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ϊ  *  ΤΙ ΓΓΚ Φ Ο ΤΝ  ΟΙ ΚΑΛΟΙ ★

Ο ΔΟΝ ΚΙΧΩΤΗ2
,Ο  συνεργάτης μας Γ. Φτέρης, γράφοντας με τό 

ψευτόνομα «Ι'κρέκο» τη φιλολογώιή αϊ^/ι? ϊήίς εφη
μερίδας «ΤΙρωχενονοα», δημοσίεψε σ’ αυτήν, τώρα 
τελευταία, μια σειρά φιλολογικά αρθρα, που πο/ι» 
διαβαστήκανε, γιά τή μετάφρασή μας τοϋ μΔόν Κι- 
χώτη». 'Από τάρθρα αυτά δημοσιεύσομε εδώ την α
κόλουθη περικοπή.·

Ό  κ. Καρθαϊος μετέφραοεν εκ τού. Ισπανικού κει
μένου, έχων παραπλενρως του μίαν εκλεκτήν Γαλ
λικήν μετάφραοιν καί μίαν 'Αγγλικήν. Διά τής επι
κουρίας αυτής ήϋέλησε νά διευρύνη ακόμη περισσό
τερον τον κύκλον εντός τοϋ όποιου έπρόκειτο νά επι
κοινώνησα μέ τον Θερβαντές. ’Έχων υπό τά όμμμτά 
του τό 'Ισπανικόν κείμενον και δίπλα του τά δυο αυ
τά μεταφραστικά κάτοπτρα, δηλαδή τόν τρόπον κατά 
τον όποιον τόρ άντελήφθηοαν ό Γάλλος καί ό ''Αγ
γλος, κατώρϋωνε ασφαλέστερα νά ενρίοκη τόν ¿¡Δικόν 
του δρόμον διά των συγκρίσεων και των άντ¡παρα
βολών. Εις τήν εργασίαν αυτήν τόν ύπεβοήθηαε αο- 
ΰαρώς και ή Νεοελληνική γλώσσα, ή όποια λόγφ με- 
οημβρινότητος θά ήδύνατο να είπη κανείς ότι ονψγ- 
γενεύει με τήν γλώσσαν τής Ισπανίας περισσότερον 
ακόμη και από τήν Γαλλικήν, άφιοταμένην ελαφρώς 
τοϋ καθαρού Λατινικού χρώματος, Πρός περιοοοτέ- 
ραν μάλιστα επιτυχίαν δέν έχρησιμοποίησε τήν μρν- 
τέρναν δημοτλϊήν, αλλά τήν παλαιό τέραν, ή όποια 
παρουσιάζει μίαν ειδικήν καταλληλότητα δι Ιππστι- 
κήν μυθιστορίαν.

Έ φ . « Π Ρ Ω Τ Ε Υ Ο Υ Σ Α »

Η ΧΩ ΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ ΚΙ
κ. ΒΕΝ. ΒΑΣ, Ό  «Πόθος» δεν είναι άσκημος, έχει 
τή λεγάμενη «λυρική πνοή», μά οί στίχοι του, μερι
κοί οτίχοι του, είναι ανυπόφοροι. Μέτρησε τους καί 
θά ιδείς πώς άλλος έχει δεκαέξη συλλαβές, άλλος 
δεκαεφτά, > χ ιί  σέ πολλούς ό τόνος είναι ακατάστατος.

κ. ΔΕΑΑΚ, Σ' ευχαριστούμε γιά τό Λαρισσινό 
id llllΟΘΙΚΟΦΙΛΑKJΟΝ» καί όή συμμαζεύεται.
— κ. Δ. ΠΌΜ. Φασκέλαύο' το τό «Διπλό μεθήοι» καί 
ρήξε αλλού τή σκέψη σου, — % A AB. ΣΑΝ. Καί 
μόνο γιά τούς δυο πρώτους στίχους σου.·

Κοιμίζει ή 'Αθήνα τόν καημό της
στής πανάρχαιας Ακρόπολης τά πόόια....

ποϋναι τόσο καλοί, αξίζει νά σοϋ πει κανείς νά ξα- 
κολουθήσεις. 'Κάτι θά καταφέρεις οιγά σιγά. — κ.

. "Οχι καί τόσο καλό, — κ. Ζ. ΑΛΑΦ. 
Σ ’ ευχαριστούμε γιά τό γράμμα. Τό ποίημα, λίγο α
δύνατο. — κ. ΒΛ. Α, ΠΑΤ. Βούλγαρη 2, Πειραιά.
— κ. ΠΙΚΡ. Καλιά τον τά ψέλνεις τον Ταγρι.’

Δε σε λυτρώνει ό «Λυτρωμός», 
ούτε καί τ’ άλλα δράματα, 
όσο τά παρατσούκλια σου, 
καί κάποια σου επιγράμματα,

— κ. κ. Ν. ΖΑΚ. καί Γ. ΔΕΣΤ, Λ ^ ύ ρ ι.  Ευγε
νικός ό σκοπός σας καί τραβάτε με θάρρος μπροστά, 
νΕται μοναχά θά προκόψει ό αγώνας μας. —■ κ. 
ΦΑΝΤ. 'Ό,τι ζητής, άρχισε κιόλας νά γίνεται. Τά 
έργα λ. χ, τοϋ Καλοογονρου θά βγουν όλα καθώς 
μαθαίνουμε. — κ. Γ. ΜΑΚΙΣΤΟ, Καλό τό «Σπιτά
κι μας?> καί τό τυπώνουμε δώ γιά τό. ..  άσκαντάλι
στό.'

Μεγάλωσε ή Πατρίδα, λένε, 
ατά πέλαγα καί σ τ ις  στεριές, 
κάΐ σε λιβανητήρια καίνε 
λιβάνια απ’ όλες τ ις  μεριές, 
οέ δοξασμένους δολοφόνους.

Μ' απ’ τό δικό μ/τς τό σπιτάκι, 
ιό σπίτι μας τό ειρηνικό, 
τό γελαστό πάα άδερφάκι, 
κ εγινε τώρα πιδ μικρό 
σπιτάκι, μέ μεγάλους πόνους.

~  νι, ΠΑΤΡΙΝΟ. Υποφερτά. — κ. Μ. ΓΙΑΝ.  
Δέν μπορέσαμε νάν τούς καταλάβουμε τούς «Αγρι
άνθρωπους» . — ΠΑΛΙΟΦΑΛΜΡΙΩΤΙΣΣΑ. rΕ
χετε ένα γράμμα στο γραφείο μας καί στείλτε νάν 
τό πάρετε. — κ. ΒΑ\Γ, ΦΑΝΤ. Καλλιέργηοέ την, 
κ ί κάτι θά βγει μέ τόν καιρό. Σώνει πού α ί ο τ  ά 
γ ε σ α ι  ¡κ ά τι. Αίηό είναι τό παν, Τά/,λα, έρχοννιαι 
σιγά σιγά. Τό σονέτο δέν είναι μοκημο καί θά έΐταν 
καλότατο αν δέν τέλεκονε έτσι απελπιστικά καί. . . .  
εύκολα. Τό «ας πεϋάνω» δέ μάς ονγνιίνηοε καθόλου.
— κ, ΣΠ. Κάπιος βουλευτής Μεσσηνίας α ν α κ ά 
λ υ ψ ε  τελευταία καί τό θηλυκό τού. . . . πένης. ((Χο
ρηγήσατε, έγραψε, ατήν αιτούσαν κτλ. ονοαν άπολύ- 
τως π έ ν ν η σ α ν » ,  καί πάει λέοντας.— κ. ΑΛ. 
ΔΡΑΙΚ. Θά δημοσιευτεί, — κ. Σ. Γ. ΚΑΡ. Θά δη
μοσιευτεί οτό ερχόμενο. — κ .  Γ . ' X .  ΧΑΣ. Ό  κ .  
Tayκ. ά ευχαριστεί γιά τά καλά λόγια, Δυοτνχώς 
τό τραγούδι οου ’θέλει περιοοότερο δούλεμα.— κ. Αθ. 
ΤΑ. Θά δημοσιευτεί μέ μικρά διορθώμοπα. Στείλε 
μας κι άλλα.

M IT* Κ Ρ Ι Σ Η

Ό  κ. Κωστής Παλαμας εγραψε στό «Εμπρός» μέ 
τήν υπογραφή \Υ τ’ ακόλουθα :

«Μέ τό «Τραγούδι τής (Κοντέσας» που τό σΰνθεσε 
ό κ. Φωτός Γιοφυλλης», καθώς άναγινώσκομεν είς τό 
έξώφυλλόν του, εϊσερχόμεθα εις νέας αποχρώσεις λυ
ρισμοί) οικογενειακού, ας τόν ειπομεν, περικλειόμενου 
είς αφέλειαν κα'ι είς οικειότητα, μέ κάποιον μ έ θ υ , 
πού διαφέρει πολύ από τήν μ έ θ η ν » .

Τό «ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΚΟΝΤΕΣΑΣ» τού κ. Φώ- 
του Γιοφυλλη, τυπωμένο σέ κομψό βιβλίο, πουλιέται 
σχό «’Αθηναϊκόν Βιβλιοπωλεΐον* X. Γανιάρη καί Σιας 
καί στ’ 8λλα Βιβλιοπωλεία.
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ΨΥΧΑΡΗΣ

ΤΑ ΑΤΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΑΑΑ ΤΟΥ ΧΑΡΟΥ
ΑΦΙΕΡΩΤ1ΚΟ ΓΡΑΜΜΑ

ς τ ο ν  κ ύ ρ ι ο  Γ. ΑΒΕΡΩΦ

Αγαπητέ μου Φίλε,
'Ο τίτλος του βιβλίου μου νά μη οέ ξυπάση. Τό βι

βλίο άφτό που έρχονμαι σήμερα νά οοό προσφέρω, 
λεγότανε πρώτα Η λ ι ο 6 α σ ι λ έ μ α ί α  . Ο
μορφη λέξη, μά που μού η άνηκε κατόπι πώς δεν ταί
ριαζε δώ, επειδή κ είχε κάποιαν άοριοτία, εΐτανε 
κατάληλλη βέβαια γιά καμιά Συλλογή στίχους, πάρα 
πολι όμως ποιητική γιά ένα μυθιστόρημα που είναι 
μάλιατα ϋετικό, ¡οτορικό πράμα, οπως είναι τό δικό 
μου.

Πώς γράφηκε τό μυθιστόρημα̂  γιά τί πρόοωπα κά
νει λόγο, ίλά' οον τό πώ, άηοϋ οού ξηγήοω γιατί οού 
τό αφιερώνω.

Γνωριστήκαμε κάμποοο παράξενα, δηλαόή άπό τό 
μέρος οου εσένα έβγενμά κι ωραία, βάρβαρα όμως 
άπό τό μέρος τό δι.ιό μου όσο γίνεται.
Βρεϋήκαμε· μιά κεριακή. ιάπόγεμα, σ’ ένα σπίτι φι

λικό, μισό παριοιάνικο, μισό ρωμαίϊκο̂  Είχα ί\αϋει 
νωρίς, πριν άπό σένα. νΕγινε άξαφνα κάποια κίνη
ση οτήν πόρτα κοντά, κάποιος έμπαινε. Μιά κυρία, 
ελληνίδά, πλάι μου, ψιθύρισε. μισό λιγοθυμισμένη.·

— «Ό ,Άβέρωφ!».
Ό  Άβέρωη ό πλούσιος, ό παντοδύναμος, ό περί- 

φημος.
— «Νά οοΰ δ&ίξω». είπα μέοα μου. Καί ρίζοίοα, 

όχι ! οτήλωοα οτή μέοη τον σαλονιού, άοάλεφτη πέ
τρα καί πειοματάρα

— «Πάόομενε, Ί\όγια μον», ξακολονθονοο' καί 
σώπαινα πάντα, γιατί ταλεγα μοναχός μου.

— «Πρόσμενε νά πάω νά οοΰ γλείψω τά πόδια'Ο 
νους, φίλε μοί', ό νους πρέπει νά βαοιλέβη. όχι ό πα- 
ράς».

Καί στεκόμουν» ακίνητος, άκλόνιστός, ακατάδε
χτος,— άπαράλλαχτα οπως ό πλονοιος που αν/,λογιό- 
μοννε καί θύμωνα μαζί του.

Έκεϊ που κουρδιζόμουνε καί σήκωνα τή μύτη μου 
ίσια με τό ταβάνι, νά πού ζυγώνει ό νοικοκύρης καί 
μοΰ κάνει:

— «Ό κύριος Άβέρωφ έμαθε πώς εΐοαι δώ, έχει 
πόθο μεγάλο νά οε γνωρίοη, μο& γυρέβ&ι τήν άδεια 
νά οοΰ τόν παρουσιάσω!».

Ζεματίστηκα. ’Εκείνη τή στιγμή, θαρρώ πώς σέ

Lo giorno se n’andava
D a n te  In f .  I I ,  i  ( l )

μίοηοα κιόλας. Άμε ; ΙΙώς νά μή οε μιοηοω ; Μοΰ 
έδινες μάθημα. Kdp τί μίλημα ; Λουκούμι. *Επε
φτα μικρός. Μ ικροντοικος. jAat ό νούς; 'Ο νους, 
δικός οον. ‘Ώστε άπόμνηοκα τώρα δίχως νον — και 
πάντα δίχως παρά.

Ηετάχτηκα. "Εγινε f¡ ονοταοη, πιάοαμε μς κου
βέντες, όέ χορτάσαμε·, ούτε τήν κεριακή εκείνη, ού
τε τις ακόλουθες μέρες. Μέ τιμ,ηοες καί οτήν παρά· 
δοοή μου. Τότες πιά έβγαλα τό άχτι μον.

— «Έοεϊς, οοΰ είπα δημόσια, εσείς γεννηθήκατε 
μέ τά στιβάλια. — Εννοούσα τό χαριτωμένο μας έ- 
κείνο τό γαλλικό παραμύθι τού οτιβαλωμένον γάτου 
C h a t  u o t té  — πού μ' ένα του βήμα μπορεί νά 
κόψη εφτά λεύγες δρόμο, τόσο γλήγορα είναι τά στι
βάλια του. — Στιβαλωμένος γεννηθήκατε’ μέ τό»ό- 
μά οας, μέ τήν κατάοταοή σας. μέ τή δόξα τού θειοι 
σας τού μεγάλου, μπορούσατε, ' Υπουργέ μου, χωρίς 
νά τό κουνήσετε, νά πάτε ώς τά πέρατα τής οικου
μένης. νΟχι ! θελήσατε νά κάμετε παπούτσια δικά 
σας, μέ τό νού οας νά κρίνετε, νά δράοετε μέ τής 
ψυχής σας τήν ενέργεια, νά φανήτε όίθρωπος. Γιά 
τούτο οάς αγαπώ». .

Άφον ϊεοτόμιοα τέτοια λόγια » 'έριειτα γύριοα 
στό γραφείο μου, συλλογίστηκα.

— <(Μπόοικα καί παραμπόσικα όσα είπα του Άβέ
ρωφ. ΙΙώς μπορεί yá μήν έχη όλα τά προτερήματα 
τον κόσμον, μιά καί είναι δημοτικιστής

Δημοτικιστής, ναΐσκε, δημοτικιστής μάλιοτα πού 
'θάφήοη πάτημα.

Ειοουνε, φίλτατε, υπουργός τής Παιδείας ή πιό 
σωστά τών Έ/.κλησιαατικώνε καί τής Δημόσιας Εκ- 
ποϋίδεηιης, οά βγήκε τό Βασιλικό Διάταγμα, υπο
γραμμένο άπό τό μακαρίτη τό βασιλιά τόν Άλέξαν- 
τρο, τήν πρώτη τού Σετέβρη 1013, γιά τήν είοαξη 
τής δημοτικής, ας τό πούμε πιά τής Ελληνικής ©τίί 
πρώτες τάΙες του δημοτικού Σκολειού. θά δοξαοτή 
στους αιώνες γιά τήν υπογραφή του- άφτή, τόνομα 
τοΰ Άδικα χαμένου βαοιλιά. Τού μίλησα τον ίδιον 
γιά τό διάταγμα, καί άμέοως κατάλαβα πώς τό κά
τοχε λαμπρά τί οημαοία είχε τό κείμενο. Φαίνεται 
σά νά τό φέρνη τ όνομά τον τό ίδιο, νά βρίσκεται 
σμιγμένο μέ κάθε κίνημα πανελλήνιο. Ποιός στάθη
κε άφορμή, μέ τά ójúa τον, μέ τις νίκες του, νά μορ- 
φωθη), πρώτη φορά, μιά Κοινή αρχαία; *0 Άλέ- 
ξαντρος ό Μεγάλος. Αξίζει νά τόν πούμε Άλέξαν- 
τροΒ', Ικείνονε πού μιά πεννιά τον καθιέρωσε πρώ
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τη φορά, επίοημα, τη οημερνή μας την Κοινή.
Σημαντικό τό Διάταγμα, πολί σημαντικό. Πώς άλ- 

λάξανε οι καιροί / Τι γλήγορα μπαίνει οτό νόημα ο 
Ρωμιός !

,Εδώ και καμιά τριανταριΛ χρόνια περπατούσα 
στην Αθήνα μ! h a  δημοτικιστή. ν Αξαφνα, ενώ α
νεβαίναμε την όόό Σταδίου, οταμαψ κα|ι μου ξεμο- 
λογιέται."

— ΐίϊυϋ κάκου ! Δε ϋά τιετνχης. ΙΙράματa ζητάς 
από μάς τόοο άντίϋετα οτό αίοτημα όλωνω μας, πού 
δε ϋά σ' ά/.ολονϋήοουμε ποτέ μας. Ιΐμτέ μας — και 
πίοτεφέ με γιά ΐό καλό σου, γιά νά τά παραίτησης 
τά τέτοια· — ποτέ μας δε ϋά γράψουμε ο ί οτό θη
λυκό άντις ή , τ i ς οτήν πληθυντική αιτιατική άν- 
τίς τ à ς . Μάς πνίγουνε οι ορθογραφίες σου- νά, ιί 
νά οοΰ πώ ; Είναι αλλόκοτες και παράξενες».

— «ϊο μρνο παράξενο, τό μόνο αλλόκοτο, του ά- 
ποκρίθηκα, είναι ϊοια ïota m  γράφης ή , νά γρά- 
(¡ης τ ης ,  επειδή άφτά καταπατούνε, καταοτρέ· 
φοννε τον κανόνα τον ιστορικό, μάς χαλνούνε τή σει
ρά που ουνεδένει τήν αρχαία μ<ε τή οημερνή μας».

Πού νά με πιοτέψη τότες ό φίλος ;
1Από τήν Άϋήνα πήγα οτήν Πόλη, ν.ι από τήν Πό

λη οτήν ΙΙρίγκητιο, τοΰ Λεωνίδα τού Ζαρίφη.
— «Τίποαα, μού κάνει ορθά κοφτά, καπνίζοντας 

ένα πούρο· τό ϊτ  ο ι τό λέμε. Σίγουρο πώς δε θά τό 
καταδεχτούμε ποτέ μας, νά τό γράψουμε».
• Και τί βλέπω σήμερα ; Τό διάταγμα τό βασιλι
κό δεν παραδέχεται μοναχά, κανονίζει κιόλας τό 
ο ι ,  τό τ ι ς ,  τό έ τ ο  ι, τό γ ι ά,  τό φα-  
σ ο ό λ ι (μέ οξεία), τή γενική τή ς  γ λ ώσ σ α ς ,  
την ονομαστική πατ έ ρ a ς , τό ζ υ μ ώ ν ω ,  
κ α ρ φ ώ ν ω ,  σ τ ρ ώ ν ω ,  με τά δυό τους τά 
ω , τό Διάταγμα επικυρώνει, επισημώνει, μ' ένα 
λόγο, εκείνα πού οί καλαμαράδες μας τά διαλαλού- 
σανε πώς είναι γλώσσα τού Ψυχάρη, και πού είναι 
γλώσσα πανελλήνια.

Σίγουρα νά τό ξαίρης, αγαπητέ μου, πώς μερικά, 
γιατί λιγοοτέβουνε μέρα με τή μέρα, μερικά λοιπόν 
από τά  δικά μας πού φωνάζουνε πώς με κανόναν τρό
πο δεν τά θέλουνε, γλήγορα θά τά χάιμουνε, θά μμς 
πούνε και γειά σας.

Φιλονικούσαμε μιά μέρα, φιλικά καί ήσυχα, κα· 
θώς πάντα, ατό Παρίσι, γιά τό ουβιβαομό. Σάν κα
λός, τίμιος, άγαϋός άύρωπος πού είσαι, βγήκες πιά 
νά μάς πής καί τού στραβοΰ τό δίκιο. Πήρες τό μέ
ρος τοΰ συβιβαομον — τού άνήθικου καί τοΰ τεμτιέ- 
λικου. Μίλησες νόστιμα, γλυκά, ειρηνικά. Πόσες φο
ρές δε μού τά πετάξανε άφτά οτή μούρη, μ' άλλο ύ
φος όμως /από τό δικό σου ! Νά πού μού έλεγε; τώ
ρα καί τού λόγου οου, σιγά σιγά, πώς νά οέ πιοτέ- 
βω, πώς δέ ζώ στην Ελλάδα, πώς δέν είμαι πρα- 
χτικός.

Κι από τή χρυσή σου τήν κουβέντα ρίζωσε άνόμη 
πιό κατάδϋβα οτό μυαλό μου, πιο γερά ρίζωσε ή πε
ποίθηση πώς άπαραίτητος δρος, οτόν αγώνα τό 
γλωσσικό, είναι νά μην πιοτέβει κανείς, γιά τό ζή
τημα τοΰ συβιβασμοΰ, μήτε τούς καλήτερους φίλους 
του, μήτε σένα τόν ίδιο· άπαραίτητος δρος νά μή ζή 
οτήν Ελλάδα" δρος άπαραίτητος νά μήν είναι κα
νείς πραχτικός. Γιατί, κοίταξε" πράματα είναι ά- 
ψιά, δέν είναι λόγια. Κανένας, νομίζω, δέν είχε no
té του έπιρροή μεγαλήτερη άπάνω στδ ζήτημα τό

γλωσσικό, άπάνω στη νεοελληνική τή φιλολογία, κα
νένας περαότερο δέν έδραοε από τόν ταπεινό οου τό 
φίλο, πού δέ αέ πίστεψε, πού δέ ζή οτήν 'Ελλάδα, 
πού πραχτιχός δέν είναι — κανένας πιό πολί από 
μένα πού οτό Τ α ξ ί δ ι  μμυ ακόμη χτύπησα κατακέ
φαλα καί τήν καθαρέβουοα m í τό ουβιβαομό τους. 
Άφτός δμως τώρα μοναχός του ϋά χτυπηϋή.

Πίοτεχρέ με καί μένα πιά, πού ζώ οτό Παρίσι, πού 
είμαι φοβερά πραχτ ικός, επειδή πραχτ ικώτερο οιόν 
κόομο δέν υπάρχει, μά οτήν Άϋήνα, μά οτό Παρίσι, 
πραχτ ικώτερο άπό τόν κανόνα, πού χωρίς κανόνα εί
ναι αδύνατο νά μάθη δ τι κι αν είναι, τό παιδί.

Μοϋ έμαθες, φίλε ΑΟεροσφ, πράματα πολλά. Μού 
έμαθες ν.ι άπό την πρώτη μας τη ουνάντηοη, όπως 
οοΰ έλεγα, πώς κόβει ό νους οου πιώτερο από τό 
δικό μμυ, πώς ό βέρος ίίαριοιάνος είσαι τού λόγου 
σου λαί πώς έγώ οου φέρθψα σαν τόν άγριο τό Ρω
μιό. Μοϋ εμαθές, αγαπητέ μου, καί τήν ποιηοη τού 
πλούτου,

Άλί$εια πού καί σένα δάσκαλός σου οτάϋηκε ό 
ϋ&ιός οου ό ξακουστός. Μού δη/ηθηκες τά ίοτορικά 
του. Είχε βάλει μέ τό νσύ του να ξαναχτίοη τό Διά- 
όιο. 11ες μου, όεν είναι ώραίο, τάρϋή αξαφνα ένας 
έμπορος, ένας τραπεζίτης, ένας εκατομμυριούχας νά 
ουλλογιοτή τό Σοφοκλή, τήν Ίίλέχτρα, τόν 'υρέοτη 
μαί νά θέληση νά τούς άναοτήοη; Aait πού αλλού βλέ- 
πουνιαι άφτά, παρά στην Έλλαόα;

'Ωστόσο πολλοί τονέ ουβουλέβανε νά ξοδέψη γι 
άλλους οκοπούς τά χρήματά του, γιά τίποτις ώ φ έ -  
λ ι μ ο ,  γιά κανένα σπουδαίο άβγοτ αραχάδικο, πού 
μεϋοδαιά νά φτειάνη τό έϋνι>.ό τάβγοτάραχο, νά ιό 
πουλί} ο όλη τήν οικουμένη, τού μιλούσανε γιά σω
ρό σωρό π ρ α χ τ  ι κά  έξοδα. Τίποτα ! 'Εκείνος 
τό είχε κάμει απόφαση, νά σκάση τόν παρά του γιά 
τό 'Ιδανικό, επειδή κατάλαβε — ό Θεός καί ή ψυ
χή τ ον — κατάλαβε πώς πραχτικώχερο δέν υπάρχει 
άπό τό 'Ιδανικό.

Καί δέ γελάστηκε ό μακαρίτης. Τό άβγοταραχάδι- 
κο μπορούσε νά ριχρα/.ιντυνέφη, μπορούσε καί νά χα- 
ϋή, Τά Στάδιο μνήοκει. Τό Στάδιο δίνει δόξα οτήν 
'Ελλάδα, μέ τή δόξα εννοείται πώς τής δίνει κι ά
πειρους παράδες, επειδή κ ή δόξα ενός τόπου είναι 
ο τόκος του ό πιό σίγουρος, αφού τραβή τόν κόσμο 
στον τόπο.

Ποιανού τό λοιπόν είτανε καταλληλότερο νάφιε- 
ρώοω ,τό ρομάντζο μου άφτό, παρά στόι ανιψιό όνος 
τέτοιου άϋρώπον, οτό δημοτικιστή μου τόν Άβέρωφ, 
πού τά ιδανικά τά σέβεται, τάγαπφ, τά ζωντανέβει;

Τό ρομάντζο μου άφτό οίλλο δέ γράφει παρά λα
τρεία τοΰ Ιδανικού. \4πό ν,εϊ κι ό τίτλος του. Δ υό  
τ ρ ι α ν τ ά φ υ λ λ α  τ ο ΰ  Χ ά ρ ο υ . 1 Άπό τή 
δύναμη, άπό τήν ομορφιά τής αγάπης, ένα λούλουδο 
φαίνεται ώς καί ό ϋάνατος. Ό  ήρώας τοΰ πρώτου 
παραμυθιού οκορπίζει τά στερνά τον τά τριαντάφυλ
λα στήν ποδιά τής μονάι/.ριβής τον, τήν ωρα πού δί
χως νά τό ξαίρη τήν άποχαιρετξ. Ό  ήρωας τοΰ δέ- 
φτερον παραμυθιού θέλει νά θαφή μέ τό τριαντάφυλ
λο τής καλής τον. Έβωδιάζει λοιπόν ό Χάρος μέ τή 
μυρωδιά τής καρδιάς, άκόμη καί τή στιγμή πού πάει 
άφτή νά ραγίοη.

Τά ίοτορικά του.πρώτου παραμυθιού, τά σπαρα
χτικά, είναι ίοτορικά ένός νέου πού μον τά ξεμνοτε-
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ρέφτηκε άλλοτες οτήν Άλβιήνα, Τά ίοτορικά τον όέ· 
φτερού είναι αθάνατα. Κ’ έτοι τά ονομάζω, γιατί 
Δέν είναι δικά μου. Δικά μου δηλαδή δέν είναι τά 
γράμματα που αποτελούνε τήν ουοία του ρομάντζου. 
Τί περίεργα λογοψυχολογικά ! Ό  Ρωμιός δέν έχει 
γλώοοα νά πή τήν ψυχή τον, μιά και δέν τοϋ μάθανε 
τή δική τον. βΟταν είναι δ Ρωμ,ιδς βλαοτάρι καμιά; 
μεγάλης φαμελιάς ή όταν είναι μέλος τής κοινωνί
ας, άπδ παιδί σπουδάζει τά γαλλικά, τά κάνει γλώο
οα τον μητρική, καί τον καταντά τότες δυνατό νά έ- 
ξωτερικεφιή, νά χύοη απάνω οτό χαρτί τάπόβαθα τά 
μνοτικά τον.

Τά γράμματα που θά διαβάοης είναι γραμμένα 
γαλλικά καί γώ τά μετάφραοα ρωμαίικα. Γράμμα
τα που πρέπει, φίλε μου, νά τά περάοηζ, όχι μόνο μέ 
C-γάπη, παρά μέ σέβας. Μέ συγκίνηση πιά, ρώτημα 
δέν είναι. Γράμματα κόρης αγνής, γράμματα μεγά
λης παρθένας, γράμματα τής αθάνατης, γράμματα 
τής παναιώνιας. γράμματα τής Μυρριάννας. Θέλω 
για τή Μνριάννα σήμερα νά σου νΛμω λόγο καί δέν 
μπορώ, επειδή μέ πνίγουνε ακόμη τά κλάματα, είκο
σι τρία χρόνια τώρα πού πέθανε, καί μέ πνίξανε κά
θε φορά πού τήν άνάφερα στα γραφτά μου. Είναι ή 
Μνρριάνα τοϋ "Ο ν ε ί ρ ο υ  τον  Γ  ι α ν ί ρ η , 
άφτή πάλε είναι ή Μύ ρ τ ο ν  λ α πού τή γνωρί
ζεις άπδ τά Δ υ ο  Α δ έ ρ φ ι α  — τό κλασσικό 
μου τδ έργο, τό μόνο πού τό διαβάζω καί δέ χορταί
νω. Τή θυιιή,θηκα οτή Ζ ω ή  ‘At ’Α γ ά π η , 8- 
πον τήν είπα Μ ν ρ ι έ λ λ α. Μ ύ ρ ρ ω  τή 6ά· 
φτιοοα οέ κάποιαν ανέκδοτη μου Ν ί κ η  το ΰΐ π δ-

ν ον  ικ α ι τ ή ς  ά γ α π η ς ,  ενα ρομάντζο και 
τούτο. Σειρά πεζά τραγούδια έτοιμα τής έχω, άπό 
τήν πρώτη πρώτη μέρα πού ειδωθήκαμε, ίοια μέ τό 
θάνατό μας, μέ τό ξεψύχισμά της τό απαλό, που ά- 
κολούθηοε ατά 189Γ, τις δεκατέσσερες τοϋ Γιούλη, 
ώρα πεντέμιοι — έξη τό πρωί' τά στερνά τη; τά 
λόγια πρός εμένα, τά χάραξε τήν παραμονή, στις 
έντεκα τό βράδι.

Δέ διστάζω, δέ φοβούμαι διόλου, δέ οκιάζουμαι νά 
μιλήσω γώ τά γράμματα τής Κόρης τοϋ άταίρια- 
χτου ποιητή μας, πού μόνος άφτός. στον καιρό του, 
παραβγήκε μέ τό Σολωμό. Πήγα μιά μέρα νά προ
σκυνήσω τοϋ πατέρα της τόν τάφο. Στεφάνια τον έ
φερα, γονάτισα καί τοϋ είπα.·

— «Τίμια στάθηκε ή αγάπη μας, Πατέρα. Σεβά* 
οτηκε, σεβάστηκα τήν τιμή της, ’Εσένα σεβαστήκαμε 
καί οί δυό. Είναι ή Μπεατρίτοε μου, είναι ή Λάονοΰι 
μου άφτή. Δέν αγαπηθήκαμε, πού νά πής' αγαπήσα
με ό ένας τήν ψυχή του άλλοννοΰ, τό ’Ιδανικό καί τή 
δύναμή τον. Τό ’Ιδανικό τάθανατίοαμε, ποιητή μου, 
άθανατϊζοντας τονομα τής Μνρριάνας, τον παιδιού 
ο ον, πού άπό σένα πήρε τήν ποίησή της, Βωμό τής 
έστησα, τήν προκήρυξα Μούσα μου, μύρισα τή μυ
ρωδιά τής ψυχής της, τή σνναδέρφωσα μέ τής Ρω
μιοσύνης τήν ψυχή, γιά τή νίκη τής Ιδέας, γιά τό 
καλό τής *Ελλάδας. «Πές μου άν είναι φταίξιμο άφ τή ;»

Μήτε κείνος θά τό π»), μήτε ον, καλέ μου Άβέ- 
ρωφ, εσύ πού άγαπής τά ’Ιδανικά καί πού έργάοτη- 
κες γιά τήν Ιδέα. Ό  φ ίλ ο ; σου Ψ Υ Χ Α Ρ Η Σ

Π α ρ ίσ ι, Παραβκββή, 12 τοϋ Σ π ορ ιά  1920.

Τ Ο Υ  Θ Υ Μ Η  Τ Α  Τ Ρ Ι Α Ν Τ Α Φ Υ Λ Λ Α * * *

Δεν τό πρόομενα. Δέν τό πίοτεβα.
"Υοτερις άπό τόσα καί τόσα χρόνια !
Πώς νά βρέθηκε δωπέρα; Γιατί νά ξαναήρθε;
θά τό μάθω. θά τό μάθω !
Μα τί θά μάθω1κιόλας; Μήπως καί δέν είναι πα

τρίδα της; ’Εδώ γεννήθηκε, άναθράφηκε δώ. ..  ’Ε
δώ παντρέφτηκε ! Παράξενο δέν είναι διόλου νά 
βγήκε οτό ταξίδι, νάφησε γιά κανένα μήνα τά Παρί- 
οια, ναποθνμηοε, ποιος ξαίρει; τήν άμοιρη τήν Πό
λη, — κ’ έτσι έρχεται νά περάση δυο τρεις μέρες οτά 
θεραπειά'

*Όχι, παράξενο δέν είναι.
Παράξενη μονάχα ή οο»6λ.ιά εκείνη, πού οτήν 

καρδιά μου λ.ες καί διάβηκε, άμα τήν είδα. Σάν τρύ
πα οτήν καρδιά μου φάνηκε, άλ.ήθ&ια, πού άκόμη τή 
νιώθω καί πονώ. Άφτό δέν τδ πίοτεβα !

Μόλις άλλαξε. Σά νά τή βλέπω άπαράλλ,αχτη ό
πως είχανε και τότες ! Τδ λιγνουλ,ό της τό προοω- 
πάκι πάντα τό ίδιο, μακρουλό καί χαριτωμένο. Τό 
σκέπαζε τό βέλο τού καπελλιοϋ της. Τά μαλλάκία της 
δέν μπορείς νά καταλάβης άν άπομείναν όλόξαθα ή 
άν άσπρισαν© πού καί ποΰ. Τά μάτια της, χαμηλω
μένα τά βαοτξ και πηγαίνει.. . .

"Αχ ! τί καλά πού έκαμα καί κρύβηκα, μήπως γν- 
ρίοη καί μ* αγναντέψη.

Τέτοια καί τόση ταραχή άρχισε μέοα μου νά τρέ-. 
μη, πού δέ θάβριοκα τή δύναμη οντε νά τή χαιρετήσω.

’Αμέσως τή γνώρισα ! Κ ι αμέσως άπδ τόν τάφο

L’am lco m io e non della ventura 
Dante Inf. i l  21 |1)

τους τό μουχλιασμένο άναοτηθήκανε τά νιάτα μου 6- 
λοζώντανα. Μέ τάργό της τό βήμα περπατούσε οά 
σκυμμένη λιγάκι, τό κεφαλάκι της συλλογισμένο, που 
τό συνήθιζε καί τότες έτσι νά π&ρπατφ, οά ντροπαλά, 
οά νά οκιαζότανε καί νά μήν ?^!ε/ε νά δείξη τάνά- 
οτημά της τάη>ηλόΒ Είχε τήν δμπρέλλα της οτό χέρι 
καί μέ τήν άκρη χτυπούσε σιγά βαδίζοντας τό χώμα. 
Τά ματάκια της τά γαλανουλ.ά κοιτάζανε «ατά γης.

Χαμήλωνε ό ήλιος πρός τή όνοη, καί γώ έλεγα 
μέοα μου εκείνη τή οτιγμή πώς έβλεπα τά γλνκοχα- 
ραματα. ”Ελεγα πώς μοΰ γέμιζε τά μάτια ή άβγή 
μέ τή λάμψη της τήν πρώτη. "Αχ ! ή πρώτη μου, ή 
μόνη μου ή αγάπη, — ναι, ή μόνη, — μοΰ θάμπωνε 
τήν ψυχή μέ τήν άναφεγγιά της.

( * )  Τ ό  π οώ τ· μέρος άφτό δημοσιέφτηκε στο «"Α σ τυ* 
του 1900 (Σ ά β β α το . 30  του  Δεκέβρη 1900— Σ άβ βατο  6 του  
Γεννάρη 19011 μέ τήν  ακόλουθη σημείωση ποΰ τή ν  π αραθέ
τουμε δώ. « Η λ ιο β α σ ιλ έμ α τα » ε ΐν σ ι ¿γεν ικός τίτλο ς . Δ ημο- 
σιέβω σήιιερα μόνο τό πρώτο μέρος. Τ ό  δέφτερο πιό
υστέρα. Ε ίν α ι κ α ι πολύ μεναλήτερο άπό τό πρώτο. Τ ά  
δυό μ α ζ ί ταγραψα πέρσι τό κα λο να ίο ι, Ό λ ο  τό  μ υ θ ισ τό 
ρημα θα χη κα μ ιά  διακοσαριά σελίδες τνπωιιένο. Μ ά  δέ 
θέλω  νά κουοάσω τόν άναννώ στη' δέν τ α ιρ ιά ζ ε ι κα ί πολύ 
γ ιά  επ ιφυλλίδα όλο μ α ζ ί. Κ * έτσ ι άφίνω  τό μισό* σά βγή. 
θ ά  βγή σέ β ιβλ ίο  μέ τό πρώτο μέρος. "Α ξαφ να  όμοις μπο
ρ εί ό αναγνώστης νά βοή κ α ί στο πρώτο άφ τό . δηλαδή 
«Στοΰ  Θ υμη  τοϋ τρ ιαντάφ υλλα», δυό τρ ία  λόγια  ή μερικές  
φράσες γ ιά  τό  δέφτερο μέρος. «Τό  τρ ιαντάφ υλλο τοϋ Κ ω - 
στή». Ά φ τ ά  δέν τά λλαξα , γ ια τ ί δέν ε ίν α ι κα ί πολλά, 
έφκολα καταλαβαίνουντα ι κ ι  όποιος διαβάση πιό υστέρα τό  
δέφτερο μέρος, δίχως νά ξαναδιαβάση τό  πρώτο, θ ά  δή 
πώς κ α ί μοναχό του δ ια β ά ζετα ι.
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Δεν το πίστεβα. Δεν τό πίοτεβα.
Πώς νά τό πιοτέξμω πώς καί οήμερις ακόμη, με 

τά χρόνια που έχω μαζεμένα οτή ραχούλα /¡ου, μπο
ρούσα μέσα μου νά νιώοω τόσο βαριά τόν πόνο rai 
τήν αγάπη ;

θαρροΰοα πώς εΐτανε δλο οτάχτη πιά ή ζωή μου. 
Φαίνεται πώς έτρεμε οπίϋα μέσα της, αθάνατη.

Δεν μπορώ νά κοιμηθώ. Κυλιούμαι ατό κρεββότι 
ιιον. Τον κάκον ! Πρώτη φορά, νοτερις άπό καμιά 
τριανταριά χρόνια, νά που Άξαφνα μου έρχεται νά 
σηκωθώ, νά πάω άπό τήν Ά λ λ η μ ε ρ ι ά, τή με
ριά που δέν πάτησα άπό τά τότες !

Δέ φταίω γώ. Τί νά κάμω ; Μοΰ είναι αδύνατο 
νά τό διώ εκείνο τδ σπίτι, αδύνατο νά περάσω μπρο
στά οτήν πόρτα εκείνη, άπό τόν καιρό jiov ήρθε τδ 
δύστυχο το οπίτι οέ ξένα χέρια, τόν καιρό που τό 
πουλήσανε / Νά βλέπω άλλους μέσα, ή καρδιά μου 
δέν τό βαστά. Μέ χωρατέβο?;νε μάλιστα οί φίλοι μου, 
που τό ξαίροννε και κάποιες μου λένε:

— « Έ  / θύμη, δέν έρχεσαι λιγάκι κι άπό τήν 
Άλλη μ ε ρ ι ά ; »

Όχι ! ’Εγώ πάω τώρα πάντοτες άπό τή μεριά 
τή δική μου, ποτές δέν αλλάζω τόν καθ&μερνό, τόν 
αίώνιο τόν περίπατό μου. Άπό τό σπιτάκι που κά- 
ιΊουμαι και που τδχω χτισμένο οτή μέοη του χωρίου, 
σά βγαίνω τάπόγεμα ή τό βράδι, τό άκρογιάλι ακο
λουθών προς τό Νιχώρι, τραβώ ΐοια μέ τό Καλεν- 
τέοι καί γυρίζω — τό Καλεντέρι που τήν άπάντησοί 
σήμερα!....
Ποτέ μου πιά δέν πήγα παρέκει άπό τή σκάλα του 

βαποριού, προς τό Μπονγιονγχντερε καί προς τά Λι- 
βαδάκια, ποτέ μου πιά δέν ξαναείδ'α τό οπίτι, τό οπί
τι τό μαρμαρένιο κοντά οτή Σκάλα, τό οπίτι που τήν 
αγάπησα.

Σιμώθηκα και πήγα καί τό ξαναείδα.
Δέ θέλω απόψε νά κλείοω μάτι, θέλω νά θυμηβώ, 

Νά θυμηθώ !
"Άνοιξα τήν πόρτα τον σπιτιού) μου, σάν τόν κλέ

φτη, γιά νά βγω.
Πάτησα δξω. Σιγαοιά. Τό χωριονδάκι μου κοιμό

τανε. Τά μαγαζάκια ιά ξύλινα, μέ τα χαμηλά τους 
τά ταβάνια, οφαλοιχτά μανταλωμένα τά ψαράδικα, 
που Αγόραζα βόλτες οάν ειμουνε παιδί. *Αχ ! πόσο 
τό αγαπώ τό χωριό μου ! Στάθηκα μιά στιγμή. Δέν 
τολμούσα νά προχωρήοω.

Τέτοιος είμαι. ’Άξιος χρόνια καί χρόνια νά κρα
τά> στό νον μου καρφωμένη μιά ιδέα, καί τώρα που 
ήθελα, ύστερις άπό τόοον καιρό, νά πάω άπό τήν Άλ
λη μεριά, ώρες τό συλλογιόμουν» καί μου φαινότανε 
πιο; δέν μπορονοα νά ιό καταφέρω ! Κι ό Ίδιος ε
γώ, δηλαδή ό πεισματάρης — ή ό έρωτοβαοανιομέ- 
νος — άμα τύχη καί χρείαοτή νά τή χαιρετήσω ή 
νά τής πώ μιά καλημέρα, κρύβονμαι, φεβγω, τρέ
χω. οάν τό λαγουδάκι. Αλήθεια και γώ δέν Άλλα- 
ξά !

Τδ ένα πόδι πήγαινε μπροοτά, τό άλλο δέν άποκο- 
τοϋοα νά τό κουνήσω* έμνηοκα σάν άπονεκρωμένος 
άπό κάτω άπό τήν κάμαρα τού Πέταλα, στό σκοτάόι 
τό κατάβαθο. Ή  Σκάλα, όυό βήματα παρέκει· πέρα- 
πέρα, σαστισμένος, θαμπωμένος, ξάνοιγα τή στράτα
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τής ακροθαλασσιάς, προς τά Λιβαδάκια... ξάνοιγα 
τήν Άλ λ η μ ε ρ ι ά .

Τί καρδιοχτύπια που εΐτανε κείνα !
Ή  στράτα όλόφωτη άπό τό φεγγάρι. "Αοτραφτε 

τό φώς του στον ουρανό, περεχοΰσε· τό Μπογάζι, 
γλυκοχάδεβο τά βουνά,

Σαλέβανε τά κύματα και τό κάθε κύμα λες κ εΐ
τανε σά μιά κούνια που νανούριζε τό φεγγάρι σΐό 
βαθούλωμά του.

:·Kat νά τώρα πού ή στράτα μέ τραβούσε, με δύ
ναμη τρομερή. Σά νά θωροΰοα μπροοτά μου, άπό 
τήν Άλλη μεριά, τήν αγάπη τήν ιδία, γύρω γύρω π&- 
ρεχυμένη, που μέ μηνούσε νά πάω πιά και νά λούσω 
τή ζωή μου στήν άχτιδιά της.

Κόντεψα νά λιγοθυμήσω, μόλις που στάθηκα στό 
οπίτι μπροοτά. Δέν ξαίρω. Σά νά φνοηξε γιά μιας 
β ο ρ ι ά ς  όρμηοιάρης και μού πήρε τήν ανάσα. "Έρ- 
χουνται, νά, ερχουνται μαζί τον, στά φτερά τον φερ
μένες, έρχοννται οί πρώτες οί μυρωδιές, ερχουνται 
τά τριαντάφυλλα κ οί γαζίες, ερχουνται κι αποναρ
κώνουνε καί φορτώνουνε και μεθούνε τόν άέρα και 
μου πνίγουνε τήν καρδιά.

θυμούμαι, θυμούμαι ! Άπό πίσω άπό τό σπίτι, ά
πό τό περιβόλι μέσα, ερχουνται οί μυρουδιές που τις 
θαρρούσα Ξεσχισμένες ! Εκεί κάτω. στό περιβόλι, 
έχει τριαντάφυλλα πολλά, έχει και γαζίες. ..

* Εφυγα βιαστικά προς τό χωριό. Jev άντεχα πιά 
μου.

Και οτό γυρισμό μου, δοο τρέχω, μιά ιδέα παρά
ξενη μ ϊ χννηγφ. Λέω πώς πάλε οτό ίδιο τό οπίτι κα- 
τέβηκε, πώς εκεί κάθεται πάλε, πώς εκεί σήμερα 
κοιμάται----

Θά ειταν» Αλήθεια περίεργο, τά χρόνια που έλει
πε, νά μή διώ τό σπίτι ούτε μιά φορά, καί τώρα που 
τό ξαναβλέπω, νά είναι μέσα ή Μέλλα οάν και 
πρώται /

"Αχ ! θύμη, θύμη μου καημένε J
Πώς δέν κλαίς ; Πώς δέ φωνάζεις; Πώς δέ 

χτυπφς τό κεφάλι οου οτό ντουβάρι; Πώς δέ δέρ- 
νεσαι μέρα νύχτα ; Πώς δέν απελπίζεσαι πιά ;

ΤΙ φρίκη, φτάνει κανείς νά ουλλογιοτή τέτοιο 
πράμα !

Τάπομεοήμερο ξαπλώνεσαι μιά ώρα, χουξουρέ- 
βεις, ξυπνφς, βάζεις ιό χέρι οον οτήν τζέπη τού γε
λεκιού οον τραβάς τό ρολόι σου, κοιτάξεις.

— ιϊΜπά; λές· πέραοε μιά ώρα μονάχα. Πολί δέν 
είναι».

Ώς τ όσο ρίχνεσαι οτή δουλειά οού φαίνεται πώς 
βργησες, πώς χαοομέρηοες. Κάθεσαι, γράφεις μάνι 
μάνι τάρθρονδάκι οον, τδ τελειώνεις, ανεβαίνει δ τυ
πογράφος, τού τό δίνεις· Άβριο τδ διαβάζει & κόσμος 
οτή φημερίόα. Δόξα νΆχη ό θεός. Νά που τδ κατά- 
φερες καί τούτο. Τεμπέλιασες, χασμουρήθηκες μιά 
ώρα καιρό· ϋοτερις, Αμέσως, ξεσκούριασες καί γιά 
μισή ώοα τό τ έλειωσες. Γειά σου ! Πόσα μου Άρθρα 
τΆχω έτσι γραμμένα ! Μιά κ έγινε, τί οημαίνει που 
πέοαοε μιά ώρα ; "Ολα κ'αλά. Μιά ώρα τίποτα δέν 
άίναΙ.

Ή  ώρα μάλιοτα που δέν είναι τίποτα, είναι δλη 
οου ή ζωή. Καλέ, διές τηνε πώς τρέχει, μιά ώρα 
κατόπι άπό τήν άλληνέ / Γιά τράβηξε πάλε τό ρολόϊ 
οου. Κοίταξέ το πάλε. Πέραοε άκόμα μια ώρα, πέ
ρασε δέφτερη, πέρασ» τρίτη. Πέραοε, πέρασε πιά κ’ ή
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μέρα. Ή  ώρα ή μικρούτοικη εκείνη μεγαλώνει καί 
πάει, γίνεται βδομάδα, γίνεται μήνας, γίνεται χρο
νιά. 'Η  ώρα ή άοήμαντή οου, ή γληγοροπερπάτψη, 
να, ή ώρα πού τίποτα δέν ¿tiανε στην αρχή, κοίταξε, 
κοίταξε πώς έγινε πιά ζωή άλάκαιρη.

Πες μον τώρα δμως, οέ παρακαλώ, και κάτι άλ
λο. Ή  ώρα περνφ έρχεται άλλη. Μά πέρασε ή ζωή 
σου. Μπάς .καί ϋά σου ξανάρθη; Τάρϋρο σου τό wa- 
ϋεμερνό πρόφτααες νά τό κάμης, αν καί σέ πήρε ό 
νπνος μιά ώρα, Τή ζωή σου μπορείς δμως νά τήν 
κάμης δπως $ές ; Μπορείς άξαφνα νά τήν ξανακά- 
μης, μπορείς νά τήν ξαναφτειάοης, άφοΰ πέρασε πιά, 
μπορείς μέ κλάματα και μέ δαρμούς καί μέ φωνές 
νά τή φέρης πίοω, νά τής κράξης νά σέ λυπηθή, νά 
μή ο άφήση μόνο κι ώρφανεμένο ;

Δέν μπορείς, και τούτο ίσια ίσια είναι σωστή ά- 
πελπιοιά. Και νά θέλης, δέν μπορείς !

Τό ζήτημα είναι νά προφτάσης. Τό ζήτημα είναι 
νά ον.αρώσης τάρϋρο σου μέ τρόπο πού νά βγή τήν 
άλλη μέρα. Δηλαδή, αν κρέμεται σέ σένα τέτοιο πρά
μα, δηλαδή, νά τά βγάλης πέρα. Καί δέν κρέμεται 
πάντοτε σέ σένα, μήτε νά δουλέψης, μήτε νάγαπή- 
οης κατά πώς οοΰ οτέργει, κατά πώς τδβαλ&ς εσύ μέ 
τό νού οου. Νά δονλέ,φης, νάγαπήαης ! Άμέ, τί άλ
λο λές νά είναι ή ζωή ; Κ' έτσι πάει πού πάει τώ
ρα ή δική ιιον, άφοΰ κανένα έγώ από τά δυό δέν κα- 
τάφερα, μήτε δουλειά, μήτε αγάπη,

'Ωστόσο περάσανε και τά μεσάνυχτα. Τόντις απο
ρώ πώς'το κατορθώνω και ονλλογιοΰμαι καί γράφω, 
τώρα πού γύρισα οτήν κάμερή μον. τώρα πού νιώθω, 
τ ώρα των τό ζαίρω πώς καταστάλαξε ή νιότη μου 
δλη Ίιέσα οέ κείνο τό σπίτι, ιό μαρμάρινο, — άπό 
τήν άλλη μεριά !

Κι αν έχης στάλα πονεσιά; μέο' τήν καρδούλα οου 
Λυπήσουμε καί δόοτηνε οέ χείλη διψαομένα,
Σά λούλουδο νάναοτηϋώ μέ τή δροσούλα σου (1).

Σά νά τήν ακούω ακόμη καί τώρα,) οτό οκοτάδι 
μέσα, τή γλυκόβροντη, άχ ! τήν αγαπημένη τή.φωνή 
τοΰ δύστυχου τοΰ Νέρη, τοΰ Κωατή μον, δταν καθό
τανε κοί'ι μού έλ&γε άφτούς μον τούς στίχους μέ τό
ση αγάπη, μέ τόσο πόνο, πού θά ραγίση, θαρρώ, ή 
καρδιά μον, μόνο πού τό θυμούμαι I Ό  κακόμοιρος 
δ Νέρης ! 'Ακούω τή φωνή τον, καί τήν ίδια ώρα 
μου φαίνετάι σά νάκούω φουχτιές φονχτιές τό χώμα 
να πέφτη άπάνω στο μνήμα τον. Φρίκη μέ πιάνει που 
ονλλογίατψ.α τώρα, τή νύχτα, το θάνατό τον κι ά- 
γριέβονμαι. $ ι  ωστόσο, οτή βαθειά τής νύχτας τήν 
ήσυχάδα, σά νά φτερουγιάζη τριγύρω μου ή ψυχή 
ίου καί σά νά μού λέη χαρούμενα, δυνατά και γελα
στά, μέ τό ίδιο ύφος πού συνήθιζε οτήν κουβέντα.·

— (('Εσένα, εσένα, Θύμη, λυπήσου. Τί μέ λυπά
σαι μένα ; Έγώ αγάπησα, έγώ αγαπήθηκα /» 

Σωστά μου τό είπες, κακομοίρη εσύ καί καλο
μοίρη ψυχή ! Τί νά σέ λυπάμαι, (Κώστή μου ; Έού 
πέθανες. Πέθανες τριάντα χρονώ παλληχάρι. Μή
πως δμως έγώ εζηοα; Τριάντα χρονώ εΐμουνε και 
γώ, τότες, αδέρφι μον. Τριάντα ! Μά βάζε τό χέρι 
οτήν τζεπούλα τον γελεκιού σου, τράβα τό ρολόϊ οου

(1) Στίχοι παρμένοι άπό τήν ωραία Πατινάδα τοΰ Ά ρ· 
γύρη Έφταλκότη. Τό Ιδιο καί παρακάτω.

καί κοίταζε τήν ώρα. Περνούνε άΐί/α τριάντα. |&αί 
τί νά τις κάμω τώρα τις δυό μου τις τριανταριές ; 
Νά κλαίω καί πάλε νά κλαίω τά νιάτα μου !

ίΚατέβα και περπάτησε, Νεράιδα, μέο τά σκότη,
Και μίλησε μον, νά θαρρώ πώς άναοτήϋηκα,
Πές μον τά λόγια τά γλυκά πού πρωτολέει ή νιότη,
Κι άς άποθάνω, ακούοντας πώς αγαπήθηκα.

Νά οτίχοι! 'Άχ, τί πονεμένα, τί χαδεμένα, τί ζων
τανά ή φωνή σου ή πεβαμένη μου τό τραγούδοΰοε τό 
τραγούδι σου έκείνο !

Είμαι γελοίος. Ξνπνός δλη τή νύχτα κι άπό τό 
πρωί οτό παράθυρό μον, καρτέρι. Τί προσμένω; Νά 
πε·ράοη; Μά μπορεί >;αϊ νά τράβηξε ίσια πρός τά Λι- 
βαδάκια. Δέν έφυγε βέβαια. Μέ τό κανοκιάλι μου 
βλέπω ίσια μέ τή Σκάλα καί δέν μπαίνει άθρωπος 
οτό βαποράκι πού νά μην τόν πάρη τό μάτι μον. "Αν 
κάθεται τό λοιπόν άπό τή δική μου τή μεριά, δπον 
κι αν είναι, θά φανή. Ά  ν κάθεται άπό τήν άλληνε 
τίμιεριά, — τή δική της, — θάρθή στο παζάρι μέ 
τις φιλψάδες της. 'Εξόν αν πήγε· πάλε στις ξένες 
πρεσβείες έκεί κάτω. . . .

'Ίσως κιόλας τήν ξαναδιώ τ απόβραδο στον περί
πατο, οάν καί χτες. πρός τό Καλεντάρι. . .

Καί τί τάχα ; Παράξενο είναι νά βέ/,ω νά τήν 
άνταμώαω; Ή  αγάπη της μου έφαγε τή ζωή, χω- 
ΐ?ίς μήτε νά ζαίρω γιαπί ικαί γιά ποιό λόγο μέ παρά
τησε, γιατί και νιά ποιό λόγο δέ μέ θέλησε. Βέβαιο 
είναι πώς δέ θά ξαναρχίσουμε τις περασμένες μας 
τις αγάπες. Μά τί περίεργο νά γνρέβω νά μάθω καί 
τό λόγο γιατί δε μ’ αγάπησε ;

Μέοημερι, Σίίς πεντέμιοι θά πάω. Σά νά τό νιώ
θω μέσα μου πώς θά πάη καί κείνη. Τέτοια ώρα θά 
ήσνχάζη. Κουρασμένη θά είναι ή Μέλλα ή κακομοί
ρη. Τόσα χρόνια πού κάθεται Άξω οτή Δύση, οτά 
κονα νά ιιέρη, θά τις ζεοννήθιοε τις δικές μας τις 
κάψες έδώ. Λές καί πέφτει άπό τόν ουρανό σά λια- 
νονλό. σά μαλακό μπαμπάκι πού οέ κοιτωνλώνει, πού 
δέ σ’ αφίνει. χέρι νά κοννήοης. οτόιια νάνοίξυς, πού 
ίιοΰ άποναοκώνει κάθε· λογιομό οτό κεφάλι. Σώπαοε 
ή γίς. Φύλλου μουρμούρη τό, πονλιοΰ κελάϊδημα δέν 
άκούγετ άι.

Φοβήθηκα. Μέ τσάκωσε ό νπνος ό κατεργάρης καί 
τρόμαξα μπάς καί πέρασε ή ώρα, Οί ώρες περνούνε 
τόσο έφ/αλα ! "Οχι. *'Εχουμε ακόμη καιρό. Κοιμά
ται δλος ό κόσμος οτό χωριό.

Ά χ  ! τί δν&ιρο εϊτανε κείνο πού είδα ! Φαρμακε
μένο αντάμα καί γλυκό ! Τή γλύκα τον τή νιώθω 
ακόμη οτά φυλλοκάρδια μου τριγύρω.

Είτανε τότες, οτά χρόνια τής άγάπης μον τά δο
ξασμένα, οταν είμουνε νιός, δταν έρχόμοννε άπό τήν 
'Αθήνα, τελειόφοιτος άπό τό Πανεπιστήμιο., μέ τό δί
πλωμά μον, καί γύριζα οτήν πατρίδα, νά βοώ δου
λειά, καί χίλιες έλπίδ&ς ορμητικά λές κι άνασηκώ- 
νανε τή ζωή αου, νά τήν ανεβάσουνε ίσια μέ τά ου
ράνια.

'Ο καταραμένος δ Τλφ/όρης πού βρέθηκε τότες 
οτό δρόμο μου κι άφτός ! Άντίς νά μπω σέ κανένα 
κατάστημα νά κερδίσω παράδες φρόνιμα, νά γίνω 
καί χώ καμιά μέρα Χραπεζίτης, μ’ αρπάζει δ Γλιγγό- 
ρης καί δός του γράφε άρ$ρα, τελειόφοιτε, οτή φη-
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μερίδα που βγάζει τού λόρου 7ου. Ζίοΰ ret τό κατα
λάβω πώς τό κακό /του γύρεβε; θαρρούσα δηλ,αδη 
πώς μέ τή φημερίδα τοΰ Γληγόρη ϋ αλλάξω ιόν κό- 
o/TOj πώς τουλάχιστο κάτι ϋά κάμω, uifov είιανε και 
οτην Πόλη, όπου τίποτα δεν υπάρχει, που δεν έχου
με και μια φημερίδα της αϋρωπιας, οτην Πόλη. όπου 
και οήμερις άκόμη δεν τό νιώϋουνε τί ϋά πή δημο
σιογραφία, τί ϋά πή τέχνη, τί ϋά πή. . .  Νά, τί τά 
ρωτάς; κοίταξα τό Μπογάξι, κοίταζα τη ϋάλαοοα 
και τά νησιά, κοίταζα τον ουρανό που ατό φως του 
ομίγει Άοία κ Έβρώπη, ¡κοίταξα τό ϋέαμα της χώ
ρας μας τό μοναδικό, οάν που τό κοιτάξω τώρα, κ 
έλεγα μέοα μου, όπως καί τώρα τό λέω.'

— αΕίναι βουβός ό ουρανός μας, ή ϋάλαοοά μας 
βουβή, βουβά τά νηοιά μας καί τά χωριά τοΰ Μπο- 
γαξιοΰ. Δεν ήρϋε πότες ποιητής, αγάπη πότες δεν 
ήρψ,ε, δεν ήρϋε δόξα νά δώαη όνομα σέ κάϋε τόπο, 
νά καϋιερώοη τό κύμα, τό βουνό καί τό λαγκάδι. Στι/ν 
Ελλάδα, όπου ν.ι αν πας, οέ γλ.υκοχαιρεία κ ένα ό
νομα περίφημο, από ιδέες ϋρεμμένο. Καί δέ σου μι
λώ μόνο για τάρχαΐα μας τά ονόματα, γιά τον Ίλισ- 
σό, γιά την Άϋήνα, γιά τον Κολωνό, μά καί γιά τά 
δικά μας, γιά τά οημερνά μας άφτά. Η Ζάκυϋο έ
χει τό Σολωμό, ή ‘Άγια Μάβρα τό Βαλαωρίτη, 
Μπάϊρωνα οοΰ φωνάξει τό Μεσολόγγι. 'Εδώ δέ φά
νηκε ποτές μήτε ξένος ποιητής ! νΟνομά έχει μονα
χά ή ξερή μας ή Πόλη, όνομα καμωμένο από σφα
γές, από δάκρια κι από αίμα. Ιστορία δέ μάς λεί
πει. Την ποίηση όμως δέν απολ.άψαμε άκόμη, που 
έρχεται καί ζωντανέβει την ιστορία».

Τέτοια συλλογιόμουνε καί συλλογιοϋμαι. Μά τό
τες ήϋελα, στους εφτά μας τους λόφους απάνω, νά 
χύσω την ποίηση όλη τής καρδιάς μου. Τότες γνώ
ρισα καί τή Μ άλλα, Άκόμη 'καί τώρα. σά νά τό νιώ- 
ϋω πώς δέν πεψανε. Ποίηση κι αγάπη, μά στής ψυ
χής μου τάπόβαϋα. Νά βγούνε όξω, τίποτα ! Τό οτό- 
μα μου μάρμαρο, ή πέννα μου μολύβι. Νά! . . .  μέ 
χαντάκωσε άφτό μου τό κακό, που πάντα μέοα μου 
τδχω. Άφτό μ’ έκαμε τόσες φορές νά ϋυμώνω μέ 
τον έαφτό μου. Δειλός δέν είμαι στη δουλειά καί 
οτόν πόνο, Μέρες καί νύκτες άλάκαιρες κά/̂ ονμαι 
κάί τρώγουμαι κι άπελπίζουμαι καί δέ μέ μέλει γιά 
τον καημό, δέν προσπαϋώ νάλησμονήσω, δέν κοιτά
ζω άν είναι περίσσιος ή όχι, λαχτάρα δέν έχω γιά 
παρηγοριές, ή πέτσα μου δέ φοβάται του πόνου τή 
νυχιά. Μά φοβητσιάρης καί ντροπαλ.ός μέ τό παρα
πάνω, οάν είναι νά φανερωϋώ καί στους άλλους. 
*Η μέσα ή ενέργεια μεγάλη. Μοΰ έλειψε πάντα ή 
όξω ή ενέργεια, ή μόνη ένέργεια που κατορϋώνει τά 
ιερά τά πράματα, την ποίηση καί την αγάπη.

Άλήϋεια είναι που τότες, οάν τή γνώρισα τή 
Μέλ,λα, οάν πήγαινα σπίτι τους, σά μέ καλνούοανε 
οταρχοντικό τους, δέν μπορούσα νίίχω καί πολυ ϋάρ- 
ρος. Είμουνε μικρής φαμελιάς παιδί καί μέ τους δυό 
μου παράδες, άν τό ν.ατάφερνα κάπως νά ντύνουμαι 
παοτρικούτοικα, καί μάλιστα νά φέρνω τά πουκάμι
σά μου από τό Παρίσι, — δ πρώτος φνιιεριδογράφος 
που φόρεσε παστρικό πουκάμισο στήν Πόλη ϋά είμαι 
·}ώ, — τό κάτω κάτω τί μπορούσα νά είμαι καί τί 
νά φαντάζω μπροστά στους γονιούς της εκείνης, που 
είτανε πλούσιοι καί μεγάλοι, πού βλεπόντανε, ατό 
Σταβροδρόμι τό χειμώνα, τό καλοκαίρι ατά θερα- 
neid, μέ τις ξένες πρεσβείες, m l που τό είχανε 9ά

καί κάμποσο καμάρι; Ό  πατέρας της} μοΰ φαίνεται 
πώς τον έχω καί τώρα στα μάτια μου μπροστά, μέ 
τά μαλλιά του τ άσπρα, μέ τον δρϋό του τον κολλάρο 
καί μέ τ αψηλό του τό καπέλλο, μέ τό ύφος του τό κα- 
ταδεχτικό καί τό περήφανο, σάν κατέβαινε από τό 
βαπόρι καί πήγαινε προς τό σπίτι του, ως κ’ ή περ
πατησιά του οοΰ έλεγε.· — Είμαι γώ ικαί σάν καί μέ
να δέν είναι κανένας άλλος εδώ. Διέστε με καλά' έ- 
γώ είμαι ό πρώτος»..

Μόλις τό πίστεβα, μμλις τόβαξα μέ τό νού μου 
πώς μπορούσε νά γίνη τέτοια παντρειά. ιΚι ωστόσο 
τήν αγάπησα.

Τήν αγάπησα γιά τή χάρη, γιά τήν άφέλεια, γιά 
τήν καλ,οαύνη της. ’Όχι βέβαια ! στα στήϋια της τά
πα/.« δέ φώλιαζε περηφάνεια, κακία δέ φώλιαζε κα
μιά, ’Έμοιαζε ή καρδούλα της σάν πουλάκι μικρό 
καί νιογέννητο, πουλάκι τόσο μικρό, που ?.ές καί δέν 
τόβλεπες· κάπου κάπου από τό στόμα της έβγαινε 
μια φωνίτσα, που ψιϋύριξε δυό τρία λόγια, οάν πρώ
το της κελάϊδημα. Καί κρυβότανε αμέσως τό πουλά
κι ατό όόντρο του μέσα βαϋιά.

Δειλή άχ ! καί ντροπαλή οάν καί μένα ή ΜέλιΙα. 
Σάν καί μένα περήφανη, άφ.οΰ περηφάνεια τό λέει 
ό κόσμος, μά εκείνη τόκανε μόνο καί μόνο γιά νά 
βαστά μέοα της καί νά μή δείχνη τοΰ κάϋενός δ,τι 
έπρεπε νά μείνη μυστικό, γιατί ντρέπεται ικιόλας ή 
ψυχή καί δέν τής αρέσει, άξαφνα οί άλλοι ναδιάφο- 
ρουνε ή νά γελούνε. όταν εκείνη μήτε αδιαφορεί μή
τε γελφ-

Μόλις γνωριστήκαμε, μόλις κουβεντιάσαμε δυό 
τρεις φορές μαζί, καί τό καπάλαβα, δίχως ποτές κα
νένας νά μοΰ τήν αλλάξη τήν ιδέα μου, — άν καί γυ
ρίσανε άλλ,ιώς τά πράματα, — τό κατάλαβα πώς κά
τι ϋά είχε ή Μέλλα γιά μένα. ’Όχι πώς μοΰ είπε τί- 
ποτις, όχι πώς τής είπα τίποτις εγώ. Μά είναι κάτι 
ασήμαντα, κάτι απαρατήρητα \κι αλάλητα περιοτώι- 
κά, που οοΰ φανερώνουνε τήν άλ,ήϋεια· ένα χαμόγε
λο, ένας λόγος, μια ματιά έχουνε τό νόημά τους γιά 
κείνους που κρυφοτρέμει μέσα τους ή αγάπη, που 
τρέμοντας μιλά τήν ίδια μιλιά που έχει κ’ ένα χαμο
γελώ τρεμάιμενΟ' ’Έπειτα, είτανε άδύνατο κιόλας ή 
Μέλ,λ.α νά μήν τό διή, όσο άϋώα, όσο άνήξαιρη κι άν 
είτανε, πώς εγώ τήν αγαπούσα. Νά, πώς νά οοΰ τό 
παραστησο), νά μή ϋαρρής πώς απαρχής χαμένα τά 
είχα ; Τί τά ϋές ; Άπό τό πρόσωπό της, από τό 
φέρσιμό της άποφαινότανε ή χαρά, γλ,υκόφεγγη χα
ρά καί σιγανή, κάϋε φορά πσυ τής κουβέντιαζα. Τή; 
άρεζε νά είμαι μαζί της. Κάποτες μάλιστα μοΰ τό μο
λογο νοε άϋελα μ* ένα δυό λόγια. Τό πουλΛκι τό βα- 
ϋιοκρυμμένο στα σωϋιγ.ά της, λ.ές καί ανέβαινε, λές 
καί τραγουδούσε που καί που στα χεάάκια της Απά
νω.

Τέτοια μοΰ τήν έδειξε καί τόνειρό μου εκείνο.
1 έ)’ είτανε όνειρο ! Ναι, τ ακόυσα μέ τάφτιά μου. 

τά είδα ι;έ τά μάτια ιτου. τά μισά !
Είχανε χορό εκείνη τή βραδειά στάρχοντικό τους 

τό παλάτι. Καλεσμένη πια ή παρέα όλη, καί τί παρέα; 
πρέσβηδες, κόντηδες, διπλωμάτες, πριγκηπέοοες, 
μπανκέρηδες, χριστιανοί πιά κ' εδραίοι, τοιτοιμέ- 
ηδ'ες καί λιμοκοντόροι. Αναμμένα τά φώοια, τά σα
λόνια όλα τους Ανοιχτά καί δόστου βάλοια καί πόλ- 

ϊ κες καί καντρίλλιες/ Έννοείτοίι, χόρεβε ή Μέλλα 
περσόιερο απ' δλες τις άλλες. Κορίτσι τον οπιτιοΰ,
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έπρεπε νά τρέχη, νά φρόντιζα πιά για όλους, νά φι- 
λέβη τόρ καδένα κι από ένα χορό.

Τήν έβλεπα χαρούμενη και γελαοτή να περνά 
μπροστά μου και νά γλνστρά οτά οανίδια τα λονοτρά- 
τα, Κάπου κάπου, οά οτε;/.όμουνε παράμερα ή οά χό- 
ρεβα ό ίδιος, κοίταζε η Μέλλα καμιά φορά, όταν 
περνούσε πλάγι μου, τί γινόμοννε τάχα. Τί γινόμρυ- 
ν ε ; Τρελά την αγαπούσα, με μιά δύναμη και μ’ έ
ναν πόνο που δεν τδν ηξαιροί Ίσια με κείνο τδ χορό. 
Μη νομίζης, δε ϋύμωνα με τη Μέλλα. Τδ καημένο 
τδ παιδί ! Παράξενο δέν εϊτανε νά της άρέοη ό χο
ρός. ’Έπειτα, η Μέλλα, καί1 στη διασκέδασή της α
πάνω, είχε οτά ματάνπα της, είχε στο πρόσωπό της 
κάτιτις τόσο άδώο, ήσυχο και σιγανό, πού μου φαι
νότανε ακόμη ομορφότερη, ακόμη πιο δική μου παρά 
ποτές. Δε ζούλεβα, Μά μοΰ κατέβηκε σεκλέτι απα
ρηγόρητο. Δική μου ! Τόνιωδα, ναι, με την ψυχή 
μου τόνιωδα πώς είμαστε καμωμένοι και πλασμένοι 
νάγαπηδονμε, κι ωστόσο τό καταλάβαινα δεοφάνερα 
εκείνη τή στιγμή, πώς δεν μπορούσε νά γίνη δική 
μου. Τί λογάριαζα εγώ μέσα σ ολονς άφτονς εκεί 
τούς '/.όνιηεδς καί τούς μαρκέζους ; Μικρός δημο
σιογράφος στην Πόλη, — καί τίποτις άλλο.

Τόσος καημδς, τόση θλίψη άξαφνα μέ πλάκωσε, πού 
κόντεψα νά κλάψω. Βαστούαα τά δάκρια δυνατά οτά 
βλέφαρά μου μην τύχη καί μοΰ πνιγοΰνε τά μάχια. 
Τήν είχα καί γώ καλεσμένη γιά ένα βάλοι. Πήγα σι
μά της, Τήν \κοίταξα κ είχανε ολόγιομο λατρεία τδ 
κοίταγμά μου. Τδ γνώρισε άραγες απδ τήν όψη μου, 
ή βονρ/.ωίδήκανε τά μάτια μου ξαφνικά καί με λνπή- 
δηκε, οά ζύγωοά καί τής είπα τής Μέ/,λας παραπο
νεμένα κι άγάλια γάλια.·

—«Εμένα πια δά με ξεγάοατε !».
¿Ιέν ξαίρω τί κατάλαβε, τί δεν κατάλαβε. Μά γυ

ρίζει καί μου λέει με μιά φωνή πού τή δνμονμαι α
κόμη καί πού δαρρώ πώς 'δά λιγοθυμήσω άκούοντάς 
τηνε, ή Μέλλα, με μιά καλοσύνη, πού μον φάνηκε 
ηώς ξεψυχούσα, μου λέει,’

— «Έοάς, μπορώ νά σάς ξεχύσω;»
Τήν ίδια τή στιγμή βρέδηκε πλάγι τηζ ό πατέρας 

της καί τής έγνεψε. Μέ τδ γνέψιμό του εκείνο τής 
έδινε νά καταλάβη δηλαδή, πώς νά μήν κάθεται νά 
χασομερά καί κουβεντιάζη μέ τούς φίλους τού σπι
τιού, τούς οννφισμένους, τούς τιποτένιους, τούς φη- 
μεριδογράφονς, παρά νά περιποιέται τούς άλλους, 
τούς μαρκέζους, καί νά προσέχη. . . .

Καί μόλις πού τής έγνεψε ό πατέρας, βλέπω τώ
ρα οτόνειρό μου, πώς ένας κόντ&ς τήν αρπάζει καί τή 
χορέβει καί γοργά γοργά τήν παρασέρνει, καί ζαλι
σμένη οάν πού είχανε, σαστισμένη, αδύναμη, δακριό- 
πνιγη, μιοοζώντανη, τήν τραβψ, και χορέβοντας όλο- 
ένα, κατεβαίνει τις σκάλες μαζί της, π&τιέται μαζί 
της όξω απδ τό σπίτι, καί χορέβει καί χορέβει καί 
τή βαοτφ καί τρέχει καί πηδά ό ασυνείδητος, ακολου
θώντας τά περιγιάλια, πέρα οτήν απέραντη στράτα 
τή σκοτεινή, εκεί κάτω πρδς τά Λιβαδάκια, αμεί κά
τω πρδς τή Μάβρη Θάλασσα, εκεί κάτω πρδς τήν 
Έβοώπη, εκεί κάτω πρδς τήν άλ λ η μ ε ρ ι ά ! . . .

Καί ξαναήρθε καί γύρισε πίσω καί νά τηνε πάλε!
’ Αχ ! τί λωλδς στοχασμός τδ μυαλό μοΰ δέρνει !
— «Εσάς μπορώ νά σάς ξ&χάοω ;»
Καί μπορεί μήπως νά ξεχάση τά νιάτα της καί τή 

ζωή της τήν ίδιά ;

Προτού πεδάνουμε κ' οί δυό μας, ποιος ξαίρει άν 
κανένας πόθος αβάστάβαος δεν τής κέντήμε τήν 
καρδιά, νάποχαιρετήοη τδ Μπογάζι, νάποχαιρετήοη 
καί τά περασμένα ;

Μήπως γιά τούτο καί γύρισε ;

Τί παραπονιοϋμαι ; Νά σου πού ξανανιώνω οτά 
γεράματά μου. Καλέ, τίποτα δέν άλλαξε. "Ολα τά 
ίδια. Τά ίδια ντέρτια καί τδ ίδιο τδ καρτέρι. Γε
λοίος είμαι κι άκουγέ με.

Προσμένω νά φτάαη πιά ή ώρα πέντε. Ντύνουμαι, 
χτενίζουμότ, συ^υρίζοϋμαι. Σωστός λεβέντηςφίλε 
μου. Καί βγαίνει ό λεβέντης μέ τό μπαατουνάκι του 
στο χέρι καί κοιτάζοντας δεξιά κι αριστερά πάει πε
ρίπατο.

Πόσο άλήδεια τδν αγαπώ τδ δρόμο άφτόνε τού 
Καλεντεριοϋ ! Πόσα χρόνια τώρα τδν έχω μαθημέ
νο ! "Ησυχα ήσυχα βαδίζω καί δέ μέ κουράζει πο
τές, όλα, τδ καθένα οτή θέση του, νά τά ξαναβλέπω, 
κατά πώς τά ξαίρω. Κάδε γωνιά, κάδε πέτρα, κάδε 
δέντρο, είναι οά ψήλος παλιός, πού μέ καλημερίζει, 
αρχίζοντας απδ τδν πλάτανο στο σπιτάκι μου δίπλα, 
Οί ρίζες του σά χοντρόσάρκα φίδια φουσκώνουνε τό 
χώμα γύρω - γύρω στον κορμό του, μά οάν ήμερα 
φίδια κι άδώα, γιατί μοιάζει κι ό ίδιος καλοσύνη 
γεμάτος, καί σοϋ φαίνεται πώς τά παχιά τον τά φύλ
λα, τά γερασμένα τον τά κλαριά, λένε του κοσμάκη.· 
— «Ελάτε πιά καί σείς. οί φτωχοί, ελάτε οί μικροί 
όλοι, στον ίσκιο μου λιγάκι νά ραχατέψετε».

Βγαίνοντας όμως απδ τδ χωριονδάκι κι άφίνοντας 
πίσω μεριά τδ- καινούργιο μπαξέ πού μάς κάμανε 
καί πού μάς τδν έχουνε κιόλας βαφτισμένο Δ η μ ο - 
τ ι κ ό ν Κ ή π ο ν  — τό | καθένα μέ τδ νΰ τον — όέ 
μοΰ αρέσει πολύ τδ πέτρινο τ ακρογιάλι, τδ ριχτίμι 
οάν πού τδ λέει ό λαός, όχι πώς δ κόρφος από τή 
Σν.άλα ίσια μέ τού Μπιμπίκα τή Μύτη δέν είναι θείο 
πράμα, όχι πώς δέν είναι όμορφο καί νόστιμο τδ λι
μάνι μέ τά βαποράκια, τά καΐκια καί τις βαρκούλες 
καί κατάντικρν του, ατήν *Αοία, τδ Χονγκιάρ σκε- 
λεσσί, μά έλα δά πού χτίσανε κεϊ πέρά στο ριχτίμι, 
παλάτια πάρα πολλά, τέσσερα πέντε δηλαδή, μά κι ά- 
φτά περιττά λονσσα, μάλιστα μέ περιττούς νοικοκν- 
ραίους, επειδή βαριονμαι κάθε τόσο νά βγάζω τό 
καπέλλο μου, νά χαιρετώ, κι ακόμη πιο πολύ οτενα- 
χωριούμαι νά βλέπω τούς λιμοκοντόρους πού σουλα- 
τσέρνουνε καί ρίχνουνε ματιές δεξιά, ματιές αριστε
ρά, καί τούς καμαρώνει πιά καί ξιππάζεται ή καλή 
κοινωνία — πού λέμε δω. — και στέκοννται καί μι
λούνε, χά, χά, χά ! καί κάνουνε δ ένας τού άλλουνοΰ 
ένα οωοδ κοπλιμέντα, φτάνει μόνο νά ιιή ρωτήσης 
οντε τήν καλή κοινωνία, ούτε τούς λιμοκοντόρους τί 
λένε αναμεταξύ τους ή πού είναι, γιατί αδύνατο νά 
σοΰ δώσουνε απάντηση, αφού τδ τί λένε, οί ίδιοι δέν 
τό ξαίοοννε καί μήτε τδ υποψιάζουντώ σέ τί μέρος 
τον κόσμον βρίαν,ουνται.

Μέ πόδι πιδ νλήγορο πεονώ κι ανασαίνω, άιια 
(Ττάηω ίσια "έ τδ σπίτι τον Ραζν. όπου αρχίζει μο
ναξιά/1). Τί ωραία πού είναι! Κάδε φορά ποί'

(1 ) Ό  Θι'ιιης θ ά  τάγραψ ε ά φ τά . εδώ κ α ί χρόνια, σάν 
εϊτα νε μονσίΙιΛ σέ κείνο  τό ιιέρος, σάν έβλεπε κανείς άκό- 
ιιη  τήν  Π ΰ λη  κ α ί τό  Μ π ο νά ζι. ποοτοΰ δηλαδή πιάσουν ο ί 
Γ ερμ α ν ο ί τόσες φ ιλ ίες  μέ τδν Τούρκο πού νά χτίσουνε 
π αντοΰθε, ώς κ α ί σ τ« ήσυχα τά  θερ α π εία  τού θ ύ μ η , πα
λ ά τ ια  Ισ ια  μέ στρατώνες.
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διαβαίνω άπό κεί, τά παιδιακήοια μου θυμούμαι. Τό 
καλοκαίρι', με τόν ήλιο, μυρίζουνε τά ξύλα, μυρίζου
νε τά βρεμένα τά σανίδια τοΟ μπάνιου, κ ή μυρου
διά τους μού φαίνεται τόσο γλνκειά, τόσο φρέοκια, 
πού \θαρρώ πώς είμαι δέκα χρονώ άγώρι, πώς πάω 
νά ψαρέψω γαρίδες ξυπόλυτος ή νά καθίοω οτήν πέ
τρα κοντά με τάγγίοτρι και με το γέμι.

Λίγο παρακάτω είναι ό ι κάβος ό μικρός με τούς 
βράχους, πού ακόμη και οάν είναι μπουνάτοα, πάντα 
λιγάκι μαβρίζει και κυματίζει. Άπό κει καί πέρα 
χαίρουμαι τόν περίπατό μου. Στρίβει ό δρόμος άκο- 
λουθώντας τήν ακρογιαλιά καί πάει ώς τοΰ Μπιπί 
κα τή Μύτη. Γυρίζω δεξιά, κατεβαίνω οτό Καλεν
τάρι, άναπάβονμαι μιά οτιγμή ι καί πίσω πάλε. 'Όταν 
είναι πολής κόομος καί μαζώνουνται τά καΐκια καί 
τά τριάρια καί παίζει μουοική, οτέν.ονμαι κάτι πιό 
μακριά, λέω καί μού φέρνουνε οκαμνί κ ?να νερό, 
κάθουμαι. κουβεντιάζω μοναχός μου με τά περαιαε- 
να μου. Ακούω τους γλάρους πού πετοΰνε καί πα
ραπονιούνται, θωρώ τή θάλαοοα πέρα πέρ,ι, καί στο 
γυρισμό μου, οιγανοβάδιοτα, οάν τό φρόνιμο γερον
τάκι, αλησμονώντας τή θάλαοοα με τις φουρτούνες 
της, καί τους άφρούς της, αριστερά μου κοιτάζω τά 
οέτια, πού λέμε μεϊς, τις κορφοΰλες δηλαδή ιώ τά 
χορτάρια τά λιγοοΐά, με τό μάβρο τό χώμα, πού ί
σκιο μού δίνει καί περπατώ, άφοΰ έδώ μεριά δέντρα 
πολλά δεν έχουμε, όξω άπό δυό τρεις ντουτιές καί 
άλλα τόσα κυπαρίοοια, πού βλέποντάς τα, ονλλογιοΰ- 
μαι πώς γλήγορα καί μένα θά μέ οκεπάαη τό χώμα 
τό μάβρο, κάτω οτήν "Αγια Παρασκεβή, δταν απο
κοιμηθώ πιά καμιά μέρα οτόν ιάπο έδώ πού γεννή
θηκα, εκεί μέοα, πρός τό χωριό πού πηγαίνω, οτήν 
άκρη τοΰ λιμανιού τοΰ αποκλεισμένου, πού μοιάζει με 
τή ζωή μου καί πού οήμερις άκόμη δ ήλιος, οά χά
ρισμα πού μού κάνει, μιοΰ *τό χαδέβει, στο βασίλεμά 
του. με τις άποοταμένε-ς χρυσές του αχτίδες.
* Κατάλαβα πώς ό περίπατός μον ό κο̂ θεμερνός θά 
είναι κ ή οτερνή μου παρηγοριά. "Ιοια με τό θάνα
τό μου, τόν ίδιο περίπατο θά χάνω, δίχως νά μάθω 
ποτέ μου τίποτα περισσότερο απ’ όσα ξαίρω, απ’ όσα 
δέν ξαίρω δηλαδή !

Τήν άπάντηοά. καί οήμερα ! . . . .
Βέβαια, δεν το φαντάστηκα, με τά χρόνια πού έ

χουμε κ οί δυό μας, πώς θά χυθή οτήν αγκαλιά μου, 
άμα μέ γνωρίοη, πώς θά τήν πάρουνε τά δάχρια, 
πώς θά πέοη άξαφνα χάμω λιγόθυμ,ισμ,νη. Μά έ
λεγα δά τουλάχιστο με τό νού μου, πώς θά τής έρθη 
καί κάποια συγκίνηση, οάν άνταμωθή άξαφ να μ' έναν 
παλιό της φίλο' έλεγα με τό νον μον, πώς νοτερις 
Από τόσον καιρό, δέ βγήκε στ ό ταξίδι έτσι οτά μπό- 
βικα’ %λεγα, έλεγα πώς τώρα πιά, πού δεν έχει τό 
πράμα καί καμιά σημασία, έλεγα πώς. ένα λόγο θά 

νά μού πή, νά μάθω και γώ οτό τέλος τί τήν 
πείραξα τότες μαθές, χωρίς νά τό ξαίρω. καί μ' ά
φησε κ έφυγε ¡καί μ' άπαονφτγ/.ε ή Μέλλα, εκεί πού 
δυό μέρες προτήτερα είμεστα φίλοι καί μιλούσαμε 
xcit θαρρούσα μάλιστα. . . .

Τίποτα ! Μήτε μοΰ είπε καμιά λέξη, πού νά μού 
δείξη λίγη πονεσιά, μήτε τό συλλογίστηκε- νά μοΰ τήν 
πή.

Τήν ειάα πάλε οπό ίδιο μέρος.
Περάοανε είκοσι τέσσερεις ώρες σωστές άπό τή 

στιγμή πού έχτές τό βράδι, άξαφνα, πρόβαλε μπρο-

οτά μον καί κρύβηκα. Μά οέ είκοοι τέσσερεις ώρες, 
στο διάστημα τούτο, ννχτός καί μρρός διάστημα, ποιος 
είναι άξιος νά λογαριάορ πόσες μέρες καί πόσες νύ
χτες ’έζηοα ;

'Ερχότανε άπό τό Κα/,εντέρι καί πήγαινα. Ο 
ένας κι ό άλλος είχαμε φ τάσει οτοΰ Μπιμπίκα τή 
Μύτη. Περπατούσε άγάλια, κατά τόν τρόπο της τό 
συνηθισμένο. Τά μάτια της πάντα κατεβσομένα, μά 
σά νά μοΰ φ άνηκε πώς τά μιοοοήχωοε καί πρόσεχε. 
Λες και με χνώρισε άπό μακριά καί πρόομινε νά ·5ι,7 
τί ϋά κάμω, θά τή χαιρετήσω, δέ θά τή χαιρετήσω.

Κοντοοτάθηκα. Έτρεμε ή καρδιά μου πού νόιιωα 
πώς θά οπάση. Παίρνω απάνω μου. Σιμώιω. Κον·■ 
τοοτέκε-ται καί κείνη. Κάνω δυό τρία βήματα καί o¿ 
νάπορή πώς τή γνώρισα καί πώς ζυγώνω κοντά της. 
Τότες, ήσυχα πολύ, μέ καλημερίζει, πρώτη έ>:εινη- 
μοΰ δίνει μάλιστα καί τό χέρι.

— «Εοεϊς είστε; Πόσο χαίρουμαι ! Τί καλά πού 
ανταμωθήκαμε 7»

'Ύστερα, ήουχα πάντα κι ατάραχα, πιάνε-ι καί μοΰ 
μιλξ γιά τόν καιρό πού κάνει, γιά τή αμόνη, γιά τό 
λιοπύρι, γιά χίλια δνό πράματα, έτσι, αδιάφορα, μπό- 
ciκα. πες τα κι ανώφελα, δίιως νόημα κανένα. Γιά 
τά περασμένα ΐά χρόνια, τσιμουδιά. Σά νά μην ειδω
θήκαμε ποτέ μας οτά νιάτα μας, σάματις νά μήν εί- 
«ουνε ό Θύμης εγώ καί νά μήν είτανε ή Μέλλα ε
κείνη.

Μήτε μέ ήξαιρες μήτε οέ ήξαιρα. Γειά οου !
Τί νά οοΰ πώ ; Βονβάθηκα. Τήν άκουγα, τήν ά- 

φινα πού λαλοΰοε, καί δέν τής έκρενα. Είμουνε ζα
λισμένος, μά καί πικραμένος κάμποσο. Άμέ, δέν εί
χα δίκιο ; Πόοες φορές δέ οοΰ έτνχε άξαφνα, οτό 
ταξίδι, οτό δρόμο ή καί οέ κανένα σπίτι πού πηγαί
νεις, νά διής έναν παλιό οου γνώριμο, δέ οοΰ λέω 
φίλο, μά έναν έτσι πού συχνάζατε οτά ίδια σαλόνια 
ή οτήν ίδια λέοκη' θά χαρής, θά γελάοη τό πρόσωπό 
σου. θά πετάξης καί μιά φωνή, θά τού οφίξης τά δυό 
τον τά χέρια. _άέ θά τον φ'εοΥί'ής όπως ιιον φέοθηκ.ε 
ή Μέλλα, κρύα. κρύα κι. αδιάφορα ! Καί πώς δέν 
τοβλεπε σάν ήρθε καί μοΰ είπε τά πρώτα λόγια, οάν 
ακόυσα τή φτονή της, τή φωνή τη- πού τόσα χρόνια 
πάντα θαρρούσα και τάφτί μον τήν ev.ooye. κι ωστό
σο μέ τάραξε, σά νάβγαινε άπό τά βάθια τής ζωνς 
ιιον. πώς δέν τοβλεπε τό δάκοι πού έτοειιε στα ματό
φυλλά ιιον καί πού μ' έπνιγε ; Νά σμίξουμε οτά γε
ράματά μας. όσο πιό νέα κι άν είναι από μένα, κ' ή 
ναοδιά της νά μήν τής πονέοη, πώς γίνεται ;

Τί τά θές ; Γεράζεις, δέν άλλάζεις. Και γιά μένα 
είναι σωστό άφτό πού λέω καί γιά κείνηνε. Μήπως 
καί τότες δέ μέ παράσερνε ή φ'ανταοία μον κάθε 
οτιγμή καί δέ οτοχαζόμοννε πώς ένα χαμόγελο, έ
νας /.όγος, μιά ματιά της είχανε νόημα κρνφό, πώς 
καί δίχως λαλιά λαλοΰοε ή ψυχή της μέ τήν ψυχή 
μον καί γύριζα σπίτι μου πασίχαρος, σά μεθυσμένος, 
τρελός ; Κάποτες πάλε, δταν είχανε β&γγέρα τό βρά
δι καί πήγαινα, πόσο δέν τνραννιόμοννε καί δέ μοΰ 
πονονοε ! "Ηθελα δλο κάτι νά τής πώ, κάτι πού έ
νιωθα πώς έπρεπε νά τίίς τό πώ, πού μέ βασάνιζε-, 
και δέν τό κάτώρθοτνα. ΙίΓόντεόε νά 6γή άπό τό στό
μα μον. δ λόγος, κι άντίς νά μιλήσω, τήν κοίταζα καί 
οώπαινα. Μά τήν κοίταζα στάλά^εια μέ τόσο καημό, 
νέ τόση άγάπη, πού έίτανε άφτό πιό πολύ κι άπό τό 
λόγο τόν ίδιο πού θά τής έλεγα, ικί ακόμα πιό θερ-
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uà τήν παρακαλούοανε τά μάτια μου, νά καταλάβη. 
'Εκείνη μοΰ Αποκρινότανε ήονχα >;ι Ατάραχα γιά τόν 
καιρό, γιά τή βροχή, για τή οκόνη, για χίλια όνο 
πράματα, μπόοικα κι Αδιάφορα, και δίχως νόημα, 
ίσια κι Απαράλαχτα, φίλε μου, όπως μου κουβέντιασε 
και τώρα στον περίπατο.

"Αχ, τι νύχτες που πέρασα τότες ! Κατέβαινα 
στον Γληγόρη, νά κάμω ταρθρο μου τδ καθεμερνό, 
με τά χάλια που είχα, κλειδωνόμουνα στο γραφείο 
μου, κι άντις νά πιάοω τήν πέννα μου, έπεφτα οτο 
τραπέζι, ξάπλωνα τά χέρια, χτυπούσα τό κεφάλι μου 
στο ξύλο, κι άπελπιζόμουνε κι αναστέναζα και θν- 
μωνα μαζί της, και τήν καταριθμούνε και τής βοοΰσα 
δυνατά, στή λύσσα μου απάνω:

— «Πές το, πές το, γιατί τάχα δε μοΰ τό λές πρώ
τα εσύ, πώς σ’ αγαπώ, άφοϋ τό ξαίρεις, άφον τό 
βλέπεις, άφοϋ τό νιώθεις πώς εγώ δεν τολμώ νά οοΰ 
τό φωνάξω ; Γιατί ικαί καλά ϋέλεις από τό οτόμα μου 
να τάκούοης. κι Αφ% προσμένεις καί με περγελας 
καί με βασανίζεις ;»

Σήμερα δε θυμώνω πιά καί δέ φωνάζω. Μά τό 
κατάλαβα ξάστερα πώς όλη μου τή ζωή γελάστηκα, 
θάορεηκι τότες πώς μ' αγάπησε χσά κείνη, λίγο δη
λαδή, μά μέ τό λίγο άφτό παρηγοριόμουνε ΐοια μέ 
τά γεράματά μου. Τώρα βλέπω πιά πώς καί τό λίγο 
που νόμιζα, είτανε ψέματα. Νιώθω μέοα μου καήλα 
πάοάξενη. Λές κ' ένα οίδερο φλογισμένο, αγάλια γά- 
λια περνά κι αγγίζει τήν καρδιά μου κι άποοβήνει τά 
γ/υνά λόγια που Απάνω της είχε γραμμένα ή πρώτη 
Αγάπη.

"Ως που νά σβήοη κ' ή Ιδια ή καρδιά μου. ..
Κι όπως δέν τό μάντεψε καί τότες τό μυστικό μου, 

έ.τοι καί τώρα τίποτα δέ θά ιιαντέν'υ, εκείνη που ν- 
ντε.πις Από τνν \·'>·γρή μας τήν κουβέντα, χωρίς υπο
ψία κανιά γιά τό κακό που μου Ακανε, μοΰ είπε στο 
νωρισμό.'

- - «,1έ θσρθήτε κι άβριο ;»

Μισοτυέμει τό φεγγάρι πίσω Από τό συννεφάκι 
που τό σκεπάζει. Τά νερά τοΰ λιμανιού, άργνροθολω- 
ιι&να, λάμπουνε οτό $κοπάδι. Τό παραθύρι μου άνοι- 
γτό. Δίπλα ό πλάτανος, ό καλός δ πλάτανος, σιγά ψι
θυρίζει. Τά φύλλα του, τό ένα πρός τοίλλο, τραγου
δούνε τό τραγουδάκι τους τ αγαθό πέρα πέρα, στά 
πέτια μέσα νελαϊδφ ταηδώνι. ΤΑκούω Ισια μέ δώ. 
Τί σπαραχτική που είναι ή φωνή του ! Πώς μπορεί 
ένα πουλί μονάχο τ όση δύναμη νάχη, τόση ποίηση, 
τόσο μαγεφτικά, τόσο φανερά νά οοΰ έρμηνέβη τό πα
ράπονο τής μοναξιάς καί τής αγάπης ; Ποιανού στό- 
ιια ποτές ϋά ηνίλμ πιο καθάρια τήν αγάπη τήν απέ
ραντη καί τήν απέραντη μοναξιά τής ν>νχής οτόν ά
γνωστό μας τόν τόπο, που ή Μούσα δέν τοΰ έδωσε 
Ακόμη φωνή ;

Λαλούνε, λαλούνε τΑηδώνια, Καί τοΰ Αθρώπου ή 
καηδιά νά μήν μπορή νά λαλήοη !

"Αχ, τί νύχτα τρομερή που είναι Απόψε! Τί κα
λά που έϊμουνε ψές, τήν Ιδια ώρα, όταν έλπιζα, όταν 
ένιωθα πώς ξανάνιωνα, όταν έτρεχα σάν τόν κλέ
φτη άπο τήν άλλη μεριά, νά διώ jà σπίτι τό Αγαπη
μένο. Ισως καί κείνην ε νά τήν ξανοΐδιώ, ϋοτερις Από 
τόν περίπατο που τήν Αντάμωσα πρώτη φορά !

Κλεισμένος, πια σήμερα, χωμένος καί θαμμένος

για πάντα στή μεριά τή δική μου, δίχως ελπίδα, δί
χως ζωή !

"Αχ ! θύμη μου καημένε, θύμης έζηοες καί θύ
μης θά πεθάνης. Ό  κόσμος δέ θά μάθη τ όνομά σου, 
τόνόμά σου δέ θά ταφήοης στή δύστυχη τή χώρα ό
που πόνεσες τόν πόνο σου τόν αφημο. Δέ θά λένε κα
τόπι τά παιδιά μας: — «Ό θύμης καθότανε δώ, 
κοντά στον πλάτανο’ περπατούσε ό θύμης κήθε μέρα 
ο Αφτό μας τακρογιάλι· ό θύμης τραβιότανε κεϊ κά
τω προς τους βράχους καί δακρίζανε κάποτες τά 
βλέφαρά του». Λέ θά ζωντανέψμ τό ’λιμάνι, τά οέτια 
δέ θά ζωντανέ,φνννε μέ τόν έρωτά σου, τό χωριό οου 
δέ θα δοξάστή. Βουβός θαπομείνη ό ουρανός οου.

Ταηδώνι δ£ω, στους κάμπους καί στις ραχούλες, 
κέλαϊδφ. Ταηδώνι ανοίγει τή φ ωνή του.

Μά θα είναι κάπου ¡κάι' τό ταίρι τον πλάγι που 
τΑκούει κι Αναγαλλιάζει.

"Αχ ! Ιοως νά τήν άδίκηοα.
Πήγα πάλε οήμερα οτόν περίπατο. Άμε, πώς νά 

μήν πάω; Μπας καί δέν τό ήξαιρα ό Ιδιος πώ; ϋά 
πάω;

Ή κακομοίρη μου ή Μέλλα !
1Εγώ έχιές απορούσα καί μάλιστα χολόακανα που 

δέ μοΰ ξεστόμισε λέξη γιά τά περασμένα, λέξη γιά 
τά χρόνια τά παλτά,

Μά τί παράξενο νά κάνη πώς δέν τά θυμάται, νά 
προαπαθή κιόλας νά ταληομονήοη ;

Γιά παίνεμα δέν είναι τά Ιστορικά της !
— «Εγώ, μοΰ είπε γλυκά οτήν μουβέντα μας α

πάνω, μπορεί νά τ Ακούσατε πώς δέν έζηαα φτ σχασμέ
νη. . . .»

ΚΡ έτρεμε κρύφιο παράπονο οπή φωνή της τόσο 
λυπητερό, που καί τ Αηδών ιού ή φωνή τή γλύκα της 
δέν είχε.

"Αχ ! καί πώς νά μήν ακόυσα, που λέει, όσα έπα- 
θε ; Ταχω ακουστά, καί βέβαια.

Στήν ηλικία τή δική μας, βοήθεια δέν. υπάρχει. 
Πέφτεις κι άρρωστος, "Ερχεται ό γιατρός. Μπορεί 
να γειάνης. Μά πές πώς πήγε του κά;κου ή ζωή οου. 
Τίποτα ! Γιατρεμό δέν έχει. Κανένας δέ θά οε βο- 
ηθήοη, μήτε οτόν ουρανό, μήτε οτή γίς. Πρέπει νά 
κάθέοαι μόνος οου πια καί νά κλαίς, κάθε ώρα καί 
κάθε στιγμή τό Ιδιο κι όλο τό Ιδιο νά ουλλογέοαι, 
δηλαδή πώς τ έλειωσε καί τ έλειωσε, πώς ό τι κι αν 
κόμη; καί στοχαστής, είναι τοΰ βρόντον, θύμωνε, 
δέρνου, χτνπα τά στήθια σου, μά καί γέλα σά θές ¡καί 
χόρεβε καί πήδα, ή καί στρώσου ήσυχα οτό κρεβ- 
βάτι σου, ή απελπισία σου μ' Αφτό δέν αλλάζει' τά 
χαμένα σου τά χρονάκια, σοϋ είναι αδύνατο, φίλε 
μου, δέ οοΰ λέω νά τά φέρης πίσω, που κατάντησε 
κοινοτοπία νά τό λένε, Αδύνατο καί να τα σιάξης' 
στραβά είτανε, στραβά θάπομείνουνε- στραβωμένη 
γιά τους αιώνες στον τάφο μέοα θα κατεβή κ! ή ζωή 
οου.

'Ο λόγος είναι νά μή σοϋ τηνέ στράβωσε κανένας 
άλλος. Σά φταις δ Ιδιος, τότες τουλάχιστο τί παρα
πονιέσαι ; Δικαίωμα δέν έχεις.

"Οταν τήν πήρε άφτός ό τσιτοιμπέης, & κόντες,·— 
μά πώς νά πάρη εκείνη τέτοιον αθρωπο δεν μπορώ) 
νά τό καταλάβω, — λοιπόν όταν παντρεγτήκάνέ, φύ
γανε πια μαζί γιά τήν Έβρώπη. Στα Παρίαια, μά
τια μου. Γλέντι και χονζόύρι δ λεγάμενος. "Ετοιμα
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τά βρήκε τά χαιρότανε, καί γιατί δχι ; Άφον έγινε 
ή Μέλλα κοντέοσα, τί παραπάνω γνρέβανε οί γονιοί 
της ; Τάτρωγε ό φίλος· του λέγανε καί γειά οου. 
’Άπραχτο κορίτσι, ντροπαλό, είκοσι ^ρονώνε, που 
νά ξαίρ}), πού νά β/,έπη, πού νά νιώαη; Τής έκανε 
μάνι μάνι δνδ παιδιά, καί δρόμο. Μπορεί νακαμε 
ν.ι ά).λα όνο οτή γειτονιά. Πληθυσμός ! Γνναικάς 
καί χαρτοπαίχτης, ταφερε στδ τέλος έξη κ' ένα, τδ 
κατοίρντιοε, καί τρεχιδ γιά τήν Άμερικά, όπου βρί
σκεται καί τώρα. Τέτοιος ό σιορ κόντ&ς.

Άμε ή Μέλλα πώς έκαμε ; Νά, πουλήσανε τδ σπί
τι τους εδώ, γιά νάχη ψωμί νά φάη, άφτή και τά 
παιδιά της ! Μπάς καί δέν τά ξαίρω;

Ή  Μέλλα γιά τδν άντρα της δέν ανοίγει στόμα. 
Μοΰ μίλησε όμως σήμερα γιά τά Παρίσια, όσο περ
πατούσαμε στήν ακροθαλασσιά καί κοπάζαμε πότε 
τά σέτια τά ποαοινόμαβρα, πότε τά βουνά τά ροδο- 
βαμμένα πέρα πέρα φιήν Ανατολή. Μέ χαμηλουιένα 
τά μάτια της τά γαλανουλά, που κάποτ&ς τά σηκώνει, 
— γαλανουλά τά λέω. γιατί umö γκρίζα είναι μισό 
γαλανά, — τά ίδια της, άχ ! τά ματάκια, καί τί λί
γο που άλλαξε όλη της, αλήθεια ! — μέ τή φωνή 
της τή γλυκέιά καί τήν ήμερη, κουβεντιάζει καί θυ
μάται. Σάν πιδ ξέγνοιαοτη, σάν πιο θαρρετή μοΰ 
φάνιμε οτή δέφτερή μας τή συντυχία. 'Εδώ, λέ&ι, 
ξανοίγει μέ τάγέρι τού Μπογάζιοΰ ή καρδιά της, 
'Εδώ ξανάρχεται οτά χρόνια τά παλιά μας.

— «Σάνε εϊτανε τά κοριτσάκια μου μικρά, καθό- 
μεστα χειμώνα καλοκαίρι στδ Παρίσι. Έξοχή δέν εί
χαμε, όπως εδώ πρωία...  Τδ χειμώνα, οί μικρές | 
πλαγιάζανε νωρίς. νΕμνηαία στδ σαλονάκι μου κ’ έρ- 
ραβα, διάβαζα, έγραφα μέ τή λάμπα μου αναμμένη 
απάνω στδ τραπεζάκι τδ στρογγυλό. Τδ καλοκαίρι, τά 
κοίμιζα στην κάμερή μου, κάτι πιδ αργά. 'Η μεγάλη 
μου τότες ήθελε πάντα νάκούη παραμύθια, νά τής 
λέω γιά τήν Πόλη, γιά τά θεραπεία. ..»

Κι άξαφνα ννοίζει καί μέ ρωτια.'
— «Είναι αλήθεια, κύριε θύμη, Αφτδ που ιιοΰ 

είπανε, πώς τόσα καί τόσα χρόνια εδώ, εδώ κόβε
στε, οτά θεραπειά ; Τή φημερίδα σας, τδ Γληγόρη 
σας. τί τους κάματε ; »

Τί τους έκαμα ; Δέν τό ξαίρει; Άφον παντρέ- 
φιψ.ε, δέν πάτησα πιά ατό γραφείοt Δέ βγαίνει προ
κοπή μέ τις φη μερίδες.

Τής άποκρίθηκα μέ μιοδ χαμόγελο, γιά νά μήν 
τής δείξω και τίποτα παραπάνω απδ κείνο που ή
θελα.· '

— «Νάί, είναι αλήθεια. Πάντα μου άρεοε άφτδς 
ή τόπος εδώ. ’Έχτισα καί σπιτάκι. Κ' έτοι ιιοΰ έπε
φτε- δύσκολο νά κατεβαίνω στην Πόλη νά γράφω άρ
θρα γιά τδ Γληγόρη».

Σωπασε μιά οτιμούλα, οά νά συλλογιότανε κάτι, 
οά νά ξαφνιάοτηκε μέ τδ λόγο μου. Κ' έπειτα ξανάρ
χισε τήν πρώτη μας τήν κουβέντα."

— «‘Ενώ, τί νά σας πώ ; Μόνη μου ποτές δέν έ
μεινα. Κάποτες τδ χειαώνα, που σάς έλεγα, μέ τή 
λάμπα μου στδ τραπεζάκι απάνω, ή τδ καλοκαίρι, ό
ταν πλάγιαζε- πιά καί ή μεγάλη μου, άνοιγα τδ παρά
θυρο, άκκουιιποΰσα στα κάγκελλά, μέ παίρνανε οί λο- 
γιοιιοί, έπιανα τις κουβέντες μέ τους παλιούς τονς 
ηήλους, μέ τις πρώτες μρυ φιλψάδες, μιλούσα, μοΰ 
απαντούσανε, οτεκόαοννε ώρες συλλογισμένη, θαρρώ 
πώς μοΰ έτυγε καί νά δακρίοω καμιά φορά... Ό

ουρανός μας έκ&ί κάτω είναι θολός, δέ μοιάζει μέ τδ 
δξ/.ό μας...  Μά καί οτδ παραθύρι καί μέ τής λάμ
πας τδ φώς, πάντα, οτδ νού μου είχα τά παιδάκια. 
Τά μεγάλωσα,.τά σπούδασα, ταμφα ε^ώ τάρφαβή- 
τα, κατόπι τά πήγαινα θ’ άλλα μαθήματα. . .  Δέν ξαί
ρετε τί έφτνχία που εϊτανε γιά μένα, δέν ξαίρετε τί 
χαρά κάθε μέρα που μοΰ έφ&ρνε ή άναθροφή τους,..»

’Έσκυψε τδ κεφάλι. Τόλμησα καί τής έπιααα τδ
ίΜ

— «Τήν καημένη σας τή Μαρίκα θυμάστε /»
Μέ κοίταξε.·
— «Σάς είπανε καί τονομά της ; Νόμιζα πώς δέ 

ρωτούσατε πιά γιά μένα. Ναι, πέθανε δέκα χρονώ, 
τάγγελουδάκι. . .  ’Άχ, πόοοι καί πόσοι !»

— Πάν& οί δικοί μου δλοι} δ πατέρας μου λίγο 
καιρδ νοτερις άπδ τδν πατέρα σας. Χρόνια τώρα καί 
χρόνια.. .>)

— «Μοΰ τδ γράψανε, κύριε θύμη. Τδν είδα μιά 
φ.ορά καί δέν τδν ξ έχασα, τόφ πατέρα σας, που μοΰ 
μίΐηδε μέ τόση καλ,οούνη, οά νά είμοννε παιδί του»..

— «Πέθανε, τής κάνω τότες, κοιτάζοντάς τηνε 
μέσα οτά μάτια, γιά νά διώ λιγάκι τί θά πή, πέθανε 
καί 0 Δημήτρης, 6 φίλος μου, ξαίρετε.

Τής τδ είπα μέ πικρδ τδ νφος. Μοΰ φαίνεται κα- 
μώθηκε πώς όέν τ ακούσε καί ξακολούθησε.·

— «Τώρα, λέει, άπόμεινα καί γώ μόνη. Μ' άφη
σε ή Μαρίκα μου ή καημένη. Πρόπεροι ποίντρέφτη
κε ή Άννοόλα μου. Είμοννε ανήσυχη πολί γιά τήν 
παντρειά της κ’ έλεγα κάλλια ίοως νά τήν έχω ακό
μη σπίτι. Μά βρέθηκε καλδς γαμπρός, δηλαδή τήν. 
ι’ίθελε, τδν ήθελε καί κείνη. Έγώ θά τους εμποδίσω 
νά παρθοϋνε; . ..»

Κοντοοτάθηκε, Δέ μοΰ είπε πώς ή Άννούλα της 
πέρσι έκανε καί μωρό. Ποιδς θά τδ πιστέχμη, θωρών- 
τας τή Μέλλα. πώς έχει έγγόνι; Δέκα χρονώ μ&γα- 
λήτεοός της εϊιιαι — καί κεινής μόλις ασπρίσανε τά 
υαλλιά της. Μά ή αφέλεια που καί τώοα δείχνει Α- 
κόιιη τδ πρόσωπό της, τ αγαθά της καί τάθώα της τά 
ιιάτία, τήν κάνουνε καί μοιάζει σά νά μή γέρασε. 
Ποιδς ξαίοει πάλε ; "Ίσως μέ τά νιάτα μου τή βλέ
πω κι ό ίδιος τώρα. 'Όσο εϊτανε παντοειιένη, όσο 
ζουσε ό άντρας της, δέν τήν είδα, όέν είδα τά παι
διά της, εννοείται. άφον από δώ δέν τδ κούνησα. 
’Ύστεοις Απδ τόσα χοόνια. φαντάζονμαι πώς ή Μέλ
λα είναι ιδ ίδιο κοοίτοι που γνώοιαα, ιιόνο που σβή
σανε τά ποωτολονλουδα τής άβγής ικαι πάει δ ήλιος 
νά βασιλέητγΐ'

— «Κ ’ έτσι, τής κάνω, αποθυμήσατε τδ Μπογάζι 
και μάς ήρθατε;»

— «Πολί τάποθύμηοα, πολί! Πάντα τδ είχα οτό 
νού μου νά πεοάσω μερικές μέρες οτά θεραπειά. 
πάντα τδ ποθούσα. Νά που έγινε κι Αφτό. Ή  Άννού- 
λα κι δ ναμπρός ιιον ίσια ίσια πάνε φέτος στήν Ι 
ταλία. Τους ποοβόδεψα ώς τή Μεσσίνα. "Επειτα, 
τους άφησα και μ έφερε τδ βαπόρι στήν Πόλη. Μέ 
ποοσμένουνε καί γιά δχτώ /ώρες πρέπει νά γΐ'ρίοω νά 
τους πάρω. ..»

Γιά οχτώ μέρες καί πάει ! . . . .
Τέτοια λόνια ιιοΰ έλεγε ή Μέλλα τή στιγμή που έ

παινε ό περίπατός μας καί πήγαινα πιά νά τήν Απο- 
ναιοετησα). *Εγερνε δ ήλιος. "Αρχιζε νά ιιαβοίζη 
κάτ0) κάτω τδ λιμάνι πρδς τήν Ακρονιαλιά. Σουφρώ
νανε τά νερά σκοτεινιασμένα. Όί γλάροι παραπονιόν



Ο Υ Μ Α Σ

τανε καί πετονοανε χαμηλά χαμηλά, ρά νάγγ ίζανε 
το κύμα. Πλάγι μας βουρκώνανε τά σεπα λίγο λίγο, 
ξεχρυοωνόντανε οι κορφοϋλες καί πέρα πέρα, 0τά- 
νοιχτό, φουρτουνιάζανε πελαγωμένες οί χρνοές α
χτίδες,

Ήλιοδαοιλέματα ! '.Ηλιοβασιλέματα ! Μου φαί
νεται, αχ ! ο« νά πεθαίνη, εκείνη την ώρα, ίδια η
ψνχη-  ..............................................

Λές καί την ϊνιωοε η Μέλλα τη λύπη τούρανοΰ καί 
τής γης, την απαρηγόρητη θλίψη πού πλακώνει την 
καρδιά. Μου έπιαοε το χέρι νά μέ καληοπερίοη καί 
μοϋ είπε.·

—«Κάθονμαι οτό παλιό μας τό οπίτι, Τόχουνε τώ
ρα >:άποιοι φίλοι μου νοψπαομένο. "Αβριο, χάπόγε- 
μα, δε ¡θάρθήτε. . .  .οάν καί πρώτα;»

Κ' έτρεμε ή φωνή της, οά νά τή μιοοδρέχανε ¿ά
κρια .·..

Τδ οπίτι τους! Τό οπίτι τους !
" Υοτερις από τή μέρα εκείνη, ποτέ μου πιά δέν 

ξαναπήγα. Ποτές !
Κ ’ Ιδια ή Μέλλα δέν τό ξαίρει — μά κι άπό ποιό- 

ν& θές κιόλας νά τόμαθε ; — πότε πήγα οιερνή 
φορά,

Ιίλιοδασιλψατα ! Ηλιοβασιλέματα !
Γεμάτος έλπιόες, γεμάτος αχτίδες, νέος, ερωτε- 

μένος, έτρεχα τότες οτό μαρμαρενιο τό παλάτι, όταν 
άνέδαινα τό δράδι άπό την Ιίολη, δεν έβλεπα την 
ώρα νάράξη οτή Σκάλα τό βαπόρι, νάνταμωϋοϋμε.

Καί οήμερα ! Μέ τό πόδι οάν τό μολύβι δαρί, μέ 
μαλλιά οάν τό χιόνι, μέ τό κ&φάλι οκνφτό, θά πάω 
οτό )ίδιο τό οπίτι, γέρος, νά χαιρετήοω τή νιότη μου 
τή χαρούμενη, πού όέ θά μέ γνωριοη, αν τύχη καί μέ 
ξαναδί}]. "Αχ ! ή νιότη μου ή ταλαίπωρη 1 Σέ κα
μιά γωνιά τού περιβολιού, ίσως άπό κάτω άπό τον 
ίρ/.ΐο ϊ.ανενός δέντρου, ή νιότη μου κρυμμένη νά 
φωλιάζη πουθενά. "ίσως άκόμη ελπίζει καί γε/.% — 
ώσπου νά φανώ καί νά ιρομάξη, ώοπου νά τής πω.’

ιΐίΑδγή μου έού, νά το καί τό ηλιοβασίλεμά σοι·. 
,Εού πρωί μου, νά οου κ' ή νύχτα πού πλακώνει /»

"Ενα δράδι περπατούσαμε μαζί —τότες /— οτήν 
ακρογιαλιά, πηγαίναμε προς τά Αιδαδάκια. Εϊτανε 
κάμποοη παρέα, γνώριμοι, φίλοι καί φΜηνάδες, Εί- 
τανε κι ό πατέρας της. 'Αντί; οπίτι νά καθήοουμε, 
υοτερις άπό τό φαγί, όλοι μας είπαμε κοπαδιαοιά 
νά σύρουμε, νά τραβήξουμε· πέρα πέρα, όοο δέν είτα- 
νε ν,ουραομένα τά κορίτσια. Περνώντας άπό τή γει
τονιά, μαζώναμε άλλες φίληνάδες κι άλλους φίλους. 
Μά δέν ξαίρω πώς τότμερνε ό περίπατος, ή Μέλλα 
καί γώ βαδίζαμε πάντα πλάγι πλάγι.

Είχανε ή βραδεία βελουδένια. Δέ φυοοϋοε άγέρι, 
καί ζέοτη δέν ένιωθες, Λες καί οέ χάδεδε ή νύχτα 
μέ τή σιγανή της άνάοα. Τά κύματα κοιμισμένα ατό 
γιαλό, μόλις άκουγες τό φιλί τού κυματίου οτάκρο- 
γιάλι. Άρίφνητο καί ήουχο, τάοκέρι των άοτεριώνε 
ξαπλωνότανε ατούς ουρανούς. Ή  Λ/ 1ς ονωτεινιαομέ- 
νη, καί οά χνούδι μαλα;λθ γύρω γύρω μας τό σκοτάδι 
μάς άτωτύλιζε τούς δυό μας, εμάς, τό σκοτάδι, μάς 
γλνκομάγεβε, μας Αποχώριζε άπ όληνε τήν παρέα.

Πόοο, άχ ! μά πόσο τήν άγαπονσα ! Πόοο μάγα- 
πονσε καί κείνη ! Τδδλεπα, τό καταλάβαινα, τό ή- 
ξαιρα ώς κι άπή τήν περπατησιά της, άπό τήν άνα-

πνοή ιης, άπό τή μέθη μου τήν ίδια, Χίλιες φορές 
πήγα νά τής τό πω. Μά τί άνάγκη ; 'Αλήθεια είναι 
καί οήμερις άκόμη όρκο βάζω πώς είτανε άλήθεια, 
νά, ή ψυχή μου κ ή δική της, οτήν άλαλιά μας εκεί
νη, μιλούσανε ή μια μέ τήν άλλη, ρωτιόντανε κι ά- 
παντιόντανε, πιο ξάστερα, πιο φανερά, παρά τά στό
ματά μας, αν είχανε φωνάξει τήν άγάπη μας. Τήν 
άγάπη μας τήν ψιθύριζε ή καρδιά μμς καί οάν άγ
γιζε τό φόρεμά μου τό φόρεμά της, τρέμμνε άντάμα, 
πονούοανε άντάμα, μέοα μας παραπονιότανε ό ίδιος 
ό καημός.

'Αλήθεια είναι. Μοϋ τό ηανέρωσε κιόλας εκείνη 
τή βράόειά.

Κάποιος πίσω μας, οτήν κουβέντα, μίλησε άξαφνα 
γιά ένα μας φίλο, τον ΙΙαδλή, πΰύ γνωρίζαμε καλά 
τά ιστορικά τον καί πού άγαποίαε τρελά τή Αενούλα. 
μιά φιληνάδα τής Μέλλας, Τον άγαποΰσε κι άφτή, 
καί οτό τέλος παντρεφτήκανε.

Πίσω μας έλεγε άναοτενάζοντας ή φωνή.’
— «II αρθήκανε, τελειώσανε τά βάσανά τους !»
Λέ βάσταξα πιά. Τό χέρι της, κατεδαομενο, κρε

μότανε κοντά'στό δικό μου. Τής τόπιαοα, τής τόοφι- 
ξα δυνατά. Μοϋ τόοφιξε κ’ ή Μέλλα γλυκά γλυκά, 
δυό φορές,

Τήν άλλη μέρα πιά, τάποφάσιοα. "Επρεπε νά τής 
μιλήσω, έπρεπε νά τής τό πώ νά τάκούοη, νά τάκού- 
οω και γώ άπό τά στόμα της τό ναι, νά παρθονμε καί 
μείς, νά τελειώσουνε τά βάσανά μας.

Μοϋ έδωσε θάρρος ανέλπιστο β/.είνη τή βραδειά, 
τό σφίξιμο τού χεριοϋ της. 'Απόρησα κι ό ίδιος μέ 
τήν τόλμη μου. Είπα νά πάω νά τή βρω οπίτι τους 
τάπομεοήμερο, τήν ώρα δηλαδή πού κοιμότανε ό κό
σμος καί πού ό πατέρας της ειτανε πάντα κάτω οτήν 
[Ιόλη. Τό ήξαιρα πώς τέτοια ώρα τραβιότανε καί ή 
Μέλλα πίσω οτό περιβόλι, Στόν ιοκιο τής κληματα
ριάς συνήθιζε κ' ησύχαζε ή διάβαζε κανένα βιβλια
ράκι.

Μέ βλέπανε οί δούλοι ουχνά κ έτσι μ άφινανε 
καί περνούσα, δίχως λέξη νά πούνε. Άγκα/.ά ή πόρ
τα του δρόμου άναγ< ναι οτήν άβλή μένι τη; πέ
τρινη, μόνος ό καβάσης, καθηαμένος ο ένα σκαμνί, 
έγερνε τό κεφάλι τον μέ τά μάτια του σψαλοιχτά.

Τράβηξα ίσια μέ τό περιβόλι γραμμή, 'Από μα
κριά τήν είδα οτήν καρεγλίτοα της άκκουμπιομένη. 
Τό χεράκι της, οάν πεσμένο, κρατούσε 6ιδ?.ίο στό 
γόνατό της άπάνω. Δέ σάλεβε. Αγάλια γάλια σί
μωσα, 'Κοιμότανε. Ό  ύπνος γλυκά γλυκά τήν είχε 
παρμένη οτήν αγκαλιά του. Ψάθινο καπελλάκι τής 
άποοκέπαζε τό μέτωπο, καί οτόν ίοκιο τού καπελλιοϋ 
της ροδίζανε τά τρυφερά της, τά κλεισμένα της μα
τόκλαδα.

Λες κ έβλεπε όνειρο. "Ενα χαμόγελο άπα/,ό τή; 
μιοοάνοιγε τά χείλια. Βαθειά καί αίγανόφεγγη χαρά 
περέχυνε τό πρόσωπό της. Τή βραδειά μας τή βε
λουδένια, τό οφίξιμο τού χεριού μου θά ονλλογιότα
νε, >.α» τήν άγάπη μας,

Νά τήν ξυπνήσω τή Μέ).λα μου ; "Οχι ! "Οχτ ! 
Κάλλια νά τήν άφήοω μέ τόνειρό της τό μαγεμένο. 
Κάλλια καί μακριά μου άκόμη νά μ' άγαπφ. Νά μήν 
ξυπνήση τό πουλί μου, κι αβριο άκόμη νά θάρρη πώς 
τό ίδιο της τ όνειρο βλέπει, πώς τ όνειρό της άκούει, 
οάν έρθουνε καί της πούνε πώς δ θύμης τή θέλει,
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πώς εοτεάε 6 θνμης προξενφή νά τή γνρέψμ.
Βαοτοΰοα οτά χέρια μον τριαντάφυλλα. Πήγα 

ηαράμερα μια οτιγμή κι άλλα νά τής κόψω. Τής έ· ¡ 
κοψα και γαζίες, Φουχτιές φονχιιές τής έφερα τά ! 
λουλούδια. ”Εβαλα ένα τριαντάφυλλο οτήν ποδιά * 
της. "Εβαλα μ,ιά γαζία οτό βιβλίο της απάνω. ”Ε
βαλα λουλούδια οτό τραπεζάκι της, "Εβαλα λουλού
δια κατά γης. Λουλούδια δεν τόλμηοα πρώτα ποτέ 
μου νά τής δώσω ! Τώρα τά οκορτωύοα, τάδινα τώ
ρα όχι τής ίδιαςt τάδινα οτόν ύπνο της, αφού ό ύ
πνος της μ' άγαποϋοε, τάδινα, τάδινα οτόν ύπνο της 
— τον άχάριοτο !___

Κι από τότες δεν ξαναπάτηοα οπίτι τους πιά.
Σκόρπια, οκόρπία χάμω μπροστά της τά νιάτα μον 

και τά τριαντάφυλλά μου !

Με χίλια άοτέρια Ο ουρανός, και γώ χωρίς αστέρι!
Σκοτάδι ή γίς και γω χωρίς τά δυο ματακία σου!

Τι καλά που τους έλεγε αλήθεια τους στίχους ά- 
φιους ο καημένος ο Αωοτής ! Ο Αωοτής υ Λ > 
ρης ! Εκείνος, παιδί μον, οεν ¿αίρω πως το κατά- 
φερνε, μαι ονγ>Μΐρα πού νά πής, ενιωϋε οτήν Λαρ
διά του μεοα και την τέχνη και την αγάπη. Αχώρι 
οτες κ οί δυο για ιόν Αιοοτή μον, ένα οι δνό. 
Ίους οτίχονς άφτονς πού νά ποϋμε, άξαφνα οον 
τους ξεοτήϋιζε μ ' έναν καημό, μέ μιά πονεοιά, πού 
τον άκουγες και ταραζόσουν ε χ έλεγες πώς ή ζωή 
του όλη θρηνούσε μαζί μέ κείνο ίο οτίχο.· κ α ι γ ώ 
χ ω ρ ί ς  άοτ έ ρ ι  !

Mu ό διάβολος πρόοεχε καί οτόν τόνο. Πρόσεχε 
καί οτά παροξύτονα καί οτά προπαροξύτονα. Είχε 
μάλιστα τρέλα, ό δύστυχος, μέ τά προπαροξύτονα, 
πού τόντις είναι τής γλώοοας μας καμάρι, πού οάν ■ 
τελειώνουνε τή φράση, λέ; xui ή φράση δεν τ έλειω
σε, πού οοϋ χτυπούνε· οτάφτϊ οά μοιυολόγι αδιάκοπο, 
οά ϋλίψης παράπονο, οάν καρδιάς ράγιομα, οά λύ
πης σήμαντρο απαρηγόρητο. Καί τά κυνηγούσε καί 
τάβαζε κάϋε φορά πού ,γύρευε νά πή τον πόνο του. 
Κάι, μού ξψγονοε πώς άψτά οτόν πόνο ταιριάζουνε, 
πιος τά παροξύτονα είναι ήουχα καί παινεμένα παι
δάκια, τά οξύτονα ορμητικά καί κάπως πηδηχτά 
παιδιά, τά προπαροξύτονα όμως οάν ιάδνναμα, οάν 
τάρρωοτιάρικα, μά καί χαδεμένα παιδάκια μας. Τή 
ρίμα λοιπόν άφτή, μ α τ ά κ ι α  ο ου,  πολί την ά- 
οεζε ίΓΎπρεπε νά τον άκούοης, μέ τί τρόπο έβαζε 
τόν τόνο ή φωνή του καί ξέοερνε τις όυό οτερνές 
συλλαβές.’ — ά κ ι α  ο ου ; Αές κι ϋψίονμπονοε ή 
βαριά ή φωνή του άπάνον οτήν κάϋε συλλαβή, ”¿4- 
ξιζε νά τόν άκούοης, άλήϋεια, μέ τί δύναμη οον τό- 
βγαζε από τό οτήϋος του μέσα εκείνο τό.’ — κ α ί 
γώ  χ ω ρ ί ς  α σ τ έ ρ ι  ! ’Όχι, δέν εϊτανε μέ δν- 
ταμη, μέ βάϋος είτανε, μέ τέτοιο βάδος, πού λες κι 
άγγιξε τά φυλλοκάρδια του τά ίδια, προτού βγή από 
τό στόμα τον. Βαϋιά βοίϋίιά οτά φυλλοκάρδια τού 
Κωοτή ριζωμένη x ή ποίηση χ ή αγάπη. Για τούτο 
κιόλας δέν ξεχνιέται καί δέ ϋά ξεχαατή. έος πέ- 
ϋανε, ϋά μού πι]ς. Καί τί πειράζει; Πρόφταοε καί 
όιαλάληοε οτόν κόομο τόν έρωτα τής ψυχής του, τόν 
άϋάνατο. Παρηγοριά μεγάλη κι άφτό. Γλύτωσε ή α
γάπη τον από τόν άδη. Στους στίχους του μέοα ϋά- 
πομείνοννε καί κείνος καί κείνη δλοζώντανοι. ”Αχ ! 
δέ ϋά μαραϋοΰνε ja τριαντάφυλλά τους. . . .

'Ελεημοσύνη δέν έχει νά μού πή νά πάω πάλε οπί
τι τους, οάν πρώτα.

Κάλλια, κάλλια νά καϋήοω ήουχα οτήν κάμερή 
μου, κάλλια ίοως οήμερα νά μήν ¡λάμω τόν περίπατό 
μου τό ovvtjfliομένο.

Γιατί τάχα νά μήν άπομβίνω εδώ; Στέκουμαι, συ
γυρίζω τά βιβλία μου, τά χαρτάκια μου, ϋυμού μαι 
τά περασμένα τά χρόνια, γρώ/. ω, ονλλογιούμαι τό .έ
να τ άλλο. πολέμιό νά μήν έχω οτό *’ον μον τά [δια 
πάντα καί πάντα. (

Μού φαίνεται πώς κάτι ϋά πάϋω, πώς κάτι ϋά 
μάϋω, πώς μάτι τρομερό ϋά μού συνέβη.

Φτάνει πιά έτσι ! Φτάνει !
Δέν |α/ρω γιαίι οήμερα μ: έπιαοε φόβος. Καί τί 

φοβούμαι; μηόέ άφτό δεν το ξαίρω.

Δέ ,συνέβηκε, τίποτα, όχι. Μόνο δυο τρία πράμα
τα παράξενα.

Κατέβηκε, όπως μού τό είπε, όπως άμέοως το 
μάντεψα, οτό παλιό τους τό οπίτι. Άφτό παράξενο 
δέν είναι καϋόλον, μφού γνωρίζει ιούς νοικοκνραί- 
ους.

Παράξενο είναι πού τούς ρώτησε ,γιά μένα, φαί
νεταιj άμέοως.

Άμα μπήκα, οψ.ώϋηκε, ήρϋε πρός εμένα οάν τα
ραγμένη λιγάκι καί γιά νά μήν τό καταλάβω, μού 
κάνει.·

— α'Ελάτε, ελάτε ! Κόμιζα πώς δέ ϋά οάς όιον- 
με από τόν,τρόμο οας μήπως κι άλλάξη ώρα ό περί
πατός σας. Τόοα χρόνια τώρα όέν τό βαρεϋήκατε τό 
Καλεντέρι ;»

Καί χαμογέλασε.
'Από πού τόμαϋε πιος πηγαίνω χρόνια καί χρόνια 

οτό Καλεντέρι ; Άπό τούς φίλους της βέβαια. Γιά 
τούτο νά πήγε οτό Καλεντέρι μόνη ;

— ((Καλά πού τάξιωϋήκαμε νά σάς φέρουμε καί 
δώ, οτήν άλλη μεριά, πού λέτε !»

Σάστισα. Τής τό πρόφτάοανε τό λοιπόν'κι άφτό; 
Παρατήρησα όμως πώς έλεγε ν à οάς δ ιο ύ  μ ε ,  
ν ά τ ά ξ ι ω ϋ ο ν μ ε ,  νά οάς  φ έ ρ ο υ μ ε ,  
— κι ώότόοσ πάλε μόνη της μέ δέχτηκε.

Μεγάλο ικατόφωμα τόντις πού τόφερε ή Μέλλα 
τό γεροντάκι μέ τάοπρα τά μαλλιά, μέ τό ζαρωματια- 
ομένο του τό ,πρόοωπο, οτή μεριά τή δική της !

Μού μιλούοε γιά πολ/.ά πράματα, μά, οά νοίβλεπα 
πιος ήϋελε κάτι νά μον πή καί ίδέν τόλεγε.

'Εγώ, καϋόμουνε αντίκρυ της οτό οοφά· έμοιαζα 
μέ τδγ εργάτη τόν άποκαμωμένο, πού οάν τελειώνει 
τά μεροδούλι τον, μέ κομμένα τά γόνατα, μέ βαρί τό 
κεφάλι τον, γι'ρέβει μιά γωνιά νά πέοη νά ξαπο- 
οιάοη.

Πρέπει νά τό μολογήαω, μόλις πρόοεχα οτά λόγια 
της. Μού κατέβαινε οάν ξαφνικό, μόνο καί μόνο ε
πειδή βριοκόμουνε οτό οπίτι άφτό. Κοίταξα τούς τοί
χους, κοίταξα την πόρτα, κοίταξα τά παράϋνρα που, 
οάν την πρωταγάπηοα, πρόομενα πάντα νά φανή. Ζα- 
λιζόμουνε.. Ξαίρεις τι ϋά πή νά ξαναπφς οτόν τό
πο, οτό ίδιο τό μέρος πού οοϋ γ&ννήήήκε οτά οτήϋια 
οον ψυχή καινούργια, καί τώρα νά συλλογιέσαι πώς 
δ Χάρος ϋά οε πάρη, πώς κοντέβει, πώς μέοα οον 
κάϋεται, καί πώς αν καί οήμερα ζής ακόμη, οτόν 

I  καϋρέφτη οον μπροοτά νά οταϋής, ϋά καταλάβης πώς
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xinoxa δέν εϊοαι παρά θάνατος γιά λίγες μέρες ζων
τανός ;

"Αξαφνα πήγε ή ματιά μου δίπλα προς τη οάλα 
τη μεγάλη, παν τη χόρεψα εκείνο το βράδι. Και θυ
μήθηκα ! θυμήθηκα γ.αι τό λόγο που μου είπε τότες} 
πώς εμένα δηλαδή δεν μπορούσε να με ξεχάοη.

"Ετοι ; Δέν μπορούσε; Για να διοϋμε τό λοιπό.
Και όέφτερη φορά τώρα, με δυσκολία, οά να μρϋ 

έσφιγγε άγνωστη δύναμη τό λαρύγγι μου, οά νά στε
κότανε κάτι στο λαιμό μου, τή ρώτησα γιά μάποιονε 
που την είχα ρωτήσει καί, οτδν περίπατο. Τή ρώτησα 
πάλε γιά τό φίλο μου τό Δημήτρη...

Και πάλε καμώθηκε πιος δέν κατάλαβε. Απάν
τηση δέ μοϋ έδωκε καμιά.

Παράξενο, παράξενο πολί 1
Μέ τήραξε .άνταρεμένη, οάν κάπως ανήσυχη, Φαί

νεται πώς χλώμιασε γιά μιας τό πρόσωπό μου (καί 
φοβήθηκε μην πάθω τίποτις.

Σηκώθηκα.
— «77 $χετε;» μοϋ κάνει, αχ ! μέ τήν πρώτη ε

κείνη τήν καλοσύνη της.
— «Λ7ά μέ ουμπαθατε. Βλέπετε, τά γεροντάκια οάν 

και μένα έχουνε καί κάτι μανίες. Ό  περίπατός μου, 
. .  .ή συνήθεια. ..  Ίσως και πολϊ φρόνιμο δέν εϊτα- 
νε νά μήν πάα> διόλου.·.. .  ό αέρας όξω θά μοβ δρο- 
οίοΐί τό κεφάλι, θά μέ φέρη στα συγκαλά μου. . . .  ή 
θάλασσα.... Δέν έρχεστε καλήτερα και σείς άβριο 
ο τό Καλεντάρι;»

— «Θάρθώ στο Καλ&ντέρι. . .  θάρθώ. ..»

Παράξενο, παράξενο πολί.. . .
"Αχ! απόψε τί οωπασιά τρομερή που τήν έχει 

γύρω ,γύρω τό σκοτάδι !
Νύχτα ήσυχη. J0  οαλέβει τίποτα. 77 καρδιά μου 

μονάχα χτυπά και πηδά. Και τήν ακούω τήν καρδιά 
μου.

Ό  περίπατός μου καλό δέ μ,οϋ έκαμε, Δέν μπόρε
σα νά πάω παρέκει από τους βράχους τοϋ ψχτιμιοϋ. 
Μόλις ό μισός μου ό δρόμος ! Ή ,ζέοτη, άλήθ&ια, με-

γάϊ η· ,Ανυπόφορη ά̂ τή γύρω γύρω μου ή οιγασιά. Νά- 
οτραφτε, νά /βροντούσε, νά είτανε άνεμος και νάτριζε 
ό πλάτανος τουλάχιστο μέ τόν άνεμο ! Τίποτα. Μοιά
ζει οάν τάφος, θαμμένος εγώ μέοα οτή μοναξιά μέ 
τά καρδιοχτύπια μρυ μονάχα, που τάκούω ένα κ ένα, 
και πονώ και τρομάζω. ,

Λένε πώς ή ψυχή, όταν έχη πλήξη, όταν ό μαημός 
οέ παραδέρνει, νιώθει περσότερο φόβο, άμα πιά- 
οουνε tοί βροντές, τάστροπελέκια, οι άνεμοζάλες. Κ' 
έτσι πάντα σου παρασταίνουνε τή φύση όξω φουρτου
νιασμένη, οάν είναι φουρτουνιασμένη μ ή ψυχή σου.

’Εμένα πιό φριχτή μοϋ φαίνεται ·ή μοναξιά ή α
τάραχη !

"Α ς τάφήσουμε άφτά. Στοΰ άθρώπου τά στήθια, 
όχι ρτό οϋρανοθάλααοο, κι όχι οτή δημιουργία, μα
νίζουνε οί φουρτούνες ή οτρώνοννται τά κύματα γα
λήνη.

Παράξενο} πολί παράξενο.
Δέν ξαίρω γιατί, κάθε φορά .που τό ονλλ,ογιοΰμαι, 

άναπριχιάζω κι άγριέβουμαι.
Απάντηση δέ μρϋ έδωκε καμιά. Καμώθηκε τάχα

τες πώς δέν κατάλαβε. Και οτδν περίπατο τή ρώτη
σα έχτές, καί σπίτι της άχόμα σήμερα.

"Ιδια της νά μήν τόν είδε τόν καημένο μου τό Δη- 
μητράκη, νά μήν τοϋ μίλησε, μπορεί, Μά γά μήν τόν 
ακούσε, νά μήν τής είπανε γιά τή βίζιτά του, τήν ε
πίσημη, πώς γίνεται ;

Είκοσι τέσσερεις ώρες σωρτές, νοτερις άπό τή μέ
ρα που σκορπούσε ή αγάπη μου λούλουδα μπροστά 
της στο περιβόλι, πήγε ό Δημήτρης ατού πατέρα της 
προξενιά, τοϋ μίλησε, τοϋ ζήτησε τή Μέλλα γιά μέ
να........

Τό κάτεχα πώς ο πατέρας της μέ καλό μάτι δέ 
μ’ έϋλεπε. 'Τους φημεριδογράφους δέν τους άρεζε. 
Γύρεβε γαμπρό άπό άλλο σόι. "Αχ ! οιχάθηκα καί 
γώ πιά τά γραψίματα καί πέννα δέν έπιαοα πιά νά 
κάνω άρθρο άπό τά τότες. . .  2 α ήξαιρα. Δέν άπό- 
ρηοα λοιπόν καί μέ τό παραπάνω, οάν έμαθα πώς ό
ταν πρωτοπήγε ό Δημήτρης, δέν τόν καλοδέχτηκε, 
πώς τοϋ είπε νά ξαναπεράοη, πώς τάχα θά μιλήοη 
καί τής κόρης τον, άφοϋ τοϋ έλεγε ό Δημήτρης πώς 
άφτή έπρεπε νάποφασίοη. Μά που νά τό προσμένω 
έκεϊνο πού τοϋ είπε ό πατέρας της, οάν ξαναπήγε νά 
πάρη οωοτή απάντηση ό Δημήτρης,;

— «77 κόρη μρυ, λέει, δέ θέλει. Τή ρώτησα. Ό  
φίλος οας είναι ποιητής, είναι καί νέος· το φαντά
στηκε πώς ή Μέλλα μου τον άγΟπφ, Τίποτα. Κου
βέντιαζε μαζί του καί περνούσε ή ώρα. Στάναμεταξύ 
μου τηνέ ζήτησε κι ό κόντες. Αφτόνε θέλει και μά
λιστα πιοτέβω γλήγορα νά γένη ό γάμος, γιατί ό 
γαμπρός πρέπει νά φύγη, νά/ πύα οτΨ Εβρώπη».

Πώς λοιπόν τώρα /J Μέλλα καμώνεται καί δέν α
κούει, 0άν τής μιλώ εγώ γιά το Δημήτρη; Καί πώς 
άπό τά τότες δέν κατάλαβε τήν προσβολή που μοϋ έ
καμε και τον πόνο πού τήν καρδιά μοϋ τήν έκαψε, α
φού αμέσως τραβήχτηκα >/ είτανε πασίγνωστο πιος 
δέν πήγαινα πιά πουθενά ;

Μέ πρόδωοε ! Μέ πρόδωσε !
Τό φαντάστηκα, λέει, πώς /<’ αγαπούσε ! "Οχι, ό

χι, δέν τό φαντάστηκα διόλου.
Παράξενο, πολί παράξενο, αλήθεια !

Φρίκη ! Φρίκη J Φρίκη καί κατάρα μρυ !
Κάλλια χίλιες φοράς νά μήν τό μάθαινα ! Κάλλια 

νά μήν τήν έβλεπα, νά μήν ερχότανε οτά θεραπειά /
Ζοϋοα δυστυχισμένος, μαραμένος, έρημος, ό τι θέ

λεις, μά, όπως κι αν είναι, ζοϋοα ήσυχος. Τόσα χρό
νια τώρα συνήθισα τόν πόνο μου, τή μοναξιά μουt .

Φρίκη ! Φρίκη !
Άπό δώ κι όμηρός, το κεφάλι μου πρέπει >>ά βα

στώ, μήπως καί μέ πάρη ή τρέλα.
Πάνε, πάνε όλα πιά !
Κρΐμας νά μήν πεθάνω, δίχως »'ό ιό μάθω τέ

τοιο πράμα. Τό βάσανο άρχισε τώρα, τό άληθίνό. "Ι
σια μέ τήν ύστερη τήν éfoa, θά είναι ή ζωή μου σω
στό ψυχομάχημα.

Καί νά τ ακούσω κιόλας άπό τό στόμα της !
1Ηρθε κατά πώς είπε, ήρθε στον περίπατο. Πρός 

τά οέτια συναντηθήκαμε, fiai κείνη καί γώ άποοτα- 
μόνοι. ’Έγνεη’α τοϋ παιδιού νά μας φέρη δυο οψια- 
μνιά, εκεί κάτω άπό τό Καλεντέρι. Κ ’ οί δυό μας ονλ.- 
λογιομένοι, δίχως πολλές κουβέντες. Πρώτη άνοιξε 
ή Μέλλα τήν όμιλία κάι μοϋ είπε, οά νά μελέτησε 
πρώτα ώρες τά λόγια πού μοϋ έλεγε.'

— »Κύριε θύμη, κάτι θέλω νά οάς ρωτήσω. 
Γιατί \άχα>τις μέ κοιτάξατε μέ τέτοια μάτια, γιατί
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θυμώσατε, καί φές ακόμη, οά μου λέγατε τόνομα Χοϋ 
φίλον σας, τον Δημήτρη ;»

— <ύ'ιατί; Γιαπί;»
— «Ναι, γιαχί; 'Εγώ δέν τόν sida οτή ζωή μου. 

Το γνώριζα πώς είναι ακρος φίλος οας, μά έπρεπε 
καί καλά νά χόν ξαίρω τον ίδιο;»

— «Λα χον ξαίρετε; "Επρεπε νά ξαίρετε χί πή
γε κ είπε χον παχερα οας...»

— μ Ο Δημήχρης, ό φίλος οας, είπε χον παχερα ; 
Πότε, πόχε καί χί;»

— «ΙΙόχε; Μά τότες, το θυμάστε 0ά γ.αλήτερα κι 
από μένα, οάν τραβήχτηκα καί ψνχή πιά όέν έβλε
πα. . · . »

— (uVatj άφχό, ιίχ I το )ϋ]υμούμαι I»
— «Περίεργο νάπορήτε πώς τραβήχτηκα, νοτε- 

Iρις από τό λόγο που είπατε τον πατέρα 0ας !»
— «Ααί τί μπορούσα νά τον πώ; Μέ φώναξε ό 

μπαμπάς, μέ μάλλωσε πώς όλο μαζί οας τρέχω λαί 
περπατώ, πώς όλο μαζί οας κουβεντιάζω, πώς όέν 
ταιριάζει, πώς αν ξακολουθήσω, πουϋενά πιά δέ δά 
με πάμ, πώς γενήκαμε τό περγέλοιο τον κόσμου, πώς 
έοεις παίζετε, πώς όέ μ' αγαπάτε διόλου, πώς βαρε
θήκατε μάλιστα, πώς όέ δάρχεοτε πιά καί τοϋ .τό εί
πατε, πώς τραβιέστε καί πώς γλήγορα δά τό κατα
λάβω. ..»

— «Άφτά ό πατέρας σας τά είπε;»
— «Αφτά που οάς λέω, τά ίδια. Τί νά κάμω μαί 

γώ ; Μέρα νύχτα έκλαιγα. Κρνβόμοννε, για νά μή 
φαίνεται. "Αλλο τί μπορονοα ; Γιά τόνομα u t .
τί έχετε ;»

— «'0  πατέρας οας τίποτα ,όέ οάς είπε, τίποτα ό
ξω απ' άφτά; . . .  .»

— «Τίποτα, όχι !»
— «Δέ οάς είπε δηλαδή πώς ό Δημήτρης $ρθε α

πό μέρος μον προξενιά, πώς σάς ήθελα γυναίκα, γυ
ναίκα μου;»

— «Ό πατέρας ! Ό  πατέρας ! Τό ήξαιρε ό πα
τέρας ! Καζι όέ μουI τό είπε I»

'Από τάπόβαδα τής ψυχής της βγήκε ολέθρια φ ω
νή κ έπεσε χάμω.

Καλά που πέρασε άμάξι εκείνη τή οτιγμή. Την 
έβαλα μέοα λιγοδυμιομμνη καί την έφερα οπίτι, οτό 
οπίτι τους τό παλιό ! . . .

Φρίκη ! Φρίκη |
Νά με καί γώ πάλε οτό δικό μου, οαιατεμένος, ά- 

φανιομένος, τελειιομένος.

Χαλάσματα, παντονδε μεριά, χαλάσματα καί σω
ροί. Θάνατος παντονδε κ έρμιά.

Πέδανε τό λιμάνι, πεδάνανε τά οέτια, πέδανε ή 
θάλασσα κι ό ουρανός,

Πεδάναμε κ οί δυό μας εμείς, εκείνη καί γώ.
Σήμερα την ξαναεϊδα. Ποιος τό πίστεβε οέ διά

στημα ε'ίκοοι τεσσάρων ώρώνε, κανείς τόσο νάλλά- 
ξη; Άμέ γώ; Δέν κάνω κουράγιο νά \,Λοιτάξω οτόν 
καθρέφτη μου. Σβηομένο πρόσωπο, οβηομένη καρ
διά. i

Την καημένη μου τή Μέλλα, δέν έπρεπε άλήδεια 
έτσι νά τήν ξαναδιώ ! Άοπρίοανε τά μαλλιά της γιά 
μια νυχτιά. Τής άδώας της καί τρυφερής γιότης τό 
λονλονδο, πού τρεμόφεγγε ακόμη κρυφά κρυφά οτά 
χείλια της καί οτά μάτια της, heos καί μαράθηκε.

Πεσμένα καί μαραμένα καί των δνωνώ μας τά τριαν
τάφυλλα.

Καί γιατί; γιατί; γιατί; Γιά τό πείσμα καί τήν 
περηφάνεια, γιά τήν πρόληψη ενός άδρώπου, ενός 
πλούοιον, πού άδικα μάς τή χάλασε, δίχως πιά κανέ
νας ποτές νά μπορέοή νά μάς τήν ξαναδώοη.

"Ολα μου φαίνουνται τώρα εδώ οά νά είναι άνά- 
ποδα. Λ,ές καί δέ μοιάζει πράμα νάπόμεινε οτή &έ- 
οη πού είχε πρώτα. Βλέπω τις κορφοϋλες άνω κάτω, 
άνάγυρα τά βράχια, τά οέτια μας ανάστατα, τό χώμα 
άναοηκωμένο, τις πε'τρες άνάοκαφες. Τό μέρος τού
το είχανε γιά μένα οά ναός άπο τή φύση πλασμένος. 
Καταοωριάοτηκε ό Ναός μου. Χαλάσανε τά μάρμα
ρα, ώοπου νά χαλάσουνε καί τά χαλάσματα πιά τά 
ίδια, κι όλα βουβά καί μάβρα γιά πάντα m  ψαί- 
τοννται.

Πήγαμε σήμερα κ' οί δυό μας οτόν περίπατό μας, 
στερνή φορά.

Πέρασε ή διορία κι άβριο πρέπει νά φύγη γιά τό 
Μπρίντιζι, νά πά>] νά ΰρή τήν κόρη της καί τό γαμ
πρό της.

Μου λέει νά πάω καί γώ καμιά μέρα νά τής κάνω 
βίζιτα οτά Παρίοια.

Π ον γιά βίζιτες εμείς, πού μόνο νά κοιτάξουμε ό 
ένας τόν άλλονε, βουλιάζει ή καρδιά μας; Δέν εί
ναι γιά βίζιτες οί πεθαμένοι.

Θέληοα νά τήν άποχαιρετήοω οτό βαλεντέρι, "Ε
τσι τό θέλησε καί γ.είνη. Τό ήξαιρε πώς ερχόμουνα 
κάδε'μέρα καί γιά τούτο ήρθε τότες πού τήν πρωτα- 
πάντησα. Εμένα γνρεβε.

Σταθήκαμε μια οτιγμή, δίχως νά πούμε λέξη, 
προτού άποχαιρετηδούμε. Νάποχαιρετηδούμε γιά 
πάντα δηλαδή ! . . . .

Βαοίλεβε ό ήλιος, κόκκινος. Αές κ' έλεγε νά μή 
φώτιση πιά τό Μπογάζι, Λές κ έλεγε πιά αιώνια 
νά βυδιοτή οτή Μάλασσα μέοα, νά βυδιοτή γιά πάντα 
κι άφτός μαζί μέ τά χρόνια μας τά περασμένα, μα
ζί μέ τά νιάτα μας, μαζί μέ τήν άγάπη μας. ..  αχ !..

Ηλιοβασιλέματα ! Ηλιοβασιλέματα^ ! Τί θλίψη 
που τήν έχουνε ! Τί φοβερά πού είναι τής ψυχή; τά 
βασιλέματα τής λησμονημένης !

Δάκριοε ή Μέλλα. Η Μέλλα μου ! Πρώτη φορά 
κοιταχτήκαμε κατάματα καί γνωρίσαμε τήν αγάπη 
μας, πόσο μεγάλη, πόσο άτυχη πού είχανε.

Δάκριοα καί γώ.
Σκοτείνιασε. Πάει, πάει ό ήλιος οτά νερά τ ον 

Μπογαζιού μας.
Άποχαιρετηδήκαμε, Καί τήν ώρα πού πνίγοντας 

τά δάκριά μας. νιώθαμε κ' οί δυό μας τήν άπελπι- 
οιά t o CI αιώνιου τού μισεμού, οάν καί οτόν πρώτο 
πρώτο τόν περίπατό μας, όταν ή νιότη μας χαιρότανε 
τό γλυκό της τό φ.ώς, μέ τή νύχτά εκείνη τή βελου
δένια, κάτω από τήν άλλη τή μεριά, τής έσφ ιξα καί 
οήμερα τό χέρι της τό γερασμένο καί μού έσφιξε τό 
χέρι μου τό φυχρό, νοτερή φορά.

(’Ακολουθεί)


