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ΤΑ ΕΠΙΤΑΦΙΑ ΡΟΔΑ'
Τής ΑιΧΙχας μου

1

Κάποιος ήρθε καί σου μίλησε 
Τό βραδάκι αύτό του Μάη.
Σά μανούλα, λες, σέ φίλησε,
Σάν πατέρας σου γελάει·

Παιγνιδιάρης και σέ πλάνεψε 
κι όπως είσουνα μικρούλα 
τίς χαρές δλες σοϋ όρφάνεψε 
στή μισόκλειστη καρδούλα.

Κι δπως σ' άγγιξε τό χέρι του, 
σά δικό μου νάειταν χάδι, 
ακριβό σέ πήρε άστέρι του 
τ’ ανοιξιάτικο τό βράδυ.

Τραγική στιγμή ! — Δέ νιώσαμε 
Τό άπαλό φτερούγισμά του.
Καί τά ρόδο, πού σου στρώσαμε 
Δέν τά λέγαμε θανάτου.

Λέω τό γέλιο σου λουλούδισε 
Κ1 ένας κύκνος ήρθε πλάι, 
μυστικά καί σέ τραγούδησε 
καί σέ πήρε καί σέΤιάει. . .

(*) Τά σπαραχτικά αΰτά τραγούδια, τά έμπνεύστηκε δ 
ποιητής άπό τδ θάνατο τής Αιλίκας του.

Τά μάτια μου δέ γύρισαν άπάνω 
παρηγοριά ζητώντας του χαμού σου. 
Φαρμάκι τής ζωής μου θά τήν κάνω 
τήν πίκρα τού μεγάλου σπαραγμού σου.

Αδικημένη γέννα τού έρωτά μου, 
τό θάνατό σου άγρίκησα μιά πίστη.
Τό χέρι ένός φονιά Παντοδυνάμου 
Τό μίσησε ή καρδιά μου καί τ* δργίστη.

Κάλλιο τυφλή μιά Μοίρα νά μέ ορίζει, 
φίδι, τριπλά, κι δ πόνος νά μέ ζώνει, 
παρά τό νοΰ μου ή σκέψη ν’ άσκημίζει 
κάποιου Θεού μου, πού άκαρδα σκοτώνει.

Μού φτάνει ό Πόνος.— Άλλο δέ γυρεύω, 
κι δσο νά πφς μακρυά γιά νά σέ σώνω.
Τής ύπαρξης μου τώρα τό Π ι σ τ ε ύ ω 
στό μαύρο άπάνω μνήμα σου διπλώνω.

Κι ό Πόνος, δ Θεός.— Μιά θλίψη ή Μοίρα. 
Τί άλλο κρύβει τό άπειρο, πού θέλω ; 
Καθώς τού άγνώστου κάποτε σέ πήρα, 
σά χρωστιμιό παλιό σέ ξαναστέλλω.

Λιγ$ ή ψυχή συντρίμματα καί πέφτει, 
καθώς πατάει ξερή τό άγρίμι χλόη.
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Μά τί và πώ ; Ένας λόγος δέ μου πέφτει 
το τραγικό σά χτυπητέ ρολό'ί...

Λύσσα ή βλασιήμια.—Σ-ιύβωκαι μακραίνω, 
Κι δπου σταθώ άγροικώ τή συντροφιά σου. 
Μ δ;τι πού ζώ και σκέφτομαι καί κραίνω 
πώς ν' άνασχήσω λέω τήν ομορφιά σου :

νΩ ! σπαραγμέ, πού ελπίδα δέ σοΰ μένει, 
κι ούτε καιροί σέ δέχονται, ούτε τόποι ! 
Μόνο ή άγάπη ξαίρει ν’ άνασταίνει 
δ,τι Θεοί σκοτώσανε κι άνθρώποι.

Κ’εϊμαι δ τρανός.* Ό πλάστης. Δέ γυρίζουν 
τά μάτια μου ψηλά νά ζητιανέψουν.
Σιόν πόνο, σά σε μάρμαρο σκαλίζουν. 
Κλαΐνε, προσμένουν, δχι νά π ι σ τ ε ψ ο υ ν !

3

Μά μην του λέτε, πικρόλογες γιαγιάδες,

ΖΑΝ ΖΟΡΕΣ

τ ο λ  ε
Άπό τις Pages choisies τοΰ Ζωρές πού τώρα βγήκανε 

σϊό Παρίσι, ‘Υπέροχη διάλεξη πού την είπε δ άλη- 
σμόνητος Γάλλος άρχηγδς και ξεχωριστός λογοτέχνης 
στην Τοιλούζη, λίγους μήνες μετά τό θάνατο τοΰ 
Τολστόη. Δίνει τό χαραχτηρισμό τής φιλοσοφικής δι
δαχής τοΰ Ρώσσου φιλόσοφου, ξετάζοντας καί βρί
σκοντας τά αίτια τής ηθικής κρίσης ποΰγινε μέσα τον 
καί τον άνάγκασε, αφήνοντας την καθαρή λογοτεχνία, 
νά γίνει άπόστολος μιας νέας φιλοσοφίας που βασιζό
τανε πάνω στη χριστιανικήν άγάπη.

Πολύ μεγάλη θάτανε ή στεναχώρια μου, ά νεί- 
μουν άναγκασμένος μες στό λίγο χρονικό διάστημα 
ποΰχω στή διάθεσή μου νά περιλάβω, ή κι απλά νά 
δοκιμάσω νά περιλάβω δλο τό νόημα τοΰ έργου καί 
τής σκέψης τοΰ μεγάλου Τολστόη, όλες τις περιπλο
κές τής ζωής του. Μεγάλο σ’ έχταση είναι τό έργο 
του, καί προπάντων ή προσωπικότητα τοΰ Τολστόη 
είναι πολύ άψηλή μαζί και πολύ περίπλοκη. Αύτός δ 
άνθρωπος με την τόση του έπίδραση στό πνέμα καί 
οτή ζωή δλων των λαών έμεινε ώς τό τέλος ένας 
σλάβος, μοναδικά καί βαθιά ροΰσσος, κ* ή σκέψη 
του δέν μπορεί νά βρει καμμιά θέση στά πλαίσια 
τής δυτικής σκέψης. Τόν άνθρωπο αύτόν, πού άνα· 
σήκωσε τά εύγενικώτερα άνθρώπινα πάθια, καμιά 
θρησκεία, καμιά μερίδα, καμιά τάξη δέν μπορεί

συνηθισμένο τοΰ πόνου μοιρολόι.
Καί σείς οί σιδηρόκ,ιρδοι παπάδες, 
που άταίριοστα τοΰ στέκεστε στό μπόι,

Μήν τοΰ χαλάτε σκληρά την ομορφιά του, 
γύρω οέ τέτοιο λουλούδι έσεΐς κοράκοι.
Τό φώς άς μένει μονάχα συντροφιά του.
Κι άς φτάνει θρήνος καί κλάμα τ’ άγεράκι.

Κι άς πέσουν τ’άστρα στολίδια του.-Τριγύρα 
στά λιγωμένα ματάκια, τά γελάκια.
Διώξτε άπό πάνω τη στρίγγλα του τή Μοίρα, 
χρυσά νά στήσω στόν ίπνο του άγγελάκια.

Έτσι νά φύγει σιγά σά χελιδόνι. . .
Καί τή φωλιά του κοντά μου πούχε χτίσει 
φιλιά, ή λαχτάρα,καί χάδια μου άςτή στρώνει, 
μήν τό γελάσω καί πάλι μοΰ γυρίσει. . .

Α θ. ΚΥΡΙΑΖΗΕ

T O M S

νά τόν πάρει δλάκερο με τό μέρος της. Κι αύτός 
πού κήρυξε σά θεμελιώδικο δόγμα την παγκόσμιαν 
άγάπη, τή βαθιάν επικοινωνία των ψυχών, έζησε 
δλη του τή ζωή σ' άγρια καί περήφανη άπομόνωση. 
ΕΙν’ ένας χριστιανός χ ένας επαναστάτης, ένας Ιπα- 
ναστάτης άντίθετος πρός δλες τις δργανωμένες έπανα- 
στατικές μερίδες, ένας χριστιανός Ιπαναστατημενος 
Ινάντια στά θάματα καί στις Έκκλησιές. Είναι άπό 
μια βέβαιην άποψη ένας θαμαστός ανακαινιστής 
πού μπροστά του κ' ο! σοσιαλιστές—έπαναστάτες ά- 
κόμα σοΰ «ραίνονται κάποτες γεμάτοι άπό δειλία κι 
άπό Ιδέες της ρουτίνας. Καί μαζί, πολλά χαραχτηρι- 
σιικά τής σκέψης του καί τής ψυχής του τονέ δεί
χνουν άνθρωπο τοΰ περασμένου. Καί σε κάνει νά 
συλλογιέσαι κάποιες άπό τις μυστικές σκολές των 
πρώτων αΙώνων τοΰ χριστιανισμού, τούς έρημίτες ζ* 
κείνους λόγου χάρη πού, λέγοντας πώς είναι οΐ πρό
δρομοι τοΰ Ιρχομοΰ τοΰ ξαναγεννημένου Χριστοΰ 
στή γίς, κόβανε κάθε δεσμό μέ τήν κοινή ζωή. Δέν 
είναι λοιπόν ή λεπτόλογη ανάλυση τής περίπλοκης 
αύιής ψυχής πού θά δοκιμάσω νά κάνω. Θά πε
ριοριστώ σήμερα νά* δείξω τό χαραχτηριστικό Ι· 
κείνο πού εϊτανε τό σπουδαιότερό της, τήν ήθική 
καί θρησκευτική δύναμή της, τήν έπιθυμία δχι πια 
τοΰ σκετικά καλύτερου, μά τοΰ άπόλυτα τέλειον, πού
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ξεσήκωσε και βασάνισε αυτή την ψυχή. Έπειτα μ' 
αυτόν τον τρόπο, θαρρώ, κι ό Τολστόης ξεσήκωσε 
την Ανθρώπινη γενιά. Γιατί αύτή ένιωσε πω; εΰρισκε 
μέσα σε κείνον κάτι παραπάνου και κάτι καλύτερο 
από έ'να λογοτέχνη, κάτι Αλλιώτικο Από ivci μυθο | 
πλάστη ή Ακόμα κι Από Ινα δυνατό δημιουργό ψ υ
χών, ένιωσε πώς εΰρισκε έναν Ανθρωπο βασανισμένο, 
γεμάτο πάθος για τό πρόβλημα τής Ανθρώπινης εϊ 
μαρμένης, δπως ολοι δσοι μπαίνουν βαθια στο νόημα 
τής ζωής και δε γλυστροΰν Ανόητα στην Απανωσιά 
της. Και μόνο γιατί οϊ Ανθρωποι νιώσανε πώς οί 
τελευταίες μέρες τοΰ μεγάλου μυστικού απόστολου 
προδίνανε ένα βαθύ εσωτερικό δράμα, γιαυτό τούς 
συγκίνησεν ή τραγωδία τών στερνών του ήμερών. 
Ti έγινε τις τελευταίες αύτές μέρες ( Γιατί, πώς δ 
Τολστόης — λίγα χρόνια πριν πεθάνει -πώς δ Τολ
στόης δοκίμασε να φΰγει Από τό σπίτι δπου τόσον 
καιρό είχε ζήσει ;

Πού ήθελε νά πάει; Ti ήθελε νά κάνει; Φαίνε - 
ται πώς Ικεΐ μέσα είν* ενα μυστικό πού δύσκολα θα 
τό ξεδιαλύνουμε δλότελα,' κ’ ίσως κάποιες συβατι- 
κότητες, αύιές οΐ ίδιες συβατικότητες πού δ Τολστόης, 
θαμαστής τής Απόλυτης Αλήθειας, τις μισούσε, θά 
βοηθήσουν νά τυλιχτεί με κάποιου εΐέους μυστήριο 
τό τέλος του. Θέλησε τάχα, πρί νά φύγει για πάντα, 
αύτός πού από τριάντα χρόνια και δώ δίδασκε στούς 
ανθρώπους την πλέρια απάρνηση και τήν Απόλυτη 
φτώχια, θέλησε τάχα νά κόψει κάθε δεσμό πού Ιμενε 
στη ζωή του, κάθε συνήθεια του, καί νά βάλει Ανά̂  
μεσα σ’ αύτόν και στόν Αγνωστο Θεό πού Ακολουθοΰ. 
σε, τη στέρηση καί την Αρνηση τών Ιπίγειων Αγαθών. 
Μπορεί, μδλο πού Τολστόης πάντα Ιλεγε πώς ή διδα
χή ίου δεν τον ΰποχρέωνε νά πετάξει μεμιάς μακριά 
δλα δσα τόν τριγυρίζανε, παρά μπορούσε νά ζεΐ, με 
τους ίδιους δρους πού ζοδοε ώς τότε, με πνέμα δμως 
Απάρνησης και φτώχιας. Μπορεί Ακόμα και νΑχε νά 
παλέψει τις τελευταίες του μέρες ενάντια σε μπόδια 
πού δλο και αξαίνανε, μισα στην περικυκλωσιά του 
"Ενας γάλλος, δ κ. Μπουλανζέ, πού φαίνεται πώς 
μπορεί, Απ’ δσα είδε, νά μαρτυρήσει γιά τά τελευταία 
χρόνια και τις τελευταίες μέρες τού Τολστόη, λέει πώς 
αύτός Αρχισε νά πειράζεται πολύ Από τις καθεμερι- 
νές οικογενειακές δυσκολίες δπου σκόνταβε, θέλοντας 
νά διαθέσει τήν περιουσία του μετά τό θάνατό του. 
Εΐταν Αρκετές μέρες πού έκανε πιο μεγάλους περί
πατους καβάλα, σά γιά νά βρει τη γαλήνη μες στη 
μοναξιά. Όπως καί νΑναι, δποια καί νΑναι ή Αμεση 
κι δρισμένη αΐτία αύτής τής Αναχώρησής του, ή Ανα
χώρηση αύτή είναι ή Αμεση ή έμμεση συνέπεια τού 
Ιδανικού τής Απάρνησης καί τής αύστηρότητας πού 
αύτός κήρυχνε. Κ’ είναι κάτι τραγικό, κάτι πού σέ 
πληγώνει, αύτός δ μεγάλος γέρος πού Εξορίζεται 
μονάχος του τη νύχτα Από τό σπίτι δπου σκέφτηκε, 
5«ου Αγάπησε. Βγήκε, έφυγε, Από τήν Γιασνάγια

Πολιάνα δπως θά δραπέτευε κάποιος κατάδικος Από 
τή φυλακή του.

Είχε Ακούσει κάποιονε δικό του νά ψάχνει μές στο 
γραφείο του, ένφ αύτός είχε πλαγιάσει, ίσως γιά νά 

| βρε! εκείνη τήν διαθήκη πού δέν τόν ά'φινε ήσυχο, 
καί μαύτό Αγανάχτησε. Αποφάσισε νά φύγει, ειδο
ποίησε τό γιατρό του, καί μόνος πέρασε τόν κήπο καί 
τράβηξε προς τούς στάβλους γιά νά ζέψει καί νά φύ
γει μές στή νύχτα γιά τό κοντότερο σταθμό. Τό πόδι 
του σκόνταψε πάνω σένα κούτσουρο μές στό περιβόλι, 
έπεσε κι Αναγκάστηκε νά γυρίσει ψάχνοντας σπίτι του 
γιά νά πάρει ένα κλεφτοφάναρο καί νά ξαναφύγει, 
αύτό τό μεγάλο λεύτερο πνέμα, μ* δλες τις προφύλα- 
ξες πού θΑπαιρνε δ κατάδικος πού θοτδραπέτευε Από 
τή φυλακή του. Αΐ, λοιπόν, βλέποντας, νιώθοντας 
τό ήθικό αύτό δράμα, τό δράμα τό διανοητικό, τό 
δράμα τό μυστικό, νιώθοντας τήν τραγική Αντίφαση 
Ατάμεσα Από τήν ιδέα πού ένθουσίιιζε αύτόν τόν Αν
θρωπο καί τις συνθήκες τής περικυκλωσιας του, οί 
Ανθρωποι δώσανε προσοχή καί συγκινηθήκανε μέ 
τις τελευταίες μέρες τής ζωής του. Μά αύτή ή κρίση 
τών τελευταίων ήμερών δέν εΐταν κάτι Απάντεχο, δέν 
είναι παρά ή τελευταία Ακρα τής βαθειας ήθικής καί 
θρησκευτικής κρίσης πού Από καμιά τριανταριά χρό
νια, γύρω στό 1880 Αναποδογύρισε καί ξανακαινούρ- 
/ιωσε τή ζωή του καί τήν ψυχή του. Πώς γεννήθηκεν 
αύτή ή κρίση πού εΐταν νά πούμε τό κέντρο τής ζωής 
τον; Γιατί δλα δσα έγιναν πριν Απ’αύιή φαίνεται πώς 
τήν προετοιμάζουν, κι δσα γίνανε ύστερα φαίνονται 
σά συμπεράσματά της.

Ό  Τολστόης εΐτανε τότε πενήντα χρόνων. Είχε 
ζήσει, κατά τά φαινόμενα τούλάχιστο, τήν κοινή 
ζωή, μεγάλος Αφέντης τή; Ρούσσικης Αριστοκρατίας 
Αναθρεμμένος σένα σπίτι δυνατό καί πλούσιο. Παρα
δόθηκε στις Αταξίες τής εύκολης ζωής τών νέων τής 
Αριστοκρατίας τής Πετρούπολης.

’Αηδιασμένος Από τήν εύκολη καί ψεύτικη αύτή 
ζωή, πήγε στόν Καύκασο, Ανάμεσα στούς Απλούς Αν
θρώπους, σέ μιάν εξαιρετικά υπέροχη καί μαζί συ
νηθισμένη φύση, Ανάμεσα σ’ Ανθρώπους πού οί λε
πτότητες τοΰ πολιτισμού, τοΰ ψευτοπολιτισμού κατά τή 
γνώμη του, δέν τούς είχανε προσβάλει Ακόμα* ύστερα 
βρέθηκε καί πήρε μέρος, παλληκάρι μές στά παλληκά- 
ριοί, στά δράματα τής Σεβαστόπολης. Γύρισε στή Μό
σχα, παντρεύτηκε κ’ έζησε δεκαπέντε χρόνια τήν πιο 
ήσυχη καί τήν πιο ευτυχισμένη οικογενειακή ζωή. Είχε 
γράψει σαΰτή τήν περίοδο κάποια Από τά λαμπρό- 
τερ* Αριστουργήματά τον, τις Αφήγησές του γιά τόν 
Καύκασο καί γιά τήν πολιορκία τής.Σεβαστόπολης, 
τό μεγάλο εθνικό του ρομάντζο*«Πόλεμος καί Ειρήνη.»

Ό  πλούτος πλημμυροΰσε τό σπίτι του. Ζούσε 
Ανάμεσα σέ πλήθος Αγαθών, παιδιά καί δόξες. Τδ- 
νομά του εΐτανε γνωστό σδλον τόν κόσμο, ή ύγεία 
τον καλή δπως ποτέ Αλλοτε. Μερικοί είπανε πώς μπο-

ι
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ρεΐ ή απότομη κρίση τοΰ μυστικισμοΰ πού τόνε χιύπησε 
νάτανε αποτέλεσμα κανενός άπό κείνα τά μυστικά πα
ραστρατίσματα του οργανισμού, πού ούτε φαίνονται, 
καί χτυπούνε τόν άνθρωπο στή μέση τής ζωή; του, 
τή στιγμή πού θάρχίσει ή ζωή νά γέρνει πρός τή 
δύση της Ό  Τολστόης βεβαιώνει πώ; τίποτα τέτοιο 
δέν είναι. Λέει πώς ποτέ δέν είχανε τόσο γερός, καί 
πώς μπορούσε τήν Αποχήν εκείνη νά δουλεύει στό γρα 
φεΐο του, νά γράφει, νά συνθέτει οχτώ ώρες στή σει
ρά, δίχως να νιώσει τόν παραμικρό κάματο. Θέλησε 
μαυτον τόν τρόπο νά μή ελαττώσει τή σημασία τής 
ηθικής κρίσης πού πρόβαλε τότε μέσα του. Τί λοι - 
πόν είπε ξαφνικά στόν εαυτό του;

Ε ίπε: ειμ* ευτυχισμένος, έχω δλες τις χαρές τοΰ 
κόσμου σέ βαθμό πού λίγοι άνθρωποι τόν φτάνουν, 
κι δμως μοΰ φαίνεται πώς ίσαμε τώρα Ιζησα σέ κακό 
όνειρο, σέ μιαν εγωιστική ζωή, σέ μιά πλαστή ζωή, 
δίχως νά γνιαστώ γιά τό αληθινό νόημα τή; ζωής καί 
δίχως νά συμμορφώσω τό Ιδανικό μου μένα ανώτερο 
ιδανικό. Μπόρεσα ως τώρα νά μή συλλογιστώ αύτά 
τά πράματα γιατί ή ζωή έβραζε μέσα μου, γιατί μέ 
κερνοΰσε άπό τό μεθήσι της. Μά τώρα, δίχως νάμαι 
ούτε άρρωστος, ούτε κουρασμένος, ούτε φτωχός, νιώθω 
δμως πώς ξαφνικά ξεμέθυσα κι άναρωτιέμαι: Τί εΐν' 
ή ζθ)ή. Θά τή σβήσει ό θάνατος. Κ1 ή δική μου ή 
μοίρα, Ινός άπό τούς λαμπρότερους καί πιο ευτυχι
σμένους άνθρώπους, είναι μοίρα ελεεινή. Τί είνε οί 
χαρές πού θά χαθοΰνε, τά πλούτη πού ό τάφος θά τά 
καταπιεί; Θέλω μιά λύση γιά τό πρόβλημ* αύιό τής 
ζωής. Καί τι μοΰ λένε οί σοφοί, τί μοΰ λένε οί φ ι
λόσοφοι ;

Μοΰ μαθαίνουν τις σχέσες των πραμάτων αναμε
ταξύ τους καί δε μοΰ μαθαίνουν μονάχα ένα, ¿κείνο 
πού μ' Ινδιαφερνει, τή σχέση της ψυχής μου, τοΰ εγώ 
μου, τής βαθβιά; εσωτερικής μου ζωή; μέ τόν άπει
ρο καί μυστηριώδικο κόσμο. Κι δμως αύτό είναι 
πού θέλω νά μάθω. Ή  ζωή μου δέν έχει νόημα, 
δέν έχει αξία, ά δέν είναι συνδεμένη μέ κάτι άνώ- 
τερο κ9 αιώνιο. Αϊ λοιπόν, οΐ φιλόσοφοι μοΰ λένε : 
Τό άπειρο δουλεύει, ό κόσμος συνεργάζεται μέ τό 
άπειρο, μπορεί μάλιστα νά Ιτοιμάζει κάτι μεγάλο, 
θειο, καί γώ, φωνάζει δ Τολστόης τούς λέω πώς 
αυτή ή απάντησή τους είναι μάταιη, πώς τό άπε- 
ριόριστο αύμηαν, δέν είναι στά μάτια μου, πώς 
και γι αυτούς τούς ίδιους τούς σοφούς δέν είναι 
παρά ένας γιγάντιος κι άταίριαστος σωρός άπό κό
σμους κι άπό άτομα πού σμίγουν καί πού χωρίζονται 
πάλι.

*Αν έλεγε κάποιος» τοΰ Τολστόη : Κάνε τουλά
χιστο ένα τήν ψυχή σου μέ τήν άνθρωπόιητα πού 
πάει πρός ένα καινούργιο ιδανικό, θάπαντοΰσε. Γιά 
νά ξαίρω καλά τί θάναι αυτή ή άνθρωπότητα, ή καί 
γιά νά δοκιμάσω θαμπά νά τό ξανοίξω, θά χρειαστεί 
νά τήν ξαίρω όλάκερη, Ινώ δέν ξαίρω τίποτα, μήτε
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για τήν άρχή της, μήτε γιά τόν προορισμό της, κ’ ΰ* 
σιέρα, φωνάζει μέ τό προσταχτικό τόνο τοΰ σλάβου 
αριστοκράτη, μοΰ χρειάζεται μιά λύοη καθαρή, Απο
φασιστική, μιά λύση γιά μένα. Καί μιλούσε καί φώ
ναζε μαύτό τόν υπέροχο μυστικόπαθο εγωισμό. Οί 
μυστικιστές έχουν ένα ξεφρενιασμένο πάθος γιά τή 
ζωή τους· θαρρείς πώ; εϊν9 έτοιμοι νά τή χάσουν, 
νά τή δώσουν. Ναι, φτάνει να γίνει αύτό γιά κάτι 
πού τούς φαίνεται σαν τό άψηλότερο μέρος τοΰ εαυτού 
τους κ' είναι έτοιμοι να βουλιάξουν στήν άβυσσο, 
φτάνει νάναι μιαν άβυσσο τελειότητα;. Κι ό πιετι
σμός πού πάντα φτάνει στά άκρα, είν' έτοιμος να 
δεχτεί νά κολαστεί, φτάνει αύτό νά τό θέλει ένας κα
λός Θεός. ΑΧ λοιπόν, αύτό; ό μυστικόπαθος Ιγωΐ- 
σμός πού θέλει τό εγώ του νά λάμπει, νά βρίσκεται 
σέ .άρμονία μέ τό σόμπαν, νάχει τή βεβαιότητα πώς 
οί σκέψες του, τά έργα του, οΐ πράξες του, θά ζή- 
σουν σε κάποιαν αιωνιότητα, έκανε άνω κάτω τόν 
Τολστόη. Καί μή βρίσκοντας τήν άμεσην άπάντηση, 
βρισκότανε σέ σημείο νά ζητήσει καταφύγιο στό θά
νατο, στήν αΰτοχτονία, κι αναγκάστηκε, γιά νάποφύ- 
γει τόν πειρασμό καί νά μή άφίσει τή ζωή, πρί νά 
βεβαιωθεί πώς δέ θά μπορέσει ποτέ νά λύσει τό αί
νιγμα, άναγκάστηκε νά άπομακρύνει τά τουφέκια γιά 
νά μή φυτέψει καμμιά μπάλα στό κεφάλι του, κα
θώς καί τά σκοινιά άπό τήν καμαρά του, γιά νά 
μήν τοΰ κατέβει καμμιά φορά νά κρεμαστεί.

(Στό άλλο φύλλο τελειώνει).
ΙΙΛ. Φ. ΗΛΙΟΥ

ΚΡΙΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ

Κωνσν. Θεοχόχη : Q| ΣΚΑΒΟΙ Ι Τ Α  ΔΕΣΙΗΑ ΤΟΥΣ»
Μυθιστόρημα, 1922

Μιά φήμη αόριστη έφερνε τό καινούριο έργο τοΰ 
κ. Κ. θεοτόκη γιά έπαναστατικό κι αύτό μ* έκανε 
νά περιμένω μέ ξεχωριστό ένδιαφέρο τήν έκδοση του. 
*Οχι γιατί σάν κομμουνιστής δέ θέλω τάχα νά άνα- 
γνωρίσω ¿μορφιά πουθενά άλλοΟ παρά στά έργα τής 
έπαναστατικής πνοής.

Αύτά πού είναι τόσο μπόσικα, άς τάφήσουμε νά 
τά πιστεύη καί νά τά διακηρύττη μόνο ό καλός κάγα- 
θός κ. Ξενόπουλος. Τήν ¿μορφιά τηνέ δεχόμαστε καί 
τήν Αναγνωρίζουμε κ1 έμείς όπου κι άν τηνέ συναν
τήσουμε. Μόνο πού δέν τηνέ συναντοΟμι δυστυχώς 
τόσο συχνά στά έλληνικά γράμματα πού τά βλέπουμε 
μέ θλίψη νάποτελματώνουνται μέσα στά χιλιοειπω
μένα καί χιλιοπατημένα μοτίβα. "Αλλο τό ζήτημα 
τί μπορεί Αναγκαστικά νά βγή άπό τή σημερινή ζωή 
πού είναι καθαρά έπαναστατική. ’Αν ένα έργο πρέ
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πει νά βγαίνη άπδ τή ζωή, πώς θά μπορέσουνε τά 
Ιργα τής σημερινής έποχής, μιας έποχής καθαρά 
έπαναστατικής, νάποφύγουνε τήν έπίδραση τη ς ; Δέν 
είναι άνάγκη νά γράψη κανείς σοσιαλιστικά έργα μέ 
άπόφαση. Έ  έποχή μάς έπιβάλλεται καί δίχως νά 
θέλουμε. Υπάρχει βλέπετε μτά σπουδαία διαφορά. 
Είμαστε σοσιαλιστές λογοτέχνες—κι αύτδ τδ θεωροΟ 
με γιά τιμή μας — δχι γιατί τδ θελήσαμε άλλά γιατί 
ή έποχή πού ζοΰμε μάς υποβάλλει θέλοντας καί μή 
ώρισμένες ιδέες. Άλλο ζήτημα τώρα άν ένας είτε 
άπδ ιδιοσυγκρασία είτε άπδ διαφορετική άντίληψη, 
θελήση νά πάρη στάση πολεμική ή έπιφυλαχτική 
πρδς τδ πνεΟμα τής έποχής του. Τδ σπουδαίο είναι 
δ χαραχτήρας τής έποχής μας. Ό ένας τδν άποδέ- 
χεται καί υποκύπτει, δ άλλος άντιδρά καί άρνιέται... 
Μά κι δ ένας κι δ άλλος δέ θά μπορέσουνε νάπο 
φύγουνε τήν έπίδραση τής έποχής, νά ξεβγοΟνε δξω 
άπδ τά δρια πού αύ:ή τούς χαράζει στή σκέψη* τδ 
πράμα είναι τδσο άπλδ καί τδ έπαληθεύει άκδμα ή 
ιστορία δλης τής λογοτεχνίας. ’Αλλά άπδ τδ έργο 
του κ. Θεοτδκη όσο κι ά μάς προδιαθέτει κι δ τί
τλος του δέ βγαίνει καμιά έπαναστατική ιδεολογία.

Θαρρώ μάλιστα πώ; δέ βγαίνει έκτυπη κι άνά, 
γλυφή καμιά ώρισμένη ιδεολογία. ΠοΟ βρίσκεται δ 
κ. θεοτδκης; Στά λόγια τοΰ Άλκη Σωζδμενου τοΰ 
άστενικοΰ παιδιού μέ τή φυσική δειλία τοΰ χαρα 
χτήρα του καί τήν άρρωστη ιδιοσυγκρασία του πού 
είχε παλαίψει δλη του τή ζωή μέ τδ θάνατο καί ποδ 
πιστεύει πώ; είναι προωρισμένο νά σημάνη μιά μέρα 
στήν πολιτεία τή σάλπιγγα τοΰ λυτρωμοΰ καί πώς 
μδνο ή έπανάσταση θά μπορέση νά σώση τδ σάπιο 
κδσμο, ένδς νέου μέ άπέραντες έπιθυμίες μά δίχως 
νάχη καί τή δύναμη νάντιμετωπίζη τήν πραγματι
κότητα καί νά περνάη πάνω άπδ κάθε Ιμπδδιο ; "Η 
μήπως στά λδγια τοΰ περίεργου φιλόσοφου Περικλή 
Βαλσάμη, που διαβάζει Λουκρήτιο καί πιστεύει πώς 
ή ζωή πού έξακολουθεΐ καί πέρα άπδ τδν τάφο εί 
ναι ένα μεγάλο μυστήριο ; ”11 στά λόγια τοΰ γιατρού 
Στεριώτη πού φρονεί πώ; ή ζωή είναι bellum omnium 
contra omnes. "Η στά λόγια του ποιητή'Πέτρου Άθά 
νατού πού δέ δυσκολεύεται νά φωνάζη πώ; τά έθνικά 
όνειρα είναι άπάτη γιατί ή μόνη άλήθεια είναι κεΐ 
όπου τήν είδε δ Κάρλ Μάρξ; Ή  τέλος στά λόγια 
τοΰ γέρο Όφιομάχου, ένδς ξεπεσμένου παλιοΰ Αρι
στοκράτη πού τρελδς πιά άπδ τάδιάκοπα χτυπήματα 
τής σκληρής μοίρας άνακράζει πώς πρέπει νά λείψη 
μέ τή βία δ σημερινές σάπιος άνθρωπος γιά νάνα 
γεννηθή δ κδσμος πού ένα πνεύμα κακόβουλο τονέ 
δημιούργησε; "Η μήπως τάχα είναι ή Μοίρα πού, 
όπως δποθέτει ή Εύλαλία ή κόρη οΰ γέρο Όφιομά- 
χου καί άγαπημένη τοΰ "Αλκη, όδηγεΐ κάθε πράξη 
τών Όφιομάχων καί κάθε προσπάθειά τους γιά νά 
ξεφύγουνε άπδ τά νύχια της; Θά παραξενευτή φυ
σικά δ κ. Ξενόπουλος πού μέ βλέπει νά ένδιαφέρου
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μαι τόσο γιά νά καθορίσω τήν ιδεολογία τοΰ έργου. 
Μαζί του κι άλλοι πολλοί. Τί μάς Ενδιαφέρει ή ιδεο
λογία ; Δέ μπορεί νά είναι ένα έργο καλδ μέ δποια- 
δήποτε ιδεολογία; Καί δέν πρέπει νά προσέξουμε 
περισσότερο τήν καλλιτεχνική σύνθεση του έργου 
παρά τήν ιδεολογία του; Κ’ έγώ πάλε πιστεύω πώς 
πρώτο καί κύριο έχουμε χρέος νά καθορίζουμε τήν 
ψυχολογική καί κοινωνιολογική βάση ένδς έργου. Δί
χως αύτό ή άνάλυση τοΰ έργου δέν έχει καμιά ση
μασία. Καί πώς άμα ένα έργο νοσεί στήν κοινωνιο
λογική του βάση, δέ μπορεί νά τδ σώση κανένα άλλο 
πλεονέχτημα. Θά είτανε καλήτερα, θά μοΰ πήτε, 
άντί νά προσέξουμε τά λδγια, νά κοιτάξουμε ποιά 
ιδεολογία βγαίνει άπδ τήν ύπόθεση τοΰ έργου. Ιίολί 
φυσικά. Μά τδ έργο δέ μάς διευκολύνει.

Τδ σπίτι τών Όφιομάχων είναι ένα παλιδ άρι- 
κρατικδ ξεπεσμένο σπίτι. Ή πρόληψη πού βαραίνει 
σέ δλα τά μέλη τής φαμίλιας αύτής δέν τάφήνει νά 
δουλέψουνε όπως όλοι οί άνθρωποι γιά τήν οίκονο 
μική άνδρθωση τοΰ έρειπωμένου καί καταχρεωμένου 
σπιτιού. Παλιοί άριστοκράτες δέ θέλουνε νά άναγνω- 
ρίσουνε τή σκληρή πραγματικότητα τής ζωής. "Ετσι 
οί συφορές ξεσπουνε σάν άστροπελέκια τδ ένα πάνω 
στδ άλλο, στδ κεφάλι τοΰ γέρο Όφιομάχου. Άπδ 
συφορά σέ συφορά κι άπδ άτιμία σέ άτιμία.

Ή κόρη ύποχρεώνεται νάρνηθή τδν Άλκη γιά 
νά παντρευτή τδν πλούσιο γιατρδ Στεριώτη πού θά 
συντρέξη γιά τήν οικονομική άνδρθωση τοΰ σπιτιοΰ, 
δ ένας άδερφδς της γίνεται πλαστογράφος κι αύτο- 
χτονεί, δ γαμπρδς τους τά φτειάνει μέ μιά χήρα, ή 
νεώτερη άδερφή κλέβεται άπδ τδ γιδ ένδς πλούσιου 
τραπεζίτη καί στά τελευταία δ γέρο Όφιομάχος τρε
λαίνεται. Που νάπαδώφουμε βλη αύτή τή δυστυχία; 
Είναι ή πρόληψη πού δέν άφήνει τδν παλιδ κόσμο 
νά συμμορφωθή μέ τή σημερινή ζωή; Είναι ή άγνω
στη Μοίρα πού μέ τδ άνίκητο χέρι της διευτύνει τή 
ζωή μας άνεξάρτητα άπδ τή θέλησή μας; Είναι 
τόσο σάπιος δ κδσμος πού νά μήν έπιδέχεται γιατριά 
άλλη παρά έκείνη πού φαντάζεται δ γέρο Όφιομά- 
χος στις στιγμές τής τρέλας του; Τδ ξεπάστρεμα 
δηλαδή όλης τής σημερινής άνθρώπινης γενιάς γιά 
νά ξιφυτρώση άλλη γερή στή θέση της ; Ή  πρόκει 
ται άπλώς γιά μιάν παροδική άρρώστεια πού θά τηνέ 
θεραπέψη ή έπανάσταση τοΰ Άλκη; Τδ συμπέρασμα 
δέ βγαίνει καθαρά. Ό Άλκης πού δνειρεύτηκε τήν 
έπανάσταση πεθαίνει άρρωστος καί άπογοητεμένος 
στήν άγκαλιά τής παλιάς του Ερωμένης. Άπογοη
τεμένος κι άπδ τήν άγάπη του μά κι άπδ τήν κοι
νωνία. Μέ τέτοιους άνθρώπους, σέ τέτοιον τδπο.. .  
λέει πολλές φορές σάν τονέ πνίγει ή πίκρα. Μά δ 
Άλκης είναι ποιητής καί δνειροπδλος. Καί τήν έπα
νάσταση δέ θά τηνέ φέρουνε οί ποιητές καί οί δνει- 
ροπδλοι οί άρρωστοι. Θά μάς τηνέ φέρη τό γερδ χέρι 
τοΰ έργάτη. Μόνο αύτδς μπορεί νά νιώση τήν άνάγκη
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τής Επανάστασης καί νά τήν Ενεργήση. Ό ρόλος τοΟ 
ποιητή είναι όίλλος. Νά ξηγήση, νά πυρώοη τήν 
ψυχή τοΰ Εργάτη.. .  Μά ό "Αλκής δέν χάνει άλλο 
παρά νά δραματίζεται καί σάν άντιπροσωπευτικδς 
τύπος τής ¿ποχής μας, δμολογοΰμε πώς είναι Ενας 
τύπος πολί άληθινδς χαΐ πολί ψυχολογημένος. Μόνο 
πώς δέν είναι ό τύπος τοΰ Επαναστάτη πού χρειάζε
ται σήμερα γιά νάνάψη τή φωτιά. ΤοΟ έπαναπάτη 
πού πιστεύει χαΐ πού μπορεί. Ούτε άπύ τδ τραγιχύ 
σπίτι τοΟ Όφιομάχου μπορεί νά βγή ή έπανάσταση. 
Τδ σπίτι αύτύ άντιπροσωπεύει Εναν χόσμο πεθαμένο 
πού στδ βάθος μάς άφήνει άδιάφορους. Δέν είναι αύ 
τδς ό χόσμος πού πάσχει σήμερα χαΐ περιμένει τήν 
έπανάσταση σάν άπολύτρωση. Ή. δυστυχία τών Οφιο- 
μάχων χ’ ή τραγική τους τύχη μπορούσε εύχολα 
νά θεραπευτή άν τά δυδ παιδιά άποφασίζανε νά δου
λέψουνε. ’Αλλά ή σημερινή δυστυχία δέν πηγάζει 
άπό τήν περιφρόνηση τής δουλειάς. Οί άνθρωποι σή 
μερα δλοι δουλεύουνε. Κ’ οί Οφιομάχοι μπορούσανε 
νά δουλεύουνε δίχως νά ποχτήσουνε μ' αύτδ χαΐ τήν 
εύτυχία πού ζητούσανε- Ή έχμετάλλεψη τής δουλιάς 
νά ή πηγή τοΟ χαχοΰ. Ό χ. Θεοτόχης πού μέ τδν 
* Κ α χ ά δ ΐΗ 0 »  του μάς παρουσιάστηχε Τολστοϊχδς, τώ
ρα δείχνεται σάν απελπισμένος γιά τή σωτηρία του 
κόσμου. Μέ τέτοιους άνθρώπους... όπως λέει χι ό 
Άλχης. Ίσως νά πιστεύη πώς χρειάζεται Ενα γενιχδ 
ξεπάστρεμα γιά νά φυτρώση μιά άλλη πλάση. Ίσως 
ή ζωή μας νά είναι Ενα άλυτο Μυστήριο πού τδ διευ- 
τύνει χάποια Μοίρα χ’ Ετσι χάθε προσπάθειά μας 
πέφτει μάταιη. Θλιβερό άλήθεια συμπέρασμα μιάς 
ψυχής πεσσιμιστιχής πού ή δική μας σοσιαλιστιχή 
αισιοδοξία δέ μάς Επιτρέπει νά τδ υιοθετήσουμε. 
"Οξω άπδ αύτά τδ Εργο τβΰ χ. Θεοτόχη είναι Ενα 
Εργο πολί φροντισμένο. "Ενα Εργο μέ χαραχτήρες 
ξεχωριστούς, μέ άξιόλογη δραματική πλοκή χαΐ συγ 
χρουση μέσα σέ μιά τραγιχή άτμοσφαΐρα πού μάς 
γεννάει τή φρίκη. Οί άνθρωποι σπαρταρούνε μέσα 
στά δεσμά τής πρόληψης χαΐ τής ψευτιάς πού τούς 
τά Εχει χαλκέψει ή ή κοινωνία ή ή Μοίρα. Φαν τα 
ζόμαστε πώς στή σκηνή τδ Εργο τού κ. Θ. θάχανε 
περσότερη Εντύπωση. Τδ διάβασμά του κουράζει κά
πως. Είναι τδ είδος αύτδ τής τέχνης τού χ. Θ. πού 
κάνει τά Εργα του δυσχολοδιάβαστα. Έ  ζωή άντιγρά- 
φεται μέ φωτογραφική άχρίβεια πού δείχνει βέβαια 
χέρι χαί μάτι δεξιοτέχνη. Μά ή τέχνη δέν πρέπει νά 
είναι άντιγραφή. Έ  υψηλή τέχνη είναι δημιουργία. 
Ή  φαντασία μας παίρνει άπδ τή ζωή τδ δλιχδ χαί 
τοΰ δίνει τή μορφή πού αύτή θά Εχλέξη. Ή άπλή 
άντιγραφή άποτελεΐ τήν ήθογραφία. Καί χάτι τέτοιο 
θαρρώ συμβαίνει μέ τδν χ. Θεοτόχη. Ή τέχνη του δέ 
μπορεί άχόμα νά γλυτώση άπδ τά δεσμά τής ή9·ο 
γραφίας άν χαί πρέπει νά όμολογήσουμε πώς χάνει 
β,τι μπορεί γιά νά τηνέ νιχήση. "Οπως τδ σημείωσα 
χι άλλοτε, δ χ. Θ. μαζί μέ τδ μακαρίτη Χατζό-

πουλο βρίσχουνται στδ μεταίχμιο άνάμεσα στήν ήθο
γραφία χαί στδ ρομάντζο. Ό χαραχτηρισμδς τής 
κοινωνικής ήδ-ογραφίας θά ταίριαζε στδ Εργο του. 
"Αν προστέσουμε χαί τΙς Εξαντλητικές ψυχολογικές 
άνάλυσες τών προσώπων πού άφαιρούνε άπδ τδ Εργο 
τδν άέρα- σά νάνασαίνουμε μέσα σ’ Ενα πυκνότατο 
δάσος—μαζί μέ κάποιον, ίδιωματικδ χαρακτήρα, φτά
νουμε στή σχέψη πώς λευτερωμένο άπδ τδ περιττδ 
αύτδ φορτίο τδ Εργο χαί μέ περισσότερη διαύγεια 
χαί γενναίο ξαλάφρωμα τής φράσης θά χέρδιζε εδ- 
χολώτερα τδ Ενδιαφέρο τού αναγνώστη. 'Οπωσδήποτε 
χαί πρδς τιμή τού χ. Θ. πρέπει νά όμολογήσουμε 
πώς δ χ. Θ. είναι άπδ τούς λίγους πού δέ σχεδιάζουνε 
στδ βρόντο τά Εργα τους. Ό σχοπός του δέν είναι νά 
διαπραγματευτή μιάν όποια υπόθεση πού νά κάνη 
Εντύπωση. Ό σχοπός του, όπως καί χάθε άλ.ηθινού 
τεχνίτη, νά ντύση τήν ίδέα του μέσα σέ μιάν υπόθε
ση. Μπορεί νά μή συφωνούμε μά δέ μπορούμε νάρνη 
θούμε πώς δ χ. Θ. Εχει ώρισμένες ιδέες. Αύτδ 
ζητούμε χ’ Εμείς. Δέ θέλουμε νά υποτάξουμε δλους 
στή διχή μας σχέψη όπως άφελέστατα δογματίζει ό 
χ. Ξενόπουλος. ’Επιμένουμε όμως ότι χάθε συγγρα
φέας πρέπει νά παρουσιάζη Ενότητα στή σκέψη του 
χαί νά στρέφεται μέσα σ'Ενα δικό του, ώρισμένο κό
σμο. Τδ άντίθετο δείχνει Ελλειψη φιλολογικού χα 
ραχτήρα χι άπλή μίμηση. "Ας προσέξουνε οί νέοι 
τή γνώμη μας. Δέν άπαιτοΰμε νά γίνουνε ολοι οώνει 
χαί χαλά σοσιαλιστές. Πρέπει όμως όλοι νά κατα
τοπιστούνε, ό καθένας άνάλογα μέ τήν ιδιοσυγκρα
σία του χαί μέ τήν κοινωνική του κατάσταση. Ό 
κατατοπισμδς θά μάς κάνη νά γνωρίσουμε τή ζωή 
άπδ πιο κοντά χαί γιαυτδ κι άχριβέστερα, μέσα άπδ 
τδν Εαυτό μας. "Ετσι θάποχτήση κ’ ή λογοτεχνία 
μας χαραχτήρα.

ΚΩΣΤΑΣ ΙΙΑΡΟΡΙΤΝΣ

+ -4**··*"- ...........

Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Ό  πρόλογος άπό · ιά * Φιλολογικά ;ιοριριι«α* ποίι
βγαίνουνε σέ τόμο τόν άλλο μήνα.
Τά «Φιλολογικά πορτραΐτα» είναι ή φιλολογική 

αύτοβιογρα ¡ ία μου. Τής εδωσ’ αυτή τή μορφή, γιατί 
έτσι τό βρήκα καλύιερ > γιά τούς αναγνώστες μου— 
ίσως κα'ι γιά μένα τόν ίδιο. Κι αντί νά κάθουμαι 
νά περιαυτολογώ, αραδιάζοντας γεγονότα αδιάφορα 
καί κουραστικά γιά τούς άλλους, έτσι φλυαρώντας, 
νά πούμε, πάντα κι άτελείωτα pro domo mea. βρήκα 
πώς είναι καλύτερο τήζωή μου τήν πνευματική νάντή 
δώσω σέ οειρά πορτραΐτα γιά τούς άνθρώπους πού 
Γχετίζονται, λίγο ή πολύ, μ’ αύτήνε, πού μου χρησι
μέψανε δάσκαλοι κι δδηγητές στά πρώτα φιλολογικά 
βήματά μου, πού έξασκήσανε κάποια Επιρροή άπάνω 
μου καί πού, γενικά, άφησαν κάποια δυνατή εντύ
πωση στή θύμησή μου.
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"Ετσι, ούτε βιογραφώ υΰτε κριτικάρω στα «Φι
λολογικά πορτραΐτα» μου’ απλούστατα, Αφηγούμαι. 
Κι Αφηγούμαιδτι σχετίζεται με την πνεματιχή μου 
ζθ/ή—μέ τήν κ α θ  α υ τ ό ζωή μου δηλ., γιατί ένας 
λογοτέχνης ζεΐ μόνο μέσα στα βιβλία του, λεύτερος 
από λογής κοινωνικούς δεσμούς, και με τά πρόσωπα 
εκείνα πού τάποχαλεΐ σ υ ν ά δ ε ρ φ ο υ ς ,  μά πού 
είναι οϊ καθαυτό άδερφοί του, ή φαμελιά του, ό χό 
σμος του. Γΰρω «δς βογγάει τού κόσμου ή τριχυ 
μία·. Ό λογοτέχνης, ζώντας μέσα στη γαλήνια πε 
ριχυχλωσιά τής σκέψης του, Αδιαφορεί για την χοι 
νωνιχή φουρτούνα πού μανιάζει δλόγυρά του κα'ι 
που, τό πολύ πολύ, μπορεί νάν τού χρησιμέψει, με - 
ρικές φορές, γιά χεντριστήρι προς δημιουργία, ΰλιχό 
γιά νά χτίσει τό πνεμοτιχό παλάτι του, Ανάλογα με 
τή δύναμή του.

Ή  πνεματιχή ζωή μου σχεδόν είναι ή καθαυτό 
ζωή μου, καί της τέτοιας ζωής μου πάσκισα νά δώσω 
τά πιό, κατά τή γνώμη μου, χαραχτηρισηκά κομ 
μάτια μέσα στά πορτραΐτα μου. Πάσχισα, στά 
πρώτα πρώτα μάλιστα (Ραμπαγας, Γαβριηλίδης, 
Θέμος Άννιννς, Μητσάκη:, Κρυστάλλης κλπ.) νά 
δώσω καί κάτι άλλο, πιό γενικό, πάσχισα νά δώσω 
μιαν εικόνα τής πνεματιχής ζίοής μας, στα πρώτα 
χρόνια πού βγήκα καί γώ πουλί πνεματικό άπλερο 
—δειλά δειλά Από τή ηωλιά μου καί πέταξα προς 
τή μεγάλη ζωή. Ή  ζωή εκείνη είχε κάποιοι ε χα 
ραχτήρα, κάποιο χρώμα, κάποια μορφή δική της— 
εΐτανε μια ζωή πού έσβησε όλόιελα σά σβήσανε χαί 
τά πρόσωπα πού τήν Αντιπροσωπεύανε, μά πού ώσ 
τόσο Αφησε εάχνάρια της στή σημερινή πνεματιχή, 
Αχόμα καί κοινωνική ζωή μας, αφού, βλέπετε, ένας 
λογοτέχνης σημερινός, αποφασίζοντας νά δώσει κομ 
μάτια τής ζωής του, άθελά του στηρίζεται σιήν τότε 
ζωή καί τόση σημασία τής δίνει. Ή  ζωή εκείνη, τότε, 
γκρέμιζε μά καί δημιουργούσε μαζί, καί μπορώ νά 
πώ Αδίσταχτα πώς ό ριζοσπαστισμός της κι ό νεο 
λογισμός της έρρηξε τό σπόρο γιά τις καινούργιες 
Ανθρωπιστικές ιδέες πού Ιξαγνίζουνε σήμερα καί 
ομορφαίνουνε μια μεγάλη μερίδα τής νεολαίας μας 
καί πού αύριο σίγουρα θά φέρουνε ένα Ανθισμα 
καινούργιο στή ζωή μας.

Έτσι, παίρνουν καί κάποιαν Ισχοριπή σημασία 
τά ·αορτραίτα» μου αυτά. Δεν ξαίρω. Έγώ σάς τό 
ξομολογούμαι, δέ φρόντισα να τούς δώσω καμμιά 
σημασία , ούτε Ιστορική, ούτε οποίαν άλλη Ν’ Αφη
γηθώ μοναχά—αυτός εϊν’ ό σκοπός μου. Ν’ Αφηγη
θώ δ,τι μέ συγκίνησε, δ,τι, σημαντικό ή Ασήμαντο, 
σέ πρόσωπα ή γεγονότα, μοΰκαμε βαθύτερη έντύπω 
ση, χάραξε κάτι στή θύμησή μου. Τίποτ* άλλο. Γιά 
χοΰτο δποιος τά προσέξει λίγο τά «φιλολογικά πορ 
τραΐτα» παίρνοντας τα Από τήν άποψη αύιή θά δι 
καιολογήσει γιατί μέσα σαύτά μπήκανε καί κάποια 
πορτραΐτα Ανθρώπων (Φέξης, Καβαφάκης κλπ.) πού
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δεν έχουν καμιά σχέση με τή δημιουργική φιλολογία, 
μά πού ώστόσο μένουν ώς τύποι Αντιπροσωπευτικοί 
στήν πνεματιχή καί κοινωνική Ακόμα έξέλιξη τής ση
μερινής ζωής. '

Θαρρώ δ,τι εΐτανε να δικαιολογήσω τό δικαιο
λόγησα καί σταματώ Ιδώ, μή θέλοντας σέ τούτο τό 
σημείω μα  νά δώσω περισσότερο, κουραστικό μάκρος 
καί νάν τό μεταμορφώσω σε πρόλογο.

Μάης 1922
Λ. Π. ΤΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ

Π Α Ρ Ο Ι Μ Ι Α Ι Σ
ααρμένα ις άηδ  ένα δ ιήγημα  τοϋ 'Ιοηανοϋ  €. ετνπηίέε 

(’Από ανέκδοτο χερόγραφο τοδ Ν. Κονεμένου)

1. Θέλεις νά πέρασης μια μέρα καλή ; Ξουρίσου. 
"Εναν καλόν μήνα; Σφάξε ένα γουρούνι. Μιά καλή 
χρονιά ; Παντρέψου. Μιά καλή ζωή ; Γένε Παπάς.

2. Τρία πολύ καί τρία λίγο εϊν* ό χαλασμός τού 
ανθρώπου* νά μιλή πολύ καί νά νογάη λίγο, νάξο- 
διάζη πολύ καί νά εχη λίγο, νά φαντάζεται πώς Αξίζει 
πολύ καί ν’ Αξίζη λίγο.

3. Ό άνθρωπος δεν είναι ποτέ φτα>χός μέ τό νά 
έχη λίγο, αλλά μέτό νά θέλη πολύ.

4. "Οποιος θκλει νά πλουτήση εις έναν χρόνο, εις 
έξη μήνες τόν κρεμούν.

5 ’Από τό βελόνι στ’ αυγό, Από τ’ αυγό στο βόϊ ■ * 
δι, Από τό βοΐδι στά φούρκα.

6. Μέ τό ξύλο ό καλός γένεται κακός κι ό κακός 
γένε τα ι χειρότερος.

7. Ά.τύ ν-ιαΤκα τήν πρώτη συμβουλή καί ποτέ τή 
δεύτερη.

8. Σέ πόρτα κλειόμενη ό διαολος δεν μπαίνει, 
κλειδωμένη ή κασέλα μου ήσυχος δ νούς μου1 κ ' ή 
γυναίκα μου είναι σαν τ’ αύγό, πού δοο δέρνεται, τόσο 
διαφορεύει.

9. Κάθε παπάς παινάει τον άγιο του καί κάθε 
λαγηνάς τό λαγήνι του μάλιστα άν τύχη νά είναι καί 
ραγισμένο.

10. Κάλλιο ένα σπονργίτι καί στο χέρι παρά μιά 
πέρδικα στο βουνό.

11. Τού φτελιά μή τού γυρεύεις Απίδι.
12. Κάλλιο παρακάλει τό θεό παρά τούς αγίους 

του έπειδή σαν δ Θεός δέ θέλη οί άγιοι δέν δύνανται 
τίποτε.

13. "Οποιος έχει καιρό καί καριερεΐ καιρό έρχετ* δ 
καιρός καί χάνει τόν καιρό.

14. Κάθε καλό πού σώσει γένεται κακό’ κι δταν 
τό δέντρο πέσει δλοι κάμνουν ξύλα Από δαΰτο.

15. "Οποιος αγοράζει τό περισσό θά πουλήση τό 
χρειαζούμενο.
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16. Όποιος δανείζει δέ ματαπαίρνει’δν ματαπάρει 
δέν είν* δλο* άν εΐν όλο, δέν είν δμοιο’ δν είν δμοιο, 
είν οχτρός.

17. *Αν θέλεις να σου φανή ή Σαρακοστή, βάλε 
χρέη για το Πάσχα.

18. Τό βόΐδι τού βασιλέως τό τρώγει κανείς αχα
μνό καί τό πλερώνει παχύ.

19. Άπό νέον πού παρακαλεΐ ή από γέροντα που 
νηστεύει, δ Θεός νά μοΟ φυλάη τό σκουτί μου.

20. Όποιος είναι φίλος όλου του κόσμου ή πολύ 
φτωχός είναι 1) πολύ πλούσιος.

21. Πές τού φίλου σου τό μυστικό σου, για νά έχη 
τό ποδάρι στο λαιμό σου.

21. Φυλαγόσουν άπό φίλον πού με αυτόν ετσα- 
κώθηκες και πάλε Ιματαγαπήθηκες, σαν άπό τόν άέρα 
πού έρχεται άπό τή χαραμάδα.

23. "Αν σέ βάλουν κριτή καμμιά φορά, κρένε κα- 
λήτερα δύο Ιχθρούς σου παρά δυό σου φίλους.

24. Σε όποιον δ Θεός δέν δίνει παιδιά δ διάο 
λος δίνει άνείψια.

Ν. ΚΟΝΕΜΕΝΟΣ

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ

Μ Ο Υ Ρ Λ Ο Σ

Είπαμε ήδη πώς τό α ρ μ α τ ο λ ό ς ,  πού 
μας τό ξηγήσανε γιά συμφυρμό είναι τό ά ρ· 
μ α τ ο λ ό γ ο ς  (=ό καταγινόμενος μέ τδρ- 
ματα) - ά ρ μ α τ ο λ ό ο ς -  ά ρ μ α τ ο λ ό ς *  
κανονικότατα μέ τόν εκπεσμό τοΰ γ Ανάμεσα 
σέ δυό φωνήεντα και μέ την ένωση των δυό οο 
σέ ένα.

Ό καθηγητής X. δέν τό δέχτηκε.λέει.Μπά! 
και ποιος τόν« κατέστησε άρχοντα καί δικαστήν 
έφ* ημών;» Δέν τοδ φτάνει ή δόξα τοΟ φ ι- 
λ ό γ ι ά  (άμφιλογία), πού γίνεται λέει, άπ* τό 
φλολογία: — Γιά φαντάσου!

Κοί σοφοί τοδ 16ου αιώνα δέν είχανε δε
χτεί τήν κίνηση τής γης ένάνιια στή γνώμη 
τοδ Γαλιλέου, μά ή γης εξακολουθεί νά γυρί
ζει χωρίς νά πάρει τήν άδεια κανενός.

Σήμερα ερχόμαστε νάνατρέψουμε ένα,άλλο 
συμφυρμό τους-Τό μ ο υ ρ λ ό ς ,  λένε, γίνεται 
άπό συμφυρμό τοδ : μωρός+ τρελός. Τίποτε* 
είναι τό ίδιο κιάπαράλλαχτο μέ τό ό ρ μ α τ ο· 
λ ό ς είναι τό: μ ω ρ ο λ ό γ ο ς ( = δ  μωρά 
λέγων) [μωρλόος] μ ο υ ρ λ ό ς. Ό καθηγητής 
Ερέτσμερ δίδαξε τό πώς κοντά στά υγρά ξε

πέφτουν οί πσχοΐ φθόγγοι (α, ο, ου) [σκόρο- 
δ ο ν] σκόρδο, [άκο?ι.ουθβ] άκλουθώ κτλ., έτσι 
καί τό: μ ω ρ ο λ ό ς γίνεται μ ο υ ρ λ ό ς, τό ω 
γίνεται ου άπ* τή συνέργειά τού γειτονικού 
χειλικού μ. πρβλ. .‘ [μοσχάρι ]  μ ο υ σ κ ά- 
ρ ι, [μωρέα] μ ο υ ρ ι ά  κτλ.

Μ. ΦΪΛΗΝΤΑΣ

1  · I · —— ·Ρ ■— ■ «■■■—

ΑΝΑΤΟΛΙΤΙΣΣΑ

Στό σεβαστό ποιητή 
"Αγγελο Σημηριοιτη

Βγάλε, Κυρά, τό φερετζέ και πέτα τό γιασμάκι 
ν’ άστράψόυνε τά μάτια σου ζυγά τοΰ πόθου άστέρια, 
Τ’ άμυγδαλάτα σου τά δυό ξεσκέπαστα λιγάκι 
τής Ήδοιής μαστόρισσα καί τής Χαράς Ιέρεια.

Τά μάτια σου είναι χάραμα γιά μιά στιγμή όπως
[τάδα

μ* άναγυρμένο βιαστικά τό βυσσινί μαγνάδι 
κ* Έσύ, Τουρκάλας γέννημα, νά κλείνεις μιάν Έλ-

[λάδα
στά δυό σου μάτια, κ’ έρωτα τρικνμιστό καί χάδι.

Μέσα τους λάμπει, χάνεται μιά θάλασσα καί σβύνει 
χλωμό τ’ άστέρι τής καρδιάς στά μπλάβα κύματά σου 
κ’ είναι τό βλέμμα σου βορριάς κι άντάμα είναι γα

λήνη
ατό λιμανάκι τού έρωτα και στήν δργή τού δάσου.

Τό βλέμμα σου είναι φίλημα, κ’ είναι τό πάθος
[φλόγα

Κυρά μου Άνατολίτισσα, στή ρόδινη μορφή σου, 
κι όπως περνάς καί χάνεσαι, σιητή, αψηλή, δρθορόγα 
θαρρείς καί πάνε γύρω σου πονλιά τού Παραδείσου,

Θαρρείς καί πάνε γύρω σου ζυγά τά περιστέρια, 
οί γερανοί πού χάνονται, κ’ οί πόθοι μου πώς πάνε 
νά δροσιστοΰνε στ’ απαλά τού ονείρου δροσονέρια, 
στ’ άμυγδαλάτα σου τά δυό τά μάτια πού γελάνε.

’Αθήνα
ΠΑΝΟΣ Δ. ΤΑΓΚΟΠΟΥΑΟΣ

Στ6 έρχόμενο φύλλο χοΰ αΝονμ&η θά δήμο - 
σιευτβΐ μιά νέα σειρά τραγούδια τοΰ χ. Ν. Πετιμεζά 
(Λαύρα).
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καί για τα άλλα μέρη 1 0  φρ. τή χρονιά.

Φαινόμενα και Πραγματα

ΚΑΙ από τή μελέτη του Ζωρές πού (Αρχί
ζουμε νά δημοσιεύουμε σήμερα κι (Από με
ρικές άλλες φρικιαστικές λεπτομέρειες για τις 
τελευταίες μέρες του Τολστόη πού δημοσιευ 
ιήκανε (Από τόν Κάρολο Σαλομόν στη «Νέα 
Γαλλική Επιθεώρηση» έμαθε ό κόσμος πόσο 
χυδαία τυραννήθηκε τις στερνές μέρες τής 
ζωήο ίου ό μεγάλος Ρώσσος φιλόσοφος άπό 
χή γυναίκα του, ώστε νάν τάποφασίσει νά φύ
γει κρυφά (Από τή Γιασνάΐα ΙΙολιάνα, από τό 
σπίτι του, και νά πόει νά πεθάνει, αύτοεξόρι 
στος,άπό έξάντλησηστό σιδηροδρομικό σταθμό 
τού Άστάποβα. «Έ ιστορία, γράφει ό Σαλο
μόν, θά έκφέρει βαρύ κατηγορητήριο κατά τής 
κυρίας Τολστόη». Δέ βαριέστε; Μήπως τό ίδιο 
κατηγορητήριο δεν πέταξε ή ιστορία κατακέ
φαλα καί στή γυναίκα τού Σωκράτη; Τί βγήκε 
(Απ’αΰτό; Τό ζήτημα είναι πώς ό άνθρωπος  
Σωκράτης κιό ά ν θ ρ ω π ο ς  Τολστόη; τυ- 
ραννηθήκανε άγρια και χυδαία άπό τΙς γυναί
κες τους κι όσο κι άν είναι κάνεις φιλόσοφος, 
εΐναι επί τέλους κι άνθρωπος και σάν άνθρω

πος δέν μπορεί νά τά παίρνει όλα τά πράματα 
φιλοσοφικά. Γιά τούτο στό «Ημερολόγιό» 
του γράφει, μέ ημερομηνία 28 τού Όχτώβρη 
1910, μέ άγριο πόνο τάκόλουθα: ή κ.
Τολστόη είχε (Απαιτήσει νά μήν κλείσω τις 
πόρτες τής κρεβατοκάμαράς μου. Οί δυό δικές 
της πόρτες είναι ορθάνοιχτες κ* έτσι μπορεί 
νά έπιτηρεΐ καί νά κατασκοπεύει κάθε κίνησή 
μου. Πρέπει μέρα καί νύχτα νάν τής είναι γνω
στή κάθε κίνησή μου, κάθε λέξη μου. Πρέπει 
νά βρίσκομαι πάντα στήν έπιτήρησή της,..» 
Ή κ. Τολστόη ίκανοποιήθη ίε γερά άπό τήν 
κόρη της, τήν κόμησσα Μαρία Νικολαϊέβνα- 
Τολστάΐα, πού ύστερ’ άπό τόν τραγικό θάνατο 
τού μεγάλου πατέρα της, πήγε και κλείστηκε 
στό Μοναστήρι τού Σαμορτινο κι άπό κεΐ 
έγραφε στό κ. Σαλομόν: «Όσο ό πατέρας μου 
άνέβαινε μέ τό πνέμα του καί μέ τήν ψυχή του 
πρός τόν οΰρανό, τόσο ή μητέρα μου βυθι
ζότανε στ* άγαπημένα της επίγεια*. Ή αίώνια 
τραγωδία τής ζωής.

*
« #

ΔΕΝ πρέπει λοιπόν, έτσι άλαφριά κι άνε- 
ξέταστα, νάν τά βάζει κανείς μέ τήν ’Αθη
ναϊκή κοινωνία. Όρίστε πού τό περασμένο 
Σαββάτο ή κοινωνία αυτή έτρεξε πατεΐς με 
πατώ σε στό «Άθήναιο», δχι γιά νά ίδεΐ «Αη
δέστατες ξεγυμνωμάρες και γιά νάκούσει αϊ* 
σχοτράγουδα, άλλά γιά ν’ά ίδεΐ θέατρο σοβα
ρό. Ό θίασος Βεάκη-Νέζερ πού θά παίξει δλο 
το καλοκαίρι στό «Άθήναιο» θά δημιουργήσει 
έτσι μια δροσερή θεατρική δαση που θά μπο
ρούνε νά καταφεύγουνε σ’* αυτήν δσοι άηδιά- 
σανε πιά νά βλέπουν καί ν’ άκούνε δσα βλέ
πουν καί άκούνε στά «ακατάλληλα διά δεσποι
νίδας * Αθηναϊκά θέατρα.

$# *
ΣΤΟ θέατρο τού Πεάκη-Νέζερ θά παιχτεί, 

ίσως τό τέλος τούτου τού μήνα, καί ή «Μητέ
ρα»— τό νέο τρίπραχτο κοινωνικό δράμα τού 
Ταγκόπουλου. Τήν υπόθεσή του ίσως τή δώ
σουμε στό ερχόμενο φύλλο. "Εναν άπό τούς 
πρώτους ρόλους στό δράμ*αύτό θάν τονέ σαρ
κώσει στή σκηνή ή μικρότερη κόρη τού συγρα- 
φέα, Μυριέλλα, μαθήτρια τού Έλλην. Ήδείου.
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— Μαρία, τής ting, άσχημα έκαμα νά σοδ μι
λήσω, δπως προτήτερα. Μά είμουν άποφασισμένος νά 
φυλάξω τό μυστικό μου. Καί τώρα σέ παραχαλώ νά 
μή μου πής τίποτα γι' αύτή τήν δπόθεση.

— Ά  ! χι* έγώ είχα φροντίσει νά τήν τελειώσω. 
Καί δ θείος χαΐ ή θεία είναι σύμφωνοι χαί δέ βρή · 
χανε τίποτα παράξενο στήν άπδφασή μου.

— A ! τό είπες τοΟ θείου;
— Ναί, χαί μοδ είπε νά σέ ρωτήσω πόσα χρειά 

ζουνται νά τελειώσης τή σπουδή σου.
— Έγώ δμως δέν μπορώ νά δεχτώ τά χρήματά 

σου, Μαρία. Αύτά είναι δικά σου, είναι ή προίκα σου. 
Βέβαια, δταν στεφανωθούμε, τότε θά έξουσιάζω κΓ 
έγώ, μά τώρα -  δχι δέν μπορώ νά δεχτώ.

— Γ ιατί; είπε ή Μαρία μέ λύπη. Δέν μπορώ νά 
καταλάβω γιατί. Τί σέ μποδίζει νά δεχτής, δτι έγώ 
θέλω νά σοδ δώσω μ* εύχαρίστηση δική μου καί τών 
δικών μου;

— Άκοι.σε, Μαρία. Πολλά είναι πού μποδίζουνε, 
μά νά τό κυριώτερο. "Αν τά πάρω έγώ καί πάω σιήν 
Ευρώπη, άνθρωποι είμαστε, μπορεί νά πεθάνω.

— Νά πεθάνης; Καί τότε θαρρείς πώς έγώ 
μπορώ νά ζήσω; "Αν πάθης τίποτα κακό κι* έμένα 
δέ μ' έλεήση δ θεός νά μέ πάρη, θά κλειστώ στό 
σπίτι μου, θά ταχθώ καλόγρηα σάν τή θειά μου. 
Παναγία μου, γιατί μοδ τά λέει αύτά ;

— Έσύ μέ τήν άνεχτίμητη γνώμη σου. Μά δ κό
σμος είναι κακός καί τί θά είπή ;

— Καί τί μέ μέλερέμένα, τί θά είπή δ κόσμος ; 
Δέν έξουσιάζω έγώ το είναι μου, δέν μπορώ νά χα 
ρίσω, δτι έχω, σ' δποιονε θέλω ; Παδλε, μή μρδ λές 
αύτά τά λόγια, γιατί μέ πικραίνουνε. Λέξου τά χρή
ματα πού σοδ δίνω, μήν άρνιέσαι, άν μ' άγαπάς. 
Πρώτη φορά, έπειτα άπό τόσων χρονών άγάπη, ξε- 
στόμιζεν αύτή τή λέξη. Τόσα χρόνια πού γνωρίζον 
ταν, τόσες φορές πού παίζανε, μιλούσανε, γελούσανε 
καί άρραβωνιασμένοι άκόμα, δέν είπανε δ ένας τάλ 
λουνοδ σ' άγαπώ. Κάτι πού νιώθανε βαθιά στήν καρ- 
διά τους, νά έξουσιάζη τήν ύπαρξή τους δλη, γιατί 
νά τό είποδνε. Τώρα στήν άνάγκη έκείνη τήν ξεστό
μισε ή Μαρία έτσι, χωοίς νά θέλη, σάν ξαφνικό άνά* 
βρυσμα πηγής κρυμμένης άπό χρόνια.

Σκίρτησε δ Παδλος. Δυό μεγάλα δάκρυα φανή
κανε στά μάτια του.

— "Αν σ’ άγαπώ ; είπε.
— Ναί, άν μ’ άγαπψς,
είπε μέ κάποιαν έξαψη ή Μαρία.
— Γιά νάρνιέσαι έτσι, φοβάμαι μήπως λιγόστεψε 

ή άγάπη σου.

Ν0ΥΜΑ2.
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-  Μά ή άγάπη μοδ λέει νά μή δεχτώ μιά τέ
τοια θυσία άπδμέρος σου, μιά θυσία πού δέν μπορώ 
νάνταποκριθώ.

— Άκου, τί λέει. Θυσία ! Μά έκείνο, πού έού τό 
λές θυσία, είναι μιά χαρά γιά μένα, μιά εύτυχία 
θεόσταλτη. Ά μα είπής ναί, θ ’ άνοίξουνε γιά μένα τά 
ούράνια

Τράβηξε τά χέρια της, Λού τά κρατούσε δ Παυ 
λος καί τόν άγκάλιασε.

— 'Αγαπημένε μου, είπε, μή μοδ στερήσης αύτή 
τή χαρά. Έτσι δ θεός νά σέ σκέπη.

Ό Παδλος κοίταζε στή γης. Έ  Μαρία τόν κρα
τούσε άγκαλιασμένο. Πρόσμενε τήν απάντησή του. 
Άφαδ τόν είδε σιθ)πηλό, είπε πάλι.

—- Παδλε μου. .
Εκείνος σήκωσε τά μάτια του. Ή Μαρία τότε 

ρώτησε:
-  Ναί ;

- - Έστω ναί, άφοδ τόσο σ’ εύχαριστεί.
’Ακράτητη ή χαρά τής Μαρίας. Τόν έσφιξε θερ

μότερα, γελούσε μέ δάκρυα στά γαλανά της μάτια, 
δάκρυα χαράς. Κι’ άμα είδε τόν Παύλο συλλογι
σμένο άκόμα, τόν άρπαξε άπό τά χέρια καί τόν έσυρε 
νά σηκωθή.

—τ Γιά ίίές τον, άκόμα συλλογιέται.
— “Οχι, Μαρία Έ  «γωνία αυτών τών ήμερών 

μέ κούρασε.
~ Σήκω, θά σέ ξεκουράση τό περιβόλι. Έλα 

πάμε στή ροδακινιά νά ίδοΰμε, άν ώριμάσανε τά ρο
δάκινα. Έχω μιά βδομάδα νά πάω έκεΐ.

Ή χαρά τής κόρης σκόρπισε τά σύννεφα πού 
θολώνανε τό νοδ του Παύλου, Τό γέλιο της άντη 
χοδσε σά μουσική στ' αύτιά του, ή άγάπη, πού χά 
ριζε μιά ζωή έντονη στή Μαρία, θέρμανε τό νέο 
και παρασυρμένος έτρεξε μαζί της καί χάθηκε μέ
σα στά δέντρα τού περιβολιού.

Τίς πρώτες ή μέρες τού Σεπτέμβρη δλα είχανε έ- 
τοιμαστή γιά τό ταξίδι του Παύλου. Στό Παρίσι 
άποφάσισε νά πάη καί νά μείνη δυό χρόνια. Έτσι 
τόνε συβούλεψε ένας καθηγητής πού τόν είχε προ
στατέψει πολύ, δσο είτανε φοιτητής.

Τήν ή μέρα τού μισεμού ή Μαρία σηκώθηκε πο
λύ άνήσυχη. Δέν είχε στήν καρδιά της έκείνο τό 
αίσθημα πού ένιωθε άλλοτε, δταν έφευγε δ Παδλος 
γιά τήν Αθήνα. Κάτι σά φόβος, ένα προαίσθημα 
κινδύνου μελλόμενου τής έσφιγγε τήν καρδιά. Δέν 
άνεβαίνανε, καθώς άλλοτε, δάκρυα στά μάτια της. 
Μιά πίκρα, κάτι σά θηλειά τήν έπνιγε στό λαιμό.
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Μά προσπάθησε v i μή δείξη στδν Παύλο τήν Αγωνία 
της. Ντύθηκε μέ ξεχωριστή φροντίδα, φόρεσε τδ 
θαλασσί φόρεμα, πού τόσο τής ταίριαζε. Πέρασε τδ 
περιβόλι, άνοιξε τή μικρή πορτοΟλα καί μπήκε στδ 
σπίτι, στή σάλα, δπου τήν περίμενε δ ΠαΟλος. Μεί 
νανε Spa πολλή κουβεντιάζοντας. Τέλος ήρθανε v i 
πάρουνε τά πράματα καί 6 ΠαΟλος μέ τή Μαρία 
καί τήν Αδερφή του κατεβήκανε στήν Ακρογιαλιά 
καί περιμένανε v i φανή τδ βαπόρι.

Ή Μαρία κρατοΟσε τδν ΙΙαΟλο Απδ τδ χέρι, μ i 
είχανε Αφηρημένη. Η θάλασσα, πού τήν περιόριζε 
ή άντικρυνή στεριά, τής φαινότανε άπέραντη, άτε 
λείωτη, όπου Ιμελλε v i ταξιδέψη τδ βαπόρι σ’ ϊνα  
μέρος Αγνωστο. Δυδ -  τρεις γλάροι πετούσανε άνή 
συχοι κι έπειτα πέφτανε λοξά μέ Απλωμένα τάσπρα 
τους φτερά καί κολυμπούσανε στή γαληνεμένη θά
λασσα. Θεέ μου ! Μήπως είναι κακοσημαδιά κι' άρ 
χίση πρώϊμος χειμώνας καί κακοπαθήση δ ΙΙαΟλος.

— Μαρία, τής είπεν έκείνος, τί συλλογιέσαι ; 
Γρήγορα θά περάσουνε τά δυδ χρόνια καί τότε πιά 
τίποτα δέ θά μάς χωρίση. ΤΙ γίνανε τά γέλια σου ;

Ή Μαρία τόνε κοίταξε ατά μάτια μέ φόβο. Ή 
πίκρα πού τής (σφίγγε τδ λαιμό, τής δυσκόλευε τήν 
δμιλία. Δέ μίλησε, (σφίξε μόνο πιδ δυνατά τδ χέρι 
τοΟ Γίαύλου.

— Νωρίς ήρθε σήμερα τδ βαπόρι.
Είπε μόνο, δταν είδε νά φανή. 'Αγκάλιασε τδν 

ΠαΟλο, τόνε φίλησε γλυκά, μά τά χείλη της τρέ 
μανε.

Ό ΠαΟλο; πήδησε άλαφρά στή βάρκα, άποχαι- 
ρέτησε άλλη μιά φορά τήν αγαπημένη του καί ή 
βάρκα ξεκίνησε γιά τδ βαπόρι.

Οί γυναίκες μείνανε στδ μουράλιο κρατώντας 
τάσπρα τους μαντήλια. Ή Μαρία είχε σηκώσει τδ 
χέρι της μά τδ κρατούσε Ακίνητο σά μαρμαρο>μένη. 
Τδ Αεράκι κινούσε τδ μαντήλι της. "Οταν τδ βα 
πόρι κίνησε πιά νά φύγη, ή Μαρία μέ τήν Κατίνα 
Ανεβήκανε στδ σπίτι. Έπειτα ή Μαρία κατέβηκε 
στδ περιβόλι, πέρασε γοργή πατώντας στά ξερόφυλ 
λα, που είτανε πεσμένα καταγής καί τρίζανε, καί 
πήγε ίσιώ στή μικρή έκκλησία. Έκαμε τδ σταυρό 
της, φίλησε τΙς είκόνες, (κανε πάλι τδ σταυρό της 
καί είπε :

—Παναγία μου, "Αγιε Νικόλα, φύλαγε καί σκέ 
πε τδν ΠαΟλο Τότε συλλογίστηκε πώς είχε λησμο
νήσει νά κάνη πρίν μία λειτουργία γιά τδ καλδ κα- 
ταβόδιο του Παύλου. Ίσως γι* αύτό δοκίμασεν έ- 
κε(ν· τδν Απροσδιόριστο φόβο, πού τόσο τήνε βασά
νισε σήμερα. Πρέπει νά γίνη ή λειτουργία χωρίς 
άλλο αδριο. Σίγουρα ή χάρη τής Παναγίας καί τοΟ 
Άγιου—Νικόλα θά δώσουνε καλδ ταξίδι στδν ΠαΟ
λο καί θά διώξουνε τδ φόβο καί τήν (ννοια, πού τής 
είχανε κυριέψει τήν ψυχή.

Οί φόβοι τής Μαρίας Αποδειχτήκανε άβάσιμοι. 
Μετά δέκα πέντε ή μέρες (φτάσε τδ πρώτο γράμμα 
τοΟ Παύλου πολυσέλιδο,γεμάτο μέ τά καθέκαστα τοΟ 
ταξιδιού άπδ τή στιγμή τοΟ μισεμοΟ ώς πού (φθασε 
στδ Παρίσι. Καί κάθε βδομάδα καινούργιο γράμμα, 
μεγάλο πάντοτε, μέ περιγραφές του Παρισιού, του 
σπιτιού πού καθότανε, τού ξενοδοχείου πού (τρωγε. 
τών νοσοκομείων, τής ζωής πού περνούσε.

Τά συστατικά τών καθηγητών άπδ τήν Αθήνα 
πολύ τόνε βοηθήσανε νάποχτήση τήν άγάπη καί 
τήν προστασία ξακουσμένων καθηγητών τού Πα
ρισιού. "Ολοι έχτιμούσανε. τή μόρφωση, τήν (ξυπνά- 
δα, τή θαυμαστή έπιμέλεια τού Παύλου. Προόδευε 
πιδ πολύ Απδ τούς Αλλους, καί Γάλλους καί ξένους, 
γιατί νά τδ κρύψη. Καί πραγματικώς, στδ χρόνο ά- 
πάνω ό καθηγητής τού νοσοκομείου, πού έργαζότα- 
νε ταχτικά, είπε τά πιδ έπαινετικά λόγια μπροστά 
στούς άλλους σπουδαστές κι* (στείλε γράμμα γε
μάτο ένθουσιασμδ στδν καθηγητή τής Αθήνας, τδν 
παλιδ προστάτη τού Παύλου.

Ό ΠαΟλος τά (γράφε στή Μαρία όλα, μέ τά κα
θέκαστα, καί τελείωνε κάθε γράμμα μέ αύτά τά λό
για.

— Μά έγώ δέν βλέπω τήν ώρα πότε νά κατεβώ 
στήν Ελλάδα καί ν' άνταμωθούμε, Αγαπημένη μου.

Έτσι καί τή δεύτερη χρονιά. Μόνο πώς είτανε 
άραιότερα τά γράμματα. Μά τούς ειδοποίησε ό Παύ
λος νά μήν Ανησυχήσουνε, γιατί έκτδς Απδ τή συ
νηθισμένη σπουδή, είχε Αρχίσει καί μιάν άλλην έρ· 
γασία ιδιαίτερη, σπουδαία, πού άν έδινε ό θεδς καί 
τελείωνε, θά ε’τανε μιά τιμή ξεχωριστή γι' αύτόνε. 
Γράμμα κάθε δεκαπέντε είκοσι μέρες καί κάποτε 
καμμιά κάρτα.

Α π ' τδ Φλεβάρη δμω; καί δώθε δυδ άλάκερους 
μήνες μήτε γράμμα, μήτε κάρτα, μήτε είδηση. Μιά 
σιωπή, πού (βαλι σέ μεγάλη Ανησυχία καί τή Μα
ρία καί τήν Κατίνα. Ή Κατίνα διασκέδαζε τήν 
Ανησυχία της μέ τή φροντίδα τοΟ άντρός της, τής 
κόρης της, τοΟ σπιτιού της. Μά ή Μαρία δέν μπο
ρούσε στιγμή νά ήσυχάση. Τήν (τρωγε ή (ννοια. 
Γιατί τόση σιωπή ; Μήπως Αρρώστησε βαριά, 
μήπως (παθε κανένα κακό ; "Η μήπως τελεί
ωσε τή δουλειά νωρίτερα καί ξεκίνησε γιά νΑρθή 
άξαφνα, χωρίς νά τούς είδοποιήση ; Μά πώς ; Απρί
λης καί λείπουνε άκόμη πέντε μήνες. Μήπως τούσω 
θήκανε τά λεφτά καί βρίσκεται στενόχωρα σέ ξένον 
τόπο ; Μά γιατί δέ γράφει; Ντρέπεται; Μά τ ί ; είναι 
καλύτερα νά κακοπερνάς ;

Είπε πολλές φορές τούς φόβους της, τίς σκέψες, 
τίς έλπίδες της Ακόμα στήν Κατίνα. Μά κι' ¿κείνη 
δέν ήξαιρε τί \ά τής είπή.Εϊπανε νά τηλεγραφήσουνε, 
μά πάλι Αναβάλανε, μήπως λάβουνε γράμμα. Περιμέ
νανε μέραμέ τήν ή μέρα Μιά μέρα τάποφασίσανε, μά 
πάλι είπανε βχι. Κάτι τίς φόβιζε. Τώρα άποφεύγανι
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νά κοιτάζουνε ή μια τήν ¿Ελλη στά μάτια, μήπως 
διαβάσουνε κάτι πού τΙς τρόμαζε.

Κι’ Ιπειτα άπδ τριών μηνών ¿γωνία, σάν τδ 
βαρδ συννεφόκαμα, πού ξεσπάει σέ άγρια μπόρα, 
¿κείνο τδ γράμμα, άστροπελέκι ποδ καίει καί συν - 
τρίβει. Στδ πρώτο χτύπημα ή Μαρία ¿νιώσε κά 
ποιο θάμπωμα στά μάτια, ποδ τή σάστισε, κι9 ¿να 
δυνατδ κλονισμδ στδ κορμί της άλάκερο· τής φά - 
νηκε πώς κάτι γκρεμιζότανε κι9 ¿μείνε άλαλη. Μά 
¿πειτα ένιωσε πώς χέρι Θεού άπλώθηκε άπάνω 
της. Συνέφερε καί είδε τή φτωχή γυναίκα, ποδ 
έκλαιγε μπροστά της, τήν άκριβή άδερφή, ποδ έ 
χανε μαζί μέ τδν άγαπημένο της. Συλλογίστηκε. 
Κοίτα, ¿κείνη κλαίει γιά ξένο κρίμα και ξένη συμ
φορά. Τότε τΐ μένει γι9 αδτήν ποδ τή συντρίβει τδ 
κρίμα καί τής παίρνει τή ζωή; Νά κλάψη, νά φω - 
νάξη ; "Οχι. θά κρύψη τδν πόνο της άπδ τών άλ 
λων τά μάτια, Μ  τδν κλείση βαθιά στήν καρδιά 
της, καθώς είχε τόσα χρόνια κρύψει τήν άγάπη 
της καί δίν τήν είπε παρά σέ μιά μεγάλη ώρα 
καί στιγμή. Ναι, θά κλείση τδν πόνο της καί τήν 
άγάπη της άκόμα στά πιδ άπλησίαστα βάθη τής 
ψυχής της. Γιατί νά κλάψη; Θέλημα ΘεοΟ είναι. 
Ναι, ίσως τή δοκιμάζει δ Θεός. Δέν τής είχε είπεί 
τόσες φορές ή θεία της, πού διάβαζε τά ιερά βιβλία, 
πώς ό Θεδς στέλνει στοδς καλού; βάσανα καί πί 
κρες γιά νά δοκιμάση τή πίστη τους καί τή γνώμη 
τους; Δοκιμασία, πρέπει νά υπομονέψη.

Κοίταζε πάλι τήν Κατίνα ποδ έκλαιγε- θυμή 
θηκε μέ τί φόβο καί ντροπή καί δισταγμδ μπήκε 
στδ σπίτι πρωτήτερα, πώς άντί νά μιλήση λύθηκε 
στά δάκρυα, τήνε συμπόνεσ: βαθιά καί γιά μιά 
στιγμή ξεχνώντας τδν πόνο της, δοκίμασε ή πονε 
μένη αύτή νά τήν παρηγορήση.

Μά δταν ή Κατίνα τής έσφιξε τδ χέρι κι9 έφυγε 
χωρίς νά σηκώση τά μάτια της-άπδ ντροπή—-δταν 
είδε νά χάνεται πίσω άπδ τά δέντρα ή στερνή της 
έλπίδα, ένιωσε διπλδ τδν πόνο καί λιγοψύχησε 
πάλι. *Επεσε στδ σκαλοπάτι που βρέθηκε, σταύ 
ρωσε τά χέρια της άπάνω στδ πεζούλι, έκρυψε τδ 
πρόσωπό της καί λύθηκε σέ δάκρυα, ¿έσπασε σ’ 
ένα θρήνο βουβό, άτελείωτο.

Πόσες ώρες έμεινεν έκεΐ, δέν ήξαιρε- δταν συνέ- 
φέρε, δ ήλιος πήγαινε νά βασιλέψη. Μόλις φώτιζε 
πιά τίς κορυφές τών δέντρων του περιβολιού. Μπρο
στά στδ σπίτι, στήν αδλή, στήν έκκλησία ήσκιος 
άπλωνότανε. Σηκώθηκε. Περπατούσε σιγά τριγύρω 
στίς άλτάνες καί τίς γλάστρες. Ή μυρουδιά τών λου- 
λουδιών τήν εδχαριστουσε. Ό νους της θολωμένος 
άκόμα, προσπαθούσε όμως νά συγκεντρώση τίς σκέ- 
ψβί της.

Είχανε τελειώσει δλα. Μοίρα της είτανε. Θά 
έμενε κι9 αδτή σάν τή θεία της καί ίσως στδ τέλος 
γινότανε καλόγρια. Μήπως είτανε μακρυά τδ Μο

ναστήρι του Δοκού όπου ζούσανε τήν άγγελική ζωή 
τόσα κορίτσιαί Θυμήθηκε πώς ή θεία της είχε 
άνεβεΐ πρωί στδ Μοναστήρι νά κάνη μιά λειτουρ
γία, έπειδή τήν είχε φοβίσει δνειρο κακό, ποδ δέ 
θέλησε νά τής τδ φανερώση. Μόλις αύριο πρωί θά 
κατεβή.

— Ίσως, σκέφθηκε, ίσως τδνειρο νά είτανε γιά 
μένα.

Άπδ τδ νοΟ της τώρα, χωρίς νά ξαίρη πώς,ήρθε 
ή ήμέρα του μισεμού τού Παύλου.Θυμήθηκε τδ φόβο 
της, τήν πίκρα, τή σκοτεινιά τής ήμέρας ¿κείνης, 
τά μαΟρα προαισθήματα. Λάθος δικό της νά μή 
τδν άκολουθήση. Μήπως δέν είχε τόσες φορές άκου· 
σει„ πώς άλλάζει ή ξενιτιά τοδς άνθρώπου;;

Μήπως είτανε λάθος νά τού δώση τά χρήματα ; 
"Εκείνος, θυμάται καλά, είχε άντισταθεΐ τόσο. Μή
πως είχε προαίσθηση ; Μά πάλι νά τδν άφήση νά 
μαραίνεται; ΙΙώς νάφήση πικραμένο τδν ΠαΟλο 
τδν άγαπημένο της;

Τής φάνηκε πώς τδν έβλεπε μπροστά της. Ψη
λός, ραδινός, μέ τδ μελαχρινό του πρόσωπο, τδ 
μαύρο μουστάκι, ποδ δέ μεγάλωνε ποτέ, μά έμενε 
πάντοτε πυκνδ χνούδι άπάνω άπδ τά χείλη του. μέ 
τάσπρα πυκνά δόντια, που κάνανε τδ χαμόγελό του 
γλυκύτατο, τά μάτια του τά μαύρα νά σπιθο- 
βόλα, τδ μεγάλο μέτωπο, τά σγουρά μαλλιά του. 
Στεκότανε μπροστά της, έκεΐ στήν πεζούλα, δ ά- 
γαπημένος της. Ποιδς θά τής τδν πάρη ; Γι9 αδτόνε 
χρόνια καί χρόνια κρύβει στήν καρδιά της μύρο τήν 
άγάπη της, γΓ αδτδν ποτίζει τά λουλούδια της, κλα
δεύει τά δέντρα. Αδτδν όνειρεύεται στδν ύπνο της. 
Ποιδς θά τής τδν πάρη ; Νά, στέκει μπροστά της, 
τή βλέπει καί γελάει. Δικός της είναι πάντοτε ¿κεί
νος, ό Παύλος, ό άγαπημένος της, τδ καλδ τδ παλ- 
ληκάρι δ άλλος, ποδ έφυγε, μπορεί νά γίνη δ,τι θέ
λει, μπορεί νά τόνε χαρή όποιος θέλει. Αδτδς ¿δώ 
μένει δικός της πάντοτε. Έπειτα ποιδς ξαίρει;

Βράδιασε. Μπήκε στδ σπίτι νά φροντίση γιά τδ 
βραδινδ δείπνο, ήσυχη κάπως, μέ άλλη διάθεση Στδ 
σαλονάκι, στδ τραπέζι άπάνω είδε τδ χρυσδ δαχτυ- 
λ|δικαί τά λεπτά. Τά είχε άφήσει έκεί, όταν κατέβη
κε νά συνοδέψη τήν Κατίνα.Τά είδε.Κάθησε καί άκού- 
μπησε τά χέρια της στδ τραπέζι. Πρίν, δταν πρω- 
τοδιάβασε τδ γράμμα, σκέφτηκε νά στείλη πίσω τδ 
δαχτυλίδι στδν Παύλο. Μά τώρα άλλαξε γνώμη. 
Πρώτα πρώτα μπορούσε νά χαθή. Έπειτα τί θά τδ 
έκανε ¿κείνος. *Οχι, δέν έπρεπε. Καλύτερα τδ δαχτυ
λίδι νά γυρίση έκεΐ ποδ είτανε, πρίν τδ φορέση.

Ξανάρθε στδ νού της άλάκερη ή ήμέρα ποδ γι- 
νήκανε τάραβωνιάσματα. Είχανε άφήσει άπδ τδ βρά
δι τά δαχτυλίδια στήν Αγία Τράπεζα τής μικράς 
έκκλησιάς. Τδ πρωί ήρθε προσκαλεσμένος δ παπα- 
Γιώργης, ό γερούλης μέ τά κάτασπρα γένια, καί λει
τούργησε. "Οταν μοίρασε άντίδωρ· στοδς προσκαλε-
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σμένους, πήρε τά δχχτυλίδια άπδ τήν Άγια Τρά
πεζα, τά εύλόγησε καί τά έδωσε στή θεία.

Ά ! ναί, αύτδ είναι τδ σωστό, νά γυρίση τδ δαχτυ 
λίδι στήν ‘Αγία Τράπεζα, δσο για τδ δικό της, Μ  
τδ φορή πάντοτε. Δέν τδ είπε στήν Κατίνα ; Αυτή 
μια φορά ραβωνιάστηκε, δέν ξερραβωνιάζεται. Τδ 
άλλο δακτυλίδι στήν άγία Τράπεζα, τώρα μάλιστα, 
αμέσως.

Πήρε τδ δαχτυλίδι, κατέβηκε στήν έκκλησιά, 
πήγε στδ ίερδ καί άκούμπησε τδ δαχτυλίδι πίσω 
άπδ τή θήκη, πού εϊτανε κλεισμένο τδ Δισκοπότηρο 
καί τάλλα ίερά σκεύη τής λειτουργίας. ’ Επειτα 
ίκαμε τδ σταυρό της καί γύρισε πίσω.

(Έχει συνέχεια).

π β π ρ α μ η ρ α

Τ' άμοιρα ρόδα σκέπτομαι τής έρμης τής τριανταφυλ-
[λια:,

σά φτάσει κάποιο δείλι πού θά σβΰσουν, 
κάποιας ήμέρας βροχερής χυνοπωριάτικης, βουβά 
καθώς θά σκύβουν κάτω τό κεφάλι — —

Πόσες χαρές μου σκέπτομαι πού φτάσανε κι δλο με
[μιας

στη σκοτεινιά τής πίκρας βυθιστήκαν,
κι άχ ! πόσα βασιλέματα στο βάθος τού Σαρωνικοΰ,
καθώς άπλωνε ή νύχτα τά φτερά της.------

Μά άκόμα συλλογίζομαι (κι δς μοΰ ξεσκίζεται ή
[ψυχή !)

τό τέλος, κάποια μέρα τής Αγάπης
καί νιώθω έντός μου σκοτεινιά, κ' είμαι σάν εναν

[δίχως φως 
στο χείλος μιας άτέρμονης άβύσσου------

ΝΑΣΟΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

Χ Τ τ Ν  Π Α Ρ Α Μ Υ Θ Ι

— Βρέχει πάλι! Ώχ ! αύτδς δ βήχας!
Μά τί μοδρθε τώρα καί τά ξαναθυμήθηκα; Ξαί- 

ρετε δμως; Έχουν καμιά φορά τδ γούστο τους καί 
τά παλιά... τά περασμένα... Μπά όχι* δέν είν’ αδτδ 
πού λέτε. ΜαΟρα καί σκοτεινά είτανε τά δικά μου. 
Μά νά, τώρα δά, Κτσι πού τά λέγαμε... Κάτι πρά
ματα ! Καλέ, είναι νά σκάνει κανείς στά γέλια, σά 
βάζει μέ τδ νοΟ του, ποΟ πάει καμμιά φορά ή κου
βέντα... Κ' δστερα ξαίρετε; Εσάς, δέ σάς θεωρώ πιά 
ξένο... ’Αλήθεια ! θέλετε, λοιπόν, νά μιλήσουμε σο
βαρά ; Μά πώς ήρθε έτσι δ λόγος! θέ μου αδτδς 6 
βήχας I "Αχ ! έτσι έβηχε κ1 ή μάνα μου. . .  Τδ
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ξαίρω... τδ ξαίρω... απ' αύτδ θά πάω κ’ έγώ... έτσι 
έβηχε καί κείνη τις μέρες πού... Μά καί ή ’Άννα μας, 
κ’ έκείνη... Πόσος καιρδς πού έφυγε ή Άννίτσα μας 
Απ' τδ σπ ίτ ι! Ξαίρετε, έ ; Σάς είχα μιλήσει κι άλλη 
φορά γιά τήν μεγάλη μου άδερφή. Τώρα ποιδς ξαί- 
ρει; . . . .  Ζεί, πέθανε; Που νά βρίσκεται άραγες 1 
Ποιδς ξαίρει! Μά τδν Κώστα μας . . .  τδ ξαίρω, τδν 
πιάσανε στήν ’Ιταλία, έκανε λέει κάλπικα, μά δέν 
πέτυχε, τονέ πιάσανε. Ά χ ! άν πετύχαινε δ Κώστας 
μας στις δουλειέ-, του! Σάς βεβαιώ, δέ θάμασταν 
σήμερα σ’ αδτήν τήν κατάσταση. Τί καλδ παιδί έκεΐ- 
νος δ Κώστας! Χαμένο τόχω μά τδ Θεό ! Τί σάς 
μιλώ τώρα γι αύτόν ; ΠοΟ τονέ ξαίρετε έσεϊς τδν 
Κώστα ! Ψέματα; Τί σάς ένδιαφέρει έσάς αδτός ; 
Ένας κατάδικος! Καλά δέ'λέω; Ά ς  είναι I . . .  Τδ 
λοιπόν, έκείνη τή μέρα, τδ μάτι μας είχε γίνει γα 
ρίδα άπδ τήν πήνα. Κατά τδ σούρουπο, δ γέρος 
είχε γυρίσει σλνίπα στδ μεθήσι. Έγώ ένιωσα 
κάτι άνατριχίλες... πώς νά σάς π ώ ! Μέ τδ μπαρδόν... 
βλέπετε δέ φταίω έγώ, αύτδς δ άναθεματισμένος μοΟ 
κόβει τήν κουβέντα... Έτσι έβηχε κι ή... μοΟ τδ είπε 
κ’ένας πραχτικός, άπδ αύτδ θά πάω μιά μέρα... άδια- 
φόρετα, λοιπόν, δλα αύτά τά ρεμέντια... Ά  ! βέβαια... 
Οί κομπογιαννίτες καμμιά φορά βγαίνουν καλύτεροι 
κι άπδ τούς άλλους... Καλέ, καλά λέτε ! Ψέφτες όλοι 
του, δίκιο έχετε... Γιατρδς σοδ λέει 6 άλλος . . .  Καί 
γιατί σάς παρακαλώ, δέν βρίσκουν τή γιατρειά μου, 
αύτοί πού κάνουν πού τά ξαίρουν δλα; Καλέ, δέ 
βαριέστε! Τί λέγαμε ; *Α ! .  . .  Ή  μάννα μου είχε 
άρχίσει τή γκρίνια. Έγώ δέν ξαίρω τί μ’ έπιασε 
έκείνη τήν ώρα I . . .  Δέν ξαίρω τί μούρθε κ α ί . . .  
Καλά! καλά ! τής λέω, άστα τώρα αύτά, άστα . . .  
παράτα τά ξεφωνητά. . . .  παράτα τα δλα κι έλα 
πάμε ! . . .  Πήρα πιά τήν άπόφαση! . . .  Τέτοια Από
φαση ! Έ , τί λέτε ; Μικρδ τδχετε; .  . . .  Καί πόση 
είμουνα θαρρείτε ; . . .  Χά τόση δά 1 Μά νά σάς πώ 
τήν άλήθεια, άπδ καιρδ αύτδ τδ πράμα μοΟ σκότιζε 
τδ μυαλό. Άπδ καιρδ κοίταζα τί; άλλες.. . .  Κι έτσι 
καλοντυμένες, δπως τις έβλεπα ! . . .  Όλο ρωτοΟσα, 
δεξιά, άριστερά. . .  κι δλο μάθαινα, τδ πώς πρέπει 
νά φέρνεται κανείς. . .  Έ , βλέπετε, παιδιά τοΟ δρό
μου έμεΐς! .  . .  Τ ί ; Ψέμματα ; Στούς δρόμους καί 
στά σοκάκια μεγαλώσαμε. ΈκεΙ έμαθε κι δ Κώστας... 
Ό Κώστας μας, ξαίρετε! . . .  Ά ς  είνα ι. . .

Έ λα λοιπδν μητέρα! έλα πάμε ! Μιλιά έκείνη. 
Δέν είπε τίποτα γιά νά μέ κάνει ν' άλλάξω γνώμη. 
Τί νά πεί ; Στδ χέρι της είτανε; ... Δέν τάβλεπε 
τά χάλια μας;

Στδ Αναμεταξύ έγώ είχα σιαχτεί λιγάκι. Σια- 
χτεί, 6 λόγος τδ λέει. Χά ! πάστρεψα λίγο τά πα
πούτσια μου... κάτι παπούτσια ! τέντωσα τις κάλ
τσες μου καί σήκωσα όσο μποροΟσα τδ φουστάνι μου 
γιά νά φαίνουνται καλύτερα οί γάμπες μου. Ήξαιρα 
πώς τούς άντρες... κάτι γέρους προπάντων, τούς ά-
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ρέσουν πολύ οί γάμπες τών κοριτσιών. Πόσες φορές 
έχει πού πήγαινα.. Καλέ δέ μου λέτε ; Τί καταλα
βαίνουν τώρα αύτοί ο! άνθρωποι καί πειράζουν έτσι 
τά κορίτσια ; Κάτι λόγια. Κάτι πράματα. Νά τύχει 
Ιτσι χαμμιά φορά δ λίγος... *Άς μήν τά πολυλογά
με τώρα... Κατέβασα πού λέτε δεξιά κι άριστερά τά 
μαλλιά μου, καί μέ κάθε τρόπο πολεμούσα νά φτιά 
σω τή χτενισιά μου... Ιτσι σάν κ9 έχεΐνες... Φτιασίδι 
δέν είχα. Τ£ κρίμα, έλεγα... Πώς λυπόμουνα!.. Θαρ 
ρούσα πώς είτανε άπαραίτητο γι' αυτήν τή δουλειά.. 
Μπά ! δέ βαριέστε ! "Αν είτανε μέ τδ νερδ νά κόβε - 
ται ή,βήχας... Μόνο νά ! έσάς πού σάς στεναχωρώ, 
αύτδ μέ πειράζει. Σάς τδ είπα I ; Μήτε χαί χόχχι· 
νο είχα νά βάψω τά χείλη μου. Τά βύζαξα κ9 έγώ 
χάμποσην ώρα, τά δάγχωσα χιδλας χ’ έτσι φαινόν
τανε κόκχινα, κατακόχχινα. ΤΙ τρελλή πού εΐμουνα! 
... Αμάθητη βλέπετε. Τά ίδια χαί γιά τήν πούντρα- 
χι αύτήνα τή θαρρούσα άπαραιτητη. Γρατσούνισα 
τδ ντουβάρι, πήρα λίγο ξερδ σουβά χαί πασάλειψα τά 
μούτρα μου, έτσι γιά πούντρα νά πούμε. Παιδί I τι 
νά π ε ις ; Ύστερα μ” ένα σβυσμένο σπίρτο έβαψα τά 
ματοτσίναρά μου, χαί μά τήν άλήθεια..., πού πήγε 
δ νούς μου I Δέ θά τδ πιστέψετε. Τά στήθια μου !.,. 
μοΰ φάνηχαν μιχρά τά στήθια μου ! 9Αμ9 βέβαια, 
πδσω χρονών εΐμουνα τδτες !

Είπα μιά, νά χώσω μιά πετσέτα στδν κόρφο μου, 
γιά νά φαίνεται πώς έχω φουσχωμένα στήθια, μά 
ύστερα πάλι σχέφθηχα πώς θάπρεπε νά γδυθώ. 
«ΤΙ θά πεί δ άλλος, σά θά μέ δεί έτσι δά !» είπα 
«Δέ βαριέσαι» ξαναείπα πάλι. Μιά πού πήρα τήν 
άπδφαση, χαχά ψυχρά !

Ή μάνα μου τάβλεπε δλα αύτά, καί δέν 
έβγαζε μιλιά. Τί νά π ε ί; Έγώ πάλι ήθελα νά τηνέ 
ρωτήσω, τούτα, χείνα... νά μ' δρμηνέψει, τί χάνουν 
έχείνην τήν ώρα πώς έπρεπε νά φερθώ ;·.. Μά 
ύστερα πάλι συλλογίστηχα. Ρωτιούνται τέτοια πρά
ματα, ψέμματα ; Σέ μιά μάνα ρωτιούνται ποτές 
αύτά ; έ, τί λέτε χαί σείς;

— "Ετοιμη I τής είπα... έλα, πάμε... "Ωχ αύτδς 
δ βήχας ί

— Στάσου τώρα έσύ... στάσου λίγο μαχριά... νά! 
περίμενε με έδώ δά... έ ; τι λές ;

Νά χάνω τδ μάτι σέ κανένα; Έτσι δέν χάνουν 
χ9 οί άλλες ; έ ; ...

Έχείνη, κάτι έχανε νά μουρμουρίσει... άνοιγό 
χλεισε δυδ τρείς φορές νευρικά τά μάτια της χαί 
στάθηχε σέ μιά γωνιά... πλαί.... σ9 έναν χαστανά.... 
Πώς μού μύρισαν, άλήθεια τά κάστανα 1 . . .  Μά δ 
νούς μου είταν άλλού... Τήν πείνα μου δέν τηνέ σχε· 
πτίμουνα πιά... ναί... θαρρώ πώς δέν πεινούσα πιά 
έχείνη τήν ώρα... Μδνο ν ά ! ένιωθα χάποιο βάρος 
έδώ δά . . .  νά, έδώ πάνω στδ στομάχι... Κ'ύστερα

ένιωσα σ' δλο μου τδ κορμί... κάτι... ν ά ! πώς νά 
τδ πώ .. σά νά μ9 έτρωγαν χιλιάδες μερμήγκια. . .  
ναί, να ί, δ πως δταν έχετε πολλές ψείρες καί δέν ξαί- 
ρετε πτΰ νά πρωτοξυστεΐτε... έ ; χαλά δέ λέω ; θά 
τδ προσέξατε., δέν μπορεί! Νά, βλέπετε, τάχω χα 
μένα... Κ’ ύστερα ένας άχνδς ίδρος χαί είχε άνάψει 
δλο τδ κορμί... Καί μέ συγχωρεΐτε χιδλας μά πρέπει 
νά πώ χι αύτδ...

Δέ μου λέτε! γιατί δταν είναι πολύ ταραγμένα 
τά παιδιά τούς έρχεται έτσι., νά χάνουν τδ ψιλδ τους., 
μέ συχωρεΐτε δμως... έ ; σάς έτυχε χαμμιά φορά;.. 
Μδνο αύτδ συλλογιζόμουνα έχείνη τήν ώρα... μδνο 
αύτδ χαί ξαφνιχά ένιωσα κάτι πίσω μου.. ένιωσα 
πώς χάποιος μ έ .. .  ώχ πώς νά σάς τά πώ I . . .  νά 
ένιωσα χάποια δύναμη πού μέ τραβούσε, πού μά- 
νάγχαζε νά γυρίσω... μοΰ φάνηκε πώς χάποιο σιδε
ρένιο χέρι σά μιά τανάλια μέ είχε γραπώσει άπδ 
τδ σβέρχο χαί μάνάγχαζε νά γυρίσω πίσω... Τί πα· 
ράξενα πράματα! λέω παράξενα, γιατί σά γύρισα 
δέν είτανε χάνεις χοντά μου... πολύ πιδ πέρα, είναι 
ή άλήθεια, στεκότανε κάποιος χαί φαίνεται θά μέ 
χοίταξε.. γιατί δταν τδν κοίταξα χ* έγώ, οί ματιές 
μας άνταμωθήκανε... Τί βαρειά ματιά!... σά βαρίδι 
τήν ένιωσα νά κατεβαίνει μέσα μου..

"Ωστε λοιπδν έτσι; είναι λοιπδν άνθρωποι πού 
έχουν τέτοιες ματιές... "Ωστε... άναθεμάτονε αύτδν 
τδ βήχα... "Οχι γι'αύτδ... μδνο νά ! άνεβαίνει δ πυ
ρετός χαί, δλο λέω... λέω...

Πού εΐμασταν; ά... ναί... Μόλις μέ είδε λοιπδν 
νά τού χάνω τδ μάτι ξεκίνησε άργά άργά πρδς τδ 
μέρος μου. Χάρηχα! άνατρίχιασα. Ή μάνα μου 
περίμενε... τά χάστανα μοσχοβολούσαν... Είταν ένας 
βρωμιάρης! ένας βρωμιάρης ! Κοίταξα τούς άλλους 
τούς μουσιοΰδες... Νά είταν τουλάχιστον κανένας άπ’ 
αυτούς!... Μέ πήγε χάπου... Έχει δά χοντά... Πότε 
φτάσαμε... πότε άνεβήχαμε... δέν τδ χατάλαβα... Μά 
πώς κρύωναν τά χέρια του . . . χαί μέ ήθελε δλόγυ- 
μνη... έ, βέβαια έλεγα μέσα μου, έτσι θά χάνουν χι 
άλλες... μέ τδ δίχιο του δ άνθρωπος... .  μέ τά λεφτά 
του! ψέμματα; . . . Πήγε νά μέ φ ά ε ι. . .  μά πώς 
έχανε !. ., θεριδ άνήμερο!... Έβγαζε άφρούς άπ* τδ 
στόμα του.. να ί! να ί! σάς βεβαιώ... έβγαζε άφρούς... 
χαλά, βέβαια... θά είτανε τά σάλια του... μά έμένα, 
έτσι σάν άφροί μού φανήχανε. . .  χΊΕτσι μ* έχεΐνο τδ 
στόμα ήθελε νά μέ φιλήσει λ. πώς σιχάθηχα . . .  μά 
πάλι έλεγα. . .  μέ τδ δίχιο του ό άνθρωπος. . .  μέ τά 
λεφτά του ! ψέμματα;... Πόνεσα ! "Ωχ! πώς πόνεσα! 
Σάς όρχίζομαι, ποτές μου δέν είχα πονέσει έτσι στή 
ζωή μου . . . ποτές μου. Μά τί είτανε έχείνος δ πό
νος ! . . .  Κι αύτός... αύτδς θαρρείς χαί... να ί! να ί! . . .  
δσο, δσο πονοϋσα έγώ ! . . .  Στά τελευταία μέ παρά
τησε... ήρθα λίγο στδν έαυτό μου... τί σίχαμα . . .  τί 
άναγούλα μού ήρθε έχείνη τήν ώρα!... Κ’ΰστιρα σά 
ρίχτηχι αύτδς πάνω στδ κρεβάτι— τί βρώμιχο χρε-
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βάτι... πολύ πιδ βρώμικο κι άπδ τής μάννας μου !... 
ρίχτηκε άνάσχελα σά βουβάλι... είχανε λαχανιασμέ 
νος... κι άχόμα τά σάλια του! .  . . Μά γώ πονοΟσα 
άχόμα . .  . τί είμουνα δρωμένη, μούσκεμα . . .  άνα 
μένη. . .  ΙΙονοΰσαν χαί τά χείλη μου, γιατί τάχα 
δαγχάσει... έπίτηδες γιά νά μή φωνάξω . . .  γιατί φο 
βόμουνα... ξαίρετε ή άστυνομία... οί σταυρωτήδες... τδ 
είχα μά-θ-ει κι αύτό... πώς σά δέν είσαι γραμμένη ! . ..  
'Ετρεμα όλόκληρη... Δέν μπορώ . . .  Νά τόσος χαιρδς 
πέρασε κι άχόμα τδ θυμάμαι. .  . ναί, δέν μπορώ νά 
σάς πώ τδ πόσο πόνεσα. .  . Ώχ ! πώς είχα πονέ · 
σε ι! . . .  Τού είπα :

«Μού δίνετε σάς παρακαλώ... γιά νά... γιά νά 
πηγαίνω...»

«Νά σοΟ δώσω;... Τ ί ; τί θέλεις νά σοΟ δώσω;..» 
«Μά νά... ξαίρω κι’ έγώ... τά λέφ... τά λεφτά...»

«Μπά που νά σέ πάρει δ διάολος !... μωρή έσύ 
είσαι βρώμικη σά... μωρή βρωμάς όλάκερη, χ’ έχεις 
καί μούτρα νά μου ζητάς καί λεφτά ;... μωρή, άν 
είταν μέ. λεφτά έγώ έπαιρνα κορίτσι σάν τδ κρύο τδ 
νερδ μωρή».

Κι* άρχισε νά μέ κοιτάζει. . .  δπως στήν άρ- 
χή... Έγώ τάχασα, έτρεμα όλόκληρη... δστερα μ* 
έπιασαν τά κλάματα..

Εκείνος είπε: «Σχάσε γρουσούζα... σχασμδς» χαί 
πετάχτηχε έξω. Κάτω τάβαλε μέ τδν άνθρωπο, μέ 
τδν ξενοδόχο νά πούμε. Δέν ήθελε νά πληρώσει για 
τί λέει... Τσαχώθηκαν. Τέλος πλήρωσε.

«Καλά μωρή κούρβα! φώναξε δ ξενοδόχος... ξα
ναέλα χαί βλέπεις.!... Μέ τά χλάματα ξαναπήγα στή 
μάνα μου, δίχως πεντάρα.. .  γιατί σάς είπα δέν 
ήξαιρα άχόμη τίποτε γιά τή βρώμικη άρρώστια, 
μήτε πώς χινδύνευα νά μείνω χ* έγκυος... Μόνο τδν 
πόνο είχα στδ νού μου... τήν άναγούλα... Κι δλα 
αύτά δίχως πεντάρα... Έχείνη δέ μίλησε... μόνο ά· 
νοιγόχλεινε βιαστικά, νευρικά τά μάτια της χαί 
σούρωνε τά χείλια της δπως συνήθιζε δταν ήθελε 
νά πει καμμία μεγάλη βλαστήμια... χαμμία φοβερή 
χατάρα.

Έγώ είπα μέσα μου: «Ξανά ! Τώρα ξαίρω πιά 
τί πρέπει νά χάνω...» είχα μάθει βλέπετε.

Αύτήν τή φορά είταν ένας χαπελλάτος μέ παλ ·. 
τδ χαί μέ γραβάτα. Φορούσε χαί δαχτυλίδια. Τί 
όμορφα δαχτυλίδια ! . . .  Άντρακλας, ώς έχει 
πάνω... όμορφος άντρας!... Μέ πήγε σέ χάποιο μέ
ρος πού είτανε χι άλλες γυναίκες... τέτοιες !... 
ξαίρετε... Στδ δρόμο περπατούσε άλάργα... ντριπό 
τανε φανεται νά τδν βλέπει δ κόσμος μαζί μου. 
Μά είχα καί χάτι χάλια... χάτι μούτρα, όπως είδα 
δστερα στδν χατρέφτη 1 Βλέπετε είχα χλάψει... Τά 
δάκρυα πασαλείφτηχαν μέ τδ σουβά χαί μέ τδ 
χάρβουνο τού σδησμένου σπίρτου... Κάτι μούτρα !... 
Τδν έβαλα χαί πλήρωσε τδ δωμάτιο... έ ! Είχα 
πιά συνιιθίσει!... Μάλιστα άφησα χαί τήν ντροπή

χατά μέρος.,, ντροπή ; τί πάει νά πεΐ ντροπή !... 
Γυνχΐχες σάν χ' έμάς, μπορούν νάχουνε ντροπή !... 
Τδν ¿δαλα χαί μέ πλήρωσε πρώτα... Βλέπετε τί ε ί
ναι χανείς όταν ξαίρει.. Έσχασα στά γέλια όταν 
χοίταζε τά μούτρα μου. Μά μού φέρθηκε χαλά. 
Πόνεσα, δέ λέω, όχι όμως όπως μέ τδν άλλο... *Ωχ 
πώς είχα πονέσει !...

Μού φέρθηκε σχεδδν σάν πατέρας... όλο μέ φι
λούσε, μέ χάϊδευε.. Είχα γδυθεί μόνη μου, τδ ή- 
ξαιρα πιά... Τί άστεΐο μού φάνηχεν, όταν τδν είδα 
σά μωρδ παιδί νά μού βυζαίνει τά στήθια. Κ’ είχα 
χάτι στηθάχια τότες !... ΤΙ άστεΐο πού μού φαινό
τανε... γιατί στήν άρχή... πώς νά σάς τδ πώ ;... 
δστερα παρατήρησα πώς στδ χάθε στήθος μου εί
χε χαί μιά ρογίτσα ... γιατί στήν άρχή .. ναί βέβαια 
... τδ ξαίρετε... δέν μπορεί... Πότε, πότε μέ ρωτούσε 
άν καταλαβαίνω τίποτα. Δέν ήξαιρα τί ήθελε νά 
καταλάβω, αύτδς δ χριστιανός.. Έγώ ξανάρχισα νά 
πεινώ, συλλογιζόμουνα τή μάνα μου πού περίμενε.. 
τδ σπίτι... Ξαφνιχά, χτύπησαν άπ* έξω τήν πόρτα. 
Κάποια βραχνή φωνή, φώναξε άγρια. «Άϊντε, μιάν 
ώρα κάνατε!... Είναι χι άλλοι... περιμένει δ χόσμος». 
Έγώ τρόμαξα, σά ρολόι χτυπούσε ή χαρδιά μου. 
Νόμισα πώς είτανε οί σταυρωτήδες... ήξαιρα πώς 
σά δέν είσουνα γραμμένη... μά θαρρώ σάς τδ έχω 
πεΐ αύτό.... Ρίχτηκα στήν άγχαλιά του, έτσι γυμνή 
καθώς είμουνα άχόμα χαί στριμώχθηχα σά γατάχί 
πάνω του. Ά χ  ! τί χαλά πού είμουνα πάνω στδ πε·

I λώριο έχεΐνο στήθος !... Τί χαλά 1 Εκείνος όλο 
έλεγε :

«Μή φοβάσαι μιχρό . . .  δέν είναι τίποτα . . .  τ ί
ποτα. . . μή φοβάσαι... χι όλο έσχανε στά γέλια κοι
τάζοντας τά μούτρα μου, στά χάλια πού είτανε. Πώς 
ένιωθα τδν έαυτό μου έχει, χοντά, σαύτδν τδ δυνατδ 
άντρα. Άχόμα χι όλοι οί σταυρωτήδες νά έρχόντανε 
έχείνη τήν ώρα . .  Πεινούσα όμως, πεινούσαν χαί στδ 
σπίτι. .  Έ  μάννα μου περίμενε . .  Ψωνίσαμε. Ά χ  ! 
χαί τί δέν ψωνίσαμε έχεΐνο τδ βράδι! Μόλις φτάσαμε 
στήν αύλή έμπηξα τίς φωνές . . .

«Ψώνια!... Ψώνια παιδιά!.. Θά φάμε άπδψε!... 
Θά πασχαλιάσουμε ! . .  Χαιρόμουνα . . .  γελούσα . . .  
γελούσα τόσο άπδ τή χαρά μου I . . .  τόσο, πού τά 
μάτια μου βούρκωσαν.

Ό Κώστας μας, είτανε μικρός, δέν καταλάβαινε 
Ή μάνα μου σούρωσε τά χείλια της, μά τδ πηροϋνι 
της έτρεμε. .  έτρεμε . .

Μεθυσμένος δ γέρος σηχώθηχε νά φάει . . .  χι 
είχε μιάν όρεξη! . .  Θυμάμαι! . . »

Άπδ τή μέρα κείνη δέν έλειψε τίποτα άπδ τδ 
σπίτι. Ό Κώστας πήγαινε ταχτιχά σχολείο . . .  Ό 
μπαμπάς δέ μεθούσε πιά τόσο συχνά, χ* ή μάννα 
μου χοίταζε τδ νοικοχυριό . . .  Μονάχα έγώ έχυνα
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πύρινα δάκρυα νύχτες δλάκερες, κουβαριασμένη πά
νω στόν καναπέ . . .

Όταν γυρνοΟσα κουρασμένη, σακατεμένη, φοβι
σμένη, μήπως πήρα τή βρώμικια άρρώστια, κ'Εβλεπα 
τή μάννα μου νά μήν ξεσηκώνεται, νά τής φαίνονται 
δλα φυσικά . . .  "Αχ I πώς τη σιχαινόμουνα !

ΠοΟ νά καταλάβω ¿γώ τότες, πώς τό σαράκι τής 
άθλιότητας είχε άποτελειώσει πιά τό Εργο του μέσα 
στήν ψυχή τη ς ! . .  Τήν είχε πιά άποκάμει. . .  Μά 
γώ Ελπιζα . . .  Έβαζα δλα μου τά δυνατά . . .  *Ωχ ! 
αδτός δ βήχας! . .  Επαναστατούσα . . .  Έτσι περνού
σαν c l μέρες μιά- μ ιά .. .  κ’ U μήνες.. .  καί τά χρό - 
via I . . .  Ν αί. . .  τή φτώχεια τηνέ νίκησα. . .  μά 
ύστερα — γιατί καί δουλειά βρήκα, καί νάποκατα 
σταθώ μπορούσα,<—ύστερα πιά είχα συνηθίσει . . . 
μέ είχε πάρει τό ρέμα . . .  κι δταν θέλησα νά τά 
παρατήσω. . .  Ά χ ! εϊταν πιά . . .

Μά τί τά λέω τώρα ; . . .
. . .  Τί σάς τό λέω έσάς; . . .

ΠΕΤΡΟΣ ΠΙΚΡΟΣ

N B A  Β ΙΒ Λ ΙΑ

— Μ’ ένα πολύτιμο βιβλιαράκι πούβγαλε τελευταία δ 
εκδότης κ. I, Σιδέρης μάς έβγαλε καί μάς άπδ μιά με
γάλη ανησυχία πού είχαμε ίσαμε τώρα ; μάς άποκάλυψε τί 
Σκέπτεται δ κ. Δ. I. Καλογερόπονλος τής  »Πιναχο&ή- 
Μης» Λ, χ. ό κ. Καλογερόπονλος μάς ξομολογιέται πώς 
τρία «πράγματα δέν ήννόησε καί ούτε τά ήνάπησε: τούς μαλ
λιαρούς, τις Έλλ. δπερέττες καί τον Φοντενέλ». Κι δταν 
ό κ.Καλ. α χ ίη τε τα ι έτσι, ημείς δέν μπορούμε νά σκεφτοΰ- 
με αλλιώτικα.

«Ο ΚΑΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ» Γρ. Ξενοπούλου μέ 20 σκίτσα 
του Βώτη. Έκδοση Κολλάρον. Δρ. 8  καί χρυσοδεμένο δρ.
18. Τδ καλύτερο βιβλίο του Ξενόπουλου κι &ς έΐναι καί 
τό μικρότερο. "Ολα τά συγραφικά του χαρίσματα  τά συγ- 
κέντρώσε δ Ξεν. στόν «Κακό δρόμο» Αύτό είναι πιά φως 
φανερό. Ό  Ξεν. στόν «Κακό δρόμο» μου Αποτάσσεται τό 
Σατανά έπιφυλλιδογράφο καί μένει συγραφέας άληθινός.

Ο ΤΥΦΛΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ τού Β . Κορολέγχο (μετά
φραση Γιάννη Κότσικα. — Έκδοση Γιινιάρη δραχ. 3.50). 
Ένα βιβλίο πού άξίζει νά διαβαστεί, καί νά διαβαστεί 
πολύ. Είναι τό καλύτερο έργο τού μεγάλου Ρώσσου δηγημα- 
γράφου Κορολέγκο—καί τό σπουδαιότερο, έχει μπροστά ένα 
σύντομο πρόλογο του δικού μας Κώστα ΙΙαρορίτη γιά τό 
έργο τού Κορολέγκο, πού άξίζει νά τονέ διαβάσουν δλ’ οΐ 
νεοέλληνες κριτικοί, καί μάλιστα οί προχειρολόγοι τού
Άθηναίΐκου Τύπου, γιά νά διδαχτούνε πώς γράφονται οΐ 
κριτικές.

ΣΑΝ ΟΝΕΙΡΟ-ΣΑΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙ. Σάπιας Χ ατιάτον. 
Κάτι Θέλει νά πει ή δ)νίς Ματιάτου, καί τό π&τι ι ύτό τό 
λέει πολύ νόστιμα, πολύ αίσταντικά, δείχνοντας πώς άργό- 
τερα θά μπορέσει νά πεί κάτι καλύτερο καί νά δώσει έργο 
άρτιώτερο. Καί ή γλώσσα της αρκετά καλή, ζωντανή, δημο
τική τέλος πάντων. Μονάχα ή δημοτικιστική της όρθογρα- 
φία απελπιστική, καί νά την προσέξει στά κατοπινά της 
έργα.

Π. Πετρίτη -. ΣΤΙΣ ΟΜΙΧΛΕΣ, διηγήματα — ιΣτό 
διάβολο οί νόμοι», φωνάζει ό Άντρέας. “Οχι έτσι, Νά μη 
συγχέουμε τό σοσιαλισμό μέ τήν άναρχία. Κ* έπειτα γ^ατί 
αυτή ή τάση προς τό νοσηρό καί τό άνυρχικό ; Τό ίδιο 
παρατήρησα καί στή συλλογή τού κ. Κατηφόρη. ’Αποτελεί 
ψυχική άνάγκη ; Ή  απλή μίμηση άψυχων προτύπων; Ή  
ψυχική Ισορροπία είναι δρος απαραίτητος σΐναν τεχνίτη. 
Πρό πάντων, δταν αύτός έχη τά χαρίσματα τού κ. Πετρίτη, 
Τά δηγηματά του είνε κυρίως πινελιές, κόκκινες πινελιές 
στάρπαχτά, πού δείχνουνε ένα ζωηρό κοινωνικό αΐστημα, 
λιγάκι ακαθόριστο πρός τό παρόν, πού μέ τον καιρό, μέ τή 
μελέτη θά βρή τό δρόμο του. Ό  « ’Αφέντης» μού φαίνεται 
τό καλήτερο τής μικρούλας συλλογής.

ΠΗΡΙΟΛΙΚΑ

ΛΟΓΟΣ τού 'Απρίλη. Συνεργασία Φ. Φωτιάδη, Για- 
λούρη, Μαμέλη, Βάλσα κ, ά.

ΜΟΥΣΑ τού Μάη. Ποιήματα των κ. κ. Καβάφη, Σπά
ταλά, Φιλήντα, Χρηστίδη, Λ. Παλαμά* πεζά των κ. κ. Πα· 
λαμά, Παράσχου, Μιχαλοπ ούλου, μεταφράσματα τού Λεμ- 
πέγκ, Έρμαν Μπάγκ, Νοβάλις, Ζύλ Λαφόργκ κ. ά.

Η ΦΟΥΝΤΑ καί δ ΑΡΑΜΠΑΣ. Πήραμε τά τελευταία 
φύλλα των περιοδικών τού Μετώπου, όπου τά καλά παιδιά 
τού στρατού, περνώντας τις ώρες τής άνίας τους, γράφουν 
κομμάτια δχι βέβαια μέ άξίωσες τέχνης, μά μέ πολλή δρο 
σιά κ* έξυπνάδα.

3 < ]  ΧΩΡΙΣ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΟ

Γράφετε σύντομα κα ί καθαρογραμμένα γράμματα.

Ό  τόμος τοϋ Νουμα τού 1912 πού είχε χαθεί 
βρέθηκε στό Βιβλιοπωλείο Κουκλάρα, δπου είχε που
ληθεί άπό ένα νεαρό ποιητή 15 δρ. Δώσαμε τις 15 
δρ. καί τον πήραμε.

κ. Τ. Θα. Τό λάθος δικό μας. *Η συντρομή είναι κανο
νισμένη όπως μάς γράφεις. — κ. Κ. Κρ. Πάνορμο. Ή 
συντρομή είναι 30 δρ. τή χρονιά. ΣτεΙλ* τη μας μέ τραπεζ. 
έπιταγή, μέ χαρτονόμισμα, μέ δτι μέσο σού βολεΐ. — κ. 
Βελ. Ρεν. Θά δημοσιευτούν, — κ. Μαρχ. Σονλ. Καλού
τσικα* μένα μικρό διόρθωμα στό στίχο, δημοσιεύονται,— 
κ. Ήλ. Σ ταμ. Καλό καί θά δημοσιευτεί.— κ. ΈΧμ. Καλό 
τό πεζοτράγουδα. Πολύ μάς άρέσανε καί τά σονέτα τής 
άδερφής σου. — κ. Δ. Μ. Μ. Μάς ρωτάς, &ν τά τρα. 
γούδια σου έχουν κάτι. Καί βέβαια έχουν φεΰ, αιτιατικές 
πληθυντικού γίγαν τ α ς, ήρω α (, ρήματα ζητά ο ν, πιθυ- 
μά ο ν, χασμωδίες όσες θέλεις, καί στίχους μέ 1 0 , 1 1 , 1 2  

13 καί 14 συλλαβές ανακατεμένους. 1


