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TO ΓΟ Ύ Ρ Ι TOT κ . ΛΟΧΑΓΟΎ  ygj
Μοϋ τόν σύστησαν στή Λέσχη. Ή το καμ- I 

μιά πενηντα,,ιά χρόνων, άπόατρατος λοχαγός, I 
άνδραγαθήαας στά 97, μέ τά γαλανά καί πο
νηρά του μάτια ^και τήν ξεθωριασμένη του I 
στολή, πού δέν ίλεγ» νά τήν άποχωρισθή. I 
Όλα του καλά, χρυσή καρδιά ό κ. λοχαγός, I 
μόνο πού είχε τήν κακή συνήθεια νά βλάστημο? I 
Ματαίως οί γνωσιοί του προσεπάθουν νά τόν I 
συμμορφώσουν.

Βρέ άδελφέ, πώς τό θέλετε, αν δέν βλα· I 
στημησω θά σκάσω !

Ή το μανιώΒης στά χαρτιά, παίκτης φοβε
ρό;. Άλλ’ εκεί ήτο δά πού έξαντλούίε τό ύ I 
βρεολόγιο έναντίον δλων τών αγίων τοϋ Χρι
στιανικού παραδείσου, πού τούς είχε Ιδιαι
τέρα άδυνομία.

Στάς^άρχάς παίζαμε στή λέσχη κ" έμαζεύ- 
οντο κι' άλλοι άπ’ έξω γιά ν’ απολαύσουν τό I 
λοχαγό.

— Κι' άσσος σπαθί! φώναζε κετώντας τό I 
χαρτί ό λοχαγός.

^  — Ρήγας κούπα, λοχαγέ μου...
—- Νά πάρη ό διάβολος τόν άγιό σου Συ-·Ι 

μ«(όν!...Κι’ άναβε ό λοχαγός κι’ άρχιζε κατά I 
σειράν νά βρίζχι όλους τούς αγίους μέχρι καί I 
τοϋ αρχαγγέλου Γαβριήλ.

— Φούλ τής ντάμας, κύριος, ξαναφώναζε.
— Χά, χά ! λοχαγέ μου, καρρέ τοϋ άσσου...
— Φτού! καί τοϋ κλειδοκράτορα τοϋ Πα

ραδείσου I
Άλλ’ εκείνο πού άνεμένετο έγινε' ένα βράδι) 

ό διευθυντής τής Λέσχης δέν έδέχθη κανένα | 
από μάς' είχαν γίνρ, λέει, παράπο.α !

— Και τώρα, ποϋ θά παίζουμε, λοχαγέ ;
— Τόν έβραίο σας τόν Άβατοι'μ ! εμένα 

ρωτάτε, κακοχρονονάχετε !
*• *

Μετά πολλάς αναζητήσεις, τέλος ό γαμπρό; 
το .^αρχιμανδρίτης, μάς άνοιξε τό σπίτι του, 
καί κεΐ παιζαμβ κάθε βράδυ.

Ό  λοχαγός πήγε νά σκάση άπ’ τό κακό του 
«ού δέν μπορούσε νά βρίζχι, γιατί ήτο κι’ ό 
γαμπρός του... Πήγαινε νά βρίσ\] άλλά συ- I 
ναντουσε τό βλέμμα του καί...

ι Β &8 αδελφέ,έχασα τά νερά μου δέν μπορώ 
να παίξω χαρτια χωρίς_ νά βλαστημήίω... άν 
δεν βλαστημήσω τήν ώρα πού τά κοίω, τήν 
«ορα πού παίζω, χάνω... Νά πάρ^ ό διάολος ! 
κάτι Αντίποινο πρέπει ιάβρω...

Τ άλλο βραϋυ ήμεθα πάλι δλοι στοΰ παπά. 
Κατά τάς 10 ήλθε κι* ο λοχαγός χαρούμενος.

Τά χαρτιά, γρήγορα! φώναξε.
Καϋμένε, λοχαγέ, τί γκίνια είνε αύτή 

τωρα τελευταία- δλο χάνεις...
, Πώς νά μη χάσω, παιδί μου, πώς νά μή 

χασω ; αφοϋ δέν βλασιημάω μπορώ νά κερ
δίσω ;.. .  Άλλ'άπόψε θά δήτε- άπόψε είνε 
που θά σάς ξετινάξω όλονς...

Καθήσαμε όλοι γύρω άπ1 τό τραπέζι.
— Λοχαγέ, δεν θά βγάλης τό πηλίκιό σου : 

ΙΙοιέέβ I Μ αυτό είνε ΐΊΐα ΐίΐα τό γούρι !
_ Πήρε τήν τράπουλα, τήν έκοψε, μοίρασε 
εβγα/.ε μια στιγμή τό πηλίκιό του : «Φτού ι» 
έκανε μέσα, καί τό ξαναφόρβίε.

— Λοιπόν, χρώμα ! φώναξε.
— Χάσαμε, είπαμε 'μεϊς.
— Φιοϋ ! Καί ξανάφιυ^ε μέσ’ στό πηλίκιό.

, aai  ταλβ/α γώ δτι θά οάς ξετινάξω ά-
ποψβ;... |

— Τούλάχιστον παιδί μου, κα?λί ερα νά 
φίβς μεσ στό καπέλλο σου, παρά νά βλαστη
μάς τους αγίους κι* άμαρτάνας βυγ/ρόνως, 
είτε ο παπάς. ’
. “ Θά παίξουμε καί τήν τριανταμία, είτε ί 
ο λοχαγός κ ε φτύσε πάλι.

— 29, είπε ό πρώτος.
— 28, είπε ό παπάς.
— 29, είπα εγώ.
— Φτοϋ! 31, κύριοι, είπε ό >οχαγός κ* ε- I 

φτύσε τρεις φορές μέο* στό πηλίκιό, χαί μά
ζεψε τα λεπτά. Δέν τό έλεγα, δέν τό έλεγα ·
λ ο ιπ ό ν ^ 0 αμα βλαοτι1.α« «  κερδίζω .. φ £ού

Ό  παπά:? σάν νά μυρίστηκε κά ι .. Καθώς 
λοιπόν ο λοχαγος ήτο άφοσιωμένος στά χαο
στό β ά Γ Τ ξΕ ^ πηλίκΐ° -  Αλλ* δ * « ^ ε  στό βαθδς, λιγο ελειψε να τοϋ έλθβ κόλπος...

καταραμένε ! τί κάνεις : τί φτύνειο
δέν ίχείς Ιε*όν '**> «>  ° ° “ ΐ '

— Τί είνε ; τί εχει μέσα ; ρωτήσαμε δλοι.
vr.1 \Λατ“-ς μ“;  ε?ει’ ε τά £d!}oS τού πηλικίου και στό φως του ηλεκτρικού είδαμε μιά χάρ
τινη εικόνα γεμάτη άπό φτυσίματα...

’Αν T O e ’ ·*
01 Άγιοι Πάντες ! Κωνστ. I .  Τξηρ.

B 1C 1 1  γ χ  j v r c v ^ igil
Ενθουσιασμένο; δχι ευχαριστημένο; Δ)νίς 

Σεμίραμις, άπ τήν προσ ρορά τώ/ άνβκδόΐω/ 
αφιερωμάτω/ τοΰ πλουσίου λευκώματος σας, 
αν καί, ώ ; στή στιγμή, έκτος τοΰ κ. Π. Μά- 
γνη, κανένα ν αλ,λον άπ* τούς ποιητάς των ί 
δεν γνω?ίζω. Τι σημαίνει δμως. Ό  κ. ΙΙο ·μ- 
Ουίης εχει κάτι τό εντελώς δικό του. 
λΐοϋ λέ; πώ ; είσαι κάρβουνο,μά ΰαιαι αναμμένο 
yian γλυοτρα,ς μβ} οτήν καρδιά ο α ν Χάδι φλογιαμίνο 

μι τής ψυχή; οον τή ματιά /
Πε;μαυ κοπέ/Λα μον,νά ζβς! πον τώχβι; τ’ay καμάκι 
μεσ στη γΧνκει-Όου τη μα·ιά; ατό γελοίο; οτά φιλάκι;

εγώ το εχω στήν καρδιά ! \
Μέ ρωτάτε να οάς *πώ γιά πιό άγκαθάκι I 

μιλεϊ ό ποθητής. Μά άπλούστατα’ γιά ’κείνο 
πού μπήγει οτήν καρδιά μιά ματιά σάν τής I 
Ζεμιραμιδος. I

Νοστιμο τό επιτύμβιο σου κ. Μ. Γιακ.
ΕνΡιδε κεΐτ ο σεβαστό; κα'ι προσφιΧής μου ovc; I 

τωρα που οιγηαεν αν ό; ψ ,λ’.ω τραγούδια μόνο;·' 
Μή βιαζεσαι κ. Κ. Μαρ. Δέν νυτιάς μερι

κούς συμπολίτας σου Ήρακλειώ;α;, γιά τούς 
οποίους έχει μιλήσ^ κάποτε τόσο ένθουσια- 
σιικα η κ. Πετρούλα Ψηλορείιη, πώ; σιω
πούν, ένφ Οά μπορούσαν νά γράψουν άκιαΐα 
πρα^ματα; Μιμησου έκείνους, συ /κεντρώσου 
και δούλεψε δούλεψε πρωτοϋ γςάψης. Τά ί 
δια θά είχα νά 'πώ καί σ'έσένα κ. Θ. Μαυρ. 
Μνε κάποια χώματα - σίν τήν Κέρκυρα κι’ 
aU a—, μέ ξεχωριστή Ιστορία στήν καλλιέρ
γεια τού καλού καί τοϋ ώ^α'ου, πού πρέπει 
να τα ευλαβούμενα λιγουλάκι περισσό ερο, κι* 
οιαν τά πατούμε κι* άτενίζονμε τήν φύσι τους 
με τις πιό έχλε,ττυσμενες γραμμές, νά ιιή 
Ρ ^ α,'Ρ^0'''με γράφοντες στί/ου; σάν αυτόν: 
chlv ή γυνή τού δαίμονος παντοτεινό μονρ- 
μουρι ι̂α» ! Κ’ Ιτειτα γιατί καταπιάνεσοι μέ 
γενικότη ες καί σύμβολα σάν τήν ομορφιά κ<;ί 
σιν την γυναίκα; Γιά ακούσε δνό ιειράσει α 
αιΐό ενα μεγάλο ποίημα τού Μπωντλαίρ, στό 
ιδιο θέμα'
Κρύβει; βαϋεια οτα μάτια οον ανατολή και δνοη■ 
σ*ορπίί άρώματα οιν μιά βραδ'ά »υελΚική 
το φιλημχ οου φίλτρο 'ναι, τό στόμα μό ιχου βρύση 
ποΰ κανουν τόν ήρωα avavrgs κ ’ άνιρ ϊοτό παιδί

I 'n * y 10 βάραΰρο η άπ' τ'αστέρια φτάνει; ;
Ο Σατανά; ti; φονστέ; οου σάν σκνλ { άκλονΰί- 

τον κόσαο πότε μια χαρά, πότε ρημάδι κάνει;, 
και κυβέρνα, τα π via έοΰ δίχω; ιΰ&ύνη μιά·

Καί είνε μετάφρασις αυτό, δηλαδή δολοφο- 
α̂ , τ<·* πρωτότυπο...

Νά δτι σήμερα σά; Ικανοποΐ'Τι μέ Χό παρα- 
πανω Δνίς Β. 2  ότου ”Αν είνε πράγματι « νρα- 
γανα» τ ανέκδοτα τοϋ παππού σου, έσ ω καί 

I πολύ κατωτέρα τών τοϋ "Εφταλιώτη, στεΐίέ 
μου τα.Τό «Έφυγεν» δέν μοϋ πολνάρεσε. Δέν 

I εγκρίνω επίσης τά τών κ κ, 2c. Μ Γαλ., Κ.
Λ· Κυ.-., Γ . Σταυρ. καί Χαλκηδονίου.

Τό γιατί δέν δη ιο^ιεύονται δλα δ;α ένκρί- 
νονταικ.^Μ. Βασ., τό είτά ή^η έπσνειλη ι- 
μενως κι αν πρόσεχες δέν θά μέ ρωτούσες.

Ο  Α Ρ Χ Ι Σ Υ Ν Τ Α Κ Τ Η Σ

c7ιά οικονομία
Ύ.τό L’abbe de Thelfeme

Δυό Εβραίοι άπ' τ’ Άμστερνταμ, άνύπαν- 
Οροι και οί δυο, πήραν, γιά ιίκονομία, τήν 
Ιδια γυναίκα καί τήν είχαν- μεσιακή ! ’'ϋ’πειτ* 
απο λιγον καιρό ό ενας πή/ε στό Παρίσι καί 
την άφησε ολοκληρη, μέ τόοη κοιλιά, είς βά
ρος τού άλλου, ενώ δέν είχαν *πή έ<σι Ό  
πωσδηποτε εκείνος δέν διεμαρτυρήθη . 0 i e- 
yU κ η σειρά μοι> έσκέ.ττετο. Ό.τότε μετά 
εννέα μήνες ή γυναίκα γέννησε δίδυμα ( τό 
ενα ομως βγήκε πεθαμένο). Τρέχει λοιπόν ά- 
μεσως ο Εβραίος καί τηλεγραφεί στόν άλλον 
στο Παρίσι τό εξής : «Γυνϋίκα έτεκε δίδυμα*
1 δικόν μου απέθαιε, Ιδικόν σου ί:ή 2  εΐλε 

τροφεία !»

σΡίονο'ς~3άναεος
Τάσε; φορΐς,μελαχοοινή, οε βλέπω στ’ δνειοί μου, 
όπου αν εινε Αδελφής ό ΰτνο; τοΰ &α,άτοΰ, 
ηδελα και ο εμέιανε ν' ατλωνε τά φτερά του 
γιατί... γιατί πχντοτιινά &ά σ'ειχα σιό πλευρό μοΰ.

• t  Δ. I  Κόπρος
’ £ ν  δόμησες

‘Ενθύμησες καλόγνωμες τάζιμτουλένια βράδυα 
ολο μού ξαναφέρνετε στό νού παντοτεινα : 
τό δειλινό, πού ξέσερνα μαζί της τά -χοχλάδια 
τοϋ κήπου ποϋ διαβαίναμε μιλώντας σι-.-ανά

2μυρνη  ̂ Γ. Ζήσης

' Ο α ’ νόμος τής “ Σφ αίρας,, 
Χ αρτόδετο; ,  μέ ώραίον χρωματιστόν έξώ- 

φυλλον, πω λείται (ίς τά Γ ραφ εία  μας άντι 
οραχμύν 12.

[K lfS T I S Q I  Τ Ο ΐ
[ ήγουν όμιλίαι έπ ιχαρρο^

Άπένδαρος είμί 
καί έφ ;γον μη 
μετεμβός γάρ ξενοδοχηδόν 
ούκ είμβό( εσα τσαιι βηδόν 
ούκ δέ κοί βερεσηδόν 
ά>λ ι ρεφενη^όν.
Τό δέ έγγαροόνιον 
μοκΟηρόν καί μασόνειον 
αιτεί ίμβακσισίου 
τούτέστιν πονρεμβουαρίου. 
Έ φ ' φ μετά ολλυρίων 
καί τυροϋ δερματικού 
έγευσάαην, τό osoTov 
ψωμο; ύ ι̂ον τουλουμίσιον. 
Είσ̂ β/· γονν 
καί τό Τριώδιον 
καί έχομεν Άποκρεάδας 

, άλλά μηδέν δροχμάδαο.
ΒοΛησαμϊνου εμαπτού γλενδήσαι κατ’ άπτάς 
εσκέπτην εγκριψαι τάς εμάς ένιαπτάς 
και γ:ννηΟήναι νέον έπτι 'χή καί ώραίον. 
ΙΙαριον γούν έμβογιάν καταμελανήν 
αι εμαί θρίχαι θέλουσι βαπτεϊν 
καί έμβάνικο; μεταμορφωθώ άιευ Έμβοβα-
-χ · - . . .  [ράκου·το οποίον μασχαρα; ουκ επί τοϋ κάκου
”Λ£,α0καΐ ·μεί“ ϊιί1νιπαθέλεψιν τών Άποκρέων 
εμβεβαμμενον τηρήσω έμαπτόν ές αεί νέον 

τό όποιον—άνδίον 
Ο Ά γΗ αϋ·(ίγγελος

0 . ^ ν  ο ι η  τ α ι ε η ι σ τ ο λ α ί  p
Ε Ρ ί Γ ε  χ τ ΐ ©  Μ  A 8 S A S  *

X III
Δ ε σ π ο ι ν ί δ α  Έ λ ε ν .  Γ . - Γ Ι ά ρ α ς .

I [ ’Αποσπάσματα]

, «̂-μή νόμισες δμως δη μόνο γιά νά σοΰ 
πω τα δικά μου σοϋ γράφω. Τοϋ. αντίο ν σ" 

έσκεπτομουν διαρκώς, γιατί αληθεύουν τά λό
για σου -  θομάσαι

Ε ίοιπνν, ναί, αγαπώ! ’Εγώ ποϋ σοϋ ojj- 
κιζομουν οτι δέν θ ’ άγαπούσα ποτέ άνδρα 
έγιρ ναι, αγαπώ τώρα μ’ δλο μου τό είναι 
κατα εναν τρό.τον πού νέν είνε πια αγάπη 
αυτή, αλλα μια φρένα... Έχω άλλάξει έντε- 
λω; αφήσωμε οu  έχω άδυνατίσει , ε/ω γί
νει νευρική, ελεεινή καί τάχω αφήσει καί τά 
μαθήματα κια όλα ! Σήμερα πάλι έκανα τήν
αδιάθετη, ένφ δέν εχω τίποτε σοβαρό  τά
συνηθισμένα...

Θ άπορήσ^; άν σοϋ ’πώ πώς τόν γνώρισα 
και πως σχετίοθηκα μαζύ του. (Μή τρ,.μάζ.κ· 
οταν σου λέγω «σχετίσί)ηκα>· μιά φορά μονο 
τυν είύα, αλλά τόν αγάπησα πριν τόν ίδώ 

■ το πιστεύεις ;) Λοιπόν ακούσε :

...φαντάσου τώρα νάρθ]] νά μέ πάρη ! τί 
I Ολκανδ“λο · Πρό ολίγου μόλις τοϋ έγραψα καί 
I τόνε,ωρκισα νά μή τό κάν-ρ .γιατί θά πώ 

ο:ι δεν τόν ξέρω». Άλλά δέν βαοιέσαι · πού 
α. ο, ε ι ;  ε ί,ε  αύτός ένας.,.αμχ *Λ Q κάτι τι ..

I tta ελ«υ, είμαι βεβαία. ’Κννοείς δέ, είμαι 
I αγικανη τελείως νά έκτέλέπο τήν απειλή μου...
I . .   ̂ έρωιήσβς : μά ο ’ άγαπά κ’ έκεϊνοο ;
I ι\αι δεν αμφιβάλλω. Τό μόνο πού φοβούμαι 
I είνε μήπως... θά είνε φοβερό, ετσι πού είμοι 
I νωρα,  ̂δ.χας θέλησι μπροστά του .. Ελπίζω 
I ομ^ς οτι θα μ’ εύ,ναβηθή, γιατί είν’ εύγενι·
I κός και δέν θά θελήσ[] νά καταστρέψη ένα 
I όνειρο... Όπωσδήπο.ε φοβοϋμ α διότι εχει 
I κ“ ' 1 'ίβως πάλι νά τόν άδικώ καί νά
Ι τον βλέπω μέ τά δικά μου αμαρτωλά μάτια .. 

Ι.ατί κ' έγώ δέν είμαι πια ή άί>ώα κι’ άγνή 
εκείνη Δώλα πού ήξερες. Χωρίς νά τήν Οε- 
λησω, χωρίς νά τήν κολέσω, ήρθε ή Αμαρτία 
μονη καί μέ β^ήκε... Ναί, καλή μου,' είμαι 
αμαρτωλή καί τό έξομολογοϋμ u σέ σένα. 
Ακου ε γιά νά πεισθή; : Προψέ; τό β^άδυ

ημασιε μίνες στόν κοιιώνα μβ τό Φροσά .̂ι. 
Βπεσε πλάϊ μου κι* άρχισε νά μοΰ διηγήται 

κάΕΐ τρελλες μ' Ιναν έξάδελφό της. Την ά- 
κουγα άφηρημένη καί φαντάσου πόσο ένοχη 
είμαι ή σκέψις_μου πήγαινε ο’ εκείνον ! καί, 
γιά μιάσηγμη, ένοιωσα . σά νά ήτοέκεΐ/ος!
1 ι σοΰ είπα Ισως τόν αδι*ώ καί ιοΰ
αποδίδω πονηρός σκεψεις, ένφ έγό) είμαι πού 
τας εχω...

Γράψε μου, σέ παρακαλώ, καί μή ληΐμο- 
yfi" τές στιγμές πού περάσαμε μαζύ και οί 
οποίες θά μοΰ μείνουν αλησμόνητες σάν ή 
αΰ/ή μιας αναρρώσεως.

Σέ φιλώ γλυκά δπως άλλοτε, Δώλα.

* 'Η ά8Χ*] είς τό ύτι* άρι&. 47 ψύλλον.
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— "Ακούσε λοιπόν, καλή μοι', μίαν αλλο- 
κοτη περιπέτΕια ή όποια μοϋ συνέβη χθες 
καί άπό τήν οποίαν δέν καταλαβα τίποτε, μού 
άφησεν δμως μιά ανεξάλειπτη έντύπω ιιν η
δονής : Ή το μεσημέρι καί ήμουν μόνη σπίτι 
μέ τήν Νονώ. Έρέμβαζα στήν. κάμαρά μου 
όταν ή Νονώ ήλθε τρεχάτη νά μ'εύρη. Είχε 
γυρισμένα τά μανίκια της καί ή μπροστελλί- 
τσα της ήτο βρεγμένη. Είς τάς έπιτλήξει; πού 
ιής έκαμα δέν μ’ άπήντηοε άλλά μέ ’πήοε άπό 
τό χερι καί ;ιέ τραβούσε νά πάω νά θαυμάσω 
τήν «θάλασσα της· δπως ελεγε. Τίεΐ/.ε κάνει; 
Έκρινε καλόν ή κυρία νά γεμί^Ή τ,1ν Μπα
νιέρα καί νά βάλη μέσα τά χρυσά ψαρακια.
< — Κύτταξε τί ώραΐα πλέουν» μοϋ είπε. Δεν 
είχαπιά τό θάρρος νά τήν έπιπλήξω, ή ο 
τόσον εύτυ/ής... Κ’ έπειτα εύχαριστούμην κ 
έγώ νά βλέπω τά μικρά έκείνα ψαράκια να 
πλέουν. «—Είνε δπως στή θαλοοσα» είπε η 
Νονώ. Ή  φράσις αύτή μ’ έκαν3 νά σκεφθώ 
δτι μπορούσα νά κάνω ένα μπάνιο. Ή το καί
ζέοιη Τής εόοσα λοιπόν έια μεγάλο βιβλίο
μέ είκόνες καί τήν παρεκάλεσα νά πά^ στήν 
κάμαρχ μου νά τό Ιδη. Όταν έμεινα _ μόνη 
ξεντύθηκα καί μιά άνε;ήγητη ταραχή μ'έπιασε 
όταν μπήκα μέσα στήν μπανιέρα. Τά ψιίρά- 
κια έτρόμαξαν καί σκορπίσθηκαν, άλλά πολύ 
γλήγοι>α μέ συ.ήθισαν καί άρχισαν νά πλέουν 
γΰ^ω μου. Περνοίσαν κάτω άπ’ τά χέρια μου, 
κάτω άπ τ ΐ  πόδια μου καί μέ γαργαλούσαν 
Οελκτικώτατα. Μ' εύχαρίστησίν μου παρέ- 
τεινα αύτό τό καινούργιο παιχνίδι, δταν αί
φνης - ϊ ιω ς  έπειδή τό νερό ήτο πολύ κρύο-  
άρχισα νά φταρνίζομαι πολύ δυνατά. Τρόμος 
καί φόβος έπιασβ τούς μικρούς μου συντρό
φους. Χωρίς άλλο θά φοβήθηκαν καμμίαν 
θύελλαν τά μικρά μου ψαράκια κ* έτρεχαν 
πρός δλας τάς διευθύνσεις. Άλλα κατέβαζαν 
ώς τόν πυθμένα κι* άλλα προσέκρουαν στό 
σώμα μου... Άρχισα νά γελώ σάν τρελλή 
χωρίς ευσπλαχνία γιά τόν φόβο τους' άλλά σέ 
λίγο έπαψα νά γελώ.

— Γιατί ;
— Ά χ, Αγαπητή μου, πώς νά σ’ έξηγήσω 

αύτό τό πράγμα πού αίσθάνθηκσ. Αεν είχα 
ποτέ μου αίσθανΟή τέτοιο παρόμοιο. Ή το 
ταύτοχρόνως δδυνηρόν καί ηδονικόν. Μικρά, 
μικρά ρίγη διάτρεχον τό σώμα μου. Ή  καρ
διά μου χτυπούσε δυνατά. Τά βλέφαρά μου έ
τρεμαν. Μία άγναιστη φλόγα μέ κατέτρωγε. 
Άπό στιγμή σέ στιγμή αύτές αί διάφορες αί- 
σθήσεις έγίνοντο δυνατώτερες καί ήδο ικώ- 
τερες. Ώ ς δτου ήρθε στιγμή πού δέν μπόι,βια 
νά κρατήσω στήν άρχή τούς αναστεναγμούς 
καί κατόπιν μικρές, μικρές φωνές. . Έπί 
τέλοος, συντετριμμένη, άφησα νά πέση τό 
κεφάλι μου στό χείλος τή: μπανιέρας κ* αί- 
σθανθηκα ν’άφή>ω αύτόν τόν κόσμον...Άλλά 
πόσον αύίός ό θάνατος ήτο γλυκός!... Όταν 
ξαναήλθα στόν εαυτό μου, μερικά δευτερό
λεπτα αργότερα, φοβήθηκα μήπως άρρωστήσω 
καί βγήκα άπ'τήν μπανιέρα.Καταλάβαινα μιά 
μεγάλη κούρασι- τά πόδια μου ήιαν κομμένα. 
Στό μεγάλο καθρέπτη είδα τά ματια μου πε- 
ριτριγι ρισμένα άπό έναν μπλέ κύκλον. Άπε- 
φάσισα νά πάω να ξαπλωθώ στο κρεββάτι 
μου. Άφοΰ έσφουγγίσθηκα καλά κ’ έντύθηκα 
μπήκα στήν κάμαρά μου πρός μεγάλην χαράν 
τής Νονώς πού είχε άρχίσβ νά βαριέται κ’ 
ήθελε νά γυρίσ·ρ στά ψαράκια της. Ξαπλώ
θηκα στό κρεββάτι καί γρήγορα άπεκοιμή- 
θηκα. Ξύπνησα δμως άπ’ τές φωνές καί τά 
κλ^μματα τής Νονώς. «—Μοϋ πήρες ενα. .» 
φώναζε. «—"Ενα, τί ;...»  «—"Ενα ψαράκι... 
είνε̂  πέντε...» « — Θά τά μέτρησες λάθος». 
« —Ό χι... λείπει ένα...» Πήδησα άπ’τόκρεβ- 
βάτι καί πήγα νά τά μετρήσω μόνη μου. 
Πράγματι ττά βρήκα πέντε. Αίφνης άκου ία 
τήν άδελφή μου ή^ποία είχε μείνει στήν κά
μαράς μου, νά φωνάζη : «—Καλά έλε/α πώς 
τό πήρες έσύ- τό βρήκα στό κρεββάτι σου». 
Έλεγε αλήθεια- τό βρήκε μέσα στό σενδόνι 
μου ! Φαίνεται καθώς βγήκα άπ’ τήν μπανιέρα 
έμεινε κρεμασμένο στα μαλλιά...

— Ό χι καλέ- νά χαθής ! δέν κατάλαβες...
— Τ ί ; τ ί ;
— Έξακολούθει- θά σοϋ ’πώ. "Υστερα;
— "Υστ50α, τίποτε! Δέν τό είπα ούτε τής 

μαμάς, ούτε...
— Ά , καλά τουλάχιστον ! Άκου λοιπόν...
— Μπά ; άστε γι' αύτό...

(Μεταφρ. Baron de Meriane)

£ t d  λ ε ύ κ ω μ ά  σου 
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Μ' έ·ΐότισαν χασίς τά δυό σου μάτια 
ματάκια λιγωμένα καστανάς 
και σϋραν τήν ψυχή μου σέ παλάτια 
π’ άνάβυυνε κερί ο* τό Σατανά 
καί μέσα στό χορό καί στό τραγούδι 
μέ κέρασας τού πόθου τό κρασί 
μ3 χέρι καμωμένο σάν λου>.οϋ5ι 
χεράκι ποϋ τό έχεις μόνο Σύ !

Περάσαμε σ 5ΐγμές ποϋ φθείρουν χοόνια 
στή ?.αύρα τής καρδιά; καί σίήν κραιπάλη, 
στιγμές, πού τά κακί μας τά δαιμόνια 
στραγγίζαν νειάτα καί ζωή άπ* τήν άγκάλη. 
Περάσα.ιβ στι/μές πού μέσ* στό αίμα 
ένοιώσα'με κολάσεως πνοή 
μέ λύσσα νά φυσ<}. Σ' ένα μας βλέμμα 
έζήσαμε όλόκληρη ζω ή!

Κά’ίρον Πουμ-Οϋοης

Κ
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~Σέ μιά εποχή δύσκολη, πολύ δύίκολη γιά 
τούς δημοσιογράφους -οίκονομικώ; εννοώ —, 
δύο συνίάδελφοι μποέμ τοΰ χειροτέρου είδους 
άπεφάσισαν νά συγκατοικήσουν. Βγήκανε λοι
πόν μιά κάμαρη, πέρ* άπ’ τήν Δεξαμενή, έ- 
δοσαν καί μιά μπροστάντζα » δραχμές (2  1)2 
καί 2 1 )2 ) καί δέν έμενε παρά νά κουβαλή
σουν. Καί ό μέν τά κατάφερε μό̂ νος, ό έτε
ρος δμως είχε πολλά «μρ ιπιλα», δπως έλεγε, 
κ’ έχρειάζετο δλόκληρος ύπόθεσις. Έπεστρα- 
τεύθη λοιπόν ό μακαρίτης ό Δογάνης καί δέν 
ενθυμούμαι ποιοι άλλοι, δλοι δέ μαζύ πήγαμε 
μιά νύχτα, κατά τις 3, νά τά άπαγά\ωμ*ν. 
Ά , τά γέλοια πού έκάναμε ! Γιατί, τί θαρ
ρείτε πώς ήταν τά περίφημα ·μόμπιλα» ; 
Τρεις-τέσσερες γκαζόκασσες βιβλία καί κανα- 
δυό άπλυτα, μεταξύ τών όποιων, διά τήν α 
κρίβειαν, δέν υπήρχε 'σώβρακο ! Υπήρχε δ- 
μω; ένα σαμντάνι ! Τά κουβάλησαν τέλος μιά 
χα ά—οΚτε κλέφτες νά ήταν— χωρίς νά πάρρ 
ιϊδησι ή σπιτονοικοκύρη (πρός την οποία ό 
φίλος οίτε ήξερε τί χρωοτούσε) έβοήθηοε 
μάλιστα κ’ ίνας χωροφύλακας, γιά νά μάς 
υποχρέωση —άς είν' καλά ό άνθρωπος...

Καί οί δυό τους είχαν άναπαραόια φρικτή. 
υΐότι μόλις τσιμπούσαν προκαταβολικώς τό 
έβδομαδιάτικο, 25 ύραχμέ; δλο δ.-.ο, τώτρω- 
γαν τήν πρώτη μέρα σέ βιβλία κατά τό πλεϊ- 
στον, κ’ έπειτα πείνα καί τών γονέων. Έτυχε 
δέ ό μέν νά δουλεύο νύχτα, ό δέ (· μέ τα 
«μόμπιλα») μέρα, καί συνεπώς έκοιμάτο τή 
νύχτα ή μάλλον, διαβαζε' γι' αύ ό είχε καί 
τό σαμντάνι, πού σάς είπα* ‘μπο,,ο ·  ά μείνθ 
νυσιικός καί μιά καί δυό καί τρεις μέρες, 
άλλά χωρίς κερί ποιέ I Τά τελευταία 26 λβ«τά 
ήσσν πάντα γιά κερί. Μιά *μέρα λοιπόν ό 
άλλος πήρε 15 λεπτά ψωμί καί 10 τυρί, κι 
άφοϋ έφαγε, άφησε τό μισό, ξευροντας δτι 
δέν θα είχε λεπτά τήν επιούσαν καί προβλέ- 
π ω ν  νηστείαν. Άλλ’ δταν, κατά τις 3  1)2 σκό 
λασε άπ' τήν δουλειά του καί γύρισε σ̂πίτι 
δέν βρήκε παρά μονάχα τό χαρτί, όπου ό 
σύντροφός του, άφοϋ έφαγε καλά-καλά καί βι 
, ιοπράγησε καί κατά τής Μούσης, συνθέσας 
AiAvlvinnv έ/ρνείαν εί: έπτασυλλάΐίβυο τοϋ έ-

‘Εγώ γιά σένα τραγουδώ και λές it  σ' αγαπώ, 
καί λέί μέ τά τραγονίια μον πώς τόν καιρό περνώ ;

Κ. Κρνστάλλης

ολόκληρον έλεγείαν είς έπτασυλλάβους τοϋ έ 
γράφε

<2έ φχαριοτώ . Ή ταν  λαμπρό και τό ψω 
μ'ι και τό τνρί. Κ αι δέν τό περίμενα' φαν
τάζεσαι λοιπόν ..··.

—Δέ# φαντάζομαι τίποτε!
Είχε γίν\ι έξω φρενών ! Μά ήταν νά μή 

γίνθ ; Είπε για μιά στιγμή νά τόν ξυπνήσ-Q 
έκεϊ ποΰ έκοιμάτο, άλλά πάλι... (οί δημοσιο
γράφοι, ξεύρετε, δλα κι' δλα άλλ' ευλαβούν
ται τόν άλλον όταν κοιμάται). Έκατσε λοι
πόν κ' έγραψε :

«Είσαι κακοηθέστατος ! Δέν τό περίμενες 
δπως γράφεις ό ’ίδιος, και μπορούσες ν' ά 
φήσης τουλάχιστον τό μισό ( τό μισό τον 
μισοΰ δηλαδή). Ρωτάς χ' έμένα ποΰ τό π ε
ρίμενα «αί δέν βρή·Λα τίποτε  ;»

Άλλάτό σημείωμα δέν σταματούσε ώς έδώ. 
Τοϋ έψαλλε τόν άναβαλλόμενον καί στό τέ
λος τοϋ έκαμνε καί άγρίαν κριτικήν τών ποι
ημάτων ίου, κριτικήν μέτάδλατης, ή όποία 
τούτο τό κακόν είχε μόνον, δτι δέν τελείωνε, 
γιατί είχε σωθ^ εν τφ μεταξύ τό κερί καί δέν 
έ'.εγε άκόμη νά ξημερώσω (θά ήτο Οκτώ
βριος). Κ' έτσι τήν παράτηιε στή μέση κ* έ
πεσε νά κοιμηθή.

Ό  άλλος, άμα ξύπνησε καί τό διάβασε τοϋ 
φάνηκε πολύ σκληρό, όχι κυρίιος γιατί δέν 
άνεγνώριζε δτι κι αύτός πεινούσε, άλλά γιατί 
τοϋ καιηγοροϋοε τά ποιήματα! Τού άφησε 
λοιπόν τό ίξής σημείωμα :

t Β ρ έ  π ρόσ τνχε , σ κληρ όκα ρδε α ν& ρω π ε —
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Πί ρ5ίκω μ* π’λί μ’ 
Χάϊ, ούρ* νιρουφιδα, 

πήρ' οΰ στραβός κατή- 
φουρουν... πριν είσέτ* 
πιράσ'νι τά Δουδικαή- 
μιρα είσήλθιν τού Τρι- 
γιώδιουν, οΰό ίστίν μι- 
θ ι ρ μην ευό μιν ουν θάγίν' 
κιραμιδαριό ή Άνθήνα 
μεθ* άπαξάπαν τ’ς Άν- 
θηναϊοι κί τ’ς *Ανθί- 
δις, θά Ιπισυμβή, ούρ 
γκαβόχ’να, τού μαλ- 

λιουβράσ’ κί διέν πιριμαζευγιτι ντιπ καταν
τίπ, λότιλα, μασκαραλίκ' κί βάνι μί νοϋσ ...

Ίμπειδής, μαθές, ή Άστυνουμιγια διέν ίπι- 
τρέπιτι μάσκα, μάϊδι μουτσούνα πινταρικη, 
μάϊδι προυσουΛίδα, μάϊδι τίπ'τας, οί Ανθη- 
νέίσσις θά μασκαρευθοϋνι _ άνηυ τοιούτ του- 
τέστιν άρνουβουνουβουτέ κί μασκαοουφαϊρόπ . 
Η λιμουκουντουρίγια μαθές βάν’νι φ στανέλ- 

λι- κί'τ' άπουδέλ ”πα κί κάνουν τούν τσουληάν 
δήθιν... Χάΐ, χάϊ άπ* ίεχ’νι κάτ’ πουδάρια 
σάν πιντάρ’κους -κουντουλουφόρ'ς. Ούρ ζα- 
γάρια, άμ’ ίέτσ* γίνητι μαθές άπάξάπας ο
ποίους κι* δποιους τσουληάς;... ^Σπανβυμα- 
ρίγις μαθές ; Άνηυ άρειμάνιουν ; ’ Ανηυ : 

φ'στανέλλα, φούντα φέσ* 
κί δαχτυλιδένια μέσ’ ; „  ,

Ανηυ νά τού λιέη ή πιρδικοϋλα σ ; Χαί ; 
Άμ* δύνιστι, ούρ’ σείς, άπ’ είστι ουώσπιρ 
μαδ'μέν’ τσαλαπιτ’νοί νά φιέριτι γυρουβου- 
λιά μαθές ; Δύνιστι νά χουρέψ’τι τοΰ τσάμ’κουν 

φ’στανέλλα μί γαζί 
ποιός λιβέντ'ς τηνί φουρεΤ, 

ή τ·ύ ίετιςουν μαθές άπ*^λιέει:
Γιάννινα, Γιαννάκινα 
νά μήν πάς γιά λάχανα.
Νά μήν πά; γιά λαχανα 
θά μάς φέρ'ς βάσανο...

Χ ά ϊ; Ούρ* τού τσουλιάδ’κουν του *ρ μουν 
θιέλ* κότσια, θιέλ* λαγού περ’πατησιά κ ι‘ αη
τού γληγουρουσύν*... ούρ’ μουρμουλύκειουν...

Μ ίν ια  κί μίνια δύγιου.,.Προυώτουν μεν διέν 
Ιπιτρέπιτι νά μασκαρουλουϊέστι μαθές μιχά 
τού ίηρόν τσουλιάδ’κουν... διεύτιρουν ούό- 
ποιουν συλλήψου σιακατ κατά τά παζαρια, 
τ’ς δρόμ’ς κί τ’ς πλατέγις μαθές κί τ^  μπυ- 
ραρίγις να φ’ράχι τού ηύζουνικό κ’στοϋμ’ άνηυ 
νά νι Μ’τρούσ'ς κί τούν πιριλήψου στά^ν’χά- 
κια μ' θά τ* ξικαλλ γώσου τού τσαροϋχ’ στ’ν 
μ’τσοϋνα τ’ κί θά τ* πάρ* οΰ διάουλους τούν 
πααρούλ*, θά τ*άλ?μιξου τούνΆνανίαν προυός 
γνώσ1 κί συμμόρφωσ’... θά τούν βρουντου- 
λουγάω μιέχρ* τ ’ν Καθαράν Δηυτέραν. Ίν- 
νουείς, ούρ* ζουντόβ'λουν;

Τ ι λ η υ τ α ί ο υ ν  ίρουτείς κι πιρι ίμε ; _ ΜαΟι 
τού λ’πΟν οΰότ* τ’ν Άπουκρηα τ’ν Τυρ'νή θά 
μασκαοηυιοϋ διόντους κι' άξιουπριπώς θα 
γένου άπάχ’ς μαΰές, θά βάνου στούν ληαουν 
ίένα μιξουμάντ’λου κόκκινουν τ’ς φουτιβ; κι 
θά μ’ λιένι οί κυρίγιο κ* οί δισποχνίθρις α-
παξάπαντις κί πάσα ιένας..._

Αύτούνου τού μαντήλ’ 
άπ’ βάν'ς στού λημό L J/ 
νά μήν τού ξαναβάν’ς 
θα γέν’ φυυν’κό.

Ουμοίους θα βάνου κ’ ίένα ζ’νάρ’ ντίπ λό
τιλα κατακόκκ’νουν κι θά πιου πορέ/ια μί 
τούν Μ’στόκλ* κί θάκρένου «εεεπ λέω μι στη- 
ρια I συνηχώς κΐ μιτ* ΙπιτάσιουΓ.. .̂ Οι, 
ούρή ψουρόγ’όα, μάϊδι τού φέσ , μάϊδι Τί 
τσαρχάκια μ’ θά β/άνου. Άπάχ’ς μί τσαρού
χια’.. Άμ* τί δά; Ά ς πάη κί του παληαμ--’ 
τιιλουν... Θά πάρου νιά π’νταρούλα  ̂ χαρτί κ̂ι 
πόλιμουν νά ρίχνου στά κ’ρίτσιαάιτ’ θά πεφ'νι 
μπροστά μ' καθώσπιρ ξ’λόκκοτις. Θα χουρέ- 
ψου μαθέ; κί θά κάνου κί τσαλιμάκια κι θα 
χουϊάζου μιτά τ’ Μ’στόκλ' «πώ, πώ, πω... θα 
φάου κόσμουν!» Ό ΐ, ούρ' χαζουπρόβατουν, 
ψέμματα μαθές. Διέν θά φάου κοσμουν.^Συσ- 
σίτιγιουν θά φάου, άρνόπ’λουν τ’ φούρν μιτα 
π;ατάκις... Φάει τού λ'πόν κί σύ τ’ φάουσα, 
παληουφουράδα ξικαλλίγουτ’... Χά...

Σί φ’λοϋ άσπλά' χνο-'ς
Μήτρονς Κονρ’νΛ ·αλου:

τί νά σοΰ πχ\ χάνεις ... Δέν αχεπτ ύσονν δτι 
ώς πον νά γ ρ ά ψ κ  Sko τό άρ τζο ν
χάλι, γιχτι σου έφαγα 10 λεπτών 
τύρι, εηαψες τό χερί μου # πον εχαμνε 2 ο  ;

! Αξέχαστοι χρόνοι 1 Δέν θ'άνα/εννη- 
θήτε ποιέπιά! & αλλο;
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ΖΜ,ιά χ ή ρ α
Τοΰ Γχυ ντέ Μ ωπασσάν

Τήν παρακαλέσαμε καί πάλι, τήν παρακα- 
λέσαμε όλοι, καί, μετά πολλά, δέχθηκε νά 
μας 'πή τήν Ιστορία τοΰ δαχτυλιδιοΰ πού φο- 

.. . ροΰαε. καμωμένου μέ μαλλιά,
(όραΐα ξανθά μαλλιά.

«Πολλές φορές, 
είτε, μ’ ακούσατε 
νά λέγω γιά τήν 
οίκογένεια Σανέζ, 
πού σήμερα έχει 

ι - ξεκληρίσω έντε-
| λως. Γνώρισα καλά τούς τρεις 
1 τελευταίους απογόνους. Καί οί 

τρεις τους πέθαναν μέ τόν ί 
διον τρόπο' νά, τά μαλλιά τοΰ 
τελευταίου. Ά ! ήταν περίερ
γοι άνθρωποι,  ̂ τρελλοί αν θέ
λετε, άλλά ωραίοι τρελλοί, 
τρελλοί άπό έρωτα. Όλοι τους, 
γέροι, νέοι, παιδιά, είχαν 
μέσα τους φλογερά πάθη, όρ- 
μές_ Ασυγκράτητες, πετάματα 

μεγαλα, που τού, εσπρίοχναν στ»ς πιό παρά
φορες πράξεις, τις πιό εξωφρενικές λατρείες, 
ακόμα καί στό έγκλημα.Άκουγες νά λέν:«Έρα>- 
τευμένος σά Σανεζ !» Μαλλιά κατσαρά, σγουρά 
γένεια καί κάτι μάτια μεγάλα μεγάλα πού οί 
σαϊτιές τους μπήγουνταν-μέσα σου καί σ’ αντά
ριαζαν παράξενα.
5 * Ο παποΰς αυτού εδώ, που νά τό μόνο του 
ενθύμιο, μετα πολλές περιπέτειες, μονομα
χίες κι' απαγωγές πούχβ κάνει σιά στερνά του, 
όταν πιά ήταν έξηνταπέντε χρονών, έρωτεύ- 
θηκε τήν κόρη τού κολλήγα του ! Τήν έγνώ
ρισα. Ητανε μιά ξανθειά, χλωμή, εύγενικιά, 
άργομίλητη· μέ μιά φωνή μαλακιά, μιά μα
τιά γλυκέιά, τόσο γλυκεία σάν Παναγιά. Ό  
γερω άρχοντας τήν έπηρε στόν πύργο του καί 
ξεμουρλάθηκε με δαύτη, σέ σημείο πού δέν 
μποροΰσε νά κάνα μακρυά της ούι’ ενα λεπτό. 
Ή  κόρη του κ' ή έγγονή του τό βρήκαν πολύ 
φυσικό—τόσο ό έρωτας ήταν πιά παράδοσι 
σ' έκεΐνο τό σπίτι. "Οταν έπρόκειτο γιά έ
ρωτα, τίποτε δέν τούς έκαμν' έντύπωσι. Κι' 
όταν τούς ελεγαν οτι πιάσθηκαν, δτι χώρισαν, 
οτι σκοτώθηκαν ό τάδες ή ή τάδε π' άγα- 
πιώνταν, έλεγαν: «Ποιός ξέρει τί θάτρεχε 
στό μέσον γιά νά φθάση ώς έκεΐ...» Τίποτε 
άλλο. Πάντα λυποΰνταν άμα άκουγαν ερωτικό 
δράμα. Καί σκοτωμός νά ήταν, δέν έλεγαν λέξι.

»ήαφνικα δμως, ενα φθινόπωρο, κάποιος 
νεος, πού τόν είχαν προοκαλέσω γιά τό κυ
νήγι, τήν άπήγαγε !

»Ό  γέρος έμεινε ατάραχος, σά νά μήνείχε 
γίνω τίποτε. Ομως ενα πρωί τόν βρήκαν 
κρεμασμένο στήν καλύβα,άνάμεσ' άπ'τάσκυλιά !

>Ό γυώς του κρεμάσθηκε κ ι' αύτός στήν 
κάμαρη ενός ξενοδοχείου σ:ό Παρίσι, γιατί 
τόν^είχε άπατήσω μιά σανταίζα.

>Άφησε ενα ορφανό διόδεκα χρονών, καί 
μιά χήρα, θεία μου, αδελφή τής μητέρας μου.

»Ήρθαν κ’ έκατσα , στό κτήμα μας.Ήμουν 
τότ' έγώ 17 χρονών.

»Δέν μπορείτε νά φαντασθήτε τί περίεργο 
και τι ξυπνό παιδί που ήταν. θαρρείς κ’ είχε 
απανωτού όλη τήν φλόγα, όλη τήν παθητι- 
κοτητα, ολες τις άκρότητες τής γενιάς του. 
Ρέμβαζε ολοένα, καί περπατούσε μονάχος του 
ώρες όλόκληρες στή δενδροστοιχία. “Ενας 
μικρούλης έκεΐ, δώδεκα χρονών ! Τόν εβλεπ' 
απ̂  τό παραθύρι μου πού περπατούσε μέ βα- 
ρυά, στοχαστικά βήματα, τά χέρια πίσω καί 
σκυφτός... Πότε-πότε στέκουνταν καί σήκωνε 
τά μάτια του ψηλά, σά νάβλεπε, σά νάνοιωθε, 
σά νά ήξερε πράγματα δχι τής ήλικίας του.

«Συχνά τό̂  βράδυ, μετά τό φαγί, άμα είχε 
φεγγάρι, μούλεγβ: « Έ , δεν πάμε τώρα νά 
ρεμβάσουμε λιγάκι, εςαδέλφη;» Καί πηγαί
ναμε μαζύ στό πάρκο. Περπατούσαμε περπα- 
τουσαμε...^ ώαφνου σταματούσε σέ κανένα γυ- 
μνότοπο, άσημωμένο άπό τό φως τοΰ φεγγα
ριού, καί μοΰλεγε, σφίγγοντάς μου τό χέρι: 
«Κυττα δώ, κύττα ! *Αλλά δέν μέ νοιώθεις 
εσύ, τό καταλαβαίνω. Ά ν μ' ένοιωθες θά ή
μαστε ευτυχισμένοι. Πρέπει ν' άγαπά κανείς, 
ν* άγαπά, γιά νά ξέρω τί σημαίνει...» Γε
λούσα χωρίς νά τό θέλω, καί τό έπαιρνα στήν 
αγκαλιά μου τό παλιόπαιδο πού μ’ άγαποΰσε 
τόσο, δχι πού μ’ άγαποΰσε, πού με λάτρευε 
μέχρι θανάτου. Άλλοτε πάλι, άμ' άποτρώ- 
γαμε, κο.θουνταν σ εά γόνατα τής μητέρας μου 
καί τήν έ̂βαζβ νά διηγηθή «ερωτικές Ιστο
ρίες». Κ’ έκείνη, γιά νά μή τοΰ χαλάσq τό #α- 
τήρι, τοΰ διηγώταν—τί άλλο;—τούς θρύλol·ς 
τής γενιάς του, πού τελειωμό δέν είχαν. Ό  
μικρός ένθουσιάζουνταν καί κάποτε χτυπ·ΰσβ

Π α λ η α  Τ ρ α γ ο ύ δ ι α

cυΐαράωονον
Τοΰ Π .  -Νιρβάνα

Χρόνια στον κάμπο έρημο το δένιρο τής ζωής μου 
και τί χινόπωρο άν&ισες ,άν&ος λευκό μπροστά μου. 
I ( τάχα αν ανοιξι μήνας τής σκοτεινής ψυχής μου ; 
Αλλοίμονο! άργησες νάρ&ής κ' εΐνεβαρειά ήαχιό/ιου.

καί τά χέρια λέγοντας : «Κ' έγώ, κ' έγω ! 
Ξέρω έγώ ν' άγαπώ καλλίτερ' άπ' αυτούς !» 

^Λοιπόν μουκαμνε κόρτε. Άλλά μέ τέτοιο 
αίσθημα, με τέτοιο πάθος, πού δέν βαστούσα 
νά μή γελάσω, γιατί μοΰ φαίνοννταν, σάς ο
μολογώ, γελοίο τό πράγμα. Κάθε πρωί τα
χτικά είχα^λουλούδια κομμένα άπ' τόν ίδιον 
καί κάθε ρραδυ, πριν άνέβη στήν κάμαρά 
του νά κοιμηθή, μοϋ φιλούσε τό χέρι ψιθυ
ρίζοντας^ «σ’ άγαπώ >.

»”Ω ! έκανα λάθος, μεγάλο λάθος καί κλαίω 
άδιάκοπα, ;ιαί δένθά τό ξεπληρώσω μ’ δλη 
μου τήν ζωή, γι’ αύτό έμεινα κι’ άνύπανδρη, 
χήρα εκείνου πού δέν άλλάξαμε στεφάνι...

Ί'ώπαιρνα άψήφιστα τό αίσθηιιά του καί 
μάλιστα ευχαριστιόμουν νά τό άναβω περισ
σότερο, νά τόν μανιώνω, νά τοϋ ξεσηκώνω 
τά μυαλά, σά νάχα έναν άνδρα μπροστά μου, 
ως που τ’ αποτρέλανα τό κακόμοιρο τό παιδί. 
Ήτανε σάν ένα παιχνίδι γιά μένα, καί μιά 
διασκέδαίις γιά τήν μητέρα του καί τήν δική 
μου. Δώδεκα έτών ! γιά σκεφθήτε, αλήθεια. 
Μά μπορούσε, σάς παρακαλώ, νά .τάρα κανείς 
στά σοβαρά τόαίαθη χα ενός τόσου δα μι
κρούλη; Τόν αγκάλιαζα μετά χαράς δ 30 ή
θελε —κ\’ άλλο, κι’ άλλο ; γιαιί δχι; Τοϋ έ
γραφα ακόμα καί γλυκά ραβασάκια,’ άφοϋ τά 
διάβαζα πρώτα στή μητέρα καί στή θεία καί 
γελούσαμε. 'Εκείνος μ- άπαντοΰσε μέ κάτι 
γραμματα (ταχω ολα φυλαμένα) φλογερά. Θαρ
ρούσε μυστικόν τόν έρωτά μας—λογαοιάζουν- 
ταν γιά μάνδρας, βλέπετε, κ’ εμείς τόν παίρ
ναμε στ αστεία... Κι’ δμως δέν Ι/τρετε νά 
ξεχνοΰμε ότ’ ήτανε Σανέζ...

»Αύιό θά βάσταξε κανέναν χρόνο... Όπότε, 
μιά βραδυά στό πάρκο, μούπεσε στά γόνατα 
καί φιλώντας μου τρελλά τήν άκρη τοΰ φορέ
ματος «σ αγαπώ, σ’ άγαπώ, σ’ ά/απώ μέχρι 
θανάϊίυ!» είπε παθητικά. «Μά πρόσεξε ! Άν 
μ- άρνηθή;, θά κάνω οάν τόν πατέρα! Ξέρεις 
τιεκανε...» Με μιά βαθειά φωνή καί τρέμον- 
τας τά είπε αυτα τα λόγια. Έγώ έμεινα άκί- 
νητη. Σηκώθηκε τότε καί, πατώντας στις ά
κρες τών ποδιών του γιά νά φθίση ώς τό 
αύτί μου, πρόφερε μουρμουριστά τ’ όνομά μου, 
τό μικρό μου δνομα, «Ζϊνεβιέβ», τόσο γλυκά, 
τόσο τρυφερά πού έρρίγησα σ’ δλο μου τό 
σώμα. «Πάμε, πάμε !» ψιθύρισα. Δέν είπε τί
ποτε- μ’ ακολούθησε. Μόν’ άμα φθάσαμε μέ 
σταματησε : «Στό ξαναλεω, είπε* άν μ’ ά>νη· 
θής θά σκοτωθώ, νά τό ξέρυς !»

’ Τότε κατάλαβα δτι τό πράγμα καταντούσε 
επίφοβο καί μαζεύθηκα. Όταν δέ μιά μέρα 
μούκανε παράπονα «ά, ά ! τοΰ είπα. Τώρα 
πιά είσαι μεγάλος γι’ άστεία καί μικρός γιά 
σοβαρά! Γίνου άνδρας πρώτα...»

»Τό φθινόπωρο τόν έβαλαν σ’ ενα οικοτρο
φείο. Όταν τις παύσεις ήρθε, μέ βρήκε άρ- 
ραβωνίασμένη  ̂Τό κατάλαβε άμέσως πριν νά 
τοΰ ’πώ καί τις οχτώ πρώτες μέρες ήταν τόσο 
συλλογισμένος πού μ’ έβαλε σ’ άνησυχία. Τήν 
έννάτη τό πρωί, άμα σηκώθηκα, βλέπω κάτω 
άπ’ τήν πόρτα μου έ'/α χαρτάκι. Τό ανοίγω μ’ 
αγωνία, τί νά *όώ ; «Μ’ άρνήθηκες, έ/ραφε,
άν καί ήξερες καί τό αίσθημά μου καί τήν 
άπόφασί μου. Θέλησες λοιπόν νά πεθάνω. 
Καλά. Έλα τώρα,  ̂σέ παρακαλώ, — επειδή δέν 
θέλω νά μέ βρή άλλος κανείς παρά έσύτ-σιό 
πάρκο, έκεί άκριβώς ποΰ σοΰ είχα ’πή πέρσι 
τί θά έκαμνα άν μ’ άρνιώσουν έλα καί κύττα 
'ψηλά5. Μοΰρθε, σάς βεβαιώ, σάν τρέλλα. 
Ντύθηκα γρήγορα-γρήγορα κ'έτρεξα σάν τρελ- 
λή—κόντεψε νά μοΰ βγή ή ψυχή ώς που νά 
φθάσω—. ΒΙέπω, καταγής τό μαθητικό κα
σκέτο του-είχε βρέξει τήν νύχτα. Σηκώνω τά 
μάτια,_ κάτι σάλευε άνάμεσ* άπ' τά κλαριά, 
γιατί εκαμνε ένα άέρα φοβερό....

’ Δέν ξέρω τί έγεινε υστέρα άπ’ αύτό. 'Ό 
ταν ξαναήλθα στά συλλογικά μου, ήμουν στό 
κρεββάτι καί στό προσκέφαλο παράστεκε ή 
μητέρα μου. Μοΰ φαινώταν σά νά ξυπνοΰσα 
άπό έναν φοβερό εφιάλτη. «Καί; ό ... ό... ποΰ 
είνε;» ψιθύρισα. Κανείς δέν μ* άπεκρίθη. 
Καί κατάλαβα δτι ναί, ήταν άλήθεία !...

»Δέν τόλμησα νά τόν ‘δώ. Ζήτησα μόνο ένα 
πλεξουδάκι άπ' τά ξανθά μαλλιά του. Νάτο!»

Κ’ ή άτυχη γεροντοκόρη άπλωσε τό τρεμά- 
μενο χέρι της... Σκούπισε έπειτα πολλές φο
ρές τά δάκρυα̂  άπ’τά μάτια της καί ξαναείπε :* 
«Διέλυσα τόν άρραβώνα μου χωρίς νά *πώ 
γιατί κ* έμ,βινα γιά πάντα ή χήρα έκ*ίν·υ τοΰ 
παιδιού μέ τά δεκατρία χρόνια...»

— ΕΜΗ Φ ίΛ Ο Λ Ο Γ ία

Tpay ον όι
Τοΰ Ά ρ α ά ν κ  Τσ ομ π α νια ν

Ήθελα ή καρδιά μου νά 
γινώταν λαμπρόχρωμο 
λουλούδι ξωτικό, μ* ά- 
σωστη τήνδροσιά του καί 
τό μύρο. Καί σύ λαφρυά 
πεταλουδίτσα, σιόν κά
λυκα, στά σπλάχνα μου 
χωμένη, αιώνια νά ρου
φούσες τό μέλι, τόν χυμό 
μου, τή ζωή μου.

"Ηθελα ή ψυχή μου νά 
γινώταν μιά θάλασσα ω
ραία γαλανή μέ κρού
σταλλα νερχ καθάρια.
Καί σύ ενας κύκνος ζη
λευτός, μέ ολόλευκα φτερά, 
στήθια μου αιώνια.

νά ξέσκιζες τά 
(Μετ. Η.Ν.Α )

Οιαν γλυχσλιγώΐ’30&ε, όλόμαυρά ιιιν μίτια, 
γιν.νιαι χίλια &ρύμμαια οί πύργοι τα. παλάτια, 
και τοντος S παλιόιοιχος ποΰ τήν καρδιά μου κλείνει 

ΣνλΙογιο&ήre το λοιπόν — μπορείγερ^ς νά μείν^;
Goethe

Έ να επεισόδιο στό τραίνο  

ΤΟ ΙΑΛΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΑΝΑΣ

Ήτανε μόνος σιό βαγόνι. Άλλά σέ λίγο 
μπήκε καί μιά μεσόκοπη καί κάθισε άντικρύ 
του, άφοϋ τόν χαιρέτισε μ’ ένα κίνημα τής 
κεφαλής. Τήν έχαιρέτισε κι’ αυτός. Καί τό 
τραίνο ξεκίνησε άγκομαχώντας.

Μία γυναίκα σωματώδης, μέ κόκκινα μά
γουλα καί κατάλευκη έπιδερμίδα. Φρόνιμη 
καί νοικοκυρά φαινώταν. Μόνο πού κάθε 
τόσο έσφιγγε τά στήθη της μέ τούς αγκώνες. 
«Είνε νευρική»σκέφθηκε ό συνταξειδιώτηςτης.

—Θέλετε μήπως, κυρία, ν' άλλάξωμε θέσι ; 
τής είπε.

—Εύχαριστώ, είμαι καλά έδώ- άλλ' άφοϋ 
έχετε τήν καλωσύνη...

Κι’ άλλάξανε θέσι.
Τό νευρικό ώς τό ό  έξηκολούθει καί μάλι

στα περισσότερο οσο περνοΰσαν οί ώρες. Τώρα 
έσφιγγε σφιχτότερ' άκόμη τά στήθη της καί 
μισόκλεινε καί τά μάτια, δτως όταν αίσθάιε- 
ται κανε ς πόνο η εύχαρίστη^σι «Κάτι θά έχ ι. 
Θά πονή ίσως», έσκέφθη έκεΐνος, καί τής ξα- 
νάνοιξε κουβέντα. Ό  καιρός καί τά λοιπά, 
τά συνηθισμένα, δπω; άρχίζει κάθε κουβέντα 
καί δή μεταξύ ουνταξειδιωνών καί άνθροίπων-' 
τοΰ λαοΰ. Άλλως τε καί τό εξωτερικόν έκεί- 
νου,&νκαί κακοντυμένος,δέν ένέπνεε δυσπιστία.

Ήταν παντρεμένη, τοΰ είπε, άλλ’ ό άν
δρας τη; ξελογιάσθηκε με κάποια καί τήν 
παράτησε στούς δρόμους μ' ένα μωρό. Αναγ
κάσθηκε λοιπόν ν' άφήσχι τό παιδί στήν άδελ- 
φή της καί νά 'μπή παραμάνα σ' ενός δικα- 
στοΰ πού είχαν δυο παιδάκια καί τά βύζαινε.

— Δόξα τφ θεφ , είμ' ευχαριστημένη, πρόσ- 
θεσε. Άλλά δυστυχώς μετετέθη κ* έφυγε χθές 
μέ τήν φαμίλια του γιά τήν νέα του θέσι. 
Θά πήγαινα κ ' έγώ μαζύ τους, άλλ’ είχα κάτι 
δουλειές...

Κ' έστυψε πάλι τά στήθη της.
— Με συγχωρεΐτε είπε νά ξεσφιχθώ λιγάκι. 

Έ χω , βλέπετε, 2-1 ώρες νά βυζαχθώ καί είνβ 
άδύνατον νά υποφέρω...

Ξέλυσε τά μποϋστο της κ’ εστυββ-Ιστυβε τά 
στηθη της, αλλά δεν φαίνεται νά κατώρθωνβ 
μεγάλα πράγματα, γιατί, ένφ ήταν σάν καρ- 
δάρες,  ̂ ελάχιστο γάλα έβγαζαν. Κ’ ή κακο
μοίρα ή γυναίκα ίδρωνε, κι’ άγωνιοΰσε καί 
στριφογύριζε απελπισμένη...

— ΤΩ Θεέ μου ! είνε άδύνατον πιά νά υπο
φέρω...

— Μοϋ επιτρέπετε ; είπ’ έκεΐνος.
— Ναί-ναί! σάς παρακαλώ... Άλλά δέν θά 

κάνετε τίποτε έτσι...ας είνε.«·
— Θέλετε νά... ·
— Ναί, αν μπορούσατε, καί φτύνετε το δν 

σιχαινεσθε... Και τοϋ προσέφερε τήν τσου- 
πωτή ρόγα τοΰ άριστεροϋ της στήθους πού 
ήταν φουσκωτό σάν πετρωμένο. Εκείνος, σά 
μωρό παιδί, άρχισε νά βυζαίνΐ), νά βυζαίνη...

< Ε I άρκετά άπό *δώ, είπ' έκείνη. Πάρτβ 
τώρα λιγάκι καί τό δεξί.·. Ώ χ ! μ’ άνακου- 
φίσατε... Καί τοΰ προσέφερε τό δεξί μέ μιά 
μοναδική οίκειότητα. Τό περίεργο ήτο δη  κ’ 
έκεΐνο; δέν τό άπέστεργε κι’ άρχισε πάλι νά 
βυζαίνη...

— Άάχ ! μοΰ ήρθε ή ψυχή στόν τόπο είπ' 
εκείνη. Καί τράβηξε τό στήθος της. Σάς ευ
χαριστώ πάρα πολύ. Άπ'τό Θεό νά τό βρήτε !

— Έγώ νά σα  ̂ ευχαριστήσω, άπεκρίθη έ
κεΐνος, πού είχα από χθες ν* φάγω... Β . 'Ν.

Χ Φ Α Ι Ρ  Α

— Σάς έγνώρισα, σάς έγνώρισα !
Καί τό κομψό ρόζ ντόμινο, μέ τή μιση 

μαύρη μάσκα ύπό τήν οποίαν έλαμπον δυό 
μάτι™ φλογερά, μάτια γεμάτα μυστήριον, α- 

ι πεμακρύνετο, διε }ευγε τας
■ I ΓΗ·ί* ν προσπαθείας τοϋ Νίκου πού

I ·  είχε ξετρελλαθή μαζύ του πού
£ ήαθάνετο διεγερθεϊσαν καί τήν

^  τελευταίαν ίνα τοϋ νευρικού
i του συστήματος, πού riv κα·

τεΐχεν ό πόθο;, ό πόθος νά 
γνωρίσιι ποιον θελκτικόν πλα· 
σματάκι έχρύπτετο νπ’ εκείνην 
τήν μαύρην μάσκαν, έκεΐνο τό 
ρόζ ντόμινο, χαί τό όποιον 

παρ’ δλην τήν έπιτυχή μεταμφίεσιν του είς 
Μεφιστοφελή τόν άνεγνώριζε.

—Ά !  ώρισμένως! *Υ«ό την μαυρην μα- 
σκαν, ύπό τό ρόζ ντόμινο έκρύπτετο ή θελ
κτική Ζωρζέττα, ή φίλη τής Νίκης, τής γυ- 
ναικός του, μέ τήν όποιαν άπό εξη το)ρα μη
νών ήτο ξετςελλαμένος, χωρίς νά τολμ<>, διά 
τόν φόβον τής Νίκης, νά επιχειρήσω τίποτε. 
Ναί ! ναί ! τό ίδιο άνάστημσ, τό ίδιο βλέμμα, 
τό ίδιο βάδισμα. Όλα-όλα τόν ε.τειθον δτι τό 
ρόζ ντόμινο ήτον ή Ζωρζέττα. Άλλως τε μόνη 
αύτή θά ήδύ\ α ο νά τόν άναγνωρίση ύπ'εκεί
νην τήν μεταμφίεσιν τοϋ Μεφιστοφελοΰς, 
διότι καί μόνηαύιή τόν είδεν είς τήν όδόν 
Έρμοΰ τήν προτεραίαν ίστάμενον πρό τής 
προθήκης τοΰ καταστήματος ποΰ ήτο εκτε
θειμένη ή φορεσιά ή κτυιητή ποϋ άπεθαύ- 
μαζε. Ά !  έπρεπε κάση θυσί^ νά πεισϊή, νά 
τήν κάμω ν'άφαιρέση τήν μασκαν. νά τής οι- 
νθή, νά τής έξομολογηθϋ τό πάθος ποΰ άπό 

ών τώρα τόν κατέτρωγε γι' αύτήν νά τήν. .
* Καί 'πολιορκητής έτιτήδειος, κατώρθωσε 
μ»(· όλίγον νά συντρώγω είς ένα σεπαρέ τοΰ 
μεγάλου ξενοδοχείου ποΰ έδίδετο τό μπάλ μα- 
σκέ, μέ τό ρόζ ντόμινο.

Άλλά τού κάκου !
Μ’ δλας τάς παρακλήσεις του, μ’ δλα; τάς 

διαμαρτυρίας του τό ρϊιζ ντόμινο δέν έννο 
οϋσε ν’ άφαιρέση τήν μάσκα.

—Μετά τό φαγητόν I τοΰ έπα\ελάμβανε στε- 
ρεοιύπως. Στήν σαμπάνια.

Καί έπί τέλους ή ώρα τής σαμπάνιας μετά 
γενναΐον φαγοπότι έφθασεν.

Καί ύπό τούς ατμούς της ό Νίκος δέν έκρα- 
τεΐτο πιά.

—Αγάπη μου, Ζωρζέττα μου, βγάλε τή 
μάσκα πιά.

Τό ρόζ ντόμινο, παιγνιδιάρικο καί χαριτω
μένο έβαλε τό χεράκι τό μικρό στήν κορδέλ- 
λα ποΰ κρατούσε τήν μαύρη μάσκα.

Ό  Νίκος συνεκράτει-τήν άναπνοήν του.
Έ πί τέλους θά έπείθετο, θά έβλεπε τήν 

Ζιορζέτταν, τήν Ζωρζέτταν ποΰ λαχταρούσε 
τόσον καιρό, τήν Ζωρζέττα ποΰ δταν θάβγαζε 
τήν μάσκα θά ήταν σά νά τοϋ έλεγε Είμαι 
δική σου τώρα !

*4 λλ· αίφνης τό μικρό χεράκι έμεινε μετέ
ωρον.

—Ά  ! έκαμε τό ρόζ ντόμινο.
—Τί είνε άγάπη μου ;
—Πλήρωσε πρώτα τό λογαριασμό γιά νά 

μας άφήση ήσύχους τό γκαρσόνι.
Ή  καρδιά τοΰ Νίκου άνεπήδησεν είς τό 

στήθος του άπό χαράν.
Δεν ήλπιζε σέ τόσην ευτυχίαν. Δεν άνέμενε 

τόσο ταχείαν τήν παοάδοσιν τής Ζωρζειτας 
—Πλήρο>σε πρώτα τό λογαριασμό γιά νά 

μάς άφήαq ήσύχους τό γκαρσόνι.
Μά αυτά τά λόγια ήσαν κατηγόρηματική ύ· 

πόσχεσις.
Καί ό Νίκος μέ τρέμοντα χέρια άφοϋ έκτύ- 

πησε τό κουδούνι .έβγαζε τό πορτοφόλλι του.
Έβγαλε τό μοναδικό εκατοστάρικο ποΰ πε

ριείχε καί τό όποιον είχεν αποφασίσει νά θυ
σιάσω γιά νά γλεντήση κι’ αύτός ΰστερ’ άπό 
τόσα χρόνια σκλαβιάς τήν άποκρηά.

Καί ένφ τό κρατούσε 'στά χέρια άναμένων 
τήν άφιξιν τοΰ γκαρσονιού κατέτρωγε μέ τά 
μάτια τό ρόζ ντόμινο.

Τό ρόζ ντόμινο είχε άκόμη τό ένα χε
ράκι ύψωμένο ’στήν κορδέλλα τής μάσκας ένφ 
μέ τό ά'.λο, δλο νάζια'καί σκέρτσο έπαιρνε 
άπ’ τά χέρια τού Νίκου τό έκατοστάρικο.

Καί έκεΐνος μαγευμένος τ’ άφηνε νά φΰ/ω 
άπ’ τά χέρια του.

Τότε τό χεράκι τοΰ ρόζ ντόμινου ποΰ ήτο 
ύψωμένον στήν κορδέλλα τής μάσκας έκινήθη 
ή μαύρη μάσκα έπεσε καί άπ’ τά χείλη τοΰ 
Νίκου διέφευγε μία τρομακτική φωνή :

— Ή  καπελλοΰ1 
—Ναί, ή καπελλοΰ ποΰ έπί τέλους, κύριέ 

μου, κατορθώνει νά πληρωθή τό καπέ> λο τή? 
κυρίας σου ποΰ «φη«ις Απλήρωτο άπό δώ καί 
τρεις μήνες ! Τό Γ α ϊτ ιν ά κ ι

( 7 )  ‘ Ί/ίοέροχοι σε^ίόες τόλμης και γο ητεία ς (7)^

Ά Ο ΑΟΗΝΑΙΟΣ ΦΑΝΤΟΜΑΣ
Ά ν έκείνη ή ύπηρέιρ α τήν οποίαν δέν έ

βλεπε τώρα μαζύ των ;.. .
Άλλ’ ή θέα ένός άνδρός κατερχομένου τήν 

κλίμακα τήν φέρουσαν πρός τόν άνω όροφον 
τοΰ μεγάρου καί δστις ε]·ς τήν θέαν τών τριών 
άστυνομικών έστη έν τή άνωτάτη βαθμίδι ώς 
άποσβολωμένος, τόν έκράτησε.

— Ιΐοΰ είνε ό κλέπτη; ; ήρώτησεν άγωνιών 
Ο Παπασπατάλου.

Ό  κατερχόμενος τήν κλίμακα, δστις δέν 
ή το ή ό θαλαμηπόλος τοϋ κ. Μακίδου έφάνη 
πρός στιγμήν διστάζων. %

Διηρωτάιο άν έπρεπε ν’ άποκριθή ή νά φω
νάξω καλών εις βοήθειαν. Άπέκλινβ τέλος 
ύπέρ τή; πρώτης σκέψεως καί μεγαλοφώνως 
δι* άλ,λης έρωτήσεως άπεκρίθη :

— Ποιός κλέφτης ;
Άλλ’ έκεΐνος δέκ έλαβε καιρόν ν’άποκριθή· 
Μία θύρα ήνοιξε καί μία κεφαλή γυναικεία 

έπρόβαλε:
— Τί τρέχει ; τί κακό, τί θορυβο; είνε αύ

τός πρωί πρωί ;
Καί άμέοως ή έναντι θύρα ήνο.ξεν έπίσης 

καί άλλη κεφαλή, άνδρός τώρα, προβάλουσα, 
ήρώτα συγχρόνως :

— Ποιός είνε ; τί συμβαίνει έπί τέλους τέ
τοια ώρα σπήτι μου ;

Ή το ό κύριος Μακίδης.
Μή θέλων νά έμφανισθή ώς ήτο άκόμη μέ 

τά νυχτικά του, έμεινε παρά τήν θύραν μέ 
τήν *εφαλήν μόνον έξω καί βλέπων τούς τρεις 
άγνώστους καί τόν θαλαμηπόλον του έπί τής 
κλίμακος ίστάμενον καί άπορούντα :

— Γιάννη ! έφώναξεν έν θυμφ, ζητών παρ’ 
αύτοΰ διά τού βλέμματος έξηγήσεις ένφ ή 
έναντι θύρα έκλειε μετά πατάγου καί ήκούετο 
τώρα ένδοθεν ή φωνή χή; κυρία; Μακίδου:

— Θεέ μου, Θεέ μου ! μά τί συμβαίνει λοι- 
κόν σπήτι μας;

Ό  Παπασπατάλου ήρχιοε νά έννοή ότι ό 
δαιμόνιος Αμερικανός τού έπαιξε κακό παι
γνίδι. Ή  υποψία ήν συνέλαβεν εισερχόμενος 
διά τήν υπηρέτριαν ήρχισε νά γίνεται δι’ αυ
τόν βεβαιότης. Έν τούτοις ή ί̂)άνετο δτι ώ- 
φειλε νά δόσω πρό παντός εξηγήσεις είς τόν 
οικοδεσπότην έκείνον δίτις τόν έβλεπε τώρα 
μέ βλέμμα άνήσυχον. Καί πληηιάζων:

- -  Είσθε ό κύριος Μακίδης ; ήρώτησε.
— Μάλιστα, κύριε, άλλά σείς ό όποιος.,
— Είμαι ό γραμματεύς τής Αστυνομίας, έ- 

σπευοε νά τόν διακόψη ό Παπασπατάλου. 
Τήν νύκτα έγώ καί οί δύο αύτοί κλητήρεις έ- 
κυνηγούσαμε ενα διάσημον λωποδύτην τόν 
όποιον έχάσαμεν αίφνιδίως άπ’ τά μάτια μας 
πρό τού μεγάρου σας. Δέν εΐαεθα βέβαιοι ότι 
κατέφυγεν έδώ καί δι’ αύτό σάς άνησυχήσα- 
μεν. Πρό ολίγου μία — έδώ * ό Παπασπατάλου 
έδίστασεν, έν τούτοις έξηκολούθησε -  μία ύ 
πηρέτριά σας έξερχομένη έν ταραχή τοΰ με
γάρου σΐξς μάς έκάλεσεν είς βοήθειαν, φωνά- 
ζουσα ότι εύρήκατε κάποιον κλέπτην.

Καί πριν ό κύριος Μακίδης συνέλθω έκ τής 
έκπλήξεως τών λόγων του :

— Είνε δυνατόν, κύριε Μακίδη, προσέθεσε, 
νά καλέσετε έδώ δλον τό προσωπικόν τοΰ με
γάρου σας; !

Ό  τραπεζίτης έσπευσε νά ευχαριστήσω τόν 
γραμματέα τής Αστυνομίας δίδων τάς αναγ
καίας οδηγίας είς τόν θαλαμηπόλον του καί 
μετά παρέλευσιν ολίγης ώρας, ένας-ένας, μέ 
μάτια άκόμη πρυσμένα, ήρχοντο καί παρετάσ- 
σσντο ε*ς τόν διάδρομον τής εισόδου τοΰ με
γάρου πέντε άνδρες καί^τρεΐ; ύπηρέτριαι.

Ό  Παπασπατάλου έρριψεν άλληλοδιαδό 
χως έφ’ ένός έκάστου τό λάμπον άπό εύφυΐαν 
βλέμμα του.

Κανείς έξ όλων εκείνων δέν έφαίνετο ιδιαι
τέρως τεταραγμένο;. "Ολων αί μορφαί έξέ- 
φραζον τήν δικαιολογημένην άνησυχίαν ήν 
πας τις είς τήν θέσιν των θά ήσθάνετο άπό 
εκείνην τήν άπρόοπτον άστυνομικήν έφοδον

— Είιε όλοι έδώ ; δέν λείπει κανείς ; ήρώ 
τησεν ό Παπασπατάλου τόν θαλαμηπόλον.

— Ό  θυρωρός μονάχα καί ή μαγείρισσα, ή 
κυρα-Ρείνη, άπεκρίθη ό θαλαμηπόλος.

— Τόν θυρωρόν άφήστε τον, τόν είδα, άλλ’ 
ή μαγείρισσα πώς δεν ήλθεν άκόμη ; ήρώ- 
τησε μέ κάποιο αίσθημα άνακουφίσεως ό 
γραμματεύς τής Άστυνομι'ας.

'Αν αύτή ποϊί έλειπε ήτο έκείνη ήτις έξήλ- 
θεν έν ταραχή τοΰ μεγάρου καί τόν έκάλεσε, 
τότε ύπήρχεν έλπίς εκείνο ποϋ ύπωπτεύθη 
νά μή έγένετο. Νά |χή μετημφιέσθη καί τόν 
ένέπαιξεν ό Αμερικανός. Νά εύρίσκετο έτι 
είς τήν οίκίαν.

Άλλ’ έ -t* ιή;  έλπίδος αύτής τόν έξήγαγον 
σμέ-ω; φίονοι γυναικός έρχόμειαι έκ τής κλί
μακος τής ι πηοεσίας :

— Καλέ, ιί χωρατάδες είνε αύτοί ..νά παίρ
νουν τή νύχτα τοϋ κόσμου τά ρούχα καί νά 
τόν κάνουν νά βάζω τά γιορτινά το υ ;... &J 
έμενα δέν μ’ άρέσουν α ύιά !... θά τό ’πώ 
τιάρα στόν κύριο κι’ δποια τώκανε !...

Καί συγχρόνω; ένεφανίζετο παχύσωμος Να- 
ξία κόρη τήν όποιαν ό Παπασπατάλου κατε- 
μέτρησεν άπό κεφαλής μέ/.ρις ονύχων.

Έν τφ μεταξύ ό κύριος καί ή κυρία Μακί
δου έξήρχοντο τών δωματίων των.

— Τί σοϋ συμβαίνει, κόρη μου ; ή ,.ώτησεν 
ο γραμματεύς τής Αστυνομίας τήν Ναξίαν, 
άφοϋ διά βλέμματος συνέστησεν είς όλους έκεΐ 
νά μή,διακόψαυν τήν άνά>ςρισίν του.

Ή  άφελής νησιώτισσα έρριψε πρώτον βλέμ
μα εχπλήξεως καί άνησυχίας έφ’ όλου τού 
συνηγμένου ιίς τόν διάδρομον πλήθους, μεθ’ό 
είς τόν προσηλοϋντα επ’ αύτή; έταστικόν τό 
δμμα Παπασπατάλου καί τέλος, φαινομένη 
δτι έλάμβανε μίανγενναίαν άπόφασιν έστράφη 
πρός τόν κύριον Μακίδην, καί :

— Κύριε, τοΰ είπε, κρίνουσα δτι είς αυτόν 
πρωτίστως ώφειλε νά δόσω έξηγήσεις, τώρα 
δά κιύπησε τήν κάμαρά μου ό Γιάννης καί 
μ’ έξύπνησε λέγοντας πώς μέ θέλατε. Σηκώ
νομαι, ζητάω τά ρούχα ποΰ φορώ κάθε μέρα 
στή δουλειά μου, άμ δέ !... ναί ρούχα, > ναί 
τίποτα !... Κάπο α άπ’ τις κυράδες—καί έδεί- 
κνυε τάς συναδέλφους της — θά μοΰ έκανε 
φαίνεται τό χωρατό καί μοΰ τά πήρε τήν 
ώρα ποΰ κοιμώμουνα γιά ν’ άνοίξω τήν κασ- 
σέλα καί νά φορέσω καθημερνιάτικα τά κυ- 
ριακάτικά μου.

— Δέν κλ^ιδώιεις τήν νύκτα τήν πόρτα σου, 
κόρη μου ; ήρώτησε καί πάλιν έπεμβαίνων ό 
γραμματεύς τή; ’Αστυνομίας.

Ή  Ναξία τόν έκύτταξεν άποροΰσα πώς έπί 
παρουσία τών κυρίων της ό ξένος έκεΐνος έ
λάμβανε τόν λόγον καί έξήταζε περί πραγ
μάτων τά όποια μόνον έκείνους ένδιέφερον- 
είτα μέ κίνησιν τών ώμων ή τις έσήααινεν 
δτι : «άφού αύτοί τόν άφίνουν νά ρωτά !>, ά
πεκρίθη είς τόν Παπασπατάλου άωελώς :

— Γιατί νά τήν κλειδώνω, κύριε ; Ποιόν 
νά φηβηθώ ;

Ό  γραμματεύς τής Αστυνομίας έστράφη 
τώρα πρός τόν οικοδεσπότην.

— Κύριε Μακίδη, ήρώτησε, είνε έδώπαρόν- 
τες δλοι τοΰ οίκου σας καί τοΰ προσωπικού 
σας.

— Μόνον ό θυρωρός μου καί ή κόρη μου, 
κύριε, δέν είν’ έδώ ! Άλλά......

—’Επιτρέψατε, κύριε Μακίδη, νά 15ω πρώ_· 
τον τήν κόρην σας καί κατόπιν νά άποκριθώ 
είς τάς δικαίας έρωτήσεις τάς όποίας μαντεύω 
ότι έχετε νά μοΰ υποβάλλετε, διέκοψεν δ γραμ
ματεύς.

Ό  τραπεζίτης μέ κάποιαν στενόχωρον συγ- 
καιάνευσιν ένευσε είς τόν θαλαμηπόλον του.

—Γιάννη, ειδοποίησε τήν Φιφήν ότι θέλω 
νά τήν Ιδώ.

—Άν μοϋ έπιτρέπετε, κύριε Μακίδη, θά 
σάς παρεκάλουν νά διατάξετε τόν Γιάννην νά 
μέ οδηγήσω μάλλον el; τό δωμάτιον τής_ δε- 
σποινίδος Φ.φής, άντί νά τήν καλεση έδώ.

—Άλλά κύριε 1... ήρχισε διαμαρτυρόμενος ό 
τραπεζίτης βλέπων μέ δυσφορίαν εκείνην τήν 
άπαίτησιν τοϋ άστυνομικοϋ καί έτοιμος νά 
άξιώση νά παύσω τάς έρεύνας του.

Άλλ’ ό Παπασπατάλου προσήλωσε τότε τό 
πλήρες νοημοσύνης καί είλικρινείας βλέμμα 
του έπί τοΰ τραπεζίτου καί μέ τόνον φωνής 
όστις έκαμε τόν Μακίκην ν’ άνησυχήσω -· 

—Πρός τό συμφέρον σας ! τού είπε.
Καί ένευσε έπιτακτικώς είς τόν θαλαμηπό

λον νά τόν όδηγήση είς τό δωμάτιον τής κό· 
ρης.

Μετά τινας στιγμάς είς τήν θύραν τοΰ παρ- 
θενικοΰ θαλάμου δπου ίδωαεν τόν γόητα Α 
μερικανόν, τόν Άθηναΐον Φαντομάν, νά διέρ
χεται μίαν νύκτα πρό γυμνής τής δεσποινίδος 
Μακίδου, ήκούοντο τρία ισχυρά άλλεπάλληλα 
κτυπήματα.

Όλίγαι στιγμαί διέρρευσαν.
ΕΙτα μιά φωνή νεανική ήκούσθη έρωτώσα 

ένδοθεν.
-  Π οιός;... Έσύ είσαι Ελένη ;.·.
Ό  Παπασπατάλου ένευσεν είς τόν θαλαμη

πόλον ν’ άπαντήση.
—"Οχι, δεσποινίς Φιφή, δεν είνε ή ‘Ελένη, 

είμ’ έγώ, ανοίξατε σάς παρακαλώ μιά στιγμή.
(Ακολουθεί)
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— Πηγαίνω καί τόν βλέπω τα 
χ τ ικ ά Εξακολούθησε ό γιατρός. 
Θά ζήση ή δχι ; Δέν ξέρω. Μπο
ρεί νά βαστάξω καί πέντε κ’ έξι 

χρόνια-έξαρτάται άπ* τήν κράσι του. Ή  έπιστήιη δέν έχει θέσι ..·
— Πολύ θλιβερή όλη αύτή ή Ιστορία, γιατρέ μου- άλλά δέν είνε 

λόγος αύτός νά μήν πάρωμε τό πρόγευμά μας. Ή  μήπως έχετε άρ
ρωστους νά δήτε;

Πολύ παράξενη τοΰ φάνηκε ή έρώτησίς μου κ ι’ ουτε περίμενε τέ
τοια προοκληίι έκ μέρους μου.

— ’Αρρώστους, είπατε ; Ά  μπά ! "Εναν καί μοναχό. Μιά γυναίκα 
πού πάσχει άπό χρονία ήτατίτιόα Μτορώ εξαίρετα Διά πάγω καί τό 
βράδυ, δέν είνε βία.. .‘Αφού είχατε τόση καλωσύνη δέν μπορώ νά σάς 
άρνηθώ* .μεγάλη τιμή πού αοΰ κάνετε...

Μιά κακή πράξι έκανα έκείνη τήν ημέρα γιά τήν οποία μετανόησα 
κατόπι. Είπα τοΰ Ζούστ νά ψέρτ) άπ’ τό υπόγειο μιά μποτίλλια κρασί 
καί μιά μποτίλλια κονιάκ άπ'τά καλλίτερα καί παλαιότερα πού ε’ί/,αμε. 
Τις έβαλα στό πλάι τοΰ γιατρού καί τόν'ύπεχρέωσα νά πίνη μόνος του 
γιατί ήμουν άπρόαεχτος καί δεν πολυέπινα κιόλας... ’Ο γιατρός τώ- 
τσουζε καί δός του κα> γιόμιζε τό ποτι.ρι. O cav ή μποτίλλια,, τού 
κρασιού άδειασε, άρχισε νά πλέκω τόν πανηγυρικό τής πελατείας του 
ποΰχε ξεπροβοδίσει στόν άλλον κόσμο, επαίνεσε ξανά τήν οίκογένειά 
μου καί τελοαπάντων άπολύθηκε ή γλώσσα του καί δέν έλεγε νά στα
ματήσω. Δέν δυσκολεύθηκα λοιπόν νά τόν κάνω νά μοΰ ‘πή γιά δ,τι 
μ’ ένδιεφερε.

— Δεν μοΰ λέτε, είπα, σεις θεραπεύετε τόν ύποκόμητα ντέ 
Σαίν-Ζερύ ;

— Καί βέβαια, άν λέγεται θεραπεία τό δτι πηγαίνω δυό φορές τήν 
εβδομάδα καί ρωτώ τήν άγγλίδα πού τόν περιποιείται: «Τίποτε νεώ-
τερο;» κ’ έκείνη μ’ άπαντά : «Νεοιτερόν ; δκι ! Τιποτέ νεωτερόν 1»
Ντρέπομαι, σάς βεβαιώ, νά παίρνω μισό είκοσάφραγκο γιά τόσο 
πράγμα-αύτό είνε ή άί,ήθεια—άλλά τί νά κάνω ; Ό  παραλυτικός αύ
τός elvs σάν ένα δενδρί πού πρέπει νά τό ποτίζω κανείς, νά τό κο
πρίζω καί νά μήν τό άφήνω νά ξεπαγιάσω. Γιά νά τόν κάνης νά περ
πατήσω, είνε άδύνατον. Όσο μπορή νά περπατήσω μιά φτελιά, άλλο 
τόσο κι’ αύιός. . Είνε άκριβώς ή παρομοίωσι πού ταιριάζει...

Λέγοντας αύτά άναποδογύρισε τό ποτηράκι πάνω στό τραπεζομάν- 
δηλο, τό σφούγγισε καί ροφούσε τούς ατμούς τοΰ χυμένου σπίρτου...

— Άκριβώς, πού λές, άκριβώς ή παρομοίωσις πού ταιριάζει...
Τοΰ ξαναγέμισα τό ποτήρι-
— Νομίζετε δτι άπ’ τις καταχρήσεις πού έκανε... μετά τό γάμο, 

δτι άπ’ αύτό...
Πήρε ένα ύφος έμπιστευτικό.
— Μά, σάς είπα' οΰτε καί πριν είχε προκοπή... Κατά τήν γνώμη 

μου δεν μπορούσε νά είνε σύζυγος, μ’ έννοόΐτε;... Όσο γι’αύό 
ϊχω άπτές άποδείξεις, άφοΰ δά είμαι' γιατρός κ’ εκείνου καί τής συ
ζύγου του. Ά ν κρεμούσαν δλους τούς δνδρες, θά πήγαινε κι" αύτός 
καλοχαμένος... Άλλ’ ας σταματήσω έδώ...Ή  επαγγελματική μου έχε- 
μύΟεια μ’ έμποδίζει νά σάς ’πώ δ,τι ξέρω, τήν γνώμην μου καθαρά 
καί ξάστερα.

Άλλά φάνηκε σάν νά μετάνοιωσ* πού τοΰ ξέφυγαν αύτά τά λόγια 
καί μέ κύτταξε καλά-καλά... Έγώ έκανα πώς πρόσεχα τό βούλωμα τής 
μποτίλλιας δπου μόλις διακρίνονταν τό δνομα τοΰ καταστήματος στα- 
μπαρισμένο...Καθησύχασε οπωσδήποτε άπό τήν προσποιητή αύτή ά- 
προσεξίϊ μου’ ώς τόσο δέν ξαναμιλήσαμε διόλου γιά τόν ύποκόμητα 
καί τήν Βαλεντίνα.

Μόλις έφυγε ό γιατρός σέλωσα τ’ άλογό μου καί τράβηξα καλπά
ζοντας άπ’ τό δρόμο πού πάει πρός τό Πράσινο Δάσος δπως τό λένε, 
κοντά στό 2αίντ-Αίνιάν. Είχε βάλει περισσότερη ψύχρα, ό ουρανός 
καθαρός κι’ δ ήλιος δέν στόλιζε πιά τήν έξοχή. Άπελάμβανα τήν ψυ- 
χρίτσα έκείνη, τά τσουχτερά χαϊδέματα τοΰ άέρα στό πρόσωπό μου, 
πού τό τρελλό τρέξιμο μ’ έκανε νά τά νοιώθω περισσότερο. Άπό ’δώ 
κι* άπό ’κεϊ μηλιές ξηραμένες, περιβόλια, χωράφια, υποστατικά, φρα
γές, πού άπό μέσα έβλεπες νά ξεπροβάλουν τά ρουθούνια καμμιάς γε
λάδας. Δέν ξέρω γιατί δοκίμασα έκείνη τήν στιγμή μιά συγκίνησι ανά
λογη μέ "κείνη πού μοΰ έδινε τό πάθος τής Μαρίας-Τερέζας. Αληθινά, 
αισθανόμουν τό ιόιο πράγμα μέ μόνη τήν διαφορά ότι“δέν είχα δπως 
άλλοτε, κανένα φόβο, καμμιά επιθυμία. Ή  τύχη μου τώφερε νά είνε 
κορίτσι έκείνη πού αγαπούσα...

Ήταν άργά δταν γύρισα στόν πύργο. Βρήκα έκεί ενα γράμμα μέ 
έντυπο τό οικόσημο τών Σαίν Ζερύ στό φάκελλο.

«Άποφασίσθηκε τελοσπάντων, μοΰ έγραφε, τέλη αυτής τής έβδο- 
μάδος νά φύγω γιά τές Κάννες καί τά νησιά τοΰ Ύ έρ. Θά μέ συνο
δεύσω ή μητέρα. Ελπίζω δτι κατόπι άπ’ αύτό δέν θά είσθε τόσο άκρι- 
βός στές έπισκέψεις σας... Σκέπτομαι άκόμα τό άξβχαστο έκεϊνο δει
λινό τής Κυριακής. Ά ς  κάνουμε τούλάχιστον, άφοϋ πρόκειται νά 
φύγω, μιά παρακαταθήκη αναμνήσεων γιά τόν καιρό τοΰ χωρισμού...»

Μπορούσα ν' άρνηθώ ; Ούτε δοκίμασα διόλου ! "Ως τό τέλος εκεί
νης τής ’βδομάδας οΰτε μιά μέρα δέν παρέλειψα τά πάγω στόν πύργο 
τοΰ Σαιγιάρ.Πήγαινα μετά τό πρόγευμα κ’ έφευγα άμα σκοτείνιαζε. 
ΙΙόσο άργά δμως περνούσανε c l ώρες αύτές... Σχεδόν δέν μιλούσαμε, 
μάς έλειπαν τά λόγια. . Ή  λύπη τοΰ χωρισμού μάς έκλεινε τό στόμα. 
’Ω πόσο άργά διάβαινε ό χρό ος... Αισθανόμουνα τό βάρος τώνώρών 
άπάνω μου.. ,Κι’ομωςπαρακαλοΰσα νά μήν τελείωναν ποτέ... Κι’ δταν 
γυρνοΰσα στό ΓΙλουί σκεπτόμουν δτι είχα χάσω πάλι ένα μέρος τοΰ 
θησαυρού μου...δτι δέν τις είχα χορτάσω δσο έπρεπε τις πολύτιμες 
ώρες πού είχαν περάσω· Έ τσι ήλθε τό Σάββατο ποΰ ήταν γιά νά φύ
γουν ή Βαλεντίνα μέ τήν μητέρα της. θά  έπαιρναν άπ’ τήν Ρουέν τό 
τραίνο τών εννέα καί στις 11 θά ήταν στό Παρίσι. Πρωί-πρωί έκείνη 
τήν ημέρα πήγα στό Σαιγιάρ. Μ’ άιάγκασβ νά τής ύποσχεθώ δτι δέν 
θά τήν συνοδεύσω στό σταθμό.

— Δεν θά^είχα πιά τό θάρρος νά φύγω, μου είπε... Τις τελευταίες 
αυτές μίρ·ς Ιχασα κάθε δύνα·.ιι...

Καί μ« τρβμουλιαστή φωνή πουίβυνβ μέσα σέ λυ,μούς, ξαναεΤπ; :
— Μή λυπδσθε.,.Σάς ικετεύω' μή λυπάστε I

(Ακολουθεί)
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— ~~  Δ. ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ

ΤΑ ΔΙΔΥΜΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ
Ή  Φρόσω, τής οποίας ή καλλονή έκαμνε τότε τούς λέοντας τών 

Αθηνών συχνά νά διέρχωνται άπό έκείνην την οδόν, ήρχισε νά αι
σθάνεται καί κάτι πλέον τής συμπαθείας διά τόν ήθικόν νεανίαν τοΰ 
όποιου ή άπολλώνειος μορφή έκαμνε έτι αισθητικήν τήν εύγέ-.ειαν τών 
τρόπων. Ά^-λ’ ή άδιαφορία τοΰ Στέλιου, δστις ώς γνωρίζομεν, πριν ή 
φθάοη άκόμη είς Αθήνας είχε δόση τήν καρδίαν του είς τό παράδο
ξον έκεϊνο πλάσμα μεθ’ οΰ συνεταξείδευσε, τήν Άνθήν, έκαμε τήν 
Φρόσω, ήτις είς τήν ήλικίαν έχείνην δεν έκύτταζε πλέον έπιπολαίους 
έρωτας, άλλ' άπέβλεπεν είς γάμον, επιφυλακτικήν.

Καί αί σχέσεις τοΰ Στέλιου μέ τήν οίκογένειαν ’Αριστοβούλου, 
μέχρι τή; νυκτός τή; παραστάσεως τοΰ Άνσέλμη, παρέμειναν όποΐαι 
καί κατα τάς πρώτας ημέρας τής ένοικιάοεως τοΰ δωματίου.

Μετά τόν κλονισμόν δν ήσθάνθη έκ τής διαγωγής τοΰ ίδιοτρόπου 
εκείνου δντος, οΰ τίνος τώρα μόλις ήρχιζε νά έννοή τόν χαρακτήρα, 
περιεπλανήθη είς τάς όδούς μέχρι πρωίας σχεδόν, άδιαφορών διά τό 
ψΰχος, κινδυνεύων εις τάς έρήμους διαβατών όδούς νά συναντηθή μέ 
κανένα κακοποιόν, μονολογών, κλαίων. Κοί δταν επέστρεχιεν εις τό 
δωμάτιόν του ό πυρετός τόν-κατέλαβε. Ριγών έρρίφθη είς τήν κλίνην 
του καί ΰπέψερεν, ύπέφερεν έπί ώρας, μέχρις οΰ ή κοκκώνα Ευανθία, 
έλθοΰσα νά τακτοποιήση τό δωμάτιόν του, άντελήφθη δτι ό Στέλιος, 
παρά τήν συνήθειάν του νά εγείρεται και νά έξέρχεται ενωρίς, εύρί- 
σκετο άκόμη μέσα.

“ιίκρουσε τήν θύ )αν καί μή λαμβάνουσα άπάντησιν άιίεφάσιοε νά 
είσέλθη άνησυχήσασα. Ό  νέος παρελήρει. Καί ή κοκκώνα Εύανθία έ- 
κάλεσβ τότε είς βοήθειάν της τήν Φρόσω. Αί δύο γυναίκες ήρχισαν νά 
περιποιούνται ώς άνθρωπον τής οίκογενείας των τόν άσθενή, τοΰ ό
ποιου δμως ό πυρετός όλοέν έπετείι ετο. Έσπευσαν τότε νά καλέσουν 
Ιατρόν Καί ό ιατρός έξβτάσας τόν άσθε ή έκίνησε τήν κεφαλήν. Ή  
κατάστασίς του ένέπνεεν ανησυχίας.

Ό  πυρετός εκείνος, συνέπεια μεγάλου ψυχικοΰ κλονισμού, είς δν 
επίκουρόν ήλθε καί τό ψΰχος τή; νυκτός ήν διήλθεν έξω, έθβσεν έν 
κινδύνφ τήν ζωήν τοΰ Στέλιου. Καί δεκαπέντε ημέρας έπάλαισε με
ταξύ ζωής καί θανάτου.

Ή  άφοσίωσις καί αί περιποιήσεις τών δύο γυναικών άφ’ ένός καί 
ή ισχυρά του κράσις άφ’ έτέρου άντιπάλαισαν, ύπερίσχυσαν.

Μίαν ήλιόλουστον πρωίαν τοΰ Δεκεμβρίου ή κοκκώνα Ευανθία 
είσελθοΰσα είς τό δωμάτιόν του τόν εΰρεν έντελώς άπύρετον. Είχε πρό 
ώρας άφύπνισθή άπό ΰπνον ήίυχον καί περιέφερε πέριξ του βλέμμα 
έκπληκτον. Τοΰ έφαίνετο δτι έπανήρχετο είς τήν πραγματικότητα μετά 
μακράν περιπλάνησιν είς χοίρος άγνώστους, χώρας είς α; έταξείδευσεν 
έν καταστάσει πλήρους άβουλίας, έθιερημένος θιλή'εως καί σκέψεως.

— Έ ,  πώς είσθε σήμερα, κύριε Χλωρέ ; ήρώτησε με μειδίαμα εύ- 
χαριστήσεως ή κυρία Αριστοβούλου, βλξπουσα τήν ήρεμον 4ψιν του.

Ά λλ- έκεϊνος άντί ν’ άποκριθή τήν ήρώτησεν : ·
— ’Ήμουν άρρωστος ;
— Πολύ !
— Ά , καί πόσον καιρόν διήρκείεν ή άρρώστεια μου ;
— Είνε σήμερα άκριβώς δεκαπέντε μέρεί ποΰ έπέσατε καί ποΰ κάβε 

μέραάπ' αύτές έλέγαμε δτι δέν θά σας εύρη τό πρωί I Ά , έγλυτώ· 
σατε άπό μεγάλο κίνδυνο I Ευτυχώς νά, ποΰ δλα πέρασαν. Είσθε πολύ 
άδύνατος, πολύ καταβεβλημένος άκόμη καί θά χρειασθοΰν μέρες γιά 
νά σηκωθήτε άπό τό κρεββάτι. Έ ν τούεοΐί, τό κακό, τό βλέπω καλά, 
έπέρασε κι’ άς είνε άγύριστο πιά !

Σάν στοργική μητέρα εκλινεν ύπέρ τήν κεφαλήν του καί τόν έθώ- 
πευεν, ένώ είς τό πλήρες άγαθότητος βλέμμα της ελαμπεν δλη ή χαρά 
ήν ήσθάνετο βλέπο"σα τόν Στέλιον είς έκείνην τήν εύχάριστον κατά- 
στασιν. Ό  νέος συνεκινήθη. Έλαβε τήν χεΐρα τής κυρίας Αριστο
βούλου καί τήν ή Ι.τάσθη.

— Σάς εύχαριστώ, σάς ευχαριστώ τή είπε σχεδόν ένδακρυς, γιά δ,τι 
μαντεύοι νάέ κάματε πρόςχάριν μου. Άνέγλύτωσα άπό κίνδυνον σέ 
σάς τό όφείλω.

— Καλέ άφήίϊε τώρα τάς ευχαριστήσεις καί σταθήτε νά πάω νά 
σάς φέρω λίγο γαλατάκι νά πιήτε. Ύστερα ποΰ θάρθυ ό γιατρός νά 
σάς 'όή θά μάς ’π^ τί θά πρέπει νά τρώτε ώ «του ν’άναλάβετε έντ»λώς.

Και έσπευσε νά έξέλθω άφού ήνοιξε τά παραπετάσματα τοΰ παρα
θύρου καί ενας ήλιος ζωογόνος έρριψε δέσμας άκτίνων είς τό δωμά- 
τιον. Ό  Στέλιος άμα έμεινε μόνος, έκράτησε τήν κεφαλήν δι* άμφο- 
τέρων τών χενρών προσπαθών νά συγκεντρώσο τάς άναμνήσεις του. 
Πώς ήσθένησε ; πώς εύρέθη είς τήν κλίνην του ; Μικρόν κατά μικρόν 
τά γεγονότχ τής νυκτός τής παραστάσεως ήρχοντο είς τόν νούν του. 
Καί δταν διά τής σκέψεως έπανεϊδε τήν Άνθήν κλίνουσαν έξω τοΰ 
θεωρείου καί ρίπτουσαν είς τόν έπί σκηνή; θριαμβευτήν τό άνθο 
οί οφθαλμοί του έπληρώθησαν δακρύων. Ήρχισε νά κλαίω σιωπηλός. 
Ή το αύτό τό τέλος τής κρίσεως. Καί είς τήν θέσιν έκείνην τόν εδρεν 
είσερχομένη ή Φρόσω κομίζουσα τό γάλα του. Έστη έπί τής θύρας 
διστάζουσα. Είτα, ύπερνικώσα κάποιαν ένδόμυχον σκέψιν της τοϋείπε :

— Καλέ αύτό είνε ποΰ μοΰλε/ε τώρα ή μαμά, πώς έγίνατε καλά, 
έντελώς κα?.ά ; Όρίστε ! Κ' έγώ έρχομαι καί σάς βρίσκω νά κλαϊτε !

Ό  νέος ύψωσε τήν κεφαλήν καί διά μέσου τών δακρύων του τώ 
έμειδίασε :

--Κλαίω, γιατί θυμήθηκα τήν μητέρα μου, τή είπε. Τήν μητέρα 
μου ποΰ άντικαταστήσατε, σεϊς καί ή μαμά σας κατά τήν άσθένειάν 
μου μέ τόσην καλωσύνην.

Ή  Φρόσω προσήλωσε τά μεγάλα ώραϊα μάτια, της έπ’ αύτοΰ, καί :
-  Λέτε άλήθεια ; τόν ήρώτησε. Θυμηθήκατε τήν μητέρα σας καί 

κλαϊτε ή έκείνην τήν Άνθήν, ποΰ στόν πυρετόν σας άναφέρατε ;
Οί δψθαλμβί τοΰ νέου διεστάλησαν άπό έκπληξιν, ένφ είς τάς 

ώς έκ τής άσθενείας ώχράς παρειάς του άνήρχετο έλαφρόν έρύθημα.
Ή  Φρόσω άφήκε νά διαφύγω τ(δν κοράλλινων χειλέων της δροσε

ρός γέλώς. Έτοποθέτη«ε τόν μικρόν δίσκον μέ τό γάλα έπί τών γο
νάτων τού νέου καί καθημένη παρά τήν κλίνην του :

— Ελάτε, τοΰ είπε μέ άγγελικήν άγαθότητα καί άφέλειαν- πά^τε 
τώρα τό γάλα σας πρώτα κι' άντί νά κοκκινίζετε έτσι, αρχίσετε νά 
μοΰ λέτε σάν σέ άδελφή τόν πόνον σας.

Καί έρυθριΑσα τώρα έκείνη προσέθεσε :
(Ακολουθεί)

«

«UbYAsf WW A ^ i-N u M 'jr
Τ  Α Ι Δ Ι Α Ι Τ Ε Ρ Α  E A . S

10 Λ Ε Π Τ Α  Ε Κ Α Σ Τ Η  Λ Ε Ξ Ι Σ

-Άνταλάσσω έπιστολάς καί c. Ρ· 
τόςθέματος πανταχόθεν. Γραψατε «21 Β.Φ.»

Ρ —Άνταλάσσω C. ρ. μέ οίανδήποτε : Δ ε̂ύ- 
θυνσις· «Νεράιδα τών Κυμάτων» p. r. Να

) 4 « w  »·* <** ' t v · · ' ”1™των Ζητώ συγγνώμην είς όσους δεν απηντησα 
έ?εκεν άσθενείας μου' «Κύμα Βοσπορου»

-  Ανταλλάσσω c. p. πανταχόθεν πάντοτε 
ίντίς *α*έλλου. «Π. Ν. Σ > Ρ· r. Κοζάνην.

-Ζητείται ή διεύθυνσις Γεωρ. Λαμπρακη 
άξιωμ. καί Γερ. Δαριώτη. Ο γνωριζων α,

" Λ ΐ ί β ί - Λ .  8 »

δην Σάμον—Βαθύ—Λυκειον. vnvP'.c ή
-  Είς τήν έρώτ.,σιν μου «Να ζω κα^ ις  η 

νά ιιή ζή’ άπήντησαν 12 ε ;  ων την καλλιτε- 
οαν άπάντηο ι ν έστειλε ή «Εύθυμος Μακρο- 
μαλλουσα» ήτις χαί έβραβευθη «Γυιός του 
Ψηλορείτη». _ _ _ _ _

Άνταλλάσω c. p. καί έρωτικάς έπι- 
στολάς πανταχόθεν μέ νέους μορφωμε 
νους καί δεσποινίδας 17— 22 έτωι_.Σ»ο 
πός Ιδανικός. Γράψαμε «Ετ/ειη 1π 
πότην» poste restante Αθήναι.

•Co ’Ζ Ι ι ο ο κ ρ η ά ζ ι κ ο  o a j o v i  

ζής “ £ φ α ίρ α ς„  __

Ό  καλός Πιερόττος νάτος πα .ι 
μόλις μπήκε τό τρελλό Καρναβαλι 
είς τής «Σφαίρας^ τό σαλόνι γυρίζει 
καί κουσκουσουριές σάν πέρίυ αρ/.ι̂ 61 
Σιόν τρελλό Πιερόττο 
γυναϊ<ε;, παιδία καί γέροι 
στόν τρελλό Πιερόττο.
Καί σεϊ; βαρβάτοι καλογέροι 
πέίτε μυστικά, σκανδαλάκια με γούστο 
καίαντός δίνοντάςτους τό\πρέποντα λούστρο 
είς τή; «Σφαίρας» τό ώραϊο σαλόνι 
πού καθείς, καθεμιά καμαρώνει 
θά τά λ_έη μέ χαρά μ’ εύθυμία 

( χωρίς ν’ άφίνω άτείραχτη καμμια.
I Ό λες, δλοι καί δλα 

j j στό χορό γιά στό κόρο

Ιμά ποδιά ά“ φορούν μά φωκόλα 
θά πληρώσουν τόν νόμιμο φόρο, ^

Στόν τρελλό Π.ερόττο πού γ ά χάζι  ̂
θά πειράζω τήν μιά καί τήν άλλη με ια^ι.

Π ιεοόιτος
Μ ^ ε χ ι ά  z p a y o v d ic i

—Καίτην Άλιμπράτη : Διατί δέν μού έγρά-
ψατε : «Εφοπλιστής».

— Προετοιμάζω έκπλήξεις ιίς τας τριακον
ταετείς χήρας ποΰ θά έχουν τήν καλωσύνην 
νά μοΰ γράψουν. Ά ς έπωφεληθοϋν μιας σπά
νιάς εύκαιρίας. Γράψατε· «Σατανάν» γρα{εια

—’Ορφανός ύπαξιωματικός ζ"Π τεΧ αλί.ηλο- 
γραφίαν μετά δεσποινίδων Αθηνών καί Σμύρ
νης, πρός άνακού4 ισιν τή; μοναξιάς του. « Α
ναγνώστης» Στρ.Νοβοκομ.ΠεργαμουΤ Τ. J01.

—Ευρισκόμενος προαωρινώ; μακραν του 
χωριού μ°υ θά πα^ακαλέσω τούς ανταλλα- 
κτας μου είς δσους δέν άπήντησα ΐ| δεν θ ’ 
άπαντήιω έγκαίρω; νά μή μέ παρεξη,ήσουν, 
θά τούς άπαντήσω άμα τή έπιστροφή μου. 
«Μπολσεβίκος».

—Τ. Μ. Καλάμας. Δέν ελαβα αΛ,λο γράμμα 
σου, ούτε θά λάβω ώ ; φαίνεται. Αύτό είνε 
δειλία έ ; «Μπολσεβίκο;».

— «Όχθην Εύ^ώια*. Σά; έγραψα αμέσως 
δέν έίαβα δμως άπάντησιν. «Μπολσεβίκος».

— Νέοι άνταλλάσσοιν c. p.· χαί έπιστολάς 
μετά δεσποινίδων μορφωμένων καί καλών οί 
κογενειών ”Ακρα έχεμύΟεια. Σκοπός ό γά
μος. Άπάντησις ταχεία. Γράψατε- «Μβλιστα- 
λές Άνθος». «Σεβήρος», p. r. Πειραιά.

— Άλτ ! Ίδρύθη έν Άθήναις συμμορία ύπό 
τήν έπωνυμίαν . Ίππόται τή; Όμίχλης», σκο
πόν έχουσα τήν άνταλλαγήν, ά/λά καί τήν ά- 
μείλικτον καταδίωξιν τών ψευδωνυμούχων. 
Ζητούνταν πανταχόθεν δραστήρια μέλη. Άρ· 
•χηγός· «Ασύλληπτος», Ύπαρχηγός· «.Μαύρος 
Σκελετός». Διεύθυνσις· «Άούλληπτον», p. Γ. 
Πίΐροιά.

— Δέν ένιοώ τί θέλεις νά πής’ μήπως γιά 
τό γράμμα ; Τό Σάββατον θά σού τό στε λω- 
ϊ  .ε το ύ.τ’ δψιν σου. ’Ιουλία Φιωτάκη.

►Γ Η Π Υ Θ Ι Α  SflS> >
( Έ κ  τ ή ς  γ ρ α φ ή ς  έ π ε ξ η γ ε ΐτ α ι  ό  χ α ρ α κ τή ρ . "Α π α ν τη 

θ ε ίς  μ ό ν ο ν  ε ί ς  ψ ευ δ ώ ν υ μ α . Δ ιά  κ ά ίίε  ά ν α λ υσ ιν  χα^α- 
κ χ ή ρ ο ς δέο ν  νά  έο ω κ λ είω ν τα ι δ ρ . 2 . )

Mirtga, Γύθειον.— Χαρακτήρ inapprivoise, 
γιά νά σάς τό ’ι»ώ γαλλικά, πού τόοο οάς ά- 
ρέσουν. Άτίθασσος, άλλά μέ μίαν καλωουνην 
καί μίαν πρόσχαρην διάθεοιν σπανίαν. Τάσεις 
καλλιτεχνικοί, σκέψις μεστωμέ/η καί μόρφω- 
σις άξιόλογοϊ.

Φ ύ λ λ ο ν  ά ν θ ρ ω π ί ν ο υ  δ·έ ν δ ρ ο υ, 
Δράμαν.-Στήν ηλικία σας καί νά μήν έχετε 
διόλου νεΰρα !...  Ά ς  είνε όμως, έχετε τοσο 
σπίρτο, πού άν σάς άπέσιαζαν ύάργαζαν έ.αν 
κάδο ! Μυαλό θετικό, επιμονή δση μ τορεϊ νά 
γίνω, * 1’ °λα τ’ άλ/.α προσόντα, «ού έγγυών- 
ται τήν έπικράτησιν. Ή  Πν&ία

ΤΓΨ ΕΥΔαΗ ΥΗ Α  Τ θ Τ ΐ 9 2 θ } ^
( Έ κ ά σ τ η  6γ χ β 101?  ή  4 ν α ν έ ω ο ις  δ ιά  τ ό  1ί·20 δρ α χ μ ή  

μ ία . O t fcyxelv o v x ss  ψ ευ δ ώ ν υ μ α  π β έπ ει 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 ιβ ΰ θ υ ν ο ίν  τ ω ν .)

«Εύγβνής Ίππόιης», «Σατα\άς», «Κατα
χτητής καρδιών», «Διοπτροφόρος Ιππότης», 
«Ξενητευμένη Βίρροιωτοπούλα», «Φτερωτός 
Ιππότης», «Αναγνώστης», «’Ασύλληπτος», 
«Μαΰρος Σκελετό - >.

ΤΙ vi αοΰ πώ ; KaXUrtga wi κυνηγώ αι'ις ρούγες 
ίίχοίς όξόβεργις πουίίί μί τρίδιχΙ»ί φζερονγες, 
παοάίοΰς πάίϊινςτΊΰρχϊνία'· αχ ίδάκτυΐί μ ιυα.ττνα) 
χαί σφίγ/ιο tis παλάμις μον καί μ ν> αγ{ρα πιίνω .

I. Πολέμης
C T H A S ^ Q I T H M A T A ,

X. Μήντον. Ό  τόμος τής «Σραίρας» ε 
στάλη.—Κ. Μοτικίδην.Έλή ρθη. Εύχαςιίτοί- 
μεν.— Εύνενή ’Ιππότην. Στείλατε τό όνομα· 
τεπώνυμόν σας.—Σατανάν. Επίσης.—Άγησ. 
ΙΙαυλόπουλον. Λήγει είς τάς 30 Μαρτίου.— 
Γ . Παπαδήμαν. Μετά τήν έπιταγήν-έλήφΟη 
καί ή έπισ ολή, εΐμεθα εν τάξει. X  Νικο 
λούλιαν. Είς τάς 14 Φεβρουάριου.-Δ. Μα
νιάτην. Σάς έγράψαμεν ταχυδρομικώς.—Κ. 
Γεωργιλέαν. Διά νά μή γείνω λόγος σημαίνει 
δτι δέν έλήφΟη. Στείλατε το πάλιν. Στ. Χα
σούραν. ’Επιταγή έλήφ^η —I. Καραγιαννό- 
πουλον. Δραχμαί 12 καί 50. — Ν. Αθανασίου. 
Φύλλα έστάλησαν.

Έλήφθησαν αί συνδρομαί τών κ. κ. Σωκρ. 
Κόντη, Πηνελ. Βαϊυυ, I. Γιαγιάνή, Τ. Pa- 
rissi, Δ. Κωνσταντάκη, Ά θ. Τζοϊτη, Ζαχαρ. 
Πιπαδοπούλου.

ΟΣΟΙ έγράφονται συνδρομή ταί παρακα 
λοΰνται νά μάς ορίζουν άπό ποιον άριθμόν έ- 
πιθυμοΰν ν’ άρχίζω ή άποστολή.

31 ϋ }η σ ΐξ  τον ζόκον ιώ ν

Ενζόκων 3~ραμμαζίων
Ά π ό  10 Δεκεμβρίου 1 9 1 9 :

Τρίμηνα . . . .  
‘Εξάμηνα . . . .  
Έ τ ή π α ..............

. . δ 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

I ^ T F E I Q S T

Ό  ιατρός κ. Σ. Α. ΡΟΚΚΟΣ .θεραπεύει 
τάς δυσμορφίας τοΰ προσώπου, άνώμαλα 
σχήματα ρινός, όφρύων, ρυτίδας, παλαιάς 
ούλάς χοιράδων, τραυμάτων ευλογίας ή 
εγκαυμάτων, κηλίδας έφηλίδας, εξανθήματα 
τήν ύπερτρίχωσιν ταχέως καί ριζικδς άνευ 
καταστροφής τού δέρματος, λεύκάς τρίχας, 
τριχόπτωσιν, πιτυρίασιν, φαλάκρωσιν, τρι
χοφάγον, άνώμαλα σχήματα τού σώματος, 
άτροφίας ή υπερτροφίας όμου, όοφύος, 
στήθους, άκρων, παχυσαρκιών γενικήν η 
τοπικήν. Αυξησις τ ύ αναστήματος καί 
πλαστικότης σώματος. Θεραπεία λευκάν- 
οεως τού δέρματος κ ιί σύμβουλοί κ< λλο- 
νή; προσώπου, κόμη; καί σώματος. ’Επι
σκέψεις 10 12 καί 5-6. *

Όδ^ς Έρμοΰ Φωκίιιινος 6 .

ϋπι-

J
2 )ιά  ζο 1 9 2 0

’Εκπτώσεις 3J ο)ο διά τά είδη τής ταπε
τσαρίας είς τό ειδικόν έργοστάσιον 

Α Ν Τ .  Ξ ν ί Ν Γ Α Ρ Ι Ο Τ Λ  
όδός Κεραμεικοΰ άριθ. 19.

Ν εο ελ λ η ν ικ ή  Λ ο γ ο τ ε χ ν ία

Τ  Σ  Ο
ζ 2 )  Τ ο ύ  Κ .  Χ α τ ξ ο π ο ύ λ ο υ

Ά ν τό είπε άληθινά τής μάνας ό Γιαννού- 
?„η;, δέν τό θυμούμαι Θυμούμαι μόνο πώς 
μιά μέρα έκι;ΐ πού παίζαμε στόν κήπο τού 
σπιτιού μας μέ τήν Τάσω, τή μικρή θυγατέρα 
τή; Γαλάναινας, καί γώ κι ό Γιαννόύλης 
πολεμούσαμε νά βγάλουμε άπό τήν τραχηλιά 
της εναν τζίτζικα, πού τόν είχε κρύψει.έκεϊ 
γιά νά μήν τή; τόν πάρουμε ο πατέρας σα 
μάς είδε μάς θέρισε τά μεριά μέ ιό λουρί.

Ό  κήπος μέ τή μουριά, πού στόν ίσκιο της 
ροκάνιζε άδιάκοπα τήν καλαμποκιά του ο 
ψαρής τοΰ πατέρα, ;ήτανε τό μέρος>ού παί
ζαμε τ ι μεσημέρια τού καλοκαιριού εμίΐ, τ 
ά^έρφια, ή Τασω κι ό άδερφός της ό Γεωρ
γικός, ενα άχαρο, κουτό παιδί πού ερχότανε 
μαζί μας μόνο" γιά νά τόν τσιμπούν οί σφή- 
κε; στά μάγουλα, νά τρώη ξυλάχλαδα,  ̂ άγου- 
,,ίίες καί ξύλο άλύπητο άπό μάς τούς άλλους.
Σά νά τόν μυρίστηχε κι ό μισόστραβος ψα
ρής, τόν κλώτσησε μιά μέρα κι αύτός ό τόσο 
ήσυχος κι άιεχτικός, πού μά; άφηνε νά τού 
καβαλοϋμε πλάτες καί καπούλια, νά περνούμε 
άπο άτι» άπό τήν κοιλιά του, νά τού βγά
ζουμε όσες τρίχε-, θέλαμε άπό τήν ούρα. Έ 
μενε άιούνητος, ροκανίζοντας πάντα τήν κα
λαμποκιά του. Ή  Τάσω τού καβαλούσε α
κόμα κοί τό λαιμό. Στεκόταν ορθή στήν 
πλάτη του, πηδούσε στά καπούλια του όπω; 
καί στά κλωνάρια τής μουριά;. Αν έλειπε ό 
Γ ι α ν ν ό ύ λ η ς  άπό τή συντροφιάς θάλεγε κανέ
νας άγόρι'αύτή καί κορίτσια εμάς τούς άλλους.

Κι ωστόσο κάθε άλλο παρά σάν άγοριού έ
μοιαζε ή όψη της. Άσπςη καί καστανόξανθη' 
τά μεγάλα γαλανά της μάτια βαστοϋσαν ενα 
ξάστερο ψιχάλισμα μέσα σέ δλη τήν παιδια- 
οτικη άγρια τρέλα και κάποιες φοςέ, κοιτα- 
ζανε τόσο ράξε^σ, πετο οαν τόσο άστρα- 
φτερές άναλαμπές πού δέ βαστούσες νά τα 
βλέπης 'Εκείνο πού τήν ξεχώριζε περσοτερο 
μέσα C8 μάς ήταν πώς με όλα τά σκαρφαλϋ)- 
ματα στά δέντρα και τά κυληματα οπου ε- 
φΓάΎε, μπορονσε καί βαστιότανε πάντα κα
θαρή, πάντα άξέσκιστη. "Ενα πουκάμισο κ’ 
ενα παλιό φουστάνι, άποφόρι τής αδερφής μου 
ή άλλουνού κο.,ιτσιού, ή rave τά μονα πιυ 
σκεπάζανε τή γύμνια της κι ώοτόσο ή μανα 
μου μά- τήν έδειχνε πάντα γιά παραδειγμα. 
Ή  δική της μάνα ζήτημα ήταν άντή χτένιζε 
κάθε πρωί κι δμως η Τάσω δέ φαιιοτανε 
ποτέ αχτένιστη. Έ ν α  ϊσιασμα μέ τις παλαμες 
στ’ άλαφοόσγουρα μαλλιά, πού τα είχαν κά
μει άνωκάτω τά κλαδιά τής μουριάς, και ξα- 
ναπαίρναν τή φανταχτερή λάμψη τους;  Τό ι- 
σιπσμα αύ^ τό συνήθιζε τόσο συχνά η Τασω 
καί συχνά μέσα στό ξάναμα τοΰ παιγνιδιού 
σ εκό’-άν άξαφνα κι άφού έσιαζε τά μαλλιά, 
τήν είλεπες κ’ εμειε άμίλητη καί μά; κοίταζε 
μ» τήν άστραφιερή παράξενη ματιά της κοι 
α’ ενα γέλιο πιό παράξενο, πού έδειχνε τα 
δόντια τη; σ ΐ σκυλιού πού θέλει νά δαγκάσω- 
«Γάτα, γαλανομάτα γάτα», τής φώναζε ό 
Γιαννόύλης δίνοντάς της μιά. Κ«ι τά δυό 
άγρίμια πιανόντανε στά χέρια.

"Ετσι περνούσαν οί περσότεοες μέρες τού 
καλοκαιριού, έτσι περάσανε τά πρώτα χρονιά. 
Καί θά περνούσαν ετσι ιοως κι αλλα ακόμα, 
άν δέν έρχότανε ή βλογιά στόν τόπο.  ̂ Είχε 
μ,ήνες πού σερνότονε, κ η Παναγία η ΒΛ,α- 
•/έραινα, πού τήν κατεβάσαν από τό μονα
στήρι παπάδες καί προεστοί, δε βόηθηοε κι 
ας τή γυρίσανε μέ ψαλμωδίες και λιβανια 
σ’ δλονς τούς δρόμους τού χωριού. Ό  πατέ
ρας ήθελε νά μάς στείλη στό δικό του χωριό 
άπάνω στά βουνά, μά ή μητέρα δέν αποφα- 
σιζε νά τόν άφήσχι μοναχόν. Όσο που μιαν 
αυγή μάς ξάτ(νισε ένα κόκκινο μ ι κ ρ ό  μπαϊράκι 
στη ιένο στή σκεπή τού σπιτιού τής I αλά- 
ναινας. Ήταν τό σημάδι πού καρφώ\ανε οε 
δσα σπίτια κόιευε ή βλ.ογιά. Καί στής I αλά- 
ναινας ήρθε στήν ίδια τή νοικοκυρά. Δέν 
έπαιρνε άλλο ά,ίγητα τό πράμα. II γιαγιά 
πήρε άμέσως έμάς τά παιδιά καί μά; εφερε 
σέ μιά καλύβα πούξεκαλοκαίριαζε ό  παππούς 
ό!ω στ’ άμπέλια του. Έ κεί άγνάντια σ-.ή ρπχη 
ή-ανε τό ξωκλήσι πού φέρνανε καί κλείνανε 
τούς βλογιασμέιους στρατιώ.ες. Τό  ̂ κόκκινο 
μπιϊράκι μάς φόβιζε χαί *εϊ, δμως 6 σκοπος, 
πού ή φουστανέλ.α του άσπριζε όληαερις στο 
ςρύδι τή: ράχης, μά; ησύχαζε. Δέν άφηνει 
τήν κακή άρρώστεια νά μάς φταση, μα, ε -̂ε'·'ε 
ή γιαγιά. Κι άλήθεια δέ μάς εφτάσε. Μά σε 
μιά δυό βδομάδες ό καιμιένος ό Γιαννόύλης 
έπεσε άξαφνα στό στρώμα άπό κεφαλιτη. 
Ήρθαν άπό τό χωριό καί τόν πήρανε φλογι
σμένο άπό τή θέρμη κι’ αμίλητο. Δέν τον
ξαναείδαμε. ('Ακολουθεί)
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Ίγαπυτόν μει μύταιρ
ΙΙρότον μαιταβενο νά αίροτίαο περή τίν κα

λών σας ίγήαν χέ δεϋταιρων αν έροτάς δηά 
περή αίμοϋ καλός Ιγηένουμε, μάθαι άξιαϊπε- 
νων μει μύταιρ διη σοΰ άπευθήνο to πορδέτο 
μου,' ωποϋ παρατιρΰς άπό κάτο, ό.τοΰ ποΰ 
νά γνορήζις αίσή τί θά όμηλύσει πορδέτο 
μαΐ τώ σιμπάθειο όποΰ θά πει φοτογραφήα 
κέ Ιμε πολλλλή όρρρέα κέ τόρα ό.τοϋ καταί- 
φθασαν αί Άποκρηαί θά κατασ έυάσο μαι- 
ταμώρφοσην κέ θά παιρηβάλλο τό σόματόν 

μου μασκαΐ όποΰ θά πει 
θά γεϊνο μαικαοού διατϊ 
οΰ co τιό Οέλοι ό μασκα- 
ράς ώ σύζυξ μου κέ τό 
προσεχθαΐς Πέφτην αίπΐ- 
γαμαιν ίς τών χωρών 
όποΰ αϊκαναν άνθοπώλε- 
μων κέ αίγό αίλάμβανα 
άπω κά co δλα τά λελούδια 
όποΰ παιτοΰσαν οί άλλοι 
νά τά μαιταφαΐρω στώ 
σπΰτη, κέ ό τζαναπέτυς ό 
ά>ίρ μαί έπεπήλιξε κέ μοΰ 
έθραφσαι τάς χειρ κέ μήν 
αίροτάς τή παρααήρο, ό
ποΰ θά π ή τή τραβώ ή 
κακομνρα.

Μαιδέν αΐνταιρων 
Μνντάμ Καρεφονλ

Α Π ’ Τ Α  Π Α Ρ Α Ξ Ε Ν Α  ^

0 1  Σ ΙΑ Μ Α ΙΟ Ι ΑΔΕΛΦ ΟΙ
ΓνώριΟα ποί» έτών στό Λονδΐνον διό Σια

μαίους αδελφού;. Περιτςόν νά σά; 'πώ δ*ι 
γεννήθηκαν καί οί δυό στό ϊ5ιο μέρος τόν ί 
διο χρόνο καί τήν i6 ta ώ ρ α .  T o j o  δέ έμοια
ζαν ώΐτε, ένας πού δέν ήξερε, ήτο άδύνατον 
νά τού; διακρίνω !

Εντούτοις, όσο μεγάλωναν κ’ έμόρφωναν 
χαρακτήρα, τόσο διέφεραν. Ό  Έδουάρδος 
π. χ. ήτο σοβαρός κ’ επιμελής, ένφ ό 
Εδμόνύος είχε πολύ κακού; τρόπους καί πή

γαινε δλο μέ τούς ρεμπέτες και τούς μπεχρή- 
δβς. Ό  δυστ-υχής Έδουάρδος, μέ τό βιβλίο 
στό χέρι, ήτο υποχρεωμένος νά τόν άκολουθή 
στές ταβέρνες καί στά καταγώγια I Κι’ όταν 
εκείνος, στουπί στό μεθύσι, γυρνοΰσε σπίτι 
τρικλίζοντας, ό Έδουάρδος κατακόκκινος άπ' 
τήν ντροπή το», ήτο υποχρεωμένο; νά πη
γαίνω κι> αύτός πέρα δώθε, γιά νά μή τυχόν 
ξεκολλήσω πουθενά ή μεμβράνα πού τούς 
ένωνε. Ό  Έδουάρδος £/ινβ άνθρωπος τών 
γραμμάτων απ' τούς λίγους καί τόν προσκα- 
λοϋσαν κάθε τόσο σέ γεύματα. Άλλά δέν μτο- 
ροΰσε νά καθήσω πολύ καί μόλις πήγαινε έ
φευγε, γιατί έχεΐνος ό παραλυμένος ό Έδμόν- 
δος, πού δέν ήταιε ποτέ άμέθυστος, μπεκρο- 
λογοϋσε καί μ-τροστά στόν ξένον κόσμο, καί, 
μόλις έκάθητο, άρχιζε νά λέγω μασχαροκου- 
βέντες, πού, συνήθως, οί άνθρωποι, οί όπως 
πρέπει, τές άφήνουν στό τέλος, άμα πιά α
νάψω *ό γλέντι, κι' δχι στήν άρχή,' όπως έ- 
καμνε αύτός, πριν άκόμη σερβίρουν τήν σοΰπα.

Τόν περασμένο χρόνο ό Έδουάρδος έζήτη- 
σεν είς γάμον μιά ώραία καί πλουσία κόρη. 
Ό  γάμος των έγινε μέ μεγάλη επισημότητα. 
Μόνο πού ήτο υποχρεωμένος, θέλοντας καί 
μή, νά προσκαλέσω κ’ εκείνον τόν μπεκρού
λιακα τ!>ν άδελφό του. Ώ ς τόσο έκεΐνος, πε
ρίεργο ! έκατσε άρκετά φρόνιμα καθ' δλην 
τήν διάρκειαν τής τελετής. Σά νά τοΰ είχε 
καλαρέσω ή νύφη τοΰ μασκαρά, καί...

Τήν νύχτα δέ τοΰ γάμου κάθησε έπίση;

(ΞΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΗΣ ΕΕΔΟΜΑάΟΣ =
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ρρονιμα" ουτε θέλησε νά χώσχι κι' αύτός τήν 
ιούρη του, ούτε τίποτε, παρά περίμενε νπο-

Ή  μάσκα απαγορεύτηκε 
άπ’ τήν Αστυνομία 
καί ίέν θά γίνη πουθενά 
έξαίςεσις καμμία.
Καί όσοι θέλουνε μασχέ 
νά γίνουνε πιά τώρα 
πρέπει τά μούτρα καί λοιπά 
νά βγάλουνε βιά φόρα.
Άρχισαν αί 'Απόκρεω 
χαρές καί γλέντια πάλι 
κ 'οί Κολομ πίνες στο ύΠι ερρότ 
έγυραν τήν αγκάλη.
Πέφτει βροχή τό κομφετί 
χαλάζι ή σερπαντίνα 
κι' άναψ’ ό άνθοπόλεμος 
είς δλη τήν Αθήνα.

πάει ξεζουρλαθήκανε τά θηλυκά καί πάνε 
παντού δπου γίνονται χοροί κι’δλο χοροπηδάνε. 
Δός τους χορό κι’οΰιε ψωμί ούτε φα'ί γυρεύουνε 
τάρκούδια στήνΑθήναμας καίνηστικάχορεύουνε
Ζήτω ή τρέλλα ρέ παιδιά δξα> καϋμοί κι ας πάει 
δέν τρέμει τά γεράματα όποιος γλενιοκοπάει. 
Βουτάτε καΓκαμμιάσταλιάτής ντάμαςσαςτήμέση 
μά δποια πέσει, προσοχή στά μαλακά νά πέσω-

Ό  Παληάτσος

3 1 α ρ α α ια τή μ α τ α ...
Ένας φίλος μου σκοντάφτει

σέ διαβάτη, μεθισμένος,
Κι’ αύτός : — «Βρέ, δέν βλέπεις μπρός σου ;»

τοΰ φωνάζει θυμωμένος. 
«—Τουναντίον», λέγει ό φίλος,

«διπλό βλέπω τόν έαυτόσας,
Κι’ ακριβώς πάω νά περάσω

άπό μέσα άπό τούς δνό σας !»
Μιμής

μονητικός κ’ έκανε πώς δέν κατάλαβε τίποτε. 
Κοιμήθηκε πρώτος καί, σάν καλός άδελφός, 
προίποιήθηκε τό πρωί δτι τόν πήρε ό ϋπνος 
καί ξύπνησε άργά. Όλον δέ τόν μήνα τού 
μέλιτος τοΰ άδελφοΰ του δέν παράπιιε δπως 
πρώτα, πρόσεχε τά λόγια του, καί ντύθηκε 
εύπρόσωπα, μιά πού έβγαινε έξω μέ μιά γυ
ναίκα. Ή  νεαρά σύζυγος ξέχασα νά σά; πώ 
δτι τήν έλεγαν Κεκιλία — είχε τόση έιτίδρασι 
στόν Έδμόνδο πού σέ λίγον καιρό τόν έβαλε 
σέ τάξι. Συγχρόνως δμως άρχισαν σιγά-σιγά 
ένοχες σχέσεις μεταξύ των...

Ό  ’^<δουάρ3ος, μέ τήν άθωότητά του, έπί 
έξι μήνες δέν είχε παρατηρήσω τίποτε. Άλλά 
δέν μπορεί ποτέ νά μείνη ενα πράγμα κρυφό 
ώς τό τέλος. Έ τσι κι’ ό 'Κδουάρδος βρήκε 
μιά μέρα σ’ ένα συρτάρι πού τό είχαν ξεχάση 
άνοιχτό μερικά γράμμα :α, άπ" τά όποια δέν 
τοΰ έμεινε καμμίά άμφιβολία δτι ή κυρά μέ 
τόν προκομμένον τόν άδελφό του τόν άπατού- 
σαν καί κάθε μέρα μάλιστα !

Τί νάκαμνε ;
Νά μονομαχήσΐ], δέν πήγαινε. Έπειτα ·βά

νοιγαν οί μάρτυρες συζήιηίΐ πού δέν θά τέ- 
λειωνε ούτε θ' ένα χρόνο. Έ ξ  άλλου μονο
μαχία μέ πιστό.' ι άπό 25 βημάτων ήτο άδύ- 
νατος, δπως έπισης ήτο άδύνατος μονομαχία 
μέ ξίφος, μιά πού ή 'αν κολλημένοι οί δυό 
τους. Κι’ αν τόν έοκ· t uve; Θά τόν ήθελε ή 
γυναίκα του, άφοϋ τά είχε ψήσει μαζύ του ; 
Τήν φώναξε λοιπόν ,καί τής είτε :

_— Άκουσε- νά φύγης τώρ' άμέσως καί νά 
μή σέ ξαναδώ νά παιήσης στίτι μου.

— Καλά, είπε ή γυναίκα.
— Έ τσι είσαι; είπε ό'Κδμόνδος. Έ  λοιπόν, 

κ’ έγώ θά τήν ακολουθήσω !
Άψοΰ δμως έκεΐνο πήγε μαζύ της, ήτο ΰ- 

π «χρεωμένος καί ό Έδο.άρδ >ς νά τούς άκο- 
λουΟήσΐ) Κι' άφ->ΰ έτσι κ' έτσι θά ζοΰσαν 
μ ιζύ, τάφιαξαν κιόλα; κ’ έζησαν ιύιυ,,.εΐς κ1 
ευχαριστημένοι καίοί 0 'J0 av6(.8 J καί ή γυναίκα.

Κ Α Ν Α Π Ε Δ Ε 2  τραπεζαρίας
καιγραφειων 

σοβαροί <κοΰ Ζωσιμά, Καλαμιώτου 22.

φ eyy αρ ι
Βέβαια δεν είνε λαμπρό σάν τόν ήλιο, κι* 

δμως μοϋ λέτε γιατί τό συμπαθούμε περισ
σότερο ; Νά σάς τό ’πώ έγώ : γιατί φέγγει τές 
αμαρτίες μας ! Ά , ά ! μή λέτε δχι I Ίέ ς  στνγ. 
μέα πού δέν είνε εύκολο 
ν’ άνάψωμε αλλο φώς— 
ξέρετε δέ δτι τά πράγμα
τα χάνουν τήν μιαή τους 
άξία χωρίς φώ;—τό φεγ
γάρι τό κοϋμένο (λυχνάρι 
χ(ορίς λάδι) μάς στέλνει 
τό φέγγος του, δσο χρειά
ζεται γιά νά γίνεται κ’ ή 
δουλειά μας καί νά μήν 
τρομάζουν καί τά νυχτο
πούλια .. Ό ,τι δέ αξίζει 
μιά ώρα φε ίγαριοΰ ίέν 
άξίζουν δέκα ώρες ήλιου 
κι’ δ,τι ξέρει τά φεγγάρι 
δέν τό ξέρει ποτέ ό ή
λιος—δέν πιστεύω να- 
χετε καί ο’ αύτό άντίρ- 
ρησιν- τό είπε κι’ ό Βύ
ρων. Έ ξ άλλου δέν έ
χετε, ύποθέτω, παρά
πονο γιά τήν έχεμύθειά 
του... Σκεφθήτε ,Λνά/.α ποιός μας θά εϊχ« 
πρόσωπο νά βνή στόν κόσμο, αν τό αεγγάρι 
άπεφάσιζε νά ’πή γιά τόν καθένα μας δ,τι 
ήξερε !...  Άλλά τό κακόμοιρο είλε τόσο εχέ
μυθο πού, άν ειμεθα κ' έμεΐς λιγάκι, εϊμεθα 
έξ αίτιας του' δέν παρετηρήσατε δτι κάτι 
πού κάνονμε τήν νύχια μβ τό φεγγάρι, τήν 
νύχτα πάλιν τό ξαναθυμούμεθα καί στριφο
γυρίζουμε στό κρεββάτι σάν σεληνιασμένοι— 
ΐδε καί Παχώμιον— πολλά δέ πράγματα πού 
βλέπουμε τήν ήμέρα μάς σκανδαλίζουν 
τήν νύχτα; Γ ι’ αύτό καί μάς εύ'χονται c νύκτα 
άσκανδάλιστον», ποτέ δέ ημέραν, λέγουν δέ 
καί «πέρασα μιά κακοσέληνον νύχτα», θά 
πήιε γιατί « κακοσέληνον». Διότι άπλούστατα 
καί τό φεγγάρι, δπως καί οί άνθρωποι, «έχει 
τά φεγγάρια του» καί κάθε τόσο άλλάζει τέ
ταρτα. σά νά λέμε δηλαδή αλλάζει άγαπηu · 
κούς ή άλλάζει πουκάμισα (πουκαμίσες μάλ
λον). Μή γελασθήτε δμως καί πήτε κανενός 
διι «αλλάζει σάν τό φεγγάρι» γιαιί θά οάς 
άλλάξει τόν αδόξαστο! Ά ν πήτε δά δταν 
είνβ πανσέληνος—ώ δυστυχία μας! -τότε πιά 
ανάβουν δλων τά αίματα, μάλιστα τών έρω- 
τοχτυπημβνων καί ξελαρυγγίζοντοι όλοβραδύς 
κάτω άπ' τό «παρεθύρι» τής άσπλαχνης καί 
λεν τήν πατινάδα :
Τώρα που ή νύχτα πίκιω οι καί γίρνιι to φεγγάρι 
ποΰ εν' αγόρι ξαγρυπνάει γιά τό χαζήρι οον, 
πού τό οχοτάδι ή γης φορύ κι' ό ονρανος ιή y/Lι, 
εβγα γεγγαροπρόοωπη, οτό παραθύρι οον.
’Αλλά δέν βγαί ει, ή άθλία! Προτιμά νά 
μπούμε έμεΐς, παρά νά βγή έΐιεήη. Έ  ! τί νά 
γίνη ; δταν τό βουνό δέν έρχεται σέ .σένα, 
λέγει μιά παροιμία, πάς εσύ στό βουνό.Φόβος 
νά σκοντάψαμε δέν υπάρχει- μάς φέγγει τό 
φεγγάρι. _________ Ά τ & ό ς

51 ι y  ε ρ  h
Σ’ άντίκρυσα σά χόρενε; πούσουν στί; πρώτες- 

κοπέλλα λιγερή, [πρώτη,
καί ζήλεψα τό σώμά σου καί θαύμασαν ή νειότη 

καί τήν ψυχή μαζί.
Χτυπούσανε τά δργαια καί χόρευες μπροστά 

κοπέλλα λιγερή. [μας,
Σέ βλέπαμε καί νοιώθαμε στά στήθη τήν 

σκλάβα γιά οέ νά ζή. ]καρδιά μας
Λεβαδειά Ν. I . Γριπονηαιώτης

θ ύ α τ ε  μα·,! Θέλουν nai προσωπίδες !

Γ*  '  y

Τί χαρά τελοσπάντων, Πολύδωρε, ποίοθς. 
οί Άπόκρηες, ν ά μ ϊ ΐ :  οειβϋμε κ ’ με


