
τυχιωμένων «γραμματανθρώπων» (κατά Νιρβάναν), ό Βαμ- 
βέτσος είναι ζηλωτής τοΰ άττικοϋ μέτρου και τοΰ άττικοΰ 
άλατος—, διό καί προσφέρει απλά καί λιτά, γράφων ή 
όμιλών, αφθονον υλικόν, ενήμερος, ένημερώτατος πάν
τοτε προσάγει πλούσια έπιχειρήματα, lege artis άνελισ- 
σόμενα, καί έπίχαρι ύφος. Καί έπανθεϊ τό τάλαντον καί ή 
παιδεία!

’Αλλά ποια είναι ή χρυσή τομή τοΰ πολυταλάντου έναντι 
είκονιζομένου; "Ας εΐπωμεν άδιστάκτως: τό πολιτικόν γε
γονός. 'Όσα έμνημονεύσαμεν είναι ομόκεντροι κύκλοι 
περί εν κέντρον: τήν «πόλιν», τήν πολιτείαν. Καί ύψώνε- 
ται ό ’Αλέξανδρος Βαμβέτσος εις φ ι λ ό π ο λ ι ν, εις δ,τι 
οί 'Έλληνες έθεώρησαν τό υψιστον, διό καί δι’ δλου τοΰ 
βίου ήσκησε τά «πολιτικά». Καί άν αί περιστάσεις 
καί ή κακία ήρνήθησαν εις αύτόν τήν άσκησιν τής πολι
τικής, δπως έννοοϋμεν αυτήν, δμως ήσκησε ταύτην ώς καί 
ό Σωκράτης: Διδάσκων τό δέον μετά όξύτητος άλλά μα
κράν τής έμπαθείας, καί ουδέποτε ύποτιμήσας κανένα καί 
γενναίος πάντοτε είς άναγνώρισιν τής τυχόν πλάνης. Καί 
έν τή διδασκαλία τοΰ δέοντος ευρισκεν καί ευρίσκει ό 
άπεφθος αύτός στωικός, ό δίκαιος καί δικαιϊκός, τήν έγ- 
καρτέρισιν, τήν πάντοτε νικήτριαν άμυναν είς κοινωνίας 
δούλων καί άγέλης.

ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ
ΣΩΤΗΡΗ ΣΚΙΠΗ

Σέ γαλαζένιο πόντο τώρα άρμένιζα 
πού μήτε τδνομά του δεν κατείχα 
καί δίψα τρανοτάξιδων μέ φλόγιζε 
κι’ άποθυμιά καινούργιων κόσμων είχα.

Σάν τό γλαρόνι μέσα μου φτερούγιζεν 
άδέσποτη ή ψυχή μου νά πετάξη, 
σέ δλα τά κορφοβράχια νά σταθή 
καί νά φωνάξη, νά ταιριάξη,

τραγούδια πολυκύκλωτα στά κύματα, 
μέ τήν άπλή λαλιά καί στούς άνέμους, 
στόν "Ηλιο, στο φεγγάρι καί στά σύννεφα 
καί τούς στοιχειοπολέμους.

Καί θρήνους άλλους τόσους στούς άθρήνητους 
θαλασσινούς όπου άβλογοι σταθήκαν 
κι’ ή τρικυμία τούς πήρε καί τούς πόντισε 
στο άνάθεμα καί χαθήκαν.

*

Καί νά βλασταίνουν, νά φουντώνουνε 
στά χείλια τά τραγούδια καί τά γέλια 
κι’ εγώ ξεφαντωτής πά’ στο μεθύσι μου 
τοΰ μπουζουκιοϋ νά σπάω τά τέλια.

#

Καί βοϊδομάτες κοπελιές — οί άσήκισσες —
γλαρά νά μέ θωροΰνε
καί μέσα τους πολλές βολές νά λέν:
"Αχ τί λεβέντης πούναι!

Κι’ έγώ άπ’ τή γυναικίσια σκέψη τους 
νά κάνω πού δέν παίρνω ούτε χαμπάρι 
καί σά βεργί βεργίζοντας νά λέω:
Κορίτσια, δόστε του νά πάρη!

Μά δμοια άγαπώ τό μαυρομάντηλο 
στό μέτωπο νά ρίχνω τό θλιμμένο 
κι δπου είναι λύπη, άκάλεστος 
νά ξεκινάω καί νά πηγαίνω.

*

Στό λείψανο άγκαλιές τό λούλουδο 
νά κουβαλάω- καί τό νυχτέρι 
μέ τούς ποϋ χαροκάηκαν 
νά στήνω ώς πού νά ’ρθή τό χαραμέρι.
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"Ωχ! καί νά ξεδιπλώνω τό μαντήλι μου 
καί κάθε δίπλα του ένα μοιρολόι, 
γιά νέον ή νιάν άδικοθέριστην, 
πικρό σάν τήν άλόη.

Καί στής φωνής μου τά θρηνήματα 
τά κλάματα σάν τήν πλημμύρα 
νά χύνωνται καί νά ραγίζωνται 
δλα τά πράγματα τριγύρα.

Γιατί κι’ άν είμαι Λαρσινός 
μέ λέν άλλιώς καί χαλκοσκούφη 
καί τό νερό τοΰ Σαλαμπρια 
τόπια έγώ μονορούφι.

*

Κι’ άν είχα Σαμαρνιώτισσα 
κουτσόβλαχα βυζάστρα 
καί τήν πηχτή μέ τάγισε 
στόν Κίσσαβο κολιάστρα,

είχα καί γιά διδάχα μου 
τή ντόμπρα καραγκούνα, 
πού μοιρολόγαε κι έσκουζε 
σά μιά μαυροκουρούνα.

Γιατί άγαπώ στό πανηγύρι χορευτής 
τόν τσάμικο νά σέρνω
καί στις ψυχές — χωράφια πλουτοκάρπιστα — 
ρυθμούς σάν τό σταρόσπυρο νά σέρνω.

Καί πήρα χάντρες κι’ άπ’ τις δυο 
νά μπλέξω κομπολόι 
άπό τό λιανοτράγουδο 
κι’ άπό τό μοιρολόι.
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