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Οί λογισμοί οργίασαν μέ στό νοΰ μου 
ποϋ ή σκέψη σου εχει στήσει τρανό θρόνο 
χλωμιάσανε τάστέρια τούρανοϋ μου 
καί νιώθω σάν τρικούβερτο ενα πόνο

Μέσα στίς φλέβες νιώθω τοϋ κορμιοϋ μου 
βαρύ νά τρέχει τό αίμα μου καί λυώνω 
πάει τό γέλιο άπό τήν άκρη τοϋ χειλιοϋ μου 
κ’ ενα παράπονο ήβρε θέση μόνο.

Μονάχα μέσα στής ψυχής τό φόντο 
λάμνουν αργές αργές βαρκούλες 
κινώντας γι' ανοιξιάτικες άβγοϋλες
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Κάνουν πανιά γιά ζαφειρένιο πόντο 
κρατώντας τίς ελπίδες μου δεμμάτια 
γιά τά δικά σου ταξιδέφτρες μάτια.

Α θήνα Σ. ΚΑΡΑ ΓΣΚΑΚΗ

Σ ΤΙΣ  ΟΧΘΕΣ Τ Ο Υ  ΝΕΙΛΟΥ

Παντού μιά ώραία γαλήνη τώρ° απλώνεται... 
'Απαλογέρνει ό ήλιος πρός τή δύση 
ανάμεσα στά ματωμένα σύγνεφα 
σάν όνειρο γλυκό ποΰ πάει νά σβύση . . .

Α γνάντια οι φοινικιές ψηλές κι’ όρθόκορμες 
παλιώ ν καιρών θυμίζουν μεγαλεία 
κι1 άσάλεφτοι μακρυά φαντάζουν γίγαντες 
τώ Φσραώνε οί τάφοι κ“ ή ιστορία . . .

Μονότονα μπροστά μου κι’ άκατάπαφτα 
τού Νείλου τά θολά νερά κυλάνε- 
καί νταχαμπιές μέ πανιά όλάνυχτα 
άργά, σά θλιβερές ψυχές περνάνε . . .
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Κ* ή φαντασία μέ σέρνει σ’ ανιστόρητους 
καί σκοτεινούς αΙώνες . . . Τώρα εμπρός μου 
περνούν σάν οπτασίες τά μυστήρια 
πανάρχαιου και νεκρωμένου κόσμου . . .

ΝΙΚΟΣ ΠΑΛΛΗΣ

ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ

Ά π ό  τ ’ Ά κροκεραύνια κι’ άπ’ τόν πολλή Βογιοΰσα
μέ κύμα ορθό πισώστρεΐΕ£ το άνθρίόπινο ποτάμι
της θείας γεννιας τώ ν π ^α σ γώ ν  και τώ ν ’Α ρβανιτάδων
κ ι’ ώς γερακιού στους κάμπους σου τ ’ ά·ψιό στείλωσε μ ά τι'
ωσάν θολές κατεβασιές πλάϊ στόν παληό Στρυμώνα
και στό Βαρδάρη, στήν πλατιά ακροποταμιά τοΰ Νέστου
τό ροϋσσο εχύθη, μέ βαριάν οχλοβοή, κοπάδι
στήν άγια θάλασσα μπροστά, πού ράϊσε ή στείρα ορμή του.
Ρω μαίο ι σκληροί κ ι’ ’Ασιανοί βάρβαροι σέ πατήσα-ν,
6 ’Αλέξανδρος τή δόξα σου θεμελίωσε γιά  πάντα
κι’ άνω σου άντίλαμψαν μέ ορμή τών Εύρο:>παίων τά ξίφη...
Μά αιώνια έστάθη στούς γιαλούς σου απάνω ή Α ιγαία βαρκούλα 
— τοΰ "Ελληνα ή γνώμη, ώς στρείδι ιερό— κ ι’ έ'ψερε πάντα νέα 
τά σιγομίλητα παιδιά  καί τήν παρθένα ιδέα.

Κ. Δ. Κ Α Ρ Α Β Ι Δ Α Σ



ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΓΙΑΛΙΑ

Ζηλέβω τά παιχνίδια σας, 
παιδάκια στήν ακρογιαλιά:

βουτήγματα στή θάλασςα, 
τρεχάματα στήν αμμουδιά.

Ζηλέβω, πού χαιρόσαστε, 
αφρόντιστα τρελλά παιδιά :

τή νέα ζωή πού ξεχειλά, 
μεσ στά σπαρταριστά κορμιά.

Ζηλεβω, τι μοΰ φέρνετε, 
στό νοΰ τά χρόνια τά μικρά,

πού δε θυμάμαι γιά νά τάξησα. 
κι’ άχ! πόσο πέρασαν πικρά!

ΛΑΜΠΗΣ ΓΑΛΗΝΙΟΣ

ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΕΤΕΛΕΙΩΣΕ . . .

Τό καλοκαίρι έτέλειωσε, ακριβή μου 
κι’ δλα τώρα ρέβουν σά δεντρά 
σάν άφυλλα δεντρά πού τά σαλεύουν 
άγέρηδες καί γέρνουν θλιβερά.

Τό καλοκαίρι έτέλειωσε, ή βροχοϋλα 
πασπατεφτά τά όνείρατα ξυπνά, 
μεσα στήν άραχλη καρδιά σου ό πόνος 
νιώθω, ακριβή μου, αντάρτης ν' άγρυπνά.

Σήμερα ή μέρα αχνή καί δακρυσμένη 
τή στέγη τοϋ σπητιοϋ μας θά φιλεΐ 
καί θά φιλήσει έσένανε «ταν εβγεις 
στό παραθύρι ό Γήλιος νά σέ ΙδεΙ.

Τό καλοκαίρι έτέλειωσε, ακριβή μου, 
καί ή τρικυμ,ιά κοντά μας τραγουδά, 
έλα τόν πόνο σμίξε τό δικδ σου 
μέ τοϋ Καιροΰ τή μαύρην απονιά.

ΑΠ. Ν. ΙΥΙΑΓΓΑΝΑΡΗΣ

.0Η κ  Α  Τ  A  1 Γ  ! β  Α
Φριχτή μεγαλοπρέπεια κ’ ύπέρκοσμο γ ιο ρ τά σ ι! . . .
Με αφάνταστη, πρωτόφαντη, μέ ξωτικιά χλαμίδα 
νάτηνε, πού τ~ ανείπωτα  στολίδια δθε περάοει

σκορπάει ή καταιγίδα.
Ψ ες νύχτα από τά περατα της ερημιάς λαγκάδια 
διαβηκε μ άγρια μάνητα!. Ο ί κεραβνοί μέ τρόμο ^-· 
πλάνταχτο κι άγριο βοητό σκίζανε τά σκοτάδια

θαρρείς τσ’ άνοιγαν δρόμο.
Ινι δθε περνούσε ρήμαζε, πνοές θανατηφόρες, 
τά λείψανα της χλωρασιάς μαδούσανε στά δάση 
κι όγκους νερά κυλούσανε μεσ3 τήν χαράδρα οί μπόρες.

Τ ί ξωτικό γιορτάσι ! 
_________     Ν Ι Κ Ο Σ  Σ Ω Τ Η Σ

^ = J )  ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΒΡΑΔΙΟΥ 0^=2>>
Κ άποια θλιμμένα μυστικά μοΰ σιγολέει το βράδυ 
ποΰ μας τυλίγει σκοτεινο σά σκέψη θλιβερή 
κάποια κρυμμ,ένα μυστικοί, ακούω μέσ’ τό' σκοτάδι 
ποϋ κρυβουνται σα φτάνουνε βαθειά μέσ’ τήν ψυχή.
Κ  εΐλ<αι ωραία τά μυστικά κ’ είνα ι περίεργα ώ πόσο 
και μοΰ μιλοΰνε θλιβερά μέσα στή σκοτεινιά 
κι’ έχουν βαθύ μυστήριο ποΰ κάνει με νά δώσω 
%ι_ εγώ τό σκότος στήν ψυχή, στή σκοτεινή νυχτιά.
Ε ίν α ι τω ν δέντρων μυστικά ποϋ σειούνται μέσ’ τά βράδια 
τω ν ρυακιών ποϋ τά πουλιά λούζουνε τά φτερά 
καί τών άνθρά>πων ποΰ περνούν βουβοί μέσ’ τά σκοτάδια 
φέρνοντας θλίψη ατέλειωτη ή μ ιά  βαθειά χαρά !
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ΤΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
Σ το ν  α γα π η μ έν ο  μ ο ν  ζο  Ζ Τ Ρ Α Τ Η  το  ΛΟΥΚΑ τ °  διαλεχτό μ ο ν  το φ ίλο .

(Συνέχεια ’πό τό προηγούμενο)
’Α λήθια ή Κ άκια ήταν’ Ινα δμορφο κορίτσι, πεντάμορφο. Αεφτοκαμωμένη, αψηλή, 

με μιά κορμοστασιά λεβέντηκια, ποΰχε φειδίσιες γραμμές.Μ αλλιά κατάμαβρα, πυκνά πυ
κνά καί σγουρά, κομένα πόλκα, ποΰ γιαλίζανε σάν τήν πίσα. Προσωπάκι μικρούτσικο, 
τόσο δά, σά μικροΰ παιδιοΰ στοματάκι στρογγυλά σά δαχτυλίδι, Μ υτίτσα ποϋ άρχαιό- 
φερνε, σκεδόν αρχαία  κάΐ μέ μάτια. ΤΩ! ναί. μέ κάτι μάβρα μάτια, πούτανε γιομάτα 
καλοσύνη, γιομάτα μυστικοπάθεια. Μ άτια πούχανε πάντα μέσα τους ζωγραφισμένα τάν 
πόνο, τή  μεγάλη τήν κούραση τής ζωής έ'τσι όρθάνιχτα σάν προσηλωνόντανε κάπου 
νόμιζες πως πλανεμένα γυρίζανε σ’ άλλους κόσμους φανταστικούς. Σ τις πιά κρίσιμες 
στιγμές της ζωης της, τά  μάτια της ό καθρέφτης άφτός τής ψυχής της, έκφράζανε τήν 
άφάνταστη άγάπη, τήν άγάπη καί γ ιά  το πιά ταπεινά πράμα τοΰ κόσμου. Έ τ σ ι  κλα
ψιάρικα δπως ήτανε, νόμιζες πώς πάντα κλαίγανε τον πόνο τής ψυχής τους, πώς θρη
νούσανε κάποιο πόθο, ενα όνειρο πού έσβησε καί πού ποτέ π ιά  δέ θά ξαναγενή.

Πρι νά τηνέ γνωρίσει ο Γιώργος ε ίχε  ακούσει πώς τά δάκρια δέν ήτανε άληθινά, 
μά σταγόνες άπό σταλαχτίτη , ομως τά ψέμα τοΰτο δέν άργησε νά φανερωθή. Ε ίνε άλή
θια πώς ή Κ άκια, τον καθρέφτη της τον άγαποΰσε ύπερβολικά, δπως άλλως τε καί τά 

κάθε κορίτσι, μάλιστα συνεργαζότανε πολί συχνχ μαζί του καί στή συνεργασία τούτη 
λαβαίνανε μέρος τά σκετικά έργαλεϊατοΰ μανικιουργιοΰ, λίγο κοκκινάδι, μά πολί λίγο, 
γ ιά  νά χρωματίση άμυδρά τά χλω μά τά μήλα στά προσωπάκι της καί τ ίπ ο τ’ άλλο. Τά 
χειλάκ ια  της ήτανε αρκετά κόκκινα ώστε νά μήν έχουνε τήν ανάγκη τής τέχνης. "Οσο 
γ ιά  τά μχτια , Α! εκείνα τάθελε άνεγγιχτα , κι αγνά σ ΐν  τήν ψυχούλα τους, ήσαντε τά 
μέσο πού ή ψυχή της μιλούσε άνάσαινε καί ζοΰσε. Ά γ κ α λ ά  ήσαντε τέτια  δμορφα μά 
τια , τόσο σπάνια κ’ ή Κ άκια ήξερε τόσο καλά τήν ομορφιά τους. πού καί γ ιά  νά τά 
φιλήση^ άκόμα, δέν άφινε κανένα έξάν άπά τά Γιώργο. Λεν ήθελε νά φιλάνε κείνοι πού 
σιχαινότανε, τά πιόμορφό της τά στολίδι τάν καθρέφτη άφτόνε τής καρδούλας της καί 
δίκια καφχιότανε πώς τά  διατηρούσε άπά τήν κοινωνική τή βρώμα παρθένα κ ι’ άνέγγι- 
χ τα  σάν τήν ψυχή της. Τ ϊςερε πολί καλά νά περιποιέται τά κάθε ομορφο καί διαλεχτά 
ποΰχε. Μεσα της ήτανε βαθιά ριζωμένο, άπά γεννησιμιό της, τό καλλιτεχνικό τά αιστη- 
μα, γ ι ’ άφτό ντυνότανε πάντα .μέ κάποιο ιδιαίτερο, δικό της γούστο, πούτανε άπλού- 
στατο,^ μα ποΰχε μιά τέτοια ζηλεφτή χάρη, πού τήν έκανε νά μιάζη σά μιά ζωντανή 
κουκλίτσα.

Έ ν α ς  άπο τούς μεγάλους της τούς καημούς-ήτανε πού δε μπορούσε νά φυλάξη 
δπως ποθούσε τά κρινένια της τά στηθάκια. Ώ ίπ ο σ ο  λυπούτανε σά δέ μποροΰσε νά τά 
προστατέψη. Ητανε κ ι’ άφτάς ένας άπό, τούς καημούς, άπά τούς έφιάλτες τής ζωής 
της, πού συντελέσανε στήν πρόωρη της τήν καταστροφή.

Γιά δ ,τι τής Ιδωσε ή μεγάλη μας ή Μητέρα ήταν’ έφχαριστημένη καί μοναχα γιά  
τά  μάβρα της ΐά  μαλλιά παραπονιότανε. Λεν τής άρέσανε καθόλου τά μάβρα τά μαλ- 
λια. Αγαποΰσε, τρελιανότανε, γ ιά  τά ξαθά. Πολλές φορές μάλιστα παραπονιότανε, 
θύμωνε, σάν τής διάβαζε ό Γιώργος κανένα ποίημα, πού ό ποιητής ύμνοΰσε τά ξαθά 
τά μαλλιά τής ήρωΐδας του. Λεν τδδειχνε κείνη τήν ώρα, τά φύλαγε, καί σάν τής 
έκανε κανένα κοπλιμέντο, πώς είνε σωστό αγγελούδι, πώς είνε τά πιόμορφο κορίτσι 
τής ^Αθήνας, τότε π ιά  δέ βαστοΰσε καί μ’ ένα ύφος θυμωμένο καί παραπονιάρικο 
λ ιγά κ ι τοδλεγε.

— Μήν κουράζεσαι καλέ νά μέ πείσης· ξέρω τόν έαφτό μου δα πολί λαλά. Μήν



ξεχνάς άλλως τε πώς με τόν καθρέφτη μου τάχω  πολί καλά. Μ’ άφτόνε δεν πήρα δια
ζύγιο άκόμα.^ Εσύ ά δε οαριεσαι διάβασε κανένα ποιηματάκι, θά βρής τά τετράξαθα 
τα  μαλλια! τά τετραγαλανα τά μ ατια—κ’ ετσι σιγά σιγά επερνε φόρα—Κορόϊδο! Μπάς 
καί θαρρείς πως με μελλει καθόλου; πεντάρα δέ δίνω ούτε γ ι ’ άφτά ούτε γ ιά  τούς άγα- 
πημενους σου ποιητάδες, πού δεν καταδέχουνται νά δόΟνε κα! τά δικά μας* βέβαια 
σάν πίσα σοΰ λέει ό άλλος.

Κ ι άληθινα τήν πείραζε σάν άκουε τό Γιώργο νά τής διαβάζει, πού κ ι άφτός τδκαν’ 
επίτηδες, ποιήματα γ ιά  ξαθομαλλοΰσες.

Μιά μερα γ ιά  νά τήν Ιφχαριστήση τής έκανε κάποιο δικό του ποίημα. Έ ν α  σο
νέτο πού μιλούσε γ ιά  κάποιο μαβρομαλλο αγγελούδι κ ι έλεγε πώς ήτανε ή βασιλοπούλα 
μέσα στ άγγελουδια, γ ια τ ί ε ιχε  μάορα μάτια καί μάβρα μαλλιά, σάν τή  μάβρη πίσα 
τής κόλασης κα! πώς ή ομορφιά του ξεχώριζε μέσα στά ξαθά' τ ’άγγελούδια τ ’ούρανοΰ.
Εφχαριστήθηκε κ ή χαρά της φάνηκε σ' δλο της τό είνε, μά δεν τδ δείξε. Βρήκε κάτι 

γ ια  νά συγκρατηθή κα! τό κάτι τοΰτο τήν εκανε τήν άλλη μέρα νά μελα χολήση 
χαλε. Κα! βεόαια τό ποίημα τοΰτο δεν ήτανε ποιητή άνεγνωρισμένου. ήτανε τ°ΰ Γιώρ
γου πού ούτε στιχοπλόκου αςιωση διεκδικοΰσε—Κ αί δεν άργησε νά τοΰ π ή —Τδκανες 
γ ιά  νά μέ κοροϊδεψης,^ μα,ωξες χ ίλ ιε ς  δυό ψεφτιές κα! τδγραψες-γιά νά γελάς. Κ ’ έπειδή 
ό Γιώργος γελοΰσε, θύμωσε κα! περνοντας το άπό το συρτάρι τοΰ κομοΰ της. πού τδχε 
φυλαμένο. τδσκισε κοματάκια κοματάκια έπιδειχτικά .

Περηφανεοότανε γ ιά  το ^ωγρχφο της, πού κάθε μέρα πήγαινε στό ατελιέ του κα! 
ποζάριζε μισόγυμνη παριστάνοντας τή νίκη. Τόρα μάλιστα ε ίχε  μιά πιό μεγάλη χαρά- 
Τήν ε ίχε  προσκαλεση ενας γλυπτής νά ποζάρι τόν έρωτα. Έ τ σ ι  μέ κομένα τά μάβρα 
της κα! κατσαρά μαλλιά με τό μικρό κα! στρογγυλό προσωπάκι, εμιαζε σάν ενα χαρ ι- 
τομενο άγορακι που ό γλυπτής τό βρήκε κατάλληλο νά ποζάρει γ ιά  τόν ερωτά του. Σάν 
τόπε στό Γιώργο και^τοΰ ζητησε πληροφορίες, γ ιατί γ ιά  πρώτη της φορά Θά πήγαινε 
σε ^γλύπτη, κείνος άρχισε νά τήν κοροϊδέβει δπως συνήθιζε ώς δτου τήν £κανε νά κλαίει 
μ ένα τέτιο παραπονο που τον εκανε νά μετανιόσει γιάφτά πού τ ίς  ελεγε, νά τήν πάρει 
στην αγκαλια του, κα! να τής δειξη με κάθε τρόπο τήν μεγάλη του τήν άγάπη. Τότες 
έφχαριστημένη έκείνη σήκωσε τά δακρισμένα της τά μάτια κα! τον είδε -μέ δλη τή λα
τρεία^ πού ε ίχε  γ ι ’άφτόνε. Θαρρείς κα! συγκεντρώθηκε στήν έ'κφραση τοΰ βλέμματός 
της δλο της τό είνε. Ητανε μιά πό τίς στιγμές πού ένιοθε τόν έαφτό της αληθινά 
έφτυχισμένο.

Α ληθια τον αγαπούσε τόσο πολ! τό Γιώργο πού χωρίς ύπερβολή κι άφτή της τή 
ζωή θά θυσίαζε γιάφτόνε. Κ ι άφτός δμως δέν πήγαινε παρακάτω. Γ ιάφ τή  κάθε πρόλ.η- 
ψη, προσκόματα, κοινωνικά, τα  περιφρόνησε. Στήν άρχή σάν τήν πρωτογνώρισε βρήκε 
κάποιο θέλγητρο στή σαρκα της καί φχαριστιότανε νάνε μαζί της, κατόπι άρχισε νά 
τή βαριέται καί κάποτε νά νιόθη περιφρόνηση-γι’ άφτήνα. Σάν είδε πώς ή Κ άκια τόν 
άγαποΰσε τοΰ φάνηκε πως ή αγάπη  άφτή δεν ήτανε δπως ποθοΰσε, τοΰ φάνηκε πρόσ- 
τυχη  μολυσμενη, πού δέν ε ίχ ε  τίποτα  τό ιδανικό μέσα της, πώς ήτανε όστερόβουλη κα! 
μονάχα στή σάρκα στηριζότανε. Τ σ τε ρ ις  δμως σάν τηνέ γνώρισε καλίτερα, σάν είδε 
τήν αγνότητα τής ψυχής της τά ιδανικά της, τήν καλοσύνη τής καρδιάς της κα! σάν 
άνεκάλυψε πώς κι άφτό είν’ ενα πό τά  κοινωνικά τα θύματα, πού όλάκαιρη πάλη 
Ικανέ νά βασταχτή, πάλη πού τήν εφερε ώς τά  φτερά τοΰ θάνατου κα! δέ μπόρεσε νά 
νικήση, τότες άρχισε νά προσφέρει τήν άγάπη , πού άρμοζε σέ μιά τέτια  ύπαρξη.

Τήν Ιβλεπε πού έλιωνε με τήν περιφρόνησή του, τήν έβλεπε πού ύπόφερε μυστικά 
μεσα της στήν κάθε μικροπαρατηρηση του σάν όπενοοΰσε μ’ άφτή τήν κατάστασή της 
κα! τή θεση της στόν κόσμο, σαν περιόριξε τήν μ εγά λη  τί]ς τήν ψυχή στά στενά κα! 
προστυχά δρια τής κοινωνικής της καταντιάς. Τήν άγαποΰσε γ ια τ ί τή λυπότανε καί 
προσπαθούσε νά περιοριστή μονάχα σεο νά τήν προστατέβει, σιγά σιγά δμως κατάλαβε

τής ψηχήςΡτο·Γ *** ^  ^  τί* 0τΐς V* ^  άγΚ™  μ ’ 3λγϊ τί! δύνα^
Πολλές φορές σάν κα! σήμερα, καθισμένοι κοντά κοντά, τής διάβαζε διαλεχτά 

ηγηματακια που κε.νη τά παρακολουθούσε μέ θρησκεφτική κατάνυξη έχοντας καρφω-
s σ ϊ° στ°]Αα τ0υ· Τ,^;  δ“*λεϊ ε δηγήματα πού κακίζανε τό κοινωνικό 

μας τό ξεχαρβαλωμα, που τό παρουσιάζανε μέ τά μελανώτερα τά χρώματα, πού περ ί- 
γράφανε την άθλιοτητα, τη δυστυχία, τήν έκμετάλεψη τής άδυναμΓάς άπό τόν κ*)ε 
δυνατό, καί μαλιστα την έκμετάλεψη άπό τόν καθ’ ενα τής γυναί/.ιας άδυνααιά- γ ια τ ί 
τά τέτια  βρίσκανε μίαν ιδιαίτερη άπήχηση στήν ψυχή τής Κάκιας *’

Ετσι μιά μέρα σάν τέλιωσ’ ενα ρομαντζάκι πού τής διάβασε, ρομαντζάκι πού πε-
Τ ! ϊ καταλείμένης ορφανής, πού σ’ άφτή φάνηκε σα>-

ιη ρ ιο , μεσ την άνείπωτη αθλιότητα της καί πού χτύπησε τις πιά βαθιές χόρδες 
τής καρδιας της Κακίας. Ανοιξε κι άφτή τό μικρό της έκεΐνο τό στοματάκι, πού θα- 
ρουσες πως είνε καμωμένο μ ο ,α χα  γιά  νά γελά καί γιά νά λέει λόγια γιομάτα γλυκιάν 
αγάπη , κ ι άφηγηθηκε την ιστορία τής ζωής της, τήν ιστορία τής καταστροφής της 
δίνοντας διέξοδο στή μαορισμενη από τίς συφορές της ψυχή.

— Εινε δέν είνε δυό χρόνια, πού ζοΰσα μαζί μέ τόν πατέρα μου στήν πατρίδα 
μου την  ̂Αλεξαντρεια. Εμενα καί δυο άλλες αδερφές μου μάς άφησε πολί μικοές σάν 
πέθανε η μητέρα μου, η α γ ια  κείνη γυναίκα. 'Ημουνα έννιά χρονώ μεσ’ τά δέκα κα! 
θυμαμαι άκομα καλα τή μεγάλη της τήν άγάπη τίς μητρικές της περιποίησες. Ή  μόνη 
φροντίδα της ητανε ναμαστε -καθαρές νά μήν έχουμε τό έλάχιστο σκισματάκι στά ρούχα 
μας. Καθε μερα υστερ από τή λάτρα τοΰ σπιτιοΰ, καθότανε καί μπάλωνε δλα τά πα- 
λια μ̂ ας τα φορέματα, γ ιά  νά μήν ήμαστε σάν πηγαίναμε στό σκολιό σκισμένες, άαοΰ 
δεν είχαμε καινούργια, δπως τ ’ άλλα τά παιδιά νά φορέσουμε. Ό  Π ατέρας μου άθρωπος 
εργατιγος έογα^,ε πολί λ ίγα  λεφτά καί δέ φτάνανε γιά  νά κάνουμε ροΰχα, άφοΰ κα! τό 
φαιμας με μεγάλη δυσκολία τό οικονομούσαμε. Ή  κακομοίρα ή Μητέρα μου ξί,όρραβε 
άναγκαστικά καί πολλές φορές ξενόπλενε κι δλας σάν είχαμε άνάγκες έξαιρετικές καί 
δε μπορούσαμε νά τά  βγάλουμε πέρα. Μέ τά δικάτης τά λεφτά πλέρωνε τό νοίκι τοΰ 
σπιτιοΰ μας, τα οιβλία μας καί μάς εκανε καί ρουχαλάκια. Σκολιό πηγαίναμε οί δυό 
αοερφες οί μεγαλίτερες, ή πιο μικρή τεσσάρω χρονώ σά μικρούλα καθούτανε σπ ίτι κ’ 
έκανε συντροφιά τής Μάνας μας, άφοΰ δέ μπορούσε νάρθη κι άφτή μαζί μας Ε ίγ α  τε- 
λιωσει την τ«ταρτη τάξη τοΰ Δημοτικοΰ σκολιοΰ καί θά πήγαινα  στήν Ιϊέμτη τόν άλλο 
χρόνο μαλιστα θυμάμαι ποΰχα πάρη άριστα κ ’ ή δασκάλα μου γ ιά  τήν έπιμέλειά μου 
μουβαλε στίς έξέτασες το καλίτερο τό ποίημα .νά πώ. Τό Σεπτέβρη πού ξαναρχίζανε τά 
μαθήματα, δεν προφταξαμε νά πάμε δέκα μέρες στό σκολιό καί νά, πού γ ιά  τήν κακϊί 
μας την τυχη  άρρωστησε ή μητέρα. Στήν άρχή τό πήραμε αψήφιστα, σάν κρυολόγημα, 
καί ξακολουθουσαμε να πηγαίνουμε στό σκολιό μας, μά σά χειροτέρεψε άναγκάστικα νά 
μείνω έγω γ ια  να  την περιποιούμαι "Ολο τόν Ό χτώ βρη  γιατροί, γ ιατρικά  μά τού κ ά 
κου, ή μητέρα μου χειροτερεβε. βάδιζε γ ιά  τό χάρο κα! δέν άργησε νά τονέ βρη Σ τα- 
ματησε γ ια  νά^σφουγγίξη τά δάκρια πού άνεβήκανε στά μάτια της καί κατόπι άναστε- 
ν,-Ο ντας μεσ asto την ψυχή της συνέχισε. Ά μ α  κηδέψαμε τή μητερούλα μας είδαμε 
πως ήμαστε χρεωμενοι ως τά μαλιά τής κεφαλής μας. Στό διάστημα τής άρρώστιας της 
δλα .ά  έπιπλα που αξίζανε λ ιγάκι τά πουλήσαμε, χωρίς νά μπορέσουμε πάλε νά τά 
βγάλουμε πέρα γ ια τ ί καί στον H ωμά καί στό μπακάλη καί δέν ξέρω πού ακόμα, χρεωθή
καμε Τότες είδαμε τα χορικά καί πήγαμε ’γώ κ’ ή άδερφήμου σ’ ένα έργοστάσιο γιά  νά 
δουλέψουμε καί ογάλουμε τό ψωμί μας. Σηκωνόμαστε μέ τά χαράματα άπό τή σφυρίχτρα 
της Φαμπρικας, που νύχτα νύχτα μάς ξυπνοΰνε μέ τή βραχνή της τή φωνή καί π η γ α ί
ναμε στη δουλια μας. Στήν άρχή κουραζόμουν άπό τήν βρθοστασία μά υστέρα σιγά σιγά



86 Μ ακεδονικά

συνήθισα καί δέ μέ .πείραζε. Δούλεβα ’πό τό πρωί' τ ίς 6 ώς τό βράδι τίς 8 καί μονάχα 
τό μεσημέρι είχαμε μιά μικρή άνάπαψη ώς μιάν ώρα. Έ  πλερωμή τους ήτανε τόση 
δσο πού έφτανε γ ιά  ενα κομάτι ψωμί, δέν ήξερα λέει άπό δουλιά. Ό  πατέραςμου βλέποντας 
πώ ς δέν τά βγάζαμε πέρα εδωσε τήν πιά μικρή τήν αδερφή μου γιά  ψυχοπαίδι, ετσι 
τοΰπε τό αφεντικό του πώς θά τήν έχει γ ιά  ψυχοπαίδι καί τήν είχε δούλα. Ύ σ τερ ’ άπό 
κάμποσες μέρες μας βρήκε καί μας σπίτια  μά επειδή δέν ήθελα έγώ νά πάω πήγε μο
νάχα ή αδερφή μ ο υ /.’ έτσι εμενα μονάχη με τόν πατέρα μου, έκανα τή λάτρα τοϋ σπι
τιού καί τό\ περιποιούμουνα. Μαγείρεβα σκεδό μονάχα τήν Κυριακή γ ια τ ί τότε ε ίχα  
καιρό καί δε μας συνέφερε άλλως τε ταχτικό  μαγείρεμα. Ζούσαμε καλά, άς πούμε, πε
ριορισμένοι σέ μιά καμαρίτσα, σ’ ένα υπόγειο, γ ια τ ί άπό τό παλιό μας τό σπίτι φύγα
με άφοΰ δεν είχαμε λεφτά μπόλικα γιάνά πληρώνουμε άκριτά νοίκια. Έ κ ε ΐ κοιμόμαστε, 
έκεΐ πλέναμε, μαγειρέοαμε καί τήν κάθε δουλιά μας κάναμε. Ό  κακόμοιρος ό πατέρας μου 
ε ίχ ε  ολωσδιόλου άφημένο τόν έαφτό του. Ά π ό  τή μεγάλη του τή στεναχώρια, άρχισε 
νά πίνει κ ι δλας χω ρίς καθόλου νά προσεχή σε μένα, τί τρώω πώς τά οικονομάω, γ ιατί 
τό σπίτι τό διατηρούσα, άπά τό δικόμου τά μεροκάματο.

Έ τ σ ι με μιά τέτια  ζωή περάσαν, έφτά ώ; οχτώ χρόνια. Ε ίχ α  πιά μεγαλώσει. 
’Ήμουνα δεκαεφτά χρονώ κορίτσι κι άρχισα πιά  νά καταλαβαίνω καλά τάν κόσμο. Τά 
μεροκάματό μου ήταν άρκετό γιά νά ζώ φτω χικά καί νά βάζω κάτι στήν πάντα γιά 
μιά μου ανάγκη. Ε ίχα  ενα δυό φίλες καί μαζίτους πήγαινα κά4ε πρωί στή δουλιά καί 
τό βράδι γυρίζαμε παλε μαζί. Μέ κείνες έκανα τόν περίπατό μου σέ κείνες έλεγα τόν 
πόνο καί τή χαρά μου. ’Εκείνες τής μέρες ό πατέρας μου βρήκε μιά δουλιά μέσα στό 
έσωτερικά πέρα άπά τά Κάϊρο, κάνανε μιά σιδηροδρομική γραμμή καί πήγε γ ιά  έργά- 
της. Έ μ ε ιν α  ολομόναχη στό σπίτι καίκάθε βράδι φοβούμουν α μονάχημου. Καταλάβαινα 
πώς 6 πατέρας μου ήτανε κάτι πολί μεγάλο γιά  μένα οχι γ ια τ ί μέ βοηθούσε σάν ήταν 
έδώ, μά γ ιατί ε ίχα  δίπλα μου Ινάν άντρα.ΓΙού δρικόσαντε οί άδερφές μου, δεν ήξερα, τίς 
ε ίχ α  ’πό χρόνια χαμένες κι δ πατέρα: μου άν καί πέρασε παραπάνου άπό μήνα; ούτε 
μούγραψε ούτε ε ίχα  έλπίδα νά μού γράψη. Α γράμματος δπως ήτανε, ε ίχε  γίνη καί με
θύστακας, δέ φρόντιζε τάν καλά τόν καιρό σάν ήταν έδώ, γ ιά  μένα, φαντάσου τόρα πόσο 
θά μέ νιαζότανε τόρα, πού δέ θά μ ’ έβλεπε καθόλου.

’Έ τσ ι περάσανε πεντέξη μήνες ώς οτου ενα βράδι έκεΐ ποΰ γυρίζαμε βλες μαζί 
άπά τή φάμπρικα μοΰ συστήσανε κάποιο παιδί, πού έργαζότανε μαζί μας, πού έδιαφε- 
ρότανε γιά  μένα /.αί πού άπά καιρό ζητούσε τή γνωριμία μου. "Ολες τους είχανε άπά 
ενα φίλο καί μονάχα έγώ ήμουνα μονάχη γιαφτά μιά πού βρέθηκε κάποιο παιδί βαλ- 
θήκανε νά μάς ταιριάσουνε. Τονέ 'Λέγανε Πέτρο κ ’ ήτανε άληθινά καλό παιδί. Ό μολο- 
γώ πώς μέ τήν πρώτη τή φορά πού τόν είδα τονέ συμπάθησα. Οί καλοί του οί τρόποι 
τά καλά του τά λόγια σιγά-σιγά μπήκανε μεσ’ τήν καρδιάμου καί πολί γλήγορα τάν 
άγάπησα. Κάθε πρωί' πηγαίνααε μαζί στή δουλιά καί κάθε βράδι σά σκολνούσαμε κά
ναμε μιά βόλτα καί μέ συνόδεβε ώς τό σπίτι. Οί φιληνάδες μου μάς λέγανε άγαπημένα 
Τριγωνάκια, τόσο αγαπημένοι ήμαστε.

Ζοΰσα καλές κ ’ έφτυχισμένες μέρες μά γ ιά  τά καταραμένο μου τό ριζικό δέ βαστά
ξανε γιά  πολί καιρό, γ ια τ ί λίγες μήνες ΰστηρ’ άπά τή γνωριμιά μας άρρώστησα ’πά 
τήν ίδ ια  τήν άρρώστια πού ε ίχ ε  κ’ ή μητέρα μου. Δέν ε ίχα  κανένα νά μέ κυτάξη. τά 
λ ίγα  τά λεφτά μου σέ μιά βδομάδα φαγωθήκανε καί ά δέν ήτανε ό Πέτρος νά φερη τό 
γιατρό, νά μέ περιποιηθή, νά μού άγοράση φάρμακα, θά πεθαινα ’πό τότε. Σάν άρχισα 
νά αΐστάνουμαι τόν έαφτό μου καλίτερα καί μπόρεσα νά σηκωθώ άπά τά κρεββάτι μου, δ 
γιατρός μου στήν τελεφταία του τήν έπίσκεψη μοΰ παράγγειλε νά κάνω τ ’ άδύνατα δυ
νατά καί νά φύγω άπά τοΰτο τά υπόγειο, νά βρω μιά κάμαρα πού νάχη μπόλικο ήλιο 
καί νά τρώγω καλά καί πολί. Ό  έβλογημένος δέ μ ’ άρωτοΰσε άν τά λερτά πού έπερνα 
μοΰ φτάνουνε γ ιά  νά ζήσω, οχ ι νά σκεφτώ κάί γ ιά  καλή τροφή. 'Ά ς  είνε θες γ ιά  τήν 
καλή μου πές το, θες γ ιά  τήν κακή μου τήν τύ χη ( ο Πέτρος φρότισε καί βρήκε μιά κ α-

λη καμαροΰλα με λ ίγα  έπιπλάκια , ποΰχε άπό τά πρω ί ώς τό βράδι τόννί>-ο καί .ι«π 
προτεινε νά πάμε μαζί καί νά κατοικήσουμε κεΐ. ^ ! μ°°

, °υ τε  ε ιχα  καιρό ούτε ε ίχα  καμιά πονηρή σκέψη μέσα μου ώστε νά η-ίιν άκου™
ί  ά^ ο0σε’ ϊ [ά χ είνονε ή μητέρα ή αδερφή

J  r4, ί 1 , Τ ε μ ε ν ά  ο ϊτατερας, ο αδερφός τό στήοιγαά μου καί tcg
τερο, ο πολιαγαπημένος μου. Δέχτηκα μ ’ άληθική χαρά- V  Ι φ ν α ^ τ η ϊ η  *-7vr
τη μερα κατοικήσαμε μαςί. θυμαμαι άκόμη καλά, καί θά μού μείνη γιά  πάντα αου 
αλησμ,ονητη ,^ βραδιά έκείνη, ή πρώτη τής άγάπης μου βραδιά. Ή τα ν ε ‘ά ν ο Γ ξ Γ κ α ίτ ά  
λουλοϋόια, οι νιοογαοτες φυλλωσιές, μοσκοβολούσανε τή CO ) ο- a yAmirr J  
.« 6  ■ M rf-S »  « * « » * ? » ·  έγώ

ΪΞ ολρτ** ΰ?κ ·μα?Κ ^  •u’ ιλ ε?  τ1« Τύρω μου ομορφιές καί τόν Ιρωτα, τόν Ιρωτα πού 
μπορεί να με κατάστρεψε, μά τού μού άνοιξε τόν πέπλο κ ’ εννιωσα τή ζ ω Γ μ ’ δλΤς χ Ζ  
τ ίς  γλυκαδες μ’ δλα της τά μάγια. 1 ^ 1 μ ς ΤΥ1ς

_ Μέσα μας δέν ύπήρχε τίποτα  τό υστερόβουλο, τίποτα τό μικρόποεπο αά αιά .ι*»*

* *  4λ,,9,ν- ’· 4ρ” 1ζ^ ε’ η καρδιά, αγαπ/; _ που ^ητοΰσε καποια οιεξοοο καί πού μονάχα τά γάδ ια  καί τά
δυό^νλ ° Τ* ^  δύναΡ ί  της. Ή μουνα τόσο μικρούλα, ε ίχα  τόσο'ανάγκη άπό
δυο γλυκά λόγια  και τά λόγ,α  τοΰ Ιρωτα είνε τόσο γλυκά, πού άς μέ' συχωοίση Γ ν λ ο -  
κ-ια μου ή μητέρα ταορισκα πιο γλυκά πό τά  δικά της τά λόγ-α μοΰ Φαινόταν-

fi®X0U το0_κ03ί\ου τ ¥ * φ τ υ χ ία , δλη τή  γλυκάδα πού τά  κάθε δμορφΙ 
Τ ε ν ω μ έ ν ο  θα μπορούσε να μοΰ προσφέρει.

( Έ χ ε ι  συνέχεια)

Γ ΙΑ Ν Ν Η  Θ Ε Ο Δ Ω Ρ  ΙΔ Η

Ο  Α Μ Ι Λ Η Τ Ο Σ

r · r  απο την αχορή του ζωή, δ Α μ ίλη το ς άνοιξε τό πίσω ποο-
λ ης σ*η^ ς ,ί£αι τς>αμΐ|ςε γραμμή στό καμαρίνι του χωρίς ούτε καλησπέρα νά 4  

στους συναδελφουε του πού σαντε μαζεμένοι γύρο στή νταντελωμένη άπό καΐλα τσ ίν ιν ϊ

Ζ  ί π “'χ Λ —  τ.σ<,“;ξε' δπ0^έ 5 φουκαράς» ελεγαν τ ά ’γκρίζα μάτια τής Σάσας.
·1Ιως θα  πη τα λόγια του στη σκηνή ό μπεκρούλιακας!» ?λεγαν τά γαλανά Ρε-

θωριασμενα ματια της Λιζας, μιας δεσποινίδας πού εδώ καί 40 χοόνια παίζει πάντα τά κοριτσακια στή σκηνή. ^«ι,ι,ει παντα τα

, j “  ! Θά μοίχαλά<ηι τό σουξέ μου ό άθλιος» ελεγαν άπό τό σκοτεινό βάοαθοο rnc 
ακολασίας τους τα  ματαχιατον  πρώτου εραστή τοΰ θιάσου καί μό7ο τά καστανά αέ νον-
« r J v T ™ 1 μ0Χ'(' rT!i ρ° ? ζ; τη ; πρωταγωνίστριας, παρακολουθούσαν us ιιιάν άόοι- 
στην ./.φράση το πονεμενο αυτο κορμί, γ ιατί ήξαιραν πως σέ λίγο θά  τό άντίκουίαν 
παλι στη σκηνη^ γεμάτο &ωη και φω τιά, γιεμάτο πάθος, νά τής μιλάη γιά τήν άγάπτι 
του τέτοιος ήταν ο ρολος τους κείνο τό βράδυ — καί κείνη, μιά πλούσια Κ οντέ-σα 

α ξ εχ ν α ρ  τα καλα της ολα και να ρίχνεται στήν αγκαλιά μιανοΰ τραγουδιστή "τοΰ 
ρομου. Ο Αμίλητος καθε που θά  παιζώ ταν τό §ργο κείνο πνινω ταν άτλ ,,,Α 

νημενη χαρά. Ή  Καρολίνα εβανε δλα της τά δυνατά γιά  νά δείχνη τήν πιο αενάλζ 
τρυφερότητα στις συγκινητικές στιγμές πού, σαν Κοντέσσα ιιέ πάθο- τ->ΰ’ λέει «Ναί

δέν υπάρχει κανέν’ εμπόδιο στήν άγάπη μας,’
Τ  ,*  ̂ Λ ° * ψ- Α ΙΛ1α, ^ταν ενα κορίτσι πού εννοιωθε πολλά
Τωρα, α δε μπορούσε να δωσι] τήν καρδιά της σ’ Ινα θεατρίνο πού δέ ιιποροΰσε νάν τί’ι 
συντηρήση, τι φ τ α ίε ι; Προσπαθούσε πάντα νά τοΰ δείχνη μιάν εξαιρετι,.ιά καλωσύνη



παίρνοντας κάθε*βράδυ τά πονεμένα του σοννέτα πού τή συγκινοΰσαν τόσο σαν τά δ ιά 
βαζε ξαπλωμένη στό διβανάκι της καρτερώντας τό v ie u x  m a rc h e u r  της — δπως τόν 
ελεγε — . . . .

Κλεισμένος στο καμαρίνι του ό ’Α μίλητος φτιανώ νταν βιαστικά. Λ ίγη  πουντρίτσα 
καί τ ίπ ο τ’ άλλο. Τά μεγάλα νοσταλγικά μά α α  του δέν είχαν ανάγκη άπό βάψιμο. Κ α
τόπι, κοιτώντας τό χλωμό του πρόσωπο στόν καθρέφτη, έσφιξε νευρικά τίς γροθιές του 
καί « Θά τής μιλήσης απόψε άκοΰς ; Θά τής άνοιξης τήν καρδιά σου, θ ά  τής πής πώς δέ 
μπορείς νά ζήσΙ1ί δίχως αυτή . . . κ ι’ α δέ σέ νοιώσε . . . . » μουρμουρίζοντας, βγήκε 
στή σκηνή.

Μ ετά τήν παράσταση μιά σκιά κρυμμένη πίσω άπ’ τήν πορτίτσα τής σκηνής περί- 
μενε τήν Καρολίνα πού πάντα τελευταία έφευγε.. Ή τ α ν  ό ’Αμίλητος.. Σέ λίγο, μέ τό 
σβΰσιμο τώ ν φωτώνε τής σκηνής, μιάν άλλη σκιά άπλωνε άπό συνήθεια το χέρι της 
βγαίνοντας, καί περίμενε νά πάρη τό καθιερωμένο καθεβραδινό της σοννέτο.

— Αίνα, δχι Λ ίνα απόψε... ’Απόψε θ ’ ακόυσες τά τραγούδια μου, άπό μένα, άπ’ 
τήν ψυχή μου.. "Ασε με νά σέ συνοδέψω σπίτι σου. Δέν είναι πολύ αύτό. Μήν πας άπό · 
ψε μέ τ ’ αμάξι... Δες τό φεγγάρι,.. ’Ά ς  περπατήσουμε λίγο μαζί... Δέ θά  κουραστής... 
Ν ά τό μπράτσο μου.

Κ ι’ έκε!νη σκεφτώταν :
— Καλά τα λέει ό διαβολάκ<>ς.. Ά  μά είναι διασκεδαστικός! Νά ό τύπος πού μοΰ 

χρειαζώταν... *0 V ie u x  M arch eu r αρχίζει νά μοΰ δίνη στά νεύρα.. Ά χ  ας μπορούσα 
ν ' άγαπήσω.. Μοΰ χρειάζεται λίγη ιδανική ποικιλία..

Ξέσπασε σ’ ένα νευρικό γέλοιο κ ι’ άρπαξε σφιχτά τό μπράτσο τοΰ ’Αμίλητου :
— Λίνα δέ μπορούσα νά χω αμφιβολία γιά τήν τόση σου καλωσύνη.. Ξαίρεις πό

σον καιρό σκεφτώμουν πώς θά  μπορνΰσα κ ι’ εγώ νά μαι ευτυχισμένος.. Μά είμαι 
τόσο δειλός... Δέ σοΰ ζητάω άγάπη.. θάταν πολύ., λίγη φ ιλ ία —μά τί λέω —λίγην έσ- 
πλαχνία!..»

— «Τ ί βλάκας πού είναι!» Ψ ιθύριζεν ή Λ ίνα καί σφίγγοντας τό μπράτσο του 
πίεζε τό κορμί της στό πλεβρό του, ενώ εκείνος :

— Λ ίνα ή ζωή μου ε ΐν ’ ενα μαρτύριο . . . Κανείς δέ μέ νοιοάθει . . . 'Ό λο ι νομί
ζουνε πώς π ίνω , ξενυχτώ, άπό έλφιλισμό, άπ’ αναισθησία . . . ’Ε γώ  ώς τόσο δέ ζώ 
παρά μιά ζωήν άτόφ ια  δίκιά μου, ενα ονειρο πού μονάχα στή ρόδινη νάρκη τοΰ αεθυ- 
σιοΰ φαίνεται νά ξεδιαλύνη . . . Ν α ,  καί τώρα μεθυσμένος είμαι . . . δέν ήπ ια  . . . μέ 
μέθυσες εσύ . . . Γ ια τ ί νά μή μπορώ πάντα να πίνω_ τό πιοτό πού τώρα σύ μέ κερ
νάς ; . · . Λ ίνα, δέν είσαι γ ιά  μένα ή άγάπη . . .  Ή  άγάπη φάνηκε τόσο κακιά γιά 
μένα . . . Ε ίσα ι μιά τελευταία γλυκειά ματιά τοΰ ήλιου στή βραδυνή γης . . . Ε ίσα ι τό 
θείο  κείνο μεθυστικό νέχταρ πού ή Φύση κέρνα στίς βραδινές θαμπές της ώρες . . . Ε ί 
σαι όμορφη Λ ίνα . . . Τό μελαγχρινό σου προσωπάκι κλείνει δλο τόν κόσμο τώ ν όνεί- 
ρω μου».

Τό χέρι του έζωσε τή ψιλή της μέση. Μέ μισόκλειστα μάτια κ ι’ άναπνέοντας μ ’ ορ
θάνοιχτα ρουθούνια, σάν ίίκια πού θένε νά ρίξουν άγκυρα στό λιμάνι τή ς ηδονής, ή 
Λ ίνα έγερνε πίσω τό κεφάλι ψ ιθυρίζοντας «Κ αιρός ήταν π ιά  ! » Ό  ’Α μίλητος τήν αγ
κάλιασε κ ι’ ό δρόμος τους ήταν ενα φ ιλί πού κράτησε ώς τό μικρό καί φτωχικό δω
μάτιό τ ο υ ..............

—  Ν ά ! Αυτή είναι ή ζ(θή . „ . μιά χαρούμενη θλίψη . . . “Ενας πόβος πού γ ιγαν
τώνεται σβύνοντας . . . Δέν ε ίν ’ έτσι Λ ίνα ; ’Έ τσ ι θά  ζοΰμε πάντα . . . Κ άθε μας φ ιλί 
θ ά  τονώνη τήν ψυχή μας τήν κουρασμένη . . . .

Δέν πρόκανε νά τελειώση κ ι’ ή Λ ίν α ;
—  Ε ιν ’ ώρα νά πηγαίνω μικρό μου . . . ό γέρω Τ  . . . θά  μέ περιμένη σπίτι . . . 

Καλή νύχτα άγάπη μου ! . . . > διόρθωσε τ ’ άταχτα μαλλιά της, τοΰ στέλνε φιλί άπό τήν 
πόρτα καί σκεφτώταν φεύγοντας «Χαριτωμένος δ διαβολάκος ! . . . »

Κ ι’ δταν π ιά  έφυγε, δ ’Αμίλητος ρίχτηκε μέ κλάματα στό κρεββάτι τής ευτυχίας τον 
καί ξέσπασε σέ λυγμούς πού κάπου, κάπου ξεκαθάριζε κανείς άνάαεσά τους « Κ Ι’ Α Υ  ■ 
Τ Η  ! ; ! Κ Ι’ Α Υ Τ Η  ! ; ! » ..................................................................... ' . . . .

Λ · « Ρ Τ Ρ Η Γ Ι Β »  Μ ε τ .  ε Ο Σ Τ Λ  £  ΑΣΤΡΙΝΟΥ

Η ΚΩΔΟΝΟΚΡΟΥΣΙΑ
Κ είνο τό κακομοιριασμένο τό καλοκαίρι καιόντανε δλα, δλάκαιρες πόλεις, χωριά, 

μικρά καί μεγάλα. Τό δάσος κ’ οι κάμποι π ιά  δέν τίς προφνλάγανε γ ιατί κ ι’ άφτό 
άναβε μονάχο του χωρίς νά εχει καμιά προφύλαξη, έκλεινε χάμω τό κεφάλι κ’ δ κόκκι
νος ορίζοντας τής φω τιάς ξαπλωνότανε πάνω άπό τά ξερά τά λαγκάδια του.

Τή μέρα ό θαμπερός καί κατακόκκινος ήλιος κρυβότανε μεσ’ τό λαίμαργο τόν 
καπνό, ενώ τίς νύχτες πρόβελνε στίς διάφορες άκρες τ ’ ούρανοΰ μιά κοκκινάδα πού τή  
γεννούσε ή φ ω τιά , γύριζε μεσ’ τό φανταστικό, τόν ήρεμο χορό καί παράξενες σκιές 
ανθρώ πω ν καί δέντρων σερνόντανε στή γή, σάν άγνωστα μυσαρά ερπετά.

- Τά σκυλιά πού μέ τό γαύγισμά τους θαρρείς καί φωνάζουνε άπό μακριά τόν όδοι- 
πορο τάζοντάς του αΐμα ή χάδια, γαύγιζαν’ έπιμονητικά, παραπονιάρικα κι άλλα 
πάλε σωπαίνανε κρυμένα μεσ’ τό υπόγειο, Ο ι άνθρω ποι, σάν κ’ αυτά, κοιτάζανε δ ένας 
τόν αλλονε μέ βλέμματα μοχθηρά, τρομαγμένα καί μιλούσανε φωναχτά γιά τίς βαλτές 
φω τιές καί τούς μυστικούς εμπρηστές. Σ ’ ενα χωριό σκότωσαν ένα γέρο γ ιατί δέ μπο
ρούσε νά π εϊ πού πά3ι, κ’ ύ'στερα οί γυναίκες κλαίανε πάνω του, μοιριολογώντας τή 
γέρική του τή γενειάδα, πού κόλλησε στό σκοτεινό του τό αιμα.

Κείνο τό κακομοιριασμένο καλοκαίρι έμνησκα σ’ ένα χτήμα πού εΐτανε πολές 
γριές καί νιές γυναίκες. Τ ή  μέρα δουλεύαμε καί λίγο μάς ένοιαζε γιά τίς φωτιές, δταν 
δμως πλάκωνε ή νύχτα μάς έπιανε τρομάρα.

Ό  ίδιοχτήτης ά π ’ τό χτήμα συχνά έφευγε στήν πόλη. Τότε μεϊς αγρυπνούσαμε 
δλάκαιρες νύχτες καί μέ φόβο γυρνούσαμε δλο τό τσιφλίκι γυρεύοντας τόν έμπριστή. 
Στριμωνόμασταν ό ένας κοντά στόν άλλον καί κουβεντιάζαμε κάμνοντας θόρυβο, ενώ 
ή νύχτα ήταν άλαλη κ’ ή φαντασία μας έβλεπε πολλούς σκοτεινούς καί παράξενους 
δγκους. Μάς φαινόντανε άγνωστοι, σά ναν τούς βλέπαμε γιά  πρώτη φορά, περιμένον- 
τας τή φ ω τιά . Μ ιά φορά μάλιστα μέσα σέ μ ιά σκισμάδα τοίχου, μπρός μας άστραψε 
κάτι. Ε ϊτα ν  δ ουρανός, μά έμεΐς τό πήραμε γιά  φω τιά, κ’ δλες οί γυναίκες μέ ξεφω
νητά πέσανε πάνω μου, πα ιδί άκόμη τότε, ζητώντας βοήθεια. Κ ’ εγώ δ ίδ ιος άπό τό 
φόβο μου σταμάτησα τήν άνάσαμου μή μπορώντας νά κουνηθώ ά π ’ τή θέση μου....

Κ αμιά φορά σηκωνόμουνα μέσ’ τή βαθειά' τή νύχτα άπό τό ζεστό τό στρώμα μ9υ 
κι’ απτό παράθυρο πετιόμουνα στόν κήπο. Ή τ α ν  ένας κήπος παλιός, άλλά γερός καί 
καρτερικός: άπό κάτω του ήταν δ χαμός, ενώ άπό πάνω του σφύριζε ένας θόρυβος 
ποικιλόμορφος πού έμνιαζε σά μακρινή λογοδιάρροια.

Π άντα  μοΰ φαινότανε πώς κάποιος μέ παρακολουθούσε καί κοίταζε πάνω άπ’ τίς 
πλάτες μού, καί φβύγοντας έτρεχα στό τέλος τού κήπου δπου βρισκότανε φράχτης κ ι άπό 
πίσω του κάμποι, δάση σκεπασμένα μέ τά σκοτεινά χωριά. Τό δρόμο μοΰ τόν κόβανε 
ψηλές, θλιμένες φλαμουριές, πού παραμερίζανε μπροστά μου κ’ άνάμεσ’ άπό τά  χοντρά 
μαΰρα κλαδιά τους μέσ’ τά  φύλλα έβλεπα σάν κάτι φοβερό παράξενο κ ι’ ασυνήθιστο. 
Ή  ψυχή μου άγωνιοΰσε καί μιά ψιλή τρεμούλα μπέρδευε τά πόδια μου. Ε ίδα  τόν 
ουρανό ήσυχο μά πολί κόκκινο τόσο πού ποτέ δέ γίνεται οΰτε τή νύχτα οΰτε τή μέρα. 
Ο ί πελώριες οί φλαμουριές, άκίνητες βουβές καί σάν άνθρω ποι κάτι περιμένανε ενώ i  
ουρανός αφύσικα ρόδιζε καί οί πορφυρένιες λάμψες άπό τη γίς τονέ διατρέχανε τονέ 
φω τίζανε σύντομα σύντομα καί διαλυνόντανϊ πρός τά  πάνω σά στήλοι σιωπηλοί πελώ



ριοι καί μεγαλοπρεπείς, ενώ κάτω δλα τρίζανε, πηγαινοφερνοντανε.^ Η τα ν  αίνιγμα 
εκείνη ή τρομερή πρω τοτυπία , εκείνο πού συνέβαινε στό ρόζικο τόν ουρανό.

’Ά ξαφνα δλες μαζί οί φλαμουριές αρχίσανε νά συνενοοϋνται μέ τίς κορυφές τους 
δπως μέ ιόν ίδιο  τρόπο σωπαίνανε γιά  πολύ ώρα καί γινότανε ησυχία στον πάτο τοΰ 
χαμοΰ. Α ισθανόμουνα τό σπίτι, γεμάτο άπό φοβισμένους ανθρώπους, γύρω μου^ περ
νούσαν οί φλαμουριές ενώ μπρός μου ειταν ο κόκκινος ουρανός πού ποτέ δε γίνεται 
τέτοιος. Ά ν  και τον είδα, δχι όλάκβιρο, μά μονάχα μεσ’ απ’ τά δέντρα, μοΰ φαινότανε 
άκόμα πιο φοβερός ακαταλόγιστος.

Ε ΐτανε νύχτα, καί γώ ήσυχα λαφρακοιμόμουνα, δταν ένιωσα ενα διαπεραστικό ήχ» 
σάνα ερχότανε άπό κάτω καί πού ριζόθηκε στό μυαλό μου. Κ ατόπι του, ήρθε άλλος 
καί τό κεφάλι μου έγινε βαρύ, μολύβι λυωμένο. Οί στάλες του μοΰ κατα καίανε τά 
μυαλά, πληθαίνανε καί γρήγορα σά βροχή, οί ήχοι, μ ο ΰ  πλημμυρίσανε τό κεφάλι.

— Μπάμ! Μπάμ! Μπάμ! ακουότανε άπό μακρυά νά βαράει κάποιος κρότος δυνα
τός φοβερός κι ανυπόμονος.

Ά νο ιξα  τά μάτια μ®υ κι αμέσως κατάλαβα πώς εΐταν ή καμπάνα τής εκκλησίας 
καί πώ ς καιούτανε τό διπλανό τό χωριό. Μεσ5 τή κάμαρη εΐτανε σκοτεινά, το παρά
θυρο κλειστό, ιιά ά π ’ τό δυνατό κουδούνισμα ολη ή καμαραμε τα έπιπλα, τίς κορνίζες 
έμι«ζε, σά δθόμος καί δέν καταλάβαινε κανείς Ι ν  είχε τοίχους καί ταβάνι.

Δέ θυμάμαι πώς ντύθηκα, οΰτε ξέρω γ ια τί έφευγα μόνος μου χωρίς τούς άλλους, 
μέ ξεχάσανε, ή τούς ξέχασα! Ο ί καμπάνες χτυπούσαν δυνατά, έπιμονητικά, καί_ γώ 
έτρεχα. Μεσ’ τό κόκκινο τό χρώμα τ ’ ούρανοΰ φάνηκαν τ° αστέρια κ’ δλος ό κήπος 
έλαμψε απτό δυνατό φώς. Σ άν έφταξα στό φράχτη κάτι κόκκινο, θορυβόδικο, κ ι’ απα ί
σ ι ο  μέ κοίταξε. Ο ί πελώριες οί φλαμουριές περιχυμένες λές μέ κόκκινο αίμα, τρεμο- 
σβύνανε. Τά φαρδιά τους τά φύλλα άνασηκώνονταν καί διπλώνονταν μέ φόβο χωρίς 
ν ’ ακούονται οί κραυγές τους γ ιατί ό ήχος τής καμπάνας τίς έπνιγε. Τώρα οί ήχοι 
ακουόντανε καλά, καθαρά να ί πετούσανε μέ μιά τρελλή ταχύτητα σαν τά πυρωμένα 
κομμάτια τής μπόμπας δταν έκραγεϊ. Δέ γυρίζανε στόν αέρα σάν τά περιστέρια τάπό- 
βραδα, πετοΰσαν ίσ ια  σά φοβεροί κήρυκες τής δυστυχίας πού δέν έχουν καιρό νά 
στρίψουν γιά  νά κοιτάξουνε καί πού τά  μάτια τους είναι ορθάνοιχτα άπό τή φρίκη.

— Μπάμ! Μπάμ; Μπάμ! τρέχανε πετούσανε, μέ ασυγκράτητη κατέφθυνση κ’ οί 
γεροί περνούσαν τούς αδύνατους κ δλοι μαζί καρικώνονταν στή γή. ’Έ τσ ι % εγώ, δπως 
αυτοί, έτρεχα μεστό φαρδύ τόν κάμπο πού σπινθίριζε απ’ τις αιματηρές λάμψες^ σάν 
τά λέπια τρομερού, μαύρου θηριοΰ. Π άνω  άπό τό κεφάλι μου, σ’ ενα φανταστικό ύψος, 
ερχόντανε φιοτεινές σπίθες ενώ μπρός μου ειταν ή ιριοτιά, πού έζωνε, σπίτια , ζώα, 
άνθρώπους. Έ κ ε ΐ πίσω άπό τά δέντρα, πετούσανε σάν τά λυσασμένα τ ’ άλογα καί σά 
λωρίδες φειδωτές οί φλόγες κοκκινίζανε δτι έβρησκαν μπροστά τους  ̂ και ξαναπέ- 
φτανε πάλε γιά  καινούρια λεία. Τ ’ αφτιά  μου σφύριζαν ά π ’ τό πολύ τό τρέξιμο, ή 
καρδιά μου χτυπούσε κατάστηθα ξεπερνώντας τούς ήχους, ενώ κατακέφαλα ερχόντανε 
οί έξακολουθητικοί χτύποι τής καμπάνας πού εξέφραζαν τόση άπελπισιά πού νόμιζες 
πώς δέ χτυπούσε ή μπακιρένια ή καμπάνα μά κοπανιζότανε ή ψυχή τής πολυβασανι
σμένης γής καί ψυχομαχούσε μέ σπασμούς.

—  Μπάμ ! Μπάμ ! Μπάμ ! άκουόντανε καί εΐτανε δύσκολα νά πειστεί κανείς δτι 
βαροΰσε τό μικρό τό καμπαναριό, τό τόσο ήσυχο, τό ήρεμο σάν τό κορίτσι μέ τό ρόζικο 
τό φόρεμα, τούς τόσους τρομερούς καί διαπεραστικούς ήχους. Έ π ε φ τ α , στηρίζοντας 
πάνω στό ξερό τό χώμα τά χέρια μου, κ’ οί κρότοι σκορπιζόντανε γύρω μου, κατόπι 
σηκωνόμουνα καί ξανάτρεχα, καί νά, μέ συναπαντούσε ή φιοτιό κ ι’ ό ήχος δ προκλητι
κός τής' καμπάνας. Ά κουόντανε π ια  καθαρά τά  δέντρα νά ραγίζουνε πού τά κατάτρωγε 
ή φ ω τιά  κ’ οί διάφορες φωνές τοΰ πλήθους πού ήσαντε γεμάτοι πόνο κ ι’ απελπισία. 
Κ ι’ δταν ησύχαζε λιγάκι ή φω τιά, παρουσιάζονταν καθαρά οί ξακολουθητικοί δδυρμοί 
γυναικών μέσ’ τό σκοτάδι πού προξενούσε άγριο τρόμο καί πανικό.

Τά έλη σταματήσανε. Μπήκα μέσ’ τό νερό ίσαμε τά γόνατα, κατόπιν ίσαμε τό στή
θος, μά δέ μπορούσα νά προχωρήσω, μέ φράξανε καί γύρισα πίσω. Ά ν τ ίκ ρ ι μου, πολύ 
κοντά, ή μανιασμένη φω τιά  ακόμη ξεπετοΰσε στόν ουρανό σύγνεφα άπό χρυσές σπίθες, 
πού μοιάζανε σά φωτερά φύλλα γιγαντένιω ν δέντρων. Μέσ’ τά καλάμια, σάν πύρινοι 
αστραφτεροί καθρέφτες φαινόσαντε τά ελη κ ’ ή καμπάνα χτυποΰσε χαλώντας απελπι
στικά, μέσ’ τή θανατερή τήν άγωνία : Π ήγαινε ! Π ήγαινε λοιπόν !

Περιφερόμουνα στήν όχθη κ’ άπό π  ίσιο μου πλανιόταν ή μαύρη μου ή σκιά, κ’ δ
ταν έσκυφτα στό νερό, γυρεύοντας τόν πάτο του, άπό τ ’ άόρατα βάθη μέ κοίταζε τό 
φάντασμα τοΰ πυρωμένου άνθρώ. ιου καί στίς παραμορφωμένες γραμμές τοΰ πρ©σώπ#υ 
του, στά σκορπισμένα μαλλιά του πού ορθώ θηκαν άπό κάποια υπερφυσική δύναμη-— 
δέ μπορούσα νά γνα>ρίσω τόν εαφτό μου.

V— Μά τ ’ εΐνε αύτό ; Θεέ μου ! έλεγα, τείνοντας τά χέρια. Κ ’ ή καμπάνα καλοΰσε.... 
Δέ χτυποΰσε τόν εσπερινό, άλλα φώναζε σάν άνθρωπος πού ύπόφερε, πού. πνιγότανε. 
Οί χτύποι της χάσανε τήν κανονικότητά τους καί σωρευόντανε δ ενας πάνω στόν αλ
λονε γλήγορα, γλήγορα, χωρίς άντηχίσματα, πεθαίνοντας καί γε/ν ιώ ντας ώς που ξανα- 
χανιόντανε. ’Έ σκυψα πάλε στό νερό καί δίπλα στήν αντανάκλασή μου, είδα ένα πύρινο 
φάσμα, ψηλό, ίσιο καί γ ιά  μεγάλη μου φρίκη νά μοιάζει άνθρωπο.

^  Π ο ιο ς ε ίν α ι ; φώναξα κοιτάζοντας γύρω μου. Κ οντά μου στεκότανε σιωπηλός 
ένας άνθρωπος καί κοίταζε τή φιοτιά. Ε ΐτανε χλωμός καί ίδρωμένος. Τό αϊμα πού 
σκέτ. αζε τά μάγουλά του δέν είχε ακόμη στεγνώσει κ’ έλαμπε αποκρούοντας τή φ ω τιά . 
Ε ΐτανε ντυμένος απλοϊκά, χωριάτικα. ’Ίσω ς, νά βρισκότανε πριν έρθω ’γώ, πιασμένος, 
άπό τά έ'λη, ίσιος ήρθε ύστερις καί δέν ένιωσα τόν ερχομό του κ ι’ οΰτε ήξαιρα ποιος 
εΐτανε.

— Κ αίεται, είπε, χωρίς νά σηκώνει μάτι ά π ’ τή φω τιά. Μέσ’ τά μάτια του, πού 
φαινόντανε μεγάλα γυαλένια, αντανακλούσε ή φω τιά.

— Π οιος ε ίσ α ι ; Ά π ό  ποΰ ; τόν έρώτησα.
-Τ' Έ χ ε ις  α ιμα  πάνα» σου ;
Μέ τά μακρυά κ ι’ αδύνατα δάχτυλα, άγγιξε τά μάγουλα, μέ κοίταξε καί ξαναπρό- 

σεξε τή φω τιά.
— Κ αίεται, πανέλαβε, χωρίς νά μέ κοιτάζει τόρα. "Ολα καίονται.
— Ξαίρεις πώς νά περάσουμε κεΐ ; τόν έρωτοΰσα, οπισθοχωρώντας. Κ αταλάβαι

να, πώς εΐτανε άπό τούς πολλούς τρελλούς πού μολυνθήκανε κείνο τό καλοκαίρι.
— Κ αίεται, μ ’ άπάντησε. Ώ χού  ! Κ αίεται, φώναξε καί γέλασε κοιτάζοντάς με 

συμπαθητικά καί κουνώντας τό κεφάλι. Ο ί  καμπάνες έξαφνα σωπάσανε % οί φλόγες 
ακούστηκαν π ιό  δυνατά. Ε ΐτανε σά ζωντανές καί μέ μακρυά χέρια, σερνόντανε στό 
καμπαναριό πού σώπασε. Τώρα, άπό κοντά, φαινότανε, ψηλό κ’ αντί νά έχει ρόζικο 
φόρεμα, εΐχε κόκκινο. Α π ά ν ω , κεΐ πού ειταν οί καμπάνες, φάνηκε ένα δειλό φώς πού 
εμοιαζε τή φλόγα τοΰ κεριού καί μ’ ένα χλωμό τόξο αποκρούσε τίς μπακιρένιες πλευρές 
τους. Καί ξανατραντάχτηκε ή καμπάνα στέλνοντας τίς τελευταίες τρελλές κραυγές καί 
ξαναπεριφέρθηκα στήν δχθη κ’ άπό πίσω μου πλανότανε ή μαύρη μου ή σκιά.

Θά πάο)! Θά πάω ! άπαντοΰσα σέ κάποιονε πού μέ φώναζε, ενώ δ ψηλός άν
θρωπος έπιασε τά γόνατά μου καί τραγουδούσε φωναχτά, λέγοντας στήν καμπάνα :

— Μ πάμ ; Μ πάμ ! Μπάμ !
—  Τρελλάθηκες ! τοΰ φώναζα καί κείνος τραγουδούσε ι κόμη πιό δυνατά κ’ εύ

θυμα  : Μπάμ ! Μ πάμ! Μπάμ !..'.’
—  Σώπασε ! τόν παρακαλοΰσα καί κείνος χαμογελούσε, τραγουδοΰσε κουνώντας 

τό κεφάλι του καί στά γυαλένια του τά μάτια σά ν ’ άναβε ή φ ω τιά . Ε ΐτα νε  πιό τρομε
ρός άπ’ τή φω τιά, αυτός ό τρελλός καί γυρίζοντας άρχισα νά τρέχω μακριά, μά δέν 
έκαμα λίγα βήματα καί δίπλα μου ήσυχα ήσυχα πρόβαλε ή ψιλή του φιγούρα μ’ ένα 
πουκαμισάκι. Έ τρ εχε  κ ι’ αυτός μέ τά μακριά του τά ποδάρια πού δέν ξαίρανε κούραση.



Κ αι τρέχανε μαζί στους κάμπους οί μαύρες μας οί σκιές. Ψ υχομαχώντας μέσ’ τούς φ ρι- 
κιαστικούς πόνους, πνιγότανε τό καμπαναριό καί φώναζε σαν άνθρωπος, πού δέ περι
μένει π ιά  βοήθεια  και δέν υπάρχει π ιά  γ ι’ αύτόνε καμμιά ελπίδα. Κ αι μεΐς σιωπηλά 
τρέχαμε ξακολουθητικά κάπου μέσ5 τό σκοτάδι και δίπλα μας κοροϊδευτικά πηδούσαν οί 
μαύρες μας οί σκιές.

A .  Α Α Μ Α Ρ Τ Ι Ν Ο Τ  Μ ε τ .  Ν ΙΚ Ο Υ  Χ Α Τ Ζ Η Ν Ι Κ Ο Λ ACV

Τ Ο  Η Μ Ε Ρ Ο Λ Ο Γ ΙΟ  Ε Ν Ο Σ  Τ Υ Φ Λ Ο Υ
Ποτές δε στεναχωριοΰμαι ! Ό ντας εΐνε καλάς ό καιρός, κάθουμαι όξω άπό τό σπι

τάκι μου, σέ μιά καλή θέση κ’ Ιτσι αντίκρυ άπό τόν ήλιο, πότε άκουμπώντας πάνω 
στόν τοίχο, πότε πάνω στόν κορμό τής καστανιάς βλέπω μέ τή φαντασία μου τήν πε
διάδα, τόν πύργο, τό κωδονοστάση, τά τζάκια πού καπνίζουνε, τά βόδια πού βόσκουνε, 
τούς ταξειδιώτες πού περνάνε καί πού συνομιλούνε περνώντας άπ τό δρόμο, δπως τάβλε- 
πα άλλες φορές- μέ τά μάτια.

Ξέρω τΙς έποχές άκριβώς δπως τόν καιρό πού εβλεπα, νά πρασινίζει ή βρώμη, νά 
θερίζουνε στά χωράφια, νά κιτρινίζουνε τά φύλλα τής καστανιάς, κα! νά κοκκινίζουνε 
τά δαμάσκηνα. Έ χω  μάτια παντού. Μέσα στ αυτιά μου μέσα στά χέρια μου κα! κάτο) 
άπό τά πόδια μου...

Περνώ ολόκληρες ώρες άκούοντας κοντά στίς κυψέλες, τίς μέλισσες πού άρχινάνε 
νά βουΐζουνε κα! πού βγαίνουνε μία-μία άπ τΙς πόρτες τους, γιά νά δούνε άν ό άγέρας 
εΐνε γλυκός κι άν τό τριφύλλι αρχίζει ν’ ανθίζει. ’Ακούω τίς σαύρες νά γλυστράνε κάτω 
άπ τίς πέτρες. Καταλαβαίνω γύρω μου τό πέταγμα δλων τών μυγών, δλων τών πεταλού
δων ώς καί τό βάδισμα άπ δλα τά ζωύφια τοΰ καλοΰ Θεοΰ, πάνω στά χορτάρια ή πάνω 
στά ξερά τά φύλλα. Αυτά βλέπετε εΐνε τό ήμερολόγιό μου κα! τό ρολόγι μου.

Σκέφτουμαι : «Νά ό κοΰκος τραγουδάει : έχουμε τό Μάρτη κα! θάχουμε ζέστα- νά 
ό κότσυφας σφυράει : εινε ό ’Απρίλης· νά ή άηδώνα : είνε ό Μάης· νά ό μπούμπουρας^: 
εΐνε τοΰ Ά ϊ-Γιαννιοΰ' νά ό τζίτσικας : εχουμε τόν Αύγουστο μήνα- νά ή κίχλα : έχουμε 
τόν τρΰγο, τά σταφύλια ωριμάσανε· νά ή σεισοπυγίδα, νά ή κορώνη : Ιχουμε τό χειμώνα.

Τό ίδιο γιά  τίς ώρες. Καταλαβαίνω ακριβώς τί ώρα εΐνε άπ τό τραγοΰδι τών πτη- 
νώνε, τό βόμβο τών έντόμων, κα! άπό τόν κρότο τών φύλλων πού μεγαλώνει ή πού σβύνει 
καθώς ό ήλιος ανεβαίνει κα! κατεβαίνει. Τό πρωί" δ λ χ  εΐνε ζωηρά κι εύθυμα. Τό μεση- 
μέρη δλα ξασθενοΰνται. Τό βράδυ δλα ξαναρχίζουνε μιά στιγμή, μά πιό λυπημένα καί 
πιό σύντομα- ύστερα δλα σιωπούνε, δλα τελειώνουνε...

"Α ! Ό χ ι ,  καμμιά φορά δέ στεναχωριέμαι !...

( Ά π  τό Γ α λλικό) Σ Α Λ Ο Ν ΙΚ Η , Ό χτώ βρης 1 9 2 2
—»— ·—

Δημοτικά τραγούδια

Η ΜΑΥΡΙΑΝΗ

Τρεις άρχοντες έκάθονταν σέ μαρμαρένια τάβλα. ·
Ενας ’παινάει τή μάννα του κι’ άλλος ’παινά·ι τή θειά του. 

κι’ αύτό τό μαυριανόπουλο παινάει τήν άδρεφή του, 
ποΟ δέν πλανιέται γιά φιλ! δέ δίνεται γιά πόθος.
— Κ ι’ άν τήν πλανέσω μαυριανέ τ! νάν’ τό χάρισμά μου ;
—  Κι’ άν τήν πλαν4σης βασιλιά, τ! νάν’ ιό  χάρισμά σου ; 
’Εσέ τό βασιλίκη σου κα! μέ ή κεφαλή μου.

Ε ννιά  μουλάρια έφόρτωσεν άσήμι κα! λογάρι, 
κι’ ένα μαντύλι σταυρωτόν δλο μαργαριτάρι.
Πήγε κα! τά ξεφόρτωσε στής Μαυριανής τήν πόρτα.
— Καλώς τονε ποΰ τάστειλε κα! δυό πού τά προβόδα,
Έ χω  τό Μαυριανό άδρεφό νά τοΰ τάντιμειδέψη.
— Έκεϊνος δέ σοΰ τάστειλε, νά τοΰ τάντιμειδέψης, 
έκεΐνος μάτια στάστειλε, νά κοιμηΊήτε άντάμα.
— Μετά χαράς τοΰ βασιλιά κι’ δτι θωρεΐ τό φώς του, 
καί πράμα μεγαλήτερο νάναι στόν ορισμό του.
Τά χέρια της έσταύρωσ* στή δούλα της πηγαίνει.
Δούλα μου κι ύποδούλα μου κα! ύποδούλισσά μου, 
έμπα δούλα στήν κάμαρα κι’ έγώ στά μπέλεχρά σου, 
νά μαγειρ4βω νά δειπνάς, νά στρώνω νά κοιμάσαι, 
κι’ δ,τι σοΰ κάμη δ βασιλιάς δλα νά τά ύπομείνης.
ΌλονυχτΙς κοιμούντανε σάν δυό καλά πουλάκια, 
καί μπρός στά ξημερώματα σάν άγρια πουλάκι·.
Τσ’ έκοψ» τήν πλεξίδα της, πούταν σαράντα πήχες, 
τσ’ Ικοψε τάκριο δάχτυλο μέ τό δαχτυλιδάκι, 
στά φόρο τό κατέβασε νά τό περιγελάση.
Ίδήτ’ ίδήτ’ οί άρχοντες κα! σείς οί άφεντάδες, 
τοΰ Μαυριβνοΰ τήν άδρεφή τήν πλέον παινεμένη, 
πού δέν πλανιέται γιά φιλ! 8έ δίνεται γιά πόθος.

■ Τό Μαυριανόν άρπάξανε γιά νά τόνε φουρκίσουν.
Ή  άδρεφή του τώμαθε πολύ τσή κακοφάνη.
Νάσου την κα! κατέβαινε, ωσάν μικρή· βαίτσα, 
κι έβάστουνε στά χέρια της μιάν άσημένια βίτσα.
Στή μ*άντα-μπάντα οί άρχοντες κα! σείς οί άφεντάδες, 
νά πά’ νά ίδώ τά Μαυριανό, δπου τόνε φουρκίζουν.
Ά ν  τόν φουρκίζουν γιά κλεψιά καλά νά τόν φουρκίσουν, 
κι άν τόν φουρκίζουνε γιά μέ νά τόνε ξεφουρκίσουν.
Ίδήτ’ ίδήτ5 οί άρχοντες κα! σείς οί άφεντάδες, 
ίδήτε τήν πλεξίδα μου πούνε σαράντα πήχες, 
ίδήτε καί τά χέρι μου, ποιό δάχτυλο μοΰ λείπει ;
Μά μέ τή δούλα μ’ έμεινε κα! δοΰλό μου τόν Ιχω, 
δοΰλός μου κι ύποδοΰλος μου κι ίχ ι  καλήτερός μου.
Μπροστά στά φοΰρνό μ’ έμεινε ιίαΧ τά πανιά έσκεπάσθη, 
κα! μέ τή σκύλλα μ’ Ιμεινε κα! τά κουλούκια έφίλει.

Ν νφ ες Κ έρκυρας, 1910 . Ά π ό  τή συλλογή Κερκυραίϊκων
δημοτικών τραγουδιών τοϋ Σ π ύ ρο υ  Κ αβάσιλα

S g  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ ΖΡΗ
[Κ ά θ ε  κ α ι ν ο ύ ρ γ ι α  ε κ δ ο ό η  π ο ν  λ α β α ί ν ο υ μ ε  τ η ν  ά ν α γ γ έ λ ο ν ρ ε  κ α ί  τ ί ι ν  κ ρ ί ν ο υ μ ε . ]

ΘΛ ΙΜΕΝΑ  ΛΟΓΙΑ!
Μέσα στην άγρια χειμω νιά ποΰ ζ-η ατά σω θικά μου 
φτω χό λουλούδι κ ι' η καρδιά μου γέρνει μαραμένο 
και τά κρυφά της μαρτυρά, κρυμένα μυστικά μου 
σ ’ ενα τραγούδι θλιβερό, λιτό καί πονεμένο.

Μέ τό τετράστιχο αύτό, το γεάάτο αίσθημα πλούσιο και ταπεινό, ξεκινάει 5 κ α ι'



νουργιος ποιητης που ώς τά πριν μας παρουσιάζουνταν — σάν ενα τρεμουλιάρικο 
αστέρι δειλό που στη θω ριά  του δέ μπορεί νά μή συγκινηθή κανείς— κάποτε στό Νουμά 

τελευταία στήν Ε σ πάδα  πού έβγαζεν ό ίδιος μαζί μέ τό δυστυχισμένο τό Γ ιάννη τό 
-Ιγοντζο, ποϋναι σκλάβος τωρα στήν Ά σ ία . Κ αί τό ξεκίνημά του πού πηγάζει άπό 
μια πανισχυρην εσώτατην ανάγκην— τά συναισθήματα τοΰ ποιητή— είναι σεμνό κι’ ω
ραίο τοσο, οσο καί τό κοκκίνισμα μιας όμορφης κΓ αγνής κόρης πού νο ιώ θει τήν 
καλλονή της θαμμαζονμενη. Μ ’ αλήθεια, δέν είνα ι πολύ τάχα. τό νά καταπιαστώ 
εγω να χαράξω τίς αυθόρμητες αυτές γραμμές, εγώ πού δέν είμαι ό ϊδιος κα τιτίς  πού 
να μην εχη άτό του  ανάγκη σύστασης ; ’Ίσω ς νάναι πάρα πολύ, μά κ ι’ ή έχτίμησή μου 
στην πονεμενη αυτή ψυχή πού βαθειά καί μ5 απλότητα καί χωρίς κανέναν έπηρρεα- 
σμον απο τις νεωτεριστικές προσπάθειες μαρτυρα  τά μυστικά της, είνα ι τόσο μεγάλη 
που μ ευχαρίστηση μου κινδυνεύω νά χτυπηθώ  ίσως κΓ εγώ άπό κείνους πού στά χρό
νια  μας κρινουνται μεγάλοι και ξακουσμένοι άνθρω ποι μονάχοι αρμόδιοι γ ιά  νά συστή- 
νουν τον Α  καί τον Β. παντα μικροτερο τους. Έ ν α  παιχνίδι της τύχης αύτό... Έ -  
πειτα σα να θυμάμαι πώς κάποτε διαβασα τόν B e ra n g e r  πού τόσο στεγνά κΓ δμορφα 

d e v e m r u n  g ra n d  h o m m e, n o n  je  n ’eu  ja m a is  le desir!»
, βρεθούνε πολλοί πού θά  κρίνουνε καλό, αντί γιά προβόδεμα, νά ξέρουν
εμπόδιό κι αποθαρρυνση στό ξεκίνημα ρίχνοντας στό δρόμο τοΰ Ά ντρέα  Λοΐζου τό 
ρραχο της γνώσης τους κ ίσως άλλοι πάλι νά κατακρίνουνε τό θλιβερά μελαγχολικό 
υφος πουχουν τά Θλιμένα Λ όγια’ γιά  τοΰτο μοΰ πέοασε ά π 3 τό κεφάλι νά πώ  αέ λίγα 
λόγια τις στιγμές πού τ ’ αληθινά τοΰτα Θλιμένα λόγια γράφτηκαν. «Γ ιά  νά καταλα- 
| αινρ κανείς καλά εναν ποιητή πρέπει νά ξαίρη τή ζωή του» λέει πολύ σωστά καί με- 

τρημενα ο R ich e  p in . Δέ θα  καταπιαστώ βέβαια νά γράψω γενικά γιά τήν ώς τά σή
μερα ζωή τοΰ Λ ο ι,ο υ —είν άλλωστε τοσο νέος καί θάταν τόσο πρόωρο τό κατάπι,ασμά 
μου μα θα  πώομως λίγες λεπτομέρειες πού συγγενεύουνεπολύ στενάμέ τόέργοτου καίπού 

ια| αζοντα, τα τραγούδια του, κείνος πού θά  τίς ένει ιιάθει, θά  τόν κρίνη διαφοοε- 
τικα, jtio βασιμα, πιό έληθινά . ,

,  , Θ υμένα  Λ όγια γράφτηκαν πέρσυ τήν Ά ν ο ιξ η  πού ό ποιητής έπασχε φοβερά 
απο μια σκληρήν αρρώστια τής καρδιάς του (πραγματικιχν αρρώστια κ ι’ ό'χι γέννημα 
μιας φαντασίας αρρωστηαένης, πολλές φορές έπεφτε αναίσθητος) μ’ δλη τή θλίψη καί 
το παραπονο μιας νέας ψυχής πού θέλει, νά ζήση καί πού ή αρρώστια τή ν  εμποδίζει.

Ά ν θ ο ς  ακόμη νιάτα μου καί κοίτεστε σβυσμένα 
κάτω άπό τ άγριο φύσημα τής βαρειοχειμωνιάς,
Α νθος ακόμη νιάτα εσείς καί νάστε συντριμένα 

στό πρώτο συναπάντημα τής μαύρης συννεφιάς, 
λ α ρ ά  στον κοβμο απλώνεται κι’ άπό παντοΰ τόν ζώνει 
άπό παντοΰ άναδίνεται ορμή γερής ζωής 
καί μόνο εμένα στήν καρδιά νυχτόημερα φουντώνει 
προαιστηση βαριόμοιρη, κάποιας σβυστής πνοής.
Στό  κάθε τ ί τριγύρω μου τό θάνατο ξανοίγω 
να μοΰ γελά, νά τάζει μου κάθε χαρά κρυφή . . .
Κ αί να που εκείνη τή στιγμή φτερά θέλω νά  φύγω 
μαι,ι του, μεσα στ’ όνειρο νά σβύσουμε άπ’ τή γή . . .

 ̂ Και τα παραπονο του γιά τή γερή τή ζωή συνώδευε ενας θρήνος γιά  αιάν άγάπη 
που νει.ρευουνταν.

1  ήν πόρτα μου ανυπομονος ό θάνατος χτυπά.
Άκυύγ<:ο .τό περπάτημα στά βάθια τής καρδιάς μου —

Εδω  καί κεΐ γυρίζοντας τό μάτι δλο φω τιά 
συντρίβει καί γκρεμά βουβός τό κάθε ολόγυρά μου.
Ακόμα δεν έπροφτασα νά νιώσω τή ζω ή .
Ο πονος μοΰ φαρμάκωσε τ ’ άρρωστεμένα νιάτα.

Κ αί τωρα που μοΰ γράφτηκε ν ’ άφήσω τήν πνοή, 
θρηνώ  σας έρμα όνείρατα πού©τε γιά  μέ φευγάτα ! . . .
θρηνώ  για κάθε πούζησα μαζί του μιά φορά !
Γ ιά  σένανε πού αγάπησα —  γιατί νά σ’ αγαπήσω ; —
Μ ιας ή ζωή μου μέλλουνταν γιά  νάναι έτσι βραχιά,
μιας τή ζωή έτσι γρήγορα θά  τήν γυρνοΰσα πίσω ; . . .

Π ο ια  καρδια μπορεί νά νιώστ] τόν πόνο τής απελπισμένης αυτής . ψυχής χωρίς ν ι  
συγκινηθή ; Τωρα ϊσο?ς θ ά  μοΰ πούνε μερικοί πώ ς μπορεί νχ  συμπονέση τόν άρρωστο 
και νά μή συγκινηθ?) από τόν ποιητή. Ό χ ι  χίλιες φορές δ χ ι ! Α μέτρητες δυστυχίες 
περνούν απο τα ματια μας στή σημερινή ζωή. Φυσιογνωμίες χίλιες δσες γεμάτες πόνο, 
υλιψη, πο-υ προκαλεΐ τή συμπάθεια καί συμπόνια μας, περνοΰν απαρατήρητες μπρός στά 
ματια μας, γ ιατί κι ατοί μας πάντα κάτι θ ά  χουμε, κάποιο σαράκι θ ά  μάς τρώη, κά
ποιος πονος θα  μάς δερνη. Κ ι’ ό θλιμένος πού θ ά  μάς συγκινήση δέν είνα ι κείνος πον 
ωμα και γδυτά θά  μάς παρουσιάση τήν κατάστασή του, μονάχα είνα ι κείνος που θά  
μάς τραβήςη μέ τήν ομορφιά τσυ στόν πόνο του, μέ τό γαλήνιο του ύφος πού μ αρτυ
ρεί το μεγαλείο τής ψυχής του σά φουρτουνοδαρμένο νησάκι πού ατάραχο κ ι’ ολομό
ναχο δέχεται ολες τίς^μανιακές φουρτούνες τοΰ ’Ωκεανοΰ τής ζωής γελώντας πικρά σέ 
καθε ρόδισμα τής Αυγής . . . Κ αί γιά  νά τό κάνη αυτό πρέπει νά ναι γεννημένος 

ν ΓΕΧ Ν Ι Κ ,  Π Ο ΙΗ Τ Η Σ  πού δέ γράφει μέ πρόθεση γιά  νά γράψη, άνθρωπος 
που ξεφεύγει από τήν προγραμματική ζωή καί δέ ζή παρά μέ τίς στιγμές του.

Τέτοιος λοιπόν είνα ι καί δ Λοΐζος. Τό έργο του, ραντισμένο μέ τά μύρια αρώ
ματα τοΰ πονου, απλό πολύ απλό δσο κ ι’ ή ζωή μας, ε ίν ’ ενα καινούργιο πούλου&ο 
σπάνιάς ευωδιάς! Ας άναπνέψουμε τό μοϊρο του κ ι’ άς νιώσουμε τή χαρά τής ομορ
φιάς του γ ιατί κατά πώς λέει κάποιος Ά γ γλ ο ς  ποιητής— «Α th ing ; of b e a u ty  is  a 
jo y  fo r  ev e r» .

Σ αλονίκη  ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕ0Λ12ΡΙ&ΗΣ

, ^  κ* Π αρλεβον Φρανσε κ α ί η κ. *1τσελόγκ0ν ε τον  Μίνα» Κ . Α& γονδάκη  « Τριάστερον» 
Θ εσ )ν ικη  1 9 2 2 . Τό βιβλίο τοΰτο άν και στόν όγκο δέ μιάζει μέ τσ χοντρά τά δίτομα καί τρίτο
μα μυθισταρήματα τής παλιας σκολής δμως κατά τ 9 άλλα, υφος κ.λ.π. δέ διαφέρει ούδ* ελάχιστο 
απο κείνα. Η  μόνη διαφορά εΐνε πού άντίς οί πρωταγωνιστές του νά ζουνε στά Μπουλεβάρτα τού 
Ιίαρισιοΰ και στίς απόκεντρες καί μυστιριώδικες συνοικίες του, ζοΰνε στή Σαλονίκη μας στήν *Ε- 
γνστια μας κ.λ.π . Στο μιαλό μου τριγυρνάνε τά φαντασιώδη κεφάλαια τών παλιών βιβλίων : (Τό 
ωρολογιον τοΰ 'Αγίου Γερμανού εσήμανεν τήν 12 νυκτερινήν ώραν. Εις τό βάθος τοΰ στενού 
δρομισκου τρεις,σκιαί έφάνησαν βαδίξουσαι μετά προφυλάξείος καί κατοπτεΰοντες τά πέριξ. Μετ3 
ολίγον τρεις πυροβολισμοί ηκούσθησαν, μιά σπαρακτική κραυγή καλοϋντος εις βοήθειαν καί εις 
οοΰπος πιπτοντος σώματος κατόπιν σιγή νεκρική. — Κεφάλαιον II. Ό  Μαρκήσιος ντέ Βερ(όνα 
εκαθητο μετά^τής θυγατρός του εις τήν αίθουσαν κλπ. κλπ.) Νά τά παλιά μας, τά πολίπλοκα, μυ
θιστορήματα. Καθε κεφάλαιο ποΰ τελειώνει σοΰ φέρνει καί μιά καινοΰριαν αγωνία καί σύ ό δυσ
τυχισμένος κατατρωγεις δέκα δέκα τίς σελίδες γιά νά μάθης τό αποτέλεσμα μά εις μάτην, γιατί 
μονάχα στό τέλος τοΰ δίτομου ή τριτόμου, ανάλογα μέ τό κουράγιο τοΰ συγραφέα, θά μάθτ\ς μέ δυό 
ξηρές λεξες το ποθουμενο. Λέ Φαντάζουμε κανένανε νά μήν τσ ξέρει νά μήν τοΰ εχουνε βαθιά 
τυπωθεί στή μνημη του. Τ έτοιο—άπάνου κάτου—εΐνε καί τό «Παρλεβοϋ..» Βέβαια κάτι έχει 
μεσα του π.χ. μιάν εικόνα, πολί δμως άστενικιά, τής ζωής τής Σαλονίκης σάν ήσαντε οί σύμμαχοι 
λιγο πνεμα σατυρικό γιά την κοινωνία. Μά δλα τοΰτα τά επισκιάζει ή απομίμηση πού σέ φέρνει 
χρονιά π ίσο* στά μυθισ^τορηματά τά παλιά χωρίς νά σοΰ προσφέρει καί τίς ομορφιές των. Γύρεψα 
σ ολο το βιβλίο νά βρω κάτι νά στηριχτώ γιά νά γράψω δυό καλά λόγια, γιατί μέ τέτια πρόθεση 
το πηρα. Δυστυχώς δέν τό βρήκα τό κάτι άφτό. 5Ά ς μέ συχωρήση ό συγραφέας είμαι τόσο μύωπας!

, ,/ Ψωζ οτου -καίει. Α η μ ο ν  Ταναλια. 'Έ κ δο σ η ς  Γ ρ αμμάτω ν °Α λεξα ντρ εία ς .— "Ένα •θεατρι
κό εργο πού μάς θυμίζει τά «έγκριτα χρόνια» τά χρόνια τής μεγάλης πνεματικής παραγωγής. Νά



ν,’ ΐ,να εργο πού θά καταλάβει μιά διαλεχτή—μιά πρώτιστη, μπορώ νά πώ, θέση οτήν παραγωγή 
τής νεοελληνικής μα; φιλολογίας γιατί τό διακρίνει μιά γενικώτερη καί ανώτερη πνοή, γιατί κλεί
νει μεσά του τά φώτα μιας μελλούμενης ιδανικής ζωής. Τά διάβασα—μάλιστα, τό μελέτησα μ’ α 
ληθινή έφχαρίστηση καί γιά να με πιό κοντά στήν άλήθια, μ= αληθινή περιφάνια. Τόση δύναμη 
βρήκα μέσα του, ποΰ δέ διστάζω νά τό κατατάξω μετάξι τών πιό διαλεχτών έργων τής παγκόσμιας 
παραγωγής. Ή  συναρμογή τών δύο μοχλώνε τής ζωής,τής ανάγκης καί τής άγάπης, είνε τόσο υπέ
ροχη, πού χωρίς υπερβολή πρέπει νά διέπει καί θά διέπει όλο μας τό είνε στήν άβρίανή άναγέν- 
νηση τής κοινωνίας μας.

Είνε γραμμένο πάνω κάτω παρόμοια μέ τόν Πραμηθέα τοΰ Αισχύλου. Πέρνει τή μιά βάση 
του από τό αθάνατο άφτό αριστούργημα, τή βάση τής ανάγκης, πούνε ή θετικότητα, τό λογικό, ή 
δύναμη τής ζωής, κ ιί τήν άλλη άπό τήν κοσμοσωτήρια διδασκαλία τοΟΧριστσϋ τή βάση τής άγάπης, 
με τήν πλατίτερή τη; τ ή  σημασία, πούνε ή ρίζα δπως λέει τής αληθινής ζωής. Τίς ενώνει καί μας 
παρουσιάζει τό ιδανικό του, ποΰνε καί θεωρία μά καί πράξη μέ στηρίγματα στήν άγάπη πού φω
λιάζει στήν καρδιά, στή συνείδηση, τού είνε μας, καί στήν άνάγκη πού υπάρχει μέσα στά υλικά 
τα γεγονότα, μέσ ι στήν πριγματική τή ζωή. Κ ιί βλέπει κανείς μέσα, λόγια μέ πλατιές έννοιες, λόγια 
που λένε τίς πιό μεγάλες τί; άλήθιβς. «'Ο Χ ρισιό; είνε γέννημα τοΰ χρόνουμ έσα στό χρόνο θά σβη- 
στεΐ». Άρωτάει ό Προμηθέας του «Καί ποιο; αποφασίζει τί είνε δίκιο καί τί άδικο ;» άφοϋ τί
ποτα τό άπόλυιο καί σταθερό δέν υπάρχει καί τό δίκιο ή τ’ άδικο αλλάζει μέ τό χ·}όνο; ’Απαντά 
μέ τόν Ίησοϋ του «'Η κσρδιά. Ή  καλοσύνη τής καρδιά;. "Οσο κι’ α  στενέψης άφτό τό νόημα 
πάντα μένει αληθινό. Κι’ δσο τό πλαταίνεις τόσο πιό βαθαίνει». Καί παρακάτω. «"Οταν κανείς 
τελειώνει τό έργο του πρέπει νά πεθαίνει νά πεθαίνει κι’ δταν δέν όφελεΐ πιά». Καί προχωρώντας 
βλέπουμε άλλα μαργαριτάρια πού μάς λένε πώς δπως ή βία σά δέ στηρίζεται πάνου σέ ηθικέ; βά- 
σες είνε κάτι ψεύτικο πού φέρνει τήν αντίδραση, τ’ αντίποινα—τό γκρέμισμα.

Έ τσι κ’ οί θεωρίες πάνου σέ άρνητικά νοήματα πού βεβαιώνουν άφθαίρετα χωρίς νά εξη
γούν ή ν’ άποδείχνουνε τίποτα, είνε κάτι ψέφτικα κι αστήριχτα παλάτια ποΰνε καταδικασμένα νά 
γκρεμιστούνε πολί γλήγορα, γιατί τούς λείπει ή φυσικότητα πούνε κάτι τό άληθινά αιώνιο. "Ολα 
τά δημιουργήματα τοϋ άθρώπου. Θεός, ’Αρετή, δίκιο, τιμή, ομορφιά κ.λ.π. είνε προσωρινά, δη
μιουργήματα υποκειμενικής αντίληψης πού μεταβάλλονται άκατάπαφτα. Ή  Ά λήθια  δέν είνε άλλο 
παρά κάτι πού τό πιστέβει κανείς γιά σωστό, καί τό σωστό άφτό τό κάνει ή άνάγκη τών άθριόπων. 
Καί τελειώνει μέ τό υπέροχο τό κήρυγμα τοΰ όδηγητή του.

Δέν είμ ’ έγώ τής τύχης γέννημα, τής νέας ζωής ό πλαστουργός 
Έ γώ μαι τέκνο τή ς’Ανάγκης! Κιάν κάποιον δνομα μ’ ορίζει, 
ήρωας δέν εΐμ’ έγώ πού τ ’ δχω, είναι ή Ζωή ή μέ δίχως δνομα.
Σέ μένα αιώνων πεθυμιές άίώνων αγάπες, μίση αιώνων, 
δεθήκαν καί ξεσπάσανε κι άναψαν τής Λευτεριάς τό μέγαν "Ηλιο 
πάνω άπ’ τής άδικιάς τήν Κόλαση.
Ά κου , πώς παίρνουνε οι άέρες χιλιάδων χρόνων τή φωνή 
απ’ τ ’ άναμένα χείλη μου! πόσες φωνάζουν άβυσσοι μαζί μου!
’Ό ! πώς τήν παίρνουνε οί άέρες καί πώς τή ματαλέν βουνά, πεδιάδες, θάλασσες 
χωριά πολιτείες! "Οθε περνάει γκρεμίζει τά βασίλεια
τού Μίσους, τής ψευτιάς, τής Άδικιάς στηλώνοντας τετράπλατο, τετράφωτο 
τό "Ενα βασίλειο τής Άγάπης τής Παγκόσμιας Ά γάπης τό βασίλειο.

 ̂Βέβαια δέ μάς λέει τίποτα τό καινούργιο κι δμως μάς λέει κάτι πολί σημαντικό, πολί μεγά
λο, κάτι πού θ ’ άποτελέσει, κι άρχισε ήδη ν' άποτελεΐ. τήν καινούργια τή θρησκεία τής άθρωπό- 
τητας. Μάς λέει κάτι πού ζεΐ μέσα μας, κάτι πού τό βλέπουμε γύρω μας νά υπάρχει καί νά .ε στε
νότατα δεμένο μέ τό είνε μας, κιδμως νά, πούδ ποιητής πού τό πήρέ τό κάτι άφτό, γιά νά τό προσ- 
φερει στήν Τέχνη, έκανε κάποιο πελώριο βήμα, βήμα πού τόν πέταξε πέρ’ άπό τόν 'Ελληνικόν 
Ό ρίζοντσ, στόν 'Ορίζοντα τής οίκουμενικότητας. Πολλοί θά γελάσουνε πάλε καί θά κοροϊδέψουνε, 
διακρίνουνται άλλως τε γιά τοϋτο, τούί νέους, πού σκαλίζουνε καί ζητάνε νά δημιουργήσουνε, τήν 
καινούρια τήν κοινωνία, τή νέα τή θρησκεία, καί φοβούνται καί τρέμουνε, μήν τούς ταράξουνε 
τά μακάρια τά όνειρα πού ξύπνοι βλέπουνε. Συνειθίσανε, διδαχτήκανε, ν ’ άπαρνούνται τήν πραμα- 
τικοτητα. καί στηριζόμενοι στί? βάσε; τής τορινής κοινωνίας καί προβαλλόντας σάν άσπίδα τή 
θρησκεία τοϋ Χριστού, πού δέν τήν ξέρουνε καί πού ποτέ δέ θά μάθουνε τό βάθος της, έργά- 
ζουνται στό νά καλιεργοϋνε τήν πλάνη τής μετά θάνοτο ζωής γιά τό λαό, ενώ άίρτοί άπολαβαίνουνε 
τά παραδείσια μά κ ’ επίγεια καλά!.

Τό φώς πού καίει δέν είνε φιλολογία τοΰ αέρα, ούτε ποιητική λυρισμοί. Εϊνε τό τραγοΰδι 
τής πραματικότητας, τό τραγούδι τής συνισταμένης δύναμης πού άποτελοΰνε ή Ά γάπη καί ή 
Ά νάγκη. Τό τραγούδι τής μελλούμενης θρησκείας, τής θρησκείας πού έχει στήριγμα τίς βάσες 
δλων τών παληώνε θρησκειών, τής θρησκείας πού δμοια δέ γνώρισε δ κόσμος καί τέλος τής θρη
σκεία; πού στηρίζεται σ’ άφτή τήν ύπαρξη σ ’ άφτό τό είνε τής ζωής δλων τών ovwov.

ΡΛΑ.ΟΧ  Χ Α Τ Ζ Η Ν Κ Χ Η Σ


