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Νομίζω, κύριοι, οχι ή «Σφαίρα» άπ* χό 
σημερινό της φύλλο μέ τήν μιά δεκάρα έπί 
πλέον ιιού προσθέχει σχήν χιμή χης, κίμνει 
Ινα βήμα προς τά εμπρός απ’ χά σημανχικώ- 
χερα. Δέν τό παίρνω χό πράγμα άπ* χήν 
βιομηχανική του άποψι ύπαρ/ει κι* αύχή 
καί πρώτα-πρώια αύτή—σάς βφ ιιώ  όμως, 
6χι δέν μέ πολυσκοιίζει —dL· καν[1 καλα 
ό κ. (Διευθυντής. Πάντως, θά όμν.λογή 
0ειε, ητο πολύ σοβαρόν τό δτι, μέ ιήν ελ- 
λειψι τοΰ χαρτιού καί χήν σχαθερώς αύξανο- 
μενην τιμήν του, ήχο υποχρεωμένη ή «Σφαίμα» 

° ,τι τής έδιναν, δ,χι ύ.χηρ/£ δη- 
λαδη ότήν αγορά (εφ' odov δέν ε·’ρέΟη μέ 
παρακαταθήκην# Ιδικήν της), αύτό δέ πού 

ή to όλο και χειρότερο. Χειρότερο ναι, 
άλλά και ακριβωτερον, &>£ τό οηιιεΐον δχι 
μόνο νά μήν άφήνχ) κέρδος, άλλά νά παρου- 
Οιαζρ και ζημίαν, την οποίαν ή Διεύθυνοις 
ηιο υποχρεωμένη ν' άναπληροϊ έξ Ιδίων. Κα· 
θως ξέρειε δμως, ενα περιοδικό πρέπει, προ
παντός, νά στέκχι γερά ώ; έπιχείρησις, ό λό
γος δε, ο σοβαρώτερος ϊσως, τής πανελλή
νιου διαδοοεως καί υπεροχής τής «Σφαίρας», 
ητο ή στερεά οίκονομική χης βάβις καί ό j- 
γανιυσις. Αλλ εδώ καί δυό μήνεο, οί δροι 
τής εκδοσεως έγιναν πάρα-πολύ δυσμενείς, 
περιοδικό δέ τόσης κυκλοφορίας δχαν παύσο 
να κερδιζχι, είνε °ά νά χάνη, δίαν δέ χάνη 
κιόλας, οσαδηποτε κεφαλαία κι* άν έχη, θά 
χα χασχ). Είνε έξ άλλου περιχτό νά *πώ δτι 
μοιραία συνέπεια τής τοιαύτης καταστάσεως, 
η οποία θα παρετείνετο, θά ήχο, άντί νά καλ 
λιτερεύαμε εξελικτικώς είς έμφάνισιν κ α ί  
π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο ν ,  θα χειροίερεύαμε. Θά 
μοΰ πήχε : γιαχι και είς περιεχόμενον ; Διότι, 
οταν χανιι τόσα άπ’ τό χαριί,δέν τρελλάθηκε 
να πληρωνχ) *200  δραχμας γιά σύνταξι, δσες 
πληρώνει η «Σφαίρα», μόνη ούτή απ’ δλα-άπ' 
ολα τ αλλα περιοδικά. Όχαν δέ λείψη 
τούτο, λειψβ εκείνο, βλασιήμα χα' θά πάμε 
σαν τόν κάβουρα...Καί αύτό οΰχε ή ΔιεΰΟυν- 

.σις, ουτε σεϊς—είμαι βέ^αιος-θά χό ήνή- 
χεαθε. Επρεπε λοιπόν ν' άποτραπή μέ κάθε 
θυσίαν. Και ή θυσία αΰχή ήχο ή μιά δεκάρα 
επι πλέον, δια την προσθήκην τής οποίας, 
σας ομολογώ^από καιρό παρακινούσα τόν κ. 
Διευθυντή, όχι γιά νά σφιγμομετρήβω τήν 
εκτιμησιν τών φίλων—γιά τήν όπι.ία εχω 
τρανά δείγματα —, άλλά διότι ή είκοοάρα 
είχεν εκπεσχ] πολύ, είχε γίνη κάιι μηδαμι
νόν. Κανένα περιοδικόν, κύριοι, σέ κανένα 
μέρος τού κόσμου δέν υπάρχει σάν τήν 
«Σφαίρα» με 20 λεπτά ! Ό  δέ" λόγος εϊνε, 
°χι μόνον οικονομικός, άλλά καί ψυχολο- 
γικος. Μέ -0 λεπτά, φίλοι μου, λουσχρίίεχε 
τα παπούτσια σας ! Δίκαιον καί σωστόν είνε 
να διαφερχι τούλάχιστον κατά μιά δεκάρα 
ενα ενιυπον πού δέν σας προσφέρει μόνο 
μπογιά και χαριί, άλλά, διάβολε, κσί κάτι 
αλλο, μιά πνευματική τροφή άνωτέρα υπο
θέτω τοϋ ευχελοΟς ποσού τής εικοσάρας. 
Είμαι απολυτώτατα βέβαιος δτι οί φίλοι, 
μεχρις ενος, θ  άναγνωρίσουν δτι έχω δίκα·ο. 
Λα σας πιο δέ κ ' ένα πράγμα ; Κι’ αν συ- 
νέβαινε να υπήρχαν καί άνθρωποι πού νά 
βαρυγκομο’Όαν γιά τήν μιά δεκάρα, θά τούς 
παρακαλοϋσα κι* άπό πρίν, δίαν ή «ΣφαΧοα» 
ητο 20λεπχος, νά μοΰ έκαμναν τήν χάρι'νά 
μη^την διαβαζουν. Α ύ ιά .

σχή συνεργασία αύτή τήν φορά. 
Εγκρίνω μονο τήν «Γυναίκα» τής Κας Γ . 

ΙΙαπασταύρου, όχι δέ καί τά τών κ. κ. Ν. I 
Ιριπ . Ν. Νηα. (έχεις δίκιο), Γ. Τουφ., Σ. 
Ιαλ., JN. Αν. (ευχαρισιώ), Άν. Κουν., Γ . 
Σταμπ., Δ Κ. Ζαν., Κ. Κυρ., Ν. Βουλ. 
(μαλιστα), Μ. Καισ., καί Σ. Μεγδ.

Ελλείψει χώρου κ. κ. Σι. Μεσ. καί Μ 
ΙΙαλ. Πολυ εύ^αρίσςως κ. Κ. Σ. Τσανι. 
Αρκεί νά εϊνε δχι άρισχουργήματα, δπως 

γράφεις, αλλ εσχω άπλώς καλά.
Εφιστώ τήν προσοχή σας στή σημερινή 

πρωτοσέλιδη εικόνα τοϋ Κ α λ λ ι τ έ χ ν ο υ  
της «Σφαίρας»^ τόν όποιον—παρά τήν" μεχ* 
αυβτηρότητος αποφυγήν συστάσεων άπό τής 
παρουσης στηλης—συνιστώ θερμότατα.

Ο  Α Ρ Χ Ι Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Η Σ

t i l  ΤΟΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΝ

Υπενθυμίξομεν είς τούς φίλους δτι μέ 
Χό φυλλον τής 1ης έ. μ. Φεβρουάριου λή- 
γ£ι Ί  "Οοθεσμία υποβολής άπανχήσεων. 

■Ι'*) ,,'^νύθίοε καί τής Ιδοσε λίγα λεπχά, 
χοσα^οσα Οαχης έφθαναν νά περάσα ως που 
να της βρΐ| εργασίαν. Π. Ρέγχος

10) Μετάνοιωσε πού τής φέρθηκε τόσο 
σκληρά, της ζηχησε συγγνώμην καί τήν πήοε 
στην καμαρα χου νά περάστ] τήν βραδυά της.

' Αχάμαντος

'οΚ “Σφαίρα,* 30j£ojzog
Υηεικονχες είς xrjy ανάγκην, λόγο* ztjg 

νπερτιμήσεως τον χάρτου , άνατιμώμεν and  
τής σήμερον κατά δέχα λεπτά τό ψύλλον, 
ήτοι εις λεπτά τ ρ ι ά κ ο ν τ α  ( 3 0 )  Εϊμε&α 
βέβαιοι δτι ο ί άναγνώσται μας &ά εκτιμή  
Ο ί ν ο ι  τας περιστάσεις , αΐτινες μας άναγχά- 
ζω οι μετά κνπης μας νά προβώμεν είς τό 
μέτρον τούτο. η ΔΙΕΥΘΥΝΣ1Σ

Α Θ Η Ν Α Ί ' Κ Η  Z S I H  4 0 jj.

Δ ΙΑ Β Α Σ Ε , ΝΑ Ξ Υ Π Ν Η ΣΗ Σ !
Πήγα νά τούς έπισκεφθώ καί νά μάθω νέα 

άπό χήν χαπίχωμένη Ρίισα. Το σπίχι χοΰ κ. 
Δώνη μοΰ εϊνε σχεδόν συγγενικό.

— Τ<λ Ιμαθες ; ό Περικλής εδωκε χά πα· 
πουισια σχό χέρι χοΰ φίλου σου χοΰ Πέιρου I

— Δέν μέ εκπλήσσει διολου κυρία μου,άιήν- 
χησα. Σας χά είχα *πεϊ έ ώ, άν έν9υμείσθε. 
Καλό παιδί ό Πέτρος, άλλά γιά χήν Ρίχσα 
δέν εκανε" οΰίε καί γιά χόν κ. Δώνη, πού ή
ξερα πώς ήθελε νά κανί) γαμπρό νέο, μέ ζωή, 
κι δχι σχολασχικό. Τύ λάθος εϊνε δικό σας, 
γιαχί σείς χόν θέλαχε...

— Ναί, μά νόμιζα πώς ήχο άνθρωπος...
Η πόρτα τοΰ σαλονιού ήνοιξε καί ή χαρι

τωμένη Ρίτσα άνεφάνη με τά γέλοια σιό σχόμα.
— Τό τρώς τό τυρί, Κωστάκη ; μοΰ είπε 

γελώσα.
τυ6 Ϊ ϊ xi θέλεις νά πβς ;

— Ακούσε λοιπόν νά γελάσχις : Είχαμε προ
χθές τό πρώτο τραπέζι σιόν Πέερο. Ό  μπα- 
!ιπ·“ξ Χδ είχε πάρει άπόφασι πιά καί μόνο 
xr]V ευκαιρία ζηιοΰσε νά χόν διώξιι έπιχέλους 
νά τελειώνουμε. Ή λθε λοιπόν ό Πέτρος καχά 
τας 6 . Καθήσαμε δλοι στό σαλόνι. *Αλλ* ώς 
συνήθως, δέν άνοιγε τό στόμα του νά πή 
λέξι... Σά μέ κύτταζε μόνο κοκκίνιζε δλος 
και τοΰ εκόβειο ή φοινή, τοΰ καϋμένου!...
Ο μπαμπάς έκαμε νόημα σχήν μαμά νά μάς 

αφήσουν κ’ εκείνος κρύφθηκε πίσω άπ’ τήν 
πόρτα τής τραπεζαρίας νά ’δή τί θά π ή δ 
Πέτρος ποΰ θά ήμεθα μόνοι... Μά έκε'νος, 
φίλε μου, σηκώθηκε καί κάθηΐε σχήν άλλη 
ακρη τοΰ σαλονιού... Πέρασαν ετσι δέκα λε- 
πτά, ενα χέχαρτο... Σήκωσε τέλος φοβισμένος 
τα μάτια χου καί ψιθύρισε : «—Ωραίος και- 
0 °?··* «- Ναί ,  τού είπα, ώραϊοςί...» Ό  
καϋμένος έφαίνετο αγωνιών ποΰ δέν τοΰ ά
νοιγα συζήχησι, καί τά μάτια χου είχαν ένα 
ΰφος σάν νά έλβγαν : «Μά χί νά πώ ;» «—Καί 
ωραία λιακάδα...» πρόσθεσε μεχά πένχε λε
πχά. «—Ναί, ωραία λιακάδα!» τού άπήντησα. 
Τά είχε χάσει ό δυστυχής. Ήγωνία, ένφ ό 
μπαμπάς μουρμούριζε στήν μαμά: «—Άσε μβ 
καλέ, νά τόν βγάλω έξω τόν βλάκα ! άκοΰς ; 
μονος μ’ ένα κορίτσι καί νά συζητή γιά τόν 
καιρό ! τόν βλάκα...» Άπό τήν μεγάλη πόρχα 
τής τραπεζαρίας έφαίνετο ή υπηρέτρια ποΰ 
εχοίμαζε τό τραπέζι. Ό  Πέχρος έκυχχοΰσε 
προς τά έκεΐ... Σέ λίγο ή Μαρία άκούιιπησε 
στό τραπέζι έ'να ώραΐο κέφαλάκι τυρί Όλλαν- 
δεζικο. Κουνήθηκε δυό-τοείς φορές άμηχανών 
στό κάθισμα κ’ έξαφνα είπε : « —Τό τρώτε τό 
τυρί, δεσποινίς...» Ά , μ’ έπιασαν κάτι νεΰρα, 
καχι νεΰρα, ποΰ μοΰ ήλθε νά τοΰ πετάξω τό 
μαξιλάρι τοΰ καναπέ κατακέφαλα. « —Ό χ ι !» 
τοΰ είπα.̂  Μέ κύτταξε μ’ ίίναν τρόπο σάν νά 
ήθελε να μοΰ ’πή : «Τί πρέπει άκόμη νά 
πω; » Τά μάτια του έπεσαν πάλι σιό ώραΧο 
Ολλανδέζικο τυρί καί είπε : « —Ό  άδελφός 

σας το τρώει το τυρί;» «Μπά κακός σου 
χρονος ί σκέφθηκα. τί έπαθε; μ? τό τυρί ;»
« — Μά δέν έχω αδελφό», τοΰ είπα. Έστριφό- 
γυρισε σχό κάθισμα. 'Ενοιωθα τόν μπαιιπά 
πισω απ’ τήν πόρτα νευριασμένον... Καλέ 
ηχο κατάσχασις αύχή ! Μά έκεΧνος τά ίδια. 
Φάνηκε σάν νά σκέφθηκε καί πρόσθεσε :
1 ‘ είχατε αδελφό θά τό έτρωγε ;» Δέν 
πρόφθασα νά τοΰ δώσω άπάνχησι γιαχί μπήκε 
ο μπαμπάς. « -  Εεύρεις Πέχρο, τοΰ λέγει, θά 
πομε κάπου καί θά μάς έπιτρέψβς νά φύ- 
γουμε...» « Μπά, εύχαρίστως, κ. Δώνη χοΰ 
είπε. Ισια-ίσια_ ποΰ έχω νά διαβάσω «Δογμα- 
τική».. «—Ναί, παιδί μου, άντε νά διαβά- 
σ^ς .. άλλά νά διαβάζχις λίγο καί τήν «Σφαί
ρα» γιά νά ξυπνήσης .. Άκου με ποΰ σοΰ 
λεγω...» Έφυγε σά ζεματισμένοο άφοΰ μ,άς 
καληνιν,Χίσε. «Σχόκαλό!» τού είπαμε δλοι 
από καρδιά. Ά , τόν κακομοίρη...»

,  , „  , ‘ Ι- Τζηρ,.
‘Ζ ειράαζιχα
-ημαδια νά αοΰ γίνουνι τ αμέτρητα φιλιά μου 
που αουδινα σαν 0 ‘εαφιγγα ψεντρα,οτήν άγχαλ,άμον. 
Λα βλεπ j)  κόσμος να γελά χακιά χαί χαϊδεμένη 

'-‘ίΐ παντρεύτηκε* η χάιοφι/.ημένη.

τ ο ν
( 'η γ ο ν ν  όμ ιλία ι έπ ίχα ρρο ι  j

"U τον ούκ Καλόγηρον 
ήγουν Κακόγηρον 
τόν Πάιερ Παχούμιον 
τόν ίκ ιπ  ομετάνοιον 
καί Παπά Ρεπάνιον 
τήν χήραν γάρχήν πολυσάρξ 
έδιέβη άπχήν διααπάξ. 
Άπχός χρωγοπινων 
χά μάλα άπθονοειδώς 
έμβ ρεϊ το πονηρόν h  
διαπράτχειν καθέσπερινο- 
τό όποΧον καθεμέρα [ειδώς 
ώσπερ βούλεται 
ή έμαπτοϋ συμβεθέρα. , 
’Εγώ όέ οκεπτείς ?■ 
καί κατάαιασινάνχ(,λτπιε& 
έξ ένθαδε καί έ(ΐβρΛς 

ού μή περιπλακώ σχεJεoερωxικώς μεχα χηρός. 
Ή  γάο χήρ έκαμώίίη περί διά χήν εργασίαν 
καί οΰ* μόνον περί διά έρωχολογικήν συνομ,ιλι-
Εγώ Λέ άπχός θά ένδιαχρίβωμαι [σίαν.
με εά κοριχσοικίων
γα ,γαλέων άπχά διά χών έμαπτού γενακίων. 
Καί ούδέν έχερον άνωτέρων 
τό ότοϊον
χαιρίχισον ήμΧν χόν έβλάτανον 
καί Νικολόν καρχέρων...

Ό  Άγκαΰάγγελος

Q  SYlovzepva σκίτσα  Q  

Η Π Ο Υ Κ Α Μ Ι Σ Α  Τ Η Σ  Θ Ε Ι Α Σ

Συζηχοΰσαν χό αιώνιο ζήχημα χής γυναι
κείας φιλαρεσκείας κ’ ήρθε ό λόγος σχήν 
σημασία πού αποδίδει ή γυναίκα, σ’ Ινα φό
ρεμα, σ’ Ινα καπέλλο, σχήν άμφίεσίν της 
έν γένει.

— Έγκειται, είπα, είς τήν φύσιν της 
τοϋχο, καί εξήγησα χούς λόγους.

Άλλ' είς κύριος εί, ε χάς άνχιρρήσεις του.
— Δέν ένδιαφέρεται, νομίζω, παρά δι’ δ,τι 

φαίνεται, είπε.
— Ό  άνδρας ίσως, ή γυναίκα ποτέ. Στά 

άνδρικά έσώρουχα δέν υπάρχει μόδα, ή, 
σχεδόν δέν υπάρχει, ένώ διά "τά γυναικεία 
υπάρχει δ3η καί διά τά έξιχκερικά φορέμαια. 
Τήν λεπιοδουλειά _ δέ μιά; σεμιζέτχας δέν θά 
τήν ’δήτε ποτέ σ’ εξωτερικό φόρεμα. Οΰχε 
καί τές δαντέλλες, καί τές κορδελλίτσες, καί 
χά φιο /κάκια, καί χά πλισσεδάκια, καί τ’ ά 
ζούρ, καί τό ψιλοκέντημα. Προχθές μάλιστα 
ακριβώς διάβαζα κά« σχεχικό πολύ νόστιμο 
χοϋ Roger Regis, πού θά σάς χό Ιδιδα πολύ 
εΰχαρίσχωςνά χό διαβάσεχε. Δυστυχώς μοΰ χό 
πήρε κάποια φίλη μου...

Μέ παρεκάλεσαν νά χούς τό διηγηθώ.
— Μά εϊνε ολίγον...
— Έγώ δέν άκούω. είπεν δ κύριος.

_— Ό χι δά, γιατί ; Δέν μού είνε διόλου 
δύσκολον νά τό είπώ συγκεκαλυμμένως (γιά 
τές δεσποινίδες περισσότερο παρά γιά σά;), 
άλλά θά εχανε, ξέρετε, πάρα πολύ...Άφοΰ 
δ;ιοις έπιμένειε...

»’Επρόκειτο περί μιας Παρισιάνας ή 
όποία, ένα πρ υΐ, πήρε τό τραΧ/ο καί ’πήγε 
νά περάσχι τήν ήμερα της σ’ ένα ποοάστειο, 
σιή; θείας της. Κί/ε πανδρευθή, ή θεία της 
πίίγε αρκετές φορές νά τήν ΐδή, κι’ αύτή, 
τόσα χρόνια, δεν είχε κατορθώσχι νά ξαναδχ) 
τό χωριό δπου πέρασε τά νεανικά της χρόνια. 
Έκαμνε φρικ ;ή ζέστη. Μόλις έφθασε πήρε 
τό μπάνιο της. Άλλά, δέν ενθυμούμαι ακρι
βώς πώς συνέβη καί τή; ξεσχίσθηκε ή πουκα
μίσα ! Τί νά κάνη λοιπόν ; Φόρεσε μιά τής 
θείας της άπό χονδρόπανο, ραμμένη άπλά. 
Φυσικά τής έφαίνετο σάν ένα ξένο πρά/μα 
έπάνωτης. Τελοσπάνιων τό άπό/ευμα πήγε 
νά έπισκεφθή κάποιον φίλον της, μέ τόν 
όποιον τήν ήνωνε άλλοτε ά ιοιβαΐον αίσθημα.

Ή  ουνάνιτ,σίς των ύπήρξεν έγκαρδία. Ή - 
σαν μόνοι καί λό.ο) χής θερμόχηχος τής ώ 
ρας, χών αναμνήσεων τοΰ παρελθόντος, τής 
ωρίμου ώραιόιητος εκείνης, γρήγορα ή ομι
λία τοαν έγινε αίσθημαχικωχέρα, περιπαθε- 
βιέρα. Σιγά-σιγά χά δηχχΐ’λά των περιεπλέ- 
χθησαν καί τά χείλη των ένώθησαν.

Χυχαίως δμως ή μαιιά της έπεσε στό α
νοιχτό μπουσιάκι χης καί είδε...χήν πουκα
μίσα χής θείας ! Τραβήχθηκε αμέσως, κ’ έ
βαλε χά γέλοια. Προσπάθησε έκεΧνος έννοεϊ- 
χαι νά τήν έπανακχήση· έσχάθη άδύναχον. 
Τέλος σιάχθηκε, τόν έχαιρέχισε κ’ έφυγε. 
«Έ , σίγουρα κάχι έπαθε· θά είνε χρελλή !..» 
έσκέπτετο ό φίλος της. Καί δμως δέν ήχο 
διόλου. Έστάθη ελαφρά μόνον. Άλλ* εύτυχώς 
δι αυτήν, την έσοισε ή χονδροπουκαμίσα τής 
θείας, τήν οποίαν πατέ-ποτέ δέν ΰά έδέχετο 
νά ίδχί εκείνος...

'Ιρις
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X II
Λ ώ λ a,

Άφησε τ’ άσ-.tXa, σέ παρακαλώ. Ή , α
φού σ’ άρέσουν τέλος πάντων, εσο χουλαχι- 
στυν είλικρινής καί δι.ιαία, και μη μου λέ 
μόνο τί έκαμνε ό έξαδελφος σου, αν έτρεμε 
η δχι, άλΑ,ά τί έκαμνες κ *3υ. Πω; θελεις 
αλλοιώς νά μορφώσω γνώμη ;

Για νά δόοη χάνεις μιά γνώμη ορ&ή,
Ο,εγε μιά φο?ά κάποιος δεσπότης, 
πρέπει να ίδή τήν άλήΡεια γυμνή, 
για νά iifl το καλό καί to κακό της· 
καί τότε ενοννειδητα>ς *ά μπορέοη 
ν' άπι&ώου τό δίκιο μέο ατή μέοη...

Σπεύδω ϊύθύς νά σέ πληροφορήσω οτι οι 
στΧχοι δέν είνε δικοί μου, άλλα τού Λασκα- 
ράτου, κι’ άς εχχ) αύχός τό κρΧμα των.

Τί νεώιερο μέ τήν ΔιευΟυντρια ; δεν μου 
έγραψες. Ξορεις τ ί ; Άπεφάσισα μεθαυριο_ να 
έρθω να σε παρω ώς έξαδίλφος. Εννοείται 
δ/i μόνον ψιλφ τό όνοματι, σλλα και με 
διαθέσεις έξαδελφικάς. Πανχως γιά να σε 
πονεοω σχό μπραχσο μή φοβάσαι, θα  προ
σέξω I Επειχα είνε καί τ ’ άλλο : μοΰ ζη-
τχισες καί λεπτομερειες. Δέν έχω καμμιά αν- 
τίρρησι, άγαπη μου, νά σοϋ τές πώ, άλλα 
δεν λέγονται π’ άνάθεμά χες... ίίς χοσο αν 
έπιμένχις, μεθαύριο πού θά είμασχε μόνοι...

Λωλα μου- δέν θά σοϋ γράψω ίσως αλλο 
γράμμα, έχσι ; Ώρεβουάρ λοιπόν.

φιλώ λαχχαρισχά Γεωργός 
γ  Γ .—Μόλις τήν τελευταία στιγμή πήρα 

τό γρ/μμα σου. Έπρεπε λοιπόν ν' άκούσχις 
τήν διήγησι τής φίλης σου -  φαντάζομαι τί 
αίσχη...—, για νά πεισθή; ότι έχω δίκιο ; 
Έκχος τοΰ ότι υπήρξα κ* έγώ εξάδελφος, 
δπως ό Ιδιος σοΰ ώμολόγησα, έχω καί κά- 
ποια πεΧρα αύτών τών πραγμάτων, που δέν 
τήν άρνοΰμαι, αν καί γνωρίζω καλά δχι δέν 
είνε πρός έπαινό μου, άφοΰ είνε βρωμιά. 
Βλέπω δμως όχι καί πάλι έπανέρχεσαι σχό 
αιώνιο ζή ημα τών σχέσεων τών δύο φύλων. 
Κχηνώ5εις είνε, ναί—ποιός ανχιλέγει,  ̂ κι δ 
άνθρωπος κχήνος είνε—, άλλά περισσόχερο ή 
λιγωχερο, καχά τούς ανθρώπους. Όσο άνυ- 
ψώνομε τόν εαυτό μας, τόσο πνευμαχοποι- 
οΰμε τις σαρκικές όρμές μας, ώ ; πού ή έκ- 
δήλ,ωσίς των να περνί  ̂ άπαρατήρητη κι* ό 
κορεσμος των νά γίνεται έλαχισχα αίσΟηχός. 
Άλλά μιά φιλοσοφικώτερη έναχένισις χής 
φύσεως καί τών νόμων χης, μάς πείθει δτι 
έκεΧνο πού λέγομε «κτηνώδες» δέν σχερεϊχαι 
έμορφιάς, δχαν ό άνθρωπος, υψωμένος άπ' 
τήν Γέχνη καί τ ήν Σκέψι, ίδή τόν έαυτό του 
Ισόθεο μέσ’ στή φύση, καί τό γεν.ητη- 
σιον ίνσιικτον ώς μιά έκφανσιν τής δημι
ουργικής δυιάμεως. Άπόδειξις οί άρχμΧοι 
πρόγονοί μας, μέ τήν λατρεία τοΰ ΙΙανός καί 
τού Διονύσου. Γ ι' αύεό, χέιοιο ζήιημα, ούιε 
εμφανίσθηκε τόχε. "Οσο δμως έμείς εξακο
λουθούμε νά είμαστε άνθέΛ-ληνες στή σκέψι, 
τό πράγμα θά μείνχι λίγο ή πολύ «κτηνώδες», 
κι’ άλλος τρόπος νά βολεφϋή δέν υπάρχει 
άπ’ τήν α π ο χ ή  πού σύίιησε δ Τολστοη, 
ό μεγάλος αύχος παρασχραχισμένος Άλλ’ ή 
άποχή δέν είνε έφαρμόσιμη γιαχί άνχιμάχεχαι 
τήν ψύσι, καί ούιε Ικανο^οιεΧ, γιατί άρνει- 
ται τό πρόβλημα, δέν τό λύει- καί τό πρό
βλημα μένει. Σέ σκότισα δμως μέ τή φιλο
σοφία μου, πού είνε κι' άκαρπη ώς ένα ση
μείο. Μόνο μέ προφορική συζήχησι θά μπο- 
ροΰσα νά σοΰ ξεδιαλύνω τις άποριες σου, μέ 
τις λίγες γνώοεις πού έχω. ΈκεΧνο δμως πού 
σοϋ συνιστώ είνε, νά μην ξαναπής δτι αισθά
νεσαι άποσχροφή στόν άνδρα. ΓυναΧκα πού 
άποστρέφεχαι τον άνδρα —ξέρε το δέν είνε 
καλά φυσιολογικής. Κ’ έγώ μέν δέν σέ πα
ρεξηγώ, γιαιί ξέρω διι ο* αίσθημαχικούς 
λόγους άποκλειστικώς οφείλεται ή αποστροφή 
αύχηπού λες, άλλ' ένας άλλος θά σέ παρε- 
ξηγήσο φοβερά, καί μέ χό δίκιο του.

Σέ ξαναφιλώ, κι' δ.τως είπαμε' ϋάρθω νά 
σέ πάρω. _  Γιώργος

* Ή  άρχ>} ε ’ις to in '  άοι&. 47 φνλλον.

‘Ο α ’ τόμος ζής “ £ φ α ϊρ α ς,,
Χαρτόδετος, μέ ώραΐον χρωματιστόν έξώ- 

φνλλον, πω λ είτα ι είς τά 1’ραφ εΐα μας άν ιι 
δραχμών 12.

►{ Σ Υ Ν Ε Ρ Γ Α Σ ΙΑ  Α Ν Α ΓΝ Ω ΣΤΩ Ν  

Γ Α ΙΔ Α Ρ Ο Σ  Ε ΙΡΗ Ν Ο Δ ΙΚ Η Σ
Κάποιος χωριάτης έχασε τό γαϊδαρό χου 

καί ·, ν ο ν ο ί  σε δώ καί ’κει ψαχνοντας. Ενας 
φίλος του πού έμαθε τήν αίτια τοΰ είπε :

 * 0  γ α ϊό α ρ ό ς οου, φιλε μου, πήγε οτι)
χώρα κ* δ ε̂ινβ είρηνοδίκης.  ̂ ττλλο

Ό  χωριάτης, λίγο κουτός, τό πίστεψε. Πηρε 
λοιπόν τή μαγκούρα του και τράβηξε για τη 
νώοα. Όχαν έφτασε ρώχησε κάποιον, ποιός 
είνε δ είρηνοδίκης. ΈκεΧνος τουδειξε εναν 
κύοιο πού καθόχανε ατό καφενεΧο. Τρεχει ο 
χωριατης κι’ αρχίζοντας τόν ειρηνοδικη σιό
ξυλο τούλ,εγβ : , ,

— Δ έ  ο* άοεσε, παλιογαίδαρε, να καυηόης 
στό χωριό νά κουβαλάς τό μοΰσιο καί νά 
κοιμάσαι στό' παχνί παρά ήθελες να γίνχις 
είρηνοδίκης. Σ τ. Οιχονομαχος

’Μ ίΰο (ΒΪσω ωαωαόί^ει
Κάποιος δεσπόχης χειροχονοΰσε παπάδες 

καί τούς πιό ξυλοσχίστε;, άρκεΧ να τουφεγγε 
παςάς. Μιάν ήμερα λοιπόν τοϋ πήγ« ενας τόν 
γάιδαρο του νά τόν κάμχ), λέει, παπα !

— Μπά, κοταραμένε! φύγε απ εδω. Ιόν 
γάιδαρο νά κά ι ω παπά ;

— Πήοε κ’ έκεΧνος τόν γα'ίδαρο του να 
φύγη. Άλλά καθώς τό ζώο γύοισε τά πισίνα 
χου, φάνηκε στήν ούρά του δεμένη μια φούντα
άπό φλουριά... , „ __,

 Στάσου, εύλογημένε ! φωνάζει ο δεσπό
της. Ό  γάιδαρος σου άπό ’μπρός γαϊδουρι-
ζει κι’ άπό πίσω παπαδίζει! . ..
' Β6λος ] Βερα Σωτου

31α ιχ ν ιδ ά κ ια  /
Χθές είδα μ’ άπορία μου μεγάλη, 
δνό άνηψιούς μου : τόν Τοτό καί τή Λιλή, 
Στοΰ ενός τήν άγκαλιά νάνε ή άλλη, 
νά φιλιοΰνται, νά φιλιοΰνται σάν τρελλοί!
Σαστισμένος τούς έμάλωσα λιγάκι, 
μά δ Τοτός μέ πονηρία μ’ άπαντά :
— ΘεΧε Μίμη, παίζομ* ένα παιχνιδάκι,
πού τό παίζει κ ι’ ό μπαμπά; μέ τή νταντά...»

έΜ ω ο ν α μ α ς!
Συζητούν γιά μποναμάδες

τάνηψάκια μου τά δύο-
— Έ χω  έ'να γαϊδουράκι

πειό ψηλό κι’ άπό τόν θείο ! 
Καί τό άλλο απαντάει·

— Ψέμματα λέ; δίχως άλλο ! 
Γίνεται ποχέ γαϊδούρι

άπ’ τόν θεΧο πειό μεγάλο!
Μιμής

ΟΚά ωο ι ο ζραροϋδι

K/VAAllCiXiN H i έκ χώνάρίσιων παρ’ ή- 
μΧν, άναλαμβανει είοικώ, χαριν των άνα/νιο· 
στών τής «Σφαίρας» τήν έκ(έλισιν οίασδη- 
ποιε μεγεΟύνοεως μέ κραγιόν ή έλαιογραφιας, 
σχεδιασμαια έ.τι άιλαζιοϋ και εν γένει πασης 
φυοεως καλλιτεχνικήν εργασίαν μέ χιμάς συμ- 
φερούσας. Συνεννοήσεις άπ’ ευ θείς , έγγρά- 
φ<ο; : Κ α λ λ ι τ έ χ ν η ν  ΓραφεΧα «Σφαίρας».

Χίλια τραγούδια σοϋ τραγούδησα  ̂
γιά νιές καίνιούς, καημούς καί πάθη, 
μά τό τραγούδι τώμορφήτερο 
άκόμα δέν τό έχεις μάθχχ.
Όλημερίς τό συλλογίζουμαι 
καί τό σφαλώ μέσ’ σχήν καρδιά μου, 
γιά νά σχό ψιθυρίσω, ’Ασύγκριτη, 
τήν πρώχη μας νυχτιά τοΰ γάμου.

Αθήνα, 1920. Linconnu
Ξ Ε Ν Α Ι  Δ Η Μ Ο Σ Ι Β Υ Σ Ε Ι Τ :

Κ Β α ^ ' Α - . Ι

Κ  Λ .  Τ  A  F  Λ .
( Χαρισμένο στήν γιορτή τοϋ αγαπημένου μου 

Ά ντώνη)
Τά ΰσχερνά μου όνειρα, τά υστερνά τραγού

δια, ένθύμησι τοΰ βίου μου σοΰ στέλλω νά 
κραχήοχις. Ποχέ τους δεν θά μαρανθούν δέν 
είν’ αύτά λουλουδια, είν' ή κατάρα μου αύ;ή 
κι' δ^ον καιρόν κι’ άν ζή^ος, θάνε π ι κ ρ ά  πα
ράπονα καρδιάς λησμονηθι=ίσης. Θέλωνά ζή 
σχις εΰτυχής, κι’ δταν στής εύιυχίας τόν ύψι- 
σχο φθάσ’ος βαθμό, τρελλός νά κατανιήαχις. 
Νά προσκαλείσαι σέ χαρέ; καί χαρωπός νά 
τρέχης καί πάλι νά μελαγχολή; χαράν σαν αν- 
τιχρύ3χ)ς. Να ο’ έρωχούν νά μή μπορχχ; νά 
χούς είπής χί έχεις, άφοΰ μοϋ πήρες χήν χαράν 
χωρίς χαράν νά ζήσ^ς. Να καεσνχήσος ψθι- 
σικόςμά δχι νά πεθάνης, νά ζή; σιόν κόσμο 
λείψανο, παράδειγμα νά είσαι καί σιονειρ 
σου νάρχωμαι νά σ’ ερωτώ τί κάνεις. Νά μέ 
ν ο μ ’ζχις φάντασμα, νά πάσχης, νά λυπήσαι, 
κι’ δπως αίμα έφιυσα γιά σένα, έχσι καί ού 
τό αίμ’ αύίό νά φτύοη; καί γιά μένα. Σ ’ δλον 
τού κόσμου τά καλά νά μήν εύχαρισχήσαι, 
χίς νύκτες μέ μαρτύριον καί πόνους _ νά κοι
μάσαι, μέ τήν πικράν ένθύμησιν έαοΰ νο 
τύραννεισαι. Μέ τές χολές που μούδοοες άν 
ζώ νά συλλογάσαι καί μέσα στά φανιάσμαια 
το’Ί βίου σου τά τόσα, τό ίδικόν μου όνομα 
νάχης πάντα στή γλώσσα...

Άθήναι. Β. Κ. Ν.

Περδίκω μ’ π’λί μ 
Ίέ?.α[1ουν, ούρ’ καψι- 

ρή, τού ραβασάκ’ σ’ 
μί τού λελοΰδ’. Ούρ 
γουμαράγκαθουν άπι- 
ξηραμένουν, λελοϋδ|

„ θιέλου ίγώ ; Λελοΰδ'
| είμ’ άτός κι’άπατός μ’ .
* Ειμι κί φαίνουμι κι’
' άν’ξ' τά σιραβά σ’ νά

Ιτού γλιέπ’ς Σαν στρί- 
3ου μαθές τούν άρει- 
μάνιουν κί βάν* μπαν- 

τέκ’ κί λιβάντα μπσρμπιρουπιλικισμένους δι̂ - 
όντους κι’ άρμουδίους χάϊ χάϊ θά χάσ ου
παλαβός τούν νοϋν τ'. Πιρνάου τ’ς δρόμ'ς κί
τ'ς πλατέγις σειώντας κί λυγειώντας, κράπ- 
κρούπ ή προυκαδοϋραάνουθιν τ’ς πλάκ’ς τοΰν 
πιζουδρουμίγιουν, τουθόπιρ πάρχι χαμπέρ’ 
δοΰλις κί κυρίγις σύν /υνιξί κί σβάρνα ού 
Μ'τρούσ'ς πιρνάει

Πιέρασι ξαναπιέρασι 
κί δέν μάς καλησπέρισι...

ΊννουεΧς, ούρ’ χάπατουν; Πιέρα βρέχ’ ... 
Τουθόπιρ κάν'ς πουώς διέν σντιλήβισι κί τού 
θηλ’κού φ ς .. πάει ίγένιχο τρία πουλάκια. 
Τήν ίπουμένην διέρχισι καθ’ ύπουτρουπήν 
κάτουθιν στού παρεθύρ', κάθιτι σκυμμέ»' κί 
κάν’ πουώς τήν Ιμάρανι ή δ’λειά κί διανου- 
εΧίι ίνδουμύχ’ς κί ίερουκρυφίγιους χάϊ ποΰ 
θά μ’ πάς ούρ’ χαντακονμρν’ κί θά σ’ τήν 
δαγκώίου αύτούν’ τήν ίλιά...Τού θήλιουν αύ- 
θουρεί πιριλαμβάν’ ύφους ίμπιριπανθές κί 
βήχ’ κί ξηρουβήχ' τουιέσχιν : «Μ’ιρούσ" είσι
σπαραξικάρδιους...» Ό ί, ούρ’ μούργου, διέν 
τού ξιφράζ’ μαθές τού τοιούτουν κατ' άντι- 
μουλίαν. ΙΙάοιξ άνασχινάζ’ ίέκ βαθέουν  ̂ κα- 
θόσπιρ νά τήν ίέπιακι τού γλυκό^’ς. Τίπ'τις ! 
Οΰ Μ’τρούσ* ίέχ’ τά φτιά τ ’ νοικιασμένα κί 
συνουμιλεΧ μετά τούν Γεωργούλ’ τούν Κατσα- 
κούμπα άπ’ τ’ Φουρνά πιρί σπονδαΧα τά λά
χανα. Μάϊδ’ ακούει, μάϊδι γλιέπ* τάχατις... 
Άκατάδιχτους, μαθές... Τήν μιθιπουμεν’ν 
δίν’ νιά δικαροΰρα σιού τραμβάϋ κί παίρν’ 
τούν ϊιατήφορουν άξιουπριπώς κί ίφίππους. 
Τού κ’ρίτσ’ ξηρουσταλιάζ’ στού παρεθύρ’ α
ναμένουν- -φουχιά κί λαύρα—ίναγουνίους. Π 
θινά Μ’τρούσ’ς. Χά'ί, ούρ' γιδονπρόβατουν, 
νάσι άπό μίνια μιριά νά γλιέπ’ς τού θήλιουν. 
Τ ’ράει κί ξαν ,τ’ράει, τσ’λών’ τού φχί ν* ά- 
κούσ' προυκαδούραν, άνήσ’χουν κί παρεπου- 
νιάρ’κουν καθόσπιρ καχσ’κόπ’λουν οίιόπερ ίέ- 
χασι τ'ν μάνναν ν’ κί θέλ’ νά β’ζάξ*. Τ’ πήρ’ 
ού διάουλους τούν παχιρούλ’ ... κατακάηκι ίέξ 
ίέρουντους, κλιαίει *κί διέν τοΰ μουλουγάει τί 
ίέχ’ . Μάϊδι νάζια, μάϊδι καμώματα, μάϊδι 
κουχσ’κέλις Ιπί πλιέουν. Παράδουσ' άνηυ δ
ρουν, νχίπ καταντίπ μιέχρις ίσχάτουν... κίείς 
πϋρ κί εί- θάναιουν κί είς ίδιαίχιρουν τ'ς 
μπύρας τοΰν’Αμπιλουκήπουν, ού.τόθιν : 

πάνι τά κ’ρίτσια γιά νηρό 
(δ'ϊγιά νηρό, ούρ’ βοϊδάγγιλι, γιά μπύρα πάνι) 

κί φεύγουν φιλημένα 
κί κάτ’ περιπλιέουν, δπερ καλλιότιρουν : 

πάνι τά κ’ρίτσια γιά μαλλί 
κί φεύγουν κουριμμένα.

ΊννουεΧς, ούρ’ χαζουπρόβαχουν άτουλωλό ; 
Διέν άντιλήβισι; ”Εμ κατά πώς νά σ’ γιου- 
μήσου αύιούνου σ' τού κ’λουκ’θουκιέφαλουν ; 
Πάνι γιά νύφις κί γυρίζ’νι λιχώνις... 'Ιάν διέν 
ίννουεΧ; άϊ καλό, πιρίμεινουν νά ρουβουλήίου 
καχά κάχ’ νά οί πιριβουτήξου κί χόνινις θά 
σ’ δείξου ποίγιουν ίσχί τού τζιάνιρουν... Χά. 

Χάϊ τουώρα γειά σ’ κι' άντίου.
Σί άσπάζουμι φλουγιρώς 
Μήτρους Κονο "νόγαλονς

C Τ Η Α Ε Φ α Κ Η Μ Α , ΐ  Α.
Α. Αύλωνιτην, Ό  πρώιος τόμος έσίάλη είς 

ιήν διευθυνσίν σας.— Δ. Παπαθανασίου. Νά 
ςητήσειε άπό τα χαρτοπωλεία, ήμεΧς δέν έ- 
χομεν. Γ Παπαχρισιόπουλον. Χαρχόδετος 
Ορ 12.—Ά ντ. Άθανασιάδην. Δραχ 5 έλή- 
φϋη^αν.— «Ανυπόφορο Κουνούπι». Έχρεώ- 
ίη ιε  δραχ. 6.60.

’ιίλήφθησαν αί συνδέομαι τών κ. κ. Εύστρ. 
Άναγνώσιου. Γ . Καπουρνιώιου, Γ. Κου- 
βλάκη Ίψ. Ροκανά, Β. Γκίμτσα, Τ. Παρίσση, 
ι’. Κα αμητζίου, Μαίρ. Φιλιππίδου, Π. Χατ- 
ζηλαμπρου, Άριστ. Χαρβαλιά, Β. Βουζονί- 
κυυ, Β. ΙΙαναγιωχακοπουλου, Είρ. Χατζηδια·
νέλου. Τ . Γιαννάτου.________________ _____ _

’Ε κ δ ό σ ε ις .—  Έκυκλοφορησαν είς κομψον 
τόμον τά «Ψηφιδωτά», τού κ. Στ. Σπεοάνχσα(
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σωιζον οικοκυρά μου
Τοΰ Γκν  ντε Μωπασσάν

Όταν ήρθε ό καιρός νά πάω στό Παρίσι 
γιά νά σπουδάσω, οί γονείς μου συζητοϋσαν 
μέρες καί μέρες δλα χά καθέκαστα. Τέλος 
Ρρήκανε σωστότερο νά πληρώνουν αύιοί άπ’ 
ϊΰθείας τήν πανσιόν δπου θά καθόμουν, γιά 
νά μήν τρώγω μαζεμένα τά λεπτά πού θάστελ- 
ναν κ' ύστερα κακοπερνώ. Πραγματικώς συμ
φώνησαν οί ίδιοι μέ κάποια πατριώτισσα, 
τήν κυρία Κεργκαράν, πού κρατούσε πανσιόν, 
κ’έ'να βράδυ άρριβάρισα μέ τό μπαουλάκι μου.

Ή  κυρία Κεργκαράν θά ήταν ώς σαράντα 
έτών. Μιά γυναίκα θερίο. Μιλούσε προστα
χτικά Λάν καπετάνισσα κ' έλυιε δλα τά ζητή
ματα μ’ ενα λόγο—δέν είχε δεύτερο. Ή  ίδια 
μέ τή δούλα της, κάθουνχαν στό πρώτο πά
τωμα, άλλά μαγείρευαν κ* έτρωγαν σιό δεύ
τερο. Στό τρίτο καί στό τέταρτο έμεναν άλλοι 
τέσσερες οΐκότροφοι, κ’ έγώ κρατούσα τά δυό 
τοΰ πέμπτου. Μέ χήν ϊδια ανεμόσκαλα ανέ
βαινε κανείς σ° δλα τά πατώματα ώς τή σο
φίτα. Ή  κυρία Κεργκαράν θά τήν άνεβοκα- 
-έβαινε δέκα φορές τήν ώρα νά 'δή αν ή Άν- 
νέτα έκανε καλά τά κρεββάτια, άν ξεσκόνισε 
τά ρούχα, μήν ξέχασε τίποτε...Όλα τελοσπάν- 
των έπρεπε νά περάσουν άπ* τό μάτι της. Καί 
τί φωνές,τί κακό...Όμως—τόσωστό-σωστό ! -  
έφρόντιζε τούς νοικάρηδες της σά μητέρα, 
κα< κάτι παραπάνω.

Γνωρίσθηκα, φυσικά, αμέσως μέ τούς συγ- 
κάτβικούς μου· οί δύο σπούδαζαν Ιατρική κ* 
οί άλλοι δυό σάν έμένα, νομικά κι’ αυτοί. 
Όλοι δμως ύπέφεραν τό ζυγό τής κυρίας 
Κεργκαράν. Όσο γιά μένα, εΰθύς έξ αρχής 
έδειξα δτι δέν είχα διάθεσι νά υποταχθώ. 
Τής είπα^αθαρά καί ξάσχερα διι τό βράδυ 
θά γυρνοΰσα δ,τι ώρα ήθελα.

— Δέν μπορεί νά γίνη αύτό, άπεκρίθη. "Ως 
στις 12, τό πολύ. Τί δουλειά έχετε άργότερα ;

— Αέν εχω νά δόσω λογαριασμό, είπα.Κατά 
τό νόμο είσθε υποχρεωμένη νά μ ’ ανοίγετε 
δ,τι ωρα κι* άν είνε. Ά ν δέν μ’ ανοίξετε καμ- 
μιά βραδυά, θά κοιμηθώ στό ξενοδοχείο δΓ 
εξόδων σας, κα! κάντε καλά. Άν σας άρέση, 
ειδεμή πέστε μου νά φύγω.

Τή; φάνηκε πολύ παράξενο πού τής μιλούσα 
έτσι. Σιώπησε στήν αρχή· έπειτα θέλησε νά 
συζητήσω...

— Δέν εννοώ νά συζητήσω ! τής είπα.
Άμα είδε τά στενά, δέχθηκε νάχω ξεχω

ριστό κλειδί, μέ τή συμφωνία μόνο νά μή τό 
ξέρη κανείς παρά έγώ κι’ αύτή. "Εστω !

 ̂"Ομως τής έκανε έντύπωσι ό τρόπος μου 
αύτός κι’ άπό τότε μ’ ευνοούσε Ιδιαιτέρως ! 
Όλο κάτι φροντίδες, κάτι περιποιήσεις, κάτι 
λεπτότητες είχε γιά μένα πού δέν τις είχε 
γιά τούς άλλους κι* ακόμα καί μιά τρυφερό
τητα, ναι μέν κάπως άγρια, άλλ’ ή όποία μ’ 
άρεζβ. Κάποτε, δταν είχα δρεξι, τήν άγκά- 
λιαζα ξαφνικά άπό πίσω, δχι γι’ άλλο τίποτε 
παρά γιατί τήν έκαμνα γούστο πώς θύμωνε καί 
σήκωνβ τό χέρι νά μέ χτυπήση... Έσκαγα τά 
γέλοια άμα τό ξέφευγα, Ινφ έκείνη έβαζε τή 
φωνή :

— Μασκαρά ! Τή γλύτωσες...
“Ετσι αγάλι’ αγάλια γίναμε φίλοι.
Αλλά, νά πάρη ό διάολος νά πάρη! σέ 

λίγες μέρες έπιασα μιά φιλενάδα καί οί σχέ
σεις μας προχώρησαν. Ποΰ νά πάμε δμως, 
ποΰ νά πάμε... Τής πρότεινα τέλος γά συναν
τηθούμε στις 11 το βράδυ καί νά πάρουμε τό 
τσάι στήν κάμαρά μου. Δέχθηκε. Άλλ’ εγώ 
δέν μπορούσα νά ησυχάσω όλη τή μέρα. Ή 
ξερα ότι ή κυρία Κεργκαράν κοιμότανε στις 
10. «Άλλά θά κοιμάται άραγε;...»

Όσο πλησιάζαμε τόσο φοβόμουν... Δυό- 
τρίΐς φορές τής είπα τής Έμμας :

— Πρόσεχε άνεβαίνοντας· μήν κάνης κρόιο.
— Μάτί φόβος είν’αύτός πού σ’έχει πιάση;
— ’Όχι, άλλά δέν θέλω νά ξυπνήσω τόν 

πλαγινό μου πού είνε βαρειά άρρωστος...
Όταν φθάσαμε ένοιωσα σάν εκείνο τό φόβο 

πού αίσθάνεται κανείς πλησιάζοντας στ’ ό- 
δοντοιατρείο... Τά παράθυρα ολα σκοτεινά. 
Άρα κοιμούνται ! Άνέπνευσα. Ανοίγω τήν 
πόρτα σιγά-σιγά σάν κλέφτης, τήν ξανακλειώ, 
κι ανεβαίνω πατώντας στις μύτες καί κρα
τώντας τήν άναπνοή μου. Κι' δλο άναβα 
σπίρτα γιά νά μήν παραπατήση έκείν<ι καί 
κάνη κρότο... Καθώς περνούσα έξω άπ’ τό 
δωμάτιό της ή καρδιά μου χτυπούσε δυνατά- 
δυνατά !. ..  Τέλος φθάνουμε στό πέμπτο! Δόξα 
σ’ ό Θεός ! Καλά τά καταφέραμε ! Ώ ς τόσο 
μιλούσα χαμηλά κ’ έβγαλα καί τά παπούτσια 
για νά μήν άκούγομαι... "Εβαλα τό τσάϊ 
να γίνεται κι' αρχισα λίγο-λίγο ενα-ένα νά 
βγάζω χά ρούχα τής φιλενάδας μου, πού, δχι

Π α λ η α  Τ ρ α γ ο ύ δ ι α

’ £κ όαάέων
Ύπό Άγγ. Σημηριώτη

‘Ολόρθη μέσ’ στό φώς τό μαλακό, 
πού σοΰ έχννε τ’ ολόγιομο φεγγάρι, 
λαμπρό, περίσσιο, μελαγχολικό, 
άπ' τήν αιωνιότητα κάτ' είχες πάρει.
Κατ’ είχες πάρει ασάλευτο, τρανό- 
τά μάτια σου ήταν πέλαγα τοΰ όνείρου, 
καί μέσα των καράβι μακρυνό 
είδα κι,’άργόπλεε ή ψυχή τοΰ άπειρου.

τούτο-όχι έκεϊνο, δέν ήθελε, άργοΰσε καί μέ 
παίδευε... ΔένεΙχε πιά πάνω της παρά μόνο 
ένα κοντό πουκαμισάκι δταν ξαφνικά ανοίγει 
μεμιάς ή πόρτα κ’ εμφανίζεται ή κυρία Κερ
γκαράν μ ’ ένα κερί. γδυτή κ’ έκείνη δσο κ’ ή 
Έμμα. Πετάχθηκα άμα τήν είδα, σάστισα 
καί περίμενα...

— Έ ξω , άμέσως! Κορίτσια δέν πατοΰν 
σπίτι μου, κύριε- έπρεπε νά τό ξέρειε ! είπε 
μ’ ένα άγέρωχον ύφος.

— Μά.,.μέ συγχωρεΐτε, κυρία Κεργκαράν, 
έκανα έγώ. Ή  δεσποινίς είνε φίλη μου κ' 
ήρθε νά πάρη τό τσάι...

— ’Άστε τα αύτά ! Δέν γδύνεται κανείς γιά 
νά πάρη τό τσάϊ του.Έμπρός,νά φύγη άμέσως !

Ή  "Εμμα άρχισε νά κλαίη, ένφ έγώ πιά 
τά είχα χαμένα καί δέν ήξερα ούιε τί νά πώ, 
ούτε τί νά κάνω.

— Εμπρός, λοιπόν ! Βοηθήστε τη νά ντυθή 
καί πηγαίνετε την ! ξαναείπε.

Τήν βοήθησα πράγματι δσο μπορούσα, πα
ραζαλισμένος δπως ήμουν κ’ έγώ κ' έκείνη.

Όλο αύτό τό διάστημα ή κυρία Κεργκαράν, 
μέ τό κερί στό χέρι, δέ σάλεψε άπ’ τόν τόπο 
της. Άμα τελοσπάντιον ντύθηκε δπως-δπως, 
καί ξεκίνησε νά κατεβή τή σκάλα, τήν ακο
λούθησα ώς τήν πόρια. Καταλάβαινα δτι 
κάιι έπρεπε νάτής 'πώ, άλλά δέν εδρισκα τί... 
Της έπιασα τό χέρι- μ’ έσπρωξε.

— Αφήστε, μή μ’ αγγίζετε ! είπε θυμω
μένη κ’έκλεισε πίσω της τήν έξοίπορια δυνατά.

Γύρισα. Στό πρώτο πάτωμα ή κυρία Κερ
γκαράν μέ περίμενε.Τό δωμάτιό τ/;ς ανοιχτό.

— Περάστε, έχω νά σά; πώ, είπε*.
Μπήκα μέ σκυμμένο τό κεφάλι.
Άφησε τό κερί στό τζάκι καί, σταυρώνον- 

νοντας τά χέρια της στό στήθος, πού μόλις 
λίγο, έλάχισια τώκρυβε μιά λεπτή άσπρη 
πουκαμίσα :

— Δέν μού λέτε, είπε, γιατί τό πήρατε τό 
σπίτι μου ;

— Μά...σταθήτε, σάς παρακαλώ. Δέν έχετε 
δίκιο... Γιατί θυμώνετε ;. . .  έπιτέλους...είμαι 
νέος !...

— Δέν ξέρω τί είσθε ! μιά φορά ! σπίτι μου 
δέν τά δέχομαι έγώ τέτοια ! ξεκομμένα πρά
ματα ! Άκοΰτ’ έκεΧ!... Κ’ έξακολούθησε νά 
λέγη, νά λέγη...

Έγώ (τί κτήνος, αλήθεια, πού είνε β άν- 
δρας !) άντί ν’ άκούγω τί μού λέγει, τήν κύτ
ταζα... Ή  σιχαμένη ! είχε ενα στήθος έξοχο. 
Είλικρινώς- σφιχτό καί λευκότατο. Ναι μέν 
λίγο μεγάλο άλλ’ δμως τόσο προκλητικό ποΰ 
καθώς άναταράζουνταν ένοιωθα ένα ρίγος ώς 
τά κόκκαλα. Διάολε ! δέκα χρόνια νεώτερη 
φαινόταν έτσι γυμνή... Ξανάγινα πάλι δπως 
δταν ήμουν στό δωμάτιό μου μέ τήν Έ μμα... 
Πίσω της στό βάθος, ήταν τό κρεββάτι- τό 
πάπλωμα άνασηκωμένο καί τό στρώμα άκόμα 
βαθουλωμένο καθώς κοιμόταν. Καί σκεπτό
μουν δτι θά ήταν καλά έκεί καί θάκαμνε καί 
ζέστη^ πολύ περισσότερη παρά σ' όποιοδή- 
ποτε άλλο κρεββάτι. Μά γιατί τάχα; Δέν 
ξέρω. "Ισως γιατ’ ήταν παχειά... Καίτίσκαν- 
δαλιστικώτερο άπό ένα ξέστρωτο κρεββάτι 
γυναικείο... Μέ μεθούσε, σάς βεβαιώ, άπό 
μακρυά, μ* έκαμνε κ’ έτρεμα... Έκείνη μι
λούσε άκόμη- άλλ’ ήσυχα τώρα, πολύ ήσυχα, 
σά φίλη πού περιμένει ένα λόγο γιά νά τά 
συγχώρηση δλα.

— 'Ελα...καλά...καλά... είπα, καί καθώς 
περίμενε ν* άκούση, τήν άρπαξα δυνατά στήν 
αγκαλιά μου μέ μιά λαχτάρα, μιά λαιμαργία 
σά νά τό περίμενα αύτό άπό καιρό !... Άντι- 
στάθ/e, εννοείται, κ’ είπε :

— Έ ,  έ !  μασκαρα! έ, τί κάνεις τώρα... 
τί... μά...

Δέν πρόφθασε νά τελειώση τή φράσι της 
καί τήν είχα ρίξυ κιόλας στό κρεββάτι. Έ 
πεσα κ’ εγώ...

Ήταν, άληθεια, καλά έκεί- καί ζέστη... 
Μετά μιά ώρα τό κερί είχε σβύση καί ση- 

κιόθηκε ν' άνάψη άλλο. Καθώς ξανά^εφτε 
πλάι μου,σκεπάζοντας τήν όλοστρόγγυληγάμπα 
της, είπε χαϊδευτικά καί Ικανοποιημένη :

— Ά , παλιόπαιδο, παλιόπαιδο'...
(Μεταφρ. Η. Ν. Α.)

■Ζ.ΕΚΙΗ Φ ΙΛ Ο Λ Ο ΓΙΑ

ΖΤρϊν ζά ρόδα μαραδοϋν
Τοΰ Ό σκαρ Ουάϊλν τ

Εν αγόρι ξανθό καί λεπτοκαμωμένο πού 
δεν είν’ γιά νά πονή, με τά ολόχρυσα μαλλιά 
του, πού πέφτουνε κυματιστά, μέ τά ποθερά 
του μάτια πού τά μισα
νοίγουν δάκρυα χαμίνι, 
μέ τά ώχρά του μάγουλα 
δπου κανένα φιλί δέν ά- 
φσε άκόμα τό σημάδιτου, 
μέ τ' αχείλι του συμμα
ζεμένο άπ’ τό φόβο μή 
φιληθή, μ’ άσπρο λαιμό, 
άσπρόχερο κι’άπό στήθος 
περιστεριού— άλλοί ! κι' 
άλλοί! αν είν’ νά παν 
χαμένα δλ’ αύτά!

Πέρα του άπλιόνονται 
ξανθειά τά στάχυα στά 
χωράφια, κ' οί θερισχα- 
δες στή γρααμή μουγκά ίδροστάζουν άπ* τό 
βαρύ τους έργο χωρίς τό γέλοιο ή ή μουσική 
να τους γλυκαίνυ...

Κι άδιάφορο στήν άλικη τή λάμψι τού ή- 
λιοϋ πού βασιλεύει, τ' ώραίο άγόρι ονειρεύε
ται άκόμα̂ . Δέν ξέρει τό άστοχο ότ' ή νύχτα 
σιμώνει κι δτι κάνεις δέν καρπολογά τή νύχτα.,.
‘ La maison de la couitisane» (Μετ. H.N.A.)
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Ενα άπό τά μεγαλύτερα ελαττώματα τών 
δημοσιογράφων είνε ή χαρτοπαιξία. Χαρ
τοπαιξία μέχρις έσχατων, μέχρις έξοντώ- 
σεως. Ενας νοικοκύρης οικογενειάρχης ίσως 
αύιοκτονηση άν χάση δλα του τά λεπτά καί 
δέν εχη νά ψωνίση γιά τό σπίτι του. Ένας 
δημοσιογράφος οικογενειάρχης πηγαίνει ξετι
ναγμένος άπό τόν μπακαρά ή τό πόκερ στό 
σπίτι του σχεδόν χωρίς καμμίαν τύψιν. Έάν 
παραστήιε είς πόκες δημοσιογράφων, θά νο- 
μίσεχε δχι οί άνθρωωοι αύιοί παρεφρόνη- 
σαν. Παίζουν όλόκληρον τήν περιουσίαν των 
μέ μίαν πόρωσιν εκπληκτικήν, φεύγουν 
άφού έχασαν μέχρι τελευταίας πεντάρας πεν- 
τακοσίας καί χιλίας—άν εύρεθοΰν στά χέρια 
των—δραχμάς ήίιιχοι, καί πηγαίνουν νά κοι
μηθούν με έλαφράν τήν συνείδησιν. Μή νο
μίζετε δέ δτι χρειάζεται πολύς κόπος νά 
στηθή χαρτοπαίγνιον είς ένα δημοσιογραφι
κόν γραφεϊον. Τό τραπέζι τοΰ συντάκτου 
έπί της ύλης, μέ τάς _ψαλιδισμένας εφημερίδας 
καί τά χειρόγραφα, δπως είν* μεταβάλλεται, 
συνεργείς καί μιάς-δύο τραπουλών, αί 
όποϊαι κάπου θά βρεθοΰν είς τραπέζι πόκερ 
η μπακαρά άναλόγως τών παικτών. Καί οί 
διευθυνταί τών εφημερίδων ; Βέβαια δέν 
θέλουν νά παίζωντάι χαρτιά είς τά γραφεΐά 
των, άλλά είνε γνιοσχόν είς δλην τήν Α θη
ναϊκήν δημοσιογραφίαν δ,τι συνέβη μέ κά
ποιον κύριον διευθυντήν. Έπήγε νά κάμη 
παρατηρήσεις είς τούς συντάκτας διότι έπαι
ζαν καί... κατέληξε νά κάμη μπάγκαν. Ή  
μπάγκα του εΐχεν ένα ραζόριο, πού θά τό 
θυμούμαστε γιά χρόνια καί ό διευθυντής, 
διαρκοΰντος τού μπακαρά, διέταξε τόν παρι- 
στάμενον διαχειριστήν τής έφημερίδος νά 
δόση πολλάς καί γενναίας προκαταβολάς 
μισθού είς τούς συντάκτας.

Κάποτε ένας συντάκτης προεξόφλησεν άπό 
την συμπαίζουσαν διευθύντριάν του τούς μι
σθούς μιας ολοκλήρου τριμηνίας καί άρρα- 
βωνιασμένος έπήγβ τό πρωί στήν μνηστήν 
του—ήμερον τής πρωτοχρονιάς -  μέ άδειανά 
τά_χέρια είς τις τσέπες.

Ενας άλλος, αφού έπαιξεν δτι είχε καί 
δεν »ίχε, έφθασε νά βάλη πόστα τό καινούριο 
του πανωφόρι. Ή ρθε φάτσα καί έχασε τά 
τρια τέταρτα τοΰ παλτού του, άπό τό όποιον 
δέν τού έμενε παρά μόνον τό ένα μανίκι— 
δπως έξετίμησαν οί συμπαϊκται. Έπαιξε καί 
τό ενα μανίκι τό έχασε κ' εκείνο, άλλ’ ό 
συνάδελφος πού τό κέρδισε τοΰ τό έδοσε πάλι 
τό παλτό έπε δή εκανε τρομερό κρύο καί τόν 
έλυπήθη, άλλ’ ήξίωσε νά τού έπιστραφ^ τό 
πα\τό, δταν ό χειμώνας θά περνούσε.

Τό πειό νόστιμο δμως είνε τό ί«:ιαόδιο 
τοΰ συναδέλφου X. Σ. Έχασεν δλα τά λεπτά 
του, έθύμωσε -δέν θυμούμαι γιατί—μέ τήν 
μπάγκαν κ' έπήγε στό σπίτι του, έπήρε τό 
πιστόλι καί γύρισε νά σκοτώση εκείνον, 'πού 
τοΰ πήρε τά λεπτά. Οί παριστάμενοι τόν 
ή μπόδισαν καί τόν καθησύχασαν. Σέ λίγο ό 
X. Σ. έπαιξε τό πιστόλι, ά σεβάλ, κ«ί τό 
εχασεν... ’ O&Uoj
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—Ή τ ο  μιά οίκογένεια άρκεχά εύκαιάσταχος 
χ α ί  καλής τάξεως. Άλλ’ ό πατήρ απέθανε 
καί άφησε ιήν χήρα με δυό κόρες των ο
ποίων ή μεγαλύτερα ήχο τοτε /ολις οκτω 
έτών. Πρέπει νά σημειωσω, οτι νπηρξεν 
αύσχηρός γονεύς καί αύστηοοχερος συζυγος. 
Ά ν τιθέτω ς ή γυναίκα του_ ηχ0< ολίγον τι 
«παρδαλή» δπως λέγουν-αν και εφ  ̂ οσον 
έίη έκεϊνος δέν χολμούσβ...Πάντως έκτος της 
έμορφιάς χης δέν ξέρω άν είχε και χιποχε 
άλλο...Αύχός ήχο ό λόγος δια χόν οποίον ο 
σύζυγός της έφαίνετο, καί περισσότερον ισως 
τού δέοντος, αύστηρός άπέναντί της και 
μεχά χόν θάνατόν του τής άφησε τοσον δυ- 
σαοέσ χονς αναμνήσεις χού συζυγικου της 
βίου, ώστε δέν ήθελε οΰιε ν' άκουσα περι 
δευχέρου γάμου, άν καί ήχο νέα ακόμη και 
κάποιος μνησχήρ θά ευρισκεχο οχι βεραια 
αύχής, άλλά τή; περιουσίας της. Ευρισχε 
δτι σιό χέρι της ήχο να μη τη;^ °
ανδοας, χωρίς νά ύποβληθρ και εις τον ^ζυ
γόν ένός οΐ'ζύγου, πού 6έν ήξευςε τι θα fjco. 
Μόλις λοιπόν έννοιωσε τόν Εαυτόν της ελεύ
θερον, προτού παρέλθα άκόμη τό «ρωχο 
πένθος, άνοιξε τό σαλόνι της και, ως ηχο 
επόμενον, είχεν ύπερπληθώραν διεκδικητών 
τ ί ς  εύνοιας χης- θά έλεγε κανείς δα ή νε
αρά χήρα έσπευδε νά άπολαύσβ διπλασιως 
ό,τι έπί χόσα έιη έσχερβϊχο, ώς έκ τής αύ- 
στηράς έπαγρυπνήσεοις τοΰ κερβέρου συζυ-
γου τ ης ,

»Μέσα λοιπόν είς τό περιβάλλον εκείνο — 
πού φαντάζεσθε πιά τί ηχο—ανεπτύχθησαν 
αί δύο κόραι της, ώραιότεραι τής μητρος. 
Καί ή μέν μικροτέρα—περίεργον ά?ηθώς ! — 
έστάθη τόσον άνεπίληπτος—είμαι είς θεσιν 
νά τό γνωρίζω καλά—, ώστε είλικρινώς ά- 
πέαπα τόν οεβαομόν, μπορβι να κανείς, 
όλων ήμών, πού, νέοι τότε, μπαινοβγαίναμε 
στόσπίχιμε δχι βέβαιαάγγελικάςδιαθέσεις... 
(Είνε σήμερα σεβαστή δέσποινα έπαξιώταχα 
καχέχουσα 'τήν θέσιν πού κατέχει— Ιδανικός 
τύπος συζύγου καί μητρός). Ή  ετέρα δμως 
αδελφή, ή>ο έντελώς κόρη τής μητέρας της, 
είς έπηυξημένην μάλιστα εκδοσιν.^Καί ναι 
μέν ή μηχέρα είχεν δλην τήν διάθεσιν νά 
μή έπιτρεπο είς χήν κόρην της ό,τι είς τόν 
εαυτόν της, άλλ’, δπως εννοείτε, δέν ήχο 
εύκολον τό πράγμα καί δέν άφηναν καί οί 
πλόκαμοι ήμών τών άλλων γύρω..."Ως που 
στό τέλος καχήνχησε μηχέρα καί κόρη νά μή 
νχρέπεχαι διόλου ή μιά τήν άλλη 1

»’Εν χφ μεταξύ δμως ή περιουσία των 
κατεσπαταλήθη καί δέν ήτο εύκολον νά συν
τηρούνται έπ’ άπειρον μ* τ’ άνεπαρκή κέρδη 
τοΰ χαρτοπαιγνίου πού διετήρουν, ύπό τύπον 
τακτικών φιλικών συγκεντροισεων. Ώ ς λύσις 
παρίστατο μία : ό γάμος τής Λέλας, τής μβ· 
γαλυτέρας άδελφής, διότι περί τή; μικρο- 
τέρας δέν ήδύνατο νά γίνη λόγος, δπως 
είπα. Γάμος, φυσικά, υπολογισμού. Διά τό 
χρήμα καί μόνον. Άλλά πώς ; Ποιος θά 
ήτο τόσον ήλίθιος ώίχβ νά τόν τυλίξουν 
μάνα καί κόρη ; Βέβαια δχι κανείς άπό μάς 
πού συχνάζαμε έκεί, γιατί τές ξέραμε καλά 
καί δ,τι είχαν νά μάς δόσουν, τό είχαμε 
πάρει, ώστε νά μή μένη τίποτε άλλο...Καί 
ούτε καί οί φίλοι μας, διόιι θά είχαν α
κουστά καί θάβλεπαν καί μέ τά μάτια τους.. 
Καί δμως, άγαπητέ μου. Κατά κακήν μου 
τύχην, ώδήγησα μιά βραδυά έκεί κάποιο 
φίλο μου. Καί τού είπα : έτσι κ’ ετσι 
τρέχει, πρόσεχε μήν ξανοίγεσαι στό παι
γνίδι καί, κατά τά άλλα, γλέντα δσο θέλης, 
τά πράγματα είν' ελεύθερα καί άνευ παρε
ξηγήσεων...Έ ! τόν βλάκα ! Σά νά τού 
είπα ακριβώς τό έναντίον, πήγε καί τάμπλεξε 
μέ τήν κόρη, κι’ άρχισε ζήλειεί καί τά 
λοιπά, σοβαρά ό άνθρωπος ! Τόν πήρα Ιδι
αιτέρως καί τοΰ εΤπα νά προσέξη τί πάγει 
νά κάνη, δτι δέν στέκει σ' αύτόν τέτοιο 
πράγμα, νά έπρόκειτο περί τής μικροιέρας 
μάλιστα, άλλά τήν Λέλα...Μοΰ ώμολόγει δχι 
έχσι ήχο, δτι δέν ήγνόει τίποτε, άλλ' δτι 
στό βάθος ή Λέλα δέν ήτο διεφθαρμένη, 
ότι αύτός θά τήν έσωζε καί θά μοΰ άπέ- 
δειχνε δτι μπορούσε νά γίνη πρότυπον συ
ζύγου, αύτή ή Λέλα, ναί, θά τήν έκαμνε 
αύτός Ι.,.Μέ παρεκάλεσε μάλιστα, άν θέλω 
νά είμαι φίλος του, νά μή τοΰ ξαναμιλήσω 
γι’ αύτό τό ζήτημα. Άφοϋ δεν θέλης, δέν 
σού μιλώ- μετανοώ καί πού άνακατεύθηκα 
τοΰ είπα. Και πράγματι δέν τού ξαναεϊπα 
λέξι.

>Έκείνη, έννοείιαι, τόν κοροΐδευε άγρίως. 
Καί τήν ήμερα τοΰ γάμου του άκόμη μού 
«Ιπε τέτοια λόγια γι’ αύτόν, πού μέ πείραξε 
δχι ώς φίλον—ήμουν, βλέπετε,καί ό συστήσας— 
*λλ' ώς άνδρα πλέον, θέλετε τίποτε ά λ λο ;
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Ο Α θ Η Ν Α Ι Ο Σ  Φ Α Ν Τ Ο Μ Α Σ
Καί ό Παπασπατάλου, έν πεποιθήσει εκα- 

μεν έκείνας τάς δηλώσεις είς τήν κ. Καντονά.
Φιλόδοξος καί όνειροπολών νά φθάσο τα

χύτατα είς τά άνιότερα άξιώματα τής Αστυ
νομικής άρχής, είχε δώσει μέχρις εκείνης τής 
στιγμής πολλά δείγματα τής άγχινοίας του 
καί τού Ιδιαιτέρου έκείνου χαλάνχου διά τοΰ 
οποίου είνε προικισμένοι όσοι προορίζονται 
νά διαπρέψουν είς αύχό χό σχάδιον.

Ό  Φόν Κολοκοχρώνης, δσχις τήν εποχήν 
έκείνην έθεωρείχο ενα είδος Σέρλοκ Χόλμς 
τής 'Ελλάδος, πολλάκις δυσανασχετών, έβλεπε 
τόν νεαρόν γραμματέα νά έπιτυγχάνη είς έπι- 
χειρήσεις χάς οποίας αύτός, άποτυγχάνων, 
έρριπτεν είς τά αστυνομικά άρχεΐα.

Ή  σύλληψις τού Άμερικάνου, τού Α θη
ναίου Φαντομά, δπως τόν έλεγον μεταξύ των 
οί άστυνομικοί, θά ήχο διά χόν Παπασπαχά- 
λου ένας θρίαμβος διά τοΰ οποίου ό μέν Φόν 
Κολοκοχρώνης θά έθάπτεχο είς τήν συνείδη- 
σιν τών προϊσχαμένιον του, αύιός δέ θά προ- 
ήγεχο καί θά έπαιρνε καί χόν σχαυρόν, χό 
πρώχον παράσημον πού φιλοδοξεί κάθε υ
πάλληλος τοΰ Κράτους.

Μεταβάς, μετά τήν είς τό ξενοδοχεΐον τής 
Καντονά έπίσκεψίν του, είς τήν Αστυνομίαν, 
έζήτησεν άπό τόν Διευθυντήν πέντε ημερών 
άδειαν καί ελευθερίαν ένεργείας άπόλυτον, 
υποσχόμενος είς τό διάστημα αύίό νά φέρη 
δέσμιον ένώπιόν του τόν Άμερικάνον.

Ό  Διευθυντής τού τά παρεχώρησεν. Είχεν 
έμπιστοσύνην είς τόν γραμματέα του, τοΰ ό-

τήν ίδια έκείνη βραδυά τοΰ έκανε ά- 
πιβτία ! Ή το δμως φίλος μου κ’ αισθανό
μουν δχι μοΰ έπεβάλλετο-άν καί δέν μ' ά- 
κουσε—ν' άποτραβηχθώ. Πήγα απλώς νά 
τού κάνω τυπικήν έπίσκεψίν τήν επομένη 
Κυριακή. Ή  Λέλα μοΰ εκανε ολόκληρη φα
σαρία γιατί δέν πήγα τόσες ήμέρες...Φεύ
γοντας δέ μού είπε κρυφά.

— Τό βράδυ νάρθ^ς, κύτταξε μή δέν 
ερθης ! Σ’ έπεθύμησα. Μ* άφήσαχε μ' αύχόν 
τόν βλάκα ..Σέ περιμένω λοιπόν.

— Ό χι νά μή μέ περιμένης, τής είπα. 
Κάτσε φρόνιμη τώρα μέ τόν ά.'δρα σου- τέ- 
λειωσαν πιά έκείνα...

— Αί συμβουλές νά σοΰ λείπουν, σέ πα
ρακαλώ ! Θά έλθης ναί ή δχι ;

— “Ο χι!
— Θά μενανοήσης, πρόσεξε !
— Ό χι, σού είπα.
— Ό χι ; καλά !
»Ξέ/,ασα νά σάς ’πώ, όχι δλοι οί άλλοι 

τής παρέας πήγαιναν δπως πρώτα, σά νά μή 
είχε συμβή άπολύτως τίποτε. ‘Εγώ οπωσδή
ποτε κράτησα τόν λόγο μου. Άλλά τήν μεθε
πόμενη ji‘ ευρίσκει δ κ. σύζυγος, ό φίλος 
μου δά, καί μ' άρχίζει : δτι είμαι άτιμος, 
δτι τούτο, δτι εκείνο... Γιατί ; Γιατί, λέγει, 
πήγα σπίτι του τήν ώρα πού έλειπε, κ' έπι- 
βουλεύθηκα τήν τιμή του (άκου, άκου !) 
κι' δτι τί νά σού κάνη μιά γυναίκα καί,καί...

— Είσαι στά καλά σου ; τού είπα. Έγώ 
χθές δλη μέρα έλειπα στόν Πειραιά...

»Τίποτε έκεϊνος- δέν έννοοΰσε νά πεισθή 
μέ κανέναν τρόπο.

— Γ ι’ αύιό μού τήν συκοφαντούσες νά μή 
τήν πάρω ! μού είπε.

• Ήρκέσθην νά σιωπήσω, γιά λογαριασμό 
του. Εύιυχώς δέ πού τό πράγμα σταμάτησε 
ώς έκεί, γιατί άν ήθελε καί ρέστα—δπως μοΰ 
είπε δτι θά μούστελνε καί μάριυρας— θά ή
μουν υποχρεωμένος νά μιλήσω (δέν μπορούσα, 
βέβαια, ν’ άφήσω τέιοια νχροπή...) ’Αλλά 
δέν εκανε αύχήν χήν κουταμάρα καί δέν 
μίλησα. Ώ ς τόσο τό πράγμα έγνώσθη άπό 
παρατυχόνχας κατά τό έπεισόδιον, καί κά
ποιοι γνωστοί μου άπεσύρθησαν έπιδεικτικώς 
άπ’ τό σπίτι. Ή λθε τότε ή μητέρα της 
κρυφά καί μ’ εύρήκε καί με παρεκάλεσε νά 
τήν συγχωρήσω καί νά μή δόσω σημασία, 
δτι τό είπε έτσι αψήφιστα κι' δτι δέν έφαν- 
τάζετο πώς «έκεϊνος ό βλάξ»...Καί χωρίς νά 
μέ παρακαλέση δέν είχα σκοπό, δπως σάς 
είπα, νά μιλήσω. Έν τφ μεταξύ μάθαινα 
δτι αύτή ώργίαζβ, άλλά δέν μ' ένδιέφερε. 
Κι' δταν πιά τοΰ ξεροκοκκάλισε δ,τι είχε καί 
δέν είχε, τόν έδιωξε καί έπεδόθη συστηματι- 
κώχερα είς άλλου είδους έμπορείαν. Καί δ
μως καί το>ρα, φίλε μου, δέν τοΰ βγάζεις έ
κείνου άπ’ τόν νούότι έγώ στάθηκα ή πρώτη 
καί ίσως κ’ ή μόνη άφορμή πού έξηκολού- 
θησε τόν ίδιο δρόμο καί ιιετά τόν γάμο της.

Άτ&ος

ποιου είχε άπό καιροΰ έκτιμήσει τά σπάνια 
εις χόν κλάδον αύχόν προσόντα.

Καί ό Παπασπατάλου, παραλαβών μεθ' έ- 
α·ιτού δυό λαγωνικά, τά καλλίτερα τών τόχε 
ύπαρχόνχων t ίς χό κατάστημα έκεϊνο τού 
Κήπου τοΰ Κλαυθμώνος, έρρίφθη είς χό κυ
νήγι τοΰ τρομερού Άμερικάνου.

Ήκούσαμεν τόν ίδιον νά λέγη είς τήν 
Φιφήν Μακίδου πώς, παρά τήν μεταμόρφω- 
σίν του, τόν άνεγνώρισε καί πώς τόν έκυνή- 
γησε μέχρι τοΰ μεγάρου της άφίνων έκεϊ, άμα 
τόν έχασεν αίφνιδίως, δύο κλητήρας νά φυ
λάσσουν έξω μέχρις οΰ εξημερώσει καί τότε 
νά δυνηθή νά προβή είς έρευνας είς τόν κ ί· 
πο/ καί τό μέγαρον δπου ύπωπτιύετο δτι ε
κείνος κατέφυγεν.

Ήρχιζε νά ροδίζη ή ήώς όταν ό Παπα
σπατάλου, μετά νύκτα τήν οποίαν διήλθεν α
νήσυχος, βαυκαλιζόμενος ό .έ μέν μέ ελπίδας 
έπιτυχίας, όιέ δέ δυσανασχετών, διότ* Ιβλε- 
πεν ότι είχε νά κάμ^ μέ πολύ δυνατόν άντί- 
παλον, έφθασε πρό τοΰ μεγάρου Μακίδου.

Οί δύο κλητήρες ευρίσκοντο είς τάς θέσεις 
των. Διά νεύματος τούς ήριότησεν άν υπήρχε 
χι νέον. Ή  άπάνχησις ήτο άρνητική. Καί ό 
Παπασπαχάλου ήχοιμάζεχο νά κρούση τόν 
κοιδωνα τής μεγάλης αύλείου θύρας, όχαν άπό 
τών κιγκλίδων τού κήπου είδε ν’ ανοίγεται 
βιαίως ή θύρα ή έσωτερική τοΰ μεγάρου, νά 
εξέρχεται έξ αύιοΰ .μία κόρη μεγαλόσωμος, 
τής οποίας ή περιβολή έμαρτύρει ότι ήιο υ
πηρέτρια, νά κατέρχεται ταρτγμέιη τήν κλί
μακα καί νά φωνάζη πρός τον θυρωρόν δστις 
κατ’ έκείνην τήν στιγμήν, μέ οφθαλμούς νυ
σταλέους, εξήρχετο τού παρά τήν μεγάλην έ- 
ξωτερικήν θύραν ξυλίνου οικήματος :

— Γρήγορα, γρήγορα! τρέξε σιήν Αστυνο
μία !. ..  Κλέφτης εϊιε μέσα στό σπίτι.

Ό  θυρωρός, άρχαϊος είς τόν οίκον Μακί
δου, βλέπων τήν υπηρέτριαν έκείνην Ιτριββ 
τούς οφθαλμούς ώς &ν ήθελε νά τήν άναγνω- 
ρίση καί είχε είς τά χείλη κάποιαν έρώτησιν 
δταν ό Παπασπατάλου έξω, πλήρης χαράς διά 
τόν θρίαμβον τής συλλήψεως ήν ήτο βέβαιος 
πλέον δτι θά ένήργει, τοΰ έφώναξε διά μέσου 
τών κιγκλίδων τοΰ κήπου :

— Ή  Αστυνομία είν’ έδώ ! Έλα, γέρω, 
άνοιξε γρήγορα ! Ξύπνησε, κουνήσου !

Καί ό θυρωρό; σαστισμένος, στρέφων πρώ
τον τό βλέμμα πρός τήν υπηρέτριαν ήν άκόμη 
έφαίνετο νά μή άνεγνώριζε, τρομάζων άπό 
τάς νϊυρικάς, τάς πλήρεις θυμοΰ προσκλήσεις 
τών τριών άνδρών οϊτινες ΐσιανχο είς τήν 
θύραν καί τόν παρώρμων ν’ άνοιξη γρήγορα 
}:αί οί όποιοι διετείνονιο δχι ήσαν άσχυνο- 
μικοί,έσπευσε μηχανικώς καί ήνοιξε τήν θύραν.

Ό  Παπασπατάλου, άκολουθούμενος άπό 
τούς δύο κλητήρας, ώρμησεν έντός τού κήπου.

— Ποΰ είνε ; ήρώτησεν ανυπόμονος τήν υ
πηρέτριαν ητις είχεν έν τφ μεταξύ προχωρή
σει μέχρι τής έξωτβ^ικής θύρα;.

— ‘Επάνω!... σιό μέγαρινί... άπεκρίθη 
πάντοτε έν ταραχή έκείνη.

Οί άστυνομικοί ώρμησαν τόχε πρός τήν 
κλίμακα καί είσήλθον είς τό μέγαρον διά τής 
κυρίας είσόδου ήν άφήκεν άνοικτήν ή έκεΐ- 
θεν έξελθοΰσα υπηρέτρια.

Τήν τελευταίαν αύχήν τώρα ό θυρωρός 
περιειργάζΐχο μέ περιέργειαν έρωτών συνάμα :

— Βρέ, κορίτσι μου, πότβ διάβολο σ’ έπή- 
ραν έσένα στήν υπηρεσία ; Πρώτη τώρα φορά 
μοΰ φαίνεται νά σέ βλέπω.

Kui έπλησίαζε τήν «γνωστόν είς αύτόν υ
πηρέτριαν διά νά τήν ίδή καλλίτερα ένφ συγ
χρόνως έτριβε πάλιν τούς πρισμένους άπό τόν 
ύπνον του οφθαλμούς.

Έκείνη, σπεύδ.>υσα νά έξέλθη άπό τής 
όρθανοίκτου έξωθύρας, άποβαλούσα τελείως 
τήν ταραχήν ήχις πρό όλίγου έφαίνεχο διι 
τήν κατείχε, τού εί»ε γελώσα :

— Χθές τήν νύκτα μ* έπήραν στήν Ιδιαι
τέρα υπηρεσία τής δεσποινίδος Φιφής. Πλύ
σου λιγάκι νά ξενυστάξης καί θά ίδής πώς 
σέ λίγο θά μέ θυμηθής.

Καί έξηφανίσθη τρέχουσα μέ δλην τήν τα
χύτητα πού τής έπέτρεπεν ή φούστα της.

Μέσα είς τό μέγαρον οί Αστυνομικοί έκ
πληκτοι άφ* ετέρου έβλεπον δτι έπεκράχει 
άπόλυχος ήσυχία. Ούδείς άπολύτως θόςυβος 
έξ έκείνων πού γεννά σ’ ένα σπίτι ή άιακά- 
λυψις κλέπτου.

Ό  Παποίσπατάλου ήτοιμάζεχο νά στραφώ 
επί τών βημάτων του. Μία υποψία διεπέρα- 
σεν ώς αστραπή τήν σκέψιν του.

(’Ακολουθεί)
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Τί καλός, αλήθεια, πού μοΰ 
φάνηκε...Μέ λόγια θερμά, αί- 
σθαντικά, λόγια πού τάνοιωΰβ,

, _ μοϋ έξέφρασβ τή συγκίνησί του
οιοτι ξαναβρισκουνταν, επειτ* άπό καιρό, στό ιόιο έκεΐνο δωμάτιο, 
όπου τόσες φορές τόν είχαν δε/.θή οί μακαρίτισσες (Θεός σχωρέσ’ τες- 
άγιες γυναίκες!) Κ’ ένα Οακρυ έγυάλισε στήν κόχη τοϋ ματιοΰ του...

— Και σείς πάλι,αγαπητέ μου,τί έχετε ; Δέν μοϋ φαίνεσθε άρρωστος.
Καμωί)ηκα δτι αισθανόμουν δήθεν κάποια ένόχλησι στό στομάχι...

Ό  καλός γιατρός βρήκε αμέσως τό γιατί.
— Μα φυσικά ! Δέν διασκεδάζετε όσο πρέπει, γι’ αΰτό ! Στέκει στήν 

ήλικία σας νά ζήτε αυτή τήν ασκητική ζωή ποϋ κάνετε άφ’ ότου γυ- 
ρίσατ’ έδώ ; Πάντα μόνος κι’ άποτραβηγμένος ά«* τόν άλλον κόσμο ; 
Μιλήσαμε πολύ, ξέρειε, γιά σάς μέ τόν άββά Γκρανζεναίβ. Θάχετε, 
φυσικά, τούς λόγους σας, δεν αμφιβάλω. Άλλά, τΐ διάβολο, επί τέ
λους οί λύπες περνούν, άλλοίμονο άν βαστοΰσαν αιώνια... Καί νέος 
σείς, εΐκοσιεπτά έιών... Τήν καλλίτερη συμβουλή πού θά είχα αγα
πητέ μου νά σάς όόσω, είνε νά ξαναπατε στό Παρίσι καί νά διασκε
δάσετε μέ τούς φίλους σας...

Χαμογέλασα.
— Να μιά «υμβουλή πού σας βεβαιώ δέν τήν περίμενα.
— Ώ , τό ήξερα, αγαπητέ μου, τό ήξερα...Πρός τό παρόν θά σάς 

γράψιο μερικά χάπια... Όπωσδήποτε όμως ρίξτε το καί σείς λιγάκι 
έξω κι" αφήστε τις αισθηματικές συγκινήσεις - είνβ τό καλλίτερο πού 
έχετε νά κάνετε.

"Εβγαλε τά γυαλιά του άπ’ τή θήκη, τά φόρεσε κι* άρχισε νά γράφη 
τή συνταγή. 2 ’ όλο αΰτό τό διάστημα κύτταζα πώς νά τόν φέρω μέ 
τρόπο νά μοϋ π ή γιά τή Βαλεντίνα. Κ' εκείνος όμως γράφοντας φαί
νονταν σά νά σκεφτόταν επίσης κάτι άλλο. "Οπως κι’ άν είνε άπό δυό 
διάφορους δρόμους ό :ιαθένας, κατσλήξαμε στό ίδιο σημείο’ γιατί, 
όταν σήκωσε τό κεφάλι καί κατέβασε τά γυαλιά, μ’ έρώτησε :

—- Καί δέ μοΰ λέτε, βλέπετε συχνά τή γειτόνισσά σας τοΰ Σαγιάρ ;
Τά μικρά σταχτιά του μάτια έξέφραζαν πολλήν περιέργεια, όμως 

καί κάποια κακία μαζύ. Σκεπτόμουν : «Σίγουρα κι’ αυτός υποπτεύεται 
τις σχέσεις μας». Κι’ απάντησα ξηρά :

— Ναί... Χθες ακόμα ήμουν έκεί. Άλλά πιστεύω ότι δέν θά τήν 
ξαναδώ. Δέν πρόκειται, νομίζω, νά φύγο γιά τό Μιντί;

— Νά φύγμ ! Θά φύγ-Q βέβαια. Άλλ’ είνε κι' αύτή σάν καί σάς. 
”Εχει §να κεφάλι πού δ,τι πή δέν τής τό γυρίζεις εύκολα. Τής μπήκε 
π. χ. νά μείνχ] στό Σαγιάρ· εναν τόπο τόσο υγρό, κ’ ένφ δεν πρέπει. 
Νά πάρ’ ό διάολος ! ήθελα νά ήξερα τί τήν κρατά έδώ ! Βέβαια ό 
άνδραςτης όχι μιά φορά...

— Μά τελοσπάντων τί έχ ει;
—̂ Μήπως έσείς, φίλε μου, τί εχετε ; Ή  κυρία ντε Σαίν Ζερύ είνε 

μιά̂  νευρική γυναίκα, φοβερά ρωμαντική κ' έχει γεμίσει τό κεφάλι της 
μ’ ένα σωρό ανοησίες πού διαβάζει καί οί όποιες τής κάνουν τόσο 
κακό όσο δέ φαντάζεσθβ. Δέν κάνει άλλο τίποτε παράνά ρεμβάζω όλη 
τή μέρα, νά κλαίχι καί νά μήν τρώη. Φυσικά, μ’ αύτή τήν κατάστασι, 
τό στομάχι της δέν λειτουργεί καλά, τά διάφορα όργανα δέν έργά- 
ζονται κανονικά κ’ έχει μιά γενική άτονία πού μπορεί νά ξεσπάστ) 
είτε στήν καρδιά, είτε στούς πνεύμονας, είτε κ’ έγώ δέν ξέρω ποϋ. 
Κ' είνε έπόμε,ον τό δργανον πού αντέχει λιγώτερο νά ύποκύψρ γρη- 
γορώτερα... Κατόπι, αν πάχι σέ δυό μέρες άπό κακοήθη πυρετό ή άπό 
καμμιά φλόγωσι τοϋ άναπνευστικοϋ συστήματος θά τούς φαίνεται 
περίεργο... Μέ δυό λόγια- άν ή κυρία ντέ Σαίν Ζερύ μείνυ στό Σα
γιάρ μποςεί νά ζή<*α έξήννα χρόνια ή νά πεθάνρ μέσ’ στό χρόνο. Δέν 
έγγυώμαι.

— Όπωσδήποτε αύτή τή οτιγμή δέν είνε πειραγμένη...
— Ώ , όχι! οέν είνε οΰιε στηθική, ούτε κσρδιακή, ούτε διαβη

τική, ούτε τίποτε ώρισμένο. Μπορεί όμως καί νά είνε άπ1 όλα αύτά. 
Κατάτή γνώμη μου, περνά μιά περίοδο πολύ πολύ κρίσιμη.

"Έβηξε, σκέφθηκε μιά στιγμή παίζοντας μέ τή θήκη τών γυαλιών 
του καί κατόπι έξακολούθησε :

— Ή  κυρία ντέ Σαίν Ζερύ στάθηκε πολύ κακότυχη στό γάμο της. 
Δέν ξέρω, βέβαια, τά καθέκαστα ακριβώς. Άλλά κι’ άν τά ήξερα 
ή έπαγγελματική μου εχεμύθεια δέν θά μοϋ έπέτρεπε νά μιλήσω. Τό 
μόνο πού μπορώ νά σάς πώ, είνε έκεΐνο πού ξέρει κι" όλος ό κόσμος. 
Ή  νέα αύτή παντρεύθηκε έναν άσωτο, έναν εντελώς παραλυμένο, πού 
μόνο ένα όνομα είχε καλό κ" έκεΐνο πατρογονικό του... Όπωσδήποτε 
τ’ όνομα αύτό ξεσήκωσε τά μυαλά τής μάνας της. Δέν ήταν παΐξβ-γέ- 
λασε βλέπετε- ή ύποκόμησσα ντέ Σαίν Ζερύ, σοϋ λέγq ό άλλος... Μέ 
τά οικόσημα καί τούς θυρεούς... Ό ΐο  γιά τή μικρή, μόλις τότε έ 
βγαινε άπ’ τό μοναστήρι καί δέν καταλάβαινε τίποτε άπ’ όλα αυτά 
κ 'έν  γένει άπ’ τή ζωή. Μά μπορούσε ποτέ, έστω καί μετά τό γάμο, 
ν’ άγαπήση έναν τέτοιον άνδρα ; Ή  αλήθεια είνε όιι ό κύριος αύτός 
ήταν πάνια καλοντυμένος, φαινώταν εύχάριστος καί στεκώταν καλά 
ακόμα. Ή  κυρία Ντιουσσατελιέ, όσο εκείνος τήν περιφρονοϋσε καί 
τό έδειχνε, τόσο αύτή ήταν κατενθουσιασμένη μαζύ του...

—Κ αί; τί συνέβη μετά ;
— Τί νά συμβή. Ό  γάμος έγινε λίγους μήνες πριν πεθάνχ) ή για

γιά σας...Κ’ ot νιόνυμφοι άναχώρησαν γιά τις όχθες τοΰ Ρήνου. Τί 
ετρεξε κατόπι, δεν ξέρω... Τό μόνο πού ξέρω είνε ότι μετά μιά βδο
μάδα ή ύποκόμησσα ξαναγύρισε στό Σαγιάρ μόνη, ό δε προκομμένος 
ό άνδρας της τήν άκολουθοϋσε άπό πίσω σά βρεμμένη γάτα. Οί γο
νείς της άλλαξαν πολύ χονδρά λόγια μαζύ του. Ώ ς τόσο ό κύριος έ
μεινε στήν έπαυλι, μέ τή διαφορά ότι κατοικούσαν ό ένας στή μιά 
άκρη κι’ ό άλλος στήν άλλη, χωρισμένοι. Τοΰ έλειψαν δέ καί τά 
χρήματα. Άλλά γιά νά μή ξεχάση τις παλιές του συνήθειες, άπό δώ 
είχε άπό κεΐ είχε βρήκε μιά μαιτρέσσα, θυγατέρα κάποιας δούλας. 
Τί διάβολο τού χρειαζονταν μαιτρέσσα στήν κατάστασι πού ήταν, 
αύτό άτοροΰσα. Δυστυχώς δέν μοϋ επιτρέπεται νά πώ ό,τι ξέρω... 
"Οπως κι’ άν έχ)] τό πράγμα τόν κατάφερε καλά ή κοπέλλα πού διά
λεξε κ’ έτσι έξι μήνες μετά τό γάμο του τόν βρήκε μιά άποπληξία, σέ 
ήλικία 45 έτών...Τώρα είνε πιασμένος άπό τό δεξί πλευρό καί καρ
φωμένος στήν πολυθρόνα. Ποτέ όμως έκείνη δέν πάει νά τόν ’δή.

(Ακολουθεί)
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Δ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ

ΤΑ ΔΙΔΥΜΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ
Καί όταν, μετά τό «Γέλα Παληάτσο» τό θέατρον έκινδύιευσε νά 

κρημνισθή άπό τήν φρενίτιδα τών ενθουσιασμών ήτις έξέσπασεν, ό 
’Ιταλός τυχαίως ύψωσε τό βλέμμα πρός τό τρίτον δεξιά θβωρεΐσν. Δέν 
τό άπέσ.-χασε πλέον άπ’ έκεΐ.

Όρθία, κύπτουσα σχεδόν κατά τό ή ιισυ Ιξω τών έρεσεινώτων, μία 
νεάνις δεκαεπταέτις, άνήκουσα ώς κατεφαίνετο τόσον έκ τής πολυτε
λούς περιβολής της, όσον κ’έκ τών άλλων προσώπων άτινα εύρίσκοντο 
μετ’ αύτής ε ί; τήν άνωιέραν άριστοκρατίαν τοϋ κλεινοϋ πτολιέθρου, 
έχειροκρότει κατέρρυθρος έξ ένθουσιασμοϋ καί συγκινήσεως.

Όταν τό βλέμμα τού επί τή; σκηνής θριαμβευτοΰ ύψώθη πρός 
αύτήν διά νά μή άποσπασθή πλέον, ή κόρη, αδιαφορούσα πρός τήν 
έκπληξιν ήν παρήγαγεν έπί τού πλήθους ή κίνησίς της έκείνη, άπέ- 
σπασεν έκ τοΰ στήθους της σπανίας ώραιότητος ρόδον καί τό έρριψε 
πρός τόν καλλικέλαδον καί συμπαθή καλλιτέχνην.

Έκεΐνος .μέ δεξιότητα τό ήρπασε πριν πέση. Έρριψε β/έμμα πύ- 
ρινον έπί τής νεάνιδος, έχαιρέτιαβ μέ χάριν θέλγουσαν καί τό εφβρεν 
είτα είς τά χείλη του.

Όλαι αί διόπτραι έστράφησαν τότε άπό τήν πλατείαν καί τά θεω
ρεία πρός τήν ούτω θαρραλέο)- έκδηλώσασαν τά διά τόν ’Ιταλόν τενό
ρον αίσθήματά της νεάνιδα.

Ύπείκουσα φαίνεται έκείνη είς παρατηρήσεις τών συνοδευόντων 
αύτήν ή καί συνελθαΰσα έκ τή; πρώτης ορμής, άπεσύρθη πρός τό 
βάθος τοϋ θεωρείου. Καί όταν ή αυλαία κατέπεσε τά σχόλια θορυβώδη 
ηρχισαν. Άπό τό υπερώον έξετοξεύοντο άστεΐα χονδροειδέστατα, τά 
όποια ήνάγκασαν τούς έν τφ γ' θεωρείφ νά έγερθοΰν καί νά φύγουν.

Άπό τήν πλατείαν, ένας νέος όστις μέ στενοχώριαν καταφανή είχε 
παρακολούθηση άπό τίνος καθίσματος τής α' σειράς τήν σκηνήν ήν 
άφηγήθημεν,μόλις είδε τούς έν τφ θεωρείφ έτοιμους ν’ αποχωρήσουν, 
ήγέρθη καί βιαστικός έξήλθε τοΰ θεάτρου.

Έσπευσε νά τοποθετηθή παρά τήν μεγάλην θύραν τής έξόδου.
Μετ’ όλίγον οί έν τφ θεωρείφ άποτείνοντες τάς πικροτέρας παρα

τηρήσεις είς τήν ούτως έκτεθεΐσαν νέαν κατέφθανον.
Ό  νέος άπεκαλύφθη. Καί άποτεινόμενος πρός μίαν τών δύο κυριών :
— Κυρία Λάρμη ! έψέλλισε μέ φωνήν τρέμουσαν.
— Στέλιο ! εΐίθε σείς, παιδί μου ! Είσαστε μέσα ; Είδατε τί έκαμε 

αύτό τό παληοκόριτσο πού ένθουσιάζεται έτσι τρελλά ;
Ό  νέος δέν άπεκρίθη. Κάτωχρος ήτένιζε τώρα τήν Άνθήν, ήτις 

μέ οφθαλμούς άστράπτοντας, μέ παρειάς φλογισμένος, μόλις έφαί- 
νετο δίδονσα προσοχήν είς παν ό,τι περί αύτήν συνέβαινεν, είς τάς 
παρατηρήσεις όσας ό πατήρ, ή μήτηρ καί δύο φίλοι οΐτινες τούς 
συνώδευον τή άπηύθυνον. Πάσα της σκέψις, όλη της ή ύπαρξις, ό,τι 
έν αύτή έζη καί έπαλλεν είχεν άπορροφηθή, είχε κατακτηθή, είχε 
σκλαβωθή άπό τόν θριαμβευτήν έκεΐνον όστις πρό μικρού με τόσην 
χάριν έφερε τό άνθος της είς τά χείλη του. Τά χείλη έκεΐνα άπό τά 
όποια ήκούετο τερετισμός δεκάδων άηδόνων όμοΰ.

Καί όταν ό ωχρός νεανίας, έκεΐνος όστις τήν άνέμενεν είς τήν έξο
δον, προσήλωσε τό βλέμμα του πλήρες παραπόνου καί μομφής έπ ’ 
αυτής ψιθυρίζων : Άνθη, τί έκαμες ; έκείνη τοΰ έξετόξευϊε βλέμμα 
πλήρες περιφρονήσεως, μίσους σχεδόν, τό όποιον έπάγωσε τό αίμα 
ε’ς τάς φλέβας τοϋ δυστυχοΰς νέου.

Τό βλέμμα τής γυναικός είς τήν καρδίαν τής οποίας άλλος ένε- 
θρονίζετο έκτοπίζων τόν παρόντα. Καί μετά τό βλέμμα έκεΐνο πού 
έρριψεν έπί τοΰ δυστυχοΰς νεανίου, όστις τώρα ήσθάνετο τό έδαφος 
έκφεϋγον ύπό τούς πόδας του, ή Άνθή έσπευσε νά προφθάσχ) τούς 
Ιδικούς της οΐτινες είσήρχοντο είς τήν άμαξαν.

Ό  κροταλισμός τής μάστιγος καί δ τροχασμός τής άμάξης έπί 
τοΰ λιθοστρώτου τόν έκαμαν νά συνέλθη όλίγον έκ τής ζάλης είς ήν 
τόν έρριψεν ή σκληρά έκείνη, ή απροσδόκητος διαγωγή τής νεάνιδος, 
ή όποία πρώτη ήνοιξε τήν ψυχήν του είς τόν έρωτα καί άπό τήν ό
ποιαν ώς τότε έπίστενεν δτι ήγαπάτο.

Ό  δυστυχής ! Δέν έσκέφθη ότι ή Σφίγξ ήτο θήλυ.

Ή  δ π τ α σ ι α ζ ο μ έ ν η

Είς τήν συνοικίαν τής Πλάκας, έκεϊ όπου τά ερείπια τού ναού 
Αίολου, είς μίαν μακράν καί στενήν όδόν, ήτις τότε έθεωρεϊιο έκ τών 
καλλιτέρων τής πόλεως, σώζεται έτι είς καλήν κατάστασιν, παλαιά 
άρχοντική οικία, τής όποιας ό κτήτωρ άνήκεν είς μίαν τών φαναριω- 
τικών οίκογενειών δσαι άπετέλεσαν τήν πρώτην άριστοκρατίαν τής 
πρωτευούσης τού άπελευθερωθέντος βασιλείου.

Τήν οίκογενειαν Αριστοβούλου. Ό  υίός Αίνείας Αριστόβουλος, 
νυμφευθείς μίαν κόρην σπανίας καλλονής, άλλ’ έχουσαν τό άτύχημα 
ν’ άνήκβ είς τάς λαίκάς τάξεις, είδε μικρόν κατά μικρόν έρημούμε- 
νον τόν οίκον του άπό όλας έκείνας τάς οίκογενείας τής υψηλής τάξεως 
δβαι, ζώντων τών γονέων του, τόν έσύχναζον, καί τήν περιουοίαν του 
μειουμένην είς άτυχεΐς έπιχειρήσεις.

Ή  κόρη του έφθασε τήν ηλικίαν τών δεκατεσσάρων έτών, θαύμα 
καλλονής όπως ή μήτηρ της, όταν ή πλήρης καταστροφή έπέφερε καί 
τό τέλος του. Μήτηρ καί κόρη, άφοΰ έν άρχή τής όρφανείας των έζη- 
σαν πωλοϋσαι ό,τι πολύιιμον άπομένει μετά μίαν καταστροφήν είς 
τοιούτους οίκους, ήρχισαν, διά νά ζήοωσι, νά ένοικιάζωσι δύο δωμά
τια τής άπομεινασάσης έκ κολοσσαίας περιουσίας οίκΐας έκείνης.

Ή  κοκκώνα Ευανθία καί ή κορη της Φρόσω, είκοσαέτις καθ' ήν 
ώραν θ ’ άσχοληΟώμεν περί αύιής, έχαιρον είς τήν συνοικίαν τάς γενι- 
κάς συμπαθείας. Ήσαν δντα γεμάτα καλωσύνην, προκαλοΰντα τήν 
έκτίμησιν διά τών καλών λόγων των οσάκις έργφ δέν ήδύναντο νά 
βοηθήσωσι πάσχοντα όμοιόν των. Καί αί συμπάθειαι έκεί^αι τής συν
οικίας έδραιώθησαν έτι μάλλον άφ’ ής έποχής ή χήρα Αριστοβούλου, 
μ’ δλην τήν οικονομικήν στενοχώριαν, περιεμάζευσεν είς τό σπίτι της 
μίαν δυστυχή παράφρονα περί ής θά μάς δοθή ευκαιρία νά όμιλή- 
σωμεν κατωτέρω.

Είς τήν οίκίαν αύτήν άπό τής έν Άθήναις άφίξεώς του είχεν ένοι- 
κιάσει εν δωμάτιον ό Στέλιος Χλωρός. Ή  ευγένεια τού νεανίου, ή 
καλή ?5ρυ συμπεριφορά είχον κατακτήσει εύθύς άπό τών πρώτων ήμε
ρων τάς δύο γυναίκας αΐανες έφιλοτιμοϋντο νά περιποιώνται διαρ
κώς τόν ένοικόν των. (Ακολουθεί)
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Τ  Α  Σ  Π
Τοΰ Κ .  Χ α τ ζ ο π ο ν λ ο ν

Σέ μιά βουνίσια λαγκαδιά είχαμε μαζευτεΐ 
ένα καλοκαίρι μιά μικρή αυντροφια. Πταν 
έκεί κάποια λουτρά κ ενας φιλο* μου, που 
ήΟθε νά γιαιρέψΰ τούς Οεματισμους του, 
μ· έσυρε καί μέ μαζι του. Οςω 
νωριαιες, πού εΐ/ανε στήσει στην πλάγια τις 
πρόχειρες καλύβες τους από έλατοκλαδα,  ̂
βρήκαμε κι άλλους πεντεξι της δίκης μα̂ , 
τάξηι. Πάνε πολλά χρόνια οπό xoxe και_ μου 
μείνανε καθαρά στό νοϋ μρνο “  “
τού* 'Ένα; έμπορος από καποια μικρή πολη 
έκεί κοντά, ένας γιατρός άπό μιάν αλληκατω 
στόν κάμπο κ’ ένας αποστρατος 
Κ’ οί τρεις ήτανε πενηντάρηδες κι απανω.
Ό  έμπορος πάντα λιγόλογος και μαζεμενος, 
οί άλλοι δυό λογάδες κι ανοιχτοκαρδοι. Ο 
έμπορος, θυμούμαι, έπαιζε παντα με η  
χοντρή χρυσή αλυσίδα του ρολογιού του, η 
μπλέκοντας τά χέρια του εφεονεγυρουςα- 
διάκοπους, άτέλειωτους μβ τα δυό μεγάλα 
δάχτυλα, οέ βαθμό πού πείραζε τα νεϋρα του 
άπόστρατου σπαθοφόρου, κι άρχιζε και 
κείνος καί φυσούσε τά ρουύουνια ζαρώνον
τας μουστάκια καί μάγουλα. Ο 
φαινότανε πώς είχε διόλου νειρα. Ολοι μας 
είχαμε καθένας τήν καλυβα του, μά για 
περσότερη εύκολία-μιά καί πιασαμε γνωρι- 
μιά, όπως γίνεται όταν βρισκουνται στην 
έοημιά κάμποσοι άνθρωποι μαζεμένοι— μα, 
μαγέρειε ό {«ηρέτης τοϋ γι_ατρου 
γαμε δλοι μαζί κατω από εναν πλατανο. Τό 
μέρ3ς όμορφο δέν ήιαν* πληχτικη, ξεραΐλα 
μόνο, στενός ούρανός αποπανω και δυνατό 
λιοπύρι γύρω στό στο»ρνάρια. Τις πρωινές 
πηγαίναμε κυνήγι <ΐτά ριζά ολοερογυρα με 
τό γιατρό καί μέ τό φίλο μου. Ό  αποστρα
τος μάς έδινε μονάχα τό σκυλί του. Ο πο- 
νος στό γοφό δέν τόν άφηνε τόν Ιδιο ναρ- 
νεται μαζί μας. "Επειτα τό ρίχναμε ολημέρα 
στά χαρτιά, όσο φωτούσε τοϋ θεού τό φως. 
Σάν "κουραζόμασιε κατά τό βράδυ, ξαπλω
μένοι στά κλαδιά καί μ1σονυσταγμένοι ακου- 
ναμε τό γιατρό ή τό σπαθοφορο που μας 
λέγανε διάφορες ιστορίες. Τό γιατρό μ?; πιό 
πολλή εύχαρίστηση. Οί περσότερες γυρίζανε 
γύρω στήν πολιτική ζωή τοΰ τόπου του. 11 · 
τανβ φανατικός μβ τό Κορδονι και τό ειχβ 
δουλέψει σά βουλευτής κόμποσα χρονιά. ~υ- 
χνά όμως άλλαζε τό θέμα. Μάς έλεγε για 
τή ζωή του στήν πρωτεύουσα, μάς ιστορούσε 
γιατρικά του άνέκδοτα άπό τό χωρίο. Του 
αρείε νά μιλή, ν’ άκούχ) τή φωνή του να ηχή 
στή βραδινή σιγαλιά τής λαγκαδιάς. Μια 
άπό τις ίστορίες τού γιατρού είνε κ’ ή_ παρα
κάτω. Μάς τήν είπε μιά βςαδιά πού ή κου
βέντα γύρισε στις γυναίκες καί στην αγαπη, 
κι άφού είχβ άδειάσει κάμποσα ποτήρια 
κρασί. Μάς είχαν φέρει έκείνη τήν ήμερα 
φρέσκο άπό τό χωςιό.

*Η χήοα Γαλάναινα—έτσι άρχισε ό γιατρός 
—ήιανε τό δεξί χέρι τής μάνας μου, καθώς 
τό λένε. Όταν ή ψυχοπαίδα παράτρωγβ κο
ρόμηλα ή άραποσίτια καί θερμαινότανε—κι 
αύιό γινότανε πολύ συχνά—ή όταν περισσεύ
ανε οί δουλειές στό σπίτι, ή μάνα μου δέν 
είχβ παρά νάβνη στό παράθυρο καί \α φω· 
νάξη τή Γαλάναινα πού καθόιαν αντίκρυ, 
σ’ ένα χαμόσπιτο μέ μιά ψηλή συκιά μπρο
στά στήν πόρτα του καί μιάν αύλή πάντα 
βρώμικη καί λασπωμένη άπό τις σαπουνά· 
δες. Τό ξενόπλυμα ήταν ή καθαυτό δουλειά 
τής Γαλάναινας, πού κοντά στό δικό της 
είχε νά χορταίνη άλλα τρία στόματα : δυό 
παιδιών της καί τής πεθεράς της τυφλή; γε- 
ρόντισσας πού περνούσε τά στερνά παραπα- 
νιστά χρόνια της καθισμένη στήν αυλόπορτα 
καί γκρινιάζοντας μέ τή νύφη τη?. Ή  Γα- 
λάναινα μέ τις συχνές δουλειές πού έκανε σιό 
σπίτι μας είχε γίνει πιά δική μας. Ήταν 
ήσυχη, πρόσχαρη γυναίκα, καλοΐικιιοιη καί 
γλυκόλογη. Σέ μάς τά παιδιά περσόχερο. 
Σνχνά έκεΐ πού λανάριζε τά μαλλιά έξω^στή 
λότζα, μάς μάζευε γύρω της καί μάς ελεγε 
παραμύθια καί συχνότερα άκόμα μάς γλίτωνε 
άπό τό ' λουρί τού πατέρα μπαίνοντας στή 
μέση, ή γιά πιό άσφάλεια, κρύβοντας μας 
πίσω άπό τό φουστάνι της.

"Έτσι τήν είχαμε όλοι σέ καλό μάτι τή Γαλά- 
ναινα.Μόνο ή μάνα μου,αύτή ποϋ τή φώναζε, 
δέφαινότανε νά τή βλέπχ) μέ πολλή εύχαρίστηση 
στό σπίτι. Μιά άφορμή κι αύιό γιά νά 
μαλώνη μέ τή γιαγιά, τή δική της μάνα.

«Δέν τή θέλω- μέ κρύα καρδιά τήν μπάζω 
σπίτι μου», τήν άκούγαμε νά τής λέ\) πολλές 
φορές.

«Μά τί σοΰ κάνει, τί οοΰ φταίει ή δόλια ;» 
τής απαντούσε ή γιαγιά. «Αύίή καλά στά-

^  Φ  *  *  * *  *
θηκε καί κορίτσι πού ήταν, καί μ* τόν αν- 
τοα της, καί τώρα που απόμεινβ χηρα»
C“ Αν ήτανε καλή, δέν έμπαινε σέ τέτοια 

πεθερά», φώναζβ θυμωμένα ή μανα μου 
Περσότερο δέν προσέχαμε μεΐ? παιδιά, 

ώστόσο είχαμε μάθει πια να βλέπουμε μέ 
φόβο τή γριά Άγγελινα, που πασπαχευοντα. 
μέ τό ραβ 'Λ της έβγαινε και θβον.ι“^ £  
ολημέρα έξω σ:ό κατώφλι της αυλοπορτας 
χπ' μουρμουρίζοντας αδιακοπα. Πολλές φο- 
ρές’ρωιήσαμε τή γιαγιά γιατί ή μανα μας 
δέν ήθϊλε νά δή στά ματια της τη ΥΟ  ̂ Λϊ- 
νελίνα, μά πάνχα παίρναμε τήν ίδια απαν 
τιιοη : «Ήτανε κακός άνθρωπος στά νιατα 
ΧΤ|ς, παιδί μου». Πιόχερα δέ μάς ελεγε η 
γιαγιά, μά αύτό έφτανε για VI τρομάζουμε 
τήν πόοτα τής γριά Άγγελίνας και να τη 
Φανταζόμαστε σάν κακή σχριγγλα σταλμένη 
άιό τό διάβολο νά παιδεύ^ τη Γαλαναινα; 
Μάς -είχε πει τόσα παρόμοια παραμυθία η
ίδια ή Γαλάναινα. , , Λ

Καθώς φαινόταν ομως δέν ήταν αυτό, ο 
λόγος πού ή μάνα μου δέν εβλεπε μέ καλό 
μάχι τή Γαλάναινα. Δέ θά τόν μαθαίναμε, 
άν δ πατέρα; δέν ήτανε στά δικαστήρια για 
Ινα πηγάδι άνταμικό μέ τή γειτονιβσα και 

1 συμπεθέρα του, τή Γεροντακαινα, κι άν η 
Γεροντάκαινα δέν έβγαινε και φωναι,β πολλά 
όξω άπό τήν αύλή μας, άμα η ψυχοπαίδα 
μας έκεΐ πού έπλενε πλάι στό πηγάδι εχυνε τα 
νερά στή δική της τήν αύλή. Ένα από τα 
πολλά πού έλεγε ήταν πως ταχα η ψυχοπαίδα 
πού είχαμε πρωτύτερα δέν ξαναγύρισε από 
καλό της σχό χωριό, οθε την εφερβ ο πατέ
ρας. Περσότερα δέ νιώθαμε μεις τα παιδια, 
όπως δέ νιώσαμε περσότερα και μια μερα 
πού ήταν ή Γαλάναινα έκείνη πουχυσε τα 
νερά στήν ξένη αύλή κ’ ή Γεροντάκαινα, που 
βγήκε καί τής αναποδογύρισε τή σκάφη, της 
είπε κοντά σέ άλλες βρισιές :

«Μπαινόβγαινε αύτού μέσα κ έννοια σου 
θά σε σιγυρίση καλά καί σένανε ο μου
στακαλής». , , ,ΤΤ

Μουστακαλή εννοούσε τόν πατέρα μου. _ Η 
Γαλάναινα άφησε στή μέση τό πλύσιμο κ ε- 
φυγε. Ή  μάνα μου τάβαλε με τόν πατέρα 
σά γύρισε τό μεσημέρι σπίτι. «Είσαι μουρ- 
ντάρης», ακούσαμε πού του είπε εκει που 
παραμονεύαμε πίσω από τήν πόρτα τής κα- 
μαρας πού μαλώνανε.

Ό  λόγος μάς φάνηκε παραξενος. Μουρ
ντάρης ό πατέρας πού δέν άφηνε νά κατσβ 
μίνα στή φουστανέλα του ! Μά ό μικροτερος 
άδερφός μου, ό κακομοίρης ό Γιαννουλης, 
πιό ξυπνός άπ’ όλους μας, μας ξηγησε πως 
μουρντάρης δέν είνε μονο έκεΐνος που είνε 
λερός στή φορεσιά του, μά καί κείνος που 
πειράζει τά ξένα πράματα.

« Έ  καί πειράζει ό πατέρας τα ξένα πρα- 
ματα ;» τόν ρώτησα. .

«Ξένη δέν είνε ή Γαλαναινα ;» είπε ο 
Γιαννούλης. Καί μάς διηγήθηκε σιγαλά πώς 
μιά μέρα, πού ή Γαλάναινα σφουγγάριζε τη 
σκάλα, είδε τόν πατέρα πού «ίπλωσε τό χέρι 
στήν τραχηλιά της 1 καί κείνη τούδωσε μια 
σπρω/τιά. «Θά τό πώ τής μάνας», είπε, «αν 
» αμιά" μέρα τοϋ γυρέψω πεντάρα και δέ μου 
τήδώβιά». (Ακολουθεί)
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Ό  Δΐΐνΰυντής τής ^Σφαίρας·» ευχαριστεί 
θερμώ ς τούς ουγχαρέντας αντίν  in i  τή ονο
μαστική εορτή του.

■̂ •ι ΤΑ ΨΕΥΔΩΝΥΜΑ ΤΟΥ 19 2 0  Ι***"
( Έ κ ά ο χ η  ίγ κ ρ ια ις  Ίί ά ν α ν έω α ις  δ ιά  τ ό  1920 _?>6αχμή 

u la  Ο Ι έ γ κ ρ ίν ο ν τες  ψ ευ δ ώ ν υ μ α  π ρ ε π ε ι  να  μ α ς  γ ρ ά 
φ ο υ ν  τ ό  ό ν ο μ α  κ α ί τ ή ν  δ ιεύ ϋ υ ν α ίν  τ ω ν . )

«Όνειροπόλος Ψυχή», «Περιστέρι», «Θη
λυκός Δαίμων», «Λυκούργος Λαμιεύς», «21 
Β. Φ.», «Μονόκλ».

£Ζ ν}ησΐζ ζον τόκου ιώ ν

’ Εντόκων <Τραμμαζίων
Ά π ό  10 Δεκεμβρίου 1 9 1 9 :

Τρίμηνα . . . 
Εξάμηνα . . . 
Ετήσια . . . .

. ό ο)ο 
. 5 1)2 ο)ο 
. 6 ο)ο

[ ε ι ς  Ο Λ Α Σ  Τ Α Σ  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α Σ

2 )ιά  το 1 9 2 0
Εκπτώσεις 30 ο)ο διά τά είδη τής ταπε

τσαρίας είς τό ειδικόν έργοστάσιον

οδός Κεραμεικοϋ άριθ. 19.

Νέος είσερχόμβνος διά πρώτην φοράν είς 
τό μυροβόλον σαλο^άκι τής «Σφαίρας» αΐτεΐ 
άλληλογραφίαν μετά νέων καί δεσποινίδων 
πανταχόθεν. Γράψατε* «Περιστερι», p. γ. 
Φάρσαλα. ,

— Διά πρώτην φοράν είσερχόιιενος είς τ̂ό 
κομψόν σαλονάκι τή; «Σφαίρας» έπιθυμώ αν
ταλλαγήν c. p .  καί ερωτικών επιστολών μετά 
δεσποινίδων 16—18 έτών πανταχόθεν. Προ
τιμώ καλλονάς. Γράψατε- «Όνειροπόλον Ψυ- 
νήν» p. r. Αθήνας.
’ — Αξιωματικός διαμένων προσωρινώς εν 
Λαρίσση άνταλλάσσει έρωτικάς έπιστολάς 
μετά δεσποινίδων άποκλειστικώς πόλεως Λα- 
ρίσσης. Γράψατε ύπό τά στοιχεία Γ .  Κ. p .r. 
Λάρισσαν.

— Ανταλλάσσω κάρτας με δεσποινίδας και 
νεαράς χήρας. Απαντώ αμέσως. Α. Γ . Π.
No 13 p.  r. Ενταύθα.

— Νέος ήλικίας 22 έτών, εγκατεστημένος 
έν τφ έξωτερικφ, έπιθυμεΐ όπως συνάψη αλ
ληλογραφίαν μέ νεαράς καί σεμνάς δεσποινί
δας. Προτιμώνται Αθηνών, Πειραιώς, Κυ
θήρων. Ψευδώνυμα αποκλείονται. Γράψατε1 
Mr Tassos Parissis, C)o American Bar. Ten- 
terfield N. S. w. Australia.

— Έπιθυμώ άνταλλαγήν c. p. ή έπιστολών 
μετά ρωμαντικών δεσποινίδων καλών οίκο- 
γενειών πανταχόθεν. Διεύθυνσις· Λοχίαν Κ.Σ. 
p. r. Ναύπλιον. „  ,

— Στήν φιλτάτην ΑΘΑΝΑΣΙΑΝ Β .. .  Για 
τή γιορτή σου άπειρους εύχάς. Atiman, Γρα
φεία «Σφαίρας».

— Ίδρύθη σύλλογος, σκοπόν έχων την προ
στασίαν τών δυστυχών έρωτευμένων. Ζητεί 
άντιπροσώπους άπό όλας τάς συνοικίας τών 
Αθηνών καί άλλων πόλεων νέους ή δεσποι
νίδας μέ άποστολήν ύπ" αύτών υποθέσεων 
πρός προστασίαν. Πρόεδρος συλλόγου’ «Προ
στάτης Έρωτευμένων» Γραφεία «Σφαίρας».

— Σ’ *εύχαριστώ γιά τάς εύχάς σου- ή κάρτα 
είνε θαυμασία- μιά παρομοία ήθελα νά σοΰ 
στείλω- πού τόσο δυσκολεύθης στήν διεύ- 
θυνσι. ’Ιουλία Φιιοτάκη.

— Μού έγγυάσθε πώς ό χαρακτήρ μου δέν 
θά έννοηΟή ; καί τότε όποιοδήποτε Σάββατο. 
"Ιουλία Φιωτάκη.

— Π. Φ Τί γίνεσθε ; τόσον ήτο ; περιμενω 
άκόμη γράμμα σας- ανυπομονώ. Μ-ηλ-Κ-ης.

— Ανταλλάσσω έπιστολάς καί c. p. «Λυ
κούργος Λαμιεύς», Σχολή Τηλεγραφητών,
Τ. Τ. 940.

— Ώμορφα κορίτσια Σμύρνης, Κωνσταντι
νουπόλεως, Αθηνών καί Πειραιώς, άνταλλα- 
ξατε c. p. καί έπιστολάς μέ ένα βασανισμένο 
παιδί. Σκοπός ό γάμος. Γράψατε Ν. Σ. άν- 
θνπολοχαγόν οΟοϋ Συντάγματος Πεζικού.
Τ. Τ. 911.

— ΕΙς τόν άγαπητόν μου φίλον "Αντώνιον 
Γκριτζαλήν έπί τή εορτή του" Απ’ τήν καρ
διά σοΰ εύχομαι χρόνια πολλά νά ζήοης _ κι 
δ,τι στό νοΰ σου σκέπτεσαι γρήγορα ν’ άπο- 
κτήσχις. Τρισευτυχή τόν βίον σου εύχομαι νά 
περάσης καί μένανε τό φίλο σου ποτέ να μή 
ξεχάαης. Δ. Τσούρης.

— Ά λτ ! Μή λησμονήτε δτι ίδρυθη συμμο
ρία ύπό τόν τίτλον «Μονόκλ» σκοπόν έχουσα 
άφ" ενός μέν τήν διαρκή καί είλικρινή αλλη
λογραφίαν με.ά τών άνταλλακτών της, άψ 
ετέρου δέ τήν άμείλικτον καταδίωξιν  ̂τών 
καρτοσυλλεκτών. «Μονόκλ», p. γ. Άθηνας.

— «Φωτεινό Σκοτάδι»- τώρα πλέον έπει- 
σθην δτι όχι μόνον είσαι ανειλικρινής^ άλλά 
συνάμα καί γελοίος, διότι έγώ,  ̂ διά^τής έπι- 
στολής μου, σοΰ απέδειξα όχι μόνον ότι είμαι 
έν τάξει απέναντι τής τιμής^μου, άλλ’ εχω 
καί τό σθένος ποϋ είς εσέ ούτε ίχνος εύρί- 
σκεται. -«Παιδί Άμύνης».

— ΔΗΛΩΣΙΣ. Πληγωθείς από τά ναζια!
( Άπογβηιευμένης Νεάνιδος) άποσυρομαι άπό 
τό σαλόνι τής αγαπητής μας «Σφαίρας^ και 
δέχομαι άνταλλαγήν C. p. καί έπιστολών από 
όλες καί άπ’ όλους καί άπό παντοΰ πρός πα- 
ρηγορίαν μου. «Παιδί Άμυνηζ», Γραφεία 
«Σφαίρας».

— Ανταλλάσσω έπιστολάς καί c. p. επι 
παντός θέματος πανταχόθεν. Γράψατε' «21 
Β . Φ.» p .  γ . ’Ενταύθα.

— Στήν Αύρηλία Μοραλές- 
Έ λα  μαζύ τά δυό μικρό μ’ αγαπημένο 
νά ενωθούμε- μέ λιμασμένα χείλη σέ προσμένω 
"Έλα ν’ άγκαλιασθούμε μ’ αγάπη καί μέ πόνο 
γιά ναύρης τήν παρηγοριά στόν ερωτά μου μόνο

Άθηναι «Ανυπόφορο Κουνούπι»
— C e q u e  t o u t e  f e m m e  d o i t  

s a ν o i r. Voila le titre du livre nui doit etre 
lu par toute jeune fille. Vous l’aurez en en- 
voyant 1 drachme a Marco Aranias, 64 rue 
Hoche, Marseille.
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Χ ασχαρέν ιες κουβέντες

S X O  Π Β Ζ Θ Α Ρ Ο Μ Ι Ο

Προσέξατε τί ζωή έχει τό πεζο3ρόμιο μά
λιστα ιέ ;  άπόκριες ; Ποσε; μας σχέσεις, πό
σες μας αναμνήσεις εύχάριστες τές χρεω- 
στούμε άποκλειστικώςκαί 
μόνο στό πεζοδρόμιο ;
Είνε εφήμερες θά μοΰ 
πήτε. Μπορεί. Άλλάμή- 
πως κ’ ή νιότη μας τ' 
είνε ; Έ τσ ι μ’; τέτοιες 
σχέσεις έφήμερε; περνά 
χωρίς νά τό καταλάβου
με. Παρατηρήσατε πόσο 
νόστιμη, πόοο σκερτσόζα 
γίνεται κάθε γυναίκα στόπεζοδρόμιο,μπρόςσιίς 
βιτρίνεςμέ τ άπαστράκτοντα κρύσταλλα καΐτήν 
ανταύγεια τών ήλεκρικών πολυφώτων; Συ- 
νήδως πηγαίνει μέ κάποια φίλη της—τί δια
κριτική πού εΐ>ε μιά καλή φίλη...— Τά 
βλέμματα σας συναντώνται, συναντιόνται 
χωρίς να τό θέλετε, κ’ αίσθάνεσθε ενα ρϊγ^ς 
στη φευγαλέα έκεινη ματιά τηί. Μήπως θαρ
ρείτε δέν α’ισθάνετ’ έκείνη ; Χά ! Νά ξέρατε 
ποσο σάς καταλαβαίνει.. Γ ι' αύτό πάντα είνε 
ευδιαθετη μια γυναίκα, ύστερα άπό έναν πε
ρίπατο στό πεζοδρόμιο. ΤΩ ϊ σύζυγοι κι" ώ 
έρασταί ! μή γελιέσθε- κρατεί κάτι άπ' τήν 
φλογ^ τόσων καί τόσων άνδρών πού τήν εί
δαν και τήν επόΟησον. Άρπαξε τήν επιθυ
μία των στό φτερό. Τήν δική των, όχι τήν 
δική σας' δέν ε!ν'_ εύδιάθετη άπό σά;, άλλ' 
άπό κείνους. Κι' αυτό είνε μιά μικροαπι- 
στία ξέρετε. Προσέξτε την καλά πώς κυττά- 
ζει. Σά νά σάς λέγη·

— Μέ είδε ένας νέο;, ωραίος, οΰ ! πολύ 
ωραίος- άναμμένος σάν τήν φωτιά καί γλυ
κός σάν τήν ζέ,στη.,.ΜοΟ είπβ-δηλαδή δέν 
μού είπε, μέ κύτταξε μονάχα, άλλ’ ήταν σά 
νά μού είπε αυτάτά λόγια* Ώ  ! άγνωστη μου 
εσυ ; πού με ντρέπεσαι. Ξέρω δτι είνβ ένας 
άλλος—έσένα έννοούσβ—ένας άλλος πού δέν 
ιόν ντρέπεσαι  ̂ καί κάνεις χίλια δυό μαζύ 
του, κρυφά άπ’ τόν άνδρα σου, κρυφά άπ’ 
τή μαμά. Κι’ δμως -πίστεψέ με—σέ νοιώθω 
περισσότερο έγώ, καί θά μπορούσα νά σοΰ 
προσφέρω δ,τι δέν μπορεί έκεϊνος -ώ μήν 
κάνης πώ; τά ξέρεις, δέν τά ξέ .εις δλα ! 
αέρω εγώ αλλα άλλα πράγματα..»—Μά υ
πάρχουν κι’ άλλα νι" άλλα πράγματα;» «Άν 
υπάρχουν !..ποΰ νά ξέρης πού νά ξέρης.,.δέν 
φαντάζεσαι!...» ι —Άλλά τήν καρδιά μου τήν 
έχω δοσμένη τού είπα (αλήθεια, τοΰ τό 
εΐ.τα)... > «—Μά τήν καρδιά σου δέν τήν 
ζήτησα, δέν τήν θέλω, τό άρωμά σου θέλω 
ν' άπολαυσω, τ’ ώραΐο σου φόρεμα νά πα
σπατέψω, τήν νταντελλίτσα σου νά χαρώ, τήν 
καλτσίτσα σου καί τό γοβάκι σου, νά πιω 
κρασί καί νά μεθύσω μέ τό τρελλό σου τό 
γοβάκι , πού χτυπά τόσο άστοχα'τό πεζοδρό
μιο καί δέν ξέρει τί κάνει, δέν ξέρει, δέν 
ξέρει...Γιατί, καλέ, μέ ντρέπεσαι ; Ντύσου 
αύριο πιερρότος ένας ωραίος, σκανδαλιάρης 
πιερρότος, κ’ έγώ κολομβίνα, μιά θεότρελλη, 
παλαβή κολομβίνα χωρίς διόλου μυαλό στό 
κεφάλι, αποφασισμένη ν" άπιστήση—χά ! χά ! 
7.ά ! — χίλιες φορές ν’ άπιστήση μ’ έναν τόσο 
αφρατο πιερρότο σάν κ’ εσένα. Καί—μήΐνο- 
μ ίσης—οΰτε θά μάθω, οΰτε θέλω νά ιιάθω 
τ ’ όνομά σου, οίίτε ποιά είσαι, ούτε τίποτε — 
Ιτσι, γιά̂  μιά βραδυά, μιά ώρα, φθάνει φθά
νει μιά ώρα».

Αύτά, αυτά κι' άλλα άκόμη σάς λέγει ή 
ωραία σας, ώ σύζυγοι κι’ ώ έρασταί· μά σείς 
δέν καταλαβαίνετε, δέν καταλαβαίνετε, καί, 
θαρρείτε δτι άπό σάς είνε εύδιάθετη, κ’ ε
ξακολουθείτε τά ίδια καί τά τετριμμένα... 
Μά ϋά. σάς φύγη - προσέξτε—, θά σάς φύγη 
χωρίς νά τό καταλάβετε —είνε άπόκριες—δέν 
αντέχει ατύν πειρασμό, δέν άντέχουμε δλοι, 
δλοι, νά πάρη ή εύχή... Ό  Διπλωμάτης

Πλήρη; ημερών έτελεύτησεν έν Έλευσίνι 
ό γεραρός πρεσβύτης

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΗΤΡΟΜΕΛΕΤΗΣ
Τήν κηδείαν του παρηκολού&ησε πάνδημος ή 
γεννέιειρά του, βαθύτατα τιμώσα τόν μετα- 
σιάντα άρχηγόν τοΰ φερώνυμο; πατριαρχι
κού Οϊκου, εύτυχήσανια νά ϊδη τούς γόνους 
αύτοΰ λαμπρώ; άποκατεστημένους. Τούς βα- 
ρυπενθούντας οίκείους καί τόν κ Κ. Μητρο
μελέτην, Επιθεωρητήν παρά τφ Ύπονργεί(ο 
Τής Γεωργίας, συλλυπούμεθα έγκαρδίως,

Κ αι λίγη αρμη βρε πα ιδιά  !
Α Υ ©  9  Α Α 4 ζ ε θ Κ . Ρ ϊ Δ Ι Α .

Τούς έχουν γιά παλαβούς καί το ς δύο. 
Καί τό Σπΰ}ο τό Φανφίλη καί τό Βλάμη. 
Τόν π.ώτο, γιατί κουρδίζεται δταν τόν πει
ράζουν τά παιδιά καί τόν δεύτερο, επειδή 
ντύνεται Ιδιότροπα, δπως αύτός θέλη. Χει- 
μώνα-καλοκαΐρι τές γιορτές καί τές Κυρια
κές, φορή άσπρα γάντια, ρούχα, πού τά ot- 
κονομεΐ άπό τά ξένα βαπόρια, μέ κονιάκ ή 
ρούμι, κι' άνθος στή κουμπότρυπα. Πειράζει 
κανέναν ; ’Όχι ! Τότε γιατ’ εΤνε παλαβός ; 
Καί σύ, άν ήρχοντο τά παιδιά άπό πίσω καί 
σού φώναζαν «τσμτάει-τσιμπάει;» Ινφ πη- 
γαίνης στή δουλειά σου, δέν θά σ' έπιαναν 
τά νεύρα ; "Ετσι καί τό Σπνρο τό Φανφίλη.

Τό πρωί μέ τό καλαμίδι του, τό βράδυ 
μέ τή βαρκούλα του- ψαρεύει. Αύτή είνε ή 
δουλειά του.

*
* * e r * Κ. 'Ή  θάλασσα εκείνη την ήμερα ηταν ξά

στερη. Κι' ό Σπύρος έβλεπε πού πήγαιναν η 
καλογρηές, τά πονηρά αύτά ψαράκια μέ τό 
μικρό στόμα, καί τούτρωγαντό δόλωμα Μιά, 
δυό, τρεϊ-, δέκα φορές. Άρχι<?ε νά θυμώνη. 
Πώς διάβολο νά τές διώξη ; Πετοϋσε, λοι
πόν κάθε τόσο, κι' άπό μιά πέτρα. Άλλ' ή 
καλογρηές, φεύγανε γιά μιά στιγμή καί ξα- 
ναγνριζαν.ένφ τάλλα ψάρια,τά μελανούιρια καί 
τά κεφαλόπουλα, έπαιρναν δρόμο. Ό  Σπύ
ρος έχασε τήν υπομονήν του. Κι' δταν είδε 
μιά, πού τήν είχε βάλει στό μάτι, νά τρέ<η 
v i τσιμπήση ένφ άκόμη καλά-καλά, δεν είχε 
σταθή τό δόλωμα,—Άτιμη τή ; λέει. Θά σέ 
φάω !—Κί Ι πετάει τό κα)αμ(δι άπό τά χέρια 
του, βγάζει τό σακκάκι του καί βουτάει στή 
θάλασσα.

Ό  Βλάμης στή βάρκα το J, δεμένη στή 
σκάλα ένός Όλλανδέζικου, τόν είδε. Τό πήρε 
ζήτημα φιλοτιμίας τό πράγμα. Πηγαίνει λοι
πόν στήν πλώρη τίκ Βάρκας του καί φωνάζει 
τοΰ Σπύοου, πού έβγαινε έκείνη τήν ώρα, 
σαν λαδωμένος ποντικός.

— Ρέ Σπύρο, έτσι ρέ πέφτουνε !.. Καί
μπλούμ, μέσα κι' αύτός...

*
Ά ς  λένε, δσο θέλουν, οί άλλοι, πώς είνε 

παλαβοί. ’Εγώ τούς θεωρώ ιππότες καί τούς 
δύο. Δέν πήγε ό Σπύρος νά τοΰ ζητήση τό 
λόγο τού Βλάαη γιά τήν προσβολή—-Ιτσι τήν 
θεώρησε—καί ν’ άρπαχδοΰν στό δρόμο νά 
γελάη δ κόσμος μέ δα ντους. Παρά έστειλε τό 
Γιάνννη τόν Μαντόλα καί τό Θανάση ' ό 
Νταραβέρα «παιδιά τής βάρκας» κπί τά δύο, 
καί τόν ζήτησε σέ μονομαχία. Έ^έχθηκε ό 
Βλάμης. Ά λλ’ δχι μέ σπαθί οΰτε μέ πι
στόλι.

— Θά πάρη αύιός τή βάρκα του τού; 
είπε, κ ’ έγώ τή δική μου. Θ’ άλαργάρουμε 
ένα μίλλι. "Εκεί θά πάμε μαχρυά έκατό μέ
τρα ό ένας άπό τόν άλλον. 'Ύστερα θά λά
μνουμε κ’ ή δυό κ’ ή βάρκες μας θά τρακά
ρουν. Όποια σπάση, έσπασε. Κι’ δποιος άπ’ 
τούς δυό μ"ς βρεθή στή θάλασσα άν μπο- 
ρέση καί βγή κολυμπώντας καλά, εΙδεμήΘεός
σχωρέσ’τον. Κι ’ ό Σπύρος έμεινε σύμφωνο;. *

* *.Ένα μίλλι μακρυά άπό τό μουράγιο δια- 
κ?ίνον(αι δύο βάρκες πού ή μιά πηγοίνει κατ’ 
έπάνω τής άλλης. Ά ν είχες κιάλια θάβλεπες 
στή μία τό Βλάμη καί στήν άλλη τό Σ·*ύρο, 
γυμνούς, νά λάμνουν. Έγίνετο ή μονομα
χία ! Πέντε μέτρα άκόμη καί τό κακό θά γι
νόταν. Άλλ’ έκαμε ή μιά «οοτσα» κ’ ή άλλη 
«μπότσα». Τί ε ΐ'ε  συμβφ; Ό  Βλάμη; ξα
γνάντεψε κατά τοΰ Πάππα καπνό. Θυμήθηκε 
πώς ήτανΤετόρτη καί περίμενε τό«Μαχίβερη:>.

— Ρέ ΣπΓρο, τοΰ φωνάζει, έρχεται ό «Μα- 
κίβερης». Έ χω  πή τού πρώτου καμαρότου να 
μοΰ φέρη άπό τ’ Άλτζέρι δέκακάσσες πούρα. 
Πρέπει πρώτα νά πάω νά τές πάρο>. Τοΰ έχω 
δόσει τό λόγο μου τοΰ ανθρώπου,κι’άν πνιγώ !

Κι’ ό Στύρος :
— Κ’ έγώ έχω δουλειά ! Δέν ακόυσες· κά

που έρριξαν δυναμίτη· πάω νά βγάλω καμμιά 
όκά ψάρια... Ν. Νησώτης

'Ζά μ ά ζια  σον
Τί ώραΐα ποΰν’ τά μάτια σου,πώς λάμπουν ! 

Τί λομπερή κ’ ή φλόγα τής θερμάστρας πού 
σκορπά χαυνωτική τή ζεσιασιά τη; στήν 
κρυάδα τοΰ χειμώνα. Μά είνε λαμπρότερη ά
κόμα ή λαμπράδα τών ματιών COJ καί μέ 
φλογίζει. Ώ  ! γιατί νά μέ τραβά τόσο ή λάμψι 
τής θερμάστρας μου καί γιατί τά μάτια σου 
νάνε λαμπρότερα άπ’ αύτή καί νά μέ φωτί
ζουν κι" δταν εσύ κοιμάσαι; Rose d'Amour

Η ΠΥΘΙΑ S O S  >

(  =  ΤΑ EYSYMA ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ= )

Ή ρθε κ' ή Άντριανόβνα 
Ρωσσίδα μπαλλαρίνα, 
πού λέν δσοι τήν ιϊ5ανε 
δτι χορεύει φίνα.
Θά ξετρελλάνη καί αύιή 
τούς θαυμαστής τοΰ κάλλους 
καί θά πατήαη στό χορό, 
καμπόσωνε τού; «άλους.

Καί μιά κυρία έχασε 
έ»α κολλιέ άξίας 

έ μαργαριταρόπετρες 
ώραίας καί σπανίας.
Μά πάλι ξαναβρέθηκβ.
Δέν πρόφ&ασ’ ή κυρία 
.ά κάμη οΰτε μιά σκηνΐ 
οΰτε λιποθυμία...

Τό κρύο έσφιξε πολύ 
καί πειά δέν /(ορ ιτεύ;ι 
καί τρόπο γιά νά ζεσ ta!>i] 
καδένας μας γυρεύει.
Τέτοιος καιρό; δέν είν’ γιά δυό 
μονάχα. Πρέπει κι' άλλοι <
καί τρεις καί τέσσε^ε; μαζύ 
καί λίγοι θάνε πάλι... *

"Ο Κ λεάνϋηι

► Γ ___
(Έ κ  τής γραφής έπεξηγέΐται ό χαραχτήο. ’Απαντή

σεις μόνον είς ψευδώνυμα. Διά κάΰε άγάλυσιν χαρα- 
βιήρος δέον νά έσωκλείωνται δρ. 2 .)

Μ α ρ γ α ρ ί τ α ν  Γ κ ω τ ι έ ,  Πειραιά.—Πά
λιν καλά πού δέν ξεχάσατε κι ’ αύτήν τήν φορά 
τους τόνους! Είσθε ζιζάνιογ, παιχνιδιάρα 
πάρα πολύ, άλλά καί πεισματάρα δχι λιγώ- 
τερο. Κυνηγάτε τ’ άδύνατα καί σάς παρα
νοούν διότι κρύπτετε πολύ τό βαθύτερο είναι 
σας ! Σάς εΰχομαι νά μή δοκιμάσετε διαψεύ
σεις έλπίδων καί πικρίας, άλλά πολύ τό 
φοβούμαι...

Ά  π α ρ η γ ό  ρ η τ ό ν . — Ά ν είσθε σεΤς α
παρηγόρητος, τότε ποιος είνε παρηγορημένος ; 
Ό χι, δέν θά σάς συμβουλεύσω νά τήν λησμο
νήσετε—δπως φοβηθήκατε—, διότι είμαι βε- 
βαία δτι δέν τήν αγαπάτε κι’ ούτε ποτέ τήν 
άγαπήσατε. Διότι δύναμαι νά σάς βεβαιώσω 
δτι είς φύσιν ώ ; τήν ίδικήν σας, ή είσβολή τοΰ 
πάθους θά έγίνετο συνταρακτική, καταρ- 
ρακτο>διις, τέτοια δέ αρνησις έκ μέρους της, 
θά σάς εσκότωνε. Απλώς τήν έπροσέξατε καί 
τήν συμπαθήσατε, άφοΟ είνε άλλως τε άξιο- 
συμπάθητος. Υποπτεύομαι δμως δτι καί σ' 
αύτήν συμβαίνει δ,τι καί μέ σάς· σχέσεις ά- 
πλώς έχουν καί νομίζει δτι τόν άγαπά, δέν 
τόν άγαπά δμως τόν άλλον. Ή  Πν&ία

Q  Τά μυστήρια τοΰ Μιστόκλη  ̂^
Τ Ο  Β Ι Β Λ Ι  Α Ρ  I  Ο

Πείσματα καί πεισματικά σέ μένα δέν περ
νούνε, ρέ Εΰα, γιατ’ είμαι μπάτσικας παιδί 
καί μέ περικαλούνε. Μπήκες; Ό χι πού στό 
λέω, μά θά σέ κανονίσω πί καί φί... Αΐ ρέ 
γυναΐκαι!... Δέν έχουνε άθρωπότη, ρέ άγιοι 
Πάντοι, καί μού κακοφτίνεσιε... Ρέ, τήν κο· 
ρόιδα μοΰ κάνεις, ρέ Μανιώ ; Κ  σπλάχνο ά
σπλαχνο... Σέ τά μένα, ρέ... Άκου τό λοιπό, 
ρέ Οίκουμένη. Ή  Μανιώ μοΰστειλε πεσκέσι 
τήν κυρα-Διαμάντω, μιά γριά μισίτρατώ δου- 
λώνβ, καί μοΰ γύρεψε, λέει, νά τής στείλω 
τό βιβλιάριο τής Λαϊκής... Τί νά σοΰ κάνω, 
ρέ μπαμπέσα, ρέ Δαλιδά, φοράς φουστάνια 
ν' είνε ντροπής. Νάσουνα άντρας κι’ α δέ σέ 
κόντινα μιά πιθαμή, ρέ μοβόρα... Θά σού 
ρουφούσα τό γαϊμα μονορροϋφι,ρέ δημόσια, καί 
θά μασσοΰσα τά σωτικά.
Γιαιί δηλαδή ; Στά χέ
ρια μου δέν ήταν σέ ά- 
σφάλεια τό βιβλιάριο, ρέ 
παραδομάχα ; Γίνου άν
τρας, μωρή, κ’ έλα νά 
ξηγηθούμε. Αϊ ρέ Πανα
γιά γκρινιάρα ! Τήν πα- 
ρακράτησί σου,ρέΜανιώ !
Ήθελα νά σ ’ αντάμωνα 
νά σοΰλεγα καμπόσα 
κι ’άν δέ σού γύριζα τό νοΰ 
ας μοΰκοβαν τή γλώσσα.

Ό  Μιστόκλης

’Α ντιπρόσω ποι τής «Σ φ αίρας*. — Διορίζο- 
μεν αντιπρόσωπόν μας έν Πόρτ-Σάϊ5 τή; Αί- 
γύπτου τόν κ. Κωνστ. Ε . ΣυρΤγον πρός δν 
δέον ν’ απευθύνονται οί έκεΐάναγνώσται μας.

-«««*- Ά ν .  dei.T)yiar*n,


