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Πρωινά βάααν» τοΰ Οααελάκη.

... " .7 Γ ,Υ'λ .♦ ιΗ’Λ,ΐ Ο
Μέ τζ,ν ιδέαν δτι πρέπει πρωί πρωί νά σηκωθώ διά νά- 

προφθάσω τό άτμόπλοιον, ολην τήν νύκτα; -έκλεισα 
’μμάτι.

Όλα μοΰ έπταιον έκείνην τήν εσπέραν, οί γάτοι, οί 
σκύλοι, ώς καί αύτοί Λί πετεινοί τής γειτονιάς μου μέ 
τάς ©ωνάς των μέ είχον φέρει εις κατάστασιν θηριώδους· 
θυμοΰ.

Τέλος σηκόνομαι" παρατηρώ τήν ώρα καί βλέπω πέν* 
τε παρά όλίγα λεπτά.·

’Αϊτό τήν βίαν μου-νή ένδυθώ χώνω τά δύο μου σκέλη 
είς τό πανταλόνι μου, τό τραβώ έπάνω;, δέν άναβαίνει, 
στρέφω, τό παρατηρώ καλά, καί βλέπω, οτι τό φόρεσα 
ανάποδα,’ τά ’μπρος πίνω.

Υπαγε διάβολε όπισθεν μου.
Ζητώ τόν λαιμοδέτην μου ααί δέν τόν βρίσκω, βρέ 

ό λαιμοδέτης, ποΰ είνε ό λαιμοδέτης μου. Πουθενά. Μέ 
τόν λύχνον στό χέρι, ώς άλλος Διογένης άνθρωπόν, ήρχι* 
σα νά ζητώ έγώ λαιμοδέτην. ; —

Μετά Λιμβικστωνείους-έρεύνας- άνακαλύπτιη/αύτόν είς 
κακό χάλι άπό κάτω άπό τό κρεββάτί μου, απουτάγα- 
τιά τής γάτας μου τόν είχον σύρει, έξασκούμενα έπ 
αύτοΰ τό πώς δει συλλαμβάνει? καί. παίζειν ποντικούς.

. Άφ’ ετέρου τό σκυλάκι μου — διότι εχω καί έγώ μι* 
κρόν Κορομηλάδειον κτηνοτροφεΐον —. «ίχε σύρει τό-έ'να 
παπούτσι μου εκτός τής θύρας. τοϋ θαλάμου μου, έφ’ ού 
άπεχοιμήθη ώς έπί στρωμνής. ■ ’ —

εοιχον.

‘Ερωτώ ένα έρυθρόδερμον κλητήρα, δν έκ τοΰ ύπό τήν 
κάππα τοο βαρουχείου ύπνου έξυπνώ:—ίφυγε κύριε κλη
τήρ ό σιδηρόδρομος ή έκαμε στάσιν ;

Ό κλητήρ χασμώμενος καί τρίβων τούς οφθαλμούς 
-μουρμουρίζει κάτι ασυνάρτητα ρήματά. — Πώς είπατε ; 
επαναλαμβάνω.

— Τΐ θέλεις, βρε άνθρωπε ; μ’ άπαντά μετ’ άγανά- 
κτήσεως, διότι τοΰ έχάλασα τόν ύπνον^ δι* ού έπέβλεπε 
τούς νυκτόβιους έπισκέπτας τών οικιών καί καταστημά
των.

— Ρωτώ, άν έφυγεν ό σιδηρόδρομος. ·
— Μά άν κοιμάσαι σύ, έγώ δέν κοιμώμαι, δόξα τώ 

θεόν. Στή μία μετά τά μεσάνυχτα θά φύγη ;
Διάβολε. Τήν είχα πάθει. Έν τφ οϊκω μου, είχον 

έκλάβει τόν λεπτοδείκτην άντί τοΰ ώροδείκτου καί δι* 
αύτοΰ εύρον οτι ήτο ή πέμπτη πρωινή ώρα.

Όπως διέλθω τάς ώρας μου μέχρις ό’του έλθη ή προσ
διορισμένη τής άναχωρήσεως του σιδηροδρόμου έγινα νυ
κτερινός περιπατητικός φιλόσοφος.

Έκεΐ, παρά τό ΙΙανεπιστήμιον, μέ συναντώσι δύο έτε
ροι, περιπατητικοί καί ούτοι, φαίνεται.

— Τί ώρα, κύριε, κάμετε ; μέ έρωτά προσηνώς ό είς.
— Δέν έχω, φίλε μου, ώρολόγιον. Ίδού, τό Πανεπι- 

στήμιον εινε πλησίον, μπορείτε νά ίδήτε.
— Καί είνε άνάγκη νά όμιλήτε μέ τοιοϋτον. τρόπον;
— Έχίμεν καί διδαχήν εύγενοΰς συμπεριφοράς; Τό

τε λοιπόν κ’ έγώ σάς λέγω, ό’τι τήν νύκτα δέν ρωτούν 
ξένοι ξένον άνθρωπον τήν ώραν., διότι ύπάρχουν καί νυ- 
κτοκλέπτα·..

Καί άποτόμως στραφείς έβην ταχεΐ βήματι πρός τό 
Πανεπιστήμιον, ό’που έτέθην ύπό τήν σκέπην τοΰ φρου
ρού, πρός δν έξήγησα τόν κίνδυνον τής άπογυμνώσεώς 
μου.

■— Τί παράξενο, μοΰ άπήντησεν ούτος, νά ήσαι καί 
σύ κάνεις άπ’ αύτά τά παστρικά τσανάκια, κάτσε ’δώ, 
ώς ποΰ νά έλθη δ άλλος σκοπός, γιά νά σέ πάγω στόν 
σταθμόν.—Βρέ άμάν, κύριε σκοπέ, είμαι καλός,θά ’πάγω 
στά εγκαίνια τοΰ ’Ισθμού τής Κορίνθου, ώς άνταποκρι-
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_ , , , ι». -ι* I υ,ακα. ό βαρκάρης ιχέ σταματά συλλαμ,βανων μ.ε άπό τύ
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ΖΣΐ.ο.νχτ.ν 0X0- τ* »<»- ε-·τ?;ϊ». * .«»*··*· ”VS“- «5Κ
Καί ιδού έγώ εκούσιος αιχμάλωτος άμειλίκτου σκο

πού. _ ,χ >
— "Αφησέ με, άδελφέ, τώ επαναλαμβάνω, ίδου χαι

τύ είσιτήριόν μου. ,
Ό σκοπός λαμβάνει και παρατηρεί αύτό ύπό τόν φα

νόν. . . ·.
.— Σέ πιάσαμε, άναβοά, αύτό τό είσητήριον εινε διά 

δύο άτομα, ενα άνδρικόν καί έ'να γυναικείο*. Ποϋ εινε ή
γυναίκα ;

— Την έχω σπίτι.
— Στά σπίτια βρίσκει κανείς όσας γυναίκας θέλει.
Νά μη τά πολυλογώ, είδα και επαΟα ώς πού νά μ’ 

άφήση νά φύγω.

’Άλλο μιαρτορολάγεον έν ΙΙβιραιαί.

Τής ώρας έλθούσης κατέρχομαι είς Πειραιά. Εκεί έ
μελλον νά παραλάβω φίλην τρίτης οικογένειας, την έν 
τφ είσιτηρίφ μου άναφερομένην.

Ύπάγω είς τό σπήτί της.— Πάει, μού λέγουν, μέ 
άλλην οικογένειαν καί σέ περιμένει μέσα.

Καλό κι’ αύτό. ’Ας πάμε νά φάμε κάνένα πατσά
Εισέρχομαι είς τό πρώτον μαγειρεΐον καί διατάσσω 

τοιοΰτον.
Μοΰ κομίζεται έ'να ξέχειλο πιάτο, τό όποιον μου εκί- 

νησε τόν θαυμασμόν διά την πλουσιοπαροχιαν του. Τρώ
γω ώς λαίμαργος, περί τό τέλος δέ τοϋ λουκουλει'ου μου 
προγεύματος παρετήρησα μετά φρίκης τόν πρασινωπόν 
ζωμόν.

Φεύγω βλασφημών καί επιβαίνω λέμβου χωρίς νά συμ
φωνήσω,όταν δέ άνήλθον την τοϋ άτμοπλοίου Γουδή κλί·

— Τί είνε αύτό ; μ’ έρωτά ούτος μετά δυσαρέσκειας.
— Νά, είνε φράγκο.
— Ενα φράγκο ; Πάρτο πίσω χάϊ ^ός το γιά τη ψυ

χή τής μάνας ή σέ κάνένα φτωχό.
— Καί τί αγαπάς νά σοϋ ‘δώσω ;
— Αός έκεΐ ένα τάλληρο καί πάλι νά ΐδούμε. Είχα νά 

παραλάβω οζω τόσους έπιβάτας, καί γιά νά σε φέρω 
χέσα, επειδή βιάζεσαι, έχασα τόν παρά μου.

— Μά, άνθρωπε του θεού, ποϋ βρισκόμαστε, στή 
ίαλκοϋτα, στό Μαρόκο, στή Σμύρνη, στή Κόρινθο ή στό 
Καλαμάκι τέλος πάντων, οπού οί βαρκάριδες ζητούν νά 
σού πάρουν καί τή σκούφια άπό τό κεφάλι ;

— Τόση είνε ή διατίμησες, άλλέως έμπα μέσα νά σέ 
βγάλω οζω, νά πληρώσης καί τόν ναύλο τής επιστροφής, 
άν σ’ άρέση.

Είχα άπόφασιν νά πιασθώ, νά πέσω στή θάλασσα, 
οχι όμως νά έπιτρέψω νά μέ ληστεύση ένας βαρκάρης, 
έν μέσω λιμένι Πειραιώς, οπότε ό καμαρώτος τού άτμο
πλοίου Σπύρος κατελθών έρωτά καί μανθάνει τά τρέ
χοντα.

— Δός του, μού είπε, δύο δεκάρες, στραφείς δέ πρός 
τόν λεμβούχον, μασκαρά τώ είπε, κρεμνίσου απ εδώ.

Ό λεμβούχος έλαβε τό είκοσάλεπτον καί άπήλθεν εύ- 
χαριστών.

Άνήλθον. Ζητώ τήν ντάμα μου έδώ, τήν ζητώ έκεΐ, 
πουθενά δέν φαίνεται.

Ήτο έπϊ τής Κρήτης τοσοΰτον γυναικολόγε, τοσοϋτοι 
έπιβάται, ώστε έχανε έν αυτώ τό παιδί τη μάνα του 
καί ή μάνα τόν πατέρα.

Τό κατάστρωμα ήτο τίγκα. Τό ύψωμα τής πρώρας 
γεμάτο, τό ύπέρστρωμα τής Α . θεσεως πληρεστατον,

τό δεύτερον ύπέρστρωμα τοϋ πλοιάρχου έπίσης πλήρες, 
ώς καί τό τρίτον δώμα, ό ϋψιστος τοΰ πλοιάρχου εξώ
στης καί ούτος πληρέστατος.

Κάτω έπίσης αί τής πρώτης καί δευτέρας θάσεως fit- 
σεις είχον έξ έφόδου έκπορθισθή ύπό τών κυριών. Ή 
Κρήτη δέν ήτο άτμόπλοιον, ήτο εκθεσις Ολυμπιακή γυ
ναικών.

Στραβές, κουτσές, άσχημαι, ώραΐαι, δλαι είχον συ- 
ναχθή εί; τήν Κρήτην τού Γουδή, είς τήν ώραίαν Κρή
την, ώ; είνε καί ή φερώνυμος της νήσος.

Τά κατά τόν διά ηλουν.

Άπήραμεν τοϋ Πειραιώς. Ό Σουρής έγαύγιζεν ώς 
κυνάριον κλαψάρικο ζητών θέσιν νά καθήση τούλάχιστον, 
καί ό Ραμπαγάς περιεφέρετο ώς μολοσσός μ’ ένα κομ
μάτι χαρτί στό χέρι καί μολυβδοκόνδυλον άπ’ τό άλλο, 
ώς γελοιογραφία έν περιφέρεια άνακριτού, σημειών έπι- 
δεικτικώς τά μή άξια σημειώσεως, τά μή μάλλον γελοία, 
διότι άν ταύτα έβλεπε, πρώτον πάντων ώφειλε νά γε- 
λωτοποιήση έαυτόν, άκουων άκροβολιστικώς:—Έκεΐνος 
έκεΐ, τάν βλέπετε, έκεΐνον τόν χονδρόν καλέ μέ τά χαο- 
τιά στό χέρι, είνε ό Ραμχαγάς. Μία μοδίστα : Καί τί 
τά θέλει τά χαρτιά ; Θά πάρη άχνάρια ;—"Αλλη ξεπε- 
παχτή : Τό παρά ’πήρε άπάνω του.—Είς νεανίσκος, μέλ
λον δάσκαλος καί Όρφανίδης τούπίκλην : Τί γελοία 
φιγούρα είνε πάλι αύτή; θέλει νά τον μάθη ό κόσμος 
πώς τάχα αύτός είνε ό Ραμπαγας ; Ώ χάλια καί κα- 
ταντιαΐς ; — Έγώ : Τίποτε, κύριε, παίζει τό μέρος του 
έπαζίως τοϋ όνόματός του.—Τρίτος ανώνυμος, ΐνα μή 
τόν όνομάσωμεν : Δέν αξίζει δά νά γίνεται καί τόσος

λόγος διά τάν Ραμπαγΰ μόνον, έδώ εχομεν νώ ίδωμεν 
μούτρα πολύ σπουδαιότερα αύτού. — Καί άλλο; : Βρέ 
άδελφέ, πάμε νά παρακκλέσωμεν τόν καπετάν Γουδή 
νά τόν στήση μτομττράσο, στή πλώρη τού καραβιού του, 
γιά νά τόν βλέπη όλος ό κόσμος καλλίτερα. Κκί τά ή- 
κουε δλα αυτά ό Κλεάνθης καί εκαμνε πώς δέν άκούει-

Έκάστη θέσις τής Κρήτης ziyzt άμέσως έκ τοϋ προ
χείρου ονου.ατοποιηθή. Τό κατάστρωιεα. έν ώ πλεΐσται 
χαρίεσσαι δεσποινοδεσποινίδες είχον έγκαθιδρυθή, έπε- 
κλήθη Κάτω παράδεισος. Ή χΐθουσα, τής πρώτης θέ
σεως ή έπί τοϋ καταστρώματος, σά-la φιγουρινιων, αί 
κάτω θέσεις, Σα,ρδανχπάΛον δώματα, τά άνω, τά ύπερ- 
στρώματα, τό μέν πρός τήν πρύμνην, Π.Ιατεϊα Σνντάγ- 
ματος, τό πρός τήν πρώραν, πλατεία Όμονοίας, τό ύ
πέρ τούτου ύπερώον τού πλοιάρχου Λυκαβητός, ή γέφυρα 
ή συνδέουσα τάς πλατείας Όμονοίας καί Συντάγματος, 
ή μικρά έκείνη ’σανίδα, Όδός Σταδίον. Ύπήρχεν όμως 
καί ό Κάτω ΜαχαΑας, τό άνωθεν τής πρώρας κατά
στρωμα .

Καί ήκουες :— Πάμε στόν Λυκαβητό, εΐνε έκεΐ ενα 
δυό θ9*ς. — Κάνε δουλειά σου, κάτω, στή
σάλα τών φιγουρινλών, σού είνε κάτι πράγματα, . . ά- 
ειντε ντέ. — Κολοκύθια, στή πλατεία του Συντάγμα
τος είνε κελοπουριών τό άνάγνωσμα, θεαΐς.— Δέν ξέρεις 
τί σού γίνεται, στής Όμονοίας έχουν ξεπέσει, — ψυχή 
μου στά Πατήσια, πού είνε ό δρόμος ίσα — πάμε 'κεϊ, 
είνε έλευθέοα Κέρκυρα, είνε ολαις έκεΐ χωρίς καβαλιέ
ρους ύπό τήν προστασίαν τού καπετάν Άνδρέα, άλλά 
ποϋ νά τάς συμμαζέψη.— Καί τί είναι ό καπετάν Άν- 
δρέας, κάνεις έπόπτης ; "Ωχ άδελφέ, δέν άφίνουν τόν 
άνθρωπον νά κυττάξη τή δουλειά του.

Αίφνης άκούεται έκ χιλιοστόμων στομάτων μία γε-
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ΜΙΑ ΤΟΥΡΚΟΠΟΥΛ’ ΑΓΑΠΗΣΑ.

(“IS. άριβ. 284).

Κρεμασμένος σάν σταφύλι έκ τοϋ δένδρου, αίωρούμην 
επί τινα λεπτά έν φόβφ πολλω, οτε άπαυδήσας άφήκα 
έαυτόν νά καταπέση έπί τού έδάφους ώς σάπιος καρπός.

Μ’ έλυπήθη ώς καί αύτή ή άραπίνα, ήτις έσπευσε νά 
μοί παράσχη τάς πρώτας περιποιήσεις, διότι καί ώς έκ 
τοϋ βρόντου καί ώς έκ τοϋ φόβου είχον λιποθυμήσει ά- 
λ.ηθώς.

Όταν συνήλθον εύρέθην ύπό τό ιστορικόν κιόσκιον, τήν 
κεφαλήν έπί τών γονάτων τής τουρκοπούλας μου έχων 
τοποθετημένη*.

Αϋτη μέ έθώπευε έλαφρώς τό μέτωπον καί διευθέτε 
μετά στοργής τήν καταχωματωμένην κόμην μου.

Εύτυχώς δέν είχα σπάσει τά μούτρά μου ώστε νά τής 
κάμω κακή φιγούρα.

— Καλά είσαι ; μέ ήρώτησε μετά τίνος στοργής, ή- 
.ις καθιστά τόσον γλυκείας τας γυναίκας καί εις .ας 
ίπιτετηδευμένας έτι αύτών περιποιήσεις.

Έγώ ήγειρον τήν κεφαλήν, περιεπλάνησα .ενθεν *α- 
κεΐθεν τό βλέμμα μου περίφοβον καί άφού, ούδέν τό ά- 
;ειλοϋν με είδον περί έμέ, ύπετραύλισα ως χαϊδεμένο
αιδί ποός τήν τουρκοπούλάν μου :
— Ποϋ είμαι ·
— Έδώ, πουλάκι μου, έδώ, στά γόνατά μου.
— Μονάχος; , , r η'
__ Όχι, είναι ή Φατμε που σε τρόμαξε. Γύρισε να

τήν δής τήν καϋμένη πώς κλαίει.
— Ποία Φατμέ ;
— Νά, τήν πιστή μ«ί άοάπισα.
Τό όνομα καί μόνον αύτής μέ έκαμε ν άναπηδησω.
— Τοϋρκα, άνεβόησα, έδώ είσαι άκόμη ; Έτσι μούρ- 

χεται νά σέ σκωτώσω. Συ μού τάκαμες ολα ;
— Όχι, έψιθύρισεν ή μαύρη — φαίνεται οτι ήρχισε 

νά μέ φοβάται — έγώ δέν φταίγω, έτσι μού είπε νά 
κάμω ή έφέντισσα καί έτσι έκαμα.

__ Ποία, μωρή, έφέντισσα ; Ποϋ είνε ό πασσάς, νά
τού τά πώ όλα τά ‘μασκαραλίκια όσα μούχεις καμω
μένα, μπόησσα ; _

__  Σύχασε τόρα, διέκοψεν ή τουρκοποΰλά μου, και
έγώ έτσι γιά χωρατά τής είπα νά έλθη νά φωνάζη, πώς 
τάχα ήλθε ό πασσά; γιά νά ίδώ τι θά κάμης.

— Έτσι ; Εύγέ σου, κυρία μου. Νομίζω ομ.ως οτι ή 
άστειότης σου ήτο πολύ άδικος, διότι νά ήμην είς ’Α
θήνας καί νά μέ συνελάμβανεν ό πατήρ τής έρωμένης 
μου μετ’ αύτής, μόνον, μέσα στό σπίτι του, έστω καί τό 
μεσονύκτιον άκόμη, δέν μέ έμελε, τού έλεγα πίρτω 
καί έτελείωνε ή δουλειά’ άλλά νά βρίσκωμαι είς ξένον 
τόπον καί μάλιστα είς εμπόλεμον, εις κήπον χαρεμιού, 
είς χεΐρας ένός αίμοβόρου πασσά αιχμάλωτος, καί νά υ.έ 
συλλαμβάνη αύτός ό πασσάς μαζύ μέ τήν κόρη, έχοντα 
κρυφαΐς κουβέντες μέσ’ τό σπίτι του, νομίζω, ότι ή θέ
σις μου δέν θά ήτο τόσον καλή. Τοιαύτας άστειότητας, 
παρακαλώ, άλλοτε νά μή τάς κάμετε.

— Αί τόρα, δέν πειράζει.
— Ώραΐα ! Άκούς έκεΐ δέν πειράζει ; Διά σάς βέβαια 

δέν πειράζει, δ·.’ έμέ όμως ποϋ κατασκοτώθηκα, πειρά
ζει καί πολύ.

— "Ελα, σώπα, μόνον ποϋ δέν κλαΐς.
— Καί είνε νά μή κλάψη κάνεις ; Μόνον πώς δέν έ

βγαλα κάνένα χέρι μου, πώς δέν έσπασα κάνένα πόδι 
μου, νά πάγω μ’ ένα πόδι είς ’Αθήνας, ώς Τοπάλ πασ
σάς, πάλι καλό είνε.

— Πώς, άνεκραύγασεν ή τουρκοποΰλά μου, θά πάς 
στην Αθήνα ; Καί μένα πού θά μ’ άφήσης ;

— Μ αυτά ποϋ μ,ού κάμνες θά σ’ άφήσω βέβαια, τόρα 
τό κατάλαβες ;

— θΖΗ Ε*·0^ ?εόγεις, όχι, δέν σ’ άφίνω νά μού

φύγης, όχι, ποτέ, καλλίτερα νά ’πώ τοϋ πατέρα μου τού 
πασσά, νά σέ βάλη φυλακή παρά νά μού φύγης, είπεν ή 
τουρκοποΰλά μου σχεδόν μετά κλαυθμηράς φωνής.

Ηρχισαν, παρατηρείτε, αί έρωτικαί φιλοφρονήσεις 
καί τά παράπονα, ή εκφρασις όμως τοϋ μεγάλου αισθή
ματος τής τουρκοπούλας μου, ή ζεσπάσασα, είς τό : 
θά τό ‘πώ τοϋ πατέρα μου νά σέ βάλη φυλακή, γιά νά 
μή τής φύγω, μά τά γόνατά της, έφ’ ών άναίσθητος έ- 
πανεπαύθην πρός στιγμάς, δέν μού ήρεσε ποσώς, διό 
καί έσπευσα ν’ άπαντήσω :

— Τό λέγεις μέ τά σωστά σου αύτό ; Νά μέ βάλης 
υλακή ; Κυρία μου, μ’ όλη μας τήν αγάπη, καθόλου 
έν μ’ άρέσει αύτή ή δουλειά, καί πρόσεξε καλά παρα

καλώ, νά μή τύχη καί μού τήν φτιάσης, διότι θά σκο
τωθώ, καί έχε σύ τό κρίμα. Σοϋ τό λέγω.

— Έννοια σου, έννοια σου, σού χωρατεύω.
— Μά τέλος πάντων πολύ άσχημα άστεΐά μού κά

μεις’ αύτά δέν λέγονται άστεΐα, αύτά πεθαίνουν τόν 
άνθρωπον.

Καί ταύτα λέγων έκαθέσθην παρά τή τουρκοπούλορ 
μ.ου, εννοείται τή προσκλήσει της.

"Ελα ’δώ σύ, είπον, άποτεινόμενος πρός τήν μαύρην 
ΐέπιτακτικώς,— είχα, δέν ξέρω πώς, παραπάρει φόρα—· 
’πές μου, είς τό έξής θά κάμης ό,τι θά σοϋ λέγω ’γώ 

■ή νά σέ διώξω ;
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ν,κή κραυγή : — ψάρια, ψάρια ! Τί είχε συμβή ; Ή 
Κρήτη είχε καταφθάσει τήν πρό τετάρτου έκπλέουσαν 
Μακεδονία.? τής αύτοχειροτονήτου Πανελληνίου εται
ρίας τοΰ κ. Καλλιγβ κα'ι Συντροφιάς καί άντιπαρήλθεν 
αυτήν. Φαντάζομαι τι φούρκα που θά την είχεν ό πλοί
αρχος αύτής.

Ύπερηφάνως ή Κρήτη διασχίζουσα τά κύματα τοΰ 
Σαρωνικοΰ έπλεεν εύθύ πρός τό Καλ αμάκιον;

Ή θάλασσα διεγείρει την όρεξιν, πάντες δέ ηθελον, 
έζήτουν, άπήτουν νά φάγωσιν. Άλλ* ούτε θέσιν νά κα· 
θίσωσιν ειχον, ούτε οι μάγειροι μ’ δλην τήν καλήν των 
θέλησιν νά τούς προφθάσωσιν ήδύναντο. Αί γυναίκες 
μάλιστα έτρωγον, έτρωγον καί χορτασμόν δεν είχον.

Ιδού ή Σαλαμίς. Ίδοΰ ό ’Λράηης τοΰ Ππούμ,πουλη, 
έν ώ ό Περσικός στόλος τάς άγκύρας κατέρριψε κατά 
•τοΰ ελληνικού έπερχόμενος. Ή τρόπις τοΰ πλοίου ήμών 
διασχίζει τά αύτά κύματα, άτινα πρό χιλιετηρίδες διέ
σχισαν τοσαΰται πολυκώπων τριήρεων τρόπιδες. Πόσα 
ναυάγια Περσών ένέχει ό πυθμήν ον διαυλακίζομεν.

Έν τούτοις είσεπλεύσαμ,εν είς τόν Κόλπον τοΰ Καλα· 
μακίου, είς τόν μυχόν τοΰ οποίου ώομουν τά πρό ή
μών καταπλεύσαντα άτμήρη σκάφη. Ηρχισαν αί ι 
"λέξεις.

— Κύριος οίδε πόσα θά μάς ζητήσουν γιά νά μάς 
βγάλουν εξω, λέγει τις.

— Νά τούς βγάλω τά 'μμάτια, άπαντά ό γνωστός 
Σαμαρούπας, δέν τά τρώγω καλλίτερα;

Γενική σύγχυσις καί αλαλαγμός έπεκράτει πανταχοϋ
— Έδώ, 'Ελένη, αί, ού, ποΰ πάς άπ’ έκεϊ ; Ελένη' 

Πάει, χάθηκε.
— Κατήνα, σιγά, σιγά, μήν απομακρύνεσαι γιατί θά 

σέ 'πατήσουν.
— Παΰλο, έχε τόν νοΰ σου στής τσέπαις.
— ’Ασπασία, ’Ασπασία, ποΰ τρέχεις, καλέ, θά πέσης 

στή θάλασσα.
— Βρέ είδες τόν Γιώργο, τόν Παΰλο ;
— Ποΰ νά τούς ’δώ, χαθήκαμε.

Ή μαύρη έγονυπέτησε πρό έμοΰ, έκυψε τήν κεφαλήν 
της και ύπεψιθύρισεν ϊκετευτικώς.

— Γίνε τσελάτης, καί πάρε τό κεφάλι μου, στά χέ
ρια σου κρέμετε.

— Ε σήκω απάνω, ανεβόησα μετ’ άγανακτήσε.ως, κ 
έγώ δέν είμαι μπόγιας νά πέρνω τά κεφάλια τών άν 
θρώπων, άλλά θέλω νά σέ φέρω είς θεογνωσίαν νά μή 
φτειάνης άλλοτε τέτοιοις κασκαρίκίαις. Ξέρεις, είμαι 
πολύ καλός, άλλά είμαι καί πολύ αύστηρός κάμμιά 
φορά. Χωρατα, χωρατά, μά μπόκ, χωρατά. Σοΰ δίνω ένα 
χαστούκι καί πάς παρακάτω. Βρέ, διάολε. "Αλλο δέν 
μάς έμεινε, παρά νά μάς βάλουν κ’ ή δούλες κάτω.

| ‘II rjvi/tta ι’ς το -ροσιχίς. J
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— Διάβολε, καί αύτοί κρατούν τό φαγεϊ.
— Ω καϋμένε καί σύ, βρίσκομε έξω. Άπό φαγεϊ 

νοιάζεσαι ;
Ή άποβίβασις έν μέσω θορύβου πολλοϋ ήρξατο.
Έκ τής παραλίας έπί πασαλίσκων είχον πήξει τεσσα

ράκοντα μέτρων αποβάθραν ξυλίνην έν τή θαλάσση. Έπί 
ταύτης παρέταξαν εκατέρωθεν άκροβολιστικώς γάστρας 

ονδράς μέ δάφνας καί πευκάκια, έπί δέ τών στύλων έ- 
κυμαίνετο καί άπό ένα κουρέλι δίκην σημαίας.

Έν τή αρχή τής αποβάθρας ταύτης άνέμενον έρυθρό- 
ερμοί τινες κλητήρες καί δύο τρεις σταυρωτίδες αξιω

ματικοί τούς βασιλείς.
Ή λέμβος μάς φέρει πρός τήν προνομίοΰχον ταύτην 

αποβάθραν.
— Είσθε άπό τούς προσκεκλημένους ; Έρωτά ό κύρ 

ΛΙοίοαρχος.
- 'Οχι.
— Αί, τότε, βάρδα, τραβάτε κάτω, έκεϊ κάτω, στήν 

άμμουδιά μαζύ μέ τούς άλλους.
— Άπό 'δώ θά βγοΰν, φαίνεται, άπαντά ό βαρκάρης, 

τά μεγάλα γαϊδούρια.
Άποβαίνομεν στήν αμμουδιά καί ^ιέυθυνόμεθα πρός 

τόν τόπον τής τελετής.
Ητο ούτος περιπεφραγμένος άπό σχνιδοκάγκελα, 

απαράλλακτα ώς περιφράσσουν οί χωρικοί τά κηπάριά 
των διά νά μή καταπατώνται.

"Ολον τό πλήθος είσπηδήσαν τό περίφραγμα τούτο εί- 
ήλασεν είς τόν έν αύτώ χώρον καί περιτριγύρισε τήν βα

σιλικήν έξέδραν.
7Ητο αριστούργημα φιλοκαλίας αϋτη. Δηλαδή, τέσ- 

σαρα πάτερά έφ ών είχον άπλωθή κουρελιασμέναις τινές 
σημαίαις, ξέθωρες, λαδωμένχις καί ποντικοφαγωμέναις.

Ύπό τήν πολυχρώματον ταύτην τέντα έκειτο τράπε
ζα κεκαλυμμένη μ’ ένα άσπρο σεντόνι. Έπί ταύτης κα- 

έκειτο μικρός σωρός πελεκυμένων ξυλαρίων. Σχαλιστή- 
ρια, κλαδευτήρια, μ,αναβελάκια, άξινάκια, καί άλλα 
ποικίλα καί διάφορα παιδαριώδη παίγνια.

— Τί εΐνε αύτά, έρωτώ είς παρατυχόντα χωροφύλα
κα. Αύτά εΐνε σάν τά άγιοβασιλειάτικα τοΰ Σκληβανί- 
τη παιχνιδάκια.

— Εΐνε δώρα γιά τά βασιλόπουλα νά τά έχουν νά 
παίζουν, άπαντά ό χωροφύλαξ.

— Οχι, διέκοψεν άλλος, μ’ αύτά θά σκάψη ό βασι
λεύς τά χώματα.

— Ω, ώ, νά νά, βρέέέ ! Νά καί τά ασημένιο καρο
τσάκι.

Ητο τούτο μονότροχον φορεϊον, άπά.ράλλακτον ώς 
έκεΐνα ποΰ έχουν οί μπακάλιδες, ίσον τό μέγεθος τχ 
αμαξάκια τών νηπίων, άτινα σύρουσιν αί παραμάνες. Τά 
έλασμα τοΰ τροχού καί τά καρφιά αύτοϋ ήσαν άπό άρ- 
ζάν—πλακί. Έν αύτώ-μικρόν φτυαοάκι έπίσης είχε το 
κάτω μέρος έξ έστιλβωμένου λευκοσιδήρου.

— Καί θέλουν νά μάς τά πωλήσουν τόρα αύτά τά 
μωρακίσα κοροφέξαλα γιά άσίμη ;

— Μωρέ εΐνε άπό τσίγκο γυαλισμένο, ή άπό μολύβι 
πελεκητό.

-— Καταξοδεύτηκε πάλι ό Τύρ.
’Ολίγα βήματα πρό τής γραφικής σκιάδος ύψοΰτο χα

μηλή πυραμίς περιτετυλιγμένη καί διά βεβαμμένων ση
μαιών, λάκκος δέ κάτωθεν αύτής έχαινε, έτοιμος νά

δεχθή τόν ιστορικόν θεμέλιον λίθον έφ’ ού ή ετι ίστο- 
ρικωτέρα επιγραφή γέγλυπται.

Έν τοξοειδεΐ γραμμή είχον πηχθή υψηλοί πάσσαλοι, 
είς τά άνω άκρα τών όποιων μία λουρίδα πανί αμερικά
νικο έφερε τάς ιερογλυφικής έκεινας επιγραφάς :

Ζήτω ή βασί.ϊισσα, ζήτω ό βασι.Ιευζ χαι ή βασΙΛισσχ, 
ζήτω τό έ.ΙΛητιχό? έθνος, ζήτω ό διάδοχος Κωνσταντί
νος, ζήτω ή βασί.Ιισσα, ζήτω ή βασι.Ιιχή οΐχογενεια.

— Βρέ τ’ είν’ τοΰτα, βοά τις.
— Κάτι προτιμά βλέπω τήν βασίλισσαν τοΰ βασι- 

λέως, ό κύρ Τύρ ;
— Αύτά λέγεται αβροφροσύνη πρός τό γυναικεΐον φύ

λον.
— Τί είνε πάλι έκείνη έκεϊ ή μεγάλη παράγκα, με 

τά σανίδια.
— Έκεϊ θά γίνη τό γεύμα.
Ή διασκευή ή εσωτερική τοΰ μεγάλου τούτου παρα

πήγματος ήτο ώς καί ή τής εξέδρας κεκαλυμμένη, δή- 
λον ότι, διά σημαιών πεπαλαιωμένων.

— "Αειντε μορέ πάλι, Διευθυντή τής αστυνομίας την 
έκαμες τή φιγουρίτσα σου, είχες δέν είχες μάς ξεφούρ
νισες τά παληοκούοελά σου γιά σημαίαις γερινε, εφώνη- 
σεν ένθουσιωδώς έπίστρατος μέ φεσάκι.

Τά πυροβόλα κροτοΰσιν, αί δέ βασιλικαί λέμβοι άπο- 
βιβάζουσι τήν βασιλικήν οικογένειαν. Οί χωρικοί άρ- 
χονται άσθενών ζητοκραυγών τινών έπί βραχύ καί 
είτα σιγώσι.

— Μωρέ ζήτω καί τοΰ βασίλειά άλλη μιά φορά, 
κραυγάζει φουστανέλας τις.

Τήν έξέδραν, έν ή έμελλε νά ψαλή ό αγιασμός, είχον 
κυκλώσει ώς τιμητική φρουρά ύψιγένεθλαί τινες κυρίαι 
παρδαλά ένδεδυμέναι ένδύματα. Αϊσθησιν ιδίως πρού- 
ξένησε τοΐς χωρικοΐς τά τριανταφυλόστικτον φόρεμα τής 
κ. Τύρ.

— Δέν σοΰ φαίνεται σάν πάπλωμα μέ κλάδες ; έλε
γεν ό εις.

— Γιά κουρτίνες θά έκαμε καλλίτερα.
Καυγάς καυγάς ! !
Ό κ. Κένταυρος τώ όντι είχεν έλθη είς ρήζιν μετά 

γάλλου τίνος έλλείψει αβροφροσύνης. Όλίγαι μπαστου- 
νιαΐς τίναξαν τό τοΰ γάλλου ένδυμα καί τό πράγμα ή-

Μετά τό τέλος τής ιεροτελεστίας ό βασιλεύς διά τοΰ 
λεγομένου αργυρού πτύου λαβών έρριψεν όλίγην άμμ.ον είς 
τό καροτσάκι, τοΰθ’ όπερ έπραξε πάσα ή βασιλική οικο
γένεια. Είτα ό κ. Τρικούπης, δίκην μπακαλόπαιδου, έ
συρε τούτο, όπως τό φέρη ύπό τήν πυραμίδα, μόλις ό- 
μ.ως ποιεί βήματά τινα σκοντάπτει καί τό άνατρέπει.

— At, αϊ, φωνοΰσι, δέν κάνεις γιά μπακάλης.
— Κουράγιο, νά ίδοΰμε πόσων 'ίππων δύναμιν έχεις.
Είτα ή βασιλική συνοδεία άκολουθουμένη ύπό όλου 

τοΰ πλήθους διηυθύνθη παρά τινι χάνδακι, όπου τό η
λεκτρικόν σύρμα, δι’ ού ηθελον άνατιναχθή οί ύπόνο- 
μοι, ήσαν δέ ούτοι έπί κατωφερείας λοφίσκου τινός. Πα
ρέρχονται λεπτά τινα καί ούδέν γίνεται. "Ηρχισαν πά
λιν αί φωναί.

— "Ισκα ! — Φοβήθηκεν ή βασίλισσα καί έφυγε.— 
Μωρέ δέν έχουν τίποτε καμωμένα, πάμε νά φύγωμε. 
—Μπαίλντησα.

Ό καύσων ήτο ύπερβολικός, ό δέ κονιορτός, ό φρι- 
κώδης εκείνο κονιορτός, ένώπιον τοΰ οποίου ό τών Α

θηνών είναι μηδέν, είχε μεταβάλλει τούς έπενδύτας 
πάντων είς φαιούς. Έν τώ μεταξύ ήκούσθησαν κρότοι 
τινές καί έφάνη ολίγος καπνός. Τό θέαμα τό φοβερόν 
τών ύπονόμων έτελείωσε καί αυτό. Ζητοϋσι παράπηγμά 
τι νά δροσίσωσι τά πυρπολούμενα χείλη των όλα τά 
πλήθη έκεΐνα καί δέν εύρίσκουσι παρά έν, έν ώ ποοσε- 
φέρετο άντί νερού σκωληκοφόρος άλμη. Μόνον τά βαθρά- 
κια έλειπον έξ αύτής. Τρέπονται πάντες, ήλιοκαεΐς καί 
βουτιγμένοι στή σκόνη πρός τήν παραλίαν, έπιβαίνουσι 
τών λέμβων καί πλέουσι είς τά ατμόπλοια μυρίας βλα
σφημίας άπαγγέλλοντες. Έπί τής θεσσα.Ιίας έξηκοντάς 
χρυσοκανθάρων έξηκολούθει κεκοκκαλίζουσα τά άπομει- 
νάρια τοΰ γεύματος, χωρίς νά έξέλθη τις έξ αυτών.

Έπί τής Κρήτης οί έπιβάται συνωθοΰντο πέριξ τοΰ 
Γιώργη Διαμαντοπούλου, αύτοχειροτονήτου τής ημέρας 
ρήτορος.

— Μωρέ, έλεγεν έν απελπισία, καλώς έχόντων τών 
πραγμάτων, τί μοΰρλα μούλθε νά σηκωθώ νά έλθω έδώ 
στό ξεθέωμα !

— Τί δέν σ’ άρεσε Διαμαντόπουλε ;
—Άκοΰς έκεϊ. Αμα ποΰ έχω ένα είκοσιοκτάρικο, έδώ 

θάρχωμε νά πέρνω τόν άέρα μου.
— Πάει ή βάρκα .' — θεέ καί Παναγία.— Βούλιαξε 

μιά βάρκα.— Πνιγήκαν τόσοι άνθρωποι.— Δέν φαίνεται 
Κανένας.

Ή τούς κλητήρας φέρουσα λέμβος ή βυθισθεΐσα έκ 
τής αβελτηρίας τοΰ πλοιάρχου τήι "Ιριόος έπέπλεε τήν 
τρόπιδα άνω έχουσα. Παρήλθον λεπτά τινα καί οΰδε- 
μία λέμβος είχεν έτι προσδράμει πρός σωτηρίαν τών 
ναυαγών, ούδ’ έκ τής ’Ιριόος έρρίφθη τοιαύτη, διήγειρε 
δέ τήν βαθυτάτην πάντων άγανάκτησιν ή σκληρότης ελ
ληνικής τίνος πολεμικής λέμβου, ήτις διήλθε έν μέσω 
τών ναυαγών ταχύπλους, ώς νά μη έπνίγοντο άνθρωποι.

Ή έπιστροφή ύπήρξε φαιδρά,ή δέ Θεσσαλία 
οΰσα έν ολη τή δυνάμει τοΰ άτμοΰ κατέφθασε τήν 
Κρήτη? προεκπλεύσασαν.

— Καπετάνιε, έβόα άστεΐός τις γέρων, βάλε φωτιά 
καί μάς πέρασαν. Καί πρός τούς έν τή θεσσα.Ιία. στρε
φόμενος. — Δέν πιάνετε, δέν πιάνετε, έχραύγα^ε, 
βγάλτε καμπόσα κάρβουνα, καί σάς λέμε.

Όταν κατέπλευσεν έν τώ λιμένι Πειραιώς ό ατμή- 
ρης στόλος, τό θέαμα ήτο λαμ,πρότατον. Άπλετον φως 
ηλεκτρικόν καί άλλα πολύχρωα φώτα κατεφώτιζον αύ
τόν.

Κατά τήν άπόβασιν ήκούσθη καί πάλιν φωνή τις.
— Δηλαδή μεγαλειτέρα παλαβωμάρα δέν μπορούσε 

νά ματαγίνν], παρά ν’ άφήσγ κάνεις τή δουλιά του καί 
νά σηκωθή νά πάή στό Καλαμάκι, γιά νά δή πώς ό Τρι- 
κούπης θά κάνη τό άλογο ζεμένος στό καροτσάκι.

Ιίαληάνβρωπος·
---------ο

ΣΤΟ ΔΙΑΒΟΛΟ!
Πρωί πρωί εύρέθηκα μές τοΰ Γουδή τήν Κρήτη, 
μά τόσοι έστιβάχθησαν σέ τούτο τό βαπόρι, 
όπου κτυποΰσε καθενός ή μύτη μ’ άλλη μύτη 
έδώ, έκεϊ, παντού, ψηλά, ’στήν πρύμνη καί ’στήν πλώρη,

ι
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Δέν είχες τόπο νά σταθής καί τόπο νά καθίσης, 
καί ένο’ωθες έρεθισμό είς όλας τάς αισθήσεις.

Λογής λογής αναπνοή τή μύτη σου έκτύπα, 
χωρίς νά θέλης έπιανε τό χέρι σου φουστάνι, 
τ’ αύτί σου ασυνείδητος πολυλογάς έτρύπα, 
καί τοϋ άνθρώπου έβλεπες ή άσχημ’ά ποΰ φθάνει. 
Λαχτάριζε κΓ ή γλώσσά σου νά πιή νερό μιά στάλα, 
μά ποΰ ’μπορούσες ’στό σωρό νά κατεβής τή σκάλα!

Ένω συ ήθελες ψηλά 'στό Κάσσαρο ν’ άνέβης, 
σοϋ δίναν μίά κΓ έπήγαινες άλλοϋ σάν μαογιονέττα, 
καί θυμωμένος άρχιζες πολλούς νά μνημονεύης . . . 
άληθινό f-,εθέωμα μέ δύο λόγ’α σκέτα.
Καί τό βαπόρι έγερνε άπό τό τόσο βάρος,
κΓ έσφύριζε μές ’στής φωναϊς τοϋ κόσμου κΓ ό φουγάρος.

Έ ! τότε 'λίγο έ’λειψε μές* τό σωρό νά σκάσω, 
κατάλαβα τό στήθος (χου άπό θυμό νά βοάζη, 
καί μούλθε είς τά σίδερα τού βαποο’ού νά σπάσω 
τό παλαβό κεφάλι μου, όποϋ μυαλό δέν βάζει.
Είς τά καλά καθούμενα νά θέλω Καλαμάκι, 
νά 'δώ τόν σίρ Χαρίλαο νά σέρνη τ’ αμαξάκι !

Άκοΰς έκεϊ ! τομή ’Ισθμού . . . μονάχος μου μιλούσα, 
καί τί με μέλει γ’ά τομαϊς ; σ’ αύτό έγώ σέ θέλω ; 
άγριεμμένη ’πρόβαλλε κΓ ή νευρική μου Μούσα, 
κ’’ άρχισα ζώντας καί νεκρούς ’στό διάβολο νά στέλλω.
Ki έν πρώτοις 'πήγε άναυλα ή παντοκράτωρ Ρώμη, 
επειτα, Νερών, Τουρ, Λεσσεψ και άλλοι περίδρομοι.

Επειτα έστειλα έκεϊ τού Μπούμπουλη τό στόλο, 
τό Καλαμάκι, τόν ’Ισθμό, τώ Ίσθμια τ’ άρχαΐα, 
τό Κάσσαρο, τήν άγγυρα, καί τό βαπόρι ολο, 
τά έμψυχα, τά άψυχα, άμφίβια, χερσαία.
Μά τίποτα δέν έμεινε οπού νά μή τά στείλω, 
ζώων, άνδρών καί γυναικών, καί κάθε είδους φύλο.

Κί’ άφοϋ μονάχος έκαμα ό’λο τό γύρο τούτο,
άφοϋ στεριά καί θάλασσα έπήρα ’στό θυμό μου, 
καί άνω κάτω έφερα τόν κόσμο στό μινοΰτο, 
έτίναξα ’στό διάβολο κί’ αύτό τόν εαυτό μου.
Καί έτσι έτελείωσα τά διαβολοταξίδι, 
χωρίς να βλέπω άνθρωπο, ούτε γυναίκας φρύδι.

Τού Πειραιώς τή θάλασσα ή Κρήτη μας άφίνει, 
έμπρός αυτή καί πίσω της οί ξακουσμένοι στόλοι, 
σάν ναυμαχία νόμιζες μεγάλη πώς θά γίνη, 
θαρρούσες πώς πηγαίναμε νά πάρουμε τή Πόλι.
Ή μουσική άπό μακρυά τ’ αύτίά μας ήμερόνει, 
και χάνονται στό πέλαγος οί πεταχτοί της τόνοι.

’Στά πλάγια μας ή θάλασσα πηδά, κτυπά, άφρίζει, 
έδώ κ’’ έκεϊ άσπρίζουνε τού "Πόντου αί έκτάσεις, 
ό ήλιος τής άκτίναις του τής πρωϊναΐς σκορπίζει, 
πού λές καί άστρα τρέμουνε ’στήν πλάκα τής θαλάσσης 
Βαστούν μέ στόμα άνοικτό οί γλάροι μές ’στό κύμα, 
καί τρεις φοραΐς άλλοίμονο ’στής πείνας των τό'θύμα.

Κομμάτιαζε τά κύματα, ώ Κρήτη, τ’ άφρισμένα, 
τής Σαλαμΐνος δ’άβαινε τά βράχια καί τούς τόπους, 
δέν θέλω είς τά χρόνια μας νάλθώ τά περασμένα, 
νά θυμηθώ μικρούς θεούς καί γίγαντας άνθρώπους. 
’Αφήσετε τή θάλασσα αύτή νά ήσυχάζη,
τό δοξασμένο κύμά της κάνεις μήν τό πειράζη.

Έφθάσαμε, τήν άγκυρα άφίνει τό βαπόρι,
ή βάρκαις πάνε κΓ έρχονται, κτυποϋναι καί κτυπιώνται 
μέ φουστανέλλαις άγριοι φωνάζουν βαεκαδόροι, 
καί οί κομψοί ποδόγυροι άλύπητα πατ’οϋνται.
Άλλά έγώ έπρόσμενα νά έβγη τό Παλάτι, 
μαζί μ’ αύτό νά ’βγώ κΓ έγώ είς όλων τό γεινάτι.

Μόλις ‘στή βάρκα τής Αύλής πατεΐ ή. συνοδεία, 
σέ μιά κΓ έγώ κατάμονος καθίζω μέ καμάρρ, 
καί πρός τιμήν μου έπεσε εύθύς μ’ά μπαταρία, 
καί γειά σου Γε’ώργο φώναξε τό στόμα τού βαρκάρη 
Ένόμιζα ή κανονχαΐς πώς έπεφταν γ’ά μένα, 
κί’ άπ’ τό καμάρι φούσκωνα σάν δ’άνος ολοένα.

Έβγήκα έξω μόνος μου ώσάν άριστοκοάτης,
κΓ εύθύς Καλαμακίώτικη μέ ύπεδέχθη σκόνη, 
χ* έτϋλιξε μές στά πυκνά έκεΐνα σύννεφά της, 
ιχού φράζει μύταις, τσόματα, καί μέ άποθεόνει.
Καί μέσα είς τά σύννεφα ώσάν θεός κρυμμένος,
Ζήτω, φωνάζω, ό ’Ισθμός, κατενθουσιασμένος

Ό ήλιος όμως πΐό καλά μάς έπεριποιήθη-
άνέβη μισοούρανα γίά χάρι μας νά λάμπη,
καί όλη κατακέφαλα ή ζέστη του έχύθη.,
κΓ άπό τόν ήλιο άσπριζε κΓ ή ώμορφιά τού Μπάμπη ! 
Μά τί χρυσά έγκαίνια ! . . ψυχή μου Καλαμάκι ! 
ώς κ’’ ό Τρικούπης έπεσε μαζί μέ τ’ άμαξάκι.

Άφίνω τά Έγκαίνια, τά ζήτω, τό Παλάτι, 
κΓ όπως ό Λώτ τά Σόδομα φεύγω κΓ έγώ τρεχάτος, 
χωρίς νά ρίξω δίπλα μου ή πίσω μου τό μάτι.
Χωρίς νερό, χωρίς φαγεϊ, μέ χώματα χορτάτος.
Άλλά δεν ήθελε στιγμή ή σκόνη νά μ’ άφήση, 
καί ώς ’στή βάρκα μ’ έφερε νά μέ ξεπροβοδήση.

Άντίο, Καλαμάκι |/ου, . . . αύτή ή τελετή σου 
βαθυά μές ’στό κεφάλι μου θά μείνη ριζωμένη· 
β ήλ’ος σου, ή σκόνη σου, ή περιποίησις σου 
κάθε καρδιά θά άφησε κατευχαριστημενη.
Σέ είδα, Καλαμάκι μου, μέ ολα τά καλά σου,
καί τρεις άνθρώπους νά χαθούν μές ’στά βαθυά νερά σου.

ΚΓ είδα τόν ναύτη τόν 'Ρωμηό νά μήν άπλώση χέρι 
άπό τό χάος τό ύγρό μ’ά ΰπαρξι νά σύρη, 
μέ ένα μόνο τίναγμα ζωή νά ςαναφέρη, 
καί μάτια νά μήν κλάψουνε γ’ά τέτοιο πανηγύρι.
Τούς είδα καί έθαύμασα τήν έντιμή μας φύσι . . . 
καί ’σάν πνιγούμε θέλουμε βοήθεια άπ’ τή Αύσι.

Νά ήναι άγριώτεροι 'στή Ζηλανδία τάχα ; 
μέ τέτοιους μαύρους στοχασμούς έγύρισα ’δώ πέρα, 
καί δέν θυμούμαι άλλοτε τόσο πολύ νά τάχα 
Μέ τοϋ διαβόλου τονομα όσο αύτή τή ’μέρα.
Καί έστελλα καί εστελλα 'στό διάβολο άκόμα 
μέ πίκρα μέσα 'στήν καρδ’ά κΓ άνάθεμα 'στό στόμα.

Souris.
--------- ------------------

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ.
Πρόκειται περί τής έκδόσεως τών μετοχών τής Ή· 

σεεεροΒσσοαλίοις, ήτις γίνεται πάλιν διά νά στραγγί
ζουν πέντε δέκα τραπεζίται πέντε έξ εκατομμύρια άπό 
τής τσέπαις τού δημοσίου.

Α*. Πού κατέβαλον οί κύριοι ίδρυταί τά 125 φράγκα ; 
Δέν μάς λένε τίποτε.

Β . Ποιος λόγος δικαιολογεί τήν ύπερτίμησιν τών 140 
φρ. είς έκάστην μετοχήν; Ποιος τάς ύπερετίμησεν ; Ή 
άγορά ; Μετοχαί ώς τώρα δέν ύπήρχον. Τάς ύπερετίμη- 
σαν οί ίδιοι διά νά βάλουν σ’ τήν τσέπη τήν διαφορά .' 
Διά νά λάβουν κομισιόνα 120 έπί τοϊς 100. Πληρώνετε 
κουτοί ! Πληρώνετε, βλάκες !

Γ’. Διατί ψεύδονται λέγοντες ό’τι ή Τράπεζά των εχει 
ολα τά προνόμια τής Έθνικής Τραπέζης, άφοϋ δέν έχει 
τήν καταναγκαστικήν κυκλοφορίαν ;

Μετά τάς έρωτήσεις αύτάς καθυποβάλλομεν τά ταπει
νά μας συγχαρητήρια τοϊς νέοις Bonloux καί Φιλιππάρ, 
ώς καί είς τούς έντιμους Άγροικογιάννιδες, τούς άγο- 
ραστάς.

δέξιοι καί άν είναι, επιστρέφουν είς τάς οικίας των μι- 
σοπνιγμένοι. Πώς νά μείνη ιδέα καλού είς τήν κοινωνίαν 
αύτήν, ήτις μέ τόσην όρεξιν τρώγει χώμα, τό άθροιστι- 
κόν αύτό όνομα όλων τών περιττωμάτων. Πώς δέν άσφυ- 
κτιά, πώς δέν λειποθυμεΐ, πώς δέν πίπτει χάμω νεκρά ! 
Αύτό τό φαινόμενον έπρεπε νά έξετάση τό Ίατροσυνέ- 
δριον .' Άλλως δέν έξηγοΰμεν τήν χωματομανίαν αύτήν 
τών κυοίων καί κυριών, παρ’ οτι έλαττόνει τήν όρεξίν 
των καί οΰτω κατορθώνουν νά φέρουν είς ισορροπίαν τάς 
άπαιτήσεις τής τοα.Ιέτας καί τής έπιδείζεως μέ τάς α
παιτήσεις τής πάντοτε ορφανής έλληνικής κοιλίας.

Αύτός δέ ό ψωροπερίπατος τών Πατησίων, αύτή ή 
Κόλασις, αύτή ή Σαχάρα, αύτά τό σκονοκύλισμα, αύτή 
ή χωματοφαγούρα,ήρχισε νά άνακτα άξιώσεις ψωρομογε
νούς,. ονειρεύεται νά παρωδή τά Βιενναΐον παραδείσιον 
Πράτερ, μέ τό πλήθος τών άμαξών, έκάστης αύτών έχού- 
σης καί τήν Λιβρέαν της. Δέν εϊδομεν χθές παρά τινι 
αμαξηλάτη καθήμενον μ’ έσταυρωμένας τάς χεΐρας Λα- 
χέν, φέροντα άντί πάσης Λιβρέας τήν ρόμπα rti χάμαρα 
τού κυρίου του ή καί τής κυρίας του; Μά, Σουρή, δέν φο
ρείς τά γυαλ’ά σου, νά τά ’δής αύτά λιγάκι ;

Καί έκεΐνα τά Ζυθοπωλεία ! θεέ μου, τί μπίρα, τί 
χρώμα, τί ούσία! Ίΐνοιξε καί ό Ούράνιος Κήπος. Πράγ
ματι άχανής, λουλουδισμένος, άνοικτόκαρδος κήπος ! 
Άλλά πίνεται τό άρωμα ; Τρώγονται ή άγκυνάραις ; 
Είσαι καταδικασμένος νά ταράζης τήν καρδ’ά σου μέ 
τήν ούοόμπυραν κ’ έκείνους τούς άπαισίους μεζέδες τών 
μαραμμένων μαρουλίών, τών άηδώς άκτινοβολούντων ά— 
λονοσαλαιχίων καί τοϋ χυδαιοτέρου άρτου. Τί Άθήναι ! 
Τί’Άθήναι !

Σώζεσαι είς τά Σεπόλια ! Φεύγεις είς την Κολοκυ- 
Οοϋ ! Έάν είσαι έφ’ άμάξης, περίφημα ' Είναι είδος τι 
μικροσκοπικής Ελβετίας έκεΐ, όλοπράσινης, μέ τά φαν
ταστικά ποτάμιά της, λόφους, βατραχούς, κήπους, μα
ρούλια, άηδόνια. Τήν "Ελβετίαν σάς όμολογοϋμεν ότι 
δέν τήν εϊδομεν, εϊδομεν όμως τά Σεπόλ’α ! Άλλ’ άν εί
σαι πεζός, καί περάση άπό κοντά σου άμαξα καί σέ κα
ταστήση άλευρωμένον, έτοιμον διά τηγάνισμα ; ΙΙτυεις, 
βήχεις, βρίζεις, δαιμονίζεσαι καί φεύγεις. Τί ηδύναντο 
νά είναι αύταί αί έξοχαί, άν εϊχομεν Δήμαρχον, καί οχι 
ξύλον έπί ξύλου κρεμάμενον !

’Έχομεν έν μέσω ήμών τόν ένθουσιώδη άνταποκριτήν 
έξ ’Ιταλίας τών Νέων Ιδεών καί τοϋ Μ ή Χάνεσαι, 
Αγησίλαον Γιαννάπουλον, υίόν άοιδίμου διακε
κριμένου δημοσιογράφου, κληρονομήσαντα παρ αυτου. τό 
δημοσιογραφικόν τάλαντον, αλλ εκμεταλλευομενον αυτό 
έν παρέργω, έν μέσω τών έμπορικών του ασχολιών, άς υ
πολαμβάνει ώς τό ιερώτερον πρός τήν άπορφανισθεΐσαν 
οίκογενειάν του καθήκον. Είναι ό γράψας τόν καλλιτε- 
χνικώτατον έκεΐνον πρόλογον εν τή ύπό Καμπουρογλου 
μεταφρασθείση Νάνα τού Ζολά ή Ζώλα, ως κακοζώλως 
τόν θέλει ό ’Αγησίλαος, καί διατυπώσας έκεΐ τό ονειρόν 
του, ή μάλλον τόν έφιάλτην του, περί ιδανικής τίνος ελ
ληνικής φιλολογίας παγκοσμίου. Είναι είδος τι Ρόκου 
Χο'ίδά τής Φιλολογίας. Τήν θέλει καί αύτός μίαν, με-

ΦΡΟΥ - ΦΡΟΥ

Τί άνοιξιν καί τί άέρα πού άπολαμβάνομεν είς τάς 
έορτάς μας οί χυνόμενοι μανιώδεις είς τούς περιπάτους ! 
Έκεϊνος ό τών Πατησίων, έάν δέν είναι διά χοίρους, βε
βαίως θά είναι διά μπούρμπουλας καί χρυσομπούρμπου- 
λας (ήτοι κανθάρους καί χρυσοκανθάρους). Ητο πού ήτο 
χωματοστρόβιλος, τώρα καί μέ τάς άμάξας τής Εται
ρίας τών Ίπποσιδηροδρόμων, έγινε χωματοθάλασσα. Οί 
έπιβαίνοντες λοιπόν πλοιαρίων, θαλαμηγών ή άτμοδρο- 
μόνων (άμαξών, κουπέ, λανδώ, ’ίππων) δέν κινδυνεύουσι 
νά πνιγώσιν άλλ' οί δυστυχείς κολυμβηταί ! όσον έπι-
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άλην, αδιαίρετον. Τοΰτο δυνατόν νά είναι μονομανία, 
υνατόν νά είναι καί ή θετικωτέρα έκ τών ωραίων ιδεών, 

τάς όποιας πλανά έν τή κεφαλή του, ό τους δύο Ερμάς 
μετά τής αύτής επιτυχίας χειριζόμενος ’Αγησίλαος- διότι 
πρό παντός άλλου είναι φύσει καλλιτέχνης ό Αγησίλαός 
μας. Κάί τόσω πολύ καλλιτέχνης, ώστε επιθυμεί νά 
γίνη ό Τύρ νέας όδοΰ έν τή έλαφρά ιδίως φιλολογία. Ε
πιθυμεί. Ώς αισθητικός έχει έπίσης τάς πρωτοτύπους 
ιδέας του. Είναι γίγας τής μνήμης καΐ τής μελέτης. 
Μελετά εμπορευόμενος. Δεν τοΰ διαφεύγει τίποτε. Η 
γαλλική καΐ ή ιταλική φιλολογία άλληλοστεφανοΰται έν 
τή καρδία αύτοΰ καί τω πνεύματί. Είναι ποιητης ολίγον 
ψυχρός, δσον είναι Ελλ.ην πολύ θερμός. Λατρεύει τάν 
Βασιλιάδην, θαυμάζει τόν Παπαρρηγόπουλον καΐ δέν 
τίχει πολύ καλά ριέ τόν Παράσχον. ’Ολίγον άκόμη και
ρόν, καί ή φιλολογία θά ένασχοληθή μετ' αύτοΰ. Επι 
τοΰ παρόντος ένασχολοΰνται μαζύ του τά ζυθοπωλεία,
•οί περίπατοι, ή δεσποινίς Λίμα καΐ· οί φίλοι του.

Άφίκετο ένταΰθα καί ό γενναίος 2£τεκούλης. ό γνω
στός συστρατιώτης τοΰ Γαριβάλδη, λαβών έν ταΐς μά- 
χαις βαθμόν συνταγματάρχου, ώς ό κύριος Τύρο, ό τοΰ 
μεγάλου Λεσέψ μικρός άντιπρόσωπος, έλαβε τόν βαθμόν 
στρατηγού, ώς λέγει, ύπά τόν αύτόν Γαριβάλδην. Άλλ’ 
ό κ. Στεκούλης δέν ονομάζεται συνταγματάρχης, καί τόι 
έχει τό δίπλωμα τοΰ βαθμού του, ένώ ό κύριος Τύρο ονο
μάζεται καΐ παρονομάζεται Στρατηγός .' !

Πάλιν έλωποδυτήθη παπάς φέρων μεθ’ έαυτοΰ πενήν
τα λίρας ! Αυτοί οί ιερείς εΐναι λοιπόν χρυσορυχεΐα. 
Προσεχώς θά συστήσωμεν ανώνυμον Εταιρίαν μέ ιδανικά 
κεφάλαια πρός έκμετάλλευσιν τών χρυσορυχείων αύτών.

Ένώ ό βασιλεύς διά τοΰ αργυρού πτύου έρριπτε χώμα 
εις τήν χειράμαξαν καΐ ό Τρικούπης τήν άόειαζε, αί με- 
τοχαί τών ιδρυτών τοΰ ’Ισθμού έν Παρισίοις ύψοΰντο 
κατά πολλάς έκατοστύας φρ. Ό κ. Σκουζές εΐχε λάβει 
-τηλεγράφημα πλήρης χαράς. Ζήτω καΐ πάλιν ζήτω ή 
-παντοδύναμος κυβεία.

Τί τελετή ήτον έκείνη ή τοΰ άγίου Γεωργίου ! Δυώ- 
μισυ στρατιώται, τρία τετάρτου άλογου, μισό κανόνι, 
μιάμιση σημαία, τρεις σάλπιγγες καΐ δέκα θεαταί. Αύτά 
εΐναι τά έργα τών χειρών μας. Αί όλίγαι ανεξάρτητοι 
άπέναντι τών ανακτόρων εφημερίδες, ό Αιών, ό 'Ραμπα- 
γα.ς, ήμεΐς, κατωρθώσαμεν έπΐ τέλους νά κατεξευτελί· 
οωμεν τάς άνοήτους αύτάς παράτας, δι' ών μεταβάλ
λονται οί ‘δυστυχείς στρατιώται είς πλαγγόνας καΐ ό 
λαός είς χάχηδες καΐ οί βασιλείς είς αντικείμενα θέμ- 
ματος καΐ τό άξίωμα τής πολιτείας είς ειδός τι σχοινο
βασίας,—pardon κ. Δημητρακάκη, ύπάρχει βλέπετε καΐ 
άλλη βασία, πλήν πής ίδικής σας κτηνοβασίας χειρο- 
τέρας τής τοΰ Κήπου τών ΊΑιΰσΙδων Μονσΰτ.

— Μωρ* αύτά άξιζε νά τά- φοροΰν τά άλογα τοΰ νε
κροφορείου .’

Μεταξύ άλλων απογοητεύσεων έπρεπεν οί τής Έταιοίας 
τ-ής Τομής ή καΐ περιτομής νά μάς.πούνε ψέματα καΐ αί 
δύο 'Εφημερίδες, πχλχιχ καΐ νέα, νά τό χάψουν, ώς νά 
ήτο μυΐγα, οτι είχαν καί ασημένιο αμαξάκι. Τά ασημέ
νιο αύτό εύρέθη νά είναι ξύλινον. Τί άργυρος, τί ξύλο 
£ κύριε Τύρ ;

Ολα -εζηχρειώθησαν ! Καί αύτά τά δελφίνια τοΰ Αι
γαίου τήν ήμέραν τών ’Εγκαινίων τής Τομής άπεδείχθη- 
gxv χυδαίοι κωπηλαται, φοβούμενοι μή βρέξουν τά ρού
χα των, διά νά σώσουν πνιγομένους. "Αλλην ιδέαν ειχο- 
μεν διά τά ναυτόπουλά μας. Ά! κυβερνήταί, δλα "τά 
έξηχρειώσατε !

Είχομεν γράψει πεοΐ καταχρήσεως φύλλων τοΰ Μή 
Χάνεσαι έν τώ ταχυδρομείω Σύρου. Νομίζομεν καθήκον 
αχς νχ διαπιστωσωμεν οτι το τοιοΰτο βεβαίως έγίνετο 
έν άγνοια τοΰ διευθύνοντος τό Γραφεΐον κ. Παναγή Θεο
δώρου, έκ τών καλλίτερων ταχυδρομικών υπαλλήλων μας, 
γηράσαντος έν τή ύπηρεσία, άπολαύοντος τής ύπολήψεως 
δλης τής Σύρου, καΐ καταστήσαντος τόσον εύφήμως γνω
στόν τά όνομά του καί εξω τής Σύρου, διότι μετά μα
κράν κυκλοφορίαν τοΰ πλαστού γραμματοσήμου διά τών 
έκουσίως τυφλοποντικών τοΰ τε Κεντρικού καΐ τών λοι
πών γραφείων, πρώτος [ό Παναγής θεοδώρου τ’ άνεκά
λυψε καΐ εσωσε τό δημόσιον άπό κολοσσαιωτέρων ζημιών/ 
Είμεθα βέβαιοι δτι ούδεμία ηθική αμοιβή τώ πρήσεγέ- 
νετο. Άρκεϊ δτι έπαιτοΰν στανινώς παράσημα οί μετα- 
βάντες είς Χίον φιλάνθρωποι Ιατροί ί Καί άρκεϊ δτι πα- 
ρασημοφοροΰνται καθάρματα καΐ κλεφτοτραπεζίται .'

Εις δέ την Κεντρικήν Διεύθυνσιν Ταχυδρομ.είου παρα
τηροΰμεν δτι οί έν Κρήτη καΐ Άδοιανουπόλει συνδρομή— 
ταί μα; δέν λαμβάνουσι τακτικώς τό φύλλον των .'

Άν είσθε μπολιασμένοι καΐ δέν βαρύνεσθε, νά καταβήτε 
είς Πειραιά διά νά ίδήτε πώς μεταφέρονται οί εύλογι- 
ώντες. 'Ενοικιάζεται τό κάρρον ένός Κουλουργιώτου, ά- 
ραψ δέ τις άναβαίνει είς τάς οικίας, Αρπάζει έπί τών 
ώμων του τούς πάσχοντας, τούς σωρεύει έπί τοΰ κάρρου 
καΐ τούς μεταφέρει είς τήν παραλίαν. Έκεΐ τούς ρίπτει 
έντός λέμβου καΐ τούς διαπορθμεύει είς Κάνθαοον. Έν 
τή έπιστροφή ό κλητήρ τόν διατάσσει νά πλύνη τό κάρ
ρον καΐ φεύγει.

Τόρα, τό πλύνει δεν τό πλύνει,αύτάς τό ξεύρει. Έρχε
ται ό Κουλουριώτης, τό παίρνει και τό μεταχειρίζεται 
δι’ άλλας έργασίας. *0 δέ πρώτος πηγαίνει είς τό καφε- 
νεϊον χωρίς ν’ άλλάξη ένόύματα, πίνει τόν καφέ του 
ήσυχώτατα, ανταλλάσσει χειραψίας καΐ καθεξής. Αύτά 
πάλιν ήσαν άπό τάγραφα

Οταν περνούσαν τά έκ πένθιμου τσόχας κατασκευα
σμένα ύπασπιστόκρανα, είς έκ τοΰ πλήθους :

ΓΡΑΦΕΐΟΝ *ΜΗ ΧΑΝΕΣΑΙ»
Όΐ'ος ΜονοΟν, πκρά τήν Πλατιΐιν Συντάγματος.


