
Η Ε Ι Κ Ο Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Ε Ν Η

ΣΦΑΙ
ΑΘΗΝΑΙ 1 9 2 0 .- Ε Τ Ο Σ  Β' ΑΡΙΘ. 5 7

-τγ frrr—y
Χ Α Β Β Α Τ Ο Ν  1 Φ Ε Β Ρ Ο Υ Α Ρ ΙΟ Υ

ΕΚ Α ΣΤΟ Ν  ΦΥΛΛΟΝ ΛΕΠ ΤΑ  3 0 tm </
Έ πιστολαΐ χαί έπ ιταγαΐ in '  tv& tiai 

■ η gog την Ααύ&υναιν

ΓΡΑΦΕΙΑ ·· ΠΑΡΑ ΤΗ~ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
"Οδός 'Αγίου Κωνσταντίνον αρι&. 7.

Ε Γ Γ Ρ Α Φ Α Ι

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Έτησίο''
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Γίνονται itx v a i  καί σννδρομαΐ δι'άρισμένον  
άριόμόν φύλλων. Κα&οριζόμίνον 

νπό  rciv ίγγραφομένων

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΙΕΥβΥΝΤΗΣ *
Α Ν Τ Ω Ν Ι Ο Σ  Μ. Σ Υ Ρ Ι Γ 0 Σ

Ε Β Λ Ο / Λ Α 6 ΙΑΙΑ Ε Π Ι Θ Ε 2 Ρ Η 2 Ι£  Τ Η ^  Ε Λ Λ Α Δ Ο Σ
H

J



Ή  α η δ ί α  τ ο ν  γ ν μ ν ο ϋ

J  Τ Ο Κ Α Ζ Ο  Τ Η Σ  ΛΓ/ΛΓ>ί ^  ^

’.4 φοΰ „ol γονείς της δέν τής τόν έδιναν, 
Απεφάαισε κι* αύίή νά κά ]j μαζύ του. Μαζύ 
ίου ; Ένας λόγος ήιαν. Διότι οδ:ε στό δικό 
του σπίτι ήθελαν ν’ ακούσουν. Γ ι ’ αϋιό κ' 
έκείνοι θάκαμναν μόνοι τους τό γάμο καί θά 
τούς ανάγκαζαν ΰ'περα νά κλείσουν τά μά
τια καί νά τό πάρουν άπόφασι...

Βέρεις τ ί ; νά βρώ 2να δωμάτιο σέ κα
νένα ξενοδοχείο καί να πάμε ;

— 2 έ ξενοοοχείο ; ποτέ 1
— Δηλαδή j τί svvotlc ; νά πιάσουμε δωμά

τιο για δυό - τρεί; μέρες ;
— Μήπως ατό δωμάτιο;... πώς, θά γδύνε

ται δ ένας μπροστά στόν άλλον ;
— Χά - χά - χά 1 μέ κάνεις να γελώ. Μά άφοΰ 

θά ζήσουμε μαζύ, τί σημασία έχει; αϋιό είνε 
τό λιγώτερο...

— Τό λιγώτερο « ; τό λιγώτερο ; καί τό λές 
κιόλας 1 Δεν έρχομαι λοιπόν κ' έγώ...

— Μά καλή μου, μήν κάνεις ετσι. Αύτό θά 
είνε γιά δυό · τρείς μέρες' ά ; ποϋ ν’ άνακα- 
λύψουν τό κρυσφύγειόν μας καί καιόπι.,Ά λ- 
λωσιε σοϋ ΰπόβχομαι, έφ’ όσον δέν τό θέλςη, 
νά βγαίνω εξω δταν σύ θ’ άλλάζης ή νά σφα
λώ τα μάτια...

— Νά σέ πισιέψω ; κύτταξε μή μοΰ λές 
ψέμμαια ! ; Κι’ έπειτα, γιά στάσου, πώς θά 
πάμ· στό ξενοδοχείο ; μαζύ ε ; νά μά; πάρουν 
γιά... Ό χι-δχι ί

— Όσο γι’ αύτό κάνουμε τό εξής : βρίσκω 
έγώ τό δωμάτιο, τό άγ*αζά ω, πας πρώτη 
i ού κ' έπειτα έρχομαι έγώ. Δέν ξέρω μαλιστα 
Αν δέν θά μπορούσες νά ντυθβς κιερροτος καί 
νά π$ς.

Άφοΰ τή; είπε - τή; είτε, τήν έπεισε τέλος 
πάντων, καί τό δειλινό τής άλλης ’μέρας ή 
κειλή σου Νινα, άφ,ιΰ κοντοστάθηκε καί είθε 
μιά γύρω, μήπως ήταν κανείς, πήρε θάρρος, 
μπήχε στό ξενοδοχείο κι’ άρχισε ν' άνεβμίνη 
*ήν σκάλα. Ό  υπάλληλος ρώτησε «τόν κύ
ριον» (γιατί ήταν ντυμένη πιερρότος), ποιόν 
ζητούσε, άλλ* έπειδή έκείνη δέν τοϋ άπήντη- 
αε, νόμισε κι’ αύιός πώς θά ήταν κανείς πε
λάτης καί δέν ξαναρ^τησ*. Κ’ ή Νίνα τρά
βηξε Ισια στό δεύιερο πάτωμα No 16, δπως 
τής εΐ/.ε rtfj έκείνος, άνοιξε, καί μπήχε.

Περίεργο τής φάνηκε ένα μπουκέτο άνθη. 
«0 ά ήρθε πριν καί θά τ ’ άφησε» σκέφθηκε. 
Διευθύνθηκε πρός τό παράθυρο κι* άναμετρού- 
οε τήν σοβαρότητα αύτού ποΰ πήγαινε νά κά
νη. Τί ντροπή ποΰ θά τό μάθαιναν οί γονείς 
της, ό μπαμπάς της προπάντων' καί τί ντρο
πή άκόμη δταν θά ήρχετο δ Μίκης καί θά 
κοιμοΟνταν μαζύ... Καί πώς θαλλαζε ; μπρο
στά του φυσικά -δέν βάριέοαι ποΰ θα σφαλοΰ- 
σε αύτός τά μάτια, ποΰ θά τά είχε τόσα νά 
δή... Μεγαλύτερη έντύπωσι τής εκαμνε αύτό 
παρά καθε άλλο. Καί γιά νά τ' άποφύ/η 
γδύθηκε γρήγορα κ’ έπεσε στό ^κρεββάτι.

Μόλις είχε πέσο άκούει βηματ' άπ’ έξω 
καί σέ λίγο άνοίγει ή πόρτα. Άλλ* άντί ιού 
Μίκη ήτανκάπυιΟΓ ά/λος κύριος, ό όποιο; μά
λιστα εφάνη ότι έξεπλάγη ποΰ τήν είδε.
( t — Κύριε, τοΰ είπε, πώς τολμάιε...

— Ά ν ή Αβρότης τό επίτρεπε, δεσποινίς, 
θά δπρεπε έγώ νά σας άπέτεινα τήν έρώτησι 
ποΰ μοϋ απευθύνετε, άπήντησ' εκείνος.

— Μα δέν είνε τό 16 αύτό ;
— Μάλιστα, τό 16, τό όποιον κρατώ άπό 

δύο έβύομάδων (Ιχω εδώ -.αί τάς άποδίίξεις), 
καί το δποΐον θ* άφινα χθές, άλλ' επειδή 
ανέβαλα τό ταξείδι, κοιμήθηκα καί ψες καί 
θά κοιμηθώ κι’ άπόψε. ’Εννοώ" θά οάς τό 
Ιδοσαν έπί τή βάσει τής πρώτηςμου δηλώσεως.

‘Η Νίνα και»θορυβήθη.
— "Ωστε... Μέσυγχωρεϊτε, κύριε, καί έπι- 

τρέψατί μου μιά στιγμή,παρακαλώ,νά ντυθώ.
— Πολύ εύχαρίστως δεσποινίς' άλλά γιατί, 

άφοΰ... καλά είσθ' εκεί...
— Σάς παρακαλώ,κύριε,εΐπ’ Ικείνη αϋσιηχ>ά.
— Πολύ καλά - πολύ καλά· ορίστε, ντυθήτε.
Κ’ έκαν* μερικά βήματα, άλλ’ όχι γιά νά

φυγή παρά γιά νά καθήση σέ μιά πολυθρόνα.
Μα ο®ς παρεκάλεσα, ον είνε δυνατόν, νά 

βγή*ε Ιξω γιά ν’ άλλάξω, είπ' έκείνη.
— Πυέπει νά δμολογήσητε δτι αύτό πάει 

πολύ, ε ; Ποιό; σάς εμποδίζει ν’ άλλάξετε ;...
— Ποιός μ· έμποδίζει; Σάς παρακαλώ κύ

ριε* σδς Ιχετεύω, μιά στιγμή· δέν είμαι δ,τι 
νομ^ζειε.Είμαι τίμιο κορίτσι Σάς παρακαλώ...

— Δεσποινίς λυποΰμαι, άλλά δέν θά σάς 
ευχαριστήσω. Δέν βλέπω άλλως τε τί έχετε νά 
χάσετε. Σάς είμαι άγνωστος καί μοΰ εΐσθε 
άγνωσιος. Σεβασθήιε καί σείς ιήν Ιδικήν μου 
Ιδιοτροπία...

—̂ Μά κύριε, εννοώ, θέλετε νά δήτε... μά 
δεν θά δήτε τίποτε, σάς βεβαιώ. Θά άηδιά- 
σετε, «ιστέψτε με, γιατί—άφοΰ τό θέλετε*-?

£Κ σιή^η μον j
«Δέν άρκεϊ νά κάνωμε βήματα Πρέπει κάθε 

βήμα μας νά μάς φέρνη καί πρός τά εμπρός. 
Ό  κόσμος είνε τόσο μεγάλος, ή ζωή τόσο ποι
κιλόμορφη, ώστε ποτέ θέματα γιά ποιήματα 
δεν θα λείψουν. Σ' δλα δμως ή πρα /ματικό- 
της πρέπει νά δίδη τήν ευκαιρία καί τήν 
αφορμή, τό μοτίβο καί τά κύρια σημεία, μέ 
μιά λέξι τό έμβρυον ό ποιητής δέ κατόπιν, 
~-έφ' όσον είνε ποιητής—νά βγαζη άπ’ αύτά 
ένα σύνολο γεμάτο ζωή κι’ ομορφιά».

Τά σοφά τοΰ ca λόγια ενός τρανοΰ μέσ’ στους 
τρανούς, τοϋ Γκαίτε, πρέπει νά μή τ ί ξεχνάτε 
ποτέ οσοι καταπιάνεστε μέ τήν ποίησιν, αν 
θέλετε νά πάτε 'μπρ-ίς, μέ βήμα σηιιειω:ό 
μεν, αλλ’ άσφαλές. Φαντάζεσθε δτι ευχαρι
στούμαι κ ’ εγώ νά βλέπω μερικούς, ποΰ μώ- 
χουν στείλη καλούτσικα πράγματα. νά μοΰ 
στέλνουν τώρα, όσο περνάει i  καιρό?, χειρό 
τερα άντί γιά καλλίτερα; Τό λέγω γιά’ πολ 
λούς αύτό, άλλά ποό πάντων γιά τόν αποστο
λέα «Τής ξενηιεμένης», που, νιά μιά στιγμή, 
νόμισα δτι μοΰ τήν έστειλε δχι εκείνος ποΰ 
μοΰ τήν έστειλε, άλλά κάποιος άλλος κύριος 
ΰπογρπφόμενος : «ό γνωστός νέος Τυρταίος», 
καί ό οποίος μοΰ στέλνει κάτι :

αισχρόν οφΌ-αλμοΐς κα ι νεμεαητον Ιδεΐν, 
γιά νά χρησιμοποιήσω στίχον ακριβώς τοΰ 
δυστυχοϋς Τυρταίου, πού βέβαια δέν έφαν- 
τάζετο δτι μετά δυόμισυ χιλιάδες χρόνια θά 
ύφίστατο  ̂ αύτοΰ τοΰ είδους τόν έξευτελισμό. 
«Φιλία ξέρεΤΑΙ τί είνε; μοϋ γράφει. Αΐσ8η- 
μα μβ θάρρος!» κρατήστε σημείωσι. σάς 
παρακαλώ, τό λέγει «δ νέος Τυρταίος!» "Αλή
θεια, ̂ άπορώ μέ μερικούς' πώς τούς περιή ή 
Ιδία δτι μπορούν να βροΰνχώοο στή «Σφαίρα» 
τέτοια έξααβλώματα. Ό  Θεός νά τούς φωτί
ση, άλλά ιιού φαίνεται δέν θά είνε στά καλά 
τους ot άνθρωποι.., Ό  κ. Γ . Παπ. έχει αύ*ί, 
άλλά νά προσέξη γιατί πλ,ατιάζει. 0 1  δέ κ. 
κ, Κ. Δεστ. και Γ . Λαφ. να έπιμελη^οΰν τήν 
γλώσσα ιους. Τόση άνομοιογένεια μόνο βτόν 
Σοιρή κανείς άπαντφ :

- Φασουλή μου, γήν όρώ.
— Τόν κακό σου, τόν καιρό I

Καί πάλιν, Αν προσέξετε, θά δήι* δτι τό 
κακό σ' Ικβίνον έχει καί τά έλαφρυντικά του, 
γιατί--μήν ξεχιβτε—γράφει πολιτική σάτυρα 
πού τά σηκώνει κάτι τέτοια. Έν πάση περι- 
πιωσει όσο και νάνε ο Σουρής, ώς πρός τήν 
γλώσσα βεβαίως είνε «παράδειγμα πρός άπο- 
φυγήν». Περιμένω καλλίτερα άπ* τούς κ. κ. 
Ν. Κοντ., Ν. Νικ., Σ. Καλ., Σ. Μαρ., Τ. 
Καβ., Γ . Στυπ. και Γ. Σιλ. Τα δέ πεζά χει* 
ρότερ* άκόμη κ. κ. Ά-λ. καί Δ. ΑηX.

Καί τά πρώτα καί τό τελευταίο τα πήρα κ. 
X. Δ. Μαρκ.

Στό έρχόμενον φύλλον ό εκλεκτός συνεργά- 
της μας κ. Κ. Τζηο. μέ τό μπρίο πού τόν 
διακρίνει, θά κάνη τό βερνισσάζ είδικής στή
λης, ε'ς τήν οποίαν θά παρελαύνη ή δλη κο
σμική κίνησις τής Πρωτ»υούσης. Ά ν δέ καί 
οί έν ταίς έπκοχίαις άναγνώσται καί άναγνώ- 
στριαι είχαν τήν καλωβύνην νά μά; στέλνουν 
τακτικά την κοσμικήν κίνηαιν τής πό?ν*(ός 
των, θά ήτο κάτι τέλειον καί πολύ ένδιαφέ- 
ρον. Σημειώσατε δέ, δτι ή κοσμικογρααιία— 
νά τήν ποΰμβ έτσι—άποτελεί άλλοΰ φιλολ.ο- 
γικόν είδος άπ* τά εκλεκτόιερα, μέ άντιποο- 
σώπους ώς τόν Francis de Miomandre καί 
άλλους. Είς τήν Ελλάδα, εκτός του κ. Δαρα- 
λέξη, κάνεις δέν έπροσβςε τό είδος αύτό πού 
προσιδιάζει είς κοινωνίας μέ πολιτισμόν ρα- 
φιναρισμένον.

Ο Α ΡΧΙΣΥΝ ΤΑ ΚΤΗ Σ

^ 2 —,  ’ £  κ e 7 .  s ~ *

V .

Εκεί, ποΰ μιά ζωή περάζαμε 
τ' αγιόκλημα στεφάνια δβν.Ή, 
ανθίζουν οί μοσκιές περίγιιρα 
και πλέριο τό γρασίδι αύξαίνει.

Κ’ έγώ σιγά περνώντας σκέφτουμαι : 
—Πλιότερο άπ' δλα άξίζει ή πλάνη.
Ά ς τηνε δώ σάν πρώτα όλώμορφη 
καί δίνω μιά ζωή. Μοΰ φτάνει.

"Αθήν«·______________________L’Inconnu

νά σάς πώ. Τό ενα μου πόδι είνε ξύλινο καί 
τό στήθος μου φαγωμένο άπό καρκίνο ! Ικα 
νοποιηθήκατε λ.οιπόν τώρα ;

— Μά τί τά θέλετε σάς παρακαλώ, τά λό- 
Yta, θά τά δοϋμε ό,τι κι’ άν είνε."..

_ Κι ’ ό άθλιος έμεινε ώς ποΰ ντύθηκε ! Καί 
μ ολο ποΰ κρύβουνταν όσο μποροΟαε κάτι είδν 
ο μασκαράς, κάτι είδε...

— Φιού ! άδιάντροπε ! τοΰ είπ’ έκείνη βγαί
νοντας, καί τράβηξε σπίτι της, με τό βάρος 
μιάς ά τ̂αξίας, πού θά̂  είχε μεγαλύτερες Συνέ
πειες βν ή τύχη δέν έφερνε έτσι τά πράματα.

Διαλωμάττ^ζ

Β Β Γ β τ ι χ ο ς  T o y
[  ή γονν~ ΐ^ ΐΐλ ΐαΐ^ ηΐκαρροιΐ~ ^

Τάς άθλίας τάς γυνάς 
οίκιακάς κ ιί 5<οινάς 
έν τή πόλϊΐ τής Άθηνάς 
ούκ παρόν έτερος ιά ς  
λέγω άττάς ούδαμηνάς 
τό όποιον ούτιδινσς 
καί οΰίΐδανομηδαμινάς. 
Βαπτείς γάρ έγώ c-i θρίχαι 
ή έμβογιά χρώμα ούκένείχβ 
βουλησάμενος όέ έρω τύλος 
έκατηνδησάμην ποικίλος, 
τό ό.τοίον πιιρδαλός 
ήγουν ούκ καλός.
Κυί λυθήναι άπταίς ιόν 

[όμφαλόν 
διά τόν γέλων τόν ηολλόν 
άλ.λά μηδέν μία 
έλάμβανεν άστεΐα. 

Σόμπασαι δε έθιγον διά τά έιη τά έμαπτά 
γερόνδιον έκάλουν έμέν ετών όκτοήκονδα έφθά 
τό όποιον άκατάλληλον διά κυρίαν 
διά τό ούκ έχειν Ικμάν οϋδέν μίαν.
Έμετέβη γοΰν άπωλολή ή έμβογία 
μοί έκτύπα καταπροσιυπικώς πάσα μία :
«Δέν διέρχεται ή έμβογιά σου,σέ ένενοήοαμεν !» 
Τό οποίον
«Παλαιέγέρον σ’έγνωρίσαμε, σ’έγνωρίσαμεν !» 
Έ στι γάρ τό λάθον τφ κυρίφ Παπαοικονόμου 
άπαγορευθείσαν τήν προσωπίν διά νόμου.
Ού μήν άλλά ψεϋδον έλεξαν αί γιιναί Ύμίν 
έμαπτός γάρ ούκ άκατάλληλος, δι’ άπτάς 
άλλ’ έμβορώ τό πονηρόν Αμήν.

Ό  ’Α γκαΦ άγγελος

‘Α ν ο ι κ τ ο ί  έ π ι σ τ ο λ α ι
E F & f i  Π Ε ©  M A E S A l i

* * * x ivΛ ω λ a,
Θά έλθω αϋριρ, δπως σοΰ έγραψα.
Κάνω τήν έξης περίεργη σκέψι αυτήν τήν 

στιγμήν. Δέν θά ήμουν τάχα εύιυχέστερος άν 
μέ μισούσες άντί νά μ’ άγαπφ·:; Δέν θά σ' 
άγαποΰσα, ίσως, περισσότερο γι’ αύτό, άλλά 
βέβαια θά ήμουν περισσότερο ήσυχος Θά ή
ξερα τούλάχιστον δτι μέ μισείς. Σιό μίσος 
δέν υπάρχει βαθμός (ή μισεί κανείς ή δέν 
μισεί), ei φ στήν άγάπη...

'Οπωσδήποτε έγώ θάρθω στάς 9. Δηλαδή 
μετά 22 ίι^ες. Θά περάσουν κι’ αύτές...

Έ ν β.<ϊ Γιώργος
XVI *

*** Έ ν ’ ανοιξιάτικο πρωί. Τά μπουμπούκια 
τών δένδρων είχαν ξεπεταξει τρυφερά φυλλα
ράκια, οί χυμοί ώργούσαν στούς κορμούς , κι’ 
ό λαγαρός άέρας, σά νύφη στήν παστάδα, λα
χταρούσε τούς σπαθισμούς τών χελιδονιών. 
Ό λη ή φύσις ξυπνούσε έλπιδοφόρα άπ’ τ’ άπο- 
κ ιρωμα τοΰ χειμώνα κ’ ένας χαρμόσυνος άχός 
άνέβαινε άπ" τούς σμαρά^δινους κάμπους τής 
μεγάλης πόλεως. Ή  χλόη σπαιάλευε τόν 
πλούτο τών χρωματισμών της κ’ ενα μούρ- 
μουρο λικνιστικό άνάδευε στήν πλάσι σάν 
άπό τρίλλιε; άγνωρων πουλιών "Ωρε; μακριές 
πλανήθηκα σεό Ζάππειο καί δέν θυμούμαι 
πόσες φορές είδα τ ’ ώρολόγι. «Νά ξύπιησε 
τάχα; » Καί ξαναχύΐίαξα τ’ ώρολόγι. 9 παρά 
20'. Τράβηξα βιασιικά πρός τήν Άκρόπολι. 
(Γιατί πρός τήν Άκρόπολι;) Είχα φθάσει 
παρά 12'. ΙΙρόφταινα νά γυρίσω. Κι’ δμως 
έκατσα σέ μιά πέτρα, ώς πού έ'φθασε 9. «Θ» 
περιμένη τιόρα» σκεπτόμουν, καί δέν σηκώθη
κα παρά μετά ένα τέταρτο. «Θά/η μισή ώρα 
πού θά μέ^περιμένη», έλεγα φθάνοντας. Πώς 
χτυποΰσε δμως ή καρδιά μου δταν πάτησα τό 
ηλεκτρικό...

"Ηταν μπρός στήν πόρτα δταν μ’ άνοιξαν. 
Κοκκίνισε σά μ* είδε. « Ή λ ιε ; ; » είπε. «Ναί, 
ήλθα» άπεκρίθηκα. «Εννέα είνε τώρα; » 
πρόσθεσε βαδίζουσα πρός τό Διευθυντήριο. 
«Όχι, 9 1 ) 2 ! »  «Εύχαριστώ γιά τήν πληρο
φορία», είπε θυμωμένη. Μέ σύστησε στήν 
Έπιμελήτρια-

— Ό  έξάδελφός μου ;
«Ό  έξάδελφός μου! » Μέ τόσο σταθερό 

τόνο τό είπε, ώσιε έγώ πιά τώρα γύρισα καί 
τήνκύτταξα.,.Σά νά μήν είχε ποτέ κανένα εν
δοιασμό... Τί μεσολάβησε λοιπόν ; Τήν ξανα- 
είδα στά μάτια (κατάλαβε)- ήταν ξεκομμένα. 
Μ ή δέν κοιμήθηκε κ* έκείνη ;

Παρακάλεσε τήν Έπιμελήτρια νά μέ πα· 
ρουσιάση σιήν Διευθΐντρια, ώς που νά πάρη 
τό καπέλλο της.

Δυο μαθήτριες καθισμένες σ* εναν μπάγκο 
κρυφομιλ.οΰσαν καί μδς κύτταζαν ΰπόπτως. 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  (Ακολουθεί)

* Ή  XV επιστολή παρύείφϋη ίχ τής σειράς, αΐ- 
τήαΐί τών ΐ»διαφιρομίνων, al Si χατωτέρω ιαιλί- 
δις ημερολογίου* Ιχουν παρεμβληΰή παρά τοϋ χ. 
Γιώργου νιΐ άριφ. χ ν ΐ ·
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Α Ν ΤΙΚΡΥΗ Ο  ΔΩΜ ΑΤΙΟ

λύτη! Δ«ν υπήρχε άαφιβολία, δ τι ή 
■ Τό άνάστημά της, τό ντύσιμό της, τό 

' ίδιο... Μά ποϋ πήγαινε 
ττικός... Μι< 
τόν νοΰ... Καί

περπάτημά της, τό
νά κάνα τί ; Σοαθκε λιγάκι σκεπτικός... Μια 
φρικιή υποψία τοΰ πέρασ’ άπ' τόν νοΰ. 
τήν πήρε το κατόπι, προσέχοντας μη τόν όή.

'Μά πού διάβολο έτρεχ* έτσι μονάχη αυτή 
τήν ώρα,στήν άπόμαχρη έ<είνη συνοικία ; Φεύ
γοντας τοΰ είχε 'πή διι θά πήγαινε σέ μιά 
συγγένισσά της. Αύιή λοιπόν ήταν ή συγγέ- 
νισσα ;

Δυνατός σπασμός αυλακωσε τό με:ωπο του 
κ’ ίνα κύμα αΐαατος τοϋ άνέβηκε στό κεφάλι. 
Έ ,  διάβολε ! τό πράγμα ήταν φανερό, δέν υ
πήρχε άμφιβολία ! Γέρος αυτός, άνίκανος φυ
σικά γιά μιά γυναίκα νέα ά κ ό μ η . ^

Ώστβ λοιπόν ήταν άπ’ τούς συζύγους πού... 
Ά  ! τήν άτιμη !...

Βέβαια ό εραστής της θά την περίμενε... 
Γ ι* αύτό κ* έβιαζε τό βήμα της Κύττα- 
κύττα ! Σά νά πετοΰσε, σά νά τής έδινε φτε
ρά ή Ιδέα, δτι τήν περίμεναν έκεΐ κάιω τά 
φ ·;ερά φιλιά του καί τά τρελλά του χάδια. 
Τώρα έξηγοΰσε γιατί χαίροννταν τόσο, κ έ
λαμπαν ρεμβαστικά τά μάτια της κάθε φορά 
που ευρισκε μιά πρόφασι νά λ.είψη... Κι 
αύτός στραβός, ηλίθιος, δέν ΰποψιάζουνιαν 
τίποτε 1 Ά  ! τήν άθλία !

Τού ερχουνταν σάν τρέλία όσο σκεπτουνταν 
όλ’ αύ ία καί τήν έβλεπε μπροίτά του να πη - 
γαίνυ γρήγορη - γρήγορη μ’ ένα κούνημα πο» 
8Λαμν» τα γοφά της νά σειούνται καί νά ξ* 
χωρίζουν. . Καθώς δέ είχε κι* άναση^βμένη 
την φούστα, φαίνουνταν οΐ τορνευτές της γά
μπες, που έδιναν μιά Ιδέα τής δλης εύγραμ- 
μιας τοϋ σώματός της, τής εύγραμμίας έκεί- 
νης τής τόσο πρβκλητικής τών μεστωμένοιν 
γυναικών, πού όλα τους είνε Αριμα.... 
ι Έφθασαν στήν πλατεία τού Κλισσύ. Ποιόν 
τάχα να εΧχ» έκεΐ ; μέ ποιόν τόν άπατοΰσε ; 
Βέβαια μέ κάποΌ φίλο του πού, χωρίς νά ξέ- 
ρΐΐ, θά τοΰσφιγγε καί τό χέρι!... Μήτως μέ 
Τόν ύποκόμητα ; εκείνον τόν γελοΐι, τόν τσί
ρο ! Μ’ αύιός κάθουνταν στό 90, ένφ έκείνη 
έστριβε... Βίβαια Ιίτριψε τόν δρόμο άπ* τό 
στενό... Ά  1 ά! ό Μωρί; ήταν, ό Μωρίς Ι.ό 
καλλιτε^ός του φίλος!... Κατάλαβες, κέριε ; 
Μά τί τοϋ ζήλεψε αβτουνοϋ, Sm χονδράν- 
θρωπον έχεί, χωρίς τρόπους,χωρίς τίποτε, μέ 
κάιι φιρδιέί πλάτες, ίνα λαιμό σάν ταίρου. 
Έ ,  σίγουρα θά τί>ς i j t a *  έπειδή είχε γερά 
νεύρα...

Το μάτι του ήτανε θολό άπ’ τό μίσος πού 
ένοιωθε μέσα του. Κι* ό θυμός του τοΰδινε 
τόοη δύναμι όπού τήν έφθασε. ΤΗταν τώρα 
έιίτεΑ,ώς άπό πι,σιο τη;, ή σφιγμένη cou γρο
θιά έτοιμη νά πέσς, κ* είχε μιά μανία πού 
θά τήν κομμάτιαζε, άλλα... συγκρατήΟηΊε ! 
Καλλίτερα νά το··ς έπιανε «ρώτα έπ’ αίιοφώ- 
ρφ κ’ έπειτα. 'Α ,  βέβαια, ttu τούς άρηνε καί 
τούς δυό στόν τόπο, όέν θά σώζουνταν κανείς 
τους Μόνος του θάπαιρνε τήν έκδίκησι. Κ" 
οί ένορκοι σίγουρα θά τόν αθώωναν.

Άργεψε το βήμα του χωρίς καί νά τήν χά- 
oq άπ" τό μάτι του. Έκεινη σιαμάτησε, χτύψε, 
ή πόρτα άνοιξε καί μπήκε. Καλά ! Μπήκε κι* 
αύτός σ' έ'να ό.τλοποιεϊο, άγόρασε ένα περί
στροφο κ" έ ;ι φυσίγγια τρία καί τρία,—καί 
πήγε έξω άπ’ τήν πόρτα... Έπειτα άντικρύ... 
Αίφνης τό παραθυρο φωτίσθηχε καί δυό σκιές 
ζωγρα ψήθηκαν στά τζάμια. Ή ταν αίκοί! 
Έπιασε διά μιάς τό περίστροφό του καί... 
δέν τράβηξε ! "Αλλά ξέρετε γιατί; ξέρετε 
γιατί ; Ό χι γιατί δείλιασε, άλλά γιατί., τοδ^- 
ί)ε μια Ιδεα. Άντικρύ άκριβώς ήιαν ένα ξενο
δοχείο. 'Αν νοίκιαζε τό δωμάτιο πού ήταν βι
ζαβί, θά τούς έβλεπε πολύ καλλίτερα καί θά 
μτορούαε νά βεβαιωθή πιά...

Εύτυχώς δλα ήρθαν βολικά. Τό δωμάτιο 
δέν ήιαν πιασμένο. Μπήκε, έκλεισε, εσβυσε 
τό κερί καί κόλλησε τό μέτωπό του στό πα
ράθυρο...

”Ω, ναί' δέν είχε γελασθή. Τώρα διέκρινε 
καθαρά, καθαρώτατα. Δέν ήιαν πια δυό σκιές, 
άλλα δυό σώματα αγκαλιασμένα πού σπαρτα
ρούσαν άπό πυθο. Τίποτε δεν τοΰ ξεφευγε' 
όλα τάβλεπε, όλα ! Καί παρακολουθούσε τις 
κινήσεις των, τις χειρονομίες των, τις στά
σεις των... Έκείνη γδύνουνταν βιαστικακι’ ό 
άλλο, τή; ξέλυνε τό φόρεμα, τόν κορίέ της. 
"i/vu, ένα έβγαιναν τα ρούχα κι" άπεκάλυπταν 
γυμνά τά μπράτσα στήν άρχή, έπειια τα πό
δια, έπειτα τά στήθη .. Τό θέαμα γινώταν 
συναρπαστικό. Τοΰ ίίύμιζε τά νιάια του, όταν 
κι’ αύτος ήιαν παλληκάρι -ήταν κι’ αύτός μιά 
φορα... Πέρασ" έτσι ένα τέταρτο... Κι’ αύιός 
έξακολουθούσε νά παρακολουΐιή, καρφωμένος 
έκεί καί μέ τά μάτια γυ«λιβμέν« Απ’ τό εν-

— Πήγαινε, τοΰ είπε ή μητέρα του, στήν 
κυρία...

— Μά δέν τήν ξέρω...
— Δέν είνε άνάγκη νά τήν ξέρης. Θά τής 

’πής ότι στάζει παντοΰ καί νά βτείλη άν
θρωπο νά φτιάξα τά κεραμίδια, είδ' άλλως 
θά τά σιάξωμε έμεί-; καί θά τά κρατήσωμε 
an’ τό νοίκι—εΐιε ή δευτέρα φορά πού τήν 
ειδοποιούμε...

Ό  νεαρός δόκιμος πήρε ευθύς τό πιλήκιό 
του καί βγήκε.

— θά περιμένης, τοΰ είπε ό θαλαμηπόλος, 
γιατί ή κυρία είνε άκόμη σιήν τουαλέττα.

— Θ' άργήση πολύ ; ρώτησε ό μικρός.Άλλ’ 
έκείνην τήν στιγμή άνοιξε ή πόρτα κ’ έπρό- 
βαλε ή κομψή σιλουέιτα μιάς ύψηλοσώμου 
νταμας μ’ «να λευκό φόρεμα, άπέρριτον, πού 
τής έδειχνε όλον τό πλοίπον στήθος καί τά 
λ,αξευτά λαιμά τη*. Ή το ή Ιδία ή κυρία, 
τή; δχοίας τήν σαγηνεύουσαν χάριν καί σφρι 
γηλότητα δικαίως θα έζήλευε κάθε νέα. Πρ&- 
έβη μεγαλοπρετής μερικά βήματα καί .

— Τι θέλει ό μικρός ; είπε.
— Σάς, κυρία, άπήντηιεν εκείνος δειλά...
— ’Ορίστε, περάστε !
Καί ό εύσταλής δόκιμος τής Σ(θλής με 

τήν ώραία του στολή, τήν ήκολούθησε στήν 
τουαλέττα της. όπου τόν ώ^ήγησε, μέ μιά 
εύνοια πού, βέβαια, μόνο ή παιδικότης έκεί- 
νου έΟικαιολόγει. Κ' ένφ τή; μειεβίβαζε πι- 
σιά τά λΟγια τή; μητέρας του, ή νεαρα χήρα 
τόν κύτταζε μ' ένα βλέμμα συμπαθείας...

— Κάθισε, κάθισε 1 τοΰ είπε καί τοΰ προσ- 
έφ;ρε ένα κι·υρασ·.

Ό  μικρός στήν άρωματισμένη έκείνη ατμό
σφαιρα τήν έντελ.ώς γυναικεία, πού εβλίπε 
γιά πρώτη φορά, έμοιαζε σάν ψάρι ποίχε 
χάση ιά νερά του... Καί, χωρίς νά τό θέλη, 
4πέφευγε τό βλέμμα τη , γιαιί τοΰ έφερνε 
κάποια άνεξήγητη ταραχή... Μιά στιγμή δ- 
μ » ;, ποΰ εκείνη ίβιρεψε, τής έρριξε μιά 
γρήγορη μάτια Ατό πάνω έως κάτω. «Τί χυτό 
σώμ» 1 έοκέπτετο. Σάν περήφανο δελφίνι...» 
Κ' ή ήδονική ταραχή του ηύξηοε...

— Ά , ά,μπιρμπαντάκο ! είπ' έκεινη μ* Ιναν 
τόνο κάπως αύστηρό. Γυαλίζουν, βλε^ω, τά 
μάτια σου... Τί με βλέπεις καί μέ βλέπεις, 
σά νά μήν έχης 'δ$ ποϊέ...

Κί Ι τόν έπλησίαοε κοντά, τόσο κοντά ώστε 
νά τόν έγγίζη σχεδόν.

Μέ συγχωράτε, κυρία.. , έψελλισε έκεί- 
νος κατακόκκινος καί μέ τά μάτια κάτω' 
άλλά.. .δέν ι-ΐδα,σά; βεβαιώ .Μέ συγχωρείιε... 
Καί σηκώθηκε νά φύγη θορυβημένος.

— Μπα ! γιά νά φύγας στο εΐιτα ; νά, βλ.ά- 
κα ! Πώς δέν έκλαψες κιολα. ! Γιατί σοΰ 
είπα ότι μέ κυττάζε»ς ! Έ ,  κ *ί ; Τί μ’ αύτό ; 
Αγόρι, άνόρας δέν εΐαοι κ 'έσύ ; Πώς, δέν 
έχεις έρωμένπ ; έλα,άλήίίεια,πε μου, δέν έχεις;

— Ό χι ! ψιθύρισε ό μικρός με τρεμου- 
λιαστή φωνή.

— Γ ι’ αύιό, κακόμοιρε... Κάτσε λοιπόν. 
Πιέ κι’ άλλο ένα ποτηράκι. Έλ<$, θά πιώ 
κ' έγώ καί θά τά ποΰμε μαζύ... Καί τόν

,άγκαλιασε...
Ά ς  πάγω καλλίτερα, σά; παρακαλώ. 

Νοιώθω σά μιά ταραχή .. ® ι είν’ άπ' τό
πιοτό...

— Ά , μπά! Πάρε κ’ ένα άλλο. ©ά σοΰ 
περάση.,.Θά σοΰ περάση, άμα σού λέγω ‘γώ...

— Ναί!... Ναί!... Τί καλά!...
— Καλά βέβαια βλάκα! πού είσαι καί 

δόκιμος ! Έλα, σήκω τώρα ! ..
___________________ Ή  δεσποινίς Μ άγδι

στικιο πού ξυπνούσε μέσα του .. Χωρίς νά 
τό καταλάβη, τό πράγμα άρχισε νά τού άρέ- 
ση... (Ό  θυμός του έπεσε ποΰ έπεσε !) Τί 
θέαμα κ' εκείνο ! Τόν εύχαριστοΰσε. Μάλιστα 
αίσθάνθηκε ένα παράξενο ήδονικό ρίγο;.,.

Στις οχτώ έσβυσε άντικρύ τό φώς. Β/ήκε 
κ’ εκείνος.

— Κραιώ τό δωμάτιο, είπε τοϋ ξενοδόχου 
*ατεβαίνοντ*ς. Ι1ό«ο κάνει τόν μήνα νά πλη- 
ρ·σ«*... Paul Brulat

—  q)^9
Περδίκω μ’ π'λί μ’ 
Χάϊ, ούρ’ καψιρή, 

τί νά σ’ λιέου κί τί νά 
σ’ μουλουήσου. Χαημός 
τ’ κόσμ*. Χλαλου'η κι 
κακό, άνιμουζάλ' Πύρ
γους τ' Βαβέλ κατά 
πώς ίέλιγι κι' οί» σ' 
χουρημένους οΰ Παπα- 
στράγκας διοβάζουντας 

oj φτουήχ', βαβυλου- 
νιγια άπ' διέν ξιέρ' μα- 

I θές τού σκ'λί τούν ά-
φένι’ τ’ . Ούρ’ χιλώνα, 

ή Άνθήνα είνι νιράϊδα άπ’ σί ταΐζι τού βου
τάν’ τ’ς άλησμουνιάς. Διέν συλλουιέσι^ καταν
τίπ γιά τοΰ Βραχώρ’ κί τού ϊηρόμιρουν.
Ντίπ λό.’λα, Μά'ίόι τ’ν Περδίκου...

Άφόντας Ιμπήκιν τού Τριγιώδ’ γλιντου- 
κουπάου συνιχώς κί άδιαλείπτους πάσα μέρα, 
αύθημιρόν κί ήμιρονυκτίους μί τά κ’ρίτσια 
τ’ς Άνθήνας άπ’ διέν σ* άφήν’νι σ'ι ή^ιμίγιαν 
τά ερ'μα κί τά σκοντ’νά, γλιέντ’, χουροί, 
γκιζέρ’ κί τού μέγα Ιέλιονς. θιέλου, ούρ' Ιέ- 
τιρουν ήμισ’ νά άΐάσου, άμ’ ίέλα άο' διέν μ’ 
άφήν'νι οί διαόλ’ ; Ίννουείς ; Μ’τρούσ’ Ιδ ·, 
Μ τρούσ’ Ικιΐ. Μ’τρούο’ παραπιρίτσα, άνηυ 
Μ’τρούσ’ γλιέ/ν’ διέν λαμβάν’ χουώραν κα
θόσουν λιβένι’ς τού π’δί, χουρηυταράς, κα· 
ραμπουζουκλή; κί βάΐ μανούλα μ’... Ά ς  πά  ̂
κί τού παληάμπιλουν, ή πιτάν ή διέν πιτάν... 
Ας φά ι ή μυΐγα σίδηροί κί τοϋ κ’νούπ' 
άτσάλ’...

Μάθι τού λ’πόν, ούρ’ δρνιουν, οΰότ’, συ- 
ναπαντ'θείς μιτά τ' Κώισ' ι ’ Καισαχνιά, 
τ' Γιο'ΐργοΟλ’ τ' Κουτοβ.φίι' κι ίέτιρους 
μακαταντάσ’δ.ις, τουϊόπιρ τσονλιάδις τοια- 
τσιανάδι: ίπουρεύθ’μιν είς τού χονρουδιδα- 
σκαλίγιουν άπ' εΐχανι τά κ’ρίτσια σύναξ* κ’ 
οί παξ’μαδουκλιέφνρις. Ίέβραζι τού κουρ’τβο- 
μανιό, οϋλου γάμπαν κί ίδέγιαν γιά τούν διά- 
ουλουν πισκέσ’ .. Χα'ί ούρ’ Θειονλ’ μ’ μουόλις 
μί εΙ)ουν νά είαυλαύνου 1ντδ< τ’ς ίθοΰσ’ς, τ ς 
σάλας, τοϋ μαγαζιοΰ τ’ χουρουδιδασκαλίγιου, 
θριαμβηυιικώ; κί σειώντα; κί λιγιΛντας, 
αύθουρεί κί παρα ρήμα, Ιέν τού £.ια κί τσύ 
θάγμα ίέσπηυσαν πιρί Ιμέ καθόπιρ τά κλονβ- 
σουπούλια σι’ν κβυποια...

— Χ-λί, λιέου είς μίνιαν, Ιέλα νά χουρέψ'μι 
νιά γυρουβίυλιά. Βίρα τά Σάλουνα, ούρέ 
σταυροπατέρα, λιέου σ' ίκειόν άπ’ Ιέπιζι 
τάργανουν.

— Διέν ίχ', λιέει.
— Αϊ, χάϊ, βάρ' τού «Κ ίτου στοΰ Βάλτου».
— Διέν Ιέχ’...
— Αΐ, βάρ’ τούν άμάρανιουν...
—  Τ σ . . .
— Μάϊδι τ’ν Λιαμαντοΰλα ; Μάϊδι τ’ν Γιάν

νινα Γιαννάχινα ; Μάϊδι τού «Πώ; τού τρίβ’νι 
τού πιπέρ’ τοι δι ιόλ' οί καλυυέρ·’» ;...Τ ίπ ’<ις ; 
Αΐμ’ διέν τού κλϊίς ; Τι ίέρ'ς τού λ’πόν ;

— Πουόλκα, μαζθ’’·ρκ’, βάλς, ταγκό...
— Αΐ, χάΐ, βαρα μίνια ιαγκό κί τού χου- 

ρεύου για τσάμ'κίου. Χ  α, ούρ’ ψ'χούλα Ιέλα 
νά φέρουαι νια γ.ιροΐ'β^υλια. Τού νου σ’ μή 
σί παιήο* ή προυκαδουρ’ κί πάει πιρίπατουν 
τού σκαρπ’νακ’ ο’...

Τήν πιριαρπάζου, ούρ’ Περδίκω μ’ κί άρ· 
χ ζο·υ μαθέ; τά ισαλιμάκια κί τά περδικου- 
παιήματα κίγλυιτρονσι ή προυκαδοΰρα. Ία ί- 
φνης, τ ’ράου τούν κόρφουν τού κουρ’τσιοϋ, 
άνοιχτός ού ντικουλτές μαθές. X  .t, ούρ’ Περ
δικούλα μ’, χαημός τ ’ κοσμ", μοδρΟ’ ζάλ’ κί 
ίέχασα τούν μπούσοολ.α, πιαίρνου μίνια γλύ- 
στρια κί τούμπα μιτι τού κ ρίτο’ άπάν’ Ιγλ 
άπ’ κατ’ Ικειά.

— νΩχ 1 λιεου- διέν άσ’κούνου^ι Ιντεϋθιν, 
Ιί̂ ώ θα κατοικουιδρεύσου μιέχρις Δηυτέρας 
Παρουσίας.

Τού μπράτσουν σ’ τού παχουλόν
μί τ ·ύ φαρδύ μανίκ’
ούρ" παπαοοπούλα
τού βάζου Ιγώ προυσκέφαλουν
κί ο’ πλερώνου νοίκ'
νιά π’νταρουλα...

Χαί, χάθ’κα ού δόλιους, πάου καλ.ουχαμέ- 
νους ού έρ’μους σάν τού λίασσίύρα κί άνάγκ’ 
διέν σ’ έχου, ούρ’ χαζουποόβατουν.

Ταϋτα κί γειά ο ' κι’ άντίου.
Άλιβρουάρ...

Μήχρονς Κονρ ’νόγηλονς



ΪΛΟΓΟΤβΧΝΙΚΗ
Τ α  Κ α λ λ ί τ ε ρ α  Δ ι η γ η /λ α τ α

Το μ ω ρ ο
Τοΰ Γχν ντε Μ ωπαααάν

“Αν κ' έλεγε καί ξανάλεγε χρόνια ότι _ δέν 
θά παντρευόταν, όμως ξαφνικά άλλαξε γνώμη. 
Είχε πάγτ) γιά λουτρά. Κ' ένα πρωί πού, 
ξαπλωμένος στήν αμμουδιά, έβλεπε άντικρύ 
τις γυναίκες πού έβγαιναν άπ’ τά μπάνια, 
τόν χτύψε άπό πίθοι ένα κομψό, χαριτωμένο 
ποδαράκι. Καθώς ήτανε γερμένος δέν έβλεπε 
παρά τόν αστράγαλο καί τό ωραίο προσωπάκι 
πού ξεπρόβαλλε μέσ’ άπό ένα λουτρικό λευκό 
καί πολύ κλειστό.

Είνε αλήθεια ότι στήν άρχή ή μορφή της 
τόν ξεπλάνεψε' κατόπι όμως τον συνεπήρε 
κ’ ή καρδιά της καί τό πνεύμα της, ένα πνενμα 
χαριτωμένο κοριτσιού, όλο άθωότη καί καλω- 
σΰνη, δροσερο σάν τά μάγουλα καί σάν τά 
χείλη της.

"Οταν δέ σχετίσθηκε και με τήν οικογένεια 
και πήγαινε σπίτι, τότε δά άποτρελλάθηκε. 
Μόλις τήν έβλεπε άπό μακρυά άρχιζε νά 
τρέμχ|. Όταν πάλι ήταν κοντά της, τοΰ κό- 
βουνταν ή φωνή, τοΰ σταματονσε τό μυαλό, 
δέν κατώρθωνε νά 'πή δυό λεξεις, ένφ 
σπάρταρε ή καρδιά του άπ' αγάπη. ’Ήτανε 
λοιπόν έρωτας αύτό; Δέν ήξερε. Τό μόνο 
πού ήξερε ήταν ότι έπρεπε νά τήν κάνω γυ
ναίκα του μέ κάθε τρόπο έκείνη τήν μι
κρούλα. Άλλ' οί γονοί της δίσταζαν νά τήν 
δόσουν, γιατ* είχαν μάθει ότι είχε χρόνια μιά 
μαιτρέσσα,,κ'έκτός αύτοΰ ότι καμμιά γυναίκα 
άπ* όσες τοΰ ετυχαν δέν άφησε... ‘Αναγκά
σθηκε λοιπόν νά τά μπαλώσω όπως-όπως. 
Κάποιος φίλος του τής κανόνισε μιάν άπο- 
ζημίωσι. Ό  Ζάκ πλήρωσε, χωρίς νά τήν ίδή, 
πρός μεγάλη του χαρά. Μετά δέ άπ’ αύτό, 
έκαμνε σά νά μή τήν εΙ5ε καί νά μή 
είχε άκοΰσχ)... Έκείνη, εννοείται, τοΰγραφε 
ταχτικά- άλλ1 όσο αύτός έβλεπε τό γράψιμό 
της στό φάκελλο, τόσο θύμωνε εναντίον της 
καί ξέσχιζε καί φάκελλο καί γράμμα μαζύ, σέ 
χίλια κομμάτια, χωρίς νά διαβάζω ποτέ οΰτε 
μιά γραμμή, οΰτε έστω κ ϊί μιά γραμμή, ξέ
ροντας ότι κλάψες θάγραφβ καί παράπονα.

'Ως τόσο οί γέροι δέν πίστευαν 6 τ’ είχε 
κόψει κάθε σχέσι μαζύ της καί μόλις τ* άλλο 
καλοκαίρι δέχθηκαν κ* έγινε ό γάμος.

*
*  *

Στή σάλα χόρευαν οί καλεσμένοι. Κ ’ οί 
νιόνυφοι, σφιχτά άπ’ τά χέρια κρατημένοι, 
κάθουνταν άμίλητοι σ’ ένα γιαπωνέζικο μπου
ντουάρ, ανήσυχοι καί χαρούμενοι μαζύ, έτοι
μοι νά γελάσουν καί νά κλάψουν. Τήν έβλεπε 
κατάματα, ήθελε νά τής μιλήσω νά τής ’πή, 
άλλά δέν εΰρισχε τί, καί τό μόνο πού έκαμνε 
ήταν νά τής σφίγγα θερμά τά χεράκια κι’άπό 
καιρό σέ καιρό νά τής λέγω σιγανά : «Βέρθα». 
Στό άκουσμα τοΰ ονόματος της έκείνη σή
κωνε τά μάτια καί τόν κύτταζε γλυκά καί, 
γιά μιά στιγμή πού συναντοϋνταν τά βλέμ
ματά τους, αίσθάνουνταν μιά ανέκφραστη 
ηδονή.

Ξαφνικά τοΰφεραν ένα γράμμα. Ό  Ζάκ τό 
πήρε τρέμοντας καί μ*ένα φόβο, τόν άνεξή- 
γητο έκεϊνο φόβο κάποιου κακοΰ πού μέλ- 
λεται, κύτταξε τόν φάκελλο, τόν γραφικό χα
ρακτήρα, πού γιά πρώτη φορά έβλεπε, χωρίς 
νά τολμά νά τ ’ άνοίξ-p... Θά έδινε ό,τιδήποτε 
έκείνη τή στιγμή νά μή τό διαβάσω, νά μή 
μάθω τί λέγει, νά τό βάλχι στήν τζέπη καί 
νά πή «αΰριο τό βλέπω», άλλά δέν μπορούσε, 
γιατί σέ μιά γωνιά είδε υπογραμμισμένες τις 
λέξεις : «ΛΙΑΝ ΕΠΕΙΓΟΝ». Τ ’ άνοιξε καί τό 
κατέφαγε μέ μιά ματιά. "Οταν σήκωσε τό 
κεφάλι ή μορφή του είχε παραλλάξω έντε
λώς ! «Μέ συγχωρεΐς, άγάπη μου, ψιθύρισε, 
σέ κάποιον...φίλο μου, στόν καλλίτερο μου 
φίλο, συμβαίνει αύτήν τήν στιγμή ένα μεγάλο, 
ένα πολύ μεγάλο δυστύχημα. Πρέπει νά πάω, 
νά πάω  αμέσως...ή ζή ή πεθαίνει... Μοΰ επι
τρέπεις είκοσι λεπτά; Θάρθω άμέσως». «Πη
γαίνετε, φίλε μου, πηγαίνετε...» τοΰ είπ’ ε
κείνη θορυβημένη γιά τό ξαφνικό αύτό, χω
ρίς νά τολμά - άφοΰ δέν ήταν άκόμα καλά- 
καλά γυναίκα του—νά τόν ρωτήσω καί περισ
σότερα... Έκεϊνος σηκώθηκε, άρπαξε άφηρη- 
μένος τό πρώτο παλτό κ* ένα όποιοδήποτε 
καπέλλο πού βρήκε μπροστά του, κατέβηκε 
τρέχοντας τήν σκάλα καί, πριν βγή, ξαναδιά- 
βααε τό γράμμα, πού έλεγε αύτά τά λόγια :

Κ ύ ρ ι ε ,
Νέα τις, όνόμαχι Ραβέ, μετά τής όποιας  

συνεζεϊτε άλλοτε, ετεχε πρό ολίγον τέχνον, 
τό όποιον βέβαιο ί οτι εχει άπ ό σας. Ή  μη
τέρα αποθνήσκει, δυστυχώς, χ' εκλ ιπαρεί 
νά σας Ιδη. Λαμβάνω τό θάρρος νά σας 
γράψω χαι νά σας έρωτήσω, έάν θ ά  ήδϋ·

Π α λ η α  Τ ρ α γ ο ύ δ ι α

Αρχαίο eidvjjio
Τοΰ Σ τ. Μ αρτξώκη

Ψιλό, ψιλό πέφτει τό χιόνι ολόγυρα 
τά χόρτα άργά σκεπάζοντας· 
τά χιονισμένα δέντρα, ώ "Άννα, μοιάζουνε 
μέ μυγδαλιές ποΰ ά εθίζουνε.
Τό μονοπάτι τώρα πλειά δέ φαίνεται, 
ποΰ μ’ ώδηγοϋσε σπίτι σου’ 
τίποτε πλειά δέ βλέπω, μά τό βήμά μου 
σ’ έσέ τό φέρνει ό έρωτας.
Τίποτε πλειά δέ βλέπω,κι’άν τή στέγη οου 
διαμιάς τό χιόνι σκέπασε, 
έπάνω έκεί γυρίζουν φτερουγίζοντας 
δυό περιστέρια ολόλευκα.
Στήν παγερή γαλήνη των κατάλευκη, 
άσπροντυμένη πρόβαλε, 
ώ Άννα μου γλυκειά, νά δής τόν ήλιο 
ποΰ βγαίνει άπ’ τ’ άσπρα σύγνεφα.
Κ’ έγώ στήν τόση γύρω μας λευκότητα, 
κύκνος κ ’ έγώ κατάλευκος, 
τρέχω νά ψάλω έπάνω στήν άγκάλη σου 
τό πλειό λευκό τραγούδι μου.

νασθε νά παράσχητε μίαν ΰοτάτην συνομ ι
λίαν είς τήν γυναίκα αύτήν, ήτις φαίνεται 
π άρα πολύ δυστυχής και άξ ια  έλέονς.

'Υμέτερος Μ π  ο ν ν ά ρ, ιατρός
*

* *Άγωνιοϋσε όταν έφθασε, καί δέν τόν γνώ
ρισε οτήν άρχή. Ήταν έκεί ό γιατρός, δυό 
νοσοκόμες, λεκάνες μέ πάγο καί πανιά γεμάτα 
αίμα. Τό δωμάτιο, πλημμυρισμένο άπό νερά, 
τό φώτιζαν δυό κεριά, καί πίσω άπ’ τό κρεβ
βάτι, σέ μιά κουνίτσα, έσκουζε ένα μωρό. 
Σέ κάθε του ξεφωνητό, ή μάνα άναταράζουν- 
ταν κ* έκαμνε ένα κίνημα μ’ όλο τό βάρος 
τού πάγου πού τής είχαν. Ή  αιμορραγία ώς 
τόσο εξακολουθούσε, τό αίμα έτρεχε, χάνουν- 
ταν, χάνουνταν ή ζωή της, σταλαματιά, στα
λαματιά ώς τήν ύστερη πνοή...

Τόν γνώρισε τέλος κ’ έκανε νά σηκώσω τά 
χέρια...Δέν μπόρεσε,—ήταν τόσο αδύνατα...— 
τά δάκρυα όμωςκύλισαν στ’ άχνά τά μάγουλά 
της. Γονάτισ' έκεϊνος πλάϊ της, επιασε τ' ά- 
δύναμο χεράκι της πού κρέμουνταν, καί τ’ 
άσπάσθηκβ παράφορα. Κατόπι σίμωσε, σί
μωσε έντελώς στό μελανό της πρόσωπο πού 
μόρφαζε σπασμωδικά στό άγγιγμά του. Μιά 
νοσοκόμα ορθή μ’ ένα κερί τούς φώτιζε.,. Ό  
γιατρός είχε τραβηχθή σιήν άλλη άκρη κ ’ 
έβλεπε. Ίό τ ' έκείνη μέ μισόσβυστη φωνή εΤπε : 
«Πεθαίνω, άγάπη μου, τό βλέπεις... Μή μ' 
άφήσ^ς τήν τελευταία μου στιγμή...» Τήν φί
λησε στό μέτωπο, στήν κόμη, κ’ «ησύχασε, 
τής είπε λυγμικά, ήσύχασε- θά μείνω». Καί 
ξανάγινε καί πάλι σιωπή... «Δικό σου είν’ τό 
μωρό, ξανάπε πάλι έκείνη. Σ’ ορκίζομαι στό 
Θεό, σ’ ορκίζομαι στήν ψυχή μου, σ’ ορκί
ζομαι στήν ύστατη στιγμή μου, κανέναν δέν 
άγάπησ’ άπό σένα. Ναί’ είνε δικό σου. Ό ρ
κίσου με ότι δέν θά ',τό παραπετάξως...» Έ 
κανε ν’ άγκαλιάσ-Q τό παράλυτο έκεϊνο σώμα 
καί συντριμμένος άπό λύπη κι’ άπό τύψεις, 
ψιθύρισε : «Στ’ ορκίζομαι- θά τ’ άναθρέψω 
καί θά τ' άγαπήσω καί δέν θά τό χωρισθώ 
ποτέ». Ή  δύστυχη αναγάλλιασε άπ’ τήν χαρά 
της κ’ έκανε νά τόν άγκαλιάσω, μά μόνο τά 
λε'ΐκά της χείλη μπόρεσε νά τού προσφέρω 
σ' ένα στερνό φιλί... Γαληνεμένη ΰστερα 
μουρμούρισε σιγά : «Φέρ' το νά 'δώ άν τ' ά- 
γαπάς». Τής τό πήγε καί τό άπέθεσε άπαλά. 
Τό μικρό έκεϊνο πλασματάκι έπαψε νά κλαίη. 
«Έλα, μήν κλαΐς πιά!» τοΰ είπε. Καί δέν 
ξανακουνήθηκε. Έκεϊνος κρατούσε πάντα τό 
χέρι της πού τό τρεμούλιαζαν σπασμοί άγω- 
νίας, όπως, πριν άπό λίγο, εν' άλλο χέρι πού 
σπαρταρούσε άπό πόθο ερωτικό. Μόνο κάθε 
τόσο έρριχνε μιά κρυφή ματιά στ' ώρολόγι 
τοΰ τοίχου πού ό ώροδείχτης του έδειχνε με
σάνυχτα, έπειτα μία... δύο...

Ό  γιατρός είχε φύγει κ ' οί νοσοκόμες έ
γειραν κι' αύτές. Τό μωρό κοιμώταν κ’ ή μη
τέρα με κλειστά τά μάτια φαίνουνταν σά νά 
ησύχαζε κι’ αύτή.

Κι’ όταν πιά τό φως τής μέρας θαμπό- 
φεγγ8 μέσ' άπ' τις κλειστές κουρτίνες, ξά
φνου έκείνη άπλωσε τά χέρια, έν'άγκομα- 
χητό έπνίγηκε στό λάρυγγά της κ’ ευθύς τεν- 
τώθκε άνάοκελα κ’ έμεινε άκίνητη, νεκρή !

Οι νοσοκόμες έτρεξαν. «Τελείωσε !» είπαν.
Ξανάρριξ’ εκείνος μιά ματιά στή γυναίκα 

ποΰχε αγαπήσω, είδε τό έκκρεμές πού έδειχνε 
τέσσερες κ' έφυγε σάν τρελλός μέ τό παιδί 
στήν άγκαλιά, ξεχνώντας καί τό παλτό...

** *
Ή  νέα, άμα έφυγε, δέν κουνήθκβ σπ’ τήν 

θέσι της. Περίμενε. Άλλά μή βλέποντάς τον

— ε μ η  Φ ι λ ο λ ο γ ι ο

Είνε φορές...
'  Τοΰ Ά νρϋ Μ πατάϊγ

Είνε φορές πού νοιώθω 
έντός μου, όλες μαζύ τις 
λύπες τών άνθριόπων, τής 
χήρας καί τοΰ άρρωστου 
καί τ’ ορφανού τήν λύπη.
Τήν λύπη αύτών πού 
κλαΐν κ’έκείνων πού σιω
πούν καί τίποτε δένλέν...
Βουβές τις νοιώθω έντός 
μου σάν έρμους παρορί- 
τες... Καί δέν μπορώ κάν / 
τίποτε νά ’πώ, περσό- 
τερο, άπ’ ό,τι στοΰ δρό
μου τούς διαβάτες... Νοι
ώθω όμως ότι ζοΰν καί 
περπατούν καί άναπνέουν. Καί ξέρω πώς σέ 
λίγο θά χαθούν...

ΕΤν' κάποιες ώρες, κάποιες μέρες, πού νοι
ώθω πράματα πού πριν δέν τάνοιωθα ποτέ. 
Νοιώθω γιατ’ είν’ τά μαύρα κρέπια καί κρύ
βουν μάτια βουρκοιμέν’ άπό τό κλάμα, γιατί 
μ* άχνό πρόσωπο σέρνουν βαρύ τό βήμα κά
ποιοι κι' άλλοι σκυφτοί τηρούν τήν γή...Αύ
ριο—τό ξέρω ίσως δέν ’δώ πιά τίποτε άπ' 
αύτά. Ξέρω όμως κάποιον πού έκλαψε ταχειά 
κι* ότ’ εΐνε νύχτα τώρα...

«La Chambre blanche» (Μετ. Η.Ν.Α.)

s —, £ ι ο  λ ε ύ κ ω μ ά  σου /
S E M I P A M I S

Σ’ τό μάγουλό σου, τ’ άπαλό 
γιά πές μου ποιό λουλούδι, 
ξεψύχησε Σεμίραμις 
καί σ' άφησε τό χνούδι;
Τό χνοΰδι ποΰ μυροβολεϊ 
κι' όλο λαχτάρες χύνει, 
κι’ άνάβει πόθους στήν καρδιά 
καί φλόγα πού δέν σβύνει ;

II
Όνειρα πλάνα καί χρυσά 
νά λούζουν τήν ψυχή σου 
κι' άγάπης αγκαλιάσματα 
νά νοιώθως σ’ τήν καρδιά 
νά βαλσαμώνης τούς καϋμούς 
μ’ ένα γλυκό φιλί σου 
καϋμούς, πού πάντοτε γεννάς 
μόνο μέ μιά μα;ιά.

Κάϊρον Πούμ-Οΰσης

Σ’ ολόχρυσες σελίδες μέσα 
τού κάκου ζήτησες τραγούδια, 
δέν είμ" έκεϊνος πού άνασταίνω 
στους πάγους πάνω τά λουλούδια.
Στόν ήλιο, στόν καθάριο άγέρα 
τό σπόρο άφες τον νά πέσ^· 
μέσ’ τής ψυχής σου τό βιβλίο 
άν θέλχις, δός μου, κάποια θέσι.
Θάνε γιά μέ, χαρά μεγάλη 
στοΰ λογισμού σου άν ζώ τά βάθη, 
παρά σε χάρτινη σελίδα 
ποΰ κάποιος ξέσχισε κ’ έχάθη !...

Αλεξάνδρεια Πέτρος Μάγνης

νά γυρνά, ξαναπήγ8 στό σαλόνι καί, στις έ- 
πίμονες έρωτήσεις τών γονέων της, ποΰ πήγε 
καί τί έγινε, αναγκάσθηκε τέλος νά 'πή δ,τι 
ήξερε. Ένας-ενας οι προσκαλεσμένοι άρχισαν 
νά φεύγουν κ' έμεινε μόνο ή μητέρα της καί 
δυό θειές της, πού άκοιμπισμένες κ1 οΐ τρεις 
γύρω στό κρεββάτι ποΰχ’ έκείνη πέσω,άκουγαν 
τό κλάμμα της.Ό  πατέρας είχε πάγω στήν’Α
στυνομία νά μάθω··.

Κατά τις πέντε ένας κρότος άκούσθηκε στό 
διάδρομο, ή πόρτα άνοιξε κ’ έκλεισε σιγά καί 
μιά φωνή σά νιαούρισμα άντήχησε βτό σιω
πηλό σπίτι. Μεμιάς όλες οί γυναίκες βρέθη
καν κάτω καί, πρώτη άπ’ όλες ή Βέρθα, τυ
λιγμένη σέ μιά νυχτικιά... Στή μέση τής κά
μαρας ό Ζάκ, χλωμός, λαχανιασμένος, κρα- 
τούσ’ ένα μωρό... Άλαλες τόν κυττοΰσαν οί 
γυναίκες καί μόνο ή Βέρθα έτρεξε άλλόφρενη 
κοντά του καί βρήκε τό θάρρος νά τόν ρω
τήσω : «Τί είνε πές μου, τ ί ;» Έκεϊνος σάν 
τρελλός μέ μιά παλλόμενη φωνή άπεκρίθη : 
«Είνε... είνε...ένα παιδί πού μόλις ξεψύχησε 
ή μητέρα του...» Κ’ έδειξε τό μωρό πού φώ
ναζε στά γυμνωμένα μπράτσα του. Ή  Βέρθα 
άμίληιη τό πήρε, τ' άγκάλιασε, τώσφιξε ά
πάνω της καί κατόπι σηκώνοντας τά δακρυ- 
σμένα μάτια της : «Ή  μητέρα πέθανε είπατε ;»
«—Ναί I...μόλις...» «Τότε θά τ' άναθρίψουμβ 
■μ·ΐς,— έγώ», μουρμούρισε. (Μ*τ. Η.Ν.Α.)
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 Τήν 20ήν ’Ιουνίου π. έ , ημέραν Πέμ
πτην καί ώραν 8 ην, τής είχα όρκισθή ^χίλιες 
φΛρές ότι τήν άγ,ιπώ κι’ άλλες τόσες ότι τήν 
λατρεύω. Άλλ’ όταν έκλεισε πίσω της τήν 

πόρτα κ’ έφνγε, μού φάνηκε 
ότι δέν τής είχα έκφ^άσ^ αρ
κετά τό αίσθημά μου, κ’ έ
κατσα εύβύς καί τής έγραψα 
τήν έξής σπαραξικοίλιον έ 
πιστολήν :

«Έφυγες, ώ έφυγε;·, λευκό 
μου περιστέρι, κ’ είνε ώς 
νά μοϋ έγυγεν ή χαρά. Ναί, 

λατρευτή μου, όταν έσύ λείπης, μοϋ φ ιίνεται 
ότι λείπει'τό παν, ότι είνε χωρίς^ κανένα λό
γον ή ζωή, ότι άργές κυλούν ή ώ4ε ;, κ’ έ
χουν όχι 60, άλλ b0,000  λεπεα. κτλ. κτλ.— 
Ώ , διατί, διατί, ώ ωραία μου, έφερες μαζύ 
σου τούς ξανθούς πλοκάμους τής κόμης σου 
καί τά ήδύτατα κοράλλια τών χειλέων σου, 
γιατί τρελλή μου χαϊδεμένη; --κτλ. κτλ.— 
Ό * ι ! δέν έζοΰσα έως σή-ιερα, δέν έζούσα, 
άψόΰ δέν είχα δοκιμάσο τήν ΰ.τε^ευτ ίαν, 
πού μόνη έσύ, άγγελέ μου, είσαι ίκ ; ή νά 
μοΰ χαρίζης. νΩ, μήν αργής, μήν άργ ! Σέ 
άναμένω έναγωνίως. Δός μοj  τά χείλ ίου κι 
άφ’στα μέσ’ στά δικά μου, ώραν π λήν νά 
τά φιλήσω.

»Δικός σου, όλότελα δικός σου,μ ον δικός 
σου, γιά πάντα δικός σου Ν ί κος».

»— Μά τί έξοχο τό γράμμα σου, μοϋ είπε 
τήν έποαένη. Καί κά-ιιω συλλογή, ξέρεις.Άν 
θελυς νά μή τά χαλάσομε ποτέ, μήν παρα- 
λβίψος καμμιά μέρα νά μοΰ στείλχ)ς—άλλά νά 
είνε ώραΐα σάν τό χθεσινό. Κ’ έγώ σού υπό
σχομαι νά είμαι όλο καί πιό τρελλή μαζύ'σου.

»Δέν είνε καί δύσκολο πράγμα, όπως ξέ
ρεις, μιά έρωτική έπισιολή. Άλλ’ όεαν γρά- 
ψθς τρεϊς-τέσσε,)ες σιό ϊδιο πρόσωπο, όέν έ
χεις πιά τί νά πής. Πάς νά γράψης κάτι τι, 
μά σκέπτεσαι ^ότι τώχβις γράψει ! Καί κρα
τάς τήν πέννα μετέωρον καί δέν προχωρεί; 
οΰιε λέξι. Αύίό τό μασκαραλίκι πάθαινα κ' 
έγώ μετά τήν β', ς' έπιστολή. "Ιδρωνα, 
στενοχωριόμουν, νεύριαζα— δέν έβγαινε τί- 
ποιε ! Καςαντοΰσε νά παιδεύομαι τρεις ώρες 
γιά ένα γράμμα ! Μά ήταν δουλειά αύτή οέ 
παρακαλώ; Τέσσαρες μήνες.τό χρόνο έχανα 
γράφοντας ραβασάκια ! Νά σού πώ τήν ά- 
λήθεια άρχισα νά τό σκέπτομαι...Άλλά πάλι... 
ήιο νόστιμη ό διάβολος καί θά τήν έχανα άν 
έπαυα—τό ήξερα- ήιο ή συλλογή, βλέπεις. Τί 
νά κάνω, λοιπόν, τί νά κάνω... Αΐρνης μοϋ 
ήρθε μιά ιδέα. Στό ραντεβού μας ή Σ(οσώ 
μοΰ είχε φέρη σ’ ένα πακέτο τά έρωτικά ;ιου 
γράμματα καί μοΰ είπε ότι μοΰ τ’ άφίνει γιά 
άσφάλεια, μή τυχόν τά,ίρισκε ό μπαμπάς της. 
Τί άπλούστερο, Νικολάκη, είπα μέσα μου, 
ν’ αντιγράφω τά προηγούμενα γράμματα 
κατά σειρά, καί πάλι άπ’ τήν άρχή καί ξανά 
καί ξανά μέ έλαφρές, εννοείται, άσήμαντες 
παραλλαγές;

»Όπως τό είπα καί τώβα?,.α σ’ ενέργεια, 
άλλά μ* ένα φόβο πάντοτε μήπως τό κα
ταλάβω... Μπά οΰτε κατάλαβε τίποτε! Κ1 ή 
κωμωδία έξηκολούθησε. Τό μόνο πού μ’ ά- 
νησυχοΰσε ήεο πού τήν έβλεπα νάχη πολλές 
δοσοληψίες μ’ ένα υπάλληλο κι’ άρχισε καί 
νά λείπω κάπου-κάπου άπ’ τό ραντεβού. Μιά 
μέρα δέ πού μού τόν σύστησε, «ξέρω όιι σάς 
άρέσιι ή φιλολογία», μού είπ’ έκεϊνος καί μ’ έ- 
κύτταξε πονηρά... Κατάλαβα άμέσως ότι θά 
είχε διαβάσω τίποτε γράμματά μου...«Καί δέν 
πα νά διάβασε ! είπα. Κάνω 'γώ τήν δουλειά 
μου ; Ά ς τήν κάνη κι’ αύτός ! ’Εφ' όσον δέν 
μέ θίγω έμένα...»

»Άλλά μιά μέρα τήν βλέπω φουρκισμένη 
καί μέ κάτι μοΰτρα...

»—Μά τί έχεις ; τής λέγω.
* —Τί έχω; Ό τι δέν μ’ άγαπάς, κύριε! 

Άπλούστατα ! Δέν σού άρκεΐ αύτό ;
»—Δέν σ' άγαπώ ; Τρελλάθηκες ;
»—Δέν τρελλάθηκα, όχι ! Τό λέν τά γράμ

ματά σου· δέν είνε πιά τά παλιά σου έκεϊνα 
γράμματα-—δέν πιστεύω νά τό άρνεΐσαι αύτό" 
αύίά πού μού σιέλνεις τώρα είνε σαχλά.

!>— Μά...·θά μού έπιτρέψυς νά σου ’’πώ ότι 
δέν θά τά διαβάζεις...

»—Ίσια  πια πού δέν είνε μόνο δική μου 
γνώμη, άλλά καί άλλων, ποΰ τ>ά διάβασαν. 
Τέλος πάντων, πάρε καί τά γράμματά σου κι’ 
όλα, κι* άπάλλαξέ με...

»Είπε κ’ έφυγε. Κι' όσο τήν είδες έσύ, 
άλλο τ·σο τήν ξαναεΐδα κ’ έγώ...»

Π. Να Χίος
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— Στάίου! ήκούσθη ένδοθεν ή αύτή νεα
νική φωνή Καί μετά μικρόν ή Ούρα ή’’θί
γε to καί ή δεσπαινίς Μακίδου έφαίνετο έν 
πρωινή άτημελήτφ περιβολή προσβλέπουσα 
έκπλη τος τόν γραμματέα τής Αστυνομίας.

— Επιτρέψατε, δεσποινίς, τή είπεν άμέσως 
έκεϊνος, νάεί;έλΟω είς τό δωμάτιόν σα; καί 
νά συνομιλήσω κατά μόνας μαζύ σας έπ’όλίγον.

— Άλλά κύριε...
— Ό  Γιάννης, δεσποινίς, θά σάς βεβαιώϊη 

ότι έχω πρός τοϋεο τήν άδειαν τού μπαμπά σας.
Καί ατς^φόμε/ος πρός τόν θαλαμητόλον 

τόν ήνάγκαζε διά τοΰ βλέμματος νά έπιβε- 
βηώσο τούς λό/ους του.

— Μάλιστα, δεσποινίς, έσπευσε νά εϊ/ιη έ- 
κεϊνσς- έδόθη ή άδεια είς τόν κύριον, ό όποιος 
είνε τή; 'Λσ ευ νομίας, \ά... —

— Τή; Αστυνομία;; διέκοψε μετά προί- 
πε.τοιημένου τρόαου ή Φ^φή, ϋστις δέν διέ
φυγε τό όξύ βλέμμα τοΰ γραμματέως. Τής 
’Αστυνομίας ; . ..άλλά δέν εννοώ τίποιε...

— Θά τό έννοήϊετε, δεσποινίς, άμα μοΰ δό- 
σετετήν άδειαν νά είσέλθω καί νά συνομιλήίιο 
μαζύ σας, διέκοψεν ό Παπασπατάλου, νεύων 
άμα είς τόν θαλαμητόλον ν’ άποσυρθή/

Ή  Φιφή τότε παρεμέρισε καί τόν άφήκε 
νά είσελθϋ είς τόν θάλαμόν της.

Ό  Παπαστατάλου έρριψίν έντός τό όξύ του 
βλέμμα καί τό πρώτον πράγμα όπερ περιέ- 
πεσεν είς τήν άντίληψίν του ήτο ότι ή κλίνη 
παρέμενεν άθικτος.

Ή  δεσποινίς Μακίδου δέν εΐ ;ε κατακλιθή 
έκείνην τήν νύκτα.

Έίάθηίεν εΐτα έτί τοΰ ανακλίντρου έφ’ οΰ 
πρό ήμισεία; ώρας έκάθητο Τζών ό Αμερι
κανός, καί:
—̂— Δεσποινίς, ήιχυε λέγων, ένφ τό διαπε
ραστικόν βλέμμα του προσηλούτο έπί τής 
κόρης, ένας διάσημος λωποδύτης διήλθε τήν 
νύκτα αύτήν είς τό μέγαρον σας, μετημφιέσϊη 
είς γυναίκα χρησιμοποιήσα-ς τά ρνϋχα τής μα 
γειρίσσης σας καί άπήλθεν άνενόχλητος.

— Θεέ μου! έκαμεν ή Φιφή, μετά προσ- 
πεποιηαένου, καί πάλιν τρόμου. Τό ξεύρε·, 
κύριε, ό μπαμπάς αύτό ;

— Τό έμαθε πρό ολίγου, καί δι’ αύτόν ά
κριβώς τόν λόγον μοΰ έπέιρεψε νά συνομιλήσω 
ιδιαιτέρως μαζύ σας δεσποινίς, διότι καθώς 
έγώ, οΰιω κ’ έκεϊνος έτείσθη, ότι σεϊς μόνον 
δίνασθε νά μάς δόσετε μερ κίς πολυτίμους 
πληροφορίας.

— Έγώ ; κύριε... Άλλά πώς ; έκσμε τώρα 
ώχριώσα ή Φιφή.

— Ακούσατε, δεσποινίς. Ό  περί ου πρό
κειται λωποδύτης δέν είνε έκ τών συνήθων. 
Δέν είνε άπό τούς χυδαίους εκείνους μ κρο- 
λωποδύτας, έκ τών οποίων καθ'έ*άστην κατά 
δεκάδας συλλαμβάνομεν. Είνε τύπος μεγάλου 
έγκληματίου, εξ έκείνων οϊτινες είνε άκόμη 
έπικινδυνωδέσιεροι, διά τόν άπλούστατον λό
γον ότι συνενοΰν όλα έκεϊνα τά φυσικά καί 
επίκτητα προσόντα νά πλησιάζουν τά θύματά 
των, νά τά γοητεύουν, καί κατόπιν νά προ
βαίνουν είς τό έγκλημα ή νά τά καθιστούν  
άκουσίως των συνενόχους τοΰ εγκλήματος 
οπερ μελετούν κατά προσώ πω ν οικείων.

Τας τελευταίας φράσεις του ό Παπχσπα- 
τάλου έιόνισεν ιδιαιτέρως, προσπαθών νά 
μαντεύσρ έκ τής μορφής τής κόρης τό απο
τέλεσμα όπερ παρήγαγον έν τή ψυχή της.

Ά λλ” έκείνη ή παιδική φυσιογνωμία παρέ
μενεν άνεξιχνίασιος. Καί ή Φ.φή, με φυσι- 
κοίτατον τόνον άφελείσς ήρώτα :

— Άλλά δέν δύναμαι, κύριε, νά εννοήσω 
κατά τί ..

— Σάς εΐπον, δεσποινίς, διέκοψεν άποτό- 
μως τώραό γραμματεΰς, όα Τζών ό Άμερι- 
κάνος διήλθε μίαν ολόκληρον νύκτα είς τό 
μέγαρον σας. Μετημφιέσθη σήμερον τήν 
πρωίαν είς γυναίκα μέ τά ροΰχα τής μανει- 
ρίσσης σας καί διέφυγε τήν προσοχήν έμοΰ 
καί τών κλητήρων μου διά νά δραπε:εύσω· 
Διά νά τά κάμω όλ* αύίά, δεσποινίς, έπρεπε 
νά είχε κάτοιον συνένοχον έκ τών άνθρώπων 
τοΰ μεγάρου σας. Μ’ έν νοείτε ;

— Ό χι, κύριε.
— Είδα τόν μπαμπά σας, δεσποινίς, είδα 

τήν μαμάσα:, είδα καί όλον τό προσωπικόν 
τής ΰπηρ3σίας σας. Κανείς έξ αύτών δέν μοΰ 
έφίνη έχων γνώσιν ότι ό Αθηναίος αύτός 
Φαντομάς διενυκτέρευίεν είς τό μιέγαρόν σα-.

— Τήν μαγείρισσαν τήν εΐδαιε ; ήρώτησε 
μ« παιδικήν άφέλειαν ή Φιφή.

Ό  Παπασπατάλου έμειδίασεν. Έβλεπβν 
ότι μέ τήν μικράν έκείνην έπριτ* νά παίξω

p. παιγνίδι τού γάτου μέ τόν ποντι :όν. Αί 
ύ.τοψίαι του τώρα ήρχυαν νά βαοίζωνται 
έ ιί δεδομένων. Έ ν τούιοις έξηκολούθησεν 
άκόμη ύ,τοκρινόμενος καί αύτό; άφέλειαν :

— Τήν ειδα, f  εσ.τοινίς.
— Καί πώς εξηγεί τήν έ;α ράνισιν τών 

ενδυμάτων τηί ;
— Ή  μαγείρισσά σας, δεσποινίς, καθώς 

καί σεϊς γνωρίζετε καλλίτερον έμοΰ όστις δέν 
έχιειισθην παρά μιά ματ ά γιά νά πεισθώ 
περί αύτής, εί·ε μια απλοϊκή νηβιώτισσα, ή 
όπυία είνε άνίκανος νά φιλοξενήσω ένα λω
ποδύτην είς τό μέγαρον.

— Τότε ; κύριε...
— Άλλος εί ε ό συνένοχος. -
— Ύποπ είεσθε κανένα;... Νομίζω ότι 

εϊτατε πρό ολίγου πώς είδατε όλους καί...
'Υποπτεύομαι, δεσ.τοινίς, εκείνον όστις 

δέν κατεκλίθη άπόψε είς τό μέγαρον. ’Εκεί
νον όστις διήλθε τήν νύκτα σι/νομιλών μέ τόν 
Αμερικανόν.

Καί τό βλέμμα τού Παπασπατάλου, τό έκ- 
ςηαστικόν, μετέπιπτεν άνό τής Φιφής είς τήν 
ά)ικτον κλί.ην της.

— Θεέ μου ! έκαμε μέ άφέλειαν έκείνη, ά- 
φέ).ειαν, ήτις έφερε φρικίασιν είς ιόν Αστυ
νομικό/ γοαμμα-έχ. Άλλά τότε, κύριβ, θά 
ΰποττευεσθε κ’ έμένα, διόει κ’ έγώ πραγμα- 
τικώς. δέν έπεσα στό κρεββάτι μιυ άιόψε.

— Ναί, ίεσποινίς, τό βλέπω 'Γ ■ ε'δα μ ι. ι; 
είσήλθον εί; τό δωμάτιόν σας. Λόνα-ϋε νά 
μού έ;ηγήίε ε τό διατί ;

— "Ω πε μέ ύπ3πτεύεσθε πράγματι, κ·'ριε ; 
ήρώτησε μέ τόν αύτόν φυσικώτατον τόνον, 
ένφ μειδίαμα γοητευτικώτατον ήνθει έπί τών 
χειλέων της. ‘Υποπτεύεσθε εμέ, τήν Φιφήν 
Μακίδου, ότι είμαι συνένοχος ένός λωποδυ- 
του καί ότι τόν έφιλοξένησα εις τό μέγαρον 
τοΰ μπαμπά μου, τόν έκράτησα είς τό δωμά
τιόν μου μίαν ολόκληρον νύκτα; Ά , κύριε !

Ό  Παπ χσπατάλου έκλονίσθη. Δέν ήτο δυ
νατόν νά ΰποπτευθή μίαν τόσην υποκρισίας 
δύναμιν είς έκεϊνο τό δεκαπενταετε; κορι
τσάκι. Καί στενοχωρημένος άπήνιησεν :

— Ό χι, δεσπηνίς, δέν σά; υποπτεύομαι, 
άλλά δύνασθε νά μοΰ εξηγήσετε πώς δέν κα- 
τεκλίθητβ,πώς ή κλίνη σας παραμένει, άθικτος ;

— Ευχαρίστως, κύριε. Είνε τόσφ άτλοϋν 
τό πράγμα. Χθές, ή μαμά, μέ ώδήγηβε διά 
πρώτην φοράν είς επίσημον χοροεσπερίδα. 
Έκαμα, όπως λέγουν είς τούς κύκλους μας, 
τήν είσοδόν μου εί; τόν κόιμον. Ή  χαρά μου 
όταν έπεστρέψχμεν, αί εντυπώσεις μου, όλ' 
αύτά, εννοείτε, δέν μοϋ έδιδον καμμίαν όρεξιν 
νά κοιμηθώ. Έπέρασα όλην τήν νύκτα άνα- 
γινώσκουσα αύτό έδώ τό βιβλίον, είς αύτήν 
έκεϊ τήν πολυθρόναν ποΰ κάθεσθε σεϊς τώρα.

Καί μέ παιδικήν άφέλειαν ή Φιφή, έλαβεν 
άπό μικράς πρό τής κλίνη; της τραπέζης έν 
βιβλίον τούς «Αθλίους» τοΰ Βίκτωρος Ούγγώ 
καί τό έδείκνυεν είς τόν Παπασπατάλου.

Ό  Αστυνομικός όμως γραμματεύς, έφ'όσον 
ή κόρη ώμίλέι περιέφερε τό διορατικόν βλέμ
μα του έφ’ όλων τών έν τφ δωματίφ εκείνον 
άντικειμένων. Καί τό βλέμμα του έστάθη έφ’ 
ένός άνεστραμένου δοχείου σάπωνος, έφ' οΰ 
είχε σβεσθή έν σιγαρέττον τοΰ οποίου παρέ
μενεν άκόμη έκεϊ τό ΰπόλειμμα. ·

Όταν ή Φιφή μέ τό βιβλίον είς χεΐρας ε- 
τελείωβε καί προσέβλεπε τόν Παπασπατάλου 
προσπαθούσα νά μαντεύσω, άν μεθ' όσα τοΰ 
είπε, διεσκέδασε τάς ΰτονοίας αΐανβς, τό ή- 
σθάνετο, τήν έβάρυνον, έκεϊνος ήγέρθη καί 
λαμβάνων ότως ήτο τό άνεστραμμένον δο- 
χεΐον τοΰ σάπωνος, τό έπέδειξεν είς τήν Φι
φήν καί είρωνικώς μειδιών τή είπε :

— Καί φυσικά, δεσποινίς, μ*ζύ μέ τό διά
βασμα,διά νά διασκεδάσετε πάντοτε τήν άγρυ- 
πνίαν ήτις σάς κατέλαβε, έκαπνίσατε αύτό τό 
τσιγαράκι, εκτάκτως βέβαια, διότι άν έκα- 
πνίζατε τακτικά, θά ε ϊ /a 't  καί στακτοθήκην.

Καί προσήλου έπί τής κόρης τό όξύ βλέμ
μα του, άναμένων νά ΐδη τήν ταραχήν καί 
σύγχυσίν της έπί τής φυσιογνωμίας της.

Άλλά καί πάλιν άφελέσταια ή Φιφή τοΰ 
άπήντησε: (’Ακολουθεί)

ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΝ

17). Ό  Χρυσάφης έπρεπε νά ειδοποιήσω 
τήν Αστυνομίαν ήτις είνε εντεταλμένη νά 
καθαρίζω τάς πόλεις άπό αύτά τά υποκείμενα.

t Μπολσεβίκος*
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0 1  μήνες αύτοί χή; αίσΒηματι- 
κής μου χηρείας ήτανε γ.α μ? 
ένας καιρός άταραχης λύπης κ’ 
εξαγνισμού. Βέβαια ή μοναξιά 

κ’ ή στέρησι φίλων μ έκαμναν νά υποφέρω' άλλ’ ύ.χ έφερα γιαχ’ είχα 
ά/απήαυ την Βάλεντίνα περισσότερο άπ’ τόν έαυ to μου καί μιά ιέ 
χοια λύπη δέν έχει πολλή πίκρα. Γιά πρώτη φορά άφ’ όχου γύριαα 
σιό Πλουι εξαγνιζόμουν, "ένοιωθα φανερά δχι γινόμουν καλλίτερος. 
’Ένοιωθα το πνεύμα μου νά γαληνεύω, την θέλησί μου νά δυναμώνω·
C ή ελπίδα, τό θείο αύτό βοτάνι, ξαναπετοϋσε ρίζες σχήν καρδιά μου.

Ταχτικά έπαιρνα γράμματά της. Φανέρωναν δτι με σκέπτουνταν, 
διι μέ τό νά είνε μακρυα μου δέν μ’ είχε ληαμονήση καί δχι ή υγεία 
της καλλιτέρευε. Ώ ς τόσο ολα της τά γράμματα ήταν ποτισμένα μέ 
κάποια θλίψι κ’ ένοιωθες κάποια στεναχώρια στό νά έκφρασθή, νά πή 
ελεύθερα έκεΐνο πού ήθελε, πράγμα ποΰ δοκίμαζα δά κ' έγώ ό ίδιος 
δίαν τής έγραφα. “Άν καί μιλούσαμε άπό μακρυά, χωρίς νά βλέπη ό 
ένος τόν άλλον, δμως, δέν ξέρω πώς, μάς φαίνουνιαν σά νά μάς «- 
κουγαν οί άλλοι δ,τι λέγαμε.

Τά μόνα πράγματα στή μοναξιά μου αύτή ήταν τά γράμματα τά 
δικά της καί μερικές κάρτες τοϋ Ο’ Κέντ, δπου δέν έκαμνε καθόλου 
λογο για τήν ομιλία πού είχαμε δίαν τελευταία είχε έρθ|] στό Πλουί. 
Συλλογιζόμουν ποιό άπ’ τά δυό νά πρωτοδιαβάσω δταν τά λάβαινα 
μαζύ. Κάθε λέξι τους ήταν γιά μέ κ’ ενα θέμα γιά τό ό-οΐο σκεπτό
μουν ώρες. Τό διάβασμα, μερικοί περίπατοι,, κ’ οί ομιλίες μέ τούς 
κολλή/ους μου, μ’ έτρωγαν τήν ύ.χολοιπη μέρα' μέ δυό λόγια: ήμουνα 
μέν λυπημένος, άλλ' δχι κι’ δτως αΚλοτε.

Ό  Νοέμβριος κι’ ό Δεκέμβριο; έτσι πέραΐαν, μέ βροχερό καί μα
λακόν καιρό. ’Αλλά τό νέον έτος μπήκε μέ χιόνια. Κλείσθηκα στό 
Ιίλουί αποφασισμένος να μην u/.aû oj μέ κανέναν τρόπο τήν μοναξιά 
του μέ τό απαίοίο 8/ιεϊνο οπιτι της όδοϋ Κρών στό Παρίσι...’Απ' τό 
δωμάτιό μου, άπ’ τό όποιο πολύ σπάνια έβγαινα, έβλεπα μπροστά μου 
τόν χειμερινό λήθαργο ν' απλώνεται σιήν έξοχή, πανχού, ώς καί στήν 
καρδια μου καί ατά μάχια μου. Οί κρύες φεγγαρόλουστες νύχτες, τά 
θαμπόφωτα δειλινά μέ τόν ουρανό κατάλευκο καί τήν γή χιονισμένη, 
μου έδινα* μιά συ/κίνηοι γιά κάτι περασμένο,κάτι πού σι νά είχα ιδω
μένο,τόσο ζωντανά,τόσο ζωηρά,πού μερικές φορές έστρεφα νά δώ'μοϋ 
φαινόταν σα ν' άκουα’τό πάτημα τής γιαγιάς ή τήν φωνή τής θείας.

Κατά τά μέσα Φεβρουάριου ξανάρχισαν οί βροχές, μά δέν βάστα
ξαν πολύ. Ό  άέρας έπεσε, ό ούρανός ξάνοιξε κι* άνέτειλαν καί πάλι 
ώραΐες μέρες στή γυμνή γή καί τά καλά πουλάκια ξεγελασμένα άπ' τό 
πρώιμο αύτό ξύπνημα δοκίμαζαν νά κελαδήσουν στά γυμνά κλαριά 
τών δένδρων. Κ’ εγώ ό ίδιος λαχταρούσα Jva γνρίσω ή άγαπημένη έ- 
ποχή, τό ξανάνιωμα τής γής. Όμως αρκετές 'βδομάδες πέρασαν ακόμα 
ώς πού ν' αρχίσουν νά μπουμπουκιάζουν τά δένδρα καί νά ντυθούν 
έδώ-έκεΐ τά λειβάδιαστά πιό προσήλια μέρη τήν πρώτη πρασινάδα.

Μιά Κυριακή τής έγραψα: «Νά καί πάλι ό καλός καιρός' μπο
ρείτε νά γυρίσετε».

Μοϋ άπήντησε : «Κάμνομε τά μπαγάζιά μας' τό Σάββατο θά εί
μαστε στή Ρουέν». Καί σηαείωνε καί τήν ώρα πού θά φθάνε μέ τόση 
ακρίβεια, πού κατάλαβα ότι ήθε'ε νά βρίσκομαι σχό σταθμό.

Τήν ΙΙαρασκειή χό βράδυ έμεινα ώς άργά στό παράθυρο βλέπον
τας τό πάρκο καί ρεμβάζοντας. ’Ηταν ή πιό γλυκειά άνοιξιάτικη νύ
χτα πού είχε κάνει. Κ' ή γλύκα αύτή μοΰ πλημμύριζε τήν ψυχή, 
μοΰ περνούσε τά νεύρα καί αοΰ μετάγγιζε μιά άσυ είθισιη ενεργητι
κότητα, μιά δύναμι συνειδητή. Σέ τέτοιες στιγμές βλέπει κανείς τήν 
ζωήν άπό ψηλά, ή μάλλον νομίζει δει τήν βλέπει νά ξανοίγεται σάν 
ένας μακρύς ίσιος δρόμος. Μοΰ φαίνονταν σά νάβλεπα καί τήν δική 
μου, ήσυχη καί χωρίς περιπέτειες' τήν ζωή ενός ανθρώπου πού, μετά 
αρκετές δοκιμασίες, Ικανές γιά νά τήν άπορνηθη, περιορίζεται σέ 
μιά ήρεμη απαντοχή τοΰ θανάτου μέ άπόλυτη αδιαφορία. Δέν εϋρισκα 
νάχω καμμιά φιλοδοξία, ή καλλίτερα δέν είχα ποτέ καμμιά, άφοΰ 
είχα τήν ιδέα δτι κάθε τι πού κάμνω, ένας άλλος θά τώκαμνε 
καλλίτερα, καί δέν αξίζει τόν κόπο... Δέν είχα λοιπόν νά κάνω, παρά 
δ,τι δλος ό κόσμος θαϋρισκε καλλίτερο : νά διαβάζω, νά άπασχολοϋμαι 
μέ τά κτήματά μου, καί νά κυττάζω πώς όσο τό δυνατόν λιγώτεροι ί)ά 
ύπέ {εραν γύρω μου... Τιάρα καταλάβαινα γιά ποιό λόγο ή ζωή μου, 
χωρίς νά είμαι ρωμαντικός, ήταν ολόκληρη ένα ρωμάντζο. Κι' δλα 
αύτά είχαν ξυπνήοη τήν δραστηριότητά μου. Πίστευα δτι ή ανάγκη 
πού είχΐ£ άπό κάποια τρυφερότητα, θά ικανοποιούνταν μέ τήν παρου
σία τής Βαλεντίνος. Αύτή προσωποποιούσε γιά μένα τήν τρυφερότητα 
μόνο πού ποθούσα, τήν τρυφερότητα έκείνη πού μιλεϊ στό πνεύμα. 
Νά ξανάρχιζα τά περασμένα μέ τήν Μαρία-Τερέζα δέν τό ήθελα, τό 
εναντίον ήθελα νά δοκιμάσω ώς τό τέλος τήν ευτυχία πού χαρίζει ή 
ψυχική, ή άγνή φιλία, φιλία χωρίς σαρκικόν πόθο, χωρίς άμαρτωλές 
σννάφειος, φιλία σάν έκείνη Λθύ μ’ ένωνε μέ τήν Βαλεντίνο. Καί μέ 
τήν πνευματική διαύγεια πού είχα, ή μοΰ φαίνοντ ν πώς είχα έκείνη 
την νύχτα, βάλθηκα νά λύσω ενα πρόβλημα μέ τό όποιο δέν είχα ώς 
τότβ^καταπιμσθή : «Μπορεί, ή Βαλεντίνο σέ λίγο νά μείνω 7ή<?α' καί 
θά είμαστε κ ’ οί δυό νέοι ακόμα. *Αν τήν ζητήσω δέν θά μ’αρνηθή — 
είνβ ανίκανη νά λυπήσω ί'ναν π’ άγαπά». Κ’ ή φαντασία μου, συμ
πληρώνοντας τήν σκέψι μου, μού έπλαθε έναδνειρο πού μ’εύχοριστοϋσε. 
Φανταζόμουν δτι ήμαστε παντρεμμένοι, τήν τελετή στήν εκκλησία, τό 
γυρισμό στό σπίτι, τήν μοναξιά μας σ’ ένα δωμάτιο, καί τό λυγερό 
σώμα της τυλιγμένο στόν όλόασπρο νυμφικό πέπλο...’Αλλά τίποτε πε
ρισσότερο απ’ αύτό. Ή  φαντασία μου σταματούσε, έπα/αστοχούσε. 
Τήν έβλεπα πάντα μπροστά μου άγνή κι’ άνέγγιχτη μέ τό κορσάζ καλά 
κουμπωμένο ώς τό λαιμό, σάν ιέρεια. Τήν γυναίκα αύτή πού θαρρείς 
καί ζούσε γιά μόνη τήν αγνότητα κ’ είχε κατορθώσει νά τήν διατη
ρήσω καί μετά τόν γάμο, μοϋ φαινόταν έγκλημα νά τήν άνακατώσω 
μέ τις βάναυσες ακρότητες τοϋ έρωτος. Τό αίσθημ’ αύτό μοΰ πλημ
μύριζε  ̂τήν καρδά. ‘ ”0 x1, είπα' δέν θά τήν πάρω ποτέ !» Κ ι’ άπο- 
τράβηξα τήν σκέψι μου σέ πράγματα λιγώτερο έκνευριστικά, στήν αυ
ριανή μέρα δταν θά ξανάβλεπα τήν φίλη μου, κι’ δταν θά μέ ξανά
βλεπε κι’ αύτή καί θά σφίγγαμε τά χέρια μας... Σκεπτόμουν τί λόγια 
θ ' άλλάζαμβ όταν ξαναβλεπόμαστε.Πώ; θά ξαναρχίζαμε ήοεμα κι’άτά- 
ραχα τις αργές ·μιλί«ς τ·ΰ φβιν·πώρ·υ ποΰχαμε δια’κόψίΐ. (ΆκολβυΘεΐ)

( 9 )  'S jjn v iiia  9Υίνδιοτορήματα ( 9 )

Α. ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ

ΤΑ ΔΙΔΥΜΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ
— αέρετε, ένφ σείς ύ.τοφέρατε έγώ έγινόμην ευτυχής. Ένας νέος 

πιλύ καλός μ’ έζήτησεν άπό τήν μητέρα. “Άν δέν ήιαν ή άρρώστεια 
σας στή μέση θά είχαν γίνη κ’ οί άρραβώνες μας... “Ας είνε δμως, 
μή νομίσετε πώς γιά τήν άργοπορία αύτή σάς κρατώ κάκια .. Ελάτε, 
τώρα ποΰ δέν είνε ή μαμά μπροστά, πέστε μου τα δλα σάν σέ άδελφή.

Και ακτινοβολούσα έξ εύτυχίας ή ωραία καί αγγελική κόρη :
, — Τώρα, ποΰ έγώ είμαι εΰτυχής, είπε, δέν θέλω νά βλέπω κανένα 

γυρω μτυ στενοχωρημένον.
Ο Στέλιος παρεσύρθη άπό τήν τόσην καλωσύνην. Σιγα-σιγά ήο- 

χισε νά εκμυστηρεύεται είς τήν Φρόσων τόν πόνον του. Τής άφηγήΚη 
πώς έγνωρίσθη μέ τήν ’Ανθήν είς τό άτμόπλοιον δταν άμφότεροι έ 
φευγαν έξ Αίγύ.ττου. Έκείνη μέ τήν οικογένειαν της διά ν’ άποκατα- 
σταθοϋν όριστικώς στάς ’Αθήνας, αύτ^ς διά νά έλθω νά έγγραφή είς 
τό Πανεπιστήμιον. Καί μέ γλώσσαν άφελή, ένφ άπό καιροϋ είς και
ρόν ένας λυγμός τόν έπνιγε, τή; ώμίλησε γιά τόν έρωτά των, γιά τάς 
κρυφάς παρά τά̂  κάγκελλα τοΰ κήπου συνεντεύξεις των καϊ" ας έκείνη 
τού έδιδε τούς όρκους τη;, τόν έπειθε περί ενός σφοδρού έρωτος ποΰ 
ήσθάνετο γι αυτόν καί διά τόν όποιον τίποτε δέν θά ήτο ικανόν νά 
τόν κάμω ν’ αμφιβάλλω μέ/,ρι τής νυκχός χής παραστάσεως καθ' ήν 
η Ανθή παρουσιάσθη πλάσμα δλως διάφορον στά μάτια του.

Καί ή Φρόσω τόν ήκουε, τόν ήκούε μ’ ένδιαφέρον καί μέ κατά- 
πληξιν συγχρόνωτ, μή εννοούσα ή καλή κόρη πώς ή νέα έκείνη ποϋ 
ή/άτησε τόσον τόν ώραΐον Στέλιον, ήτο δυνατόν νά μεταλλάξω οϋτως 
ά το c όμως αισθήματα ε̂ίς τήν έμφάνισιν ένός άλλου, αγνώστου είς 
αύτην, έστω καί άν ό άγνωστος έκεηος τή ένεφανίσθη έν χφ θριάμβω 
του. Καί δταν δ Στέλιος, χελειώνων τήν άφήγησίν του ανέκραζε μέ 
φωνήν  ̂πνιγομένην άπό λυγμούς, μέ μάτια βουρκωμένα άπότά δάκρυα :

~  "Αχ, θάδινα κάτι τι γιά νά μάθω πώς άλλαξβν έτσι !
Ή  Φρόσωμέ παιδικήν άφέλειαν άνεφώνησε :
— Μόνον ή τρελλή θά μπορούσε νά μάς λύσω αύτό τό μυστήριον.
- -  Ή  τρελλή ; ήρώτησε διαστέλλων τού; οφθαλμούς ό Στέλιος.
— Ναί ή τρελλή πού έχομε στήν αύλή έδώ καί τόσα χρόνια.Αύτή 

άποκοιμιέται μόνη της καί βλέπει δσα κανένας άλλος δέν μπορεί νά 
δή. Σέ πόσους καί σέ πόσους στή γειτονιά δέν είπε πράγματα ποΰ 

μάς έκαναν καί^σαστίσαμε. Φθάνει νά θέλω μόνο γιατί είνε δύσκολη.
Ό  Στέλιος άνεμνήσθη τού δντος περί ού ώμίλει ή Φρόσω. ‘Ενθυ

μείτο δσα τοϋ είτον κατά τάς πρώτας ήμέρας τής ένοικιάσεως τβΰ 
δωματίου αί δύο γυναίκες περί μιας ήμιπαράφρονος τήν δποίαν είχον 
περιμαζβύσει μ̂ιά νύκτα, καθ’ ήν ήμιλυ.τόθυμος έκ τοϋ ψύχους καί 
τής πείνης, είχε σωριασθή πρό τής θύρας των. Καθ' δλον τό διά
στημα έκεΐνο, άπαξ μόνον ενθυμείτο νά είδε τήν δυστυχή γυναίκα διά 
μίαν στιγμήν. Καί τοΰτο, διότι έκείνη μόλις έξημέρωνεν έξήρχβτο τής 
οίκίας, ό δέ Στέλιος έξερχόμενος μόνον τό εσπέρας διά νά κα·ϊικλιθή 
έπέστρεφεν είς τό δωμάτιον του. Άλλως τε, καί τό δωμάτιον τό μι
κρόν τό όποιον αί δύί γυναίκες π^ρεχώρησαν «κ φιλανθρωπίας είς 
τήν τρβλλήν, εύρίσκετο *·ις τήν δπισθεν τής οίκί*ς μικραν αύλήν.

_·— Καί^πώς ή τρελλή είνε είς θέσιν νά μάς διαφωτίσω γιά τέτοι· 
πράγμα; ήρώτησε μετ’ όλίγον τήν Φρβοων ό νέος.

— Αύτή άποκοιμιέται μόνη χη; καί βλέπει πράγματα ποΰ δέν 
μπορεί νά τά ίδή κάθε άνθρωπος. Νά ξέρατε, τόσο ·έ μάς ίσο καί σέ 
πολλούς τής γητονιάς, πόσα δέν είπε ποϋ έγιναν καί πό·α *κοτεινά 
δέν ξεδιάλυνε ! Τό δυστύχημα είνε δτι δέν θέλει ν’ άποκοιμηθώ πάνι« 
δταν τής τό ζητούν. Έ χει τις 4>,ες χης.

Ό  Στέλιος ήρχισε να ένδιαφέρεται.
— Καί πώς αποκοιμάται; ήρώτησε.
~  Νά, ξέρω^κ'έγώ ; κλείν*ι τά μάτια κάμποση ώρα κ’ επειχβ τ’ 

ανοίγει πάλι...“Λ, νά χήν δήτε χί άλλόκοτο βλέμμα ποϋ ίχει χβιε ! 
Εγώ χήν πρώχη φορί έτρόμαξα' μοίρθε νά λιπβθυμήσω...

— Καί τί κάνει έπειτα ;
~  ’Αρχίζει νά μιλή. Σάς άπαντά σέ δ,τι πρ·ν αποκοιμηθώ τήν 

ρωτήσετε. Καί θά δήτε, αύτή ή τρελλή, πόσο γνωστικά μιλεί τότε !
— Τήν έχετε πολλά χρόνια σπίτι σας ;
— Μά θά είνε περίπου όκιώ χρόνια. Τήν ηΰραμε μιά νύχτα μισο

πεθαμένη έξω απ' τήν πόρτα μας. Ή  μαμί τήν λυπήθηκε καί τήν 
πήραμε μέσα. Τήν συιεφέραμε' μά δταν τήν ρωτήσαμε πώς λέγεται, 
πού κάθεται, πώς εϋρέθη ατό δρόμο μισοπεθαμένη, έπιασε μέ τά δυό 
της χέρια τό κεφάλι της, μάς κύτταξε μ’ ένα βλέμμα μισοσβυσμένο, 
άψυχο καί σ' δλας τάς ερωτήσεις μας μάς άπαντοϋσε : «Δέν ξέρω!»

Συγκεκινημένος ό Σιέλίος διέκοψε : Τότε ;
— Ή  μαμά άντελήφθη δτι έπρόκειτο περί κδποιου πολύ δυστυ

χισμένου πλάσματος, πού, ποιός ξέρει, άπό ποιά φοβερή κρίσι, έχασε 
τήν μνή.ιη καί έν μέρει καί τό λο-.-ικό. Τήν λυπήθηκβ. Καί μολονότι 
ΐ| θέσις μας δέν μά; τό έ/τέτρεπε, τήν κρατήσαμε.

— Είσθε δυό υπέροχα, δυό πολύ εύγενικά πλάσματα, σείς καί ή 
μααά σας, δεσποινίς Φρόσω ! ανέκραξε συγκινηθείς ό Στέλιος.

— Κάθε άλλος στή θέσι μας, θά έκαμνε τό ίδιο, είπεν ή νέα.
Είτα, άναμνησθεΐσα τής εύτυχίας της, περί ής πρό ολίγου ώμίλη-

σεν είς τόν Στέλιον, άνέκραξεν ένθθ’·σιώσα :
_— Μά νά 'δήτε δτι κι’ άπ' τήν στιγμή ποΰ βάλαμε αύτή τήν γυ

ναίκα στό σιχιτι μας ολα μάς χά φέρνει ό Θεός βολικά 1
— - Καί βέβαια! Σπανίως δ Θβός δέν ανταμείβω τό καλό ποΰ κάνει 

κανείς. Καί̂  έρυΟριών τώρα : Θά ήθελα νά τήν έβλεπα γιά νά τήν 
ρωτούσα γι' αύτό πού λέγαμε, είπε σχήν Φρόσ<Λ.

— Τοέχω νά "δώ αν γύρισε νά σάς τήν φέρω. Θά τήν καταφέρω.
Καί έξήλθε διά νά έπανέλθω μετ' όλίγον κρατούσα άπό τής χειρός

μίαν γυναίκα μόλις τεσσακονταετή είς τής όποιας τό πρόσωπον, παρά 
τήν σφραγίδα τήν οποίαν έπέθεοεν ή δυστυχία, διειηρ ιϋντο είαέτι . 
ζωηρτ τάίχνη καλλονής ήτις ποτέ θά έλαμψε. Εισερχόμενη είς τό 
δωμάτιον τού νέου δπου τήν ώδήγει ή Φρόσω, είχε τό βλέμμα της 
άπλανές καί τοΰ προσιόπου της ούδέ μία καν ΐς συνεσπάτο. Έφαίνετο 
αδιάφορος πρός πάν δ,τι έλάμβανε χώραν τ,έριξ της καί είχε τό ύφος 
άνθρώπου τοϋ όποιου ό νοϋς εί ε μακράν πολύ άπό τ ίν  τόπον έ θα 
τό σώμα κινείται. Άλλά μόλις άντίκρυσε τόν έ.τί τής κλίνης νεανίαν, 
οί οφθαλμοί της έξήστραψαν. Ή μορφή της έφωτίσθη ολόκληρος ύπό 
άνεκλαλήτου χαράς μειδίαμα. Καί άποσπωμένη άπό τήν Φρόσω έσπευσε 
καί έγονυπέτησε πρό τής κλίνης ένούσα τάςχεΐ^ας είς δέησιν.('4 κ·λουθεΐ)

Τ  -Α. Σ  .Ω,
(3) Τοϋ Κ. Χ ατξοπούλον

Τό χινόπωρο, σάν πέρασε ή βλογιά καί μάς 
ξαναφέραν» στό χωριό, άντικρινά στό σπίτι 
τή; Γαλάναινας άπόμενε μόνη ή τνφλή πεθε
ρά της. Τή Γαλάναινα τήν πήρε ή άρρώ- 
σιεια καί τήν Τάσω καί τόν αδερφό της κά
ποιος δικός τους σ’άλλη γειτονιά. Σέ κανα- 
δυό χρόνια έφυγα καί γώ σταλμένος στό σκό
λβιό στή χώρα.

■Ν·
Γύρισα σ:ό χωριό ένα μόνο καλοκαίρι. Τ ’ 

άλλα, ό καθηγητής πού καθόμουνα σπίτι χου 
στή χώρα, κατάφερε τόν πατέρα μου καί μέ 
κράτησε κεΐ γιά νά με προγυμνάζω στά μαθη
ματικά, άφοϋ ήθελε σώνει καί καλά νά μπώ 
στούς εύέλπιδες. Δέ θά γύριζα ίσως καί τό 
τέταρτο καλοκαίρι, αν δέν εχα^α τή ζήλια 
πού είχα νά κρεμάσω τό σπαθί, κι άν ή για
γιά, βαριά ά^ριόβτη δλον τό χειμώνα, δέν α
παιτούσε νά μέ δή. Τή βρήκα άκόμα στό κρε
βάτι. Μά μόλις βγήκα στό παράθυρο είδα καί 
τήν Τάσω άντίκρυ. Στεκόταν όξω στήν αύλή 
της. Στήν αυλόπορτα καθόταν ή γριά Άγγε- 
λίνα ϊύια, άπαράλλαχτη, μέ τεντωμένα τά γυ
μνά της πόδια, μέ τό ραβδί στό πλευρό. Κ’ 
ενα γύρο δλα απαράλλαχτα σά μιά φορά. Ή  
μουριά στόν κήπο μαυρολογοΰσε άπό τά γινω
μένα ξυνόμουρα, ό ψαρής δεμένος άπό κάτω 
ροκάνιζε τή θροφή του κουνώνχας τήν οίρά. 
θυμήθηκα τή Γαλάναινα καί τόν καημένον τό 
Γιαννού?η καί μέ καρδιά θλιμμένη γύρισα 
καί κάθισα κοντά στή γιαγιά. Μά τών παι
διών οί θλΐψες δέ βαστοΐν πολύ. Σέ λίγο ξα- 
ναβγήκα στό παράθυρο σφυρίζοντας τόν και
νούριο σκοπό πού είχα φερμένο άπό τή χώρα. 
Τήν ίδια στιγμή έβγαινε κ’ ή Τάσω στήν 
πόρτα της, μά μόλις μέ πήρε ή ιιατιά^της, 
κρύφχηκ* μεμιά; μέσα. Καί τό ίδιο έκανε 
πολλές μέρες στήν άράδα, σά μέ άντίκρυζε 
στό παράθυρο ή στό δρόμο. Τρύπωνε πριν νά 
προφτάσω νά τήν καλοδώ. Έπρεπε νά παρα
μονέψω πίσω άπό τήν κουρτίνα τοϋ παραθυ
ριού γιά νά δώ πώ; είχε κι αύτή μεγαλώνει 
δπως καί γώ. Μονάχα τό κοντό φουστάνι της, 
πού άφηνε νά φιίνεται τό πόδι άπάνω άπό 
τόν άστράγαλο, πρόδινε πώ; δέν ήταν άκόμα 
σωστή γυναίκα. Τά μαλλιά της ήταν ίίια  
πάντα άστραφτερά καί τό άσπριδερό της 
πρόσωπο έλαμπε πιό πολύ μέσα στή μαύρη 
φορεσιά. Είχε πεθάνει ή θειά ποϋ τήν είχε 
μαζέψει σπίτι της σά χάθηκε ή μάνα της, καί 
γιαυτό ξαναγύρισε δώ στή γιαγιά. Κάθε μέρα 
έβλεπα τόν ίσκιο της, ώστόσο στάθηκε άδύ- 
νατο νά τή δώ άπό κοντά. Μιά μέρα ποϋ είχε 
ρθεΐ στό μαγερειό μας καί τήν πέτυχα μπαί
νοντας άξαφνα, έφυγε γλήγορα άπό τήν άλλη 
πόρτα.

ΙΙέθανε ή γιαγιά μου, πέρασε καί τό καλο
καίρι, καί ξανάφυγα καί γώ, γιά νά γυρίσω 
φοιτητής τόν άλλο χρόνο. Ή  Τάσω ξανακρύ- 
φτηκε σά μέ εΐ5ε, μά τό πρώτο μου μεθήσι 
άπό τά χαρτιά καί τό μπιλιάρδο, πού μπο
ρούσα πιά νά παίζω έλεύτερα στόν καφενέ, 
δέ μοΰ άφηνε καιρό περίσσιο νά προσέχω στό 
κρυφτό πού ήθελε νά παίξη. "Ενα πρωί κατε
βαίνοντας νά β^ώ έξω, τή βρήκα στήν αύλή 
μας. Έπλενε μέ τήν ψυχοπαίδα μας σκυφτή 
στή σκάφη. Δέν είχε πώς νά φύγη πιά καί 
πήγα κοντά της.

«Τιόρα ποΰ θά μοϋ πας ;» τής είπα.
Έβαλε τό άνασκουμπωμενο μπράτσο της 

μπροστά στά μάτια κ’ έκρυψε τό πρόσωπο.
Τής τό κατέβασα. Μά τό άφησα νά πέαη. 

Ό χι γιατί ήτανε μπροστά ή ψυχοπαίδα, άλλά 
γιαιί τό αστραμα τής ματιάς της καί τό πα
λιό παράξενο γέλιο της μέ ταράξανε.

«Έ λ’ άσε μας, μή μάς χασομεράς», μοΰ 
είπε θυμωμένα ή ψυχοπαίδα μας έκεΐ πού έ
στεκα καί κοίταζα τήν Τάσω.

Έφυγα, μά βγαίνοντας άπό τήν αύλόπορτα 
έριξα πίσω μιά ματιά. Ή  Τάσω μέ κοίταζε 
γελώντας καί τά δόντια της άστράφτανε.

«Γάτα, γαλανομάτα γάτα», θυμήθηκα τά 
λόγια τοΰ κακομοίρη τοϋ Γιαννούλη κ’ έφυγα 
φουρκισμένος.

Τήν Τάσω τήν άπαντοϋσα τώρα πιό συχνά 
στό σπίτι μας. Έρχότα>ε καί βοηθούσε στις 
δουλειές. Μά μοναχή ιη ; δεν τήν πέτυχα πο
τέ. Τήν παραφύλαξα ένα βράδυ τό σούρουπο 
πού γυρνοΰσε άπό τό νερό Τήν είδα άπό μα
κριά ποϋ έρχότανε μέ τή στάμνα στό κεφάλι. 
Σά μέ είδε καί κείνη, γέλασε. Μά άμα σίμωοε, 
χαμήλωσε τά μάτια καί πέρασε μπροστά μου 
οοβαρή.

Τή σταμάτησα.
«Τί άγαπά; ;» ρώτησε πολεμώντας νά κρα

τήσω τό σοβαρό της.

*  Ή  άρχή  « ί  το ν π ’  dgitf. 55 φίλλοΎ.

«Γιατί κρύβεσαι σά μέ βλέπης ;»
Δέν μπόρεσε νά κρατηθή πιά κ«ί γέλαίε: 

«Θά μοΰ ρίξης τή στάμνα», είπε.3
Τής έ.τιασα τό χέρι.
«Άσε με, σοΰ είπα' φεύγα», ψιθύρισε δί

χως νά κάμη αύτή νά φύγη, δίχυ ς̂ νά τρα
βήξω τό χέρι της άπ τό δικό μου.':

Τήν κοίταξα καί μέ κοίταξε κι’ αύτή χαμο
γελώντας πάντα. Λίγες οτιγμές. Έπειτα τήν 
άφηια καί πάει.

Δέν κρυβότανε πιά σά μ’ έβλεπε καί δέν έ
φευγε σάν τήν έβρισκα σπίχι μου.

Τόν άλλο χρόνο πού ξαναήρθα, έμαθα πώ; 
ή μητέρα μου δέν τήν ήθελε πιά νάρχεται 
στό σπίτι. Είχε δει πώς άρχισε νά τά παίζη 
μέ κάποιο νιό καί τήν όρμήνεψε. Μά ή Τάσω 
δέν τήν ακούσε κ' έτσι τής ϊκλεισε τήν πόρτα.

Άμα μέ είδε καί μένα τώρα ού ι ε κρύφτη
κε ούτε γέλασε. Μέ κοίταξε μονάχα άδιϊίφορα. 
Κ’ έτσι άδι ίφορα πάντα, σά νά μήν ήμουνα 
καν έκεΐ, έριχνε στό παράθυρο καμιά φορά 
τό μάτι άπό τήν αύλόπορτα πού καθότανε τό 
δειλινό πλάι στήν τυφλή γιαγιά της μέ τό 
πλέξιμο στό χέρι. Πώς καθότανε κεΐ γιά νά 
τή βλέπουν οί νέοι πού περνούσανε στό δρόμο 
καί πώς έμπλεξε μέ κάποιον άπ’ αύτούς, δέ 
μέ ξάφνισε δταν τόμαθα. Όλα τά κορίτσια 
τοΰ χωριοΰ κάνανε τό ίδιο' οί νοικο*υροποϋ· 
λες στά μπαλκόνια τους, οί πτωχές στις αυλό
πορτες. Έ τσι συνήθισα νά βλέπω έκεΐ τήν 
Τάσω δίχως νά δίνω πολλή προσοχή. Είχα 
καί γώ σκοτούρες όμοιες σέ άλλο δρόμο.

(Ακολουθεί)

►Γ Η Π Υ Θ Ι Α  S A p
Π ό τ η ν  Κ —Σπάρτην—Περίεργον μοΰ φαί

νεται πώς δέν τό καταλάβετε άμέσως δτι δέν 
έπρόκειτο γιά σάς.. Ούτε δέ καί άλλοτε μοϋ 
στείλατε έπιστολήν—περί αύτοΰ είμαι βεβαία. 
Έκεΐνο πού μοΰ έκαν’ έντύπωσιν είνε, πώς 
ενώ είσθε τόσο άφορημένος δπως ομολογείτε 
δά κι' ό ίδιος,—«ένθυμεΐσθε καλά δτι καί τό
τε (!) μέ είχατε προσαγορεύσει : άγνή ιέρεια» 
Εύχοριστώ έν πάσω περιπτώσει, άλλά—τί νά 
σάς πώ ; — είμαι τόσο άγνή δσο ό διάβολος, 
ποϋ κρέμεται άπ’ τήν φούστα μου. Περισσό
τερο άγνός είσθε οεΐςάν καί άνδρας καί δή... 
(δέν τό λέγω !). Ή  Πνϋ-ία.
r~

έ% ν}ησις ζαϋ τόκον ιώ ν

’ Εντόκων (Γραμματίων
Ά π ό  10 Δεκεμβρίου 1 9 1 9 :

Τρίμηνα  .................. ό ο)ο
' Εξάμηνα....................................51)2 ο)ο
Έ τ ή ίια ....................................... 6 ο)ο

Ε Ι Σ  Ο Λ Α Σ  Τ Α Σ  Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α Σ

l̂EfAfey ΪΛΚ·'̂ Α ΓΕΙΜη'« -------------
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10 Λ Ε Π Τ Α  Ε Κ Α Σ Τ Η  Λ Ε Ε Ι Ε
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Ν. Νικολάου. Συνδ'ίομή σα; έλήφθη. Ένε- 
γράφη. - 1. Μπόνον. Άπό τό γραφεΐον μας 
στέλλονται τακτικά. — Γρ. Τριτάκην. Είς τό 
ΰπ’ άριθ. 52 φύλλον έσηαειώθη δτι έλήφθη ή 
συνδρομή σας.—«Eduard Altmann» έχρεώθη^ε 
δραχμ. τέσσαρας καί 60]00.—"Εναν συνδρομη
τήν. Ό  Μητρούσης θά σάς άπαντήσο είς τό 
προσεχές. —X. Παπαδόπουλον.—Άπό τό γρα
φεΐον μας στέλλονται τακτικά. Έστάλησαν 
έκ νέου.—«Rose d’ Amour», «Συρανό Μπερ- 
ζεράκ». Ζητήσατε έπιστολάς άπό τό γραφεΐον 
μας.—«Έρωτευμένον Κυνηγόν». Μετά τών 
προηγουμένων δρ. οκτώ καί 30.—Ίάσ. Καρα- 
γιαννόπουλον. Τόμος έστάλη. >

Έλήφθησαν αί συνδρομαί τών κ. κ. Ζ. Δε- 
μερτζή, Άλεξ. Κουκούλη, Γ . Σπυριδάκη, 
Πασχαλ. Αθανασίου, Άλεκ. Βουτυρά.

ΤΑ ΨΕΥΔΩΝΥΜΑ ΤΟΥ 19 2 0  ] ^ .
«Σακούλες», «Prince of wales» «Αίθερία 

Κρηπκοπούλα», «Μικράκι» «Eduard Altmann» 
«’Αηδών», «Ακροβολιστής», «Ερωτευμένος 
Άτθός».

Ό  α ’ τόμος τής -“ JEpaipac,,
Χαρτόδετος, μέ ώραΐον χρωματιστόν έξώ· 

φυλλον, πω λείται είς τά Γραφ εία  μας αντί 
δραχμών 12.

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

τσαρίας είς τό ειδικόν έργοστάσιον 
A N T .  S y » I \ r A F * I O V

όδός Κεραμεικοϋ άριθ. 19.

— Παρακαλοΰνται οί άναγνώσται τής«Σ ραί- 
ρας» νά μοί άπαντήσωσιν : 'Υπάρχει έρως ά
γνωστος ; Δύναται γυνή ν’ άγαπήσω άγνωστον; 
Ή  καλυτέρα άπάντηαις θά βραβευθή δι' ένός 
βιβλίου τοΰ Μιραμπώ. Τ ’ άποτελέσματα θά 
δημοσιευθούν είς χήν «Σφαίραν» τήν 26ην 
Φεβρουαρίύυ. «Νεαρός Πρίγκηψ», ρ.Γ.Άθήναι.

— Άνταλλάσω C. ρ. πανταχόθεν, πάνιοτβ 
έντός φακέλλου. Ρ. Ν. Σ. p. r. Κοζάνην.

— Νεαρός άξιωαατικός ζητεί άλληλογρα- 
φίαν μέ δεσποινίδας Παλαιάς καί Νέας Ε λ 
λάδος. Γράψατε «Chasseur de Messogis», 
1ος Λόχος, 5ον Πεζικόν Τ. Τ. 908.

— Βρέ σείς, γειά σας, κυράδες καί νειές· 
θέλετε νά άλλάξετε ραβασάκια μέ άθρωπο 
αίαθηματία ; μή πάρω σανίδα. Γράψατε «Σα- 
κουλέ». Γραφεία «Σραίρας».

— Εισερχόμενο- οτό μυροβόλο σαλονάκι τής 
«Σφαίρας» άνταλλάσσω c. p. καί έρωτικάς 
έπιστολάς μέ δεσποινίδας 16—19 έτών. «Μο- 
νοανθής Υάκινθος» p. r. Βίρροιαν.

— Προσοχή. Άνταλλάσσω c. p. κ’ έπιστο
λάς μέ δεσποινίδας Αθηνών, Αίγιου, Θεσσα
λονίκης. «Μυρωμένο άγριολούλουδο». Α' Στρα
τιωτικόν Νοσοκομεΐον. Θεσσαλονίκην.

— Δ έν  σέ λ η σ μ ο ν ώ '  καί στήν ξένη 
κιάν βρίσκομαι άκόμα' καί στά πέρατα τοΰ 
κόσμου κιάν ζήσω. Πρέπει να ταφώ στό μαΰ- 
ρο χώμα άν εσένα πουλάκι μου λησμονήσω. 
Σκόπελος Ή λ. Τ. Σηαάδης.

— Ανταλλάσσω c. p. μέ δεσποινίδας καί 
κυρίους άνεπτυγμένους διά πρώτην φοράν ει
σερχόμενος είς τό σαλονάκι τής «Σφαίρας» 
«4’ιθερία Κρητικοπούλα» p. r. Έλος Κισσά- 
μου Κρήτης.

— ΜειατεΟείς εσχάτως είς τήν ζοινην τών 
Επιχειρήσεων καί θέλων νά διασκεδάσω, άν- 
ταλλάσαω μέ δλους καί δλας c. p. καί έπιστο
λάς. Ποοτιμώνται αί Πειραιωτοποΰλαι Γρά
ψατε' Λοχίαν Ροΰσσον Νικό?.αον 2ον Ιίεζικ. 
Σύνταγμα 13η: Μεραρχίας Μικρόν Έ πιτί- 
λεΐον Τ. Τ. 922.

— Άνταίλάσβω έπιστολάς μέ νέους καί νέας 
διεύθυνσις «Μικράκι» p. r. Μαγνησίαν.

— Έρωιώ δλους καί δλας. Τί είναι εύτυ- 
χία καί ποΰ μπορεί κανείς νά τήν εύρη ; Καλ- 
λιτέρα άπάντησις βραβευθή μέ έν Album 200 
σελίδων έμπεριέχον 48 c. p. Άπα,τήαεις μό
νον είς c. ρ. Γράψατε Eduard Altmann. Λυ- 
κοποριάν Κορινθίας.

— ’Αγαπητέ Μήτρου περιττόν νά μασκαρευ- 
θή ; άφοϋ τέλειος τύπος τοιούτου είναι καί τό 
σκίτσο σου. «Ακροβολιστής» p. r. Τρίκκσλα.

— Εισερχόμενος κατά πρώτην φοράν είς τό 
κομψόν σαλονάκι τής «Σφαίρας»* άνταλλάσ
σω c. p. μέ δεαποι^ίδας Αθηνών, Ααρίσσης, 
Ραψάνητ, Κερκύρας, Ίωαννίνων, Κωνσταντι
νουπόλεως, Σμύρνης. Γράψατε' «Αηδών», 
p. r. Θεσσαλονίκην.

— Νεαρός δεκανεύς είσερχόαενος είς τό 
σα/ ονάκι τής «Σφαίρας» πρός διασκέδασιν 
τής μονοτόνου ζωής του έν τφ Μεχώπψ, έπι- 
θυμεΐ αλληλογραφίαν μέ δεσποινίδας. Γεώρ
γιος Νικολαΐδης 34ον ΓΙεζ. Σύνταγμα 9ος 
Λόχος Τ. Τ. 9d7. *

— Δείποινίδες ! Εύκαιρία μοναδική ! Νεα
ρός φοιτητής προτείνει άλληλογραφίαν. Γρά
ψατε Γ . Θ. p. r. ’Αθήνας.

— Παρακαλώ τούς άνταλλάκτας καί άνταλ- 
λακτρίας μου, δπως είς τό έξής άπευθύνονται 
«Έρωτευμένον Κυνηγόν», p. r. Έδεσσαν 
Μακεδονίας.

— Δεσποινίδες' Ά λτ καί προσοχή 1 Όποια 
μοΰ πέμψει τό πλέον μελαγχολικό κάρτ πο- 
στάλ θά λαμβάνη δέκα τοιαϋτα ώ ; άμοιβήν. 
«Ερωτευμένος Κυνηγός», Έδεσσαν.

— «Μελαγχολική Σεληνολάτρις», Βέρροιαν 
δέχεσθε συ.μιχιαν μου ; απαντήσατε «Έρω- 
τευμένον Κυνηγόν», Έίεσσαν.

— «Κόρην Κυμάιων^, Νάουσαν. Μήπως 
στερεΐσθε μέσων γραφή; ; ζητήσατε παρά χοϋ 
«Σοκολ Στρατιώχο » «ΈρωτευμένοςΚυνηγός».

— Άνταλλάσσω C. p. μέ δεσποινίδας, άπαν- 
χώ άμέσως μέ πρωτότυπα c. p «Ερωτευμέ
νος Άτθός», c. p. ΆΟήναι.

— «Μαρανθέντα Υάκινθον». Σάς έχω γρά
ψει δύο έπιστολάς έκ Ναυπλίου. Μέχρι σήμε
ρον 27rv δέν έλαβα *άπάντησιν. Πρώτην έ- 
λευσομένου έπιστρέφω Σελίνιτσαν. Άν μέχρις 
άναχωρήσεως λάβω γράμμα σου στέλλω δέμα. 
Μέ άγάπην «Μπολσεβίκος».

— Δέχομαι c. p. διά λεύκωμα. «Παραπο
νιάρης», p. r. ’Αθήνας

— Άναννώσται καί άναγνώστριαι τής«Σφαί- 
ρας» έρωτώ : «Τί θά σάς ιύχαριστοϋσε περισ
σότερο σιόν κόσμο ;» Τήν καλύτερη άπάντησι 
θά βραβεύσω μέ τό νέον βιβλίον τοϋ κ. Κον- 
δυλάκι «Ή  πρώτη αγάπη». Γράψατε Γ . Β. 
No 3, p. r. "Ενταύθα.
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— Καλημέρα χ’ς αφεντιάς σ', κυρ' δικηγόρε 
είπε ό Γιώργαρος μπαίνοντας σιό γραφίΐο· 
Μήν εχΉς δουλειά

- -  Καλώ; τον! Πώς 
κ’ ήτα·.' αΰιό  ; . . .  *

— Χμ.. έλα ντέ! Νά 
δονμε μόνο τώρα πώς 
θά μοΰ φτιάξης νά... 
πάρω διαζόγιΌ!

— Αιαζύγιο ; Σύ ; Σέ 
καλό σου ! Καί τί έ
χετε σείς νά χω<Τι·3ετε' 
μέ τήν γυναίκα β*υ...

— X * . .. βέβαια, δέν 
έχουμε τίποτε νσ χωρίσουμε βέβακνβέβαια— 
άλλ' έλα πού πρέπει εγώ νά παντρευτώ...

— Συ! Μίλα καλά χριστιανέ μου, γιά θά- 
βάλω τϊς φωνές...

— Ό χι, δέν άστειεύουμαι, κυρ' δικηγ{’ρ3- 
σωστά κρένω. Τί, παράξενο σοΰ φαίνειαι ; 
ίΚ' εμένα δηλαδή παράξενο μοΰ φαίνεται νί 
νά σοΰ πώ Μηγαρ’ μπορι]; νά 'π ή ; καί ι ί 
ποτε Άκου νά ’δτ|ς : Φτ(οχοί άνθρωποι 
εμείς, δπως ξέρεις, έχουμε κ’ έκεϊνα τά περι
βόλια τή; κουνιάδας μου, καί κουτσοπερνοΰμε. 
έννιά otoxuto, βλέπεις... Ά λλά —χμ... έδώ 
five ποΰ ό διάβολος δέν αφήνει τόν άνθρωπο 
ή ίυ χ ο -’ τής Ζαρείφως, τής κουνιάδας μου, 
τής μπήκε καί καλά νά παντρευθή ρέ δέν 
είμαστε γιά γέλοιαλέγω 'γώ !...Άκονς, κύριε, 
μυστήριο, νά παντρευθή τώρα στά σαράντα 
της !... Καί νά 'δής- δσο μουλουχτή ήταν στήν 
άρχή, τόσο πήρε ό νοΰς της άέρα, άφ' όντας 
εκείνος ό μπεζεβέγκης ό Τρέσας, τής έκανε 
τά γλυκά μάτια καί τήν έστρύμωξε —δέν τό 
ξέρεις ;—βέβαια, τήν έστρύμωξε μιά βραδυά 
έκεΐ,_ κατά τήν φραγή' κ' εκείνο τό κούχτιο 
δέν έβαλε τις φωνές, παρά... —τής άρεσε μα
θέ;, καταλαβαίνεις;

— Τής ίρεσε ε ;
— *Ε καλά !... Κάναμε όμως κ’έμεΐς τό λά

θος νά κοιμούμαστε τό καλοκαίρι στήν κραβ- 
βάτα μαζύ «’ οί τρεις καί...—πάντοτε, έν\ οεΐς, 
τήν αφήναμε καί κοιμώταν πρώτα... Άλλ" 
είχε πονη,έψη ή κυρά—τής είχε ανοίξει, βλέ
πεις, τά ματια έκεϊιος — κ' έβαζε αυτί ! Ό 
που μιά μέρα πού έλειπε ή Τασιά, μοΰ λέει : 
«—Θέλω κ’ έγώ άπό ’κείνο...» «—Ποιό εκείνο, 
μωρή ;» « Νά, έκεΐνΟ...»

— Καί σύ τί έκανες ;
— Τί νά κάνω ό άραχλος ; Νά κριματίσω 

μαθές ; Κ' έπειτα —δυστυχία μου !— τί λές, 
κυρ’ δικηγόρε, ποιός τήν άκουγε τήν Τασιά, 
θά μέ σκότωνε. Ά , μπά-μπά ! Τό εναντίον, 
τής τό είπα άμέσως. "Ε ρέ, Παναγιά μου. νά 
ήίουν άπό μιά μεριά νά τις έβλεπες... Πιά- 
σβηκαν^μαλλιά μέ μαλλιά, μήν τά ρωτάς... 
«—K ‘ έγώ, γιά γινάτι, τής είπ’ έκείνη, θά 
παντςευτώ, νά 'δής!» « -Κ α ί ποιόνε θά πά- 
PTJC, μηρή ; » « - Όποιον θέλω!» Όπου, εν
νοείς, αν παντρευθή, παν καί τά περιβόλια 
καί τό χωράφι! Τό σκεφθήκαμε κ’ έτσι κι' 
άλλοι Λς «—'Ακου, μοϋ λέει μιά μέρα ή Τα- 
σιά : — !(.εις τί λέγω ’γώ ; Νά μέ χωρίσ^ς έ- 
μένα κ u νά πάρης έν.είνη ! > «—Τί λές, μωρή 
γυναϊκί ■ Χωρατεύεις ;» « —Ναί-ναί! άκονμ’ 
έμενα" \·< παντρευτή. νά ξενοιάσουμβ, καί 
πάλι’μ^ί: μαζύ θάμαστε.. .εννοείς ;» Νά μή 
στά πολυλογώ, κυρ’ δικηγόρε,,θάχΌς ακουστά 
τί άψιά γυναίκα εΙνε--καλή καλή, μά δ,τι 
κόψτ) τό στραβοκέφαλο της, δέν τής τό γυρ
νάς... Ώ ς coco έγώ τώφερνα γύρα— είνε μα
θές « — Καί πώ; θά χωριστούμε, τής είπα- 
eta  ι εύκολα θαρρείς ; » « Θά σού κάνω’γώ...» 
μού λέγει. Καλά ! Τάλλο πρωί—προχθές δη- 
λαδής — δτι είχα ξνπνήση, μοΰ μποιζέρ'ει, 
μέ τό συμπάθειο, ολόκληρο τό κανάτι στό 
κεφάλι ! « -. Τί μοΰ κάνεις, μωρή, τοΰ κακο
μοίρη, ιίτα. Ζουρλάθηκε; ;» «—Δέν σέ θέλω, 
πώ; τό λένε» φώναξε, γιά νά τ ’ άκούση κ’ ή 
ά?λη. Ά,ατάς τ ,ν Ζιρείφω, νά τήν πάο^ς ! 
έγώ δέν σέ θέλω !» « — Κ’ έτσι θά μέ κάνης 
νά χωρίσιο ;» «—Έτσι καί 5ε;ρότρρα! κιίθε 
μέρα θά σού ρίχνω κ'έ’να κα.ά ι !»
Καί πραγματικάς, κυρ’όικη- ό;ιε,
καί χθές μούοριξε καί σήμερα !

Σάν τήν ρώτησα γιατί, « έτσι 
χώρισε κ* ή Πρίφταινα τόν άντρα 
της !» μ’ άπε«ρίθη. Δέν μοΰ λές, 
άλήθεια —σύ, πού ξέρεις— γι’ 
αύτό γώριοε ;

— Γι' αύιό, :*.αί γιατί τόν έ-

Λίαν προσεχώς είς τήν «Σφαίραν» νέον υπέ
ροχου πλοκής καί μεγίστου ήΟικοκοινωνικοϋ 
ενδιαφέροντος ανάγνωσμα

H immMiE Λ ΑΚ Τ Υ Λ ΟΓ Ρ Α Φ Ο Ι
Τό νέον τούτο πρωτότυπον 'Αθηναϊκόν ανά

γνωσμα, βγαλμένον άπό τά κατάβαθατής κοι
νωνίας μας, όπως αΰιη διεμορφώθη τελευ
ταίως, 6ιά τής άθρόας εισροής εργαζομένων 
γυναικών είς όλας τάς δημοσίας υπηρεσίας 
καί Ιδιωτικός έργασία;, γράφεται ήδη υπό 
τοΰ συγγριφέως τοΰ προηγουμένου μυθιστο
ρήματος τή; «Σφαίρα;» ό «Έρως Μοναχής», 
τό όποιον τόσον έγοήτευσε τούςάναγνώσταςμας.

h
είνε ή σύ/χρονος γυναίκα τών νέων ιδεών, ή 
κοινωνική έπανασιάας ή οποία θά είσαγάγη 
τοΰ; άναγνα>στας μας εί; τά άδυτα τής ζωής 
τών εργαζομένων Έλληνίδων, κάθε στιγμή 

οποίας περιλαμβάνει ενα αίσθημα, ένα 
«κανδαλάκι, ένα ηρωισμόν ή μίαν άπώλειαν.

(  =  ΤΑ ΕΥΘΥΜΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΛάι =  )

Ύ

Ε ς όλα μας τά θέατρα 
παίζοντ’ άποκρηάτικες 
φρέσκες επιθεώρησες 
μά καί πολλές, .μπαγιάτικες. 
Κι’αν πλήρωσες τή θέσι'σου 
κι’ άν μπήκες μέσα τζάμπα 
δός του χειροκροτήματα 
καί τώρα μόλα γάμπα.
Είν’ αύστηρή ή διαταγή 
κσί μάσκα μή γυρεύετε 
καί άδικα φωνάζετε 
καί ιάς άρχάς μπερδεύετε. 
’Αφήστε τά παράπονα 
καί τις φωνές στήν μπάντα 
άφοΰ τή μάσκα έβγαλαν 
ώς κ ι'ά π ’ τόν ανδριάντα. 

Μάτι  κ’ήμάοκΊ αν εχεόε τι κι*αν απαγορεύεται 
άφηστε πιάτήν έντροπήστείλτετην τό κουρεύεται 
Κι'δποιος τόν κόσμο ντρέπεται καί 0?λει σοβα

ρότητα
άς πάη σέΜοναστήριον κι'ας τρώη τή χυλόπητα. 
Ή  γή; έμασκαρεύθηκε κ” έγινε Κολομπίνα 
κι" άσπρο χιονένιο ντόμινο έφόρεα’ ή Αθήνα. 
Μά σάν έ/ιόνισε καί τί ; μέ ζοΰρλα καί μανία 
χορεύουν δλοι γέροι νιοι ως κ* η κουτσή Μαρία

Ό  Παληάτσος

Κ  Κ Ο Υ Ζ Ι Κ Γ Α -  Σ Α Σ

X I  Χ Υ * Λ 0 Π Η Τ Α -
Ή  χυλόπητα είνε ενα φαγητόν, τοΰ όποιου 

δέν γνωρίζοαεν τήν γεΰσιν ;διότι εκείνοι, οί 
όποιοι τήν έφαγαν,δέν 1 μαρτυροΰν. Συντα
γές διά νά έτοιμάση κανείς χυλόπηταν ύ άρ
χουν πολλές. Ή  τέχνη δμως έγκειται είς τό 
σερβίρισμα. Θέλει πολλήν προσοχήν καί κα- 
πατσοσύνην. Ή  χυλόπητα Ιδίως συνιστάται 
είς τού; έρωτευμενους, πρό 
πάντων είς τούς εΰκολοπί- 
στους ερωτευμένους. Τά κύ
ρια σνστατικά της εί' ε υ
ποκρισία. κοροϊδία καί α
πιστία, άλλά έσεΐς προσθέ
σετε δ,τι βρή^ε βολικώτερο 
καί κατά τόν άνθρωπον πού 
θά τήν φάγη. Ή  χχλόπητα 
εχει τήν ιδιότητα νά _ τήν 
φυσάτε καινά μήν κρυώνη... Ό  μάγειρος

δερνε κιόλας, συ ιπλήοωσε ό δικη ·> ρος.
— Τί λές, κυρ’ δικηγόρε, ώ ίιε ποέ ει δη

λαδή νά φάο) ξύ'.ο πά νά 'πή ;
— Βεβαιότατα καί μπροσιά σέ μαρ ίρους ! 

’Αλλά δέν μού είπες ένα πράγμα- κι ftv τά 
πάθος όλ' αύτά καί πόρχις τό διαξύ 
έκείνη δέν σέ θελήστ), τότε ;̂

— Μωρέ τά φτιάχνουμε έπειτα ! Α 
τί ν άνεις πού δέν τέ?-ειωσαν, φαίν
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Ό  κύρ Γιώργης Τρόγαλος ήταν ο εραοϊης 
τής Λώλας, μιάς άπό τές κοκκότες τών Α
θηνών. πού έχουν τά κοφτεοωτ^ο1* οοντια.
Ό  κυρ’ Γιώνγης δέν 
εΐ, ε καμμιά διάδεσιν 

χςι:τιανός ν' άπα 
τήιη τό έ ερόν του 
ήμισυ,άλλά ή «κερία»
Τρογάλου, άφότου έ- 
πλούτισαν κ ‘ έγιναν 
εκατομμυριούχοι που
λώντας γάλα, έκρινεν 
άπαραίιητον νόπιάση 
μιιτρέσσαν ό «σύζυξ» 
της, διότι είνε τής 
«μοδόί».

Καϋμένε Γιώργη 
ούιε μιά «όπεστία», 
δέν είσαι «αξιοπερί
εργος» νά μοΰ «κατα- 
σκευάσης»· Γιά όλον τόν άρρεν υδρόγειον 
συνομιλοΰν ντάν λέ σαλόν, διά περί έού ριέν 
ντέ ιού... περί σκαντάλ...»

"Έτσι ό κυρ’ Γιώργης ό Τρόγαλος άπόχτησβ 
μαιτρέσσα, πού τοΰ κοσαζεν έναν περίδρομο 
γιά νά τήν συντηρή.

Μιάν ημέρα, τήν τακτική του, έπήγε νά έ- 
πισκεφθή τήν μαιτρέσσα του τήν Λώλα.

— Ή  δεσποινίς δέν είν" έδώ !. ..  τοΰ είπεν 
ή καμαριέρα.

Ή :αν έιοιμος νά φύγη, δταν τά μάτια του 
έπεσαν στήν κρεμάστρα κ’ είδε ένα πιλήκιο 
μέ τρία γαλόνια...Άρχιζε νά φωνάζη τότε, 
μά τήν στιγμήν έκείνη νάσου καί ή Λώλα.

— Τί τρέχει, χονδρέ μου, τοΰ είπε.
— Διατρέχει ό «  μέ άπατείς ανηλεώς.
— Έγώ ;
Ό  κυρ’ Γιώργης άντί άπαντήσεως, έδειξε 

τό πιλήκιον.
—At, λοιπόν; χρυσέ μου χρυσοκάνθαρε ;
— Διατί μέ περιπαίζεις; τής είπ’ εκείνος.
— Μά, άγάπη μου, ιίνε τή; μόδας... Έ τσι 

είνε.,.Ό  έφοπλισίής έχει μαιτρέσσα καί ή 
μαιτρέσσα άμαν·ντέ κέρ...

— Πώς τό ώμίλησες αύτό ; ριότηίεν ό κυρ' 
Γιώργης, δυσπιστών στό «άμάν» πού ακούσε.

— Άμάν ντέ κέρ...άγάπη τής καρδιάς.
— Στάσου νά τό εγγράψω είς τό δεπτέριόν 

μου νά τό πώ στήΜπίλλιω.,.ώ παρδόν, στήν 
κερία Τρογάλου...Καί λοιπόν, τί διαπράττει 
αύτός ό ... πώς τόν είπες;

— Μ’ αύιόν περνώ τήν ώρα μου... Ά ν δέν 
μέ πιστεύιις ρώτησε καί τή γυναίκα <*ου νά 
ίδής πώς είνε ή ντερνιέ κρί ντέ λά μόντ.

Έκείνη τή στιγμή άνάμεσ' άπό τά παραπε
τάσματα ό κυρ’ Γιώργης είδε μιά μορφή. 
Ή :αν ό λοχαγός πού άνυπομονοΰσε...

— Αί, πάω λοιπόν έγώ τώρα, είπε τότε ό 
κυρ’ Γιώργης γιατί σέ περιμένουν... καί τό 
βράδυ όλοι μαζύ θά πάρουμε τή μαστίχα στοΰ 
Χρυσάκη. Έγώ πλερώνω... Θά είνε καί ή κε
ρία Τρογάλου, θά πετάΐ] άκ* τή χαρά της...

Τό βράδυ πράγματι οί τρεϊς τους έπαιρναν 
τή μαστίχα στοΰ Γιαννάκη. Κατά τύχηΥ εύρέθη 

_ εκεΐ κ ιί ή κερία Μπίλλιω, ή όποία, μόλις 
άκίυτε πώ; αύ;ό «οέ λα ντερνιέ κρί ντέ λά 
μόντ» ξετρελλάθηκε τόσον, ώστε έπρότεινε νά 
παν μέ τό ώτό τους στό Φαλέρ οί τέσσερις 
το ς νά φάνε «τέτ ά τέί».

Στό Φαλέο ό κυρ' Γιώργης «κατά καθήκον» 
έπήρε στά γόνατά του τήν Λώλα, ή δέ κερία 
Μπίλλιω έκάθησε χονδρή-βαρειά στά γόνατα 
τοΰ λοχαγού...

— Σέ λά φέν ντέ σιέκλ ! έλεγε.
Δέν είχεν όμως τήν ίδια γνιόμη καί ή Λώλα 

ή όποία έχύαηξεν έπάνω της.
—■’Ά" γιά νά σοΰ πώ, κυρά Μπίλλιω, αν 

έσύ μούΙΓειλες τόν άντρα σου, έγώ δέν σοΰ 
δίνω τόν άγαπητικό μου...Π<ίρτον νά τόν χαί
ρεσαι τόν άντρα σου, παληοτσαφάκα...

Τί έπηκολούθησεν είνε άπε- 
ρίγραπιον.

Τό τί έκοψεν ή γλώσσα τής 
κυρά Μπίλλιως καί τί έξήμεσε 
τό στοματάκι τής Λώλας οΰιε 
λέγεται ούτε γράφεται...

Πιάτο, ποτήρι, καράφα δέν 
έμεινε στό τραπέζι...

Τόν λογαριασμόν έπλήρωσεν 
ό κυρ' Γιώργης.

 Ό  itfVyiVto -


