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Στής μοναξιάς μου τόνειρο, πολλές φορές σέ βρήκα 
κόρη στοχαστική, 

πού μ* ένα γάμο ήλιόφωτο, νά φέρης μόνη προίκα 
μιά γλύκα ψυχική.

'Αρματωμένη άπό καρδιά δοσμένη στό μεθήσι 
νέας τέχνης κι ομορφιάς, 

νάχης τή σκέψη δροσερή καί νάσαι ή πλούσια βρύση 
γαλήνιας συντροφιάς.

Νά πολεμάς μέ τήν ψυχή του κόσμου τήν άπάτη, 
πού δέν άποδειλιά, 

κι άλλο νά μήν πορεύεσαι, παρά τό μονοπάτι 
πού φέρνει στή φωλιά.

Πλατιά ν’ Ανοίγης τά φτερά. Τό πέταμά σου νάναι 
δύση κι άνατολή.

Μά πάντα πιό θερμότερα τά χείλη νά διψάνε 
γιά μέ, τό θείο φιλί.

Νάναι γιά μέ ή αγάπη σου, σά χέρι καί βοήθεια 
στά μαύρα δειλινά, 

καί κάθε δρόμος μου Ανοιχτός, απ’ τά γενναία σου στήθια 
γιά πρώτα νά περνά.

Κ' ή πίστη σου νάναι γιά μέ, σά γλύκα του χειμώνα 
κατόπι άπ* τό βοριά.

Νά μου στηρίζη, σά ραβδί, τό κουρασμένο γόνα 
πρός τήν άνηφοριά.

Μά όσο δική μου κι αγαθή,—νάσαι μαζί σάν ξένη 
καί σάν ξεχωριστή.

Κάτι άπό σέ Αξεδίψαστο κι Αχόρταστο νά μένη 
σά φλόγα ένοΰ εραστή.

Καί σά γεράσουμε κ’ οί δυό, πρώτος εγώ νά σβήσω 
σάν ήμερο πουλί, 

κι Από τή γή μισεύοντας, στά μάτια σου νά ζήσω— 
νά ζήσω πιό πολύ.

ΡΗΓΑΣ ΓΚΟΑΦΗΣ
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—Όρίστε χύριοι άγορασταί, θά πάρη τέλος μία, 
δύο, έχει άλλος, θά πάρη τέλος, βρίστε κύριοι. . . .  
μία, δύο, άλλά. . .

κ1 ή φράση πού εϊτανε έιοιμη νά πάρη τέλος 
κόπηκε πάλε στή μέση.

Ζύγωνε μεσημέρι κι δ ήλιος δ Αύγουστιάτικος 
έκανε τά ξύλα τής ξύλινης παράγκας νά καίνε άπδ 
τή ζέστη.

Ό κήρυκας έβγαλε άπδ τήν τσέπη τοδ παλτού 
του ένα λιγδιασμένο μαντήλι καί τδφερε στδ χουτελδ 
του πού άνάβλυζε καυτερές σταγόνες. Εϊτανε άναμ- 
μένος, βαλαντωμένος άπδ τή ζέστη, άπδ τδ άδιάχοπο 
φώναγμα πού τδν έχανε νά λαχανιάζη. Καί νά φέρνη 
άπάνω του κι αύτδ τδ φορτίο του παλτού, Αύγουστο 
μήναΐ Μά τΐ νά κάνη. Ά ν  τδβγαζε, θά φανερω
νόντανε τά μυστικά του παντελονιού του πού δέν 
έκανε με κανένα τρόπο νά ιδωθούνε.

Ό κήρυκας πήρε πάλε στδ χέρι του τδ μικρδ σι
δερένιο σφυράκι χι άρχισε νά φωνάζη.

— Όρίσιε κύριοι άγορασταί. Ένα ζεύγος σκου
λαρίκια μαλαματένια μέ πετράδια : . .  Διακόσιες πε
νήντα δραχμές.. .  Θά πάρη τέλος, μία δύο, άλλά...

Εϊτανε έτοιμος νά πή τδ τρία δταν πάλε σταμά
τησε.

Τδ πλήθος στριμωνότανε γύρω στδ μαχρί τραπέζι.
Ό κήρυκας έφτυσε χάμω ένα σάλιο ζεστδ πηχτό, 

δλο άφρό. "Αν είχε αυτή τήν ώρα ένα ποτήρι νερό 
παγωμένο, μιά λεμονάδα, ένα παγωτό, ένα γεάτσο 
άπδ κείνα πού γυρίζουνε στούς δρόμους μέ τά καρ- 
ροτσάκια. . .  Μιά κρέμα μέ λίγο βύσινο πάνω μέσα 
στδ πιατάκι, ά; είναι έπιτέλους καί μέσα στδ μικρδ 
χωνάκι πού νά τδ φέρνη στά χείλια του καί νά τδ 
πιπιλίζει λίγο λίγο .. .

Ό παπάς πού καθότανε στήν καρέκλα πήρε στδ 
χέρι του τά σκουλαρίκια καί τάπαιζε μέσα στή χού
φτα του σά νάθελε έτσι μέ τδ παίξιμο νά καταλάβη 
τδ βάρος τους γιά νά προσδιορίαη καλήτερα τήν 
άξια τους.

— Καλό πράμα, έσκυψε κ ’ είπε στδ συδολαιο- 
γράφο πού περίμενε μέ τήν πέννα στδ χέρι νά γράψη 
τήν καινούρια προσφορά μέσα στήν άσπρη κόλλα πού 
είχε άπλωμένη μπροστά του. Ένα αίσθημα κούρα
σης καί άηδίας ζωγραφιζότανε στδ πρόσωπό του. 
Άπδ τδ πρωί καρφωμένος σ' αύτή τήν χαρέχλα, μ' 
αδτή τή ζέστα. Καί νάχη καί τή φωνή τού κήρυκα 
νά τού πιπιλίζη ταύτιά μέ τδ μονότονο ήχο τη ς . . .

Άρχισε νά τδν περιεργάζεται άπδ πάνω ώς κάτω, 
νά τδν χοιτάζη σάν κάποιο ζφο περίεργο. «Παλτό,
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τέτοιον καιρό» σχέφτηκε. Πρόσεξε τδ χρώμα του. ΤΙ 
χρώμα είτανε αυτό ; Τώρα έμοιαζε κανελί, σά μέλι. 
Μά δσο νά φτάση σ’ αύτδ τδ χρώμα, τί δρόμους πέ
ρασε, τί χρώματα άλλαξε ; ΤΙ μπδρες νά είχε φάη, 
πόσοι χειμώνες τδ δείρανε; Γέρασε άπάνω του, ξά
σπρισε μά αύτδ ξακολουθοΰσε νά εΐναί κολλημένο 
σάν προβιά στή ράχη του καί μέ τέτοια ζέστη μά
λιστα . . .

Τονέ λυπήθηκε... Κ’ έπειτα αύτή ή δποχρέωση 
νά φωνάζη.. .  Τί δουλειά άλήθεια.. .  Αδτδς έπληττε 
πούγραφε. Ά μ  αύτδς τί νά πή πού εϊτανε ύποχρεω- 
μένος νά γαυγίζη σάν τδ σκύλο άδιάκοπα;

’ Επειτα γύρισε τά μάτια του πρδς τδ άντικρυνδ 
καφενείο. Ή  πόρτα εϊτανε άνοιχτή, οί άνθρώποι μπαι- 
νοβγαίνανε. Κεριακή. Άλισιβερίσι. Γιά νά σκοτώση 
τήν ώρα του άρχισε νά μετράη τά τζάμια τού παρα
θυριού. Τή μιά φορά μέ διεύθυση κάθετη, τήν άλλη 
μέ διεύθυση δριζόντια. Καί γλήγορα γλήγορα. "Ενα, 
δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, έξη. Δεξιά. Ένα, δύο, τρία, 
τέσσερα, πέντε, έξη. Αριστερά. Έπειτα δριζόντια. 
"Ενα δύο, ένα δύο, ένα δύο, ένα δύο, ένα δύο, ένα 
δύο. Έ ξ φορές. Σωστές έξη φορές. Δώδεκα τζάμια 
τδ δλο είχε τδ παράθυρο τού καφενείου.

Έβγαλε τδ ρωλόϊ του καί κοίταξε.
Δώδεκα παρά δέκα.
Μπροστά του βρισκότανε ένα φλυτζάνι καφές 

άδειο. Τδ φλυτζάνι στεγνό, δ καφές χατακαθισμένος, 
πηχτός, καί μέσα άποτσίγαρα καί σπίρτα σβησμένα. 
Μιά μύγα ήρθε καί κάθησε πάνω στά χοντρά χεί
λια τοδ φλυτζανιού. Εϊχε ϊσως τήν έλπίδα πώς θαύ- 
ρισχε κάτι νά πιπιλίση, νά ρουφήξη, μά ή ζέστα τά 
εϊχε δλα ξεράνει κι άναγκάστηκε νά κατεβή ώς τδν 
πάτο τού φλυτζανιού ϊσως κ' εΰρισχε λίγη δροσιά 
μέσα στδ μαύρο μπελντέ.

— Όρίστε κύριοι άγορασταί.. .
Ό κήρυκας άφσύ σκούπισε τδν ίδρωτα άπδ τδ 

κούτελό .του,πήρε μέ τά δυδ δάχτυλα του τά σκουλα
ρίκια, τά κράτησε κρεμασμένα ψηλά, κι άρχισε νά 
τά δείχνη στδν κόσμο πού εϊτανε μαζωμένος τρι
γύρω στδ μακρί τραπέζι.

—Μάλαμα χαθαρδ τώ δεκατεσσάρων« χαραηών 
δρίστε κύριοι άγορασταί. Μία, δύο, άλλά.. .

Ό Εδρωτας τοΰ παπά ά' άδινε μιά ξυνή, βαριά 
μυρουδιά! Κάποτε έσκυβε καί κάτι ψιθύριζε στδ αύιί 
τού συβολαιογράφου, έπειτα κουρασμένος, Αηδιασμέ
νος άπδ αύιή τή μονότονη δουλιά πού τδν κρατούσε 
άπδ τδ πρωί καρφωμένο σέ μιά χαρέχλα, άρχισε πά 
λε νά ξεκοκίζη τδ μαχρί κομπολόι του μέ τά μαύρα 
κουκιά.

Γύρω στδ λιγδιασμένο γιακά τού ράσσου του δ
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ίδρωτας που κατέβαινε άπδ τδ ψημμένα σβέρκο του 
σχημάτιζε ¿να πλατί γαϊτάνι.

— Πάρτα μου καλέ μητέρα, ψιθύρισε ή νέα :
Ή μάννα της κάτι μουρμούρισε. Κάτι άνάμεσα

val καί δχι. Μά εϊτανε φανερδ πώς κι αύτή τήν ίδια, 
τηνέ βασάνιζε ή σκέψη νά τάγοράση τά σκουλαρί* 
κια. Εϊτανε κεΐ άπδ τδ πρωί. Είχανε βγή άπδ τήν 
έκκλησία, άμα τελείωσε ή λειτουργιά καί περνώντας 
άπδ τδ Δημοπρατήριο είδανε τδν κόσμο μαζεμένο 
καί ζυγώσανε κι αυτές άπδ περιέργεια νά ίδούνε.

— ΙΙάρτα, καλέ μητέρα.
Εϊτανε ή φράση πού τήν είχε έπαναλάβει ώς 

τώρα ή κόρη χίλιες φορές. Ή  μάννα της άπόφευγε 
νά τής δώση καθαρή άπάντηση. Ούτε val μά εύτε 
καί όχι. Τά ήθελε κι αυτή μά καί οί διακόσιες πε
νήντα δραχμές, ιΐΐά ούτε καί τής έκανε καρδιά νά 
φύγη. Στεκότανε κεΐ κολλημένη, άναποφάσιστη, μέ 
τά μάτια καρφωμένα στά όμορφα σκουλαρίκια πού 
οί πέτρες τους λαμπυρίζανε καθώς χτυποΰσε άπάνω 
τους τδ φώς τοΟ ήλιου.

Στή μικρή πλατεία τδ πλήθος άρχιζε τώρα νά 
άραιώνεται.Οί κύκλοι άρχίσανε νά διαλύωνται, δλοι 
οί πουλητάδες πού διαλαλούσανε τδ έμπόρευμά τους, 
σωπάσανε κουρασμένοι. Τδ παλιδ σακάκι πού τδ 
κρατούσε στδ χέρι του κρεμασμένο ό πουλητής, βρή* 
κε έπιτέλους άγοραστή. Εϊτανε κάποιος δάσκαλος. 
Μόνο αύτδς πού πούλησε τδ χρυσό ρωλόϊ, παρολίγο 
νά βρή τδ μπελά του, Τδ ρωλόϊ δέν εϊτανε χρυσδ 
δπως εϊχε βεβαιώσει τδν άγοραστή καί κείνος ξανα- 
γύρισε άγαναχτισμένος, άφοΟ πλεροφορήθηκε τήν 
άπάτη, καί ζητούσε πίσω τδν παρά του. Τή στιγμή 
πού εϊτανε έτοιμοι νά ρθούνε στά χέρια, φάνηκε δ 
χωροφύλακας.

— Στδ τμήμα.
— Κύριε χωροφύλακα νά σού πώ .. .
— Δέν ξαίρω τίποτα, στδ τμήμα. Τδν άκολουθή- 

σανε. Μά ύστερα άπδ κάμποσα βήματα, πείσθηκε 
πώς δέν έπρεπε νά τούς δδηγήση στδ τμήμα.. .

Ό άνθρωπος πού πουλούσε τά παλιοσιδερικά άρ
χισε νά τά μαζεύη άπδ χάμω, δπως τά εϊχε άπλω- 
μένα πάνω σέ μιά παλιάν άντρομΐδα καί νά τά ρήχνη 
ένα ένα μέσα σ' ένα μεγάλο τσουβάλι. Εϊτανε κεΐ 
παλιοκλειδωνιές, παλιοπήρουνα, ένας μύλος τού κα
φέ, ένα παλιδ ρωλόϊ τού τραπεζιού πού τοΰλειπε δ 
λεφτοδείχτης,κλειδιά δλων των ειδών,ένας παλιομπαλ- 
ντάς, ένα μαντολίνο,μιά μηχανή πού κόβουνε τδ κρέας 
κι άκόμα τέσσαρα κάδρα μέ σανιδένιες κορνίζες βαμ
μένες μέ λαδομπογιά. Τά εϊχε αγοράσει άπδ τδ μά- 
γερα ένδς μεγάλου σπιτιού στήν δδδ Δημοκρίτου, 
πού τδν εϊχε διαβεβαιώσει πώς εΐναϊ έργα κάποιου 
μεγάλου καλλιτέχνη. Κείνος τδ πίστεψε καί τώρα 
έλπιζε νά κάνη τήν τύχη του. Υπάρχουνε τόσοι φι
λότεχνοι, Ιδιότροποι, πού τούς άρέσει νάγοράζουνε 
παλιά έργα τέχνης. Γιά τούτο αύτά τά κάδρα δέν

τάρρηξε στδ τσουβάλι παρά τά πήρε στδ χέρι.Ύστερα 
φορτώθηκε τδ τσουβάλι στδν ώμο πούκανε τδ κορμί 
του νά λυγίζη άπδ τδ βάρος κ’ έφυγε. Οί στρατιώ
τες πού ήρθανε νά πουλήσουνε τδ άλογο τού στρατού, 
λάβανε τή διαταγή άπδ τδν άξιωματικδ νά δδηγή- 
σουνε τδ άλογο πίσω στδ στάβλο. Εϊτανε ένα άλογο 
γέρικο, άρρωστο, μ’ ένα σημάδι σταμπαρισμένο στδ 
μερί του. Ένας άγοραστής πού παρουσιάστηκε εϊτανε 
κάποιος μανάβης τού δρόμου πού ήθελε ίσια Ισια 
ένα παλιάλογο γιά νά τδ ζέψη στδ κάρρο του. 
Μά κι αύτδς σάν τού άνοιξε τά σαγώνιατου μέ 
τά δυό του χέρια κ' είδε τά μακριά, σάπια κιτρινι- 
σμένα δόντια του, πού τού λείπανε καί κάμποσα, δή
λωσε πώς δέν έχει τά λεφτάτου γιά πέταμα. Εϊτανε 
ή τρίτη Κεριακή πού τδ φέρνανε στδ Δημοπρατήριο 
δίχως ννά παρουσιαστή άγοραστής. Έτσι δέν άπόμενε 
τώρα παρά νά τού φυτέψουνε μιά σφαίρα στδ αύτϊ 
γιατί δέν μπορούσε βέβαια νά ξακολουθήση νά τρώη 
χαράμι τδ κριθάρι καί τδ σανό. Αύτή εϊτανε ή άντα- 
μοιβή του. Κι δμω; τδ άλογο αύτδ εϊχε δουλέψη στδ 
Μέτωπο γιά καιρδ δσο πού ήρθανε τά γεράματα κ’ 
ή άρρώστεια νά τδ καταντήσουνε άχρηστο. Άπδ τδ 
Μέτωπο στδ Δημοπρατήριο κ’ ύστερα ή σφαίρα στδ 
αύτί... Αύτδ τδ άλογο δέν εϊχε διόλου τύχη .. . .

Ό συβολαιογράφος κοίταξε πάλε τδ ρωλόϊ του.
— Φώναξε μιά φορά άκόμα καί νά τελειώνουμε 

είπε δ συβολαιογράφος ρήχνοντας ένα άποτσίγαρο 
στδ πιατελάκι τού καφέ.

Ή μύγα πήδησε τώρα άπδ τά χείλια τού φλυτζα- 
νιοΰ στδ ξύλο τού κοντυλοφόρου, δστερα κατέβηκε 
σιγά σιγά κ’ έφτασε ώς τήν άκρη τής πέννας σά 
νάθελς νά σβήση μέσα στδ μελάνι τή δίψα της.

— Όρίστε κύριοι άγορασταί.. .
Μά ό κύκλος γύρω στδ τραπεζάκι είχε τώρα σκορ

πίσει. Δέν άπομείνανε παρά τρεις άνθρώποι περίερ
γοι νά ίδουνε τδ άποτέλεσμα κι άλλοι δύο πού δια- 
φιλονικούσανε μεταξύ τους τά σκουλαρίκια.

— Διακόσιες πενήντα πέντε, είπε ό ένας προσθέ
τοντας άλλο ένα τάλληρο στήν τελευταία προσφορά.

Αύτή ή προσφορά ΰστερις άπδ τόση σιωπή έκανε 
τή φωνή τού κήρυκα νά ζωηρέψη.

— Διακόσιες πενήντα πέντε μία, διακόσιες πε
νήντα πέντε δύο.. .

Ή φωνή τού κοριτσιού άντήχησε πάλε σταύτιά 
τής μάννας της ικετευτική, σιγαλή.

— ΙΙάρτα μου, καλέ μητέρα.
— Μά νά δώσουμε τώρα τόσα λεφτά γιά ένα 

ζευγάρι σκουλαρίκια;
Κι δμως τά πεθυμούσε κ* ή ίδια. Τδ κορίτσι εϊ» 

τανε τής παντρειάς, ό γαμπρδς έτοιμος. Ένα ζευγάρι 
σκουλαρίκια, δπως κι άν είναι, τής χρειαζόντανε. 
Καί πώς θά τής πηγαίνανε στδ πρόσωπο! Κ* έπειτα 
ποΟ’ θαύρισκε χαΐ φτηνότερα; Καί τδ κάτω κάτω 
σκουλαρίκι είναι, τά λεφτά τά έχουνε μέσα τους·
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Τά μετρητά χάνονται, τδ χρυσαφικά μένει. ΠοΟ ξαί- 
ρεις πώς έρχονται τά πράματα. "Ας βρίσκωνται.

— Διακόσιες έξήντα, είπε ή γυναίκα δειλά.
Τα μάτια τής κόρης άστράψχνε άπδ χαρά. Γύ

ρισε καί κοίταξε τδν άνθρωπο πού είχε άπομείνει δ 
τελευταίος πλειοδότης. Ή ματιά της σά να τδν ικέ
τευε νά φύγη.

Ό άνθρωπος έκανε ένα μορφασμό.
— "Αμ δεν τρελάθηκα νά πετάξω τόσα λεφτά. 

Χαλάλι σου κυρά μου,
Ντάγκ, ντάγκ, ντάγκ.. .
Ή καμπάνα τής Μητρόπολης σήμαινε μεσημέρι. 

Μιά, δυό, τρεϊς ... δώδεκα* ό άέρας έτρεμε, ένας βόμ 
6ος άπλώθηκε παντού.

— Μία, δύο, άλλά . .  . τρέ, φώναξε ό κήρυκας 
καί χτύπησε άλαφρά τδ σφυράκι πού κρατούσε στδ 
χέρι πάνω στδ τραπέζι ένι]> ό συβολαιογράφος έγραφε 
βιαστικά στδν πίνακα τήν προσφορά καί τώρα πρό
σθετε καί τά τυπικά γιά νά κλείση τδ πρωτόκολλο 
τής δημοπρασίας.

Ή γυναίκα τράβηξε άπδ τήν τσέπη τού φουστα
νιού της ένα άσπρο μαντήλι, κ5 έλυσε τδν κόμπο, δε
μένο στήν άκρη πού άφησε νά προβάλλουνε τρία και
νούρια, κολλαρισμένα κατοστάρικα, τυλιγμένα σάν 
ένα μικρδ κουβαράχι. Ό παπάς πήρε τά τρία κατο 
στάρικα κ’ έδωσε τά ρέστα.

—■ Καλοροίζικα, ψιθύρισε.
Ή κόρη κρατούσε στά χέριά της τά δυδ σκουλα

ρίκια καί άφηνε τή ματιά της νά λούζεται στή $άμ- 
ψη τών πετραδιών. "Ο,τι είχε ποθήσει, τδ κρατούσε 
έπιτέλους στά χέρια της, είτανε δικό της, χτήμα της.

ΤΙ φιγούρα πού θάκανε στδ γαμπρό, τΐ περηφά- 
νεια σά θά τηνέ ρωτούσανε οί φιλενάδες της κι αύτή 
θάρχιζε νά τούς δηγιέται δλες τις λεπτομέρειες, πώς 
Ιδρωσε δσο νά καταφέρη τή μάννα της νά είπή τδ 
ναί, καί πώς τά γλυτώσανε άπδ τού λύκου τά δόντια. 
Αίγο άκόμα καί θά τούς τάρπαζε άπδ τά χέρια δ 
άλλος.

Ό παπάς άρχισε νά μαζεύη ένα ένα τά διαμαν
τικά καί τάσημικά πού είτανε απλωμένα πάνω στδ 
τραπέζι καί νά τά τοποθετή μέσα σ’ ένα μικρδ ξύ
λινο κουτί πού είχε μπροστά του. Είτανε κεΐ σκου
λαρίκια, δαχτυλίδια, ρωλόγια, πόδια, μάτια, χέρια, 
κορμιά δλάκαιρα άσημένια, πού τδ καθένα έκρυβε 
και μιά θλιβερή ιστορία. "Ανθρωποι μέτδν πόνο στήν 
καρδιά, μέ τήν έλπίδα στήν ψυχή, πού ξεκινήσανε 
άπδ τήν άκρη τού κόσμου καί ήρθανε νά τά κα
ταθέσουνε μπρδς στά πόδια τής Βαγγελίστρας. Κά 
θε τάμα κ’ ένας πόνος, μιά έλπίδα. Ένα δνειρο 
πού περίμενε τήν πραγματοποίηση του άπδ τή Χάρη
τη«·

Ό συβολαιογράφος έβαλε τά χαρτιά του στήν 
άμασκάλη κ’ έφυγε. β

— Καλδ πράμα, μουρμούρισε δ παπάς τοποθε

τώντας καί τδ τελευταίο άσημικδ στδ κουτί, ένα πόδ 
άπδ χοντρδ άσήμι πού είχε τδ μουντδ χρώμα ένδς 
Αύγουστιάκου φεγγαριού/Ύστερα κλείδωσε τδ κουτί 
μ' ένα μικρδ κλειδάκι καί τδ τοποθέτησε κάτω άπδ 
τδ ράσσο του.

Οί δυδ γυναίκες εϊτανε ο! μόνες πού είχανε άπο- 
μείνει κοντά στδν παπά. ‘Η πλατεία πού δλο τδ 
πρωί βούιζε άπδ τδν κόσμο, τώρα εϊτανε έρημη, σι
ωπηλή.

— Κόρη σου είναι ; ρώτησε δ παπάς:
—- Κόρη μου καί θά γίνη καί νύφη σέ λίγο.
— Έ  ώρα ή καλή.
Περπατούσανε τώρα μαζί στδ δρόμο.
— Φτάνει μονάχα νά είναι τυχερά, πρόστεσε ή 

μάννα.
— Τυχερά θάναι. Είναι άγιασμένα πράματα. 

Τάχει άγιάσει ή χάρη της. Δέν μπορεί νά μήν είναι 
τυχερά, είπε δ παπάς βέβαιος πώς διερμήνευε κείνη 
τή στιγμή τή μυστική θέληση τής τύχης σά νά τού 
είχε έμπιστευχή ή ίδια τά μυστικά της.

Ό ήλιος πού τούς χτυπούσε τώρα κατακέφαλα, 
έψηνε τδ χωμα τού δρόμου.

— Μά κάνει πού τά πουλάτε δέσποτα ; ρώτησε 
ή γυναίκα δειλά.

— "Αν κάνη λ έ ε ι; Καί γιατί δέν κάνει; ΤΙ θά 
τά κάνουμε τόσες χιλιάδες τάματα; Πού θά τά βά
λουμε ; Θάπρεπε τότε νά χτίσουμε κ* ένα σπίτι νά 
τά κλείσουμε μέσα. Κ’ έπειτα τί ωφέλεια θά είχε ή 
χάρη της ; Ένψ τώρα... δλο αύτδ τδ άσήμι, δλο αύ· 
τδ τδ μάλαμα,δλες αύτές οί πέτρες, γίνουνται χρήμα, 
παράς. Ή έκκλησία χρειάζεται παρά γιά νά συντη- 
ρηθή, Επισκευές, λάδι, κερί... Κ" έμείς; τί θά φάμε 
έμείς ; δ έν τω ναψ διακονών, έν τφ ναψ καί τρα- 
φήσεται.

Βαδίζανε σιωπηλοί.
— Πού είναι τδ σπίτι σας; ρώτησε δ παπάς.
— Στδ σιδερόδρομο, κάτω στά Πετράλωνα.
— Αί κ’ έγώ στδ Μοναστηράκι κάτω τραβάω, θά 

πάμε μαζί ώς έκεΐ.
Τώρα κουβεντιάζανε γιά τά θάματα τής Βαγγε

λίστρας.
 Τδχω τάμα νά πάω νά προσκυνήσω τή Χάρη

της, είπε ή γυναίκα.
— Νά πάς, πρέπει νά πφς. “Ολοι πρέπει νά πη

γαίνουνε. Θά σοΰ κάνη καλδ στήν ψυχή σου. Καί νά 
δής καί μέ τά μάτια σου θάματα πού νά σηκωθή ή 
τρίχα σου.

Ή γυναίκα άνατρίχιασε.
— Αλήθεια ;
—■ ’Αλήθεια βέβαια. Χιλιάδες θάματα. Μεγάλη 

ή χάρη της. ΤΙ θέλεις καί δέν κάνει; Μά χρειάζε
ται πίστη, πίστη γερή, άκλόνητη. Νά, αύτή ή γυ
ναίκα πού έφερε αύτά τά σκουλαρίκια, είχε πίστη. 
Πέρσι εϊτανε.
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Ή γυναίκα είχε περιέργεια νάκούση γι αυτή τή 
γυναίκα.

— Είχανε μια πλούσια, πολί πλούσια. Κα\ δέν 
έφερε μονάχα αύτ« τα σκουλαρίκια. Αδτά δεν εϊτα · 
νε τίποτα... Είχε ένα κοριτσάκι πού είχε γεννηθή 
παράλυτο. Καί πού δέν τδ πήγε. 'Ως καί στήν Εδ· 
ρώπη, Τίποτα. Μόνο ή Βαγγελίστρα τδκανε καλά. 
Τρεις νύχτες τδ βάλαμε καί κοιμήθηκε κάτω άπδ 
τήν εικόνα. Τήν τρίτη, τά μεσάνυχτα, φώναξε «μα
μά, μαμά, τά ποδαράκια μου», ΐ ί  είχε γίνει; Είχε 
δεΐ τδ κορίτσι όνειρο. Είδε μια γυναίκα μέ μαύρα 
πού του παρουσιάστηκε καί του είπε «πάρε πίσω τά 
πόδια σου» ΰστερις, άμέσως τδ κορίτσι σηκώθηκε κι 
άρχισε νά περπατάη.

— Μεγάλη ή χάρη της, μουρμούρισε ή γυναίκα 
καί σταυροκοπήθηκε.

Ύστερα πρόστεσε.
— θά είναι τότε τυχερά.
— Σίγουρα, θά είναι τυχερά, βεβαίωσε πάλε δ 

παπάς.
Σταματήσανε μπρδς σ’ δνα χαμηλδ ξενοδοχείο 

του ύπνου. Στδ μπαλκόνι καί πάνω άπδ τήν δξώ - 
πόρτα είτανε μιά έπιγραφή «Ξενοδοχεΐον αί Θήβαι». 
3 Απδ κάτω είτανε χάνι καί δίπλα δνα μαγαζί πού έ· 
φτειανε σαμάρια καί χάμουρα για τάλογα.

—Έγώ θά μείνω έδώ, είπε δ παπάς.
Σκύψανε καί του φιλήσανε τδ χέρι, Ό  παπάς 

μπήκε στδ ξενοδοχείο κ3 οί δύο γυναίκες ξακολου- 
θήσανε τδ δρόμο τους.

Μιά ή ώρα.
Ό ήλιος δτσουζε.

—Πού θά πας ; μπαρδάλισε ή μάννα της μέ τή 
μύτη μόνο όξω άπδ τδ πάπλωμα.

Είχε πιά συνηθίσει τή γλώσσα της. ’Αλλιώς θά 
είτανε άδύνατο νά βγάλη νόημα. Ή γλώσσα της 
είχε γίνει τώρα βαριά καί τά λόγια της βγαίνανε 
μπερδεμένα, μισά, φαγωμένα, μέ κόπο. Τίς πρώτες ή- 
μέρες πούπαθε τήν άποπληξία, δέν μπορούσε ούτε 
λέξη νάρθρώση, τώρα δδωσε δ θεδς καί κάτι μπαρ- 
δάλιζε. Μά είτανε ζωή αδτή ; "Ολο τδ δεξί της μέ
ρος άπδ τήν κορφή ώς τά πόδια, βαρί, μολύβι, δέν 
τόνιωθε, ούτε νά τδ κουνήση μπορούσε.

— Σέ δουλιά, άπήντησε ή κόρη της.
Είχε φορέσει τδ καπέλο της. "Ανοιξε τδ μπαούλο, 

σήκωσε τά ρούχα κι δβγαλε άπδ κάτω δνά κουτάκι· 
Τδ άνοιξε καί κοίταξε μέσα. Κούνησε τδ κεφάλι της. 
Μιά θλιβερή άνάμνηση τής ήρθε στδ νού. Πόσος 
καιρός είτανε άπδ τότε ; ούτε δυδ χρόνια καλά κα
λά. ΤΙ μεταβολή μέσα σέ δυδ χρόνια. Ποιδς νά τής 
τδλεγε. Χήρα μέσα σέ δυδ χρόνια 1 Κοίταξε μέσα

στήν κασετίνα, ντυμένη μ’ ένα θαλασσί άτλάζι. Τ* 
διδ σκουλαρίκια τοποθετημένα πάνω στδ μικρδ άτλα 
ζένιο στρώμα τήν κοιτάζανε μέ παράπονο. Οί πέτρες 
τους άναδώσανε μιάν άνήσυχη λάμψη.Τί σκοπδ είχε; 
Μιά μυστική υποψία έκανε τή λάμψη τους νά τρε· 
μουλιάξη.

Κείνη γύρισε καί κοίταξε πρδς τδ κρεββάτι. Ή 
μάννα της είχε γυρίσει τώρα τδ κεφάλι της κατά τδν 
τοίχο. Πήρε τδ κουτάκι καίτδρρηξε βιαστικά στήν 
τσέπη τού φουστανιού της. Ύστερα κατέβασε τδ κα
πάκι τού μπαούλου σιγά σιγά καί τδ άφησε νά κα- 
θήση άπάνω δίχως κρότο.

Ή γυναίκα πού είτανε στδ κρεββάτι έβγαλε ένα 
βαθήν άναστεναγμό. Σκοτάδι μέσα στην κάμαρα. 
Και τδ καντήλι σβηστό. Μόνο άπδ τδ φανάρι τού 
δρόμου έμπαινε λίγο φώς.

— Δέ θάνάψης τδ καντήλι ; μουρμούρισε ή γυ
ναίκα δίχως νά γυρίση τδ πρδσωπό της.

Πήρε τδ μπουκάλι τού λαδιού καί τδ έγυρε.Στα- 
λιά λάδι· Τδ μπουκάλι στεγνό.

-■ Φοβάμαι, μουρμούρισε πάλι ή γυναίκα.
—Τώρα θά πάω να πάρω μητέρα, άπήντησε.
— Πού θά πάς ;
— Σέ δουλιά.
— Νά μήν άργήσης. Φοβάμαι μοναχή μου.
Κείνη ζύγωσε στήν κούνια κ’ έσκυψε άπάνω σά

νάφουγκραζότανε. 'Η άνάσσα τού παιδιού της έφτα
σε στ3 αδτιά της σιγαλή, ρυθμική, χλιαρή, γλυκιά.

—Τούλάχιστο δέν ύποπτεύει τίποτα.
Βγήκε πατώντας στά νύχια κ’ έκλεισε τήν πόρτα 

τής κάμαρης σιγά. Μά ή άρρωστη πού είτανε στδ 
κρεββάτι ακούσε τδ τρίξιμο.

— Έδώ είσαι; μουρμούρισε.
Σιγαλιά.
— Πού είσα ι; ρώτησε πάλε.
Σιγαλιά ! Δοκίμασε νά γυρίση στδ άλλο πλενρό 

της μά δέν μπόρεσε. "Ήξαιρε πώς ά γύριζε θά είχε 
μπροστά της τδ λίγο φώς πού τής έστελνε τδ φανάρι 
τού δρόμου.

— Έδώ είσαι;
"Ενιωσε τδ συνηθισμένο φόβο πού νιώθε πάν

τα σάν έμενε μοναχή της μέσα στήν κάμαρα. Κι άν 
τής τύχαινε τώρα τίποτα, αδτή τή στιγμή; Ποιδς 
θά βρισκότανε νά τρέξη νά φωνάξη τδλ παπά, νά 
τής δώση ένα ποτήρι νερό, νά τής κλείση τήν τε
λευταία στιγμή τά μάτια;

Τή στιγμή αδτή τδ παιδί ξύπνησε άξαφνα κι 
άρχισε νά κλαίη. Αδτδς δ θόρυβος τής έκανε καλδ 
γιατί άκουσε μιά ψυχή δίπλα της* ύστερα τδ παιδί 
σώπασε,βυθίστηκε στδν ύπνο κ’ ή πρώτη βαριά σι
γαλιά άπλώθηκε πάλε στήν κάμαρα. Τράβηξε τδ 
άριστερδ τδ χέρι της δξω άπδ τά ρούχα κι άρχισε 
νά χτυπάη τδ δάχτυλό της σιγαλά στδν τοΙχο.Τάκ, 
τάκ, τάκ, τάκ.



54

— Λείπει, ψιθύρισε.
Προσπάθησε νά προσδιορίση πόση ώρα είτανε 

πού έλιπε. ΤΓ]ς φάνηκε πώς έλιπε πάρα πολλή 
ώρα.

—Πού νά πήγε; Βγαίνει χάθε βράδι. ΠοΟ πηγαί
νει* λείπει κάμποσο χαΐ γυρίζει. Μήν πήρε τδν κα
κό δρόμο τώρα πού πέθανε δ άντρας τη ς ;

’Αόριστες, σχοτεινές σχέψες γυρίζανε στδ κεφά
λι της. Έβαλε άγώνα χαΐ χατάφερε να γυρίση άπδ 
τδ άλλο πλευρό. Τώρα είχε μπροστά της λιγάκι φώς 
άπδ τδ φανάρι του δρόμου, δέν είχε τδν τοίχο μπρο
στά της που τής πλάκωνε τήν καρδιά.'Όξω άχουγόν- 
τανε οί περπατησιές τών ανθρώπων πού περνού
σανε χι αύτδ τής έδωσε λίγο κουράγιο...

Εκείνη είχε περάσει τώρα τδν Έκατόχειρα. 
Σαββατόβραδο. Κίνηση μεγάλη στδ δρόμο. Κορίτσια 
πού σχολάγανε άπδ τή δουλιά περνούσανε βιαστιχά 
δίπλα της. Στδ Μοναστηράκι κάποιος είχε στήσε1 
ένα πανόραμα. Άχουσε τή φωνή του «έδώ βλέπετε* 
κύριοι...» Ένα παιδί είχε κολλήσει τή μούρη του 
λαίμαργα μπρδς στδ φακό μέ τίς δυδ χούφτες του 
δεξιά κι άριστερά στά μάτια γιά νά βλέπη καλή- 
τερα. Νιρίν ντρίν, έδώ βλέπετε κύριοι... Παραπέρα 
άλλος είχε στήσει ένα τηλεσχόπιο μέ δυδ φακούς" 
είχανε ένας Ρώσσος στρατηγός, πρόσφυγας...

Έρρηξε άπδ μακριά μιάν άδιάφορη ματιά καί 
ξαχολούθησε τδ δρόμο της. Δέν είχε όρεξη ούτε νά 
δή ούτε νάάκούση. Μέ τδ χέρι στήν τσέπη έσφιγγε 
τδ χουτάχι πούχρυβε τά σκουλαρίκια.

Άπδ τήν έχχλησία φάνηκε νά βγαίνη ένας πα
πάς. Ψηλός καί στεγνός. Ό νούς της πέταξε στδν 
άλλονε. Θυμάται. "Ενα μεσημέρι βαδίσανε τδν ίδιο 
δρόμο, θυμάται τά λόγια του. «θάναι τυχερά.» Μά 
νά πού γελάστηκε. Δέ βγήχανε διόλου τυχερά. Ό 
άντρας της σχοτώθηκε στδν πόλεμο. Δέν πρόφτασε 
νά τονέ χαρή χαΐ τής τδν άρπάξανε γιά νά τονέ 
στείλουνε στδ Μέτωπο- Ά χ  αύτδ τδ Μέτωπο ! Πό
τε θά πάψη πιά νά σχορπάη τή δυστυχία;.. Κ’ δ - 
στερα στάχτη καί κουρνιαχτός. Κ’ ή μάννα της μι
σός άνθρωπος. Δέ μπόρεσε νά τδν ξεσηχώση τδν 
χαημδ του άντρα της. Ή  πίκρα τηνέ χτύπησε 
κατακέφαλα. Ά ς  τήν έπαιρνε δ θεός νά τήν άνα- 
πάψη. ΤΙ τηνέ θέλει τέτοια ζωή. Νά ζν̂  καί νά 
σέρνεται. . .

’Ανέβηκε τήν δδδ ’Αθήνας, δστερις έστρηψε ένα 
στενδ σοχάχι πού τήν έβγαλε στήν δδδ Αίολου.

ΙΙροχώρεσε κάμποσο χαί στάθηχε στή γωνιά. 
Άντίχρυ είτανε ένα χρυσιχάδιχο. Τήν ώρα χείνη 
ίσια ίσια δ καταστηματάρχης έτοιμαζότανε νά χλείση.

Κοίταξε γύρω της σά νά κατασκόπευε μήν τήν 
βλέπη κανείς.

Είδε χάποια γνωστή της. Τραβήχτηκε στδν ήσκιο 
χαί περίμενε νά περάση, μέ τά μοΟτρα γυρισμένα

πρδς τδν τοίχο. “Γστερις μέ γλήγορα βήματα πέρασε 
τδ δρόμο καί χώθηκε στδ χρυσιχάδιχο. Ό  χρυσιχδς 
είχε κλείσει τώρα τή μισή πόρτα. Σχοτεινή κ’ ή 
βιτρίνα μέ τά διαμαντικά χαί τή μαλαματένια είχόνα 
τής Παναγίας πού τήν είχε γιά πούλημα.. .

Δέν πέρασε πολλή ώρα. Ή γυναίκα βγήκε άπδ 
τδ μαγαζί μέ τδ κεφάλι σχυφτό, σά ντροπιασμένη. 
Στδ πεζοδρόμιο δέν είτανε πολλοί άνθρωποι τή στι
γμή έχείνη.

Τάχυνε τά βήματά της καί χώθηκε πάλε στδ 
στενό, σκοτεινό δρομάκο.. .

Στδ βάθος τής τσέπης τδ χέρι της κάτι έσφιγγε. 
“Ετρεχε. Βιαζότανε νά γυρίση στδ σπίτι. Ίσως νά 
ξύπνησε τδ παιδί καί νά χλαίη. Κ’ ή μάννα της, ά 
χρειαστή τίποτα, ποιδς θά τρέξη. Έπειτα τήν ήξαιρε 

: καί τί φοβητσάρα πού είτανε σάν έμενε μοναχή της.
Κάποιος πού πέρασε δίπλα της κάτι τής ψιθύ

ρισε σιγαλά. Δέν τδ πήρε καθαρά τδ αυτί της. Εϊ- 
τανε κάτι σά μιά πρόσκληση νά πάνε μαζί, κάπου... 
Ποιδς ξαίρει γιά τί γυναίκα τήν πήρε.. .

'Ετρεχε. Οί ώρες πούλιπε άπδ τδ σπίτι, τής φαι*
! νόντανε χρόνος. Βιαζότανε νά γυρίση σάν τή χελι- 

δομάννα πού τρέχει γλήγορα νά φέρη στά μιχράκια 
της πού τήν χαρτεροΟνε μέ ιούς λαιμούς κρεμασμέ
νους έξω άπδ τή φωλιά, τδ μιχρδ σχουληχάχι πού 
σπαρτάρει στδ ράμφος της.

Δέν είχε .πιά τίποια. Κανένα διαμαντιχό, χανένα 
χρυσαφικό. Κ«ί τά σκουλαρίκια, τδ τελευταίο πού 

, τής άπόμενε, όσο κι άν πάλαιψε, δέ μπόρεσε νά τά 
γλυτώση. Πάνε κι αύτά. Τώρα ένιωθε χάποιο χενδ 
μέσα της σά νά τής είχανε άποσπάσει κάποιο σπλά
χνο. Έλειψε κ’ ή τελευταία άνάμνηση του γάμου 
της, κόπηκε κ’ ή τελευταία κλωστή πού τήν ένωνε 
μέ τδ παρελθό. Κι ώς τόσο ό παπάς τήν είχε βεβαιώ
σει πώς θάναι τυχερά. Στάχτη χαί κουρνιαχτός. 
Άπδ χαχδ σέ χαχό. Λές χ’ είτανε κάποια κατάρα. 
Γρουσούζικα. Ή Χάρη της ξεδικιότανε χαί τηνέ τι
μωρούσε. Αύτδ είτανε ένα τάμα, δικό της, χτήμα 
της, πού δέν έπρεπε νάπομαχρυθή άπδ τή θέση του, 
μπρδς στήν εικόνα. Ίσως αύτδ νά είτανε κ’ ή άφορ- 
μή τής φωτιάς πού άναψε στδ σπίτι της. Μά τί 
φταίω έγώ ; Ό παπάς φταίει. Οί έπίτροποι φταίνε 
πού έμπορεύουνται τούς θησαυρούς τής Χάρης της. 
Νά ή Χάρη της ξεδιχιέται έμένα χαί μούρρηξε φω
τιά μέσα στδ σπίτι μου. Δέν έπρεπε νά τάγοράσω. 
Είτανε άμαρτία νά τά φορέσω άπάνω μου.. ,

Μέ τήν ψυχή συντριμμένη, μέ τδ κεφάλι βαρί, 
έσπρωξε τήν πόρτα καί μπήκε. Τήν ίδια στιγμή 
άκουσε άπόξω τή φωνή τής μητέρας της, άνήσυχη, 
τρομαγμένη.

— Που είσαι; Δέν άχοΰς; που είσαι; έλα. Φο
βάμαι . . .

3
Τδ νερό τής βροχής χοχλάζει πάνω στήν άσφαλτο

\
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κ’ οί μικρές κολόνες του νερού πού υψώνονται άδιά- 
κοπα, χορευτά, λάμπουνε σάν πετράδια κάτω άπδ τδ 
φώς τών ήλεχτρικών.

Κείνοι Εχουνε σταματήσει κάτω άπδ τδν τσίγκο. 
Περιμένουνε νά περάση κανένα αύτοκίνητο, κανένα 
άμάξι γιά νά ξακολουθήσουνε τδ δρόμο τους. Μά δέ 
φαίνεται κα'ι νά βιάζουντάι. Τδ θέαμα του δρόμου 
είναι δμορφο. Φωτισμένες οί βυτρίνες τώ μαγαζειών. 
Στδ δρόμο περνούνε τρέχοντας μόνιππα μέ ξαπλω 
μένους μπροστά τούς μουσαμάδες πάνω στά πόδια 
τών Επιβατών. Τδ νερδ κυλάει μέσα στές ράγιες του 
τραμιοΰ σάδυδ μικρά ποταμάκια άσήμι ένώ άπδ μα
κριά φτάνει ή βουή του νεροΰ πού σμήγει άπδ δλους 
τούς δρόμους καί γκρεμίζεται μέ δρμή μέσα στδ 
σιδερένιο στόμα του υπονόμου. Έκεΐ δέ μπορεί κα
νείς νά περάση. Τδ νερδ πού δέν μπορεί νά τδ κατα- 
πιή μονομιάς ό υπόνομος, σχηματίζει μιά λίμνη 
πλατιά. Καμπόσοι στέκονται στδ πεζοδρόμιο καί 
κάνουνε χάζι κάθε φορά, πού Ενας άνύποπτος δια
βάτης βουτάει ώς τά γόνατα μέσα στδ νερδ πού εί
ναι σαν κίτρινη λάσπη.

Κείνη τρίβεται πάνω του σά γατίτσα. Διψάει 
άκόμα γιά χάδια. "Απδ τδ πρωί μαζί της κι άκόμα 
νά χορτάση. Τά χείλια της λεπτά βαμμένα, τά μάτια 
της μέ τής μακριές βλεφαρίδες 'υπογραμμισμένα μέ 
τδ μαύρο κραγιόνι, στά μάγουλά της δυδ τεχνητά 
ρόδα πού παλεύουνε νά διατηρήσουνε'τή φωτιά τους. 
"Ο,τι βγήκανε άπδ τδ σπίτι του. Καί τά χείλια της 
είναι άκόμη δγρά, τά μάγουλα άναμμένα, άχνίζουνε 
άπδ τά χάμα του φιλιού. . .

Ζυγώνει στή βιτρίνα του χρυσικάδιχου. Τά ήλε- 
χτρικά γλομπάκια χύνουνε φωτεινούς καταρράχτες 
πάνω στά βραχιόλια, στά σκουλαρίκια, στίς καρφί
τσες, στίς τσάντες πού είναι τοποθετημένα πάνω σέ 
κρυσταλένια ράφια καί ρουφούνε λαίμαργα τδ φώς. 
Είναι καί μιά εικόνα άγίου ντυμένη δλη μέ άσήμι 
πού άφήνει γυμνδ μόνο τδ πρόσωπο. Ένα άσήμι χον
τρό, μέ άσπρο μουντδ χρώμα πού μοιάζει σάν τδ 
φώς τών ήλεχτρικώνε γλομπάκων.

Διαβάζει τδνομα τού άγιου.
— Ό άγιος Αθανάσιος.
Ή ψυχή της πλημμυρίζει άπδ εύλάβεια. ΓΙόσο 

θά ήθελε νά κάνη τδ σταυρό της κ’ ύστερα νά ζυ- 
γώση, καί νά άκουμπήση τά χείλια της, τά όγρά, 
πού άχνίζουνε, πάνω στδ μουντδ άσήμι. Τά μάτια 
της καρφώνονται πάνω στδ ίλαρδ πρόσωπο τού άγίου. 
Είναι γέρος. Τδ μάτι του τήν κοιτάζει μέ καλωσύνη 
καί μέσα άπδ τήν άθώα, γλυκιά αύτή ματιά του 
βλέπει νάναβλύζη τδ μύρο τής συχώρεσης.

Βγάζει μιά μικρή, ξαφνισμένη φωνίτσα.
— Ά , τΐ όμορφα, τΐ σκερτσόζα πού είναί. Τά μά

τια της Εχουνε καρφωθή πάνω σ' Ενα ζευγάρι σκου
λαρίκια πού άναπαύονται μέσα σέ μιά μικρή κασετι-

νίτσα ντυμένη μέ θα? ασσΐ άτλάζι. Κοιτάζει λαίμαργα. 1
— ΤΙ όμορφα, ψιθυρίζει πάλε.
Ή βροχή χτυπάει πάνω στδν τσίγκο πού άπλό- 

νεται άπδ πάνω τους καί τδ νερδ πού μαζεύεται άπδ 
όλες τΙς γωνιές κατρακυλάει μέ βουή, πνίγεται μέσα 
στδ στόμα τού ύπονόμου.

— Σου άρέσει;
— Ά χ , τρέλα.
Σπρώχνουνε τήν πόρτα καί μπαίνουνε. Ό  χρυσι- 

κδς δίνει στδ πρώσωπό του τήν πιδ γλυκτιά Εκφραση.
— Νά, έκεΐνα έκεΐ τά σκουλαρίκια, λέει αύτή 

δείχνοντας μέ τδ δαχτυλάκι της στδ βάθος τής βι- 
τρίΛας.

'Απλώνει τδ χέρι του μέσα στή βιτρίνα καί τρα
βάει όξω τή μικρή κασετινίτσα μέ τδ θαλασσί άτλάζι 
σά νά τραβάη Ενα καναρινάκι όξω άπδ τδ μικρδ 
κλουβί του.

Άκκουμπάει τή κασετίνα πάνω στδ τζαμένιο κα - 
πάκι τής μόστρας. Δέ χρειάστηκε νά είπή πολλά 
ψέμματα παρά μόνο πώς τά σκουλαρίκια αύτά τά 
είχε φερμένα άπδ τδ μεγαλήτερο κατάστημα τού 
Παρισιού. Κανείς δέν δπωπτεύτηκε τήν άλήθεια. 
Κείνος πλέρωσε μιά υπέρογκη τιμή καί τά πήρε.

—Θά σού πηγαίνουνε τρέλα, τής είπα καθώς 
βγαίναμε άπδ τδ μαγαζί.

— Σέ φχαριστώ, ψιθύρισε κείνη μ' Εναν τόνο 
γιομάτο βνωμοσύνη.

Τδν Επιασε άπδ τδ μπράτσο καί σφίχτηκε άπά- 
νω του σά νάθελε νά κολλήση τδ κορμί της μέ τδ 
δικό του.

—Τδν ξεσαγώνιασε πάλε ή παξιμάδα, μουρμού
ρισε Ενας μόρτης, σχηματίζοντας μέ τδ ξυπόλυτο 
πόδι του Ενα πρόχειρο φράγμα στδ νερδ ποΰτρεχε μέ 
όρμή στδ αύλάκι τού πεζοδρόμιού.

Ό χρυσικδς τοποθετούσε τώρα άργά, κανονικά 
τδ Ενα πάτω στδ άλλο τά χαρτονομίσματα πού κεΐ- 
κεΐνος είχε άφήσει πάνω στδ τζάμι τής μόστρας. Δέ 
μπορούσε κι αύτδς νά πιστέψη τδ μέγεθος τής μπά
ζας του. Πήρε Ενα κατάστιχο πούγραφε τήν καθη
μερινή κίνηση τού μαγαζιού, γύρισε κάμποσα φύλ
λα καί στάθηκε σέ μιά παλιά σελίδα. Συβουλεύτη- 
κα κάτι νούμερα. Εΐτανε ή τιμή πού είχε άγοράσει 
τά σκουλαρίκια κείνο τδ βράδι άπδ τή γυναίκα.

— Φίνα, ψιθύρισε...
Έ να αύτοκίνητο φάνηκε νά κατεβαίνη τδ δρόμο 

μουγκρίζοντας
— Σωφέρ, φώναξε, δ κύριος.
Τδ αύτοκίνητο στάθηκε. Κείνη πήδησε μέσα 

γοργά πατώντας πάνω στδ νερό. Κείνος τήν άκολοό- 
' θησε κλείνοντας μέ κρότο πίσω του τήν πόρτα.

Τδ αύτοκίνητο άρχισε νά τρέχη μέσα στδ νερδ 
πού κυλούσε στίς ρόδες του.

ΚΟΣΤΑΣ ΠΑΡΟΡΓΓΗΣ
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Στον ποιητή Κωοτ^ ΠαΧαμ&.

Μουχρό , βοερό, στής ζήσης τ’ ακρογιάλι, 
πού τού Καιρού τ’ ώκεάνειο κύμα μ’ έχει βγάλη, 
παντοτεινό βουλήθηκα κ’ εγώ νά χτίσω κάτι,
«—ένα παλάτι,
κα'ι νά, την τέχνη καταπιάστηκα, 
νά μάθω τώ ρυθμώνε, 
αυτή νά μάθω μόνε*
την καταπιάστηκα παιδ'ι κι άναρωτώ ενα γέρο, 
εμένα, άνίσως και την έμαθα ποτές, το ξέρω;

"Εναν αιώνιον έρωτα ονειρεύτηκα 
σαν ήμουν είκοσι χρωνώνε, 
και μια γυναΐκ’ άγάπησα, 
μια μόνε*
τίποτε δέ μού άρνήστηκε, καλόγνωμη,
μά μου ξεσκίζει την καρδιά στο νοΰ μου σάν τό φέρω,
άνίσως καί μ’ αγάπησε καμμιά φορά, τό ξέρω;
Γιά νά γλυκάνω τότ’ εγώ τον πόνο μου 
βάλθηκα τής σοφίας γιά ν’ άποχτήσω, πίσω, 
τον άξετίμητο καρπό1 
γις κι ούρανό
καθώς τό Φάουστ τά σπούδαξα, καθώς τό Φάονσι είδα, 
χωρίς Ιλπίδα,
πώς τίποτε ώς τά υστέρα δεν ξέρω, 
αύτό τό ξέρω!

Διάβ’ ή ζωή καί τώρα στ άκρογιάλι της σκυφτός,
πού ζώνει το δ Καιρός δ ωκεανός,
κάθουμαι κι άγναντεύω πέρα,
τά πέλαγ’ άγναντεύω ατέλειωτα, νύχτα καί μέρα,
ώς πού νά ίδώ τον, δ καλό; βαρκάρης νά προβάλη,
πού θά με πάρη, νά μέ φέρη άγάλι,
—ό'ρτσα καί σία !—
προς τούς αιώνιους τούς ρυθμούς, τόν αιώνιον έρωτα 
καί τήν άληθινή, τή μιά σοφία.
Καί συλλογιέμαι: Εκείνος μιά φορά 
γιά βέβαια θ ' άποφανή, νά φτάξη καβαλλάρης 
πάνου στ* άρχαίο του τό κουπί δ καλός παλιός βαρκάρης 
μά έτοΰτα, πού ή ψυχή μου λαχταρά, 
θολώνουνε τά μάτια μου στό νούμου σάν τό φέρω, 
άνίσως θ ' άντικρύσω τα καμμιά φορά, τό ξέρω;

ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΗΜΗΡΙΩΤΗΣ.

: ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΤΡ Α Μ Π Α  ΤΟΥ Κ Α Μ Π Τ ΙΝ

Ώ  κ. Καίσαρ Κονεμένος, γιός τού μακαρίτη Ν. Κονεμέ
νου, είχε τήν καλοσύνη νά μας στείλει ένα γράμμα του 
Καμπύοη πρός τόν πατέρα του, πού τό δημοσιεύουμε 
πρόθυμα, εύχαριστώντας τον καί δημόσια γιά τό πολύ
τιμο αύτό γράμμα πού μάς εμπιστεύτηκε. Ό  κ. Κ. Κο
νεμένος μάς γράφει πώς έχει κι άλλες πολλές επιστολές 
τού μακαρίτη πατέρα του «Αξίας δημοσιεύσεως» κ1 έλπί- 
ζουμε νά μάς τις στείλει κι αύτές,

όδός Οικονόμου 15 'Αθήνα.
Σεβαατέ μου η . Κονεμένε,
Ένάμιση μήνα τώρα, «ν εξαιρέσει κανείς δυο 

τρεις μέρες πού έρριξε χιόνι, έχουμε άνοιξη, ήλιο καί 
ζεστασιά, κ' εγώ ένάμιση μήνα έχω ένα βρογχικό 
συνάχι καί ΐφλουέντζα κι δλο βήχω καί κοντεύω άλη- 
θ ινά  νά γίνω νευρικός μέ τέτια κατάσταση.

Μέσα οτόν ένάμιση άφτό μήνα είχα τήν ευτυχία 
νά λάβω τό γράμμα σου καί τήν εΙκόνα σου. Τήν 
Ιχω στο γραφείο μου καί ο’ ευχαριστώ πολύ πολύ. Θά 
είναι βέβαια έκείτη πού είχατε σηκόίσει στήν Πάτρα 
στά 1876. Ή  έκφρασή της μού φαίνεται καί πολύ 
γλυκειά καί πολύ ζωηρή' άν εΐσουν τότες πιό γλυκός 
καί ζωηρός, νιόθω πώς θά εΐοουν άληθινά άντρας. 
Πρέπει νάποφασίσεις νά σηκόσεις καί τόρα μιαν άλ
λη καί νά μού στείλεις άλλο ένα αντίτυπο. Ρωτούσα 
γιά σένα τόν κ. Μαμπίλη καί τόν κ. Πασαγιάννη 
πού ευτύχησε νά οέ γνωρίσει προσωπικώς στούς Κορ- 
φούς καί μοΰπαν, πώς πολύ πολύ καλά στέκεσαι καί 
τόρα.

. . . .  'Ακόμα καί τό άξέχαστό μου εκείνο διήγημα γιά 
τόν περιέργο άνθρωπο τού χοβαρτάουν, αίστάνομουν, 
πώς είταν τό καλλιτεχνικό ξεχείλισμα κάπιας επιστημο
νικής μέθης.—Ξέρω τόσο λίγα, πόύ ντεριέμαι νά λέω 
καί τήν άπλή μου τήν Ιδέα, απάνω σέ ζητήματα επι
στημονικά. "Ομως μαντέβω πιά τά περσότερσ. Σπού
δασα τόσο λίγο τή φυσιολογία καί τή συγκριτική άνα- 
τομία κι ή μεγαλητέρα μου λύπη σήμερις είναι πού 
δεν έχω καθόλου καιρό, νά έξακολουθήσω τή σπου
δή μου καί σ' αύτά τά εΐδη της Ιπιστήμης. 7 ’/ϊ ώρες 
τήν ή μέρα, μού τρώει έργρασία τού γραφείου στό 
Υπουργείο πού έργάζουμαι *), καταλαβαίνεις τόρα, 
ύστερα άπό τήν άποπνιχτική άφτή κούραση, κουράγιο 
καί διάθεση! . .

Μά κ' έσύ, σεβαστέ μου κ. Κονεμένε, γιατί άφη
σες πιά, άν τήν άφησες, τήν τέχνη ; Είχε κ’ έχει τόση 
άνάγκη άπό τό μερτικό σου, πού θά τής πρόσφερνες, 
ή φτώχιά άφτή θεά. Έγώ τό αίστάνουμαι καί τό λέω 
κφί έχω μυστικιά προαίοτηση πώς κάπια μέρα θά

*) Σημ. τού «Νουμά». Ό Καμπύσης είταν τότες υπάλ
ληλος στό Υπουργείο τών ΟΙκονομικών.
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διοχτήτης, έκδοτης καί Αιενθυντής: Λ. Π. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Taynxoi συνπίντες : ρήγας γκολφης, κώστας παροριτης, 
Λ Λ Γ. ΦΤΕΡΗΣ. ΚΙΜΩΝ I. 0ΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟΣ,

ΠΑΝΟΣ Δ. ΤΑΓΚΟΠΟΤΛΟΣ A- STETNMETZ

Γραφεία ; Κολοκοτρώνη 25 Ρ 
(Χαρτοπωλείο Γ. Ξανθουδάκη) 

Έπιοτολες, èmcayhç κτλ. παρακαλοϋμε νά δι
ευθύνονται : Αημ. Π. Ταγκόπουλο Poste Re
stante Εξωτερικού, Α θήνα .

ΣΥΝΤΡΟΜΕΣ :
, δρ. 30 τό χρόνο.

Γιά την Ελλάδα ) · 1Γ> τό εξάμηνο.
( » 8 τό τρίμηνο.
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καί γιά τά άλλα μέρη 40 φρ. τή χρονιά.

μας ξαφνιάσει κάτι καινούργιο δικό σου καί στην 
τέχνη.

Έγώ στις ώρες πού αδειάζω, γράφω κάτι τις. Τόρα 
πολεμάω ένα ποιητικό δράμα «Τό δαχτυλίδι της μά
νας.» Θά βγει καλό, δέ βγει καλό ! ’Ακόμα δεν τολ
μάω νάν τό πώ.

Τό γράμα σου τόλαβα ταγιαννιοΰ ανήμερα. Εϊ· 
ταν ή πιο ευχάριστη εύκή πού έλάβαινα κείνη την ή
μερα τής γιορτής μον, κ εκείνη την ημέρα εΐταν πού 
είχα τον περσότερο βήχα και την περσότερη καταροή. 
Τορα είμαι κάπως καλήτερα. Με σΐι,νωχορεΐ τόσο 
τόσο άφτή ή ΐφλουέντζα.

Συμπάθησε με πού σου γράφω έτσι, μά θά κα
ταλαβαίνεις τι τραβάω.

Σέ χαιρετάω άπό την καρδιά μου 
Στις 26 του Γεννάρη 189S

Ό  δικός αου
ΓΙΑΝΝΗΣ Α. ΚΑΜΙΙΥΣΓΙΣ

II ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ

Ν ft Γ Ι Ν Ε Ι / . . .
Άγαηητέ Νονμά,

Νά μου Ιπιτρέ\|>εις, σε παρακαλώ, μιάν απλή 
ερώτηση :

Δέν μπορούσαν οΐ λόγιοί μας νά συγκεντρωθούν

σέ κανένα μέρος καί νά μιλήσουν για τό Ντοστο · 
γιέφσκυ, εξ αφορμής των εκατόχρονων τής γέννη ιής 
τον, ή μήπως δέν έφθασαν ακόμα στην άπαιτούμενη 
πνευματική ωριμότητα για νάνοίξουν τό στόμα τους 
καί νά πουν δυο τρία λόγια για τό έργο τού Κολοσ
σού; Τό τελευταίο φύλλο τής «Nouvelle Revue Fran
çaise* είναι αφιερωμένο, ολόκληρο, στη μνήμη του. 
— Καί μεΐς, δηλ. οι λόγιοί μας, πού σέ κάπια εκ
κίνησή τους υπογραμμένη απ’ δλονς τους, βροντοφώ- 
νησαν ότι «είμαστε πνευματικά παδιά τής Ρωσσίας, 
κτλ.» δέν μπορούνε τώρα νά προσφέρουν τό φόρο 
τού θαυμασμού τους προς τό Μεγαλύτερο Ρώσσο ;

Σέ φημερίδες δέν είδα τίποτα. Μονάχα ό Μπολ
σεβίκος ό Ριζοσπάστης έγραψε. Καί πόσες άλλες φο
ρές, ακόμα, θά μάς βάλει τά γυαλιά !

Δικός σου
’Αθήνα, 5)2)22 ΓΙΛΝ. ΚΟΤΣΙΚΑΣ

ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
TOT Κ· ΠΤΖΟΠΟΠΟΤ

24*)
. . . λεξούλα καί νά κάμουν θόρυβο. Γ ι’ αυτό επέ ■ 
μεινα νά ξανακυττάξης τό λεξικό αυτό.

Τις λέξεις πού σοΰ έστειλα δέν τις χρειάζομαι.
Για Παρίσι δέν κάνω σκέψι, γιατί δέν είναι εύ

κολο τό πράγμα, μάλλον γιά την Έ?.λάδα λογαριάζω 
αφού άπέτυχε δ σκοπός μου εδώ. Γ ιά την άντάμωσί 
μας μήν είσαι απαισιόδοξος, μή βιάζεσαι γιά νά 
γίνη όπως πρέπη.

«Παναθήναια» δέν λαβαίνω, ούτε άλλο τίποτε. 
Ποιος μέ θυμάται πια καί ποιος μέ χρειάζεται; Νά 
μεταφράσω δέν έχω δρεξι γιατί δέν έχω πού νά τό 
τυπώσω. Έστειλα πέρυσι μετάφρασι τής «Μαύρης 
Γαλέρας» τού Raabe καί τυπώθηκε, άλλα τζάμπα εν
νοείται, μοΰ σιέλλουν μόνο τό φύλλο γιά νά βλέπω 
τί άηδίες γίνονται κάτω. Raabe ακριβώς διαβάζω 
τώρα καί είμαι μαγευμένος μ’ αυτόν. Επιχείρησα νά 
μεταφράσω τό «R- u V. auf dem Dorfe» τού Keller άλλα 
είδα πώς δέν μπορώ νά αποδώσω τό ύφος του καί τό 
παράτησα. Έν γένει δέν έχω όρεξι νά μεταφράσω 
πιά. Έχω παλιές μεταφράσεις πού θέλουν επεξεργα
σία, άλλα μήν έχοντας πού νά τές τυπώσω δέν μπορώ 
ναύρώ τήν όρεξι. Έξ άλλου έχω ένα σχέδιο μικρού 
ρομάντσου τό οποίον θέλω ν' αρχίσω άλλα τό κρύο 
πού παγόνει τήν όρεξι, μήν ξεχνάς ότι είμαι παιδί

*) Σημ. τού «Νουμά«. Άπό τό γράμμα αύτό λείπει ή 
άρχή. Μάς τήν έστειλε, δέ μάς τήν έστειλε ό κ Ντίντριχ, δέ 
'θυμόμαστε. Τό ζήτημα είναι πώς όσο κι άν Αράξαμε δέν 
μπορέσαμε νάν τή βρούμε κ’ έτσι, άναγκαστικά, τό δημο
σιεύουμε λειψό.
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τής ζέστης και του ήλιου. Δέν ξέρω τι θά βγή από 
τό σχέδιό μου, αλλά κάτι μέ βιάζει μέσα μου νά τό 
ρίξω στο χαρτί καλά ή κακά.

Γιά τις 30 μάρκε: δέν υπάρχει κανένας λόγος νά 
βιασθής οΐίιε νά στενοχοιρηθής, σού τό λέγω εϊλι- 
κρινώς.

Στό έξης θά σημειώνω τις λέξεις πού έχω αμφι
βολία και θά τάς σχέλλω ζητώντας έξήγησι άπό τόν 
Καρκαβίτσα. Καλά θά ήταν νά κάμης τό ίδιο και σύ 
δταν ξανακυττάξης τό Α. Έν γένει πρέπει νά έ/η 
κανένας την άρχή μιά δουλειά πού κάνει νά την κάνη 
δσο μπορεί καλλίτερα.

Χαιρετισμούς σιή μητέρα σου ιιπό ολους μας.
ΣΙ 9 \ /εσε επίσης.

Γιατί γράφεις Λ ί ψ ι α καί δχι Λειαμία δπως 
καθιερώθηκε πιά ;

Σέφιλώ αδελφικά 
Εώατας

Ξέχασα μιά παρατήρησι. Την άρχή πού λες ότι 
έχεις νά βάζης τις δημοτικές λέξεις πρώτα κέπειτα 
τις τής καθαρεύουσα δέν την τηρείς πάνια. Γράφε | 
μου, δν θέλης, νά τό κάνω ή κάνε το μόνος σου. Θά ι

ήταν πράγματι καλό, αν όχι γιά τιμή τής δημοτικής’ 
άλλά γιά την τάξι καί γιά τήν δδηγία τού συμβου- 
λενομένου τό λεξικό.

Σου στέλλω μιά «Εστία» καί σοΒ σημειώνω νά 
ιδής πώς ήλθε τό ζήτημα τής άλλαγής συστήματος 
έκπαιδεύσεως στη Βουλή. Πρόκειται περί νόμου 
περί διδακτικών βιβλίων. Δυστυχώς βρίσκει άντί- 
δρασι στούς άρχαίζοντας, άπό ¿κείνους πού πρός 
ντροπή ολόκληρου του ελληνισμού έπρότειναν σο
βαρά καί έγινε δεκτόν νά έορτασθή προσεχώς ή επέ
τειος τής . . . νίκης τού Μαραθώνος. Τό εύχάριστον 
δμως είναι δτι ή διαμαρτΰρησις πού κάμαμε μέ το 
σύλλογό μας πρόπερσυ βρήκε κάποια ηχώ. Πού πρα
κτικό πνεύμα άπό τούς ουγγραφεΐς μας τώρα νά 
άκουοθούν πάλι! Κοιμοϊνται 1 Δέν πατούν τόν δρκο 
τους νά μή γράψουν ούτε λέξι πιά στήν καθαρεύουσα, 
τώρα πού έπρεπε μέ τήν αφορμή αυτή νά είναι γε
μάτες οί εφημερίδες άπό άρθρα, έστω καί στήν κα
θαρεύουσα, τού Καρκαβίτσα, τού Παλαμά κλπ. Είναι 
νά σκάση κανείς! Άπό πρακτικό πνεύμα δέν έχει 
σπειρί κανένας μας 1

ΤΟ ΤΡΠΓΟΥΑΙ ΤΟΥ J iR Q Y
Στη  μπροστινή πλευρά τοϋ Παρθενώνα, άνά- 

μεαα σέ δυό κολόνες. Δe ih v ó .

ΕΚΕΙΝΟΣ

(Πολύ νέος, σχεδόν παιδί ακόμα. Καθισμένος στήν 
άρχή μέ τό κεφάλι ακουμπισμένο στά χέρια του, 
σιγά σιγά παρασυρμενος άπό τόν ενθουσιασμό, 
του σηκώνεται όλόρθιος).

Ανείπωτοι σκοποί γιά πάντα άνείπωτοι θά 
μείνουν ; Όχι. Τό νιώθω τό τραγούδι μέσα μου νά 
καίει. Αμέτρητα τραγούδια πού τή μορφή ζητάνε. 
Αμέτρητα τραγούδια σάν τή ζωή πολύμορφα. Τής 
άπειρης, δμορφης ζωής καί τής χαράς τόν 3μνο θέλω 
νά τονίσω. Τής Ζωής πού είναι χαρά τό κύμα μέ 
πλημμύρησε. Μιά χαρά μέσα στόν ήλιο κι' ένας 
θρίαμβος του άνθρώπου, θρίαμβος στήν κάθε μιά 
στιγμή καί πάντα, τί άλλο είναι ή Ζωή; Ό ήλιος 
βασιλεύει λένε κάποιοι κάποτε πικρά. Μικροί. Δέν 
είδαν τήν πορφύρα πού άπλώνει τώρα 6 ήλιος. Γπό- 
σχέση γιά όμορφες αύγές μά δχι μόνο υπόσχεση. 
Ασύγκριτη καί τώρα ¿μορφιά. Καί τή στιγμή πού 
χάνεται καί τή στιγμή πού φεύγει τό πιό άγαπημένο 
σά θέλομε, σάν ξέρομε τ' ώραΐο ν’ άγαπήσομε εί
ναι καλή ή ζωή. Ύπέρπλουτη άγαλλίαση. "Ετσι τή 
ζωή τήν ένιωσα έγώ. Καί θέλω νά τό πώ. θέλω 
πλατιά ή χαρά μου ν' άπλωθεΐ. Μά τέτοιο ένα τρα
γούδι θέλει σύμφωνη υπέροχη μορφή. Κ’ ήρθα στής

ομορφιάς τό Βράχο, κ’ ήρθα στό Ναό. σείς πού 
τόσο ξέρατε τό μυστικό τής έκφρασης, σέ σάς νά τό 
ζητήσω ήρθα. *Ω σείς οί δλόχαροι πού μέ τής ψυ
χής σείς τή χαρά πλάσατε άχάλαστο αιώνιο, του χα
ρούμενου έαυτοΰ σας τό Ναό, πέστε μου πώς πάλι 
νά τήν τραγουδήσω τή χαρά τή δική μου, τή χαρά 
τή δική σας, τή χαρά τής Ζωής.

Καθώς βρίσκεται κείνος όλόρθιος πιά σχεδόν σέ 
έκταση εμφανίζεται άπό πίσω του

ΕΚΕΙΝΗ

Όλόμαυρα ντυμένη μέ μακρύ φόρεμα καί πέπλο στά 
μαλλιά πού πέφτει βαρύ στούς ύψους της καί 
την τυλίγει σχεδόν ολόκληρη. Τό κλασσικό περί
που φόρεμα τής Μούσας άλλά μαύρο καί νά μή 
τήν δείχνει υπερβολικά αιθέρια, μάλλον γυναίκα. 
Μένει πάντα πιό ψηλά άπ’ αυτόν στό πεζούλι πού 
είναι οί κολόνες ενώ έκεινος είναι στό πρώτο 
σκαλοπάτι. Μέ άργή βαθιά φωνή.

Ποιός νά μέ τάραξε ; Έσύ ; Ένα πα ιδ ί;

ΕΚΕΙΝΟΣ 

(γυρνά άπότομα· ξαφνιασμένος)
Ποια είσαι;

ΕΚΕΙΝΗ

Κάποια πού άκουσε τά λόγια σου σάν κάτι ξε
χασμένο, σάν κάτι περασμένο, σάν κάτι πεθαμένο,
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Από καιρό, καιρό, πολύ' σάν κάτι πού μπορεί καί νά 
μήν είτανε ποτέ παρά ατά παραμύθια μόνο. Μιλού· 
σανε γι' Απόλυτη χαρά...

ΕΚΕΙΝΟΣ

Μιλούσαν γιά χαρά· (μέ οιχτο κι’ απορία). Καί τ’ 
άκουσες παράξενα ;

ΕΚΕΙΝΗ

Σάν παιδικό τραγούδι. ΙΙόσο γλυκό, χαϊδευτικό, 
καί πόσο φτερωμέν ο, μά πόσο Αληθινό.

ΕΚΕΙΝΟΣ

Καί είσαι Εδώ μέσ’ στό Ναό ; Μά τίποτε λοι 
πόν δέ σου φανέρωσε 6 Ναός ;

ΕΚΕΙΝΗ

Πολλά, μ’ άλλοιώτικα τ' άκούω άπό σένα. Μιλώ 
μέ τά συντρίμια...

ΕΚΕΙΝΟΣ

Κι Ακοΰς θλιμένο τό σκοπό τους ; Γ ιατί; θαρ
ρείς πώς κλαΐνε τήν άλλωτινή τους τήν έντέλεια ; 
"Οχι. Δέν είναι ούτε καί σήμερα τά μάρμαρα θλι- 
μένα. Δέν κλαΐνε περασμένες ¿μορφιές γιατί ή ¿μορ
φιά τους δέν πέρασε, δέ σβύνει. Περήφανα τό ξέ - 
ρουν. Τι κι’ ά διαβαίνει δ χρόνος, τό διάβα του ίχνη 
κι’ άν άφίνει ; ’Αγγίζει μόνο τή μορφή. Ή  μορφή 
μπορεί ν' άλλάζει, μ’ άλλάζει, δέ χαλνά. "Ιδιο τό 
νόημα μένει. Πάντα ίδια τών μαρμάρων ή ψυχή. 
Είναι αίώνια έδώ ή χαρά. "Ο,τι πλασθεΐ ¿λοτέλείο, 
β,τι φτάσει τήν Ανυπέρβλητη Εκφρασή του πάντα τό 
ίδιο τραγούδι τραγουδά. Κι’ άς θέλησε πένθιμος 
Θεός θεού; ώραίους νά νικήσει θριάμβεψαν οί 'Ω
ραίοι. Άδιωχτοι μένουν στό Ναό οί θεοί πού τούς 
πλάσανε οί άνθρωποι οί ¿λόχαροι, οί δυνατοί οί άν
θρωποι πού είξεραν νά ζοΟν γιατί εΐσαν καί τό εϊξε- 
ραν, πλατιά εύτυχ ισμένοι. ΚΓ δμοιους άνθρώπους 
ζωντανούς, πιστούς μέσ* στό Ναό τους προσμένουν 
οί θεοί.

ΕΚΕΙΝΗ

Παιδί, τούς θεούς τί λίγο πού τούς Εχεις νιώσει- 
'Ολόχαρο δέν είναι τίποτε τίποτε, άπόλυτο... "Ισως 
ούτε κι’ αύτός δ πόνος. "Ισως Εχεις καί σύ νά μοΟ 
χαρίσεις θησαυρούς. Στ* άπέλπιδο είχα βυθισθεΐ 
παραιτημένη άπό τόν κάθε πόθο* άνώφελο τόν πί- 
στευσα. Μέ τάραξε ή φωνή σου. "Απλαστη, Ανέτοι- 
μη, μά τόσο δροσερή. Σάν ξαφνική πνοή ζευτής καί 
μυρωμένης αύρας μέσα στό χειμώνα πού προμηνά 
τήν άνοιξη πολύ πριν νά τή φέρει. Κάτι καί γώ Εχω 
νά σου δώσω.

ΕΚΕΙΝΟΣ

Ποιά είσαι; Είσαι γυναίκα ή Πνεύμα; Μυστικά 
ήρθες τήν ώρα πού τό Ναό παρακαλοΰσα τό μυστι

κό του νά μοΟ πεΐ. Ήρθες όλόμαυρη, άλλοιώτικη 
ήρθες τόσο, άπ’ δ,τι κ ι' ά μπορούσα Εμφάνιση νά πε
ριμένω θά μ πορούσα νά τή φαντασθώ, κι’ είναι τά 
λόγια σου παράδοξα, θάπρεπε νά τά μισώ κι' δμως 
μέ συγκινούνε.Ποιά είσαι; Είσαι Γυναίκα ή Πνεύμα

ΕΚΕΙΝΗ

Ποιός ξέρει; Καί τί σέ μέλει ; Ποιός είσαι, Εγώ 
δέ σου ρωτώ. Είσαι κείνος πού μέ ξύπνησε. Είσαι 
κείνος πού επρεπε νά μέ ξυπνήσει; Αύτό μόνο ρωτώ.

ΕΚΕΙΝΟΣ

Έχουν τά μάτια σου άβυθους βυθούς.

ΕΚΕΙΝΗ

Μή τούς φοβάσαι. Πρέπει νά τούς δεις. Είδαν τά 
μάτια μου πολύ βαθιά καί μακριά πολύ' (κ* έξαφνα 
σά μια σκέψη νά τή σιγκρατεΐ). Κάτι τόν Ενθουσια
σμό σου θά θολώσει. Μήν είναι κρίμα ; Υψώνεται 
Ετσι άγνό; καί τόσο φτερωμένος. Μιά φορά κανείς 
τόν νιώθει, "ϊστερα σάν τόν άγγίξει, ό ίσκιος σβύνει« 
χάνεται πιά άγύριστα. Μήν είναι κρίμα;

ΕΚΕΙΝΟΣ

Μίλησέ μου. Θέλω. Δέν ξέρω. "Ισως κι’ άλλοτε 
νά τ’ άκουσα τά λόγια σου, τότε δμως δέν τ’ άκουα. 
Τώρα μέ συγκινούν. Φοβάμαι καί σύγχρονα μ* Αρέ
σουν. ’Απόψε είναι σταχτί τό δειλινό. "Ετσι ποτέ 
δέν τδδα. Κρυώνω. Κι’ δμως κοντά σου μένω Ανί
κανος νά φύγω. Σάν τά παιδιά πού τρέμουν κάποια 
παραμύθια μά θέλουν νά τ’ Ακούσουν, τό θέλουν τό 
φοβερό τό θαύμα. Μίλησέ μου.

$
; ΕΚΕ1ΝΙΙ

I Ωραίος μά στείρος δ παιδιάστικος Ενθουσιασμός. 
Νά σβύσει πρέπει. Δέν είναι τά παιδιά δημιουργοί. 
"Αλλωστε ήρθε ή ώρα... Πέρασε στά μάτια σου καί 
μέσα στήν ψυχή σου τού ίσκιου τό πρώτο τρεμοσά- 
λεμα. Ή  πλάνη πιά θά διαλυθεί. Δέν είναι Εδώ δ 
ναός τής άδολης χαράς, δέν είναι τής χαράς Εδώ δ 
Ναός, είναι δ Ναός τής χαράς πού ξέροντας τόν 
πόνο, δλόκληρο τόν πόνο, μονάχα τόν Αψήφησε.

ΕΚΕΙΝΟΣ

Χαρά δέν είναι ή Χαρά πού Αψήφησε τόν πόνο ;

ΕΚΕΙΝΗ

Τής άδολης χαράς δέ βρίσκονται Ναοί. Ναούς δέ 
χτίζουν τά παιδιά. ΚΓ οί Ανθρωποι νά πλάσουν δέ 
μπορούν θεούς πού δέ γνωρίζουνε, πού δέν ύπάρχουνε 
γι’ αύτούς. "Ενας Θεός ύπάρχει* αιώνιος καί ίδιος 
πάντα: ή Μοίρα. Ή  Μοίρα πού Εναν δμοιο πάντοτε 
Ρυθμό χαράς καί πόνου δρίζει στή ζωή. "Ολοι δπο- 
ταγμένοι είναι στή Μοίρα καί μόνο αύτή θεοποιούν* 
μέ μορφές μόνον Αλλοιώτικες, γιατί καθένας δέχεται 
τό δώρο τό ίδιο τής χαράς καί τού πόνου μέσα του
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άλλοιώτικα. Είναι ένας δ Θεδς· τής Ζωής δ Θεός.

ΕΚΠΝΟΣ.

Ίδιοι είναι οί δεοί μέ τδ μεγάλο γέλιο, τίς άπειρες 
δρμές δλα νά τ’ άγχαλιάσουν γιατί τά πάντα κιοτέυ
σαν άξια ν’ Αγαπηθούνε, ίδια είναι οί θεοί πού μέσ’ 
στδ φώς λατρεύονταν σέ θρίαμβο Αγαλλίαση;, ν.ι ίδιος 
δ Θεδς πού στδ Σταυρδ μαρτύρησε καί τδ9·ελε, για
τί περιφρονώντας τή ζωή τδ θάνατο ποθούσε, δ θεδς 
πού τδν λατρεύουνε σκυφτοί, σ’ ϋκκλησιές, σκοτεινια
σμένες, μ’ άσήχωτο βάρος στήν καρδιά. “Ιδια είναι 
ή λαχτάρα γιά τδ γέλιο κ’ ίδια ή λαχτάρα τοΰ καη
μού ;

ΕΚΕΙΝΗ.

Μή σέ πλανεύουν ο! μορφές. "Ολοι οί θεοί πλα· 
σθήκαν μέσ’ στήν Ανθρώπινη ψυχή. Κανένας δεν 
Αγνόησε τδν πδνο γιατί δ πδνος είναι καί χωρίς πδνο 
δέ θάσαν ζωντανοί. Βαριά τδν πδνο τδ μοιραίο τδν 
πδνεσαν οΕ ’ Αρχαίοι. Πώς θέλουν νά τδ νιώσειςπιά. 
Ά λλ’ είσαν “Αρχοντες. Μήν τδ ξεχνά;. Είχανε τοΰ; 
δούλους. Κι οί άρχοντες μονάχα δημιουργήσανε. ΟΕ 
δούλοι σώπαιναν βογγοΰσαν σιωπηλά. Είχαν τήν κά
θε έκδήλωση πηνιγμένη οί άλυσσοδεμένοι. Μονάχα 
τών άρχδντων τδ Ιργο ζεΐ. Γυρτοί, βασανισμένοι οί 
δούλοι καί δαρμένοι κλαίανε. Κ1 είδαν τδν πδνο οί 
άρχοντες νά τυραννά τοΰς δούλους τούς περιφρονημέ- 
νους καί μίσησαν τδν πδνο. ’Ανάξιο, ταπεινδ, δουλδ- 
πρεπο τδν έκριναν. Κι ίσο κι άν ΰποφέρανε μέσα 
τους τδ κρύψανε, τδ θάψανε, ήρωίκά, περήφανοι γιά 
νά μή δείξουν στούς θεούς τδν άπρεπο τδν πδνο. Μέ 
θλίψη δεν έπρεπε καμιά νά μολυνθεί ή θρησκεία 
τους, δέν έπρεπε στούς λιοστεφάνωτους Ναούς τίποτε 
ν’ άντηχήσει πού κι άμυδρά 9ά θύμιζε τών δούλων τδ 
λυγμδ, πού θά μπορούσε ν’ Ακουσθεΐ σάν προσευχή 
τών δούλων, θλίψη δέν έπρεπε καμιά ν’ άγγίξει 
τούς θεούς. Τούς έπλασαν όλδχαρους. Σύμβολο 
πάντα οί θεο ί: είναι ή μορφή του ΕδανικοΟ. Καί ζοΟν 
ώραίοι οί θεοί, άθάνατοι καί άφοΰ πεθάνουν, μδνο 
σάν Ικφράσανε ένα ζωντανδ, άληθινδ ίδανικδ. Τδ μί
σος γιά τδν πδνο, δπως σου τδ φανέρωσα, είταν στούς 
"Αρχαίους ’Αλήθεια, ’Ανάγκη έσώψυχη. Τδ μυστικδ 
τής τέχνης τους είναι πώς Ικφράσαν κι δμορφα μά 
πρώτα μ’ άπύλυτη ειλικρίνεια τήν πίστη τής ψυχής 
τους. Κι αύτδ σου λένπ οί Ναοί. Μή θέλεις νά μάς 
μιμηθείς. Πρέπει νά είσαι ώραΐος, μά γιά νά είσαι 
ώραίος πρέπει νά είσαι άληθινδς.

ΕΚΕΙΝΟΣ

Καί πιά δέν είναι άλήθεια τδ μίσος γιά τδν πδ
νο, τδ νά περιφρονεΐς τδ κάθε τι μικρδ πού ταπεινά 
δποφέρει;

ΕΚΕΙΝΗ.

"Οχι, γιατί δέν είναι πιά μικρδ, πιά ταπεινδ, τδ

κάθε πού υποφέρει Οί δούλοι σπάσαν τά δεσμά, ά- 
κούσθηκε ή φωνή τους, θριάμβεψε δ δικδς τους 6 
θεδς. Ήρθε δ θεδς τών δούλων. "Εσκυψε στήν ψυ
χή τους καί τούς άνύψωσε σ’ Ανθρώπους* άνύψωσε 
τδν πδνο. Φανέρωσε στενδ τ’ άληθινδ τ’ άρχαΐο. Τά 
σύνορα του άληθινοΰ Απέραντα τά πλάτυνε. Άληθι- 
νδ· είναι τώρα δ, τι είναι ζωντανδ. Τδ γέλιο καί τδ 
κλάμα. Γιά νά είσαι τώρα ώραίος δέν πρέπει τίποτε 
πιά νά περιφρονεΐς. Δέ μπορείς πιά ν’ Αγνοείς πώς 
ήραθε θεδς άλλος καί οκύψαν νικημένοι οί 'Αρχαίοι. 
Κρατήσαν μδνη άμόλυντη τήν δμορφιά τής άλλωτινής 
τους τής άλήθειας. Καί τώρα κάθε μέρα πιδ πολύ 
γίνεται έργο ή ίδέα· κάθε μέρα πιδ πολύ γίνονται οί 
δούλο: άνθρωποι. ’Ανεβαίνει δλοδύναμο τ’ Ανθρώπινο 
τδ κύμα πλούσιο άπδ σκοπούς πού λεν τής ζωής δλδ- 
κληρης τά μυστικά πιά έλεύθερα, πού κλείνουν δλο 
τδ νδημα τής άβυθης ζωής."Ανοιξε τήν ψυχή σου στδν 
ήχο τής ζωής καί πλάσ’ τον σύ τραγούδι. Τραγούδησε 
δχι σ’ έκσταση Ανώφελη χαμένος δνειρα μάταια πιά 
άφοΰ πέθαναν κι’ δ,τι πέθανε ποτέ δέν Ανασταίνεται, 
τραγούδησε δλους τούς Αγώνες καί τίς οδύνες τους 
καί τούς θριάμβους τους πού Ακολουθούν άλλοι Αγώ
νες, τραγούδησε τήν πίκρα τής κάθε μιάς τής μέρας 
πού συνεχίζει μίαν δμοια μέρα χωρίς ποτέ κανένα 
θαΰμα,μδνο σπάνια κάποιες στιγμές πιδ λαφριές,τρα. 
γούδησε τίς έ'ννοιες ;ίς μονδτονες καί τούς μεγάλους 
τούς καημού;, καί τότε μδνο τίς χαρές, τραγούδησε 
τίς Ακαρπες προσπάθειες πού τόσο τυραννοΰνε καί 
κείνες πού νικούνε, τραγούδα τά φτερά, τούς πόθους 
γιά τ’ Απέραντο, μά καί γιά τδ ψωμί, τραγούδα δ
λους τούς Αθλιους πού ξέρουν Απ’ τδν κόσμο μονά
χα ένα δχι, τραγούδησε καί κείνους πού γίνηκαν 
Άρχδντοι,πού φθάσαν στίς κορφές, τραγούδησε δσους 
σέρνονται, τραγούδησε δσους κλαΐνε, τραγούδα τούς 
’Ανθρώπους, τραγούδα τή ζωή, καί τότε ώραιος θά 
πλασθεϊ, Αντάξιος τοΰ ’Αρχαίου, δ νέος δ Ναός.

ΕΚΕΙΝΟΣ

Πώς Αντήχησαν μέσα μου τά λόγια σου, κι’ Ας 
μήν ήθελα νά τά δεχθώ. Τέτοια πικρία δίνουν, τόσο 
βαριά πιέζουν σάν ξαφνικά νά φύγανε δλα τά δνειρα 
πού Ανάλαφρο μέ σήκωναν καί νάπεσα βαριά. Μά 
νιώ&ω καί μιά δύναμη, μιά δύναμη καινούρια. Τά 
μάτια σου έχουν άβυθους βυθού; κι’ άνοίγουνε σ’ δ- 
ρίζοντες πλατείς, πρωτόφαντους δλδμαυρους, άλλά 
καί φωτισμένους μ’ ένα καινούριο φώς.

ΕΚΕΙΝΙΙ

Είσαι κείνος πού έπρεπε νά μέ ξυπνήσει, πού θά 
χτίσει πάλι τδ Ναό, πού θά μπορέσει φτερά στά λό
για μου νά δώσει ; Ίσως. Κοντά σου Ανάβλυσε δ,τι 
καιρδ μέσα μου κοιμοΰνταν. Άπέλπιδη στά μάρμα
ρα γυρνοΰσα τόσο συχνά Απογοητεμένη πού πιά δέ 
σέ περίμενα.
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ΕΚΕΙΝΟΣ

Συντρίμια δλα τριγύρω. Τά μάτια μου άνοιξες 
άλλοιώτικα νά βλέπουν. Κράτησε δ Ναός τήν ομορ
φιά του μά σύγχρονα συμφώνησε μέ τήν ψυχή μαί 
δπως τώρα μου τήν Εδειξες. Πως μοϋ φανέρωσες 
πλατιά τόσο τή Ζωή. Ξαφνικά νιώθω σά σέ φυλα
κή πώς Εκλεινα τδν Εαυτό μου μέσα σχή χαρά. Πε
ρήφανος, άγέρωχος, πιά δεν υψώνεται δ Ναδς... Για 
τί είταν τόσο τέλειος είναι δ αιώνιος δ Ναδς. ’Αγκά
λιασε 8λο τδν καημδ πού δρμητικά σ’αυτδν ανέβηκε. 
“Εφυγε ή μοίρα φανταστικού ένδς4 Όλυμπου, ήρθε 
ή Μοίρα των ανθρώπων, κ’ Εγειρε δ Ναδς.

ΕΚΕΙΝΗ

Μ’ Ενιωσες ! Δίνεις φτερά στά λδγια μου. Ό 
μως τδν πόνο δεν άρκεΐ νά ξέρεις σάν Ιδέα. Πρίν 
τραγουδήσεις, πρέπει πρώτα σκληρά, πολύ σκληρά 
νά τδν πονέσεις μδνος. Πρέπει νά παλέψεις δλες τις 
πάλες τής ζωής, βαθιά νά πληγωθείς, κΓ δταν χυ 
θεΐ σ’ δλοτδ σώμα καί σ’ δλη τήν ψυχή σου ή πύ
ρινη ζωή, τδτε θριαμβευτικά τραγούδησέ την, άπ' 
αύτήν πιδ δυνατδς άφοΰ τήν τραγουδής. Τραγούδη
σε- στά άκροθαλάσσια, σχίς ψηλές βουνοκορφές, μά 
πιδ πολύ στίς ταραγμένες πολιτείες. Έκεΐ θά νιώ 
σεις τδν παλμδ του σύγχρονου αγώνα.

ΕΚΕΙΝΟΙ

Ποιά είσαι; Είσαι Γυναίκα ή πνεύμα ;

ΕΚΕΙΝΗ

Σοΰ τδπα. Ποιδς ξέρει; Και τΐ σέ μέλει; Γιά σέ
να τώρα θά χαθώ. Μονάχα νά θυμάσαι πώς μ' είδες 
κάποιο δείλι σκοτεινδ μεσ’ τ’ ομορφα συντρίμια του 
Ναού. Πώς ξέρω δλο τδν πδνο πού σπάταλα χαρίζει 
ή Μοίρα στούς άνθρώπους. Πώ; σούδωσα τδν πδνο 
μου τραγούδι νά τδν πλάσεις. Μιά άχτίδα μοΰ Εφε
ρες χρυσή. Θυμήσου. Θά περιμένω τδ τραγούδι σου, 
νά υψώσεις τδ νέο τδ Ναδ. Κοίταζε τώρα τ’ “Απειρο 
(επιμένει ωσπε αυτός αναγκασμένος γυρνά τά μάτια). 
Κοίταζε τώρα τ’ “Απειρο, κοίτα τούς Άνθρώπους. 
Ζήσε καί τραγούδησε.

(Εξαφανίζεται)

ΕΚΕΙΝΟΣ

“Εφυγε. Καί νύχτωσε. “Ερχεται ή νύχτα δλδ- 
μαυρη. “Εφυγε κ’ είναι σά νάπλωσε άπέραντα φτε
ρά τά μαύρα της τά χέρια. Καί τά συντρίμια κλαΐν 
τδ κλάμα της. 'Ολόγυρα άναβλύζουν οί σκοποί πού 
σκόρπησε ή φωνή της. “Ερχεται ή νύχτα μαύρη στδν 
πένθιμο Ναδ τής Μοίρας τής αίώνιας.

Ίαν. 1922 ΑΛΚΙ1Σ ΘΡΥΛΟΣ

Γ-

ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
Λ
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ΣΒ ΗΣΜ ΕΝΕΣ Μ ΕΡΕΣ

Μέ βαρύ τδ κεφάλι καί πονεμένη τήν καρδιά, 
ξαπλωμένος στο στρατιωτικό μου κρεββάτι, βλέπω 
μέ τής ψυχής μου τδ μάτι τά περασμέν α. Θυμούμαι 
πόσο ομορφα πέρασα τό καλοκαίρι στην ήρεμη έξο
χή, σέ μιά μαγική κίοχούλα τής πατρίδας μου μακριά 
άπό τήν ταραχή, καί τή βοή, τυλιγμένος μέσα στήν 
αγάπη τής μανοΰλας μου καί του μικρόν σκυλιού 
μου τήν πίστη. Πόσο δ'μορφα πέρασα μέ τή συντρο
φιά ένδς πολυαγαπημένου μου φίλου πού κι αυτόν 
τώρα ή "δια φουρτούνα άρπαξε μέσα άπό τούς αγαπη
μένους του καί τδν έρριξε μακριά. — αλίμονο ! — 
πιο μακριά από μένα* θαρρώ πώς τώρα βλέπω τδ 
μαγικό μας περιγιάλι, κι άκυύο) τό ήσυχο κροτάλισμα 
των χαλικιών πού οί παλμοί τής θάλασσας, παλμοί 
γεννημένοι άπό τό χάδι τού σιγανού αεριού—σά μιας 
καρδούλας παιδικής παλμοί — έκαμαν νά άκού- 
γεται.

Νά, τώρα βλέπω ένα καϊκάκι ν’ άρμενίζη σχίζον
τας τήν ήμερη μορφή τής γαλανής θαλασσοούλας 
κι άκούγω θαρρείς, τό παραπονιάρικο τραγούδι τού 
ψαρρά, βγαλμένο άπό τά άπλά κι άγνά σώθικά του.

Ακούω τώρα τή μουσική των καλαμιών καί τά βλέ
πω νά σφιχταγκαλιάζονται στοΰ φλοίσβου τή μου
σική.

Μέρες πολυπόθητες!... φύγατε... πετάξατε γιά 
μιας I Σβηστήκατε άπ’ τής ζωής μου τδ τεφτέρι..Ποιος 
ξαίρει αν τό γαλήνεμα πού ηΰρε ή ψυχή μου στο 
σμίξιμό σας θά τόβρη άλλη μιά φορά. Κι άν γιά τις 
μέρες μίλησα, γιατί νά κρύψω των νυχτιών τις μυ
στικές ομορφιές

Νά κρύψω τήν άργυλωμένη κορφή τού βουνού 
πού μέ τήν καμπούρα του φορτωμένη άπό αιώνες 
σά γερογίγας σκεφτότανε μές στήν ήρεμη νυχτιά νά 
βρή τήν πηγή καί τήν α’τία τών μαύρων μας ιών βα
σάνων.

Νά κρύψω τις αξέχαστες κι άδολες συντροφιές 
πού κάναμε μέ ποθητές ψυχές κονιά στο περιγιάλι, 
κοντά στδ μαγικό λίμανάκι πού οί ψαρράδες κάνανε 
λημέρι τους τραγουδώντας κάθε βράδι τής ψυχής 
των τούς καημούς Ινώ ή μουσική τής βαρκούλας 
των πού πάλευε σιγανά μέσα στοΟ φεγγαριού τό 
διαμαντένιο αυλάκι συνόδευε πονετικά τ’ άφεντικού 
των τό παράπονο.

Νυχτιά διάφανη καλοκαιριανή ί . . .
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Μέ τό τραγούδι τοΰ τριζονιού σου, μέ τη χαδιά- ' 
ρικη αΰρα σου μέκαμες πολλές φορές νά ξβχάσω πώς 
ή ψυχή μου είναι άλυσσοδεμένη στο άθλιο κουφάρι 
μου. Μέκανες πολλές φορές νά ξεχάσω τις κακομοι
ριές πού μια αόρατη δύναμη, μια δύναμη κακή, σώ
ριασε στη ράχη τήν ανθρώπινη κ’ έχανε τόν άν · 
θρωπο νά μη μπορεί νά δη ’ψηλά παρά μόνο στη 
λάσπη νά κυλιέται.

Περασμένα, σβησμένα . . . Γιατί νά μην εΐστε 
παρόντα, Γιατί νά μήν είχα τη δύναμη νά σάς κρα
τήσω γιά πάντα κοντά μου, πολύ κοντά μου, κοντά 
στην καρδιά και στο πνέμα μου ; . .

Τοΰ κάκου ! . . . ή φωνή μου πνίχτηκε σέ ανα
στεναγμό πού βαρύς κυλιέται στό θάλαμο τοΰ νοσο
κομείου καί σπά ανώφελα τό κΰμ* αυτό τής ψυχής 
μου στούς κρύους καί βρώμικους τοίχους του, στούς 
βράχους αυτούς πού ίσως νάναι καλύτεροι από με
ρικές καρδιές άνθρώπινες ! . . .

"Αχ ! "Ας μπορούσε νά τρυπήση τήν κρύα πέτρα 
νά σμιχτή μέ τ’ άγεράκι ή στοναχή μου, νά τρέξη 
γλήγορα νά χαϊδέψη τη θάλασσα τής πατρίδας μου 
κι ή θάλασσα μέ τό γλυκό αυτό χάδι ζαρόνοντας 
λίγο νά φιλήση μέ τό πτωχό κυ ματάκι της τής ακρο
γιαλιάς μας τό χώμα ! . . .

Όκτώβοης 1921 ΑΓΙΟΑΑΩΝ

ΞΕΠΡΟΒΟΔΙΣΜΑ

Φεύγεις καί πας μακριά καί μάς αφήνεις— 

Ώρα καλή κι ¿γέρας στά πανιά σου . . .

Κι δταν καμμιά φορά στή μοναξιά σου,

Στοΰ δειλινοΰ τήν ώρα, ν* άλαφρύνης 

Τό νοΰ σου θά γυρεύης, στής γαλήνης 

Τά νάματα βυθίσου καί στοχάσου 

Πώς άφησες σέ μάς απ' τήν καρδιά σου 

Κάποιο μικρό κομμάτι . . .  Τής ειρήνης 

Τοΰ χαρωποΰ σπιτιού, γιά νά σέ ζώσουν,

Οΐ άναμνήσςις θάρθουν κάποιο δείλι, 

Θάρθουν νά σοΰ γλυκάνουνε τά χείλη —

Καί μάς|πάλι τά μάτια θά βουρκώσουν,

"Οταν δ νοΰς σέ σένα θά πετάξη 

Κι άθέλητα τό δάκρυ μας θά στάξη.. .

ΜΑΚΒΕΘ

Ο  Σ Τ Ι Χ Ο Σ :

Μιά πεταλούδα έπέρασε γοργή κ1 έφυγε πάλι 
μέ τή δροσιά σαλεύοντας τό ερωτικό κορμί, 
τοΰ ρόδου ακόμα τό όμορφο τραγούδι τής έλάλει 
καί στή νυχτιά τό άπόκρυφο στοιχείο αντιλαλεί.

** ¥

Μιά πεταλούδα επέρασε γοργή σιμά στό κρΐνο 
κ’ είπε του λόγια έρωτικά μέ νέο ένα σκοπό: 
Γοργο πατούσα έλίγυσα τό πάθος μου καί σβήνω 
καθώς αυγές γεννήθηκα μέ πόθο μακρινό . . .

Π. I. ΚΑΠΑΣΑΚΑΛΗΣ

ΠΑΡΑΠΟΝΟ

«Στά χέρια μου όποιος καί νάρθεΤ, 
τί κρίμα νά πεθαίνει . . . »  
παραπονιόταν μια Αδελφή, 
κ’ ένας γιατρός τής κραίνει:

★
* *

«Μέ γιατρικά μήν προσπαθείς 
τόν άρρωστο νά γιάνεις* 
τοΰ κάκου I δίχως νά ποθείς 
στον τάφο τόνε βάνεις.

*
* *

«Τής πύρινής σου τής ματιάς 
ή λαύρα, αυτή τά φταίει,
(έμέ τό δόλιο δέ ρωτάς ;) 
πού δ,τι βρή μπρός της καίει!»

ΜΑΓΟΣ

Λ  Α Θ Ι  Α

Στις «Μπαλλάντες« τοΰ Ραφτόπουλου πού τυπω
θήκανε στις σελίδες 17—19 γίνανε δυο τρία λάθια 
σημαντικά πού πρέπει νά διορθωθούνε : "Έτσι, στή 
β' μπαλλάντα «Τάγώρια πού περνούσαν» πρέπει νά 
διορθωθεί: “Τάγώρια ηού περνοΰααν„. Στήν γ' 
μπαλλάντα ο άτονιάρης πόνος νά γίνει πόνος άπο- 
νιάρης καί τό »λιώνανε μελαχρινήζαν ( ! ! ! )  οΐ κο- 
ρασιές νά γίνει α λιώνανε μελαχρινή μον} οΐ κορα- 
σι&». Ακόμη δ Ραφτόπουλος μάς παρακαλεΐ νά δη
λώσουμε πώς τόνομα "Ιτσα είναι τελείως φανταστικό-
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Ν εο ε λ λ η ν ικ ή  Φ ιλολογία

Γ. Άΰ’άνας : αΆγάηη αχόν ”Εααχτο)y Τρα
γούδια 1918 - 1921.—’Αθήνα 19ί'2.

"Υστερ1 άπό τύ «Πρωινό ξεκίνημα», ό ποιητής 
Γ. ’Αθάνας δημοσιεύει δεύτερο ποιητικό βιβλίο : 
«’Αγάπη στον Έπαχτο». Νέος δημιουργός, φανερω 
μένος τελευταία στο φιλολογικό μας ορίζοντα, φέρνει 
στό νεοελληνικό Παρνασσό, και καλλιεργεί άξιόλογα 
τήν ηθογραφική ποίηση. Ή  επαρχιακή ζωή πού ζου - 
γραφίστηκε στό δήγημα τού Καρκαβίτσα, τού Βλα- 
χογιάννη και τού Χατζόπουλου, ξαναφαίνεται τώρα 
δυναμωμένη μέ δλα τά ζωερά χρώματα πού χαρίζει 
τό αΐστημα και ή ποιητική φαντασία, στούς στίχους 
τοΟ Γ. ’Αθάνα.

Ή «’Αγάπη στον Έπαχτο» είναι σειρά 111 τρα- 
γουδιών μέ τρεις στροφές τό καθένα. Περνά μπρο
στά μας μιά Ιστορία τρυφερής αγάπης, πού δέθηκε 
καί πλέχτηκε στήν ήρεμη κι απλή πατρίδα του ποι
ητή. Γιά τούτο κ’ ή απλότητα πού άντιφεγγίζεται 
σι'ις ιδέες, είναι καθαυτό χωριάτικη, καί ή ηρεμία 
πού χαραχτηρίζει συχνά τά τραγούδια μάς φαίνεται 
σά μιάς ζωής πατριαρχικής.

Μά εκείνο, άπάνου άπ’ όλα πού σφραγίζει τό 
έργο τού νέου ποιητή, καί τραβά τήν προσοχή και 
ξεχωρίζει τό μικρό βιβλίο, είναι ή ζωντανή κι άλη- 
θινή ποίηση, πού κλείνει μέσα του. Σπάνια ν’ άπαν- 
τήση κανείς έπιτήδεψη καί ψευτιά. Ό,τι εκφράζει, 
δσο κι άν είναι άπλό, συνειθισμένο, καθημερνό καί 
γνωστό, ξαίρει δμως καί τό παρουσιάζει δροσερά καί 
καλόκαρδα.

Δέ μάς ντροπιάζουν οΐ καπότές 
ούτε οΐ σεγκούνες πού φορούν.
Άχάλαγοι εΐμαστ’ επαρχιώτες 
κ’ οΐ τρόποι μας τό μαρτυρούν.

Χωριάτες! . . Μά είναι χά ένστιχτά μας 
καί τά αίματά μας λαγαρά.
’Από βαθειά, πολύ βαθειά μας 
πηγάζει ή άγάπη κ’ ή χαρά.

Μέ άδολη ζούμε καλοσύνη 
κ’ έχουμε τόν πολιτισμό, 
πού φέρνει στήν καρδιά γαλήνη 
καί ξαστεριά στό λογισμό.

Ή ποιητική φράση πάντα κυλφ φυσική. Μά συ
χνά τό κύλημά της τούτο φανερώνει μιαν εύκολία,

δχι τόσο τέχνης φροντισμένης, μά σά νάναι ή εύκολία 
αυτή συνείδησης δημοσιογραφικής.Έπειτα ό γλωσσι
κός τύπος, άν καί γνήσια δημοτικός, είναι γεμάτος 
άπό άνορθογραφίες. Αύτές σ’ ένα καλλιεργημένο δη - 
μοτικιστή, δίνουνε τήν εντύπωση πώς ό νέος ποιητής 
υστερεί γραμματικά. Είναι ίσως καί ή αιτία πού 
φανερώνει κάπου κάπου τή φράοη του κακόζηλη.

Κι άς μή ποτέ μιάς δυστυχίας 
σοΰ μάθη δ πόνο:, καστανή, 
τό πώς ή άγάπη τής θυσίας 
είναι κι άκόμη πιο τρανή.

’Ακόμα ή ευκολία τής φράσης οδηγεί τόν ποιητή 
και σέ πεζολογία πού στέκεται άταίριαστη μέ τό τα
λέντο του. Λόγου χάρη :

“Ας είναι πάντα ευτυχισμένη 
κ’ ή Ελλάδα, πού θεούς γεννά,
Μέ τήν ιερή τη; γή σπαρμένη 
μέ τά καράβια της πυκνά.

Ή  ρίμα κι ό στίχος παρουσιάζονται πάντα κανο
νικά, εξόν άπό σπάνιες Εξαίρεσες, δπως στό τραγούδι 
65, πού ή λέξη «ίδια» ριμάρει μέ τά «καλύβια». Ι 
διαίτερα, τή ρίμα, θά τή θέλαμε σέ μερικούς στί
χους πιο πλούσια, επειδή τά ποιήματ’ αυτά είναι τρα
γούδια (chanson), καί πάει κάπως άτεχνα ή λέξη «δυο» 
νά όμοιακαιαληχτή μέ τόν «άετό». (Στό τραγούδ 
103 κι άλλοΰ ανάλογα).

Μά οΐ τεχνικές άτέλειες, είναι βέβαια υστερήματα 
σημαντικά, μά μόνο... γιά ένα ποιητή πού άξίζει. 
Γιά τούς άλλους στιχουργούς, είναι τό τελευταίο πού 
θά κοιτάξη ένας κριτικός.

ΕΠΙΘΕΩΡΙΙΤΗΣ

 ■ ■ * ■»   ■ —

01 « Α Θ Λ Ι Ο Ι »  Χτ ή  δ η μ ο τ ικ ή

Ό εκδότης Γ. Βασιλείου προσφέρει σήμερα—χω
ρίς νά τό θέλει καί χωρίς νάν τό καλοξαίρει — ένα 
βαρύ τοπομαχικό στό Δημοτικιστικό άγώνα:Προσφέρει 
τούς « ’Αθλίους» τού Ούγκώ. μεταφρασμένους οέ 
γλώσσα καλλιτεχνική, δλοζώντανη, άπό τόν ποιητή 
Μάρκο Αύγέρη. Δυστυχώ; ό πρώτος τόμος πού κυ
κλοφορεί δέν είναι μεταφρασμένος άπό τόν Αύγέρη' 
είναι μεταφρασμένος άπό τό μακαρίτη Ριχάρδο Πα
ρίση, σέ γλώσσα μιξοβάρβαρη. Οΐ κατοπινοί δμως
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τόμοι (ό Β' κυκλοφορεί τούτες τις ήμερες) εϊναι με
τάφραση τοΰ Λυγερή, πού ένα μικρό της δείγμα σας 
δώσαμε στό έξώφυλλο τοΰ περασμένου φύλλου και 
πού ένα άλλο δείγμα, μεγαλύτερο κάπως, σάς δίνου - 
με σήμερα, τό ακόλουθο :

Τήν εποχή αυτή δ βασιλιάς Λουδοβίκος 18ος πή
γαινε κάθε μέρα σχεδόν στήν έξοχή. Ό  περίπατος 
αυτός του άρεσε. Κατά τ'ς δύο το άπόγεμα έβλεπαν 
τήν αμαξά του και τήν έφιππη σωματοφυλακή του νά 
περνά τό δρόμο τρέχοντος. Αυτό γινόταν μέ τέτοιαν 
άκρίβεια, ώστε οί φτωχές γυναικούλες τής συνοικίας 
τό είχαν σά ρολόγι καί καταλάβαιναν απ’ αυτό τήν 
ώρα. Δυο ή ώρα, έλεγαν, γυρνά στό παλάτι.

"Αλλες έτρεχαν νά τόν Ιδοΰν, κι άλλες έμπαιναν 
στή σειρά, γιατί είναι πάντα κάτι περίεργο ένα βασι
λικό πέρασμα. "Αλλωστε οί εμφανίσεις τοΰ Λουδοβί- 
κοΰ 18ου στούς δρόμους τοΰ Παρισιού έκαναν εντύ
πωση. Είχαν γρήγορες καί μεγολοπρεπείς. Ό  σακά
της αδτός βασιλιάς ήθελε δλο νά καλπάζη* μήν μπο
ρώντας νά περπαχήση, δλο έτρεχε. Ο κούτσαβλος αυ
τός θάθελε εΰχσρίστως νά τόν σέρνη ή αστραπή. Περ- 
νοΰσε ειρηνικός κι αυστηρός, μέσα στά γυμνά σπαθιά. 
Τό μεγάλο αμάξι, δλόχρυσο, μέ μεγάλα κρίνα ζωγρα
φισμένα στις θύρες του, έτρεχε θορυβωδώς. Μόλις 
πρόφταιναν νά τοΰ ρίξουν μιά ματιά. Έβλεπαν στό 
βάθος, στή δεξιά γωνιά τοΰ άμαξιοΰ, άπάνω σέ μαξι
λάρια άπό άσπρο ατλάζι, ένα πρόσωπο πλατύ, δυνατό 
και κοκκινο, ένα μέτωπο δροσερό, ένα μάτι περήφανο, 
σκληρό και λεπτό, ένα χαμόγελο λογίου, δυο χοντρές 
έπωμίδες, καί ιό στήθος γεμάτο παράσημα καί μιά 
χοντρή κοιλιά* ειταν δ βασιλιάς. "Εξω άπό τό Παρίσι 
κρατούσε τό καπέλο του στά γόνατά του* μέσα στήν 
πόλη τό ξαναφοροΰσε* χαιρετοΰσε ελαφρά* έβλεπε ψυ
χρά τόλαό πού τον άντιχαιρετοΰσε. "Οταν πέρασε γιά 
πρώτη φορά άπό τή συνοικία Σαιμαρσώ, ένας χοντρός 
εξέφρασε τήν Ιντύπωσή του ώς εςής. «Νά, δ χοντρός 
αυτός πού βλέπεις είναι ή κυβέρνηση».

Ποιά σημασία έχει ή έκδοση αυτή τοΰ Βασι
λείου γιά τόν άγώνα μας; "Οποια σημασία είχε 
καί ή έκδοση τοΰ «Δόν Κιχώτη» στήν κλασική πιά 
μετάφραση τοΰ Καρθαίου. Τά παγκόσμια άριστουρ- 
γήματα πού διαβάζονται άπ* δλους πιά, απ’ δλες τις 
τάξες, πλουτοκρατικές καί λαϊκές, άπ’ δλους κι απ’ 
όλες πού οπουδήποτε μπορούνε νά διαβάζουν, δπως 
είναι δ «Δον Κιχώτης» καί, περισσότερο, δπως ε ί
ναι οί «"Αθλιοι»—ιά παγκόσμια αυτά άριστουργή- 
ματα, μεταφρασμένα στή δημοτική μας, στή ζων
τανή γλώσσα τοΰ Έλληνικοΰ λαοΰ, τοΰ δυναμώνουν, 
τοΰ λαοΰ, τήν πίστη πώς αύτή είναι ή γλώσσα του, 
καί πώς μοναχά σ’ αύτή τή γλώσσα, μπορεί νά αίσ- 
τανθεΐ τήν όμορφιά καί τήν ψυχή Ινός. έργου κλα-

σικοΰ, πού ίσαμε τώρα τοΰ τό δίνανε μασκιιρεμένο. 
"Αν έχετε πρόχειρη τή μετάφραση τοΰ Σκυλίτση, 
διαβάστε σ’ αύτή τό κομμάτι πού δημοσιεύουμε 
παραπάνω καί θά δείτε πόσο δίκιο έχουμε. Νέκρα 
στή μιά καί ζωή στήν άλλη. Τίποτε λιγότερο.

Ό Βασιλείου οδηγήθηκε μόνο άπό επιχειρημα
τικό πνεύμα στην έκδοση αύτή. Μά τό επιχειρημα
τικό ιου πνεύμα δεν είναι πεζό, δεν είναι στενό, 
είναι πλατύ και μέ γοΰστο- μέ τέτιο καί μέ τοσο 
γνοΰστο πού νά δ ια ιστάνε ΐα ι, μπορεί νά πει κα
νείς, δσα θάβλεπε καί θά έπραττε συνειδητά ένας 
βετεράνος τοΰ δημοτικιστικοΰ άγώνα.
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Γράφετε σύντομα κα ί καθαρογραμμένα γράμματα.

I T O U K -  Κ· ΙΥ Ν Τ Ρ Ο Μ Η Τ Ε Ι ΤΟ Υ  Ε Ξ Ω ΤΕ Ρ Ι-
HQY«—Τή συντρομή τοΰ εξωτερικού εμείς τή 
λογαριάζουμε 50 δραχμές τή χρονιά κι άνά- 
λογα τό εξάμηνο. Τά δολλάρια, οί λίρες καί τά 
χρυσά φράγκα δεν μπορούνε σήμερα νά πλη
ρωθούν, δταν ή στερλίνα, τό δολλάριο καί 
τό φράγκο έχουν ανεβεί τόσο ψηλά, οΰτε πάλι 
μπορούμε έμείς νά τρέχουμε κάθε ωρα στό 
Χρηματιστήριο καί νά παρακολουθούμε τή 
άνεβοκαιέβασμά τους. Γ ιά τοΰτο ας μένουν 
αΰιά, έτσι γιά φιγούρα στον πίνακα, κι άς 
μάς στέλνουνται οί συντρομές σε δραχμές.

κ. Κ . Δαν Θά δημοσιευτοΰνε. Μά γιατί τήν τρέμεις 
τή «σελίδα γιά τούς νέους* ; Είναι τόσο συμπαθητικιά, ή 
καημένη ! — ». Δ. Μ. Μ. Είσαι πολύ ρομαντικός. Φρόν
τισε νά συχρονίσεις λίγο τή σκέψη σου καί τήν τεχνοτρο
πία σου.—μ. Μ. Ζωρ. Όχι καί τόσο καλό —κ. Σχ. Ζαρ. 
Θά δημοσιευτούν τά τραγούδια- —κ. ΚΙ. Αονκ. Καλογραμ
μένο μά δίχως ούσία. —κ. Γ. A. 'Aft. Μπρε γιατρέ, χα
σμωδίες πολλές έχεις ! Λ. χ. Τα ον, έβένινα άχάτια κτλ. 
Πρόσεχε τις λίγο τις θεοκατάρατες ! —κ. Στρ. Βαρ. Καλό 
θά δημοσιευτεί.—κ. "Εχτ. Οίκ. ’Ακατάλληλα καί τά δυο. 
— κ. Σ. Λ. Θλιβερό τό «Κλάμα» μά χρειάζεται περισσό
τερο δούλεμα γιά νά πάρει μορφή πεζού τραγουδιού.— 
Σόλνβς.ΚΆονχαιχο, μά όχι καί καλό.—κ . Καλά&ιο. Νό
στιμο όπως μάς τό γράφεις καί γιά τούτο άπό σήμερα θά 
τό καλούμε «Όνειροκάλαθο» τό καλάθι των αχρήστων, 
άφού «σ’ αύτό ρίχνονται τόσα όνειρα καί τόσες πρώιμες 
φιλοδοξίες», καθώς λες.—κ. Τ. Χονδ, Καί τά δυο θέλουνε 
δούλεμα, δούλεμα, δούλεμα. Μή βαρεθείς γιατ’ είναι καλά 
τραγουδάκια. Όσο γιά τδλλο, μή στενοχωριέσαι. Όταν εύ- 
κολτθεΐς.


