
Ο  Ν Ο Υ Μ Α Σ

Χ Ρ Ο Ν Ι Α  ΙΟ '  (ΕΞΑΜΗΝΟ Α') Ά&ήνα, 1 τοΰ Μ άρτη 1 9 2 2 A P IO -  7 5 6  (ΦΥΛ. 5)

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΙΙΑΝΟΣ Δ. ΤΛΓΚΟΠΟΥΗΟΖ : ΙΙεζά τραγούδια (Συλλο- 
γιέμαι....—Κουραάοος— ΙναΙ μέσα στίς φλόγες), 

Κ. ΧΑΤΖΟΙΙΟΥΛΟΣ : Ανέκδοτα γράμματα πρός τόν 
Ντίντριχ.

ΛΙΝΑ ΣΓΕΦΑΝΙ1 : Παραμύθι,
ΑΝΤΩΝΉΣ Ν. ΜΛΝΙΚίΙΣ : Ό  κουρέας τοΰ Αόχου.
Σ. ΒΑΡΙΑΝΟΣ : Παιδικές Ιστορίες.
Ο ΝΟΥΜΑΣ : Φαινόμενα καί Πράγματα,
ΧΡ. ΕΣΠΕΡΑΣ : Τραγούδι.
Δ. ΠΟΜΟΝΗΣ : Έχω φίλους...
Α. ΒΕΚΙΑΡΕΛΗΣ ; ‘Αποχαιρετισμός.
ΦΩΦΩ ΒΙΘΥΝΟΥ : Μάσκες.

II. ΚΑΠΑΣΑΚΑΑΉΣ : Κάποιο πάθος.
II. ΠΑΡΙ-ΙΣ: «Μακρή—γιαλός».
ΜΑΚΒΕΘ : Σούνιο.
ΣΤ. ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ : Ταξίδι.
Κ. ΔΑΝΕΖΗΣ: ’Απόβροχο.
Α. ΤΑΜΙΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ : Σάν όνειρο.
Μ. ΑΒΔΙΧΟΣ : Τά τραγούδι τοΰ μεροδουλιοΰ.
ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΤΣΑΚΗΣ : Τά παράπονο τοΰ μαρμάρου. 
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ : Νεοελληνική 

φιλολογία. —Έλλ. περιοδικά,— Φιλολογικές ομιλίες. 
Ξένη Φιλολογία.— Χωρίς γραμματόσημο.

Π Ε Ζ Α

ΣΥΛΛΟΓΙΕΜΑΙ. . .

’Ακούω τόν κρότο τών πυροβόλων καί 
συλλογιέμαι τό νόημά τους :

— Τί μυστικά νά φέρνει τό βλήμα, τι λό
για νά λέει στον αιθέρα ή οβίδα; "Ενα τέ
τοιο γλυκό σφύριγμα,—χάη σάν πίφερο στήν 
ώραιότερη έκφραση, μπορεί νά κρύβει μέσα 
του τό θάνατο, τήν καταστροφή ; Καί ποιό 
χέρι, ναί, ποιό χέρι τό ρύθμισε νά σκοτώσει, 
νά καταστρέψει;

Λέω πώς μέσα σε κάθε όβίδα κρύβεται 
κάποιο πνέμα καί κάποια ζωή. "Οσο καί νά 
προφυλαχτεϊς, θά σ’ άνταμώσει* θά σου γελά
σει κόκκινα, ματωμένα, θά σου γελάσει μπο
ρεί λευκά, παρθενικά...

Σφυράει*
— * "Ερχομαι, σου λέει ■ Άνθρωπε, είμαι 

δώ. Διψάω γιά αίμα. Δέ θά δεις τόν ήλιο 
αύριο. Μήν κρύβεσαι!»

Καί αδύνατο* θά σέ βρει δπου κι άν είσαι. 
Μέσα στή γραμμή τής φωτιάς, δώ σέ μιάν 
άκρη νά νείρεσαι, στο βράχο επάνω άγνανιεύ- 
ονιας.

Γι αυτό συλλογιέμαι καί λέω :
— «Δέν υπάρχει τίποτε ωραιότερο άπό 

τό νά ξαίρεις τή Μοίρα Σου καί νά περνάς τή 
ζωή τραγουδώντας. Μιά όβίδα καί ή ζωή. 
Σήμερα πέρασε μακριά καί δέ σέ χτύπησε. 
Αύριο, έκεΐ πού τραγουδούσες άξέγνοιαστος 
σ’ μ ?φ̂ &ο ·οΑ ¡φ$& ·.Λ

Τ Ρ Α Γ Ο Ϊ Δ
Σχδν άληΰ·ίγδ πατέρα κ α ί φ ίλο  

Α. Π. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟ

Θαυμάζω εκείνους πού ξαίρουνε τό βαθύ
τερο νόημα τής ζωής κι όμως τή νικάνε μέ 
τή θέληση καί τό σαρκασμό. Στιγμές—στιγ
μές μέ συγκινεΐ περισσότερο σάν πνέμα δ 
Κάλιμπαν, παρά δ Άριελ, πού δθε περάσει 
σκορπάει χαμόγελα ειρωνικά. Καί θαυμάζω 
εκείνους πού είτε στδν πόλεμο πολεμιστές, 
εϊτε στή ζωή άγωνιστάδες, έχουνε τή δύναμη 
νά περάσουνε μέ τό μέτωπο ψηλά μές άπ* τή 
βροχή τών δβίδων γιά νά καταχτήσουνε οί 
πρώτοι ένα λόφο εχθρικό, οί δεύτεροι ένα 
βράχο, τόν άκατάλυτο βράχο πού λέγεται 
Ζωή.

ΙζΟ Ϋ Ρ Σ Β Ρ Ο Σ  *

Μέ παριανό καΐκι θά σκίσω τό πέλαγο
*) Έχω υπόψη μου τά τελείταΐα χρόνια τής δυναστείας 

τών Ενετών στις Κυκλάδες. Τότε μά το βασίλεμα τής 
Βενετσιάνικης επικράτειας, αστραφτε πλάϊ στό μισοφέγγαρο 
τών Τούρκων καί τ’ άλικο φλάμπουρο τών Κουρσάρων τοΰ 
Αιγαίου. Γνωστό είναι πώς αίματόχαροι πειρατές σάν τόν 
Κούρτογλου κατά τό 1582 καί κατόπιν άλλοι, όπως είναι δ 
περιβόητος Angelo Maria V italy Colonello, επέβαλλαν 
λύτρα στά βασιλεμένα πιά Δουκάτα καί γενήκανε σχεδόν Κύ
ριοι αυτοί τ* άνοιχτοΰ κ* ελεύτερου πελάγου.

Περισσότερα θά μπορούσε νά βρεί κανείς, έχτός απ’ 
όσα είναι στήν «’Ιστορία τής Ελλάδος» τοΰΣ. Λάμπρου 
κ. καί σέ δυό αξιόλογες μελέτες πού έχω μπροστά μου, 
Έ  πρώτη τοΰ κ. Γ. Ναυπλιώτου «Έκατονταπνλιανής τής 
Πάρου τά σωξόμενα», τυπωμένη σέ βιβλίο στην ’Αθήνα 
στά 1912, κ’ ή δεύτερη τοΰ κ. Χρύσανθου Σουμαρίππα, τοΰ 
ευγενικού αύτοΰ πρεσβύτη, πού είχα τήν τιμή νά γνωρίσω 
στή Νάξο, τό καλοκαίρι τοΰ 1920, δημοσιεμένη στή Συρι
ανή έφημερίδα *Αΰγή», σέ πέντε συνεχή φύλλα 'τοΰ ’Απρίλη 

τίτλο «Συνοπτική ’Ιστορία τής 
Π. A. Τ.

καί Μάη τοΰ 1915^μέ τόν
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και πειρατής θ ’ άνοιχτώ στό ΑίγαΙο, καί 
κουρσάρος καί Καταλάνος έρημωχής. Μέσα 
μου βράζει σάν τό άκνάτο κρασί τό αίμα 
μου κ’οί φλέβες μου σά νεροσυρμές χαράζουν 
στό λαιμό καί ατά χέρια μου. Κρατάει ή γεν- 
νιά μου άπ’ άκαταλυτο δρύ καί τό κοΰρσος 
είναι ή ζωή καί τό πλούτος μου.

Νά, τά δουκάτα προβάλλουν, στά σμαραγ* 
δονήσια ίου Αιγαίου, ένα — ένα. Ό  κόλπος 
τής Σάντα— Μαρίας πού μ* έδέχτηί όρμητήρι 
άς γενεΐ στό πρώτο ταξίδι. '

Μέ λιθάρι παριανό στά χέρια μου τή δύ· 
ναμη καί τό Εγώ μου θά επιβάλλω. ΓΓοιό τ’ 
δνομα του Δόγη, καί ποιά γαλέρα, καί ποιο 
Κάστρο μπροστά-μου; ’Αφέντης έγώ καί διπλή 
βούλα στή διάτα μου επάνω:

«Όσοι καρποί κι όποια συγκομιδή, κι δ,τι 
καλό τό Δουκάτο παράγει, σ’ έμενα τόν Ένα, 
τδν άφέντητού Αίγαίου.

«Κι άκόμη θέλω - καί τό Θέλω μου είναι 
προσταγή γιά σάς — κοράσι σάν τά κρύα τής 
"Αντρος κρουσταλλένια νερά, θέλω κοράσι μέ 
κορμί λαξεμένο λυγνίτη άπ’ τήν Πάρο, μέ 
χείλια σάν μπουμπούκια πού δέν τ’ άγγιζε 6 

ήλιος, μέ στήθια πού νάναι σκληρά σά Να
ξιώτικα κίτρα, — γυναίκα μου νά τήν κάνω, 
τιμή καί καμάρι δικό Σας...»

Κι όταν δλα γενοϋνε ¿πως πρέπει, κι δταν 
σφάξω κ’ ερημώσω τριγύρα, όταν φραθεΐ τής 
καρδιάς μου ή γνώμη, τότε, μέ γαλέρα βενε- 
τσιάνικη τώρα θά γυρίσω ξανά στής Σάντα— 
Μαυίας τό γαλήνιο λιμάνι.

Καί θάμαι πειρατής έγώ, καί κουρσάρος 
θάμαι καί Καταλάνος—πιό κι άπ’ τόν Τούρ
κο έρημωτής.

Μέσα μου βράζει τό αίμά μου σάν τ’ 
άκνάτο κρασί καί θάμαι τδρνεο έγώ, τό ζυ
γιασμένο στά νύχια, γιά καινούριο ταξίδι.

ΙζΑΙ ]ΗΒΣΑ ΣΤΙΣ φΛΟΓΗΣ . . .

Κατεβαίνει περίλυπος άπ' τή ράχη τού 
βουνού, μ’ ένα κόκκινο μαντήλι στό λαιμό, 
καί τραγουδάει:

Κι αν πείνας, κι & δέν περνάς 

τά κουντούρια σου χαλάς...........

Είναι ό Τζόλας ! Στρατιώτης κι αυτός, ό
πως δλοι. Έξυπνα μάτια, κατακάθαρα. Καί 
μέ τό νησιώτικο χρώμα στή φωνή καί στό 
θώρι.

Μέ ήλιο καί μέ βροχή, μέ κανονίδι καί 
μέ γαλήνη, άξένοιαστος αυτός, τραγουδάει μέ 
τή σπαραχτικιά ραγισμένη του φωνή τόν άτυ- 
χο έρωτά του, σά νά μήν ξαίρει πού βρίσκεται, 
σά τά μή νιώθει τί γίνεται γύρω του, βυθι
σμένος σ’ έναν κόσμο δικό του, τραγουδάει μέ 
τ’ άηδόνια καί τά κοτσύφια καί περνάει τόν 
καιρό του σά νάναι στού νησιού του τά βράχια 
καί νά δεματιάζει θυμάρι καί φρύγανα.

Τό χιονόνερο τόνε δέρνει· πότε καί πότε ξε· 
σπάει τριγύρω του ή μανία τού πολέμου. Κι 
αΰτός τί νά σκέπτεται άραγε; Κανένας δέν 
ξαίρει! "Αλλοι χαζό τόνε λένε κι άλλοι τόνε 
κράζουνε τρελλό. Τά μάτια του δμως πού 
έχουνε κρατήσει ¿λη τήν ξασιεράδα τού χαρι
τωμένου νησιού του, καί τό παιδικό τ’ άθωό- 
τατο γέλιο τού νησιώτη, άλλην άπάντηση δί
νουνε κ’ ή άδιαφορία του σ’ δλα, τόνε δείχνει 
σαρκαστή καί φιλόσοφο,—καί μέσα στις φλό
γες άκόμη έρωτεμένο μέ τήν πρώτη ζωή του.

Τραγουδάει τόν έρωτά του. ’Ανεβαίνει στά 
βράχια σάν τό κυνηγημένο άγρίμι καί πότε 
σκαρφαλώνει στις άχλαδιές τις άιίναχτες καί 
πότε χάνεται στό φράχτη καί μαζεύει βατό
μουρα. Σέ κάδε του κίνηση δμως δέν ξεχνάει 
τό μεγάλο καημό του. Καί ένώ οί άλλοι τού 
φωνάζουνε τόσα, εκείνος μέ τή σπαραχτικιά 
ραγισμένη του φωνή, άδιάφορος σ’ δλα, τρα
γουδάει σάν πρώτα:

Κι αν περνάς χι & δέν περνάς 

τά χονντούρια <του χαλάς. . ,

ΠΔΝΟΣ Δ. ΤΛΓΚΟΠΟΥΛΟΣ
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‘Αγαπητέ Κάρλε !

Εκείνος ποΰ μοΰ έδωσε τις πληροφορίες για τόν 
Σξ. δέν τό εΐξερε έξ ιδίων του πώς εΐχετε σκοπό νά 
κάμετε σεμινάρι: Φοβάμαι μέ δλη αύτή τήν ΰπόθεσι, 
μέ δλα δσα μοΰ είπε, μήπως τόν παρεξηγήσης.

Στον Πολίτη μπορείς νά γράψης πώς έμαθες αυτά 
κι’ αύτά. ’Από ποιόν τάμαθες δέν χρειάζεται νά τό 
πής. "Ενα μόνον μήν πής, σέ παρακαλώ : δτι δ Ραγ· 
καβής έκτιμά τό Σξ. γιά καλλιγράφο. Ά ν  τό πής αύτό, 
εκθέτεις εκείνον στον όποιον τό είπε δ Ραγκαβής, ποΰ 
δέν τό Ιπιθυμεΐ βέβαια. Καλό θά είναι νά μήν άνα- 
κατέψωμε τόν φίλο μου, δ όποιος, καθώς σοΰ έγραψα, 
μοΰ τά είπε δλ9 αυτά άπό ένδιαφέρον γιά Σέ, χωρίς 
νά σέ γνωρΐζη προσωπικώς καί άπό πόνο στήν πα
τρίδα του, ποΰ πετά στον άέρα χρήματα, τά δποΐα 
θυσιαζόμενα γιά Σέ θάπιαναν τόπο.

"Αλλη παρανόησις πάλι. Δέν σοΰ είπα πώς σκύβεις 
τή ραχοκοκκαλιά σου σύ, άλλα πώς είσαι αναγκασμέ
νος νά σκύψης, δπως κι9 δ καθένας.

"Οσον αφορά τά περί μαρξισμού κλπ. άς ταφή - 
σωμε. Είσαι, σάν γερμανός έπιστήμων, καί συ άρρω· 
στημένος στή μεταφυσική. ‘Εγώ δέν θέλησα νά σέ 
κάμω σοσιαλιστή, σοΰ άπήντησα μόνον προκληθείς 
άπό τή σύστασι ποΰ μοΰ έκαμες τοΰ Τσιριμώκου καί 
τοΰ άρθρου του. "Αν έχης πεποίθηοι στή γνώμη πδχεις 
γιά τό μαρξισμό, πες τη δημοσία στό «Νουμά» πέρ* 
νοντας τό μέρας τοΰ Ραμά κ* έκεΐ τά λέμε. ‘Εγώ 
άφορμή γιά συζήτησι θέλω.

Μέ τούς πρώσσονς σου δύσκολα θά ξεμπερδέψω, 
δπως τό θέλουν. Θ’ άμυνθώ κ9 εγώ μέ κάθε τρόπο 
στήν άρπαχτική τους δρεξι. Μοΰ γυρεύουν ως τήν ώρα 
182 μάρκες γιά δημοτικό φόρο μόνο ! Δυστυχώς δέν 
μπορώ νά λάβω τά έξοδά μου άπό κάτω γιά νά φύγω 
μιά ώρ' άρχήτερα. Είμαι μάλιστα πολύ στενοχωρημέ
νος κατά τό παρόν. Θά μέ ΰποχέωνες άν μποροΰσες 
νά μέ οϊκονομήσης τίποτε λίγα. ‘Εννοώ άν εύκολύνε- 
σαι καί σύ.

Σοΰ εύχομαι περαστικά άπό τό συνάχι. Κ’έγώ καλά 
δέν είμαι* έκτος αΰτοΰ έχω καί τή μικρή μου στό 
κρεββάτι άπό βρογχίτιδα. Βαρέθηκα αυτό τό κλίμα 
έδώ μέ τίς άρρώστειες.

Μέ πολλούς χαιρετισμούς σ* έσέ καί στή μητέρα σου 
άπό δλους μας.

Σέ φιλώ
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Αγαπητέ Κάρλε I 
Μάς άναψες τόν καΰμό μέ τάντάμωματά μας στθ 

Βερολίνο καί τώρα σέ ποθούμε πιό πολύ. Ώς τόσο 
στάθηκε αδύνατο νά περάσωμε άπό τή Λειψία. "Ηρ
θαμε μέ τό ταχύτερο μέσον Γένας γιατί είμαστε δλοι 
άρρωστοι, Ιδίως ή Σέντα πού τήν πήραμε άπ’ τό κρεβ
βάτι καί φνγαμε, μήν μπορώντας άφενός νά μείνωμε 
πέρα απ' τήν πρώτη Απριλίου στό σπίτι, έξάλλου βια- 
ζόμενοι χάριν τής γυναικός μου, πού έπρεπε αύτή την 
ήμέρα νά ή ν’ έδώ καί νά έγγραφή στήν Kustlerinen- 
Akademie, δπου άρχίζει συστηματική σπουδή. Έδώ 
καταλύσαμε πάλι στά παλιά μας λημέρια καί ζοΰμε έν 
εΐδει (δυσαναγνώστο). Ήσυχο κι* όμορφο πάντοτε στό 
Μόναχο πιό πολύ έ.πετίστικο γιά μένα άπ'δτι τδθελα, 
μά έπί τέλους μένω εύχαριστημένος πιό πολύ άπό τήν 
Αθήνα καί άν καί κρύο xui βροχερό καί σκοτεινό καί 
χειμωνιάτικο, υγιεινότερο άπό τό Βερολίνο. Καί δλοι 
άναλάβαμε, έκτος Ιμέ να πού υποφέρω πάνια.

Αύτά είναι τά νέα τών φίλων σου, πού ελπίζουν 
πάντα νά σέ ξαναϊδοΰνε καί περιμένουν γράμμα σου 
τουλάχιστο.

Στόν Seugenrehcidf γράψε, άν θελης, νά μοΰ στείλουν 
ίή συνέχεια έδώ, ή άν θά προχωρήση γρήγορα τό 
τύπωμα τότε βλέπω τά τυπογρφ. δοκίμια, δπως θέ- 
λης έσύ καί κείνος τέλος. Γιά μέ τό ίδιο κάνει.

Καί τώρα έπίτρεψέ μου νά σοΰ ζητήσω τήν έξήγησι 
τών κάτω φράσεων, άν δέν σοΰ κάνη κόπο.

1) Wohl erworbenen Freiheiten. Τό wohl τροπο
ποιεί καί πώς τά σημασία τοΰ erworbenen ;

2) buntscheckige Feudalbaude. Τό b—e, έχει άλλη 
σημασία άπ* τό παρδα ΐά .

3) Alles Ständische und Stehende Verdamplt, 
Μπορεί νά έννοή «Κάθετι τό δφιστάμενο καί καθιερωμένο» 
ή τό Ständische έχει πάντα τή σημασία τοΰ «άνήκοντος 
στή συνέλευση τών τάξεων» ;

4) Υπάρχει διαφορά μεταξύ Konz entrieren καί Ieu- 
tra lis ie ren ;

δ) Bären häterei, αποδίδεται έκριβώς μέ τό ημπελ, 
χ α η ά ;

6) über sich selbst hinaus treiben, πώς μποροΰμε 
νά τό άποδώσωμε καλλίτερα έλληνικά ;

7) Υπάρχει διαφορά μεταξύ Kosten marhen καί Ko
sten verursachen, Zunft bürger ή Zerftmeister;

Μέ πολλούς χαιρετισμούς στή μητέρα σου καί σέ Σέ 
άπό δλους μας.

Σέ φιλώ άδελφικά 
Κώστα;
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‘ Αγαπητέ Κάρλβ 1 

Σ ’ εύχαριστώ πολύ γιά τις έξηγήσβις.Μβταφράζω τό
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Βλέπεις πού ή ανακάλυψη συμφωνεί τέλεια με 
τις πληροφορίες πού μας έδωσε δ Εουγέας. Ή  ατι
μία τού βρήκε έδαφος προετοιμασμένο από
το ρωμέϊκο απαίσιο σωβινισμό να πιάση τόπο. Κατά 
με το πράγμα εϊν’ αδιόρθωτο. Ό Πολίτης, δσο κι 
αν είναι λογικός, θά φοβηθή να ξεσπαθώση για το 
δίκιο. Πατριώτης και άνθρωπος τού επισήμου περι
βάλλοντος κι’ αυτός. *Ως τόσο στείλε του το γράμμα 
και άφησε τον Κ. Άντωνακάκη (τί εϊν’ αυτός, κριτι
κός ίσως ;) να γράψη στο Νουμα, αν νομίζετε πώς 
μπορεί να ώψέλήση. Έγώ είμαι προθυμότατος να 
βοηθήσω. "Αν δεν βλάβη την υπόθεσή σου, αν δηλ. 
εχεις καί σύ χαμένη κάθε ελπίδα «βγάλε στο φόρο το 
πράγμα». Αυτές εϊν’ οί ωφέλειες πού κάνουν στόν 
τόπο οΐ εθνικόφρονες, οί πατριώτες, πού άπδ ατα
βισμό και στραβομάρα καί περισσότερο από ψυχολο
γία τάξης βρίσκουν γερό αντίλαλο καί στήριγμα στις 
στήλες τοΰ Νουμα επίσης.

Ή  γυναίκα μου σ’ ευχαριστεί για τής ευχές σου. 
’Αληθινά, εδώ άρχισε να ζή πράγματι για τό ιδανι
κό της. Ό αέρας του Μονάχου είναι καθαρός ζωγρα - 
φικός. Κ’ ή διδαχή ριζική καί συστηματική.

Πρίν λάβω τό γράμμα σου, θέλησα κ' Ιγώ να 
εφαρμόσω τήν αεροθεραπεία. Παραπερπάτησα όμως 
χθες στον αγγλικό κήπο, δηλ. μιά μιση ώρα όλο όλο 
καί σήμερα είμαι ελεεινότερα. Τά ίδια μέσα δεν ω 
φελούν σε όλες τις άρρώστειες.

Στο λεξικό σου έφτασα στο τέλος τού R.
Ό ,τι νεώτερο μάθης για τήν ύποθεσή σου, μετα- 

βίβασέ μου το, παρακαλώ.
Σιή μητέρα σου πολλούς χαιρετισμούς άπδ όλους 

μας ώς καί όταν γράψης στήν αγαπημένη σου, μή 
λησμονήσης να τής διαβιβάσης καί τούς δικούς μας.

Σε φιλώ αδελφικά 
.Κώστας

Τον κ. Krnmbacher δεν τδν είδα. Θά προσέξω, αν 
τον δώ, σ’ ό,τι μοΰ λες :

Τό : allés Ständisches ή Stehendos τό είπα : χά- 
Φε προνομιούχο χ α ΐ στάσιμο* τί λές \
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Αγαπητέ Κάρλε,

"Ελαβα τό δελτάριό σου κ’ ευχαριστώ πολύ για 
τήν προσφορά σου όσον άφορά για τήν οίκογένειά 
μου. Σοΰ άναγγέλω όμως ότι εύτυχώς γιά τήν ώρα 
άπεμάκρυνα τόν κίνδυνο τής επιστροφής στήν Ε λ
λάδα. Καί θά είμαι εύτυχής νά τόν μακραίνω δσο

Όχι τόσο γιά τόν εαυτό μου αλλά γιά τή γυναί
κα μου καί τό παιδί μου φρίττω όταν τραντάζομαι 
πώς πιθανότατα νά τούς φέρω πάλι μαζί μου καί νά 
τούς κλείσω στό κινέζικο τείχος. Δυστυχώς τά πράγ
ματα χειροτερεύουν. Μέ τό διορισμό τού ’Αγγέλου 
Βλάχου στό βασιλ. θέατρο ώς διευθυντοΰ χάνω 
σπουδαΐον μέσον συντηρήαεως όσον καί άν χαίρομαι 
έξ άλλου πού λυτρώνομαι από εργασία δ τρόπος τής 
δποίας δεν μέ ικανοποιούσε.

Είδες τή μετάφραση τής μελέτης σου στό Νουμα. 
"Αν τον επρόσεξες θά παςετήρησες ότι σέ πολλά μέ
ρη είναι ακατάληπτη γιατί λείπουν λέξεις στό με
ταξύ ή είναι παραμορφωμένες. Αύτό μέ δυσαρέστησε 
περισσότερο από τήν προσπάθεια τής συμμορφώσεως 
τής γλώσσης τής μεταφράσεως μέ τό ψυχαρικό κα- 
λούπι. Στό μεταξύ μοΰ έστειλε δ Ταγκόπουλος καί 
τό άρθρο σου μέ τήν εντολή νά τό μεταφράσω. Λέ
γω εντολή διότι τήν αποστολή μοΰ τήν συνόδευσε 
μέ τό εξής δελτάριο:

Σού στέλλω τό άρθρο τοΰ> κ. Δ. καί σέ παρακαλώ 
νά τό μεταφράσης καί νά μοΰ τό orsify jg  γρήγορα.

Ό  τρόπος του αύτός μ’ Ιπείραξε καί ή παρά τήν 
άδειαν μου μεταλλαγή τής γραφής μου (έφόσον μά
λιστα τό υπέγραφα) καί ακόμη περισσότερον ή α
φροντισιά του στήν παραβολή τού εντύπου μέ τό 
χειρόγραφο. Μή θυμώσης λοιπόν άν σοΰ πώ ότι τού 
έπέστρεψα μέ τήν παράκλησι νά μή μοΰ στείλη πλέον 
τό φύλλο του.

Κ’ έτσι λυτρώθηκα άπδ κάθε δεσμόν μέ κάθε 
κόμμα καί ιδέα κ’ είμαι ήσυχος.

’Ελπίζω νά μήν θεώρησης ώς άφορώσαν καί σέ 
τήν άρνησίν μου επειδή έτυχε νά ήσαι'σύ δ συγγρα- 
φεύς τοΰ Ιπιστρεφομένου άρθρου τύ οποίον είναι ά- 
κριβώς εκείνο πού σοΰ ζητοΰσα νά μοΰ στείλης:

Das Ν, Gr. im neern,
"Εχεις πολλή Ιργασία γράφεις καί σέ μακαρίζω. 

Τί ωραιότερο από τήν εργασία. Έγώ έχω χάσει τό 
ρυθμό μου με τις περιπέτειες πού είχα απρόοπτα.

Έχετε καί αύιοΰ καλόν καιρό ; ’Εδώ αύτή τήν 
εβδομάδα είχαμε άνοιξι. ’Αλλά καί τά χιόνια δεν μέ 
πειράζουν όσο δέν είναι πολύ τό κρύο. Έν γένει εί
μαι ευχαριστημένος στή Γερμανία καί τήν άγαπώ 
υπό κάθε έποψι καί πιο πολύ τό Μόναχο. Μ’ 
αύτό είμαι ένθουσιασμένος. Κρίμα ποΰ δέν είσαι 
εδώ. Κάθε βήμα μου εδώ σέ φέρει σιή μνήμη μου 
καί σέ ποθώ. "Ησουν δ πρώτος δδηγός μου, δέν 
πιστεύω νά τόξέχασες.

Τά σέβη των δικών μου κ’ έμοΰ στή μητέρα σου 
σέ παρακαλώ, τή φιλοξενία τής δποίας στό grünzvald 
δέν τήν ξεχνώ. Έπεράσαμε δύο τρεις φορές άπό τό 
χαριτωμένο μέρος καί ξαναείδα τό σπίτι.

Σέ φιλώ άδελφικά 
Κώστας
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Τής άδεριροΰλας μου 
πού δέ δ αν ΐάκούσει ποτέ από τό στόμα μου.

I

Να{, ξαίρω, χίλια, Καλή, παραμύθια. Ά  θές, νά 
σοΟ π® καί γι ’ άγάπες. ’Αλήθεια, ξαίρω δυδ ιστορίες 
παλιές, δυδ μονάχα, μά φτάνουν γιά σήμερα. Χρόνια 
πού τΙς άχουσα τώρα καί πουθενά δέν τίς είπα. Φα\ 
τιά. Νά μου κάνεις καμίνι, γλυκειά μου, τήν κάμαρη. 
Μή θαρρείς πώς κρυώνω ά μαζεύτηκα έτσι στδ τζάκι 
Μ* άρέσει ή φωτιά* μή ρωτάς, άδερφούλα. Κ’ ή για. 
γιά σά μάς έλεγε παραμύθια, θυμάσαι, στδ τζάκι 
καθόταν. Δέν είναι πώς κρυώνω, σου λέω. Εϊν’ ώραΐες 
ίστορίες, θάν τό ¡δεις. Δυδ άγάπες.

I I

Τήν είδε στδ δρόμο του δ πρώτος, τήν πρώτην 
άγάπη. Μπορεϊ καί στδ σπίτι της ή στδν τσίρκο, δέν 
ξαίρω. Μά τούς χώριζε πλήθος, λαδς—έτσι λέει τδ 
παραμύθι—μές στδν άπέραντο τσίρκο τοΟ κόσμου. 
Καί δρόμος πολύς. Κι δλο αγκάθια δ δρόμος καί 
κόσμος. . .

Μά κείνος είχε χέρι γερό. Καί τδν άνοιξε μοναχός 
του τδ δρόμο νά φτάσει σιμά της. Μά εΐταν παιδί ή 
άγάπη του. Κ’ είχε δυδ μάτια μεγάλα, πού κοίταζαν 
μ’ άπορία μονάχα, μέ γέλιο, τδ θάμα.

Τής είπε ποιδς είναι, καί τότε μονάχα τδ είδε, 
παιδί, ποΟθε έρχόταν καί ποΟθε περνούσε γιά νά 
φτάσει σ' αύτήν. Καί δέν εΐτανε τότε παιδί, μήτε γυ· 
ναίκα δέν εϊταν ή άγάπη του κάν. ΤΙ άν εΐταν γυ
ναίκα θέ νάστηνε μέ καμάρι τδ θρόνο της πάνω άπ' 
δσα κορμιά κι άν πατούσε δ καλός της. Κι άν εΐταν 
παιδί, θά τή θάμπωνε πάλι—καί βέβαια, δίκια λέει 
τδ παραμύθι—τδ πανέμορφο κείνο στεφάνι πού τής 
έφερνε τάμα, τόσο δρόμο δ φτωχός.

Καί τδν άφισε μόνο νά κλαίει στά πόδια τη ς . . . .  
Μπορεί νάκλαιγε άμίλητα πιδ πικρά, πιδ βαθιά της 
καί κείνη . . . .  Μά δέν είχε ή πλάση χαρά σάν τδ 
κλάμα τους θεία, τδ λέει καθαρά τδ παραμύθι. Τδ 
θυμάμαι, άδερφούλα, καλά. Μή ρωτάς καί μέ κόβεις. 
Δέν ξαίρω παραπάνω ούτε γώ...

. . .  Καί δέν εΐταν γυναίκα ή άγάπη του νά πατάει 
σέ κουφάρια. Μήτε εϊταν παιδί νά χαρε\ τάρχοντικά 
του δώρα . . .  Καί τδν πήρε άπ5 τδ χέρι μιά μέρα — 
σπαραγμός νά τδν έβλεπες -κ α ί τδν έσυρ’ ή Ιδια στδ 
βωμό. Καί τού λύγισε κ* έτρεμε, μά του λύγισε ώς 
τόσο τδ χλωμό του τδ κεφάλι στή Μοίρα. . .  Κι δταν 
κείνος σπαρτάρησε άπ1 τδν άψύ του τδν πόνο, τ’ άπο- 
κρίθηκε μόνο μ3 ένα π ρ έ π ε ι  στεγνδ καί βαρύ, κ’ 
ούτε δάκρυσε μπρός του. Παράξενο παραμύθι, άδερ
φούλα. Φωτιά, μά μή λές πώς κρυώνω. Ή  φλόγα μ*

άρέσει. Φωτιά πού νά τρέμει τδ τζάκι. Παραμύθι εΐ 
αύτδ πού σοΟ λέω.

Καί δέν εΐτανε ίσαμε δώ μήτε γυναίκα καί μήτε 
παιδί* εϊταν μόνο άνείπωτα ώραία ή καλή του. Τδ 
λέει καί τδ παραμύθι τδ ίδιο.

Καί κείνος έλύγισε δ περήφανος, κάτου άπ’ τδ χέρι 
πού λάτρευε. Γύρισε μόνο σά στερνήν ίκεσία τά μά
τια του, κ’ έτρεχαν αϊμα—παραμύθι, Καλή—καί τής 
ζήτησε μόνο, γιά ύστατη χάρη, νά μή τδν άφίσει... 
Καί κείνη, πού εϊταν άνείπωτα ώραία, του τ’ δρκί- 
στηκε έπίσημα στδ θεό της μπροστά ,στήν ψυχή της 
τήν ίδ ια . . .  Τού έταξε πώς θά στέκει στδ πλάι του 
πάντα. Πώς θά φωτίζει, τοΟ δρκίστηκε, τή ζωή του 
αιώνια. . .

Φωτιά, άδερφούλα μου. Κρυώνω.
Πεθαίνει μία τέτια άγάπη; Καί γώ έλεγα δχι, 

ποτέ. Κι δμως πέθανε, Άγάπη μου. Έτσι λέει τδ 
παραμύθι. Καί πέθανε άξαφνα καί βαριά. Καί χωρίς 
νάρρωστήσει* αύτδ εΐν’ τδ πικρό. Πεθαμένη, μυστή
ριο. Ψυχομάχημα, άγώνας, σπασμοί, πάει τδ κρίνο. 
Μέ τά ώραία, μά πάει. Καί ύστερα κόλλυβα καί κε
ριά, μοιρολόι στή θανή της. Τώρα πιά μήτε τάφος 
καί μήτε άχνάρι, "Ενας κράχτης μονάχα, ή τύψη 
πότε- πότε τίς νύχτες. Βραχνάς σέ δυδ βλέφαρα κρίνα. 
Μά πάει, πεθαμένη ή άγάπη. . .

Μυστήριο, ξωτικδ παραμύθι. Ούτε γώ, άδερφούλα, 
δέν πίστευα. Εϊταν άνείπωτα ώραία ή καλή του. . .  
Μά πέρασα χτές καί τδν εϊδα σά στοιχειδ στδ κατώ
φλι τού πύργου του, μοναχός, νά φιλεΐ τδνομά της 
δ έρμος . . .  Τήν είδα καί κείνη μακριά σ’άλλη χώρα 
νά θυμιάζει σκυφτή έναν τάφο τδ δείλι. . .  Τδ βλέ
πεις, πεθαίνει καί τέτια άγάπη. Καί χωρίς νάρρω- 
στήσει.

Κρυώνω, άδερφούλα . . .  Φωτιά.

III

Νά μήν κλαΐς γιά ν’άκούσεις τδ δεύτερο παρα
μύθι μου τώρα. Ή  δεύτερη άγάπη εΐν’ άγάπη πού 
ζεΐ. Είναι δυδ δυνατοί. Κι δρκιστήκαν οί δυδ στδ θεό 
τους, στήν ψυχή του καθένας δρκίστηκε. Κείνος πώς 
θά ζήσει ή άγάπη τους. Ναί, εϊν’ άλλιώτικο τούτο, 
Καλή, παραμύθι.

Τήν περίμενε χρόνια καί χρόνια, στδν ύπνο, στδν 
ξύπνο του, κ’ ήρθε μιά μέρα. Καί κείνη τδν ζήταγε 
χρόνια στδ φώς, τδν διψούσε. Καί ήρθε πιδ δμορφη 
καί πιδ πλούσια άκόμα άπδ τδνειρο. Τού έφερε δλα 
πού δέν είχε χαρεΐ στή ζωή, ¿μορφιά καί ψυχή καί 
τραγούδι κι άγάπη. Καί κείνο; τής χάρισε δ,τι εΐ- 
ταν στδν κόσμο άκριβό, τή ζωή καί τδ φώς, ούρανδ 
καί τδν ήλιο. Θεός.. .

Καί τή λέγαν άγάπη τή χαρά τους καί εΐτανε 
σά βρισιά τόσο ώχρδ ένα δνομα. Καί δέ βρίσκανε 
δνομα τής χαράς τους. Τή £ούσαν μοναχά σά θε&
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Κι δ καθένας τους είχαν πιδ πλούσιος, πιδ ωραίος 
απ’ τβνειρο.

Μή ρωτάς, ά λυπάσαι. Φωτιά νά χαρεΐς, άδερ
φούλα. Δέν είπα πώς πέθανε ή άγάπη αύτή. Βλα
στημάς. Δέν μπρορεΐ νά πεθάνει. 'Ορκίστηκε μιά 
βραδιά δυνατά, στήν ψυχή του τήν ίδια. Δέν πεθαί
νει αυτή ή άγάπη. Σοΰ τδπα πώς ζεΐ.

Μιά βραδιά μοναχά.. . —μπορεί νάταν καί μέρα, 
καί πρωί, τδ ξεχνώ τδ παραμύθι αύτοΰ-μιά βραδιά 
ε!πε ή Μοίρα τους νά γιορτάσουν τδ γάμο τους, λέει. 
Ή φλόγα μου καίει τά μάτια. Δέν κλαίω, άδερφούλα. 
Δέν κλαϊν στή χαρά.

Μήτε κάλεσμα, μήτε παπάδες. Μουσική μοναχά 
κι ούρανδς καί θεδς και λουλούδια. Καί ούτε λουλού
δια πολλά κι άκριβά σά σέ κάθε χαρά. Ούτε 
άσπρα. Μενεξέδες μονάχα πού κάναν μεθήσι τδ σπί
τι. Μιά νάρκη γλυκειά σά χασίς.. .  Ή φωτιά, άδερ
φούλα, δέν κλαίω. Παράξενο, άλήθεια, μενεξέδες σέ 
γάμο. Καί δμως έτσι λέει τδ παραμύθι, τδ θυιάμαι 
καλά. Ποιός τούς έστειλε άχ, τδ ξεχνώ. Γ. μά μπο
ρεί καί κανένας. Μπορεί νάν τούς κύψανε μόνοι τους 
ή καί κάπιος θεδς νάν τούς έρρηξε δώρο. Μουσική 
καί λουλούδια.. .  Χασίς.. 1

"Α λυπάσαι, άδερφούλα, φωτιά. Μέ παγώνει τδ 
κρύο.

. Δέν πεθαίνει ή άγάπη αύτή σαν καί τάλλο πα
ραμύθι τδ πρώτο. Μή ρωτάς ά λυπάσαι, γλυκειά μου. 
Ό γάμος, ή στοργή... τί φαντάσματα λές; Δέ σέ νιώ 
θω. Σου είπα πού όρκίστηκε μιά βραδιά νάν τή ζεΐ 
τήν άγάπη τους μ’ ϊποια θυσία. Καί εΐν9 ίερδς στδ 
φτωχδ του Αγαπημένου δ δρκος. Πώς είναι θεός, 
σοδ τδ είπα κι αύτό. Μή ρωτάς, ά λυπάσαι.

Τήν είδα μεσάνυχτα σά στοιχειό στδ κατώφλι 
τής πόρτας τβυ, ή έρμη, νά φιλεΤ τδνομά του. Τδν 
είδα καί κείνον νάν τής παίρνει στά χέρια του μέ 
στοργή τδ κεφάλι δλοένα... Κ* ή άγάπη τους άκουσα 
ζεΐ, βασιλεύει άκόμα.. .

Φωτιά, μέ πεθαίνει τδ κρύο.. .
Μά κλαΐς.. .  Μή μοΰ κλαΐς τήν άγάπη πού πέ· 

θανε τάχα; Στή ζωή τρισαλί νά μου λές, άδερ
φούλα. . .

IV

Κι άκόμα, ξαίρω κι άλλα, Καλή, παραμύθια γιά 
τδ δεύτερο τοΰτο. Μά σήμερα δέ βαστώ παραπάνου.

"Α λυπάσαι, φωτιά καί παγώνω.
Μιτυλήνη, Δεκέβρης 1921 ΛΙΝΑ ΣΤΕΦΑΝΙ!

Ο ΚΟΥΡΕΑΣ ΤΟΥ ΛΟΧΟΥ

—Μά δέν μπορώ, κύρ-Αοχία, νάβγώ σκοπός άπό· 
ψε. 'Ολη τήν ήμέρα εΐμουνα κάτου στά φυλάκια καί 
ξύριζα. Που άκούστηκε ό κουρέας του λόχου νά φυ
λάει καί σκοπός; έξαλλου μέ κόβει καί ή κοιλιά μου. 
Δέν μπορώ.

— Μπορείς δέν μπορείς, θά φυλάξεις καί θά χο- 
ροπηδήξεις.

Ό κουρέας τού λόχου εΐτανε τής πιδ μεγάλης 
ήλικίας, πού ύπηρετοΰσε «ύπό τάς σημα(ας>. Είχε 
ξεπέσει κι* αύτός στδ μικρό χωρίουδάκι πού έμέΐς 
τδχαμε πρόχειρα χτισμένο στδ λόγγο γιά νά περά
σουμε τήν κακή περίσταση. Πεντ’ έξη μπαραγγούλες 
μικρές άπ* τά σανίδια τού παρακάτου τούρκικου χω
ριού, πού κάψαμε στδ πέρασμά μας. Καμμιά τριαν- 
ταπενταριά στρατιώτες είμαστε - όλοι. Έγώ, σάν άνω- 
τερος, μπορούσα νά θεωρηθώ καί δήμαρχος

Τδ βράδι έκεΐνο δίκιο είχε νά δυστροπήσει κι9 Ó 
κουρέας, ό Μπάρμπα-Δημητρός. Ά π9 τήν περασμένη 
βραδειά χιόνιζε καί δέν είχε σκοπό νά πάψει. "Αν 
βαστούσε έτσι, τδ πρωί θά σηκωνόμαστε μ9 ένα μέ
τρο χιόνι. Είχε φτάσει ώς τήν ώρα ένα γόνα. Κ9 ένας 
άγέρας, θέμου φύλαγε, καί καταχνιά πού δέ μάς 
άφηνε ούτε τή μύτη μας νά ίδούμε.

Πώς μπορούσε λοιπόν νά φυλάξει αύτός, ένας 
γέρος άνθρωπο ς, ποδχε δέκα χρόνια τώρα στδ στρατό;

— Άλλως τε τί μούμαθε γράμματα 6 πατέρας 
μου κι έγινα κουρέας, έλεγε έτσι στ1 άστεία, γιά νά 
μή φυλάω σκοπός καί μάλιστα σέ τέτοια νύχτα.

'Αλήθεια, εΐτανε άνυπόφορο καί νά τρέχει άπ9 τδ 
πρωί σέ δεκαπέντε τόσα φυλάκια γιά νά ξυρίζει τούς 
«άνδρας». *Α ! μά θάσκαζε.

'Αλλά κι ό λοχίας ό μικρούτσικος—εΐτανε τού 21 
—τ’ ήθελες νά κάνει; Έπειδής δέν έφτανε ή δύναμη 
τού φυλακείου νά μή βγάλει ύπηρεσία άπόψε; Δέν 
μπορούσε. Αναγκαστικά έκεΐνο τδ βράδι νά φυλά
ξουν ίλοι. "Επειτα, τδν είχε στήν άναφορά αδτδν τδν 
παλιάνθρωπο, τδ Γιαννιώτη, πού ξεπίτηδες έφαγε 
μιά καραβάνα, άκοΰτε μωρέ, μιά καραβάνα έλιές κ* 
έκανε έμετδ γιά νά μή φυλάξει σκοπός. Έτσι τδ- 
κανε πάντα.

— Θά τδν πάρει καί θά τδν σηκώσει. Τήν πεντάρα 
φυλάκιση τήν έχει σίγουρα καί χώρια άν δέν τήν 
κάνει παραπάνω δ συνταγματάρχης μέ τδ «έγκρίνω 
καί έπαυΙςάνω» του.

Κι9 αύτός δ Μπετχαβάς; Μερονυχτίς συνδαύλιζε 
τή φωτιά καί τήν κρατούσε πάντ* αναμμένη. "Αλλη 
δουλειά έξω άπ9 αύτή κι άπ9τό φαή, ένα μήνα τώρα, 
δέν έκανε. Έφταιγε δ λόχος; Τί νά σοΰ κάνει; τόσα 
ζευγάρια άρβυλα καί τσαρούχια είχε φέρει, κανένα 
δέν τούκανι. Είχε κάτι πόδια, δυδ μέτρα τδ καθένα. 
Χρειαζότανε ιδιαίτερο καλαπόδι γι’ αύτόν. Πού v¿
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συλλογιστεί ή έπιμελητεία πώς έπρεπε νά προμηθεύε
ται χι άρβυλα σά μνήμαια μικροΟ παιδιοΟ, γιά νά 
φοράει £ Μπετχαβάς;

Γι’ αύτύ £ λοχίας αναγκάστηκε νά μιλήσει, δ πως 
μίλησε, στ£ν κουρέα. Θά φυλάξεις χαΐ θά χοροπη- 
δήξεις.Δέν μπορούσε άλλιώς νά γίνει. Νά φυλάξει αύ- 
τ£ς, λοχίας άνθρωπος; Δέν έπιτρέπετο άπ’ τ£ν Κα
νονισμό νά βγαίνουνε σκοποί «οί άνωτέροι». Έπειτα, 
μήπως έκανε καί τίποτε χατήρια; Νά κι £ νοσοκό
μος, άκοΰς, £ νοσοκόμος μαζί μέ τ£ν άποθηκάριο τοΟ 
λόχου θά φυλάγανε.

— Τουλάχιστο, κύρ-Λοχία, βάλε με πρώτο νού
μερο.

'Η αϊτησή του γίνηκε δεχτή. Κ’ έτσι τ£ βράδι 
στίς έξη μέσ’ άπ' χελλί μου «άπ1 τ£ σπίτι του κυρίου 
λοχαγού» άκουσα τ£ βαρύ βήμα καί τ£ν ξερόβηχα 

^ τού σκοπού καί σκοπός είτανε £ κουρέας τού λόχου» 
£ μπάρμπα Δημητρός.

— *Οξου, παλιόσκυλο.
— Τί έχεις, σκοπός, καί φωνάζεις;
— ΤοΟ διαόλου τά σκυλιά μαζευτήκανε τρογύρω 

στύ Μαγερείο καί τρώγοντας κόκκαλα άλυχτάνε και 
δέν άφήνουνε κανένα νά ζυγώσει κατ' αύτοΟ.

— "Ας τα, μωρέ κουρέα. ΤοΟ θεοΟ ζωντανά είναι 
καί κείνα. Τί θέλεις νά χάνουνε ; Πεινάνε.

Μά £ μπάρμπα - Δημητρός, χωρίς καθόλου νά 
προσέξει σ’ αύτά πού κάποιος τοΟ φώναζε άπ£ τύ θά 
λαμο, ξακολουθούσε νά μιλάει μοναχός του.

— Μπρέ καλά λέει £ κύριος άνθυπολοχαγός, 
σκότωμα θέλανε. Περιδρομιάζουνε, μά δέ μ* άφή
νουνε κ’ έμένα νά κάνω τή δουλειά μου.

Μά ή ίδια φωνή τοΟ άπάντησε.
— ΝαΙ τή δουλειά σου. Νά πάς δηλαδή νά πυρω 

θεί; στή φωτιά τοΰ Μαγερείου. Αύριο τά λέμε στίν 
κύριο λοχαγό.

Έτσι κάνανε όλοι οί σκοποί. Μιά μικρή βολτίτσα 
καί τζούπ στή φωτιά τοΟ μαγεριού. Είχανε δμως καί 
κάπως δίκιο. Τ£ κρύο έτσουζε, είτανε άνυπόφορο.

Μά πού μαζευτήκανε 8λ’ αύτά τά σκυλιά. "Οπου 
έμενε έστω κ' ένας στρατιώτης νά σου κι ένα κοπάδι 
άπδ δαΟτα. Καί λογιών λογιών. Μαντρόσκυλα, κοκ 
κονάκια, κυνηγιάρικα, μπασταρδεμένα. Θύματα κι 
αύτά τής άνεμοζάλης πού λέγεται πόλεμος, σπρω 
γμένα άπ1 τήν πείνα καί τ£ κρύο, τριγυρίζανε τά κα
λύβια μας ζητώντας, σάν πρόσφυγοι διακονιαρέοι, 
ένα κόκκαλο ή λίγο ψωμί. ΆλλοΟ δέν μπορούσανε νά 
πάνε.

Τά σπίτια τά γκρέμισε £ μεγάλος σίφουνας. Οί 
νοικοκυρέοι χαθήκανε. Που πάνε *, Ποι&ς τ£ ξαίρει. 
Τά κοκκονάκια, πού τά χάϊδευε ως τά χτές τύ άπαλύ 
χέρι τής όμορφης χανούμ, βρεθήκανε όξω στούς 
δρόμους δίχφς προστάτη.

Τή στάνη τήν πάτησε £ λύκος. Πάει £ τσοπάνης 
Τ£ν πήρε κι αύτύν £ πόλεμος στρατιώτη. Τά πρόβατα 
σκορπίσανε έδώ κ* έκεί, και οί άγριοι φρουροί τους, 
τά μαντρόσκυλα, σμίξανε τήν τύχη του μέ τά κοκ- 
κονάκια καί γινήκανε κι αύτοί ζητιάνοι. Κι’ δταν δέ 
βρίσκανε, τίποτε νά ξεγελάσουνε τήν πείνα τους, άλυ- 
χτούσανε, άλυχτούσανε σά νά κλαίγανε χαμένη εύ· 
τυχία. Είτανε μιά λύπη νά τ’ άκοΰς. Μά κι αν βρί
σκανε κάτι τις είτανε τόσα πολλά αύτά καί τόσα λίγα 
τά κόκκαλα, πού γινότανε σωστή μάχη ποιύ νά πρω- 
ταρπάξει γιά νά ζήσει Καί πάντα τά μαντρόσκυλα 
νικούσανε, δπως καί στή ζωή των άνθρώπων.

Σέ μιά τέτοια μάχη βρέθηκε κείνο τύ βράδι κι £ 
κουρέας σκοπός.

Γουού, γουούου.. .  Ένα σκυλί χτυπήσανε.

— Μή βαρείς, ούρέ, τύ σκυλί.
’Ακούστηκε μιά βραχνή φωνή. Είτανε £ ΣπΟρος. 

Παιδί Τσέλιγγα, είχε άνακηρυχτεΐ προστάτης τών 
κατατρεγμένων σκυλιών.

— Καί τώρα, αϊωνία του ή μνήμη. Άμ' δά ! δέν 
ύποφέρεται πιά. ΜοΟ μπεδικλώσανε τά πόδια καί 
γρί-γρί-γρί δέ μ' άφήνανε νά κάνω βήμα. Τύν πα
τέρα τους. . .  Νά, μιά μέ τήν ξιφολόγχη καί πάει 
λέοντας. Κάπου κεί θά νάπεσε.

Είτανε £ μπάρμπα - Δημητρύς πού είχε κάνει 
άπόψε τύ φονικό, γιατί δέν τύν άφήνανε νά πυρωθεί 
στή φωτιά τοΟ Μαγερείου.

Τύ πρωί μερικοί τύ θάψανε. Χαζεύαμε δλοι κοι
τάζοντας. Τάχα είχαμε καί τίποτ’ άλλο νά κάνουμε; 
Μαζί μας κι £ άνθυπολοχαγύς τοΟ λόχου γιομάτος 
χαρά. Τά φοβότανε σάν τύ διάβολο. Τώρα είτανε εύ· 
χαριστημένος. Ένας έχτρύς λιγότερο.. .

Ό κουρέας, φουσκωμένος γιά τήν άντραγαθία του, 
δηγότανε.

— Νά έτσι τούκανα. Δέν τδλπιζα πώς θά τύ πε
τύχαινα. Μά.. .  άς είνα ι. . .

Ό  άνθυπολοχαγύς κοντοζύγωσε τύν ήρωα καί 
βάζοντάς του ένα τάλληρο στύ χέρι τοΟ είπε κρυφά.

— Μπράβο σου. Παρ’ το νά πιής. Άπύ ένα τέτοιο 
θά παίρνης γιά κάθε βρωμόσκυλο πού θά σκοτώνης.

Κανείς δέν τύν είδε ούτε άκουσε τίποτα. Μονάχα 
£ ΣπΟρος τύ τσελιγγόπουλο τύν άκουσε καί σιγομουρ- 
μούρισε.

— Κρίμας ! είσαι κι άξιωματικός!...

Μικρά ‘Ασία. ΑΝΤΩΝΗΣ Ν. ΛΙΑΝΙΚΗΣ

#X
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ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ

Εϊτανε μιά χαρά νά τούς βλέπης. Εϊτανε μιά 
χαρά νά βλέπης τδ καλοντυμένο παχουλδ παιδάκι, 
πού στδ στρογγυλό προσωπάκι του ζουγραφίζουνταν 
ή καλοπέραση, νά παίζη άδελφωμένα μέ τδ σχελε- 
τώδικο παιδί του περιβολάρη. Κ’ ή καρδιά άναγάλ- 
λιάζε, στή σκέψη πώς άχόμα δεν είχε φυσηχτεί μάς 
στίς άθώες ψυχούλες των τδ άπαίσιο δηλητήριο, κι’ 
άχόμα δέν είχαν τά παιδάκια καταλάβει τδ βάραθρο 
πού τά χώριζε. Παίζανε τόσο όμορφα * . . Κυλιόν
τουσαν τόσο χαριτωμένα μές στίς λάσπες πού είχαν 
μαζέψει γιά νά χτίσουνε ένα σπιτάκι καί νά κατοι
κήσουνε μαζί. *0 Γώγος μάλιστα του δποσχέθηκε νά 
τδυ χτίση δίπλα κ* ένα φουρνάκι γιά νά ψήνουνε 
τά ψωμάκια. Έλεγε κι* δλας πώς αδτός, πιότερο 
τόθελε γιά τά σύκα τδ καλοκαίρι. Παίζανε άδελφω- 
μένα . . . τόσο όμορφα. Μά σά βγήκε τυχαία στδ 
παράθυρο ή μαμζέλ, καί τδν είδε έτσι, χωμένο μές 
στίς λάσπες, έφριξε* καί σάν τρελλή έτρεξε κάτω 
γιά νά τδν άρπάξη νά τδν σπρώξη μέσα στδ σπίτι, 
κ ' υστέρα νά βρίση, νά διώξη μέ τίς σκουντιές τδ 
Γώγο—καί νά πάη στδν πατέρα του νά πή πώς άν 
ξαναδή τδ γιό του νά παίζη μέ τδν Κωστάκη, θά 
τδ πή τής κυρίας νά τούς πετάξη όξω.

Πίσω άπδ τδ γυαλί τού παράθυρου, μιά ψυ · 
χούλα τώρα λιώνεται. Δυδ βουρκωμένα ματάκια 
κοιτάζουν παραπονιάρικα τδ μισοτελιωμένο σπιτάκι.. 
Τά χεράκια τού μικρού μπλέκουνται τώρα μ9 άπο- 
ρία, τά γαλανά ματάκια του ποδταν ταραγμέ
νες σιγά σιγά ένώ τά σουφρωμένα χειλάκια του 
ψιθυρίζουν, στή μαμά πού άκόμα τδν άγριοκοιτάζει.

— Γιατί μαμά δέ μ’ άφίνει ή μαμζέλ νά παίζω 
μέ τδ Γώγο . . . είναι τόσο χαχδ παιδί;

Ή μαμά κοιτάζει τή μαμζέλ άγαναχτισμένη.
— Σιωπή* μά είναι σωστδ νά παίζης τώρα σύ 

μέ τού περιβολάρη μας τδ γ ιό ; . . . Μέ τά άγυιό - 
παιδα *, Μά τ’ είσαι; περιβολάρης ; Ά λλη φορά καη 
μένε θά σ' άφήσω νηστικδ άν μου ξαναπή ή δεσ
ποινίς τέτοιο πράγμα. Ούτε φρούτο δέ θά φάς, ούτε 
τίποτα, άν τού ξαναμιλήσης. Έλα τώρα σύχασε. 
Δεσποινίς, δέν τού δίνετε τδ σιδερόδρομό του, νά πε· 
ράση λίγο ή ώρα του;

Κι’ ή μαμά θυμωμένη άκόμα, σηκώνεται καί 
βγαίνει έξω.

Ή μαμζέλ τού κουρντίζει τδ σιδερόδρομό του. 
Καί κείνος άρκετά παρηγορη μένος πιά, άφίνει τδ 
παραχαλί τής κάμαρας καί τρέχει στδ μουσαμά τού 
άντρέ, πού τρέχει γληγορότερο δ σιδερόδρομος . . .

Σιγαλιά. “Ολα κοιμούνται μές στδ σκοτάδι τής νύ
χτας. Μοναχά δυδ ματάκια καί τ' άντιχρυνά παρά
θυρα τού μέγαρου άγρυπνόύν. Στδ μικρό, χαμηλό, 
παραθυράκι μιάς καλύβας, μιά τυραγνισμένη ψυ
χούλα άγρυπνά. Δυδ ματάκια στηλώνουνται μ* άπο- 
ρία καί πείσμα στά φωτισμένα παράθυρα τού μ ^ α -

ρου. Τδ μυαλουδάκι δουλεύει. Καί τδν άρπαξε ή κυρά 
Μαρία, καί τδν σκούντησε, καί τδν χτύπησε, τδν 
έβρισε, καί τδν πήγε στδν πατέρα του νά τού πή τά 
καθέκαστα κι' δ πατέρας του άφού τδν κοίταξε κά
μποσο λυπημένα, τού κάνει.

— Θέλεις νά μάς διώξουν ;
—· Μά γιατί, πατέρα;.. .  Πώς παίζω μέ τδ Κω

στάκη, τΐ χάνει ; . . .
— Καημένο παιδί... Μά σάν άφτούς είμαστε τώρα 

μείς; ΆφτοΙ 'ναι πλούσιοι...
Δέν άποκρίθηκε. Όλάνοιξε μονάχα τά ματάκια 

του καί τδν κοίταξε μ’ άπορία. Δέν εϊταν πρώτη φορά 
πού άκουγε τή λέξη, μά πρώτη φορά τούκαμε έντύ- 
πωση. Κι άφού μάταια προσπάθησε νά βρή κάτι 
ποΰθελε νά σκεφτή, σέ λίγο πάλι γύρισε στδν πατέρα 
του.

— Πατέρα.. .  γιατί άφτοί νάναι πλούσιοι;
Τδ άφτοί, χωρίς νά θέλη, χωρίς νά ξέρη τδ γιατί, 

τδπε μέ μιά άποστροφή, μ* ένα κάποιο μίσος. Μέσα 
του γενιόταν ένας άνθρωπος.

— Γιατί έτσι τούς έκανε ¿ θεός,.. παιδί μου.
Ό μικρδς δέν είπε πιά τίποτα. Κατέβασε τδ κε· 

φαλάκι του, κι όλημερίς σκέφτονταν . . .  Μόνο τδ 
βράδι ένώ έπεφτε ό πατέρας του, σιγά, μέ δείλια ψι
θύρισε.

— Πατέρα.. .
—Κ’ είναι πά λ ι;
ι—Γιατί ό θεδς νά μάς κάνη Ιμάς φτωχούς;.. .  

Πώς πηγαίνω κάθε Κυριακή στήν Έκλησιά.. .  Δέν 
πηγαίνω; . . .

Ό πατέρας άναστέναξε.

Στδ παραθυράκι τής καλύβας μιά μικρή ψυχούλα 
άγρυπνά. Στδ παραθυράκι μιάς καλύβας ένας άνθρω
πος γεννιέται* μιά ψυχή, μιά καρδιά, ένα είναι, σ ΐνα  
χαμηλό, στενδ παραθυράκι, ρωτά άπελπισμένα.

— Γιατί δ Θεδς νά . μάς κάνη φτωχούς... Πώς 
πηγαίνω κάθε Κυριακή στήν Έχκλησιά . . .

Ένα μίσος,ένα άγριο μίσος γεννιέται μές στήν ψυχή 
τού παιδιού γιά τήν κυρά Μαρία.Τδ κίτρινο άπ' τήν 
κακοπέραση μουτράκι τού παιδιού κοκκινίζει άπδ ά· 
γανάχτηση μές στδ σκοτάδι τής νύχτας θυμούμενο τίς 
σπρωξιές καί τά χτυπήματα τής κυρά Μαρίας. Τά 
μαύρα μάτια, κοιτάζουν μέ μίσος τάντικρυνά, φωτι
σμένα παράθυρα τού μεγάρου, σά νά κοιτάζουν τήν 
ίδια τήν κυρά Μαρία* τδ ποδαράχι χτυπά κάτω μέ 
πείσμα, ένψ αί γροθίτσες σφίγγουνται άγρια.

Σέ λίγο μιά Ιδέα, μιά έπιθυμιά,χώνεται μές στδ κε
φάλι τού παιδιού, θά χτίσει μόνο του τδ σπιτάκι στδ 
πείσμα τής κυρά Μαρίας, θά τδ χτίσει πιδ όμορφο, 
μεγάλο, άψηλό . . . Δέ βαστά* τδ μίσος του ξεσπά. 
Γυρίζει άπειλητίκά, τίς σφιγμένες γροθιές του κατά 
-τδ μέγαρο, χαί μέ φωνή θριαμβευτική ξεσπάζει:

— θά τδ χτίσω μόνος μου τδ σπιτάκι, κυρά Μα
ρ ία ! ! !

Μιτνλήνη 1921. S. ΒΑΡΙΑΝΟίV
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Φαινόμενα και Πραγματα

ΚΕΙΝΟ που πρότεινε στο περασμένο 
φίλο "δ κ. Κότσικας νά γίτει εδώ για τό 
Δοστογιέφσκη, έγινε και γίνεται στο Βόλο. 
Καθώς μας γράφουν?, στό Βόλο διορ- 
γανώθηκε μια σειρά διάλεξες πάνω στη ζωή 
και στο έργο του μεγάλου Ρώσσου συγγρα 
φέα άπό τδ γνωστό δημοσιογράφο καί παλιό 
συνεργάτη του «Νουμά» Τάκη Οίκονομάκη 
στο εκεί «Λύκειο των Έλληνίδων». Ή πρώ
τη διάλεξη έγινε στις 30 του Γεννάρη καί 
■Θέμα είχε τό πρώτο μέρος τής ζωής του Δο- 
στογιέφσκη καί την καταδίκη του. Έγινε 
ανάλυση του έργου του «Φτωχόκασμος» καί 
διαβάστηκαν κομμάτια άπ* αυτό. Ό κ. Οίκο- 
νομάκης, πρίν μπει στο κύριο θέμα, μίλησε 
γενικά γιά τήν ϊσαμε τότε πολιτική καί κοι 
νωνική ζωή τής Ρωσσίος καί τήν επίδρασή 
της στή φιλολογία. Ή διάλεξη αύτή ξανά- 
γινε τό περασμένο Σοβάτο. Προχτές, τήν 
Κυριακή, εϊτανε νά γίνη ή δεύτερη διάλεξη 
μέ θέμα τή ζωή του Δοστογιέφσκη στή Σιβη

ρία, τό γυρισμό του καί τή δημοσιογραφική 
καί φιλολογική του δράση καθώ; καί τήν 
αναχώρησή του στά 1867 γιά τό εξωτερικό· 
Θάναλ,υθούν τά έργα του «’Αθάνατη καρ
διά», «Νεκρόσπιτο» καί «Νετούσκα». Θά 
γίνη σ’ αύιή τή διάλεξη λόγος καί γιά τήν 
πάλη πού έγινε τότε με τις δυο φιλολογικές 
οκολές, τούς Δυτικόφιλους καί τούς Σλαυό- 
φιλου:, καθώς καί μέ τή μέση σκολή τών 
«Έδαφιστών» ή τών «Πετροχελιδονιών», 
πού σ* αύτή άνήκε κι ό Δοστογιέφσκη. 
τρίτη διάλεξη θάφιερωθ/ΐ στήν κατοπινή του 
ζωή καί στά έργα του «Έγκλημα καί Τιμω
ρία?, : «Ηλίθιος», «’Αδερφοί Καραμαζώφ» 
κτλ. Έτσι 6 Βόλος, πνευματικά, τραβάει 
μπροστά, πολύ μπροστά, κι άφίνει τήν Πρω
τεύουσα νά κυλιέται στον κομματικό βούρκο
καί στις άλλες πνευματικές άηδίες της.

+
¥ ¥

ΖΩΗΡΑ. μας γράφει ό φίλος, εκδηλώ
θηκε ή πνευματική καί καλλιτεχνική κίνηση 
στό Βόλο μέ τις διάλεξες τού Βώκου καί Βε- 
κιαρέλη περί Τέχνης, τού Βλάχχου περί Πα- 
παδιαμάντη, πού θάν τις άκολουθήσουν άλλες 
διαλέξεις τού Σαράτση, Δέπου κλπ., καθώς 
καί μέ τήν έκθεση έργων ζωγραφικής άπό 
Θεσσαλούς καλλιτέχνας κι άλλους περαστι
κούς. Στή μορφωτική δμως επίδραση πούχει 
ό Σύλλογος των Ερασιτεχνών πολλά χρωστάει 
ό Βόλος.

*
• ·

ΑΠΟ τήν προχθεσινή Κυριακή θάρχινή- 
σουνε νά δημοσιεύονται στό «Ελεύθερο 
Βήμα», σ’ επιφυλλίδα, τά « Φι λ ο λ ο γ ι κ ά  
π ο ρ τ ρ α ΐ τ α »  τού Δ. Π. Ταγκόπουλου, πού 
ένα άπ' αυτά, τού «Άχιλλέα Παράσχο» δη* 
μοσιέψαμε σέ περασμένο, φύλλο τού «Νου- 
μά ».Καθώς άναγγέλνει τό «’Ελεύθερο Βήμα», 
άπό ιά «Φιλολογικά πορτραΐτα θά περάσει 
δλάκερη ή νεοελληνική πνευματική ζωή τής 
τελευταίας τριακονταετίας (1888—1920) μέ 
σκίτσα, μέ χαραχιηριστικά άνέκδοτα, μέ βιο- 
γραφικά σημειώματα (Ραμπαγάς, Γαβριηλί- 
δης, Μητσάκης, Ροΐδης, Θέμος "Αννινος, 
Σουρής, Παπαδιαμάντης, Κρυστάλλής, Καμ- 
πύσης κλπ.)
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ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Γ-

Σκυμμένη πάνω σι’ άργαλιδ 
τδ νυφκχδ σβντόνι της υφαίνει 
ή ξακουσμένη στδ χωριδ 
παπαδοπούλα Έλενη.

Καί τραγουδά τδ μορφονιδ 
τδν άντρα ποδ προσμένει 
κι άπ’ τή λαχτάρα ή δμμορφη Λενιώ 
πηγαινοφέρνει βιαστικά τδ χτένι.

Ένώ ή σαγίτα χέρι μέ τδ χέρι, 
γοργοπετά, "έλαφρι ά, κυματιστή 
μέ του σκοποΟ τ’ άγέρι.

Σάν τοΟ καλού της τδ γοργδ καράβι 
Μ’ άλοίμονο ! Σπάνει ή κλωστή 
καί τδ τραγούδι παύει.

ΧΡ. ΕΣΪΙΒΡΑΣ

Ε4νω φ λ ο υ *.

Έχω φίλους: τάηδόνια καί τϊνθη 
σέναν κήπο γερτά καί θλιμμένα 
πού μου λέν τοδς γλυκούς έρωτές τους 
μές’ σέ βράδια πιχρά, μουντωμένα. . .

Καί σέ νύχτες φεγγαρολουσμένες 
μιά τρελλή καί νεράΐδινη βάρχα 
τοδς θλιμμένους, στδ σούρουπο, πάγχους, 
χινοπώρου νυχτιάτικα πάρκα. . .

ΔΗΜΟΣ ΠΟΜΟΝΙΙΣ

Α Π Ο Χ Α ΙΡ Ε Τ ΙΣ Μ Ο Σ

*Ω Σύ, όπου μου έχάρισες για νά μοΰ πάρης πίσω 
Τής διαλεχτής ψυχούλας σου τδν άγιο θησαυρό, 
ΧαΓρε γιά πάντα ! — ’Αλίμονο, σέ λίγο θά σ' άφήσω 
Κ’ ίσως στδ δρόμο μου ποτέ νά μή σέ ξαναβρώ.

"Ομως τά λόγια τά γλυκά δέ θά τά λησμονήσω 
Καί θά κρατώ για ανάμνηση καί γιά πολϋν καιρό 
Μέσα στή θύμηση βαθειά, ζηλότυπα θά κλεΐσω 
Τις πρώτες πού ανταλλάξαμε λεξοίλες στό χορό.

Τά γαλανά τά μάτια σου κ’ ή χαρωπή μορφή σου 
Θά μοΰ φωτίζουν πάντοτε μπροστά μου, ζωντανά 
Καί θά μοΰ άναθυμίζουνε τή λατρευτή ψυχή σου.

Κ’ έτσι ί ρατώντας πόντοιε μιά ανάμνηση απαλά,
Θά παρατάω τδν καιρό νά φεύγη άγάλι-αγάλι,
Μιας εύτυχίας νοσταλγός, πού δέ θά βρω και πάλι.

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΕΚΙΑΡΕΛΗΣ

Λ

I
■J

ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

Μ Α Σ Κ Ε Σ

...Σά μαγικό παλατάκι, 8πως στα παραμύθια, τό 
ξοχικό της σπιτάκι! Δυο—δυο άνεβαίνει τις μαρμά
ρινες σκάλες. Σπρώχνει ορμητικά την πόρτα τής κομ
ψής της καμαρούλας, τρέχοντας ίσια στ’ δλόασπρο 
χρεββατάκι.

Βιαστικά ενα ένα πετάει τά ρονχά της δώ και 
κεΐ. Την άτλαζένια μάσκα της μόνο ή τρελή κολο
μπίνα κρατάει κοντά της !...

Τυλιγμένο τώρα σφιχτά μέσα στο διάφανο σεν 
τόνι τό λεπτοκαμωμένο σωματάκι της καί ξαπλωμένο 
μέ νωχέλεια, αφήνει άθελα νά διαγράφουνται μαγευ
τικές γραμμές, άκαθόριστες στό μουντό φόντο τής 
μικράς καμαρούλας.

Δυο μάτια μόνο άστραφτερά, παράξενα, ξεχωρί · 
ζουν, πιο μουντά καί άπ’ τής λογής-λογής σκιές, πού 
σχηματίζουνε κλεισμένες ο! πολύχρωμες κουρτίνες! 
Δυό μάτια καρφωμένα πάνω στη σκούρα—μάσκα,

πού μ ενα άδιόρατο χαμόγελο τής ζωντανεύει την 
τρελλή αποψινή φέστα τής άποκριάς!..

Καί μεθάει στό στρόβιλο τού χορού καί σά νάν- 
τηχεΐ μέσα στή μοναχική καμαρούλα ή λικνιστική 
μουσική τής ορχήστρας... καί νιώθει τή ζάλη τού 
γλεντιοΰ, καί τήν άνατριχ'λα ακόμα μιας ξεχωριστής 
στιγμής! . .  Παραξενεύεται! . . .

Στδ ζωντάνεμα τής εικόνας τής άποψινής τοδ 
ίδιου τού εαυτού της, παραξενεύεται! . . Ή ίδια 
αυτή ; . . ’Ανακατεμένες σκέψες γεμίζουν τδ μικρό 
της κεφαλάκι. .  ’Αμφίβολες !

. . . Κάποτε μιά ζωηρή φαντασία δίνει καί στ’ 
άψυχα ψυχή ί . . καί γιά τήν ομορφη κολομπίνα 
μας, αυτή τή φορά παίρνει ή μάσκα μαγική μορ
φή, παίρνει ζωή, μιλιά! Καί νά...κουνιοΰνιαι τά χεί
λια της... τά βλέπει! Κάτι ψιθυρίζει, τήν άκούει. . . 
Θαρρεί πώς άκούει!

«Γλέντα δσο μπορώ νάμαι κοντά σου, τρελλή μου 
κολομπίνα. Τή χαρά, τήν εύτυχία σού φέρνω γώ I 
Σού χαρίζω τή λευτεριά νά ζήσεις δπως θέλεις 1 Χω*
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ρίς φύβο 1 Σε κρύβω καλοκάγαθα άπδ κάθε κακο
γλωσσιά. Κουρελιάζω μιαν άλλη μάσκα, πού σοΰ φο
ρούν παντοτεινά, πλασμένη άπ* τά χέρια τής Πρόλη
ψης 1 Τού Νόμου ! Σπάζω την κοινωνική μάσκα, πού 
σοΰ δεσμεύει τή διάθεση . . γιά λίγο καιρό . .  τόση 
ζωή μου χάρισαν I Λιγόχρονη άλλα μή χάσεις ούτε 
λεπτό 1 ζήσε!»

"Ετσι ή μάσκα τής μιλούσε ! Λόγια, βγαλμένα 
απ’ ιήν ’ίδια της χή σκέψη!

Χαμογελάει 1
Μέ μιαν απότομη κίνηση κρύβει τό .ϊγουρό κεφα 

λάκι της κάτω άπ’ τδ κάτασπρο σεντονάκι, άποφα- 
σισμένη ν’ ακούσει — τδ πλανευτικδ μίλημα τή; 
μάσκας ! !
Καλλιθέα 8. 2. 1922 ΦΩΦΩ ΒΙΘΥΝΟΥ

Κ ΆΠ Ο ΙΟ  Π Κ Θ Ο Σ

Κάποιο πάθος οργής μ’ εκυρίεψε 
και γυρεύω τδ θύμα μπροστά μου 
Νά συντρίψω στοχάζουμαι άγριος 
τή μεγάλη κι ωραία χαρά μου.

Πόσους κόπους γι’ αύτήνα δέν εννυιωσα 
Στο παλάτι τού ονείρου τήν πήγα 
Μά βαριά πώς μού φαίνεται σήμερα 
Στή στενή μου τήν κάμαρα γύρα !

Βλοσυρός τήν κοιτάω, στοχάζουμαι 
τήν κακία πού κρύβει για μένα, 
τά παλιά μου λογιάζουμαι αίστήματα 
στούς καημούς τής ψυχής μου θαμένα.

Και σηκώνουμαι άγριος κ* έ'τοιμος 
νά συντρίψω βαριά τή χαρά μου 
καί νά γύρω ξανά σιήν δρφάνια μου 
στον παλιόν έρωτά μου 1

Π. ΚΑΠΑΣΑΚΑΑΙΙΣ

“ΜΑΚΡΗ - ΓΙΑΛΟΣ,,

Τά βάσανά μου, τις χαρές, τις λύπες μου καί τούς
[καημούς

Τούς πόθους μου .και τά όνειρα, μικρός σαν έπερνοΰσα, 
Ρωμαντικέ «Μακρή- γιαλέ* μέ τοΰ κυμάτου τούς ρυθ- 

Σοΰ σιγοτραγουδοΒσα. [μούς

Κ’ έτσι 5ν ξεφύγω κάποτες από τή μάβρην άγκαλιά 
Τής ξενητιάς καί ξαναρθώ—Σύ μαγικό άκρογιάλι, 
Κυματοτραγουδώντας μου, τά περασμένα, τφ παλιά 

Θά μου θυμίσεις πάλι.
Π. ΜΑΡΗΣ

#

ΣΟΥΝΙΟ

θαμπογραμμένα γύρω τ’ ακρογιάλια 
Τής ’Αττικής τής γης τής δοξασμένης 
Καί πέρα τά νερά τής μαγεμένης 
Τής θάλασσας . . . Ρόδινα σάν κοράλια, 
"Η όπως ρόδα μέσα άπ’ ανθογυάλια 
Νά τα, προβάλλουν στής γαληνεμένης 
Τής θάλασσας καί τής άφροπλασμένης 
Τό φόντο, και σοΰ φέρνουν άναγάλια, 
Κάτια νησάκια, σά μιας μαγεμένης 
Λησμονημένης γής μικρά κομμάτια..
Κι άθελα, ξαφνικά, κλείνεις τά μάτια 
Καί μόλο σου τδ είναι ανασαίνεις 
Τή γύρω σου ζωή πού πλημμυρίζει. 
Κάποιο καινούργιο φως, πού λαμπυρίζει 1

ΜΑΚΒΕΘ

Τ Α Ξ Ι Δ Ι

Γ ιάννη Ν. Σχανδ  . .

Λάσκα λίγο παννί! ΣτοΒ πελάου τδ διάβα,
Σάν ή ώρα ωχρό τδ βασίλεμ’ άφήσει,
Ή  ψυχή μου γλνκά μια ψυχή θά φιλήσει! . 
χ\άσκα λίγο παννί μιά στιγμή κι’ άπέ τράβα I

* Τιμονιέρη καλέ, μές στήν άρρωστη δύση, 
Μαραμένη μιά—μιά θύμησή μου προβάλλει,
Καί μοΰ πνίγει απαλά τής καρδιάς τ’ άνθογυάλι, 
Πού μιά μοίρα κακή μοΰχει χρόνια ραγίσει!

Θά σ’ τδ πώ ! (Μιά χαρά ΙκυλοΒσε ή βαρκούλα* 
Καί τά πλάγια οΐ άφροί μυστικά τής φιλούσαν. 
—"Ας μήν κοίταε κανείς I——1Τ’ άστρα γύρω κοι

τούσαν.
Ώ ! πώς μένει—ώϊμέ—στήν πικρή τή ζωούλα. 
"Εναν ύπνο βαθύ, μοναχά νά γυρεύει!)
Αάσκα λίγο παννί, μιά ψυχή ταξιδεύει! . .

Αθήνα ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΚΟΪΡΚΟΥΛΑΣ

Α Π Ο Β Ρ Ο Χ Ο

Λιγοθυμά άνθη, πού άργοσβήνετε
Στή νοτισμένη γή, 'ξεφυλλισμένα,

Μές’ στδν καημό σας τδν άνέίπωτο,
Πώς μέ ξεχάσατε έτσι εμένα,
Καί ξεκινάτε αργά κι1 άμίλητα,
Για τδ ταξίδι τοΰ Θανάτου,
Χωρίς νά στείλτε ένα χαιρέτισμα
Σ’ έμέ πού άφίνετε έδώ κάτου;

ΚΥΡΟΣ ΔΑΝΕΖΗΣ.



Γ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ — — ^

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΖΩΗ |
^ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- J

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

76  ________  _      ' _ _ _ ·  '____________Ο ΝΟΥΜΑΣ

Ν εοελληνική  Φ ιο λο για

— Τον Ερχόμενο ’Απρίλη δ εκδοτικός οίκος X. 
Γανιάρη και Σια εκδίδει τδ νεώτατατο τρίπραχτο κοι
νωνικό δράμα του Δ. Ταγκόπουλου «Η ΜΗΤΕΡΑ» 
Τό δράμα αυτό είναι αφιερωμένο «στις λίγες σήμερα 
μά, σίγουρα, πολλές ανριο αληθινές μητέρες πού θά 
μπορέσουνε νάν τό νιώσουνβκ’έτσι θά μπορέσουνε νά 
υψώσουνε την ψυχή τους και τη σκέψη τους πάνω 
από τα καθιερωμένα και πάνω από την εγκληματική 
ηθική τής ’Αστικής κοινωνίας — μιας κοινωνίας ου
σιαστικά άνήθικης». Ή  αφιέρωση αυτή, μπορεί νά 
πει κανείς, πώς είναι τό \ο'ύ υιοίίν του νέου έργου 
τού Ταγκόπουλου, ενός έργου καθαρά επαναστατικού, 
πού ό συγραφέας του τό δούλεψε μέ αγάπη καί τό 
θεωρεί ως τό τελειότερο σκηνικό έργο του. Τού ί 
διου ουγραφέα δ Εκδοτικός Οίκος «Έλευθερουδά- 
κης» τυπόηει τώρα τό «Καινούριο σπίτι» (τρίπραχτο 
δράμα) καί τά Άλεξαντρειανά «Γράμματα» τυπώνρυν 
τό «’Αγαπώντας» (σειρά από παλιά καί καινούρια διη
γήματα).

Γ. Κ ιτρόπονλον : “Στά σύνορα τής Δόξας„ κα ί 
““Ενα μεγάλο μ ϊοοςν. Άλεξάντρεια 1922.

— Δύο βιβλία μέ διηγήματα, γραμμένα μ’ επι
μέλεια καί μέ ύφος απλό καί άτρωτο- Ή  γλώσσα ζων
τανή, μά ΰχι οπως θά έπρεπε καθαυτό κανονικά δη
μοτική.

Ε λ λ η ν ικ ά  π ερ ιο δ ικ ά .

11 Β ω μ ό ς Περιοδικό πού βγαίνει στο Παρίσι 
κάθε δεκαπέντε μέρες, μέ διευθυντές τούς νέους Γιάν
νη 'Ιβράκη καί Ά . Άλευρόπουλο. Φύλλο τού Γενά’ 
ρη 1923, μέ συνεργασία τού ΙΙαλαμά, Καστανάκηι 
Τυμφρηστόν, Τιτόπουλου, καί μέ μετάφραση από 
ξένους ποιητάς.

“Έντιάδα,, Μηνιάτικη φιλολογική έκδοση πού 
βγαίνει στή Χιό. Φύλλο τού Γεννάρη 1922 μέ συνερ
γασία διαλεχτή. Ή  Έστιάδα δσο πάει καί γίνεται 
καλύτερη. 2τό φυλλάδιο τού Γεννάρη δημοσιεύετα1 
κ* ένα περισπούδαστο άρθρο τού Ψυχάρη, σαν άπάν" 
τησι στο άρθρο του Παρορίτη : “Νουμβ. κ α ί Ψυ· 
χάρη».

11 Φωνή τοΰ έργάτη„. Βδομαδιάτικο όργανο τής 
Ελληνικής Σοσιαλιστικής "Ενωσης στήν ’Αμερική. 
Βγαίνει στή Νέα Ύόρκη. Θά συσταίναμε στούς συν_ 
τρόφους τής’Αμερικής κανονικώτερη ιή δημοτική τους

Στίς 19 του Φλεβάρη στή σάλα τοΰ «Έλληνικοΰ 
Ωδείου» διοργανώθηκε φιλολογική άπογεματινή γιά 
τό «Σολωμό». Μίλησε δ κ. Φ. Μιχαλόπουλος, καί 
Απάγγειλε διαλεχτά ποιήματα τοΰ Έφτανησιώτη 
ποιητή ή κυρία Θεώνη Δρακοπούλου, καθηγήτρα 
τής άπαγγελίας στό Ώδεΐο, καθώς κ’ οί μαθήτριές 
Της. Τώρα έτοιμάζεται σχδ ίδιο Ώδεΐο, δμιλία γιά 
τδν Παλαμά άπδ τδ Ρήγα Γχόλφη μέ Απαγγε
λία τής κ. θ. Δρακοπούλου, καθώς καί άπδ τις πιδ 
καλές της μαθήτριες.

Ξ βνη Φ ιλολογιη

Ε^Α ΟνΓΓΑΡΒΖΙίςΟ ΤΡΑΓΟΥΑΙ

Ό γιος τοΰ γνωστού Ούγγρου ποιητή ϋπΐηιεά)’ 
Ογδζϋ, συγκεντρώνοντας όλα τά έργα τοΰ μακαρίτη 
πατέρα του, τυπωμένα κι ανέκδοτα, σκοπεύει νάν τά 
Ικδώσει, μαζί μέ υσα απ’ αυτά έτυχε νά μεταφρα
στούνε σέ ξένες γλώσσες. "Ενα τρυφερώτατο νανούρι
σμα τού ϋπίτηεάν, πού έχει μεταφραστεί καί στό 
Γαλλικό, μάς τόστειλε γιά τό «Νουμά» μεταφρασμένο 
στό νεοελληνικό ό Ούγγρος Ελληνιστής κ. Άντρέας 
Χόρβαρτ.

Εΐν’ ήσυχη ή νύχτα γαληνεμένη, απάν τή θά
λασσα, πού δεν ταράζει τά στρωτά κύματα άνεμου 
πνοή. Σωπαίν’ ή φλογέρα. Τό κεφαλάκι γέρνει από 
τή νύστα καί τό λουλούδι.

«Κοιμήσου, κοιμήσου 
Χρυσό μου παιδί !»

Ώ  ! πότε τελειώνεις νύχτ’ άτέλειωιη ! *Ώ ! πότε 
αφήνεις τήν άκοίμητη τά βουρκωμένα της μάτια νά 
κλείσει ; Τήν καρδιά τής μαύρης μέ ήσκιους σκιάζει 
τό καντηλάκι της πού τρεμοφέγγει.

«Κοιμήσου, κοιμήσου 
Χρυσό μου παιδί!»

Κουνιέται ή κούνια καί τό φεγγάρι κοιτάζει τή 
νύχτα Κ’ ονειροπολεί· είναι μεσάνύχτα. Ποιός ψιθυ-

Φ
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ρίζει; Τή μαύρη τη μάννα ποιος την τρομάζει μες’ 
στη βουβή νύχτα και φεύγει πάλι ;

«Κοιμήσου, κοιμήσου 
Χρυσό μου πα ιδ ί!»

Δεν κλαΐν’ πια ιά μάτια, ϊ ά  χλωμά χείλη δέ 
βγάζουν τραγούδια, μόν’ λέει ή μαύρη : — «’Αόρατο 
πνεύμα άλαφρομπαίνει τής νύκτας την ώρα και βαλ
σαμώνει σάν καλή μητέρα κάθε μας πληγή.

«Κοιμήσου, κοιμήσου 
Χρυσό μου παιδί !»

Είν’ κόκκινη ή αίιγή. Πια ησυχάζει το χρυσό 
παιδάκι- Πια δέ στενάζει, πια δεν κλαίει, δεν πονεΐ. 
Βαλσαμωμένη πια κάθε του πληγή. Καί πια δεν α
κούει την απελπισμένη τής μάννας φωνή :

«*Άχ! ξύπνα ! *Ώ ! ξύπνα I 
Χρυσό μου παιδί I»

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΝΑΧΟ : Ό Κάρλ Λήμπκνεχτ.—
Ό  αρχηγός καί ό άνθρωπος.—Περικοπές άπό γράμματά
του. "Ενα ποίημά του.

*0 πραγματικός τύπος του αληθινού πολιτικού 
αρχηγού στή νεώτερη Γερμανία εΐτανε ό Κάρλ Αήμπ- 
κνεχτ. "Οταν ξέσπασε δ μεγάλος πόλεμος, εΐτανε 
βουλευτής στο γερμανικό Ράϊχσταγ. ’Ενώ άλλοι φί 
λοι καί συνάδελφοί του — βουλευτές τού σοσιαλιστι* 
κού κόμματος, δέ δίστασαν ούτε ένα λεπτό νά ξεκινή' 
σουν για τό Μέτωπο, τραβηγμένοι άπο τήν τότε πολι 
τική καί πατριωτική κανταλιτέ των μαζών, έμεινε ό 
Λήμπκνεχτ στο Βερολίνο, για νά πολεμήσει, στό δικό 
του μέτωπο, για τήν ιδέα του, για τήν άλήθεια, κατά 
τού Ιμπεριαλιστικού πολέμου. Καί δτι δεν εΐτανε ή 
δειλία πού τον έκανε νά μένει σπίτι — δπως συνέ- 
βαίνε μέ τόσους άλλους «πατριώτες» κουραμπιέδες—, 
δείχνει ολόκληρη ή κατοπινή του δράση, ή δποία 
τέλειωσε μέ τό μαρτυρικό του θάνατο στους δρό
μους τού Βερολίνου. ’Από τήν αρχή τού πολέμου 
αρχίζει τόν άγώνα του κατά τού μιλιταρισμού καί τού 
καπιταλισμού. Για νά άπαλλ,αγεΐ ή κυβέρνηση τού 
Κάϊζερ άπο τόν ενοχλητικόν αυτόν προπαγανδιστή, 
τόν στέλνει πότε στα χαρακώματα καί πότε στή φυ 
λακή. ’Αλλά καί έκεΐ δεν παύει τόν άγώνα του γιά 
τον ανθρωπισμό, κατά τής Καϊζεριανής βίας πού μέ 
τό επανωφόρι τού «πατριωτισμού» καί τής «κινδυνευ* 
ούσης πατρίδος» ναρκώνει τις άνήξαιρες μάζες.

’Από τό χαράκωμα καί άπο τή φυλακή συνεχίζει 
δ Liebknecht τόν πόλεμό ίου κατά τού καϊζερισμού. 
Γράφει γράμματα στήν οικογένεια του καί στούς φ ί
λους του, καί σέ κάθε γραμμή βλέπομε τόν «άνθρω. 
»ο» Λήμπκνεχτ, τό φίλο τών παιδιώνε, τών λουλου- 
διών, τών δυστυχισμένων, τόν ποιητή, τό μεγάλο

άγωνιστή γιά μια καλύτερη τύχη τής ανθρωπότητας 
Κάνει σημειώσεις ημερολογίου, πού δείχνουν δτι μέ 
τό Λήμπκνεχτ δέν έχασε μόνο ή Γερμανία ένα άπύ 
τά μεγαλύτερα της πνεύματα, αλλά καί ολόκληρη ή 
άνθρωπότητα Τά γραμμένα του είναι σάν ένα κομ. 
μάτι τής ψυχής του. Δείχνουν, δτι ή Ιδεολογία του, 
ή κοινωνική καί ή πολιτική, δέν είναι τίποτε πού νά 
στηρίζεται έπάνω σέ υπολογισμούς, άλλα διι είναι 
αΰιή ή ζωή του. Ή  Ιδεολογία είναι αχώριστη άπ’ 
όλα δσα τόν περιτριγυρίζουν; άπο τή γυναίκα του, 
άπο τά παιδιά του, άπο τή φύση, άπ’ δλο τόν κόσμο. 
Ό Λήμπκνεχτ είναι δ πολιτικός καί κοινωνικός αρ
χηγός πού αγαπάει δλο τον κόσμο μέ δλη του τήν 
καρδιά, τό μεγάλο καί τό μικρό. Καί στό πιο 
μικρό, άμα είναι όμορφο, βλέπει τον καθρέφτη τού 
σύμπαντος, τής άγάπης καί τής καλοσύνης. Μέσα από 
τή φρίκη τής ζωής τού χαρακωμάτου γράφει στα 
παιδιά του λόγια σάν τά επόμενα· «δτι είδα ανάμεσα 
σέ τόσα άλλα καί χρωματιστές κάμπιες, χαρούμενες 
πεταλούδες, λογής λογής πουλάκια καί πολλά λελέκια 
σάς τδγραφα, πιστεύω, τις προάλλες. . . »  Άπο ένα 
άλλο γράμμα σέ έναν άπο τούς γιούς του, άς άναψε - 
ρομε εδώ λίγες γραμμές, γιά νά δείξομε στόν άνα· 
γνώστη ένα κομμάτι τής ψυχής τού ΰπέροχου πολιτι
κού, πού οί εχθροί του τού άρνιούνται κάθε ανθρω
πισμό. «Νά έχεις εμπιστοσύνη σ’ Ιμένανε καί στή 
Σόνγια. Νά μή μάς κρύβεις τίποτε πού θά μποροΰ 
σες νά φοβάσαι νά τό μολογήσεις... Τό στήθος σου 
πρέπει λεύτερα νά άνασαίνει καί θέλω νά σέ Ιδώ 
πώς καμιά μέρα θά ξαπλώσεις τά χέρια σου γιά ν' 
άγκαλιάσεις τόν κόσμο... "Ανοιξε τήν καρδιά σου γιά 
τό σύμπαν. Ή  εμπιστοσύνη σου σ’ Ιμέ, ή άγάπη σέ 
μάς καί σέ δλους τούς άνθρώπους, ας είναι οδηγός 
σου. Τότε ή εργασία θά σοΰ γίνει παιγνίδι, δέ θά 
σού είναι κόπος, άλλα ευτυχία καί ευδαιμονία».

Στά γράμματα, στήν οικογένεια του σά νά άπο- 
φεύγει κάπως τά πολιτικά καί τά πολεμικά. Μά δπου 
γιά τέτοια, είναι πάντα κάτι πολύ γερό. Έτσι διαβά
ζομε σέ κάποιο γράμμα του άπό τό ρωσσικό μέτωπο: 
«Σήμερα είναι μιά πολύ άγρια με'ρα. Οί Ρώσσοι μάς 
κάνανε μιά επίθεση. Στήν πρώτη γραμμή πού βρι
σκόμαστε, σκάφτομε καινούργια χαρακώματα. Έχομε 
δροσιά. Καί άποπάνω μου καίγεται ή κόλαση. 'Εγώ 
όέ θά ηνροβολήϋω

Στά 1916 είχε γυρίσει από τό Μέτωπο μέ μια 
λιγοήμερη άδεια. Τό πρώτο πού έκανε άμα έφτασε 
στήν πρωτεύουσα, εΐτανε νά σταθεί στήν πιό κεντρι
κή πλατεία, στό Potsdamer Platz, σά νά πούμε στήν 
«Όμόνοια» τού Βερολίνου, καί νά φωνάξει δσο μπο
ρούσε πιό δυνατά στά αυτιά τών «πατριωτώνε» πού 
μακριά άπό τό κανόνικαλοπερνούσανε. «Κάτω απόλε
μος !» Γιά τό «έγκλημα» αύιό καταδικάστηκε σέ 4 
χρόνια εΙρκτή. Μόλις μπήκε μέσα στό μπουντρούμι, '
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γράφει στη γυναίκα του τα επόμενα. «Νά είσαι φι 
λόσοφος! Τί είναι τέσσαρα χρόνια ! Τό κεφάλι ψηλά 
καί το πιο σπουδαίο γίνεται μπαγατέλλα— sub spe
cie aeternitatis όχι μόνο της ζωής, τής κοινωνίας, άλλα 
και του άτόμου». Σέ άλλα γράμματα παρηγορεΐ ή 
μεγάλη του ψυχή ή πολύπαθη τούς φτωχούς, και 
τούς δυστυχισμένους. Και σέ μια στιγμή άπελπισιάς 
γράφει' « . . .  μά πρέπει νά είναι οί άνθρωποι τέτιοι· 
δεν μπορούνε νά ζήσουνε μέ άγάπη άναμεταξύ τους;

*0 Αήμπκνεχτ είτανε και φανατικός λατρευτής 
των μεγάλων ποιητών. Στ.ο χαράκωμα καί στή φυλα. 
κή δεν τού έλειπε ποτέ ό "Ομηρος, ό Σοίκσπηρ, δ 
Ρουσσόη δ Γκαίιε καί δ Τολστόης. Τό πνευμάτων 
ποιητών αύτών του χαρίζει τήν ψυχική γαλήνη, τήν 
δποία χρειάζεται τόσο στίς μαρτυρικές του ώρες· 
«Ποιός μπορεί νά είναι Απελπισμένος καί άπογοη- 
τευμένος όταν καταγίνεται μέ τον Γκαΐτε καί τήν τέ. 
χνη;» γράφει άπό τή φυλακή στή δυστυχισμένη ίου 
γυναίκα. Όλα αυτά δείχνουν «τι δ πολιτικός δέν πρέ
πει νά είναι μόνο πολιτικός, όπως νομίζουν πολλοί· 
Ό  άληθινός πολιτικός πρέπει νά άγαπάει καί τόν 
ποιητή, γιατί καί ή ποίηση είναι ένα κομμάτι ζωής.

Όταν ξεσπάει στά 1917 ή ρωσσική έπανάσταση, 
γίνεται δ ίδιος ποιητής.

Φουρτούνα, σύντροφέ μον,
Μέ καλεΐς !
Ακόμα δέν μπορώ.
Ακόμα είμαι άλυσοδεμένος !
Καί εγώ είμαι, φουρτούνα,
Έ να κομμάτι σου.
Καί ή μέρα θά ξαναγυρίσει 
‘Όπου θά σπάσω άλυσσίδες.
Όπου θά ξαπλωθώ 
Άποπάνω άπό τή γή 
Άπό πάνω άπό τις πολιτείες,
"Οπου θά μπώ 
Στους ανθρώπους 
Στις καρδιές καί οτά μυαλά 
Τών ανθρώπων,
Φουρτούνα, δπως έσύ !

Ή  πεποίθησή του γιά τή νίκη τής σοσιαλιστικής 
ιδεολογίας φαίνεται άπό τά λόγια αυτά πού γράφει στή 
φυλακή τό Γεννάρη του 1917. «W ir siud und bleiben 
wir, trotz alledem» «Έμεΐς είμαστε καί μένομε μολα
ταύτα».

Τό βιβλίο «Gesammelte Briefe Karl Liebknechts» 
βγήκε στό εκδοτ κατάστημα τής «Aktion», Berlin—W il
mersdorf.

Σέ καμιά κατοπινή μας άνταπόκριση θά δώσομε 
λεπτομέρειες άπό τίς «πολιτικές σημειώσεις» τού με
γάλου πολιτικού.

.*  Μόναχο A . S T E IN M E T Z
*

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ ΜΕΡΟΔΟΥΑΙΟΥ *
Χαρεΐτε σείς τά τάλαρα 
πού τάχετε πολλά, 
έμάς τό μεροδούλι μας 
μάς δίνει τό ψωμί μας,

Έμεΐς δέ σάς ζηλεύουμε 
καί ζούμε πιό καλά 
μέ τό γλυκό κρασάκι μας 
καί μέ τή μουσική μας.

Χαρεΐτε σείς τά τάλαρα . . . 
δέ ζοΟμε δυό φορές, 
τρώ’ ή σκουργιά τό σίδερο 
κι3 ή έγνοια είναι σαράκι,

Θέλ’ ή δουλιά ξανάσαση, 
τραγούδια καί χαρές 
κι* δ κόπος καλοπέραση 
άγάπες καί κρασάκι.

Μ. ΑΒΑ1Χ0Σ

Σ Α Ν  Ο Ν Ε ί ρ Ο

Χαρισμένο στή Μιτυληνιά 
Δα Μ. £,

Τρεις, μά πάντα μονάχη έγώ, παράπλευρα σ’ 
ένα... «κακό τραπέζι» καθισμένες, σιγηλή, περσσό- 
τερο θυμωμένη μέ παλιές μου παραγνώρισες, σ’άκουα 
άκούραστα, μιλώντας γιά τό μελλούμενο ταξίδι σου..

Ή  θάλασσα ήσυχη, γαληνεμένη άπλωνδταν μπρο
στά μας μ’ έλαφρές ζαρωματιές, άνατριχιάζοντας στά 
ήδονικά φιλιά τής έσπερινής αδρας. Κι δ άμμος καί 
τά πετραδάκια τής άκρογιαλιάς άναγάλιαζαν γλυκά 
στά δγρά φιλιά πού σκορπούσε άνάμεσό τους τό κδμα 
παιγνιδιάρικο.

Κύματα ήχου βιολιού, ήδονικά, γλυκά μελιστά
λαχτα άνάσαιναν άπό μάκρυά μέσ’ τήν ψυχή μου, 
στίς δστερες ώρες τοδ δειλινού τή γλυκειά νοσταλγία 
τών χαμένων πόθων τής νειότης.

"Ωρες γλυκειές καί μυστικόπαθες πού πλέκετε 
στίς φτερούγες τό τραγικό τό σύντιμμα χαμένων έλ· 
πίδων καί μέ πόθους άνιστόρητους καινούργιους τό 
νού μας πλανάτε, μή φεύγετε, σταθήτε. Καί τή νύχτα 
πού σέ λίγο θάρθη νά σάς σκεπάση μέ τό μαγικό 
καί σκοτεινό της πέπλο μή τή σκιάζεστε . . .

Μ' άλί μου ! άλαφροπατάτε έσεΐς φεύγοντας έκεΐ 
κάτω βαθειά στόν δρίζοντα, πέρα στίς κόκκινες πινε
λιές π’ άφήκε τό στερνό χάδι καίτό στερνότερο άκόμα 
σβυσμένο φιλί τού ήλιου στή γή.

* Τέ τραγούδι αυτό του μακαρίτη Άβλιχου βίναι δη- 
μοΊκώτατο στην Κβρελλονιά.
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Κι’ δταν σέ λίγο μαζύ μ5 αδτές χαθήτε, άφίνετβ 
Εμάς ίσκιους ποθοπλάνταχτους, πλανεμένους μεσ’τήν 
τρομάρα τής νύχτας τής βαθειάς καί σκοτεινές μέ 
τή λαχτάρα του πόθου, του πόθου του άόριστσυ . .  .

ΓΙ. Φάληρο 17-7-921.
ΑΡΣΙΝΟΙ-Ι ΤΑΜIIΑΚΟΙΙΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΠΑΡΑΠΟΝΟ ΤΟΥ ΜΑΡΜΑΡΟΥ *

Μέ τά πόδια σπασμέν’ άπ’ τδ γόνατο, μέ τά χέ
ρια κομμέν’ άπδ τδν άγχωνα, χοίτεται μέσα στδ 
μουσεΤον τδ παλληχάρι τδ άρχαίο. Μισοπεσμένο στδ 
δεξί του τδ πλευρό, γέρνωντας ζερβά λίγο τδ κεφάλι, 
είναι ξαπλωμένο, όλόβολο, άπάνω στδ ξύλινο στήρι
γμά του, χαΐ φαίνεται ώσάν νά κυττάζη τδ ίδιο του 
τδ κορμί. ’Ακέριο άπ” άκρη σ’ άκρη, τδ σώμα του 
τεντόνεται σάν κατάλευκ* όνειροφάντασμα ώραιότη- 
τας καί γεροσύνης. Τής γλυκειάς ώσάν κοριτσιού,τής 
παλληκαρίσιας σάν ήρωα μορφής του τδ άλαφρδ σή
κωμα, βαστούνε, τού έξαίσιου λαιμού του ή χαριτω
μένες γραμμές. Άπδ τδ σβέρκο του πού σκύβει λι
γάκι, φεύγουνε πίσωθε, άνοιχτές, ή δυνατές πλάτες 
του* μά άπδ μπροστά, τά στήθια του όρθόνονται ευ. 
ρωστα, σφιχτά, μέ φουσκωμένα, ξαναμμένα τά βυζά, 
σά νάν τ’ άνασηκόνη δ πλούσιος χυμός, πού άναβρά- 
ζει άπομέσα τους. Ή  ράχη του μακρυά, ίσια, κατε
βαίνει, χωρισμένη μέ αύλάκι βαθύ, καί τυλίγει, λές 
καί τδ βλέπεις, άποκάτου άπδ τδ δέρμα, τδ κανόνι- 
κώτατο φκιάσιμο τών κοκκάλων κχί τδ άξεχώριστο 
δέσιμό τους. 'Απαλή, μέ τά πλευρά πλεγμέν’ Αρμο
νικά, τώνα μέ τ’ άλλο, λυγίζεται ή μέση του ή λε
πτή, πού σέ πάει μαλακά-μαλακά, άπδ τδ άνδρικδ 
τέντωμα τών στηθών του, είς τής τρεμάμενης, τής 
άνθισμένης σάρκας τών πισινών του τήν άφροδίσια 
έμμορφιά, στά ρυθμικά μάγια τών λαγαρών του.Λαμ
ποκοπάει, γυαλιστερή σάν καθρέφτης, δλη, μέ Ανε
παίσθητες ζάρες έδώ κ’ Εκεί, ή κοιλιά του, ή πλα- 
τειά καί ή σύμμετρη άντάμα καί καταμεσής της χα
μογελάει γλυκύτατα ό άφαλός του, πού μόλις φαίνε
ται, καί άποκάτου της, ξέσκεπο, έλεύθερο, περίλαμ. 
προ, όλόφωτο, τδ θείο βασίλειο τής νειότης του δψό- 
νεται. ’Ακμαία, γενναία, τορνευμένα, στρογγυλόνον- 
ται τά μεριά, καί τραβούν κατά κάτου, δμαλά, ευ 
θύγραμμα, γιά νά βρουν τά κορδωμένα ντικλίνια **. 
Δώθε καί κείθε δίπλα είς τδ κορμί, ξυφυτρόνουν

* ’Από τδ Β' τόμο των «Φιλολογικών “Εργων» πού τυ
πώνει τδ «ΆΘ. Βιβλιοπωλείου X. Γανιάρη.

** Έτσι λέγονται εις τήν Κρήτην, κατ’ άλλους μεν, οί 
όποιοι και παράγουν τήν λέξινεκ του «αντίκλινο»,αί ίγν?ς, 
κατ’ άλλους δε, οί δποΓοι τήν παράγουν εκ του «άντικνή- 
μιον», δτε πρέπει νά γράφεται καί «ντικλήνια», βλο τδ 
κάτω το? γόνατος ποδάρι.

άπδ τούς ώμους του τά νευροδύναμα μπράτσα του, κι 
άπάνω τους, χωρισμένοι, καθαρά-καθαρά, καθ’ ένας 
άπδ τδν άλλον, μ ά κ ’ ένωμένοι άξεκόλλητα Εντού- 
τοις, ήσυχοι, άξέννοιαστοι, ώσάν ν’ άναπαύουνται μέ 
άπόλυτη έμπιστοσύνη στδν ίαυτό τους, προβάλλουνε 
ci μυώνες, καμαρωτοί καί περήφανοι. ’Αλλά κεΐ πού 
μέ τδν άγκώνα ή πήχη θά έκαρφονότανε στερεά στδ 
μπράτσο, κεΐ πού ή πανώρηα καμάρα τής άντζας θά 
¿κολλούσε σφιχτά μέ τήν ίσάδα τήν τολμηρή τού 
μεριοΰ, σά μιά πληγή άνώμαλη καί βαθειά, μέ άπό- 
τομα τά ξεπεταχτά της τά χείλια, μονάχη δείχνει, 
πού θά ήντουσαν τά σοβαρά χέρια, τά έπιδέξια νά 
ρίχνουνε τδ λιθάρι ή νά κατεβάζουν τή γροθιά, πού 
θά ήντουσαν τά πόδια τά φτερωμένα, τά πόδια τά 
άφθαστα είς τδ τρέξιμο καί τά άσύγκριτα είς τδ πή - 
δημα. Σάν νάν τήν Εχη δομένη παλάμη άγνωστη, 
όπού νά προμελέτησε τδ χτύπημα, πού νά ¿προσχε
δίασε τδ άδικο, τ’ άρπαξε, χέρια καί πόδια, καθώς 
κατέβηκε, ή βαρειά πληγή, καί λείπουνε παρμένα. 
Όλο τδ άλλο του τδ σώμα, άπείραχτο κι άνέγγι- 
χτο καί έμψυχο, παρουσιάζετ* έμπρός σου, μονομιάς, 
σά νάν τού χάρισαν, λές δέν έπέρασε άκόμη στιγμή, 
τδ δώρο τής ύπαρξης, σά νά έφύσηξαν μέσα του, λές 
καί δέν είναι στιγμή άκόμη, τήν πνοή τής ζωής. Άπδ 
τά σκέλια Εως είς τά μαλλιά, άπδ τήν κορφή Εως τά 
ντικλίνια, τίποτα δέ θολόνει τδ φάνταγμα τού θαυμα
στού του κορμιού, τίποτα δέν άτιμάζει τή μαγική του 
τήν δψι, τίποτα δέν ντροπιάζει τήν δψι του τή λαμπρή. 
Ούτε τδ μικρότερο τρίψιμο ούτε τδ άπλούτερο ράγι* 
σμα, ούτε τδ έλάχιστο χάλασμα, δέ ζημιόνει καθό
λου τού παλληκαριοΰ τή θωριά πού σέ θαμπόνει. 
Άλλά τών μπράτσων του ή πληγή, μά ή πληγή 
τών μεριών του, προβάλλει καί χάσκει, άσπλαχνη, 
φριχτή, καί κόβει μέ κακία στή μέση τδ κατάλευκ* 
όνειροφάντασμα, καί ξυπνάει τδ μάτι άξαφνα άπ* τδ 
μεθύσι του τδ γλυκό. Θάλεγες πώς μοίρα κρυφή, θά- 
λεγες πώς έκδίκησις μυστική, πού ή έφθόνησε ή ίδια 
τδ τέλειο, τδ μοναδικδ τδ κορμί, ή θέλησε νά δουλέ- 
ψη τδ άγριο μίσος έχθροΰ ζηλιάρη, έπίτηδες άπλωσ* 
άπάνω του τδ βαρύ χέρι της, τδ χέρι της τδ άλύπη- 
το, κ’ Επίτηδες τ’ άφηκε άνέγγιχτο τ’ άλλο, κ' Επί. 
τηδες τούκοψε μονάχα τά άκρα του, γιά νάν τού 
πάρη τή δύναμι νά κινιέται, γιά νάν τδ κάμη ν’άπο· 
μείνη νά σέρνεται, τδ φτωχό, πεντάμορφο μά κολο- 
βω μένο, γιά νάν τδ κάμη νά βλέπη, ώσάν κατάδι
κος, τδν έαυτό του παράλυτο, γιά νάν τδ κάμη νά 
παρασταίνη άντάμα καί τή μεγαλήτερη άσχήμια. 
Καί ό νέος, χοίτεται τόρα, Ετσι, Εκεί πέρα, δίχως νά 
μπορή ούτε στά χέρια του νά βασταχθή ούτε στά 
ποδάρια του νά στηρίξη, δίχως νά μπορή νά σταθή 
όρθός, δίχως νά μπορή νά σηκωθή, σάν σακάτης 
σέ κρεββάτι άρρώστιας. Τήν άσπράδα τήν άγγιχτη 
τού κορμιού του, θλιβερά άγκαλιάζει, ή μαυρίλα 
τού ξύλου, πού εΤν* άπλωμένος, κι* άποκάτου του
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Ινα ψηφίο φανερόνει τή σ*φά πού τδν έχουν βαλμέ- 
νον. Άπδ τών παραθυριών τά άψηλά τζάμια, πέφτει 
χάμου, θαμπδ τδ φως, καί σκορπίζει πένθιμη λάμψι. 
Γύρω-τριγύρω του, συντρόφια του είς τή συφορά 
του, σά νάν τά σώριασε, ή ίδια μοίρα χι' αύτά χεΐ ■ 
πέρα, παρόμοιας χατάρας θύματα, άθλια χαλάσματα 
τής ζωής, ¿που γυρεύουν ήσυχίαν άπδ τά πάθη, 
λείψανα τέτοιας τύχης, ίποΰ βρήκαν λιμάνι γιά νά 
φύγουν τής μπύρες, νά γλυτώσουν τά βάσανα ταραγ
μένης ύπάρξβως, μέ τον ίδιον τρόπο, άπαράλλαχτ’ 
άπάνω στά ξύλινα, άπάνω στά μαύρα στηρίγματά 
τους, σά σε χρεββάτια ξαπλόνονται, γεμίζουν δλον 
τδν τόπο, χοψοπόδαρα, ή χουλά, ή ραγισμένα, ή μι- 
σοσπασμένα, ή χατατσαχισμένα, σά σέ νοσοκομείου 
ζωγραφιά, λές χι' άχαρτερουν τδ χειρουργό γιά νά 
ίδή τής πληγές τους, Iva σωρδ χι' άλλα χορμιά σάν 
αδτόν, ώσάν αύτδν χι’ άλλα κουφάρια Iva σωρό. 
Μέσα στήν χρύα τή σάλα, τή στρωμένη μέ πλάκες, 
ή σιωπή είναι άπόλυτη, άνέχφραστο παράπονο βα
σιλεύει. Καί μισοπεσμένο στδ δεξί του πλευρό, γέρ· 
νωντας ζερβά λίγο τδ κεφάλι, τδ παλληκάρι τδ 
ώραιο, φαίνεται σάν νά βλέπη τδ ίδιο του κορμί, 
χαΐ σάν σύννεφο λύπης, πού μόλις διαχρίνεται, νά 
σκεπάζη τήν χαλή του μορφή, τήν παλληχαρίσια 
χαΐ τή γλυχειά. "Αχ, δέν ¿φανταζότανε, ποτέ βέ
βαια, αΰτήν τήν τύχη, δταν, λεβέντης καμαρωμένος, 
έσυργιανοΟσε είς τής στοές χαΐ στά γυμναστήρια 
τής παλαιάς πόλεως τήν άνεκδιήγητη δόξα τών 
άψεγαδιάστων μελών του. Ά χ  δέν ¿φανταζότανε βέ
βαια αύτήν τήν τύχη, δταν, στεφανωμένος άγωνι- 
στής, Ιρριχνε τδ λιθάρι στδ Στάδιο, ή ¿νικούσε στδ 
πάλαιμα, ή ¿κουβέντιαζε μέ τούς φιλοσόφους, ή ανέ
βαινε στήν Άχρόπολι, μπροστά- μπροστά στά ιερά 
πανηγύρια. Δέν ¿φανταζότανε ποτέ βέβαια αύτήν 
τήν τύχη, δταν έβγαινε άπ* τά χέρια του γλύπτη 
του, δταν άστραφτε μέσα στ' άργαστήρί του, άπο- 
χάτου άπ'τδν δλάνοιχτο ούρανδ τής Αθήνας, άπο- 
χάτω άπ' τού ήλιου τήν ασκίαστη λάμψι, άνατρι- 
χιάζωντας δλος άπδ δύναμι κι9 άπδ άντρειά. Καί δέν 
¿φανταζότανε, —άχ, ποτέ βέβαια! — αύτήν τήν τύ
χη, δταν, θνητδς αύτός, έβλεπε νάν τδν στηλόνουνε 
στδ ναό, γιά νά παραστήση του ’Απόλλωνα ή του 
Έρμή τδ άθάνατο είδωλο. Καί σάν νικημένος πο · 
λεμιστής, μέ σπασμένα τά πόδι’ άπδ τδ γόνατο, μέ 
κομμένα τά χέρι' άπδ τδν άγχωνα, είναι ξαπλωμέ
νο, όλόβολο, άπάνω στδ ξύλινο στήριγμά του. Α κί
νητο, μέ τά μάτια του σταθερά, θάλεγες δμως πώς 
τριγυρνάει τδ βλέμμα του, άπδ τούς ώμους του τούς 
νευρώδεις είς τά τορνευμένα του τά μεριά, άπδ τή 
λυγερή του τή μέση είς τδ φούσκωμα τών στηθών 
του, άπ9 τήν τρεμάμενη, τήν άνθισμένη σάρκα τών 
πισινών του στδ θείο βασίλειο τής γυμνής νειότης 
του. Καθώς σκύβει άλαφρά τδ λαιμό του, λές κ9 έξε-
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τάζει μονάχος του τδ σώμά του, καί μελετάει τούς 
μυώνές του καί σπουδάζει τδ φκιάσιμό του. Καί 
κάπου-κάπου, στον κρυφό του περίπατο, τδ βλέμμα 
του φαίνεται, σά νά καρφόνεται, βαρύ, βαρύ, καί 
είς τών γονάτων του τής άπότομες λαβωματιές, καί 
είς τής σκληρές τών άγχώνων του τής πληγές. ΚΓ 
άν τδν χυττάξης ώρα πολλή, πολλή, πεσμένον έτσι, 
μέ τής λύπης τδ σύννεφο τδ άφαντο, ¿που σκεπάζει 
τδ μέτωπό του, θαρρείς πώς τάχα μανάχα σέ 
γελάει τδ μάτι σου ; — , σιωπηλδ δάκρυο λαμποκο
πάει κάπου—κάπου, μέσ* άπ' τά πέτρινα ματό̂ · 
φυλλά του . . .

ΜΙΧΛΙΙΛ ΜΗΤΣΛΚΗΣ

X ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ X
Γράφείε αύντομa κα ί καθαρογραμμένα γράμματα.

Γιά τήν ώρα, ό «Νουμδς» μένει δίχως 
γραφείο. Προσωρινό γραφείο του είναι το 
Poste Restante του Εξωτερικού καί τδ ’Αθη
ναϊκό Βιβλιοπωλείο» X Γανιάρη κα ί2ια οδός 
Σοφοκλέους 3, δπου μπορούν δσοι θέλουν άπδ 
ιούς κ. κ. συντρομητες τής ’Αθήνας νά πλε- 
ρώνουν τή συντρομή τους, παίρνοντας από
δειξη υπογραμμένη άπδ τδ Διευθυντή του 
«Νουμα». Στ* «Άθηναϊκδ Βιβλιοπωλείο» 
υπάρχουν καί περασμένα φύλλα του «Νουμα».

— Μάγο. Μην κακιώνεις, δ,τι είναι καλό άπδ τά παι- 
γνιδιάρικα τραγούδια σου θά δημοαιεύουνται. Δέ θέ; καί 
λόγου σου \ά δημοαιεύουνται μονάχα τά καλά ; — μ. Δ. 
Πομ. Θά δημοσιευτεί. 'Δφοΰ τόσο σε τρομάζει ή $ Σελίδα 
γιά  τους νέους, θά Ιδρύσουμε αργότερα καί μια * Σελίδα 
για  τονς γέρους» καί άλλη μια <· Σελίδα γ ιά  τονς μεσόκο
πους*, γιά νά μένουν έτσι δλοι ικανοποιημένοι. — κ. Κ . 
Οΰρ. Άπδ τό (Πνέμα* σου ή πρώτη στροηιή μα; κατα
μάγεψε.

"Ενα φάσμα πανύψηλο, θείο, 
μέ γραμμές ακαθόριστες λάγνες 
καί μέ όψη παρήγορου άστρου 
ν’ ανεβαίνει ¿γάλλιο 
σ’ ένα κόσμο, σέ άλλο πλανήτη . . .

— κ Κ νρ . Δ αν. Τό «Εΐτανε» έχει χάπια καινούργια κ ι' 
ασυνήθιστη πνοή, μά θάθελε περισσότερο δούλεμα. Τό 
άλλο πολύ καλά καί δημοσιεύετε. — -κ. Κατσομ. Λό
χος ασυρματιστών. Σμύρνη. Σέ παρακαλοΟμε νά μάς γρά
ψεις γιά νά κανονίσουμε τούς λογ]σμούς μας. Περνώντας άπό 
τήν 'Αθήνα μά; άφισες σημείωμά σου πψς θά μάς έγραφες, 
μά ακόμα* τό γράμμα «ου ! !


