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ν,νεογασία άναγνωσιών, θεα τρική κίνησις, κο
ομικά νέα.— ‘Επαρχιακή ζω ή.-Καταχω ρηαεις—
Ταχυδρομείο. — Γραφολογία. - Κουβεντου^α μί
τούς άναγνώβϊας μας. — Ό
διαγωνισμός τή
φενιτιάς.
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ΕΡΩΣ

ώ μ ο ρ φ ιϊ, τόσο άνέβαινε κι’ ή ψυχή μον
στονς μαγικούς σου θόλους, γιά νά γλνκοταξιδέψη τραγουδίστρια τοΰ πόνον της
οιην παντοτεινή μας φωληά : τή μοναξιά
αγάπης. ’
Λά ένιώσαμε άληθεια μιά γλύκα
αξέχαστη στή μαγεμένη άκρο γιαλιά,
παίζοντας με τάνάλαφρα κνμάκια, που
σιγομιλητα λέγανε ιό παράπονό τονς στι ν
αμμουδερή άκροθαλασιά, συντρόφια μάς
χι ο,ντα άχώριστα.
Μο.. ίο φεγγάρι ζήλεψε στό ποώτο
μας φ ι η - καϊ τό στερνό γι' αντό "κούβ η κ ε ο τ α σύγνεφα. Κι’ ή πρωιύτερα γλυ
κεία βραδυά, πένθιμη τώρα χα< οκληοή,
μας ψ θ ιρ ,σ ε πώς κι’ή φύση αυτή ζηλεύει.
, Υ Χα\ V
λ ύ κ ε ιά βραδνά μας μά
™ η πιό πικρή, γιατ’ ^ιανε ή π ρ ό τ η κ ι’
ή στερνή...
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Μη σας πέοααε ή Ιδέα κύριε, uov
λε\η, ενώ έ’ βγαζε τό καπέλλο της, -πώς
ηρ/>α σπήτι σας γιά δ,u συνήθως νομίζετε
Ετήσια Δραχμ. 50 ( Έ τ η σ ία φρ χρ. 50
Εξαμηνος »
25
Έξάμ.
»
25
Α! δχι! Μακρυά άηδ μένα αύτή ή άπαί’Αμερικής έτηβία δολλάρια 5
σια Ιδέα πον μονάχα ή τελευταία τών
οιεφθαρμέπον μπορεί. ...
Τ Ο Φ Υ Λ Λ Ο Ν Δ Ρ Α Χ Μ Η Μ ΙΑ
Συγχρόνως ξεχουμπόιουσα τό μεταξω 
Επιστολαί καί έμβάσμ ιιτ α πρός τήν
τό πονκαμισάχι της, ή Ροζέτα ίπρόσθεσε:
διευθυνσιν Υ λ η πρός τόν αρχισυντάκτην.
*Αεν είμαι an τίς διεφθαρμένες έ
κανες υπάρξεις, κύριε, ποϋ παραδίδονται
στον πρώτο ί) στόν τελευταίο τυχόντα,
Κ Ο Υ Β Ε Ν T o r ΛΑ
ουτε από κείνες ποΰ έχουν κομμένη ταρί■Ε t e n ΑΝΑΓΝΟΣΤΑ? «Α>
φα μέ τήν ώρα, τήν ήμέρα η κ.αϊ με τή
’Αθήνα 6 ’Οκτωβρίου 1!)23
β ίο μ ά δ α ... Εχετε τήν καλωσύνην νά μοϋ
ξεκουμπώσετε τό γοβάκι μ ο υ ;ΤΑ! ετσι! ώΣυνεπείς αρός τήν όπόσχεσίν μας σά- ρ α ίο ! Σάς ευχαριστώ......
δίδωμεν σήμερον τό πρώτον φύλλον χής
'"Όχι, κύριε! λένε συνήθως πώς ή ΓαλΤ Ε Υ Κ Ρ 0 2 Α Ν Θ ΙΑ Σ
τρίτης χρονιδς χών «Πανελληνίων» δσο Xi<5fS· εινε πεισματάρες καί άλαφοούτσικες.
μπορέσαμε πειό καλλιχεχνιχό καί καλο Θέλοιν άκόμα νά λένε πώς δέν' έχουν τή
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ <Ν*ΓΝΟΪΤα ν
γραμμένο.
δύναμι νάντισταθονμε στόν πειρασμό τής
Καί μέ χήν προσπάθειά μας αύτήν όλο- ηδονής.....
ο ΕΓΚΛΗ Μ ΑΤΙΑΣ
νεν έχιτεινομένην, εΐμεθα βέβαιοι δτι πο
«Παρακαλώ μήν ίνοχλεΐσθε, θ ά βάλω
Αργα σημαίνει καί χτυπά τής πόλης τό ό ιλ ό ϊ
λύ γρήγορα Οΐ εύρε^ώμεν είς τήν βύνο·- τΙς κάλτσες μου άπάνω σ ’ atm) τή καοέ- τίς στερνόγλυκες τίς ώρες, τίς νΰχτας, %',ς μιριστον θέσιν νά σ&ς παρουσιάσωμεν άλη- κλα,. ,
ZaQbtl(i ·,ου, ν°ιώ θω νά λέα μο.ρολόϊ
9ινάς έκπλήξεις γιά Έλληνιχό περιοδικό
« <ϊ λοιπόν, κύριε, π α ρ ’ δλα αυτά είμαι Ιτ\Γ°Ιη
στις παιδιακίσιες οκενεις μου καί σιό <ρτωχύ
τοΟ είδους χών «Πανελληνίων».
ια λ λ ίδ α καί κάτι μάλιστα περισσότερο,
Αύτό είνε ή μόνη μας φιλοδ5ξία καί είμαι παριζιάνα. Έν τούτοις δέν παραδέ ««ήν εΰτυχιά καί στή χαρά πουν’ τώρα °πιά
για τήνέχιχυχίαν xr/ς δέν βά φεισθώμεν, χομαι πώς έχω αύτόν, τόν παραστρατισμέ
Κ ι 1 άργά σημαίνει κι’ ε ΐν ' ά ρ γά -τής'π ό λί^
οοτε δαχανών, ούτε κόπων.
νο χαρακτήρα, ποϋ θέλουν νά μάς άποδί,Α
Γ1» ρόλόϊ
δονν, είμαι αγνή, είμαι περιστεράκι....
Αργα σημαίνει καί χτυπ« τής πόλης τό ρολ·ϊ
'Λαό τό σημερνό φύλλο άρχίζιι τό νέο
<Αεν ειν άληθεια πώς τό αχνό ρ ίζ Χ1 η νυ;«τ“ <ΡευΥει· Κ ι ’ ή ζωή τής νιότης «έ
*Ρ
μυθιστόρημα τοΟ ύζάχου τών χρώ μα τής κομπινεζόν μου, κάνει πολυ
αλλήνων μυθισχοριί,γράφων κ. Γρ Ξενο- θελκτικό ίφφέ ; Μόλις χθες τήν πήρα ή φυλακή „ά ν τό σκο.νί τή π έ τ ρ α - μ ο Γ ^ ή
χούγου, «ΕΡΩΣ ΑΝΙΚΑΊΈ».
άπ τη I κα\ερή Φαρφονγιέτ. ..
κ1’ ε” να
‘μπρός μου περνούν τ ό ] Λ ν Τό νέο μυθιατόρημ-χ τοΰ κ. Ξενοπού« Εχουν νπερβολικά αυκοφαντήαη τή
’ «διχώ ς γραμμένο γιά χά « Πανελλή ΓαλλΙδα γυναίκα, κύριε. Καϊ δμως δέν έ Κ ι εΐνε δικά μου θΰματα κ ι’ Ιλ λ ο Γ μ ο υ στά
νια.» Bi μαγεύιη χαί βά συναρπάση μα χει δ/α α ν ια τά έλεεινά έλαττώματα πον
ζί άπό^χών πρώτων του ΐχόμα σελίδων. θ έλ ο ιν νά τής άηοδίδονν. Χ ω ρ ς Γάλο θά •Αργά σημαίνει κ ι’ 81V άργά-τήςΓ” όλης τό
Τό «Έρως Άνίχαχε» δέν εΐνε άπό τά ύπαρχοι ν βέβαια καϊ ή εξαιρέσεις στόν κα(Αηο «Το ΦτωχοίημιιονρΥήματα) ^” J(
συνηθισμένα μυθισχορήαατα ποΟ εΐνε νόνα, π/λα τό γενικό Ιινε άλλοιώτιχο α π '
Φώτης Άοτίρης
*·-**■ .. , .
γραμμένα μόνον γιά νά άοέοουν. Τό νέον ο,τι θέλουν νά παραστήαουν.....
i£ A N
μας μυθιστόρημα μαζί μέ αύτό, μέσω χών
«'Οχι ευχαριστώ, μ ή π ειρόζ,σθ ε θ ά
Κάθε καινούργια δροσόλουστη αυγου
ρεαλισχικών χου σελίδων πραγμαχίχά θά βγάλω μόνη μο ν τό πουκάμισό μον....
διδάξ^ καί μέ τάς ζωντανά; του άπό τήν ^ ((...ΐήν παριοτανουν ξετσίπωτη, γεμάτη λάολογλυκο λούλουδο λωτοΰ ανθίζει ·τοΰ
ζωήν μας σκηνάς·, ασφαλώς θά κατακτήση. ελαττώματα, άστατη, απληατη διψασμένη Γαγγου το απαλό κύμα καί τά μυροφόρα
Καί γιά δλα αύτά βασισθήχε στό όνομα γιά καινούργιες πάντα απολαύσεις.... Κι μαι πετολα του αστράφτουν σάν χρυσάφι
ν .
τοβ συγγραφέως τής «Φωτεινής Σάντρης» κύριε, μ ια φτωχή και αδύνατη γυναίκα, στον ηλιο....
Αξαφνα
δμως
όρμωντβς
μέ
κρότους
χαί τών ύχερπενχήκοντα άλλων μυθιστο μά δεν ανέχομαι ποτέ νά μ ή μοϋ φέρνωνρημάτων καί θεατρικών έργων τοΟ χ. Γρ. ται δπως πρέπει. Μη νομίσετε πώς είμοι φοβερούς εξογκώνεται τοϋ Γάγγου το
Ξενοποΰλου.
σεμνοτιφ η. Κ,αθε αλλο! Αλλα γιά ζ η ιή μ α - χυμα καί σπάει τούς χλωρούς τοϋ λωτοΰ
❖
τα ηθικής καϊ συμπεριφοράς αλλάζει πειά κλάδους, και το φτωχό λοϋλουδο σέρνεται
απ τ ορμητικο ρέμμα σέ σκοπέλους χαί
Ά πό τούς άγαπητούς μας άναγνώστες τό ζήτημα!....
σαγνωστα μνήματα....
Β
έβαια
πολυ
πλούσια
δέν
εϊμε.
Μερικά
ζητοΟμεν τήν συγνώμη τους γιά χήν ααραχηρηθεΐσαν άχαξία στή χακχοποίησι χιλιάρικα πρός συμπλήρωση τοΰ νοικοκυ , <£tai Λ ζωιί !ιου Τιμόρα μονάχη
ρίστικου προϋπολογισμού μου δέν θ ά μοΰ ανθίζει στο αστατο Τ0ΰ κόσμου κνμα,
ύλης τοΰ προηγουμένου φύλλου.
ήσαν
καθόλου Άχρηστα. Αι λοιπόν, θ ά μέ αΛλα στοφω ς τών λάγνων ματιών σου
^Κχί αυτή όφείλεται είς άπρόοπτον συμ
βάν τό όποιον έτυχεν τήν ήμέραν χ·^ σε- π ιστεψετε; Αν ενας μοΰ προσέφερε έστω α, (,εσταθί] κ ι’ άς χαθή έπειτα, *t’ άς
καϊ έν έκατομμύριο γιά κείνο ποϋ φαν- μαρ«θΏ σ«ν λωτός τό υγρό βλίμμα μου..
λιοδοποιησεως στόν άρχισυντάκττ^ν μας.
ύλαζων ΪΙολιατσέαζ,
τάζεσθε......
θ ά άντέτασα σ ιή προσφορά
; ***''
' Η*
-;rr:
A
I
M
as*
του τή πειό κατηγορηματική Άρνησι....
Στόν άπό μέρες τώρα'άρχίααντα πει
ΜΙρώτησες καί μοϋπες «ν σ’ άγαπώ5·
—Καϊ γιά είκοσι δραχμές;
ραματικόν άγώνα μεταξύ τοΰ φακίρου
...και σούπα... κϋτταξε χεί βαθειά μες,
—
Έλα
τελείωνε
γρήγορα
καϊ
οβνο
ετό
Ταχρα-Μπεη καί τοΟ όδοντοϊαχροΟ κ.
ποϋ... τη καρδιά μου... πάνω στό θοόνο της εί
ΜαϊχοΟ, τά «Πανελλήνια θά λάβουν μέ φώς γιατϊ δέν είμαι ά π ’ Rτίςo gγνναϊκες
σαι σύ στημμένη γιά βασίλισσα μου, για
e
r
S
a
i
a
r
d
en c
ρος ένεργόν.
ευλαβικό προσκύνημά μου!...
Καί άπό τού μεταπροσεχοΟς φύλλου θά ΕΡΩΊΙΚΕΣ ΠΡΟΖΕΣ
Καί σάν νά μή οάρεσαν αύτά, χαμή
αρχίσουν δημοσιεύοντας τήν Σολωμονιχήν
λωσες μ ενα παράπονο τά μάτια .. Καί
τών βραχμάνων.
σούπα, νά κύτταξέ χεΐ στό δένδρο κείνο
ΓΛΥΚΕΙΑ Β Ρ Α Δ Υ Α
Ψ
τον κισσό π_ώςείναι τυλιγμένος καί πώς
Καί τωρα στή συνεργασία τών άναγνωΗταν γλνκιιά ή β ρ α δ ιά , φεγγαροστό- μαι,ί ροφουνε την ηδονή τής φύσης!...
στών.
λιστη καϊ δροσολουσμένη, όντας έμεϊς-όνό
Jije i καί συ εϊσ
κισσός κ ι’ Ιγώ είμαι
Αύτήν τήν έβδομάδα έλαβα ύχέρ τά υπάρξεις πληγωμένες κατάβα&α άπ' τής του δένδρου κείνου ό κορμός!...
πεντήχοντα έργα, έκ τών όποίων τά τριά άγάπης τον καημό — ζητούσαμε νάρπά____________ Γ Ι Α Ν Ν Η Σ Ψ Λ Ρ Ρ Α Σ
κοντα δύο ποιήματα.
σο υ μ ί απ' τό ρωμάντσο τής πλάσης στα
01 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΜΑΣ
Έ ξ δσων δέ έπρόφθασα νά διαβάσω λιές παρηγόρ.ας κι ανακούφισης. *Ηταν
Λόγφ νπερπληθώρας ϋλης καϊ λόγω
ένέκρινα τά ποιήματα τών χ. κ. Φ, Ά - γλυκειά ή βραδυά, μ ά πιό γλυκειά ή λα
χαθιστερησεως ψηφοδελτίων, άναγκαζόστέρη καί Σ. Αύγουστάκη καί τά πεζά χτάρα σου.
μ
ε θ α ν άναβάλωμεν τήν δημίσίενσιν τών
τών χ.κ. Γ. Ψαρρα καί Σ. Μαρτυρίου.
' Οσο ανεβαινε τό χλωμό φεγγάρι στά
τελικών
άποτελεσμάτων διά τό προσεχές.
“ Τ Α Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν ΙΑ , ,
σύγνεφα, σκορπώντας παντού χάρη κ ι ’
/ Ή Έ πιτοοπν 1
Έ σ ω τιρ ικ ο ν
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ΑΝΙ ΚΑΤΕ

α θ η μ α τ κ ο μ υ θ ισ τό ρ η μ α

3 κ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------πίδες, τόν άκολούθησε. Κι“ άμα βρέθηκαν κοντά σιή Μελπομέ
Ά.
ΔΥΟ φίλοι, μεσόκοποι, παραλήδες καί γλεντζέδες,—άπό νη, έκαμαν πώς μόλις έκείνη τή στιγμή τήν κατάλαβαν καί ιή
κείνους πού στά νοικοκυρόσπιτα τούς λένε παλιανθρώπους,— χαιρέτησαν μ’ έκπληξη, μέ σπουδή καί μέ χαρά.
Τα ϊδια αισθήματα έδειξε κι η θεατρίνα. Σηκώθηκε, έτρεξε
ό Περικλής ό Φωτίκης καί Άνδρέας δ Καραβάς, εκείνο τό
ποντά τους κι’ άπχισαν πιά οί χαιρετοΰρες κι’ αί διαχύσεις.
βράδυ ήταν μαζί.
—Μπά, μπά, σάν τά χιόνια!..Καλά, καλά;...
Γύριζαν άπό εν’ άκαρπο ψευτοραντεβουδάκι,—άπό μιά
—'Ωραία, λαμπρά.
χαριτωμένη μοδιστρούλα πού συμπαθοΰσε τόν Καραβά μά δέν
—Μ’ αύτό φαίνεται κι’ άπό τήν δψη. ΦΕοϋ!
τοϋδινε καλά-καλά ούτε τό φιλί της,—καί πήγαιναν νά καθή—’Έλειπα, ξέρετε, σιήν Πόλη .. Προχτές μόλις ήρθα... Τί
σουν στό «Πανελλήνιο». Στό δρόμο μιλοϋσαν ετσι·.
κάνετε σείς; πώς περνάτε;... Μά τί, θα φεύγατε; ..Ό χι δά!..
—"Ωστε, Ά ντρέα, πάει κι’ αύτή!
—Πές πώς πάει, Περικλή μου! Ά φ ο ϋ δέ θέλ η άλλοιώς, θά Μά πού καθόσαστε καί δέ σάς είδα τόοην ώρα;.£ Τί, ε/£ΐ στή
μέση;... Στραβώθηκα λοιπόν στήν Πόλη;.. Μή χειρότερα!.. Έ 
τήν πάρω στήν γκαρσονιέρα μου μαιτρέσσα.
λα C νά κάτσουμε λίγο νά τά πούμε... Μέ τήν άνιψιά μου εί
— ά σοϋ κοστίση ένα διάβολο, καϊμένε...
—Ναί. μά γιά λίγον καιρό. Ή μικρούλα θά μεγαλώση μαι, δέν πειράζει. Ελάτε.
Αύτό τό «δέν πειράζει» τούς άρεσε πολύ...
γρήγορα, θά καταλάβη τί θά πή άγάπη, θά τά φτιάση μ’ έ'να
Ή Μελπομένη γύρισε στή θέση της, εκείνοι τήν άκολούωραίο άνθυπολοχαγό καί θά μοΰ φύγη...δταν πιά θά τήν εχω
θησαν καί πρίν καθήσουν, τούς εσύστησε:
κι’ έγώ βαρεθή.
—Ό κύριος Ά ντρέας...ό κύριος Περικ/.ής...στενοί μου φ ί 
—“Ωστε πάει κι’ ή Φλώρα!
λοι. Ή άνιψιά μου.,.κόρη τής άδελφής μου άπό τήν Πόλη.
—Πάει σοΰ λέω. Δική μου... κι’ ύστερα δική σου.
Ή ξανθούλα τούς χαιρέτησε τόσο ντροπαλά, ώστε δέν I—Μπόγια τών κοριτσιών!...
τόλμησαν νά τής τείνουν τό χέρι. Μόνο ό Φωτίκης ρώτησε:
—Ναί, εσύ, βλέπεις πάς πίσω.
—Καί πώς ονομάζεται ή ωραία δεσποινίς;
—Ά , δχι, σάν καί σένα δχι!. Α λήθεια, Ά ντρέα, γιά πε
—Αγλαΐα, άποκρίθηκε ή ίδια μέ χαμηλωμένα μάτια καί
ριέργεια, έμέτρησες ποτέ ώς πόσα δυστυχισμένα κορίτσια πέ
μέ φωνή πού μόλις άκούστηχε.
ρασαν άπό τά χέρια σου ;
Ή Μελπομένη τότε άρχισε νά τούς λέη πώς τήν πήρε γιά
—Αμέτρητα, φίλε μου! Μιά φορά δοκίμασα κι έγώ νά τά
μετρήσω, άλλά τά μπέρδεψα καί τάφησα. Είκοσιπέντε χρονών νά ίδή τήν Α θ ή να , νά ξεσκάση λίγο τό καϊμένο... Είχε 5μωε
καί πόθο νά βγή στό θέατρο τραγουδούσε λαμπρά. Πρίμα
ζωή είν’ αύτή. Γ ιά βάλε!...
Τί νά βάλω;...Κι’ άπό τρία τό χρόνο, κατά μέσον δρον, πρώτης τάξεως! Ε ννοείται πώς οί δυό φίλοι φανέρωσαν ά
μέσως τήν επιθυμία νάχούσουν τήν εκτατή αύιή φωνή. Κι’
λίγα δέν είναι;..
Καί νά συλλογιέμαι, πώς οί πρώτες πού μέ τρέλλεναν, ή θεατρίνα τούς είπε νά πάνε μιά μέρα στό σπίτι της, δποτε
είναι σήμερα γριές...”Αχ, φίλε μου! Ό άνθρωπος είναι άχόρ- θέλουν.
—Θά μας κάμη δμως αύτή τή μεγάλη ευχαρίστηση ή δεσ
ταγος!...
’Έτσι μιλώντας οί δυό γλεντζέδες εφθασαν στό «Πανελ ποινίς; ρώτησε ό Φωτίκης.
—Γιατί δχι; άποκρίθηκε δειλά μά ευγενικ ι ή Α γλαΐα. Εύλήνιο».
χαρίστως!
Κυριακή βράδυ κι’ ή μεγάλη σάλα μέ τίς άνοιχτές πόρτες,
Σ’ αύτό τό διάστημα, σά στενοχα>ρημένη, πού μιλοϋσαν δλο
γιατί δ καιρός ήταν άκόμα γλυκός, έμαύριζε άπό κόσμο κ ι’
άντηχοϋσε άπό άλαληιό. Βρήκαν μέ δυσκολία ένα τραπεζάκι γ ι’ α ύιή , κρατοΰσε τά ωραία γαλανά της ματάκια χαμηλωμέ
στή μέση, έκάθησαν άντικρυστά κι’ εξακολούθησαν τίς κου να. Τά σήκωνε δμως κάθε τόσο κι’ έ'ρριχνε άπό μιά φοβισμένη
βέντες τους. Σέ λίγο άφησαν τή Φλώρα καί τά κορίτσια κι’ μά κι’ εξεταστική ματιά στούς δυό εκείνους κυρίους, πού αΐσ?πιασαν μιά υπόθεσή τους, μιά έπιχείρησι λουτρών πού τούς #ανόταν πώς τήν έτρωγαν μέ τά δικά τους...
’Έπειτα ή Μελπομένη, μέ τή θεατρινίστικη φλυαρία της,
απασχολούσε κείνες τίς ημέρες. Είχαν ξαναγίνει οί επιχειρη
ματίες πού δέν κυνηγούν παρά τόν παρά. ’Άλλως τε στή μπυ- ά >χισε νά τούς διηγήται πώς πέρασε καί τΐ έ'παθε στήν Πόλη.
ραρία, έκείνη τήν ώρα,—επτά, έπτά καί τέταρτο,—δέν ήταν Οί δυό φίλοι τήν άριναν νά λέη καί νά ξεθυμαίνη γιά κάτι
θεατρώνες πού τήν έμπλεξαν καί τή γέλασαν, —οί παλιάνθρω
κανένο θηλυκό, πού νάξιζε τόν κόπο νά τό προσέξουν.
Κι’ άξαφνα, άπό τήν πορτοϋλα πού συγκοινωνούσε μέ τό ποι! οί άτιμοι!—καί διαρκώς σχεδόν κοίταζαν τή μικρή, πού
διάδρομο τοϋ διπλανού θεάτρου,άπό κεΐ δηλαδή πού έμπαιναν ή όμορφιά της, γιά τό Φατική τουλάχιστο, ξεπερνοϋσε δέκα
συνήθως ηθοποιοί, έκαμε τήν είσοδό της μιά νέα γυναίκα, δ- φορές τήν ομορφιά τής Φλώρας...
Τά γκαρσόνι είχε φέρει έντωμεταξύ μπύρες, ζαμπόνι, τυρί
μορφη καί χτυπητά ντυμένη, πού τήν άκολουθοΰσε ένα κορι
καί
μιά πάστα γιά τήν Α γλαΐα. Κι’ Ινώ έτρωγαν, έπιναν κι’
τσάκι μέ κοντά φουστάνια, μιά ξανθούλα ώς δεκαεφτά χρονών.
ή
Μελπομένη
φλυαρούσε, εκείνοι, μέ τό «θάρρος» τής κρυφόΣτάθηκαν λίγο, κοίταξαν ολόγυρα, χαιρέτησαν άπό μακριά
δυό-τρεΐς γνωστούς κι’ έτρεξαν νά πιάσουν ένα καναπεδάκι γνεφαν κάθε τόσο, πότε θαυμάζοντας τήν άνιψιά της καί πό
τε ροτώντας τί μέρος λόγου είναι.
πο ύ άδειαζε.
Ή θεατρίνα τούς έγνεφε απελπιστικά. «Μήν περιμένετε
Οί γλεντζέδες άλαφιάστηκαν. Τούς γυάλισε ή μικρή καί
τίποτα! Τίποτ’ άπολύτως!» Μά δέν απελπίζονταν εκείνοι. Ό
κοίταξαν νά Ιδοϋν πειά ήταν ή μεγάλη πού τή συνόδευε.
Φωτίκης μάλιστα είχε πιάσει δυό-τρεΐ; ματιές τή; μικρής, πού
—Μπά! έκαμε ό Καραβάς. Καλέ, ή Μελπομένη!...
—Ναί, ναί, άποκρίθηκε ό Φωτίκης, αύτή είναι, Μά πώς τόν έκαμαν νά ύποπιευθή πώς δέε ήταν δσο άθώα φαινόταν,
Τά γνεψίματα τής θβιάς της δέν ήταν ίσως παρά κόλπο. Ποιός
γειν’ έγειν’ έτσι άγνώριστη;..
Ή Μελπομένη αύτή ήταν μιά θεατρίνα τοΰ γλυκοΰ νεροΰ, ξέρει!...
Τήν κοίταζαν ώς τόσο καί δέν τή χόρταιναν. Μά ήταν
άπό κείνες πού βγαίνουν λ.γο στή σκηνή γιά νά δείχνουν τά
κάτι
έκτακτο ή μικρή αύιή Πολίτισσα! Και πρώτα-πρώτα είχε
κάλλη τους καί νά ψαρεύουν φίλους...Ό Φωτίκης κι’ ό Καρα
τήν
ηλικία
πού τρέλαινε τούς μεσόκοπους. Έ π ειτα , ένφ ήταν
βάς, στενοί της φίλοι μιά φορά, είχαν νά τήν ίδοΰν δυό-τρία
χρόνια. ’Σαύτό τό διάστημα είχε παραπαχύνει, -ήταν κιόλα τόσο νέα, παιδί, σχεδόν, ήταν καί γυναίκα γινωμένη. Τάφθοτριαντάρα,—καί στό ντύσιμό της φάνταζε μιά πολυτέλεια με να, όλόξανθα μαλλιά της, σέ δυό χοντρές πλεξούδες, άνασηγαλύτερη άπό άλλοτε. Μά κι’ έτσι χοντρή, τή παλιά ομορφιά κωμένες καί δεμένες πίσω μ’ έ'να γαλάζιο φιόγκο.—Τά γαλανά
της, τήν περιλάλητη, τή διατηρούσε. Τά μάτια της προπάντων ματάκια της, πού άνοιγόνταν γλυκά, σχιζάτα, καί κοίταζαν μέ
γαλήνη κι’ αφέλεια"—ή μυτίτσα της, τό στοματάκι της, τά μαήταν κάτι έκτακτο!
Ποΰ ή ομορφιά δμως τής μικρής πούχε κοντά της! “Ενα γουλάκια της πού μόλις άμυδρότατα κοκκίνιζαν’ τά χεράκια
της μέ τίς λεπτές γαλάζιες φλεβίτ·ες· τό κάτασπρο χιονάτο
μπουμπούκι, κάτι δροσερό, αβρό καί παρθενικό, ένα κορίτσι
δέρμα της- τά ποδαράκια της, τόσο μικρά καί κομψά, χωμένα
άπό οικογένεια, σεμνότατο, πού θά στοιχημάτιζες δτι τυχαία σέ άσπρα γοβάκια μέ χαμηλά τακούνια,—όλ’ αύτά τήν έδειχναν
βρισκόταν μέ τή γυναίκα έκείνη χωρίς νά ξέρη ποιά είναι. παιδί, άγ'/ελο, κούκλα. Τό λακκάκι δμως τοΰ γυμνοΰ λαιμού,
Ό λη ή σάλα τήε κοίταζε μέ άπορία καί μέ θαυμασμό.
τ·ΰ μεστωμένου’ ό πλούτος τοΰ πεταχτοϋ διπλοστρόγγυλου στή
Αδύνατο νά ησυχάσουν πιά γλεντζέδες μας. Αφησαν θους κ ι’ ό δγκοςτών εύ'γραμμων λαγάνων, τόσο κτυπητός κα
κατά μέρος καί τά Λουτρά καί δλα. Και δέν εκοίταζαν παρα θώς καθόταν βαθειά στόν πλατύ καναπέ, τήν έδειχναν γυναίκα.
τή μικρή, καί δέν μιλούσαν παρά γι’ αύτή.
Ί σ α -ΐσ α αύτός ό συνδυασμός τής μικρής καί τής μεγάλης, τής
Τί νάταν άραγε;
Καραβάς
ώριμης καί τής άγουρης, ήταν έκεΐνο πού έλεγαν
Κάποια συγγένισσα βέβαια τής* θεατρίνας, άνύποπτη κι
κ ΐ’ ό Φωτίκης «τό τέλειο».
άθώα. Τίποτα δέ-θάβγαινε, δέ βαριέσαι!
Ά ξα φ να ό πρώτος γύρισε στό δεύτερο καί τοϋ είπε:
Γιά καλό καί γιά κακό δμως αποφάσισαν νά δοκιμάσουν.
—Περικλή, τρώμε δώ άπόψε;
Τί θάχαναν; Τό πολύ-πολύ ένα τραταμέντο. Ό Φωτίκης προ
—Ναί, ν α ί! άποκρίθηκε πρόθυμα ό Φωτίκης. Νά ειδοποι
πάντων άνυπομονοΰσε. Σηκώθηκε πρώτος χαί τράβηξε κατα
(Ακολουθεί)
τήν πορτοϋλα τοΰ διαδρόμου. Ό Καραβάς) χωρίς πολλές ελ ήσω μόνο στό σπίτι...
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ΞΩΤΙΚΟ ΕΡΓΑΕΤΗΡΙ
‘Ο >']Ιιος δέν είχε φανή σήμερα έμεινε κρυμ
μένος πίσω άπ’ τά βαρηά σύννεφα. Ό
άνεμ·ς φυσοΰσε πειό ψυχρό;, βογγοϋσε.
’Από μακροα ήχος μουσικής ερχότανε σβυστός-σβυστός ίσαμε κεϊ, στά λυπημένα δέντρα,
καί κάθε τόσο κρότος ξύλων, ποϋ ξί φόρτω
ναν στήν παραλία, άκουγότανε δυνατός. ’Α λ λά τί συνέβαινε μέσα κ ε ΐ ;
Πώς μνήματα είχα ν ανοιχτής γκρεμιστή,
πώς άλλα πληθη είχαν ύψωβή κ ’ έκλειναν
τό μίρος, πού πριν ήταν ελεύθερο, καί δπου
βρισκόταν κάποιος προσφιλής τάφος;
Κα ί πίσω άπ’ αύτά σταυροί, σταυροί ξυλέ
νιοι ό ένας πάνω στόν άλλον, άλλοι δρθιοι
άλλοι ριγμένοι χάχα». συντριμμένοι πολ
λοί, ?|τανε σάν αφημένοι, πεταμένοι μετά άνέβασμα σέ κάποιο Γολγοθά.
Τάφοι μισογκρεμνσμίνοι, μάρμορα κυλισμέν " , ποϋ άφιναν στό φώς κρανία μέ τίς τρύ
πες πού ήταν τά μάτια, μεγάλο κόχκαλα πο-

NEOmHN H ΤΡΑΓΟΥΑΙΑ
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S E ΠΡΟΣΜΕΝΩ
Σι προσμένω »dor?pc
πάντ' Από τά ξένα
τό μαϊστράλι
* αι μ'$ τά παν.ά,
μ' Αατεριιϋν αχτίδα
μ’ ά η δ ο η ώ ν λαλιά
κοI μΐ χή βοοχανλα
πάντα οε προσμένω
καί μ ε τό χαλάζι
καί μι τή χιονιά

"Ε στρωσα ατό δρόμο
κόκκ ινα λουλούδια,
πον μονχαν φ υτρώ σει
μέσα στή καρδιά
κ α ί λευκά κ ρινά κ ια
μ ί μοσκοβολιά...
Καί προσμένω νάρΟ-ης

π ά ντα o s προσμένω
κ αί μ ι τ' Αηδονάκια
και μι τή χιονιά!
Κ ι ’ Αν ξεχάβχς tSg&gs
εγα>
προσμένω
κ ι' &ν S ήλιος οβύσχ)
κ ι’ ή Αστροφεγγιά
κ αί ατά μ ά τια χύση
μαύρη σκοτεινιά

&α προσμένω πάντα
μ* άγρυπνη ψ υχή
καί μέ τ’ ά η δονάκ ισ
*οί με τή χιονιά.
ΤΥΜ Φ ΡΗ ΣΤΟ Σ

ί.οϋ....

Έ ν α ς σταυρός πεταμένος κοντά στούς άλ
λους με επιγραφή; Ά ν π α σ ί α, καί μιά φωτο
γραφία πού ό χρόνος, ό ήλιος, ot μπορεί, πον
πέρασαν πάνω της, τήν βίχαν σβύσει.
Πέτρες κυλισμένεί,
σακουλάκια γεμάτα
πάνω στά μνήματα, ένα μαξιλάρι μέ πλισέδες
γβμάτο κ ι’ αύτό ρά «ακκούλαι, Μπτοΰλο μισανοιγμέτο κομψό σταχτί, π οίδϊιχν* τ’ είχε
μ*σσ, αλλο κλειδωμένο καλά σά νάχ? θ η 
σαυρό.
Σ τ εφ ά ν, κύκλοι σιδερένιοι πεταμένοι, λου
λούδια μαραμένα, γλάστρες συντριμμένβς!
Ό λ α , δλα, έδειχναν κάτι σά σπιποΰ ή μα
γαζιού κουβαλημα, πού διπλώνει τά ρονχα
■«•υ^χαλα^δτι είχε φτιάξει, άλλα συντρίβει
π9τά τά άχρηστα.
Προχώρησα μεσ’ τούς τάφους, πού δέν έ 
λαμπε καντήλι τώρα, οίϊτβ άνθος σκόρπιζε τή
μυρουδιά του σά χάδι στή λυπηιιένη ψυ/η
πού γύριζε έκεΐ.

Ο λ α μαραμένα! Συντριμμένοι τά σί3ερα
πολλοίιν τάφω». Μιά πλάκα πεταμένη, σά νά
νήν πέταξε κείνος πού βρισκόταν κάτα» της
•ρ^ητικά ξυπνισμένος.
ί ί— Μά τί συμβαίνει ;
Κλάμα μκσα στά δέντρα δέν άκουγα, οΰτβ
φωνή δυστυχισμένου. Καί ή καμπάνα έμεινε
σιωπηλη χωρίς νά δ.αλαλή γιά κάποιον πσύ
η γή θά έκλεινε μέσα της,
- Ν ά μήν επαψεν δ κόσμο; νά πεΟαίνη ;

ΠΛέφ&ι/χα.
Κα ί προχωρούσα! τώρα, μέσα στό γεμάτο
μαρμαρέν* ους τάφους δρομίσκο. Κύτταζα δϊϊια καί αριστερά τίς μορφές, τίς παραβιάσεις.
Ξαφνικά βλέπω μιά μορφή γνωστή νά στέΜ Π αι κ ε ΐ σ τ ή μέβη μαρμαρένια.
— Ά , ά! έκανα.
Κα ί σχεδόν γέλασα. Ξακολούθησα:
— Μωρέ ’δώ είσαι; βρέ!....

ΧΙΝΟΠΩΡΙΑΤΙΚΟ
Γυρμένα τ ’ άγιοηλήματα στό χώμα
φιλούνε τά χρυσάνθεμα θερμά
καί «λέκουνται στά δάχτυλα στό σώμα
τής νεκρωμένης γης ορμητικά.
Ματώνουνε τά ρόδα α ν ό γιορτάσι
;<ι’ είνε οί κιοσοί σάν κάπιοι Σειληνοί
ξώφρενοι ,κι’ ή λαγνεία έχ=ι άγκαλιάσβι
τό ξεραμένο τής Ιτιάς κορμί.
Μ ιά πάλη μιά προσπάθεια νά βγούνε
πέρ' d y τ ί βράχια τοΰ άσπλαχνου ρυθμού
θαρρείς κί.τιες ζοιοΰλες λαχιαροΰνε
μέ τήν τρελλή γιορτή τοΰ μείυσιοΰ.
Τοΰ κάκου ! Σ ά ν ποτάμι εΪΛε γυμΉ-ηστο.ν άνθρωπο τ ή ; Μοίρας ή γραμμή.
- γ ’ Ω ! έού, ψυχή μου, πέτα λυτρωμένη
σιά τρίψηλα τοϋ πόθου μου σεμνή !

Π ΑΝ Ο Σ Δ. ΤΑΓΚΟΠ ΟΥΛΟΣ
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ΆγνΑ^ης i)tiat σάν όνειρο,
οάν τοΰ ΎμηττοΟ το χρώμα,
'Αγνότηί, μέ&υ στό αίμα μο\ !. .
Θυμάμαι ηοΰ με φίλησες
ατό οιόμα μεν— ώ, ί)εοί μον!
καί νοιώΟ-ο) τό άνατρίχιασμα,
τό νοιώΰω Ακόμα....
ΓΙΑΝΝΗΣ Μ ΙΝΑΛΏΤΗΖ
ΑΠΡ "ΓΑ ΤΡΛΓ ΏΥΑΙΛ THS BIAlTQS,,
ΤΟ ΑΓΚ ΛΙΑΣΜΑ ΤΗΣ ΤΡίΛΑΑΣ

Τ ο ν θυμηθηκα ταβερνίαρη καί μοΰ φάνηκι
νά τόν έβλεπα νά γυρίζη στή γειτονειά τοΰ
γραφείου τοϋ πατέρ* μου, ic o t μέτ τ’ αυτιά
■του τά μεγάλα! Θά είχε γίνει όμως πλούσιος,
■β άφησε χρήματα γιά νά τόν κάνουν καί ot
κληρονόμοι του μαρμαρένιο!

Αγάπα με, μά δχι μέ γλυκοκυττάμαια
μέ ά'νθια, μέ λουλουδοστέφανα. Θέλω μέ
τήν καρδιά σου και μέ τά δάκρυα σου
δπως κ ι ’ εγ& σέ αγαπώ μέ τό στήθος μου
και μέ τους στεναγμούς μου.

Κ «πεθύμησα νά τό πώ στόν πατέρα μου,
ν* τοΰ πώ δτι ό Τβιράκος άπέθανε, άλλά γρή
γορα θυμήθηκα ότι καί ό πατέρα; δέν ύ.τήρ3|ε στη ζωη, γιά νά ’πώ άν δέν τώξβρε.
- Β ρ έ τόν καϋμένο τόν Τσιρδκο !
3ταμάτησα στήν έξοδο καί κεΐ έμαθα τί
«υνέβαινε καί γιατί ήταν δλα πάνω κάτω.
Ι ο νεκροταφείο ϊίχε πάψει νά θάφτ[| καί πήναιναν άλλον, ο* ενα νβο!...
Τ ’ αγορασμένα μνήματα θά τά πήγαιναν

Σάν αγγίζουν οί μαστοί σου τούς δι
κούς μου, σάν νοιώθω τή ζωή σου νά
σμίγη μέ τή δική μου, σάν τά γόνατά σου
σηκώνονται πίσω μου, τότε τό λαχανια
σμένο στόμα μου δέν ξέρει νά βρή τό
δικό σου.

« ε ΐ!

Δβν ξέρω πώς μου φάνηκε τότε.
Τ ό νεκροταφείο αύτό, τό άφημενο, τό πα
ρατημένο, μοϋ^φανηκε σά ξωτικό εργοστάσιο,
που α^ρήκαν έρημο οί ζωτικοί έρ^άτες τοτ1,
αλλοΰ έργοστάσιο, πού άτό χρόνια
πολλά ρουροΰπε τή μεγάλη πολυθόρυβη πό
λη, που άκουγότανε νά διασκεδάζω αμέριμνη,
και πού η εργασία του ή τβλειωμένη ήταν οί
σκίηροι τών κοκκάλων!...
, "Εφ υγα γρήγορα πρός χήν πόλη, πού πάλι
» »ορυβος τής μουσ.κή; της ήρθ£ ο^υστός•ιρ^στος, ίσαμε κεϊ.

Δ Η Μ Ο ΣΘ Ε Ν Η Σ Β Ο Υ Τ Υ Ρ Α Σ "

"Οπως σέ σφίγγω σφίξε με. Γιά ’δές
τό λιχνάρι λιποΰυμά μέσα στή νύχτα.
Κι’ δμως τό μικρό σου τό κορμί κρατώ
σιήν αγκαλιά μου κ ι’ άκούω τό στεναγμό
σου ποΰ δέν παύει...
Στέναζα, στέναζα, στέναζα, Γυναίκα !
Ή άγαπη μας παρασύρει πρός τόν πόνο·
Θά πονοΰσες πιό λίγο άπάνω στό κυβββάτι για νά φέρτ)ς στό κόσμο ενα παιδί,
παρά γιά νά γεννήσης τόν έρωτά σου.
P IE R R E
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Μοΰόωοες τή σάρκα σου, γυμνή—καί
σοΰδωσα τή σάρκα μου, γυμνή !
Κ’ δστερα ντυθήκαμε, καί φύγαμε...
Ά π ό τότε πάνε πόσα χρόνια ; μοΰ
φαίνεται πώς δλ’ αύτά έχουν γίνει, στά
βάθη κάποιας ζωής φανταστικής—ή μάλ
λον δέν έγιναν καθόλου,
’Ίσως καί νά μήν έγιναν ποτέ.
Αύτά είναι τώρα τόσο ξεχασμένα...
Τώρα σέ βρίσκο» κάποτε στά δρόμο :
ενα μικρό χαμόγελο, μία φράβη, ενα «τί
κάνεις ;» ίσως—τίποτ’ άλλο.
Πολλές φορές ωστόσο, ό πειρασμός,
μοΰ φέρνει άλλη ερώτηση στά χείλη : ά ν
τί νά πώ, δπως πάντοτε, «πώς είσαι
θδθελα νά σούλεγα « π ο ιο ς ε ίσ α ι;» ...
Κι’ δμως αγαπηθήκαμε τρελλά, μιά νύ
χτα^ παγερή τοΰ Δεκεμβρίου’ μοΰ ειχβζ
χαρίσβι τά γλυκά σου χρόνια, σοϋ *Ιχα
δοσμένα τά ήσυχα δικά μου...
Τώρα κ’ οί δυό μας τδχουμε ξεχάσβι.
Κι’ δμως καί τώρα άκόμη ποί> μεγάλ»σες (καί πού ίσως νά μεγάλωβα καί γώ),
θυμάμαι πάλι τή β· αδυάν εκείνη, θυμά
μαι πάντα χή βράδυ; ν εκείνη—κ’ «ϊναι
ιό μόνο άκόμη πού αγαπώ.
"Ο,τι ήτανε δικό σου, σ’ τδχω δώσει :
αυτό δέ σοΰ δίνω, τό κρατθ».
ΠΡΟΖΕΣ

E N D & I λ Β A IΝ Ε I Η ΖΩΗ

*€ Ν α

IV
Κυττα! Μιά γαλάζια σκιά άπλώθηκε νύρ·*
οϊά μάτια μου σκοτεινή καί θερμή σάν αύ*^·ν
τής περασμένης νύχτας.

■i.u ΥΛν^ά σου χάοια ύφάναν τή ν σκιάν αύτήν γύρω στήν ματιά μου.
Βαρειά μοϋ είνε τά βλέφαρα άπό τής άτ*
λείωτες κι^’ όλό/λυκες τής περασμένης νύχτα·;
ώρες, κι’ ό ΰπνος μέ χίλια νανουριστικά γλυ
κόλογα μέ κράζει.
'Ο χ ι ! Ί ο ν ΰπνυ δέν τόν θέλω. ’Εσένα θέλ·
Τρέμει άκόμη τό κορμί μου, σάν χορδή, άπο
τό θείο τίναγμα πού τοΰ έκαμες.
“ Ε λ α κο»τά μου, Σύλβιε! Έ λ α γιά νά μοϋ
πής καί νά μοΰ τραγούδησες μέ τήν γλυκ»ι*
φωνή σου.
Ω ! Έ λ α νά βάλ^ς τά βελουδένια χ*ίλη
σοι> πάνω στά μ ά ηα μου.
Έ λ α , έλα κοντή τερα λοιπόν κ ι’ άρχισε τό
νανούρισμα μέ τά φιλιά σου καί τά χάδια σου!
Θ ίλω νά κοιμηθώ κάτω άπ’ τόν ίσκιο σο» .
Κ ι o t αν ξυπνήσω θέλω τά μάτια μου τ *
αντικρυσουν τά δικά σου καί τό πρόσωπό μου
νά αίσθανθή την θερμή σου τήν πνοή νά τ·
χαϊδβύυ.
Ναί στήν πνοή σου τά μάτια μου θά ανοί
ξουν σάν λούλουδα....

M ergu erit-B ryn o-P rovin
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Ώ στίχοι, A si* δωρήματα, πof ή Motea, μ»ν
Λ σείς πυΟ μιά φορά
[χαρίξει
—1α χαΑΑβ ξεπιρνούοατε τόν κρίνο nefl τριοντ“ Αηδόνι στή λαλιά.
[ιίζει

'·$
Σιϊς ποΰ λαμπΦκοπονσατε αάν τά κλχϊάριο ρίμμα
πού τό χτυπάει τό φώς,
Τώρα πηγής θανατερής τό μαΰρο εΐοαβτεν ·ϊμ x
πού τρέχει ποταμός;.
Μετ. Ν. Αενταριώιη
Jean ilorias
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ΣΑΝ Π ΑΡΑΜ ΥΘ Ι...
Σ ά ν παραμυθάκι τού πάλη ου καιροΰ
εΐταν x ii αγάπη μας κι" έχει ξεχασθεΐ...
Μοιάζουνε και οί δρκοι σου,κόρη μου τοϋ άοπβυ σβει και χσνεται μόλις γεννηθεί.
Μ ιάν αύγή σέ φίλημα μοΰδωκες τά χείλη'
μοδπες πώς παντοτεινά έμένα θ ' άγαπφς...
κν δμως μέ λησμόνησες, πριν νά ’ρθεϊ τό
. >
.
,
[δείλι,
κι ουτε ξ?ρω τό γιατί κι* ούτε ποϋθε πας.

• * p o x r . JBHAIAOJSHX

ΓΛΕΝΤΙΑ

ΤΟ ΚΑΜΠΑΡΕ ΤΟΥ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ
Iloci
tής μο()(ρίντ]ζ·— Η αιμαιοτιοοία·

Είχα μεννο%.ι ....
Σέ δυό λεφτά ή σιδερένια πόρτα νχ εβιαστικά πρός τό βάθος τής κατακόμβης.
'Ο ουνχάχτης μος α>ακα/.υψας το μ υ χώρησε
καί ϊνας άλλος κινέζος κοντόσ·α τ η ο ι ώ δ ί ζ κ α ά ζ ι κ ο χ α μ η α ο β το ν
Ά συναισθήτως τότε θέλησα νά τά Ακο
μ α γ χ ά β ρ ή * * τρ^ΛΟ >ά ί Ι ο χ ω ρ η · ί ] σ* α υ ϊ ό .
λουθήσω, μά ύστερα άπό τρία-τέσσερα μος καί χοντρός αυτός σάν όβονζιον
Κ α ί χαια τά μεεάννχτα μ α ζί μ · κάηοιο
βήμματα άναγκάσθηκα νά σταματήσω. έτρεξε νά άνοιξη μιά άλλη πόρτα κομψί|
φίλο του n o * ήξερε τά κ α τατόπ ια φ&άνονν
Είχα σκοντάψει στόν τοίχο τής κατα- μέ χρ οματιστα τζάμια και γυαλένια πό
tilt τήν έξώ πορτα τής κ ατακ όμ β η ς του .Έ
μολα σάν ποτήρια αναποδογυρισμένα,
κ εΐτο νς ΰπ εδέχ ϋη ε>ας κινέζφς, κ ι' υστέρα
κόμβης.
Ιν ας άλλος πήρ* τόν συντάκτην μας στόν
Γιά μιά στιγμή μετάνιωσεν γιά δλην μέσα στά όποια έκαι/ε ένα δυνατό φ · ς
ώμο του, άφ οΰ τοΡ εδισο »ά μ ά η α ...
αύτή μου τήν άπερίσκεφτη νυκτερινή έπι- άσετυλίνης πιΐΚινώί, ποΰ χρησίμευε κοΛ
'Έ νας κρύος ίδρώς άρχισε νά μέ περι- χείρησι καί σκέφτηκα νά γυρίσω πίσω γιά φωτισμό τοΰ μικροΰ ούτού προθά
λούη. Μέ σφιγμένη καρδιά και αχαρα στό στόμιο τής κατακόμβης.
λαμου.
Είχα αρχίσει άπό τήν πόρτα άκόμα νά
κτήριστη ζαλάδα άρχισα νά ψελλίζω ασυ
Καί κάνοντας μεταβολή ψηλαφητά σκέτά χάνω...
νάρτητα άπό τό φόβο λόγια. Ό κινέζος φθηκα νά γυρίσω πίσω.
Καί τώρα στό μεγάλο πολυτελές σα
πού ασφαλώς έννοοΰσε τήν ψυχολογικήν
Δέν θά είχα κάμει δμως ούτε πενήντα
μου κατάστασι μέ καθησύχαζε καθώς ύ- βήματα, δταν άπό τό στόμιο τής κατα λόνι μέ τά Ιερογλυφικά γράμματα στονς
·τέθ«τα μέ μερικές ακατανόητες μονοσύλ κόμβης διέκρινα ϊνα μικρό φώς, κάτι σάν βυσινιοΐς τοίχους, τίς άλλόκοτες εικόνες
λαβες Χιέγκ Τού-Χάϊν-Γκόϊ.
ηλεκτρικό λαμπιόνι νά έρχεται γρήγορα καί τούς κατά δευτερόλεφτο έναλλασσομκνους φωτισμούς τών μεγάλων πολυσυνθέ
Μά αύτά δλα τόσο καί έν έτειναν τόν γρήγορα πρός τό μέρος μου.
φόβον μου. Είχα αρχίσει νά μεταννοώ
Λίπλό συναίσθημα τότε άρχισε νά μέ των πολυελαίων.
για τήν άπόπειρά μον καί γιά μιά στιγμή καταλαμβάνει. ’Απ’ τό ένα μέρος ή ελ
’Ασφαλώς χάνεις ποτέ δέν θα πιστβψι
θά έδινα τό πάν γιά νά μήν εσυνέχιζα πίδα πώς ή περιπέτειά μου αύτή θά έ πώς ητο δυνατόν νά υπάρχη μια τόσ*
τό τολμηρό αύτό παιγνίδι.
παιρνε κάποιο τέλος καί άπό τό άλλο μέ πολυτέλεια κεΐ πέρα καί μάλιστα σέ *εΟί πλάτες τοΰ κινέζου πλατιές καί στι- ρος ό φόβος.
νήντα τουλάχιστο μέτρα κατ’ άπ’ τή γή.
λ ,
βαρές μέ έκούραζαν τώρα.
Ά λλά ποιοι έσκαψαν τό μακρυνόν
"Ενας κρύος ίδρώς διαβατικα περασεν
’ Εννοούσα δτι περνούσαμε υπογείους άπ’δλο μου τό κορμί. Θέλησα πάλι νά ά- j αύτό τούνελ και διεκόσμησαν μέ τόσην
διαδρόμους πραγματικής μεσαιωνικής κα πομακρυνθώ, μά είδα «ώς δέν θά τό κα- j πολυτέλειαν τό παράξενο αύτό κέντρο ;
τακόμβης. Γύρω μας ησυχία απόλυτος τώρθωνα.
"Ο φίλος μου αργότερα μοΰ έδωσε !?ηκαί γαλήνη μυστήριον. Τά «υρόμενα
γήσεις:
Ή το παληά, μια σπηλιά ληστώ ν
Τό λαμπιόνι πον ολοένα προχωρόντας
Ρήματα τοΰ κινέζου πο» σχοντάφτανε πό
πρός τό μέρος μου είχε τώρα σταθή πολύ ά.ι τήν οποίαν είχαν περάσει άλλοτε ολβς
τε πότε στις μεγάλες πέτρες τής μυστη κοντά μου έρριγνε τό άσθενικό του φώς οί ληστρικές διασημότητες τή; εποχής τοΰ
ριώδους κατακόμβης καί f, βαθεια ά
’Ό 'ωνος. Αύτή τή σπηλιά τήν βρήκε ϊνας
πό τήν έξέλιξι τής περιπετείας μου ανα οτό πρόσωπό μου.
Θέλησα νά φωνάξω, μά μιά στριγγιά άμεριχανός περιηγητής καί έπιχειρημαπνοή μου, ήσαν ή μόνη ζωή κεΐ μέσα.
τία ; ό όποιος καί έσκέφθηκε γιά μιά ευρύ
μέ πρόλαβε.
Θά είχα ν περάσει καί πέντε λεφτά χής φωνή
— Στενοχωρεθήκατε; μοΰ είπε σέ πα- τερη έ.τιχείρησι. Καί έτσι έφερε ά*ό τόν
ώρας πού μετεφερόμην στις πλάιες τοΰ
τόπον του εργάτες πού μετά τήν Οποπεκινέζου, δταν αυτός σταμάτησε απότομα. ρεφθαρμένη γαλλική.
Καί προτοΰ τυϋ άπαντήσω έσυνέχισε : ράτωσιν τοΰ έργου τούς έστειλε πίσω στήν
’Από τό βάθος τοΰ διαδρόμου άκουσα
—"Έπρεπε νά ρωτήσουμε τόν διευ ’Αμερική
βήματα πού μοιάζαν μάλλον μέ κτύπους
Τήν υπηρεσία, τούς κινέζους δηλαδή,
νυσταγμένου ρολογιού. Κάτι παρομοιο θυντή, γιατί καθώς θά ξέρετε δέν βπι- τούς έφερε κ ι’ αυτούς άπό τήν Αμερική,
τρέπεται
ή
είσοδος
στό
καμπαρέ
σε
μέ τακουνάκι άτθί*)ος στό λιθόστρωτο.
άπό ένα παρόμοιο κέντρο πού έχει στή
Κάποια γυναίκα σκέφθηκα μάς πλησιά όποιονδήποτε..............................
Τίόρα φορέσετε τόν μα' δύαν σας καί Βάσιγκτων τών 'Η νωμένων Πολιτειών.
ζει. Καί δέν γελάσθηκα.
Τίς δέ γυναίκες τίς προμηθεύετο άπό τά
“Οταν τά βήματα αύ»ά σταμάτησαν ακολουθήστε με’ δέν έχετε νά φοβηθήτε διάφορα μεγάλα καμπαρέ τής Αμερικής
σέ
τίποτα.^.
Ό
φίλος
σας
φαίνεται
πώς
πολύ κοντά μας ακόυσα μιά βραχνή γυ
καί τον ΓΙαρισιοΰ καί τής Λόνδρας. Καί
ναικεία φωνή νά όμι/.fj στό κινέζο, σέ θά σάς λησμόνηοε γιατί διέταξε καί δεύ δμως πειό πολυτελές σαλόνι πειό φαντα
τερο μπουκαλάκι αιθέρα....
μιά άκατανόητη σέ μένα γλώσσα.
- Ό φίλος μου; πώς... τί ; μ’ έλησμό- σμαγορικό, πειό σκερτσόζο καί μ*γάλ<»
’Αμέσως δ κινέζος μέ κατέβασε άπ’
μαζί δέν έχει ή Α θήνα .
νησε; τόλμησα νά ψ ι θ υ ρ ί σ ω .
τίς πλάτες του, ένώ έγώ χωρίς καλά καλά
"Ενα άπέραντο παρκέ 'πλαισαρισμέν»
—Ναί ό φίλος σας ό κ. Έμπ. είνε
-νά νιώσω σο διάστηκα κατά γης Τότε
καί στις τέσσαρές του πλευρές μέ μαλακά
μαζί
μέ
τή
ς4λη
του,
τή
μικρή
Ζουχρέτ
μοΰ έλυσε τό μαντήλι μέ τό όποιο είχε
βελουδένια ντιβάνια, μπρός των τραπεζά
δέσει στήν είσοδο τή: κατακόμβης τά μά στόσα)όνι τών Γ καϊμ ά!...
κια άπό άλουμίνι καρφωμένα στό πάτω
Δέν
ήξερα
τί
έπρεπε
νά
είπώ.
Φόρεσα
τια μου, ψιθύρρισε δυό-τρία λόγια οάν
μά καί δχι ψηλώτερα άπό 40—5() πόν
τόν
μα'
δύαν
μου
κάτι
σάν
μακρύ
νυχτικό
νά μάς χαιρετοΰσε καί τόν άκουσα νά α
μέ φαρδυά μανίκια, άχαθορίστου λόγου τους, στό βάθος τό μπαρ μέ τίς ψηλές^ εγ
πομακρύνεται.
γλέζικες καρέκλες, δίπλα του η τζαζ
'Έφερα τότε άσυναίσθητα τά Ι,χέρια τοΰ έλαφροΰ φωτός χρώματος, πήρα στό μπάντ άπό μαύρους τής Γουϊνεας καί...
χέρι
μου
μιά
μικρή
ηλεκτρική
λυχνία
πού
μου στά μάτια γιά νά βεβαιωθώ πώς
ό κινέζος καί τόν ακολούθησα. καί στά ντιβάνια φίρδην μίγδην οί γλεν
δέν βρισκόμουνα σέ δνειρο. Τό μαντήλι μοΰΘ άέδωσε
περπατήσαμε έτσι περισσότερο άπό τζέδες μας, σέ χΐλιους δυό στάσεις ήδονής
πραγματικό είχε λυθή.
τριακόσια μέτρα. Μιά βαρειά άποπνι- μέ τίς μικρές μετρεσσοϋλες των, ή τίς
’Αλλά δέν έβλεπα τίποτα. Ή σθανόκτική μυρουδιά, μιά άπόπνοια θερμών ί αρτίστες τοΰ καμπαρέ, πού τις περισσο
μην δμως τήν παρουσίαν μιας ζωής δί
ί τερες προτιμήσεις έχουν οί κινεζοΰλες καί
πλα μου, άπ’ τήν αργή καί ρυθμική ανα πνιγηρών άτμών άρχισε τώρα νά έρχεται Ιδιαιτέρως μιά πεταχτή χαλκοπράσινη
πρός
ιό
μέρος
μας.
πνοή της.
—Έφθάσαμε μοΰ είπε δ συνοδός μου. Γιοΰ—Τσούν. Στό βάθος τοΰ μεγάλου
Τό σκοτάδι πηχτό, πραγματικά σκοτά
σαλονιοΰ δυό μικροσκοπικες πόρτες, φέσδι χολάσεως είχε άτονήσει εντελώς τήν - Θέλετε νά πάτε στό σαλόνι τοΰ φίλου σας, νουν στά σεπαρέ τοΰ καμπαρέ.
ή
θέλετε
νά
κρατήσετε
δικό
σας
;
Γιά
τήν
ρασί μου, δέν έβλεπα τίποτα. Στό βα
Τό τί γίνεται έκεΐ μέσα εινε πραγμα
θ ύ αύτό έρεβος προσεπάθησα νά βρώ ώρα θά σάς περιποιηθή μιά Ευρωπαία τικά άπίστευτο.
5/
ή
μις
Κλάριτ.
Είνε
πολύ
καλή
μικρή
καί
τόν έαυτό μου.
Στά βαθουλωτά ντιβάνια^ των τά όργια
δέν
έχει
περάσει
τά
δώδεκα
χρόνια.
Ζη
Σφίχθηκα, άπλωσα τά χέρια μου και
τήστε της δτι θέλετε... Μά δτι θέλετε... δέν περιγράφονται και ο εκφυλισμός, ij
μέ πολύ κόπο κατώρθίοσα νά σηκωθώ.
άποκτήνωσι βρίσκονται στό κατακόρνφό
Προχώρησα δυό τρία βήματα έμπρός, Μ’ εννοείται...
_ ,
Καί μοΰ έσφιξε τό χέρι ένώ κτυποϋσε τους...
ϊστερα άλλα τόσα πίσω καί τότε άντελήΒλέπει
εκεί
κάνεις
γνωστούς
της
*φθηκα τά ίδια βήματα! πού είχα άκού- μιά ψηλή σιδερένια πόρτα γιά ' ά μάς α
(Ή συνέχεια είς τήν 7ην σελίδα)
νοίξουν.
σει μόλις πρό ολίγου νά απομακρύνονται
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(Συνέχεια έκ τοϋ προηγουμένου).
Ή Λουσίλ είχε καταφυγή σέ μιας γειτόνισας. Ό Ντανζό
τώσκαζε διά τής μιας απ’ τής δυο εξόδους τοϋ σπιτιού.
σκληρός αντίζηλός του διαβλέπει έναν άνθρωπο ποϋ δραπε
τεύει, δέν τόν γνωρίζει αλλά βάζει νά τόν καταδιώξουν.- δυοτυΧήί βλέπει βέβαια τήν καταστροφή του' θέλει τουλά
χιστον να πωλήση ακριβά τήν ελευθερία του. Οί άνανδροι οπι
σθοχωρούν" ό Φιζιομόν προχωρεί, καί παραφερόμενος άπό μα
νία στή θέα τοΰ έχθροΰ του, ένθαρρύνει τούς δορυφόρους του,
φωνάζει «πιάστε τό δολοφόνο» άλλά καί φυλάγεται πολύ νά
μήνπλησιάση. Ό Ντανζό, κυκλωμένος βπό τό πλήθος τών
περιέργων συλλαμβάνεται καί αφοπλίζεται.Ό Φιζιομόν τότε τόν
πλησιάζει θριαμβευτικά);, καί τοϋ επιτίθεται μέ βρισιές : ό δυ
στυχισμένος νέος τοϋ άπήντησε μόνον. «Δέν τολμούσες, πρό
ένός λεπτού, νά μοϋ μιλήοης άπό τόσο κοντά».
Ξαναφέρνουν τόν Ντανζό στό σ π ίτ ι: βλέποντάς τον, ή άγαθή νοικοκυρά λειποθυμάει. Τρέχουν στό διαμέρισμα ποΰ οί
νεαροί έραστα'ι είχαν πιάσει. Ή Λουσίλ έχει έξαφανισθή, τήν
ζητούν μάταια, ένφ κυνηγούσαν τον Ντανζό έβγήκε άπ* τόν
ά'Αλο δρόμο τράβηξε στήν τύχη.

*0

6

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V·
Μία άτυχης ουνάπησις.
Ή Λουσίλ είχε ένα ΰφος τρομαγμένο καί στενοχωρημένο
η οϋ έκανε έντύπωσι. Δάκρυα ποΰ δέν μπορούσε νά συγκρά
τηση, έτρεχαν άπό τά μάτια της. "Υστερ’ άπό σύντομη πορεία,
βρέθηκε στήν πειό εύμορφη συνοικία τής πρωτευούσης. Οί
νεαροί σταματούσαν τό βήμα γιά νά τήν άφήσουν νά προσπερνάη. Ή γυναίκες ποΰ τήν νόμιζαν άιτό τώρα ριχμένη στήν ακο
λασία, έλεγαν«Μπά!τόσο νέα!». Οί έίνδρες άποχτώντες περισσό
τερη βεβαιότητα άναβαν άπό επιθυμίαν νά τήν παρηγορήσουν.
Ή Λουσίλ, συνεσταλμένη ταραγμένη άπό τής βλακώδεις προτάβεις τών νεαρών, ντροπιασμέλη γιά τό περιφρονητικό ΰφος
των γυναικών, άνεμίχθη χωρίς νά ξέρη ποΰ πήγαινε μέ τό
πλήθος πού έμπαινε στό ΙΙαλαί-Ρουα/κιάλ. Μιά κοντή γυναίκα
στρογγυλή, παχουλή, ποϋ τά βλέμματά της άναιδή καί διαπε
ραστικά λέμματά της, ποΰ θά έκαναν νά κοκκινίσω καί ένα χω
ροφύλακα, περνούσε. Βλέπει τήν Λουσίλ, διαβάζει στήν καρδιά
της. Τήν πλησιάζει, περνούσα ένα προσποιημένο ΰφος καλωσύνης.
—Ή Δεσποινίς μοΰ φαίνεται ξένη ;
—'Αχ ! ναί.
—Ή Δεσποινίς ζητεΐ προφανώς κάποιον, ή περιπλανήδησέ μιά συνοικία ποΰ δέν τήν γ νω ρ ίζει;
—“Οχι, Κυρία... (Έ νας βαθ^ς άναστεναγμός ακολούθησε).
—Σάς προσφέρω τής υπηρεσίες μ ου: ποΰ θέλετε νά πάτε ;
—Δέν ξέρω...
—Πώς !... Σάς τό επαναλαμβάνω, σάς προσφέρω τής ύπη ρεσίες μου, ενα άσυλο...
—"Ενα άσυλο !.. Ά χ ! ό πατέρας μου καί ό Φιζιομόν θά
μπορέσουν νά μ’ εΰρουν έκεΐ.
— Ω ! δχι σάς βεβαιώνω, δέν έχετε παρά νά μοΰ τούς περιγράψετε, καί σάς εγγυώμαι νά μήν σάς εϊδοϋν ποτέ.
—Ι^Ινε δυνατόν αυτό ; Ά χ ! Κυρία τί τυχερή ποΰ ήμουν
νά βας βρω !.. Μά, τί μπορεί λοιπόν νά σάς κάνη νά ένδιαφερθήτε γιά τον τυχη μιάς δυστυχισμένης ποϋ, χωρίς σάς, δέν θάξερε τί ν ’ άπογίνη ;
Δεν είμαι αγριάνθρωπος. Εχω, καρδιά., έγώ. κι’ έπειτα
θά ξερετε, άναμφιβόλλω;, v i έργασθήτε- δέν θασθε φόρτωμα,
iv δεν ξέρετε, θά σάς δείξουν νά μάθετε.
—Να μή σ&ζ οφείλω τίποτε !... Καλά μοϋ είχαν πή οτι σ’
αυτη τήν μεγάλη πόλι, βρίσκονται, καλές ψυχές, ποΰ οί αρετές
τα»ν Αντισταθμίζουν τό κακό ποΰ κάνουν οί μοχθηροί.
Μα ! αυτή είνε θυσαυρός ! Έφώναξε απρόσεκτα ή υπο
χρεωτική Κουρτόν.. Κόρη μου, πάμε σπίτι μου" θά μοΰ διηγηθεΐται τήν ιστορία σας. Νά είσθε βεβαία πώς θά πάρω κον
τά σας τή θέση μιάς τρυφερής καί φιλόστοργης μητέρας».
Ή Λουσίλ καί ή επικίνδυνη βύεργέτις της έφθεισαν σέ ένα
μικρό δρομο εκεί κοντά. “Ολα παρουσίασαν, στά μάτια τής
αθώας μικρής τήν ό'ψιν ένός σπιτιού τακτοποιημένου καί ήσυ
χου. Η οδηγος της έκουδούνησβ" άνοιξαν μιά πρώτη πόρτα :
στή μεση τοΰ διαδρόμου, εσταμάτησαν μπρός σέ μιά καγκελλόπορτα. Η πορτιέρισα έκανε μερικές στιγμές νά τήν περιμείνουν. Τέλος ^τήν είδαν νά εμφανίζεται: βλέποντας τήν κυρά
της και τήν ώμορφη λεία είπε '· <Άλλ’ είνε ή Κυρία.» Αυτές
ή λέξεις έκαναν να άντιληφθή ή νεαρά κόρη δτι ή προστάτις
τη? ήταν η κυρία τοΰ σπιτιοΰ. Άμέσως οδηγήθηκε σ’ ένα κομ
ψό διαμέρισμα στό πρώτο πάτωμα.
*
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(’Ακολουθεί.)

(Συνέχεια έκ τοΰ προηγουμένου)
Ο Μαρσέλ τόν κύτταςε μέ τά διαυγή του μάτια κατά πρό
σωπο καί τοΰ άπήντησε χωρίς δυσταγμό.
Είμαι βέβαιος πώς δέν θά μεταμεληθώ.
“ Σάς πιστεύω άπήντησε ο γέρω-Λάξ καί σάς εμπιστεύομαι
οτι εχω τιμιωτερο στόν κόσμο αύτό τό μόνο μου θησαυρό. ·Νά
τήν αγαπάτε καί νά είσθε καλός μαζύ της νά είσθε καμμιά
φορά και ευσπλαχνικός αν τήν ιδήτε αδύνατη καί πάσχουσαν.
Εχω άκομη μιά χαρι να σάς ζητήσω. Πάρετε καί μέ μαζύ
σας. Νά τήν αποχωρισθώ μοΰ είνε άδύνατο. Δέν θά είμαι ενο
χλητικός. Μια άκροϋλα έκεΐ σέ μιά γωνιά τοΰ σπιτιοΰ σας μοΰ
αρκεί. Καί οταν θά ταξειδεύη; θα μπορής μέ εύχαρίστησι νά
σκεπτεσαι πώς δεν είνε μόνη της ή Καρίνα, πώς θανε μαζύ
τη; δ πατέρας της πού θά τής μιλάη πάντα γιά σένα, ποΰ θά
την παρηγορή διαν μακρηά θ ’ άκούεται ή τρικυμία.
_ Πώς νόμισες δτι μπορούσα νά σκεφ^ώ πώς θά μπο
ρούσα να σε χωρίσω άπό τήν Καρίνα. Καί έγώ τάχα δέν
οφείλω νά σάς άγαπώ σάν πατέρα;
Ο γέρω-Λάξ βουρκωμένος άφησε τόν Μαρσέλ κατέβηκε
κατω καί σε λίγο ξαναγυρισε ακολουθούμενος άπό τήν Καρίνα.
Τής πήρε το χέρι τό έβαλε στό χέρι του Μαρσέλ καί βγάζον
τας το^ναυτικά του σκούφο σάν νά έπρόκειτο νά προσευχηθή.
Η ευλογιά τοΰ Θεοΰ... είπε άλλά ή συγκίνησις δέν τόν
άφησε^ νά εξακολουθήσω καί έπεσε έπάνω σέ ένα κάθιβμα
πνιγμένος στά δάκρυα..
Πάνω στή γέφυρα άνοίχιηκαν σαμπάνιες καί δλοι ήπιαν
στήν υγεία τών μελλονύμφων...
Από τής Ιτομένης ημέρας κατ’ έπανάληψιν τό πλήρωμα
εξεστράτευσε για φάλαινες άλλά δ καιρός ποΰ είχε μεταβληθή
σέ α γριά τρικυμία τούς έματαίωνε τά σχέδια. Ό Τρομπών μελαγχολικος καταριώτανε τήν άτυχία ποΰ τόν συνόδευε στό
«διαβολοτάξειδο» αύτό καί δέν έβλεπε τήν ώρα πότε νά τε
λείωση. Καθε νέα προσπάθεια τοΰ πληρώματος ναυαγούσε.
Μια μέρα ποΰ έκόπασε ή τρικυμία μιά μεγάλη φαλαινοθηρίς
μέ πλήρωμα δέκα άνδρών καταληφθεΐσα ύπό αγέλης θαλασ
σίων ίππων άνετράπη καί οί προσδραμόντες έκ τοΰ πλοίο ν
ναΰται δέν ήμπόρεσαν νά έπαναφέρουν στό καράβι παρά τρία
μονον πτώματα συναδέλφων των τά όποια τήν επομένη μαζύ
μέ δυο αλλα ποΰ έξ'-βρασβ ή θάλασσα περίλυπο τό πλήρωμα
τής «Ρόζας Μαρίας» έθαψε σέ κοινό λάκο μέσα στούς πάγον;
για νά μή τά κατασπαράξουν ή άσπρες αρκούδες.. Ή σκοτει
νιά τής πολικής έκείνη; θαλάσσης ή μαυρίλα τοΰ ουρανού έμεγάλωνε τήν έντύπωσι ποϋ έχανε τό τραγικό δυστύχημα τής
προηγούμενης ήαέρας. 'Η έπιχείρησις έφαίνετο άποτυχοϋσα.
Ό Τρομπών ποΰ έκρυβε άπό τήν αρχή τοϋ ταξειδιοΰ τήν κα
κία μέσα στή μαύρη του καρδιά επωφελή θη τοϋ δυστυχήματος
γιά νά περιγράψη μέ τρομερά χρώματα στό πλήρωμα τά δεινοπαθήματα καί τίς άγριες τρικυμίες ποϋ θα ύπέφ«ρε άμα ερ
χόταν ό χειμώνας έχει μέσα στά χιόνια*., καί υποκινούσε τό
πλήρωμα είς στάσιν μέ σκοπό νά εξαναγχάση τόν πλοίαρχο
νά γυρίση στήν Δουγκέρκη. Ή ευκαιρία τοΰ δώθηκε τήν
ήμέρα ποΰ ξέσπασε ή τρικυμία. Ουρανός γή καί θάλασσα δλα
σκεπαστηκαν άπό σκότος βαθύ. Κατά διαταγήν τοΰ Μπλοντώ
ανάψανε πυρσού; έπάνω στά μεσαίο ιστό καί ή λάμψις τους
έμοιαζε μέ λύχνους έπικηδείους μέσα στό σκότος νεκρικής
κρύπτης.
Ό Λ ιξ ποΰ στεκότανε κοντά στόν πλοίαρχο ρώτησε: Ή
άλυσσίδα τής άγκύρας είνε στερεά;
—Στερεοτάτη.
—Τά κατάρτια βαστοΰν;
—Ε ίνε τά στερεώτερα τής Δουγκέρκης.
—θ ά τά δήτε σέ λίγο νά λυγίζουν σάν καλάμια καί αν δέν
σπάσουν χαράς τον ποϋ τίκαμε.
Δέν είχε τελειώσει τό λόγο του καί φοβερός Β·Δ. άνε
μος άρχισε νά φυσάει. "Ενα τεράστιο κομμάτι πάγου ποΰ ή
θάλασσα τοΰ είχε υποσκάψει τή βίσι έπεβε στή θάλασσα μέ
πάταγο πού έμοιαζε μέ έκπυρσοκρότησι πολλών μαζύ κανονιών.
Κολοσσιαία κομμάτια πάγου συντρίμματα έσύροντο πρ ός
τό πλοίο. Ό πλοίαρχος πάνω στή γέφυρα έδινε διαταγές ν*
γίνουν χειρισμοί διάφοροι διά ν ’ άποφύγουν τή σύγκρουσι μέ
τούς πάγους...
Μέσα στή γύρω αγριότητα άκούσθηχε ξαφνικά μιά φοινή
άπαισία.
—"Ας σωθή δποιος μπορεί. Στή θάλασσα ή βάρκες ψηλά
τά τρόφιμα..
—Ποιος τολμάει νά δίνη αύτές τίς διαταγές; έφώναξε έξ·
φρένων ό πλοίαρχος.
>
—Έ γώ, άπήντησε μιά φωνή καί φάνηκε ό Τρομπών συνοδευόμενος άπό δυό οπλισμένους ναΰτες.
(Α κολουθεί)

« Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν ΙΑ »

έτσι νά φαίνεται γυμνή ή ώμορφιά τοΰ
ρέσσοντα χείλη.
( Σι νέχεια άπό ττιν 5ην οελίδα)
υπέροχου κορμιού της.
Καί
ή
μικρούλικη
πληγή
κλείνει
μέ
ριστοκρατίας μας σέ περιβάλλον γκαζοΚαί ό φίλος μου μεθυσμένος άπό πρίν
χωρήτικου τεκέ, νά ροφοϋν ηδονικά χα- τό ελαφρό ηδονικό κλείσιμο τών βλεφά
σίς άπό άοημένια μάπα, κι’ άλλους ναρ- ρων, πού έφερε μιά βαθειά εισπνοή αιθέ άρχιζε νά διατάζη.... καί νά πίνη καί ολο
κωμένους από αιθέρα νά ζητούν τό σβύ- ρα άπό τό μεταξωτό κινέζικο μαντυ- νά πίνη. .
Καί μοΰ επέβαλλε νά τόν μιμηθώ καί
σιμο τής ηδονικής των δίψας άπό τά ε λάκι...
'Η ζωή τριγιέται άπό τά κρινοδάχτυλα χωρίς νά θέλω ίσως δέν ένιωσα πώς μέ
λαφρώς τρέμοντα άπό τόν πόθο στήθη
θυσα κι’ εγώ!..
τής γαργαλιστικής κινεζούλας, ή τής με- τοΰ άκούραστου πόθου...
**
Πρός τό μεσημέρι τής άλλης μέρας
λαχροινής θερμόαιμης Τασκουάνας.
*
Στή μικρή μου βελουδόντωτη κιτρινω βρέθηκα στήν γκαρσονιέρα τοΰ φίλου
Καί πάρα πέρα μέσα στό «Πύρινο Σα
λόνι ερωτευμένα ζευγαράκια γνωστά άπό πή λόζα, πού άπό μίαν ώρα συντροφιά μου, άπάνω στό ανακατωμένο της σουτό «Καπρίς» Κι’ άπ’ τό «Τροκαντερο» μέ μιά μικρούλα ίρλαντέζα καί μιά θερ μιέ.,.μαζί μέ μιά άπό τίς φιλενάδες τής
νά λυώνουν στήθερμήν ατμόσφαιρα που μή Κάϊ—Τιού, έχω αρχίσει νά μπαίνω
τό καλοριφέρ ολοένα απλώνει, κι’ έτσι σ’ δλα τά μυστήρια τής μυστηρώδικης νύχτας!... Πώς βρέθηκα έκεΐ δέν θυμάμαι.
Είχα κοιμηθή τόσο βαθειά... Γύρω μου
ολόγυμνα νά κυλιώνται χάμου στό παχύ αυτής ζωής τοΰ κινέζικου καμπαρέ, προσετέθη τώρα καί ή παρέα τοϋ φίλου μου. μιά βαθειά απόπνοια αιθέρα μέ Ιστεναπερσικό χαλί...
Μιά μελαψοκίτρινη γιαπωνεζούλα, δλο χώρει κάπως. Λίγο πειό κεϊ ένα μπουκαΚαί ή ηδονή τότε τούς είναι άπέραντος καί ή χρυσή βελόνα μπάζεται ηδονι ζάχαρι ντυμένη μ’ ένα ελαφρό ροζ κο
κά στους μαστούς καί τών δυό καί τό αΐ- ( μπιναιζόν καί όμοιόχρωμες λίγο πειό λάκι αιθέρα χυμένο.....
Ειχα μεθύσει!...
μα μελιστάλαχτο ρουφιέται άπό τά πυ- πάνω άπό τά γόνατα κάλτσες, πού άφηνε
Γ Ρ Α Φ Ο Λ Ο Γ ΙΑ

Τ Ο Τ Α Χ Υ Δ Ρ Ο Μ Ε ΙΟΝ
Δ ία Έ λ. Ζοφειράκη, Ισαβέλλα έδημοσιεύθη είς 33 φύλλα.
Τά έχομεν στήν διάθεσίν σας — Β. Κύλικαν.
Εύχαριστοΐμεν γιά τά
καλά σας λόγια καί ύποστήριξιν.— θ . Κόκκινον. θ ά παρασχεθώ
ή δυνατή υποστήριξη.
Φροντίσατε διά τήν
διάδοσιν μέ τό νέον
μυθιστόρημα. Π ϊ) τ καλοΰμεν ό λογαρια
σμός νά κανονίζεται
κάθε 50 φύλλα. — Σ.
ΙΙετρόπουλον. Φύλλα
παλαιά πωλοϋμεν πρός
1 δρχ. έκαστον. — Τ.
Πορρην. Παρακαλοΰμεν νά περάσετε ά
πό τά γραφεία μας.
Σ. Μαρτυρίου.
Φνλλα έοτάληραν.—Θ. Άλίξέλην. Εύχαριστονμεν διά τήν ΰποστήριξιν.—Γ ιάν\ην Μηλιδάκην. Φύλλα έστάλησαν.—Γ.
Ζώραν. Συστάσεις σας θά ληφθοΰν ύπ’
#ψιν. - Λ. Πατρινόν. Περάσετε άπό τά
γραφεία μας συννενοηθώμεν δι’ ύπόθε<ιίν σας.

( ^ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΝΑΓΝΩΣΤΩΝ^)
Ή λέξις λεπτά 20, ό στίχος δρ. 1.00
Γ ιά τονς φιλολογιχονς Συλλόγονί έκπτοντις.
Α Ι Κ Α Τ Α Χ Ω Ρ Η Σ Ε ΙΣ Π Ρ Ο Π Λ Η Ρ Ω Ν Ο Ν Τ Α Ι

Ό ποια μπορεί νά δώοη ζωή σέ πεθα
μένα όνειρα άς γράψη Ίωάννην Παπαγιαννόπουλον Διακοφτόν Αιγίου».
— Ό κ. Ξενοφών Ν. Λαμπίρη:, υπο
δηματοποιός, καί ή δνις Σοφία Κσρδαρά, έ<ωκαν άμοιβαίαν ΰπόσχεσιν γάμου.
Τοΐς εύχομαι ταχείαν τήν στέψιν.
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Μ αγενμένο Β ιο λ ί

— Νεαρός αιτεί άλληλογραφίαν μέ
δας καλών οικογενειών. Σκοπός ή φ ι
λία. Γροψατε : «Ά νθ ο ς τής Νεότητος».
Ξενοδοχεΐον Μπάγκειον Ά θηνάς 110.
Α θήνας.
Νέος ζητών νά εύρη όλίγην άνακου·
φισιν δέχεται άνταλλαγήν c. ρ, με^δας.
Σκοπός φιλία. Προτιμά καλλονας. Αλ
ληλογραφία Ε λληνιστί, Γερμανιστί, Α γ 
γλιστί, Γαλλιστί. Γράψατε : Papeterie
T sito u ris F reres pour «Ά ετιδευς» Rue
H aradji 21 G alata Constantinople.
Π Ε ΡΙΟ ΔΙΚΟ Υ

«ΣΦ ΑΙΡΑ 1

Ά θ ή ν α ι— Ρόμβης 16

Γ ιά κάθβ άνάλυαι γροφικοΰ χαρακτήρος
δρχ. 5 δι’ ιδιαιτέρας ταχυδρομικός απαντήσεις
έπί πλέον δρχ. 2 .
Στέλετε τουλάχιστον μίαν σελίδα, γ ρ α μ 
μένων μέ μελάνη σέ χαρτί χωρίς γραμμβς.
— Me τό πρώτο φθινοπωρινό κρύο πολλ'ΐί
οΐ*ογένειαι πού πιιρεθέριζον στος^διαφόρους λουτροπόλεις καί τά προάστεια, ή^χισαν
κα θ ' ομάδας νά έπανακάμπτωσιν είς τήν

προ)ΤΕΰονσα.

— *Ως έκ τούτου ή κοσμική κίν η η ς τόσον
τών λουτροπόλεων δσον καί τών εξοχών, ή 
μέρα μέ τήν ήμέρα φθίνει.
Μ όνον στό πσληό Φάληρο παρατηρεϊται
κάποια μικρή κίνησις τά άπογεύματα στό
«Τροκαντιρό».
*Η Κηφισσιά άπενεκρώθη τελείως άπό
τοΰς ίκ ε ΐ παραθερίζοντας.
Μ όνον είς «Ρεναισάνς» καί στοΰ Μ ελδ
έξακολουθοΟν άκόμη τά χορευτικά φάΐβ-όκλώκ.
— Έ ν τφ μεταξύ ή κοσμική κίνησις τής
πρωτευούσης εγκαινίασε τάς πρώτας της συγ
κεντρώσεις.
— Τ ό Λύκιον τών Έ λλη νίδω ν καθώς^ καί
τή Λέσχη τών Δημοσίων υπαλλήλων εντός
τοΰ μηνός αρχίζουν καί χορευτικός ματινέ.
— Τ ά διάφορα χορευτικά γκρούπ μέ τό πρώ
το κ^ύο άρχισαν νά δυναμώνουν.
— Τ ό «Γκρουπ τών Κρίνων» τών κ. κι Καραφΰλλή και Νάτση άπεσύρθη άπό τήν τα·
ρά ΐΓβν τοΰ «Βερ τίί».
____

I

Ο Δ ΙΑ ΓΩ Ν ΙΣ Μ Ο Σ

— Δ η μ ο σ θ .Σ .Κ . Έ χ ε ι ε χαρακτήρα μβλαγχολικό, απαισιόδοξο. Ε ίσ θ ε λίγο νευρικοί καί
εΰερέθηστος. Έ χ β τ ε τάξι μόνο όταν θέλετε.
Δέν ιίσ θε πολύ έχέμυθος. Δέν έχετβ μεγάλη
καλαιαθησία.
Θόλησις ασθενής, χαρακτήο
αισθηματικός. Λαίμαργο?, φιλήδονος χα^ίς
Ιδανικότητες. "Ε χ ε τε μιά ή*Ηκή κόπωσι. ‘ Ε 
χετε παρατηρητικώτητα κι" αγαπάτε νά βγά
ζετε σιμπεράσματα. Ε ίσ θ ε δραστήριος καί
μέ κυριαρχικά ένσιικτα.‘Αδιαφορείτε γιά κεί
νους πρός τοΰς ότοίους άπευΐ^νεσθβ. Ε ίσ θ ε
πεισματάρης μέχρι ίσχυρογνωμοσΰνης.
— κ. Θ ε ο δ ώ ρ ο υ.Χαρακτήρ λίγοάνήσ»χος,
όχι πολύ αίσθηματικός. 'Ιδιοσυγκρασία γβν
ναιόδωρος. Ε Ι* θ ε μάλλον τακτικός,φιλόπονος,
ευτυχής, φιλόδοξος. Ε ύ γ εν ή ί μέ τρόπονς μάλ
λον γλυκείς, ριψοκίνδυνος, φέρετε τάς έπιθυμίας σας καί τάς βλέψεις σας πολύ ψηλά,
φαίνετθε οΰτοπιστής. Σ
όλα τά ζητήματα
ζητείτε τό πλάνο ’πάνω στό όποιο θά ενερ
γήσετε, άδιαφορεΐτε όμως γιά κείνο »; πρός
τούς οποίους άπευθύνεσθε.
<
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κ. Ύπνομαγνιτιοτής·

Σ η μ . Τ ά όσα γράφετε κ. θεοδώρου, πρέπει
νά πιστέψετε πώς μόνο έξ αιτίας βας o w e
βησαν.
____________

Τ Η Σ Η^ΕΥΤΙΑΣ

ΤΟ ΠΕΙ Ο Χ Ο Ν Τ Ρ Ο Ψ Ε Μ Μ Α
"Ολοι άνεξαιρέιως οί άναγνώσχαι μας καϊ αί άναγηύοτριαί μας καλούνται νά
μας γράψουν ιν α χ ο ν τ ρ 6 ψ έ μ μ α , τό όποϊον θ ά δημοαιευϋτι εις τα <11ατελλτνια». Στις 3 0 'Οκτωβρίου δλες οί ψεντιες θ ά παραόοΰονν εις τριμελή i m τ ρ ο η ψ άναγτωρισμέτων ψενχολογίων, ή όπο.'α θ ά αποφανθγΐ διά το τιιιο
ψέμμα. τό όποιον Ιμε'χς θά βράβεύσωμιν με ενα ψεύτικο βραβείο 10,009 όρχ.
(Ό ρ α βραβεία διαγωνισμών είς τά διά»)ορα περιοδικά.)

ΑΒΑΝΤΙ ΛΟΙΠΟΝ
"Ολα τά ψέμματα πού θ ά μάς οτσλοΰν θ ά δημοοιεν&ουν δωρεάν.
Μ έ χ ρ ι ο ή μ ε ς ιν μ ά ς ά α ε σ ι ά λ η ο α ν ΰ η ύ ιώ ν αν α γν ω σ τώ ν μ α ς τά ε ξ ή ; μ ε γ ά λ α ψ έ μ μ α τ α
Μ έ τήν Φακιρικήν τέχνην τοΰ Ταχρά-Μπέη
ένθουσιάοθη πολύ ό κόκοράς μου όστις έκα
με καί οΰτος τό πείραμά του" έγ»ννησε δη
λαδή δ\α αυγό τό όποιον καταπίπτον^ άπό ύ 
ψος τι έθρυμάτισε τόν υποκείμενόν τινα
λ1θθν'
Δ. X. Ν τάχος
— Έ γ ώ είμαι ό καλλίτερος καί αληθέστε
ρος άνθρωπος τοϋ κόσμου!.
Ό χ . Α Ι η ν ιν ο ς
— Ό σ ο ι νέοι βαριέστησαν τήν ζωήν των
όταν θά γίνω βουλευτής θά τοΰς ψηφίσω νό
μον δυνάμει τοΰ οποίου, θά δύνανται νά κά
ν ο υ ν πολιτικήν αγωγήν έναντίον τής μητρός ποΰ τούς γέννησε.

— «Ή μ ίο νό ς τις ώ Οήσας τό περίτωμά του
εις Π όρον έφόνευσε τοΰτο διερχ<ιμενον τοΰ άέρο; μίαν πέρδικα καί έν* οπαρον.
Δημ. Γ . Γβροχομή;
— Μεταβαίνων άπό "Αθήνας εις Ν . Ύ ό ρ κ η ν
σιδηροδρομ. έθεάθη έν πλώ μΰς κυνηγών άγέλην γατών.
Γ ο β α ιη λ Κ ο ν τ ό ς
Μηχανικός
— ‘Ο κ. Ή ρ . Οικονόμου διευθυντής περιοδικοΰ «Πανελλήνια» έδανίσθη παρ' έμοΰ πρό
ένός έτους δρχ. 15.000 δι' αγοράν τυπογραφι
κών μηχανών.
-Β. Κ ο μ ν η ν ά ;
Ό Νικόλαος Βασιλείου Στραβαρίδης καί νυν
κάτοικος Καβάλλας έθεάθη χθές τό βράδν
φλερτάρων μέ μίαν γυναίκα.
Ι ΐΐχ ο ς

ά

ιό Πειραιά

(? 0

Μ Π Α Ρ ίν ίΓ Ι Α Π Ω Ρ Γ Ο Σ ^

ΣΤΗ ΠΑΛΗΑ ΣΤΡΑΤΩΝΑ
Γιωργούλα μ’
Σοΰ γράφ’ άπ’ τού Παλιούν Στρατών’
Οδσ’ φέρν’ ή ούώρα δέν τά
φέρν’ οό χρόνους, ϊελ ’γε ή τσάτσα μ’ τόν κιρψ ίκείνφ. Ίέτς
π ’λιέ; τήν ίέπαθ’ κ ι’ γώ τήν
ά λλ’ δδουμάδ’ πού πήα νά παρ’
καφφέ στοΟ χαφ’νέ τοΰ Ζχδ’
ρίτ.
Κ εϊ πού καθόμ’να ν«σ’ χ ι’ ϊρχ ιτ ’ μίνια μΐ τά βρουπαϊκά,
πού μοΟ γουστάρ’σε οά μιλουμακάρ’νο. Ίδώ στήν ίέχω, κεϊ
στήν ίέχω νά μή στά πουλυλοώ τά ψ ήσ’με, τής ίέδουσ’ οδζ γκρουζί
κ ι’ άπΐ πιάσ’με τού κουβεντ’λόϊ σά δυού
π α λη όφ ιλ’ Κ αί κεϊ πού τά ε ίχ ’ ίέ τ ’μα νά
τήν παρ’ γ ιά καμίνια γυροβ’λιά, νάστ’ κΐ
πλακών’ οό μακαντάσ’ της.
—ΡΙ ποΰ τή νπ α α ίν ’ς, ούρΐ τήν κουπέλ,
μοΟ κραίν’.
— ΚΙ τοΟ λύου σ’ τ ΐ ρουτάς; τοΟ άποκραίν’μαι.
ΚΙ λοου μΐ τού λόου, ήρθαμ’ στά χίρια
κ ι’ Ϊφ αϊ μυϊγα σίδηρου κί τοΰ κν’ονπ’ λίρις. ΊρΙ κ ί νά σ ’ β ίχ 'ά ιο ύ καμίνια μ’ριά
νό Ιέλιπαν τά μάτ’σου ραβαΐσ! ..
Κ ι' θά στούν ίέκαν’ ίγώ τ ’ ά λ’τιοΟ άν
Μν προύκαν’ ϊεν’ς χουρφύλακ’ς, νά τοΰ
σοόσ’ άπ’ τά νυχάκ’ μου.
Κ αί μΐ πήε στοΰ ύπ’ αύτουφόρ’ καί ού
κατής μΐ δίκασ’ μίνια βδουμάδ’ σ ιή χάψ’ .
Ί έ ρί ποιού; είδ’ τοϋ θιό κι δίν τοΟ
φοδήθ’κε σάν μΐ πήαν στοΟ Παληού.
Στρατούν’ κ ί odv ίεύγενής ποΟ είμ ’ν
Ιέ ρί π λιά μιγα) βία ποό είδ’ τά μα
τάκια μ’.
Χ ρηματισταράδ’ς Φουπλιστίς, τραπ’
ζίτς, δημ’σιουγράφς, Γιτρούς, Σϋμδλουγράφς, ίεμί, τούν ΚαχαβγιαΙ κΓ Ιν’ σουρού μιγαλοπροσώποπατάτ’.
—ΤΙ σ’ φίρ’νε ίδοΰ Μπαρμπαγιοΰργ’ μι
ροότησ’ίίνα ς χρηματ ’στής πού άλλαξ τού
•τανρό τοΟ κοαμακ'.
— Πιρί παλλίχ'ριά, *οΰ άποκρίθ’κα.
— Κ ι σίνα;
— Γ ια τί |4£θ κατέδ’ νά κ π ’δάσ’ τή λίρ ΐ
μοΰ είπ ι.
Κι* άρχισ’ τήν προυανάκρισ’ σ’ οδλους:
ΚΙ σίνα; ρούτησίχ ίέν’ δλλουν πού μύρ*ζ’ ψαρί/ί*.
—ΓιατΙς άγούράσ’ μ ίνια βουλά μπαρμπούν’ στήν άγουρά κί ’πδής ε!μ ’ δημούσιους ύπάλληλους, ίΐπ α ν πουώς γιά νά
«ϊγουράσ’ μπαρμπούν’ χά νά ’πή πουώς
ίέκλεψ* τοΰ λουγιστήρ’ τοΰ δημουσίου
—-Καλά νά σ’ κάνουν τούπα. ΚΙ σύ τΐ
ϊκανες ούρί,ρώτ’σα ίέναν πού τόν φ ’νάζαν
μπάρπμα Γιάννου.
Κ αί κειός σά κελλάρ’οε πουώς μΐ τά
μίνα δέν θά τάδγαζε πέρα, ίέβγαλ’ άπ"
τήν τσέπ’του μ ίνια τσέκ κί μούπ' νά πααίν · τοΰ μεσημερ’ στή γενική τράπεζ’ νά
τοΰ ξαργαρώσ’ .
‘Έ τσι π’λιές Γιουργούλαμ’ κΐ τοΰ πήρ’
μαρονδιά οΰλος ού δήμοι τοΰ Παληοΰ
ΣτρατοΟνα μΐ πήρ’ κατ’ πόδας κΐ πήγαν
νά μή πνίξουν ά%’ τά λεμά.
— Σχαμάχ ’, σταμάτ’ ούρΐ, Ισκουζ’ βα
ρετόν’ σά τούν Μπονρα τούν φημερδοπώλ.
Οδρ’ σείς, μί τά λιφ τά τοΰ τσιέκ μαζί
·« χαρονκοπήσ’με δοΟ μέσα!...
Μά κείνοι τους οδλ’ πέσαν κα τ’ πάν’
μ*υ καί πήαν νά μοΟ βγάλ τοΰ καρελ. Ώ ς

που I τέτ’ μαύρ’ χάλ' ήλθ’ ού καπχάνιος
τής τρούγκας κι μίσουσι άχ’τά χέρια τους.
Κ αί μ’ φάνκι σάν τοΰ Λάζαρον πού
ξέπιτάχτ’ άπού τούν τάφου του! Ή τ ’ ή
αδικία ποό άρπάχτηκα μι τού> λιμοκοντόρ στοΰ Ζ»δρίτ’ Κ ’ «ίς άλλ’ μέ ύγεία
Γιουργούλαμ’
ΟΥ ΜΠΑΡΜΠΑ-ΓΙΩΡΓΟΥ2
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Μ ία διασκευή ένός ’Αμερικανικού μυθι
στορήματος όφειλομένη είς τόν κ. Μ. Λ ιδωρίκην ύπό τόν τίτλ ο ν « Ά ν βγώνικητής>
παίζεται ποΰ άπό ήμερων στό θέατρον
τής κυρίας Κοτοπούλη προύκάλεσε άσφυκτικήν συρροήν τοΰ κόσμου. Τό ίργον
είνε άστυκομικόν μέ ζωηροτάτην δρ4σιν,
ώραίαν πλοκήν καί λεπτότατον διάλογον.
Πρωταγωνιστούν ή κ. Κοτοπούλη, ό *.
Μυράτ καί ό έκλεκτάς κωμικός κ. Β. Ά ρ γυρόπουλος. Προσεχώς ό θίασος άνεδάζει τό Ιργον τοΰ κ. Σ. Ποταμιάνου ό
«Φάρος».

Η

«Ά λάμχρα» ένισχυθεΐσα μετά τήν
διάλυσιν τοΰ θιάσου Μηλιάδη μέ τά έκλεκτότερα πρόσωπα τοΰ «Πανελληνίου» συ
νεχίζει τάς παραστάσεις της μέ μεγάΛην
συρροήν κόσμου. Είς τά «Λίχτυα τής ά 
γάπης;» τοΰ κ. Χατζηαποστόλου Ιλαβε μέ
ρος καί ή κ. Μαρίκα Μηλιάδου ζωηρό
τατα χειροκροτηθεΐσα.
Τ ή ν περασμένη Δευτέρα στό θέατρο τής
Κυβέλης ό έκλεκτός καλλιτέχνης πρωτα
γωνιστής τής Ε λλη νικ ή ς σκηνής κ. Π.
Γαδριηλίδης Ι5ωσε τήν τιμητική του μέ
τις «Μαριονέττες» τοΰ Πιέρ Βόλφ, μετασχοΰσης καί τής κ. Κυδέλης ώς Φερνάνδας. Τό θέατρον ύπερπλήρες άπό τήν
πρώτην ’Α θηναϊκήν καί ΠειραΤκήν κοι
νωνίαν Ιχειροκρότησε ζβηρώς τόν τιμημένον καλλιτέχνΐ(ν.
Ε ίς τό θέατρον «’Απόλλων» τμήμα τοΰ
θιάσου τοΰ κ. θεοδωρίδου ένισχυθέν καί
μέ τάς δας Φρόσω Κόκκου καί Δ ίζα Μπονέλι δίδει άπό ήμερών παραστάσεις μέ
Ιργα έκλεκτά τοΰ δραματολογίου τοΰ θιά σου Κυδέλης. Έ παίχθησαν τρ ία μονό
πρακτα καί ή «Μονάκριδη» τοΰ μοναδικοΰ μας θεατρικοΰ συγγραφέως κ. Γρ. Ξ ινοπούλου μέ έπιτυχίαν μεγίστην. Ή δίς
Μπονέλι προσελήφθη είδικώς διά τήν
νέαν όπερέτταν «Ντέ-Ντέ» είς τήν όποιαν
παίζει καί ή δνίς ’Α λίκη θεοδωρίδου.
Τ ά Διονύσια έχουν κάθε βράδυ πιένα μέ
τήν «Κόρη τής Ταβέρνας». Ή δνίς Κ αντιώτου μέ τήν άγαλματώδη κορμοστασιά,
τήν γλυκειά της φωνή καί τήν τεχνικήν
ύπόκρισίν της προκαλεΐ χειροκροτήματα
καί έπευφημίας τοΰ κοινοΰ. *0 κ. Σ.
Τριχδς καί ό κ. Γ. Δ ρίμαλης είνε άφθα
στο: είς τούς κωμικούς ρόλους των μετά
τοΟ κ. ΜαλιαγροΟ καί τής σουμπρέτας
δος Ξένης Δαμάσκου.
Ο Παααγιάννης λόγψ τβΰ άρξαμένου ψύ
χους έγκαταλείψας τό έπί τής όδοΰ Πα
τησίω ν θέατρόν του στεγάζεται άπό τής
Δευτέρας είς τά Ό λ ύ μ π ι α είς τά όποία έδόθη διά πρώτην φοράν ή νέα
Β ιεννέζικη όπερέττα ή «Γιαπωνέζα» μέ
πρωταγωνίστριαν τήν δα Σάσα Αάμπη.
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ΣΤΟ ΚΑΦΕ-ΣΑΝΤΑΝ
— Καφέ-σαμπτάνι λέανε ραδαίζι μεάλ*
ϊνεται. ΓκιναΤκες τεφαρίκι γλεντήσουν*
τέλουνε, νύχτα
μέ ίντρωπους
κοιμητοΰνε ύρεύουνε. Ίορντάνη,
κεντιμέ
είπα,
Γκιαβουκλοΰ ποΰ
τυμωμένο είσαι,
πιισματώ σεΐςαύτή τέλεις, καφέσαμπτάνι πρέπει
πααίνεις
γκυναΤκα ώμορφη
κχταφ έ ρ ν ε ι ς,
σεργιάνι
μαζί
της βγαίνεις άπ’
τό π α ρ α θ Ορι
γκιαδουκλοΰ σου
περάσεις!..
"Αφεριμ Ίορντάνη, είπα.
Κ αί τό βράντυ σάν έπίντομα Κουδέρνου πήρα, καφέ-σαμπτάνι,'Ομόνοια κοντά,
κατέηκα.
Μπεγέντησα σ ’ αύτέ; φ αίνεται ά ν τ ρ ·πο έμένα ζεγκίνη πείρανε, γκόνατά μ»υ
ντύο καθίσανε..
"Υ ηερα μεράκι μοΰρτε π αιντί καφφ«τζή φώναξα: — Μερακλή ναργκιλέ ντιάταξα, μίναρ^κιλέ ντέν είχ ε...
— «Αιγκέρ» είπε ίκουνε. Κ αί λοής,
λοής όνάματα νά άραντιάζη ά ρ κίνη ιε.
Μπανάνια, κανάνια, φανάνια έλεε... Γκ»ναΐκεςδλες τί.τοτα ντέν άρεζε, Ζαμπάνι*
ζητήσανε. Ζαμπάνια νά φέρη « α ιντί «Ιπα.
Μά σάν μπου/.άλι έφερε καί τουρμπισόη
άνοιξε, άστροπελίκι άνταμ έπεσε.. Σκο
τωθώ πήγχα... Κρότο μεγάλο, ζαμπάν«ι
έκανε...
Μπελιά-δερσίν, σκοτοτοΰμε πήγκαμ*.
Τι ζαμπάνια είνε αύτό τόσουλούδικοείπα.
- Μπρέ Τσοτζούκ, φώναξα, Ινα σιερμπέτ γκιούλ-ιλέ γκ ιτίρ μπαν5."Αμα ζαμχάνια γιόκ τραδάει κάτω μου... τζιεράκι*
μον φω τιά πιάσουνε... Μπουρλότο Ικουνε!
Σ ιάχ σαράπ μέ όκτώ ποτήρια, ντιάταξα
γκιά τις έφτά γχυναΐκες στό τραπέζι
μοΰ κατίσει εϊκανε... ’Α λητινός σ ο υλ τίν·
είπα μέσα μου...
Κ αί δλο σιερμπέτια ζαμπάνια πίναμε
καί τά/.ασσα δλα στό καφέ- σαμπτάνι τέ
γκυναΐκες κάνανι.,.'Ό λοι, μετύσει είχαμε.
’Απέ χαφφετζή παιντί πληρώσκείπε!...
— Μπορτζούμ νέντιρ, τό ρώτησα..
— 'E f τά ζαμπάνια, είπε, ντύο σιάχ σ*ράπ, ταμπάκο, μαζί, οδτς χιλιάντες ντραχμές κοντά !.. Έγκώ πορτοφόλι μου IIγκαλα καί π αιντί δλο Τντωσα1..
— Χ αλάλι σου... πάρτο δλο, τοβ είπ*..
Παιντί καφφεντζή πορτοφόλι πήρε,,
μπάγκο τό πήαινε !.. Μά άπό στερνά γ«6ρισε καί παράντες άλλους γκύρευε...
Ε κατό ντραχμές λέει δλο, δλο πορτοφόλι
είκε... Κ αι άλλα άκόμα παράντες ήθελε..
’Απέ σεφέρι σηκώτηκε, άστυνόνο ήρτε,
πλερώση ίγκύρευε, άμά έγκώ τόσο πα
ράντες ντόν είκε.,.,
’Αστυνόμο χ ά ψ ι ήτελε μέ πααίνει μά
καφετζή ντέν ήτελε...
Ντιαμαρτύρησι έλεε, πρόεντρο Κυδέρνησις κάνει, άποζημίωσι γκ υρεύει!..
Έ τ ζ ι κ ι’ έγκώ ίφ υγ κ α κ ι’ άς πλερώνει τό Κουδέρνο ποΰ μ£ς τούς πρόσφαγκους έντώ τό ’Α τήνα μ&ς ήτέλησε !..
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΑ Ι ΣΕΡΛΗΕ

