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Α Λ Λ Η Γ Ο Ρ Ι Α  Α Π Α ΝΟΥ Σ Τ Η Ν  ΑΤΟΜΙΚΗ ΙΛΙΟΧΤΗΣΙΑ
Είδα δλο το ανθρώπινο γένος σαν ένα κοπάδι άπό χτήνη, ταύρους, 

άγελάδες καί μοσχάρια, όλα μέσα σ’ ένα κλεΓσμα συρματόπλεχτο. 

Οξω άπό το κλεΐσμα βρίσκεται πράσινη καί άφθονη βοσκή’ μέσα 

στό κλεΐσμα ού'τε χόρτο άρκετό για τά χτήνη καί φυσικά εκείνα 

σπαράζουνται άνάμεσά τους καί ποδοπατιοΟνται προσπαθώντας ν’άρπά- 

ξουν τή λίγη  χλωρωσιά, που βρίσκεται κεΐ μέσα. Ι'.ίδα το νοικοκύρη 

αύτοΟ του κοπαδιού, έναν αγαθό καί μέ κάθε καλή διάθεση άνθρωπο, 

νάρθει στό κοπάδι’ όταν είδε τις κατάντιες του, τό λυπήθηκε καί 

βάλθηκε σέ συλλογή, πώς θά μποροΟσε νά του καλητερέψει την τύ 

χ η . "Εχτισε στεγνούς καί καλά αερισμένους κάλυβους, γιά νάναι τά 

χτήνη προφυλαγμένα τή νύχτα, έδεσε μέ σφιχτούς κόμπους τά κέ

ρατά τους, γιά νά μή χτυπιοΟνται πειά τόσο μανιωμένα παλεύοντας 

γιά  την ύπαρξη καί χώρισε ένα κομμάτι στό κλεΓσμα καί το παρα

χώρησε στούς παληούς ταύρους καί στις παληές άγελάδες, γιά νά 

γλυτώσουν στις στερνές τους μέρες τον αγώνα γιά τή ζωή καί γιά 

νάχουν ασφαλισμένο το χορτάρι. Ε π ειδ ή  τά μοσκάρια, άλλα είχαν 

σκοτωθεί, άλλα είχαν ψοφήσει άπό πείνα κι άλλα δέ μποροΟσαν ν ’ 

άξήσουν καί νά γίνουν χρήσιμα, οιώρισε στό καθένα ένα καρτοΟτσο 

γάλα τό πρω ΐ,κ’ έτσι μολονότι κανένα άπό αύτά δεν έπινε άρκετά,ό

μως πάντα έπαιρναν κάτι ποΟ μπορούσε νά τούς βαστάει στή ζωή. 

Μά τήν αλήθεια, ό νοικοκύρης του κοπαδιού έκαμε ό,τι μποροΟσε νά 

του περάσει άπό το νοΟ, γιά νά τούς καλητερέψει τούς όρους τής ζωής. 

’Α λ λ ά  όταν τόν ρώτησα, γιατί δεν έκαμε τό μοναχό σοφό πραμμα, 

νά γκρεμίσει τό κλεΐσμα καί ν’άφήσει τό κοπάδι νά βγει οξω, μοΟ ά- 

πάντησε:

«Γ ιατί, άν έκανα αύτό, δέ θά μπορούσα πειά νά το αρμέγω.»



Θ Ο Ε Τ Η Ε  

Ο Ε Ρ Μ Α Ν Ν Ο Σ  Κ Α Ι  Η Δ Ω Ρ Ο Θ Ε Α  
Θ Α Λ Ε Ι Α

Οί νοικοκυραιοι.
Συνέ/£!.α ¿πο το προηγούμενο.

Έ τσι ξέφυγε 6 γιος & σεμνός τους αράθυμους λόγους.
Μά 6 πατέρας άντίς ξακλουθούσε όπως είχε άρχινήσει:

«Ό ,τ ι στον άνθρωπο μέσα δεν είναι, δέ βγαίνει άπό κείνον.
Δύσκολα έγώ τής καρδιάς μου τόν πόθο θά ίδώ ν αληθέψει: 
Όμοιος δ γιος στό γονηό νά μή γίνει, άλλα ανώτερος νάναι!
Τώντις, τί θάταν ή χώρα, το σπίτι, αν δέν είχε καθένας 
Πάντα τήν όρεξη κάτι νά φτιάνει και νά καινουργώνει,
Καί νά διορθώνει καθώς οΐ καιροί καί τά ξένα οιδάχνουν;
Ό  άνθρωπος βέβαια δέν πρέπει νά βγαίνει άπ’τή γή σά μανίτας, 
Καί νά σαπίζει γοργά στον τόπο τόν ίδιο όπου έβγήκε 
Δίχως ν ’άφίνει κατόπι ούδέ χνάρι άπ’δ,τι έκαμε ζώντας.
Τού νοικοκύρη τή γνώμη τό σπίτι του αμέσως μάς δείχνει,
Ό πως σά μπαίνει κανείς σέ μια χώρα τούς άρχοντας κρίνει:
Τί όπου χαλοϋν τά τειχιά καί γκρεμίζονται οί πύργοι,κ’ύπάρχουν 
Βρώμες σωροί στά χαντάκια καί βρώμες όλοΰθε στούς δρόμους, 
Κ ι’οπου άπ ’τή θέση τους φεύγουν οί πέτρες καί δεν ξαναμπαίνουν, 
Ό που σαπίζουν τά ξύλα καί μάταια προσμένει τό σπίτι 
Στήριγμα νέο, κυβερνήτες κακούς έχει εκείνος ό τόπος.
Τί όπου οί άρχές δέ φροντίζουν γιά τάξη καί πάστρα στη χώρα, 
Εύκολα έκεί συνειθίζει ό πολίτης σέ ακάθαρτη αμέλεια,
Ό πως μαθαίνει σέ ρούχα παληά καί σκισμένα ό ζητιάνος.
Κ ’ είμαι γιά τοΟτο τής γνώμης ο Έρμάννος νά πάει σέ ταξίδι 
Τώρα, νά ίδεΐ τό Στρασβούργο τουλάχιστο καί τή Φρακγφούρτη, 
Καί τήν ώραϊατήν Μαγχάϊμ πού φαιδρά είναι χτισμένη καί όλόϊσα. 
Τί ένας πού βλέπει χώρες τρανές καί καθάριες άπέκει

θέλει τόν τόπο του κι όλας, κ ι’ άς είναι μικρός, νά στολίσει.
Δέ μάς παινοΟν τις φτιασμένες τίς πόρτες τής χώρας οί ξένοι;
Τόν ασπρισμένο τόν πύργο,τή νειόφτιαστη ώραΐαν εκκλησιά μας; 
Δέν εγκωμιάζουν τούς δρόμους, τ ’αύλάκια μας ποΟ σκεπασμένα 
Φέ ρνουν όλοΰθε νερά κι'ωφέλεια κ ι’άσφάλεια μάς δίνουν,
Κ ’ετσι μπορεί παρευτύς ή φωτιά νά σβυστεί, σάν ξεσπάσει;
Κι’όλα μονάχα στερνά άπ’τή φριχτή πυρκαϊά δέ γινήκαν;
Ημουνα σύμβουλος έξη φορές οικοδόμος, μ’έπαίνους 

Καί εύχαριστήρια οί καλοί συντοπίτες μου μ'έχουν πλερώσει* 
Πρόθυμα ό,τι έλεγα έκάναν, κ'¿χτίστη τών τίμιων άνθρώπων 
Τάσυλο που ίσια με τότες άτέλιεωτο τόχαν αφήσει.
’ Ετσι στό τέλος καί οί άλλοι συμβοΰλοι μέ ζήλο έργαστήκαν, 
ΚΓόλοι τους τώρα δουλεύουν μέ πόθο* ώρισμένα έψηφίστη 
Κι'δλας ή νέα δημοσιά ποΟ θά βγεί στό μεγάλον το δρόμο.
Μά, φοβούμαι πολύ, δέ θά πράξουν το ίδιο κ οί νέοι:
Αλλοι διασκέδασες μόνο καί πρόσκαιρα θέλουν στολίδια,
Αλλοι πίσω άπ ’τή σόμπα κλωσσοΰν καί κουρνιάζουν στό σπίτι, 

Καί τό φοβούμαι,κι’ό Έρμάννος θά μείνει γιά πάντα του τέτοιος.» 
Καί άπολογήθηκε εύτύς ή καλή καί φρόνιμη μάννα:

«"Ετσι είσαι πάντα, πατέρα, κ’είσ’άδικος μέ τον ύγιό σου!
Κ έτσι ποτέ τό καλό, πού ποθείς, δέ θά ίδείς γινομένο.
Τί δέν τά πλάθει κανείς τά παιδιά του κατά τή βουλή του 
Μά όπως άντίς τά χαρίζει ό θεός, έτσι πρέπει νά τάχεΓ 
Νά τ ’αγαπά, άναθροφή νά τους δίνει, καλήν όσο φτάνει,
ΚΓδτι καθένα μπορεί νά τό άφίνει νά κάνει' τί τδνα 
Εχει τό χάρισμα τδνα, καί χάρισμα τ ’άλλα έχουν άλλο,

Πού καθενός χρησιμεύει, επειδή μέ τόν τρόπο του μόνο 
Είναι ό καθένας καλός κ’εύτυχής. Τόν Ερμάννο μου μονο 
Δέ θά σ ’άφήσω νά βρίζεις, γιατί τ ’άγαθά πού θά λάβει 
Κάποτε, αλήθεια τ αξίζει, κ’εϊναι ένας λαμπρός νοικοκύρης 
Κ ’είναι το πρότυπο αύτός τού πολίτη καί τού χερομάχου,
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Καί στό συμβούλιο,είμαι βέβαιη άπ’τά τώρα,δ στέρνο; οέ θέ νάναι’ 
Μά μέ φωνές και βρισιές κάθε μέρα, το θάρρος στα στήθη,
Ίο Ο άμοιρου,εσύ του άντισκόφτεις, καθώς κ’άποτώρα έχεις κάμει.»

Κ α ί άπο την κάμαρη άμισως έβγήκε μέ βιάση χ ’έπήγε 

Ναύ'ρει το γιο καί μέ Λόγια γλυκά νά τον ίλαρώαει 

Π ά λ ι, τί έκεϊνος δ γιος της, δ εξαίρετος, τ ’άξιζε βέβαια.

Καί μέ χαμόγελο είπε δ πατέρας εΰτύς άμα βγήκε:
«Είναι σ :ν  τά παιδιά κ ’οί γυναίκες, παράξενος κόσμος!
Ρέγεται αλήθεια νά ζεί κάθε μια κατά πώς τής αρέσει,
Κ'έπειτα πάντοτε έπαίνους καί χάδια άπ ’τδν άντρα προσμένει. 
Μια φορά ακόμα δπως πάντα έχει δίκηο ή παληά ή παροιμία:

« Οπου μπροστά δέν πηγαίνει,στά οπίσω πηγαίνει» .Είναι ή άλήθεια. » 
Καί άπολογήθηκε τότες μέ σκέψη ό σπετσιεοης καί τούπε:

«Τό παραδέχομαι, ναί, κύρ γείτονα, κ’ετσι γυρεύω 
Πάντα κ εγώ τό καλό- σά δέν είναι ακριβό, το καινούριο’
Μά δταν χρήμα δέν εχει κανείς, σέ τί χρησιμεύει 
Νάναι ενεργός καί δραστήριος νά φτιάνει τό μέσα καί τδξω;
Πάρα στενά είναι τοΟ ιδιώτη τά μέσα' για τοΟτο δέν έχει 
Δύναμη αυτός τό καλό ν ’άποχτήσει, κι άν ίσως τό ξέρει.
Είναι πάρα φυρό τά πουγγί του, κ’οί ανάγκες μεγάλες.
Κ ’έτσι πάντοτε βρίσκει ένα ανίκητο μπόδιο μποοστάτου.
Θάχα κάμει πολλά, μά γ ι ’αλλάγματα τόσο μεγάλα,
Μάλιστα σ’ώρες παρόμοιες, τά έξοδα ποιόν δέν Οά έσκιάζαν;
Από καιρό μου γελούσε τό σπίτι ντυμένο τής μόδας,

Κ ι  όλα μέ τζάμια τρανά τά παράθυρα έλάμπαν στά νοϋ υ.ου,

Μά μπορεί ν άντιφτιάσει κανείς έναν έμπορο, πώχει 

Ιίλ ο ύ τη , ποΟ κι δλας γνωρίζει νά βρει τό καλλίτερο πράμα; 

Κ ο ίτα  τό αντίκρυ τό σπίτι, τό νέο, λαμπρά δέ Φαντάζουν 

Πάνω στο πράσινο χρώμα λαμπρά τά γυψένια στεφάνια;

Στά παραθύρια τρανές είν’οί γυάλινες λάστρες' πώς λάυ.πουν 
Καί άντιφωτάνε τά τζάμια. ΤοΟ Φόρου τά επίλοιπα χτίρια

Χάνονται.Κ’ομως στερνά άπ τη φωτιά ήταν τά πλιδ ώμορφα άπ δλα 
Τό σπετσεριό του ’Αρχαγγέλου κΓδμοίως τό Χρυσό τό Λιοντάρι. 
Έ τσι περίφημος ήταν κι’δ κήπος μου σ’δλον τον τόπο,
"Έστεκε δ ξένος καί μέσα άπ’τούς κόκκινους πάλους έθώρει 
Τούς μαρμαρένιους ζητιάνους καί τούς πολυχρώματους νάνους. 
Κι’δταν έπρόσφερνα ένοΟ τόν καφέ στο περίλαμπρο σπήλαιο,
Που κουρνιαχτούς είναι τώρα γεμάτο καί πές ρειπισμένο,
Είχε χαρά νά θωρεϊ την πολύχρωμη λάμψη ποΟ έρρίχναν 
Πλήθος κοχύλια βαλμένα σέ τάξη καλή’ θαμπωμένος 
Τά λ'.Οαργύρια θωροΟσε κ ι’δ ειδήμονας καί τά μερτζάνια,
Κι ομοια καθένας στή σάλα το στόρισμα έθιάμαζε κ ι’δλας,
Όπου κυράδες κ ι’άφέντες λαμπροί σεργιανοΟν σ ’έναν κήπο,
Μέ τά ψιλά τους τά χέρια κρατώντας καί δίνοντας άνθη*
Σήμερα ποιος τά κοιτά; Μέκακηόρεξη βγαίνω σπανίως 
“Οξω, τί πρέπει ν’άλλάξουν τά πάντα καί πρέπει,όπως λένε, 
Νάναι κομψά ’ καί λευκά τά σανίδια κ ’οί ξύλινοι μπάγκοι’
Ό λα  λισσά είναι κ’άπ )ά , τά πλουμιά τά χρυσώματα τώρα 
Πλιά δέν τά θέλει κανείς, καί ακριβό είναι το ξένο τό ξύλο’ 
θά  ευχαριστιόμουν κ’έγώ ν ’άποχτήσω ένα πράμα καινούριο,
Νά ακολουθώ τό συρμό καί συχνά τά έπιπλά μου ν ’άλλάζω,
Μά Φ ο β ά τ α ι  κανείς κ ένα τ ί π ο τ α  νά ξ ε τ ο π ί σ ε ι .

Σήμερα ποιος είν’αύτος που θό μττόρειε έργατιές νά πλερώνει; 
Μου ήρθε στο νου, ειυαι λίγες ήμερες, ή ιδέα νά χρυσώσω 
Τό Μιχαήλ τόν Ταξιάρχη που κρέμεται πάνου άπ’τήν πόρτα 
ΤοΟ άργαστηριοϋ μου, καθώς καί τόν άγριο Δράκοντα, ποΟ στά 
Πόδια του στρήφεται, άλλά τόν άφησα μαΰρον νά μένει,
Έ τσι δπως βρίσκεται ακόμα’ το έξοΟο μοΟ έκαμε φοβο.»

Μ ϊτάορααη Κ .  Θ Ε Ο Τ Ο Κ Η
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Τήν αγαπούσε τή γυναίκα του ο Δημ.ητρός. όσο έπαιρνε. "Οτι έκανε ή 
Λενιώ καλά καμωμένο, ότι έλεγε νόι/.ος, προσταγή κάθε τη ; έπιθυμία, μία 
της ρ.ατιά άναμμα μαγικό, που τον έφερνε σέ έκσταση. «Τ ί τό θέλε’. : ,»  
έλεγε συχνά στη γρηά Βγένω τή μάνα του « μήν τό λ ί ;  τί σ’άγαπάω 
πολύ,σά παιδί σου που είμαι, άλλα δέ θελω ν’άκούω λόγια άσκημα γιά τή 
Λενιώ και υ.έ κάνεις άθελα νά καταριώυ.αι την ώρα καί τήν ήμερα που μ ’ 
έβαλες στον κόσμο. Δέ μ’άρέαει νά μοΰ βαρυλογάςτή γυναικούλα μου τή χρυ
σή,τήν καλή, τήν πολυαγαπημένη μ ο υ » .«Ά γ ια  λόγια λε'ς,παιδάκι μου»άν- 
τίλογούσε ή θειά Βγε'νω « μά που δεν τής πρε'πουνε αύτηνής τέτοια χάϊδια. 
Δεν ¡απορεί αυτή νά σ’άγαπάγ, στο λέω μέ πόνο ψυχικό, μέ πίκρα, μέ 
στεναγμό που βγαίνει μέσα άπό τά φυλλοκάρδια, δέ σ’ αγαπάει αύτή, 
έτσι νάχη συχώρεση ό πατέρας σου που σέ καμάρωνε. Κακό νά μήν τής 
γνωρίσω, δέν τήνε μισάει ή καρδιά μου, μά δέν κάνει γιά νύφη μου- όταν 
ακούσουνε τ ’αϋτιά σου καί ιδούνε τά μάτια σου, έλα τότες στήν άγκαλιά 
¡Λθυ. Θά βρή; έδώ τήν αληθινή ζεστασιά τσ ’άγάπης.» Τέτοια καί παρό
μοια έκρυφολόγουνε νύχτα-μέρα στο παιδί τη :, ή θειά Βγένω σέ καιρό που 
ή νύφη τη ; άνέγνωμη τήν έκραζε μάνα καί ¡’χόρταινε άπό άγάπη τό νό- 
μ.ιμ.ό της. Μέρες ωστόσο μαύρες ¿κυλούσανε στο σπίτι αυτό που ξεθεμέλι
ωνε ή κρυφοδαγκανιάρα πεθερά μέ τήν ακράτητη πνοή της, ψυχρή σάντήν 
κατάρα του Θεού, ανάποδη σάν έμπνευση Διαόλου. "Εχυνε άδιάκοπα τή 
χολή της, τόσο περισσότερο πικρή όσο έβλεπε τό μονάκριβο παιδί της ν’ ά- 
κουμπάγι μέ γλυκό νανούρισμα στήν αγκαλιά τής κόρης, που είχε διαλέξει 
γιά δική του. Δέ νογάει νά μ.οιράσνι τήν άγάπη της ή θειά Βγένω. Στόν 
άχόρταγο ¡μητρικό εγωισμό τη ; φαίνεται που θέλει νά ρουφήξει όλάκαιρο τον 
καρδιακό παλμό του παιδιού της, κυνηγάει μ’αυτό ένα ¡μεθύσι, πού νά τής 
παρασταίνει κάτι πού ζητάει καί δέ ¡μπορεί νά βρή. Στή μυστική σκέψη που 
τήνε κυβερνάει, ή νύφη της είναι ό εχθρός, ή κακή ώρα πού τή ; έχασε κάθε 
παρηγοριά της! τρυφερότητα πού δέν ά,φίνει άλλο τόπο γι αύτήνε στή καρ
διά τού γυιοΰ της, κλέφτη: πού τής άρπαξε τέ ; μυστικές ¡ματιές του, τά 
κ ρ υ φ ο ¡μ ιλή μ α τ α., τον ήλιο τή ; ιλαρή; αύγή; πού έπρόσμ.ενε. Ή  καινούρια 
νοικοκυρά τής έφερε γλήγωρα γεράματα, τής δείχνει τό δρόμο τού τάφου. 
Κρυφοσταλάζει έτσι ό κρυφό; πόνος τή ; πεθερά; καί σωριάζει στών παιδιών 
τό κεφάλι συφορές, πού μαυρίζουνε ¡μέ τόν αχνό του; τό νυφικό κρεββατι

καί απλώνουνε σ’αύτο άπάνου βασανισμένες νύχτες.— «Μ ’αύτή τή γυναίκα 
σου έγινες το γέλ.οιο τής γειτονιάς»— τούλεγε όλ ηρμ,ερί; ή μάνα καί ¡μ’αϋτή 
τή φαρμακωμένη αρίδα τού τρύπουνε τά σπλάχνα, τού ανακάτωνε τό αίμα 
καί τόν έκανε νά βλέπει ¡μέ ¡μάτια στραβά καί ν ακούει υ.έ αύτιά στου
μπωμένα.

Έσέρνανε σ’αύτόν τόν τρόπο άχαρη ζωή άτ.ό κάτου άπό τήν ίδια στέγη 
δύο γυναίκες όχιά ή μία, ή άλλη περιστέρι. ΙΙοσο λυπηρή αντίθεση πα
ρουσιάζει στόν κόσμο αύτό τό φαινόμενο καί σέ τ ί περίεργου; λογισμούς φέρ
νει ή ανώμαλη αύτή εικόνα. Στέ; δυό αύτέ; ΰπαρξες διωρισμ,ένες νά θεμε
λιώσουνε ένα σπίτι άπάνου στό άγνό αίσθημα τή ; αγάπης, στήνει μπόδιο 
αύτή ή ίδια ή άγάπη. *Αν ή γρηά έβανε κάτου τά κεφάλαια, πού άπό- 
χτησε σέ μία ζωή πού βρίσκεται στό βασίλεμμά τ η ς ,κ ’ ή νέα ¿σύντρεχε μέ 
τό χαροποιό τόνο τής ζωή; τη :, πού ξανοίγει, άν άπό τό σουφρωμένο μέ
τωπο τή ; περασμένη; γενεάς ¿κορφολογούσε λίγη γνώσι ή γελαστή κόρη ή 
σηυ.ερνή, πόση άνάπαυση θά βρίσκανε τά κουρασμένα γεράμ,ατα στή 
μοσκοβόλια τής νειότης! πόσο φώ; θά έσκόρπαε γύρου του ένα σύμπλεγμα, 
παρασταίνοντα; τήν καινούρια μητρική άγκάλη ν’άγναντεύει μιάν ήρεμη 
μορφή γ ιαγιά ; πού νά ζωντανεύν) τό πλάνο χαμογέλιο άπό μικρά άγγονά- 
κια. ’Αλλά ή έλλειψη άπό άγάπη έκεϊ πού ή φύση άποζητάει παραδείσιε; 
ώμορφιές φέρνει κολασμένη έμπνευση κατάρας βαρυχειμωνιά, πού ξεριζώνει 
κάθε λουλούδι, ξεραίνει κάθε μπουμπούκι, καί πνίγει σέ σκοτάδι πυκνό κάθε 
χρυσή ελπίδα.

Τέτοιο; τού Δημητοού τό σπίτι έδερνε φαρμακερό; άγέρας, τέτοια π ίχ -  
νη παχειά ¿νέκρωνε τή ζωή του. Καί τό κακό δέν είχε θεραπεία καμία, 
έμενε βουβό καί άγιάτρευτο, γ ιατί είχε βαθειά ριζώστ, σέ κρίμ.α παληό πού 
μέ τά χρόνια ά- άδωκε τό στυφό καρπό του. Στήν άσυλλόγιότη ορμή έρωτι- 
κού πόθου νιότης, πριν άκόμ.α φορέσει νυφικό στεφάνι, ή θειά Βγένω, όταν 
έπλεε στέ; ώμορφιές, πού ή πρώτη ήλικία χαρίζει, είχε πέσει σέ αμαρτία 
μέ άγένειο παλλ κάρι. Από τό ξεγλύστρημα αύτό ¿βγήκε κακή; γέννας ά
χαρο; καρπός, ή ταπεινή κόρη πού σέ ξένο έμπιστεμ,μένη σπίτι, ξένη ¿γνώ
ρισε μάνα, καί μεγαλόνωντα; άθελα ¿χάρισε τήν καρδιά τη ; στον μονάκριβο 
τή ; Βγένω; άγώρι. “Αναβε τής γρηά; τά στειρεμένα σπλάχνα ό κρυφός 
αύτό; στοχασμό;, τήν άμπωνε αύτό; σέ άταχτε; σκέψε; καί τήν έ
φερνε νά πιστεύη, πού έπρεπε νά θυσιάσει τήν άθώα άμοιρη νύφη, γιά νά



ζαλαφρώσνι του άλλου της — αιδιοΰ τά) φοβερά; αμαρτία. Ετσι στήν ατέ
λειωτη έκταση τή ; συφοράς της, δυστυχισμένη ή γρηά άκριβοπλέρωνε μία 
της αστοχασιά τής πρώτης νιότης καί τυρρανιώντανι μαζή μ.’αυτήνε σε 
κόλαση αίώνια ή χαϊδεμένη κόρη, ποΰ καί αύτή απορούσε. Καί όμως νύχτα, 
με'ρα με μάτια βουρκωμένα στόν άντρα της (ομολογούσε κρυφά ή νέα, πώς 
άπο κάποια αγνώριστη εσωτερική δύναμη στοιχειωμένη πολύ τήν αγαπούσε 
τή γρηά, πού τόσο τήν έπίκοαινε καί τήν βαρυολόγα.

Α .  I .  Μ Α Ν Ο Τ Σ Ο Σ

Σ Ο Ν Ε Τ  Τ  Ο

Παλεύουν τά στοιχειά κ ’ή βροχή στάζει 
Πέν&ιμη, σιγαλή, σαν κουρασμένη'
Μ ε δάκρυ μοιάζει που σνχνοσταλόζει 
Μέσα άπο τήν καρδιά τήν πονεμένη.
Κ ήχος πιάνου γλ,νκός άναταράζει 
Τής νύχτας τή σιωπή' και μαγεμένη 
Μιι1 μελωδία γλυκειά μέ συναρπάζει,
Ποΰ καιρούς δέν τήν είχα γροικημένη.
Κρινοδάχτυλα, ώϊμέ, τώρα ύαμμένα 
Κάτω άπ ’τής γής τό νοτισμένο χώμα 
*Ιδιον ήχο σκορπούσαν χρόνια π ίσω ’
— Τούς άναδίνουν τώρα χέρια ξένα ! —
Κι ’ανατριχίλα ζώνει μου τό σώμα,
Πού δε μπορώ, ενώ έλέλω, ϊ'ίί έλρηνήσω.

Ε Ι Ρ Η Ν Η  Α. Δ Ε Ν Τ Ρ Ι Ν Ο Υ

Χ Ε Ρ Ι
Τ ην άναψε τοϋ 'Α.Ιωναριοϋ ?} χάψα χα ι προκάνει, 
Κ οντά στη βρύση χ εχατσε, .Ι ιγάχ ι ν ά νασά νε ι.
Κ ι ’ απίθωσε τό γέρι της στην πέτρα, χα ι τηράει 
Τό παΛηχάρι ποΰ περνά χα ι της γαμογε.Ιάει,
Λ έγοντας: Τό γεράκι σου τό άψράτο, μ η ν  τόβάνε ις  
Στην πέτρα την άνα ίστητη , τό χρ ΐμα  αντό μ η ν  χάνεις. 
Δίχηο έχεις, ν ιέ , του άπάντησεν, ή πέτρα, μ ά  ταγό 
Σ ά  μονβα.Ιε τό γέρι της, μου χάρ ισε  ψυχή.

Μ Ν Η Μ Ο Σ Υ Ν Ο
Κ άπου χι α νά ρ ια  νά  βρεθή, χάπου χ ι ά-Ι.Ιοΰ χι α .¿άγει, 
Κοπέ Δ.Ια μ ε  ξανθά μαΛ.Ιιά χα ι μαύρα  μ ά τ ια  νά χ ε ι, 
Μιχρό τήν ε ιόα , χόχχινο, που εχράτουνε σταφυ.Ιι'
Πόσο ποΰ ώ μοργοτα ίρ ιαζε μ ε  τά γΛυχά της χ ε ι . ίη !  
Προχτές τό βράάυ, στό για.Ιό χατέβη, χ ι άγρ ισμένος  
Τ ήν είθε χ ’ έγα.Ιήνεψε χα ι παραπονεμένος 
“Ε,Ιεγε: Μά χ ι' Αργάγγε.Ιοι όιαβήχανε άπ' όμπρός μου  
Κ α ι μόνο  τήν πεντάμοργη ε ντράπηκε ό άγρα ς μ ου .
■— Κ ι’ απόψε τήν έχ.Ιάψαμε! Ραγίστηκε χ ή πέτρα, 
θω ρώ ντας γ ιά  τό μ νήμ α  τηυ ποΰ τής έπα ιρναν  μέτρα.
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Μ Ε Λ Λ Ο Ν Τ Ι Κ Ο

Ο Θεός τών πνευμάτων άναστήτω ! 
'Ο μ έγα ς  ό θεός  που κυβερνά,

Κ ’ έβγα μ έ  π α ν ο π λ ία  χατά  το πνεύμα  
Που αδίκως τό Λαό μ ου  τυραγνά .
Ό  Κ ύριος τών πνευμάτων άναστέμω , 
Κ ατά  του 'Εωσφόρον Σ α τα νά , 
Γονατιστός, μ ε  γέρ ια  σηκωμένα,
“Αναρχε, παντοδύναμε, Ώ σανά !
Ό  μ έγα ς  των πνευμάτω ν άναστέμω,
“Ερχεται χατά πάνου σου μ ε  ορμή,
’Α νθρώπινα έχει ασκέρια χα'ι ε ίνα ι 

[ό πρώτος 
'Η αγάπη  των δαιμόνων, ή θερμή. 
Τά έρεβιχά τα π.Ιήθη χα'ι ο ί άνθρωποι 
"ΟΛοι μ ία  συμφωνία μ α ζ υ  χρατάν. 
’Αστράφτει ό Ουρανός χα'ι άγοΛογάει: 
Αινείτε τον 'Α ρχάγγελο Σ α τά ν ! 
Οί'ρΛιάζουνε τ α γρ ίμ ια , χα'ι φωνάζουν 
Ισκ ιο ι βουβοί ά π  την  άβυσο, γ ε λ ο ύ ν  

ΤεΛώνια κρεμασμένα στον αγέρα,
Των χιβουριών ο ί χάτοιχοι όμ ι.Ιονν.

Στους άσχημους γερόντους μ όνο  μένει 
Τό δέρμα μ ε  μορφή τρομαγτιχή ,
Τ ά μ ά τ ια  τους γ υαλ ίζουν , β λ α σ τη 

μούνε
Α ντύνε που στα Ο υράνια  χατοιχ'εΐ. 
Ζήτω ή 'ΕΛευτεριά, τό ά γ ιο  δώρο, 
Κ άπ ο ια  φωνή άχούεται χα ί β α ρ ε ιά , 
'Ε κατομμύρια στόματα τή νπα ίρ νουν , 
Ζήτω τό ά γ ιο  δώρο, ή Λευτεριά.
Κ  έχει που ο ί πολιτείες άγοΛογάνε, 
Στα μοναστήρ ια  ύά.ΙΛουν σ ιγ α νά :
Ώ  χεχαριτωμένη, Λύτρωσέ μα ς  
'Α π ’ του εμφυλ ίου πολέμου τά δεινά. 
Τ άφλάμπουρα ολοκόκκινα άνεμ ίζονν , 
Ζητωκραυγές άχούγυντα ι παντού : 
Ζήτω ό Σ οσ ιαλ ιασμός , χάτου ο ί π ρο 

δότες,
Που π ίνουνε τό α ίμ α  του λαού .
Κ α ί φεύγει ό νομ ιζόμενος ό μ έγας ,
Ό  Κύριος τών πνευμάτω ν,χα ί χρατάν  
Μ ιά συμφωνία τά σήμαντρα μ ε γ ά λ η :  
Αινείτε τον Α ργάγγελο Σ α τά ν !

Ο Γ Ε Ρ Ο Σ

Ό  λογ ισμ ός  του άποσταμένος, βάνε ι 
Τά περασμένα ( πλούσ ιο  κ α ρ α β ά ν ι,)  
Κ α ί τό Χ άρο μ ε  τ' άλογο  ρεβάνι,
Με φτυάρι, μ έ  τσαπ ί χα ί μ ε  λ ιβ ά ν ι.

Σ Π Ύ Ρ Ο Σ  Ν Ι Κ Ο Κ Α Β Ο Υ Ρ Α Σ

Π Ε Τ Α Χ Τ Ε Σ  Η ,Ο Υ Β Ε Π Τ Ε Σ

Ξ Ε Χ Α Ρ Β Α Λ Ω Μ Α

Τό σαλονάχι Ινός αρχοντικού σπιτιου μέ κάθε πολυτέλεια και χάβε ομορφιά. ΤΙ ώρα τρεΤς 
μετα τά μεσάνυχτα. Ή  Ν έλλα είκοσι χρόνων όμορφοκόριτζο μέ φόρεμα χορού και τ υ λ ιγ 
μένη σ ’ένα κάτασπρο, γιοματογουναρικά, πανωφόρι, μισοξαπλωμένη σ ’ ενα γαμηλό ντιβανάκι 
κ έχοντας μπροστά της ένα τραπεζάκι στό Γδιο ύψος μέ τό ντιβανάκι, παίρνει τσάϊ.

Μπαίνει ένα; καμαριέρης.
ΚΑΜΑΡΙΕΡΗΣ. —  Μέ φωνάξατε, δεσποσύνη;
ΝΕΛΛΑ. — Ναι, πήγαινε, σέ παρακαλώ στο δωμάτιο του αδερφού μου

νά ΐδεϊς, άν έχει έπιστρέψει.
ΚΑΜΑΡΙΕΡΗΣ.— Αύτή τή στιγμή,δεσποσύνη, ανέβαινε τη σκάλα ό Κο;

Τ ζών.
ΝΕΛΛΑ. — *Α λαμπρά! Τότε πήγαινε νά του πεις, πώς τόν θέλω καί

νάρθει νά  μέ βρει εδώ.
ΚΑΜΑΡΙΕΡΗΣ — (Μέ αίαν άπόχλ-.ση.ι Τίποτα άλλο εχετενά μέ διατάξετε;
ΝΕΛΛΑ.—  “Οχι, άν ξέρει; ό Μ παμπά; είναι σπ ίτι;
ΚΑΜΑΡΙΕΡΗΣ.— “Ο χ ι  δεσποσύνη, δέν ήρθε ακόμα.

ΝΕΛΛΑ. —  Κ α λ ά ,  πήγαινε .
(Ό  καμαριέρης φεύγει, η Ν έλλα ανάβει σ ιγά, σ ιγά , ένα σιγαράκι κ ι’ αρχιζει νά καπνίζει 

συντροφεύοντας μέ τό κάπνισμα τό τσά ι της. Μ πα ίνει ό Τ ζώ ν , νέος είκοσιεφτά χρόνων, κα

λοντυμένος, καλοκαμωμένος, τέλειος τύπος άρχοντόπαιδου.)
ΤΖΩΝ. —  Καλησπέρα, Νέλλα. τ ’είναι αύτά; ακόμα δέν πλαγιάζεις; 
ΝΕΛΛΛ. —  Ό-/ι, δέν είμαι στά κέφια μ.ου άπόψε καί γ ι ’αύτό σ’έκραξα

να μου κρατήσει; λίγη συντροοιά.
ΤΖΩΝ.— "Ωστε είμαστε σ τ ί ;  μελαγχολίες μας; Κ α ί  ή  α ιτ ία ,  Λουλούκα;  
ΝΕΛΛΑ. —  Πρώτα ά π ’έλα  σούπα χίλιες φορές, που δέθελω νά μέ κράζεις 

με τ ά  ονόματα άπο τ ί ;  ερωμένες σου τού καφέ κονσέρ.

Τ Ζ Ω Ν .  —  ( Γ ε λ ών τ α ς . )  Είσαι νοστιμώτατη.
Ν Ε ΛΛΑ.—  Κ  έπειτα μπορεί κανείς νάναι μελαγχολικός, χωρίς νάχει γ ι ’

αύτό καμιά, μά καμιάν αιτία.
ΤΖΩΝ.— Αέ λέω όχι, μά επειδή συνείθισα νά βλέπω τήν άδερφούλα μου 

πάντα ζωηρή, γελαστή, χαρούμενη, καί τρελλή σάν πεταλουδίτσα, μοΰ 
φαίνεται παράξενη ή αποψινή της μελαγχολία. Νά σού πώ τήν αλήθεια,



γιά μιά στιγμή επέστεψα, πώ : επειδή τελείωσε ό γάμο; του νέου Περηφα- 
νίδη, ενός άπο κείνου;, που ήτανε πάντα κολλημένο; στά φουστάνια σου...

Ν Ε Λ Λ Α . (Γ ελώ ντας.) — Σοβαρά σου πέρασε μιά τέτοια ιδέα άπό τό νοΰ, 
Τζωνάκη; ’Αλλά τότε; αύτό σημαίνει, πώ ; άκόμα δε μ'ε γνωρίζει;. Παν
τρεύτηκε τότε; μοναχά, οταν τούδωκα νά καταλάβει, πώ ; ή Νελλα δέν 
είναι γιά τά δοντάκια του.

ΤΖΩΝ. —  Έ , π ά ντ α  δεν είναι εύχάριστο νά μικραίνει ό κύκλο; τών λ ι -  
βαν ιστάδων σου.

ΝΕΛΛΑ. —  Μά δέ μικραίνει καθόλου, το έναντίο π άντα  μεγαλώνει, μ ά λ ι
στα  τώρα πού βρίσκονται στό λιυ.άνι υ.α: καί τόσοι άΣιωυ.ατικοί του Ν αυ-έ · I I I -  ι
τικου.

ΤΖΩΝ. —  "Εχει; δίκηο, αύτό τό λησμόνησα. Είναι κ ’ ένα; γέρο; - χ ω -  
ρί; άλλο θάναι Ναύαρχο;- που σαλιαρίζει κοντά σου.

ΝΕΑΛΑ.— Α ύτόν  τόν ξελόγιασα τέλεια.
ΤΖΩΝ. —  Τον ηλίθιο, στήν ηλικία το υ !... νά πιστεύει,πώ; ένα λουλου

δάκι σάν ε’σένα... ά| οί γέροι είναι τρομ.εοοι.
Ν Ε Λ Λ Α . — Μή λέ; κακό γιά τού; γέρου;, ν ια τί κ ι’ ό Μπαμπά; δέν πάει 

πίσω.
ΤΖΩΝ. — "Εχει; δίκηο όλο άφηρημάδα είμαι άπόψε.
Ν ΕΛΛΑ.— Μπορώ νά τή  ξηγήσω τήν άφηρημάδα σου. “Επαιξε; πόκερ.
ΤΖΩΝ. — Ν αι, κ έχασα δυό χιλιάδες φράγκα.
ΝΕΑΛΑ. — Κ α ί ψέ; πάλε χ ίλ ια  πεντακόσια .Χ αντακώνεσα ι,  Τζών. Κ ά λ 

λιο ναχε; έρθει στό χορό τ ή ;  Κ α ;  Ι ίλουτάκη.
ΤΖΩΝ. — Βαρύνομ.αι,Λουλοϋ μου.. ,μπά λητμόνησα,πού δέ σου άρέσει .. 

Στούς χορούς τού καλού κόσμου παίρνει κανείς μονάχα τή μ.υοουδιά τή ; 
κουζίνας, καί μού άρέσει περσότερο τό φαί. Τό φλ.έρτ μέ τά κοριτσάκια δέ 
ρ.έ διασκεδάζει διόλου... δέ βγαίνει τίποτα όξω, είναι σάν τά όρεχτικά— 
μπορεί; νά χορτάσεις;— ενώ εγώ άπόψε έπαιξα πόκερ στή: ερωμένης τού 
Κορτίδη. "Ενα γλέντι μοναδικό. Λυπούμαι, πού δέν είσαι παντρεμένη 
καί δέ μπορώ νά σοΰ τά πώ υ.έ τό νύ καί υ.έ τό σίγυ.α.

ΝΕΛΛΑ.—  Τά καταλαβαίνω όλα καί χωρίς νά μού τά πε ι;. Έπήρε 
κεΐ καθένα; σας την ερωμένη του κα ί... κα ί...

ΤΖΩΝ. — Μπράβο, Νελ.λίτσα, τά κορίτσια τώρα ξεπερνούν τού; άντρε;.

Ν Ε Λ Λ Α .— Μονάχα πού ξοδεύεσαι,Τζών, αύτό είναι τό κακό.
ΤΖ Ω Ν . —  Ξέρει;, τ ί έχω παρατηρήσει, Νέλλα; πού άπό τήν ημέρα 

πούγείνηκε ερωμένη μου ή άντιπαθητικιά σου τού καφέ κονσέρ,χάνω πάντα 
στά χαρτιά. Νά πάρει ή όργή! δέ υ.οΰ φέρνει γούρι τό ξανθό τό χρώμα.

Ν Ε Λ Λ Α .—  Ά φισέ την καί πάρε άλλη.
ΤΖΩ Ν . —  ’Ακόμα όχι, πρέπει πρώτα νά φτάσουμε στό ωμέγα καινά 

τή βαρεθώ. ‘Αν δέ περάσω όλο τό ’Αλφάβητο δέ γένεται. Σηκώνεσαι 
άπό τό τραπέζι κι’άκόμα πεινάς.

Ν Ε Α Λ Α .— (Γ ελώ ντας.) Είσαι νόστιμος. Είχα δίκηο νά σέ κράξω νά μού 
κάυ.ει: συντοοοιά.ι 1 1

ΤΖ Ω Ν .— (Παρατηρώντας την στό λαιμό.) Τί έχει; στο λαιμό σου, Νέλ/.α, 
Ν Ε Λ Λ Α .—  Π ο ύ ;

Τ Ζ Ω Ν . — Νά έδώ, κάτω άπό τή ξανθή σου μπούκλα. Έ χεις βάλει 
παντού πούντρα, καί δώ ίσως λησμόνησες. Καί φαίνεται τόσο άσκημα!

Ν Ε Λ Λ Α . — (Μέαφέλεια.) Ξέρεις τ ί είναι; Αύτό; ό ήλίθιο;, ό νέος Κομψί- 
δη;, ενώ στριφογυρίζαμε στό βάλς, τή  στιγμή πού μάς έκρυβε μ-ιά ψηλή 
λατάνια, μού πετάει ένα φιλί, μά ξέρεις τ ί φιλί; δυνατό σάν κανόνι,ίσα-ϊσα 
στό μέρος πού Φαίνεται βγαλμένη ή πούντρα. "Ενα φιλί αηδία!

ΤΖΩ Ν . — Τόν άνόητο! ούτε αύτό δέν ξέρει νά κάμει.
Ν Ε Λ Λ Α .—  Ούτε αύτό.
(Μικρή σ ιω πή . eO Τζών σφουρίζει εν α κομμάτι άπό όπερε'ττα. *Ε πειτ από λίγο .)

ΤΖΩ Ν . — Καί ποιά σέ συντρόφεψε στό χορό, Νέλλα;
Ν Ε Λ Λ Α . — Ή  Κ“ Έλαφρίδη.
ΤΖΩΝ . — ΈΙρθε κι’ ό ερωμένο; της μαζή;
Ν Ε Λ Λ Α . — Άπόψε δέν ήτανε στά καλά τους. Κάποιο; καυγάς θάχε 

γένει.
ΤΖΩ Ν . —  Μπά! τής είναι άφωσιωμένος σά σκύλλος. Ά ν  αύτή τό θε

λήσει, ε’κεϊνος κάθεται καί τον πατεϊ.
Ν Ε Λ Λ Α .—  Ναι, ό κακόμοιοος! Φαντάσου, τήν ώρα πού κατεβαίναμε 

νά μπούμε στό άμάξι μάς πλησιάζει— φαίνεται θά περίμενε! — καί προσφέ
ρει τής Κ*» Έλαφρίδη ένα μπουκετάκι. Εκείνη τό πήρε υ.ε υφο; αυτο
κρατόρισσας κι’άφού τό μ.ύρισε: «Τ ί ιδέα, φίλε μου», τού λέει, «διάλεζες 
ΐσα-ΐσα τά λουλούδια, πού ή μ.υοουδιά τους μού φέρνει πονοκέφαλο. »

ΤΖ Ω Ν . -  (Γ ελώ ντας δυνατά.) Χά, χά, χά, τήν εύαίσθητη! Καί κείνος τότε
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άρχισε νά κλαίει; χά. χά, χά, μά συ, Νελλα, σ αυτόν τόν τρόπο διασκε
δάζει; όχι λίγο.

Ν Ε Λ Λ Λ .—  ’Εγώ δέ βαρυέσαι. ( ’Αναστενάζει.)

ΤΖΩΝ. —  Μπά καί στεναγμού; τώρα; μά τ ί έχει άπόψε τό Νελλάκι;
Ν ΕΛ Λ Λ . — Οΰτε γώ δέν ξερω, τί έχω. Ίσως έζησα περσετερο ά π ’ ότε 

έπρεπε νάχα ζήσει στήν ήλικία μου, ϊσω; ή ζωή μας παραχαΐδεψε, ίσω ς... 
δέν καταλαβαίνω πειά τ ίπο τα ...

ΤΖΩΝ. —  Γιατί δέν παντρεύεσαι, Ν ίλλα;
ΝΕΛΛΛ. —  Νά παντρευτώ; κΓαύτό θά γίνει μία μέρα, άλλά τώρα όλοι 

οί άντρες μου φαίνονται χυμένοι στό ίδιο καλούπι.Νά φλερτάρει; μαζήτους, 
όταν δέν έχεις τί άλλο νά κάμεις, τό καταλαβαίνω, άλλά γιά νά τούς πά
ρεις, τό ποαμα είναι πολύ διαφορετικό.

ΤΖΩΝ. —  Καλά είπες, πώς έζησες περσότερο άπ’ό,τι έπρεπε. Γνώρισε; 
τή ζωή κ’έτσι τώρα ξέρεις κΓ όλες τ ί ;  άσκημιές της. Νά παντρευτείς, μά 
σκέφτεσαι που πολυ λίγα σου μένουν νά γνωρίσεις μ.έ τό γάμο. Έχουμε 
κομμάτι ξεφτιστεΐ κΓ οί δυό μας, Νελλα!

Ν Ε Λ Λ Α .—  Ξεφτιστεΐ, αύτή είναι ή λέζη. Κ’έπειτα χωρίς νά πολυκα- 
ταλαβαίνω τό γ ιατί, μοΰ φαίνεται, πώς ή γή ; χορεύει κάποτε κάτου άπο 
τά πόδια μας" πιστεύω, πώς δεν είμαστε καλά στηριγμένοι, Τζών. "Ενα 
γλέντι αιώνιο άπό τό πρωι ώ ; τό βράδυ, κι άπό τό βράδυ ώ ; τό πρωί, κ ι’ 
όλε; οί μ.έρες μοιάζουν, μοιάζουν, απελπιστικά ή μια μέ τήν άλλη. Ό  κό- 
σμ-ος γυρίζει καί γυρίζουμε καί μ.εΐ; τρελλά μαζή του. ΙΙοΰ πάμε; δέν τό 
ξέρουμε κι ουτε μ.άς μέλλει νά τό μάθουμε. Καί φτάνουν τά ξτ.μερώαατα 
κι’ ό ύπνος δέ μ.άς κόβεται διόλου, γ ιατί μ.ας βρίσκει ανίκανους νά παλαί- 
σουμε μ.αζή του κ’ έτσι περνάει ή ζωή. Τρομερό!

ΤΖΩΝ. —  Στό χέρι σου είναι νά τήν αλλάξε ις .  Γ ια τ ί  δέν τό κάνεις;
Ν Ε Λ Λ Α .—  Γιατί δέ μ.πορώ. Θ’άλλάξω γιά μ.ιά δυό μέρες καί τότε; όλα 

θά μου φαίνονται βαρετά καί θά ςαναγυρίσω στά ίδια. Τί κι αν ή γή ; ξε
φεύγει κάτου άπο τά πόδια μας; τί κΓ άν παίζουμε ρόλο μεθυσμένου; Φαί
νεται, πώς γ ι’αύτό γεννηθήκαμε, πώς γ ι’αύτό είμαστε πλασμένοι καί πώς 
ό,τι άλλο κ ιά ν κάμουμε θά μοιάζει μέ παραφωνία. Ή  ζωή μας είναι ένα 
αδιάκοπο μεθύσι, όπως άλλων ένα αδιάκοπο κλάϋμα κι’άλλων ένας υπεράν
θρωπος αγώνας’ καί μα; ζηλεύουν όλοι γιά τό μεθύσι μ.ας αύτό, γ ιατί τό

κάνει καί ξεχειλίζει ή άκριβώτερη σαμπ άν ια .  Η μεγάλη  απόφαση είναι γ ιά  

τούς Δυνατούς, είναι γ ια  κείνου; που ξερουν νά θέλουν. Α ύτο ί τραβούν τό 
σκοινί καί μ.εΐς είμαστε τ ά  νευρόσπαστα ποΰ χορευουν.

(Ακούονται βήματα αζιο α χό  διάδρομο.)
ΤΖΩΝ. —  Είναι ό Μ παμπάς, ποΰ γύρισε σπίτ ι.
ΝΕΛΛΑ. —  τοΰ είπαν, πώς είμαστε δώ κ ’ έρχεται.
ΤΖΩΝ.— (Σιγά.) Γυρίζει άπό τής ερωμένης του.
ΝΕΛΛΑ. — ( ’ Επίσης σιγά.) ΚΓόλο προσπαθεί νά κρύβεται άπό μάς, ό 

καϋ|Λ£νος.
(Μ παίνε ό πα:ς'ρας του;, γεοβς έςηντ« -/ρόνων μ* κάταιπρα γε' νέΐ * χαι όλόγλυκα μάτια. Ή  

άρ·/οντ'.ά του φαίνεται μέ τό πρώτο κυτταγμα 1

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ. —  Έ χ ε ι  τ ίπ ο τ α  ή Νέλλα;
ΝΕΛΛΑ —  Ό χ ι ,  Μ παμπά· δέν είχα όρεξη νά κοιμηθώ κα ί π α ρ α κ ά -  

λ,εσα τό Τζών νά υ,οΰ κάμει συντροφιά.
Ο ΙΙΑΤΕΡΑΣ. — Τ ’ά ναπ η μένα  τ  άδερφάκια! Νά ξέρατε πόσο σάς κ α μ α -  

ρόνω! (Χαϊδεύει τά μαλλιά καί τό μέτωπο τής Νέλλας.)

Ν Ε ΛΛΑ .—  Τί μυρουδιά είναι α ύτή  ποΰ έχει τό χέρι σου. Μ π αμ π ά ;
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ — (Ταραγμένος). Μ ά .. .  ή μυρουδιά μο υ . . .  αύτή  ποΰ βάνω  

π ά ντ α .
Ν Ε ΛΛΑ .—  Καλέ όχι,  αύτή  δέν είναι ή μυρουδιά σου. Τή δική σου τ ή  

ξέρω πολύ καλά .
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ. —  Σέ βεβαιόνω, πα ιδ ί μου.
Ν Ε ΛΛΑ .—  "Ελα τώρα. Μ π α μ π ά ,  δέ θέλω νά σε αναγκάσω νά πεις  

ψ έμ α τα .  Δέ σοΰ πάει καθολου, μά  καθόλου. Η μυρουδιά αύτή  είναι μιας  
μελαχροινούλας, κοντής, στρουμπουλής, ποΰ τραγουδάει στή Βιεννέζικη ο- 

περέττα . Μή λέ; όχι, γ ια τ ί  τό ξέρω καλά .
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ — (Αύστηρά.) Ν ελλα, τ ί  είναι αύτά ;
ΝΕΛΛΑ. — Μή θυυ .ώνει; ,Μ παμπά μου, κάνεις πολύ καλά, άφοΰ σέ δ ια

σκεδάζει, έπειτα προτιμάω το γούστο σου άπο κείνο τοΰ Ί ζ ώ ν ,  ποΰ β ά λ -  
θηκε μέ μιαν άνοστη ξανθή τοΰ καφε κονσέρ, ποΰ δίνει στά  νεΰρα. Η δικη 

σου, Μ π α μ π ά ,  είναι άνθρωπος.
Ο Π Α Τ Ε Ρ Α Σ .— (Κολακευμένος). Βρίσκεις, Λελέκα;
Ν Ε ΛΛΑ .—  *Α! Μ π αμ π ά , γ ιά  τ ’ όνομα τοΰ Θεού! οχμ σέ μένα ονόματα  

άπο γυναίκες άπό οπερέττα.



ΤΖΩΝ.—(Γίλώντα; χαί χτυπώ/τα; τά χέρι*.) Καλά νά ΤΥ , Ί  πάθείς, Νέλλα. δε 
σοΰ αρέσουν τά ονόμ,ατα τοϋ καφέ κονσέρ έ;

ΝΒΛΛΑ. — Νά σάς πώ τή,ν αλήθεια θά προτιμοΰσα καί γιά τού; δύο 
(5α; νά/ατε έρωμ.ένες κυράδες, είναι πολ,υ πειό οτίκ άλλ’άφού δέ τα ; αρέσει...

Ο Π Α ΤΕ ΡΑ Σ  —  ΙΙαιδιά μου, είναι τεσσερισήμισυ ώρες πρωί, φιλήστε 
με καί πηγαίνετε νά κοιμ.ηθή,τε, γ ιατί είναι πολύ άργά.

ΤΖΩΝ χ«ί ΝΕΛΛΑ.— (Τόν αγκαλιάζουν χχί τόν φιλούν.) Καληνύχτα.Μπαμπά.
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ — (Τού; σ φ ίγ γ ει στην ά γ χ κ λ ιά  του σ υ γ χ ιν η α ε ν ο ;). ΙΙαιδιά μ.0υ, κα

λά μου παιδιά, καληνύ/τα τα ;. Η άλή,θεια είναι πώ ; είμαστε μιά χαρι
τωμένη οικογένεια.

Ε Ι Ρ Η Ν Η  Α.  Δ Ε Ν Τ Ρ Ι Ν Ο Τ

Π Α Γ Κ Ο Σ  Ο Μ Ο Υ Σ Ι Κ Ο Σ

τΗλθε στον κόσμο αδύνατο; καί αρρωστιάρης. Οί γειτόνοι ποϋ ήτανε 
ττή γέννα τον, απόρησαν ίδόντα; τον έτσι μ.ικρι η ι’ άχαμνόνε. II κυρά Σι- 
μ.ονόβνα, τοϋ σίδερα, ποϋ ήτανε η, πιό πολύπρογη άπ’όλους, έπαρηγόρουνε 
τη λε/ώνα.

« θ ’ ανάψω, είπε, ένα κερί, άπάνου άπο τό κρεββάτι σου, γιά την Παρ
θένα. Τώρα έσώσανε τά βάσανά σου, καϋμένη, ετοιμάσου γιά τόν άλλο 
τον κόσυ.0. Πρέπει νά σοϋ φωνάξουμ.ε τόν Παπά γιά νά μ.εταλάβν);, νά 
ι/.τ,ν πά : κοιυ.ατισυ.ένη ■ »ι ' ι ι ι

«Καί το μικρό!» είπε μία άλλη' «πρέπει νά τά βαφτίσουμε ε’μεΐ;, γ ιατί άν 
περιμένουμε τον Παπά, θά πεθάνει άβάφτιγο, ειδωλολάτρη;·» Αέγοντα; έτσι 
άναιύε ένακερί, έπή,ρε στά χέρια το μ.ωρό,τό ράντισε μ.έ άγιάσμ.α κρύο, ποϋ 
έκαμε τή,ν καρδούλα του νά τρέμ.ΊΤ), καί είπε μέ φωνή επίσημη,:« Σέ βαφτίζω 
εί: το Όνομ.α τοϋ Πατρός καί τοϋ Υιού καί τοϋ Ά γιου Πνεύματος, καί 
σοϋ δίνω τδνομα Ιωάννη;· Καί τώρα, ψυ/ή, /ριστιανή, ξαναγύρισε στόν 
Ουρανό. ’Αμήν! »

Μά ή χριστιανή αύτή ψυ/ή, δεν εί·/ε,φαίνεται, καμιά ε’πιθυμ,ία νά γύρη 
στόν παράδεισο καί ν’άρνηθη τό μικρό καί αδύνατο κοομ.ί ποϋ ¿κατοικούσε. 
Γιατί, ά ντ ί; νά πεθάνη τό μωρό άρχισε νά χτυπάν) νευρικά τά  /έρια καί 
τά πόδια του καί νά κλαίγι μέ φωνή αδύνατη καί παραπονεμένη σάνάλεγε:

Τί έπάθατε, καί πιστεύετε πώς θάφήσω τή γή ;! Έμη,νύσανε τοϋ παπά.
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Ήλθε μέ τό αμαξάκι, έιαμ,ε τά χρέη του καί ξανάφυγε. Ή  λε
χώνα ακούστηκε καλύτερα. Σέ μία βδομάδα, κατέβηκε στο χωράφι. “Οσο 
γιά τό μικρό, έτράβουνε μέρες. "Οταν ό κοϋκο; τοϋ τραγούδησε τό τέταρτο 
καλοκαίρι, ει/ε πιά κάμποση δύναμη γιά  νά Φτάκη, στά δέκα του χρόνια. 
Ήτανε λιγνό καί μ.αΰρο άπό τον ήλιο, μ.έ κοιλιά πρισμ.ένη καί κρεμαστά 
μάγουλα. Ξανθά, σάν τό λινάρι, τά  μαλλιά του, τοϋ πέφτανε ώς τά  μά
τια καί ή ξάστερη ματιά του, ήτανε γιομάτη συλλογή- Τό χειμ.ώνα, έστεκε 
παντα σιμά στη στιά καί σιγόκλαιγε, γιατί τάφινε συχνά νηστικό ή μ.άννα 
του. Τό καλοκαίρι ¿Φορούσε ένα ποκαμ.ισάκι δεμένο στή, μέση του μ.ε μία 
λουρίδα, καί γιά  τόν ήλιο. ε;/ε μ.ιά ψάθα στο κεφάλι όλο τρύπες, που ά - 
φιναν νά βγαίνουν οι Οανθέ; τσούτες τών μ.αλλιών του. Η μ.άννα του, 
φτωχή καί δουλεύτρα γυναίκα, έζοϋσε μέ τό μεροδούλι της, σάν τό πουλί. 
Τόν αγαπούσε όμως, τό Γιάγκο τη,ς, άν καί συχνά τόν έδερνε καί τόν όνό- 
μ.αζε, σταύρωμά της.

Αμ.α πήγε ό/τώ χρονώνε, έβοσκε τά πρόβατα, στό λειβάδι καί άμ.α. δέν 
ήτανε ψί/α.7.ο στό σπίτι, έμάζωνε μ.ανιτάρια στο δάσος, θάμ.α είναι πώς δέν 
τώφαγαν καμιά μέρα. οί λύκοι. Ητανε δει/ό καί αυτό, σάν όλα τά  /ωρια- 
τόπουλα ποϋ βάνουνε τό δά/τυλο στό στόμα, άμα τούς μιλήσει κανένας ξέ
νος. Κανείς δέν έπ.στευί πώς θά μεγάλωνε καί πώς θά μπορούσε νά βοηθή,σν) 
τή αάννα του άονότιρα. Δέν ήτανε καυ.ωυ.ένο γιά δού/,ειά. Μά εκείνο ποϋ1 i l i t  ' » 1  i

έυ.ενε ανεξήγητο, ήτανε ή μεγάλη του κλίση γιά τή, μουσική· Ή  μανία τη,ς 
τόν είχε κυριέψει. Δέν εί/ε υ.ή,τε το άνάστημ.α τοϋ τραπεζιού καί ώστοσο 
όλο αύτό έσυλλονιοντανε. Πολλές φορές, όταν έπή,γαινε τις άγελαδες στο 
δάσος, έπα.ιονε υ.αζή του καί ένα κα'λάθι νιά νά μ.αση κούραμα, μ.ά τές 
πεοσότεοες οοοέ; τδοερνε πίσω άδειο καί έ'λεε τη,ς μ.άννα; του.

« “Ω! ώ! μωρή μ.άννα, ήτανε στό δάσος κάτι πράυ.α καί τραγουδούσε.» 
Μά ή '/.άννα. του τουκοβε τον ένθουσιασμ.ό. Στάσου, τουλενε, καί σε κάνω 
γώ τώρα, νά τραγουδή,ση; καλή,τερα. Καί τού τις έβρεχε. μ.έ τή μ.εγάλη 

τή,ν κουτάλα αλύπητα. Μά ωστόσο ό νους του δέν μπορούσε νά ξεχάσν) 
ποτέ τή,ν απόκρυφη συμ.φωνία τού δάσους. Οί λεϋκε-,τά έλατα, οί οξιές, τό 
δάσος όλάκαιρο, τού τραγουδούσε. Καί τί έςο/η μουσική,! Τό πιό μικρό χορ
τάρι, εί/ε τό τραγούδι του, τά σπουργίτια ποϋ γύριζαν στή, σκεπή τη,ς κα
λύβας, είχανε μιά δική τους μελωδία. Κάθε βράδυ, άκουε μέ άδιή,γητη χαρα



τού; άπειρου; ήχου; τή ; έξοχή:, στον ύπνο τή ; γή;. Αν έλόχαινε κάποτε; 
νά πάη στο χωράφι ν ’ άπλώση τήν κοπριά, ¿ άγέρα; τού σφύριζε στό με
γάλο δικράνι. Μιά μέρα ¿ επιστάτη;, τον είδε να στέκη στή μέση τού κα- 
μ.που, με τά χέρια ανοιχτά καί ν άκούη μέ άκρα προσοχή τό·/ ήχο τ ’άγέ- 
ρα άπάνου στά εργαλεία.Έπήγε σιμά καί τον έμάλωσε άγρια, πού δέν ¿δού
λευε. Μά όλα ήτανε περιττά.. Οί χωριάτε; τέν έλεγαν; ¿ Γιά.γκο; ό Μουζε- 
κάντες. Τήν άνοιξη έγύριζε στέ; όχτιέ; γ*ά \ά κοβη κλωνάρια έτιά ; καί 
νά κάνη φλογέρες.Τή νύχτα, πού τό κόρο άπό τά  βατράχια καί τού; γρύ)- 
λου; άρχινοΰσε, αύτό; έστεκε σέ μιάν άκρη γιά ν ’άκούση κι ό Θεέ; ςέρεισάν 
τ ί αρμονίες εΰρισιε σέ κείνου; τού; ήχου;. Η μάννα του δέν τον έπαιρνε πο
τέ στήν Έκκλησιά τήν Κυριακή, γ ιατί άμα άκουε τό όργανο, τά μάτια του 
έλαμπαν αλλόκοτα, κοιτάζοντας μακρυά μακρυά, πιο πέρα, λές, άπό τού
τον τον κόσμο.

*
♦ *

Ό  νυχτοφύλακας πού τριγύριζε τή νύχτα στο χωριό γιά νά φυλάν) τά 
χωράφια, μετρώντας τ ’ αστέρια τούρανού γιά νά μή τόν κύριέ ψη ή νύστα, 
έτυχε πολλές φορές νά ίδή τό άσπρο ποκάμισσο τού Γιάγκου νά γυρίζηόξω 
άπό τήν ταβέρνα ή νά στριμώνεται στό πεζούλι τού παραθυριού γιά  ν’ άκού
ση τό βιολί καί τά  τραγούδια πού ¿ψάλλανε μέσα οί χορευτάδες. Κάθε λίγο 
άκούνονταν δυνατά, ή οωνή κανενού παληκαοιοΰ. “Ω π-λά! Καί άκολου- 
θούσαν οί χτύποι τών ποδιών, οί τρυφερές φωνές τών κοριτσιών καί το γλυ
κό τραγούδι τού βιολιού, πού έσήμαινε, συντροφεμένο άπό τό μπάσο, το 
χορό:«Θά φαμε καί θά πιούμε καί θά χορέψουμε. » Τά γυαλιά τή ; ταβέρνας 
άστράφτανε στό φώς τής λάμπας καί τά σανίδια ¿τρίζανε κ ι’αύτά σάν νά 
τραγουδούσαν. Κι'ο Γιάγκο; άπόξω άκουγε: “Ω, τί δέ θάδινε γιά ν άπο- 
χτήση κ ι’αύτό; ένα βιολί πού νά παίζη μέ ψιλή καί όλόγλυκη φωνή: θά 
φάμε, καί θά πιούμε καί θά χορέψουμε. Τί πράμα, έλεγε, κ ι’αύτό νά τρα- 
γουδάη τό ξύλο! Πού νά βρίσκεται άρα γε; Ποιο; νά τό φτιάνη; “Αχ! νά 
μ,πορούσε νά τό πιάσει γιά μιά στιγμή στά χέρια του νά ίδεϊ πώς είναι κα
μωμένο. Μά πού τέτοια χάρη! Τό μόνο πού είμπόρειε ήτανε νά στέκει εκεί 
μαζωμένο; καί νάκούη γιά ώρες καί ώρες, όσο νάλθη ο νυχτοφύλακα; να 
τού φωνάξη: «Δέν πά ; άκόμα νά κοιμηθής, μωρέ Δαίμονα;»

“Εοευνε τότες, τρέχοντα; ξυπόλυτος σπίτι του, ένώ άπό μακουα ακου-

γουνταν στό σκοτάδι, ή γλυκε·ά στροφή τού βιολιού: θά φαμε καί θά πι
ούμε καί θά χορέψουμε. Κάθε πού έτύχαινε ν άκούση ένα βιολί, σέ γάμο ή 
στέ; γιορτές τών θεριστών, ήτανε γι αύτόνε άνεγδιήγητη χαρά. Γιά μέρες 
κατόπι, έστεκε μαζεμένο; καί βουβός σιμά στό τζάκι, καί δέν έδιάκρενε 
κανεί; παρά τήν παράξενη λάμψη τών ματιών του. “Εφτιακε ό ίδιο; ένα 
βιολί άπό σανίδι καί τρίχες αλόγου, μά τόργανο του, δέν είχε τήν ώραία 
καί γλυκε'ά φωνή τού βιολιού τής ταβέρνας. Έσήμαινε τόσο σιγά καί άδύ- 
•νατα, πού έκανε όμοια βαβύλα. 'Ωστόσο, δέν έκανε άλλο άπό τό πρωί ως 
τό βράδυ, παρά νά παιδεύεται μ’αύτό, άν καί τ ί ;  έτρωγε συχνά γιά χάρη 
του. Ίό μικρό πρόσωπό του έμοιαζε μέ πράσινο μήλο. “Ητανε άπό βυσικό 
του άδύ νατος. “Οσο έμ,εγάλωνε ¿λίγνευε καί ίπρισκόνταν περσότερο. Τά 
μ.άτια του ¿μεγάλωναν τά μαλλιά του αγρίευαν καί τά λιγνά βαθουλά μά
γουλά του, σούκαναν σκιά.ξη. Δέν έμοιαζε ολότελα, μέ τάλλα παιδιά τά 
συνομιλικά το ν  έμοιαζε περσότερο, μέ τά μικρό καί αδύνατο βιολί του. 
Πριν τό θερο. ήτανε πάντα φοβερά λιγνό, γιατί δέν ¿θρεφόντανε τότες, 
παρά μέ καρότε; καί ράπες, ψημένες, καί μέ τήν επιθυμία τήν ανίκητη, ν ’ 
άποχτούσε κι’αυτό; ένα βιολί.

Μά ό μεγάλο; καί αθώο; του πόθο; δέν τού βγήκε σέ καλό. “Ετυχε ό 
πορτιέρη; τού άρχόντου τού χωριού, νάχη ένα καλό βιολί, πού συχνά τό 
έσήμαινε γιά νά διασκεδάζη τ ί ;  υπηρέτριες. Ό  Γιάγκο; ¿πήγαινε ταχτικά 
κρυμένο; στά κλαριά τού περιβολιού καί παραμόνευε, άπό τό ανοιχτό πα
ραθύρι τού γραφείου, τό περίφημο βιολί, κρεμασμένο στόν τοίχο αντίκρυ 
άπό τήθύρα. “Ολη του ή ψυχή άνέβαινε τότες στά μάτια του. Δέ θά τολ- 
μ.ούσε νά τό άγγίξη, γιατί ήτανε γ ι’ αύτόνε κάτι πολύ ιερό σάν τάγια μυ
στήρια τής έκκλησιά;. ΚΓώστόσο τό παραφύλαε. θάθελε νά τοχε γιά μιά 
στιγμή στά χέρια του, νά τό ίδή άπό σιμά. Στή σκέψη αύτή ή καρδούλα
του ¿σπαρταρούσε άπό εύτυχία. ι*

♦ *
"Ενα βράδυ πού τό φεγγάρι έλαμπε ολόφωτο, δέν ήτανε κανείς στό δω

μάτιο. Τ ’άφεντικά έλιίπανε άπό καιρό στά ξένα καί ό πορτιέρηςήτανε στήν 
άλλην άκρη τού σπιτιού μαζή μέ τήν καμαριέρα. Ό  Γιάγκο; κρυμμένος 
στά χαμόκλαδα, ¿κοίταζε, μέ μάτια ορθάνοιχτα άπό τήν διάπλατη θύρα 
τό μεγάλο του όνειρο πού τάρπαζε τό νοΰ. Τό φεγγάρι ¿πλημμύριζε μέ φώς



το παράθυρο καί ή λάμψη του, έπεφτε στον τοίχο καί ¿σίμωνε ολοένα στο 
κρεμασμένο βιολί. Καί νά πού σέ λι-ο ¿φάνηκε, στ’άσηαένιο τό οώς, ά- 
στραποβόλο, το βιολί, μέ; τό πυκνό σκοτάδι του δωματίου. Τόσο έλαιΐ-πε, 
που ό Γιάγκο; γιά μιά στιγμή, έκλεισε τά μάτια του θαμπωμένο;. Γιά 
ώρες,έκατσε έκεϊ ακίνητο;, νά το καμαρωτή. Ώ ! πόσο έοαινόντανε ώμορφο, 
μέσα στό άπαλό φεγγαροφωτισμα. Ί ό χαριτωμένο χερούλι,οί ψιλέ; χορδές, 
τά  καλοδου'/ εμένα πλευρά καί τό δοξάρι -.ό άσνμοδεμένο.’Α τ ίκα ΰά πο ϋτώ - 
βλεπε τώρα, τί παράξενο τί αξιοθαύμαστο πράμα! Χωμένοςστά χακόκλαδα,* 
στηριγμένος στάδύνατα γόνατα του, μέ ορθάνοιχτά χείλη ¿κοίταζε, ¿κοί
ταζε άπαυτα. Έφοβόνταν νά κουνηθή, ι/ά μιά παράξενη δύναυ.η, τόν έ
σπρωχνε προ; αύτο. Νάτανε μαϊκό; Στιγμές, στιγμές, έθαεροΰσε πώς τό 
βιολί τον ¿σίμωνε κρεμασμένο σέ μιάν αχτίδα φωτό,ς, μέ ολόλαμπρη δόξα.Τί 
πειρασμό; απερίγραπτος! Καθε λίγο ο αγέρας ¿σφύριζε, τά δεντςα ¿τρίζανε 
καί τά χόρτα ¿ψιθύριζαν σάν νά τοΰλεγαν: ΙΙήγαινε, Γιάγκο, πήγαινε, δέν 
είναι κανείς στο δωμάτιο. "Ητανε ώμορφη, ξάστερη ή νυχτιά. Στόν κήπο. 
σιμά στό βολτο, τό αηδόνι έκελαίδουσε στήν αγάπη του, καί πότε τρυφεςά 
καί σιγά. πότε ορμητικά καί γλυκά του ξανάλεγε: Πήγαινε, πήγαινε, λοι- 
πον. Μιά άθώα καλογρήτσα έπέταζε άπάνωθέ του, σά νάλεγε: Ό χ ι, Γιά
γκο, όχι μήν πας. Μά ή καλογρήτσα έπέταξε μακρυά, αντί; που τό αηδόνι 
τού ςανάπε πιό γλυκά τώρα. ΙΙήγαινε, πήγαινε Γιάγκο, δέν είναι κανένας! 
Καί το βιολί, πού άναθεμά το, έλαμπε ολοένα περσότερο! Δέν ¿κρατήθηκε 
πιά καί βγήκε σιγά, σιγά, βαστώντας τήν πνοή του, άπό μέσα άπό τά 
χορτάρια πού τον κρύβανε. Τό αηδόνι ¿κελαϊδοίσε πειρασμιν.ά. Τ ’ άσπρο 
ποκάμισσο του εσίμωνε ολοένα στόν τοίχο. Ίο στήθος τού μικρού ¿χτυπούσε 
βαρειά όσο έφτανε στό κατώφλι τής θύρα; καί ή πνοή του ¿κοβόντανε. Σέ 
λίγο, ένα τόσοδά ποδαράκι έμενε άκόμη άπόξω, τρεμουλιαστό καί ανυ
πάκουο. Ίωρα, δέ φαίνεται πιά . Μάταια, φτωχή καλογρήτσα πετας καί 
τού ξαναλες: "Οχι, όχι Γιάγκο,μήν πας. Ό  Γιάκο; μπήκε πιά στό δωι/.άτιο.

Οί μεγάλοι βατράχοι τοΰ βάλτου έβγαλαν μιά σκιασμένη Φωνή καί έ- 
βουβάθηκαν. Τ ’άηδόνι, δέν ψάλλει σάν πρώτα, δέ θορυβούνε πιά τά χορ
τάρια. Σ ιγά, σιγά, ό Γιάγκος, ολοένα σιμώνει, δειλός καί τροχασμένος. 
"Οσο ήτανε κρυμμένος στά χόρτα ήτανε καλά, στό στοιχείο του, μά τώρα 
θαρρεί πώς μπήκε σέ φυλακή. Τό σκοτάδι τόνε σκιάζει πολύ. Μία άστρα-

πή ζέστα; αόλάκωσε τόν ουρανό κ’ ¿φώτισε, γιά μία στιγμή, τό δωμάτιο. 
Ό  Γιάγκος, δύο βήματα έμπρό; άπό τό βιολί, τό καμάρωνε μέ το κεφάλι 
ύηλά. “Γστερα τό «φεγγάρι ¿χάθηκε στά σύγνεφα, κ ’έγεινε πάλι σκοτάδι 
μαύρο καί φοβερό. Τότες, σά ν άγγιζε κάποιο: τές χορδές τοΰ βιολιού, ένα; 
ήχο; γλυκός καί αδύνατος ακούστηκε στή βαθειά σκοτεινιά καί μιά φωνή 
τραχεία καί ώργισμένη, ¿τάραξε τήν ησυχία. Ποιος είναι κεΐ; Ό  Γιάγκος, 
¿βάσταξε τήν πνοή του κ’ ¿στάθηκε, μά ή φωνή ξαναρώτησ·: Ποιο; είναι; 
"Ενα. τρίψιμο σπίρτου ακούστηκε στόν τοίχο καί έφεξε μέ μιας τό δωμάτιο, 
καί τότες, "Ω Θέ μου! τ ί βρισιές, τί ξύλο, τ ί κλάϋματα! Σκύλοι ¿γαυγί
ζανε, λαμπάδες έτρέχανε άπό παντού κ ’ ¿σειόντανε τό σπίτι άπό θόρυβο.

*

♦ *
Τ ’άλλο πρωί, ό Γιάγκος, ¿σύρθηκε στό δικαστήριο γιά κλεψιά. Οι δικα

στές ¿κοίταξαν σοβαρά, τό μικρό ποΰ έτρεμε φοβισμένο μέ τό δάχτυλο στό 
στόμα, καί μέ τήν απορία στά μαΰρα του μάτια: Γ ιατί νά μέ φέρανε μπρο
στά σ’αΰτους τού; γέρους; Πώς διάολο νά δικάσγι κανείς αυτό τό βρωμό- 
παιδο, ποΰ δέν ήτανε ούτε δεκα. χρονών καί πού μόλις ¿βαστιόνταν όρθό; 
Νά το βάλουν στή φυλακή; Ό χ ι δέν πρέπει κανείς vavat τόσο σκληρό; μέ 
τά παιδιά. *Ας τό πάρει ό αγροφύλακας νά τοΰ μετρήσνι κα.μπόσες καί θά 
ίδήτε αν τό ςανακάμη.— ’Εμπρός, ναλθη ό Στάσα; ό αγροφύλακας.— Στά- 
σα, πάρτο καί δό; του καμπόσε; γιά  νά σέ θυμάται.

Ό  Στάσας, έκούνησε τό άγριο καί ήλίθιο κεφάλι του, ¿πήρε παραμά- 
σκαλα τό μικρό κ ’έπήγε στόν αχυρώνα. Τό φτωχό δέν ένοιωθε άκόμα τί 
έχαλεύανε άπ’αύτό. ’Εσιώπαινε καί έτρεμε, καί μόνο μία ματιά έτόλμησε 
νά ρίξγι τοΰ Στάσα, ματιά πληγωμένου σκορδαλοΰ. Μά όταν τό χτήνος τόν 
ξάπλωσε κατά γή ; καί τον γύμνωσε γιά νά τόν χτυπήσει,ό Γιάγκος έβγαλε 
μία πνιγμένη φωνή. ο ’Ώ  μάννα μου,μχννοΰλα μου! Σέ κάθε ξυλιά έβγαζε καί 
άπό μία φωνή, όλο καί πιό άχα.μνή, όσο ποΰ έπαψε σιγά, σιγά νά φωνά- 
ζη .Έ φτακε ή μάννα του λαχανιασμένη καί τόνε πήρε σπίτι στήν αγκαλιά 
της. Τ ’άλλο πρωί δέν ¿μπόρεσε νά σηζωθή ζ.αί τήν τρίτη μέρα, ¿ξεψυχούσε 
ήσυχα στό κουρελιασμένο του στρώμα. Εβράδυαζε. Τά χελιδόνια έπετοΰσαν 
τριγύρω στήν καλύβα καί μιά αχτίδα τοΰ ήλιου ¿χρύσωσε τό ξανθό του κε
φάλι καί τό άχνό πρόσωπό του. Θάλεγε κανείς, πώς ¿κείνη ή άχτίδα, 
ήτανε ό φωτεινός δρόμος ποΰ Οάπερνε, φεύγοντας από τή γής, ή τυραγνι-



νισμένη ψυχή του μικρού μουσικού. Καλά κάνε, πού στήν τελευταία στιγ
μή του ¿φανερώθηκε κι’αύτή ή στράτα ή φωτεινή. ΊΙτανε πολύ αγκαθερό: 
γ ι’αΰτόν ο δρόμο; τή ; ζωή;. Τό αδύνατο στήθο; του άνασηκώθηκε κ ’ έγ:ι:ε 
τό χλωμό πρόσωπό του πρό; τ ’ άνοιχτό παραθύρι, σά νάθελε ν ' άκού'η νιά 
στερνή φορά, τού; ήχου; τή ; έξοχή;. Έσουρούπωνε καί οί κοπέλλε:, γυρί
ζοντας άπό τού; κάμπου; πού ¿θέριζαν, ¿γελούσανε καί έψαλλαν:

Τί καλά είναι νά θερίζει;
Στάρι, καί γλυκό φιλί,
Καί τραγούδια νά σκορπίζει;
Σάν τό ¿λεύτερο πουλί?

Τί γλυκέιά στιγμή! "Ολη ή έξοχή ¿τραγουδούσε. Τά μάτια τού ετοιμο
θάνατου άστραψαν. Στό πρόστυχο σκέπασμά του ήτανε απιθωμένο τό μικρό 
βιολί του.

— Μάννα, είπε, τ ί λέ; θά μού δώκει ό Θεό: έκεϊ πάνου, ένα βιολί α
ληθινό;

— Ναι, ψυχή μου, θά σού δώκη άποκρίθηκε ή μάννα του, καί τήν έ
σπασε ό πόνος. Χριστέ μου! ¿φώναξε κι άρχησε νά κλαιη καί νά ούρλι
αζα,, μέ τό κεφάλι γυρτό άπάνου στό αγαπημένο κορμάκι, σά νάθελε -.ά 
πραύνη τό χάρο νά μή τή ; πάρη τό λατρευτό τη;."Οταν ξεθύμανε κ έγειρε 
νά ίδή, τά μάτια τού μικρού ήτανε θολά καί ορθάνοιχτα κο ί ή όψη του 
έδειχνε σοβαρότη καί πίκρα. Η άχτ δα τού ήλιου είχε π ά σβύσει. Ειρήνη 
στό Γιάγκο!

*
* *

Τ ’άλλο πρωί, τάφεντικά ¿γυρίσανε άπό τήν ’ Ιταλία, συ- τροφ-μένα άπό 
τήν κόρη του; καί άπο ένα νέο πού τή : έκανε τά  γλυκά ■ άτια.

— Τί άμορφη χώρα ή ’ Ιταλία, είπε γα/.λι-ά ό νέο;.
— Καί τί τόπο: άπο καλ.λιτέχνε;! Είναι ευτυχή; κανεί; · ά ύποστηριζη

τέτοια ταλέντα ... έπρόστεσε ή δεσποινίδα.
*

♦ *
Ό  καϋμένο; ό Γιάγκο;, κοιμάται ειρηνικά κάτου άπό τά μεγάλα έλατα 

πού ααλώνουν μ.έ του; άνεμου;.

HENRYK SIKNKIEWICZ Ν. ΛΕΥΤΕΡΙΩΤΗ

¿ΓΛϋΓΡΠΦΐη I flAflhH
> ' J  1 · ■ ‘ -

Π Ρ Ο Σ  Ε Υ  Κ Η

Γιά Ο.τι χ ίαν  ζητά ό άνθρωπος σ ιή ν  προσευχή -ου, πάντα  ζητά t r a  θαύ
μ α .  "Ενας ε ίνα ι ό σκοπός κάθε προσευχής: « θ έ  ο ο υ . χάμε ύύυ χα'ι δύο νά  
μ ή ν  ε ίνα ι τέσσερα. »

Μ οναχά ή προσευχή πρόσωπο μέ πρόσωπο ε ίνα ι ή α ληθ ινή  προσευχή. 
Προσευχή στήν Κ οσμοψυχή , στό ) π ίρτατο Ο ν . στό θεό τού Κ άντ , τού 
"Εγχε.Ι, τον άπ ιαστο χα ί τον άμορφο, ε ίνα ι αδύνατη χα ί αφ άνταστη .

Μολοντούτο δύνεται ό προσωπΦία/ι., ζωι ται ί ς  χα ί π ιαστος θεός νά  χαμει 
δύο χα'ι δύο νά  μ ή ν  ε ίνα ι τέσσερα.,

’Εκείνος πού πιστεύει πρέπει ν ’άπολογηθε ί: «Λ///, δ υ ν ε τα ιν — χαί πρεπει 
νά φροντίσει ό ίδ ιος νά πειστεί.

Κ α ί α ν  μ ιά  τέτοια ασυναρτησία  ζαφνισει τό λογ ιχο  του;
Έδώ τονέ βοηθάε ι ό Σ α ίζπ η ι : «Ε ίνα ι στή γης, φ ίλε Ό ρά τ ιε . π ο λλά  

π ρ ά μ α τ α  π ο υ  ή σχολική σοφία ούτε τά φαντάζεται >. Κ α ί άν  χάνεις τού 
άποχρ ιθε ΐ στυνομα τής αλήθε ιας, δέν έχει πα , α νά ζαναρωτήσει τό περ ί
φημο. Τ ί ε ίνα ι α λήθε ια ; Γ ι'αύτό ας π ίνουμε, κι; γλεντάμε καί — *ς χάνουμε 
τήν προσευχή μας .

Άπό τά πεζά τρ*γον5ια τον ΙΒΑΝ Τ Ο Τ Ρ Γ Κ Ε Ν Ε Φ



Ε Θ Ν Ι Κ Α  Ν Α Ν Α Ρ Ι Σ Μ Α Τ Α

Μιά μάννα, μιά γλυκόμμαννα νανόριζε τον γνιό της, 
Τόν γυιό της τόν μονάκριβον εννιά μηνών αγόρι,
Καί τούλεγε καί τούλεγεν άρίφνητα τραγούδια,
’Από τά φύλλα τής καρδιάς τά μητρικό βγαλμένα, 
Καί τά τραγούδια λέγανε καί τά τραγούδια λένε:

1
Νάνι ιό παιδάκι μου.

Τό μικραγοράκι μου...
Νάν’ ν ’ άξήση γλήγορα,

Νά περπατάη μονάχο του,
Νά κάνη δρόμους άμετρους 
Μέσα σέ κάμπους πράσινους 
ΚΓάπάνω σ’ώμορφα βουνά.

2
Νάνι τό παιδάκι μου 

Τό πρωτοσκο/οάκι μου__
Νάνι νά γένη εφτά χρόνων 

Νά πάρη πλάκα καί χαρτί, 
Πέννες, μελάνι, χάρακα 
Καί καλαμάρι όλάργυρο,
Νά μου πηγαίνη στό σκολειό, 
Νά μοΰ μαθαίνη γράμματα, 
Νά γένη κύρ-γραμματικός, 
Γραμματικός καί δάσκαλος, 
Νά περετεύη τόν παππά 
Νά ψάλλη νά κανοναρχά 
Νά λέγη τόν ’Απόστολο 
Καί τό λαμπρό χερουβικό.

' 3
Νάνι τό παιδάκι μου,

Καί τό καμαράκι μου...

Νάνι νά γένη πιστικός, 
Τσιέ?.εγκας, πρωτοτσιέλεγκας, 
Νά βόσκη χίλια πρόβατα, 
Κ ι’όλα δικά του νάναιτα . . . 
Τό καλοκαίρι νά γυρνά 
Ψηλά στά δροσερά βουνά, 
Πώχουν τά κρύα τά νερά,
Τά ώμορφα ξεκαλοκαιριά,
Τά πεύκα καί τά έλατα,
Καί τόν άγέρα τόν τ|π?«5,
Καί τό χειμώνα νφναι τος 
Στά ήμερα ξεχειμαδιά, 
Πώχουν την ζέστα τήνγλυκειά, 
Καί τά χορτάρια τά πολλά,
Νά τρέχη πάντα σάν πουλλί 
Ραχούλες καί βουνόπλαγα,
Καί στό φλογερολάλημα 
Νά μή έχη ταίρι πουθενά... 
Νά τραγουδάη καί ν ’αντηχούν 
Λόγγοι, βουνά καί ρεματιές 
Κ ι’άπό την ζήλεια την πολλή 
Νά σκάζουν όλες οί ξωθιές.

4
Νάνι τό παιδάκι μου 

Τό νοικοκυράκι μου...

Νάνι νά γένη δυνατός, 
Πρώτος ζευγίτης στό χωριό, 
Νά ζεύτη βώδια δυνατά,
Γερά καί μακρυκέρατα, 
Ν’άνοίγη ρύγγια τές λογγιές 
Καί νά τές κάνη οργώματα... 
Νά σπέρη κάθε του χρονιά 
Ταγάρια χίλια κι’έκατό,
Σιτάρι, βρύζα καί κουκιά, 
Κριθάρι κι’άραπόσιχο.

5
Νάνι τό παιδάκι μου, 

Τ’ώμορφο άντρουλλάκι μου. . .
Νάνι νά γένη κυνηγός,

Νά τρέχη λόγγα σύδεντρα 
Γκρεμούς, π?.αγιές καί ρέμματα 
Νά φέρη αλάφια καί λαγούς, 
Ζαρκάδια καί αγριογούρουνα.

6
Νάνι τό παιδάκι μου 

Τό χελιδονάκι μου...
Νάνι νά πάη στην Ξενιτειά, 

Νά μείνη χρόνια τέσσερα 
Κ ι’ΰστερα νάρθη ολόχαρο 
Καβάλα σ’άτι αράπικο 
"Ομορφος καί περήφανος 
Γεμάτος άσπρα καί φλωριά.

7
Νάνι τό παιδάκι μου 

Καί τό παλληκαράκι μου . . .
Νάνι νά πάη στην χαρά 

Τού βλάμη του τού ώμορφονειοΰ

Μέ τά καλά του τά σκουτιά, 
Καί τ ’ασημένια του άρματα, 
Νά τού κρατάη τό φλάμπουρο 
Κ ι’όλυς ό κόσμος νά τηρφ 
Τόν φλσμπουριάρη τόν καλό, 
Πού ξεπερνάει στην λεβεντιά 
"Ολο τό ψίκι τού γαμπρού... 
Νά ?.έν:«Χαρά στην μάννα του, 
«Στην μάννα, πούτόν γέννησε, 
«Κ ι’όπού τόν έκουνάρησε»!» 
Νά λέν: «Χαρά στην ώριονιά, 
«Πού θά τόν κάνη ταίρι της!»

8
Νάνι τό παιδάκι μου,

Καί τό γαμπρουλάκιμου...
Νάνι νά μού γενή γαμπρός, 

Νά -πάρη νύφην ώμορφη, 
"Ωμορφη χιλιογύρευτη,
Καράσι ρήγα ή βασιλιά,
Νάχει τόν ήλιο πρόσωπο 
Καί τό φεγγάρι στήθος της, 
Καί τόν λαμπρόν Αυγερινό 
Στό μέτωπό της τό λευκό,
Νά φέρη γοίκους τά προικειά, 
Φορτώματα εβδομήντα δυό, 
Καί τά στολίδια αμέτρητα.

9
Νάνι τό παιδάκι μου,

Καί τό πατεράκι μου...
Νάνι νά μού γενή γονειός, 

Νάχει παιδιά μιά δεκαριά,
"Ωμορφα καί καλόγνωμα



Καί μες στά δεχα τά παιδιά, 
Έ να κοράσι μοναχά 
“Εξυπνο καί πεντάμορφο,
Ποΰ νά τοΰ τήν γυριύουνε 
"Ολο καί βασιλόποΐ'λα.

10
Νάνι τί» παιδάκι μου 

Τύ καπετανάκι μου...
Νάνι νά γένη άρματωλός, 

Μέ παλληκάριαν ίκατό 
Στον Πίντο κ.ι<ί στον Όλυμπο 
Νάχη άσημέτια τ ’άρματα, 
Βαμμένα σ’ αιμα τούρκικο, 
Τούρκικο καί Βουλγαρικό 
Νάναι στον Κόσμο ξακουστός 
Καί τρόμος των ’Αγαρηνών 

11
Νάνι τό παιδάκι μου 

Τ’άρχηγοπουλάκι μου. . .
Νάνι νά γένη στρατηγός, 

Μεγάλος καί πανένδοξος 
Νά διώξη τόν ’Αγαρηνόν 
’Από τήν ΓΙόλη τήν χρυσή,

Τήν ώμορφη κ ι” Εφτάλοφη, 
Κ ι’άπάνω στήν 'Αγια Σόφιά 
Νά στήση μέ τό χέρι του 
Τόν τίμιό μας τόν Σταυρό 
Καί τήν σημαία τοΰ Χριστοΰ 
Τήν ένδοξη κ ι’έλληνική.

12
Νάνι τύ παιδάκι μου,

Καί χύ βασιλάκι μου . . .
Νάνι νά γένη βασιλείας 

Σ ’Ανατολή καί Ρούμελη 
Καί νά'χη τήν καθέδρα του 
Στήν IIόλη τήν Έφτάλοφη 
Νά τρέχουν χώρες καί χωριά 
Νά πέφτουν νά τόν προσκυνούν. 

13
Νάνι τύ παιδάκι μου 

Καί τό παππουλ-άκιμου...
Νάνι να γένη γέροντας 

Γέροντας εκατόχρονος 
Νά χαίρεται τήν δόξα του 
Μ’άγγόνια καί δισέγγονα, 
Δισέγγονα καί τρίγγονα

Γλυκοιμώνταν τό παιδί κ ι ’ή μάννα τραγουδούσε,
Καί τραγουδώντας έβλεπε μ’όρθάνοιχτα τά μάτια 
Ευτυχισμένα όνείρατα... ’Εκείνα τά τραγούδια, 
Όπώλεγε χαρούμενη γιά τ ’άκριβό παιδί της, 

Ζωντάνευαν καί πήδαγαν καί γένονταν αλήθειες 
Στά μητρικά τά μάτια της, στήν μητρική καρδιά της. 
Χαρά στήν μάννα τήν γλυκεία, χαρά στήν μοσχομάννα, 
Ποΰ βλέπει τέτοια όνείρατα γιά τ ’άκριβό παιδί της.
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