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ΝΤΙΝΤΗΣ ΖΑΡΑΣ. "Ίσαμε 32 χρονώνε, μά φαί
νεται μεγαλύτερος, ξουρισμένος καί μέ 
μουστάκι κατάμαυρο κι άνασηκωμένο. 
Πρόσωπο χλωμό, χαραχτηριστικά κα$ 
κινήματα κουρασμένα. Ντύσιμο επιμε

λημένο. Τό σύνολό του δείχνει άθρωπο 
άεργο καί άσωτο.

ΚΑΙΤΗ, γυναίκα του. Ίσαμε 25 χρονώνε. "Ομορ
φη,κατάξαθη μ’ εύγενικιά φυσιογνωμία. 

ΑΝΝΟΥΛΛ, δούλα του. Ίσαμε 22 χρονώνε, νό

στιμη καί σερπετούλα, μέ ντύσιμο κοκε- 
τίστικο.

ΣΤΑΜΟΣ ΔΙΟΛΗΣ, πενηντάρης, σοβαρός, ντυμέ
νος αρχοντικά, δχι δμως καί ξιπασμένα*

(*) Πρώτο παίχτηκε ατό «θέατρο Κυβέλης» ατίς 19 τοΟ 

Τρυγητή 1911, άπό τΙς κυρίες 'Αγνή Ροζάν (Καίτη), Βάαω 
Δημοπούλου (Άννοόλα) καί τοός κ. κ. Π. Γαβριηλίδη (Ντι- 
ντή Ζάρα) καί Π. Δέοντα (Ζτάμο Διολή).

μαλλιά ψαρά' τό ίδιο καί τό μουστάκι, 
καί τά λίγα γενάκια. Τό σύνολο δείχνει 
άθροίπη παράλή, τού κόσμου, μα κι 
αρκετά συμπαθητικό:

Σ Κ Η Ν Ο Θ Ε Σ Ι Α

Τραπεζαρία τού Ζάρα. "Επιπλα δχι πλούσια, μά 
πού δείχνουν τούς νοικοκυραίους πώς θέλουνε νά 
φαίνουνται πλούσιοι. Ξιπασιά παντού. ’Απ’ τό 
παραμικρότερο ξεβγαίνει μιά σιγαλή φωνή πώς 
κάτου άπδ τό σφανταχτερό λούστρο καί τό με
ταξένιο κλίφι κρύβεται σάπιο ξύλο και πρόστυχο 
παννί. Κοντά τό μεσημέρι.

- X -

ΚΑΙΤΗ.— Μέ ρόμπα λινή τοανταφυλλιάκαί μέ 
τά μαλλιά της περασμένα σέ φουρκέτες, κάθεται ξα
πλωμένη σέ ντιβάνι.

Ή  Άννούλα στρώνει τό μεσιανό τραπέζι.

ΚΑΙΤΗ.— Μόνο τό βραστό .'...Τηγάνισε καί δυό- 
τρείς πατάτες...

ΑΝΝΟΓΑΑ.— Καί οί κοτολέτες;

ΚΑΙΤΗ;— Οί κοτολέτες;. . . .Ά  ! Χαί!..,. Γιά τό 
βράδι. Ό  κύριος Διολής....

ΑΧΝΌΓΛΑ.—(Χαμογελώντας πονηρά). Χά τοΟ 
βάλω πιάτο;

ΚΑΙΤΗ— (βαρετά). Ουφ .'...Ίσια Ισια γι’ αύτό.,. 
Δέ θά φάει τό μεσημέρι έδώ . . . .  Χτές βράδι μάς 
τό είπε....

ΑΝΝΟΓΑΑ. —Πάλι άπουσία
ΚΑΙΤΗ.—Αί, καλά (νστερ’ από λίγο). Χά

σου πώ....
ΑΝΝΟΓΑΑ.— Μάλιστα....
ΚΑΙΤΗ— (σηκώνεται). Πήγαινε κάτου νά κοι

τάξεις....
ΖΑΡΑΣ—(μπαίνοντας από πλαγιανή πόρτα. Βα

ρετά στήν Άννούλα). Πήγαινε νά μοΰ ξεσκονίσεις τό 
πανωφόρι μου καί τό καπέλλο μου.... Κοίταξε που 

είναι καί τά γάντια μου.
(Ή  Άννούλα ετοιμάζεται νά φύγει). 

ΚΑΙΤΗ.—Στάσου, Άννούλα.... (στο Ζάρα γλυ
κά). ΓιάποΟ,Ντιντή;
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ΖΑΡΑΣ —'βαρετά). Γιά τήν κρεμάλα.... ΚΑΙΤΗ. -  Μα πώς νά του τήν πώ ;.... Δέ« ται-
ΚΑΙΤΗ. -  Αί....καημένε καί σύ....δλο τα ίδια.... ! ριάζει....Ό κύριος Διολής....

(στην Άννοΰλα). Φέρε...·θέ; Χτιντή μου, κανένα κα- \ 
φεδάκι άκόμά;...,

ΖΑΡΑΣ— (μουρμουρίζοντας). Φαρμάκι καλύτε
ρα.... (δυνατά στην Άννοΰλα). Σύρε, κι όπως σου 
είπα !....

(Ή  Άννονλα φεύγει.).
ΚΆίΤΗ— (πηγαίνει σιμά του καί τονέ φιλεΤ στ’ 

αί'τί). Κακέ!....
ΖΑΡΑΣ—(τραβιέται). Ούφ ί.,.Άφισέ με ήσυχο!
ΚΑΙΤΗ— (χαϊδευτικά). "Ησυχο ;
ΖΑΡΑΣ.— Καί πήγαινε νά συγυριστείς.... είναι 

ώρα!....Βγάλε καί τά μαλλιά σου άπδ τις φουρκέ
τες....X μ '.....Καθώς είσαι θαρρώ πώς βλέπω τδ κε
φάλι τής Μέδουσας....καί τρομάζιο...(νευρικά). Ναί... ; 
τρομάζω....

ΚΑΙΤΗ—(γλυκά) Χτιντή ’ μου !....
ΖΑ ΡΑ Σ-Χμ¡....Χτιντή μου!.... (περπατάει ά- 

πάνου κάτου μέ τά χέρια στίς τσέπες τοΰ πανταλο
νιού). Καινά ξέρεις πώς αύριο τδ μεσημέρι....ώχ !... 
τδ μυαλό μου!....θά χάσω τδ μυαλό μου!....

ΚΑΙΤΗ.— Μή μου στενοχωριέσαι...είναι καλός...
θά μάς δώσει κι άλλη προθεσμία....Δέ γίνεται θά

μάς δώσει....
ΖΑΡΑΣ.*— Άλλη προθεσμία.... ΜοΟ τδ δήλωσε 

ρητά ¡....(άναμένα). Αύριο τδ μεσημέρι δώδεκα κατο
στάρικα....Χίλιες διακόσες δραχμές!....!” άκους; Χί
λιες διακόσες !..., Αλλιώτικα μάς κάνει έξωση. Μάς 
παίρνει τά πράματά μας....θά μάς Αφίσει μέ τδ που
κάμισο .'....Άφανισμός ¡....Άφανισμός !....

ΚΑΙΤΗ—(λυπημένα). Καημένε μου .Χτιντή !__
ΖΑΡΑΣ— (κοροϊδευτικά). Καημένε μου Ντιν- 

τή !....Αφισε αύτό τό .κλαψάρικο ύφος σου !....Μέ πει
ράζει.... μου πειράζει τά νεύρα! Αλήθεια!

ΚΑΙΤΗ. —Μάτίθέςνά κάμω;..νά χοροπηδήσω;..
ΖΑΡΑΣ.— Νά κάνεις δ,τι σου είπα...."Αλλη σω

τηρία δέν υπάρχει! ...Αύτό!...· Χά, μονάχα αύτό.... 
άκου με !

ΚΑΙΤΗ -(σοβαρά κι αυτή). Αδύνατο!.... δ,τι 
άλλο θές....μά δχι αύτό.,,.δχι ! όχι!....

ΖΑΡΑΣ. —Τί άλλο ;.... Δέν υπάρχει άλλο!.... 
Αύτό! Μονάχ’ αύτό!,... Κι ά μ’ Αγαπούσες, δέ θάν 
τδλεγες τόσο εύκολα καί τόσο έπίμονα αύτδτόοχι!...

_ΚΑΙΤΗ— (γλυκά). Ά  σ’ αγαπούσα ;....λές νά μή 
σ’ Αγαπώ;...,

ΖΑΡΑΣ - ’(σοβαρά). Δέν τό λέω.... Τδ βλέπω... 
(γιά λίγο σωπαίνουν· υστέρα γλυκαίνοντας τή φωνή 
του). Είσαι παιδί....άκου με....είσαι παιδί καί γι’ αύ
τδ έπιμένεις έτσι, καί γΓ αύτδ καί γώ δέ σέ συνερί- 
ζουμαι (τή χαϊδεύει). Μιά λέξη νά πεΐςτοΟ Διολή!...

ΖΑΡΑΣ. -Ε μ έν α  μοΰ τ’ Αρνήθηκε....Μούπε δέν 
έχει άλλα....Τόπε μάλιστα καί κάπως θυμωμένα.... 
ΆκοΟς! Αρκετά, λέει, μάς σύντρεξε....

ΚΑΙΤΗ. -  Καί ψέματά ;
ΖΑΡΑΣ.— ΙΤφ! Αρκετά !.... Μά ό φίλο; δ αλη

θινός.... ,
ΚΑΤΊΉ. Πού τδ ξέ,ιεις;Μπορεί καί νά μην έχει.*

ΖΑΡΑΣ.— Χά! χά ! χά! αύτδς δέν έχει; Αύ- 
τός ;....Δυδ ψωροχιλιάδε; τού ζήτησα.... Κ’ έβαλε β 
θεομπαίχτης τις φωνές ! Δυδ ψωροχιλιάδες ! Σά νάν 
τού ζήτησα, βλέπεις, τά μελλεούνια....

ΚΑΙΤΗ.— Δυδ χιλιάδες ; Μά γιά τά νοίκια μάς ■ 
χρειάζουνται χίλιες διακόσες μονάχα!...

ΖΑΡΑΣ.— Χαί....χίλιες διακόσες γιά τά νοίκια... 
Μά 6 μπακάλης ;....δ ψωμάς :....ό χασάπη; ;— ή μο
δίστρα σου ;.... Ζητάει κ’ ή Άννούλα τούς μιστού: 
της....Τώρα βρέθηκε κι αύτή !

ΚΑΙΤΗ.— Μά τί; προάλλες δέ σούδωσε ό καη
μένος άλλες πεντακόσες δραχμές; Ούτε βδομάδα δέν 
πέρασε.

ΖΑΡΑΣ. -Ν ά  μού δώσει καί τώρα ...Φίλος μου 
είναι ...μήπως· θάν τά χάσει ;....Μιά μέρα....

ΚΛΙΤΗ—(χαμογελώντας). Μιά μέρα ;....
ΖΑΡΑΣ —(σοβαρά). Γέλα έσύ!....Μά θά γελάσω 

καί γώ μιά μέρα, σά θά φτάσει τδ ήλεχτρικδ ίσαμε 
τδ Πετροβούνι,καί θά πάρουν άξία τά χωράφια μας...

ΚΑΙΤΗ. —Ζήσε μαύρε μου....

ΖΑΡΑΣ.— ΙΙερίμενε καί θά δεϊς....
ΚΑΙΤΗ. Καημένε Χτιντή....θά θυμώσεις πάλι 

μά θά σού τδ πώ ! Δέν πάς νά παρακαλέσεις τδ φίλβ 
σου τδ βουλευτή....

ΖΑΡΑΣ.—^ ¡.. . .Λ !  τά προκόψαμε.... ένας ξε
ρός μιστός !

ΚΑΙΤΗ.- -Μά καλύτερα προτιμάς νά κάθεσαι ;
ΖΑΡΑΣ.— Χά κάθουμαι; Καί ποιός σού τδ λέει 

πώ; κάθουμαι ;....Τδ κεφάλι μου νύχτα μέρα σέ ατ
μό ¡....Μήπως περνάει στιγμή νά μή συλλογίζουμαι 

πώς θά βγούμε απ’ αύτή τή δύσκολη θέση ;....Κά- 
θουμαι, λέει.... άκούς ; κάθουμαι ! !.... Μά τδ κάτου 
κάτου, τί νά σού κάμω ! Κι αύτδ τδ αναθεματισμένο 
τδ πόκερ....Άς μή μέ κατάτρεχε καί σ’ αύτδ ή τύ
χη... .Δέ γίνεται....Ναί !....Δέ γίνεται....θά βρεθε! τδ 
μέσο.... fü ; τόσο πρέπει νά μέ βοηθήσεις καί σύ....

ΚΑΙΤΗ. Χά σέ βοηθήσω ;....
ΖΑΡΑΣ— (γλυκά). Χά πεις τού Διολή....
ΚΑΙΤΗ—(στενοχωρεμένα). Τ ί; πάλε τά ίδια ;
ΖΑΡΑΣ -  (γλυκά). Άκουσέ με, Καίτη μου. Νά 

τού πείς,νά μού δανείσει τις τρείς χιλιάδες πού τού 
ζήτησα....
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ΚΑΙΤΗ -(χαμογελώντας). Όσο πάς καί τΙς Α
νεβάζεις.

ΖΑΡΑΣ.— Μά,.Καίτη μου, πρέπει νά περισσέ
ψει καί κάτι.,.,Τά παθήματα του πόκερ μου γίνανε 
μαθήματα...Μή σέ νοιάζει, θάν τις βγάλω, καί μέ τό
κο μάλιστα, τΙς χασούρες μου....Νάν τού πεις λοιπόν 
πώς πρέπει νά μου δανείσει τις τρεις χιλιάδες.... 

ΚΑΙΤΗ.— Μά....
ΖΑΡΑΣ. — Δέ θά σοΰ τις άρνηθεί, Καιτούλα 

μου.... Είναι καλό;.... Μέ σένα μάλιστα παραπολύ 
καλός....

ΚΑΙΤΗ — Τό βλέπω.... Ίσια ίσια γΓ αδτό....

ΖΑΡΑΣ. — Παιδιά σκυλιά δέν έχει..., κ’ είναι 
πλούσιος.... παραπολύ πλούσιος.... Λίγο σφιχτός μο
ναχά....Μή τόν άκούς πού κλαίγεται....

ΚΑΤΤ.Η.— Μπροστά μου δέν κλαύτηκε ποτές....

ΖΑΡΑΣ.— Τό ξέρω....θέλει μπροστά σου νά κά
νει τό γαλάντη....Μά σέ μένα ;....Γαλάντης!.... Δέν 
πάει στήν όργή....'Ω;τόσο άς μήν τού τάρνηθοϋμε τά 
καλά του....ΤοΟ άρέσει νά ξοδιάζει γιά μάς.

ΚΑΙΤΗ.— Εμένα δμως δχι.,.,Νά ξοδιάζει άλλος 
γιά μένα καί γιά τό σπίτι μου !.... "Αλλος άπό τόν 
άντρα μβυ !....

ΖΑΡΑΣ.—Δέ βαρυέσαι!....πρόληψη δλ’ αύτά... 
"Οταν ό ένα; φίλο: έχει κι ό άλλος δέν έχει....

ΚΑΙΤΗ—(στοχαστικά). Ό  ένας φίλος έχει χρή
ματα, κι ό άλλος έχει γυναίκα....Κι δταν δ φίλος μέ 
τή γυναίκα, στέλνει τή γυναίκα του στό φίλο μέ 
τά χρήματα....

ΖΑΡΑΣ. — Άχαχοΰ!!! Που πάει τό μυαλό σου! 
Πού πάει τό μυαλό σου !.... Κάθε άλλο!.... Σήμερα 
έχεις έσύ, αύριο έγώ!.... Έ χεις έσύ ; Έχουμε κ’ οί 
δυό μας !....Αύτό θά πει φιλία, κ’ έτσι πρέπει νάν τή 
νιώσει τή φιλία κι ό κ. Διολής.

ΚΑΙΤΗ— (απορώντας). "Ετσι;
ΖΑΡΑΣ—(σοβαρά). Ναί !....Έ τσι! Καί σύ, άγά- 

πη μου, πρέπει ν’ άφίσεις τις φιλοσοφίες κατά μέρος 
καί νάν τού μιλήσεις....Νάν τού πεις δρθά κοφτά...,

ΚΑΙΤΗ. — Κι ά μού άρνηθεί; Νάν τού δείξω τήν 
πόρτα;....Νάν τού πώ «Είσαι, άνάξιος νάσαι φίλος 
μ α ς Ν ά σ α ι  φίλος τού Καίσαρος ;» Χωρατεύεις, 
Χτιντή μου....Δέν έχω δίκιο ;.. .Χωρατεύεις....

ΖΑΡΑΣ.— Αύριο τό μεσημέρι θά χωρατέψουμε 
καλύτερα !....Ή  τιμή μου....

ΚΑΙΤΗ— (στενόχωρα). Τί! Στοΰ σπιτονοικοκύρη 
τά χέρια βρίσκεται ή τιμή μας;....

ΖΑΡΑΣ— (τό ίδιο). Ναί!... Ναι στά χέρια τού
σπιτονοικοκύρη, καί στά χέρια τού χασάπη τού
μπακάλη....τού ψωμά !....Ή  τιμή μας.,,.Άφισέ τηνε 
λοιπόν τήν τιμή μας νά κουρελιαστεί....νά καταλα-

σπωθεΐ ¡....(ακόμα τραγικώτερα). Γιά μιά τιμή ζεϊ δ 
άθρωπος....Κι δταν τό μαύρο χέρι....

ΛΝΝΟΓΛΑ — (μπαίνει λαχανιασμένα). Ήρθε 
πάλι....

ΖΑΡΑΣ!— (τρομασμένα). Πού ;
ΑΝΝΟΓΑΑ.— Στήν* δξώπορτα.

• ΚΑΙΤΗ.— Ό  σπιτονοικοκύρης;
ΑΝΝΟΓΑΑ. - Ό χ ι !  ό μπακάλης.... καί φωνά

ζει.. ..καί μαζώχτηκε ό κόσμος άπό τις φωνές....
ΖΑΡΑΣ— (θυμωμένα). Νά γκρεμιστεί...¿Πές του 

πώς αύριο..*.
ΑΝΝΟΓΑΑ.— ’Αμέ τού ,τδπα!.... Μά τό αύριο 

αύτό, μού λέει, δέ θαρθεΐ ποτέ!....
ΖΑΡΑΣ.—Νά γκρεμιστεί! Άκούς; Νά γκρεμι

στεί !....
ΚΑΙΤΗ.— Ντροπή ! ώ ! Ντροπή !....
ΖΑΡΑΣ.— Τά βλέπεις; Ντροπή, βέβαια..·. Νά, 

αύτό πού σοΰ λέω....Ή τιμή μας! (στήν Άννούλα). 
Αύριο πές του νάρθεΐ δίχως άλλο,.,.θάναι πιά τό τε

λευταίο αύριο ! Πήγαινε πές του το....Ύστερα άνέ- 
βα πάνου....Σέ θέλω!....

(Ή  Άννούλα φεύγει γελώντας. Μικρή σιωπή).

ΚΑΙΤΗ— (βαρετά), θέ μου ! Είναι ζωή αδτή ;
ΖΑΡΑΣ.—Αυτή ’ναι ή ζωή, κι δ πιδ έξυπνος 

τήν κερδίζει.

ΚΑΙΤΗ.— Καί λές, είμαστε μείς οί πιό έξυπνοι;
ΖΑΡΑΣ—(σοβαρά). "Ετσι φαίνεται τουλάχιστο.

(Πάλι σωπαίνουνε λίγο).
ΚΑΓΓΗ.— Ώ ς κ’ ή Άννούλα άρχίζει νά γελάει 

μαζί μας !
ΖΑΡΑΣ— (σοβαρά). Τό βλέπω! Ό χι λοιπόν πιά 

έγώ παρά τό μαύρο χέρι σέ σπρώχνει....
ΚΑΙΤΗ. -Στήν άγκαλιά (μέ άηδία) τού....
ΖΑΡΑΣ.- Όχι....στις τσέπες τού φίλου μας.... 

Άνάγκα καί θεοί....
ΚΑΙΤΗ— (τό ίδιο). Σώπα, σώπα πιά....Περιττές 

οί δικιολογίες....
ΖΑΡΑΣ— (χαρούμενα). Έτσι, μάλιστα Τώρα

μιλάς λογικά.... Περίφημα.... (κοιτάζοντας τό ρολόγι 
του). Νά, δπου κι άν είναι θάρθεΐ! "Εντεκα καί τέ
ταρτο ή ώρα....

Κ Α ΙΤ Η .-Ό σ τε θάρθεΐ ;....Μά χτές βράδι....
ΖΑΡΑΣ.— Ναί, τήν ώρα δμως πού καληνυχτι- 

ζόμαστε κάτου, μοδπε πώς θάρθεΐ στις έντεκάμιση νά 
πάρει μαζί μας τό όρεχτικό του καί ύστερα κατεβαί
νει στόν Περαία μέ τό τραίνο τής μισής.... Πήγαινε 

λοιπόν....
ΚΑΙΤΗ.— Νά πάω ; πού;
ΖΑΡΑΣ.—Νά χτενιστείς, καλέ ! Νά συγυρι

στείς I Φόρεσε καί κείνη τή ρόμπα σου... τή θαλασ- 
σιά...Ξέρεις,έκείνη τή λίγο !...τσ!!...λίγο ντεκολτέ!...



ΚΑΙΤΗ—(ξαφνιασμένα). Τί λες ; Τόσο λουσο 
για τδν χ. Διολή ; Μ’ αυτός είναι δικός μας, τού 
σπιτιού άθρωπος....

ΖΑΡΑΣ. — Χαί....όπως το λές ¡....δικός μας. Μά 
ξέρεις, πρόκειται να τδν παρακαλέσεις για κείνο καί 

.. ..καί... .δηλαδή....
ΚΑΙΤΗ.— Καί;....
ΖΑΡΑΣ— (στενοχωρεμένα). Τσ! Καί.,,.Νά, πώς 

ναι τό πώ...”Α, να:! "Οσο πιό όμορφος είναι, παιδί μου, 
όποιος παρακαλε! για κάτι, τόσο καί πιο εύκολα τό 
πιτυχαίνει....Αύτδ είναι....Μέ κατάλαβες;....

ΚΑΙΤΗ — (ξαφνιασμένα). Μπά! αυτό είναι; (γε
λαστά). Ναί....ναί.. . Σέ πολυκατάλαβα μάλιστα !.... 
(φεύγει ξεκαρδισμένη στα γέλια). Χά....χά....χά....τό 
μαΰρο χέρι !....τό μαϋρο χέρι!....

ΖΑΡΑΣ—(σοβαρά). Ναί....τδ μαύρο χέρι ¡....(ρί
χνεται σέ πολτρόνα). Ουφ !.... (σέ λίγο). Ή  ανάγκη !

ΑΝΝΟΤΛΑ— (μπαίνοντας σέ λίγο καί βλέπον
τας τό Ζάρα μοναχό τον, πάει σιγά σιγά πίσω του 
καί τον τραβάει μια ματιά). Μπεμπέκο....

ΖΑΡΑΣ--(ξαφνιάζεται), ’ΰχ  καί σύ !....
ΑΝΧΟΓΛΑ—(κάθεται στά γόνατά του καί τονέ 

χαϊδεύει), ΐ ί  έχεις, μπεμπέκο μου; σέ μάλωσε ή 
πριγκηπέσα σου;

ΖΑΡΑΣ—την κατεβάζει από τά γόνατά του τρο
μαγμένα). “Αν έρθει; Λεν τό συλλογίζεσαι;...

ΑΧΧΟΓΛΑ. — Καλά λές, μπεμπέκο μου!....’ Αν 
έρθει ξαφνικά !....Κ’ έτσι μάλιστα. ..καθώς είναι καί 
ζουλιάρα....

ΖΑΡΑΣ — (χαμογελώντας). 11 ολύ....

ΑXΧΟ)'ΛΑ—(τάχα παραπονεμένα). Έσύ όμως...
ΖΑΡΑΣ—(γελαστά). Έ γ ώ ;
ΑΝΧΟΓΛΑ.—Ναι!.... Έσύ.... Αέ μέ ζουλεύεις 

καθόλου, έσύ ;....
ΖΑΡΑΣ— (τάχα σοβαρά). Έγώ σοΰχω έμπιστο- 

σύνη απόλυτη.

ΑΝΧΟΓΛΑ. — Έγώ όμως δέ σ’ έμπιστεύουμαι 
καθόλου.

ΖΑΡΑΣ.—Μέ είδες ποτέ νά σου κάνω απιστίες;
ΑΝΝΟΤΛΑ.— Μιά καί δυό;
Ζ Α ΡΑ Σ .-Ε μ ένα ;
ΑΝΝΟΤΛΑ.— Χαί!.... μέ τήν πριγκηπέσα σου.
ΖΑΡΑΣ —Διαβολάκο....Άμ’ αύτδ δέν πιάνεται.
ΑΝΝΟΤΛΑ. — Καλά λές....Λέν πιάνεται....Έλα 

φίλήσέ με τώρα καί σέ συχωρώ....
ΖΑΡΑΣ-(τάχα τραγικά). "Οχι ¡..,.ΙΙοτέ. ..Δέ σέ 

φιλώ.... (ναζάρικα). Σ' έχω καί γώ φούρκα.... Νά, 
χτές....είχαν άνάγκη νά ζητήσεις τούς μιστούς σου; 
Δέν ξέρεις πώς γιά τήν ώρα είμαι πολύ....

ΑΝΝΟΤΛΑ.— Σαχλέ.... δέν τδνιωσες.... τδκανα 
γιά νά ρήξω τή μύτη τής πριγκηπέσας.,.. Έ χω  ά
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νάγκη άπό παράδες έγώ; τζ¡....Παράδες.... Μέ σώ- 
νει ή άγάπησου καί τό πουγγί τοΟ γέρου...."Ας εί

ναι καλά ό γέρος μου....
ΖΑΡΑΣ .- (άπορο>ντας). Ό  γέρος σου;....
ΑΝΝΟΤΛΑ.— Ό  Διολής, ντέ.,.Σώνει νά θέλω... 

Φιλί καί τ,άλλαρο.... Ένα τσίμπο.... Μά στους τσίμ
πους. έχουμε άλλη ταρίφα.... "Α φωνάξω λίγο, μου 

δίνει μιά δραχμή....
ΖΑΡΑΣ—(γελ(όντας).Τότε φώναζε πολύ νά σου 

δίνει δυό δραχμές.
ΑΝΝΟΤΛΑ.-Χά χαθείς ¡....Έγώ έλεγα πώς θά 

ζουλέψεις!
ΖΑΡΑΣ.— Δέ βαριέσαι!.... τέτια άστεία!.... Ό  

Διολής είναι χωρατατζής!
ΑΝΝΟΤΛΑ. — Μάτια μου!.... Χωρατατζής!.... 

Σιγά μήν τονέ λερώσεις...."Ενας^γερολιχούδης....Χά 
σου πώ όμως καί τ’ άλλο;.... Έγώ τονέ ζουλεύω....

ΖΑΡΑΣ—(κοροϊδευτικά). "Οχι δά·...
' ΑΝΝΟΤΛΑ. -  Χαί, τονέ ζουλεύω γιατί κάνει τά 

γλυκά μάτια καί τής πριγκηπέσας σου·...
ΖΑΡΑΣ -  (χαμογελιόντας). Τής δίνει κι αύτηνής 

φιλιά καί τσίμπους ;
ΑΧΧΟΓΛΑ.—Τώρα ό χ ι! θέλει όμως νά τής δώ

σει γράμμα..·. Καί μέ σταυρώνει νάν τής τό δώσω 
έ γ ώ .. . .Σ ά μ α τ ις  είμαι γώ καμιά τέτια.,.,νά δου
λεύω τάχατες γιά τούς άλλους.

ΖΑΡΑΣ -  (γελαστά). Καί γιατί δέν τής τό δίνεις;..
ΑΝΝΟΤΛΑ.— Μά δέ ντρέπεσαι;.... μωρέ, πώς 

κατάντησες; Δέ σου μείνε μιά στάλα ντροπή πιά α
πάνω σου;

ΖΑΡΑΣ.--Ηρε κουτή, χωρατεύω!....

ΑΧΧΟΓΛΑ. -Ε ίπ α  καί γώ !.... 'ϋςτόσο μέ του 
γερολιχούδη τά παραδάκια γκρεμοτσακίστηκε κι ό 
μπακάλης πολιώρα !..·.

ΖΑΡΑΣ.—"()χι δά·...
ΑΝΧΟΓΛΑ. Βρέ κουτέ ¡....θαρρείς πώς θά ςε-

κουμπιζότανε μέ τό δικό σου τό αύριο ; Έλυσα γώ 

τό κομπόδεμα καί τουδωσα ένα εικοσιπεντάρικο άπό 
τά δικά μου...(γελώντ«ςΊ άπό όσα δηλαδή βγάζω μέ 
τόν κόπο μου.... μέ φιλιά καί μέ τσίμπους.... Έτσι 
ξεκουμπίστηκε.... ,

ΖΑΡΑΣ.—Μά είσαι άγγελος έσύ...'Αληθινός άγ
γελος....Έλα νά σέ φιλήσω....(τή φιλεΐ).

ΑΧΧΟΓΛΑ.—Τσαχπινάκο!....Μά νά μιλήσουμε 
καί λίγο σοβαρά....Αύτός ό γερολιχούδης κατάντησε 

άνυπόφορος....Τή στενοχωρεΐ πολύ τή λεγάμενη....
ΖΑΡΑΣ — Ά !  μπά!....δέν τό πιστεύω....θά μοϋ 

τδλεγε ή ίδια.·..
ΑΝΝΟΤΛΑ.—Μά ντίπ κουτός νάσαι!...,Δέ μάς 

ξέρεις έμάς τις γυναΐκες....Τρελλή είναι νά σοΟ τό 
πει ;....Πάνε τότε ούλα, καί τά ψούνιακαί τά λοΟσα'
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καί τά χουβαρνταλίκια.... "Αν το μάθεις καί έπειτα 
τού δώσεις τήν κλωτσιά άπό δώ;....

ΖΑΡΑΣ. Έγώ; Δέ με ξέρεις... δέν^ΐσαι καλά!..
ΑΝΝΟΓΑΑ.—Δε σέ ξέρω, καλά λές.... Δέν εί

μαι καλά.,.. Ξέχασα, βλέπεις, πώς έδώ μέσα είναι 
τό χαρέμι τού κύρ Διολή, καί ή άφεντιά σου δ Κισ- 
λάραγκα; πού τού φιλάς τά χανουμάκια του....

ΖΑΡΑΣ -(ξεκαρδισμένος). Ναί, του τά φυλάγω 
μά καί του τά φιλώ.... (τής δίνει ένα σκαστό φιλί).

ΑΝΝΟΓΑΑ. — Ηιό σιγαλά τά φιλιά σου!.,..θά ί 
μάς άκούσει....

ΖΑΡΑΣ.—Μή φοβάσαι....συγυρίζεται....ΙΙού έχει 1 
νού γιά μάς τώρα!...,

ΑΝΝΟΓΑΑ. -  Καλά τό λές! Έ λ α !.... θά σέ ; 
Χ*ρτζηλικώσω κιόλας!....Δέν έχω τό λεύτερο; Γυ
ναίκα σου είμαι, μαθές...,

ΖΑΡΑΣ.—"Αγγελε....
ΑΧΧΟΓΑΑ.— Άγγελος, βέβαια !....Μά μέ πουγ- 

γ: γεμάτο....δχι σάν τήν πριγκηπέσα σου τήν ά- 

πένταρη.,.Χά, πάρε.... (του δίνει παράδες). Όσα πε
ρισσέψανε άπό τόν μπακάλη... ΙΙαϊξε τα στά χαρτιά 
καί θά δεΐς....θά βγουν τυχερά....

ΖΑΡΑΣ -  (παίρνει τούς παράδες καί τής φιλείτά 
χέρι«)· ’Αγάπη μου !

(Σ ια λ λ ο  φύλλο τελ ιώ νει)

Δ. Π. ΤΑΓΚΟΠΟΤΛΟΣ

 .....

ΑΠΟ ΤΑ “ΜΙΚΡΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΔΙΧΠΣ 
ΣΤΙΧΟΤΣ,, TOT CHARLES BAUDE
LAIRE * * * * * * * * * * * * * *

X X X I
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Μέσα σ’ όμορφο περιβόλι, όπου οί αχτίδες χυ- 
νοπωριάτικου ήλιου φαίνουνταν σά νάργοποροΰσανε ; 

λιγωμένες, κάτω άπό τό γαλαζοπράσινο τώρα ούρα- \ 
vi), όπου σύννεφα χρυσά έπλεαν σά στεριές πού τα- ¡ 
ξιδεύουν, τέσσερα αγόρια, τέσσερα όμορφα παιδιά, 

κουβέντιαζαν, κουρασμένα δίχως άλλο άπό .τά παι- 
χνίδια. !

Τόνα έλεγε : «Χτέςμέ πήγανε στό θέατρο. Κάτι 
παλάτια μεγάλα καί λυπητερά, που στό βάθος τους 
ξανοίγεις τόν ουρανό καί τή θάλασσα. Γυναίκες κι 

άντρες, σοβαροί καί λυπημένοι ’ κι αυτοί, πιο1 ωραίοι 
καί πιο όμορφα ντυμένοι άπό τούς ανθρώπους πού ι 
βλέπουμε παντού, μιλούνε μέ μιά φωνή σά νά τρα- |

γουδούνε. Φοβερίζουν, ικετεύουνε, τούς συντρίβει ή 
[ θλίψη, καί συχνά άκκουμποϋν τό χέρι τους στό μα- 
, χαίρι πού είναι χωμένο στή ζώνη τους. Είναι τόσο 
I ωραία! Οί γυναίκες είναι πολύ πιό όμορφες και πο

λύ πιό μεγάλες άπό κείνες πού έρχουνται καί μάς 
\ βλέπουνε σπίτι. Μέ τά μεγάλα μάτια τά βαθουλωτά 
| καί τάναμμένα μάγουλα, έχουνε μιά όψη τρομαχτική,
1 κι όμως δέν μπορείς νά μήν τις αγαπάς. Σέ πιά

νει φόβος, σούρχεται νά κλάψεις, κι ως τόσο σάρέ- 

σει.,,.Καί τόπιό περίεργο στό τέλος, πού ζηλεύεις καί 
λές, νά εϊσουν κ’ έσύ τό ίδιο ντυμένος, νά λές καί νά 
κάνεις τά ίδια πράματα, καί νά μιλάς μέ τήν ίδια 
φωνή».

Τό ένα άπό τά τέσσερα παιδιά, που δέν άκουγε 
πιά, κάμποσα δευτερόλεφτα τώρα, τί έλεγε ό σύντρο
φό; του, μόν παρατηρούσε μέ προσήλωση παρά
ξενη δέν ξέρω ποιο σημείο τούρανού, είπε άξαφνα: 
«Κοιτάξτε, γιά κοιτάξτε κεΐ κάτω!....Τονέ βλέπετε; 
Είναι καθισμένος στό συννεφάκι εκείνο τό μικρό, 
πού είναι μόνο, εκείνο τό μικρό συννεφάκι, πού 
είναι σάν τή φωτιά τό χρώμα του, καί πού πηγαί
νει σιγά σιγά.... Κι αυτός, κι αυτός θάλεγε κανείς 

πώς μάς κοιτάζει».

«Μά ποιός λοιπόν;» ρωτήσανε τάλλα.

«Ό  Θεός» είπε μ* έναν τόνο στή φωνή σίγουρο 
άπό πεποίθηση. « Ώ ! είναι πιά πολύ μακριά* σέ 
λίγο δέ θά μπορείτε πιά νά τονέ ΐδεΐτε. Βέβαια θά 
ταξιδεύει, γιά νά γυρίσει όλους τούς τόπους. Στα
θείτε· τώρα θά περάσει πίσω άπό κείνα τά δέντρα 
στή σειρά, πού είναι σχεδόν απάνω στον ορίζοντα... 
νά, κατεβαίνει πίσω άπό τό καμπαναριό....ΙΙάει πιά! 
δέ φαίνεται!» Καί τό παιδί έμεινε έτσι γιά πολυγυ- 

; ρισμένο άπό τό ίδιο μέρος, καί είχε κολλήσει στή 
γραμμή πού χωρίζει τόν ουρανό καί τή γή, μάτια ό
που [Γ έκφραση άνέκφραστη έλαμπε μέσα έκσταση 

καί πόθος.
«Είναι ένα ζώο, ετούτος δώ, μέ τό θεό του πού 

μόνο αυτός μπορεί καί διακρίνει!» είπε τό τρίτο, 
ένα παιδί ζωερό ζωερό, μέ ολοζώντανο προσωπάκι. 
«Έγώ, θά σάς δηγηθώ πώς μοΰτυχε μιά φορά ένα 
πράμα, πού ποτές δέ σάς έχει τύχει, κ’ είναι κάπως 
πιό σπουδαίο, άπό τά θέατρά σας καί τά σύννεφα. 
— Είναι τώρα μερικές μέρες, οί δικοί μου μέ πήρα
νε μαζί τους στό ταξίδι, καί στό χάνι πού μείναμε, 
έπειδής δέν είχε άρκετά κρεββάτια γιά όλους, άπο- 
φασίσανε νά κοιμηθώ έγώ στό ίδιο κρεββάτι μέ τήν 
μπόννα μου.» — Τράβηξε τούς συντρόφους του πιό 

κοντά του, καί χαμήλωνε τή φωνή. — «"Ελα, δέν 
ξέρεις, είναι άλλο πράμα νά μήν πλαγιάσεις· μόνος»· 
μά νά είσαι σ’ ένα κρεββάτι μέ τήν μπόννα σου,στά 
σκοτεινά. Καθώς δέ μ’ έπαιρνε ό ύπνος, διασκέδαζα,
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ενώ αύτή κοιμότανε, νά βάζω τό χέρι μου στά μπρά

τσα της, στό λαιμό της καί στους ώμους. Τά μπρά
τσα της καί δ λαιμός της είναι πολύ πιο χοντροί 
παρά στίς άλλες γυναίκες, καί τό δέρμα είναι τόσο 
απαλό, τόσο απαλό, θά'λεγες χαρτί γυαλιστερό ή με
ταξωτό. Ένοιωθα μιά τέτοια εύχαρίστηση, πού θά 
ξαιιόλουθοΰσα πολλή ώρα, ά δέν είχα φοβηθεί, μή
πως τήν ξυπνήσω πρώτα* κ* έπειτα είχα έναν άλλο 
φόβο, δέν ξέρω άπό τί. "Υστερα, έχωσα τό κεφάλι 
μου μέσα στά μαλλιά της πού εΐτανε χυτά στήν πλά
τη της, πολλά σά χαίτη, καί μύριζαν τόσο όμορφα, 
άλήθεια σάς λέω, όπως τά λουλούδια αύτή τή στιγ
μή, στό περιβόλι. Δοκιμάστε, δτα σάς τυχει, να κά
νετε καί σείς τό ίδιο όπως εγώ, καί θά ίδειτε.»

Ό  μικρός πού μιλούσε γιά τήν καταπληχτικιάτου 
αύτήν άποκάλυψη, όσο έκανε τή δήγησή του, είχε τά ' 
μάτια του όρθάνοιχτα άπό ένα είδος σαστιμάρα γιά 
δ,τι άκόμα δοκίμαζε, καί οί αχτίδες τοΰ ήλιου άπό τή 
Δύση, άναβαν, γλιστροπβρνώντας άπό τις ροΰσσες 
μποΰκλες στό ξεμάλλιαρο κεφάλι του σαν ένα θεια- 
φόφλογο φωτοστέφανο πάθους. Εΐταν εύκολο νά 
μαντέψεις πώς αύτός δέ θάχανε τή ζωή του νάνα- 
ζητά τή θεότητα στάκρονέφια, μά θά τήν έβρισκε 
συχνά άλλου.

Τό τέταρτο, τέλος, είπε: «Ξέρετε, πού δέ δια- 
σκεδάζω'καθόλου στό σπίτι. Σέ θεάματα δέ μέ πάνε 
ποτές* είναι δ προστάτης μου πολύ τσιγκούνης. Ό  
Θεός δέ νοιάζεται γιά μέ καί τή στενοχώρια μου, 
ούτ* έχω καμιά όμορφη μπόννα νά μέ χαϊδεύει. Πολ
λές φορές μοΰ φάνηκε πώς εκείνο πού θά μάρεσε, 
θά είτανε, δλο νά πηγαίνω, μπροστά, ίσια, δίχως νά 
ξέρω ποΰ, χωρίς νά υπάρχει κανείς πού νάνησυχεΐ 
γιά μένα, καί νά βλέπω πάντα χώρες καινούριες. Δέν 
είμαι ποτέ καλά πουθενά, καί πάντα θαρρώ πώς θα 
είταν άλλβΰ καλύτερα, παρά εκεί πού είμαι. Λοιπό! 
είδα στό τελευταίο πανηγύρι, στό κοντινό χωριό, τρεις 
ανθρώπους πού ζοΰν οπως θάθελα κ* έγώ νά ζώ. 
Δέν τούς προσέξατε, σείς. Μεγαλόκορμοι, μαύροι 
σκεδόν κι αγέρωχοι, μ’ όλα τά κουρέλλια, μ’ έναν 
αέρα πού έδειχνε πώς δέν έχουν ανάγκη κανενός. Τά 

μεγάλα τους μάτια, τά σκοτεινά, είχανε γίνει ολόλαμ
πρα, δσο παίζανε μουσική' μιά μουσική έτσι παρά
ξενη, πού σοΰ ερχότανε τώρα νά χορεύεις, κι άλλοτε 
νά κλαίς, ή νά κάνεις καί τά δυο μαζί, καί πού θά 
γινόσουνα σάν τρελλός, να τούς άκουες πολλή ώρα. 
Ό  ένας, σέρνοντας στό βιολί τό δοξάρι του, έμοιαζε 
μιά θλίψη νά ιστορούσε, κι δ άλλος μέ τδ μικρό σφυ
ράκι πού χοροπηδούσε απάνω στίς χορδές' ένός μι- 
κρούτσικου πιάνου, πού είχε κρεμασμένο μ’ ένα λου
ρί άπό τό λαιμό του, εΐτανε σά νά κοροΐδευε τό πα
ράπονο τοΰ διπλανού του, Ινώ δ τρίτος χτυποΰσε άπό

καιρό σέ καιρό τα ζίλια του μέ μιαν δρμή ασυνήθι
στη. Εΐτανε τόσο εύχαριστημένοί μόνοι τους, πού 
ξακολούθησαν νά παίζουν τή μουσική τους, μουσική 
άγριανθρώπων, κι άφοΰ σκόρπισε δ κόσμος. Στό τέ
λος μάζωξαν τά λεφτά τους, φορτωθήκανε τά πρά
ματά τους στή ράχη τους, κ’ έφυγαν. Έγώ, ήθελα 
νά μάθω ποΰ κάθουνται, καί τούς πήρα άπό πίσω, 
άπό μακριά, ώς στήν άκρη στό δάσος. Τότες μονάχα 
κατάλαβα πώς δέν κάθουνται πουθενά.

Έκεΐ δ ένας τους είπε: «Νάνοίξουμε τό τσαν
τίρι;»

«"Οχι, στό Θεό σου!» άποκρίθηκε δ άλλος, «τέ
τοια δμορφη νύχτα!»

Κι δ τρίτος, μετροίντας τί έβγαλαν, έλεγε: «Ό  
κόσμος αύτός δέ νοιώθει άπό μουσική· κ* οί γυναί
κες τους χορεύουνε σάν αρκούδες. Καλά πού θάμα- 
στε στήν Αύστρία σ’ ενα μήνα, όπου θά βρούμε λαό 
πιύ αγαπητό.»

«Καλύτερα ίσως νά τραβήξουμε κατά τήν 'Ισπα
νία, γιατί πέρασε κι δ καιρός. Ά ς  τού δίνουμε, πριν 
πιάσουν οί βροχές. Είπαμε να βρέχουμε τό λα
ρύγγι μας μόνο», έκανε δ ένας απ' τούς άλλους.

Βλέπετε, τά θυμούμαι όλα. "Επειτα, ήπιε καθέ
νας τους ένα φλυτζάνι σπίρτο, κι αποκοιμήθηκαν, μέ 
τό μέτωπο γυρισμένο προς τάστρα. Πήγα νά τους 
παρακαλέσω στήν άρχή νά μέ πάρουνε μαζί τους, 
καί νά μέ μάθουμε να παίζω τά όργανά τους, μά 
μούλειψε τό θάρρος, γιατί είναι βέβαια πολύ δύσκο
λο νάποφασίσει κσνείς κατιτί, ό,τι καί νάναι, κ' έ
πειτα φοβόμουνα μήπως μέ τσακοίσουνε, πρί βγούμε 
άπ’ τή Γαλλία.» *

Τό άδιάφορο σκεδόν ύφος τών τριών άλλων συν
τρόφων μέκανε νά στοχαστώ πώς δ μικρός αύτός 
εΐτανε άπό τιόρα ένας Ακατανόητος. Τον κοίταζα 
προσεχτικά. Στό μάτι του καί στό μέτωπό του είχε, 
δέν ξέροι τί, πριόιμα μοιρύγρα(|>το, πού διώχνει συνή
θως τή συμπάθεια, μά ποΰ, δέν ξέρω γιατί, τραβού
σε τή δική μου, τόσο πού γιά μιά στιγμή, μού πέ
ρασε ή αλλόκοτη ίδέα, πώς μπορούσε νά είχα έναν 
αδερφό, άγνωστο σέ μέ τον ΐδιο.

Ό  ήλιος εΐτανε βασιλεμένος. Ή  νύχτα επίσημη 

είχε απλωθεί. Τά παιδιά χο)ρίστηκαν, πηγαίνοντας τό 

καθένα, δίχως νά τό ξέρει, μέ τις περίστασες καί τήν 

τύχη, νά ωριμάσει τή μοίρα του, νά πειράξει τούς 

τριγύρω του, καί νά κλίνει προς τή δόξα ή τήν ατί

μωση.

ΕΣΠΕΡΟΣ
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Κάτι μου λέει μέσα μν» : "Εξω άπό τήν κοινω

νία δέν υπάρχει άνθρωπο;· δ άνθρωπος πλάστηκε 
για τήν κοινωνία· δ άνθρωπο; είναι ζώο κοινωνικό· 
Κ” εν’ άλλο κάτι μου λέει μέσα μου : ό,τι άγνότερο 
κι ό,τι βαθύτερο κατέχει δ άνθρωπος τδ αίστάνεχαι 
σέ κάποιες στιγμές γοργές έλεύτερες, κατά πλάτος 
καί βάθος άτομικές, δλότελα δικές του, δλότελα λυ
τρωμένες άπδ τήν ένέργεια του γΟρο του, άπδ τήν \ 
κοινωνική έπιρροή. ΙΓσλλές φορές υποψιάζομαι πώς ί 
δ ήρωϊκδς άνθρωπος είν’ έκείνος που μπορεί καί , 

■ κρατεί τδ έγώ του άνεπηρέαστο άπδ κάθε τι πού ση- j 
μαδεύει πώς άλλος άνθρωπος υπάρχει καί ζή στδ ί 
πλάϊ μας, σέ κάποια κοινωνία, πλατειά ή στενή, καί 
μάς μαγνητίζει. Ό  ήριοας τούτος μπορεί, σέ στιγ
μές, πού δ κόσμος ολόγυρά του φτερώνεναι άπδ κά
ποιο ιερό ένθουσιασμδ καί ρίχνεται στή φωτιά γιά 
κάποια ιδέα, μπορεί νά δείχνεται αδιάφορος, καί χω
ρίς καρδιά καί γνώμη. Καί αντίθετα: εκείνος πού 
φαντάζει σάν ήρωας μπροστά μας, έτοιμος νά θυ- 
σιάση τά πάντα, καί πρώτ’ απ’ όλα τδν εαυτό του, 
μπορ-ϊ νά μήν είναι δ ίδιος, δ καθάριος άνεξάρτη- 
τος κι δ ακέριος άληθινδς, καθώς θά είτανε, άνίσως 
είχε τή δύναμη νά τδ κράτηση τδ έγώ του τδ ούσια- 

στικδ απείραχτο άπδ τις προσβολές των κοινωνικών 
πυρετών τριγύρο του, ήρωϊκώτερος τότε. "Ü των άν- 
θρώπινων κόμποι καί μαλλιοτραβήματα!
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Οί μαθημένοι σέ μιά ρουτίνα λιγόλογη καί μήν 
έχοντας τί νά σου πούνε, κουράζοντ’ εύκολα καί 
μόνο ςαντικρύζοντας τδ πλατιδ περπάτημα τής σκέ
ψης πού όλο καί μπροστά τραβά, σά νά μήν ξέρη 
καί καί σά νά μή θέλη νά τελειώση. Οί τέτοιοι, πει- 
ράζονται άπδ τήν άδρή, τή λυρική, τή μεθυστική, 
τήν κατάπλατη καί τή σάν κατεβαστδ ποτάμι πε- 
ρισσόλογη όρμή τού τεχνίτη πεζογράφου καί του 
ποιητή* καί τδ λένε φλυαρία τδ θαμπωτικό τούτο 
καί κουραστικό βέβαια γιά τά μάτια τους χάρισμα· 
καί τούς φαίνεται πώς περιττεύει. Κ’ έκεΐνοι πάλι 
πού είν’ άνήμποροι νά έκφράσουν κάτι πυκνά καί 
σύντομα καί σύντονα καί πλαστικά καί λιγόλογα, κι 
όλα τά πίνουν μπόλικα, άναλυμένα, πνιμένα μέσα

(*) Κοίταξε άριθ. 142, 443, 444, 445, 446, 447, 448,
44u, 4δ0, 451, 452 453 και 455.

! σέ πολύ νερό, ζουμιά, γάλατα, κρασιά, καφέδες, έ- 
κεΐνοι ένοχλοϋνται άπδ τδν πεζογράφο κι άπδ τδν 

| ποιητή, όταν δ πρώτος μέ Θουκιδίδικη πυκνολεςία 
; κλασσικά μάς τά παρασταίνει καί σκαλιστά μάς τά 
1 δείχνει τάντικείμενα- όταν δ δεύτερος μάς κλεϊ σ’ έ- 
! να τετράστιχο άκέριο κόσμο, καί έν τφ έλαχίστω 
; κάτι μέγιστον. Καί οί πρώτοι καί οί δεύτεροι σημα

δεύονται τότε άπδ τούς παρακεντέδες τού λόγου ώς 
άνθρωποι χωρίς πνοή καί χωρίς.δύναμη. Φαινόμενο 
κοινό, στοιχηματίζω, στήν ίστορία καθεμιάς λογοτε
χνίας.
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«"Αν είν’ ό κόσμος όμορφος, έγώ τήν κάνω τήν 
; ομορφιά του» λέει περήφανα δ άνθρωπος δ ίδανι- 
j  στής. Άνθρωπε, είσαι βέβαιος πώς καί χωρίς έσέ- 
: να κ’ ΰστερ* άπδ σένα δ κόσμος δέ θά ςακολουθή 
| νά ύπάρχη, κι άκόμα πιδ κάλός ; *0 Ruskin κάπου 

ζωγραφίζοντας τήν όμορφιά τού σύγνεφου, λέει πώς 
τά σύγνεφα είν’ Ιτσι όμορφα, γιατί ό άνθρωπος δέ 
μπορεί νά βάλη χέρι άπάνω τους. Κι ό Renan μέ 
τή μουσική του γλώσσα στδ «Ξέτασμα τής φιλοσο
φικής συνείδησής» του χτυπά τή φαντασμάρα τού 
άνθρδ>που απάνου σέ τούτο τδ ζήτημα. Καί δμως. 
"Λν δ ’κόσμος μάς φαίνεται όμορφος σάν ένα έργο 
τέχνης, αν τδ έργο τής τέχνης δέν είναι παρά ό ί
διος ό φυσικός ό κόσμος έρμηνεμένος άπδ τδ έγώ 
μας καί μέ τδ μπάσιμο μέσα του, σά νά πούμε, τού 
έγώ μας, άνάλογα κι δ κόσμος, χωρίς τδν άνθρωπο 
τάχα, γυρίζοντας στήν κατάσταση πού βρίΐκεται τδ 

καλλιτέχνημα πριν τδ έχτελέση δ τεχνίτης, δ κό
σμος, άνίκανος νά πάρη τή συνείδηση τού είναι του 
πού μόνο μέσα στδ νοΰ τού άνθρώπου τηνέ νοιώθει, 
δ κόσμος, όταν τόνε φανταστούμε χωρίς τδν άνθρω
πο, δέν είναι τδ ίδιο σά νά γύρισε στήν άνυπαρξία ;
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Αγαπώ. Συγκρίνω. Κρίνω. Έγκατασταίνω. Χά 
οί σταθμοί τής κριτικής. Χά τά πατώματα πού υψώ
νει. θεμέλιο της ή άγάπη. Γιά νά βάλης_2ν_αν άν
θρωπο, πού στοχάζεται ή πού ένεργεί, στή θέση πού 
του πρέπει, άνάγκη νάρχίσης βάζοντας πρώτα μέσα 

σου τήν άγάπη τού άνθρώπου τούτου.
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'Ανάμεσα στους αρχαίους φιλόσοφους ξεχωρίζει 
μέ τή βαρειά, τήν άταίριαστη, τή μεγαλόπρεπη δψη 
του ό βαθύγνωμος 'Ηράκλειτος. Έ  νέα σκέψη, κά
θε φορά πσύ μιλά γιά κείνον, τού προσφέρει τδ φό

^
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ρο του θαμασμού της. Βέβαια πώς δέν είναι β 'Ηρά
κλειτος, καθώς τόν παρασταίνει ή δημοτική παρά
δοση καί ή λαϊκή ‘ ζωγραφιά, πολύ άπλοποιημένα 
καί άπλοϊκά, σάν ένας άνθρωπος πού δλο κλαίει. 
Κοιτάχτε πώς τόν άναφέρει 6 γάλλος φιλόσοφος 
Fouillée· τόνε σεβάστηκε καί ο Νίτσε πού σχεδόν τί
ποτε δέ σέβεται. Καί όμως. Μέ τί περιφρόνηση μιλά 
γιά τδν 'Ηράκλειτο ένας άπό τούς τρανότερους ποιη
τές τού κόσμου, ό Λουκρήτιος, μέσα στό άθάνατο έρ
γο του. Ά ν είτανε νά. σκηματίση τή γνώμη της ή 
ίστορία γιά τό φιλόσοφο τής "Εφεσος άπδ τούς 
στίχους μόνο τού Ρωμαίου ποιητή, ή δόξα τού 'Η-. 
ράκλειτου, καπνός. Τάχα καί γιά πόσους άλλους 
δέν Ιγινε τέτοιο αδίκημα κι άπό τούς πιό μεγάλους, 
γιά πόσους άλλους δέ θά γίνη ! Μελαχολά κανείς νά 
τό στοχάζεται.

1 2 7

Διαβάζω, θά π ή ταξιδεύω. Όποιος τά καταφρο- 
νά τά βιβλία, καταφρονά τά ταξίδια. Ταξιδευτές καί 
περιηγητές μπορεί νά είναι τού κάκου καί γιά γέ

λια. Τά ταξίδια, ποτέ.

•
1 2 8

Μιά χωριστή συγκίνηση τή γεννά τό δράμα, δ
ταν γνωρίζης άπό πρωτήτερα τί θά γίνη, ή γιατί ξέ
ρεις τό μύθο πού ξετυλίγεται μέσα του, ή γιατί τά- 
κουσες πολλές φορές. Συγκίνηση άνάλογη μ’ έκεί- 
νη τού πιστού άπδ τό ιερό δράμα στήν έκκλησιά. 
Τήν έβδομάδα τών Παθών. Γνωρίζει άπό πρωτήτε
ρα πώς στέκεται, πώς θά ξεπλεχτή. Μά κάθε φορά 
πού μπροστά του ξεδιπλώνεται, δλη του ή ψυχή κρέ- 1 
μεται άπό κείνο. "Ετσι θά τό χαιρόντανε οί ’Αθη
ναίοι τδ άφταστο λουλούδι τής ποιητικής τέχνης} 
τήν τραγφδία.
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. Καί ή φιλοσοφία είδος λόγου πού πότε ξεδιπλώ
νεται μέ τούς ποιητικούς τρόπους, πότε μέ τούς πε-’ 

ζολογικούς. Ό  μέγας ποιητής φιλόσοφος, ό Ηρά
κλειτος. Ό  μέγας «πεζολόγος φιλόσοφος, ό Σωκρά
της. Κάτι άνάλογο μέ τό Νίτσε καί μέ τό Σπένσερ.
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Μ’ δποια φιλοσοφία, καί τήν πιό άνήθικη, καί 
τήν πιό άπελπιστική, ό ποιητής τεχνίτης μπορεί νά 
συνθέση τό δράμα του. "Αν είτανε δραματογράφοι δ 
άγγελος Γαβριήλ καί ό Σατανάς, θά σκάρωναν δμοια

καλά δράματα. Μάλιστα δ δεύτερός θάγγιζε βαθύ
τερα τήν ουσία τής δραματικής τέχνης.
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Ό  Ταίν συγκρίνοντας τή δεξιοσύνη τού Τέννυ- 
σον, πού κάνει τά ποιήματά του κάτι τέλειο άπό τό 
μέρος τής τέχνης, μέ τό πάθος τού Μυσσέ πού δεί
χνεται πάντα στόν κάπως παραμελημένο καί σάν ά
τεχνο στίχο του, ρίχνει τήν προτίμησή του στό γάλ- 
λο ποιητή, κρίνοντας τον άνώτερο τού άγγλου. ’Από 
τήν άλλη μεριά ό Πόε άνακηρύττει τόνΤέννυσον 
ποιητή τελειότερο καί άνώτερο άπό πολλούς άοιδούς 
τής πρώτης γραμμής, καί τόν προτιμά κι άπό τό 
Σέλλεϋ κι άπό τό Μπάϋρον, ίσα ίσα γιά τήν άριστο- 
τεχνική του δεξιοσύνη καί τήν άπουσία τού πάθους 
άπό τό Ιργο του* τό πάθος τήν ύλικεύει, λέει, τήν 
τέχνη, κ’ έτσι τήν κατεβάζει κάπως άπό τά αίθέρι- 
να ΰψη πού τής άξίζει πάντα νά στέκεται. Διχο
γνωμίες, πού μπορεί νά μάς συγκινοΰν καί νά μάς 
τραβούν ίσα μ’ ένα βαθμό καί νά μάς βυθίζουνε σέ 
στοχασμούς, μάλιστα δταν ¿κείνοι πού τις ξεστομί
ζουν τις γνώμες τούτες κρατάν δλη μας τήν προσο
χή καί δέχονται τού θαμασμού μας τό λιβάνι. Μά 
καλά καλα δέ βρίσκω στις γνώμες τούτες νόημα. Τό 

j πάθος νομίζω πώς δείχνει τά σημάδια του παντού* 
καί στής καρδιάς τήν άβάσταγη ξομολόγηση, καί 
στόν πιό γαληνό, τόν πιό πιό συγκρατημένο τεχνί
τη. Τό πάθος, κι άς μή ρητορεύη, κι άς μήν ξαφνί- 
ζη· το πάθος τής τέχνης. "Επειτα τό πάθος είναι 
άπό φωτιά* καί ή φωτιά λιώνει κ’ έξατμίζει· εκείνη 
αΐΰεριοηοιεϊ.
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Οί ποιητές, σύμφωνα μ’ ένα γενικώτατο κανόνα, 
είναι παιδιά τού γκαιτικοϋ Φάουστου- γιατ’ είναι 
πάντα άγαπηχικοί μιάς Μαργαρίτας, ή μιας Έ λέ- 

ί νης. Τής αίματοστάλαχτης καρδιάς ή τής υπερού

σια;· ίδέας.

1 3 3

Στόν ύπνο μου. Μιάν άνατολή φεγγαριού πίσω 

j άπό μιά βουνόρραχη, προς τή θάλασσα, έκεί πού 
τάχα περπατούσα σέ μιάν ακρογιαλιά* δ μώλος $ού 
έζησα τά πρώτα μου τά χρόνια. Μιάν άνατολή φεγ

γαριού πού ποτέ δέ μού δόθηκε ξυπνητός νάγναντέ- 
ψω, μήτε καί πού θά μού δοθή. Τί ποίηση καί τί 
έκσταση ! Τή φύση πού δέ χάρηκα στόν ξύπνο μου,

I τή χαίρομαι στόν ύπνο μου. Κ’ έτσι στοχάζομαι πώς 
θά ύπάρχη στόν κόσμο τούτο δικιοσύνη.

ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ
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Συντρομή χ ρ ο ν ιά τ ικ η : Για  τήν Ελλάδα καί την

Κρήτη δρ. 10. Για τό έξωτερικό φρ. χρ. 12,50.— Για 

τις επαρχίες δεχόμαστε καί τρίμηνες συντρομές ( δρ, 

την τριμηνία).— Κανένας δέ γράφεται συντρομητής ίί δεν 

προπλερώαει τήν συντρομή τον.

- X -
2 0  λεφτά τό φύλλο. —  Τά περοομένα q ύλλυι που

λιούνται στό γραφείο μας διπλή τιμή.

- X -

Β ρ Ιοκ ετα ι  στήν ’Αθήνα σ’ όλα τά κιόσκια, κυΐ στις επαρ 

χίες σ’ όλα τά πραχτορεϊα τών Εφημερίδων.

Π Μ Ρ Α Γ Ρ Α Φ Α Κ Ι Α

ΤΑ ΚΡΗΤΙΚΑ-ΟΙ ΣΕΙΡΗΝΕΣ TOT ΤΤ- 
ΠΟΤ ΜΑΣ -  ΚΑΙ ΣΤ, ΜΑΤΣΟΤΚΑ ; -  
ΔΡΤΟΣ ΠΕΣΟΤΣΗΣ... * * * * * * *

Δ Ε  Φ έλουμε νά π ισ τέψ ου μ ε αυτό π ο υ  γράφ ετα ι Mai 
λέ; ετ α ι τόσες μ έρες τώ ρα π ώ ς  ο ΐ  Κ ρ η τ ικ ο ί ε ίν α ι β αλ 
μένοι ά π ό  τους έδώ  π α λ α ιο κ ο μ α τ ικ ο ν ς  νά κάμ ουνε φ ασα 

ρ ίες  κάτον  στην Κ ρήτη γιά νά ρήξουνε  τό Βενιζέλο. Oi 
Κ ρ η τ ικ ο ί είνα ι ά ρ κ ετά  έξυ π νο ι γ ιά νά μήν παρασέρνουν- 
τα ι ά π ό  τον ενα  μ ι  α π ό  τόν  ά λ λ ο  ‘Ελλαδίτη  π ο λ ιτ ικ ό , 

μ ι  άρκ ετά  π α τ ρ ιώ τες  γ ιά ν ά  μη ζητάνε μ έ  αστόχαστα 
φ ερσίμ ατα  νά φ έρουνε σέ δύσκολη Φέση κ α ι  τήν Ιδ ια ί
τερη κ α ί τήν κοινή  π α τ ρ ίδ α  τους

"Ο,τι εγ ινε κ α ι γ ίνεται τώ ρα κάτου  στήν Κ ρήτη π α 
ραδεχόμαστε π ώ ς  γίνεται ά π ό  π α τ ρ ιω τ ικ ή  άνυποαονη - 
ο ία  κ ι  ά π ό  τόν άσβεστο πό& ο ποϋχονν  ο ι Κ ρ η τ ικ ο ί νά 
ιδουνε μ ι à  ωρ' αρχύτερα  τό έϋ·νικό τους όνειρο  σ α ρ κ ω 

μένο. Ώ ςτό σ ο  επ ρ ε π ε  νάκούσουν  κ α ι  ιόν "Ελληνα π ρ ω 
θ υ π ου ρ γ ό  π ο ύ  τούς ανβούλεψ ε φρύνηοη κ α ι ήουχία. 
Διάβολε ! Κ ρ η τ ικ ός  ε ίν α ι κ ι  αυτός κ α ι  γ ιά  Ινα ψωρο- 
π ρ ω δ υ π ο υ ρ μ κ ι  δε ϋ·ό πουλούσε τήν Ιδ ια ίτερη  π α τ ρ ίδ α  

τον, κ α ύ ώ ς  τόν καταγγείλανε ο ί  άντ ιπολ ιτευόμ ενες έφη- 
μερίδες .

«
01  έπανασιάτες του Γαλατά (επαναστάτες.... κατά τής 

Έλλάόας ;) ας βουλώσουνε τ' αύ«ά τους μέ. κερί γιά νά 
μήν άκοΰνε τό δολερό τραγούδι που τούς τραγουδάνε οί 

Σειρήνες του άντιπολιτευόμενου χύ.ιου τής ’Αθήνας. Ό  
κ. Πώπ, ό κ. Χαρόπουλος κι ό κ. Εύστρατιάδης είναι ά- 

ξιόλογοι καί τρισχαριτωμένοι κύριοι. Μά οί επαναστάτες 

τοΰ Γαλατά, πού άνακηρύχνουνται σήμερ* απ' αύτούς με

γάλοι πολιτικοί άντρες καί μεγάλοι πατριώτες, δς μήν το(ίς 

άκοΰνε κι δς μήν τούς πίστεύουνέ. Μήπως άέρσί ακόμα γιά 
τούς τρισχαριτωμένοης αύτούς κυρίους δέν είτάνε (Ιεγαλος 
πολιτικός καί μεγάλος πατριώτης ό Βενιζέλος; Κι ό Βενι- 

ζέλος τούς πίστεψε πέρσι καί νά, πώς πλερώθηκε!

*
— ΚΑΙ σύ, Ματσούκα; φωνάζει τό «Σκρίπ». Καί σύ πα

ραδέχτηκες αθεόφοβε πώς ο Βενιζέλος φέρθηκε καλά 
στό Κρητικό ζήτημα;

Λογική κι αύτή ! Επειδή ένας άθρωπος ετυχε νά λέγε
ται Ματσοΰκας δέν μπορεί καί μια φορά νά φερθεί φρόνιμα.

*
ΔΡΥΟΣ πεσούσης....Τίποτα. Κανένα μεγάλο δέντρο δέν 

έπεσε. ‘Απλούστατα, ένας άθρωπο; πού ίσαμε χίες ακόμα 
τόν προσκυνήσαμε γιά εθνικό ευεργέτη, γιά σωτήρα τού 

Παναγίου Τάφου, γιά μεγάλο επιχειρηματία καί γιά εθνι

κά καμάρι, σήμερα καταγγέλνεται γιά πλαστογράφος, απα

τεώνας καί εκμεταλλευτής τού κάθε ιερού καί όσιου —  
ακόμα καί τού Παναγίου Τάφου, τής πιο μεγάλης δηλ. ρε

κλάμας του.
Μπροστά σέ κάτι τέτια σκληρά άναποδογυρίσμστα τε

νεκεδένιων άξιων, καμαρώνει κανείς καί χαίρεται γιά τή 

φτώχεια του.

Ο Ο,ΤΙ Ι8ΕΛΕΤΕ
Μιά καινούρια σειρά ποιή··ατα τού ΙΙαλαμά, οί «ΙΙεε- 

τασύλλαβοι», πού μερικά δημοσιευτήκανε στ ή «Νέα Ζωή», 

θά δημοσιευτούνε όλα στό «Νουμά». θάν τάρχινήσουμε 

άπό τό φύλλο τής Αλλης Κεριακής.
— Τά Σαβατόβραδα τού «Νουμά» δώ κι όμπρός θά 

γίνουνται πριν άπό τό φαή, σ ά : 6. Έ τσ ι τό θελήσανε οί 
φίλοι καί τό δεχτήκαμε.

—  Τό χαρτί τού περασμένου φύλλου εΐταν ελεεινό, μά 
φταίει γΓ αύτό τό κατάστημα Πάλλη καί Κοτζιά, πού τού 
πλερώσαμε χαρτί 17 κοίλων καί μάς έστειλε χαρτί 13 κοί
λων. Έ γινε λάθος, λέει, καί άς κάνουμε τά παράπονά μας 

στό Δήμαρχο.
—  Γινήκανε οί άρχαιρεσίες τής «Εταιρίας τών Έλλ. 

δραματικών συγγραφέων» καί βγήκανε πρόεδρος ό.κ. X . 

"Αννινος, άντιπρόεδρος ό κ. Γ . Τσοκόπουλος, γεν. γραμ
ματέας ό κ. Σ Νικολόπουλος, ειδικός ό κ. Λαδόπουλος,τα
μίας ό κ. Μ. ’Ιωσήφ, βιβλιοθηκάριος ό κ. Σπανδωνής καί 
σύμβουλοι ή κ. Καλ. Παρρέν καί οί κ. κ. Γρ. Ξενόπου- 
λος, Πολ. Δημητρακόπουλος, Δεληκατερίνης, Κυριάκό; καί 
Ταγκόπουλος.

Τ Α  ΠΙΟ Γ Ε Ρ Α
κομψά καί φτηνά .παπούτσια, σέ όλα τά Ευρω
παϊκά καί ’Αμερικανικά σχήματα, θά τά βρητε στο 
κατάστημα τοΰ κ. ΑΑΚ. ΣΤΑΥΡΙΔΗ καί Σία, οδός 
Αιόλου. 185, κάτω άπό τό ταχυδρομείο.

Τά υποδήματα τοΰ κ. Άλκ. Σταυρίδη είναι τά 
καλύτερα τής ’Αθήνας καί μή σάς ξεγελούν οί με
γάλες ρεκλάμες καί οί μεγάλες τιμές. Πουλάει έτοιμα 
καί μέ μέτρο.
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ΔΕΚΑΠΈΝΤΕ ΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ΜΟΡΙΑ.-ΜΟ
ΛΥΒΙΕΣ ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΑΞΙΑΙ.(* Ή Η > *

ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Στδ τραίνο μέσα, παγαίνοντας άπδ τδν Πύργο 
στήν Καλαμάτα, ανταμώσαμε κ’ έναν Κορφιάτη, 
συγγενή τού Ιίολυλά. ’Ανέβηκε στδ σταθμό «Καλο- 
νερό». Ό  κ. ΙΙάλλη; άνοιξε κουβέντα μαζί του.

— Καλονερό !....Μά αύτδ είναι Αντισυνταγματι
κό !....ΚαλονερόΝ, Ιπρεπε νά γράφουνε. Καί τδ πα
ρατηρήσαμε καί σ’ άλλους σταθμούς, πού τδ τρώνε 
τδ X. Πώς τά έπιτρέπει αυτά ή Κυβέρνηση, ύστερα 
μάλιστα από το καινούριο Σύνταγμα πού ορίζει τήν 
έπίσημη γλώσσα τού Κράτους;

Ό  συνταξιδ ώτης μας είχε στηλώσει τά μάτια 
του πάνου του καί τδν κοίταζε άπορώντας.

— Μά έ'να X δέ βλάφτει....
— Ιϊώς δέ βλάφτει !....Ά , εΐστε Κορφιάτης, εί

πατε. Τότε θάστε καί λόγου σας μαλλιαρός σάν τον 
κύριο άπδ όώ !

Κι άνοίξαμε συζήτηση γλωσσική. Ό  κ. ΙΙάλλης 
έπαιρνε τδ μέρος τής Καθαρεύουσας. ’Εμείς οί δυδ 
τής Δημοτικής. "Αψυχα όμως καί μουδιασμένα. 'Ο 
συνταξιδιώτης μας εϊτανε καί δημόσιο; υπάλληλος. 
'Ο κ. ΙΙάλλη; τονέ χαραχτήρισε «κρυπτομαλλιαρό».

Στήν Καλαμάτα φτάσαμε σουρουπώματα. Καθή- 
σαμε στο «’Αχίλλειο». Μάς τδ είχανε συστήσει άπδ 
τδν ΙΙύργο. ΓΗ πάστρα του μοναδική.

— Γράψε δυδ λόγια γι’ αυτό, μου είπε. Ούτε τά 
Ευρωπαϊκά ετσι. Κ’ οί άθρώποι του καλοσυνείδητοι, 
πρόθυμοι.

Τδ βράδι, στδ φαή, ήπιαμε στήν ύγειά τού ΐΓυ- 
χάρη. Τδ δεύτερο ποτήρι στήν ύγειά τού Παλαμά. 
Καί τόσο δυνατά τά τσουγγρίσαμε τά ποτήρια, πού 
παραλίγο νάν τά σπάσουμε. Τδ πήρε ύστερα γραμ- 

‘ μή. Χερδ νά πίναμε, στήν ύγειά του Παλαμά τδ πί
ναμε.

Μέ ξεχωριστή άγάπη καί μέ ξεχωριστό θαμα- 
σμδ μιλάει πάντα γιά τδν Παλαμά. "Εγει Αποστη
θίσει στίχους του κ^ τούς συχνολέει. Θά τδν άκου- 
σα πάνου άπδ έκατδ φορές νάπαγγέλνει τούς πρώ
τους στίχους τού Β' Λόγου άπδ τδ «Λιοδεκάλογο»·

. Κ ’ έσκυψα προς τήν ψυχή μου 

σά στήν άκρη πηγαδιού 

κ’ έκραξα πρός τήν ψυχή μου 
μέ το κράξιμο τοΰ νοΰ.

(*) Κοίταξε άριΟ. 453, 454 καί 435

καθφς Χαί ιούς πρώτους στίχους τού Γ  Λόγου*

Ιίερδικόστηθη Τσιγγάνα,
. ο» μαγεύτρα, που μιλεΐς 

τά μεσάνυχτα πρός ταστρα 
γλιόσσα προσταγής.

Είχε άρχινήσει, μού είπε, νά μεταφράζει στά 
’Εγγλέζικα και νά σκολιάζει τδν Α' Λόγο.

— Είναι μεγάλος ποιητής δ ΙΙαλαμάς, πολύ 
μεγάλος. Οί κατοπινοί θάν τονέ βάλουνε πολύ ψηλά.

- X -

ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ, ΣΤΚΑ «»■

Τά πηγάδια τής Καλαμάτας τού θυμίσανε τδ 
δίστιχο πούχε άκούσει άλλοτε στήν Κρήτη*

Τρώει τήν πέτρα τό σκοινί άνάϊυρε καί σύρε, 

τρώνε καί τήν καρδούλα μου παρθενικές καί χήρες.

Σύκα δέ βρήκαμε νά φάμε. Τάχανε τρυγήσει. 
Καί μεϊς, πού δσο ζυγώναμε στήν Καλαμάτα, κα
μαρώναμε τις συκιές καί ξερογλειφόμαστε!

— Καλαμάτα άνευ σύκα! Τρομερό αύτό !....συ- 
χνόλεγε γελώντας.

’Εντύπωση τούκαμε καί μΓ αγριότητα πού τήν 
παρατήρησε κι αλλού, μά στήν Καλαμάτα περσότερο. 
Οί χωριάτες, πού φέρνανε στή χώρα τά κοτόπουλα, 
γιά νάν τά πουλήσουνε, τά κρατούσανε κρεμασμένα, 
μέ σφιχτοδεμένα τά πόδια καί μέ τά κεφάλια τδν 
κατήφορο.

—  "Ετσι πού τά κρατάν τά τυραγνούνε, τάρρω- 
σταίνουν, άνοσιίζει καί τδ κρέας τους ¡....Μπορούσα
νε νάν τά βάζουνε σ’ ένα καλάθι, όπως κάνουνε σ’ 
όλονε τδν πολιτισμένο κόσμο !....

Καί τόσο άγανάχτησε, πού τδ πρωί, στον κα- 
φενέ, κάθισε κ’ έγραψε ένα γράμμα καί τδστειλε 
στδ «Θάρρος» τής' Καλαμάτας. «"Ηθελα νάξερα, έ
γραφε μαζί |.Γ άλλα, πώς θά φαινότανε αύτδ τδ 
γλέντι στούς Καλαματιανούς, αν κρεμούσανε με
ρικούς άπδ δαύτους έτσι σάν τάμοιρα τά κοτόπουλα».

Τδ γράμμα τδ στείλαμε, μά ακόμα νά μάθουμε 
άν τδ δημοσίεψε τδ «θάρρος» ή δχι.

£το καρνεδάκι μου βλέπω γ ραμένη καί τις λέξες 
«Βρώμα ζαχαροπλαστείου» καί θυμάμαι πώς τούκα
με έντύιρωση ή βρώμα ένδς ζαχαροπλαστείου, στδ 
πιο κεντρικό μέρος, πού μπήκαμε κι άγοράσαμε 
μπακλαβάδες νάν τούς πάμε....στδν έρημίτη τού Κα- 
βομαλιά.

— Χά μή σφουγγαρίζουν αυτοί οί άθρώποι! 
Κατάρα αύτή τφ  Ρωμιού, νά φοβάται τδ νερό,



Ο ΝΟΓΜΑΣ

Στό τράμ, σάν κατεβαίναμε στήν παραλία, δια
βάσαμε και τό «ΜήΝ όμιλεΐτε εις τόν όδηγόν». Ό 
κ. Πάλλης αύτό τό «ΜήΧ» τό χαραχτήρισε «προ- 
μαλλιαρικής έποχής».

- X -

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΒΟΜΑΛΙΑ!

μάς έκανε τ’ αδέρφι του,
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καί γιά τό δέξιμο πού 
ό Καβομαλιάς.

’Από τό λούστρο, πού. είτανε κι αυτός άπό τά 
μέρη έκεΐνα, καί μάς λουστράριζε πάνου στό κατά
στρωμα τά παπούτσια μας, μαζέξαμε κι άλλες πλε- 
ροφορίες. Ό  τωρινός έρημίτης τού Καβομαλιά είναι 
ένας καλοθρεμένος Κρητικός. Κατεβαίνει συχνά στά 
Βάτικα. Πάνε κ* οί Βατικιώτισες ταχτικά καί λει
τουργιούνται σ’ ενα κλησιδάκι πού βρίσκεται κεΐ.Έ - 

Είτανε νά φύγουμε ξημερώματα άπό τήν Κα- ι χβο καί φούρνο ό έρημίτης πού ψένει το ψωμί του.
"Εχει καί κότες. ’Απ’ δλα έχει.

— Μωρέ, δέν είναι έρημίτης αυτός! μού λέει δ 
κ. Πάλλης. Ηάναι κάνας κοιλαράς καλόγερος πού 
πάει κ’ έρχεται στά Βάτικα καί πού μπορεί νάχει

λαμάτα καί φύγαμε κοντά τό μεσημέρι. Τότε ξεκί- 
τησε τό βαπόρι γιά τό Γύθειο. "Ενα βρωμοβάπορο 
πού τό θυμάμαι καί τρέμω. Όλα τάχαμε ετοιμάσει 
πιά. Κατσαρόλες, μαχαιροπήρουνα, καμινέτο, έλιές, 
καφέ κλπ. Τά ρέστα, ψωμιά, μακαρόνια, τυρί, βού
τυρο κλπ. θάν τάγοράζαμε στό Γύθειο. "Επρεπε νά 
πάμε έφοδιασμένοι απ’ δλα στόν Καβομαλιά. Ό  κα- 
κόμοιρος ο έρημίτης δέ θάχε τίποτες. Θάν τονέ φι
λεύαμε μακαρουνάδα. Είδατε, τού παγαίναμε κα( 
μπακλαβάδες.

Καί ξεκινήσαμε. Τή νύχτα θά μέναμε στό Γύ- 
θειο καί τήν άλλη μέρα, πρωί' πρωί, θά νοικιάζαμε 
κανένα κα'ίκι και δρόμο γιά τόν Καβομαλιά.

Ή χαρά τού κ. Πάλλη απερίγραφτη. Καί γώ 
δά, μά είχα καί κάπια τρομάρα γιά τό καϊκοτάξιδο, 
καί μάλιστα στόν Καβομαλιά! Τό λέγανε καί ο* 
πρόγονοί μας· «Μαλέαν κάμψας....» Καί θά τόν £- 
καμητα μέ κανένα σαπιοκάϊκο!'

"ίσαμε τόν Καβοματαπά γαλήνη καί χαρά θεού.

και κουμπάρες εκεί τριγύρω !
Κ’ έτσι τόνειρο τού Καβομαλιά, πιύ τοπλεξε στό 

Αίβερπουλ, ποιός ξέρει άπό πόσο καιρό, πνίγηκε λί
γο πέρα άπό τόν Καβοματαπά, καί μεΐς αράξαμε 
στό Γύθειο. Ξενοδοχείο δέ βρήκαμε νά κοιμηθούμε. 
Τά ξενοδοχεία είτανε γιομάτα άπό μετανάστες. Μάς 
τάξανε νά μάς δώσουνε μιά κάμαρα ύστερ' άπό τά 
μεσάνυχτα, μά σά νά μή μάς άρεσε αύτό. Κι άπο- 
φασίσαμε νά πάμε νά κοιμηθούμε....στή Σπάρτη.

Μιά ώρα μοναχά μείναμε στό Γύθειο γιά νά ξε
κουραστούμε. Κι άμέσοις. στ’ άμάξι καί δρόμο γιά τή 
Σπάρτη. Δέκα ώρες άλάκαιρες καί σ’ ένα δρόμο πού 
θά δώσουνε μιά μέρα γιά δαύτονε λόγο στό Θεό οί 
πολιτευόμενοι τού τόπου. Καλά πού τόν περάσαμε 
νύχτα, μάς λέγανε τό πρωί*, καί δέν τά είδαμε τά

’Από κεΐ κι ομπρός άρχίνησετό χοροπήδημα. Φουρ- χάλια του. Καλά πού τόν περάσαμε νύχτα, συλλο-

τουρνιασμένη ή θάλασσα καί τό βαπόρι μας σά με 
θησμένο. Ό  κ. [[άλλης καθότανε πάνου στό κατά 
στρώμα. ΙΙήγα καί τονέ βρήκα.

-  Ξέρεις, τού είπα χαρούμενος, κάτου στή σά 
λα κάπιος συνταξιδιώτης μας, καπετάνιος άπό τού- ! 
τα τά μέρη, μέ πλεροφόρησε γιά τόν Καβομαλιά.... ί

— Αί, καί τί σοΰπε; I
— Μούπε νά μή βγούμε στό Γύθειο. Ηάχουμε ! 

άπό κεί δέκα περίπου ώρες ταξίδι μέ κα'ίκι ίσαμε 
τόν κάβο. Κι δχι καί τόσο άκίντυνο τό ταξίδι. Χά | 
τραβήξουμε ίσια στά Βάτικα. Άπό κεί σέ δυο ώρες ί 
είμαστε στόν κάβο μέ βάρκα, ή καί μέ τά πόδια. ■ 
"Εχει δρόμο καλούτσικο...

— Μπά! "Εχει καί δρόμο; μούπε σάν άπογοη- 
’ μένος. Καί ύστερ’ άπό λίγο-

— Ξέρεις, τό ταξίδι μας άρχινάει νά γίνεται εύ
κολο, σά νά χάνει καί τήν ποίησή του! Όςτόσο άς ; 
πάμε στά Βάτικα.

Έ^ώ κρυφοχαιρόμόυνα πού τό ταξίδι μας γινό- ; 
τανε εύκολο κ’ έχανε καί τήν ποίησή του. Τί τά θέ- ι 
τε ! Ή  αγριάδα του Καβοματαπά κακά μάς μηνούσε |

γίζουμα καί γώ, καί χαοήκαμε μοναχά τή ¿μορφιά 

του. ’Ονειρεμένο ταξίδι, μέ τ’ ολόγιομο φεγγάρι, 
πάνου στά βουνά κι άνάμεσα σέ δάση, πού κλείνω 
καί τώρα τά μάτια μου καί τό ξαναχαίρουμαι σάν ό
νειρο. Τί έχει νά κάνει ή κούραση καί ποιός θυμά
ται τά τρατάγματα τού άμαξιού! Τό φεγγάρι θυμά
μαι καί τά κουδούνια τών άλογων πού τάραζαν τής 
νύχτας τή σιγαλιά, καί τά δέντρα θυμάμαι πού γορ- 
γοφεύγανε .στό διάβα μας καί κάτι σπιτάκια άσπρα 
σπαρμένα δώ καί κεΐ, άνάμεσα στά δέντρα, άλλα 
μακριά κι άλλα κοντινώτερά μας, και κανένα λυχνα- 
ράκι, θαρρώ πώς τό βλέπω ακόμα, πού ομόρφαινε 
κι αύτό τήν πανέμορφη ζουγραφιά, πού κυλούσε ά- 
νάμεσά της τάμάξι μας.

Χτέςτό μεσημέρι ξεκινήσαμε άπό τήν Καλαμά
τα γιά τόν Καβομαλιά καί σήμερα τό] πρωί βρισκό
μαστε στή Σπάρτη. Πρέπει νά ταξιδεύει κανείς μέ 
τόν κ. ΙΙάλλη γιά νά χαίρεται τέτια ξαφνιάσματα.

(*Α μ ολον&βϊ) Τ.
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^Τ0 ΖμΤΝΝΙΙ ΜΑΣ#;

"Ολε; οί γλωσσαμυντορικές έφημερίδες τήν προ
περασμένη βδομάδα γράψανε και ξαναγράψ: νε γιά 
τή γλώσσα του Σολωμοϋ και του Βαλαωρίτη, θέλον
τας νά δείξουνε μ ’ αυτά πώς τήν κατέχουν τή 
γλώσσα αυτή και τήν παραδέχουνται, ένώ έμείς οί 
απαίσιοι κι άγράμματοι μαλλιαροί μεταχειριζόμαστε 
μια γλώσσα ακατανόητη-καί άντεθνική, μιά γλώσσα 
που «δεν είναι γλώσσα του Σολωμοϋ καί του Βα
λαωρίτη».

Αυτό υποστηρίζουνε οί γλωσσαμύντορες. ’Ημείς 
πάλι άπο τήν άλλη μεριά υποστηρίζουμε πώς τόσο 
νιώθουν άπο Σολωμό καί Βαλαωρίτη ο: φίλοι, όσο έ- 
μείς νιώθουμε από Κινέζικα. Καί γιά νάν τούς τό 
άποδείξουμε δημοσιέψαμε στή σελίδα 618 τ’ «Άπο- 
τρυγίδια» καί καρτερούσαμε νά δοϋμε ποιά άπό 
δαϋτες θά τσιμπήσει τό δόλωμα. Καί τό τσίμπησαν 
ο: «Άθήναι».

Στό φύλλο τους τής περασμένης Δευτέρας («Ά 
θήναι* 14 Νοεμβρίου, σελ. 2) δημοσιεύει τό ¿θά
νατο τούτο παραγραφάκι·

“ΑΙ Κ Ο Τ Σ ΙΔ Ε Σ
Νέος ποιητικός άστήρ. έλαμψεν. Εις έφη μερίδα 

έβδομαδιαίαν, ειδικώς άσχολουμένην προς διάδοσιν 

τής νέας γλώσσης, δημοσιεύει τά ποιήματά του υπό 
τον τίτλον «Άποτρυγίδια».

θά ήτο άδίκημα άν δεν άναοημοσιεύοντο μερι
κά έκ των «Άποτρυγιδίων», άτινα, δκτώ τον άριθ- 
μόν, άποτελούσιν εις οκτώ μικράς κοτσίδας νέον θαυ- 
μάσιον κότσον, έπιστέφοντα τήν κεφαλήν -ή ; νέας 
Μούσης. ’Ιδού μερικά ές αύτών :

Γέρνεις, παιδάκι, στή μπασιά καί στέρνεις τή φωνή σου· 
γροικώ σε, γλάρε, πού ξερνάς φλούντσια στριδιοϋ στό βράχο- 
δουλιά 'χεις, γυμνοσάλιγκα. και βλέ.τω τούς άφρούς σου.

Καί μετά τό λαμπρόν αυτό «Άποτρυγίδιον», ι
δού έτερον, αυτοτελές έπίση;:

ΙΙάρ' ένα σβώλο, Μήτρο, 
κ ιι διώξε ’κείνα τά σκυλιά πού μοΰ χαλούν τό φύτρο.
Ό  χερουλάτης έφαγε τάχαρα δάχτυλά μου 
καί στήν αλετροπόδα μου έλυώσαν τά ήπατά μου.
Καί μήνες έρεψα έδιδώ, έσάπησα στή νώπη. 

μ* αρρώστια, μέ γεράματα!

Ό τών «Άποτρυγιδίων» ποιητής δεν εΐνε ό κ. 
Σϊμος Μενάρδος. Εΐνε ό κ. Ε. Ρ. Άνίστης, δπως υ
πογράφεται.

Ά  ! νήστις πρέπει νά τ’ άναγνώση κανείς»

Τήν άπάντησητήν έδωσε ή «Εστία» (14 Νοεμ
βρίου σελ. Ίί στήλ. 1);

“ΑΘΗΝΑΪ ΚΗ ΣΥ/ΛΦΟΡΑ
«Ή συνάδελφος «Άθήναι», τής όποιας τήν 

$ανδαημοσύνην έτολμήσαμεν χθες ν’ άναμφτσβητή- 
σωμεν είς τήν υπόθεσιν τών «πολυτλημόνων» έπίπλων 
τοϋ κυρίου Μπενάκη, μάς άναγκάζει καί σήμερον 
ν’ άποκαλύψωμεν νέον κρούσμα τής άγνοιας της έπί 
ζητημάτων, τά όποϊχ πάς δημοσιογράφος ώφειλε νά 
γνωρίζη.

Ύπό τρν όπωσδήποτε άντιπολιτευτικόν— προκει- 
μένου περί τής πατρίου γλώσσης - τίτλον «Αί κο
τσίδες», άναδημοσιεύει σήμερον μερικούς στίχους, 
δημοσιευθέντας, ώς λέγει, «είς έφη μερίδα έβδομα
διαίαν εϊδικώς άσχολουμένην πρός διάδοσιν τής νέας 
γλώσσης» υπό τον τίτλον «Άποτρυγίδια». Καί χα
ρακτηρίζει τούτους ώς «άποτελοϋντας εις δκτώ μικράς 
κοτσίδας νέον θαυμάσιον κότσον, έπιστέφοντα τήν 
κεφαλήν τής νέας Μούσης.» .Επιλέγει δ έ : «δ τών 
Άποτρυγιδίων ποιητής δέν εΐνε δ κ. Σΐμος Μενάρδος. 
Εΐνε δ κ. Ε. Ρ. Άνιστή:, δπως υπογράφεται— δη 
λαδή ΕΡΑΧΙΣΤΗΣ, δπως οέν έκατάλαβαν αί « Ά 
θήναι».

Δεν εΐνε δέ πράγματι τίποτε άλλο τά Άποτρυ
γίδια αυτά, παρά έράνισμα άπό τούς δύο μεγαλει- 
τέρους ποιητάς τοϋ "Έθνους μας - τον Σολωμόν καί 
τον Βαλαωρίτην.

Τό πρώτον: «Γέρνεις παιδάκι» κλπ., εΐνε ο: 
γνωστότατοι δεκαπεντασύλλαβοι τών άποσπασμά- 
το>ν τών «Ελευθέρων ΙΙολιορκημένων» τοϋ Ποιητοϋ 
τοϋ Ύμνου καί τό δεύτερον : «Παρ’ ένα σβώλο, Μή
τρο, καί διώξ’ εκείνα τά σκυλιά, ποϋ μοϋ χαλούν τό 
φύτρο» εΐνε "ή άρχή τοϋ πρώτου άσματος τοϋ «Φω
τεινού τοϋ Ζευγολάτη», ενός άπό τ’ άθάνατα ποιή
ματα τοϋ Βαλαωρίτη.

θά σωφρονίση άρά γε τό χονδροέιοέστατον πά
θημα τήν συνάδελφον ;»

 ίζ̂ 'Ί'ϊύ"'· -------

ΤΗΣ ΓΡΟΘΙΑΣ Κ 4Ι ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΔΕΦΊΈΡΟ
Κατεργαρέοι, πού στέκεστε ατής Έκ/λησιάς τήν πόρτα 

καί σταβροκιπανιζετε καί σάν πραμάτεια διαλα>εΐτε 
τής Παναγιάς τής όμορφης τό θάμα καί τή χάρη, 
θίρΟώ μιά μέρα, γλήγορα, νά σάς ξεκάμω, 
κουτσοί, κουλοί .κι αόμματοι, σερμένοι χάμω.
Δέ λέω πώς τίποτ’ άσκημίζετε μόνο πώς μιαν ά ικήμια 

μοΰ φαίνεστε άσυμπάθιστη εκεί πού, σά θελήσω, 

μπορώ νά μπώ, νά δεηθώ κ’ ένα κε,Ί νάνάψω, 
γιά νά μέ ΐδοΰν οί όμορφες οί παναγιές τριγύρω 

πού λαχταρούνε τό γλυκό φιλί σάν άγιο μύρο.

Κ Ω ΣΤΑ Σ ΓΑ Ζ ΙΑ Σ
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ΚΑΗΜΟΙ

Σ Τ Η Ν Ψ Υ Χ Η  Τ Ο Υ  Π Α ΤΕΡΑ  Μ Ο Ϋ -

— Μ ή μέ ρωτάς, τί να πον πώ,
Λεν έχω εγώ μαρτυρία,
Μηδέ μαλλιά χρυσόξαθα,
Μηδέ. καί μάβρα μάτια,
Λε μου πληγιόνουν την καρδιά.
Μονάχα οί πεθαμμένοι, 
πού αγαπητοί μισέψανε, 
δειλά, δειλά τό βράδι.,
Στάχνόθαμπο τό νάρκωμα,
I ίου γύρο γυρ’ άπλούνει,
Μου στέλνουνε μη νήματα 
Μέ τών δασών τάφρατα,
Τά Ορηνερά θροίσματα·
Καί μυστικά μου λένε,
Γιά κάποιους άδικους χαμούς 
ΓΙού τις ψυχές ραγίζουν.
Καί σβήνουν τις ελπίδες μου 
Σάσβολεριϊ σκοτάδια,
Καί τή Ζωή μου πνίγουνε 
Μεσ’ οτοΰ καημού τούς ίσκιους....

ΜυτιΧηνοί . Σποριάς 1911

---

ΙΙ’ΜΑ ΦΛΚΡΑ

IBAN Ζ. ΤΟ ΥΡΓΚ ΕΝ ΙΕΦ

•Ε

Τ Ο  Ρ Ο Λ Ο Ι (*)

— Καί σύ, βρωμόπαιδο, πώς τόλμησες νά δε
χτή: γιά δώρο ένα ρολό? : είπε τραβώντας του τά 
μαλλιά. Καί αμέσως, παλιοκατεργάρη, άμέσως πή
γες νά τδ πουλήσης στδ ρολογά ·

’ Αλήθεια έλεγε. Έμαθα αργότερα πέος δ Γιού- 
σκα; είχε πάει, ό κουτός, τό ρολό: στό ρολογά τής 
γειτονιάς. '() ρολογάς τό κρέμασε στή μόστρα του. 
Τ) Χαστάσης περνώντας άπό κεί τό γνώρισε· τό αγό
ρασε καί τό ξανάφερε σπίτι μας.

"Ομως, τό οικογενειακό αυτό δικαστήριο δέ βά
σταξε πολύ. rO πατέρας μου, άποκαμωμένος πιά 
πνίγηκε τώρα άπό ένα δυνατό βήχα* μά δέν εΤ- 
τανε καί του χαραχτήρα του νά βαστά γιά πολύ ό 
θυμός του.

. — Καλέ μου άδερφέ, είπε ή θειά μου, βλέπον
τας μέ λύπη, πώς ό θυμός τοΰ πατέρα μου έπεφτε, 
μή σκοτίζεσαι. Μήν άνακατώνεσαι πιά σ’ αότή τή 
δουλειά. Ξέρεις τ ί : \\ θέλη δ καλός μας Ναστά-

! σης Χαστάσιτς καί γιά νά τιμωρήσω τήν άχαριστία 
: τοΰ γιοΰ'σου, θά φροντίσω γώ γιά τό ρολόι· καί ά- 

φοΰ μάς έδειξε πώς είναι άνάξιος νά τό έχτ̂  καί άνί- 
κανος νά καταλάβη τί άξίζει, θά το δώσω άπό μέρος 

ί σου σέ κάποιον άλλο πού θά έχτιμήση τήν καλο
σύνη σου.

— Καί ποιός είναι αυτός ό άλλος; ροιτησε ό 
πατέρας μου.

— Ό  Χρύσανθος Νούκιτς, είπε ή θειά μου μέ 
κάποιο δισταγμό.

— Ό  Χρυσάϊκας ; ρώτησε ό πατέρας μου. Κ’ 
έκαμε μ’ ένα κούνημα τοΰ χεριού: Μου είναι άδιά- 
φορο. Ύστερα είπε: Ρίξε το καί στή φωτιά, σά 
θέλεις.

Κούμπωσε τό φόρεμά του κ’ έφυγε βήχοντας 
δυνατά.

— Καί σύ, καλέ μου Χαστάσιτς, θέλεις;
— Μέ 8λη μου τήν καρδιά, άποκρίθηκε ό νου- 

νός μου, πού μέσα σέ δλη αύιή τήν άνάκριαη, δέν 
είχε κουνηθεί άπό τή θέση του καί πού μονάχα άπό 
στιγμή σέ στιγμή πετοΰσε καμιά άκατανόητη συλ-

: λαβή τρίβοντας σιωπηλά τά δάχτυλά του καί στή- 
λωνε τ’ άλεπουδίσια μάτια του πότε σέ μένα, πότε 

; στόν πατέρα μου καί πότε στό Γιούσκα. Φαίνεται 
' πώς ή τέτοια φασαρία τονέ διασκέδαζε.

'Η ιδέα τής θειάς μου μ’ άγγιξε βαθιά. Δέ μ” 
έμελε πιά γιά τό ΐδιο το ρολόϊ, μά συχαινόμουνα 

; τό πρόσωπο πού θά τδπαιρνε. . Αύτός ό Χρύσανθο; 
Χούκιτς, πού τόν είχανε βγάλει «σιγανό ποτάμι», 
είταν ένας φοιτητής τής θεολογίας, άψηλόκορμος, μά 

: άδυνατούτσικος, πού ερχότανε πολλές φορές σπίτι 
μας, δ θεός ξέρει γιατί· ή θειά μου έλεγε, πώς έρ- 

! χότανε γιά τά παιδιά- μά, σίγουρο πώς θά είταν ά- 
ι νίκανος, γιατί δέν ήξερε τίποτα, αφού δέν είχε μά

θει τίποτα, καί στό ύστερο είχε άπάνου του μιά χτη- 
νώδικη βλκεία. Έμοιαζε μάλιστα μέ άλογο. Άν- 
τίς νά περπατά δπως δλος δ κόσμος, σειότανε, αντί 
νά γελά, χλιμίντριζε, μέ τό στόμα δλάνοιχτο. Είχε 
μούρη μακρουλή, στενή, μέ μεγάλα πλατιά μά 
γουλα, καί άφινε γύρω μυρουδιά ιδρωτίλας. Ή θειά 
μου, πού δέν έδινε καί πολλή άξία στά πνεματικά 
χαρίσματα, μάς τόν παράσταινε σάν τέλειο ιππότη 
καί τόν έλεγε δμορφο σά γρενατιέρο. Είχε τή μανία 
νά χτυπά όλα τά παιδιά στό μέτωπο μέ τήν άκρη 
άπό τά μακρουλά του δάχτυλα ώπλισμένα μέ σκλη
ρά νύχια (μου τό είχε κάνει καί μένα σάν είμουνα 
πιό μικρός , καί τάχατες δίχως νά τό περιμένη νά 
ξεφωνίζη : «Πώς χτυπάει έτσι τό κεφάλι σου; Σί
γουρα είναι κούφιο». Καί νά στοχάζουμαι πώς αύτό 
τό ζώ θά είχε τό ρολόϊ μου! « Ό χ ι! γιά τό θεό, 
αύτό δέ θά γίνη.» Έφυγα άπό τό σαλόνι τρέχοντα; 
κ’ έπεσα στό κρεββάτι μου, μέ τό μάγουλό μου φλο
γισμένο άπό τό μπάτσο πού είχα φάει καί μέ τήν 
καρδιά γεμάτη έκδίκηση. «Γιά δλο τόν κόσμο δέ θ’ 
άφήσω αύτό τό σιχαμένο ζωντανό νά νικήση. θά 
φορέση τό ρολόϊ, θά κρεμάση τήν άλυσσίδα καί θά 
χλιμιντρίζη άπό χαρά. Είναι φοβερό!» Μά πώς νά 
κάμω; Δέν έβλεπα άλλο δρόμο. Έπρεπε νά κλέψω 
τό ρολόϊ πριν ή θειά μου τοΰ τό δώση.

(*) Κοίταξε αριΟ. 4Γ>5.
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VIII

Εΐμουνα .τυχερός, τδ «σιγανό ποτάμι», έλειπε 
κείνη τή μέρα άπό τό χωριό. Δέ θά έρχότανε σπίτι 
μας παρά μονάχα ύστερα άπό δυό μέρες. 'Ανάγκη 
νά μήν άφήσο) νά μού ξεφύγη ή ευκαιρία της νύ
χτας; 'Η θειά μου δέν κλείδωνε ποτές τήν πόρτα της 
ή γιά νά πώ τήν άλήθεια δέ βρισκότανε σ’ 2λο τό 
σπίτι καμιά πόρχα μέ γερή τήν κλειδιονιά. Σέ ποιά 
μεριά δμως θά έβανε τό ρολόϊ; Ό λη τή μέρα θά 
τό φύλαγε στήν τσέπη της, γιά νά τό τραβάη όλοέ- 
να και νά τό κοιτάζη· μά τή νύχτα τί θά τό κάνη; 
Πού θά μού πάη ; συλλογιόμουνα φρενιασμένος.

Ή λαχτάρα μου έφερνε πυρ-τό. Είχα τινάγμα- 
τα, μά ή τόλμη καί ή χαρά μου μεγαλώνανε σά 
σκεφτόμουνα πόσο είτανε κοντά ή στιγμή γιά τό κλέ
ψιμο, πού τόσο πολύ τό είχα ποθήσει. Κουνούσα τό 
κεφάλι, σούφρωνα τά φρύδια, μουρμούριζα άνάμεσα 
στά δόντια μου: «θάρθή καί ή σειρά μου!» Ένοιω
θα τόν έαυτό μου κακό, έπικίντυνο. Ήθελα νά βρω 
κάποιονε γιά νά μαλώσω. Ξέφευγα άπό τό Δαβίδ. 
Κανείς, μήτε αύτδς άκόμα, δέν έπρεπε νά έχη τήν 
παραμικρή ιδέα γιάτό σκέδιό μου. «θά τό κάνω μο
νάχος μου, έλεγα άπό μέσα μου· καί μονάχος μου 
θά έχω τήν εύτύνη», ξανάλεγα.

Ή μέρα πέρασε άργά. Ήρθε τό βράδι. Τέλος 
πάντων ή νύχτα έφτασε. Πρόσεχα κανείς τίποτα νά 
μή μαντέψη άπό τό σκέδιό μου. Έμεινα στή θέση 
μου, χωρίς διόλου νά φανώ, χωρίς νά δοκιμάσω νά 
κουνηθώ. Ή ίδια σκέψη όλοένα μέ βασάνιζε. Ύ -  
σχερα άπό τό δείπνο ό παχέρας μου πού, καθώς el— 
πα παραπάνου, δέν μπορούσε γιά πολύ νά βαστάξη 
χδ θυμό του, μετανοιωμένος γιατί μπάτσισε παιδί 
πού έκλεινε πιά τά δεκάξη, μού μίλησε τρυφερά* μά 
δέν τού άποκρίθηκα δχι άπό κακία, καθώς νόμισε δί
χως άλλο, μά γιατί φοβόμουνα μήπως μού ξεφύγει 
άπό τό νού τό σκέδιό μου. Ένοιωθα πώς έπρεπε ν’ 
άνασυμπώ τή λαχτάρα μου γιά νά μή λιγοστέψη 
ί  πόθος τής έκδίκησής μου καί γιά νά έπιμείνω 
στήν τελειωτική απόφασή μου. ΙΙήγα νά κοιμηθώ 
νωρίς, μά φαντάζεστε βέβαια, 3ν έκλεισα μάτι ή μά
λιστα άν μού έρχότανε ύπνος· τό έναντίο, αν καί 
κουκουλώθηκα μέ τά σεντόνια άπό τό κεφάλι είμου- 
να ξυπνός. Γιά νά πώ τήν άλήθεια, δέν είχα καλο- 
συλλογιστή μέ τί τρόπο θά τά κατάφερνα. ΙΊερίμενα 
πρώτα ν’ άπλωθή στό σπίτι ήσυχία. Μιά μονάχα 
προετοιμασία είχα κάμει: φορούσα τις κάλτσες μου. 
Ή κάμαρα τής θειίς μου είτανε στό άπάνου πάτω
μα· γιά νά φτάσω ώς έκεϊ, έπρεπε νά περάσω τήν 
τραπεζαρία, τό διάδρομο, ν’ άνεβώ τή σκάλα καί νά 
τρυπώσω σ" ένα μικρό σαλότο* ή πόρτα βρισκότανε 
δεξιά. Είτανε περιττό νά έφοδιασχώ μέ κερί ή μ| 
φανάρι* Σέ μιά γωνιά τής κάμαρας τής θειάς μου 
έκαιγε πάντα τό καντίλι μπροστά σέ μιάν άγια ει
κόνα. Τό ήξερα. Τό φως αύτδ μου έφτανε, ¿ακο
λουθούσα νά είμαι πεσμένος. Τά μάτια μου άνοι- 
χτά, καί τό στόμα μου έχασκε στεγνό άπδ σάλια. 
Τό αίμα μου έβραζε στά μελίγγια, στ’ αδτιά, στό 
λαιμό, σ’ δλο τό σώμα. Περίμενα, περίμενα πάντα. 
Σάν κάποιος δαίμονας νά έπαιζε μέ τήν άγωνία μου, 
οί ώρες περνούσαν, μά ήσυχία τίποτα.

Μού φαινόταν πώς ό Δαβίδ δέν κοιμήθηκε πο
τές τόσο άργά. Ό  Δαβίδ, ¿ λιγόλογος Δαβίδ, δέν 
έπαυε νά μού μιλά. Ποτές μέσα στό σπίτι δέν εί
τανε τόσο μεγάλη φασαρία, ποτές τόσο πολύ δέν 
περπατήσανε, δέ μιλήσανε, δέν άκουστήκανε τόσο 
άργά. Μά τί τούς ήρθε τέτοια ώρα κι δλο μιλούνε ; 
Δέν είχανε δλη τή μέρα δική τους; "Έδωσε ό θεός 
τέλος πάντων κ’ ή βοή έπαψε μέσα στό σπίτι, μά 
άπόξω ένας σκύλος άρχισε ν» γαυγίζη, ένας μεθυ
σμένος τραγουδούσε, μιά πόρτα τού περιβολιού, δί
χως άλλο άπό τόν αέρα χτυπούσε, ένα καροτσάκι 
πού οί ρόδες του είτανε άλάδωτες πέρασε, καί μα
κριά άκουγα γιά πολλή ώρα τό τρίξιμό τους. "Ο
μως δλος αυτός ό έξωτερικός θόρυβος δέ μ’ ένοχλού- 
σε. Τό έναντίο εΐμουνα δλο Ιθουσιασμό γιατί μού έ
φερνε κάποια άντίδραση στή συγκεντρωμένη προ
σοχή μου γιά τό ίδιο πράμα. Στό τέλος, δλα ήσυ- 
χάσανε, καί μονάχα ένας ήχος κουδούνιζε πάντα 
στ’ αύτί μου: είταν τό τίκ -  τάκ τού ρολογιού τής 
τραπεζαρίας* τό βαρίδι κουνιότανε άγκομαχώντας 
πέρα δώθε με τή μονοτονία τής άναπνοής κοιμισμέ
νου άθρώπου. Ετοιμαζόμουνα νά σηκωθώ..... Μά τί 
άκούω τώρα; Κάτι σάν άλαφροστέναγμα, σά σύρσι- 
μο, σάν κύλισμα πού ιρέχει δλούθε; Ή  δλα αυτά
είναι τής φαντασίας μου ; Τέλος πάντω φτάσανε
τά χαράματα. Βαθιά ήσυχία παντού.... Ή ώρα ήρ
θε. Παγωμένος, τίναξα τήν κουβέρτα μου καί τά 
σεντόνια μου, καί πετάχτηκα στό πάτωμα. Μού φαι
νόταν πώς τά πόδια μου είτανε ξένα, τόσο βαριά ά- 
κουμπούσαν, αγγίζοντας κάθε στιγμή τό χαλί χωρίς 
νά θέλω. ’Αλτ! Ποιός χτυπά έκεϊ; Κάποιος τρίζει 
ή γρατζουνίζει; Μήν είναι ή άναπνοή μου ; Άφου- 
γκράζουμαι. Οί μασέλες μου χτυπούνε, τά μάτια μου 
δάκρια περεχύνουν. Δέν είναι τίποτα ....Ξαναρχίζω 
τό κλεφτοπερπάτημα.'Σκοτάδι, πίσσα, μά ξέρω πού. 
πάω. Ξάφνου, σπρώχνω μιά καρέκλα, θέ μου ! τί 
κρότος! Καί τί χτύπημα άπάνου στό καλάμι τού πο
διού ! Στέκουμαι καρφωμένος στή θέση μου! Ά ν μ’ 
άκουσε κανείς ! Τί πειράζει; Πρέπει νά κιντυνέψω. 
Αίστάνουμαι τή στιγμή αύχή καί γώ δέν ξέρω τί 
τόλμη. Ένοιωθα μέσα μου πώς εΐμουνα ικανός νά 
κάμω κάθε κακό. Εμπρός λοιπόν ! ’Εμπρός! Πέ
ρασα στό τέλος τήν τραπεζαρία, βρίσκω χήν πόρτα 
ψηλαφώντας, χήν άνοίγω μέ μιάς καί ή καταραμέ
νη έτριξε. ’Ανεβαίνω χή σκάλα. "Ενα, δυό ! Ένα, 
δυό! Ά χ  ! ένα σκαλοπάτι τρίζει άπό τό βάρος μου* 
ρίχνο) μιά τρομασμένη ματιά, σά νά μπορούσα τάχα 
νά ξεχωρίσω τά πράματα. Έφτασα στή δεύτερη πόρ
τα τή σπρώχνω μέ τό χέρι. ’Ανοίγει τόσο εύκολα, 
τόσο εύγενικά σά νά μού έλεγε κανείς · «Όρίστε. 
Περάστε, σάς παρακαλώ.» Χά με στό σαλότο.

Αψηλά, κοντά στό ταβάνι, είταν ένα μικρό πα
ραθύρι. Κάποιες άόρισιες νυχτιάτικες λάμψες θαμ- 
ποπερνούνε άνάμεσα άπό τά τζάμια. Μού φτάνουν 
δμως έμένα γιά νά ξεδιακρίνω μιά άπό τις δούλες 
μας πεσμένη σ’ ένα χαλί τσόχινο πού τής χρησί
μευε γιά κρεβάτι. Τά δυό της χέρια σταυρώνουν- 
ται στά ξεπλεγμένα μαλλιά της. Κοιμάται βαθιά 
καί ρουχαλίζει. Πίσω άπό τό κεφάλι της είναι ή
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καταραμένη πόρτα. Ποιός τήν άνοιξε; Δεν ξέρω. 
Μά βρίσκουμαι μέσα στην κάμαρα τής θειάς μου. . 
Χ ά ! στή μιά γωνία τδ καντίλι καί στήν άλλη το 
κρεβάτι. Ή θειά μου είναι ξαπλωμένη μέ τα νυ
χτικά τη?, μέ το πρόσωπο γυρισμένο πρδς τδ μέρος 
μου. Κοιμάται, δεν κουνιέται, δεν άκούγεται μήτε ή 
αναπνοή της. Τδ φώς του καντιλιου τρεμόσβυνε άπδ 
τδν άέρα πού μπήκε στήν κάμαρα. Ίσκιοι παίζουν 
σ’ δλη τήν κάμαρα και στδ κερένιο πρόσωπο τής 
(ΐειάς μου.

Χά τδ ρολόϊ. Κρέμεται στδν τοίχο άπδ μια καρ
φίτσα περασμένη σέ μια κεντημένη πελότα. Τί τύ
χη ! Κανένα μπόοισμα! Μά άπδ που έρχουνται αυ
τά τά πατήματα κοντά μου; "Οχ:, δέν είναι τίπο
τα ! Είναι ή καρδιά μου πού χτυπά. Κάνω Ινα βή- 
μα. Ηέ μου ! Είναι ένα στρογγυλό πράμα, μαλακδ 
πού μου άγγίζε.ι τά γόνατα καί νά, τώρα μέ χαϊ
δεύει ! Ιίάω νά ξεφωνίσω και νά λιγοθυμήσω άπδ 
τρομάρα. Ένας γάταρος, δ γάτος μας, καμπουριά
ζει καί σηκώνει τήν ουρά. Χά τον πηδα στδ κρε
βάτι, ύστερα κυλιέται καί γυρίζει πρδς τδ μέρος μου, 
χωρίς νά νιαουρίση. "Εχει τδ σοβαρδ ύφος ένδς κρι
τή καί στηλώνει ¿πάνου μου τά μικρά χρυσά του 
μάτια. Τού φωνάζω σιγά, καί χαϊδεύοντας τον μέ τδ 
ένα χέρι, απλώνω τδ άλλο άπάνου άπδ τδ κεφάλι 
τής θειάς μου, καί τσακώνω τδ ρολόϊ. Ξάφνου, ή 
Οε:ά μου ανοίγει τά μάτια της. (·)έ μου! Τί θά γί- 
νη ; Μ α τά βλέφαρά της κλείστηκαν σκεδδν άμέσως 
καί τδ κεφάλι της πού άνασηκώθηκε ξανάπεσε στδ 
μαξιλάρι ένω μουρμουρίζει κάτι άμορφους ήχους.

Πέντε λεφτά τής ώρας ύσιερα, είμοΤίνα στήν κά
μαρά μου, ξαναπεσμένος στδ κρεβάτι μου, κ’ έ
σφιγγα τδ ρολόϊ στα χέρια μου. Γύρισα στδ φτερό. 
Μά τήν αλήθεια, είμαι λωποδύτης. Ιίετώ άπδ τή 
χαρά μου. Έτσι μοϋ έρχεται νά ξυπνήσι» τδ Δαβίδ 
καί νά τού τά πιο δλα.... "Ομιος, πράμα’ ¿πιστευ
τό — βυθίζουμαι σ’ ένα ραθήν ύπνο.

"Οταν ξανάνοιξα τά μάτια μου, έπειτα άπδ ώρες, 
είχε ξημερώσει. Κανείς γιά καλό μου, δέν είτανε 
σηκωμένος. ΙΙηδώ γλήγορα άπδ ;ό κρεβάτι, ξυπνώ 
τδ Δαβίδ καί τού ξεϊστορώ τή νυχτιάτικη έκδρομή 
μου. Μ' ακούει καί χαμογελά.

— Ξέρεις τί; μού λέει στδ τέλος. ΙΙ,άμε νά πα
ραχώσουμε αύτδ τδ άφωρεσμένο ρολόϊ στη γίς. Εί
ναι τδ μόνο μέσο γιά νά τδ ξεφορτιοθούμε.

‘Η ιδέα του μού φαίνεται περίφημη. Στή στιγ
μή ντυθήκαμε καί οί ουδ καί τρέχουμε στδ περιβόλι 
μας πίσω άπδ τδ σπίτι. "Εκεί, κάτου άπδ μιά μη
λιά, σέ μιά πολύ βαθιά τρύπα πού άνοίγουμε βια
στικά στή μαλακωμένη απ’ τή δρόσο γίς, μέ τδ μα
χαίρι τού Δαβίδ, κρύβουμε γιά πάντα τδ καταραμέ
νο δώρο τού νουνού μου. Είμαι βέβαιος πιά πώς τδ 
έλεεινδ «σιγανό ποτάμι» δέ θά τδ άπολάψη. Σκε
πάζουμε τήν τρύπα μέ χώμα, πατούμε άπδ πάνου 
καί κρύβουμε τδ μέρος σκορπίζοντας άπδ πάνου του 
κάμποσες πέτρες. Ύστερα, περήφανοι γιά τδ κατόρ
θωμά μας, μπαίνομε χωρίς νά μάς δούν, ξαναπέ
φτουμε καί ξανακοιμούμαστε. Τί ήδονικδς καί άθώος. 
ύπνος!

Φαντάζεστε τί φασαρία έγινε δταν ή θειά μου,

■ξυπνώντας πήγε νά πάρη τδ ρολόϊ άπδ κεΐ πού 
τδ είχε κρεμάσει, καί βρήκε άδιανδ τδ μέρος.

— Πρέπει νά ψάξουμε παντού, φώναζε. Τδ ρο
λόι τδ κλέψανε μέ πρωτάκουστο θράσος.

Είμαστε προετοιμασμένοι γΓ αυτά ό Δαβίδ καί 
γώ. Περίμενα νά γίνη σκάνταλο. Μά γιά καλή μου 
τύχη δέν έγινε τίποτα σοβαρό.

Ό πατέρας μου θύμωσε στήν άρχή γιά καλά 
καί είπε νά φωνάξη τήν αστυνομία. Μά ο,τι έγινε 
χτές τδν έκαμε νά διστάζη, καί στδ τέλος δίχως ν' 
άρχίση καμιά άνάκριση είπε στή θειά μου, χωρίς 
αυτή βέβαια νά τδ περιμένη :

— 'Ορίστε θόρυβος γιά τδ τίποτα. ΙΙουλχερία 
Πετρόβνα, νά μή γίνη πιά λόγος, σέ παρακαλώ. 
Λες πώς δέν έκαμε φτερά μοναχό του. Καλά. "Οσο 
γιά τδ τί θά πή ό Ναστάσιτς, δέ μέ νοιάζει καθόλου. 
Δέ βλέπω γιατί νά στενοχωρηθώ γΓ αύτόνε. Κάμε 
μου τή χάρη τδ λοιπδ νά πάψης πιά.

Ό  πατέρας μου φεύγοντας χτύπησε τήν πόρτα, 
καί κλείστηκε στδ γραφείο τού. Δέν.μπορέσαμε νά 
καταλάβουμε, 6 ^αβίδ καί γώ, τί θέλανε νά πούνε 
τά στερνά του λόγια, μά άργότερα μάθαμε πώς εί
τανε δυσάρεστη μένος μέτδ νουνό μου, γιατί είχε γί
νει. άφορμή νά χάση μιά καλή υπόθεση. Ή Πουλχε
ρία Πετρόβνα ήθελε νά ξεθυμάνη, μά δέν ήξερε 
τώρα σέ ποιόνε νά μιλήση. Μονάχα μέ σίμωσε καί 
δείχνοντάς μου τή γροθιά της μού φώναξε:

-  Κλέφτη ! Κλέφτη ! Παλιόπραμα!
Ένοιιοσα ομιος πώς δέν είτανε βέβαιη γιά τί

ποτα.

X

Ό πατέρας μου είχε άπδ πολήν καιρό φιλία μέ 
ένα συνταξιούχο υπάλληλο,.πρύ λεγότανε Λάτκιν, 
Αύτδς 6 Λάτκιν είτανε κοντδς καί σάν περπατούσε 
κούτσαινε. Είτανε άκόμα άρρωστιάρης, φοβιΐίάρης, 
παράξενος, ένας άπ’ αυτούς πού δλα τούς έρχουν- 
ται στραβά. Είχε τδ ίδιο άπάγγελμα μέ τδν πατέρα 
μου καί τδ Ναστάση, έκανε δηλαδή κι αύτδς τδ δι- 
κολάβο. Δέν είχε καλδ έξωτερικό, μπέρδευε τά λόγια 
του, δέν έθρεφε καμιά πεποίθηση στδν εαυτό του, 
δέν μπορούσε νά ένεργήση τίποτα μονάχος του, καί 
γιά τούτο είχε μεγάλη άνάγκη άπδ τδν πατέρα μου. 
Τδ γράψιμό του έμοιαζε μέ ορνιθοσκαλίσματα, ήξε
ρε απόξω ολους τούς Νόμους κι δλα τουςτά μυστή
ρια. Μαζί μέ τδν πατέρα μου, έκανε πολλές δουλιές, 
μοιράζοντας μ’ αύτόνε κέρδη καί ζημίες. Θά έλεγε 
κανείς πώς τίποτα δέν μπορούσε νά τούς χωρίση. 
Καί δμο)ς αύτδ τδ ωραίο ονειρο μιά μέρα Ισβυσε χω
ρίς έλπίδα νά ξαναζήση. Κάποιο μάλλωμα χώρισε 
τελειωτικά τούς δυδ παλιούς σύντροφους. *Αν 6 Αάτ- 
κιν έφερνε στδν πατέρα μου μονάχα ύλική ζημιά, 
δ πατέρας μου δέ θά είτανε τόσο θυμωμένος μαζί 
του όπως δέν είτανε καλά καλά θυμωμένος καί μέ 
τδ Χαστάση. Μάλιστα θά πείσμωνε πολύ λιγώτερο. 
Μά δ Λάτκιν, ποιός ξέρει άπδ ποιδ ανεξήγητο κι 
άκατανόητο αΐστημα ζήλειας ή μίσητας ή άπδ 
ύποψία, «καιηγόρεσε» τδν πατέρα μου σ’ ένα κοι- 

. νό τους πελάτη, κάποιον πλούσιο έμπορο, άνοίγον-
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τά; του τά μάτια, έχει πού αυτός είδηση δέν είχε, 
πάνου σέ μια έπιχείρηση πού θά έφερνε γερή ώφέ- 
λεια στδν πατέρα μου. Δέν έμελε τόσο τδν πατέρα 
μου γιά τήν υλική ζημιά, άν καί βάραινε άρκετά. 
Κείνο πού τόνε ξερέθιαε σ' αύτδ τύ βαθμό έναντίο του 
ίιταν ή προδοσία. Δέν μπορούσε νά του συχωρέση τή 
δολιότητα.

«Αύτδ; 0 άγιο; άθριοπο; δέν μά; είχε δείξει πο
τέ; ώς τά τώρα τήν άγιοσύνη του», δέν έπαυε νά 
λέη, τρέμοντα; σύγ'κορμο; άπό θυμό, καί χτυπών
τας τά δόντια σάνά είχε θέρμη. Έτυχα στήν κάμα
ρα τήν ώρα πού ξέσπασε δ θυμό; του. — «ΙΙολύ κα
λά ! άπό δώ κι όμπρός, δλα τελειώσανε άναμεταξύ 
μας. Δέ θά ξαναπατήση; σπίτι μου ούτε γώ σιδ δι
κό σου. Ή συνείδησή σου δέ σηκώνει κακό, τδ λοι
πό δέν μπορούμε νά συφωνήσουμε, μά ό θεό; νά 
δώση νά πεθάνης στήν ψάθα.» Άδικα παρακάλεσε 
τόν πατέρα μου, άδικα ταπεινώθηκε, άδικα πάσκι
σε νά δικιολογηθή: «Είναι φως φανερό, σιγόλεγε, 
πώ; δ,τι Ικαμα δέν τδκαμα για προσωπικό μου συ- 
φέρο, γιατί νά πού χαντακώνουμαι.»

Τό κεφάλι τού πατέρα μου είτανε αγύριστο. Ό  
Λάτκιν δέν ξαναπάτησε σπίτι μα;. Κ’ ή κακή του 
μοίρα βάλθηκε ν' άληθεψη τή στερνή εύκή τού πα
τέρα μου. Δέν πέρασε πολή; καιρό; ύστερα άπό τό 
μάλλωμά του; πού έγινε λίγου; μήνε; πρίν άρχίσει 
ή ίστορία μου τούτη, κ' ή γυναίκα τού Λάτκιν πέθα-

νε άπό κακή άρρώστια* ή δεύτερη κόρη του, παιδί 
τριώ χρονώ, κουφάθήκε κ’ έχασε καί τή λαλιά μα
ζί σέ μιά μέρα, άπό τήν τρομάρα πού πήρε σά ρί
χτηκε καταπάνου τη; ξαφνικά ένα μελίσσι. Ό  Ιδιο; 
ό Λάτκιν έπαθε άπό άποπληξία κ’ ίπεσε σέ φοέερή 
φτώχια. Κανείς δέν μπορούσε νά καταλάβη Λώ; τά 
κατάφερνκν καί ζοΰσαν. Καθότανε σέ- μιά ρελια
σμένη καλύβα δξω άπό τή χώρα μας. Ή Ραϊσσά, 
ή μεγάλη του θυγατέρα, πού έμνησκε μαζί του, 
φρόντιζε τό νοικοκεριό, ό θεό; νά τό κάμγ̂  τέτοιο.

(Ά κ ο Ιο ν Α έ ϊ)

(Μετάφραση δ. ΙΟΥΛΙΑΣ ΛΗΜ.)
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— Στο ’Εξωτερικό στέλνεται συστημένο δρ. 2,δ0.

Υ Π Ε Ρϋ Κ Ε Α Ν ΙΟ Σ  Ε Λ Λ Η Ν ΙΚ Η  ATW0J1A 0I B
TI HErHEItM ΕΜΗΗΙΜ YflEPfiREflHII ΠΒΟΠΛΟΙΙ ΤΗΙ ΙΕΤΟΓΕΙΟΤ

U
ΤΟΝΩΝ 16,000  Θ Ε Μ ΙΣ Τ Ο Κ Λ Η Σ ,,  τ ό ν ω ν  ι β ,ο ο ο

ΜΕ ΔΙΙΤΛΟϊΣ ΕΛΙΚΑΣ ΔίΙΙΛΑΣ ΜΗΧΑΝΑΣ ΑΠΑΡΑΜΙΛΛΑ ΕΙΣ ΑΝΤΟΧΗΝ ΚΑΙ ΕΓΣΤΑΘΕΙΑΝ 

ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ 1δ ΜΙΑΑΙΩΝ 
Διαμερίσματα ίπιβατών άνετώtara. —  Aïftovaai ηολντελεΐς Κ . καί Ν' Φέσεως, ΚαΛνιστήρια 

ΙύιαΙτεραι αϊ&ονσαι Κυριών, Μουσικής, Εστιατορίου. — ΝοοοχομεΊον, άηολυμαντιχός κλίβανος, 
Λουτρώνες, Κονρεΐον, Παντοηωλεΐον, Καφφενεϊον, ΖυΦοηωλεϊον.—ΔΕΥΤΕΡΑ ΘΕΣΙΣ καινουρ
γής μέ 2 0 0  κλίνας. — θέρμανοις διά Καλοριφέρ εις  τά διαμερίσματα τών Μεταναστών. — ’Ιδιαί
τεροι τραηεζαρίαι Μεταναστών.

Ή λ ε χ ρ ιχ ό ν  φώς9 α σ ύ ρμ α το ς  τηλέγραφ ός 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΚΑΤΑ « Ο  ΗΜΕΡΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΕΚ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΜΕΣΩ ΚΑΛΑΜ ΩΝ- 
ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΤ’ ΕΥΘΕΙΑΝ ΔΙΑ ΝΕΑΝ ΥΟΡΚΗΝ

τον HTIHOJ1AOIOŸ ·Ασΐ1\ΛΙ>
ΤΗΝ 1» ΝΟΕΜΒΡΙΟV 1911

ΛΓ ΕΠΙΒΑΤΑΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΣΑΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΝ ΑΠΕΥΘΥΝΤΕΟΝ
Ε Ν  Π Ε ΙΡ Α ΙΕ Σ  π α ρ ά  τφ  Γ ε ν ικ φ  Π ράχχορι τής Ά τ μ ο π λ ο ΐα ς  Λ εω φ όρος Α Ιγέω ς Ν, 6 ,

Ε Ν  Τ Α ΙΣ  Ε Π Α Ρ Χ ΙΑ ΙΣ  e lç  τού ς  π α τά  τό π ο υ ς  Υ Π Ο Π Ρ Α Κ Τ Ο Ρ Α Σ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΠΑΡΑ ΤΗι ΓΕΝΙΚΗι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙ ΟΔΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ 

ΑΝΟΘΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ


