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Β. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ .ιεϊμχιιιϊ

ΒΟΪΛΕΙΤΙΚΗ KINH212.
μετ’ αύτοΰ πέντε άκόμα άριστοκρατικαί, στρογγυλά1.,, 
όμιλοΰσαι τήν αγγλικήν, αύλικαί, οίκοκυραίϊκαι ψήφοι.

Πρό ολίγων άκόμα ήμερων ή μεγάλη έρώτησις ή εν
διαφέρουσα όλον τόν κόσμον, ήτο :

— ’Έχει πλειοψηφίαν ή κυβέρνησις ;
Ή έρώτησις αυτή μετετέθη ήδη είς τήν έξης :
— *Εχει πλειοψηφίαν ή άντιπολίτευσις;
Καί μόνη ή μετωνυμία αύτή ζωγραφίζει πολύ καλά 

τήν παρούσαν κατάστασιν.
Ύπό πολλών θεωρείται ή πλειοψηφία τή; άντιπολι- 

τεύσεως εξησφαλισμένη' διά τοΰτο έσκανδάλισαν πολύ 
τήν νύκτα τοΰ Σαββάτου εν τώ χορώ "·°ύ κ. Μελά τά 
μειδιάματα καί ή ευθυμία τοΰ κ. Πρωθυπουργού. Άλλ’ 
έλησμόνησαν οί σκανδαλισδέντες οτι ό κ. Πρωθυπουργός 
καί έπί τή; αγχόνης ακόμη άν άναβή .... θά μειδιά. 
Ώς πρός τήν αταραξίαν είναι ολίγον ΙΙάλμερστων.

Άπό τή; γνωριμίας τοΰ υίοϋ Σπάρταλη μέχρι τής 
άντιπολιτεύσεως του κ. Σπυρίδωνος Βαλαωρίτου καί 
άπ’ αύτής μέχρι τής παραιτήσεως τοΰ διευθυντοΰ τής 
αστυνομίας δέν υπάρχει ούτε Sv βήμα. Διότι ό κ· Δού
κας ήτο ευνοούμενος τοΰ κ. Βαλαωρίτου καί έπρεπε νά 
δείξουν οΐ κουμουνδουρικοί ότι, όταν φεύγουν οί εύνοοΰν- 
τες κινδυνεύουν καί οί ευνοούμενοι νά κτλ.

Ή έρις μεταξύ τοΰ διευθυντοΰ τής Αστυνομίας καί 
τοΰ υίοΰ τοΰ πρωθυπουργού λέγεται έχουσα πολλήν σχέ- 
σιν μέ τήν ανάγκην τής διοργανώσεω; φάλαγγος ποδο- 
κροτητών έν τοΐς άκροατηρίοις τής Βουλής, ανάγκην 
ΰφ’ ής έθερμάνθη πολύ ό ύπουργός τών έσωτεοικών, καί 
δέν έθερμάνθη τόσον πολύ ό διευθυντής τής Αστυνομίας.

’Ισχυρόν κλονισμόν παρήγαγεν είς τήν κυβερνητικήν 
φάλαγγα ή πρός τούς αντιθέτους αύτομόλησις τοΰ κ. Σ. 
Βαλαωρίτου μετά τής ουράς του. Ό κ. Βαλαωρίτη; εί
ναι παρά πολύ Άγγλος, ώστε νά μήν έλαβεν καί εί; τήν 
σοβαράν αύτήν άπόφασιν αγγλικήν πρόφασιν. Τό με
ταξύ υίοΰ Σπάρταλη καί έπιτετραμμένου έν Λονδίνω Γεν
ναδίου έπεισόδιον δέν έξηρέθισε μόνον τούς έν Λονδίνω 
ελληνικούς κύκλους, άλλά καί τούς εδώ ρωμαί’ίκους. Οί 
εκεί κατόρθωσαν νά κάμουν τόν aorrtxdr γιαπήσαρο. 
’Εδώ όμως μόνον ό κ. Βαλαωρίτη; /'σπαρτάρισα άτ.α θυ
μόν, όταν έν τώ υπουργείο» τών έξωτερικών έζήτησαν 
νά τον πείσουν οτι ό επιτετραμμένος μας κ. Γεννάδιος 
δέν έπρόδωσε το ’Εθνος είπών έν τινι αγγλική συνανα
στροφή οτι δέν γνωρίζει τόν υίόν τοΰ κ. Σπάρταλη.

Άλλ’ όπου κατήντησεν ή θέσις τοΰ κ. Κουμουνδούεου, 
είς τό ύπουργεΐον τών έξωτερικών ώφειλον νά γνωρίζουν 
τοΰτο, διότι άλλως ό κ. Βαλαωρίτη; τοΰ φεύγει καί

Καταντ# είς τό τραγικόν ή θέσις τοΰ Σιβιτανίδου. 
Κατήντησεν ό ΙΙαοίας τής Βουλής. ΤΙ άντιπολίτευσις 
τόν αποτροπιάζεται· είς τήν σάλα τοΰ Κουμουνδούρου 
είναι απεχθής,διότι άντικατέστησεν έν τή Βουλή,αύτός, 
τόν Χαδζίσκον. Μία φιλοδοξία δαγκάνει τά χείλη της 
διά τοΰτο μέχρις α'ίματος.

— Έπί τέλους, παραληρών ό πτωχός, λέγει, θά με 
αναγκάσετε νά κάνω κόμμα 'δικό μου.

Είς ποιον κόμμα ανήκει ό κ. Καραπάνος;
Μία Κυρία άπήντησεν ώς εξής είς τήν έρώτησιν αύτήν: 
— Άπό τόν Κουμουνδοΰρον παίρνει ρουσφέτ?.α, άπό

τοΰ Τρικούπη τό σπήτι καμέλιες καί άπό τοΰ Δεληγιάν- 
νη τή Νομολογία του,

-------- —■g» » <aa ■ ————
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ΙΙροχθές έκόρωσεν ή καμινάδα τοΰ υπουργού τών 
Στρατιωτικών κ. Βαλτινοΰ.

Είς διαβατικός :
— Άφοΰ δέν μπόρεσε νά βάλη φωτ’ά σ’ τήν Τουρκία,

εβαλε φωτιά στο ’δζάκι του.

Είς αναγνώστης τοΰ έν τώ ΛΙ&η τοΰ Σαββάτου άρ
θρου του κ. Φιλήμονος εναντίον τής άντιπολιτεύσεως, 
ένεκα τής παραδοχής τών έκ Θεσσαλίας καί ’Ηπείρου 
βουλευτών :

— Μήπως ζητούσε ευκαιρίαν νά γίνη κουμουνδουρι- 
κός ;

Ό σεισμός τόν όποιον οί πολιτικοί μας έσκόπουν νά 
προκαλέσουν άπό Ταινάρου μέχρι τών κορυφών τοΰ Ό
λυμπου περιωρίσθη είς 20 δευτερολέπτων σεισμόν....τοΰ 
Βώλου. Καί ποΰ είναι ό κ. Στεφανίδη; με τούς τόσω 
χαρίεντας αναγραμματισμούς καί αποκεφαλισμούς τής 
λέςεως αύτής !

Τό έσπέρας τής Κυριακής έν μέσω’φαιδροτάτου κύκλου 
■συγγενών καί φίλων έτελέσθησαν οί γάμοι τοΰ διευθυν- 
τοΰ τοΰ παρά τήν πλατείαν Συντάγματος υποκαταστή
ματος τής όενοποιεας Κύδοίας Σωτηρίου Ντομπρο- 
γιάννη, μετά τής καλλίστης κόρη; Ευγενίας Άμπαζο- 
πούλου, άδελφής τοΰ γνωστοΰ Οίνοποιοΰ.

ΧΟΡΟΙ.

Ή έπινόησις τ5ξς κ. Μ. Μελά νά είσαγάγη καί παρ* 
ήμϊν ποικιλίαν τινα έν τή πληκτική, πλέον μονοτονία 
τών ξηρών ξηρών, cn frac καί ντεκολτέ, χορών επέτυχε 
θαυμασίως καί είς τό μέλλον άποκρέω άνευ χορών μΐ- 
τημφιεσμένων Θά έχωσιν όσην νοστιμάδα τά καθ’ έκά- 
στην άποκρηάτικη νύκτα πλημμυροΰντα πάσαν άμυδρώς 
φωτιζομένην αίθουσαν ανάλατα δόμινα.

’Όλοι μασκαράδες. Εί; τά σύνθημα αυτό τοΰ κ. Μελά 
έπολ.λαπλασιάσΟησαν όλων τών ένταΰθα ραπτικών εργο
στασίων οί έργάται καί αί έργάτιδες καί εί; τήν Ευρώ
πην ακόμη αρκετή έγένετο εργασία ό’πω; μασχαρενθοϋχ 
Αθηναίοι καί Άθηναΐαι.

Ούτω δίδουσι ζωής σημεία καί αί πτωχαί έν παντί 
καλώ Άθήναι.

Αναφαίνεται καλλονή, άναβλαστάνει καλαισθησία, 
έπιδείκνυνται κόκκοι ευφυΐας, φωτοβολεί πλοΰτο; καί 
βεβαιοΰται, ότι δύνανται καί αύται νά παρακολουθήσωσι 
τήν σύγχρονον κοινωνικήν άνάπτυξιν.

Λυπηρόν όμως, οτι πάσα αΰτη ή κινησι; έγεννήθη μέ 
ό άνοιγμα τοΰ μασκαροποιείου τοΰ κ. ΓΙαναυλη καί

όλα τά άλλα στοιχεία, άτινα συνιστώσι τον έν Άθήναις 
βίον, όταν δέν χοοεύη ό κ. Φώρδ καί δέν μασκαρεύεται 
ή κ. Μελά.

Λί τρεις εύρεϊαι αιθουσαι τής κ. Μελά, ας περίεργα-

σας καί κααμίαν Βασίλισσαν τοΰ χοοοΰ. Μέσω τοΰ άπλέ~
. * 1 1 „ . . χ - · 5 Λ. s >·· -του φωτός, του οποίου την εντασιν δεν ηουνηβη να εςα 

σθενήση τό rjxirtipt άπόν, δέν αποβάλλει τήν γοητεία* 
της ή ’Αττική Νύξ. Τό φώς υποχωρεί πρό τοΰ σκότουί 
της καί θά έπροτίμων νά μήν ϊδω πλέον τής σελήνηί 
τόν δίσκον, άν ήτο δυνατόν νά μέ θωπεύσγ άκτίς τών 
δύω άστέρων της.

’Αλλά φεύγει ταχεία καί είς τό διατί μου ακούω:
— Διότι θά ξημερώση.
Τό κόκκινο φαχιόΛι αφελούς κιθαρφδοΰ παλαίει κατά 

τών άδαμαντίνων τής κεφαλής κόσμων καί έπί τέλους 
τοΐ; διαμφισβητεΐ τήν νίκην.

Οί οφθαλμοί της είσί γλυκύτεροι τών τόνων τής κι
θάρας της καί τά χείλη της ομοιάζουν δύω κομμάτια 
κοράλι.

θά ήμην ευχαριστημένος καί μέ μίαν ψνχα τής καλ
λονής της άν μέ ήλέει μόνον.

Διά τήν Μαργαρίταν θά έμιμούμην τόν Φάουστ. θά 
έδιδον τόν θάνατόν μου είς τόν δαίμονα ϊνα δεχθή τήν 
ζωήν μου ό άγγελος.

’Αλλά γάσχων δεξιά καί άριστερά καί θαύμάζων τά 
τόσα θαυυ.άσια εύοίσκομαι χωρίς νά τό έννοήσω εις τό 
καπνιστήριον.

Έκεΐ όλοι οί έρυΡρόφραχοι, τόν κύκλον
τών σοβαρών καπνίζουν καί φλυαρούν. Δέν δύναμαι νά 
τούς έκλάβω είμή διά caniches .

Ό κ. Κουμουνδοΰρος, μελανόφρακος όμως αύτός, φαί
νεται φαιδρότατος, άνακτήσας τό μειδίαμά του, άφ’ ότου 
εύρέθησαν σύμφωνοι μέ τον Τρικούπην είς το ζήτημα τών 
έκλογών τής Θεσσαλίας.

Ό Κισλάρ Αγάς συνδιαλέγεται μαζύ του !

ζομαι μόνος, πριν ή άντηχήση έν αΰταΐς τοΰ μασκαρο- 
πλήθους ό φοβερός θόρυβος, μοί φαίνονται ώς τρία κομψά 
δ'ωμάτια καλλιτεχνική; έκθέσεως. Εΐνε τόσον λεπτή ή 
εργασία τών ποικίλων έκεΐ αντικειμένων, τόσον ζωηρά 
ή παράστασις τοΰ έν αΰταΐς καλού, τόσον τεχνική ή 
διασκευή αύτών, ώστε δέν άποκάμνει έντρυφών ό όφθαλ.- 
μός.

ΙΙερί τήν 9ην άρχοντα·, είσρέοντες οί όμιλοι τών μα- 
σκαρεμένων.

’Από τοΰ θέρους έν τή, δημοσία μουσική τοΰ Πειραιώς 
είχον νά θαυμάσω τοιαύτην χρωμάτων απειρίαν. Άνά 
πέντε ή δέκα λεπτά αναγκάζομαι νά τρίβω τού; οφθαλ
μούς μου, φοβούμενος μή μασκαρευθοΰν μέ κάνέν κόκκινο 
δομινό οφθαλμίας.

Βλέπει τις, ώς έν όνείρω μετ’ άνάγνωσιν μυθιστορήμα
τος, ανθρώπους τής σφριγώσης έποχής Φραγγίσκου Α’, 
Λουδοβίκου ΙΔ, όμιλεϊ πρός τάς εΰγενεΐς δέσποινας τής 
'Ισπανίας, έκπλήσσεται πρό τής ξανθής ένσαρκώσεως τής 
Μαργαρίτας τοΰ Γκαϊτε, διέρχεται έγγύς τής ένοπλου 
Άρτέμιδος, τείνει τήν χεΐρά πρός τόν Άβδούλ Καδέρ, 
φαντάζεται τούς Τζαβέλλας πρό χιονάτης φουστανέλλας, 
αηδιάζει πρό έμφανίσεως δομινοΰ καί συμπαθεί τόν αει
πάρθενου Κισλάρ ’Αγά.

Τό παρελθόν άναζ-Jj καί ώς διά μαγείας άπό τίνος τοΰ 
παραδείσου γωνίας αναγνωρίζει τις ζώσας τάς εικόνας 
τών ώραιοτέρων έκείνου στιγμ.ών.

Τά ομματά μου προσκολλώνται· ακόρεστα έφ’ενός χου- 
βοΰ κολοσσού. Εΐνε ή γίγας μου.

Άν ήτο τόσω ώραία ή Marguerite tie Valois, αύτή 
μόνη θά ήρκει νά λαμπρύνη τοΰ αδελφού της τήν αυλήν.

Τί φιλαρχία τών κυριών ! Αριθμώ δέκα επτά Βασίλισ

ΕΠίΦΪΛΛΙΣ ΤΟΥ ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ.

1. ΚΑΚΗ ΩΡΑ

Ή Εύθαλία διέτρεχε τό κρισιμον έτος. Διά τά; Αθη
ναίας, τό κρίσιμον ϊτος είναι τό εικοστόν πρώτον, όπως 
διά τού; ’Αθηναίους είναι τό τριακοστόν πρώτον. ΙΙρίν 
τοΰ είκοστοΰ έτους ή ’Αθηναία είναι πεταλούδα έξ έν
στικτου' μετά τό εικοστόν γίνεται πεταλούδα έκ συμφέ
ροντος. Τότε πρόκειται μόνον περί έρωτος καί ό έρω; εί
ναι έκλεκτικός' αναγκάσατε τόν έρωτα νά παραδεχθώ έν 
σύστημα, δότε του θρησκείαν, κάμετέ τον συνταγματι

σε πρό πολλοΰ νά είναι έκλεκτικός.

τυπική :
— Μά μή νομίζης πώς τό κορίτσι μα; είναι δεκάξη 

ετών. ΙΙέρασε τά είκοσι, ποιόνε θά τη; δώσουμε ;
Όταν ή σύζυγος προτείνη καί ό σύζυγος δυσανασχε-

τή, ή αύτή άπάντησι; γίνεται έκ μέρους τής πρώτης 
*' " ‘ ‘ ‘ *TTQfi' ΓΤ.ν εοον.

Κυρίως αυτά συμβαίνουσιν έν τή μέση τάςει, ήτις δι
καίως φρονεί ότι είς τήν πλάστιγγα έφ’ ή; θά τεθή ή 
προίξ, διά νά τήν ίδή ό υποψήφιος γαμβρός βαρύνουσαν,
_ _/__ \ Λ — · ---

μνών οφθαλμών καί περί αύτών μόνον δέν υπάρχει διπλή 
γνώμη.

Τΐ άνωτέρα τάξις λέγει : Δέν έχουμεν ανάγκη' ή κόρη 
μας έχει προίκα. Πόλλάκις ή· χρυσόμαλλος θυγάτηρ 
γίνεται ομογενής άπό ηλικίαν, πολλάκις υποπίπτει 
είς άμάιτημα .... «(ΙιόμίωΓοχ, τό όποιον δέν σχε- 
πάζετα/. Οί γονείς ούχ’ ήττον δεν συγκινοΰνται διό
λου' είναι πεπεισμένοι οτι ή ό εύτυχής ώθησα; τήν κό
ρην είς τήν αμαρτίαν ή άλλος έντελ.ώς αθώος πάση; ώθή- 
σεως, μάλλον δέ ό δεύτερος ή ό πρώτος, θά τής ζητήση 
μετά δακρύων τήν χεΐρά της.

θά με πιστεύσητε άν σάς ε’.πώ ότι ή Εύθαλία ήτο 
κράμα τών δύο αύτής συστημάτων ; Ότι έπόθει καί 
έραστήν καί σύζυγον ; Ότι θά ικανοποιείτο έάν εύρισκε 
τό »ν ή το άλλο; Ό,τι τήν έδαιμόνιζεν ήτο, εί; όν και* 
ρόν ανάγεται ή παρούσα διήγησις, ή χηρεία εί; ήν εύρί— 
σκέτο εκατέρου τών δύο τούτων ειδών τής γυναικείας 
ψυχαγωγίας' χηρεία έν άκμαιοτάτη παρθενία. ΤΙ μή—

τηρ πρέπει νά πιστεύσητε οτι συνεμερίζετο τήν στενο
χώριαν τής κόρης' τούτο σάς φαίνεται ολίγον παράξενου, 
άλλά συλλογισθήτε ότι τό έσωτερικόν τής οικίας, είς ήν 
σάς είσάγομεν, ούτε έπί άκράτω πατρικώ ή μητρικώ δε-
σποτισμώ διεκρίνετο, άλλ’ ούτε καθιέρωσε τήν ελευθερίαν 
έκείνην καθ’ ήν πολλάκις ό έραστής περιέρχεται είς αμ
φιβολίαν πρός ποιαν διεύθυνσιν νά στρέψη τά έρωτικά 
του πυρόβολα, πρός τό μέρος τής μητρός ή πρός το μέ
ρος τής κόρης. Ή μήτηρ τής Εύθαλία; είχεν άσπασθ·7, 
άπλουστάτην μέθοδον. Όταν ό έραστής ήτο τοΰ γού
στου της, προσεποιεϊτο οτι ούτε έβλεπε τίποτε, ούτε 
ήκουε' ενίοτε μάλιστα δέν περιωρίζετο είς τοιαύτην αρ
νητικήν θέσιν' όπως ώς καλή νοικοκυρά δέν ήνείχετο νά 
Ρλέπη τό έλάχιστον σκύβαλον, ούτω έσχονπιΐ,ε μετά τοΰ 
αυτού ζήλου παν πρόσκομμα, όπερ ήδύνατο νά ταράξη 
τήν εύόδωσιν τών ερώτων τής Εύθαλίας της.

Άν θεοφοβουμένη τις γείτων τή παρετήρει ότι δέν 
κάμνει καλά ν’ άφίνη τόσφ μακρύ σχοινί εί; τήν Εύθα- 
λίαν, εκείνη περιωρίζετο ν’ άπαντά λίαν διπλωματικώς : 
ό θεός νά τήν φωτίση σ’ τό καλό.

Εκείνο τό ουδέτερον «σ’ τό καλό» δέν ήτο είμή άρσε- 
νικώτατον: «Ο τόν χαλόν» Καί τήν ευχήν αυτήν τήν 
έλεγε μετά πόνου οχι άποκλειστικώς μητρικού. Ύποθέ- 
τομεν οτι πάσα μήτηρ ήτις δέν ύπερέβη τό τεσσαρακο
στόν έτος, καί ή τής Εύθαλίας μόλις ήτο τεσσαρακον- 
τοΰτις, αισθάνεται αόριστον εύχαρίστησιν εί; τούς κρυ-

.ωτικοΰ.

Δέν ήδυνήθημεν νά έξακριβώσωμεν ύπό ποιον αύξοντα 
φιθμΛν ήτο σημειωμένος είς τό πρωτόκολλου τής Εύθα- 
ίας ό παρών έρως, διότι τήν είχον γνωρίσει ύπό τό κρά— 

■ος μελαγχολίας γεννηθείσης έκ τής λύσεως αυτού καί 
έν έτόλμων νά τήν ύποβάλω είς τόσω άδιακρίτους ά- 
α.κρίσεις' άλλ’ έξ όσων ήδυνήθην νά έννοήσω, ή Εύθαλία 
ν τώ κεφαλαίω τοΰ άδεσπότου έρωτος έκυμαίνετο μετα- 
ύ πείρας καί απειρίας.

Διά τούτο, όταν παρά τή οικογένεια,ήτις κατώκει τό
.άτω πάτωμα τής οικίας, έμαθεν ότι είς τήν εύρεΐαν
ά.Ια τήν όποιαν συνήθως ένοικίαζεν, ένεκατέστη-

δύο νέοι φοιτηταί, χαθως κατά τήν
- ν ι Λ

. Λ ν&·. Ζ\/ςΐΑ-χς, rv» -,, -- u -------- --- f
ηταί, ούτε τήν στρατηγικήν πεπειραμένης είς τά έρω- 
ικά μετεχειρίσθη, στρατηγικήν δολίαν, προχωρούσαν δι’ 
πονόμων, δι’ ένεδρών, διά ψευδών έξόδων καί προσπε- 
οιημένων άμυντικών διαθέσεων. Ή Εύθαλία μόλις μετά 
ίαν εβδομάδα είδε τον ένα καί μετά τινας ήμέρας καί



- -~· .*

4 MII ΧΑΝΕΣΑΙ Mil ΧΑΝΕΣΑΙ

xt-

-— Γιατί έ'γεινες Τούρκος ;
— Γΐά νά μή έχω ποτέ πόλεμον μαζύ σας.
Άλλά ή contredanse έτελείωσε καί νέοι καπνισταί εμ

φανίζονται, μετ’ ολίγον δέ άποτελεϊται μικρός κύκλος 
μασκαρεμένων περί τόν κ. πρωθυπουργόν.

Ό Κισλάρ ’Αγάς κλίνει εις τό ούς του :
— Μά δέν ήμπορεϊς να κάμης χωρίς νά ήσαι μεταζυ

Μάτην εδώ αναζητεί τό όμμα μου καί τόν λευκότριχα 
νέον. Δέν εννοεί ν’ άφήσν) ούδ’ έπί στιγμήν τό σαλόνι 
τ,οϋ χοροϋ, είς τό όποιον βαλς πεταχτό σύρει κ’ έμέ.

Τόν ανακαλύπτω μέ κυανόχρουν άργυροκέντητον στο
λήν. Τρέχει κατόπιν τής Άρτέμιδος, ίσως μέ τήν έλπίδα 
νά γείνη Ένδυμίων.

Ή "Αρτεμις αύτή, τής όποιας ό έλαφρός ποϋς είνε 
σκλαβωμένος είς κάλτσαν καί γόβα, τί νά κυνηγά έδώ 
μέσα ! Ήθελα νά ήμουν πουλί νά χννηγοΰσε έμένα.

Τά βέλη της μένουν έν τγ, φαρέτρα, διότι τοξεύουν 
οί οφθαλμοί της.

Αί μάγισσαι άποτελοϋσι την πλειονοψηφίαν. Έως ποΰ 
φθάνουν αί γυναίκες! Μάγισσαι θέλουν νά λέγωνται,έστω 
καί άν μόνον άπό τά ρούχά των.

Άλλά :
qne de magiciemes et pas une seule enchanteresse !

"Ινδή χορεύτρια πετά έμποός μου. "Αν είχον τόσην ευ-

Περισσότερον περίεργοι τής Εύθαλίας οί άναγνώσταί 
μου, μολονότι πιστεύω άπό τοΰδε ήρχισαν νά τήν κακο- 
λογώσι καθ’ εαυτούς, έπιθυμοϋν νά γνωρίσουν τό ποιόν 
-τών δύο ηρώων μας. ’Ανάγκη λοιπόν νά κατέβωμεν είς 
τό πρώτον πάτωμα, νά είσέλθωμεν είς τό διαχώρισμα τό 
ένοικιασθέν είς τούς δύω, νά τούς ίδωμεν, νά τούς πλη- 
σιάαωμεν, νά μάθωμεν κάτι τι περί αύτών, νά περιεργα- 
σθώμεν τήν διακόσμησιν τών δωματίων των, νά ρίψωμεν 
βλέμμα άδιάκριτον έπί τής ιματιοθήκης των, ν’ άκού- 
σωμεν τούς αστεϊσμούς των, νά διίδωμεν τό αίσθημά 
των, νά γνωρίσωμεν μερικάς ιδέας των καί νά γνωρισθώ- 
μ,εν μέ τόν τρόπον τοΰ βίου των.

• Έπωφεληθώμεν τήν στιγμήν καθ’ ήν ό είς άκροάται 
τά περί τυφικού ιού ολίγα μαθήματα τού Ιναθηγητού κ. 
Δηλιγιάννη έν τώ Πανεπιστημίω καί ό άλλος άναγινώ- 
σκει άρθρον τού Ζολά είς το Φιγαρω έν τώ καφενείω 
Γιαννοπούλου καί είσέλθωμεν είς τό δωμάτιόν των. Εύ- 
ρεΐα, μάλλον ορθογώνιος αίθουσα, μεσημβρινή, άκτινο- 
βολούσα τήν στιγμήν αύτήν ΰπό λαμπρού ήλιου, άπο- 
τελεΐ ώς πρός τήν έπίπλωσιν μέσον τινά ορον μεταξύ τών 
τυπικών δωματίων τών ξενοδοχείων καί τών γυμνών τε- 
τρατοίχων τών 'Αθηναίων οίκοδεσποινών, αΐτινες δέχον
ται φοιτητάς. Δύο σιδηραί κλίναι, ή μία άπέναντι τής 
άλλης, προχωρημέναι πρός τά μέρος τής θύρας, μεταξύ 
δέ αυτών καί τών απέναντι παραθύρων τόσος τόπος όσον 
καταλαμβάνουν δύω γραφεία φοιτητικά, τούτέστιν άπλά 
τραπέζια, είς νιπτήρ άρκετά μεγάλος καί δύο κρεμαστή- 
ρες, έκτελούντες χρέη ιματιοθήκης τής ώρας, καί ύπ’

μορφίαν αί γυναίκες τών ’Ινδιών, έκεϊ θά ήτο τά κέντρο* 
τών γαμβρών.

Μοΰ έκάρφωσε δύω βλέμ-ματά της καί έςεκάρφωσε τό* 
νουν μου.

Ή περισυνή διαβόλισσα λείπει απόψε.
Τόν pci.Zor της παίζει μία όιαβο.Ιίτσα^ ή οποία

δέν έχει διαβόλου άσχημία, άλλά μέ την μελαγχροι· 
νάδα της σου φιλοδωρεί χίλιους διαβόλους μέσα σου. Άν 
την έβλεπεν, κρυμμ,ένος είς καμμίαν γωνίαν ό ΚωΠύής, 
θά έψιθύριζε δειλά δειλά τους στίχους του εκείνους :

θεέ μον, βλέπω σατανά άγγε.Ιοχαμωμένο
Πυΰ στών ματιών τον fit τραΰά τύν Λόη νά μη χύση.

Ή διαβολίτσα μ.’ εγκαταλείπει παρά τήν Μαρίαν τών 
Μεδίκων, χήραν. Είνε παρελθόν καλλονής καί ένεστώς 
προκλητικότητος. 'Οποία εξαψις μέ φλογίζει ! Έπί τέ
λους τολμώ νά τήν έρωτήσω, διατί χήρα Μαρία, καί μει- 
διώσα μοι άπαντά :

— A la recherche d' un mari.
Καί .... άλλ’ ό Κισλάρ Αγάς μέ άγριοκυττάζει.

Ό φίλος τοΰ Φιλήμονος Μενέλαος φέρει τήν φούστα 
νέλλαν τοΰ θυρωρού του. Τώ πηγαίνει τόσω καλά, ώστε 
μοΰ έρχεται νά τόν έρωτήσω άν εύρίσκεται καλό βοϊδινά 
είς τό μαγαζί του.

Ακούω μίαν φωνήν τ

αύτούς δύο σιδηρά κιβώτια. Ή τοιαύτη αναλογία ήτο 
έπιβεβλημένη ΰπό τής άνάγκης τής οίκοδεσποίνης τού νά 
έχγ έξ ίσου ευχαριστημένους καί τούς δύο ένοικιαστάς 
της, παρ’έκάστου τών οποίων θά έλάμβανεν άνά εν κατά 
μήνα εικοσάδραχμου, διότι τό δωμάτιόν ήτο πολύ εύρύ- 
χωρον, ή οικία πολύ καινουργής, ή οδός πολύ κεντρική 
καί οΐ φοιτηταί πολύ καθώς πρέπει. ’Αφού ούδέποτε έζη— 
ρότρωγον κατ’ οίκον, συνήθεια οχι τόσον ασυνήθης παρά 
πολλοΐς τών φοιτητών, ούτε κάν ήσαν θαυ.ώνες τού Ξε
νοδοχείου τού Ξύδη ή τής Μαχεδονίας, άλλά έδείπνουν 
καί έγευμάτιζον πάντοτε είς τό Ξενοδοχείου τών Αθη
νών, τής Άττιχης καί τού Στέμματος ε·ινΧΜί$,. Τά κι
βώτιά των ήσαν πλήρη, ή πλύντρια κατά δεκαπενθήαε- 
ρον έκυπτεν ΰπό τό βάρος τών ασπρορούχων καί συχνά 
πυκνά παρουσιάζετο παϊς ράπτου, πιλοπώλου ή ύποδημα- 
τοποιού,φέρων καινουργή ένδύματα, υποδήματα ή πίλον. 
Αύτά κάμνουν μεγάλην έντύπωσιν είς οικοδέσποιναν 
ένοικιάστριαν’ τρεις ή τέσσαρες τοιαύται επισκέψεις τήν 
αναγκάζουν καί όταν παρέλθουν τρεις τέσσαρες ήυ.έραι 
μετά τήν πρώτην τού μηνάς νά μή ζητή τό ένοικων, 
άλλά νά άφίνγ τόν xiiptor έλεύθερον νά πληρώνη όπόταν 
θέλγ. Ύπάρχουσι φοιτηταί κερδοσκοπούντες έπί τών 
ψυχολογικών αύτών διαθέσεων καί πολλάκις συνεννοούν
ται μετ’ άλλων συμφοιτητών οΐτινες τυλίσσοντες είς 
χρωματισμένου χάρτην παλαιόν πίλον ή παλαιά ύποδή- 
ματα έπιστέλλουσι διά μιάς μάγκας είς τόν έχοντα ά— 
νάγκην τοιούτων έπιδείξεων φίλον των, οστις πάλιν άν— 
τεπιστέλ-λει αύτά τήν έπαύριον είς τόν έν τή αύτή πε
ρίπου άνάγκγ διατελούντα συνάδελφόν του. (άκολουθεϊ)

*0 Μενέλαος μέ τήν στολήν τού θυρωρού του, δέν εί
ναι μετημφιεσμένος’ είναι μέ τά ροϋχά του.

Ό κ. Συγγρός είνε άπλούστατα μασκαρεμένος. Φέρει 
εις τόν δεξιόν βραχίονα τό έμβλημα τού Ερυθρου Σταυ
ρού, ϊνα ύπενθυμίζη τάς εύεργεσίας του. Η κυρία του 
ϊμως ομοιάζει κινητόν άδαμαντοπωλεϊον.
' Ό Κισλάρ ’Αγάς καθίσταται άντικείμε ιν τής γενι

κής ποοσοχής. Ή ένδυμασία του είνε μ /ρι καρφίδος 
εντελής’ καί όμως θά πήγαινε καλλίτερα είς τόν διπλω- 
ματιδέα Σορ . όνην. Τόσα τού ψιθυρίζουν αί Κυρίαι, 
ώστε είς άλλον μετημφιεσμένων χορόν πρέπει, λέγει, νά 
γείνγ Σολομών μέ χαρέμι.

’Άρχεται ή τρίτη contre-danse. Ό ξανθός ζύθος τής 
Βιέννης ήργάσθη πολύ διά τήν ζωηρότητά της.

Τά πρόσωπα όλων είνε ροδισμένα καί οί πόδες κινούν
ται μόνοι των.

Απέναντι μου εχω τήν Πομπαδούρ, τήν ώραίαν ευ- 
νοουμένην Λουδοβίκου IB'. Άν άνέζη ό πτωχός βασιλεύς 
θά τήν άνεγνώριζε. Δέν έξήλειψεν ό χρόνος ούδ’ αύτην 
τήν παρά τό χείλος της ίληιιν.

Εγγύς αύτής χορεύει έτέοα εύνοουμένη, δύσθυμος ολί
γον, διότι ό εύνοών δέν είνε παρών.

Είς τήν άπέναντι αίθουσαν διακρίνω μίαν Ανδαλου
σίαν καλλονήν, τήν οποίαν συχνά θαυμάζουσιν οί θαμώ- 
νες τής πλατείας τού Συντάγματος. Είνε ή ’Ανδαλου
σία τού Musset.

Avez vous vu dans Bacrclone 
Une Andalouse au sein bruni,
PMe conime un beau soir d’antomne ?

Καί άν ή μανδν.Ια της άντί λευκής ήτο μαύρη, θά 
ήτο καί ή ένδυμασία της έντελής ό’σον ή εύμορφίά της.

"Ολοι άπορούν,. διατί λείπει, μία κυρία Υπουργού. 
Έκρυολόγησε, δέν τής ήλθε ή φορεσιά, είνε θυμωμένη ; 
Τινές λέγουσιν, οτι κατασκεύασε τρία costumes, καί ότι 
διήλθεν όλην εκείνην τήν νύκτα σκεπτομένη ποιον νά 
έκλέξγ.

Χωρίς νά τό θέλω, ή διάδοσις αύτη μοϋ άνέμνησε τού 
Buridan τόν όνον, σάς ζητώ συγγνώμην κυρία μου, ό ό
ποιος έψόφησε τής πείνας μή δυνάμενος νά κάμγ έκλο 
γήν μεταξύ τριών δεμάτων χόρτου.

’Έχει παρέλθει τό μεσονύκτιον, όταν εύρίσκωμαι πρό 
μεγαλοπρεπούς έν τοϊς έπικειμένοις τραπέζης. Μετά τό
σην κόπωσιν τών οφθαλμών καί τών ποδών πρέπει νά 
έργασθή καί ό στόμαχος ολίγον. Ή εύγενεστάτη οίκο· 
δέσποινα έφρόντισε νά τώ παρασκευάσγ τήν τερπνοτέραν 
εργασίαν. Άντικρύ μου τρώγει ένα παχουλό αγγελούδι, 
θέλει νά τσιμπήσγ άπό όλα συγχρόνως καί τό γαλανό 
του ματάκι είνε καρφωμένο είς τά γλυκίσματα. Πωλεΐ 
άνθη, άλλά θά ήτο φυσικώτερον άν μετημφιέζετο είς 
κουφέτο.

Ό καμπανίτης καί ό τής Βιέννης ζύθος καί άλλων ει
δών πολλών οίνοι διαχύνουσι πέριξ μου θορυβώδη εύθ

μίαν. Φαντάσου δέ νά πίνγς μέσα σέ τόσα ζωντανά λου—· 
λούδια ! Τί ποίησις ! ’Εντός τού εύδαίμονος αύτοϋ βα
σιλείου^ μία παραδοϋχος όσον μυτούχος νύμφη ύφίστα— 
ται δεινήν πολιορκίαν άπό τούς γαμβρούς, είς τόν κύ
κλον τών οποίων όμως δέν βλέπω άπόψε τόν Άλέκο* 
Νέγρην.

'Ο πράσινος διευθυντής τού ’Αρχαγγέλου, τρις έπιπί· 
πτει κραταιός φαγάς έναντίον τής τραπέζης καί αί πα— 
ροψίδες καταπίπτουσιν άλλεπάλληλοι. Τόν άφίνω τρώ- 
γοντα άκόμη καί τρέχω νά ευρώ τήν θέσιν μου διά τά- 
κοτιλλ’όν.

Ό κ. 'Ρηγάδής καί Σερπιέρης διευθύνουσιν αυτό.
Καίτοι ή χωρητικότης τής οικίας είνε δυσανάλογος 

πρός την έκτασιν τών σχέσεων τής κ. Μελά, έν τούτοις 
μεγίστη έπικρατεΐ τάξις.

Λί φυγοϋοαι είναι πλέον κοιναί, άλλά πάντοτε επιτυ
χείς έν τή έκλογή.

Τάς προτιμήσεις τάς περισσοτέρας έχει ή λευχείμω* 
εύνοουμένη. Παντού εύνοουμένη.

Εχουν δύσει οί άστέρες προ πολλοϋ καί οί πωληταΐ 
τού σαλεπιού ΐστανται ένεοί πρό τών μασκαρεμένων ομί
λων, οΐτινες περί τήν 6ην τής πρωίας μόλις άφίνουσι 
τόν οίκον τού κ. Μελά είς τήν συνήθη του ηρεμίαν.

Μάρεος.

ΕΙΜΛΣ ΜΑΣΚΑ.ΡΛΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ

Χάριν τών πρός τήν κόρην Κατηγκούλαν εύγενών αι
σθημάτων αύτοϋ άπεφάσισε καί ό κ. Κουτουφέρνης νά 
γείνη μασκαοάς, κατά τάς μασκαρένιας αύτάς ημέρας.

Καί έγεινε.
Δέν είνε μικρόν τό νά γείνη τις μασκαράς ΰπό εύγε

νών αισθημάτων όρμώμενος, ενώ άλλοι γίνονται ύπό πα
τριωτικών. Τά παραδείγματα, διά τό άσκανδάλιστον, 
άς λείπουν.

Ό φίλος Κουτοφέρνης είνε φοιτητής, καί έχει πλη
γήν μέσ’ τή καρδιά πού τού τήν άνοιξε μιά νέα πλου
μισμένη, κατά τόν Έρωτόκράτον.

Ό κ. Κουτοφέρνης είνε νέος δηλωμένος μέν ώς τριά
κοντα καί δύο ετών, φόβφ έπιστρατείας, πράγματι όμως 
μόλις ίδρόνει τό μουστάκι του.

Είς τάς επτά λοιπόν τής περασμένης Κυριακής, εύρί— 
σκέτο είς τό δωμάτιόν του, μέ μίαν δοράν διαβόλου έξη— 
πλωμένην έπί τής κλίνης του.

’Ιδού μικρά σκιαγραφία τού δωματίου του.
Άπό πίσω άπό τή,ν πόρτα έκρέματο τό μοναδικόν

σουρτοϋκό του μετά τού μονακρίβου πανταλονιού του, 
ενός υποκαμίσου καί τού καπέλου του έπ’ αύτοϋ, έφ’ ού 
πάλιν ή κάλτσαις άπό τό γαϊτανάκι των έπί τού καρ—
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φιου στηριζόμεναι έκρέμαντο ένθεν καί ένθεν άφελώς. 
Παρά τό παράθυρον, ού τό σπασμένο τσάμι έφράσσετο

ίιέ μίαν έφημερίδα, ήτο τοποθετημένο τό άβαφες τραπέ
ζι του, έπιστρωμένον διά Τ η-Ιεγράγωτ λαδωμένων, 
εφ’ών μία ρέγκα καί ένα κατοστάρι ψωμί χάσικο,άνέμενον 
τόν μέλλοντα νά καταβοοχθίση αύτά κ. Κουτοφέρνην.

Πλησίον αύτών και έπί δύο τριών βιβλίων ή σπασμένη 
λάμ.πα έπέχεε άμυδρόν φώς, τρεμοσβύνουσα, ελλείψει 
•πετρελαίου. Υπήρχε καί ένας σουγιάς κολοκοτρώνης ά- 
πειλητικώς άνοιγμένος.

Παρά την τράπεζαν ητο τοποθετημένη ψάθινη καρέ
κλα μέ τό πεσκίρι έπ' αύτής κρύπτουσα ύπό τά σκέλη 
της κανάτι πληρωμένο καί άνευ χειλέων.

Τό κρεββάτι τοΰ κ. Κουτοφέρνη ήτο ξέστρωτο, έκειτο 
δέ έπ’ αύτοΰ, ώς είπομεν, κουστούμ μασκαρένιο διαβολι
κό, τοΰτ’ έστι ένα παρδαλόν πανταλονιού, καί ζακέ 
μετά προσωπίδος πάνινου ήτις έφερε κέρατα παραγεμι
σμένα, μέ πύτουρα. Είχε δέ καί κουδουνάκια καί ουρά.

Έπί τοΰ τοίχου έπακούμβα μακρά διαβολική ράβδος 
μέ γάντζο στήν ά’κρα

Διά τής ένδυμασίας ταύτης ό κ. Κουτοφέρνης είχεν 
αποφασίσει νά γείνγ διάβολος μέ κέρατα διά νά πείράς·/) 
το πουλάκι του, τήν Κατηγκοΰλα.

Ό φίλος Κουτοφέρνης μέ τό κοντό του πουκαμισάκι, 
τά σώβρακο καί τής παντοΰφλές του έσου.Ιάτσερνε έν
τός τοΰ δωματίου του, καθόσον, φαίνεται, τό είχε βάλ
λει στό κέφι, καί έξεφύλλιζεν ένα γαρούφαλον μονολογών 
καί λέγων :

— Θά μέ πάρη, δέν θά μέ πάργ, πάργ, δέν πάργ,— 
άς άλλάξωμε καί φύλλο—δέν θά μέ πάργ, θά τήν πάρω, 
θά μέπάργ, δέν Οά τήν πάρω—πάρω, πάρεις, πάρει, μέ 
πέρνει, τήν πέρνω . . . "Ωχ, άδελφέ, μασκαραλίκια. . 
Τόρα άπό ένα λουλούδι περιμένω νά μάθω, άν θά τήν 
πάρω, ένώ γνωρίζω, οτι Οά μέ πάργ. . . ’Αγάπη τό δια- 
ολοκόριτσο ποΰ μοΰ τήν έχει ! Μά κ’ έγώ δέν πάω πα
ρακάτω. Την άγαπώ ποΰ τρελλαίνομαι. Κκί εΐνε άξια 
άγάπης, πράγματι, ή διαολεμένη . . . Κατηγκοΰλα, ψυ
χή μου Κατηγκοΰλα, καί ποΰ νά εϊξευρες τί μασκαρα
λίκι έχω άπόψε νά σοΰ παίξω . . . Γιά φαντάσου, γαμ
βρός -έγώ καί νύφη έκείνη ! . . Μάτια μου, μάτς .'—αί 
μή θυμώνεις . . . ώχ καϋμένη, σοΰ χοράτεψα, έλα μή 
μ.οΰ χόλιασες, αϊ ! αί ! νάτα δά. "Ας γνε, δέν το ξανα- 
κάμω, άλλη φορά . . ’Αγαπήσαμε ; . . . Ναι . . τί έ 
λεγα ; Α ναι. Γαμβρός έγώ, δηλαδή νεόνυμφος καί νύφη 
έκείνη, βγαίνομε άλλαμπρατσέα,χειραγωγούμενοι διά τών 
αγκώνων, μέ τά γάντια μου, τό ψηλό καπέλο—άιντε 
πάλι, Κατσίμπαλη, Οά μοΰ τόν τραβήξγς τόν παρά,— 
σοΰ έχει όμως ό μασκαράς κάτι καπέλλα, φίνα, φινίσιμα 
—μάς βλέπουν οί φίλοι, φόρα τό καπέλλο ό ένας άπό 
δώ, κάτω τό καπέλλο, ό άλλος άπό 'κεϊ, καλή ’μέρα σας, 
νά ζήσητε νά χρονίσετε, εύχαριστώ,. . νά οί φίλοι, γα- 
ρύδα τό μάτι των ! Έγώ πλέον κουράστηκε τό χέρι μου 
άπό τό χαιρέτα τόν ένα καί τον άλλον ώς άλλος βασι
λεύς. . . Τό βράδυ στό σπίτι . . άχ ! άχ ! καί τί έχω
•νά σοΰ κάμω, Κατηγκοΰλα, καί τί έχεις νά τραβήξγς 
άπό ’μέ. Έννοια σου καί θά σοΰ δείξω τί έστί βερύκοκ- 
κο . . . Πολλά είπαμε, άς ντυθοΰμε. Έμπρός, κύριε διά
βολε, είσελθε είς τό διαβολικόν δέρμα σου.

* *

Καί ταΰτα εΐπών ό φίλος Κουτοφέρνης ήρξατο ένδΰό- 
μενος τήν διαβολικήν του μασκαράτα, ίδών δέ τά ψευδή 
κέρατα αύτής :

— Βρέ, άνεβόησε, μοϋφυγε ή ιδέα. Αύτά τά κέρατα 
δέν κάμουν φιγούρα. Έπρεπε νά 'πάγω στήν αγορά νά 
πάρω ενα δύο τραγίσα νά τά κολλήσω έπί τό τραγικώ
τερον. Ή νά έχγ τις κέρατα φυσικά ή άς λείπουν. Άς 
γνε. Οταν πανδρευθώ, καί έχουμε ζωή τοΰ χρόνου, τά 
φτειάνω έτσι ! . .

Ένδυθείς ό φίλος Κουτοφέρνης έλαβε τήν άγκυλοφόραν 
μακράν ράβδον του καί έξήλθε.

Τό σχέδιόν του ήτο διαβολικόν τω όντι, καί άνάλογον 
τής μασκαράτας του, έπήγαινε, δηλαδή νά κορτετσάργ 
τήν έρωμένην του, καί νά τής έπιδώση τήν έρωτικήν του 
έπιστολήν, ήν έν τώ κόλπω του είχε τοποθετήσει.

Καθ’ όδόν οί άγυιόπαιδες άκολουθοΰντες όπισθεν αύ
τόν έκραύγαζον.

— Αί αί, νά ένας κερατάς.
Κλητήρ δέ τις συναντήσας αύτόν τόν έσταμάτησε καί
— Τις είσαι ; τόν έρωτά.
— Νά, δέν μέ βλέπεις, άπαντά ό κ. Κουτοφέρνης, εί

μαι μασκαράς.
— Ετσι ; Βγάλε τότε τή μάσκα νά 'δώ τά μοΰτρά 

σου, ή δέν 'ξέρεις, οτι τήν νύκτα δέν έπιτρέπονται μου
τσούνες ;

*
* *

Τέλος ό φίλος Κουτοφέρνης έφθασεν είς τήν όδόν τής 
Κατηγκοϋλάς του καί έπλησίασεν ύπό τό παράθυρον αυ
τής, είς τοΰ οποίου τό τσάμι παρετήρησε τήν κεφαλήν 
της. Φαίνεται οτι έφόρει μαΰρον κεφαλόδεσμον, διότι 
ύπ’ αύτόν έλαμπύριζον οί γαλανοί οφθαλμοί της.

—Κατήνα, έψιθύρισεν ό κ. Κουτοφέρνης, σύ είσαι; Κα
λή σπέρα . . . Δέν μέ γνωρίζεις ; Έγώ είμαι καλέ.

ΊΙ έν τώ παραθύρω κεφαλή έφάνη ύποσειομένη, ό δέ 
κ. Κουτοφέρνης έπανέλαβε :

— Έχω νά σοΰ δώσω μία σημείωσι γιά ’κείνο ποΰ 
ξέρεις . . Πώς είπες ; . . Δέν ακόυσα . . . Μά τί, θαρ
ρείς πώς εΐνε κάνεις άλλος ; Έγώ είμαι, ό Κουτοφέρνης 
σου. . . άκοΰς ; Έλα λοιπόν . . Μά δέν όμιλεϊς ; . Ού, 
χωρατά άνοστα ! Αί, ψίτ ! . . Θά σοΰ πετάξω πετρα- 
δάκι, καί θά σέ βαρέσω, μά τόν Θεό. Δέν μέ πιστεύεις ; 
Στάσου λοιπόν νά ίδγς !

Καί κύψας έλαβε λιθάριον, δπερ έσφενδόνισεν είς τό 
παράθυρον βοών καί έκτείνων τήν ράβδον του.

— Ψίτ, ξύπνα .'
Έπί τω έπιφωνήματι τούτφ γάτος μέγας έπήδησε τοΰ 

παραθύρου καί ώς αστραπή διήλθεν ΰπό τά σκέλη τοΰ 
Κουτοφέρνη, οστις έμπλεος τρόμου έτράπη είς φυγήν.

Οί σκύλοι τής συνοικίας είς τόν ήχον τών κωδωνίσκων 
τοΰ Κουτοφέρνη ώρμησαν κατόπιν αύτοΰ λυσσαλέοι, ούτος 
δέ έν τή φυγή του ερριψε τήν αγκυλωτήν ράβδον του.ζΟί 
γείτονες είς τάς ύλακάς έξέρχονται τών οικιών των καί 
ρίπτονται κατ’ αύτοΰ βοώντες.

— Πιάστ» τον, εΐνε νυκτοκλέπτης, μπουγαδάς, αύ
τός ρημάζει τή γειτονιά !

Είς κλητήρ κατά τύχην εύρίσκεται πρό αύτοΰ, καί 
τόν δράττει έκ τής ούράς, έξ ού ό Κουτοφέρνης χάσας 
τήν ισορροπίαν πίπτει ανάσκελα. Οί γείτονες τόν περι- 
κυκλόνουν τότε και πιστοποιοΰσι τήν γνησιότητά του 
ώς νυκτοκλέπτου, οσω μάλλον έφερε μεθ’ εαυτού καί τά.

— Τί κτυπάς έτσι ; . . έχετε λάθος έκ παρεξηγή*· 
σεως . . . Ναι μέν, ’μοιάζει τό όνομα ώς τής άδελφής 
σας, άλλά δέν εΐνε ή άδελφή σας . . εΐνε άλλη, καί μά
λιστα είμπορεΐ νά σάς τό ύιαβεβαιώσγ καί ή ιδία . . . 
Έπειτα ή αδελφή σας, κύριε, δέν ήτο είς τό παράθυρο 
τήν ώρα ποΰ έχώ άστείζόμην μέ τόν γάτο σας . . . καί 

ι διότι, έπειδή, δηλαδή έχετε λάθος . . .
Άντ’ άπαντήσεως ό ΰπαστυνόμος τόν ’πήρε μέ τής 

σδερχαϊς καί οίμώζοντα τόν άπέπεμψε. Άλλά τό μασκα
ραλίκι τοΰ φίλου Κουτοφέρνη δέν περιωρίσθη έως έδώ, 
διότι νυκτόβιοι άλήται τώ άφγρεσαν έκ τοΰ δωματίου 
τήν μοναδικήν ένδυμασίαν του καί ήνάγκασαν τόν φου
καρά νά οίκουρή μέχρι σήμερον μέ τήν διαβολικήν του 
στολήν. Καί άν θέλετε πάμε νά τόν ’δήτε.

Παλιάνθρωπος.

όργανα τής τέχνης του, τήν μακράν ράβδον μέ τήν χγ- 
κοΰλαν. Τούτων όλων ένεκα ό φίλος Κουτοφέρνης, ανα
πολόγητος—διότι καί άν άπετόλμα νά εϊπγ, οτι έπήγεν 
μασκαραδιασμένος νά κάμγ ρεντεβοΰ, δέν θά καθίστατο 
πιστευτός—ώδηγήθη είς τά αστυνομικά μέγαρα, όπου 
έπέρασε τήν νύκτα του στή δροσά.

♦
* +

Τήν πρωίαν ήχθη πρό τοΰ ύπαστυνόμου όπως άνα- 
κριθή.

Καί τώ λέγει ό ύπαστυνόμος.
— Βρέ μασκαρά, μπερπάτη, τσακπίνη τοΰ διαύλου, 

κλέφτη, τί γύρευες στά ξένα παράθυρα;
Καί ό κ. Κουτοφέρνης άπαντά :
— Κύριε, μέ συγχωρεΐς, έτσι δέν υβρίζουν τούς αν

θρώπους, ήμπορεΐ νά ήμαι μασκαράς, άλλά μετεμφιε- 
σμένος . . . Έγώ είμαι φοιτητής. Είμαι ό κ. Κουτο- 
φέονης, άπό τήν Κούλουρη . . . Καί πρόκειται μάλιστα 
νά δώσω καί έξετάσεις ... Μέ ξένα παράθυρα έγώ δέν 
έχω σχέσεις . . ’Αλλά ένας γάτος έβαλε τούς σκύλους 
τής γειτονιάς καί μέ ’βαλαν ’μπροστά, καί κοντά στους 
σκύλους οί άνθρωποι, καί κοντά σ’ αύτούς οί κλητήρες... 
Ώστε συνέβη λάθος, παρεξήγησις . . .

— Τί λές, μ.ωοέ θεομπαίκτη! Κορόϊδο . . . Κλητήρες, 
ψάξετέ τον !

Καί έρεύνης γενομένης άνεκαλύφθη καί κατεσχέθη ή 
έν τώ κόλπω του έρωτική έπιστολή, ήτις άνοιχθεϊσα ά- 
νεγνώσθη είς υπήκοον πάντων, είχε δέ ώς εξής :

Φιλτάτη μου καί ύπεραγαπωμένη Κατήνα !
Ενθυμείσαι τί μοΰ είπες προχθές; Δέν θά γείνγς καί 

σύ μασκαράς ; Καί έγώ σοΰ άπήντησα.—Έκάστη σου 
λέξις εΐνε αύτοκρατορική διαταγή. Καί ιδού με, πάρειμι 
έν σχήματι διαβόλου, διότι καί ό διάβολος αύτός ήθελε 
λατρεύσει τά κάλλη σου, άν σέ έβλεπε.

Κατήνα τ’ όνομά σου έγώ θά στό άλλάξω, 
Αικατερίνη νά σέ ’πώ ίσως καί σέ μαλάξω.

Τά ’χειλάκι σου; Κατήνα
Ερυθρό ’ναι όλο, ϊνα 
Τήν καρδίαν μου μαράνγ 
Κ’ έπειτα μοΰ τήν ίάνγ.

Αΰριον λοιπόν τό μεσονύκτιον έτοιμάσου ϊνα άμοι- 
βαιοκλεφθοΰμε, άφοΰ οί γονείς σου εΐνε τοσοΰτον σκληρο
τράχηλοι. Τήν αϊθουσάν μου τήν εύπρέπησα καί ή εύνή 
μάς άναμένη κενή.

‘Ο μέχρι δευτέρας παρουσίας λάτρης σου.
Κουτοφέρνης.

/7ρός T//r xvpiar όεσ.τοιτίάΛ xal μ ΐ.ϊΛονσαν σύζυγόν 
μου αγαπητήν Κατήναν Άσπρομμάταν. I. X.

—Άσπρομμάταν; άνεβόησεν ό ΰπαστυνόμος, μωρέ κα
κούργε, αύτή ’ναι αδελφή μου! Ώ τόν μουστερή! Σύ είσαι 
λοιπόν ποΰ κάθε βράδυ δέν άφίνεις τήν γειτονιά νά 
κλείσγ μάτι μέ τά μαντολίνια. Λάβε αύτήν ώς αμοιβήν 
τών κόπων σου !

Καί έπάφλασεν ή παλάμη τοΰ ύπαστυνόμου προσκολ- 
ληθεΐσα δλη έπί ξηοάς παρειάς τοΰ Κουτοφέρνη, δστις 
έπετραύλισε:

BAL COSTUME.,
I
Νά είχα μάτία δώδεκα νά έβλεπα τόν μπά./ο,
Ποΰ γίνεται μές στοΰ Μελά τό λουλουδάτο «πήτι, 
καί νάχα λύραις εκατό γιά νά 'μπορώ νά ψάλλω 
έκεΐνο τόν αθάνατο άφρό τοΰ Καμπανίτη.
Ζαλίστηκα,έσάστισα, δέν ξέρω πώς ν’ αρχίσω, 
τί πρώτο καί τί ύστερο νά γλ.υκοτραγουδήσω.

Ξεστραβωθήτε, μάτια μου στραβά καί θαμπωμένα, 
νά ’δήτε τόν Παράδεισο μέ τά Ούρί τριγύρω, 
κΐ’ ανοίξετε, ρουθούνια μου κατασυναχωμένα, 
νά πάρετε άναπνοή γεμάτη άπό μύρο.
Μέσα σέ τόση ώμορφ’ά καί νειότη ζηλεμμένη, 
άν καί γεμίζη ή κοιλιά, το μάτι δέν χορταίνει 

• ---

Προβάλλει μία Δόγισσα βελουδοφορεμένη,
μέ το πολύ της μάλαμμα τά μάτια μου σκοτίζει,
καί δλο πάει κΐ’ έρχεται κατακαμαρωμένη....
Αχ ! δοό χιλιάδες τάλληρα ή Δόγισσα κοστίζει. 

Μονάχα τό κοστούμι της άν μοΰδινε έκεΐνο,
’μπορούσα Δόγης καί έγώ άληθινός νά γίνω.

Νά! νά! καί μία Άρτεμις μέ βέλη είς τήν πλάτη, 
φωτιαϊς άπό τά μάγουλα κΐ’ άπό τά μάτια χύνει, 
πότε τόν ένα κυνηγά καί άλλο διπλωμάτη, 
κκί πότε πάλι στέκεται καί ξεροκαταπίνει.
Ό γέρο Φώρδ τής ρίχνεται μέ δλα τά σωστά του,
’στό πείσμα μιάς μελαχροινής,ποΰ έρχεται κοντά του.
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Τήν δΐϊκθες, μελαχροινή κι’ άφράτη Φαβορίτα, 
όπου σέ βλέπω νά πετάς καί οχι νά χορεύης'
—ή ’’Αρτεμις έπλήγωσε τόν ΓΙρέσβυ με σαΐτα, 
καί σύ αλλάζεις χρώματα, Ουμόνεις καί ζηλεύεις. 
‘Ησύχασε, μελαχροινή, γιά τούτο μή σέ μελλγι, 
καί όλα πάλι ζάχαρί θά γίνουνε καί μέλι.

Άμμ’ τί σού λέει ή ’ψ·/)λ'λ βασίλισσα εκείνη, 
οπού φορεΐ διαμάντινο ’στην κεφαλή στεφάνι, 
κι’ ή μαρμαρένια πλάτη της χωρίς μιλχά σ’ άφίνει, 
καί μόλις ώς 'στό γόνατο ό 'Ρούζ.ης θά την φθάνη ;
Άπ’ τούτη τή βασίλισσα μιά Οά ζητούσα χάρι, 
νά μούδινε τά μπράτσα της νά τάχω μαξιλάρι

Έ Μαργαρίτα ή ξανθή του Φάουστ ξεπροβάλλει,··, 
πώς κομαατιάζει τής καρδ’αΐς, χωρίς νά έχη βέλη ! 
Λύτη 'μπορεί καί τά Χρηστό σέ πειρασμό νά βάλλη, 
καί κάθε Φάουστ άναυλα ’στό διάβολο νά στέλλτ,
Σ’ ενός τόν ώμο τή θωρώ γλυκά γλυκά νά γερνη, 
καί έξαφνα ό διάβολος νομίζω πώς με περνει.

ΪΙώ! πώ! ή Νύχτα έρχεται ’στο άρμα της καββάλα, 
κΐ’ αντί σκοτάδι ν’ άπλωθή μές 'στού χορού τή σφαίρα,
άκτϊνες φωτεινότεραις σκορπίζονται ’στη σάλα......
’Αν τέτοίαις Νύχτες είχαμε, θά ήταν πάντα ’μέρα. 
Μπαίνει κΐ’ ή Νύχτα ’στό χορό, πηδά, στρηφογυρίζει, 
καί όλους με τή λάμψι της θαμπόνει καί σκοτίζει.

Με σκούφια κόκκινη εμπρός, χωριατόπουλά Ρώσσα, 
όπου γελά, ή παρθενιά είς τά σεμνά σου χείλια,
■ποΰ δέν μας καμαρόνεσαι γιά τά πολλά σου γράσα, 
καί τήν καρδιά σου δέν κεντά ό φθόνος καί ή ζήλεια.
Άν λαχταρούν τή ’ντροπαλή οί άλλοι ώμορφίά σου, 
μά είναι ώμορφότερη γιά 'μένα ή καρδ’ά σου.

Σέ βλέπω, οικοδέσποινα, σέ βλέπω, Ίσπανίόλα, 
γ-ιά μιά στιγμή ακίνητη ’στή θέσι σου δέν μένεις, 
εδώ άι* έκεΐ εύρίσκεσαι γΐά νά ποοφθάσης ’σ όλα, 
καί μόνο μέ τό γελοίο σου τούς νηστικούς χορταίνεις.
Μέ τόση περιποίησι, μέ τόση καλοσύνη, 
ποιος είμπορεϊ αμέθυστος άπό χαρά νά μείν-ρ;

Σάς βλέπω, 'Αρλεκίνοι μου, σάς βλέπω, Καλαβρέζοι, 
σάς βλέπω Νύκτες, Μάγισσαις, μέ ρόδα καί στεφάνια, 
μά βλέπω, καί ’Ολύμπιο τριγύρω μου τραπέζι, 
κι’ ευθύς ενθουσιάζομαι καί πίνω μιά σαμπάνια.
*β '. νά καί ό Γλυκύτατος μέ γέλοίο είς τά χείλια, 
κ’ ό Μπούμπουλης μονολογεί κοντά του γιά τορπίλλια.

— Ελάτε, φίλε κύριε Πρωθυπουργέ, νά πιούμε 
'λίγο κρασάκι τοΰ Βορδώ σ’ αυτό τό πανηγύρι..,
’Ελάτε μέσα ’στό χορό κι οί δυο νά ευχηθούμε 
ειρηνικά νά πάρουμε τό Ζάρκο καί Κριτ-χ,ρι.
Σάς εύχομαι, Πρωθυπουργέ, καί τού πουλιού το γάλα, 
καί νά σάς 'δώ ανάποδα ’μ’ά ’μέρα,.,.’στήν κρεμάλα.

Ενας σωστός Κισλάραγα; μοΰ κόβει τόν αέρα, 
ενώ τόν βλέπεις, έξαφνα τό μάτι σου τον χάνει, 
ποΰ είναι; τί νά έγινε; .... ώ ! νάτος έκεΐ πέρα ! 
νομίζεις πώς ξετρύπωσε άπό μακρύ φουστάνι.
Καμμιά γιά τόν Κισλάραγα κυρία μήν τρομάξη, 
σάς βεβαιώ πώς δέν ’μπορεί καθόλου νά πειράξϊ).

Ώ φούστανέλλα φουντωτή καί τόσο δοξασμένη, 
πού μιά φορά έστόλιζες κορμιά χαριτωμένα, 
σέ βλέπω μέσα ’στό χορό, άλλά μασκαρεμμένη, 
καί όλοι κι' ολαις σέ γελούν καί παίζουνε μέ σένα.
Σύ πούπρεπε μ’ά άγια ένθύμησι νά μένης, 
κοστούμι άποκρηάτικο σού έμελλε νά γένης

Έ ! δέν πειράζει, καί κανείς μή στέκτ, λυπημένος, 
καί άν ενθουσιάστηκα γι’ αύτή τή φουστανέλλα, 
μέ συγχωρεΐτε, κύριοι, καί είμαι μεθυσμένος, 
καί τό κρασί καμμιά φορά, φέρνει καί ’λίγη τρέλλ.α. 
’Ακοΰς έκεΐ! μές ’στοΰ χορού τά ανοικτά σαλόνια 
γΐά φουστανέλλαις νά 'μιλώ καί περασμένα χρόνια !

Νά δά ! καί αμασκάρευτοι χορεύουν γαλονάδες, 
κανείς σπαθάτος μέ χοστούρ. ’στό μπάλο δέν έφάνη, 
καί όμως ’πέρασαν σωστοί κι’ εκείνοι μασκαράδες, 
καί πΐό φιγούρα.θάκαναν μέ τά καινούρια κράνη. 
Χορεύουνε λεβέντικα, αστράφτουν τά γαλόνια, 
μυρίζει καί ή σπάθα τους αύτή άπό κολόνια.

Χορεύετε, χορεύετε, κλ’ έγώ μονάχος πίνω 
’στής Ίσπανιόλας τήν ύγειά καί τού οικοδεσπότη, 
καί πού καί πού ’στό γλέντι μου καμμ’ά φωιή άφίνω ί 
«Γειά σου, άσίκη Μπούμπουλη καί γέρο Παναγιώτη». 
Έμέθυσα ’στ’ αληθινά, καί μόνος μου σαλτάρω...
’Αέρα, τόπο, όλοι σας, κατήφορο νά πάρω.

Soucie.

ΕίΣ τό άμα τή είσόδω τά,ς Κεντρικής ’Αγοράς Κρεο

πωλεία? τών ΆδβλφΛν Γυφτόπουλων θά πωλοΰνται 
καθ’ όλον τό διάστημα τών άπόκρεω υγιέστατοι καί πα
χύτατοι αμνοί.

Τύποις «ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ»


