμών, έθνικού καί χριστια

νικού, είναι μιά μ εγάλη  ποίηση.

Στδν ένατο Λόγο άρχίζει ό μακρυδς μονόλογος 

τού Βασιλείου πρδς τήν Ά θηνιώ τισσα - περήφανη 

ξομολόγηση πού τήν κόβει άπδ καιρδ σε καιρδ μιά 

ταπεινή δέηση. Δ είχνεται όλάκερη στά λόγια τούτα 

ή ψυχή τού βυζαντινού αύτοκράτορα. Ό  μακρυδς 

αύτδς μονόλογος έξακολουθεΐ καί στδ δέκατο Λόγο, 

όπου δ Βασίλειος Ικ θέτει κάτι σαν είδος φιλοσοφικό 

σύστημα. Βρίσκοντ' εκ εί  άξιοθάμαστοι στίχοι γιά τή 

γυναίκα, πού πρέπει νά τήν άποφεύγη δ ήρωας, 

γιά τούς σοφιστές, γιά τούς σκολαστικούς. Έ π ε ιτ α  

θυμάται τήν ανταρσία τού Φ ω κά  καί τή συμπλοκή 

πού έπ εσε δ άντίπαλός του, όχι κάτου άπδ τά δικά 

του χτυπήματα , μά κάτου άπδ τά χτυπήματα τή ς 

’Α ειπάρθενης, πού τδ κόνισμά της τδ φέρνει μαζί 

του δ Βασίλειος. Καί μέ τήν έντύπωση πού τού 

προξένησε τδ θάμα τούτο, δδηγεΐ τώρα τδ στρατό 

του στήν ’Α θήνα, γιά νά προσπέση στήν Παναγιά 

πού τή ς είναι πιστός, καί πού γιά τή δόξα τη ς  τή 

χαιρετίζει μ’ ένα πλήθος ονόματα, πού περίεργό -  

τα τη  έντύπωση άφίνουν.

Ό  έντέκατος Λόγος, άποκα λυπτικό ;. Έ ν α ς  άγ - 

γελος φανερώνει στδν αύτοκράτορα τούς μ ελλόμ ε- 

νους αιώνες, τις σταυροφορίες, τδ σχηματισμό τών 

εύρωπαϊκών έθνών. Κ 9 ύστερ’ άπδ άφαιρεμένες καί 

σκοτεινές παρατήρησες άπάνω στδν πανεθνισμό, 

ρίχνει πάλι τή ματιά πρδς τήν ελληνική  πατρίδα, 

κ ’ Ιμπιστεύεται στή θεία κα λοσύνη ....

- X ·

Ό  κ . R oussel κα τα λή γει τήν κριτική του ώς

έξη ς  :
« Ή  άχαρη ανάλυσή μου δέ δίνει καμιάν ιδέα 

τή ς ποίησης τού Π α λαμά . Μιά μετάφραση, καί 

πολύ κ α λή , θά εϊτανε λιγώτερο ίκανή νά μάς κάμη 

νά αίστανθοΰμε τήν ποίηση τούτη. Ό  Π αλαμάς 

είναι ποιητής άπδ τούς πιδ Αμετάφραστους. Ποιδς 

μπορεί νά ύποθέση πώ ς τά λόγια τούτα «Les bel

les îles, les îles trag iqu es, les neu f îles so lita i

res* ( ')  άποτελοΰν ένα ώραιότατο στίχο, πού μέσα 

του ή  λέξη  τ ρ α γ ι κ ά  προβάλλει στδ φώς δλόμπρο- 

στα, έξηγώ ντας, συγκεφαλαιώνοντας τδ τραγούδι 

πού άκολουθά. Γιατί ή μορφή στδν Π αλαμά, καθώς 

σε όλους τούς μεγάλους λογ οπ λέχτες, σέ όλους τού; 

ποιητές, είναι τόσο στενά δεμένη μέ τήν ϊδέα, πού 

φτάνει νά γ γ ίξη ς έκεΤ γιά νά σωριαστή τδ π οιη - 

τικδ χτίριο.

Τδ λεξικό τού ποιητή πλουσιώτατο. "Αν κάποτε

(1) Στό κείμενο είναι :

Τά ωραία νησιά, τά τραγικά νησιά, τά ένιά έρμονήσια !
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ό Π αλαμας πολλαπλα σιά ζει τίς σπάνιες λ έξες , 

είναι πάντα γιά  νά πιτύχη καλλιτεχνικό άποτέλεσμα. 

Π ροσέτι μεταχειρίζεται πλατιά και μέ μιά Ιξοχη  

έπιτυχία τήν παραγω γή καί τή σύνθεση τών δνο- 

μάτων πού λεύτερα μέσα στά έλληνικά, καθώς καί 

στά γερμανικά, έξασφαλίζουνε στή γλώ σσα π η γ ές 

πλουτισμού Απεριόριστες. ΤΑ νέα σύνθετα είναι πολυά

ριθμα μέσα στά έργα του. Ή  σύνταξη, άπλή καθώς 

είναι, Απομακραίνει κάθε είδους σκοτεινότη καί κάθε 

φούσκωμα* δ,τι σημαντικώτερα χα ρα χτηρίζει τή σύν

τα ξη τούτη είνε ή  έλλειψ η, καί ή  χω ρίς ρήματα 

φράση, πού στέκονται τόσο καλά στο φυσικό τή ς 

ρωμαίϊκης γλώσσας και μ ή τε τά παρατηρείς. Ο! μ ε

ταφορές π λή θιες, καί οί παραβολές σύντομες, ζ ω η 

ρές, οί πιο π ολλές Αμετάφραστες. *Η συγκρατητή 

χάρη τού Π α λαμά είναι πώ ς κάνει καΑοϋς στίχους 

έκ εϊ πού δέν υπάρχει τρόπος νά γίνουν ώ ρ α ϊ ο ι  

στίχοι. Ί σ ω ς  θεωρηθή άπόκοτος δ έπαινος τούτος* 

γιατί σημαίνει —  σωστά σωστά —  πώ ς δ Π αλαμάς 

δέ γράφει σάν ένας πρωτόπειρος, σάν ένα μ αθη- ! 

τούδι. Κ αί δμως θά μπορούσε κάνεις νά πή μ α ζί | 

μου, άνίσως καί καλά έκφράζομαι, π ώ ς τού άξίζει 

δ έπαινος τούτος. Οί περισσότεροι άπδ τούς Έ λ 

ληνες ποιητές είνε αύτοσκεδιαστές* οί ¿μορφιές τους 

είναι άστραπές* άπδ τά έργα τους λείπει παρου- 

σιαστικό, γιατί τούς λείπει δούλεμα. Έ ξεν α ν τία ς} 

δουλεμένα καί καλοσυνείδητα τά έργα τού Π αλαμά 

έχουν άσύγκριτο παρουσιαστικδ. "Ο ,τι λ έμ ε στίχο 

καθεαυτδ είναι Ανώτερος Ακόμα άπδ τδ δφος. Ό  

ρυθμδς ταιριάζει συχνότατα μέ τήν ίδέα. ’ Α λλού καί 

Αργότερα θά ξη γ ή σ ω  πώ ς δ στίχος τή ς  Φ λογέρας 

τού Β ασιλιά  δέν είναι Ακόμα τέλειος, πώ ς τού λείπει 

εύλυγισιά, ποικιλία, καί πολλά έκφραστικά μέσα . 

Μά στά χέρια τού μεγάλου μ ε τ ρ ικ ο ύ  πού καλά 

γνώρισε νά τδν έξαοθρώση, καί τώρα λαμπρά μάς 

δείχνει κατορθώματα. Ό  Π α λα μ ά ς είναι κύριος 

Απάνω στά μέτρα του, στίς τομές του, σέ δλη τούτη 

τή σοφή καί τήν περίπλοκη μη χα νή , πού τήν κα

νονίζει καί τήν έτοιμάζει (ψ υχόρμητα, καθώς πρέπει) 

μ έ μ εγά λη  δεξιοσύνη.

Κ α ί δ στίχος μέρα μ έ τή μέρα λεπτότερα συν

αρμοσμένος, μάς υπόσχεται καινούργια Αριστουρ

γή μ α τα » .

Ό φωτισμός, λογιώτατε, δέν κρέμεται από τούτην ή 

έκεινην τη γλώσσα* χρειάζεται Από μιά σέ κάθε γένος για 

νά γροικιέται, κι’ αύτό τί> μέσο τό χάρισε ή προνοητική 

σοφία νοΰ πλάστη σ’ όλες τις φυλές τών Ανθρώπων, για 

νά βοηθιοϋνται στίς λογιαστές των καί πολυάριθμες χρείες. .

ΒΗΑΑΡΑ5

0 ΚΟΥΜΠΑΡΟΣ
Βρισκόμουνα τότες σέ μιαν επαρχιακή πόλη. 

’Από μιά βδομάδα πρωτίτερα ένας γνωστός μου 

κύριος μέ είχε καλέσει νά πάμε σ’ ένα κοντινό χ ω 

ριό, πού θά στεφάνωνε τό γιο του πάρεδρου. Έ 

παιρνε μιά τσοπανόπουλα πού τ ’ αδέρφια της πη- 

γεμένα άπό χρόνια στην ’Α μερική της στείλανε αρ

κετή προίκα, γιά νά μπει σ’ ένα άπό τά καλήτερα 

νοικοκυρόσπιτα τού δήμου. Τ ό  πώ ς είχα γνωριστεί 

μέ τον κουμπάρο είναι περιττό νά σάς ιστορήσω έδώ . 

Ώ ςτό σ ο  άξίζει νά σάς πώ  δυο λόγια γιά δάφτονε. 

Ε ΐτα νε νέος νέος, ίσαμε τριάντα χρόνων. Ό  πατέρας 

του, λίγα χρόνια πεθαμένος τώ ρα, έκανε εκεί τον 

μπακάλη κ’ είχε καλή κατάσταση κ’ Ιχτίμηση στον 

τόπο, πού τον βγάζανε καί δημοτικό σύμβουλο τα

χτικά, δπως μου είχανε π ει. "Οταν πέθανε του ά'φισε 

καλή περιουσία. Ά φ τ ό ς , πού μόλις τότες είχε παρ

μένο καί τό δίπλωμά του δικηγόρος, προτίμησε τό 

’Εμπόριο παρατώντας μιά γιά πάντα τήν επιστήμη, 

καί ξακολούθησε τις δουλιές. Σ ιγά  σιγά δμω ς άφισε 

τήν μπακαλική κ’ εγύρισε τό ’Εμπόριο στήν εξαγωγή 

τών διάφορων προϊόντων τής επαρχίας στο εξω τε

ρικό, μπορεί γιατί του φάνηκε πιο συφερτικό, μπο

ρεί καί γιατί δέν έβρισκε τόσο έβγενικό νά κρατάει 

άφτός μπακάλικο, πού έκανε καί τον άριστοκράτη 

στή στενή εκείνη κοινωνία. "Ε τ σ ι, δπω ς τουλάχι

στον λεγότανε στον τόπο, πού ή  κουρκουσουριά έδινε 

κ ’ έπαιρνε, έβρισκε έφκαιρία νά κλέβει τούς χω ριά - 

τες στά ζύγια καί τούς λογαριασμούς, άγοράζοντας 

τά κόπια τους, δπως ό πατέρας του μιά φορά τούς 

έκλεβε πουλώντας τους τά είδη τής άνάγκης. Τούτο 

δμ ω ς δέν άμπόδιζε, δπω ς τδβλεπα κ ’ εγώ , νά του 

κουβαλάνε κάθε χρόνο τις σοδιές τους, σταφίδες καί 

λάδια, στίς Αποθήκες του. ’Ακόμα τό νοιώθανε γιά 

υποχρέωση, νά τον ρωτάνε στίς εκλογές ποιόν έπρεπε 

νά ψηφίσουνε. Σ έ  μιά τέτια περίσταση, πού έτυχα 

έκεΐ, πολλές φορές βρισκόμενος στο γραφείο του 

ακόυσα νά του λένε*

—  Έ  ! άφεντικό —  κ’ έτσι τόνε λέγανε δλοι 

δσοι δέν τον είχανε κουμπάρο— τί θά κάνουμε μεΐς;

Ε ΐν ’ αλήθεια δμω ς, πώ ς τούς έκανε κι άφτός 

τις έφκολίες τους. Τ ού ς βοηθούσε στίς οικονομικές 

τους σταναχώριες δίνοντάς τους μικρά ποσά δανεικά, 

πού τά κρατούσε στή σοδιά. Β έβ α ια  δέ ζημιω νό

τανε άπό τούτο, άφοΟ έπαιρνε τον τόκο του ξεχω

ριστά άπό τά πεσκέσια πού τού φέρνανε οί χωριά- 

τες δλοχρονικής. Π ολλές φορές μάλιστα τύχαινε νά 

τραβάνε Αρκετά μπροστά, ώ στε άμα λογαριαζόσαντε 

νά μή μένει σχεδόν τίποτα γιά νά πάρουνε καί νά



Ο ΝΟΪΜΑΣ 413

φεύγουνε μοναχά μέ λίγα σκαρμούτσα γαζέτες στο 

ταγάρι λέγοντας πάντα.

—  Κ α ι του χρόνου αφεντικό. Μπερκέτι στο Θεό.

9 Α φτός έφρόντιζε άκόμα και για τις διάφορες

άνακατοσοΰρες τους πού συχνά βρισκόσαντε μέ τά 

δικαστήρια, είτε γιά καβγάδες είτε γιά ζημιές πού 

κάνανε αναμεταξύ τους, πότε μέ την πολιτική και 

πότε άπευτείας μέ τούς δικαστές, πού γιά τούτο 

πάσκιζε νά τούς έχει πάντα γνώριμους και φίλους.

Τ η ν  Κ υρια κή— αρχές του Νοέβρη —  μπήκαμε 

στ1 αμάξι κατά τίς δέκα το πρωί γιά νά πάμε στο 

χωριό. Ξαπλω θήκαμε κ 9 οι δυο τεμπέλικα μέσα, ενώ 

μπροστά, δίπλα στον αμαξά, κάθησε το παιδί τού 

μαγαζιού του κρατώντας στά γόνατα σ9 ένα δίσκο 

σκεπασμένο μέ τριανταφυλλί τούλι τά στέφανα, τά 

κεριά, λίγα κουφέτα κ9 ένα φόρεμα πού τό είχαμε 

αγοράσει μαζί άποβραδίς, δεκάξη δραχμές γιά χάρη 

τής νύφης. Τ ο ν  είχα ακούσει μάλιστα νά λέει γιά 

δάφτο σά φ έβγαμε στο παιδί*

—  "Α κούσε *δώ ! ”Α σέ ρωτήσουν εκεί πού θά 

πάμε πόσο πήραμε τό φ όρεμα, νά ειπεΐς σαράντα 

όχτώ δραχμές. Τ 9 α κ ό υ σ ες ;

"Α μ α  βγήκαμε άπό τήν πόλη πήραμε ένα δρόμο 

πού έσκιζε τό στενόμακρο κάμπο τον απλωμένο άπό 

τή θάλασσα ω ς τούς γυμνούς λόφους πού βρισκό- 

σαντε δεξιά μας. Ό  ουρανός εΐτανε σκεπασμένος 

δλος άπό σύγνεφα καί μόλις μπορούσε κανείς νά 

διακρίνει άνάμεσά τους, σ9ένα άτονο φωτεινό σημείο, 

τον ήλιο. Ό  μονότονος χρωματισμός τού γυμνού 

άπό κάθε δέντρο κάμπου, καταπράσινου άπό τά 

σπαρ'τά πού είχανε άξήνει άρκετά πιά, καί πέρα σά 

μιά συνέχεια τά θολιασμένα νερά τού κόρφου άπό 

τήν κατεβασιά τής περασμένης μέρας, μαζί μέ τήν 

πνιχτική ήσυχία πού βασίλεβε γύρω , γενούσανε κά- 

πιο αΐστημα μελαχολίας. Κ ά π ου-κά π ου κανένα 

κοράκι σηκωνότανε κρώζοντας καί μέ τό βαρύ χα

μηλό του πέταγμα ξανάπεφτε στά γενήματα καί χα

νότανε. Π ροχωρήσαμε άρκετό δρόμο άμίλητοι κα

πνίζοντας καί μέ τό βλέμμα άφισμένο άόριστα στά 

γύρω. Δέν ξέρω  π ώ ς άρχισα νά στενοχωριέμαι καί 

νά μετανιώνω, γιατί δέν προτίμησα νά πάω  μέ με

ρικούς φίλους μου, πού είχαν ετοιμάσει μιάν εκ

δρομή εκείνη τή μέρα. Κ α ί δέν τό έκαμα, άπό τή 

μιά μεριά γιατί μ9 είχε σταβρώσει δ κύριος άφτός 

νά τον συντροφέψω κ9 έπειτα γιατί ήθελα νά ίδώ 

ένα γάμο χωριάτικο. Σ έ  λίγο όμ ω ς μού έπιασε τήν 

κουβέντα. Μ ού έλεγε διάφορα γιά τίς δουλιές του 

καί γιά τίς κουμπαριές πού έκανε στά χω ριά — κ9 

είχε ένα σω ρό— καί πού ίοΰ  στοιχίζανε δχι λίγα, 

άλλά πάλι δέν μπορούσε νά κάμει κι άλλοιώτικα, 

γιατί έτσι μονάχα τούς έπιανε ταχτικούς πελάτες.

—  "Ε γ νοια  σου, άπό τή ράχη τους θά βγούνε 

μεθάβριο, μού είπ ε χαμογελώντας ένα παράξενο 

άχαρο κι άντιπαθητικό χαμόγελο, πού σπάνια φαι

νότανε στο πρόσωπό του κ9 έμοιαζε σά μορφασμός.

Έ τ σ ι  μέ τήν κουβέντα πέρασε ή ώρα μας ω ς 

πού φτάσαμε στο χωριό.

Έ κ ε ΐ  στο σπίτι τού γαμπρού πού πήγαμε, ένα 

χαμηλό σπιτάκι στήν πλατεία τής εκκλησίας, μάς 

δέχτηκε άπό τό δρόμο μαζί μέ τον πατέρα του. Ε ν 

τύπωση μού έκαμε ή ηλικία τού γαμπρού πού δέ 

θά  περνούσε τά δέκα όχτώ χρόνια. Τ ό  πρόσωπό του 

εΐτανε πλημυρισμένο άπό χαρά. Τ ά  μάτια του λάμ- 

πανε καί στο στόμα του διακρινότανε ένα άτέλειωτο 

χαμόγελο σά μικρού παιδιού έφκαριστημένου. Σ τήν 

πόρτα περιμένανε ή μάννα του κ9 ή άδερφή του, 

μιά χωριατοπούλα άσκημοντυμένη μέ μεγάλα χαρα- 

χτηριστικά, χοντρή μέση καί ξεπεταμένη κοιλιά. Μ άς 

μπάσανε σ9 ένα μεγάλο δωμάτιο άπάτωτο κι άτα- 

βάνωτο πού χρησίμεβε γιά σάλα. "Ε ν α ς ξύλινος 

καναπές, πεντ9-έ ξ η  καρέκλες, ένα τραπεζάκι μ9 ένα 

μικρό καθρέφτη άπάνω, δυο τρία μεγάλα μπαούλα 

μέ τσίτινα χρωματιστά σκεπάσματα, μιά φωτογρα

φία κάπιου συγγενή άπό τήν "Αμερική, δυο τρεις 

εικόνες άπό εκείνες πού βλέπει κανείς στις ταβέρ

νες καί μιά ενός πολιτεβόμενου τού τόπου, εΐσανε 

τύ έπιπλα. Τ ά  ξύσματα πού φαινόντανε χάμου, 

άπάνω στο χώ μα άπό τή σαρωματιά, τά άσπρα κα

θαρά σκεπάσματα τού καναπέ καί τού τραπεζιού, 

μιά γενική τάξη πού παρατηρούσε κανείς εκεί μέσα 

σ9 δλα, μαρτυρούσανε π ώ ς είχε δοθεΐ μεγάλη φρον

τίδα γιά τό συγύρισμα.

"Ισ α μ ε πού νά πάρουμε γλυκό καί νά έφ κη- 

θοΰμε, μαζεφτήκανε άρκετοί χωριάτες, φίλοι καί 

συγγενήδες τού γαμπροΰ.Κ αθήσανε άλλοι στις καρέ

κλες άλλοι στά μπαούλα καί κάμποσοι στεκόσαντε 

δρθοί. Ό  κουμπάρος τούς έπιασε μιά συζήτηση γιά 

τίς σταφίδες πού εΐσανε φοβερά ξεπεσμένες τότες. 

Δέν εΐξερα άπό τέτια, άλλά άπό τό υφος τής κου

βέντας του καταλάβαινα, πώ ς τούς έλεγε τά πρά

ματα υπερβολικά καί μεγαλωμένα. Κλαιγότανε πώ ς 

οί έμποροι εκείνη τή χρονιά θά ζημιώνανε καί θά 

καταστρεφόσαντε, κι άφτό δέν εΐτανε καλό γιά 

τον τόπο.

- -  Έ τ σ ι  ε ίν α ι! Έ σ ε ΐς  πρέπει νά βγάνετε, γιατί 

άμα έχετε σεις, έχουμε κ9 εμ είς, είπ ε ένας χωριάτης 

πού δρθός στή μέση τής κάμερας κι άκκουμπισμένος 

στο ραβδί του παρακολουθούσε προσεχτικά τή συ

ζήτηση.

Μ έ τήν κουβέντα σιγά σιγά πέρασε ή ώρα κ9 

ή ρ θε μεσημέρι. Τ ό τες  καθίσαμε καί φάγαμε πεντ9-έξη  

δλοι δλοι, Ιν ώ  δ γαμπρός κατά τή συνήθεια τού τό
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που ύπερετοΰσε. Ά π ό  τις γυναίκες δέ φάνηκε κα

μιά σ’ δλο τό διάστημα και μοναχά στο τέλος κα- 

λέσανε τή μάννα του γαμπρού και της δώσανε ένα 

κομάτι γάλο, πού τό έφαγε ορθή μ’ έναν παράξενο 

τρόπο κρατώντας τά χείλια ανοιχτά ώ στε νά φ αί- 

νουνται τά δόντια της. "Ε π ειτα  σφούγγιξε τό. στόμα 

της μέ τό χέρι, έπήρε ένα ποτήρι κρασί από τό 

τραπέζι, τό τσούγκρισε μέ δλους πού τής λέγανε νά 

ζήσουνε τά παιδιά της, ξανασφούγγιξε τό στόμα μέ 

τό χέρι καί γύρισε κ’ έφυγε.

Κ ατά τ'ις δυο τ ’ απομεσήμερο φύγαμε γιά νά 

πάμε στο χωριό τής νύφης πού θά γινότανε τό στε

φάνωμα, νά την πάρουμε. Ό  κουμπάρος εμπήκε 

στο πρώτο αμάξι μέ τό γαμπρό, τον πατέρα του και 

τον παπά. Έ γ ώ  έτυχα σ’ ένα άλλο μέ μιά ξαδέρφη 

του γαμπρού. Ε ΐτα νε μοδιστρούλα στο χωριό, και 

σ’ δλο τό δρόμο προσπαθούσε νά μοΰ δείξει τ'ις γνώ - 

σες της καί τις Ε λληνικού ρες της, άποχτημένες στο 

λίγον καιρό πού είχε μείνει στην πόλη μαθήτρια.

Σ άν πήγαμε στο σπίτι τής νύφης, ένα τσοπανό- 

σπιτο πού οι άσβεοτωμένοι τοίχοι του είχανε μαβρί- 

σει από τήν καπνιά, ένας καλογερόπαπας αναμαλ

λιάρης καί κακοντυμένος άρχισε νά διαβάζει τήν 

ακολουθία χαμογελώντας προς τούς χωριάτες πού 

περνούσαν από μπροστά του, γιά νά φιλήσουνε τά 

στέφανα, καί ρίχνανε δεκάρες στο δίσκο. Ό  γ α 

μπρός μέ τή νύφη στεκόσαντε μπροστά κρατώντας 

άναμένα κεριά. Ό  κουμπάρος εΐτανε δίπλα τους κ’ 

είχε πάρει ένα ύφος σοβαρό κ’ επίσημο.

Κ α θώ ς τό σπίτι εΐτανε χαμηλό, σκοτεινό καί 

γιομάτο μέσα, στανοχωρήθηκα κ’ έβγήκα δξω στήν 

άβλή νά πάρω αέρα. Έ κ ε ΐ  ένας κύκλος εΐτανε σκη- 

ματισμένος από τον πάρεδρο, καί μεσίτη τού κουμ

πάρου στο χωριό, ένα γιατρό καί δυο τρεις άλλους 

χωριάτες. Μιλούσανε άλλοι Ρ ω μ α ίϊκα  κι άλλοι Ά ρ -  

βσνίτικα γιά τή μελετούμενη τότες κατάργηση των 

δήμω ν, πού ένας από δάφτους εΐτανε κι ό δικός τους. 

Μ έ συστήσανε στο γιατρό πού βλέποντάς με πολιτι

σμένο άρχισε νά μοΰ κουβεντιάζει σέ καθαρέβουσα, 

κομπιάζοντας καί κοπιάζοντας νά τά βγάλει πέρα. 

"Ε π ειτα  ή ρ θε κ’ ένας άλλος χωριάτης γέρος μέ άσπρη 

αστραφτερή φουστανέλα κ’ έπήρε μέρος αμέσω ς στή 

συζήτηση φωνάζοντας έναντίο τής κυβέρνησης, πού 

μέ τήν κατάργηση άφτή κατάστρεψε τό γαμπρό του 

δήμαρχο τού τόπου. Κ ρατούσε άπό τό χέρι ένα παι

δάκι κιτρινιασμένο κι άρρωστιάρικο, παραφουσκω

μένο άπό ρούχα, τό παιδί τού δήμαρχου.

—  ’Ετούτον, θά τον κάνουμε δήμαρχο στή 

χώρα, είπ ε ό γιατρός χαϊδέβοντας τό κεφάλι τού 

παιδιού, ενώ εκείνο τρομαγμένο προσπαθούσε νά 

κρυφτεί πίσω  άπό τον παπού του.

— ’Ό χ ι ! είπ ε ό παποΰς. Θά τον κάμω δεσπότη, 

νά λέει καμιά φορά θ ε ό ς  σχωρέσ’ τον κακομοίρη τον 

παπού.

—  Ώ ρ α ια , ωραία. Καλήτερα δεσπότη, φ ω ν ά - 

ξανε γύρω οί χωριάτες.

Π αρέκει αΐ μουσικοί μέ τά καθίσματα άκουμ- 

πισμένα στή μάντρα βαρούσαν ένα χορό. Δυο γυ

ναίκες καί δυο άντρες χορέβανε στη μέση τής άβλής. 

Ό  ένας εΐτανε νέος κίτρινος καί αδύνατος υπερβο

λικά. Τ ά  χοντρά παπούτσια του, μιά μεγάλη επί

χρυση αλυσίδα στο γιλέκο κ’ ένα δόντι χρυσό μπρο

στά δείχνανε πώ ς εΐτανε νιοφερμένος άπό τήν ’Α με

ρική. Χ ό ρεβε κοιτάζοντας προσεχτικά τά πόδια του. 

Έ π ε ιτ α  έβγαλε άπό τήν πίσω  τσέπη τού παντελονιού 

του ένα μπιστόλι μέ άσπρο κοντάκι καί πυροβόλησε.

—  Ν ά μοΰ ζήσεις, ξάδερφε, νά μού ζήσεις, φ ώ - 

ναξε ένας άπό τήν παρέα μας.

—  Νά τον προσέχετε τό Γ ιώ ρ γ η , τού λέει ό 

γιατρός. Κ ’ έπειτα γυρίζοντας σ’ εμένα πρόστεσε·

—  Ξέβρετε αυτοί οί έξ ’Α μερικής έπιστρέφον- 

τες μάς φέρουν διαφόρους νόσους.

Τ ή  στιγμή εκείνη τέλιωσε τό στεφάνωμα κι δ 

κόσμος χύθηκε έξω  άπό τό σπίτι. Ή  νύφη προχω

ρούσε δακρυσμένη μπροστά μέ τό γαμπρό καί μέ 

τον κουμπάρο. Ά π ό  πίσω  κλαίγοντας ερχότανε ή 

μάννα της. Έ π ή γ α μ ε  πεζοί ώ ς τ ’ αλώνια πού μάς 

περιμένανε τ’ αμάξια, μπήκαμε καί ξεκινήσαμε γιά 

τό χωριό. Έ γ ώ  έτυχα πάλι στο ίδιο αμάξι μέ τή 

μοδιστρούλα.

—  Σ ά ς άρεσε, κύριε, ό γάμος; μοΰ είπε.

—  'Ω ρα ίος, πολύ ω ραίος, άπάντησα.

—  Ε ίδ ες  εκει ή παλιοτσοπάνα! τής άξιζε τέ- 

τιος γάμος ; είπ ε ή μάννα της πού καθότανε δίπλα 

της. ’Αρχίσανε μιά κουβέντα γιά τή νύφη καί πα

ρατήρησα πώ ς μιλούσανε σά νά είχανε καμιά προη

γούμενη έχτρητα μέ δάφτη.

— Ε ίν α ι πού τήν έντυσα έγώ καί τήν έσυστά- 

ρισα λιγάκι, είπ ε ή μοδιστρούλα, άλλοιώτικα εΐτανε 

γιά γέλια. Κ α ί γυρίζοντας προς εμένα πρόστεσε·

—  Τ ή ν  έντυσα καλά, κ ύ ρ ιε ; ενώ μ’ ένα κίνημα 

φιλαρεσκείας έβαλε τό χέρι της μπροστά στά μάτια, 

γιατί τή θαμπώνανε οί άχτίδες τού ήλιου, πού καθώ ς 

είχε ξαστεριόσει πιά, λαμπερός έγερνε στο βασίλεμά 

του. Κ α ί τ ’ αμάξια προχωρούσανε στο χωριό, ενώ 

ένα μπουλούκι παιδιά ξυπόλυτα καί ξεσκούφωτα μέ 

μακριές ποδιές άκλουθούσανε λαχανιασμένα σ’ δλο 

τό δρόμο πλατσαγίζοντας μέσα στά νερά καί στις 

λάσπες.

"Α μ α  φτάσαμε στο χωριό, άφοΰ έμπήκε πρώτα 

ή νύφη μέσα στο σπίτι τού γαμπρού σπάζοντας ένα 

ρόιδο στήν πόρτα σύμφωνα μέ τό έθιμ ο τού τόπου,
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στήθηκε χορός στην πλατεία. Έ γ ώ , ό κουμπάρος 

καί κάμποσοι άλλοι, Αφού σταθήκαμε λίγο έκεΐ, π ή 

γαμε στο μαγαζί ενός χωριάτη, πού μάς κάλεσε νά 

μάς κεράσει λίγο παλιό κρασί. Έ κ ε ΐ  ένας άπό δά- 

φτους έπιασε τήν κουβέντα μέ τον κουμπάρο λέγ ο ν -" 

τάς του νά παντρεφτεΐ.

— Δ έ βαριέσαι, Αδερφέ! Π οιά  μέ παίρνει έμενα; 

τού Απάντησε.

—  Ά σ ’ τα άφτά, του λέει δ χωριάτης. Ά μ α  

θέλεις εσύ βρίσκεις καί κορίτσι και παράδες.

—  Ά μ δ έ ! Τ ά  όμορφα κορίτσια μέ τούς παρά

δες δέν παίρνουνε παλιοεμπόρους, ειπε δ κουμπά

ρος χαμογελώντας ειρωνικά. Παίρνουνε γαλονάδες ή 

δικαστές, πού στέκονται δλημερίς μέ τό γάντι. Ά ν  

έμενα κ ’ έγώ  στήν επιστήμη μου, άλλαζε τό πράμα. 

Ά λ λ ά  έλα πάλι, σάν πέθανε δ γέρος, πόίς νά τούς 

άφινα τούς κουμπάρους. Έ τ σ ι  σάς τό λέω , παιδιά, 

μά τήν πικρίλα του, είπ ε βγάζοντας τό τσιγάρο άπό 

τό στόμα καί δείχνοντάς τους το, μοΰ φαίνεστε σάν 

αίμα μου, σάν Αδέρφια μου. Ά γ κ α λά  τά περσό- 

τερα παιδιά στο χωριό τάχει βαφτισμένα δ μακα

ρίτης. Δέν είμαστε λοιπόν σάν Αδέρφια καί καλήτερα;

—  Β έβ α ια , βέβαια, έτσι είναι, είπ ε ένας. Έ σ ύ  

είσαι τ ’ αποκούμπι μας. Γ ι ’ άφτό καί μεΐς θά π ε- 

θάνουμε στο σπίτι σας.

—  Τ ό  ξέρω , τό ξέρω. Κ ’ έγώ  σάς Αγαπώ καί 

σάς έχτιμώ καί τό σπίτι μου θά είναι μέρα καί νύ

χτα ανοιχτό γιά σάς, απάντησε δ κουμπάρος μέ μιά 

φωνή πού έδειχνε κάποιον ενθουσιασμό.

“Ε π ειτα  ή συζήτηση εγύρισε στά πολιτικά.

— "Α  βάλω έγώ  γιά δήμαρχος θά μέ βγάλτε; είπε.

— Ά κ ο ΰ ς  ; Ν ά βάλεις καί νά ίδεΐς τί θά εΐποΰν 

χωριά, φώναξε ένας, ένώ όλοι οί χωριάτες σηκω 

θήκανε δρθοί.

—  Νά βάλεις νά τούς τρίψουμε τά μούτρα τών 

παλιολιμοκοντόρων, είπ ε ένας άλλος, θέλοντας μέ τή 

λέξη λιμοκοντόρος νά είπ εΐ αριστοκράτης κ’ έννοών- 

τας τό δήμαρχο στήν πόλη πού εΐταν ένας πλούσιος 

γιατρός βγαλμένος μέ τά χρήματά του πού ξόδεψε 

στίς έκλογές.

Ε ίχ ε  βραδιάσει καλά πιά όταν ήρθε ένα παιδί 

νά μάς καλέσει νά πάμε στο σπίτι τού γαμπρού 

πού εΐσαντε όλα έτοιμα νά δειπνήσουμε.

Σ το  τραπέζι καθίσαμε καμιά σαρανταριά νομά- 

τοι. Τ ό  δείπνο είτανε πλούσιο Από ψητά αρνιά καί 

γάλους. Σ ’ όλο τό διάστημα τό μάβρο γλυκό κρασί 

χυνότανε Αδιάκοπα στά ποτήρια πού κάθε στιγμή 

αδιαζόσαντε «εις υγείαν τών νεόνυμφ ω ν», ακουγό- 

μενο στά στόματα τών χωρικών σάν κάτι «σίν γίαν 

τώ ν νεοννύνφων*. Ό  κουμπάρος πού καθότανε δί

πλα μου σκύβει καί μού λέει σέ μιά στιγμή*

—  Π ρέπει νά τούς κάμω  μιά πρόποση. Τ ί  νά 

τούς ε ΐπ ώ ;

—  Ξέρω  κ’ έγώ ; "Ο ,τι θέλεις, τού Απάντησα. 

Π ές  κάτι γιά τούς νιόπαντρους, γιά τό χωριό, γιά 

δ^η θέλεις.

’Α μ έσω ς τότε σηκώνεται απάνω καί φωνάζει.

—  Η σ υ χ ία , κύριοι, νά κάμω μιά πρόποση.

"Ε ν α ς θόρυβος έγινε μιά στιγμή κ’ έπειτα Από

λυτη ησυχία.

—  Κύριοι, είπ ε. Π ροπίνω υπέρ τού Αγαπητού 

μου Γεω ργίου , μεθ’ ου Αμοιβαία μέ συνδέει φιλία 

καί τού πατρός αυτού καί Αγαπητού μου φίλου, 

ούτινος γνωρίζετε πόσον εκτιμώ τον οίκον καί εύ

χομαι, δπω ς ζήσω σι καί μακροημερεύσωσι καί εύ- 

τυχήσωσι, καί τέλος προπίνω υπέρ πάντων υμών 

τών παρακαθημένων ενταύθα.

Ζ ή τω ω ω ω  ! ! Ακούστηκε μιά φωνή από όλους, 

κ ’ οί μουσικοί αρχίσανε νά βαρούνε τον Ε θ ν ικ ό  

"Υ μ νο. "Ολοι στραγγίζανε τά ποτήρια τους κ’ ενθου

σιασμένοι τά κουνούσανε ρυθμικά μέ τή μουσική, 

ένώ άλλοι χτυπούσανε τά χέρια τους. Τ ό  γλέντι πιά 

είχε Ανάψει γερά. 'Έ ν α ς  συγγενής τού γαμπρού 

έβγαλε τό μπιστόλι του κ’ έριξε μιά στό ταβάνι. 

Τ ότες  ό κουμπάρος γιομίζει τό ποτήρι του καί φ ω 

νάζει στον πατέρα τού γαμπρού πού καθότανε στό 

κάτω μέρος τού τραπεζιού*

—  ΜπάρμπαΝικολάκη, έλα νά τσουγκρίσουμε, 

νά σοΰ είπώ  νά ζήσουνε τά παιδιά σου.

Κ ι άμα εκείνος ζύγωσε, πρόστεσε*

—  Κ άτι είπα έγώ γιά σένα στό λόγο μου, Αλλά 

1 δέν τό κατάλαβες. ’Ε β ίβ α !

Ό  γέρος μέ τά μάτια δγρά φαινότανε σά νά 

μή μπορούσε νά βγάλει λέξη. Χ τύπησε τό ποτίρι 

του μέ τον κουμπάρο καί τό ’ βαλε ευτύς στό στόμα, 

λές κ’ ήθελε νά πνίξει τή συγκίνησή του.

Κ αί ξακολούθησε τό γλέντι. Φ ω νές, τραγούδια, 

χορός, ένα γενικό αναστάτωμα.

Ό  κουμπάρος πού είχε π ιει αρκετό κ’ είχε μπει 

στό κέφ ι, σκύβοντας τώ ρα μοΰ λέει μέ γλώσσα 

μπερδεμένη.

—  Δ έ βαστώ. Θ ά τσιμπήσω  τή νύφη.

Κ αί γέρνοντας προς τό άλλο μέρος φώνάξε τού 

παπά*

—  Π απά, δέν μπορεί νά μοΰ πεις γιατί έχτιμώ 

τόσο πολύ τό Γ ιώ ρ γ η  ; ένώ μέ τό χέρι του περα

σμένο στή μέση τής νύφης τή χάϊδεβε καί τό πόδι 

του ακκουμποΰσε απάνω στό χοντρό μερί της πού 

προκλητικό ξεχώριζε κάτω  Από τό νυφιάτικο μετα

ξω τό. Κ α ί στή στάση έκείνη έπιασε μιά συζήτηση 

μέ τον παπά παινέβοντας τό γαμπρό. Ή  νύφη στε

κότανε ήσυχη κι Αμίλητη, σά νά μήν έν ιω θε τίποτα
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απ’ δ ,τι γενότανε. Κ ι άπό κ εΐ τον έσήκωσε δ χορός 

πού εΐτανε δ τελεφταιος κ’ έπρεπε νά τον χορέψει 

μπροστά πρώτος, γιά νά φύγουμε έπειτα.

Κ ατά τά μεσάνυχτα βγήκαμε άπό τό σπίτι. Ο ι 

χωριάτες δε μάς άφίσανε ν* άνεβοΰμε άμέσω ς στ* 

αμάξι. Μ άς συνοδέψανε μέ τραγούδια καί φωνές 

σκεδόν δξω άπό τό χωριό κ* εκεί μάς άποχαιρετί- 

σανε μέ ζητωκραβγές καί σμπάρα.

Ξαπλωμένος στ’ αμάξι, πού γλήγορο είχε πάρει 

τό δρόμο γιά τήν πόλη, άκουγα τό σύντροφό μου 

νά μου δηγάται διάφορες ιστορίες, πού τού είχανε 

συμβεΐ σέ στεφανώματα καί βαφτίσια. Έ γ ώ  δέν 

είχα δρεξη νά τού άπαντώ. Ε ίχα  π ιει λίγο περσό- 

τερο γιά νά διώ ξω  μιάν άδιαθεσία πού μέ κρατούσε 

εκείνη τή μέρα, καί τό κρασί, πού τόσες φορές μού 

έδω σε τό κέφι άνάμεσα σέ παρέες φίλων, μού προ

ξένησε μονάχα πονοκέφαλο.

—  Σ ’ επήρα στο λαιμό μου σήμερα, μού είπε. 

Σ ’ έκαμα νά πλήξεις μέ τούς βρωμοχωριάτες. Ε ίδ ες  

πώ ς είμαστε αναγκασμένοι νά ζ ο ύ μ ε ; ’Αλλά τί νά 

κάμουμε; Ε ίν α ι κι άφτοί χρήσιμοι κ’ έτσι μοναχά 

τούς δένει κανείς.

"Ε π ειτα  σώπασε. "Ε γ υ ρ ε τό κεφάλι στήν κόχη 

τής άμαξας, καί κα θώ ς εΐτανε ζαλισμένος άποκοι- 

μήθηκε.

Ά π ό  τό παράθυρο έβλεπα τον ουρανό σκεπα

σμένο μέ μεγάλα μελανά σύγνεφα. Ο ϊ άκρες τους 

εΐσαντε άσπρες σά φαρδιές κορνίζες, καί καθώ ς τά 

έσπρωχνε δ άνεμος, τό φεγγάρι λεφκό καί άτονο 

φαινότανε σά νά γλυστροΰσε μέ μεγάλη γληγοράδα, 

νά κρυφτεί πίσω  τους γιά νά ξαναφανεί σέ λίγο. 

Ή  πόλη πέρα μακριά μέ τά πολλά φ ώ τα  της εΐτανε 

σκεπασμένη άπό μιά φωτεινήν άχνάδα.

ΜΕΝΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ

ΧΑΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ

κ. Στεφ. Παρ. Άλεξάντρεια. Λάβαμε τή συντρομή 
των κ. κ. Στ. Πυρ. καί Χρ. Λογ. καθώς καί τάντίτιμο γιά 
τά βιβλία κ’ ευχαριστούμε. —  κ. Λάμπρο Συγνεφάχια, 
Πειραιά. Τό τραγούδι σου μέ τά συγνεφάκια καί μέ τά 
καϊκάκια είναι δουλικιά μίμηση γνωστού τραγουδιού τού 
κ. Λάμπρου Πορφύρα καί γι’ αύτό δέν τό τυπώνουμε. — 
κ. Νιχ. Πασ. Μιτυλήνη. Λάβαμε τή συντρομή σου καί τή 
συντρομή τού κ. Μιχ. Παπαδ. κ’ εύχαριστούμε. Τό 440 τό 
στείλαμε. — κ. Τ , Κ απ. Καλό είναι μά δχι καί τόσο καλό 
γιά νά δημοσιευτεί. Θέλει δούλεμα. Στείλε μας άλλα. Κα
λύτερο Θ&τανε νάρχίνηζες μέ κάπως συντομώτερα.

ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ παιδαγωγός, μέ τίς 
καλύτερες συστάσεις, ειδικός γιά μικρά παιδίά, 
ζητά Ιδιαίτερα μα&ήματα σέ οικογένειες πού 
θέλουνε νά μορφώσουν τά παιδιά τους φυσικά 
κι άνϋ'ρωπινά. Πληροφορίες ατό γραφείο μας.

ή  ΚΟΙΝΗ ΓΝΏΜΗ
Γ Λ Ε Ν Τ Τ τ Κ Ι

Φίλε «Νουμά»,
Έ δ ώ  στήν Καλαμάτα περνώ ωραία τό καλο

καίρι. "Ο ξω  άπό τίς άκρογιαλιές, τίς πρασινάδες, τά 
περβόλια μέ τίς λεμονοπορτοκαλιές καί τίς νεραν
τζούλες πού κάνουν νά μοσκοβολάη τάγέρι, κι’ δταν 

φυσάει δ γλυκός κι* δλόδροσος μπάτης άπόλαψη 
μοναδική, γνωρίστηκα άκόμα καί μέ κάμποσους 
νέους. Ε ίν α ι άλήθεια πώ ς στήν άρχή τρόμαξα σάν 

άκουσα πώ ς ή Καλαμάτα είναι ή άκρόπολη τού 
Μ ιστριωτισμοΰ. Σ ά  γνωρίστηκα μέ κάμποσους κα

λούς νέους είδα π ώ ς εΐτανε υπερβολικό αύτό τό 
άκουσμα. Μ ερικοί λοιπόν άπό τούς νέους πού γνώ 
ρισα μέ μόρφωση καί μέ τάλαντο ποιητικό φανατι
κοί δημοτικιστές δίχως δμω ς καί νά τάποδείχνουνε 
καί οΐ άλλοι οΐ περισσότεροι καθαρευουσιάνοι άμε- 
λέτητοι άπό προκατάληψη καί τίποτες άλλο.

Στοΰ Γιωργαντάκη τό σπίτι σένα μεγάλο χτήμα 

άπόξω άπό τήν Καλαμάτα είμαστε προσκαλεσμένοι 
τίς προάλλες γιά ένα γλεντάκι. Ή  γουρνοπούλα 

ξεροψημένη σά μπουρέκι στράγγιζε άπάνου σέ κα
λάμια μέσα σέ μιά λαμαρίνα. Τ ά  μπαρμπούνια τά 

ψητά άλλα στή σκάρα κι* άλλα στο τηγάνι, ή γιαούρ- 
τη ή γλυκύτατη καί φρέσκα φρέσκα, τά βερίκοκα τά 

καησά, οΐ μπουκάλες τό κρασί στον πάγο, δλα μάς 
περιμένανε σέ πανηγυρική παράταξη. Τ ό  φαγοπότι 

άρχίνησε μέ πολλή δρεξη καί τό γλέντι σέ λιγάκι 
άναψε. Τ ά  τραγούδια,"*τά κουπάρια, μαντολίνα καί 

κιθάρες, νάσου καί οι ρίμες οΐ έξυπνες καί οί κου
τές. "Ο λοι τους νά φτιάσουνε ρίμες πειραχτικές καί 
σκανταλιάρικες. Τ ό τες  οΐ σύντροφοι θυμηθήκανε τή 

δημοτική μας καί τήν ποίηση πού γι’ αυτούς δέν 
έχει άλλο κανένα σκοπό στον κόσμο. Α υτή τήν ιδέα 
θά  τήν έχουνε οΐ περσότεροι Ρ ω μ ιο ί, μέ στοίχημα. 
Ή  παρέα μας δλο καί δικηγόροι. Ό λ ο ι  καλά παι

διά, νοικοκυρόπουλα, κάτι δικηγοράκια άξια στή 
δουλειά τους καί μέ άρκετή πελατεία, μά πού χαμ- 
παράκι δέν είχανε γιά τέχνη καί γιά ποίηση καί γιά 
γλώσσα, προβατάκια άβουλα καί άπραγα, καθαρευου

σιάνοι. Ο ί ρίμες δίνανε καί παίρνανε. Σάν ήρθε κ* ή 
δική μου σειρά τούς άπάγγειλα κάτι στίχους, τού 
Π άλλη τήν Τουρκάλα πού τελείωνε έτ σ ι:

Φροΰ, φροΰ, τό σαλβάρι 
τό μεταξωτό.

”Ω , πού νά σε πάρει, 
πάω νά κολαστώ.

Δέν περιγράφεται τό τί γίνηκε. Δαιμονιστήκανε. 
Τ ά  μάτια τους άστράφτανε άπό τον ενθουσιασμό. 
"Ο λοι νά τό μάθουνε άπόξω τό ποίημα. Τ ότες έσκυ

ψα κ* είπα στον πλαϊνό μου πώ ς τό ποίημα εΐτανε 
τού Πάλλη καί παρά λίγο νά τού πέση τό ποτήρι 
άπό τό χέρι. Τ ού  Πάλλη, ενός άρχιμαλλιαροΰ τέτοιο 

ποίημα ; ’Α πίστευτο.
Τ ά  καημένα τά παιδιά. Ε π ισ τή μ ο ν ες  άδικημένοι. 

Λ εβέντες δασκαλοκρατούμενοι. Τ ί  κρίμας. "Ο ταν θά  

ξυπνήσουνε μιά μέρα θά γιορτάσουμε μαζί τους τή 
μεγάλη μας τή νίκη τήν εθνική.

Καλαμάια ΧΡ. ΒΑΡΛΚΝΤΗΣ


